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บันทกึการเดินทาง 
ณ ปราสาทเมืองต ่า ปราสาทเขาพนมรุ้ง และ ภูเขาไฟกระโดง จงัหวดับุรีรัมย ์  

ในวนั ศุกร์ ท่ี 24 เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2560 
ของ นิสิต  นายปรัชทว ี หาลาภ  คณะครุศาสตร์ ชั้นปีท่ี  3 (เอกสังคมศึกษา)   

แหล่งเรียนรู้ทีนิ่สิตไปศึกษาเรียนรู้ความรู้ด้านประวตัิศาสตร์ มีดังนี้ 
 
สถานที ่1 ปราสาทหินเมืองต ่า 

        ปราสาทเมืองต ่า เป็นหน่ึงในกลุ่มปราสาทมรรคโค เป็นศาสนสถานท่ีสร้างตามคติความเช่ือทางศาสนา
ฮินดูสันนิษฐานว่าคงสร้างข้ึน เพื่อถวายพระศิวะ มีลกัษณะเป็นศาสนสถานประจ าเมืองหรือประจ าชุมชน 
ตั้งอยูบ่ริเวณหนา้วดัปราสาทบูรพาราม ต าบลจระเขม้าก อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์โดยค าวา่ เมืองต ่า 
น้ีไม่ใช่ช่ือดั้งเดิม แต่เป็นช่ือท่ีชาวพื้นเมืองเรียกโบราณสถานแห่งน้ี เพราะปราสาทแห่งน้ีตั้งอยู่บนพื้นราบ 
ส่วนปราสาทพนมรุ้งตั้งอยูบ่นเชิงเขา ซ่ึงทั้งปราสาทเมืองต ่าและปราสาทพนมรุ้งอยูไ่ม่ห่างกนัมาก คือห่างกนั
เพียง 8 กิโลเมตร มวลสารวตัถุจากโบราณสถาน และโบราณวตัถุในท่ีน้ี รัชกาลท่ี 9 ได้ทรงน ามาเป็น
ส่วนประกอบในการท าพระสมเด็จจิตรลดา ปราสาทไดรั้บอิทธิพลศิลปะขอมแบบคลงั และแบบบาปวน มี
อายปุระมาณคร่ึงหลงัพุทธศตวรรษท่ี 16 
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ประวตัิ 

 ปราสาทเมืองต ่าสร้างข้ึนในราวพุทธศตวรรษท่ี 16 ในศิลปะบาปวนตอนตน้ และลดความส าคญัลง

ไปในราวพุทธศตวรรษท่ี 18 และถูกทิ้งร้างในท่ีสุด จนเม่ือราวปี พ.ศ. 2490 จึงเร่ิมมีการอพยพเขา้มาของ

ชาวบา้น มาตั้งถ่ินฐานในบริเวณน้ีอีกคร้ังหน่ึง 

 

 
ด้านหน้าทางเข้าปราสาทเมืองต า่ ก าแพงแก้วและซุ้มประตู 

 

ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม 

 ปราสาทเมืองต ่าน่าจะเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู ลทัธิไวษณพนิกาย ภาพสลกัส่วนมากน้ี ลว้นเป็น
ภาพเก่ียวกบัการอวตารของพระนารายณ์ อีกทั้งเป็นปราสาทน ้าลอ้ม ซ่ึงเป็นลกัษณะของไวษณพนิกาย ต่างจาก
ปราสาทบนภูเขาของไศวนิกาย ปราสาทเมืองต ่ามีปรางคป์ระธานห้าองคบ์นฐานเดียวกนั เช่นเดียวกบัปราสาท
ศีขรภูมิ    
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สระน า้ระเบียงคด 
 สระน ้า 4 สระ ลอ้มรอบระเบียงคดมีลกัษณะเป็นรูปตวัแอล (L) ก่อสร้างดว้ยศิลาแลงเป็นขั้นบนัไดลง
ไปถึงกน้สระ ขอบสระดา้นบนแกะสลกัดว้ยหินทรายเป็นล าตวันาค ท่ีมุมสระสลกัเป็นนาค 5 เศียร สระน ้ าทั้ง 
4 สระน้ี ใชเ้พื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
 

     
ภาพสลกัดอกบัวแปดกลบี 

 
 บริเวณพื้นกลางห้องภายในซุ้มประตูดา้นทิศตะวนัออก มีการสลกัเป็นลายเส้นรูปดอกบวั 8 กลบั ซ่ึง
อาจหมายถึงจุดก าหนดในการตั้งจิต อธิษฐานบูชาเทพเจา้ หรือหมายถึงการจ าลองแผนผงัของจกัรวาล อนั
ประกอบดว้ยทิศส าคญัทั้ง 8 ทิศ 
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ระเบียงคดและซุ้มประตู 
 ระเบียงคด เป็นแนวก าแพงชั้นในของโบราณสถาน ก่อสร้างด้วยหินทรายเช่ือมต่อกันโดยรอบ 
ลอ้มรอบกลุ่มปราสาทอิฐ ภายในหอ้งกวา้ง ประมาณ 2 เมตร พื้นปูดว้ยศิลลาแลง ท่ีบริเวณก่ึงกลางของระเบียบ
คดทุกดา้น ก่อสร้างเป็นซุม้ประตูในแนวเดียวกนักบัซุม้ประตูของก าแพงแกว้ 
 
 

    
 
ปราสาทแถวหน้าองค์ทศิเหนือ 
 ปราสาทแถวหนา้องคทิ์ศเหนือ ก่อสร้างดว้ยอิฐ เดิมมีลวดลายปูนป้ันประดบั ทบัหลงัท าจากหินทราย
สลกัภาพพระศิวะคู่กบัพระอุมาประทบันัง่เหนือ โคนนทิ เรียกภาพตอนน้ีวา่ “อุมามเหศวร” 
 
ปราสาทแถวหลงัองค์ทศิเหนือ 
 ปราสาทแถวหลงัองค์ทิศเหนือ ก่อสร้างดว้ยอิฐ เดิมเคยมีลวดลายปูนป้ันประดบั ทบัหลงัท าจากหิน
ทรายสลกัภาพพระกฤษณะยกภูเขาโควรรธนะ เพื่อปกป้อง คนเล้ียงววัและฝงูววัใหพ้น้ภยัจากพายฝุน 
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ปราสาทแถวหลงัองค์ทศิใต้ 
 ปราสาทแถวหลงัองค์ทิศใต ้ก่อสร้างดว้ยอิฐ เดิมมีลวดลายปูนป้ันประดบั ทบัหลงัท าจากหินทราย
สลกัภาพเทพเจา้ประทบันัง่เหนือหงส์ สันนิษฐานวา่เทพเจา้น้ีหมายถึงพระวรุณเทพผูรั้กษาทิศตะวนัตก 
ปรางค์ประธาน 
 

 
 

 ปรางค์ประธานปัจจุบนัไดถ้ล่มลงมาแลว้คงเหลือเฉพาะฐานท่ีก่อดว้ยศิลาแลง ลกัษณะอาคารใชอิ้ฐ
เป็นวสัดุก่อสร้างหลกั พบเพียงฐานเป็นศิลาแลง และหนา้บนัซ่ึงสลกัจากหินทราย เป็นภาพพระอินทร์ทรงชา้ง
เอราวณั ศิลปะปาปวน สันนิษฐานวา่ตวัปราสาทเป็นปราสาทหินทราย นอกจากน้ียงัไดพ้บหลกัฐานลวดลาย
ปูนป้ันประดบั ซ่ึงสร้างถวายพระศิวะเทพเจา้สูงสุดในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เพราะไดมี้การขุดพบศิวลึงค ์ซ่ึง
เป็นรูปเคารพแทนองคพ์ระศิวะ และพบทบัหลงัสลกัพระศิวะ ในปาง “กลัยาณะสุนทะระมูรติ” 
 
กลุ่มปราสาทอฐิ 
 เป็นอาคารส าคญัท่ีสุด ตั้งอยู่ตรงกลางของตวัปราสาทเมืองต ่า ใช้เป็นท่ีประดิษฐานรูปเคารพและ
ประกอบพิธีบวงสรวงเทพเจา้ประกอบดว้ยปราสาทอิฐ 5 องค ์ตั้งอยูบ่นฐานศิลาแลงเดียวกนัองคป์ราสาทก่อ
ดว้ยอิฐเรียงเป็น 2 แถว แถวหนา้ 3 องค ์และแถวหลงั 2 องค ์กลุ่มปราสาทอิฐ 5 องคน้ี์แสดงสัญลกัษณ์แทนเขา
พระสุเมรุศูนยก์ลางจกัรวาลปราสาทประธาน ส่วนตรงกลางคือส่วนปรางค์ประธาน ซ่ึงไดป้รักหักพงัเหลือ
เพียงฐาน 
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บรรณาลยั 

 

บรรณาลยั 
 บรรณาลยั 2 หลงั ก่อสร้างดว้ยอิฐ อยูบ่ริเวณดา้นหนา้ของกลุ่มปราสาทอิฐ ขา้งละ 1 หลงั ลกัษณะเป็น
อาคารรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ มีมุขและประตูทางเขา้ดา้นทิศตะวนัตกดา้นเดียว ส่วนผนงัหลงัคาพงัลงหมดเหลือ
เพียงกรอบประตูและทบัหลงั จากรูปแบบของอาคารเป็นสถานท่ีเก็บรักษาคมัภีร์ ต าราทางศาสนา หรืออาจ
เป็นสถานท่ีประดิษฐานรูปเคารพ 
 
ปราสาทประกอบ 
 ปราสาทประกอบอีก 4 หลงัเป็นปราสาทอิฐ ปัจจุบนัไดรั้บการบูรณะในสภาพสมบูรณ์ และมีหนา้บนั
ดา้นหนา้อยูค่รบ โดยปราสาทแถวหลงัองคทิ์ศใต ้มีหนา้บนัเป็นภาพพระวรุณเทพประทบัเหนือหงษ ์ปราสาท
แถวหลงัองคทิ์ศเหนือเป็นภาพพระกฤษณะ (ร่างอวตารของพระวิษณุ) ยกภูเขาโควรรธนะ ปราสาทแถวหนา้
องคทิ์ศใตเ้ป็นภาพพระอินทร์ ปางมหาราชลีลาสนะ (นัง่ชนัเข่า) ประทบัเหนือหนา้กาล ส่วนปราสาทแถวหนา้
องคทิ์ศเหนือ เป็นภาพพระศิวะคู่พระอุมา ประทบับนโคนนทิในปาง อุมามเหศวร 
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สถานที ่2 ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง 
  ปราสาทพนมรุ้งเป็นโบราณสถานท่ีตั้งอยู่บนเขาพนมรุ้ง  ในเขตอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดั
บุรีรัมย ์ สร้างข้ึนโดยมีรูปแบบของศิลปะเขมรโบราณ  ท่ีมีความงดงามมากท่ีสุดแห่ง หน่ึง ความงดงามและ
ความยิ่งใหญ่ของปราสาทแห่งน้ีปรากฏให้เห็นไดใ้นรูปของงานสถาปัตยกรรม การจ าหลกัลวดลายการเลือก
ท าเลท่ีตั้งบนยอดเขามีแผนผงัตามแนวแกนท่ีมีองคป์ระกอบของส่ิงก่อสร้าง ต่าง ๆ เรียงตวักนัเป็นแนว 
 

                    
 

 

เส้นตรงพุง่เขา้หาจุดศูนยก์ลาง คือ ปราสาทประธาน     
 ปราสาทพนมรุ้ง เป็นท่ีรู้จกัของชาวทอ้งถ่ินเป็นอย่างดี ดงัไดมี้นิทานพี้นบา้นเร่ือง "อินทรปรัสถา" 
กล่าวถึงคู่พระคู่นางซดัเซพเนจรไปจนพบท่ีพกัพิงซ่ึงเป็นปราสาทหินอนังดงามรกร้างอยูท่่ามกลางป่าเขา แต่
ส าหรับบุคคลภายนอกต่างบา้นต่างเมืองนั้น ปราสาทแห่งน้ีรู้จกักนัคร้ังแรกตามท่ีมีเอกสารท่ีมีการกล่าวถึง
ปราสาทพนมรุ้งเป็นคร้ังแรกคือ บนัทึก ของนายเอเตียน เอมอนิเยร์ (Etienne Aymonier) ชาวฝร่ังเศสในปี พ.ศ. 
2428 ตีพิมพเ์ป็นบทความใน พ.ศ.2445 
 ปี พ.ศ. 2449 สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ เสด็จมาท่ีปราสาทพนมรุ้ง คราวเสด็จมณฑลอีสาท
และเสด็จอีกคร้ังในปี พ.ศ. 2472 กรมศิลปากร ไดป้ระกาศข้ึนทะเบียนปราสาทพนมรุ้งเป็นโบราณสถานของ
ชาติประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 ตอนท่ี 75 วนัท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2478    และปี พ.ศ. 2503-2504 ได้ด าเนินการส ารวจปราสาทพนมรุ้งอีกคร้ัง ต่อมาใน พ.ศ. 2514 ได้เร่ิม
ด าเนินการบูรณะปราสาทพนมรุ้งดว้ยวิธีอนสัติโลซิส (Anastylosis คือ การน าช้ินส่วนของปราสาทกลบัเขา้สู่
ต าแหน่างเดิม) เปิดเป็นอุทยานประวติัศาสตร์พนมรุ้ง ในวนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 โดย สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินเป็นองคป์ระธาน 
   ช่ือของปราสาทพนมรุ้ง เป็นช่ือดั้งเดิมของโบราณสถานแห่งน้ี ค  าวา่ พนมรุ้งปรากฏอยูใ่นศิลาจารึก 
ท่ีพบท่ีปราสาทแห่งน้ีจารึกพนมรุ้ง หลกัท่ี 2 หลกัท่ี 4 และ K10900 จารึกว่า พนมรุ้งเป็นช่ือเทวสถาน ท่ีมี
ขอบเขตกวา้งขวาง มีท่ีดิน หมู่บา้น เมือง 
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 ปราสาทแห่งน้ี สร้างข้ึนเพื่อเป็นเทวาลยัท่ีประทบัของพระศิวะพระองค์ท่ีประทบัอยู่บนยอดเขา
ไกรลาส ดงันั้น การท่ี ปราสาทแห่งน้ีสร้างข้ึนบนยอดเขาพนมรุ้ง จึงเป็นการสะทอ้นถึงการนบัถือศาสนาฮินดู
ลทัธิไศวนิกายไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

 
 

 
 
 

 อาคารส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ของปราสาทพนมรุ้ง ไม่ไดส้ร้างข้ึนมาพร้อมกนัหมดในคราวเดียว ไดมี้การ
สร้างศาสนสถานเพื่อเป็นศูนยก์ลางทางความเช่ือการนบัถือศาสนาของชุมชน ข้ึนคร้ังแรกในราวพุทธศตวรรษ
ท่ี 15 ไดแ้ก่ ปราสาทอิฐ 2 หลงั ท่ีปัจจุบนัอยูใ่นสภาพพงัทลายเหลือเพียงฐานและกรอบประตู หลงัจากนั้นไดมี้
การก่อสร้างต่อเน่ืองกนัมาเป็นล าดบั โดยกษตัริยข์องอาณาจกัรเขมรโบราณ หรือผูน้ าท่ีปกครองชุมชน อนัมี

ปราสาทพนมรุ้งเป็นศูนยก์ลาง 

     

            ปราสาทพนมรุ้ง คงมีความส าคญัสืบต่อมาจนถึงสมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 5 (พ.ศ. 1511-1544) พระองค์
นบัถือศาสนาฮินดูไศวนิกาย เช่นเดียวกบัพระราชบิดา (พระเจา้ราเชนทรวรมนัท่ี 2 ) นอกจากจะมีพระราช
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โองการใหส้ร้างจารึกเพื่อสรรเสริญเกียรติคุณของพระราชบิดาแลว้ยงัทรงถวายท่ีดินใหก้บัเทวสถานใน สมยัน้ี
เอง เทวสถานบนเขาพนมรุ้ง เป็นศูนยก์ลางของชุมชนโดยรอบอยา่งแทจ้ริง ขอ้ความในจารึกพนมรุ้ง บางหลกั
แมจ้ะมีเน้ือความขาดหายแต่ก็ให้ภาพ รวมไดว้า่เทวสถานบนเขาพนมรุ้ง เป็นท่ีประดิษฐานรูปเคารพ คือ ศิว
ลึงค์ มีอาณาเขตกวา้วขวางมีท่ีดิน ซ่ึงพระเจา้แผ่นดิน (พระเจา้วรมนัท่ี 5 ) และขา้ราชการระดบัต่าง ๆ ถวาย
หรือซ้ือถวายให้กบัเทวสถานพร้อมกบัมีพระราชโองการ ให้ปักหลกัเขตท่ีดินข้ึนกบัเทวสถานพนมรุ้งพร้อง
กบัการสร้างเมือง สร้างอาศรมใหก้บัโยคี และนกัพรตดว้ย 

 

สถานที ่3 ภูเขาไฟกระโดง 

 ตั้งอยู่ท่ีบา้นน ้ าซับ ต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองบุรีรัมยจั์งหวัดบุรีรัมย์ เป็นภูเขาไฟท่ีดบัสนิทแลว้ มีปาก
ปล่องทะลุเห็นไดช้ดัเจน รอบบริเวณแวดลอ้มดว้ยป่าไมท่ี้อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาศยัของสัตวป่์าขนาดเล็ก 
โดยเฉพาะนกนานาชนิด บนเขากระโดงยงัมีโบราณสถานสมยัขอม รอยพระพุทธบาทจ าลอง และพระพุทธรูป
ขนาดใหญ่ เป็นท่ีเคารพสักการะของคนในทอ้งถ่ิน นกัท่องเท่ียวนิยมข้ึนไปชมทิวทศัน์ของตวัเมืองบุรีรัมย ์
และไหวพ้ระเพื่อเป็นสิริมงคล ป่าเขากระโดงมีพื้นท่ี 6,212 ไร่ กรมป่าไมไ้ด้ประกาศให้เป็นวนอุทยานเขา
กระโดงเม่ือวนัท่ี 23 ตุลาคม (วนัปิยะมหาราช) พ.ศ. 2521 ปัจจุบนัอยู่ในความดูแลของส านกังานป่าไม้เขต
นครราชสีมา 

   
 

 
 

 

  
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9F
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/23_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2521
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
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เดิมเป็นท่ีท าเลเล้ียงสัตวป์ระกาศเป็นท่ี นสร. ท่ีอยูน่ี่ประมาณ 8 พนักวา่ไร่ เม่ือ 2474 ประกาศเป็นวน
อุทยานเขากระโดงเม่ือ 2521 เน้ือท่ี 1,450 ไร่ ส่วนท่ีเหลือก็ยงัเป็นป่าท าเลเล้ียงสัตว์เป็นท่ีสาธารณะอยู่
เหมือนกับเราเป็นป่าวนอุทยานในใจกลางไข่แดงของพื้นท่ีป่า ลักษณะก็เป็นภูเขารูปกระดองเต่า ซ่ึงเขา
กระโดงน่ีก็จริง ๆ ก็เพี้ยนมาจากค าวา่กระดองแลว้ทางภาษาทอ้งถ่ินทางบุรีรัมยใ์กลชิ้ดกบัทางเขมรออกมาสั้น 
ๆ ห้วน ๆ ว่าเขากระดอง กลายเพี้ยนมาเป็นเขากระโดง ก็มีเป็นภูเขา 2 ลูกแฝดติดกนัลูกเล็กเรียกเขากระโดง 
ลูกใหญ่เรียกเขาใหญ่ ถา้มองจากพื้นท่ีไกล ๆ จะมองเห็นเหมือนกบัชามก๋วยเต๋ียวคว  ่ากลางทุ่งนา ลกัษณะกน้
ชามจะแตกทางดา้นทิศใตแ้ละก็ทิศตะวนัออก นัน่คือเป็นทางไหลของทางลาวาค่อย ๆ ลาดไหลออกมาความ
ชนัประมาณทุก1 กิโลเมตร ประมาณ 10 เมตร จะลดหลัน่ไปเร่ือย ๆ นัน่คือทางไหลของลาวาพื้นท่ีรอบ ๆ จะ
เป็นพื้นท่ีราบหมดเลยเป็นทุ่งนาเป็นท่ีการเกษตรเพราะนั้นก็จะเป็นป่าธรรมชาติเป็นภูเขาท่ีอยูใ่กลเ้มืองท่ีสุด 
มองเห็นไดช้ดัท่ีไกล เป็นปล่องภูเขาไฟท่ีดบัสนิทแลว้แต่อายนุอ้ยท่ีสุดในประเทศไทย 

   
 ประมาณ 3 แสนถึง 9 แสนปี จากการค านวณของนกัธรณีวิทยาเร่ืองอายุของหิน ลกัษณะธรณีวิทยา
ของภูเขาไฟวนอุทยานเขากระโดงน่ีคือชั้นบนจะเป็นพวกหินสกอเรีย ขา้งล่างจะเป็นพวกหินอคันี หินภูเขาไฟ
ท่ีเราเอามาท าถนน ซ่ึงหินภูเขาไฟพวกสกอ-เรียมนัจะปกคลุมหนาอยูป่ระมาณ 20 เมตร ตอนน้ีมนัยอ่ยสลาย
กลายเป็นดินลึกประมาณ 1 ฟุต คือเราก็ค  านวณจากดินไดป้ระมาณ2 เซนติเมตร ใชเ้วลา 500 ปี แลว้ค านวณไป
วา่มนัเกิดมาเท่าไรแลว้ลกัษณะมนัก็ไหลลาดปกคลุมรัศมีรอบ ๆ ประมาณ10 กิโลเมตร คือลกัษณะการระเบิด
ของภูเขาไฟมนัอาจจะถึง 10 ถึง 30 กิโลตอนท่ีมนัระเบิดกระเด็นข้ึนไปแลว้ก็เกิดรอยแตกทางดา้นทิศใตแ้ลว้ก็
ตะวนัออกมนัก็ไหลลาดลงไป บางทีมนัก็ไปไหลทุกทิศทางเลยวา่ไหลมาตรงน้ีจนขอบปากปล่องเหมือนขอบ
บ่ินบริเวณขอบท่ีมีสภาพดีเป็นท่ีตั้งของฐานองคพ์ระอยูน่ั้น ถา้เราไปดูจุดน้ีเราก็เห็นทางลาดไหลของภูเขาไฟ 
ในทางลาดไหลเองก็จะเป็นร่องห้วยซ่ึงเป็นแหล่งน ้ าท่ีสามารถไหลลงไปรวมกนัท่ีอ่างเก็บห้วยตลาด และก็
เป็นแหล่งผลิตน ้าประปาแหล่งเดียวท่ีเล้ียงคนเมืองบุรีรัมย ์
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 สภาพป่าเป็นป่าเต็งรัง ตามร่องห้วยท่ีมีความช้ืนสูงจะเป็นป่าเบญจพรรณ อนัน้ีคือป่าพฒันาข้ึนมา
แลว้แต่เร่ืองขนาดของตน้ไมจ้ะไม่ใหญ่ไปกวา่น้ีมนัเกิดมาเป็นหลายหม่ืนปีหลายแสนปี เพราะวา่ชั้นดินมนัต้ืน 
ท่ีบอกวา่ประมาณเฉล่ียโดยประมาณก็ประมาณฟุตหน่ึง ก็จะไม่ลึกมากตน้ไมท่ี้เกิดไดใ้นสภาพดินแบบน้ีจะมี
เฉพาะป่าเตง็รัง คงสภาพป่าเตง็รังน่ีอีกหลายร้อยปี แมว้า่จะมีไฟหรือไม่มีไฟแต่วา่ดินเป็นตวัก าหนดชนิดพนัธ์ุ
ไม ้ฉะนั้นถา้เราจะเอาชนิดพนัธ์ุไมแ้ปลก ๆ มาปลูกตอ้งเพิ่มความช้ืนให้เพิ่มดินเพิ่มปุ๋ยก็จะพฒันาไดเ้ร็วข้ึน 
ลกัษณะของดินจะเป็นดินทรายท่ีเกิดการสลายตวัปนกบัดินภูเขาไฟจะเป็นลกัษณะสีออกน ้ าตาลเข้ม วน
อุทยานแห่งชาติเขากระโดง จะท าเป็นแหล่งการศึกษาหรือแหล่งทศันะศึกษา สามารถศึกษาเร่ืองการเกิดภูเขา
ไฟไดอ้ยา่งดี ส าหรับในประเทศไทยคือมีลกัษณะท่ีชดัเจนเขา้ถึงไดง่้าย การคมนาคมสะดวก อยูใ่กลเ้มือง เร่ือง
ความพร้อม เร่ืองอาคารสถานท่ีเราก็เตรียมโครงการเรียกวา่ศึกษาและพฒันาภูเขาไฟวนอุทยานเขากระโดงใช้
งบประมาณ 55.6 ล้าน ซ่ึงจะด าเนินการในปี2550 และ 2551 นั้น งบของทางกลุ่มจงัหวดัชัยวรมนัหรือทาง
อีสานใตก้็จะเป็นเส้นทางเก่ียวกบัเส้นทางอารยธรรมขอม แต่จะมาเช่ือมโยงเก่ียวกบัความเช่ือ ประวติัศาสตร์ 
คือจะมีเร่ืองประเพณีวฒันธรรมของคนในทอ้งถ่ินซ่ึงเขาจะมาข้ึนกระโดงอยูแ่ลว้ 
 
 
 


