ประวัติ
จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจังหวัดหนึ่ งในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่าง มีจานวน
ประชากรมากเป็ นอันดับที่ 5 รองจากกรุ งเทพมหานคร จังหวัดนครราชสี มา จังหวัด
อุบลราชธานี และจังหวัดขอนแก่น และมีพ้นื ที่กว้างเป็นอันดับที่ 17 ของประเทศไทย
บุรีรัมย์เป็นเมืองแห่งความรื่ นรมย์ตามความหมายของชื่ อเมืองที่น่าอยูส่ าหรับคน
ในท้องถิ่นและเป็นเมืองที่น่ามาเยือนสาหรับคนต่างถิ่น เมืองปราสาทหิ นในเขตจังหวัด
บุรีรัมย์มากมีไปด้วย ปราสาทหิ นใหญ่นอ้ ย อันหมายถึงความรุ่ งเรื องมาแต่อดี ต จาก
การศึกษาของนักโบราณคดีพบหลักฐานการอยูอ่ าศัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ สมัยทราวดีและที่สาคัญที่สุดพบกระจายอยูท่ วั่ ไปในจังหวัดบุรีรัมย์มาก
คือ หลักฐานทางวัฒนธรรมของเขมรโบราณ ซึ่ งมีท้ งั ปราสาทอิฐ และปราสาทหิ นเป็น
จานวนมากกว่า 60 แห่ง รวมทั้งได้พบแหล่งโบราณคดีที่สาคัญคือเตาเผา ภาชนะดิน
เผา และภาชนะดินเผาแบบที่เรี ยกว่าเครื่ องถ้วยเขมร ซึ่งกาหนดอายุได้ประมาณพุทธ
ศตวรรษที่ 15 ถึง 18 อยูท่ วั่ ไปและพระพุทธรู ปมหาปรัชญาปารมิตตา หลังจากสมัย
ของวัฒนธรรมขอมหรื อเขมรโบราณ แล้วหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของจังหวัด
บุรีรัมย์ เริ่ มมีข้ ึนอีกครั้งตอนปลายสมัยกรุ งศรี อยุธยา โดยปรากฏชื่ อว่าเป็นเมืองเก่าและ
ปรากฏชื่อต่อมาในสมัยกรุ งธนบุรีถึงสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ว่าบุรีรัมย์มีฐานะเป็นเมือง
ๆ หนึ่ง และรู้จกั ในนามเมืองแปะจนถึง พ.ศ. 2476 ได้มีการจัดระเบียบราชการบริ หาร
ส่วนภูมิภาคใหม่ จึงได้ชื่อเป็นจังหวัดบุรีรัมย์มาจนถึงปั จจุบนั นี้ชื่อเมืองบุรีรัมย์ ไม่
ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาและธนบุรีเฉพาะชื่อเมืองอื่น ซึ่งปั จจุบนั
เป็นอาเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ เมืองนางรอง เมืองพุทไธสง และเมืองประโคน
ชัย พ.ศ. 2319
รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช กรุ งธนบุรี กรมการเมืองนครราชสี มา มี
ใบยอกเข้ามาว่า พระยานางรองคบคิดเป็น กบฏร่ วมกับเจ้าโอ เจ้าอิน และอุปฮาดเมือง

จาปาศักดิ์ จึงโปรดให้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อยังดารง
คาแหน่ง เจ้าพระยาจักรี เป็นแม่ทพั ไปปราบจับตัวพระยานางรองประหารชี วิตและ
สมทบเจ้าพระยาสุรสี ห์ (สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุ รสิ งหนาท) คุมกองทัพหัวเมือง
ฝ่ายเหนือยกไปตีเมือง จาปาศักดิ์ เมืองโขง และเมืองอัตตะปื อ ได้ท้ งั 3 เมือง ประหาร
ชีวิต เจ้าโอ เจ้าอิน อุปฮาด เมืองจาปาศักดิ์ แล้วเกลี้ยกล่อมเมืองต่าง ๆ ใกล้เคียงให้
สวามิภกั ดิ์ ได้แก่ เขมรป่ าดง ตะลุง สุรินทร์ สังขะ และเมืองขุขนั ธ์ รวบรวมผูค้ นตั้ง
เมืองขึ้นในเขตขอม เรี ยกว่า เมืองแปะ แต่งตั้งบุรีรัมย์ และให้บุตรเจ้าเมืองผไทสมันต์
แห่ งพุทธไธสงเป็นเจ้าเมืองคนแรก
ต่อมาประมาณ พ.ศ. 2440-2441 เมืองบุรีรัมย์ได้กลับไปขึ้นกับมณฑล
นครราชสี มาเรี ยกว่า"บริ เวณนางรอง" ประกอบด้วย เมืองบุรีรัมย์ นางรอง รัตนบุรี ประ
โคนชัย และพุทไธสง พ.ศ. 2442 มีประกาศเปลี่ยนชื่อ ในคราวนี้เปลี่ยนชื่ อ บริ เวณ
นางรองเป็น "เมืองนางรอง"มีฐานะเป็ นเมืองจัตวา ตั้งที่วา่ การอยูท่ ี่เมืองบุรีรัมย์ แต่ตรา
ตาแหน่งเป็นตราผูว้ า่ การนางรอง กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศเปลี่ยนชื่อเมือง
เป็น "บุรีรัมย์" และเปลี่ยนตราตาแหน่งเป็นผูว้ า่ ราชการเมืองบุรีรัมย์ ตั้งแต่วนั ที่ 3
สิ งหาคม พ.ศ. 2444 เป็ นต้นมา

ภูมิศาสตร์
ที่ต้งั และอาณาเขต
เขตระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดนครราชสี มา
จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยูใ่ นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศ
ไทย ระหว่างเส้นรุ ้งที่ 14 องศา 15 ลิปดาเหนือกับ 15 องศา 45 ลิปดาเหนือ เส้น
แวงที่ 102 องศา 30 ลิปดากับ 103 องศา 45 ลิปดาตะวันออก ห่างจาก
กรุ งเทพมหานครโดยทางรถยนต์ประมาณ 412 กิโลเมตร ทางรถไฟประมาณ
376 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดและประเทศใกล้เคียงดังนี้







ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัด
สุ รินทร์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสุ รินทร์
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดสระแก้ว และประเทศกัมพูชา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดนครราชสี มา

จังหวัดบุรีรัมย์ มีเนื้อที่รวม 10,322,885 ตารางกิโลเมตร หรื อ
6,451,178,125 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 6.11 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ร้อยละ 2.01 ของพื้นที่ประเทศ
ภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โดยทัว่ ไปเป็ นที่ราบสู ง พื้นที่ลาดจากทิศใต้ลงไปทิศ
เหนือ พื้นที่มีลกั ษณะเป็ นลูกคลื่นน้อยเป็ นที่ราบขั้นบันไดช่องเขาเกิดจากภูเขา
ไฟระเบิดเมื่อประมาณเก้าแสนถึงหนึ่งล้านปี เศษ ทาให้จงั หวัดบุรีรัมย์มี
ลักษณะภูมิประเทศที่สาคัญคือ
1.
2.
3.

พื้นที่สูงและภูเขาทางตอนใต้
พื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นตอนกลางของจังหวัด
พื้นที่ราบลุ่มตอนเหนือริ มฝั่งแม่น้ ามูล

ภูมิอากาศ[แก้ ]
ภูมิอากาศในจังหวัดบุรีรัมย์ มีอยู่ 3 ฤดู คือ


ฤดูร้อน ปลายเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม มีอุณหภูมิสูงสุ ด 36 องศา
เซลเซียส ในเดือนเมษายน





ฤดูฝน เดือนมิถุนายน - กันยายน เนื่องจากมีเทือกเขาพนมดงรักขวางกั้น
ลมมรสุ มตะวันตกเฉียงใต้ จึงได้รับปริ มาณน้ าฝนไม่มากนัก
ฤดูหนาว เริ่ มประมาณเดือนตุลาคม - มกราคม มีอากาศหนาว และแห้ง
แล้ง อุณหภูมิต่าสุ ด 11 องศาเซลเซี ยส

ปัจจุบนั มี 23 อาเภอ
1. อาเภอเมืองบุรีรัมย์
2. อาเภอคูเมือง
3. อาเภอกระสัง
4. อาเภอนางรอง
5. อาเภอหนองกี่
6. อาเภอละหานทราย
7. อาเภอประโคนชัย
8. อาเภอบ้านกรวด
9. อาเภอพุทไธสง
10. อาเภอลาปลายมาศ
11. อาเภอสตึก
12. อาเภอปะคา
13. อาเภอนาโพธิ์
14. อาเภอหนองหงส์
15. อาเภอพลับพลาชัย
16. อาเภอห้วยราช
17. อาเภอโนนสุ วรรณ

18. อาเภอชานิ
19. อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
20. อาเภอโนนดินแดง
21. อาเภอบ้านด่าน
22. อาเภอแคนดง
23. อาเภอเฉลิมพระเกียรติ

คาขวัญประจาจังหวัด
เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม เลิศล้าเมืองกีฬา
ความหมายของคาขวัญ






เมืองปราสาทหิน หมายถึง บุรีรัมย์มีปราสาทหินเขาพนมรุ ้งเป็ น
เอกลักษณ์ของจังหวัด อีกทั้งจังหวัดบุรีรัมย์ มีปราสาทหินมากที่สุดใน
ประเทศไทย ซึ่งนอกจากปราสาทพนมรุ ้งแล้ว ก็ยงั มีปราสาทหินอื่นๆที่
น่าสนใจ อาทิ ปราสาทเมืองต่า ปรางค์ก่สู วนแตง ปราสาทหนอง
หงส์ ปราสาทบ้านบุ กุฏิฤๅษีโคกเมือง เป็ นต้น
ถิ่นภูเขาไฟ หมายถึง บุรีรัมย์มีภูเขาไฟที่ดบั สนิทแล้วมากที่สุดในประเทศ
ไทย คือ 6 ลูก มี วนอุทยานเขากระโดง เขาพนมรุ ้ง เขาไปรบัด เขาอังคาร
เขาหลุบ และเขาคอก
ผ้ าไหมสวย หมายถึง บุรีรัมย์มีการทอผ้าไหมขึ้นชื่อหลากหลายแห่ง มี
ลวดลายเอกลักษณ์ อาทิ ผ้าซิ่นตีนแดง ผ้าไหมหางกระรอก ผ้าภูอคั นี มี

การถักทออย่างแพร่ หลาย ที่สาคัญมีที่อาเภอนาโพธิ์ อาเภอพุทไธ
สง อาเภอห้วยราช อาเภอละหานทราย เป็ นต้น
 รวยวัฒนธรรม หมายถึง บุรีรัมย์มีเทศกาลงานประเพณี ที่รุ่งเรื องมาหลาย
ปี และมีวฒั นธรรมหลากหลายชาติพนั ธุ์ คือ ไทยลาว เขมร ไทยโคราช
กูย และชนชาติจีน
 เลิศลา
้ เมืองกีฬา หมายถึง บุรีรัมย์มีกิจกรรมด้านกีฬาระดับโลก
หลากหลาย เช่น การแข่งขันโมโตจีพี การแข่งขันฟุตบอล การแข่งขัน
มาราธอน จักรยานทางไกล เป็ นต้น รวมทั้งมีกีฬาท้องถิ่นหลากหลาย เช่น
งานแข่งขันเรื อยาว อาเภอสตึก มหกรรมว่าวอีสานและว่าว
นานาชาติ อาเภอห้วยราช มหกรรมมวยไทย อาเภอหนองกี่ ประเพณี บุญ
บั้งไฟในอาเภอโนนสุ วรรณ อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อาเภอแคนดง เป็ น
ต้น
พันธุ์ไม้ มงคลพระราชทานประจาจังหวัด
ต้นกาฬพฤกษ์ (Cassia grandis)
ต้ นไม้ ประจาจังหวัด
ต้นแปะ (Vitex quinata)
ดอกไม้ ประจาจังหวัด
ดอกสุ พรรณิ การ์
ดอกสุ พรรณิ การ์ (Cochlospermum regium)
สั ตว์ นา้ ประจาจังหวัด

กุง้ ฝอยน้ าจืดชนิด Macrobrachium lanchesteri
ธงประจาจังหวัด
ธงพื้นสี ม่วง-แสด แบ่งครึ่ งตามแนวตั้ง กลางธงมีตราประจาจังหวัดเป็ น
เทพยดาฟ้อนราหน้าปราสาทหินพนมรุ ้ง

สถานทีท่ ่ องเที่ยว
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ ้ง
ข้ อมูล : อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ ้ง หรื อ ปราสาทหินพนมรุ ้ง เป็ นหนึ่งใน
ปราสาทหินในกลุ่มราชมรรคา ตั้งอยูท่ ี่หมู่ที่ 2 (บ้านดอนหนองแหน) ตาบลตา
เป๊ ก อาเภอเฉลิมพระเกียรติ ห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์ลงมาทางทิศใต้ประมาณ 77
กิโลเมตร ประกอบไปด้วยโบราณสถานสาคัญ ซึ่งตั้งอยูบ่ นยอดภูเขาไฟที่ดบั
สนิทแล้ว สู งประมาณ 200 เมตรจากพื้นราบ (ประมาณ 350 เมตรจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง) คาว่า พนมรุ ้ง นั้น มาจากภาษาเขมร คาว่า วนรุ ง
แปลว่า ภูเขาใหญ่
ที่ต้งั : เขาพนมรุ ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
วันเวลาเปิ ด – ปิ ด : เปิ ดให้เข้าชมทุกวัน
การเดินทาง : ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 218 (บุรีรัมย์-นางรอง)
ไฮไลท์ PaiNaiDii ขอบอก : ปัจจุบนั ปราสาทหินพนมรุ ้งกาลังอยูใ่ นเกณฑ์
กาลังพิจารณาเป็ นมรดกโลก เช่นเดียวกับ ปราสาทหินในกลุ่มราชมรรคา

ปราสาทหินพนมรุ ้งเป็ นหนึ่งในปราสาทหินขอมของไทยที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุด
เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ และถือเป็ น
สัญลักษณ์ที่สาคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ รวมถึงเป็ นภาพพื้นหลังตราสัญลักษณ์
ของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดอีกด้วย
นิว ไอ-โมบาย สเตเดียม บุรีรัมย์
ข้ อมูล : นิว ไอ-โมบาย สเตเดียม หรื อชื่ออย่างเป็ นทางการว่า ธันเดอร์ คาสเซิ ล
สเตเดียม (อังกฤษ: New i-Mobile Stadium, Thunder Castle Stadium, Buriram
Stadium) เป็ นสนามกีฬาที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็ นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอล
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ตั้งอยูท่ ี่จงั หวัดบุรีรัมย์ สนามแห่งนี้มีความจุ 24,000 ที่นงั่
โครงสร้างประกอบด้วยเหล็กและไฟเบอร์ ซึ่งสร้างด้วยงบประมาณกว่า 500
ล้านบาท โดยเป็ นเงินสนับสนุนของไอ-โมบาย และบางส่ วนของนายเนวิน ชิด
ชอบ จัดเป็ นสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐานแห่งแรก แห่งเดียวในประเทศไทยที่
ไม่มีลู่วงิ่ คัน่ สนาม พร้อมทั้งผ่านมาตรฐานระดับเวิลด์คลาสจากฟี ฟ่ า, เอเอฟซี
, เอเอฟเอฟ และยังผ่านมาตรฐานระดับเอคลาสสเตเดียมจากเอเอฟซี
ที่ต้งั : ตาบลอิสาณ อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
วันเวลาเปิ ด – ปิ ด : เปิ ดให้เข้าชมได้ทุกวัน
การเดินทาง : ใช้ถนนตรงเข้าทางตัวตาบลอิสาณ
ไฮไลท์ PaiNaiDii ขอบอก : กินเนสบุค๊ ว่าเป็ นสนามฟุตบอลในระดับฟี ฟ่ าแห่ง
เดียวในโลกที่ใช้เวลาก่อสร้างน้อยที่สุดในโลกคือ 256 วัน

วนอุทยานเขากระโดง บุรีรัมย์
ข้ อมูล : วนอุทยานเขากระโดง เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวและศึกษาประวัติศาสตร์
ทางธรณี วิทยาเนื่องจากเป็ นที่ต้งั ของภูเขาไฟ นอกจากนี้ยงั มีโบราณสถานกู่เขา
กระโดง ซึ่งเป็ นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจาลอง และมี “พระสุ ภทั ร
บพิตร” พระพุทธรู ปองค์ใหญ่คู่เมืองบุรีรัมย์บนยอดเขา และยังเป็ นเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติป่าเต็งรัง เนื้อที่ประมาณ 6 พันไร่ รวมทั้งพันธุ์ไม้พ้นื เมืองหา
ยาก เช่น ผลต้นโยนีปีศาจ ที่มกั พบบริ เวณเขตภูเขาไฟ วนอุทยานเขากระโดง
ชื่อเดิม คือ "พนมกระดอง" เป็ นภาษาเขมร แปลว่า ภูเขากระดอง (เต่า) เป็ น
ภูเขาที่มีรูปลักษณ์คล้ายกระดองเต่า ต่อมาเรี ยกเพี้ยนเป็ น "กระโดง" ตั้งอยูใ่ น
เขตอาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็ นปากปล่องภูเขาไฟที่ดบั สนิทแล้ว
ที่ต้งั : บ้านน้ าซับ ตาบลเสม็ด อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
วันเวลาเปิ ด – ปิ ด : เปิ ดให้บริ การทุกวัน
การเดินทาง : ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 219 ไปทางอาเภอประโคนชัย
ผ่านกองร้อยอาสารักษาดินแดนบุรีรัมย์ 2 และสี่ แยกใหญ่ ให้ตรงไปจนถึงบ้าน
น้ าซับ จะเห็นภูเขาทางซ้ายมือ การขึ้นไปเขากระโดง ทาได้สองวิธี คือ เดินขึ้น
บันได หรื อ ขับรถขึ้นไปถึงยอดเขา ระหว่างทางจะพบพระพุทธรู ปปางต่าง ๆ
เรี ยงรายเป็ นระยะ
ไฮไลท์ PaiNaiDii ขอบอก : บนเขากระโดงยังมีโบราณสถานสมัยขอม เป็ นที่
ประดิษฐาน "พระสุ ภทั รบพิตร" พระพุทธรู ปองค์ใหญ่คู่เมืองบุรีรัมย์และมี
ปรางค์ก่โู บราณ ภายในประดิษฐานพระพุทธบาทจาลอง เป็ นที่เคารพสักการะ

ของคนในท้องถิ่น นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นไปชมทิวทัศน์ของตัวเมืองบุรีรัมย์ และ
ไหว้พระเพื่อเป็ นสิ ริมงคล
เขื่อนลานางรอง บุรีรัมย์
ข้ อมูล : เขื่อนลานางรอง เป็ นพื้นที่โครงการพัฒนาเพื่อความมัน่ คงตาม
พระราชดาริ เขื่อนลานางรองเป็ นเขื่อนดิน มีถนนลาดยางบนสันเขื่อนสาหรับ
ชมทัศนียภาพ ที่สนั เขื่อนมีหินลอย (หินภูเขาไฟอีกชนิดหนึ่ง) เป็ นก้อนและ
แผ่น สี สนั แบ่งกันเป็ นชั้นๆสวย งาม ซึ่งได้นาออกไปกองไว้กนั น้ าเซาะสัน
เขื่อน และใกล้กบั เขื่อนลานางรองนี้มีเขื่อนคลองมะนาวซึ่งมีขนาด เล็กกว่า แต่
ก็สวยงามสงบเงียบ ซึ่งเป็ นสถานที่พกั ผ่อนของชาวบุรีรัมย์อีกแห่งหนึ่ง
ที่ต้งั : ตาบล โนนดินแดง อาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
วันเวลาเปิ ด – ปิ ด : เปิ ดให้บริ การทุกวัน
การเดินทาง : ใช้ถนนเข้าบ้านโนนดินแดง ห่างจากอนุสาวรี ยเ์ ราสู ้ประมาณ 1
กม. ก่อนถึงอนุสาวรี ยจ์ ะพบทางแยกเข้าไปทางซ้าย เป็ นลักษณะเขื่อนดิน
ไฮไลท์ PaiNaiDii ขอบอก : นอกจากเขื่อนนี้จะเก็บน้ าไว้ใช้ในด้านการเกษตร
แล้ว ยังได้รับการปรับปรุ งเป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ มีบา้ นพัก รับรอง
ห้องประชุม และค่ายพักแรม ติดต่อสานักงานโครงการส่ งน้ าและบารุ งรักษาลา
นางรองซึ่งอยูก่ ่อนถึงสันเขื่อน ในเวลาราชการ โทร. 0 4460 6336 ต่อ 159 ใน
บริ เวณเดียวกันยังมีโรงงานหลวงอาหารสาเร็ จรู ป (ดอยคา) ผลิตผักผลไม้
กระป๋ อง อาทิ ข้าวโพดอ่อน หน่อไม้ และน้ ามะเขือเทศ

ปราสาทบ้านบุ บุรีรัมย์
ข้ อมูล : ปราสาทบ้านบุ ลักษณะของตัวปราสาท มีลกั ษณะทางสถาปั ตยกรรม
ของสิ่ งก่อสร้างที่เชื่อกันว่าเป็ นที่พกั สาหรับคนเดินทาง (นักแสวงบุญ) ตามที่
กล่าวถึงในจารึ กประวัติศาสตร์พระขรรค์ ประเทศกัมพูชา ลักษณะเป็ นอาคาร
รู ป สี่ เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 5.10 เมตร ยาว 11.50 เมตร ก่อด้วยศิลาแลง กรอบ
ประตูหน้าต่างทาด้วย ศิลาทราย หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีประตูเข้า-ออก
เชื่อมติดกับองค์ปรางค์ทางด้านหน้า ภายในมีแท่นวางรู ปเคารพอยู่ 1 แท่น พบ
ชิ้นส่ วนทับหลัง สลักภาพพระพุทธรู ปปางสมาธิในซุม้ เรื อนแก้ว 2 ชั้น ซึ่งเป็ น
หลัก ฐานยืนยันอายุการสร้างและลัทธิทางศาสนาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
ที่ต้งั : บ้านบุวิทยาสรรค์ ตาบลจระเข้มาก อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
วันเวลาเปิ ด – ปิ ด : เปิ ดให้เข้าชมทุกวัน
การเดินทาง : ใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 2221 ห่างจากทางแยกเข้าปราสาท
เมืองต่าไปทางประโคนชัย 1.5 กม.
ไฮไลท์ PaiNaiDii ขอบอก : แวะเยีย่ มชมสถาปัตยกรรมงดงามของเมืองเก่า ที่
หาค่ามิได้
ปราสาทเมืองต่า บุรีรัมย์
ข้ อมูล : ปราสาทเมืองต่า ตั้งอยู่ที่ ตาบลจรเข้มาก อาเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์ ห่างจากปราสาทพนมรุ ้งมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ ๘
กิโลเมตร ปราสาทเมืองต่า เป็ นศาสนสถานที่สร้างตามคติความเชื่อทางศาสนา
ฮินดูสนั นิษฐานว่าคงสร้างขึ้น เพื่อถวายพระศิวะ มีลกั ษณะเป็ นศาสนสถาน

ประจาเมืองหรื อประจาชุมชนจากการศึกษาทางโบราณคดีพบว่า มีการตั้งถิ่น
ฐานของชุมชนโบราณในละแวกนี้เป็ นชุมชนขนาดใหญ่หลายชุมชน เช่น
ชุมชนบ้านโคกเมือง โคกยายคาน โคกสลองตอง เป็ นต้น โบราณวัตถุที่ขดุ พบ
ได้แก่ เครื่ องมือเครื่ องใช้ในชีวิตประจาวันเช่น ภาชนะดินเผาเนื้อดินเครื่ อง
ถ้วยชามเคลือบสี น้ าตาลและเคลือบสี เขียว เป็ นจานวนมาก
ที่ต้งั : ตาบลจรเข้มาก อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
วันเวลาเปิ ด – ปิ ด : เปิ ดให้เข้าชมทุกวัน
การเดินทาง : ใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 2221 ตรงเข้าไปทางประโคนชัย และ
เข้าทางแยกเข้าปราสาทเมืองต่า
ไฮไลท์ PaiNaiDii ขอบอก : ชุมชนโบราณที่ปราสาทเมืองต่ามีความสัมพันธ์
กับชุมชนโบราณใกล้เคียงบน เส้นทางอารยธรรมขอมจากเมืองพระนคร สู่ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
วัดเขาอังคาร บุรีรัมย์
ข้ อมูล : วัดเขาอังคาร ตั้งอยูบ่ นยอดเขาอังคาร ซึ่งสู งจากระดับน้ าทะเล
ประมาณ 320 เมตร อยูห่ ่างจากหมู่บา้ นเจริ ญสุ ข ประมาณ 3 กิโลเมตร ในตาบล
เจริ ญสุ ข อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ สันนิษฐานว่าสร้างมาในสมัย
เดียวกับปราสาทหินพนมรุ ้ง หรื อในยุคที่ขอมเรื องอานาจ เป็ นวัดที่มีความ
สวยงาม ใหญ่โตแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย อาทิ
โบสถ์ 3 ยอด ซึ่งภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง และเรื่ องราวชาดกเป็ น
ภาษาอังกฤษ ใบเสมาพันปี พระพิฆเนศงาเดียว พระพุทธ 109 องค์ พระ

ตาหนักศักดิ์สิทธิ์ เทวรู ปเจ้าเมืองขอม ฯลฯ แหล่งเตาโบราณ นักโบราณคดีได้
สารวจพบเตาเผา และเครื่ องปั้นดินเผาโบราณจานวนมาก เตาโบราณเหล่านี้มี
อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 14-19 เป็ นแหล่งผลิตเครื่ องถ้วยขอม เพื่อเป็ น
สิ นค้าป้อนให้กบั เมืองต่างๆ โดยมีการทาเป็ นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และ
ขยายขอบเขตการผลิตไปยังพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย กรมศิลปากรได้ทาการขุด
แต่งเตาโบราณ 2 แห่ง คือ เตานายเจียน และเตาสวาย
ที่ต้งั : ตาบลเจริ ญสุ ข อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
วันเวลาเปิ ด – ปิ ด : เปิ ดให้บริ การทุกวัน 8.00-17.00น.
การเดินทาง : เส้นทางเข้าสู่ หมู่บา้ นเจริ ญสุ ขมี 2 เส้นทาง เส้นทางแรก จาก
อาเภอนางรอง ผ่านบ้านผักหวาน บ้านสนวน บ้านกระเดื่อง บ้านหนองม่วง
บ้านสวายสอ และบ้านโคกสะอาด อีกเส้นทาง เริ่ มจาก อ.ประโคนชัย ไปทาง
ทิศตะวันตก ตามถนนสายโชคชัย-เดชอุดม จนถึงถนนเจริ ญสุ ข เส้นทางนี้
สะดวกเหมาะสาหรับสัญจรในทุกฤดูกาล
ไฮไลท์ : เขาอังคารเป็ นภูเขาไฟที่ดบั แล้ว บริ เวณที่ต้งั วัด เป็ นปากปล่องภูเขา
ไฟ สันนิษฐานว่าน่าจะเป็ นที่ต้งั โบราณสถานสมัยทวารวดีเพราะพบเสมาหิน
แกะสลักเป็ นจานวนมาก เขาอังคาร มองจากที่สูงเป็ นรู ปคล้ายพญาครุ ฑกาลัง
กระพือปี กหรื อคว่าหน้า โดยหันหัวไปทางใต้ ซึ่งเป็ นที่ต้งั ของหมู่บา้ นถาวร
ส่ วนลาตัวต้นปี กซ้าย เป็ นโบราณวัตถุและพระอังคารธาตุของพระพุทธเจ้า ปี ก
ซ้ายเนินเขายืน่ ไปทางทิศตะวันออก เป็ นหมู่บา้ นเจริ ญสุ ข ส่ วนหางไปทางทิศ
เหนือ คือ บ้านสวายสอ อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เขาอังคารครอบคลุม
พื้นที่ประมาณ 90 ตารางกิโลเมตร

8. แหล่งหินตัด บุรีรัมย์
ข้ อมูล : แหล่งหินตัด เป็ นแหล่งหินทรายที่คนสมัยขอม ตัดหินเอาไปสร้าง
ปราสาทต่างๆ ในเขตอีสานใต้ อยูบ่ ริ เวณเขากลอย และเขากระเจียว มีเนื้อที่
กว่า 3,000 ไร่ ที่น่าสนใจคือ หินบางก้อนปรากฏรอยตอกเนื้อหินให้เป็ นรู เรี ยง
กันเป็ นแนวยาว หินบางก้อนถูกเซาะสกัดเป็ นร่ องขาดจากกัน และยังมีหินที่ถูก
ตัดและงัดขึ้นมาเป็ นแท่งสี่ เหลี่ยมอยูท่ วั่ ไป
ที่ต้งั : หมู่บา้ นสายตรี 3 และ 4 ตาบลบึงเจริ ญ อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
31180
วันเวลาเปิ ด – ปิ ด : เปิ ดให้เข้าชมทุกวัน
การเดินทาง : ใช้เส้นทาง สายบุรีรัมย์-ประโคนชัย ทางหลวงหมายเลข 219 ต่อ
ด้วยทางสายประโคนชัย-บ้านกรวด ทางหลวง หมายเลข 2075 เดินทางตั้งอยู่
ในเขตอาเภอบ้านกรวด บริ เวณเขากลอยและเขากระเจียว การเดินทางใช้
เส้นทางสายบุรีรัมย์-ประโคนชัย ทางหลวงหมายเลข 219 ต่อด้วยทางสายประ
โคนชัย-บ้านกรวด ทาง หลวงหมายเลข 2075 เดินทางเลยบ้านกรวดไปทาง
ละหานทราย 6 กม.
ไฮไลท์ PaiNaiDii ขอบอก : เป็ นสถานปฏิบตั ิธรรมของวัดสวนธรรมศิลา
ได้รับการดูแลและ ปรับปรุ งสถานที่ให้สะอาดสวยงาม และมี ทางเดินจาก
แหล่งหินตัดไปยังจุดชมวิวบนยอดเขา
อ่างเก็บน้ าทุ่งแหลม บุรีรัมย์

ข้ อมูล : อ่างเก็บน้ าทุ่งแหลม เป็ นอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก สมัยก่อนถูกจัดสร้างเพื่อ
เป็ นที่เก็บกักปริ มาณน้ าฝนสาหรับใช้ในการเกษตรใน หน้าแล้ง และป้ องกัน
การน้ าท่วมในหน้าฝน เป็ นแหล่งของปลานานาชาติ มีชาวประมงนัง่ เรื อหาปลา
หรื อว่านัง่ ตกปลาตามสันเขื่อนจานวนมาก ปัจจุบนั ถูกดัดแปลงให้กลายมาเป็ น
สถานที่ท่องเที่ยว
ที่ต้งั : ตาบลถนนหัก อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
วันเวลาเปิ ด – ปิ ด : เปิ ดบริ การทุกวัน
การเดินทาง : ใช้หลวงหมายเลข 24 ห่างจากอาเภอนางรอง 4 กิโลเมตร
ระหว่างทางไปปราสาทหินพนมรุ ้ง
ไฮไลท์ PaiNaiDii ขอบอก : อ่างเก็บน้ าทุ่งแหลม ปัจจุบนั ได้รับการปรับปรุ งให้
เป็ นจุดแวะพักริ มทาง มีศาลาริ มน้ ารับลมเย็นสบาย และในฤดูแล้งมีฝงู
นกเป็ ดน้ าจานวนมากมายอาศัยอยูท่ ี่อ่างเก็บน้ าแห่งนี้ดว้ ย รวมไปถึงมีการจัด
เทศกาลแข่งเรื อยาวที่บริ เวณนี
ศูนย์วฒั นธรรมอีสานใต้ บุรีรัมย์
ข้ อมูล : ศูนย์วฒั นธรรมอีสานใต้ อาเภอเมือง ตั้งอยูใ่ นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ เป็ นสถานที่รวบรวมจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุอนั มีค่าทาง
ประวัติศาสตร์โบราณคดีและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้ความรู ้แก่ผสุ ้ นใจและ
เป็ นแหล่งข้อมูลเพื่อการค้นหว้าวิจยั

ที่ต้งั : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถนนจิระ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เวลาเปิ ด-ปิ ด : เปิ ดให้เข้าในวัน เวลาราชการ
การเดินทาง : ใช้ถนนเข้าตัวเมือง ตรงไปทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ไฮไลท์ PaiNaiDii ขอบอก : มีการจัดแสดงนิทรรศการในเรื่ องของภูมิศาสตร์
การเกิดของภูเขาไฟ และแร่ ธาตุต่างๆในภาคอีสาน จัดแสดงเรื่ องแหล่งที่ต้งั
ชุมชนโบราณของจังหวัด บุรีรัมย์ มีโบราณวัตถุในสมัยต่างๆ อย่างเช่น สมัยท
ราวดี สมัยลพบุรี และ สมัยก่อนประวัติศาสตร์

