
 
 

ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม 
 

 
จังหวัดบุรีรัมย ์

 
ความหมายของตราประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ 

เทวดาร า  หมายถึง  ดินแดนแห่งเทพเจ้าผู้สร้าง ผู้ปราบยุคเข็ญ และผู้ประสาทสุข 
ท่าร า  หมายถึง  ความส าราญชื่นชมยินดี ซึ่งตรงกับพยางค์สุดท้ายของชื่อจังหวัด 
ปราสาทหิน  คือ  ปราสาทเขาพนมรุ้งซึ่งมีก าแพงล้อมรอบ ภายในท้องพระโรงมีเทวสถาน 
 

สัญลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ตราประจ าจังหวัดบุรีรัมย์  
เป็นรูปปราสาทเขาพนมรุ้งมีก าแพงล้อมรอบ ภายในเป็นท้องพระโรง  

มีเทวสถาน และรอยพระพุทธบาทจ าลองประดิษฐานอยู่บนยอดเขาแห่งนี้ด้วย 
ภาพเทวดาร่ายร า หมายถึง  ดินแดนแห่งเทพเจ้าผู้สร้างผู้ปราบยุคเข็ญ และ 
ผู้ประสาทสุข ท่าร่ายร า หมายถึง  ความส าราญชื่นชมยินดี ซึ่งตรงกับการออก 
เสียงพยางค์สุดท้ายของเชื่อจังหวัด  

 
ดอกไม้ประจ าจังหวัด 
 ดอกสุพรรณิการ์ หรือดอกฝ้ายค า  
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ค าขวัญประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ 
 “เมืองปราสาทหิน  ถิ่นภูเขาไฟ  ผ้าไหมสวย  รวยวัฒนธรรม  เลิศล้ าเมืองกีฬา” 
 
ความหมายของค าขวัญ 
 เมืองปราสาทหิน  หมายถึง  บุรีรัมย์มีปราสาทหินเขาพนมรุ้ง  เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด 

ถิ่นภูเขาไฟ  หมายถึง  บุรีรัมย์มีภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วหลายแห่ง 
ผ้าไหมสวย  หมายถึง  บุรีรัมย์มีการทอผ้าไหมข้ึนชื่อ  ที่อ าเภอนาโพธิ์ 
รวยวัฒนธรรม  หมายถึง  บุรรีัมย์มีเทศกาลงานประเพณีท่ีรุ่งเรืองมาหลายปี 
 

ประวัติและความเป็นมาของจังหวัดบุรีรัมย์ 
บุรีรัมย์เป็นเมืองแห่งความรื่นรมย์ตามความหมายของชื่อเมืองที่น่าอยู่ส าหรับคนในท้องถิ่นและ 

เป็นเมืองที่น่ามาเยือนส าหรับคนต่างถิ่นเมืองปราสาทหินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์มากมีไปด้วย  ปราสาทหิน 
ใหญ่น้อยอัน  หมายถึงความรุ่งเรืองมาแต่อดีต  จากการศึกษาของนักโบราณคดีพบหลักฐานการอยู่อาศัย 
ของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์สมัยทราวดี  และที่ส าคัญที่สุดพบกระจายอยู่ทั่วไปในจังหวัดบุรีรัมย์
มากคือ  หลักฐานทางวัฒนธรรมของเขมรโบราณ  ซึ่งมีทั้งปราสาทอิฐ  และปราสาทหินเป็นจ านวนมากกว่า 
60 แห่ง  รวมทั้งได้พบแหล่งโบราณคดีที่ส าคัญคือเตาเผา ภาชนะดินเผา และภาชนะดินเผาแบบที่เรียกว่า
เครื่องถ้วยเขมรซึ่งก าหนดอายุได้ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 ถึง 18 อยู่ทั่วไปหลังจากสมัยของวัฒนธรรมขอม
หรือเขมรโบราณแล้วหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดบุรีรัมย์ เริ่มมีขึ้นอีกครั้งตอนปลายสมัยกรุงศรี
อยุธยา โดยปรากฏชื่อว่าเป็นเมืองขึ้นของเมืองนครราชสีมาและปรากฏชื่อต่อมาในสมัยกรุงธนบุรีถึง 
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ว่าบุรีรัมย์มีฐานะเป็นเมือง ๆ หนึ่ง จนถึง พ.ศ.2476  ได้มีการจัดระเบียบราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาคใหม่ จึงได้ชื่อเป็นจังหวัดบุรีรัมย์มาจนถึงปัจจุบันนี้ชื่อเมืองบุรี รัมย์  ไม่ปรากฏในเอกสาร
ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาและธนบุรีเฉพาะชื่อเมืองอ่ืน  ซึ่งปัจจุบันเป็นอ าเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่   
เมืองนางรอง  เมืองพุทไธสง และเมืองประโคนชัย พ.ศ. 2319 รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  
กรุงธนบุรี  กรมการเมืองนครราชสีมา  มีใบยอกเข้ามาว่า  พระยานางรองคบคิดเป็น  กบฏร่วมกับเจ้าโอ  
เจ้าอิน และอุปฮาดเมืองจ าปาศักดิ์  จึงโปรดให้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อยังด ารง
ต าแหน่ง เจ้าพระยาจักรีเป็นแม่ทัพไปปราบจับตัวพระยานางรองประหารชีวิตและสมทบเจ้าพระยาสุรสีห์ 
(สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท)  คุมกองทัพหัวเมืองฝ่ายเหนือยกไปตีเมือง จ าปาศักดิ์ เมืองโขง และ
เมืองอัตปือ ได้ทั้ง 3 เมือง ประหารชีวิต เจ้าโอ เจ้าอิน อุปฮาด   เมืองจ าปาศักดิ์ แล้วเกลี้ยกล่อมเมืองต่าง ๆ
ใกล้เคียงให้สวามิภักดิ์ ได้แก่ เขมรป่าดง ตะลุบ สุรินทร์ สังขะ และเมืองขุขันธ์  รวบรวมผู้คนตั้งเมืองขึ้นในเขต
ขอมร้า เรียกว่า เมืองแปะ แต่งตั้งบุรีรัมย์บุตรเจ้าเมืองผไทสมัน (พุทไธสง)ให้เป็นเจ้าเมือง  ซึ่งต่อมาได้เป็นพระ
ยานครภักดี ประมาณปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือต้นราชการพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เปลี่ยนชื่อเมืองแปะเป็นบุรีรัมย์ด้วยปรากฏว่า ได้มีการแต่งตั้งพระส าแดงฤทธิรงค์
เป็นพระนครภักดีศรีนครา ผู้ส าเร็จราชการเมืองบุรีรัมย์ ขึ้นเมืองนครราชสีมาใน พ.ศ. 2411  เมืองบุรีรัมย์และ
เมืองนางรอง  ผลัดกันมีความส าคัญเรื่อยมา พ.ศ. 2433 เมืองบุรีรัมย์โอนขึ้นไปขึ้นกับหัวเมืองลาวฝ่ายเหนือ 
มีหนองคายเป็นศูนย์กลาง และเมืองบุรีรัมย์มีเมืองในสังกัด 1 แห่ง คือเมืองนางรอง ต่อมาประมาณ  
พ.ศ. 2440-2441  เมืองบุรีรัมย์ได้กลับไปขึ้นกับมณฑลนครราชสีมาเรียกว่า"บริเวณนางรอง" ประกอบด้วย 
เมืองบุรีรัมย์ นางรอง  รัตนบุรี ประโคนชัย และพุทไธสง พ.ศ. 2442 มีประกาศเปลี่ยนชื่อ มณฑลลาวเฉียงเป็น 
มณ ฑลฝ่ายตะวันตกเฉียงเหนือ   มณ ฑลลาวพวนเป็นมณ ฑลฝ่ ายเหนื อ มณ ฑลลาวเป็นมณ ฑล



 
 

 

ตะวันออกเฉียงเหนือ มณฑลเขมร เป็นมณฑลตะวันออกและในคราวนี้  เปลี่ยนชื่อ บริเวณนางรองเป็น "เมือง
นางรอง"มีฐานะเป็นเมืองจัตวา ตั้ งที่ว่าการอยู่ที่ เมืองบุรีรัมย์แต่ตราต าแหน่งเป็นตราผู้ว่าการนางรอง 
กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศเปลี่ยนชื่อเมืองเป็น "บุรีรัมย์"  และเปลี่ยนตราต าแหน่งเป็นผู้ว่าราชการ 
เมืองบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคมพ.ศ. 2444 เป็นต้นมา  พ.ศ. 2450 กระทรวงมหาดไทยปรับปรุงหัวเมือง 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มณฑลนครราชสีมาประกอบด้วย 3 เมือง 17 อ าเภอ  คือเมืองนครราชสีมา 10 
อ าเภอ เมืองชัยภูมิ 3 อ าเภอ และเมืองบุรีรัมย์ 4 อ าเภอ คือ นางรอง พุทไธสง ประโคนชัย และรัตนบุรี  ต่อมา
ได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 ขึ้น ยุบมณฑลนครราชสีมา 
จัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคออกเป็นจังหวัดและอ าเภอ เมืองบุรีรัมย์จึงมีฐานะเป็น "จังหวัดบุรีรัมย์" 
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  

  ประวัติศาสตร์บุรีรัมย์ 

จากหลักฐานพบว่าดินแดนอันเป็นที่ตั้งของจังหวัดบุรีรัมย์เป็นดินแดนที่ เคยรุ่งเรืองมาในอดีต   
มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นมาโดนตลอด  จากหลักฐานต่าง ๆ  ต่อไปนี้ 

1.  การศึกษาส ารวจ  และการศึกษาจากแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศของ  รศ.ศรีศักร  วิลลิโภดมและ  
ผศ.ทิวา  ศุภจรรยา  ปรากฏว่ามีเมืองและชุมชนโบราณเฉพาะในเขตจังหวัดบุรีรัมย์เกินกว่า  130  แห่ง  เมือง
และชุมชนเหล่านั้นจะมีคูน้ าคันดินล้อมรอบถึง  3  ชั้นและจะมีลักษณะของเมืองเป็นรูปทรงกลมทั้งหมด   
จากการวิเคราะห์ในขั้นต้นพบว่าเป็นเมืองและชุมชนที่มีอายุอยู่ในสมัยทวารวดี  ซึ่งจากข้อส ารวจดังกล่าวใน
บริเวณล าน้ ามูลพบว่า  ล าน้ านี้เป็นล าน้ าหลักที่ไหลมาจากทางตะวันตกผ่านตอนใต้ของอ าเภอพุทไธสงไปทาง
ตะวันออกเฉียงใต้  ผ่านเขตอ าเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  ไปยังเขตอ าเภอชุมพลบุรีและอ าเภอท่าตูม  จังหวัด
สุรินทร์  ตามล าดับ  ทางฝั่งใต้ของแม่น้ ามูลในรัศมี  17-2  กิโลเมตร  จากฝั่งน้ าได้พบชุมชนเป็นระยะไป   
ซึ่งล้วนแต่ตั้งอยู่ในบริเวณท่ีราบลุ่มทั้งสิ้น  โดยชุมชนโบราณดังกล่าว  สามารถวิเคราะห์ตามรูปร่างลักษณะและ
สภาพแวดล้อมคือ 

 1.1  แบบที่เป็นเนินดินสูงจากระดับ  5  เมตร  ขึ้นไปจากที่ราบลุ่ม ในบริเวณรอบไม่มีคูน้ าและคัน
ดินล้อมรอบ  บางแห่งก็เป็นเนินเดียว  แต่บางแห่งก็เป็นสองสามเนินติดกัน  ตามเนินดินจะมีเศษเครื่องปั้นดิน
เผส  ทั้งที่มาจากหม้อกระดูกและไม่ใช่หม้อ  กระดูกกระจัดกระจายอยู่  เนินดินที่เป็นแหล่งส าคัญในแบบนี้
ได้แก่   บ้ านกระเบื้อง  ซึ่ งเป็น เนินดินขนาดใหญ่มี   3  เนินติดกัน  เมื่อมีการตัดถนนผ่านหมู่บ้าน   
รถแทรกเตอร์ได้ตัดชั้นดินของแหล่งชุมชนโบราณลึกลงไป 4-3 เมตร  เผยให้เห็นชั้นดินที่มีอยู่สืบเนื่องกันมา
อย่างน้อย 3-2 ชั้น 

 1.2  แบบที่เป็นเนินดินที่คูน้ าล้อมรอบ  บางแห่งก็มีคูน้ าล้อมรอบชั้นเดียว  แต่บาแห่งก็มีคูน้ า
ล้อมรอบตั้งแต่สองชั้นขึ้นไป  พบเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นภาชนะใส่กระดูกคนตาย  และเครื่องปั้นดิน เผาเคลือบ
แบบลพบุรี  ซึ่งเข้าใจว่าคงแพร่มาจากเตาบ้านกรวด  แสดงให้เห็นว่าชุมชนนี้คงมีอยู่เรื่อยมาจนถึงสมัยลพบุรี  
ราวพุทธศตวรรษที่ 17-16 

 1.3  แบบที่เป็นเนินดิน  3-2  เนิน  มีคูน้ าล้อมรอบ  และมีการสร้างคันดินโอบรอบอีกชั้นหนึ่ง  
แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของผังชุมชน  ตั้งแต่ระยะแรกท่ีมีเพียงเนินดินเป็นที่อยู่อาศัย  แล้วต่อมาก็มีการขุดคู
น้ าล้อมรอบ  และในสมัยหลังก็มีการสร้างคูคันดินเป็นก าแพงเมืองโอบรอบอีกชั้นหนึ่ง  เป็นรูปสี่เหลี่ยมพ้ืนผ้า 



 
 

 

2.  มีการขุดพบพระพุทธรูปนาคปรก  สมัยทวารวดีที่บ้านเมืองฝ้ายซึ่งอยู่ในเขตอ าเภอล าปลายมาศ  
และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า  เป็นพระพุทธรูปนาคปรกสมัยทวารวดีที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่พบในประเทศไทย 

 นอกจากนั้นยังพบพระพุทธรูปสมัยทวารวดีอีกหลายองค์  ที่อ าเภอพุทไธสง  ซึ่งมีอายุอยู่ในพุทธ
ศตวรรษที่ 15-13  และพบใบเสมาท่ีบ้านปะเคียบ  อ าเภอคูเมือง  อันเป็นโบราณวัตถุสมัยทวารดี  ดังนั้นจึงท า
ให้สันนิษฐานได้ว่าดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันเคยเป็นที่ตั้งชุมชนสมัยทวารวดีอย่างน้อยที่สุดก็ในสมัยพุทธ
ศตวรรษท่ี 13 

 3.  จากหลักฐานที่ปรากฏในปัจจุบันด้านสถาปัตยกรรม  และเครื่องมือเครื่องใช้  เช่น  ปราสาทหิน
เขาพนมรุ้ง  ปราสาทเมืองต่ า  และอ่ืน ๆ  อีกมากเทวรูป  พระพุทธรูป  ซึ่งมีความงดงามและมีอยู่เป็นจ านวน
มากในเขตจังหวัดบุรีรัมย์และใกล้เคียง  นอกจากนั้นยังมีเครื่องปั้นดินเผาชนิดเผาแกร่ง  มีเตาเผาขนาดใหญ่  
ซึ่งนักโบราณคดีหลายท่านกล่าวว่าไม่พบในที่อ่ืนแม้แต่ในเขมรต่ า (ประเทศกัมพูชา)  ศิลปะและสถาปัตยกรรม
เหล่านี้มีอายุอยู่ในสมัยพระนคร 

 4.  จากการก่อสร้างปราสาทหินพนมรุ้ง  ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นเทวสถาน  เพ่ือ
ประกอบกิจทางศาสนา  และเพ่ือเป็นการเสริมสร้างบารมีของกษัตริย์ผู้  มีอ านาจ  เข้าใจว่าปราสาทหินเขา
พนมรุ้งสร้างขึ้นเพ่ือใช้ประกอบอาชีพกรรมทางศาสนาของเมืองใดเมืองหนึ่งในละแวกใกล้เคียงกันระหว่างจาก
เขาลูกนี้ไปทางใต้ประมาณ  8  กิโลเมตร  มีเมืองโบราญเมืองหนึ่งขนาดไม่ใหญ่นัก  แต่มีระบบการชลประทาน  
หรืออ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่พอที่จะใช้ในการอุปโภค  บริโภคของชุมชนเมืองนั้นได้ตลอดทั้งปี อ่างเก็บน้ านี้บุผนัง
ทั้ง 4  ด้าน  ด้วยศิลาแลง  ก าแพงเมืองเป็นก าแพงดินที่ขุดจากคูรอบเมืองพูนให้สูงขึ้นและปักเสาระเนียดบน
คันดิน  ร่องรอยต่าง ๆ  นั้นสาบสูญไปหมดแล้ว  คงเหลือเพียงคันดินและก าแพงดินบางตอนเท่านั้นที่กลาง
เมือง  ที่มีเทวสถานขนาดใหญ่สร้างขึ้นบนทางที่งดงาม  ระเบียงและไดปุระทั้ง 4  เรียงด้วยหินทราย  การเรียง
อิฐก่อสร้างในเทวสถานใช้กรรมวิธีอย่างดียิ่งจนสามารถท าให้เนื้ออิฐแนบสนิทจนเกือบจะเป็นเนื้อเดียวกันเห็น
เป็นรอยเส้นเล็ก ๆ  ระหว่างอิฐแต่ละก้อนเท่านั้น  อิฐเหล่านี้มีส่วนผสมของดินที่ดี  จนสามารถน ามาฝนให้
เรียบในระหว่างการเรียงและใช้น้ าที่ละลายออกมาจากอิฐนั้นปนด้วยยางไม้หรือน้ ากาวเป็นตัวเชื่อมอี กเข้า
ด้วยกันท าให้ดูไม่เห็นรอยเลื่อนต่อของอิฐ 

 ตามลักษณะของเทวสถานเมืองโบราณแห่งนี้  เมื่อน าไปเทียบกับเทวสถาน  3-2  หลังที่ก่อสร้าง
ด้วยอิฐบนยอดเขาพนมรุ้งแล้ว  เห็นว่าน่าจะสร้างขึ้นในยุคสมัยไล่เลี่ยกันหรือยุคเดียวกันในราวพุทธศตวรรษ 
ที่ 16 

 



 
 

 

 
ปราสาทบ้านบุ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 5.  จากศิลาจารึก  ซึ่งพบที่เขาพนมรุ่งได้กล่าวถึงพระนามของกษัตริย์ที่เป็นผู้อุปถัมภ์ในการสร้างและ
ดูแลรักษาปราสาทพนมรุ้ง  เป็นคนละองค์กับกษัตริย์ที่ปกครองนครวัด  เช่น  หิรัณยวมัน  กษีตินทราทิตย์   
วิเรนทรวรมัน  เป็นต้น  และระบุศักราชเป็น  พ.ศ. 1433  ก็มี  1532  ก็มี  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจะต้องมีกษัตริย์
ที่มีอ านาจปกครองในแถบนี้เป็นอิสระ  แต่ยอมรับความเป็นผู้น าของพระนคร 

 จากหลักฐานและเหตุผลข้างตันนี้พอจะสรุปได้ว่าดินแดนอันเป็นที่ตั้งของจังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันนี้  
เคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มาตั้งแต่สมัยทวารวดีถึงสมัยลพบุรีมีกษัตริย์ที่มีอ านาจปกครองเป็นอิสระ  
มีประชาชนอยู่หนาแน่นจนสามารถเกณฑ์แรงงานสร้างศาสนสถานอันยิ่งใหญ่  เช่น  ปราสาทพนมรุ้ง  และแต่
ละชุมชนจะต้องมีประชากรแน่นพอที่จะสร้างคูเมืองขนาดใหญ่ได้  เมืองต่าง ๆ  เหล่านี้คงร้างไปตามธรรมชาติ  
หรือจากภัยต่าง ๆ  เช่น  ฝนแล้ง  โรคระบาด  สงครามโจรผู้ร้าย  เป็นต้น  หากไม่ได้อาศัยศิลาจารึกก็คงไมมี
ใครทราบจนกระทั่งปัจจุบัน  อาจมีประชาชนส่วนหนึ่งที่รอดจากภัยมาได้เข้าไปหลบอยู่ในป่าชายแดน  จนท า
ให้ทางกรุงศรีอยุธยาเรียกว่า “พวกเขมรป่าดง” 

 

 



 
 

 

 
แหล่งเตาสวาย  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นบุรีรัมย์ขาดตอนอยู่ช่วงหนึ่ง  คือ  จากยุคโบราณมาจนถึงยุคสิ้นสุดการ
ก่อสร้างปราสาทหินในที่ต่าง ๆ  จากนั้นประวัติศาสตร์บุรีรัมย์ก็เริ่มชัดเจนขึ้นอีกครั้งหนึ่งสมัยตอนปลายอยุธยา 
 

  สมัยกรุงศรีอยุธยา 

สมัยนี้ดินแดนในแถบเมืองบุรีรัมย์  เมืองพุทไธสง  เมืองตลุง (ประโคนชัย  ในปัจจุบัน)  เมืองนางรอง  
ต่างก็มาขึ้นกับกรุงศรีอยุธยา  โดยขึ้นกับข้าหลวงใหญ่ที่นครราชสีมาซึ่งเป็นข้าหลวงต่างพระองค์  โดยตั้งเมือง 
ตลุงเป็นหัวเมืองชั้นจัตวา  เมืองนางรองเป็นหัวเมืองชั้นเอก 

จากประวัติจังหวัดนครราชสรมา  รวบรวมโดยสุขุมาลย์เทวีกล่าวว่าในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์
มหาราชนั้น พระองค์ได้แต่งตั้งให้พระยายมราช (สังข์)  ครองเมืองนครราชสีมา  สมัยนั้นเมืองนครราชสีมา  
เป็นเมืองใหญ่มีเมืองขึ้น  5  เมือง  คือ  นครจันทึก  ชัยภูมิ  พิมาย  บุรีรัมย์  นางรอง  ต่อมาขยายเมืองเพ่ิมอีก  
9  เมือง  คือ  จัตุรัส  เกษตรสมบูรณ์  ภูเขียวชนบท  พุทไธสง  ประโคนชัย  รัตนบุรี  และปักธงชัย 



 
 

 

 
 

  สมัยกรุงธนบุรี 

พ.ศ. 2320  กองทัพกรุงธนบุรีได้ยกไปตีเมืองบุรีรัมย์  และจากจดหมายเหตุประชุมพงศาวดารภาคที่ 
70  กล่าวว่า  ในพ.ศ. 2321  สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดให้สมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึก  เป็นแม่ทัพทาง
บก  น าทัพสมทบกับเมืองตะวันออก  ให้เจ้าพระยาสุรสีห์พิษณวาธิราช  เป็นแม่ทัพยกไปเกณฑ์เขมร  ต่อเรือ
รบยกขึ้นไปทางแม่น้ าโขงเพ่ือตีเมืองนครจ าปาสัก  ในการที่สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกยกกองทัพมานี้  
ปรากฏประวัติศาสตร์เมืองบุรีรัมย์ว่า  ในพ.ศ. 2321  พระยานางรองเป็นกบฏ  โดยคบคิดกับเจ้าโอ  เจ้าอิน  
เจ้าเมืองนครจ าปาสัก  สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจึงให้เจ้าพระยาจักรี  หรือสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก   
ในเวลาต่อมา  ยกทัพไปราบปราม  และเรียนกล่อมหัวเมืองเหล่านี้ให้เป็นเมืองขึ้นของนครราชสีมา  ตามเดิม 

 
แหล่งหินตัด  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 



 
 

 

แต่ตามจดหมายจากประชุมพงศาวดารภาคท่ีเจ็ดนั้น  กล่าวว่าเจ้าเมืองนครจ าปาสักครั้งนั้นเชื่อเจ้าไชย
กุมารฯ  พ่ายแพ้แก่กองทัพกรุงธนบุรี  จึงถูกคุมตัวไปยังกรุงธนบุรี  แต่ในที่สุดได้รับการโปรดเกล้าให้ไปครอง
นครจ าปาสัง  ในฐานะประเทศราช  ในการที่สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเดินทัพมาถึงจังหวัดบุรีรัมย์นี้  
หนังสือเรื่องจังหวัดบุรีรัมย์  ตีพิมพ์ในงานฉลอง  25  พุทธศตวรรษ  กล่าวว่าพระองค์ได้พบเมืองร้างอยู่ที่ลุ่มน้ า
ห้วยจระเข้มาก  มีชัยภูมิที่ดีแต่สถานที่เดิมมีไข้เจ็บชุกชุน  เขมรป่าดงไม่กล้าเข้ามาอยู่อาศัย  ได้แต่ตั้งบ้านอยู่
โดยรอบ  คือ  บ้านโคกหัวช้าง  บ้านทะมาน (บริเวณสนามบินในปัจจุบัน)  จึงโปรดเกล้าฯ  ให้ตั้งเมืองร้างนั้น 
ที่ข้างต้นแปะใหญ่ (ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองในปัจจุบันนี้)  และโปรดเหล้าฯ  ให้บุตรเจ้าเมืองพุทไธสง  ซึ่งติดตาม
มาพร้อมด้วยครอบครัวเป็นเจ้าเมือง  และชักชวนให้ชาวเขมรป่าดงนี้มาตั้งหลักแหล่งท าเรือกสวน  ไรนาใน
เมืองร้างจนเป็นปึกแผ่น  เมืองนี้จึงใช้นามว่าเมืองแปะ  ส่วนบุตรเจ้าเมืองพุทไธสมันนี้  ต่อมาได้รับบรรดาศักดิ์
เป็นพระยานครภักดีเมื่อพระยานครภักดีวายชนม์ลง  บุตรชื่อนายหงษ์  เป็นเจ้าเมืองแทน  ได้รับบรรดาศักดิ์
เป็นพระนครภักดี  เมื่อ พ.ศ. 2350 

 
 

นอกจากนี้ปรากฏจากพงศาวดารเมืองสุรินทร์ว่าในจุลศักราช  1143  ปีฉลู  ตรีศก  ตรงกับ  พ.ศ. 
2324  ทางฝ่ายเขมรเกิดการจลาจลโดย  เจ้าฟ้าทะละหะ (มู)  กับพระยาวิบูลราช (ชู)  คิดกบฏจับสมเด็จพระ
บรมราชาธิราชเจ้ากรุงกัมพูชา  ไปถ่วงน้ าเสีย  ยกนักองค์เองขึ้นเป็นเจ้า  แล้วกับไปฝักใฝ่ทางญวนพระเจ้ากรุง
ธนบุรีโปรดให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกับเจ้าพระยาสุรสีห์ยกกองทัพไปปราบปราม  โดยเกณฑ์ก าลั ง
ทางขุขันธ์  สุรินทร์  สังขะ  แล้วไปตีเมืองประทายเพ็ชร  ประทายมาศ  ประทายสมันต์  ก าแพงสวาย  เสียม
ราบ  แต่การยกกองทัพไปปราบปรามยังไม่ทันราบคาบดี  ข้างฝ่ายในกรุงธนบุรี  พระเจ้าแผ่นดินก็มีสติวิปลาส  
บ้านเมืองก าลังระส่ าระสาย  สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกทราบข่าว  จึงจ าเป็นต้องกลับคืนสู่พระนคร  
บ้านเมืองที่ตีได้ก็กวาดต้อนและแตกตื่นอพยพไปบ้าง  ทั้งพระสุรินทร์ภักดีณรงค์จางวาง  ก็ได้มีหนังสือลงไป
เกลี้ยกล่อมญาติพ่ีน้อง  ปรายเขมร  ทางแขวงเมืองเสียมราบ  สะโตง  ก าแพงสวาย  ประทายเพ็ชรให้ขึ้นมา
ทางบน  ออกญาแอก  กับนางรอง  พาบ่าวไพร่ไปตั้งอยู่ที่นางรอง  ออกญาหงษ์ไปตั้งอยู่ที่โคกเมืองแปะ 
(จังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบัน) 
 



 
 

 

  สมัยรัตนโกสินทร์ 

สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  เมืองบุรีรัมย์ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่าง ๆ  ของบ้านเมืองน้อยมาก  
ตามที่ปรากฏในบันทึกภูมิศาสตร์  จังหวัดบุรีรัมย์ที่นายสุข  รวบรวมไว้มีความว่า  พระนครภักดี (หงษ์   
ต้นตระกูลหงษ์รุจิโก) บุตรพระยาดร (เอม) เจ้าเมืองพุทไธสมัน (ปัณเทียยมาล)  ได้พาครอบครัวมาตั้งบ้านเรือน
อยู่ที่บ้านตะโก  ต่อมาได้สร้างเป็นเมืองขั้นเมือง พ.ศ. 2350  เรียกว่าเมืองแปะ  เพราะมีต้นแปะอยู่กลางเมือง 

นอกจากนี้บางประวัติยังกล่าวว่าใน  พ.ศ.  2370  เจ้าอนุเวียงจันทน์เป็นกบฏ  ได้ให้เจ้าราชวงษ์ยกทัพ
มากกวาดต้องผู้คนและเสบียงอาหารแถบเมืองพุทไธสง  เมืองแปะ  เมืองนางรอง  พระยานครภักดี (หงษ์)   
น าราษฎรออกต่อสู้  เมื่อสู้ไม่ได้จึงหนีไปเมืองพุทไธสมัน  ทหารลาวตามไปทันแล้วจับตัวได้ที่ช่องเสม็ด (ช่องเขา
ที่จะไปประเทศกัมพูชา)  เมื่อถูกจับแล้วทหารลาวน าตัวพระยาภักดี  (หงษ์)  และครอบครัวที่จับได้ไปให้เจ้า
อนุวงศ์  แล้วถูกควบคุมตัวไปที่ทุ่งเมืองสุวรรณภูมิในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเจ้าอนุวงศ์ตั้งทัพอยู่ที่นั่น  แต่พระยา
ภักดี (หงษ์)  และครอบครัวที่ถูกควบคุมตัวได้จับอาวุธต่อสู้เพื่อหนีจึงถูกฆ่าตายหมด 

นอกจากนี้ในบางเล่มยังกล่าวถึงประวัติเมืองบุรีรัมย์ที่แตกต่างออกไปอีก  ว่าบุรีรัมย์มีชื่อว่า  เมือง
จระเข้  เดินขอมด าได้เข้าตั้งเมืองเป็นเมืองเล็ก ๆ  ในลุ่มน้ าห้วยจระเข้  และให้ชื่อเมืองตามลุ่มน้ านั้น  เพราะมี
จระเข้ชุกชุมมาก  และมีไข่ป่ามีพิษรุนแรงมาก  ขอมด าอยู่ได้ไม่นานก็ทิ้งร้างไป  ครั้นขอมด าสิ้นอ านาจไทยจึง
เข้ามาตั้งถิ่นฐาน  ณ  ลุ่มน้ าห้วยจระเข้อีก  ตอนแถบบ้านโคกหัวช้างและบ้านทะมาน  จนถึงสมัยกรุงธนบุรีเจ้า
เมืองนางรองและเจ้าเมืองจ าปาสักแข็งเมือง  พระเจ้าตากสินโปรดให้เจ้าพระยาจักรียกทัพไปปราบและน า
บุตรชายเจ้าเมืองผไทสมัน (พุทไธสง)  มาด้วย  ผ่านมาทางลุ่มน้ าจระเข้  เห็นผู้คนตั้งบ้านเรือนมากและได้
ทราบว่าที่นั่นเป็นเมืองร้างของขอมด าอยู่ก่อนแล้วชื่อเมืองจระเข้  จึงได้ตั้งเมืองขึ้นที่เมืองร้างนั้นและให้ชื่อว่า
เมืองแปะตามนามต้นไม้ใหญ่ครั้นกรุงรัตนโกสินทร์  รัชกาลที่ 5  โปรดให้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นบุรีรัมย์ 

ประวัติศาสตร์บางเล่มก็เล่ากันว่า  ขอมได้ครอบครองเมืองบุรีรัมย์  และใช้เป็นศูนย์กลางในการติดต่อ
ระหว่างกัมพูชากับหัวเมืองขึ้นในภาคอีสานของไทย  เช่น  พิมาย  สกลนคร  มีถนนโบราณเหลืออยู่สายหนึ่ง
เริ่มจาก  บ้านละลม  พะเนา (บ้านละลมทะนู ปัจจุบัน) ต าบลจันดุม อ าเภอประโคนชัย  ขึ้นไปอ าเภอพุทไธสง  
มีหลักกินปักเป็นระยะ ๆ  จนถึงเขาพนมรุ้ง  ในสมัยที่ไทยเรืองอ านาจได้แผ่ขยายอาณาเขตมายังเมืองบุรีรัมย์  
แต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าได้มาครองเมืองบุรีรัมย์ทั้งนครราชสีมาหรือทางหลวงพระบาง  ในสมัยสมเด็จ
พระรายณ์มหาราชเป็นเมืองขึ้นอยู่กับนครราชสีมามีศูนย์กลางปกครองอยู่ที่เมืองนางรอง (ปัจจุบันคืออ าเภอ
นางรอง) และมีเมืองใกล้เคียงหลายหัวเมือง เช่น เมืองพุทไธสมัน (ปัจจุบันคืออ าเภอพุทไธสง) เมืองตลุง 
(ปัจจุบันคืออ าเภอประโคนชัย) 



 
 

 

 
 

ในสมัยกรุงธนบุรีประมาณ  พ.ศ. 2321  เจ้าเมืองนางรอง  ได้แข็งเมืองเจ้าพระยาจักรีได้ยกทัพมาเกลี้ย
กล่อมให้เป็นเมืองขึ้นของเมืองนครราชสีมาตามเดิม  เมื่อเสด็จกลับได้ทรงพบเมืองร้าง  ซึ่งมีชัยภูมิดี  จึงโปรด
เกล้าให้แต่งตั้งเมืองขึ้นเรียกว่าเมืองแปะตามเชื่อมต้นไม้ใหญ่ (ปัจจุบันบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง)  ทรง
แต่งตั้งบุตรเจ้าเมอืงพุทไธสมัน (ซึ่งต่อมาได้เป็นพระยานครภักดี)  ขึ้นครองเมือง 

ประมาณปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  หรือต้นรัชการพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้เปลี่ยนชื่อเมืองแปะเป็นบุรีรัมย์  ด้วยปรากฏว่า  ได้มีการแต่งตั้งพระส าแดงฤทธิรงค์
เป็นพระนครภักดีศรีนครา  ผู้ส าเร็จราชการเมืองบุรีรัมย์  ขึ้นเมืองนครราชสีมาใน พ.ศ. 2411 

เมืองบุรีรัมย์และเมืองนางรองผลัดกันมีความส าคัญเรื่อยมาพ.ศ. 2433  เมืองบุรีรัมย์โอนขึ้นไปขึ้นกับหัว
เมืองลาวฝ่ายเหนือ  มีหนองคายเป็นศูนย์กลาง  และเมืองบุรีรัมย์มีเมืองในสังกัด 1 แห่ง คือเมืองนางรอง 

ต่อมาประมาณ  พ.ศ. 2441 -2440  เมืองบุรีรัมย์ได้กลับไปขึ้นกับมณฑลนครราชสีมา  เรียกว่า 
“บริเวณนางรอง”  ประกอบด้วย  เมืองบุรีรัมย์  นางรอง  รัตนบุรี  ประโคนชัย  และพุทไธสง  พ.ศ. 2442   
มีประกาศเปลี่ยนชื่อ  มณฑลลาวเฉียงเป็น  มณฑลฝ่ายตะวันตกเฉียงเหนือ  มณฑลลาวพวนเป็นมณฑลฝ่าย
เหนือ  มณฑลลาวเป็นมณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ  มณฑลเขมรเป็นมณฑลตะวันออก  และในคราวนี้เปลี่ยน
ชื่อ  บริเวณนางรองเป็น  “เมืองนางรอง”  มีฐานนะเป็นเมืองจัตวา  ตั้งที่ว่าการอยู่ที่เมืองบุรีรัมย์  แต่ตราต า
แน่งเป็นตราผู้ว่าการนางรอง  กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศเปลี่ยนชื่อเมืองเป็น “บุรีรัมย์”  และเปลี่ยน
ตราต าแหน่งเป็นผู้ว่าราชการเมืองบุรีรัมย์  ตั้งแต่วันที่3  สิงหาคม  พ.ศ. 3444  เป็นต้นมา 

พ.ศ. 2450  กระทรวงมหาดไทยปรับปรุงหัวเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ให้มณฑลนครราชสีมา
ประกอบด้วย 3 เมือง 17 อ าเภอ คือ เมืองนครราชสีมา 10 อ าเภอ  เมืองชัยภูมิ 3 อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 4 
อ าเภอ  คือ  นางรอง  พุทไธสง  ประโคนชัย  และรัตนบุรี  ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
แห่งราชอาณาจักรสยาม  พ.ศ. 2476  ขึ้น  ยุบมณฑลนครราชสีมา  จัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
ออกเป็นจังหวัดและอ าเภอเมืองบุรีรัมย์จึงมีฐานะเป็น “จังหวัดบุรีรัมย”์  ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 
 
 



 
 

 

  คลองละลม 

 เมืองบุรีรัมย์ในอดีตเป็นชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่ในอารยธรรมขอม  มีประวัติการตั้งถิ่นฐานและความ
เจริญรุ่งเรืองมาแต่อดีต  จากการศึกษาของนักโบราณคดี  พบหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ครั้งแรใน
สมัยก่อนประวัติศาสตร์สมัยเหล็กเมื่อราว 1,500-2,500 ปีมาแล้ว  โดยชุมชนมีประเพณีส าคัญคือการปลงศพ
แบบการฝังศพครั้งที่ 2  การฝังศพแบบนี้จะฝังผู้ตายครั้งแรกไว้ระยะเวลาหนึ่งหนังเสื่อมสลายไปแล้วจึงขุดเอา
กระดูกผู้ตายมาบรรจุไว้ในภาชนะดินเผาหรือไม่บรรจุในภาชนะแล้วน ามาฝังไว้อีกครั้งหนึ่ง 

 ในการจัดตั้งเมืองนั้นมีการขุดคูเมืองหรือก าแพงเมือง (คลองละลม)  ล้อมรอบ  มีลักษณะเป็นรูปวงรี
ซึ่งตั้งอยู่ในกลางเมืองบุรีรัมย์มีความกว้างเฉลี่ย 80  เมตร  ยาวประมาณ 5,000 เมตร  มีพ้ืนที่รวม 179 ไร่   
2  งาน  12  ตารางวา  สภาพปัจจุบันแบ่งเป็น 6 ส่วน หรือ 6 ลูก ตามแนวถนนที่ตัดเข้าเมืองชั้นใน   
แต่บางส่วนได้ถูกถมส าหรับก่อสร้างอาคารพาณิชย์  บ้านเรือนราษฎรและถนนไปแล้ว  จนกระทั่งกรมศิลปากร
ได้ส ารวจและประกาศให้เขตคูเมือง  ก าแพงเมืองบุรีรัมย์ (คลองละลม)  ซึ่งอยู่ในสมัยทวารวดีมีอายุประมาณ  
1,800 ปี  เป็นโบราณสถาน  ตามประกาศลงวันที่ 4  มิถุนายน  2523 

 นอกจากนี้คลองละลมยังเป็นแหล่งน้ าส าคัญแห่งเดียวในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  อันเป็นแหล่งน้ า
อุปโภค  บริโภค  การเกษตร  การประมง  การบริการ  สาธารณะ  เช่น  การดับเพลิง  การดูแลสวนสาธารณะ  
รวมทั้งยังเป็นแหล่งเสริมสร้างระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของเมือง  เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ
โบราณคดี  เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

 
  บุรีรัมย์ต าน  ากิน 
 “บุรีรัมย์ต าน  ากิน”  เป็นค าพังเพยในอดีตที่แสดง  ถึงภาวะการขาดแคลนน  า  ในบริเวณพื นที่อัน
เป็นเขตการปกครองของจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตและแสดงถึงความเฉลียวฉลาดของชาวบุรีรัมย์สมัยก่อนที่
น าเอาความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติมาแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน  า 
 กรรมวิธีที่ได้ชื่อว่าเป็นการต าน้ ากินคือการขุดหลุมดินขนาดย่อมขึ้นก่อนและตักเอาโคลนตม  ในบ่อ  
สระ  หรือบึงมาใส่หลุมที่ขุดไว้  แล้วย่ าด้วยเท้าจนเป็นเลน  หรือน ามาใส่ครุไม้ไผ่ยาชัน  แล้วต าด้วยไม้ให้โคลน
เลนมีความหนาแน่นสูงขึ้น  ปล่อยทิ้งไว้ให้ตกตะตอน  น้ าจากโคลนเลนจะปรากฏเป็นน้ าใสอยู่ข้างบน  ตักไปใช้
บริโภคได้  การแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าอันเป็นปัญหาเฉพาะหน้าลุล่วงไปได้ 
 บุรีรัมย์ต าน้ ากินเป็นพังเพยที่อยู่ในความทรงจ าและความภูมิใจในอดีตของชาวบุรีรัมย์ในฐานะที่เคย
เป็นค าพังเพยที่แสดงถึงความยากล าบากและทรหดอดทดของบรรพบุรุษผู้บุกเบิกแผ่นดินให้ประโยชน์  ตก
ทอดแก่ลูกหลานเหลนในปัจจุบัน  และในฐานะที่สามารถน าความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติมาใช้เป็นประโยชน์  
แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าได้อย่างเฉลียวฉลาด 
 ปัจจุบันภาวะเรื่องน้ าของจังหวัดบุรีรัมย์ได้เปลี่ยนแปลงไปมาก  กรมชลประทานได้สร้างอ่างเก็บน้ า
ขนาดต่าง ๆ  เพ่ิมข้ึนและส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทก็ได้ปิดกั้นท านบ  เมืองฝายและขุดลอกห้วยหนองคลอง
บึงสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก  สร้างสนามมาตรฐานขึ้นเป็นจ านวนมาก  นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอ่ืนสร้างฝาย
เก็บน้ าฝน  ท าบ่อน้ าตื้น  บ่อน้ าบาดาล  หอถังใส่น้ า  โดยสร้างขึ้น  เพ่ิมขึ้นทุกปี  ท าให้ความหมายและ
ภาพพจน์ของค าพังเพยดังกล่าวได้หมดไปแล้วในปัจจุบัน 
 
 
 



 
 

 

จังหวัดบุรีรัมย์  ตั งอยู่ทางทิศใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย 
   อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  โดยรถยนต์ประมาณ 410 กิโลเมตร  ทางรถไฟประมาณ 376 
กิโลเมตร   
   มีพ้ืนที่ประมาณ  10,322,885  ตารางกิโลเมตร  หรือ 6,451,178.125 ไร่   คิดเป็นร้อยละ  6.11  
ของพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  หรือร้อยละ 2.01 ของประเทศ 
   มีพ้ืนที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของประเทศ  มีอาณาเขตติดกับจังหวัดและประเทศใกล้เคียง  ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดมหาสารคาม  และ 
จังหวัดสุรินทร์ 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสุรินทร์ 
ทิศใต้  ติดต่อกับ จังหวัดสระแก้ว  และประเทศกัมพูชา 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

จังหวัดบุรีรัมย์ แบ่งการปกครองออกเป็น 23 อ าเภอ  
 รายชื่ออ าเภอของจังหวัดบุรีรัมย์ และระยะทางจากอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ไปยังอ าเภอต่าง ๆ 

1. อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 
2. อ าเภอคูเมือง   33  กิโลเมตร 
3. อ าเภอกระสัง   32  กิโลเมตร 
4. อ าเภอนางรอง   54  กิโลเมตร 
5. อ าเภอหนองกี่   83  กิโลเมตร 
6. อ าเภอละหานทราย  100  กิโลเมตร 
7. อ าเภอประโคนชัย  44  กิโลเมตร 
8. อ าเภอบ้านกรวด  66  กิโลเมตร 
9. อ าเภอพุทไธสง  64  กิโลเมตร 
10. อ าเภอล าปลายมาศ  32  กิโลเมตร 
11. อ าเภอสตึก   40  กิโลเมตร 
12. อ าเภอปะค า   78  กิโลเมตร 
13. อ าเภอนาโพธิ์  78  กิโลเมตร 

14. อ าเภอหนองหงส์  60  กิโลเมตร 
15. อ าเภอพลับพลาชัย  40  กิโลเมตร 
16. อ าเภอห้วยราช  12  กิโลเมตร 
17. อ าเภอโนนสุวรรณ  40  กิโลเมตร 
18. อ าเภอช านิ   70  กิโลเมตร 
19. อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 85  กิโลเมตร 
20. อ าเภอโนนดินแดง  92  กิโลเมตร 
21. อ าเภอบ้านด่าน  15  กิโลเมตร 
22. อ าเภอแคนดง  56  กิโลเมตร 
23. อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 68  กิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

การท่องเที่ยว 

ตราสัญลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ 
 ชนพ้ืนเมืองดั้งเดิมในอีสานใต้  นับถือนาค  หรือ  งู  นิยมปั้นรูปนาคประดับได้ตามเทวสถานหลาย
แห่งที่ปราสาทหินพนมรุ้งก็มีนาคราช  5  เศียร  หลายหัวคุ้มครองความปลอดภัย  และทอดยาวเป็นบันไดให้ผู้
เลื่อมใสเดิมจากพ้ืนพิภพ  ข้ามมหาสมุทรไปสูสวรรค์  ตามความเชื่อของผู้สร้างเมื่อพันปีมาแล้ว  ตราสัญลักษณ์
บุรีรัมย์  เป็นภาพนาคราช  5  เศียร  มองมาจากด้านข้าง  เลื้อยเวียนขวารอบตัวเองเส้นที่ซ้อนกันหลายเส้น  
แสดงถึงวิวัฒนาการที่ไม่หยุดนิ่ง  ขณะเดียวกันยังทรงคุณค่าอารยธรรม  ที่งามสง่าในอดีตกาลได้ด้วย 
 
  เมืองปราสาทหิน 

ปราสาท  69  แห่ง 
พ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์  ค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวกับการอยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อน

ประวัติศาสตร์สมัยทวารวดี  และที่ส าคัญที่สุด คือ ปราสาทขอม น้อยใหญ่  69  แห่ง  ซึ่งพบกระจายอยู่ทั่วไป 
อันแสดงถึงความรุ่งเรืองของบุรีรัมย์มาแค่ครั้งอดีตกาล  รวมทั้งได้พบแหล่งโบราณคดีที่ส าคัญ คือ เตาเผา
ภาชนะดินเผาสมัยขอม  ก าหนดอายุได้ประมาณพุทธศตวรรษที่ 18-15 

ปราสาทในจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งที่เป็นปราสาทอิฐ  หินทรายและศิลาแลง  ทั้งที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์   
ถูกหลายจนบูรณะไม่ได้  อยู่ในอ าเภอต่าง ๆ  ดังนี้ 

เมืองบุรีรัมย์  3  แห่ง 
นางรองและช านิ  16  แห่ง 
บ้านกรวด  5  แห่ง 
ปะค า   11  แห่ง 
ประโคนชัย  13  แห่ง 
บ้านใหม่ไชยพจน์  2  แห่ง 
ละหานทราย  3  แห่ง 
ล าปลายมาศ  6  แห่ง 
สตึก   2  แห่ง 
หนองก่ี   1  แห่ง 
เฉลิมพระเกียรติ  3  แห่ง 
โนนดินแดง  3  แห่ง 
บ้านด่าน  1  แห่ง 
 
 
 



 
 

 

  ถิ่นภูเขาไฟ 
 ภูเขาไฟ 6 ลูก 
 ภูเขาไฟลูกที่ 1  มีชื่อว่า  “ภูเขาไฟพนมรุ้ง”  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  ภายในเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง  เป็นภูเขาไฟที่ดิบสนิทแล้ว  ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด  เพราะบริเวณยอดเขาเป็นที่ตั้ง
ของ “ปราสาทหินพนมรุ้ง”  สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัด 
 ภูเขาไฟลูกที่ 2  มีชื่อว่า  “ภูเขาไฟเขากระโดง”  ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมือง  ภายในวนอุทยานเขา
กระโดงแห่งนี้เป็นภูเขาไฟที่สามารถเห็นปากปล่องภูเขาไฟเมื่อครั้งอดีตได้ชัดเจนที่สุดยอดเขานั้น  มีลักษณะ
เป็นแอ่งลึก  ซึ่งเป็นปากปล่องภูเขาไฟเมื่องครั้งอดีตและสามารถที่จะเดินชมบริเวณปากปล่องได้ด้วยสะพาน
แขวน 
 ภูเขาไฟลูกที่ 3  มีชื่อว่า  “ภูเขาไฟพระอังคาร”  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  ห่างจากภูเขาไฟ
พนมรุ้งไม่มากนัก  ที่ยอดเขาอังคารแห่งนี้   เป็นที่ตั้งของ  “วัดเขาพระอังคาร”  ที่มีโบสถ์ที่สร้างด้วย
สถาปัตยกรรมแบบประยุกต์หลายสมัยที่สวยงามแปลกตา 
 ภูเขาไฟลูกที่ 4  มีชื่อว่า  “ภูเขาไฟไปรบัด”  ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอประโคนชัย  และอ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ  ภูเขาไฟลูกนี้มีลักษณะเป็นเนินเขาเตี๊ย  ซึ่งบริเวณยอดเขานั้นเป็นที่ตั้งของ  “ปราสาทเขาไปรวัด”  
เป็นปราสาทขอมที่ถูกสร้างขึ้นจากหินทรายเหมือนปราสาทพนมรุ้ง 
 ภูเขาไฟลูกที่ 5  มีชื่อว่า  “ภูเขาไฟหลุบ”  อยู่ในเขตอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  อยู่ห่างจากภูเขาไฟพระ
อังคาร  ลงไปทางใต้ประมาณ  6  กิโลเมตร  สันนิฐานว่าเป็นภูเขาไฟที่มีอายุมากกว่าภูเขาไฟทุกลูกในจังหวัด
บุรีรัมย์ 
 ภูเขาไฟลูกที่ 6  มีชื่อว่า  “ภูเขาไฟเขาคอก”  อยู่ในเขตอ าเภอประโคนชัย  เป็นเนินเขาไม่สูงนัก   
อยู่ระหว่างบ้านโคกเมืองกับบ้านเขาคอก  ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  66  กิโลเมตร  เป็นต้น  ก าเนิดห้วยเสว  
ในเขตอ าเภอประโคนชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  ปราสาทหินพนมรุ้ง 
 

 
 
 อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง  หรือปราสาทหินพนมรุ้ง  เป็นหนึ่งในปราสาทหินในกลุ่มราชมรรคา  
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  2  (บ้านดอนหนองแหน)  ต าบลตาเป๊ก  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  ห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์ลงมา
ทางทิศใต้ประมาณ  77  กิโลเมตร  ประกอบไปด้วยโบราณสถานส าคัญ  ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว  
สูงประมาณ 200  เมตรจากพ้ืนราบ (ประมาณ  350  เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง)  ค าว่า  พนมรุ้ง  นั้น
มาจากภาษาเขมร  ค าว่า  วน รุง  แปลว่า  ภูเขาใหญ่ 
 ปัจจุบัน  ปราสาทหินพนมรุ้งก าลังอยู่ในเกณฑ์ก าลังพิจารณาเป็นมรดกโลก (บรรจุในบัญชีรายชื่อ
เบื้องต้น  หรือ  Tentative List  เพ่ือรอการน าเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาให้เป็นแหล่งมรดก
โลก)  ปราสาทหินในกลุ่มราชมรรคา  ปราสาทหินพนมรุ้งเป็นหนึ่งในปราสาทหินขอมของไทยที่มีชื่อเสียงมาก
ที่สุด  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์  และถือเป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญของจังหวัด
บุรีรัมย์ 
 ปราสาทหินพนมรุ้ง  เป็นโบสถ์พราหมณ์ลักธิไสวะ  มีการบูรณะก่อสร้างต่อเนื่องกันมาหลายสมัย  
ตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15  ถึงพุทธศตวรรษที่  17  และในพุทธศตวรรษที่  18  พระเจ้าชัยวรมันที่ 7  
แห่งอาณาจักรขอมได้หันมานับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน  เทวสถานแห่งนี้จึงได้รับการดัดแปลงเป็นวัด
มหายาน 
 ปราสาทหินพนมรุ้ง  สร้างขึ้นจากหินทรายสีชมพู  ตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้ง  สูง  1,320  ฟุตจาก
ระดับน้ าทะเล 
 จารึกต่าง ๆ  ที่นักวิชาการได้อ่านและแปลพอจะสรุปได้ว่า  พระเจ้าราเชนทรวรมันที่  3  กษัตริย์แห่ง
พระนคร (พ.ศ. 1511-1487)  ได้สถาปนาเทวสถานถวายพระศิวะที่เขาพนมรุ้ง  ซึ่งในสมัยแรก ๆ  คงยังไม่
ใหญ่โตนัก  ต่อมาพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 (พ.ศ. 1544-1511)  ได้ทรงอุทิศที่ดินและข้าทาสถวายแด่เทวสถาน
พนมรุ้ง 
 ในสมัยพุทธศตวรรษที่ 17  นเรนทราทิตย์  เจ้านายแห่งราชวงศ์มหิธรปุระที่ปกครองดินแดนแถบนี้  
(ซึ่งเป็นต้นตระกูลของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2  ผู้สร้างนครวัด)  ได้สร้างปราสาทแห่งนี้ขึ้นและได้ทรงบ าเพ็ญพรต
เป็นโยคี  ณ  ปราสาทพนมรุ้ง   



 
 

 

สถาปัตยกรรมและโบราณสถาน 
 ปราสาทหินพนมรุ้ง  สร้างขึ้นในสนาฮินดูลัทธิไศว  นับถือพระศิวะเป็นเทพเจ้าสูงสุด  ดังนั้นเขาพนม
รุ้งจึงเปรียบเสมือนเขาไกรลาสที่ประทับของพระศิวะ 
 แผนผังของปราสาทพนมรุ้งได้รับการออกแบบให้เป็นแนวเส้นตรง  เน้นความส าคัญเข้าหาจุด
ศูนย์กลาง  นั่นคือปราสาทประธาน  ซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกด้านขวาของบันไดทางขึ้นสู่ ศาสนสถาน 
มีอาคารที่เรียกว่าพลับพลาเปลื้องเครื่อง  ซึ่งเป็นที่พักจัดเตรียมองค์ของพระมหากษัตริย์  ก่อนเสร็จเข้าสู่การ
สักการะเทพเจ้าหรือประกอบพิธีกรรมในบริเวณศาสนสถาน 
 ปราสาทประธาน  ตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางของลานปราสาทชั้นใน  มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุม
มณฑณป  คือห้องโถงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  เชื่อมอยู่ทางด้านหน้าที่ส่วนประกอบของปรางค์ประธาน  ตั้งแต่ฐาน
ผนังด้านบนและด้านล่าง  เสากรอบประตู  เสาติดผนัง  ทับหลัง  หน้าบัน  ซุ้มชั้นต่าง ๆ  ตลอดจนกลีบขนุน  
ก่อด้วยหินทรายสีชมพูมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมกว้าง  8.20 เมตร สูง 27 เมตร  ด้านหน้าท าเป็นมฑณป
โดยมีอันตราละหรือฉนวนเชื่อมปราสาทประธานนี้  เชื่อว่า  สร้างโดย  นเรนทราทิตย์ซึ่งเป็นผู้น าปกครอง
ชุมชนที่มีปราสามพนมรุ้งเป็นศูนย์กลาง  ราวพุทธศตวรรษที่  17   
 ภายในเรือนธาตุตรงกึ่งกลาง  เรียกว่าห้องครรภคฤหะ  เป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพที่ส าคัญที่สุด  คือ  
ศิวลึงค์  ซึ่งแทนองค์พระศิวะ  เป็นที่น่าเสียดายว่า  ประติมากรรมชิ้นนี้ได้สูญหายไป  เหลือเพียงแต่  ท่อโสม
สูตร  คือร่องน้ ามนต์ที่ใช้รับน้ าสรงจากการสักการะศิวลึงค์เท่านั้น 
 ทางเดินด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  และทิศตะวันตกเฉียงใต้ของปราสาทประธานมีปราสาทอิฐสอง
องค์และปรางค์น้อย  จากหลักฐานทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม  กล่าวได้ว่า  ปราสาททั้งสามหลังได้
สร้างขึ้นก่อนปราสาทประธานราวพุทธศตวรรษที่  15  และ  16  ตามล าดับ  ส่วนทางด้านหน้าของปราสาท
ประธาน  คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  และทิศตะวันออกเฉียงใต้  มีอาคารหลังก่อด้วยศิวาแลง  เรียกว่า
บรรณาลัย  ซึ่งเป็นที่เก็บรักษาคัมภีร์ทางศาลา  ก่อสร้างข้ึนในพุทธศตวรรษที่  18   
 ที่บริเวณหน้าบันและทับหลังของปราสาทประธาน  มีภาพจ าหลักแสดงเรื่องราวในศาสนาฮินดู  เช่น  
ศิวนาฏราช (ทรงฟ้อนร า)  ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์  อวตารของพระนารายณ์  เช่น  พระราม (ในเรื่อง
รามเกียรติ์)  หรือพระกฤษณะ  ภาพพิธีกรรมภาพชีวิตประจ าวันของฤๅษีเป็นต้น  โดยเฉพาะทับหลังนารายณ์
บรรทมสินธุ์  เป็นทับหลังที่ถูกขโมยไปเมื่อราวปี พ.ศ. 2503  และได้กลับคืนมาในปี พ.ศ. 2531 
 

ปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ขึ น  ส่องแสงลอดประตูทั ง 15 
 วันที่ 3-5 เมษายน  และ 8-10 กันยายน ของทุกปี  ดวงอาทิตย์จะส่องแสงลอดประตูทั้ง 15 บาน  
โดยชาวบ้านจะเกินเท้าขึ้นมา  เพ่ือชมความอลังการที่ผสานระหว่างธรรมชาติ  และสิ่งก่อสร้างของบรรพชน  
นอกจากนี้ในวันที่ 6-8  มีนาคม และ 6-8 ตุลาคม ของทุกปี  ดวงอาทิตย์ก็ตก  ส่องแสงลอดประตูทั้ง 15 บาน  
เช่นกัน 
 
 
 
 
  ปราสาทเมืองต่ า 
 



 
 

 

 
 

 ปราสาทเมืองต่ า  เป็นหนึ่งในกลุ่มปราสาทมรรคโค  เป็นศาสนสถานที่สร้างตามคติความเชื่อทาง
ศาสนาฮินดู  สันนิษฐานว่าสร้างขึ้น  เพ่ือถวายพระศิวะ  มีลักษณะเป็นศาสนสถานประจ าเมืองหรือประจ า
ชุมชน  ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดปราสาทบูรพาราม  ต าบลจระเข้มาก อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ค าว่า เมืองต่ า ไม่ใช่ชื่อดั้งเดิม แต่เป็นชื่อที่ชาวพ้ืนเมืองเรียกโบราณสถานแห่งนี้ เพราะปราสาทแห่งนี้
ตั้งอยู่บนพ้ืนราบ ส่วนปราสาทพนมรุ้งตั้งอยู่บนเชิงเขา  ซึ่งทั้งปราสาทเมืองต่ าและปราสาทพนมรุ้งอยู่ไม่ห่างกัน
มาก  คือห่างกันเพียง 8 กิโลเมตร นอกจากนี้ วัสดุส่วนหนึ่งจากโบราณสถาน  และโบราณวัตถุ  ของปราสาท
เมืองต่ า  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ได้ทรงน ามาเป็นส่วนประกอบในการท าพระ
เครื่อง  ที่เรียกว่า "พระสมเด็จจิตรลดา"  อีกด้วย 

ปราสาทเมืองต่ า  เป็นศาสนาสถาน  ศิลปะขอมแบบบาปวน  อายุประมาณ พ.ศ. 1551-1630  หรือ
ราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 
 ปราสาทเมืองต่ าแห่งนี้  ถูกสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่  16  ในศิลปะบาปวนตอนต้น  และลด
ความส าคัญลงไปในราวพุทธศตวรรษที่ 18  และถูกทิ้งร้างในที่สุด  จนเมื่อราวปี พ.ศ. 2490  จึงเริ่มมีการ
อพยพเข้ามาของชาวบ้าน  มาตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้อีกครั้งหนึ่ง 
 จากการศึกษา  คาดว่า  น่าจะเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู  ลัทธิไวษณพนิกายภาพสลักส่วนมากล้วน
เป็นภาพเกี่ยวกับการอวตารของพระนารายณ์  อีกทั้งเป็นปราสาทน้ าล้อม  ซึ่งเป็นลักษณะของไวษณพนิกาย  
ต่างจากปราสาทบนภูเขาไศวนิกายปราสาทเมืองต่ ามีปรางค์ประธานห้าองค์บนฐานเดียวกัน  เช่นเดียวกับ
ปราสาทศีขรภูมิ 
 
 
 
 
องค์ประกอบภายในปราสาทเมืองต่ า 
สระน  าระเบียงคด 



 
 

 

สระน้ า 4 สระ ล้อมรอบระเบียงคดมีลักษณะเป็นรูปตัวแอล (L) ก่อสร้างด้วยศิลาแลงเป็นขั้นบันไดลง
ไปถึงก้นสระ ขอบสระด้านบนแกะสลักด้วยหินทรายเป็นล าตัวนาค ที่มุมสระสลักเป็นนาค 5 เศียร สระน้ าทั้ง 4 
สระนี้ ใช้เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
 
ภาพสลักดอกบัวแปดกลีบ 

บริเวณพ้ืนกลางห้องภายในซุ้มประตูด้านทิศตะวันออก  มีการสลักเป็นลายเส้นรูปดอกบัว  
8 กลับ  ซึ่งอาจหมายถึงจุดก าหนดในการตั้งจิต  อธิษฐานบูชาเทพเจ้า หรือหมายถึงการจ าลองแผนผังของ
จักรวาล อันประกอบด้วยทิศส าคัญท้ัง  8  ทิศ 
 
ระเบียงคดและซุ้มประตู 

ระเบียงคด  เป็นแนวก าแพงชั้นในของโบราณสถาน ก่อสร้างด้วยหินทรายเชื่อมต่อกันโดยรอบ 
ล้อมรอบกลุ่มปราสาทอิฐ  ภายในห้องกว้าง ประมาณ 2 เมตร พ้ืนปูด้วยศิลลาแลง ที่บริเวณกึ่งกลางของ
ระเบียบคดทุกด้าน ก่อสร้างเป็นซุ้มประตูในแนวเดียวกันกับซุ้มประตูของก าแพงแก้ว 
 
ปราสาทแถวหน้าองค์ทิศเหนือ 

ปราสาทแถวหน้าองค์ทิศเหนือ ก่อสร้างด้วยอิฐ เดิมมีลวดลายปูนปั้นประดับ ทับหลังท าจากหินทราย
สลักภาพพระศิวะคู่กับพระอุมาประทับนั่งเหนือ โคนนทิ เรียกภาพตอนนี้ว่า "อุมามเหศวร" 
 
ปราสาทแถวหลังองค์ทิศเหนือ 

ปราสาทแถวหลังองค์ทิศเหนือ  ก่อสร้างด้วยอิฐ  เดิมเคยมีลวดลายปูนปั้นประดับ ทับหลัง 
ท าจากหินทรายสลักภาพพระกฤษณะยกภูเขาโควรรธนะ เพ่ือปกป้อง คนเลี้ยงวัวและฝูงวัวให้พ้นภัยจาก  
พายุฝน 
 
ปราสาทแถวหลังองค์ทิศใต้ 

ปราสาทแถวหลังองค์ทิศใต้ ก่อสร้างด้วยอิฐ เดิมมีลวดลายปูนปั้นประดับ ทับหลังท าจากหินทรายสลัก
ภาพเทพเจ้าประทับนั่งเหนือหงส์ สันนิษฐานว่าเทพเจ้านี้หมายถึงพระวรุณเทพผู้รักษาทิศตะวันตก 
 
ปรางค์ประธาน 

ปรางค์ประธาน  ตั้งอยู่ตรงกลางเยื้องมาข้างหน้าเล็กน้อย  ระหว่างปรางค์บริวารทั้งสองมีขนาดใหญ่
กว่าปรางค์บริวารอีก 4 องค์ ทับหลังเป็นหินทราย 

ปัจจุบันปรางค์ประธานได้ถล่มลงมาแล้วคงเหลือเฉพาะฐานที่ก่อด้วยศิลาแลง  ลักษณะอาคารใช้อิฐ
เป็นวัสดุก่อสร้างหลัก  พบเพียงฐานเป็นศิลาแลง  และหน้าบันซึ่งสลักจากหินทราย เป็นภาพพระอินทร์ทรง
ช้างเอราวัณ  ศิลปะปาปวน  สันนิษฐานว่าตัวปราสาทเป็นปราสาทหินทราย นอกจากนี้ยังได้พบหลักฐาน
ลวดลายปูนปั้นประดับ  ซึ่งสร้างถวายพระศิวะเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  เพราะได้มีการขุดพบศิว
ลึงค์ ซึ่งเป็นรูปเคารพแทนองค์พระศิวะ และพบทับหลังสลักพระศิวะ ในปาง "กัลยาณะสุนทะระมูรติ" 
ส่วนบนของทับหลังจ าหลักภาพฤๅษีนั่งประนมมือเป็นแถว จ านวน 7 ตน 
กลุ่มปราสาทอิฐ 



 
 

 

เป็นอาคารส าคัญที่สุด ตั้งอยู่ตรงกลางของตัวปราสาทเมืองต่ า ใช้เป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพและ
ประกอบพิธีบวงสรวงเทพเจ้าประกอบด้วยปราสาทอิฐ 5 องค์ ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกันองค์ปราสาทก่อ
ด้วยอิฐเรียงเป็น 2 แถว แถวหน้า 3 องค์ และแถวหลัง 2 องค์ กลุ่มปราสาทอิฐ 5 องค์นี้แสดงสัญลักษณ์แทน
เขาพระสุเมรุศูนย์กลางจักรวาลปราสาทประธาน ส่วนตรงกลางคือส่วนปรางค์ประธาน ซึ่งได้ปรักหักพังเหลือ
เพียงฐาน 

 
บรรณาลัย 

บรรณาลัย 2 หลัง ก่อสร้างด้วยอิฐ อยู่บริเวณด้านหน้าของกลุ่มปราสาทอิฐ ข้างละ 1 หลัง ลักษณะ
เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีมุขและประตูทางเข้าด้านทิศตะวันตกด้านเดียว ส่วนผนังหลังคาพังลงหมดเหลือ
เพียงกรอบประตูและทับหลัง จากรูปแบบของอาคารเป็นสถานที่เก็บรักษาคัมภีร์ ต าราทางศาสนา หรืออาจ
เป็นสถานที่ประดิษฐานรูปเคารพ 
 
ปราสาทประกอบ 

ปราสาทประกอบอีก 4 หลังเป็นปราสาทอิฐ ปัจจุบันได้รับการบูรณะในสภาพสมบูรณ์ และมีหน้าบัน
ด้านหน้าอยู่ครบ โดยปราสาทแถวหลังองค์ทิศใต้ มีหน้าบันเป็นภาพพระวรุณเทพประทับเหนือหงษ์ ปราสาท
แถวหลังองค์ทิศเหนือเป็นภาพพระกฤษณะ (ร่างอวตารของพระวิษณุ) ยกภูเขาโควรรธนะ ปราสาทแถวหน้า
องค์ทิศใต้เป็นภาพพระอินทร์ ปางมหาราชลีลาสนะ (นั่งชันเข่า) ประทับเหนือหน้ากาล ส่วนปราสาทแถวหน้า
องค์ทิศเหนือ เป็นภาพพระศิวะคู่พระอุมา ประทับบนโคนนทิในปาง อุมามเหศวร 

 
ทะเลเมืองต่ า 
 ทะเลเมืองต่ า หรือ "สระบาราย" ตั้งอยู่ที่บ้านโคกเมือง ต าบลจระเข้มาก เป็นสระน้ าขนาดใหญ่ที่ขุด
ขึ้นมาในสมัยเดียวกันกับตอนสร้างปราสาท อยู่ห่างจากตัวปราสาทเมืองต่ าไปทางทิศเหนือราว 200 เมตร 
สร้างขึ้นเพ่ือการอุปโภค การชลประทานของชุมชน มีขนาดกว้างประมาณ 510 เมตร ยาวประมาณ 1 ,090 
เมตร ลึกประมาณ 3 เมตร ก่อขอบสระด้วยศิลาแลง 3 ชั้น บนขอบสระด้านยาว คือ ด้านทิศเหนือและทิศใต้มี
ท่าน้ าเป็นชานกว้าง ขนาดกว้างประมาณ 6.90 เมตร ยาว 17 เมตร ปูพื้นด้วยศิลาแลงลาดลงไปยังฝั่งน้ า ซึ่งก่อ
บันไดท่าน้ าเป็นทางลงสระรวม 5 ขั้น ท่าน้ าทั้ง 2 ฝั่งนี้อยู่ในแนวตรงกันประมาณก่ึงกลางของขอบสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 



 
 

 

 

 
 
 พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตั้งอยู่ในอ าเภอเมืองบุรีรัมย์
ทางไปอ าเภอประโคนชัย  สร้างในปี พ.ศ. 2539  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 1 ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี  
ผู้ทรงก่อตั้งเมืองบุรีรัมย์  เมื่อครั้งยังทรงเป็นสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึก   

พระบรมราชานุสาวรีย์มีขนาดเท่าครึ่งของพระองค์จริง  หล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์ ฉลองพระองค์แบบ
นักรบตามขัตติยราชประเพณีโบราณ ประทับบนช้างศึก จากจดหมายเหตุประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 7 กล่าวว่า 
ใน พ.ศ. 2321 สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี โปรดให้สมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึกยกทัพไปปราบพระยานางรองซึ่ง
คบคิดกับเจ้าโอ เจ้าอินแห่งจ าปาศักดิ์ ขณะเดินทัพพบเมืองร้างอยู่ที่ลุ่มน้ าห้วยจระเข้มาก มีชัยภูมิดีแต่ไข้ป่าชุก
ชุม  ชาวเขมรป่าดงไม่กล้าเข้ามาอยู่อาศัย แต่ตั้งบ้านเรือนอยู่โดยรอบ  จึงรวบรวมผู้คนตั้งเป็นเมืองแปะ  และ
ให้บุตรเจ้าเมืองพุทไธสมันซึ่งติดตามมาด้วยเป็นเจ้าเมือง  ได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระยานครภักดี  ต่อมาจึง
เปลี่ยนชื่อเป็น  เมืองบุรีรัมย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  พระพุทธนวราชบพิตร 



 
 

 

 

 
 

 วันศุกร์ที่  21  พฤษภาคม  พ.ศ. 2514  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เจ้าหัว  รัชกาลที่  9  พร้อมด้วย
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ (พระนามในขณะนั้น)  เสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งจาก
สนามบินจังหวัดนครราชสีมา  เสด็จถึงศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์  เมื่อเวลา 14.05 น.  โดยเสด็จลง
เฮลิคอปเตอร์พระท่ีนั่งที่สนามบินเก่าของทหารใกล้กับศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์  เพ่ือพระราชทายพระพุทธนว
ราชบพิตรประจ าจังหวัดบุรีรัมย์  แก่นายสุรวุฒิบุญญานุศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  แล้วได้เสด็จฯ  
พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ทรงเยี่ยมราษฎรที่มารอเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ  อยู่ในบริเวณ
หน้าศาลากลางจังหวัดอย่างใกล้ชิด 
 ในการนั้น  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 9  ทรงมีพระราชด ารัสกับประชาชนที่มาเฝ้ารอ
รับเสด็จดังนี้  “ข้าพเจ้ามาเยี่ยมท่านคราวนี้ได้น าพระพุทธนวราชบพิตรมามอบให้ท่านด้วยพระพุทธนว
ราชบพิตองค์นี้  ข้าพเจ้าสร้างขึ้นเพ่ือมอบไว้เป็นพระพุทธรูปประจ าจังหวัด  ที่บัวฐานข้าพเจ้าบรรจุพระพิมพ์ไว้
องค์หนึ่ง  เป็นพระที่ท าขึ้นจากผงศักดิ์สิทธิ์ซึ่งได้มาจากทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักรรวมทั้งผงอิฐใจกลาง
ปราสาทพนมรุ้งดินใจกลางปราสาทเมืองต่ า  และดินจากหลักเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์นี้ด้วย 
 ข้าพเจ้าถือว่า  พระพุทธนวราชบพิตร  เป็นที่ตั้งแห่งคุณพระรัตนตรัย  อันเป็นที่เคารพสูงสุด  และ
เป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศไทย  และของคนไทยทั้งชาติ  จึงได้บรรจุพระ
พิมพ์  ซึ่งท าด้วยผงศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นพระพุทธรูปส าคัญ  และน ามามอบแก่ท่านเอง 
 ขอท่านทั้งหลาน  จงรับพระพุทธนวราชบพิตรไว้  เพ่ือเป็นศิริมงคลส าหรับจังหวัดและส าหรับตัว  เป็น
ที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจในการที่สามัคคี  ร่วมก าลังกายก าลังใจกัน  ประกอบคุณงามความดี  และขอร าลึกไว้
เสมอเป็นนิจด้วยว่าในการท างานทั้งปวงนั้น  ทุกคนจะต้องมีความตั้งใจจริงและขยันหมั่นเพียร  ต้องรักใคร่



 
 

 

ปรองดองกัน  ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน  มุ่งดี  มุ่งเจริญและซื่อสัตย์สุจริตต่อกันถือเอาประโยชน์ส่วนรวมร่วมกัน  
เป็นจุดหมายงานทั้งปวงของท่านถึงจะได้ผลสมบูรณ์และจัดท าให้ท่านรวมก าลังกัน  สร้างความเป็นปึกแผ่น
มั่นคง  พร้อมทั้งความเจริญรุดหน้าให้แกจังหวัดของท่านส าเร็จได้ 
 ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยแห่งพระพุทธนวราชบพิตรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดบุรีรัมย์  จงปกปัก
รักษาท่านทั้งปองให้พ้นจากทุกข์ภัยและอันตรายทุก ๆ  ประการ  บันดาลให้เกิดความสุขสวัสดีความสมัคร
สมานสามัคคีอันแน่นแฟ้นให้ทุกความสามารถท างานน้อยใหญ่ในหน้าที่ส าเร็จลุล่วงได้ดังปรารถนา  บังเกิด
ความรุ่งเรืองก้าวหน้า  แก่จังหวัดบุรีรัมย์และแกประเทศชาติไทย  ยิ่งขึ้นสืบไป” 
 
  วัดกลางพระอารามหลวง 
 

 
 
 วัดกลางเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองบุรีรัมย์มาแต่โบราณ  มีประวัติเล่าว่าสมัยกรุงธนบุรี เจ้าพระยามหา
กษัตริย์ศึก  น าทัพไปปราบเจ้าเมืองนางรอง  ซึ่งเป็นกบฏ และได้หยุดพักทัพที่บริเวณนี้ ซึ่งมีสระน้ าขนาดใหญ่
แห่งหนึ่ง  ปัจจุบันเชื่อกันว่าเป็นสระน้ าศักดิ์สิทธิ์อยู่ในวัดกลางบุรีรัมย์  และทางราชการได้มีประกาศยกวัด  
กลางบุรีรัมย์เป็นพระอารามหลวง  แห่งแรกของบุรีรัมย์เมื่อปี พ.ศ. 2533 
 ปัจจุบันวัดกลางพระอารามหลวง  เป็นสถานที่ตั้งส านักงานเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีพระเดช
พระคุณ  พระราชปริยัติกวี  เจ้าอาวาสวัดกลางพระอารามหลวง  ด ารงต าแหน่ง  เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์   
พระสุนทรธรรมเมธี  พระศรีปริยัติธาดา  ด ารงต าแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์  และมีพระมหาบุญถิ่น  
ปุญฺญสิริ  เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 
 
 
  ศาลพระหลักเมือง 



 
 

 

 

 
 

 ศาลพระหลักเมืองบุรีรัมย์   ตั้ งอยู่ ใจกลางเมืองบุรีรัมย์   เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้ านคู่ เมือง 
ที่คู่บ้านคู่เมืองที่เคารพสักการะบูชาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ  ของชาวบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง  แต่เดิม
เป็นเพียงศาลที่มีขนาดเล็ก ๆ  แต่พอเริ่มช ารุดทรุดโทรม ทางกลุ่มข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวบุรีรัมย์   
จึงเห็นควรให้สร้างศาลหลักเมืองขึ้นมาใหม่ ในปี พ.ศ. 2548  โดยให้ทางกรมศิลปากร ช่วยท าการออกแบบ  
ในรูปแบบศิลปะขอมโบราณที่เลียนแบบมาจากปราสาทหินพนมรุ้ง  เพ่ือเป็นการบ่งบอกเอกลักษณ์และตัวตน
ของคนชาวบุรีรัมย์  ได้อย่างชัดเจน  และที่ส าคัญเป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามไว้ในคนรุ่นหลังได้สืบทอด
กันต่อไป  ลักษณะของศาลหลักเมืองจะเป็น เหมือนองค์ปรางค์มียอดทั้งหมด 5 ชั้น  แต่ละชั้นประดับกรีบขนุน  
และเทพประจ าทิศเพ่ือปกป้องรักษาทิศต่าง ๆ  องค์เรืองธาตุเป็นที่ประดิษฐานพระหลักเมืองชักมุมออก 
ทั้ง 4 ด้าน  อันเป็นความหมายถึงการกระจายความเป็นหลักฐานความมั่นคงออกไปทั้ง 4 ทิศ  ส่วนยอดศาล
พระหลักเมืองติดตั้งรูปดอกบัวเป็นสเตนกลาสประดับทองเพ่ือน าแสงเข้าสู่หลักเมือง  ภายในตัวศาลได้ตั้งเสา
หลักเมือง ตรงกลางองค์ปรางค์  พร้อมกับอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์  พระเสื้อเมือง  เทพารักษ์ และพระทรงเมือง 
เพ่ือมาปกปักษ์รักษาคุ้มครอง  ป้องกันให้บ้านเมือง  อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข  ความแปลกประการหนึ่งคือ  
เสาหลักเมืองบุรีรัมย์ที่ปรากฏ  มีอยู่ 2 ต้น  มีข้อสันนิษฐานว่า เสาต้นที่ 1 (ต้นเอียง) เป็นเสาหลักเมืองที่ตั้งขึ้น
เมื่อสร้างเมืองแปะ  ส่วนเสาหลักเมืองต้นที่ 2  น่าจะเป็นเสาหลักเมืองที่ตั้งขึ้นเมื่อมีฐานะเป็น  จังหวัดบุรีรัมย์
และสร้างใกล้ชิดติดกัน 
 
 
 
 
  ศาลปึงเถ่ากง-ม่า 
 



 
 

 

 
 
 ศาลปึงเถ่ากงม่า  เป็นศาลที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับศาลพระหลักเมือง  ลักษณะเป็นศาลเจ้าจีนสีแดง  
วาดและท าลวดลายแบบจีน  สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2551  ภายในเป็นที่ประดิษฐานรูปเจ้าพ่อหลักเมือง  และเทพ
เจ้าตามความเชื่อแบบจีนได้แก่  ปึงเถ่ากง-ม่าเทพเจ้ากวนอูและเทพเจ้าไฉ่สิ่งเอ๊ียหรือเทพเจ้าทรัพย์สินเงินทอง  
เทพเจ้าผู้เฝ้าประตูศาล  รูปปั้นสัตว์มงคลเช่น  เสือ  และมังกร  ตามความเชื่อแบบจีน  
 ในโอกาสส าคัญต่าง ๆ  ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดบุรีรัมย์จะมารวมตัวเพ่ือกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
และบรรพบุรุษกันที่ศาลเจ้าแห่งนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  พระสุภัทรบพิตร 
 



 
 

 

 
 

พระสุภัทรบพิตร  เป็นพระพุทธรูปคู่เมือง  ภายในเศียรบรรจุพระธาตุ  ประดิษฐานอยู่บนเขากระโดง  
เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐฉาบปูนขนาดใหญ่  หน้าตักกว้าง 12 เมตร  ฐานยาว 14 เมตร หันหน้าไปทางทิศเหนือ  
สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายสุรวุฒิ บุญญานุสาสน์  ในขณะนั้นร่วมกับพ่อค้า
ประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในความคิดและโครงการต่าง ๆ ของหลวงพ่อบุญมา ปัญญาปโชโต  อดีต
เจ้าอาวาสวัดเขากระโดง  ได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้นบริเวณยอดเขากระโดง  เพ่ือให้เป็นที่สักการะบูชาของ
พุทธศาสนิกชนทั่วไป  จากจุดที่ตั้งขององค์พระ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของตัวเมืองบุรีรัมย์ได้ 

เมื่อวันที่  10  กุมภาพันธ์  2557  พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  เสด็จเป็นองค์ประธาน
ประกอบพิธีเจิมและสวมยอดฉัตรพระสุภัทรบพิตร  เพ่ือความเป็นสิริมงคล  และความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่
ประชาชนชาวบุรีรัมย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  วนอุทยานเขากระโดง 
 



 
 

 

 
 
 วนอุทยานเขากระโดง  ตั้งอยู่ที่บ้านน้ าซับ  ต าบลเสม็ด  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นภูเขา
ไฟที่ดับสนิทแล้ว  มีปากปล่องทะลุเห็นได้ชัดเจน  รอบบริเวณแวดล้อมด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์  เป็นแหล่ง
อาศัยของสัตว์ป่าขนาดเล็ก  โดยเฉพาะนกนานาชนิด  บนเขากระโดงยังมีโบราณสถานสมัยขอม  รอยพระ
พุทธบาทจ าลอง  และพระพุทธรูปขนาดใหญ่  เป็นที่เคารพสักการะของคนในท้องถิ่น  นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นไป
ชมทิวทัศน์ของตัวเมืองบุรีรัมย์  และไหว้พระเพ่ือเป็นสิริมงคล  ป่าเขากระโดงมีพ้ืนที่ 6,212  ไร่  กรมป่าไม้ได้
ประกาศให้เป็นวนอุทยานเขากระโดงเมื่อวันที่  23  ตุลาคม  (วันปิยะมหาราช)  พ.ศ.  2521  ปัจจุบันอยู่ใน
ความดูแลของส านักงานป่าไม่เขตนครราชสีมา 
 วนอุทยานเขากระโดง  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ  และศึกษาประวัติศาสตร์  ธรธีวิทยา
เพราะเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟที่นั่งคงปรากฏร่องรอยปากปล่องให้เห็นได้ชัดเจน  มีโบราณสถานภูเขากระโดง  
เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจ าลองและมี “พระสุภัทรบพิตร” พระพุทธรูปองค์ใหญ่คู่เมืองบุรีรัมย์   
อยู่บนยอดเขา  และยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าเต็งรัง  เนื้อที่ประมาณ  6  พันไร่  รวมทั้งพันธุ์ไม้พ้ืนเมืองที่
หาชมได้ยาก  เช่น  ผลของต้นโยนีปีศาจ  ที่มักพบในบริเวณเขตภูเขาไฟ  การขึ้นไปยังเขากระโดงสามารถท า
ได้สองวิธี  คือ  เดินขึ้นบันได  หรือ  ขับรถขึ้นไปถึงยอดเขา  ระหว่างทางจะพบพระพุทธรูปปางต่าง ๆ  เรียง
รายอยูเ่ป็นระยะ 
 วนอุทยานเขากระโดง  ชื่อเดิมชาวบ้านเรียนเขากระโดงว่า  “พนมกระดอง”  เป็นภาษาเขมร  แปลว่า  
“ภูเขากระดอง (เต่า)”  เพราะมีรูปลักษณ์คล้ายกระดองเต่า  ต่อมาจึงเรียกเพ้ียนเป็น “กระโดง” 

ปากปล่องภู เขาไฟเขากระโดง   ปากปล่องภู เขาไฟเขากระโดง  มีอายุประมาณ 3 แสนถึง  
9 แสนปี  สูงจากระดับน้ าทะเล 265 เมตร  ซากปากปล่องเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีก  ยอดเนินเขาเป็นขอบ
ปล่องด้านทิศใต้เรียกว่า  เขาใหญ่  ส่วนยอดเนินเป็นขอบปล่องด้านทิศเหนือเรียกว่า  เขาน้อย หรือเขากระโดง  
ส่วนบริเวณที่เป็นขอบปล่องปะทุ  คือ  บริเวณที่เป็นหุบเขา  ปัจจุบันมีสภาพเป็นสระน้ าเป็นซากภูเขาไฟที่
ยังคง  สภาพดีและมีอายุน้อยที่สุดในประเทศไทย  มีเส้นทางเดินชมรอบปล่องและมีสะพานแขวนให้ยืนชมจาก
มุมสูงได้อย่างชัดแจน 

สะพานพิสูจน์ศรัทธาสาธุชน (บันไดนาคราช)  สร้างขึ้นเมื่อปี 2512  เพ่ือเป็นทางเดินขึ้นไป
สักการะบูชาพระสุภัทรบพิตร  ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากระโดง  จ านวน 297 ขั้น  ชมการละเล่น  พ้ืนบ้านในงาน



 
 

 

ประเพณีขึ้นเขากระโดง  วันขึ้น 15 ค่ า เดือน 5  และร่วมท าบุญงานประกวดกวน  ข้าวทิพย์ – ตักบาตรรเทโว
โรหณะ  ในช่วงก่อนวันออกพรรษาและวันออกพรรษาของทุกปี 

ปราสาทเขากระโดงและพระพุทธบาทจ าลอง  ต้ังอยู่บนปากปล่องภูเขาไฟกระโดง  เป็นศาสนสถาน  
สร้างขึ้นก่อนสมัยสุโขทัย  เดิมเป็นปรางค์หินทราย  ก่อบนฐานศิลาแลงองค์เดียวโดด ๆ ฐานสี่เหลี่ยมขนาด 
4×4 เมตร  มีช่องทางเข้า 4 ด้าน  ต่อมาหินพังหรือถูกรื้อลงมา  มีผู้น าหินมาเรียงขึ้นมาใหม่  แต่ไม่ตรงตามรูป
แบบเดิม  ในสมัยรัตนโกสินทร์  ตระกูลสิงห์เสนีย์ได้ประดิษฐานพระพุทธบาทจ าลองไว้ในองค์ปรางค์  แล้ว
สร้างมณฑปครอบทับ 

อ่างเก็บน  าเขากระโดง (อ่างเก็บน้ าวุฒิสวัสดิ์) อยู่ด้านเหนือของภูเขากระโดง บริเวณหน้าที่ท าการวน
อุทยานภูเขาไฟเขากระโดง  เนื้อที่ประมาณ 40 ไร่  เป็นแหล่งอาศัยของเหล่านกน้ าประจ าถิ่นและอพยพหนี
หนาว  รอบอ่างจะอุดมไปด้วยพันธุ์ไม้เต็ง-รัง  นานาชนิด  จุดนั่งชมวิวเหมาะส าหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจ  กางเต็นท์พักแรมและศึกษาธรรมชาติ  จากจุดนี้หากมองขึ้นไปบนยอดเขากระโดงจะมองเห็นองค์พระสุ
ภัทรบพิตร 
 
  วัดป่าเขาน้อย 
 

 
 
 วัดป่าเขาน้อย  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นวัดป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่น  ภูริทัตโตที่ได้พัฒนาขึ้นตาม
ปณิธานของพระโพธิธรรมจารย์เถร  หรือ  หลวงปู่สุวัจน์  สุวโจ  อดีตเจ้าอาวาส  และวิปัสสนาจารย์  ผู้เป็นที่
เลื่อมใสเพ่ือให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมที่มีความสะดวกแก่ประชาชนทั่วไป  เนื่องจากเป็นวัดเก่าที่อยู่ใกล้ตัวเมือง
สะดวกแก่การเดินทาง  แต่มีสภาพเป็นป่าเขาเหมาะแก่การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน  เพ่ือให้เป็นศูนย์รวม
ศรัทธาแก่คณะศิษย์และประชาชน  ในการปฏิบัติคุณงามความดี  ตลอดจนการปฏิบัติจิตภาวนา  ดังค าของ
หลวงปู่ซึ่งเคยปรารภไว้ในช่วงก่อนที่ท่านจะลาสังขารว่า “วัดป่าเขาน้อยนี้หวังจะให้เป็นส านักปฏิบัติธรรม  ให้
ช่วยกันรักษาเอาไว้เน้อ  ถ้าผมตายผมไม่ได้เอาไปด้วยดอกที่สร้างก็เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมและเพ่ือลูกหลานผู้
อยู่ข้างหลังนั่นเอง” 



 
 

 

 ในโอกาสต่าง ๆ  นั้นมีประชาชนมาวัดป่าเขาน้อยแห่งนี้อยู่เสมอเพ่ือบ าเพ็ญวิปัสสนากรรมฐาน  
นอกจากนี้ยังได้มาสักการะเจดีย์ศรีสุวจคุณานุสรณ์  พิพิธภัณฑ์พระโพธิธรรมจารย์เถร  อันเป็นที่ประดิษฐาน
พระบรมสารีริกธาตุเพ่ือความเป็นศิริมงคล  และยังเป็นที่บรรจุอัฐิธาตุของหลวงปู่สุวัจน์  เพื่อให้บรรดาศิษยานุ
ศิษย์ทั้งหลายได้กรายไหว้ร าลึกถึงปฏิทา  และวัตรปฏิบัติที่งดงาม  และแนวทางในการเจริญสมาธิภาวนาที่
หลวงปู่ได้เจริญธรรมไว้อีกด้วย 
 
  เจดีย์สุวจคุณานุสรณ์ 
 

 
 

 เจดีย์ศรีสุวจคุณานุสรณ์มีศิลปกรรมที่งดงาม  มีรูปลักษณ์ที่แสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมของอีสานได้ 
มีรูปทรงราวกับปราสาทหินที่ดูอลังการ  โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กมีความสูงกว่า 31 เมตร  ภายใน
เป็นอาคาร 2 ชั้น  โดยได้มีการออกแบบให้พ้ืนที่ชั้นล่างมีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นที่ปฏิบัติภาวนาและมีส่วนที่แสดงภาพ
ประวัติของหลวงปู่สุวัจน์  ส่วนชั้นสองนั้นใช้เป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือน  และเก็บอัฐบริขารของหลวงปู่สุวัจน์  
ไว้ให้ประชาชนได้สักการะ  โดยหลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน ได้มาเป็นประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  
และปิดเจดีย์ศรีสุวจคุณานุสรณ์แห่งนี้  เมื่อวันที่ 6 เมษายน  พ.ศ. 2550 
 ผู้ที่มายังวัดป่าเขาน้อยสามารถมานมัสการพระเจดีย์ศรีสุวจคุณานุสรณ์  ที่ประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุ  และอัฐิธาตุของหลวงปู่สุวัจน์เพ่ือความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ยังสามารถปฏิบัติสมาธิ  บ าเพ็ญ
จิตตภาวนาเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนบารมี  บุญกุศลราศี  สัมมาปฏิบัติให้จิตใจมีอ านาจและมีสติและปัญญา  ตาม
ค าสอนและความตั้งใจ  ของหลวงปู่สุวัจน์ที่มอบวัดป่าเขาน้อยแห่งนี้ให้เป็นมรดกแห่งศาสนาสืบไป 
 
 
 
 
  วัดเขาพระอังคาร 
 



 
 

 

 
 

 วัดเขาพระอังคาร  ตั้งอยู่ที่บ้านเจริญสุข ต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นวัดที่
สร้างมานานในยุคที่ขอมเรืองอ านาจแถวนี้ น่าจะสร้างในยุคเดียวกันกับปราสาทหินเขาพนมรุ้ง ส่วนสถาปัตยกรรม 
สิ่งก่อสร้างที่เห็นในวัดปัจจุบัน  ส่วนใหญ่สร้างใหม่ทับของเก่า  ตัววัดตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 3 ก.ม.  
ตั้งอยู่บนยอดเขาพระอังคารซึ่งสูงประมาณ 320 เมตรจากระดับน้ าทะเล มีโบสถ์ที่ประยุกต์จากสถาปัตยกรรม
หลายสมัย ดูสวยงามแปลกตา เป็นวัดที่สวยงามใหญ่โตแห่งหนึ่งของบุรีรัมย์ มีโบสถ์ ศาลา และอาคารต่าง ๆ 
 เป็นวัดที่สร้างเลียนแบบสถาปัตยกรรมสมัยต่าง ๆ  หลายรูปแบบงดงาม  แปลกตาและน่าสนใจยิ่ง  
ภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนังและเรื่องราวพุทธชาดกเป็นภาษาอังกฤษด้วย  บริเวณวัดเป็นปากปล่อง
ภูเขาไฟคาดว่าเคยเป็นที่ตั้งของโบราณสถานสมัยทวารวดีเพราะเสมาหินแกะสลักสมัยดังกล่าวหลงเหลืออยู่
เป็นจ านวนมาก 
 เขาอังคารเป็นภู เขาไฟที่ ดับแล้ว อีกลูกห นึ่ งในบุ รีรัมย์   อยู่ ใน เขตอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  
ห่างจากปราสาทพนมรุ้ง 20 กิโลเมตร  โดยลงมาจากพนมรุ้ง  ถึงบ้านตาเป๊กแล้วเลี้ยวซ้ายมาตามทางที่จะไป
ละหานทรายประมาณ 13 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าทางลูกรังอีกประมาณ 7 กิโลเมตรพบโบราณสถานเก่าแก่  
และใบเสมาหินทรายสมัยทวารวดีส าคัญหลายชิ้น 
 ภูเขาพระอังคาร  เดิมชื่อ  ภูเขาลอย  เหตุที่เรียกว่าภูเขาพระอังคาร  เพราะตามประวัติลายแทงธาตุ
พนม  กล่าวไว้ว่า เมื่อ พ.ศ. ๘  ได้มีพญาทั้ง ๕  ได้น าพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้าไปบรรจุที่พระธาตุพนม  
จังหวัดนครพนม  โดยมีพระมหากัสสปะเถระและพระอรหันต์ ๕๐๐ องค์ เป็นประธาน  อีกพวกหนึ่งได้น าพระ
อังคารธาตุของพระพุทธเจ้ามาประดิษฐานบรรจุไว้บนภูเขาลอย  

ตามประวัติว่าตามที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพานแล้วที่เมืองกุสินารา  หลังจากถวายพระเพลิง
พระบรมศพแล้ว  โทณพราหมณ์ได้แจกพระธาตุไป ๘ พระนครแล้ว  อยู่มามีเมือง ๆ  หนึ่งไปขอพระธาตุทีหลัง
เขาพอดีพระธาตุได้แจกไปหมดแล้ว  โทณพราห์มจึงเอาทะนานทองตวงเอาธาตุพระอังคาร (ขี้เถ้า)  ให้มาเมื่อ
ได้พระอังคารธาตุจึงได้เดินทางกลับมาทางทิศอิสานใต้  พอถึงภูเขาลูกนึงคือภูเขาลอย  มีรูปลักษณะสวยงาม
รูปร่างเหมือนรูปพญาครุฑนอนคว่ าหน้า  จึงมีความคิดว่าน่าจะน าพระอังคารธาตุบรรจุไว้ที่แห่งนี้เมื่อลง
ความเห็นเป็นอันเดียวกันแล้ว  จึงได้สร้างสถานที่บรรจุพระอังคารธาตุไว้ที่ไหล่ข้างซ้ายของพญาครุฑ  และ
เปลี่ยนชื่อภูเขาลอยเป็นภูเขาพระอังคาร ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 

ลักษณะทั่วไปภูเขาพระอังคารเขาพระอังคารเป็นประเภทเนินลาวาบซอลท์ปากกรวยภูเขา เกิดจาก
การประทุของภูเขาไฟ  มีปากปล่องใหญ่อยู่ที่เขากระดูก  และมีปากปล่องเล็กอีกหลายแห่ง การประทุของ



 
 

 

ภูเขาไฟเกิดขึ้นในยุคควอเทอร์นารีหรือประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ ปีมาแล้ว  ซากภูเขาไฟถ้ามองระยะไกลจะ 
มีลักษณะเป็นเนินเขาแผ่กว้างเป็นแนวยาวเหนือใต้ ถ้ามองจากที่สูงจะเห็นเป็นรูปคล้ายพญาครุฑที่ก าลัง
กระพือปีกหรือคว่ าหน้า  หันหัวไปทางทิศใต้มีขุนเขาเขียวขจี  คือหมู่บ้าน ถาวร  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดบุรีรัมย์  ส่วนที่ล าตัวที่ต้นปีกซ้ายคือที่โบราณวัตถุและพระอังคารธาตุของพระพุทธเจ้า  มีปีกซ้ายเป็น
เนินเขายื่นไปทางทิศตะวันออก  คือหมู่บ้านเจริญสุข  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย์  ส่วนหางยื่น 
ไปทางทิศเหนือทางบ้านสวายสอ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  ภูเขาพระอังคารมียอดสูง ๓๓๑ เมตร   
จากระดับน้ าทะเล  ปกคลุมพื้นที่ประมาณ ๙๐ ตารางกิโลเมตร 
 
  วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน (วัดระหาน) 
 

 
 

 วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน (วัดระหาน) อยู่ที่ ต าบลบ้านด่าน อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในวัด
ประดิษฐานพระมหาธาตุรัตนเจดีย์  เพ่ือเป็นปูชนียสถานระลึกถึงองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า  ลักษณะของ
องค์พระมหาเจดีย์  เป็นศิลปะประยุกต์ร่วมสมัย ความสูง ๖๐ เมตร มี ๔ ชั้น 
 ชั้นที่ ๑ ใช้ประโยชน์เป็นศาลาอเนกประสงค์ 

ชั้นที่ ๒ เป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
ชั้นที่ ๓ เป็นอุโบสถ พิพิธภัณฑ์และท่ีประดิษฐานรูปเหมือนของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 
ชั้นที่ ๔ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ  ซึ่งสมเด็จพระสังฆนายกฝ่ายสยามวงศ์และพระอัคร

มหาบัณฑิต  วิมละรัตนะ  เจ้าอาวาสวัดศรีเวฬุวนาราม  ประเทศศรีลังกา  ได้ประทานพระบรมสารีริกธาตุและ
หน่อพระศรีมหาโพธิ์  แก่พระครูเขมคุณโสภณ (หลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ) เมื่อปี  ๒๕๔๗  ส่วนต้นพระศรีมหา
โพธิ์ได้ปลูกไว้ด้านหลังพระมหาธาตุรัตนเจดีย์ 
 ภายในวัดเกาะแก้วธุดงคสถาน  เป็นสถานที่สงบ  ร่มรื่น  และมีนกยูงอาศัยอยู่จ านวนมาก เหมาะ
ส าหรับพุทธศาสนิกชนที่ต้องการไปกราบไหว้บูชาพระบรมสารีริกธาตุ  ท าบุญและปฏิบัติธรรม 
 
  อนุสาวรีย์เราสู ้
 



 
 

 

 
 
 อนุสาวรีย์ เราสู้   แห่งนี้ ใช้ เวลาก่อนสร้างนาน 1 ปี  ระหว่างวันที่   27  สิงหาคม  2522  ถึง  
26 สิงหาคม 2523  เพ่ือเป็นอนุสรณ์ร าลึกถึงเกียรติประวัติ  และสดุดีวีรกรรมประชาชน  เจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายพล
เรือน  ต ารวจ  ทหาร  ที่ได้ผนึกก าลังเข้าร่วมต่อสู้กับผู้ก่อการร่ายคอมมิวนิสต์ (ผกค.)  ที่ดักซุ่มโจมตีขัดขวาง
การก่อสร้างถนนสายละหานทราย-ตาพระยา  และด้วยความกล้าหาญ  ความรักสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน  
เส้นทางสายยุทธศาสตร์เส้นนี้จึงส าเร็จลงได้ 
 เส้นทางสายยุทธศาสตร์บุรีรัมย์  เกิดขึ้นเมื่อวันที่  24  กันยายน  พ.ศ.  2513  เมื่อรัฐบาลได้เริ่ม
โครงการก่อสร้างเส้นทางเชื่อมระหว่างหลักกิโลเมตรที่  61  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์  กับหลัก
กิโลเมตรที่  118  อ าเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว  ในปัจจุบันเป็นระยะทาง  57  กิโลเมตร 
 เหตุที่ต้องก่อสร้างเส้นทางสาบนี้เพราะเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่มีความส าคัญต่อความมั่นคงของ
ประเทศด้านชายแดนไทย-กัมพูชา  โดยต้องตัดผ่านเขตอิทธิพลของผกค.  ท าให้ฝ่ายผกค.ต่อต้านขัดขวางการ
ก่อสร้างสายนี้ทุกวิถีทาง  ด้วยการวางทุ่นระเบิดอย่างหนาแน่น  ดักซุ่มยิงซุ่มโจมตีที่ตั้งก าลังทหารที่คุ้มกันการ
ก่อสร้าง  เป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียทั้งเจ้าหน้าที่พลเรือน  ต ารวจ  ทหาร  อาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.)  
และไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.)  ท าให้ราษฎร์ในพ้ืนที่พากันรวบรวมก าลังพลต่อสู้กัน  ผกค.  อย่างห้าว
หาญเส้นทางสายนี้จึงส าเร็จลงได้  เพื่อเป็นการร าลึกถึงการเสียสละอันยิ่งใหญ่และสดุดีวีรกรรมของผู้กล้า 
 ฯพณฯ  พล.อ.เปรม  ติณสูลานนท์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ในขณะนั้น  ได้เป็นประธาน
ในพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอนุสาวรีย์เราสู้ขึ้น 



 
 

 

 “เราสู้”  เป็นชื่อที่ทรงมีพระบรมราชนุญาต  ให้ใช้ชื่อเพลงพระราชนิพนธ์  “เราสู้”  มาใช้  โดยมีพิธี
เป็นอนุสาวรีย์เมื่อวันที่  26  สิงหาคม  พ.ศ.  2523  และได้ถือเอาวันที่  27  สิงหาคม  ของทุกปี  เป็นวัน
ร าลึกถึงอนุสาวรีย์เราสู้  จังหวัดบุรีรัมย์และกองอ านวยการรักษาคามมั่นคงภายในจังหวัดบุรีรัมย์  ได้จั ดพิธี
บ าเพ็ญกุศล  และวางพวงมาลา  เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้คนไทยร าลึกถึงวีรกรรมผู้กล้า  เป็นประจ าทุกปี 
 
  ป่าดงใหญ่ 
 

 
 
 น้ อยคนนั กที่ จะรู้ ว่ า   ฝื นป่ ามรดกโลกพญ าเย็น เขาใหญ่   ส่ วนหนึ่ งอยู่ ที่ จั งหวัดบุ รี รัมย์   
พ้ืนที่ว่าสองแสนไร่  ที่เป็นป่าดิบแล้งผสมป่าเต็งรังและทุ่งหญ้า  เป็นท าเลที่เหมาะต่อการด ารงชีวิตของสัตว์ป่า  
ที่นี่จึงเป็นบ้านของสัตว์น้อยใหญ่ทั้งช่างป่า  เสือ  กระทิง  วัวแดง  ฯลฯ  บรรดานก  ผีเสื้อ  แมลง  และ
สัตว์เลื้อยคลานมากมาย  ป่าแห่งนี้  ไม่มีน้ าตกสวย ๆ  ไม่มีเขาสูงให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปสัมผัสไอหมอกหนาว  
แต่ป่าแห่งนี้  เป็นสถานที่ส าหรับผู้นิยมธรรมชาติ  มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้ชื่นชมความหลากหลายของ
พรรณไม้  เป็นแหล่งดูนก  ดูผีเสื้อ  กับการนอนป่าแบบแค้มปิ้งที่ไม่ได้มีเครื่องอ านวยความสะดวกมากมาย  
และท่ีส าคัญที่สุด  คือเป็นแหล่งต้นน้ าเป็นลมหายใจที่บริสุทธิ์ของคนบุรีรัมย์และทุกคน 
 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่อยู่ในพื้นที่อ าเภอโนนดินแดง  และอ าเภอปะค า  จังหวัดบุรีรัมย์  มีเนื้อที่  
212,500  ไร่  หรือประมาณ  340  ตารางกิโลเมตรพ้ืนที่ถูกแบ่งออกเป็น  2  ส่วน  มีทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  348  ตัดผ่าน  เป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์แห่งสุดท้ายของจังหวัดบุรีรัมย์  และเป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร
ที่ส าคัญ  ได้แก่  ห้วยนางรอง  ห้วยล าปลายมาศ  การประกาศพ้ืนที่อนุรักษ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่  
เพ่ือให้เป็นที่อาศัย  หลบภัย  ขยายพันธุ์  และประกอบกิจกรรมของสั ตว์ป่า  รักษาพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ   
ไว้และช่วยรักษาแหล่งต้นน้ าล าธาร ที่ล้อเลี้ยงชีวิตชาวบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง 
 สภาพพ้ืนที่  ประกอยด้วยป่าดิบแล้ง  ป่าเต็งรัง  และทุ่งหญ้า  มีแหล่งน้ า  และดินโป่งกระจาบอยู่
ทั่วไป  จึงท าให้มีสัตว์ป่าชุกชุม  ที่ส าคัญคือมี เลียงผา  ซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวน  1  ใน  15  ชนิดที่หายากและ 
มีสัตว์ป่าอีกหลายชนิด  เช่น  ช่างป่า  ซึ่งคาดว่ายังคงเหลืออยู่ในพ้ืนที่นี้ประมาณ  35 -30  ตัว  นอกจากนี้ก็มี  
กระทิง  วัวแดง  เสือ  กวาง  เก้ง  หมี  กระจง  อีเห็น  หมู่ป่า  หมาใน  แมวดาว  เสือปลา  ลิง  ชะนี  ฯลฯ  
สัตว์เลื้อยคลาน  และนก  มากกว่า  150  ชนิด  และผีเสื้ออีกว่า  100 ชนิด  ฯลฯ   



 
 

 

 ป่าดงใหญ่  มีพ้ืนที่ติดต่อกับเขาใหญ่ทับลาน  ปางสีดา  และตาพระยา  ท าให้มีพ้ืนที่ป่าติดต่อกันเป็น
บริเวณกว้างใหญ่  และผนวกเข้าเป็นผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่  ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ
แห่งที่ 2  ของไทย  เมื่อวันที่  14  กรกฎาคม  พ.ศ.  2548 
 
  อ่างเก็บน  าห้วยจระเข้มาก 
 

 
 
 อยู่ในห้องที่ต าบลเสม็ด  บนเส้นทางสายบุรีรัมย์-ประโคนชัยห่างจากตัวเมืองประมาณ  10  กิโลเมตร  
บริเวณอ่างเก็บน้ าอันกว้างใหญ่  ร่มรื่นด้วยแมกไม้  จึงเป็นสถานที่พักผ่อนแห้งหนึ่งของชาวบุรีรัมย์  และเป็น
สถานที่จัดงานมหกรรมว่าวอีสาน  ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่สองของเดือนธันวาคม  ทุกปี  จะมีการท าว่าวมา
แข่งขันกัน  มีการประกวด  ขบวนแห่  12  นักบัตร  และการประกวดธิดาฟ้าอีสานจากสาวงามทั่วภาคอีสาน  
เป็นสถานที่ศึกษาพันธุ์พืชน้ า  นกน้ า  นานาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  พิพิธภัณฑ์พื นบ้านหนองบัวโคก 
 



 
 

 

 
 
 พิ พิธภัณฑ์ พ้ืนบ้ าน   หนองบั วโคก  ตั้ งอยู่ ริมทางหมายเลข  226  บุ รีรัมย์ -ล าปลายมาศ   
ที่บ้านหนองตลาดควาย  ต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้อาจารย์ท านุ  วรธงไชย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เป็นผู้ก่อตั้งขึ้น  ตั้งแต่ปี พ.ศ.  
2531  เกิดจากแรงบันดาลใจในความรักในวิถีชีวิตชุมชุนอีสาน  ความเป็นอยู่  ขนบธรรมเนียมประเพณี  จึงได้รวม
รวมจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านขึ้น  และยิ่งเป็นแหล่งผลิตงานดินเผาหลากหลายรูปแบบ  ภายในบริเวณมา
อาคารรวมรวมสิ่งของเครื่องใช้ของชาวอีสานหลายหลัง  ร่มรื่น  สวยงามด้วยพรรณไม้นานาชนิด  และมีสินค้า
ที่ระลึก  เครื่องใช้จากดินเผาหลากหลายรูปแบบให้เลือกชมเลือกซื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  บ้านสนวนนอกหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมและวัฒนธรรม 
 



 
 

 

 
 

 
 
 บ้านสนวนนอก  เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ  อยู่ในอ าเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  ห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์
ประมาณ  13  กิโลเมตร  หมู่บ้านนี้  เดิมเป็นป่าทึม  มีต้นไม้ชื่อ “ต้นสนวน”  ขึ้นอยู่มากมาย  และมีนายด า  
ซึ่งเป็นชาวร้อยเอ็ด  เป็นผู้เข้ามาตั้งรกรากอยู่เป็นคนแรก 
 ชาวบ้านของบ้านสนวนนอกส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายเขมร  ยังคงด าเนินชีวิตโดยมีภาษา  
เอกลักษณ์  และวัฒนธรรมแบบเขมร  อาชีพหลักคือการท าการเกษตรและมีอาชีพรองคือการปลูกหม่อน  
เลี้ยงไหม  และทอผ้าไหม 
 ผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวในบ้านสนวน  จะได้พบกับการสาธิตการปลูกและเก็บใยหม่อน  การช าต้นหม่อน  
การเลี้ยงไหม  สาวไหม  การฟอก  ย้อม  มัดหมี่  การทอผ้าไหมและการแปรรูปและสร้างสรรค์ลวดลายบนฝืน
ผ้าไหม  นอกจากนี้ยังมีการให้บริการโฮมสเตย์อีกด้วย 
  หนองกุดใหญ่ 
 



 
 

 

 
 
 วันที่  18  ธันวาคม  2522  เวลา  10.25 น.  ขณะที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช  มหิตลาธิเบศรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร  สยามมินทราริราช  บรมนาถบพิตร  พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  เสด็จฯ  โดยรถยนต์พระที่นั่งจากที่ประทับแรมโครงการชลประทานห้วยเสนง  ต าบลเฉนียง  
อ าเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  เพ่ือมาเยี่ยมราษฎร  ที่อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  ระหว่างทางเสด็จฯ  นั้น  
ทั้งสองพระองค์ได้ทรงทอดพระเนตรราษฎรที่ก าลังลอกปกอยู่ริมหนองกุดใหญ่  บ้านกุดใหญ่  ต าบลหนองเต็ง  
ทั้งสองพระองค์จึงลงจากรถยนต์พระที่นั่ง  พระราชด าเนินเข้าไปสอบถามทุกข์ทุขราษฎรผู้นั้น  และทรง
ประทับบนพื้นดินอย่างไม่ถือพระองค์ 
 ราษฎรที่ได้เข้าเฝ้าฯ ในวันนั้นคือ  นายตี  นะเรศรัมย์  ปัจจุบันอายุ  67 ปี  ชาวบ้านโคกขม้ิน  หมู่ที่ 4  
ต าบลหนองเต็ง  อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งนายตีเล่าว่า  ขณะนั้นตนก าลังหว่านแหหาปลาอยู่ในอ่าง
เก็บน้ าหนองกุดใหญ่  และนุ่งผ้าขาวม้าเพียงผืนเดียว  ไม่คาดคิดว่าพระองค์ทั้งสองจะเสด็จฯ  มา  โดย
พระองค์ยังตรัสถามความเป็นอยู่และเรื่องอ่างเก็บน้ าหนองกุดใหญ่ด้วยความสนพระทัย  เหตุการณ์ในวันนั้น
กลายเป็นความประทับใจและปลาบปลื้มไม่รู้ลืม  เพราะไม่คิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตสามัญชนคนธรรมดาจะมี
โอกาสได้เข้าเฝ้าทูลละอองธีลีพระบาท  หลังจากพระองค์เสด็จฯ  กลับ  ไม่ก่ีปีต่อมาภาครัฐได้เข้ามาด าเนินการ
พัฒนาอ่างเก็บน้ าหนองกุดใหญ่  สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง  และระบายน้ าป้องกันน้ าท่วมช่วงน้ า
หลาก  ท าให้ชาวบ้านเกษตรกรมีน้ ากินน้ าใช้และท าการเกษตรได้  โดยไม่ประสบปัญหาฝนแล้งหรือน้ าท่วม  
ท าให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
 
 
 
 
 
 
  ไอ-โมบาย  สเตเดียม 
 



 
 

 

 
 

 การเกิดขึ้นของ  ไอ-โมบาย  สเตเดียม  ที่จังหวัดบุรีรัมย์  นับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาจังหวัด
บุรีรัมย์  ยุคใหม่  ในทุก ๆ  มิติมิใช่เพียงความตื่นตัวทางด้านกีฬาฟุตบอลเท่านั้น  หากแต่ยังส่งผลถึงการพัฒนา
ทางธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์  และไม่เคยเกิดขึ้นที่ใด ๆ  มากก่อนในประเทศไทย  
นั่นคือ  การพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบของ  Sport  Tourism  สร้างงานสร้างอาชีพ  สร้างรายได้ให้แก่
ประชาชน  อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน  และกลายเป็นต้นแบบการพัฒนาจังหวัด  การพัฒนาการท่องเที่ยว   
ที่หลาย ๆ  จังหวัด  มาศึกษา  ดูงาน  พร้อมกับเรียกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นว่า  บุรีรัมย์โมเดล 
 ไอ-โมบาย  สเตเดียม  เป็นสนามฟุตบอลมาตรฐานสากล  ที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์ฟุตบอล
นานาชาติ  หรือ  ฟีฟ่าและสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเซียให้เป็นสนามฟุตบอลที่สามารถจัดการแข่งขันระดับ
นานาชาติ  ได้เป็นสนามฟุตบอลที่ได้รับการคะแนนจากนิตยสาร  Four Four Two  ให้เป็นสนามฟุตบอลที่มี
ความสวยงามและทันสมัย  เป็นอันดับที่  85  ของโลก  และเป็นสนามฟุตบอลสนามเดียวของประเทศไทย   
ที่ติดอันดับ 1 ใน 100  ของสนามฟุตบอลที่สวยงามในโลกนี้ 
 ไอ-โมบาย  สเตเดียม  รองรับผู้ชมได้  32,600  ที่นั่ง  ซึ่งถือว่าเป็นสนามฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดและ 
จุผู้ชมการแข่งขันได้มากท่ีสุด  ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงเหนือใต้  เป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลการ
ออกแบบจากปราสาทหินพนมรุ้ง  และได้รับการเรียกชื่อว่า  ปราสาทสายฟ้า  หรือ  Thunder Castle   
ใช้เป็นสนามแข่งขันฟุตบอลของสโมสรบุรีรัมย์  ยูไนเต็ด  ปัจจุบันนี้  เป็นสนามฟุตบอลที่แฟนฟุตบอลชาว
เอเซียรู้จักกันเป็นอย่างดี  และเคย  ต้อนรับแฟนฟุตบอลชาวเอเซีย  มาแล้วมากกว่า  10,000  คน  ในการ
แข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเซีย 
 มิใช่เป็นเพียงสนามฟุตบอลเท่านั้น  ไอ-โมบาย  สเตเดียม  ยังเป็นลานกิจกรรมแห่งความสุข  ความ
รื่นรมย์  และลานประกอบพิธีอันมีคุณค่า  มีความหมายของประชาชนชาวบุรีรัมย์  อีกด้วย  กระทั่งได้รับการ
ยอมรับว่าสนามฟุตบอลแห่งนี้ คือ ลมหายใจของชาวบุรีรัมย์ ตามที่นายเนวิน ชิดชอบ  ประธานสโมสรบุรีรัมย์  
ยูไนเต็ด  ผู้ริเริ่มโครงการก่อสร้าง  ไอ-โมบาย  สเตเดียม  ได้ตั้งปณิธานไว้ว่าจะท าให้สนามแห่งนี้  เป็นสถานที่
ที่น าความสุข  ความยิ่งใหญ่  ความภาคภูมิใจ  มาให้ชาวบุรีรัมย์ทุกคน  และเป็นสนามท่ีชาวบุรีรัมย์สามารถมา
ใช้ชีวิตร่วมกัน  ท ากิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสุขให้แก่ชีวิต  และครอบครัวได้อย่างถ้วนหน้ากัน 



 
 

 

 ไอ-โมบาย  สเตเดียม  พ้ืนที่แห่งการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ของชาวบุรีรัมย์  
ทุก ๆ  ครั้งที่มีการจัดกิจกรรมเทดพระเกียรติ  และถวายพระพรชัย  ประชาชนชาวบุรีรัมย์  ทุกหมู่เหล่า   
จะมารวมตัวกันที่นี่  เพื่อแสดงออกถึงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่สุดมิได้ 
 
  ช้าง อินเตอร์เนช่ันแนล เซอร์กิต 
 

 
 

 ความตั้งใจที่จะพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์  ให้เป็นเมืองต้นแบบของ Sport Tourism ตามแนวคิดของนาย
เนวิน  ชิดชอบ  ประธานสโมสรบุรีรัมย์  ยูไนเต็ด  ด าเนินต่อไปตามแผนงานที่ออกแบบและร่างขึ้นไว้ในสมอง  
โดยมีเป้าหมาบการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์  ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวทางการกีฬา  เพ่ือการสร้างงาน  สร้างชีพ  
สร้างรายได้  อย่างยั่งยืนให้แก่ประชาชนชาวบุรีรัมย์  ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์  จึงถูกก าหนดให้เป็น Destination of Speed หรือ 
จุดมุ่งหมายของผู้ชื่นชอบกีฬาความเร็ว  ทั้งรถยนต์  และรถจักรยานยนต์  ทั้งระดับประเทศ  ระดับภูมิภาค  
และ  ระดับโลกและเป็นสนามเพ่ือพัฒนา  ที่จะก้าวไปสู่การแข่งขันในระดับโลก  ได้อย่างสมศักดิ์ศรี 
 การลงทุนครั้งใหญ่เพ่ือให้ประเทศไทยมีสนามแข่งรถที่มีมาตรฐานสูงสุดโลก  ทั้งการจัดการแข่งขัน
รถยนต์ที่รองรับได้ถึงการแข่งขันรถฟอร์มูลาร์ 1 หรือ F1  และการแข่งขันรถจักรยานยนต์  ที่รองรับได้ถึงการ
แข่งขัน MOTO GP จึงเริ่มต้นขึ้น  เมื่อปี 2555  บนพ้ืนที่มากกว่า  1,000 ไร่จึงเกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วย
การออกแบบของนักออกแบบสนามแข่งรถระดับโลก เฮอร์มัน ทิลเก้  ก่อนจะถูกปรับประยุกต์ให้เข้ากับ
สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวบุรีรัมย์  ดังที่เห็นและเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ 
 ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต สนามแข่งรถที่มีมาตรฐานสูงสุด FIM เกรด A และ FIA เกรด 1  
ได้รับการบันทึกอย่างไม่เป็นทางการว่า  เป็นเจ้าของสถิติสนามแข่งรถที่ใช้เวลาก่อสร้างน้อยที่สุดในโลก  ด้วย
ฝีมือบริษัทก่อสร้างของคนไทย 100%  และเป็นสนามแข่งรถสนามเดียวในโลกที่ผู้ชมการแข่งขันสามารถ
ติดตามชมการแข่งขันได้ทั้งสนาม  ซึ่งมีระยะทาง 4.554 กิโลเมตรต่อรอบสนามที่มีจ านวน  12  โค้ง  ได้อย่าง
สมบูรณ์แบบที่สุด  สร้างความตื่นเต้น  สนุกสนาน  และมิติใหม่ในการชมการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ต  ที่ไม่
สามารถหาชมได้จากสนามอ่ืน ๆ  ในโลกนี้ 



 
 

 

 4  ตุลาคม  2557 ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต  สนามแข่งรถที่มีความทันสมัยที่สุดของโลก  
เปิดตัวให้ผู้ชื่นชอบกีฬาความเร็วทั่วโลก  ได้รู้จัก  ด้วยการแข่งขันรถยนต์ระดับโลก  รายการ Super GT มีผู้
เข้าชมการแข่งขัน  มากกว่า  131,191 คน  เป็นสถิติผู้ชมการแข่งขันรายการ Super GT ที่มากที่สุด  และ
ผู้ชมชาวญี่ปุนมากว่า 60 ล้านคน  ที่เป็นแฟนประจ าของ Super GT  ตามมาด้วยการแข่งขันรถจักรยานยนต์
ชิงแชมป์โลก  รายการ World Super Bike Championship เดือนมีนาคม  2558  ที่มีผู้ชมในสนามแข่งขัน
มากกว่า 120,000  คน  และผู้ชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์  ทั่วโลกมากว่า 200 ล้านคน   
 2 ปีเศษของสนาม  ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต  ได้จัดการแข่งขันกีฬาความเร็ว  หรือมอเตอร์
สปอร์ต  ระดับนานาชาติ  มากกว่า  20  รายการ  น านักแข่งระดับโลกมาแสดงความสามารถที่สนามแห่งนี้
มากกว่า 100 คน  และน านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย  และชาวต่างชาติ  เข้ามาใช้จ่ายในจังหวัดบุรีรัมย์ มากกว่า 
100,000 คน สร้างรายได้ให้แก่ชาวบุรีรัมย์  อย่างเห็นชัด  โรงแรมและที่พักรูปแบบต่าง ๆ  เกิดขึ้นเพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยว  และทีมแข่งขันรถที่เดินทางเข้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์  อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี     
 ไม่เพียงแต่การสร้างธุรกิจ  สร้างรายได้  สร้างการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์  การจัดการแข่งขันรายการ
ต่าง ๆ ของสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ยังเป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
ที่ท าให้นักท่องเที่ยว  แฟนมอเตอร์สปอร์ตทั่วโลกมากกว่า 1,000  ล้านคน  ได้รู้จักจังหวัดบุรีรัมย์เป็นการสร้าง
โอกาสทางธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้แก่จังหวัดบุรีรัมย์  ที่มีมูลค่ามหาศาล  และท าให้จังหวัดบุรีรัมย์  ได้รับ
การยกย่องให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนากีฬามอเตอร์สปอร์ตของประเทศไทย  และภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้  เป็น Destination of Speed ตามเจตนารมย์ของนายเนวิน  ชิดชอบ  ที่รับหน้าที่เป็นประธานบริษัท
บุรีรัมย์ยูไนเต็ด  อินเตอร์เนชั่นแนล  เซอร์กิต  อีกหนึ่งต าแหน่ง 
 
  บุรีรัมย์  คาสเซิล 
 

 
 
 การพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬา  ตามแนวคิดที่นายเนวิน  ชิดชอบ  ประธานสโมสรบุรีรัมย์  ยูไนเต็ด 
และประธานบริษัทบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อินเตอร์แนชั่นแนล เซอร์กิต จ ากัด  ขีดเขียนเป็นแผนไว้  จะบรรลุผลได้  
ก็ต่อเมื่อนักท่องเที่ยว  และแฟนกีฬาที่มาเที่ยวชมสนาม  และชมการแข่งขัน  จับจ่ายใช้สอย  เลือกซื้อสินค้าที่
ระลึก  รับประทานอาหารและใช้บริการต่าง ๆ  เพ่ือความสุขที่ได้มาเยี่ยมเยือนเมืองบุรีรัมย์  ซึ่งนอกจากจะ
สร้างรายได้  สร้างอาชีพให้แก่ชาวบุรีรัมย์  ในฐานะเจ้าบ้านแล้ว  ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์  
บริการ  ทรัพย์สินประเภทที่ดิน  และอสังหาริมทรัพย์ที่จะเพ่ิมข้ึนอีกด้วย 



 
 

 

 บุรีรัมย์ คาสเซิล ที่มีอาณาบริเวณกว้างขวางกว่า 35,000 ตารางเมตร ถูกก าหนดให้เป็นพ้ืนที่  
พาณิชยกรรม  ภายใต้แนวคิด Family Mall หรือพ้ืนที่ความสุขของครอบครัว  รองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
มาเที่ยวชมสนามแข่งฟุตบอล ไอ-โมบาย สเตเดียม  และสนามแข่งรถระดับโลก ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล 
เซอร์กิต และเข้าชมการแข่งขัน ซึ่งในวันท่ีมีการแข่งขัน  ซึ่งมีประชาชนและนักท่องเท่ียว  มากกว่า
วันละ 10,000 คน  และวันที่ไม่มีการแข่งขัน  มากกว่า 5,000 คน ต่อวัน  มีร้านอาหารและเครื่องดื่มประเภท
ต่าง ๆ  ร้านจ าหน่ายสินค้า  และร้านสินค้าที่ระลึก รอรับรองให้บริการ  มากกว่า 30 ล้านคน  ด้วยบรรยากาศ
สบาย ๆ ภายใต้สโลแกน “กิน เที่ยวที่เดียวจบ”  บุรีรัมย์  คาสเซิล  ก็เช่นเดียวกับการก่อสร้างในพ้ืนที่ที่อยู่ 
ในบริเวณเดียวกัน  คือ  มีแนวคิดการออกแบบ  ด้วยรูแบบสถาปัตยกรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
บุรีรัมย์  แต่ที่บุรีรัมย์ คาสเซิล มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ  ด้วยการจ าลอง  ปราสาทพนมรุ้ง  ที่ย่อส่วนจาก
ขนาดจริง 3 ใน 4 โดยใช้หินจากแหล่งหินตัด  ซึ่งเป็นแหล่งหินที่น าไปสร้างปราสาทพนมรุ้ง  และหินทุกก้อนที่
น ามาสร้าง  ใช้เทคนิคการตัดและแกะสลักด้วยมือ  เช่นเดียวกัน  เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมกับการสร้าง 
ที่มีรูปแบบใกล้เคียง  ปราสาทพนมรุ้ง มากที่สุด  แต่ที่นี้เรียกว่า  บุรีรัมย์  คาสเซิล  หรือปราสาทสายฟ้า   
เป็นสถานที่เก็บรักษาและแสดงถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลทุกรายการของสโมสรบุรีรัมย์  ยูไนเต็ด  
เพ่ือให้แฟนบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ได้มาชื่นชม  และถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก 
 1 ปีเศษที่ผ่านมา  บุรีรัมย์ คาสเซิล ได้มีส่วนร่วมกับการสร้างงาน  สร้างอาชีพ  สร้างความสุขให้กับ
ชาวบุรีรัมย์  อย่างมาก  และเป็นแรงจูงใจที่ส าคัญในการน าผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ทั้งระดับชาติ  และ
ระดับโลก  เข้ามาลงทุน  สร้างรายได้  และมีส่วนร่วมกับการสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์  ให้เป็นที่รู้จัก
ของประชาชนและนักท่องเที่ยว  ได้อย่างมีนัยส าคัญอีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับจังหวัดบุรีรัมย์
เพ่ือที่จะรองรับการจัดกิจกรรมกีฬาเพ่ือการท่องเที่ยวระดับโลก  ที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วย 
 
  สวนศิวะ  12 
 

 
 



 
 

 

 
 
 สวนศิวะ 12  เป็นส่วนสาธารณะและสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดบุรีรัมย์แหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของชาวบุรีรัมย์  ที่สร้างขึ้นมาพร้อม ๆ กับ  บุรีรัมย์ คาสเซิล และปราสาทสายฟ้า   
ที่อยู่พ้ืนที่ติดกันเป็นผืนเดียวด้านหลัง  ไอ-โมบาย  สเตเดียม  เพ่ือเป็นพ้ืนที่สีเขียว  เป็นปอดให้กับชาวบุรีรัมย์  
ควบคู่ไปกับการพัฒนาแบบก้าวกระโดดของเมือง 
 สวนศิวะ 12 เป็นพ้ืนที่สนทนาการของครอบครัว  มีลานดินทรายขนาดใหญ่ให้เด็ก ๆ  ได้เล่น   
ได้สร้างสรรค์ตามจินตนาการที่ไม่มีขอบเขตจ ากัด  มีสวนไม้ดอก  ไม้ประดับนานาพันธุ์  สวนโอเอซิส  สวนกะ
บองเพชรสายพันธุ์ต่าง ๆ  ที่จัดเลี้ยงและจัดแสดงไว้ภายในโดมแก้ว  อีกทั้งโดมกล้วยไม้สายพันธุ์หายากนานา
ชนิดให้ศึกษา  และชื่นชมธรรมชาติที่สวยงาม  และร่มรื่น 
 ศิลปะการแกะสลักหินลวดลายกามสูตร  ซึ่งถ่ายทอดมาจากคัมภีร์กามาสุตราที่มีมาช้านานแต่โบราณ
กาล  จ านวน  12  ชิ้น  ที่จัดวางไว้รอบลานมหาศิวลึงค์  เป็นศิลปะและศาสตร์ที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้ามา
พักผ่อนในสวนศิวะ 12 
 มหาศิวลึงก์  ซึ่งแกะสลักจากหินทราย  มีความสูง  9  เมตร  เป็นตั้งตระหง่านกลางลานดินทรายทรง
กลม  ตามความเชื่อของศาสนาฮินดูโบราณที่ว่าศิวลึงก์เป็นจุดก าเนิดของจักรวาล  เป็นประติมากรรมที่มีความ
สวยงาม  เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของสวนศิวะ 12  และเป็นการถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมตามคตินิยมและ
อารยธรรมขอมโบราณซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวบุรีรัมย์ 


