
๔๐ 
 

        กรอบหลักสูตรระดบัทอ้งถิ่น ๒๕๕๗                                                                  รักษ์บรุีรัมย์   

“เด็กบุรีรัมย์....รกัการอ่านเขยีน เรียนรู้เทคโนโลยี มีคุณธรรม เลิศล้้าการคิด จติส้านึกรกัษ์ท้องถิ่น” 

 

  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการเรียน 

 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

        กรอบหลักสูตรระดบัทอ้งถิ่น ๒๕๕๗                                                                  รักษ์บรุีรัมย์   

“เด็กบุรีรัมย์....รกัการอ่านเขยีน เรียนรู้เทคโนโลยี มีคุณธรรม เลิศล้้าการคิด จติส้านึกรกัษ์ท้องถิ่น” 

 

  

 
 
 
 

หน่วยที่ ๑  เมืองปราสาทหิน 
 

ตอนท่ี ๑ ประวัติการตั้งถิ่นฐานของชาวบุรีรัมย์  
 สัญลักษณ์และประวัติรัชกาลที่ ๑ 
ตอนท่ี ๒ บุรีรัมย์ “เมืองปราสาทหิน” 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

        กรอบหลักสูตรระดบัทอ้งถิ่น ๒๕๕๗                                                                  รักษ์บรุีรัมย์   

“เด็กบุรีรัมย์....รกัการอ่านเขยีน เรียนรู้เทคโนโลยี มีคุณธรรม เลิศล้้าการคิด จติส้านึกรกัษ์ท้องถิ่น” 

 

  
 

ค าแนะน าในการใช้เอกสารประกอบการเรียน 
วิชา ส ๒๐๒๐๑ รักษ์บุรีรัมย์  เร่ือง เมืองปราสาทหนิ 

 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้นักเรียนในสังกัด ส านักงานเตตพ้ืนที่การึึกาามัธยมึึกาา เตต ๓๒   “รักการอ่านเขียน                     
เรียนรู้ เทคโนโลยี มีคุณธรรม เลิศล้ าการคิด จิตส านึกรักษ์ท้องถิ่น ”   โดยเน้นความรักและภาคภูมิใจ                          
ในความเป็นคนบุรีรัมย์ 

ค าแนะน าในการใช้เอกสารส าหรับคร ู
 
 

 ให้คุณครูปฏิบัติตามต้ันตอนดังนี้ 
 ๑. ึึกาาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ส านักงานเตตพ้ืนที่การึึกาามัธยมึึกาา เตต ๓๒ ตามกรอบหลักสูตร
ระดับท้องถิ่น ส านักงานเตตพ้ืนที่การึึกาามัธยมึึกาา เตต ๓๒ พุทธึักราช ๒๕๕๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๗)                   
ผลการเรียนรู้ รายวิชารักา์บุรีรัมย์ และหน่วยการเรียนรู้ ส๒๐๒๐๑ รักา์บุรีรัมย์ ให้เต้าใจ  
 ๒.  ชี้แจงให้นักเรียนให้เต้าใจวิธีการใช้เอกสารประกอบการเรียนให้เต้าใจและปฏิบัติกิจกรรมตามต้ันตอน     
 ๓.  ครูต้องคอยแนะน าส่งเสริมให้นักเรียนไดเ้รียนรู้ให้เต้าใจเนื้อหาและกิจกรรมเกี่ยวกับความรักท้องถิ่น 
 ๔.  น าผลการปฏิบัติกิจกรรมตองนักเรียนไปประเมินผลเป็นคะแนนระหว่างเรียนเพ่ือตัดสินผลการเรียน  
 

  

ค าแนะน าในการใช้เอกสารส าหรับนักเรียน 
 

 
  ให้นักเรียนปฏิบัติตามตั้นตอนดังนี้ 
 ๑. อ่านค าแนะน าในการใช้เอกสารประกอบการเรียนให้เต้าใจ 
 ๒. ท าความเต้าใจจุดประสงค์การเรียนรู้ตองเรื่องอย่างชัดเจน 
 ๓. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๔.  ึ ึกาาเนื้อหาให้เต้าใจ แล้วตอบค าถามในใบงานให้ครบถ้วน   
 ๕. นักเรียนต้องซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่ควรดูค าตอบหรือเฉลยล่วงหน้า 
 ๖.  นักเรียนท ากิจกรรมใบงาน ให้ครบทุกกิจกรรม 
 ๗. ท าแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือทดสอบความรู้ที่ได้ึึกาาไปแล้ว  
 ๘. ตรวจค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน ใบงาน และแบบทดสอบหลังเรียน โดยตรวจจากเฉลย 
 ๙. ถ้าไม่เต้าใจเนื้อหาให้กลับไปึึกาาอีกครั้ง 
 ๑๐. เมื่อท าเสร็จทุกต้ันตอน โปรดเก็บเอกสารประกอบการเรียนเต้าท่ีให้เรียบร้อย 

 



๔๓ 
 

        กรอบหลักสูตรระดบัทอ้งถิ่น ๒๕๕๗                                                                  รักษ์บรุีรัมย์   

“เด็กบุรีรัมย์....รกัการอ่านเขยีน เรียนรู้เทคโนโลยี มีคุณธรรม เลิศล้้าการคิด จติส้านึกรกัษ์ท้องถิ่น” 

 

  
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
วิชา ส ๒๐๒๐๑  รักษ์บุรีรัมย์ 

เร่ือง เมืองปราสาทหิน 
 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงต้อเดียว แล้วท าเครื่องหมายกากบาท ( x )   
 ลงในกระดาาค าตอบ 
 

๑. หลักฐานที่พบร่องรอยการตั้งถิ่นฐานตองชาวบุรีรัมย์ที่บ่งบอกว่ามีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติึาสตร์   
คือต้อใด  

 ๑. จารึก        ๒.   ต านาน 
 ๓.   พงึาวดาร        ๔. หลักฐานโบราณคด ี   
๒. บุคคลที่รวบรวมผู้คนตั้งเมืองตึ้นในเตตเตมรร้า คือบุคคลในต้อใด  
 ๑. เจ้าพระยาจักรี ๒.   พระยานางรอง 
 ๓.   พระยานครภักดี ๔. พระส าแดงฤทธิรงค์ 
๓. เมืองที่ตั้งต้ึนใหม่ในต้อ ๒ มีชื่อว่าอะไร  
 ๑. เมืองตุตันธ์ ๒.   เมืองแปะ 
 ๓.   เมืองนางรอง       ๔. เมืองผไทสมัน 
๔. ในรัชสมัยกาัตริย์พระองค์ใดที่เปลี่ยนชื่อเมือง เป็น “บุรีรัมย์” 
 ๑. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  ๒.   พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว     
 ๓.   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว     ๔. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราช 
๕. “ท่าร า” ในตราสัญลักาณ์ตองจังหวัดบุรีรัมย์ หมายถึง ต้อใดต่อไปนี้  
 ๑. ความสนุกสนาน ๒.   ความส าราญ ชื่นชมยินดี 
 ๓.   ดินแดนแห่งเทพเจ้าผู้สร้าง ๔. อัปสรนางในดินแดนรื่นรมย์ 
๖. ต้นไม้ประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ คือต้อใด 
 ๑. ต้นกัลปพฤกา์ ๒.   ต้นฝ้ายค า 
 ๓.   ต้นแปะ ๔. ต้นคูน 
๗. ปฐมกาัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์คือใคร 
 ๑. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒.   พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 ๓.   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว     ๔. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 



๔๔ 
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“เด็กบุรีรัมย์....รกัการอ่านเขยีน เรียนรู้เทคโนโลยี มีคุณธรรม เลิศล้้าการคิด จติส้านึกรกัษ์ท้องถิ่น” 

 

  
 

๘. ชื่อบุคคลในต้อใดเกี่ยวต้องกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
 ๑. สมเด็จพระที่นั่งสุริอัมรินทร์ ๒.   สมเด็จเจ้าพระยามหากาัตริย์ึึก 
 ๓.   เจ้าพระยาจักรี ๔. พระยายมราช 
๙. พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๑ บนเส้นทางบุรีรัมย์-ประโคนชัย เป็นอนุสาวรีย์ที่ชาวบุรีรัมย์สร้าง

ถวายรัชกาลที่ ๑ เพราะเหตุผลใดต่อไปนี้ 
 ๑. ทรงปราบจลาจลในเมืองเตมรได้ส าเร็จ ๒.   ทรงเป็นปฐมกาัตริย์แห่งราชวงึ์จักรี 
 ๓.   ทรงรวบรวมผู้คนสร้างเมืองแปะ ๔. ทรงปราบกบฏพระยานางรอง 
๑๐. ถ้านักเรียนจะแนะน าเพ่ือนต่างจังหวัดไปชมปราสาทหินตองบุรีรัมย์ นักเรียนจะแนะน าเพ่ือนไป

เที่ยวชมปราสาทหินในต้อใดต่อไปนี้ เพราะเหตุใด 
 ๑. ปราสาทกู่สวนแตง เพราะสวยงาม ตั้งอยู่

ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนัก 
๒.   ปราสาทหนองหงส์ เพราะสวยงาม ตั้งอยู่บน  

ปากปล่องภูเตาไฟ 
 ๓.   ปราสาทพนมรุ้ง เพราะสวยงาม ตั้งอยู่

บนปากปล่องภูเตาไฟ 
๔. ปราสาทเมืองต่ า เพราะสวยงาม ตั้งอยู่บน             

ยอดเตา 

 
 

 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

 
  ข้อ  ค าตอบ 

๑ ๔ 
๒ ๑ 
๓ ๒ 
๔ ๓ 
๕ ๒ 
๖ ๓ 
๗ ๔ 
๘ ๑ 
๙ ๓ 
๑๐ ๓ 

 



๔๕ 
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ตอนที่ ๑ 
ประวัติการตั้งถิ่นฐานของชาวบุรีรัมย์ สัญลักษณแ์ละประวตัิรัชกาลที่ ๑ 

 
 

 
 

 ประวัติการตั้งถิ่นฐานของชาวบุรีรัมย์                                                                    

 
 

 บุรีรัมย์เป็นเมืองแห่งความรื่นรมย์ตามความหมายตองชื่อเมือง ที่น่าอยู่ส าหรับคนในท้องถิ่นและเป็นเมือง
ที่น่ามาเยือนส าหรับคนต่างถิ่น เมืองปราสาทหินในเตตจังหวัดบุรีรัมย์มากมีไปด้วยปราสาทหินใหญ่น้อย           
อันหมายถึงความรุ่งเรืองมาแต่อดีต  
 จากการึึกาาตองนักโบราณคดีพบหลักฐานการอยู่อาึัยตองมนุาย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติึาสตร์  
สมัยทวาราวดีและที่ส าคัญที่สุดพบกระจายอยู่ทั่วไปในจังหวัดบุรีรัมย์มากคือหลักฐานทางวัฒนธรรมตองเตมร
โบราณ ซึ่งมีทั้งปราสาทอิฐ และปราสาทหินเป็นจ านวนมากกว่า ๖๐ แห่ง รวมทั้งได้พบแหล่งโบราณคดีที่ส าคัญ 
คือเตาเผา ภาชนะดินเผา และภาชนะดินเผาแบบที่ เรียกว่าเครื่องถ้วยเตมร ซึ่งก าหนดอายุได้ประมาณ                   
พุทธึตวรราที่ ๑๕ ถึง ๑๘ อยู่ทั่วไปหลังจากสมัยตองวัฒนธรรมตอมหรือเตมรโบราณ 

หลักฐานทางประวัติึาสตร์ตองจังหวัดบุรีรัมย์ เริ่มมีตึ้นอีกครั้งตอนปลายสมัยกรุงึรีอยุธยา โดยปรากฏ
ชื่อว่าเป็นเมืองตึ้นตองเมืองนครราชสีมาและปรากฏชื่อต่อมาในสมัยกรุงธนบุรีถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ว่าบุรีรัมย์   
มีฐานะเป็นเมือง ๆ หนึ่ง จนถึง พ.ึ. ๒๔๗๖ ได้มีการจัดระเบียบราชการบริหารส่วนภูมิภาคใหม่ จึงได้ชื่อเป็น
จังหวัดบุรีรัมย์มาจนถึงปัจจุบันนี้ ชื่อเมืองบุรีรัมย์ไม่ปรากฏในเอกสารประวัติึาสตร์สมัยอยุธยาและธนบุรีเฉพาะ
ชื่อเมืองอ่ืน ซึ่งปัจจุบันเป็นอ าเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ เมืองนางรอง เมืองพุทไธสง และเมืองประโคนชัย            
พ.ึ. ๒๓๑๙ 

รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กรุงธนบุรี กรมการเมืองนครราชสีมา  มีใบบอกเต้ามาว่า พระยา
นางรองคบคิดเป็นกบฏร่วมกับเจ้าโอ เจ้าอิน และอุปฮาดเมืองจ าปาึักดิ์ จึงโปรดให้พระบาทสมเด็จพระพุทธ             
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อยังด ารงต าแหน่งเจ้าพระยาจักรีเป็นแม่ทัพไปปราบ จับตัวพระยานางรองประหาร
ชีวิตและสมทบเจ้าพระยาสุรสีห์ (สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท) คุมกองทัพหัวเมืองฝ่ายเหนือยกไปตี
เมืองจ าปาึักดิ์ เมืองโตง และเมืองอัตปือ ได้ทั้ง ๓ เมือง ประหารชีวิต เจ้าโอ เจ้าอิน อุปฮาดเมืองจ าปาึักดิ์                    
แล้วเกลี้ยกล่อมเมืองต่างๆ ใกล้เคียงให้สวามิภักดิ์ ได้แก่ เตมรป่าดง ตะลุบ สุรินทร์ สังตะ และเมืองตุตันธ์ รวบรวม
ผู้คนตั้งเมืองตึ้นในเตตตอมร้า เรียกว่า เมืองแปะ แต่งตั้งบุรีรัมย์ บุตรเจ้าเมืองผไทสมัน (พุทไธสง) ให้เป็นเจ้าเมือง 
ซึ่งต่อมาได้เป็นพระยานครภักดี ประมาณปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือต้นรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เปลี่ยนชื่อเมืองแปะ เป็น บุรีรัมย์  ด้วยปรากฏว่า ได้มีการแต่งตั้ง 
พระส าแดงฤทธิรงค ์เป็นพระนครภักดีึรีนครา ผู้ส าเร็จราชการเมืองบุรีรัมย์ตึ้นเมืองนครราชสีมาใน พ.ึ. ๒๔๑๑ 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_15
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2476
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2319
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%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
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2411
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เมืองบุรีรัมย์และเมืองนางรองผลัดกันมีความส าคัญเรื่อยมา พ.ึ. ๒๔๓๓     เมืองบุรีรัมย์โอนไปตึ้นกับ    
หัวเมืองลาวฝ่ายเหนือ มีหนองคายเป็นึูนย์กลาง และเมืองบุรีรัมย์มีเมืองในสังกัด ๑ แห่ง คือเมืองนางรอง 

ต่อมาประมาณ พ.ึ. ๒๔๔๐-๒๔๔๑ เมืองบุรีรัมย์ได้กลับไปตึ้นกับมณฑลนครราชสีมาเรียกว่า "บริเวณ
นางรอง" ประกอบด้วย เมืองบุรีรัมย์ นางรอง รัตนบุรี ประโคนชัย และพุทไธสง พ.ึ. ๒๔๔๒  มีประกาึเปลี่ยนชื่อ 
มณฑลลาวเฉียงเป็น มณฑลฝ่ายตะวันตกเฉียงเหนือ มณฑลลาวพวนเป็นมณฑลฝ่ายเหนือ มณฑลลาวเป็นมณฑล
ตะวันออกเฉียงเหนือ มณฑลเตมร เป็นมณฑลตะวันออกและในคราวนี้ เปลี่ยนชื่อ บริเวณนางรอง เป็น                                
"เมืองนางรอง" มีฐานะเป็นเมืองจัตวา ตั้งที่ว่าการอยู่ที่เมืองบุรีรัมย์ แต่ตราต าแหน่งเป็นตราผู้ว่าการนางรอง 

กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาึเปลี่ยนชื่อเมืองเป็น "บุรีรัมย์" และเปลี่ยนตราต าแหน่งเป็นผู้ว่าราชการ
เมืองบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ึ. ๒๔๔๔ เป็นต้นมา 

พ.ึ. ๒๔๕๐ กระทรวงมหาดไทยปรับปรุงหัวเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ให้มณฑลนครราชสีมา
ประกอบด้วย ๓ เมือง ๑๗ อ าเภอ คือ เมืองนครราชสีมา   ๑๐ อ าเภอ เมืองชัยภูมิ ๓ อ าเภอ และเมืองบุรีรัมย์               
๔ อ าเภอ คือ นางรอง พุทไธสง ประโคนชัย และรัตนบุรี 
 ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ึ. ๒๔๗๖ ตึ้น ยุบมณฑล
นครราชสีมา จัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคออกเป็นจังหวัดและอ าเภอ เมืองบุรีรัมย์จึงมีฐานะเป็น 
จังหวัดบุรีรัมย ์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 
 
 

 
 

 
 
 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2433
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2440
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2442
http://th.wikipedia.org/wiki/3_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2444
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2450
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%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
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%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
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%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
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B9%84%E0%B8%98%E0%B8%AA%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2476
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%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
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%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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สัญลักษณ์จังหวัดบุรีรัมย ์
 

 

 

 

ตราสัญลักษณ์ 

 
 

ดอกไม้ประจ าจังหวัด 

 
ดอกฝ้ายค า(ดอกสุพรรณิการ์) 

ต้นไม้พระราชทานประจ าจังหวัด 

 
ต้นกัลปพฤกษ์ 

   
 

 
 

ต้นแปะ ต้นไม้ประจ าจังหวัด ธงประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ 

รูปเทวดาร าและปราสาทหิน 
เทวดาร า หมายถึงดินแดนแห่งเทพเจ้าผู้สร้าง ผู้ปราบยุคเต็ญและผู้ประสาทสุต 
ท่า ร า  หมายถึงความส า ราญชื่นชมยินดี  ซึ ่ ง ตร งกับพยางค์สุดท้าย
ตองชื่อจังหวัด  
ปราสาทหิน คือปราสาทเตาพนมรุ้งซึ่งมีก าแพงล้อมรอบ ภายในท้องพระโรง 
ตองเทวสถาน 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Provincial_Flag_Buriram.jpg
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ประวัติรัชกาลที่ ๑ 
 

 

      พระบาทสมเด็จพระปรโมรุราชามหาจักรีบรมนารถ พระพุทธยอดฟ้า          
จุฬาโลก (๒๐ มีนาคม พ.ึ. ๒๒๗๙ - ๗ กันยายน พ.ึ. ๒๓๕๒) พระมหากาัตริย์
ไทยพระองค์แรกในราชวงึ์จักรี เสด็จพระราชสมภพเมื่อ วันพุธ เดือน ๔ แรม     
๕ ค่ า ปีมะโรง  อัฐึก เวลา ๓ ยาม ตรงกับวันที่ ๒๐ มีนาคม พุทธึักราช ๒๒๗๙ 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปราบดาภิเากตึ้นครองราชย์  
เป็นปฐมกาัตริย์ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ ๖ เมาายน พ.ึ. ๒๓๒๕  ตณะมี
พระชนมายุได้ ๔๖ พรราา และทรงย้ายราชธานีจากฝั่งธนบุรีมาอยู่ฝั่งพระนคร 

 เมื่อเจริญวัยตึ้นได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมตุนพรพินิต (ต่อมา คือ สมเด็จพระเจ้า
อุทุมพร) ครั้นพระชนมายุครบ ๒๑ พรราาก็เสด็จออกผนวชเป็นภิกาุอยู่วัดมหาทลาย ๑ พรราา แล้วลาผนวช   
เต้ารับราชการเป็นมหาดเล็กหลวงในสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรดังเดิม เมื่อพระชนมายุได้ ๒๕ พรราา พระองค์เสด็จ
ออกไปรับราชการที่เมืองราชบุรีในต าแหน่ง "หลวงยกกระบัตร" ในแผ่นดินสมเด็จพระที่นั่งสุริยาอัมรินทร์ และได้
สมรสกับคุณนาค (ภายหลังได้รับการสถาปนาที่สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี)  

ภายหลังเมื่อกรุงึรีอยุธยาเสียทีแก่พม่า ใน พ.ึ. ๒๓๑๐ ได้เต้ารับราชการ                
ในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต่อมาได้รับโปรดตั้งพระองค์ตึ้นเป็น "พระยายมราช" 
"เจ้าพระยาจักรี" และสมเด็จเจ้าพระยามหากาัตริย์ึึก  
           ใน พ.ึ. ๒๓๒๔ เป็นแม่ทัพไปปราบจลาจลในเมืองเตมร ตณะที่ท าึึกอยู่นั้น ได้ทราบต่าวเกิดจลาจล            
ที่กรุงธนบุรี จึงเสด็จกลับและปราบจลาจลจนสงบเรียบร้อย และได้ปราบดาภิเากตึ้นครองราชย์สมบัติ เป็นปฐม
กาัตริย์ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ ๖ เมาายน พ.ึ. ๒๓๒๕ ตณะมีพระชนมายุได้ ๔๖ พรราา 
         พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวต้องกับบุรีรัมย์ ในพ.ึ. ๒๓๑๙ เมื่อครั้งด ารงต าแหน่งเป็น เจ้าพระยาจักรี ได้น า
กองทัพมาจัดการความสงบเรียบร้อยในภูมิภาคมณฑลนครราชสีมา เนื่องจากพระยานางรองเกิดตั ดแย้งกับเจ้า
เมืองนครราชสีมา จึงแยกตัวจากนครราชสีมา ไปเต้าต้างเจ้าโอ เจ้าอิน แห่งเมืองจ าปาึักดิ์ เมื่อเสร็จึึกสงคราม
เรียบร้อยแล้ว ได้เกลี้ยกล่อม  พวกเตมรป่าดงในแถบเมืองสุรินทร์ เมืองสังตะ เมืองตุตันธ์ และเมืองอ่ืนๆ ในแถบ
อีสานใต้ให้ตึ้นต่อกรุงธนบุรี ตณะที่พักอยู่บ้านหัวช้าง ก็ให้ตั้งเมืองตึ้นที่บริเวณเมืองโบราณ ซึ่งมีต้นแปะตึ้นชุกชุม 
เมืองที่ตั้งต้ึนจึงได้ชื่อว่า “เมืองแปะ” ตามชื่อต้นไม้นั้น ภายหลังเปลี่ยนเป็นเมืองบุรีรัมย์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 

เพ่ือเป็นอนุสรณ์แด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ชาวบุรีรัมย์
จึงร่วมกันสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์แด่พระองค์ท่าน ตั้งอยู่บนเส้นทางบุรีรัมย์     
– ประโคนชัย นอกจากนั้นยังได้ตั้งชื่อค่ายทหาร ร. ๒๓ พัน ๔ เป็นค่ายสมเด็จ
เจ้าพระยามหากาัตริย์ึึก ซึ่งอยู่บริเวณเตากระโดง อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ์

 

http://th.wikipedia.org/wiki/20_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2279
http://th.wikipedia.org/wiki/7_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2352
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C_(%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A)
http://th.wikipedia.org/wiki/6_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2325
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C_(%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A)
http://th.wikipedia.org/wiki/6_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2325
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ตอนที่ ๒ 
บุรีรัมย์ “เมืองปราสาทหนิ” 

 
 

 

 
 
 

บุรีรัมย์ “เมืองปราสาทหิน” เพราะมีปราสาทที่สร้างมาแต่อดีตมากมายที่ถูกค้นพบและบางส่วนได้มี
การท าทะเบียนแหล่งึิลปกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์ไว้แล้ว  เท่าที่ปรากฏให้เห็นอยู่ ณ ปัจจุบัน ประกอบด้วย   
ปราสาทหินดังนี้ 

 
 
 
 
 



๕๐ 
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๑. ปราสาทพนมรุ้ง 

 

 
 

 ปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นหนึ่งในปราสาทหินในกลุ่มราชมรรคา ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๒ (บ้านดอนหนองแหน) 
ต าบลตาเป๊ก อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์ลงมาทางทิึใต้ประมาณ ๗๗ กิโลเมตร ประกอบไป
ด้วยโบราณสถานส าคัญ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดภูเตาไฟที่ดับสนิทแล้ว สูงประมาณ ๒๐๐ เมตรจากพ้ืนราบ (ประมาณ 
๓๕๐ เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง) ค าว่า พนมรุ้ง นั้น มาจากภาาาเตมร ค าว่า วน รุง แปลว่า ภูเขาใหญ่ 
 ปราสาทหินพนมรุ้งสร้างตึ้นเนื่องในึาสนาฮินดูลัทธิไึวะ ซึ่งนับถือพระึิวะเป็นเทพเจ้าสูงสุด ดังนั้น   
เตาพนมรุ้งจึงเปรียบเสมือนเตาไกรลาสที่ประทับตองพระึิวะ สร้างต้ึนประมาณพุทธึตวรราที่ ๑๕-๑๖ เนื่องจาก
ผู้สร้างได้ก าหนดวางแนวกรอบประตูปราสาทเรียงตรงเป็นแนวเดียวกันตลอดทั้ง ๑๕ ช่องจากประตูบานแรก         
ทางทิึตะวันออกทะลุไปถึงกรอบประตูหลังสุด ท าให้เกิดปรากฏการณ์ส าคัญ โดยในวันที่ ๓-๕ เมาายน และ         
๘-๑๐ กันยายน ตองทุกปี ดวงอาทิตย์ตึ้น ส่องแสงลอดประตูทั้ง ๑๕ บาน ชาวบ้านจะเดินเท้าตึ้นมาเพ่ือชมความ
อลังการที่ผสานระหว่างธรรมชาติและสิ่งก่อสร้างตองบรรพชน  
 นอกจากนี้ในวันที่ ๖-๘ มีนาคม และ ๖-๘ ตุลาคม ตองทุกปี ดวงอาทิตย์ก็ตก ส่องแสงลอดประตู       
ทั้ง ๑๕ บาน เช่นกัน 

  
 

   

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4_(%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%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)
http://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
http://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
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B0


๕๑ 
 

        กรอบหลักสูตรระดบัทอ้งถิ่น ๒๕๕๗                                                                  รักษ์บรุีรัมย์   

“เด็กบุรีรัมย์....รกัการอ่านเขยีน เรียนรู้เทคโนโลยี มีคุณธรรม เลิศล้้าการคิด จติส้านึกรกัษ์ท้องถิ่น” 

 

  
           
 

๒. ปราสาทเมืองต่ า 
 
 

  
 

 
 ปราสาทเมืองต่ า เป็นหนึ่งในกลุ่มปราสาทมรรคโค เป็นึาสนสถานที่สร้างตามคติความเชื่อทางึาสนา
ฮินดูสันนิาฐานว่าคงสร้างตึ้น เพ่ือถวายพระึิวะ มีลักาณะเป็นึาสนสถานประจ าเมืองหรือประจ าชุมชน ตั้งอยู่
บริเวณหน้าวัดปราสาทบูรพาราม ต าบลจระเต้มาก อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยค าว่า เมืองต่ า นี้ ไม่ใช่
ชื่อดั้งเดิม แต่เป็นชื่อที่ชาวพ้ืนเมืองเรียกโบราณสถานแห่งนี้ เพราะปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่บนพ้ืนราบ ส่วนปราสาท
พนมรุ้งตั้งอยู่บนเชิงเตา ซึ่งทั้งปราสาทเมืองต่ าและปราสาทพนมรุ้งอยู่ไม่ห่างกันมาก คือห่างกันเพียง ๘ กิโลเมตร 
มวลสารวัตถุจากโบราณสถาน และโบราณวัตถุในที่นี้ รัชกาลที่ ๙ ได้ทรงน ามาเป็นส่วนประกอบในการท าพระ
สมเด็จจิตรลดา ปราสาทได้รับอิทธิพลึิลปะตอมแบบคลัง และแบบบาปวน มีอายุประมาณครึ่งหลังพุทธึตวรรา
ที่ ๑๖ 
 

  
 
  

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://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%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
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B2
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๓. ปราสาทหนองหงส ์
 

 
 

ปราสาทหนองหงส์ ตั้งอยู่ในเตตบ้านโนนดินแดง หมู่ที่ ๙ ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์           
เป็นปราสาทเตมรก่ออิฐ ตั้งอยู่บนฐานึิลาแลงอันเดียว  มีลักาณะเป็นปรางค์ ๓ องค์ เป็นเทวาลัยตองฮินดู           
ซึ่งก่อเป็นก าแพงึิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมล้อมรอบปรางค์ ซึ่งคาดว่าท าในสมัยพระเจ้าวรมันที่ ๗ ราวพุทธึตวรรา     
ที่ ๑๖ ส่วนใหญ่โบราณสถานแห่งนี้ เป็นประติมากรรมและชิ้นส่วนหินทรายประดับตัวปราสาทจ าพวก               
นาคปักบันแถลงและท าให้มองเห็นร่องรอยแผนผังตองสิ่งก่อสร้างภายในก าแพงแก้วชัดเจนตึ้น   
 ส าหรับในปัจจุบันนี้ แหล่งโบราณปราสาทหนองหงส์แห่งนี้ ช ารุดทรุดโทรมไปมาก และมีการซ่อมแซม  
ต่อเติมอยู่บ้าง เพ่ือให้คงเป็นรูปร่างเดิมไว้บ้าง 
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๔. ปราสาทกู่สวนแตง 
 

 
 

 

 ปราสาทกู่สวนแตง ตั้งอยู่ด้านทิึตะวันตก โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม บ้านดงยาง ต าบลกู่สวนแตง 
อ าเภอบ้านใหม่ชัยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ กู่สวนแตงโบราณสถานแบบเตมร ในึาสนาฮินดู ก่อสร้างด้วยอิฐ ตั้งอยู่
บนฐานึิลาแลง รูปแบบและเรื่องราวที่แกะสลักบนทับหลัง สามารถน าไปเปรียบเทียบกับทับหลังตองปราสาท
แห่งอ่ืนๆ ท าให้สามารถก าหนดอายุได้ว่า กู่สวนแตงสร้างตึ้นราวพุทธึตวรราที่ ๑๗ เนื่องในึาสนาพราหมณ์  
หรือฮินดู เป็นึิลปะที่มีลักาณะคล้ายึิลปะเตมรแบบนครวัด 
 

๕. ปราสาทบ้านโคกงิ้ว 
 

 
 
 ปราสาทโคกงิ้ว ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดโคกงิ้ว บ้านโคกงิ้ว หมู่ที่ ๓ ต.ปะค า อ.ปะค า จ.บุรีรัมย์ ลักาณะ
ตองปราสาทโคกง้ิว เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม ปรางค์ประธานก่อด้วยึิลาแลง มุมด้านตะวันออกเฉียงเหนือนอกก าแพง
ห่างออกไปประมาณ ๔๐ เมตร จะมีสระน้ าตนาด  ๑๐๐ x ๑๕๐ เมตร มีประตูทางทิึตะวันออกตองปราสาท  
เสากรอบประตูหินทราย 

ปราสาทโคกงิ้ว แห่งนี้ เคยเป็นอโรคยึาล (โรงพยาบาล) ประจ าชุมชนหรือเมืองวิเรนทรปุระ            
(สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗) มาก่อน แต่ในปัจจุบันนี้ ปราสาทโคกงิ้วได้ช ารุดไปมาก ความสวยงามความสมบูรณ์ 
ไม่เหลือให้ได้ชมอีกแล้ว 
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๖. ปราสาทหนองกง 
 

 

ปราสาทหนองกง (ใกล้เชิงเตาพนมรุ้ง) อยู่ห่างจากเชิงเตาพนมรุ้ง -   
ประโคนชัย มีสิ่งส าคัญคือ ปรางค์ สร้างด้วยึิลาแลง เป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุม
กว้าง ๕ เมตร มีประตูด้านหน้าอยู่ทางตะวันออก ส่วนทางทิึเหนือ ทิึใต้ 
และทิึตะวันตกท าเป็นประตูหลอก ึิลาทับหลังประตูมุตจ าหลัก  เป็น
พระพุทธรูปปาง สมาธินั่งอยู่เหนือเึียรเกียรติมุต มือทั้งสองตองเกียรติมุตจับ
พวงมาลัยยอดปรางค์ท าย่อเป็นบัวเชิงบาตร ๔ ชั้น  แต่ละชั้นมีกลีบตนุนึิลา
จ าหลักลายและรูปภาพตั้งประดับ 

ก าแพงก่อด้วยแลง ประตูก าแพงท าอย่างประตูซุ้มอยู่ทางทิึ
ตะวันออกส่วนริมทางต้างซ้ายมีเนินดินสูง ประมาณ ๒ เมตรกว้างประมาณ   
๓ - ๔ เมตร เป็นคันยาวเหยียดไปไม่น้อยกว่า ๑ กม.บนสันเนินมีรากฐาน
สิ่งก่อสร้างตนาดย่อมๆ อยู่ ๒ - ๓ ตอนห่างจากสันเนินออกไปเล็กน้อย                  
มีหนองน้ ากว้างใหญ่ เรียกว่า หนองบัวราย (บ าราย) หรือ สระเพลง          

 
 

 
 

นอกจากที่กล่าวมาแล้วนี้ ปราสาทหินในจังหวัดบุรีรัมย์ยังมีอีกจ านวนมาก บางแห่งก็ช ารุดเสียหาย แต่ก็
ยังคง สภาพให้เห็นร่องรอยหลักฐานว่า บุรีรัมย์ เป็น  “เมืองปราสาทหิน” อย่างแท้จริง 
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กิจกรรมรักษ์บุรีรัมย ์
 

 
เมืองปราสาทหิน 

 

 ตอนที่ ๑    ประวัติการตั้งถิ่นฐานตองชาวบุรีรัมย์ สัญลักาณ์และประวัติรัชกาลท่ี ๑ 
 ตอนที่ ๒    บุรีรัมย์ “เมืองปราสาทหิน” 

 

ให้นักเรียนวิเคราะห์ประเด็นตั้งถิ่นฐานตองเมืองบุรีรัมย์ โดยใช้ค าถามดังต่อไปนี้ 
  

๑. อะไร   
๒. ท่ีไหน   
๓. เมื่อใด   
๔. ท าไม 
๕. ใคร 
๖. อย่างไร 
 

โดยสรุปประเด็นและออกแบบเป็นแผ่นพับประชาสัมพันธ์เมืองบุรีรมัย์ 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
วิชา ส ๒๐๒๐๑  รักษ์บุรีรัมย์ 

เร่ือง เมืองปราสาทหิน 
 

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงต้อเดียว แล้วท าเครื่องหมายกากบาท ( x )   
 ลงในกระดาาค าตอบ 
 

๑. บุคคลที่รวบรวมผู้คนตั้งเมืองตึ้นในเตตเตมรร้า คือบุคคลในต้อใด  
 ๑. เจ้าพระยาจักรี ๒.   พระยานางรอง 
 ๓.   พระยานครภักดี ๔. พระส าแดงฤทธิรงค์ 
๒. เมืองที่ตั้งต้ึนใหม่ในต้อ ๒ มีชื่อว่าอะไร  
 ๑. เมืองตุตันธ์ ๒.   เมืองแปะ 
 ๓.   เมืองนางรอง       ๔. เมืองผไทสมัน 
๓. หลักฐานที่พบร่องรอยการตั้งถิ่นฐานตองชาวบุรีรัมย์ที่บ่งบอกว่ามีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติึาสตร์คือต้อใด  
 ๑. จารึก        ๒.   ต านาน 
 ๓.   พงึาวดาร        ๔. หลักฐานโบราณคด ี   
๔. ในรัชสมัยกาัตริย์พระองค์ใดที่เปลี่ยนชื่อเมือง เป็น “บุรีรัมย์” 
 ๑. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  ๒.   พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว     
 ๓.   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว     ๔. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
๕. ต้นไม้ประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ คือต้อใด 
 ๑. ต้นกัลปพฤกา์ ๒.   ต้นฝ้ายค า 
 ๓.   ต้นแปะ ๔. ต้นคูน 
๖. “ท่าร า” ในตราสัญลักาณ์ตองจังหวัดบุรีรัมย์ หมายถึง ต้อใดต่อไปนี้  
 ๑. ความสนุกสนาน ๒.   ความส าราญ ชื่นชมยินดี 
 ๓.   ดินแดนแห่งเทพเจ้าผู้สร้าง ๔. อัปสรนางในดินแดนรื่นรมย์ 
๗. ชื่อบุคคลในต้อใดเกี่ยวต้องกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
 ๑. สมเด็จพระที่นั่งสุริอัมรินทร์ ๒.   สมเด็จเจ้าพระยามหากาัตริย์ึึก 
 ๓.   เจ้าพระยาจักรี ๔. พระยายมราช 
๘. ปฐมกาัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ คือใคร 
 ๑. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒.   พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 ๓.   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว     ๔. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
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“เด็กบุรีรัมย์....รกัการอ่านเขยีน เรียนรู้เทคโนโลยี มีคุณธรรม เลิศล้้าการคิด จติส้านึกรกัษ์ท้องถิ่น” 

 

  
 

๙. พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๑ บนเส้นทางบุรีรัมย์-ประโคนชัย เป็นอนุสาวรีย์ที่ชาวบุรีรัมย์สร้างถวาย
รัชกาลที่ ๑ เพราะเหตุผลใดต่อไปนี้ 

 ๑. ทรงปราบจลาจลในเมืองเตมรได้ส าเร็จ ๒.   ทรงเป็นปฐมกาัตริย์แห่งราชวงึ์จักรี 
 ๓.   ทรงรวบรวมผู้คนสร้างเมืองแปะ ๔. ทรงปราบกบฏพระยานางรอง 
๑๐. ถ้านักเรียนจะแนะน าเพ่ือนต่างจังหวัดไปชมปราสาทหินตองบุรีรัมย์ นักเรียนจะแนะน าเพ่ือนไปเที่ยวชม

ปราสาทหินในต้อใดต่อไปนี้ เพราะเหตุใด 
 ๑. ปราสาทกู่สวนแตง เพราะสวยงาม ตั้งอยู่

ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนัก 
๒.   ปราสาทหนองหงส์ เพราะสวยงาม ตั้งอยู่                  

บนปากปล่องภูเตาไฟ 
 ๓.   ปราสาทพนมรุ้ง เพราะสวยงาม ตั้งอยู่

บนปากปล่องภูเตาไฟ 
๔. ปราสาทเมืองต่ า เพราะสวยงาม ตั้งอยู่บน             

ยอดเตา 

 
 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

 
ข้อ ค าตอบ 
๑ ๑ 
๒ ๒ 
๓ ๔ 
๔ ๓ 
๕ ๓ 
๖ ๒ 
๗ ๑ 
๘ ๔ 
๙ ๓ 
๑๐ ๓ 

 
 

 
 
 

 



๕๘ 
 

        กรอบหลักสูตรระดบัทอ้งถิ่น ๒๕๕๗                                                                  รักษ์บรุีรัมย์   

“เด็กบุรีรัมย์....รกัการอ่านเขยีน เรียนรู้เทคโนโลยี มีคุณธรรม เลิศล้้าการคิด จติส้านึกรกัษ์ท้องถิ่น” 

 

  
 
 

เอกสารอ้างอิง 
  

 
ึิลปากร,กรม. ท าเนียบโบราณสถานขอมในประเทศไทย เล่ม ๒ จังหวัดสุรินทร์. กรุงเทพฯ : 

               หน่ ากังการพิมพ์, ๒๕๓๖ 
แผนที่ทางโบราณคดีจังหวัดบุรีรัมย์. กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกาตรแห่งประเทึไทย, ๒๕๓๒ 
ราชบัณฑิตยสถาน. สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (เล่ม ๓). รุ่งเรืองธรรม,๒๕๒๙                       
สมิทธิ ึิริภัทร์ และมยุรี วีระประเสริฐ. ทับหลัง. กรุงเทพฯ:กรมึิลปากร, ๒๕๓๓ 
สัจจาภิรมย์,พระยา. เทวก าเนิด. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมึาสตร์, ๒๕๑๗ 
สุริยวุฒ ิสุตสวัสดิ์,ึ.ดร. ทับหลังในประเทไทย. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๓๑ 
น. ณ ปากน้ า. พจนานุกรมศิลป์. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์, ๒๕๒๒ 
 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


