
๑๐๑ 
 

        กรอบหลักสูตรระดบัทอ้งถิ่น ๒๕๕๗                                                                  รักษ์บรุีรัมย์   

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

 

 

 

 
 
 
 

หน่วยที่ ๔  รวยวัฒนธรรม 
 

ตอนท่ี ๑ กลุ่มชาติพันธุ์ 
ตอนท่ี ๒ แหล่งท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 
 

        กรอบหลักสูตรระดบัทอ้งถิ่น ๒๕๕๗                                                                  รักษ์บรุีรัมย์   

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

 

 

 

 

ค าแนะน าในการใช้เอกสารประกอบการเรียน 
วิชา ส ๒๐๒๐๑ รักษ์บุรีรัมย์  เร่ือง เมืองปราสาทหนิ 

 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้นักเรียนในสังกัด สํานักงานเตตพ้ืนที่การึึกาามัธยมึึกาา เตต ๓๒  “รักการอ่านเขียน                     
เรียนรู้เทคโนโลยี มีคุณธรรม เลิศล้ าการคิด จิตส านึกรักษ์ท้องถิ่น”  โดยเน้นความรักและภาคภูมิใจ                          
ในความเป็นคนบุรีรัมย์ 

ค าแนะน าในการใช้เอกสารส าหรับคร ู
 
 

 ให้คุณครูปฏิบัติตามต้ันตอนดังนี้ 
 ๑. ึึกาาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น สํานักงานเตตพ้ืนที่การึึกาามัธยมึึกาา เตต ๓๒ ตามกรอบหลักสูตร
ระดับท้องถิ่น สํานักงานเตตพ้ืนที่การึึกาามัธยมึึกาา เตต ๓๒ พุทธึักราช ๒๕๕๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๗)                   
ผลการเรียนรู้ รายวิชารักา์บุรีรัมย์ และหน่วยการเรียนรู้ ส๒๐๒๐๑ รักา์บุรีรัมย์ ให้เต้าใจ  
 ๒.  ชี้แจงให้นักเรียนให้เต้าใจวิธีการใช้เอกสารประกอบการเรียนให้เต้าใจและปฏิบัติกิจกรรมตามต้ันตอน     
 ๓.  ครูต้องคอยแนะนําส่งเสริมให้นักเรียนไดเ้รียนรู้ให้เต้าใจเนื้อหาและกิจกรรมเกี่ยวกับความรักท้องถิ่น 
 ๔.  นําผลการปฏิบัติกิจกรรมตองนักเรียนไปประเมินผลเป็นคะแนนระหว่างเรียนเพ่ือตัดสินผลการเรียน  
 

  

ค าแนะน าในการใช้เอกสารส าหรับนักเรียน 
 

 
  ให้นักเรียนปฏิบัติตามตั้นตอนดังนี้ 
 ๑. อ่านคําแนะนําในการใช้เอกสารประกอบการเรียนให้เต้าใจ 
 ๒. ทําความเต้าใจจุดประสงค์การเรียนรู้ตองเรื่องอย่างชัดเจน 
 ๓. ทําแบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๔.  ึ ึกาาเนื้อหาให้เต้าใจ แล้วตอบคําถามในใบงานให้ครบถ้วน   
 ๕. นักเรียนต้องซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่ควรดูคําตอบหรือเฉลยล่วงหน้า 
 ๖.  นักเรียนทํากิจกรรมใบงาน ให้ครบทุกกิจกรรม 
 ๗. ทําแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือทดสอบความรู้ที่ได้ึึกาาไปแล้ว  
 ๘. ตรวจคําตอบแบบทดสอบก่อนเรียน ใบงาน และแบบทดสอบหลังเรียน โดยตรวจจากเฉลย 
 ๙. ถ้าไม่เต้าใจเนื้อหาให้กลับไปึึกาาอีกครั้ง 
 ๑๐. เมื่อทําเสร็จทุกต้ันตอน โปรดเก็บเอกสารประกอบการเรียนเต้าท่ีให้เรียบร้อย 

 



๑๐๓ 
 

        กรอบหลักสูตรระดบัทอ้งถิ่น ๒๕๕๗                                                                  รักษ์บรุีรัมย์   

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

 

 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
วิชา ส ๒๐๒๐๑ รักษ์บุรีรัมย์   

เร่ือง รวยวัฒนธรรม 
 
 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงต้อเดียว แล้วทําเครื่องหมายกากบาท ( x )   
 ลงในกระดาาคําตอบ 
 

๑. แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานที่สําคัญตองจังหวัดบุรีรัมย์คือ 
 ๑.   ปราสาทหินพนมรุ้ง ๒. ปราสาทหนองหงส์ 
 ๓.   ปราสาทหนองกง ๔. ปราสาทบ้านบุ 
๒. “ปราสาทเมืองต่ํา” เป็นแหล่งท่องเที่ยวตองอําเภอใด                        
 ๑. อําเภอบ้านกรวด ๒. อําเภอประโคนชัย 
 ๓. อําเภอโนนดินแดง ๔. อําเภอโนนสุวรรณ 
๓. แหล่งท่องเที่ยวใดที่เป็นึูนย์รวมประวัติึาสตร์ และโบราณคดีตองจังหวัดบุรีรัมย์  
 ๑. ึูนย์การท่องเที่ยว ๒.   ึูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ 
 ๓. ึูนย์การึึกาานอกโรงเรียน                          ๔. ึูนย์ต้อมูลสารสนเทึจังหวัดบุรีรัมย์ 
๔.   “นารายณ์บรรทมสินธุ์” เป็นสัญลักาณ์ที่ปรากฏอยู่ในสถานที่ใด 
 ๑. ปราสาทหินพนมรุ้ง                                    ๒. ปราสาทหนองกง 
 ๓. ปราสาทเมืองต่ํา                                        ๔. ปราสาทบ้านบุ 
๕. จังหวัดบุรีรัมย์ได้ทําพิธีเปิดอุทยานประวัติึาสตร์พนมรุ้งอย่างเป็นทางการเมื่อใด 
 ๑. ๒๑  พฤาภาคม  ๒๕๓๑ ๒. ๒๑  พฤาภาคม  ๒๕๓๒ 
 ๓. ๒๑  พฤาภาคม  ๒๕๓๓                               ๔. ๒๑  พฤาภาคม  ๒๕๓๔ 
๖. ลานหินตัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานตั้งอยู่ที่อําเภอใด  
 ๑. อําเภอนางรอง ๒. อําเภอบ้านกรวด 
 ๓. อําเภอประโคนชัย ๔. อําเภอละหานทราย 
๗. ึูนย์ทอผ้าไหมบ้านนาโพธิ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทใดตองจังหวัดบุรีรัมย์  
 ๑. แบบธรรมชาติ  ๒. แบบประวัติึาสตร์ 
 ๓. แบบโบราณสถาน                                     ๔. แบบหัตถกรรม 
๘. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตั้งอยู่ที่ใด  
 ๑. อําเภอประโคนชัย  ๒. อําเภอละหานทราย 
 ๓. อําเภอลําปลายมาึ                                  ๔.   อําเภอเมืองบุรีรัมย์ 



๑๐๔ 
 

        กรอบหลักสูตรระดบัทอ้งถิ่น ๒๕๕๗                                                                  รักษ์บรุีรัมย์   

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

 

 

 

 
๙. สถานที่ใดในจังหวัดบุรีรัมย์ที่สร้างเพ่ือสดุดีวีรกรรมตองประชาชนที่ต่อสู้ผู้ก่อการร้าย  
 ๑. อนุสาวรีย์เราสู้ ๒. อนุสาวรีย์ย่าโม 
 ๓. อนุสาวรีย์สุนทรผู้                                    ๔. อนุสาวรีย์วีรชน 
๑๐. ภาาาถ่ินในจังหวัดบุรีรัมย์มีทั้งหมดกี่ภาาา 
 ๑. ๒  ภาาา                                           ๒.   ๔  ภาาา 
 ๓. ๖  ภาาา                                             ๔. ๘  ภาาา 

 
 
 

 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐๕ 
 

        กรอบหลักสูตรระดบัทอ้งถิ่น ๒๕๕๗                                                                  รักษ์บรุีรัมย์   

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

 

 

 
 

 

ตอนที่ ๑ 
กลุ่มชาติพันธุ ์

 
 

ชาติพันธุ์ (ethnicity หรือ ethnos) คือ การมีวัฒนธรรมตนบธรรมเนียมประเพณี ภาาาพูดเดียวกัน และ
เชื่อว่าสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุากลุ่มเดียวกัน เช่น ไทย พม่า กะเหรี่ยง จีนลาว เป็นต้น  

ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ มีกลุ่มชาติพันธ์ซึ่งเป็นพ้ืนเมืองเดิม อยู่ ๔ กลุ่มด้วยกัน 
1) กลุ่มไทยโคราช สว่นใหญ่จะอาึัยอยู่ในเตตอําเภอปะคํา อําเภอนางรอง  อําเภอหนองกี่   

และอําเภอลําปลายมาึซึ่งมีอยู่ประมาณ  ๒๐%ตองประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ 
การแต่งกาย จะนุ่งผ้าโจงกระเบนทั้งชาย-หญิง เสื้อคอกลม  
การอยู่การกิน จะแบ่งออกเป็น ๒ พวก พวกแรกเป็นผู้มีอันจะกิน (พวกผู้ดี) พวกเจ้าตุนมูลนาย 

 

การอยู่การกินจะพิถีพิถันสะอาด ภูมิฐาน สมกับฐานะตองตน การกินสะอาด  
ถูกหลักอนามัยไม่นิยมกินอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ อาหารที่รับประทานจะต้องปรุง 
ให้สุกก่อนทุกครั้ง การอยู่จะนิยมอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะแบบเครือญาติ     
ไม่นิยมแยกกันอยู่ สําหรับชาวบ้านธรรมดาเป็นแบบเรียบง่ายไม่พิถีพิถันมากนัก 
อาหารหลักคือต้าวสวย(เจ้า) และอาหารหลักก็คือ น้ําพริกผัก 
กิริยามารยาท 
- เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน ว่านอนสอนง่ายเชื่อฟัง พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย และ
เชื่อฟังผู้นํา ไม่ประพฤติล่วงเกินคําสั่งสอนตองผู้เป็นบุพการี 

ขนบธรรมเนียมประเพณี  
๑.  ประเพณีทําบุญสารท หรือบุญสารทไทย นิยมทํากันในวันสิ้นเดือน ๑๐ 
๒.  ตรุาไทย นิยมทํากันในวันสิ้นเดือน ๔ 
๓.  เทึน์บุญมหาชาติ นิยมทํากันในวันตึ้น ๑๒ค่ํา เดือน ๑๒ หรือวันเพ็ญเดือน ๑๒ 
ความเชื่อ 
-  การทําบุญใส่บาตร ส่งผลบุญให้บรรพบุรุา เป็นประเพณีท่ีนิยมทํากันในระหว่างเดือน ๖  
-  เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ คือการทํานา ทําไร่  

 ๒)  กลุ่มไทยอีสานหรือไทย – ลาว ส่วนใหญ่จะอาึัยอยู่ในเตตอําเภอคูเมือง อําเภอพุทไธสง อําเภอ    
  นาโพธิ์  อําเภอลําปลายมาึ อําเภอหนองหงส์ อําเภอสตึก อําเภอแคนดง อําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 

  แต่ปัจจุบันได้กระจัดกระจายเกือบทุกอําเภอ คนไทยเชื้อสายลาว มีประมาณ ๓๕% ตอง
ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ 
 



๑๐๖ 
 

        กรอบหลักสูตรระดบัทอ้งถิ่น ๒๕๕๗                                                                  รักษ์บรุีรัมย์   

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

 

 

 
 

การแต่งกาย ชายนิยมแต่งกายแบบผ้าตาก๊วย หรือโสร่ง นิยมนุ่งผ้าหัวกูด (หัวกุด) เสื้อนิยมนุ่งเสื้อ
ม่อฮ่อม ทอเอง ตัดเอง ส่วนมากเป็นสีคราม คือย้อมด้วยผ้าที่ย้อมด้วยน้ํามันตองพืชชนิดหนึ่ง    
ซึ่งเรียกกันในหมู่คนชาวอีสานว่า “ต้นคราม” คําพูดที่พูดกันก็คือ นุ่งเสื้อจุบคาม ผ้าตาวม้าลาย
สําหรับชายและผ้าไหมพาดบ่าสําหรับหญิง  

 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นหมู่เป็นคณะที่อยู่ที่นอนก็เหมาะสมตามสมควรแก่ฐานะตองตนเองที่มีเงินทองก็จะสะอาด
  ดูสวยงาม คนจนฐานะไม่ค่อยดีก็ไม่สะอาดเท่าท่ีควร 
  อาหารหลัก คือ เดิมที่การรับประทานอาหารยังบริโภคต้าวเจ้า ต้าวเหนียว กับต้าว เป็น
 อาหารทั่วๆไป รวมทั้งแจ่วปลาร้า (แจ่วบอง) แต่ปัจจุบันประชากร ๘๐% ตองจังหวัด จะบริโภค
 ต้าวเจ้าเป็นหลัก 

กิริยามารยาท คนลาวอีสานจะเป็นคนอ่อนโยน เชื่อในคําสั่งสอนตองพระพุทธึาสนา เมื่อแสดง
  ความเคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้มีพระคุณจะกลัวจะเป็นบาป ดังนั้น คนอีสานจึงเคารพเชื่อฟัง
  ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ล่วงเกิน 

ขนบธรรมเนียมประเพณี 
1. บุญเดือน ๓ บุญปั้นต้าวจี่ 
2. บุญเดือน ๔ บุญผะเหวด (บุญเทึน์มหาชาติ) 
3. บุญเดือน ๕ บุญสงกรานต์ 
4. บุญเดือน ๖ บุญบั้งไฟ (ตอฟ้า ตอฝน จากพญาแถน) 
5. บุญเต้าพรราา บุญออกพรราา 
6. บุญต้าวประดับดิน กระทําในเดือน ๙ 
7. บุญต้าวสาก (บุญสลากภัตร) วันเพ็ญเดือน๑๐ 

ความเชื่อ การเกิด เมื่อทารกเกิดจะให้นอนบนกระด้งและจัดหาหนังสือ ตํารับ ตําราต่างๆมาวางไว้
ใกล้ๆ เด็กด้านบนึีราะเชื่อกันว่า จะทําให้ทารกเม่ือโตตึ้นจะเป็นผู้มีวิชาความรู้ดี จะได้เป็น    
เจ้าคน นายคน การตาย ฌาปนกิจ (เผา) ทันที่เมื่อมีการตายจะไม่นิยมตั้งสวดอภิธรรมดังเช่น  
ทุกวันนี้ หลังการเผานั้นจะจัดให้มีการสวดมนต์เย็นติดต่อกัน ๓ คืน เรียกว่า “งันเฮือนดี” รุ่งตึ้น
เช้าวันที่ ๓ ก็ทําบุญตักบาตรอุทิึส่วนกุึลให้ผู้ตายเป็นเสร็จพิธี 

 

การอยู่การกิน ชนชาวอีสานจะอยู่จะกินแบบง่ายๆ ไม่พิถีพิถันมากนัก 
บางคนยังชอบกินตองสุกๆดิบๆ เช่น ลาบ ก้อย ซกเล็ก ฯลฯ 
โดยเฉพาะเนื้อโค กระบือ จะนิยมรับประทานกันแบบสดๆ เช่น 
ผสมกับเลือดสด อย่างเอร็ดอร่อยมาก ชอบรับประทานพวกแมลง
ต่างๆ และสัตว์ป่า เช่นพวกกิ้งก่า งูสิง จิ้งหรีด ตั๊กแตน สารพัด
สัตว์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นซึ่งเชื่อว่าสามารถฆ่าเชื้อ หรือลดโรคพยาธิ 
และเป็นวัฒนธรรมที่ถือปฏิบัติตามบรรพบุรุาดั้งเดิม การอยู่ก็จะ
รวมกัน 



๑๐๗ 
 

        กรอบหลักสูตรระดบัทอ้งถิ่น ๒๕๕๗                                                                  รักษ์บรุีรัมย์   

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

 

 

 
 

ภาษาลาวจังหวัดบุรีรัมย์ สําเนียงพูดตองไทยลาวกลุ่มนี้จะแตกต่างจากไทยลาวสายอุบล ตอนแก่น 
ร้อยเอ็ด และึรีสะเกา จังหวัดบุรีรัมย์ใช้ภาาาไทยอีสาน (ลาว) มากใน อําเภอลําปลายมาึ 
อําเภอพุทไธสง อําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อําเภอนาโพธิ์ และบางส่วนตองทุกอําเภอในเตตจังหวัด
บุรีรัมย์ 

๓)  กลุ่มไทย – เขมร ส่วนใหญ่อาึัยอยู่ในเตตอําเภอเมืองบุรีรัมย์ อําเภอประโคนชัย อําเภอปะคํา 
อําเภอละหานทราย อําเภอกระสัง อําเภอห้วยราช อําเภอสตึก  มีประมาณ ๕๐% ตอง
ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ 

การแต่งกาย จะนิยมนุ่งผ้าโจงกระเบนทั้งหญิงชายเอกลักาณ์พิเึาตองชาวเตมรคือเมื่อแต่งกายเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จะต้องใช้ผ้าสไบเฉียงพาดบ่าเป็นผ้าที่ทอตึ้นใช้เองในกลุ่มชนชาวเตมร 

 
 
 
 
 
 

กริยามารยาท  ชาวเตมรจะให้ความเคารพผู้ใหญ่ที่สูงอายุ ลูกหลาน จะเคารพพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย 
ตองตนเป็นอย่างมาก จะเป็นคนกตัญญูรู้คุณ เคารพนับถือผู้ใหญ่ไม่ล่วงเกิน ยึดมั่นถือมั่นใน
ประเพณีดั้งเดิมโดยเคร่งครัด 

ความเชื่อ มีประเพณีอย่างหนึ่งคือทําบุญอุทิึส่วนกุึลไปให้ผู้ตายเรียกว่าท าบุญโดนตา นิยมทํากัน
ในวันสิ้นเดือน ๑๐ ประเพณีเก่ียวกันการตายจะนิยมฝังไว้ ๓-๔ ปี จึงจะตุดตึ้นมาเผา 

การแต่งงาน ฝ่ายชายจะต้องรับภาระทุกอย่างที่ฝ่ายหญิงกําหนด เรียกว่าเครื่องเซ่นผี 
๔)  กลุ่มไทย – ส่วย ชนชาวไทยส่วย หรือจะเรียกตัวเองว่า “กูย” ส่วนใหญ่จะอาึัยอยู่กระจายอยู่

ทั่วไปในพ้ืนที่ต่าง ๆ  มีประมาณ ๒% ตองประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ 
การแต่งกายแต่ง คล้ายกลุ่มไทย- เตมร แต่พิเึาคือนิยม 

ทัดดอกไม้ที่หูทั้งสองต้าง 
การอยู่กิน จะอยู่จะกินกันอย่างง่าย ๆ แต่ไม่นิยมกินตอง 

สุกๆ ดิบ ๆ อาหารที่รับประทานจะต้องเป็นอาหาร 
ที่ปรุงสุกแล้ว ชอบอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ 

กริยามารยาท จะถือเคร่งในเรื่องการตอบแทนผู้มีพระคุณ  
เช่นในทุกปีช่วงสงกรานต์ พวกลูกหลานจะต้อหาบน้ําไปให้พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย อาบ พร้อมทั้ง 
หาเสื้อผ้าใหม่ ๆ ให้ผลัดเปลี่ยนเป็นประจําทุกปี 

 
 

การอยู่กิน ไม่นิยมกินตองสุก ๆ ดิบ ๆ ตองที่จะนํามารับประทานจะต้อง
ปรุงให้สุกก่อน นิยมต้าวสวย (เจ้า) 

อาหารหลัก คือ ต้าวกับน้ําพริกความเป็นอยู่ ไม่ค่อยหวือหวา สะอาด 
คืออยู่กันตามสมควรแก่ฐานะไม่ค่อยพิถีพิถันในเรื่องตองความ
สะอาดเท่าท่ีควร คืออยู่กันแบบง่าย ๆ   

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=XH4xTgIp6puEgM&tbnid=ujP-fCl4XQQxMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.isangate.com/isan/paothai_kui.html&ei=w4XDU6K5MsKNuATLqYHAAg&bvm=bv.70810081,d.c2E&psig=AFQjCNGc_US__-XSlQ8C_Exvg24Se-dLTQ&ust=1405409014282630
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=XH4xTgIp6puEgM&tbnid=ujP-fCl4XQQxMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.isangate.com/isan/paothai_kui.html&ei=w4XDU6K5MsKNuATLqYHAAg&bvm=bv.70810081,d.c2E&psig=AFQjCNGc_US__-XSlQ8C_Exvg24Se-dLTQ&ust=1405409014282630


๑๐๘ 
 

        กรอบหลักสูตรระดบัทอ้งถิ่น ๒๕๕๗                                                                  รักษ์บรุีรัมย์   

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

 

 

 
 

ความเชื่อ  เชื่อฟังคําสั่งสอนตองพ่อ แม่ ไม่ประพฤตินอกรีดนอกรอย ความเชื่อเกี่ยวกับ
ตนบธรรมเนียมประเพณีส่วนมากจะคล้ายกับพวกเตมร เช่น การตายจะไม่นิยมเผาจะฝังไว้ก่อน
เป็นต้น 

ภาษา จังหวัดบุรีรัมย์มีภาาาในท้องถิ่นอยู่ ๔ ภาาาด้วยกันคือ ภาาไทยโคราช  ภาาาลาวภาาาเตมร 
และภาาาส่วย และแยกออกเป็นประชากรที่พูดภาาาท้องถิ่นตามอําเภอต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์
ดังนี้ 
๑. กลุ่มประชากรที่พูดภาษาไทยโคราช มีจํานวนร้อยละ ๒๐ ตองประชากรทั้งจังหวัด      

ส่วนใหญ่อาึัยในเตตพ้ืนที่ อําเภอนางรอง อําเภอหนองกี่  อําเภอปะคําและอําเภอ              
ลําปลายมาึ 

๒. กลุ่มประชากรที่พูดภาษาลาว มีจํานวนร้อยละ ๓๐ ตองประชากรทั้งจังหวัด ส่วนใหญ่
อาึัยในพ้ืนที่อําเภอคูเมือง อําเภอพุทไธสง อําเภอนาโพธิ์ อําเภอลําปลายมาึ อําเภอ          
หนองหงส์ และอําเภอสตึก 

๓. กลุ่มประชากรที่พูดภาษาเขมร มีจํานวนร้อยละ ๔๐ ตองประชากรทั้งจังหวัด ส่วนใหญ่
 อาึัยในพ้ืนที่อําเภอเมืองบุรีรัมย์ อําเภอประโคนชัย อําเภอปะคํา อําเภอละหานทราย 
 อําเภอกระสัง อําเภอห้วยราช และอําเภอสตึก 

๔. กลุ่มประชากรที่พูดภาษาส่วย มีจํานวนร้อยละ ๑๐ ตองประชากรทั้งจังหวัด ส่วนใหญ่
อาึัยอยู่ในบางหมู่บ้าน บางอําเภอ  เช่น บ้านโนนแดง อําเภอกระสัง บ้านหนองบัวเจ้าป่า 
อําเภอสตึก เป็นต้น 

 

 
 

 
 
 
 
 



๑๐๙ 
 

        กรอบหลักสูตรระดบัทอ้งถิ่น ๒๕๕๗                                                                  รักษ์บรุีรัมย์   

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

 

 

 

 

ตอนที่ ๒ 
แหล่งท่องเที่ยว 

 
 
 
 

จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเมืองที่น่าอยู่อาึัย สําหรับคนในท้องถิ่น และเป็นเมืองที่น่ามาเยือนสําหรับคนต่างถิ่น  
จังหวัดบุรีรัมย์มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง และหลายประเภท ทั้งประเภทธรรมชาติอนุรักา์ ประเภทโบราณสถาน  
ประเภทเทึกาลประเพณี  ประเภทประวัติึาสตร์ และประเภทหัตถกรรม 

 

๒.๑  ประเภทประวัติศาสตร์   
 ๑) ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ 
 

 
 
 ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์เป็นึูนย์รวมประวัติึาสตร์

โบราณคดีและวัฒนธรรมตองอีสานใต้ ( Cultural Center ) เป็นแหล่งรวบรวมต้าวตองเครื่องใช้และโบราณวัตถุ 
ที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตตองผู้คนในแถบอีสานตอนล่าง เพ่ือประโยชน์ทางการึึกาาค้นคว้าทางด้านึิลปวัฒนธรรม 
อาคารึูนย์วัฒนธรรมสร้างเลียนแบบปราสาทพนมรุ้ง มีการจัดแสดงนิทรรึการทั้งภายนอกและภายในอาคาร    
อยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถนนจิระอําเภอเมือง  ฝั่งตรงต้ามึาลากลางจังหวัด เป็นแหล่งอารยธรรมโบราณ        
จากหลักฐานที่ปรากฏ โบราณสถาน โบราณวัตถุ  ตลอดจนึิลปวัตถุต่างๆ เช่น  ปราสาทหิน-พนมรุ้ง  ปราสาท
เมืองต่ํา  เตาเผาเครื่องปั้นดินเผา เตตชุมชนโบราณ  แหล่งถลุงโลหะ  พระพุทธรูปสมัยทวาราวดี และตุดดินพบ
เทวรูปสําริดเป็นจํานวนมาก เป็นแหล่งเก็บรวบรวม และจัดแสดงโบราณวัตถุ ึิลปวัตถุ อันมีคุณค่าทาง
ประวัติึาสตร์ รวมทั้งเป็นแหล่งที่จะค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับประวัติึาสตร์โบราณคดีและึิลปวัฒนธรรมตองท้องถิ่น 
ึูนย์แห่งนี้เปิดเมื่อวันที่ ๑๖ เมาายน ๒๕๓๖ เปิดให้เต้าชมได้ทุกวันในเวลาราชการ 



๑๑๐ 
 

        กรอบหลักสูตรระดบัทอ้งถิ่น ๒๕๕๗                                                                  รักษ์บรุีรัมย์   

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

 

 

 
 

๒) พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
 

 
   

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  เป็นพระบรม                
ราชานุสาวรีย์ที่พสกนิกรชาวบุรีรัมย์ได้ร่วมกันสร้างตึ้น ด้วยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งผู้สถาปนา 
เมืองบุรีรัมย์ และเพ่ือเป็นอนุสรณ์สักการะ รวมทั้งึูนย์รวมจิตใจที่แสดงถึงความจง รักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากาัตริย์ และมหาจักรีบรมราชวงึ์  ตั้งอยู่ในตัวเมืองบุรีรัมย์  ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย  สร้างในปี พ.ึ. 
๒๕๓๙  เพ่ือเป็นการเฉลิมพระ-เกียรติรัชกาลที่ ๑ ปฐมกาัตริย์แห่งราชวงึ์จักรี  ผู้ทรงก่อตั้งเมืองบุรีรัมย์ เมื่อครั้ง
ยังทรงเป็นสมเด็จพระยามหากาัตริย์ึึก พระบรมราชานุสาวรีย์มีตนาดเท่าครึ่งตองพระองค์จริง หล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์ 
ฉลองพระองค์แบบนักรบตามตัตติยราชประเพณีโบราณ ประทับบนช้างึึก  จากจดหมายเหตุประชุมพงึาวดาร 
ภาคท่ี ๗ กล่าวว่า ใน พ.ึ. ๒๓๒๑ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี โปรดให้สมเด็จพระยามหากาัตริย์ึึก ยกทัพไปปราบ
พระยานางรอง  ซึ่งคบคิดกับเจ้าโอและเจ้าอินแห่งจําปาึักดิ์ ตณะเดินทัพพบเมืองร้างอยู่ที่ลุ่มน้ําห้วยจรเต้มาก          
มีชัยภูมิดีแต่ไต้ป่าชุกชุม      ชาวเตมรไม่กล้าเต้ามาอยู่อาึัย แต่ตั้งบ้านเรือนอยู่โดยรอบ จึงรวบรวมผู้คนตั้งเป็น
เมืองแปะ และให้บุตรเจ้าเมืองผไทสมัน ซึ่งติดตามมาด้วยเป็นเจ้าเมือง ได้รับบรรดาึักดิ์เป็นพระยานคร-ภักดี 
ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “เมืองบุรีรัมย์”  
  

 
 
 
 
 
 

  

 

 
 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%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
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๓) อนุสาวรีย์เราสู้ 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นอนุสรณ์ที่สร้างตึ้นเพ่ือระลึก ถึงเกียรติประวัติ และสดุดีวีรกรรมตองประชาชน   เจ้าหน้าที่  
พลเรือน ตํารวจ ทหาร และบรรดาที่ได้ผนึกกําลังกัน ต่อสู้กับผู้ร้ายคอมมิวนิสต์ ที่ตัดตวางการสร้างยุทธึาสตร์
สายสําคัญ  ที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งด้านการปกครองป้องกันและการพัฒนาเึราฐกิจและสังคม ส่งผล 
ต่อความมั่นคงตองชาติโดยตรง อนุสาวรีย์เราสู้ เป็นปติมากรรมรูปแบบลอยตัว คือ สามารถมองเห็นได้รอบด้าน 
ประกอบด้วยภาพราาฎร ชาย – หญิง ทหาร ตํารวจ อส. และ ทสปช. จํานวน ๕ คน หล่อด้วยโลหะรมดํา ตนาด
เท่าตัวจริง ลักาณะหันหลังชนกัน มือถือธงชาติไทย และอาวุธในท่านการรวมพลังการต่อสู้ ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม
สูง ทั้งสี่ด้าน มีภาพนูนสูง หล่อด้วยปูนซีเมนต์ปั้นเป็นภาพแสดงเรื่องราวต่างๆ คือ ภาพแสดงการดํารงชีวิตตอง
ชาวบ้านอย่างสงบสุต เป็นภาพแสดงการสร้างทางสายละหานทราย – ตาพระยา ภาพแสดงการร่วมมือกันระหว่าง
ทหาร ตํารวจ ประชาชนฯ ต่อสู้กับผู้ที่ตัดตวางการสร้างทางและภาพแสดงถึงชัยชนะตองรัฐบาลต่อผู้ก่อการร้าย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%89
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=rfozUqbeTeN0lM&tbnid=0aMIYO_ICnY9fM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.addsiam.com/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7-77-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%89/790.html&ei=yFLHU7PjO8mQuATB4oKACQ&bvm=bv.71198958,d.c2E&psig=AFQjCNG6ak3QWRQxiEU7cPNNGcVvg-1CDw&ust=1405658010860606
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=rfozUqbeTeN0lM&tbnid=0aMIYO_ICnY9fM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.addsiam.com/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7-77-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%89/790.html&ei=yFLHU7PjO8mQuATB4oKACQ&bvm=bv.71198958,d.c2E&psig=AFQjCNG6ak3QWRQxiEU7cPNNGcVvg-1CDw&ust=1405658010860606
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๒.๒  ประเภทโบราณสถาน 
๑) อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง 
 

                
 

อุทยานประวัติึาสตร์พนมรุ้ง ปราสาทเตาพนมรุ้งได้รับการยกย่องว่าเป็นอุทยานประวัติึาสตร์ปราสาท
หินพนมรุ้งตั้งอยู่บนยอดภูเตาไฟที่ดับสนิทแล้ว สูงประมาณ ๒๐๐ เมตร อยู่ห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์ มาทางทิึใต้
ประมาณ ๘๗  กิโลเมตร ปราสาทหินพนมรุ้งเป็นปราสาทที่มีความสวยงามสมบูรณ์แบบมากที่สุด ในประเทึไทย  
อาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม กล่าวไว้ใน “ แอ่งอารยธรรมอีสาน ” ว่า ปราสาทหินพนมรุ้ง  สร้างโดยช่างท้องถิ่น  
ที่มีฝีมือทัดเทียมกับช่างหลวงที่สร้างปราสาทหินในเมืองพระนครอาณาจักรตอม นอกจากความงดงามตอง              
ตัวปราสาทแล้วยังมีการวางแผนผังการสร้างอย่างเป็นระเบียบ ลักาณะใกล้เคียงกับปราสาทหินวัดภู ในแตวง
จําปาึักดิ์ทางภาคใต้ตองลาว และปราสาทเตาพระวิหาร ชายแดนไทย - กัมพูชา ในเตตจังหวัดึรีสะเกา     
โดยสถาปนิกตอมได้เจาะจงสร้างเทวาลัย ซึ่งเป็นที่ประทับตองพระึิวะ  (เป็นเทพเจ้าในึาสนาฮินดู ลัทธิไึวนิกาย)  
โดยเชื่อว่า พระึิวะเป็นต้นกําเนิดตองสรรพสิ่งทั้งหลายในจักรวาลและโลก และจารึกไว้บนยอดสูงสุดตองเตา   
พนมรุ้ง เปรียบประดุจทิพย์วิมานตองพระองค์ ประกอบด้วยโบราณสถานสําคัญ คือ ปราสาทหินพนมรุ้ง                 
(คําว่า “พนมรุ้ง” หรือ “วนํรุง” เป็นภาาาเตมรแปลว่า “ภูเตาใหญ่”)  กรมึิลปากรได้ทําการซ่อมแซมและบูรณะ
ปราสาทหินพนมรุ้ง โดยวิธีอนัสติโลซิส (ANASTYLOSIS) คือ รื้อตองเดิมลงมาโดยทํารหัสไว้  ทําฐานใหม่ให้
แต็งแรง แล้วนําชิ้นส่วนที่รื้อ รวมทั้งที่พังลงมากลับไปก่อใหม่ที่เดิม โดยใช้วิธีการสมัยใหม่ และเนื่องในวันอนุรักา์
มรดกไทย ปี พ.ึ.๒๕๓๑ ได้มีพิธีเปิดอุทยานประวัติึาสตร์พนมรุ้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๑ พฤาภาคม  
พ.ึ. ๒๕๓๑ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราช
ดําเนินเป็นองค์ประธาน 
  อุทยานประวัติึาสตร์พนมรุ้ง เป็นึาสนสถานที่สําคัญมากสมัยลพบุรี  อายุประมาณพันปี ตั้งอยู่บน  

ยอดเตาสูง  ทางตึ้นสู่ปราสาทปูหินทราย มีเสานางเรียงประดับสองต้างทาง 
ราวบันไดเป็นหินทรายมีพญานาค ๕ เึียร  บริเวณปราสาทล้อมด้วย             
ระเบียงคตและซุ้มประต ู๔ ทิึ   

ปรางค์ประธานหินทรายสลักลวดลายวิจิตรงดงามตั้งตระหง่าน              
อยู่ภายใน เคียงต้างด้วยบรรณาลัยึิลาแลงซ้ายตวาและปรางค์น้อยตั้งอยู่ใน
ตําแหน่งที่เหมาะเจาะ สง่าสวยงามเหมือนมีช่างเทวดามาเนรมิตไว้ 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=8cH8_YHYP_6yGM&tbnid=IjrxcKckJaNQzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.oknation.net/blog/print.php?id=846472&ei=SALCU5_2EcHh8AWK0oGQDg&bvm=bv.70810081,d.dGc&psig=AFQjCNEcqXb7fZcRUhfjYSw8__uTLc6ZEA&ust=1405309882029001
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=8cH8_YHYP_6yGM&tbnid=IjrxcKckJaNQzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.oknation.net/blog/print.php?id=846472&ei=SALCU5_2EcHh8AWK0oGQDg&bvm=bv.70810081,d.dGc&psig=AFQjCNEcqXb7fZcRUhfjYSw8__uTLc6ZEA&ust=1405309882029001
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=8cH8_YHYP_6yGM&tbnid=IjrxcKckJaNQzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.oknation.net/blog/print.php?id=846472&ei=SALCU5_2EcHh8AWK0oGQDg&bvm=bv.70810081,d.dGc&psig=AFQjCNEcqXb7fZcRUhfjYSw8__uTLc6ZEA&ust=1405309882029001
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๒)   ปราสาทเมืองต่ า 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
ปราสาทเมืองต่ํา ตั้งอยู่  ณ พ้ืนราบเบื้องล่างตองเตาพนมรุ้ง ตั้งอยู่ที่บ้านโคกเมือง ตําบล  

จรเต้มาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และน่าจะเป็นชุมชนที่มีความสัมพันธ์กันกับปราสาทพนมรุ้ง เห็นได้
จากปราสาททั้งสองแห่งอยู่ใกล้กัน และด้านในลักาณะสถาปัตยกรรมตองปราสาทเมืองต่ํานั้น ได้รับการก่อสร้าง
ด้วยฝีมือช่างในระดับช่างหลวง ไม่ด้อยกว่าปราสาทพนมรุ้งเลย นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าในท้องถิ่นนางรองในอดีตว่า    
มีกาัตริย์ที่ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งพระนามว่า พระเจ้าฮินดูสถาน ได้ส่งกองทหารและช่างฝีมือมาสร้างปราสาทบนเตา
พนมรุ้ง เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ทรงให้สร้างเมืองสําหรับต้าหลวงที่เบื้องล่างคือเมืองต่ํา และมีการสร้างปราสาทเป็น  
ึาสนสถานซึ่งก็คือปราสาทเมืองต่ําแห่งนี้ 

ชื่อตองปราสาทเมืองต่ําเป็นชื่อที่เต้าใจกันว่ามาเรียกกันในภายหลังคือเปรียบเทียบกับเมืองสูง 
คือพนมรุ้งก็เป็นได้ เพราะคําว่าเมืองต่ํานั้นหมายถึง พ้ืนที่ต่ําหรือพ้ืนที่ราบ ปราสาทเมืองต่ําสร้างร่วมสมัย

กับปราสาทพนมรุ้ง คือในราว พุทธึตวรราที่ ๑๖ – ๑๗ ตามคติ
ึาสนาฮินดูลัทธิไึวนิกาย เพ่ือเป็นึาสนสถานตองชุมชนเพ่ือ
ประกอบพิธีกรรม ลักาณะเด่นตองปราสาทแห่งนี้คือ ปราสาทก่อ
อิฐ ๕ หลัง ที่ตั้งอยู่บนฐานเดียวกันมีระเบียงคดล้อมรอบสองชั้น  

ปราสาทเมืองต่ําตั้งบนพ้ืนราบ ปราสาทหินแห่งนี้มีการ   
วางผังที่แฝงความหมาย 

ตามคติการสร้างึาสนสถานตอม ที่เกี่ยวกับความเชื่อใน
เรื่องแกนกลางตองจักรวาลอันสัมพันธ์กับความเป็นึาสนสถานที่ึักดิ์สิทธิ์ โดยมีปราสาททั้ง ๕ หลังที่ยกพ้ืนตึ้น
เป็นึูนย์กลาง เปรียบดังเตาพระสุเมรุ ซึ่งเป็นึูนย์กลางตองชมพูทวีป ที่เป็นึูนย์กลางแห่งจักรวาลและเป็นที่สถิต
ตองเหล่าเทพยาดาตามคติโบราณ ส่วนสระน้ําที่ลานชั้นนอกเปรียบดั่งมหาสมุทรที่ล้อมรอบเตาพระสุเมรุ ใกล้กับ
ปราสาทมีอ่างเก็บน้ําโคกเมือง เป็นอ่างเก็บน้ําตนาดใหญ่ ซึ่งยังคงความสําคัญต่อชุมชนในทุกวันนี้ มีกุฏิฤๅาีตั้งอยู่
ไม่ไกล และจากลักาณะทางกายภาพตองพ้ืนที่แถบปราสาทเมืองต่ํา  อันเป็นที่ราบผืนดินมีความอุดมสมบูรณ์  
จากเถ้าลาวาตองภูเตาไฟซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูก สิ่งเหล่านี้แสดงว่าชุมชนบนที่ราบเชิงเตาพนมรุ้งคงเป็นชุมชน
ที่มีตนาดใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความสําคัญแห่งหนึ่ง 
 



๑๑๔ 
 

        กรอบหลักสูตรระดบัทอ้งถิ่น ๒๕๕๗                                                                  รักษ์บรุีรัมย์   

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

 

 

 

 

 ๓)  ปราสาทหนองกง 
 

 
ยอดปรางค์ทําย่อเป็นบัวเชิงบาตร ๔ ชั้น แต่ละชั้นมีกลีบตนุนึิลา จําหลักลายและรูปภาพตั้งประดับกําแพง            
ก่อด้วยแลง ประตูกําแพงทําอย่างประตูซุ้มอยู่ทางทิึตะวันออก ส่วนริมทางต้างซ้ายมีเนินดินสูง ประมาณ ๒ เมตร 
กว้างประมาณ ๓-๔ เมตร เป็นคันยาวเหยียดไปไม่น้อยกว่า ๑ กม. บนสันเนินมีราก ฐานสิ่งก่อสร้างตนาดย่อมๆ 
อยู่ ๒-๓ ตอน ห่างจากสันเนินออกไปเล็กน้อยมีหนองน้ํา กว้างใหญ่ เรียกว่า หนองบัวราย (บําราย) หรือ สระเพลง 
 
 ๔.  ปราสาทหนองหงส์ 
 

 
 
 
 
 
 

เต้า - ออกทางด้านหน้าอีก ๓ ด้าน เป็นประตูหลอก ปรางค์ทั้งสามมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมไม้สิบสอง     
องค์กลางตนาดใหญ่กว่าสององค์ที่ตนาบต้าง แต่เดิมเคยมีทับหลังประดับจําหลักลายอย่างสวยงาม คือ                    
องค์ทิึเหนือสลักเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑเหนือหน้ากาล ซึ่งมือยึดท่อนพวงมาลัยแวดล้อมด้วยลายพันธุ์
พฤกาา 

 
 
 
 

 
 

กุฏิฤาษีหนองบัวราย หรือ ปราสาทหนองกง (ใกล้เชิงเตา         
พนมรุ้ง) อยู่ห่างจากเชิงเตาพนมรุ้งไปทางทิึ ใต้ประมาณ ๒.๘ กม. 
ตามเส้นทางพนมรุ้ง-ประโคนชัย มีสิ่งสําคัญคือ ปรางค์สร้างด้วย          
ึิลาแลง เป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุมกว้าง ๕ เมตร มีประตูด้านหน้าอยู่
ทางตะวันออก ส่วนทาง ทิึเหนือ ทิึใต้ และทิึตะวันตก ทําเป็น
ประตูหลอก ึิลาทับหลังประตูมุตจําหลัก เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ                   
นั่งอยู่เหนือเึียรเกียรติ มุต มือทั้งสองตองเกียรติมุตจับพวงมาลัย 
 

ปราสาทหนองหงส์ เป็นโบราณสถานตนาดเล็ก
ประกอบด้วยปรางค์ ๓ องค์ ก่อด้วยอิฐ ตั้งอยู่ที่บ้านโนนดิน
แดง ตําบลโนนดินแดง อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  
โดยตัวปราสาทนั้นตั้งบนฐานก่อด้วยึิลาแลงต่อเนื่อง             
เป็นฐานเดียวกัน หันหน้าไปทางทิึตะวันออก มีประต ู
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 ๕.  ปรางค์กู่สวนแตง 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ปรางค์กู่สวนแตง เป็นเทวาลัยในึาสนาฮินดู สร้างตึ้นในราวพุทธ

ึตวรราที่  ๑๖-๑๗ โดยได้รับอิทธิพลจากึิลปกรรมสมัยนครวัดเป็น
โบราณสถานอีกแห่งที่ถูกวางระเบิดจนองค์ปรางค์พังทลายลงมาเพ่ือโจรกรรม 
ชิ้นส่วนปราสาทไปตาย ภายหลังกรมึิลปากรได้บูรณะใหม่จนมีความสมบูรณ์ 
และประกาึตึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่  ๘ มีนาคม ๒๕๔๗    

ลักาณะตองกู่ประกอบด้วยปรางค์อิฐ ๓ องค์ ตั้งเรียงกันในแนวเหนือ-ใต้ บนฐานึิลาแลงเดียวกัน อาคารทั้งหมด
หันหน้าไปทางทิึตะวันออก มีประตูหน้าเพียงประตูเดียว อีก ๓ ด้าน สลักเป็นประตูหลอก ปรางค์องค์กลางมี
ตนาดใหญ่และมีสภาพค่อนต้างสมบูรณ์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ด้านหน้าทั้ง ๓ ด้าน มีลักาณะยื่นออกมาและมีแผ่น
ึิลาทรายรองรับ ส่วนปรางค์ อีกสององค์มีตนาดเล็กกว่าฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีประตูเดียวทางด้านหน้า 
เช่นกัน ส่วนผนังอีก ๓ ด้านก่อเรียบทึบ สําหรับบนพ้ืนหน้าปรางค์มีส่วนประกอบสถาปัตยกรรมหินทรายอ่ืนๆ   
ตกหล่นอยู ่เช่น ฐานบัว ยอดปรางค์ กลีบตนุน รูปนาค ๖ เึียร อายุตองกู่สวนแตงสามารถกําหนดได้จากทับหลัง
ตองปรางค์ ซึ่งปัจจุบันเก็บรักาาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร อยู่ในราวพุทธึตวรราที่ ๑๗ เนื่องจาก
ภาพสลักบนทับหลังทั้งหมดมีลักาณะตรงกับึิลปะตอมแบบนครวัด ที่มีอายุอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าว อาทิเช่น     
ทับหลังสลักภาพพระนารายณ์ตรีวิกรม (ตอนหนึ่งในวามนาวตารแสดงภาพพระนารายณ์ย่างพระบาท ๓ ก้าว 
เหยียบโลกบาดาล โลกมนุาย์ และโลกสวรรค์) ทับหลังภาพึิวนาฎราช ทับหลังภาพการกวนเกาียรสมุ ทร                   
ทับหลังภาพนารายณ์บรรทมสินธุ์ ฯลฯ แต่ละชิ้นมีตนาดใหญ่สวยงามน่าสนใจยิ่ง 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87
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ปราสาทบ้านบุหรือธรรมึาลาหรือบ้านมีไฟ ตั้งอยู่ใน
โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ ตําบลจระเต้มาก การเดินทางใช้
เส้นทางเดียวกับทางไปปราสาทเมืองต่ํา โดยปราสาทบ้านบุ 
จะอยู่ริมทางหลวงหมายเลต ๒๒๒๑  ห่างจากทางแยกเต้า
ปราสาทเมืองต่ําไปทางประโคนชัย ๑.๕ ก.ม. ลักาณะตองตัว
ปราสาท มีลักาณะทางสถาปัตยกรรมตองสิ่งก่อสร้างที่เชื่อกัน
ว่าเป็นที่พักสําหรับคนเดินทาง (นักแสวงบุญ) 

 

 

 ๖.  ปราสาทบ้านบุ 
 
 

 
ตามท่ีกล่าวถึงในจารึกประวัติึาสตร์พระตรรค์ ประเทึกัมพูชา ลักาณะเป็นอาคารรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง ๕.๑๐ 
เมตร ยาว ๑๑.๕๐ เมตร ก่อด้วยึิลาแลง กรอบประตูหน้าต่างทําด้วย ึิลาทราย หันหน้าไปทางทิึตะวันออก             
มีประตูเต้า-ออกเชื่อมติดกับองค์ปรางค์ทางด้านหน้า ภายในมีแท่นวางรูปเคารพอยู่ ๑ แท่น พบชิ้นส่วนทับหลัง 
สลักภาพพระพุทธรูปปางสมาธิในซุ้ม เรือนแก้ว ๒ ชั้น ซึ่งเป็นหลัก ฐานยืนยันอายุการสร้างและลัทธิทางึาสนา 
ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ห่างจากอาคารประมาณ ๔ เมตร มีร่องรอยกําแพงก่อด้วยแลงเหลือเป็นแนวเสมอ
พ้ืนดินพอให้รู้ตอบเตต 

 
 ๗.  ลานหินตัด 
 

 
 

 
 

 

ตั้งอยู่ในเตตอําเภอบ้านกรวด บริเวณเตากลอย
และเตากระเจียว การเดินทางใช้เส้นทาง สายบุรีรัมย์ -  
ประโคนชัย ทางหลวงหมายเลต ๒๑๙ ต่อด้วยทางสาย  
ประโคนชัย-บ้านกรวด ทางหลวง หมายเลต ๒๐๗๕ 
เดินทางตั้งอยู่ในเตตอําเภอบ้านกรวด บริเวณเตากลอย
และเตากระเจียว การเดินทางใช้เส้นทางสายบุรีรัมย์ -            
ประโคนชัย ทางหลวงหมายเลต ๒๑๙ ต่อด้วยทางสาย 

 ประโคนชัย-บ้านกรวด ทาง หลวงหมายเลต ๒๐๗๕ เดินทาง
เลยบ้านกรวดไปทางละหานทราย ๖ กม. มีแยกซ้ายเต้าแหล่งหินตัดอีก 
๒ กม. ทางลาดยางตลอดสาย แหล่งหินตัดนี้ เป็นแหล่งหินทรายที่คน
สมัยตอม ตัดเอาไปสร้าง ปราสาทต่างๆ ในเตตอีสานใต้ ทั่วบริเวณมี  
หินทรายก้อนใหญ่น้อยเรียงรายอยู่ทั่วไป บางก้อนยังมีร่องรอยสกัดหิน
ปรากฏอยู่ นอกจากนั้น บริเวณนี้ยัง เป็นสถานปฏิบัติธรรมตองวัด           
สวนธรรมึิลา ได้รับการดูแลและปรับปรุงสถานที่ให้สะอาดสวยงาม 
และมี ทางเดินจากแหล่งหินตัดไปยังจุดชมวิวบนยอดเตา 
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๘.  เตาเผา 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ระหว่างหลักกม.ที่ ๒๑-๒๒ ทางหลวง หมายเลต ๒๐๗๕ ห่างจาก   

ตัวเมือง ๖๖ กม. การเดินทาง  จากตัวเมืองบุรีรัมย์ไปตามทางหลวงหมายเลต 2075 ประมาณ 66 กิโลเมตร              
ถึงสี่แยกอําเภอบ้านกรวด เลี้ยวเต้าทางบ้านโคกกระชาย 
  นักโบราณคดีได้สํารวจพบเตาเผา และเครื่องปั้นดินเผา  โบราณจํานวนมาก พบว่ามีอายุประมาณ             
พุทธึตวรราที่ ๑๔-๑๙ โดยเตาเผาเหล่านี้ ได้ผลิตเครื่องถ้วยเตมร เพ่ือเป็นสินค้าป้อนให้กับเมืองต่างๆ ในกัมพูชา  
และในภูมิภาคต่างๆ โดยมีการทําอุตสาหกรรมตนาดใหญ่โตและตยายตอบเตตการผลิตไปยังพ้ืนที่ใกล้เคียงอีกด้วย  

กรมึิลปากรได้ทําการตุดแต่งเตาโบราณ ๒ แห่งคือ เตาสวายและเตานายเจียน ซึ่งอยู่ห่างจาก อําเภอ  
บ้านกรวดเป็นระยะทาง ๕ และ ๑๐ กม. ตามลําดับ ส่วนเครื่องปั้นดินเผาที่ตุดพบสามารถชมได้ที่หอึิลปกรรม
บ้านกรวด ในบริเวณท่ีว่าการอําเภอ บ้านกรวดเตานายเจียน เป็นเตาเผาโบราณอายุประมาณ ๑,๐๐๐ ปี มี ๒ เตา 
ชื่อเตาเผานายเจียน และเตาเผาสวาย และได้พบเครื่องเคลือบโบราณจํานวนมาก คนโบราณใช้เผาครื่องปั้นดินเผา 
หม้อ ไห ต่างๆ 

แหล่งเตาโบราณ  นักโบราณคดีได้สํารวจพบเตาเผา และเครื่องปั้นดินเผาโบราณจํานวนมากเตาโบราณ
เหล่านี้มีอายุประมาณพุทธึตวรราที่ 14-19 เป็นแหล่งผลิตเครื่องถ้วยตอม เพ่ือเป็นสินค้าป้อนให้กับเมืองต่างๆ 
โดยมีการทําเป็นอุตสาหกรรมตนาดใหญ่ และตยายตอบเตตการผลิตไปยังพ้ืนที่ใกล้เคียงอีกด้วย กรมึิลปากรได้ทํา
การตุดแต่งเตาโบราณ 2 แห่ง คือ เตานายเจียนและเตาสวาย ซึ่งอยู่ห่างจากอําเภอบ้านกรวดเป็นระยะทาง 5  
และ 10 กิโลเมตร ตามลําดับ ส่วน 
 เครื่องปั้นดินเผาที่ตุดพบสามารถชมได้ที่ึูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์หรือที่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99


๑๑๘ 
 

        กรอบหลักสูตรระดบัทอ้งถิ่น ๒๕๕๗                                                                  รักษ์บรุีรัมย์   

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

 

 

 
 
 
 

 ๙. วัดเขาพระอังคาร 
 
 
 
 

 

 
เมื่อเดินทางถึงบ้านตาเป๊ก เลี้ยวตวาตามทางไปอําเภอละหานทรายประมาณ ๑๓  กิโลเมตร จะพบทางแยกตวา 
ไปวัดเตาอังคารอีก ๗  กิโลเมตร ภายในบริเวณวัดเคยมีการค้นพบโบราณสถานเก่าแก่และใบเสมาหินทรายสมัย
ทวารวดีหลายชิ้น 

 ปัจจุบันเป็นวัดที่สวยงามใหญ่โตแห่งหนึ่งตองบุรีรัมย์   มีการก่อสร้างโบสถ์  ึาลา  และอาคารต่างๆ 
เลียนแบบสถาปัตยกรรมสมัยต่างๆ หลายรูปแบบแปลกตาและน่าึึกาามากภายในโบสถ์ มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง
เรื่องราวพุทธชาดกเป็นภาาาอังกฤาด้วย 
 
 

 ๑๐.   พระเจ้าใหญ่ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 

วั ด เ ต า อั งค า รตั้ ง อยู่ บ น เตา อั งค าร  อํ า เภ อ        
เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นภูเตาไฟที่ดับสนิทแล้ว อยู่ห่างจาก
จังหวัดบุรีรัมย์ประมาณ  ๙๐  กิโลเมตร และอยู่ห่างจาก
ปราสาทหินพนมรุ้งไปอีกประมาณ ๒๐  กิโลเมตรจาก
บุรีรัมย์ใช้เส้นทางสาย บุรีรัมย์ -นางรอง -บ้านตะโก –           
บ้านตาเป๊ก (ทางเดียวกับไปปราสาทหินพนมรุ้ง) 

พระเจ้าใหญ่วัดหงา์ เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ปางสมาธิ
ตนาดหน้าตัก ๑.๖ เมตร สูง ๒ เมตร สร้างด้วยึิลาแลง มี
ลักาณะตองึิลปะพ้ืนเมือง ประดิาฐานอยู่ที่วัดหงา์ หรือวัด
ึีราะแรด เป็นที่เคารพสักการะตองประชาชนจํานวนมาก   

นอกจากนี้ ยังพบพระพิมพ์รูปใบตนุน “รวมปาง” สําริด 

และพระพุทธรูปแกะสลักจากนอแรดที่ใต้ฐานพระเจ้าใหญ่ด้วย 

ในวันตึ้น ๑๔ ค่ํา หรือวันแรม ๑ ค่ํา เดือน ๓ ตองทุกปี จะจัดงาน เฉลิมฉลองตึ้น โดยมีชาวอําเภอ  
พุทไธสง และจังหวัดต่างๆ ไปนมัสการกราบไหว้เป็นจํานวนมาก ที่เรียกว่า “พระเจ้าใหญ่” ในภาาาไทยอีสาน 
มิใช่เพราะเป็นพระพุทธรูปที่มีตนาดใหญ่ แต่หมายถึงความยิ่งใหญ่ ความึักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะการสาบานและ
อธิาฐาน เล่ากันว่าผู้ที่ผิดคําสาบานมักได้รับภัยพิบัติต่างๆ จึงมีผู้ไปสาบานงดเว้นอบายมุตเลิกดื่มสุราและ
สักการะกราบไว้ตอให้คุ้มครองรักาาอยู่มิได้ตาด 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3


๑๑๙ 
 

        กรอบหลักสูตรระดบัทอ้งถิ่น ๒๕๕๗                                                                  รักษ์บรุีรัมย์   

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

 

 

 

 

 

 ๒.๓ ประเภทธรรมชาติเชิงอนุรกัษ์ 

 
๑)  วนอุทยานเขากระโดง 

 

 

 

 

ส่วนใหญ่ตองป่าเป็นที่สาธารณะสมบัติตองแผ่นดิน กรมป่าไม้ได้ประกาึจัดตั้งเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๖  
   บริเวณป่าเตากระโดงมีสภาพพ้ืนที่เป็นภูเตาตนาดเล็ก ๒ ลูกอยู่ติดๆกัน คือเตากระโดงและเตาใหญ่ 
บริเวณพ้ืนที่ป่าเตากระโดงเป็นที่ราบสูงและเนินเตาซึ่งลาดจากเตากระโดงและเตาใหญ่ลงไปทางทิึตะวันออก 
ภายในบริเวณเตากระโดงเป็นหุบเตาตื้นๆมีทํานบกั้นเป็นอ่างเก็บน้ํา ๒ แห่ง จากป่าเตากระโดงไปทางทิึตะวันตก
เฉียงใต้มีอ่างเก็บน้ําห้วยจรเต้มากและอ่างเก็บน้ําห้วยตลาด  

สภาพภูมิอากาึตองป่าบริเวณเตากระโดงแบ่งออกเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึง
พฤึจิกายน ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤาภาคม มีสภาพ
เป็นป่า โดยทั่วไปเป็นป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ เต็ง รัง มะกอกเลื่อม ตะคร้อ ตี้เหล็กป่า สมอพิเภก งิ้วป่า                
ปอยาบ เป็นต้น ไม้พ้ืนล่างได้แก่ สาบเสือและหญ้าชนิดต่างๆและยังมีพันธุ์ไม้ที่นํามาปลูกได้แก่ จามจุรี ลั่นทม    
สนประดิพัทธ์ โพธิ์ มะม่วง มะตาม ยูคาลิปตัส  

บนเตากระโดงเป็นที่ตั้งตองปูชนียสถานหลายอย่างซึ่งเป็นที่เคารพสักการะตองประชาชนทั่วไป ที่สําคัญ
ได้แก่ พระพุทธบาทจําลอง พระสุภัทรบพิตร และยังมีปูชนียสถานเรียงรายอยู่ตามทางรถยนต์ตึ้นเตากระโดง              
อีกหลายแห่ง 

 
 

 
 

     
 
 
 
 
 
 

วนอุทยานเขากระโดง อยู่ในท้องที่บ้านน้ํา ตําบล
เสม็ด ตําบลอิสาน และตําบลสวายจีก อําเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์  มี เนื้อที่ประมาณ ๑,๔๕๐ ไร่  เคยเรียกกันว่า      
"พนมกระดอง" มีความหมายว่า "ภูเตากระดองเต่า" เพราะ
คล้ายกระดองเต่า ซึ่งต่อได้เรียกเพ้ียนเป็น "กระโดง" เนื้อท่ี 

 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=UH-rKmWG6lt1iM&tbnid=DCiAP3uVNlzA3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://topicstock.pantip.com/food/topicstock/2009/05/D7903817/D7903817.html&ei=EFG-U8yBO9OfugTgl4CoDQ&bvm=bv.70138588,d.c2E&psig=AFQjCNEXPgWRkYA9urmXhtdijSeqAZPaTQ&ust=1405067914435841
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%87
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=UH-rKmWG6lt1iM&tbnid=DCiAP3uVNlzA3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://topicstock.pantip.com/food/topicstock/2009/05/D7903817/D7903817.html&ei=EFG-U8yBO9OfugTgl4CoDQ&bvm=bv.70138588,d.c2E&psig=AFQjCNEXPgWRkYA9urmXhtdijSeqAZPaTQ&ust=1405067914435841
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=UH-rKmWG6lt1iM&tbnid=DCiAP3uVNlzA3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://topicstock.pantip.com/food/topicstock/2009/05/D7903817/D7903817.html&ei=EFG-U8yBO9OfugTgl4CoDQ&bvm=bv.70138588,d.c2E&psig=AFQjCNEXPgWRkYA9urmXhtdijSeqAZPaTQ&ust=1405067914435841
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=UH-rKmWG6lt1iM&tbnid=DCiAP3uVNlzA3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://topicstock.pantip.com/food/topicstock/2009/05/D7903817/D7903817.html&ei=EFG-U8yBO9OfugTgl4CoDQ&bvm=bv.70138588,d.c2E&psig=AFQjCNEXPgWRkYA9urmXhtdijSeqAZPaTQ&ust=1405067914435841


๑๒๐ 
 

        กรอบหลักสูตรระดบัทอ้งถิ่น ๒๕๕๗                                                                  รักษ์บรุีรัมย์   

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

 

 

 

เมื่อปี พ.ึ. ๒๕๒๓ จากการสํารวจพบว่าใน 
แต่ละปีจะมีนกชนิดต่าง ๆ มาอาึัยอยู่มากกว่า ๑๐๐ 
ชนิด ในช่วงตั้งแต่เดือนกันยายนถึงมีนาคม ฝูงนกหา
ยากเป็นหมื่น ๆ ตัวเต้ามาอาึัย และมีนกเกือบจะสูญ
พันธุ์หรือหาได้ยาก เช่น นกเป็ดหงส์ นกกุลาตาว และ           
นกกาบบัว ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวที่สนใจเรื่องนก
เดินทางมาึึกาาเป็นจํานวนมาก ปัจจุบันได้มีการจัด 

 

 

 ๒)  อ่างเก็บน้ าห้วยตลาด 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

สถานที่ผักผ่อนหย่อนใจ มีร้านอาหาร และที่สําหรับดูนกเป็ดน้ําเวลาที่บินกลับรัง ยังมีปลาหลากหลายชนิด         
มีการจับสัตว์น้ําตองชาวบ้าน เพ่ือใช้บริโภคและจําหน่ายเป็นแหล่งรายได้ตองประชาชนในพื้นท่ี 
 

 
 
 

อ่างเก็บน้ําห้วยตลาด เป็นอ่างเก็บน้ํากว้างใหญ่  
สองต้างทางบุรีรัมย์ – ประโคนชัย  ทางหลวงหมายเลต  
๒๑๙  อยู่ห่างจากตัวอําเภอเมืองบุรีรัมย์ประมาณ ๑๒ 
กิโลเมตร อยู่ในเตตท้องที่  ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง
บุรีรัมย์ สามารถเก็บกักน้ําได้ตลอดปี เป็นที่อยู่อาึัย        
ตองนกนานาชนิดเป็นจํานวนมาก สวนอนุรักา์สัตว์ป่า 
กรมป่าไม้ได้กําหนดเป็นเตตห้ามล่าสัตว์ป่า 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=7yCskfIOGtaqaM&tbnid=ynOqsZBGkwtijM:&ved=0CAUQjRw&url=http://portal.rotfaithai.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3017&start=72&ei=x1K-U62mOYq8uASPrYKgCw&bvm=bv.70138588,d.c2E&psig=AFQjCNF635rvuFYPKKn1YJrWWIyTQB9RiA&ust=1405068325794286
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=7yCskfIOGtaqaM&tbnid=ynOqsZBGkwtijM:&ved=0CAUQjRw&url=http://portal.rotfaithai.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3017&start=72&ei=x1K-U62mOYq8uASPrYKgCw&bvm=bv.70138588,d.c2E&psig=AFQjCNF635rvuFYPKKn1YJrWWIyTQB9RiA&ust=1405068325794286


๑๒๑ 
 

        กรอบหลักสูตรระดบัทอ้งถิ่น ๒๕๕๗                                                                  รักษ์บรุีรัมย์   

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

 

 

 
 

 ๓)  อ่างเก็บน้ าห้วยจรเข้มาก 
 
  

 
 
 
 
 
 
     
 
 

 ๔) อ่างเก็บน้ าสนามบิน 

 

เตตห้ามล่าสัตวป์่าอา่งเกบ็น้าํสนามบิน อยู่ที่อําเภอประโคนชัย อยู่ห่างจากตัวเมืองไปตามทางหลวง
หมายเลต ๒๑๙ ถนนประโคนชัย-บุรีรัมย์  เป็นระยะทาง ๔๑ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากอําเภอประโคนชัย
ประมาณ ๔-๕ กิโลเมตร ได้จัดตั้งเป็นเตตห้ามล่าสัตว์ป่า เมื่อวันที่ ๑๓ เมาายน พ.ึ. ๒๕๒๓ โดยประกาึ
จากกระทรวงเกาตรและสหกรณ์ มีพ้ืนที่รับผิดชอบ ๓,๕๖๘  ไร่ สภาพทั่วไป แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือส่วนที่
เป็นน้ํา และส่วนที่เป็นที่ราบลุ่ม (ทุ่งโล่ง)  โดยเป็นบริเวณแหล่งที่อยู่อาึัยตองนกนานาชนิด และเป็นแหล่ง
ประมงน้ําจืดที่สําคัญในท้องถิ่น มีสํานักงานเตตห้ามล่าสัตว์ป่าฯ  อยู่ด้านซ้ายมือริมถนน เป็นจุดที่เหมาะ            
แก่การดูนกน้ํา โดยเฉพาะในช่วงเดือน พฤึจิกายน - เมาายน  
 
 

อ่างเก็บน้ําห้วยจรเต้มาก อยู่ในเตตตําบล 
บ้านบัว อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากตัว
อําเภอเมืองบุรีรัมย์ ประมาณ ๑๐ – ๑๓  กิโลเมตร 
ปัจจุบันเป็นสถานที่ราชการตองโครงการชลประทาน  
ลักาณะเป็นทะเลสาบน้ําจืด มีไม้ พ้ืนเมืองยืนต้น         
ท่ีร่มรื่นน่าพักผ่อน และกําหนดเป็นเตตห้ามล่าสัตว์ป่า 
เมื่อปี พ.ึ. ๒๕๒๓  เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับ
การอนุรักา์สัตว์ป่าและนกในจังหวัดบุรีรัมย์ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=bIxtF-8YtPlbeM&tbnid=dQ1YutW_5_Ee-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://burirambta.wordpress.com/2013/04/30/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87/&ei=xFW-U7L_Ns-XuATpzID4Aw&bvm=bv.70138588,d.c2E&psig=AFQjCNFJ6nagSKp3e4RIVzeZUD2mGhnk-g&ust=1405069105598993
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 ๕) เขื่อนห้วยเมฆา 

 
 

 
 
 
 
 
 

เป็นแอ่งน้ําในหุบเตาที่น่าชมอีกแห่งหนึ่ง  โดยสามารถชมความงามตองประตูเปิดน้ํา และส่งไปยังพ้ืนที่  
เพ่ือการเกาตรกรรม มีการพบหินทรายก้อนใหญ่สันนิาฐานได้ว่าถูกนําไปใช้สร้างปราสาทในเตตอีสาน           
ตอนใต้ สวนป่าห้วยเมฆา และสวนป่ายูคาลิปตัส อยู่ในบริเวณนี้ด้วย 

 
๖.  เขื่อนล านางรอง 

 

 
 

เตื่อนลํานางรอง เป็นเตื่อนดินฐานคอนกรีตตนาดใหญ่ จุน้ําได้ประมาณ ๑๕๐ ล้านลูกบาึก์เมตร                     
มีถนนลาดยางบนสันเตื่อนเชื่อมต่อไปยังหมู่บ้านตัวอย่าง หมู่บ้านพัฒนาหนองตาเยาว์ และหนองหว้า ซึ่งอยู่ใกล้
ชายแดนเพียง ๒๐ กว่ากิโลเมตรเท่านั้น ที่สันเตื่อนมีหินลอย (หินภูเตาไฟอีกชนิดหนึ่ง) เป็นก้อนและแผ่นสีสัน   
แบ่งกันเป็นชั้นสวยงาม ซึ่งได้นําไปกองกั้นน้ําเซาะสันเตื่อน นอกจากนี้ ยังเป็นที่เที่ยวที่มีชื่อเสียงในอําเภอ             
โนนดินแดง บรรยากาึสวยงาม มีที่พักและสิ่งอํานวยความสะดวก ด้วยทะเลสาบเหนือเตื่อนอันกว้างใหญ่                
หาดทรายสวยงามบรรยากาึดี ชาวบุรีรัมย์จึงนิยมพาครอบครัวไปพักผ่อน เล่นน้ําและรับประทานปลาสด              
จากเต่ือน 

เตื่อนห้วยเมฆา ตั้งอยู่ที่บ้านสายตรี ๔ ใต้ หมู่ที่ ๗ 
ตําบลบึงเจริญ อําเภอบ้านกรวด อยู่ห่างจากจังหวัด
บุรีรัมย์ประมาณ ๗๐ กิโลเมตร เป็นเตื่อนกักเก็บน้ํา โดยมี
แหล่งกําเนิด ต้นน้ําจากเทือกเตาที่กั้นเตตแดนระหว่าง
ไทย -กัมพูชา (พนมดงรัก )  มีทัึนียภาพที่สวยงาม     
เหมาะสําหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจตองชาวบุรีรัมย์ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87
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เตตรักาาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ป่าที่อุดม
สมบูรณ์แห่งสุดท้ายในจังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจาก
อําเภอโนนดินแดง ๕ กิโลเมตร เป็นแหล่งต้นน้ํา
สําคัญ ทําให้เกิดพืชพันธุ์ สัตว์ป่าที่หลากหลาย             
เตตรักาาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ พ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติป่าดงใหญ่   ป่าที่อุดมสมบูรณ์                 
แห่งสุดท้ายตองจังหวัดบุรีรัมย์ และเป็นแหล่ง 

 

๗)  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ 
 

 

ต้นน้ําลําธารที่สําคัญ ได้แก่ ห้วยลํานางรอง ห้วยลํา ปลายมาึ ด้วยเนื้อที่ประมาณ ๓๔๐ ตารางกิโลเมตร 
ครอบคลุมท้องที่ตําบลนางรอง ตําบลโนนดินแดง กิ่งอําเภอโนนดินแดง ตําบลโคกมะม่วง ตําบลหูทํานบ อําเภอ 
ปะคํา บุรีรัมย์ เป็นที่อยู่อาึัยหลบภัยตยายพันธุ์ และประกอบกิจกรรมตองสัตว์ป่าโดยปลอดภัย ช่วยรักาาพันธ์ไม้
ชนิดต่างๆ ไว้ และยังช่วยรักาาแหล่งดินน้ําลําธารตองบุรีรัมย์ให้คงอยู่ตลอดไป ปัจจุบันอยู่ในความดูแลตองสํานัก
บริหารพื้นที่อนุรักา์ท่ี ๗ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  
 
 ๘)   อุทยานล าน้ ามาศ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อุทยานลําน้ํามาึ" แหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ตองจังหวัดบุรีรัมย์ โดยอุทยานนั้นตั้งอยู่บนบริเวณบ้านไผ่
น้อย ตําบลหนองคู อําเภอลําปลายมาึ เปิดเป็นทางการเมื่อเดือนเมาายน ๒๕๕๑ โดยการร่วมมือตองอําเภอลํา
ปลายมาึ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองคู และเทึบาลตําบลลําปลายมาึ พัฒนาพ้ืนที่บริเวณลําน้ํามาึให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวและจุดพักผ่อนหย่อนใจ 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=z1mN4IIdnqVfAM&tbnid=_c7PWnF2GVhbuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://travel.thaiza.com/%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A8-/225410/&ei=zmLHU430BNiOuATIk4LQBQ&bvm=bv.71198958,d.c2E&psig=AFQjCNGyBDhgoupEswH0XafuH8zJCbJPZw&ust=1405662270281230
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=z1mN4IIdnqVfAM&tbnid=_c7PWnF2GVhbuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://travel.thaiza.com/%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A8-/225410/&ei=zmLHU430BNiOuATIk4LQBQ&bvm=bv.71198958,d.c2E&psig=AFQjCNGyBDhgoupEswH0XafuH8zJCbJPZw&ust=1405662270281230
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 ๒.๔ ประเภทเทศกาลประเพณี 
 
 ๑. ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 
 

 
 

ในอดีตความเชื่อตองชาวบ้านในเตตที่อยู่ใกล้เคียง บริเวณรอบ ๆ เตาพนมรุ้ง เชื่อกันว่าที่ปราสาท                
เตาพนมรุ้งเป็นที่สถิตตองเทพเจ้าและสิ่งึักดิ์สิทธิ์ และชาวบ้านได้ตึ้นไปนมัสการสักการะสิ่งึักดิ์สิทธิ์บนเตา                
สืบต่อกันมาเรื่อย ๆ จนเป็นประเพณีว่าจะต้องตึ้นไปเป็นประจําทุกปี  

ประเพณีตึ้นเตาพนมรุ้ง เป็นประเพณีที่มีมาแต่เดิมตองชาวบ้าน 
บริเวณรอบๆ เตาพนมรุ้ง โดยพากันตึ้นไปนมัสการรอย            

พระพุทธบาทจําลอง และทําบุญประจําปี ในวันตึ้น  ๑๕ ค่ํา 
เดือน ๕ และจะเกิดปรากฏการณ์ที่สําคัญ คือพระอาทิตย์
จะส่องลอดช่องประตู ๑๕ ช่องในวันนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ได้
ตระหนักถึงความสําคัญตองปราสาทหินพนมรุ้ง และยังเป็น

การอนุรักา์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามจึงได้ส่งเสริมให้
เป็นงานประเพณีประจําปีตองจังหวัดบุรีรัมย์ และเพ่ือส่งเสริม

การท่องเที่ยวตองจังหวัดบุรีรัมย์  มีกิจกรรมตบวนแห่ตามพระราช
ประเพณีตอมโบราณ ตลอดจนการแสดง แสง สี เสียง โฮปบายดินเนอร์ และชมปรากฎการณ์พระอาทิตย์ส่องแสง
ตรง ๑๕ ช่องประตูปราสาท-หินพนมรุ้ง  และนมัสการปิดทองไหว้พระพุทธพนมรุ้งเพ่ือเป็นึิริมงคล  
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 ๒. ประเพณีแข่งเรือ 
 

 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ นอกจากนั้นยังมีการแต่งตันช้างว่ ายน้ํากับคน 
แฟนซีช้าง และช้างพาเหรด  โดยถือเป็นงานประเพณีตองจังหวัดบุรัมย์ เมื่อปี พ.ึ. ๒๕๒๙  
 
 ๓. ประเพณีแข่งว่าว 

 

 
 

ว่าวนานาชาติ ว่าวประดิาฐ์ ว่าวจิ๋ว และการแห่ธิดาว่าว ริ้วตบวนสวยงาม การแต่งตันช้างวิ่งว่าว แรลลี่ช้าง การวิ่ง
มินิมาราธอนที่ปากปล่องภูเตาไฟกระโดง การแสดงหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และงานมหรสพ  
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเพณีแต่งเรือชิงถ้วยพระราชทาน
เป็นงานประจําปี ซึ่งกําหนดจัดในวันเสาร์ – 
อาทิตย์แรกตองเดือนพฤึจิกายน ตองทุกปี  
ณ ลําน้ํามูล หน้าที่ว่าการอําเภอสตึก เป็นช่วง
ที่มีน้ํ าหลาก ในลําน้ํ ามูล ชาวบุรีรัมย์และ
จังหวัดใกล้เคียง มาร่วมชุมนุมประลองฝีพายที่
สนามแต่งเรือ มีจํานวนเรือเต้าแต่งไม่น้อยกว่า 
๔๐ – ๕๐ ลํา  เพ่ือชิงถ้วยพระราชทาน 

จังหวัดบุรีรัมย์ได้เริ่มให้มีประเพณีแต่งว่าว
ตึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ึ. ๒๕๒๙ และก็ได้จัดให้มี
มหกรรมว่าวตึ้นเพ่ือฟ้ืนฟูตนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมในวันเสาร์ - อาทิตย์ที่สองตองเดือน
ธันวาคม ในทุกปี ทีส่นามกีฬาอําเภอห้วยราช 

ในงานมีการแต่งว่าว  ประเภทต่าง ๆ เช่น  
ว่าวแอกโบราณ ว่าวแอกพัฒนา ว่าวแอกยักา์ แอก 
รวมถึงการจัดประกวดธิดาว่าวอีสาน ว่าวสวยงาม 
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 ๒.๕  ประเภทหัตถกรรม 
 
 ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอ าเภอนาโพธิ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ึูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหมบ้านนาโพธิ์ ตั้งอยู่ในเตตตัวอําเภอนาโพธิ์ การเดินทางใช้เส้นทางสายบุรีรัมย์ - 

พุทไธสง ทางหลวงหมายเลต ๒๐๗๔ ไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลต ๒๐๒ บริเวณกิโลเมตรที่ ๒๑ มีทางแยก 
เต้าตัวอําเภอนาโพธิ์ เป็นระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร 

   

บริเวณึูนย์หัตถกรรมแห่งนี้ มีโรงทอผ้าไหม ซึ่งได้รับการสนับสนุน จากมูลนิธิส่งเสริมึิลปาชีพในสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในด้านการพัฒนาฝีมือให้ได้มาตรฐานทั้งรูปแบบ วิธีผลิต และลวดลาย  
รวมทั้งการให้สี ซึ่งส่วนใหญ่ใช้สีจาก ธรรมชาติ นอกจากนี้ ด้านหน้าึูนย์ยังมีร้านจําหน่าย  ผ้าไหม ผ้ามัดหมี่ 
คุณภาพดีอีกด้วยและเคยได้รับรางวัลชนะเลิึจาการประกวดผ้าไหม ๑๙ จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
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 ๒.๖  ประเภทกีฬา-พักผ่อน 
 
 ๑)  สนามไอโมบาย 
 

 ไอ-โมบาย สเตเดียม หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า ธันเดอร์ คาสเซิล สเตเดียม (อังกฤา: New I - 
Mobile Stadium, Thunder castle Stadium, Buriram Stadium) เป็นสนามกีฬาที่สร้างตึ้นเพ่ือใช้เป็นสนาม
เหย้าตองสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ตั้งอยู่ที่ตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สนามแห่งนี้มีความจุ 
๒๔,๐๐๐ ที่นั่ง โครงสร้างประกอบด้วยเหล็กและไฟเบอร์ ซึ่งสร้างด้วยงบประมาณกว่า  ๕๐๐ ล้านบาท โดยเป็น
เงินสนับสนุนตองไอ-โมบาย และบางส่วนตองนายเนวิน ชิดชอบ และจัดเป็นสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐานแห่งแรก
และแห่งเดียวในประเทึไทยที่ไม่มีลู่วิ่งคั่นสนาม และผ่านมาตรฐานฟีฟ่า, เอเอฟซี และเอเอฟเอฟ และยังผ่าน
มาตรฐานระดับเอคลาสสเตเดียมจากเอเอฟซี และยังผ่านมาตรฐานระดับเวิลด์คลาสจากฟีฟ่า และยังได้บันทึกลง
กินเนสบุค ว่าเป็นสนามฟุตบอลในระดับฟีฟา แห่งเดียวในโลกที่ใช้เวลาก่อสร้างน้อยที่สุดในโลกคือ ๒๕๖ วัน 
 
 

 
 

 
สนามนี้มีท้ังหมด ๔ ชั้น โดยชั้นที่ ๑ เป็นสํานักงานห้องแถลงต่าว, ห้องสื่อมวลชน, ร้านตายสินค้าที่ระลึก, 

ห้องนักกีฬาทีมเหย้า-เยือน, ห้องพักผู้ตัดสิน, ห้องปฐมพยาบาล และห้องประชุม ชั้นที่ ๒ จะเป็นห้องจัดเลี้ยงใหญ่
จํานวน ๔๐๐ ที่ นั่ง ชั้นที่ ๓ เป็น ห้องวีไอพี ๖ ห้อง และ ห้องจัดเลี้ยง ๑ ห้อง และชั้นที่ ๔ มี ห้องวีไอพีจํานวน 
๑๕ ห้อง สนามแห่งนี้ยังมีการติดตั้งไฟส่องสว่างตองฟิลิปส์อย่างมาตรฐาน จะมีความสว่างตองไฟอยู่ที่ ๑,๕๐๐ 
ลักซ์ โดยในส่วนอัฒจรรย์ฝั่งกองเชียร์นั้นมีเก้าอ้ีที่นั่งเชียร์เป็นสีน้ําเงินเกือบหมดแต่จะใช้เก้าอ้ีสีตาวตรงที่มีคําว่า 
ธันเดอร์คาสเซิล และ บุรีรัมย์ มีหัวหน้ากองเชียร์คือ นางกรุณา ชิดชอบ เป็นแกนนําหลักในการเชียร์ 

 
 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%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%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%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AD-%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%8B%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%8B%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%B2_%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A
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๒) เพลาเพลิน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 

“เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท” และ “อุทยานไม้ดอก เพ ลาเพลิน” ถูกสร้างตึ้นโดยวัตถุประสงค์ตอง    
คุณพรทิพย์ อัาฎาธร กรรมการผู้จัดการโครงการเพ ลา เพลิน ที่กล่าวว่า “การทัึนึึกาาถือเป็นหัวใจหลักตอง
การพัฒนาในการเรียนรู้แบบยั่งยืน เพราะสามารถทําให้ได้รับความรู้และประสบการณ์โดยตรง ซึ่งในพ้ืนที่ภาค
อีสานใต้นั้นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงการึึกาายังไม่มี จึงสร้างเพ ลา เพลิน ตึ้นมาเพ่ือให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็น
แหล่งเรียนรู้ควบคู่ด้วย” 

แหล่งเรียนรู้แห่งนี้ ตั้งอยู่ที่ตําบลหนองตมาร อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากตัวอําเภอเมือง
ประมาณ 32 กิโลเมตร พ้ืนที่ภายในถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ “เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท” และ “อุทยานไม้ดอก  
เพ ลา เพลิน” 

สําหรับใครที่กําลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ หรือชมความสวยงามตองดอกไม้ และ
อยากมาท่องเที่ยวกันได้ท้ังครอบครัว ก็สามารถมาชมกันได้ที่ “เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท” และ “อุทยานไม้ดอก 
เพ ลาเพลิน” ที่จะทําให้การเที่ยวครั้งนี้เป็นการท่องเที่ยวแบบพักผ่อนหย่อนใจไปพร้อมกับการได้เรียนรู้ไปในตัว 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=nRL-GyddrETpEM&tbnid=HYLzIraI04iKoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://travel.thaiza.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%93-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99/283524/&ei=5InHU6CFE9WRuATvxIKICA&bvm=bv.71198958,d.c2E&psig=AFQjCNG1-9uioHTBXdDAIcpRoKah-lsvOg&ust=1405672280861237
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=nRL-GyddrETpEM&tbnid=HYLzIraI04iKoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://travel.thaiza.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%93-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99/283524/&ei=5InHU6CFE9WRuATvxIKICA&bvm=bv.71198958,d.c2E&psig=AFQjCNG1-9uioHTBXdDAIcpRoKah-lsvOg&ust=1405672280861237
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๑๒๙ 
 

        กรอบหลักสูตรระดบัทอ้งถิ่น ๒๕๕๗                                                                  รักษ์บรุีรัมย์   

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

 

 

 

 

กิจกรรมรักษ์บุรีรัมย ์
 

รวยวัฒนธรรม 
 

ตอนที่ ๑  กลุ่มชาติพันธุ์ 
 ตอนที่ ๒  แหล่งท่องเที่ยว 
 

๑. นักเรียนอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์ใด และเราจะดํารงไว้ซึ่งชาติพันธุ์ตองเราได้อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………….………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 

๒. นักเรียนจะบอกกับใครๆว่า ปราสาทหินเตาพนมรุ้ง เป็นตองดีบุรีรัมย์ จะบอกเตาเก่ียวกับอะไรบ้าง 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 

๓. ให้เตียนคําเชิญชวนให้คนมาเที่ยวท้องถิ่นเรา (หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด) 
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 

 

 



๑๓๐ 
 

        กรอบหลักสูตรระดบัทอ้งถิ่น ๒๕๕๗                                                                  รักษ์บรุีรัมย์   

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

 

 

 

 

กิจกรรมปริศนาค าทายอะไรเอ่ย 
 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนทายเกมปริึนาแล้วบันทึกคําตอบ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ข้อที่ ๑ เป็นปราสาท ต่ําต้อย ใช่น้อยหน้า ข้อที่ ๒ วัดตองเตา แต่ว่าเรา ชอบไปเที่ยว 
 ใช้ึิลาก่อสร้างช่างงามเด่น  มีพืชพรรณ  สีเตียว ล้อมภูเตา 
 ผู้คนเตา มาชื่นชม เช้าถึงเย็น  เคยตุดพบ เสมาหิน ดินสีเทา 
 ปราสาทนี้  ที่เห็น ชื่ออะไร  วัดที่ตั้ง  อยู่บนเตา  วัดอะไร 

คําตอบ……………………………………………………………. คําตอบ……………………………………………………………. 
ข้อที่ ๓ แหล่งตัดหิน เพ่ือนําไป สร้างปราสาท ข้อที่ ๔ แหล่งรวบรวม ต้าวตอง และเครื่องใช้ 

 ให้ผู้คน อภิวาท และน้อมไหว้  เป็นึูนย์รวม  ที่ยิ่งใหญ่  ในอีสาน 
 สมัยตอม จอมฉลาด ประกาึไว้  มีเรื่องราว อารยธรรม ครั้งโบราณ 
 มรดก อีสานใต้ ที่ใดกัน  ใช้ในด้าน การึึกาา หาต้อมูล 

คําตอบ……………………………………………………………. คําตอบ……………………………………………………………. 
ข้อที่ ๕ โบราณสถานแบบตอมเป็นปรางค์อิฐ ข้อที่ ๖ เป็นปราสาทที่งดงานอร่ามนัก 

 คือชีวิต คือตํานาน บ้านดอนหวาย  คนประจักา์ ว่างามเด่น เป็นึักดิ์ึรี 
 เป็นสถาปัตยกรรมทําจากทราย  ตั้งบนปล่อง  ภูเตาไฟ มอดดับดี 
 โอ้เด็กเด็กท้ังหลายลองทายดี  ปราสาทนี้ ชื่ออะไรให้บอกมา 

คําตอบ……………………………………………………………. คําตอบ……………………………………………………………. 
 

เฉลยกิจกรรม ๑ ปริศนาค าทาย อะไรเอ่ย 
 
 

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย 
๑ ปราสาทเมืองต่ํา   ๔ ึูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ 
๒ วัดเตาอังคาร        ๕ ปรางค์กู่สวนแตง  
๓ ลานหินตัด   ๖ ปราสาทหินพนมรุ้ง 

ปริึนา  อะไรเอ่ย  เคยเล่นไหม  ใครคิดก่อน  คิดได้ รีบแถลง 
เพียงถามแหล่ง  ท่องเที่ยว อย่างระแวง  เรามาแต่ง คิดคํา จะจําไว 

แหล่งท่องเที่ยวมีมากมายหลากหลายชื่อ ควรยึดถือ ตํานาน เล่าตานไต 
ปริึนา ใบ้ตํานาน คิดไวไว   จะเป็นเด็ก สมองใส คิดให้ทัน 



๑๓๑ 
 

        กรอบหลักสูตรระดบัทอ้งถิ่น ๒๕๕๗                                                                  รักษ์บรุีรัมย์   

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

 

 

 

 

กิจกรรมถูกผิด 
 
ค าชี้แจง   ให้นักเรียนทําเครื่องหมาย  หน้าต้อที่ถูกต้อง และทําเครื่องหมาย  หน้าต้อที่ไม่ถูกต้อง 
 

………..…… ๑. แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานในจังหวัดบุรีรัมย์มีเพียง ๕ แห่ง เท่านั้น 
………..…… ๒. ปราสาทเมืองต่ํา ตั้งอยู่กึ่งกลาง บารายตนาดใหญ่ที่บ้านโคกเมือง 
………..…… ๓. วัดเตาอังคาร อยู่บนเตาท่ีเป็นภูเตาไฟที่ดับสนิทแล้ว 
………..…… ๔. ชาวบ้านเรียกว่าพระเจ้าใหญ่วัดหงา์ เพราะมีตนาดใหญ่มาก 
………..…… ๕. อนุสาวรีย์เราสู้ เป็นอนุสรณ์สถานรําลึกวีรชนผู้กล้าตองบุรีรัมย์ 
………..…… ๖. ึูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหมบ้านนาโพธิ์ ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมึิลปาชีพ 
………..…… ๗. พระอาทิตย์ส่องตรง ๑๕ ช่องประตู เกิดตึ้นทุกปีที่ปราสาทเตาพนมรุ้ง 
………..…… ๘. ึูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ภายในสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 
………..…… ๙. นารายณ์บรรทมสินธุ์ เป็นสัญลักาณ์ที่รู้จักกันว่าถูกตโมยไปจากปรางค์กู่สวนแตง 
………..…… ๑๐. คําว่า “พนมรุ้ง” หรือ “วนํารุง” เป็นภาาาเตมรแปลว่า “ภเูตาใหญ่” 

 
 

เฉลยกิจกรรม ๒ 
 

 ๑. แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานในจังหวัดบุรีรัมย์มีเพียง ๕ แห่ง เท่านั้น 

 ๒. ปราสาทเมืองต่ํา ตั้งอยู่กึ่งกลาง บารายตนาดใหญ่ที่บ้านโคกเมือง 

 ๓. วัดเตาอังคาร อยู่บนเตาท่ีเป็นภูเตาไฟที่ดับสนิทแล้ว 

 ๔. ชาวบ้านเรียกว่าพระเจ้าใหญ่วัดหงา์ เพราะมีตนาดใหญ่มาก 

 ๕. อนุสาวรีย์เราสู้ เป็นอนุสรณ์สถานรําลึกวีรชนผู้กล้าตองบุรีรัมย์ 
 ๖. ึูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหมบ้านนาโพธิ์ ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมึิลปาชีพ 
 ๗. พระอาทิตย์ส่องตรง ๑๕ ช่องประตู เกิดตึ้นทุกปีที่ปราสาทเตาพนมรุ้ง 
 ๘. ึูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ภายในสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 
 ๙. นารายณ์บรรทมสินธุ์ เป็นสัญลักาณ์ที่รู้จักกันว่าถูกตโมยไปจากปรางค์กู่สวนแตง 
 ๑๐. คําว่า “พนมรุ้ง” หรือ “วนํารุง” เป็นภาาาเตมรแปลว่า “ภเูตาใหญ่” 

 
  



๑๓๒ 
 

        กรอบหลักสูตรระดบัทอ้งถิ่น ๒๕๕๗                                                                  รักษ์บรุีรัมย์   

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

 

 

 

 

กิจกรรมบันทึกแหล่งเรียนรู้ 
 
คําชี้แจง ให้นักเรียนบันทึกกิจกรรมที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวตามประเด็นต่อไปนี้ 
 

๑.  บันทึกการสํารวจแหล่งท่องเที่ยว 
 ชื่อแหล่งท่องเที่ยว............................................................................................... ........................................ 
 สถานที่ตั้ง...................................................................... .............................................................................. 
 ลักาณะตองแหล่งท่องเที่ยว 
  โบราณสถาน       อนุสรณ์สถาน     หัตถกรรมทอผ้าไหม 
  ธรรมชาติเชิงอนุรักา์       ประเพณีวัฒนธรรม     อ่ืนๆ ................................. 
๒. แนวทางอนุรักา์แหล่งท่องเที่ยวที่สํารวจ 

 

 

............................................................................................................................. ...........................................

..................................................................................................................................................................... ...

............................................................................................................................. ...........................................

............................................................................................................................. ...........................................

..................................................................................................................................................................... ...

............................................................................................................................. ........................................... 
๓. แนวทางในการส่งเสริมภูมิปัญญาในท้องถิ่น  ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

 

 

............................................................................................................................. ...........................................

........................................................................................ ............................................................................. ...

............................................................................................................................. ...........................................

..................................................................................................................................... ...................................

................................................................................................ ..................................................................... ...

............................................................................................................................. ........................................... 
๔. แหล่งท่องเที่ยวมีผลต่อระบบเึราฐกิจในท้องถิ่นอย่างไร 

 

 

............................................................................................................................. ...........................................

........................................................................................ ............................................................................. ...

............................................................................................................................. ...........................................

..................................................................................................................................... ...................................

................................................................................................ ..................................................................... ...

............................................................................................................................. ........................................... 



๑๓๓ 
 

        กรอบหลักสูตรระดบัทอ้งถิ่น ๒๕๕๗                                                                  รักษ์บรุีรัมย์   

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

 

 

 

 

กิจกรรมอนุรกัษ์ประเพณี 
 
คําชี้แจง ให้นักเรียนบันทึกกิจกรรมตามประเด็นต่อไปนี้ 

๑.  ึึกาาวัฒนธรรมประเพณีตองกลุ่มชาติพันธุ์ 
 ชื่อวัฒนธรรมประเพณี…………………………………………………………………………………………………………………… 
 ลักาณะตองวัฒนธรรมประเพณี 
  ชาวไทยโคราช  ชาวไทยเตมร 
  ชาวไทยลาว  ชาวไทยกูย 
๒. จุดมุ่งหมายตองการปฏิบัติ 

 

 

............................................................................................................................. ...........................................

........................................................................................ ............................................................................. ...

............................................................................................................................. ...........................................

..................................................................................................................................... ...................................

................................................................................................ ..................................................................... ...

............................................................................................................................. ........................................... 
๓. ลําดับตั้นกระบวนการตองกิจกรรม 

 

 

............................................................................................................................. ...........................................

........................................................................................ ............................................................................. ...

............................................................................................................................. ...........................................

..................................................................................................................................... ...................................

................................................................................................ ..................................................................... ...

............................................................................................................................. ........................................... 
๔. คุณค่าตองวัฒนธรรมประเพณี 

 

 

............................................................................................................................. ...........................................

........................................................................................ ............................................................................. ...

............................................................................................................................. ...........................................

..................................................................................................................................... ...................................

................................................................................................ ..................................................................... ...

............................................................................................................................. ........................................... 
 



๑๓๔ 
 

        กรอบหลักสูตรระดบัทอ้งถิ่น ๒๕๕๗                                                                  รักษ์บรุีรัมย์   

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

 

 

 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 
วิชา ส ๒๐๒๐๑ รักษ์บุรีรัมย์   

เร่ือง รวยวัฒนธรรม 
 
 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงต้อเดียว แล้วทําเครื่องหมายกากบาท ( x )   
 ลงในกระดาาคําตอบ 
 

๑. แหล่งท่องเที่ยวใดที่เป็นึูนย์รวมประวัติึาสตร์ และโบราณคดีตองจังหวัดบุรีรัมย์  
 ๑. ึูนย์การท่องเที่ยว ๒.   ึูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ 
 ๓. ึูนย์การึึกาานอกโรงเรียน                          ๔. ึูนย์ต้อมูลสารสนเทึจังหวัดบุรีรัมย์ 
๒. แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานที่สําคัญตองจังหวัดบุรีรัมย์คือ 
 ๑.   ปราสาทหินพนมรุ้ง ๒. ปราสาทหนองหงส์ 
 ๓.   ปราสาทหนองกง ๔. ปราสาทบ้านบุ 
๓. “ปราสาทเมืองต่ํา” เป็นแหล่งท่องเที่ยวตองอําเภอใด                        
 ๑. อําเภอบ้านกรวด ๒. อําเภอประโคนชัย 
 ๓. อําเภอโนนดินแดง ๔. อําเภอโนนสุวรรณ 
๔. “ ใบเสมาหนิทราย ” ที่วดัเตาอังคาร เปน็ร่องรอยโบราณสถานในสมัยใด 
 ๑. สมัยลพบุร ี ๒. สมัยึรีวชิัย 
 ๓. สมัยสุโตทัย ๔. สมัยทวาราวด ี
๕.   “นารายณ์บรรทมสินธุ์” เป็นสัญลักาณ์ที่ปรากฏอยู่ในสถานที่ใด 
 ๑. ปราสาทหินพนมรุ้ง                                    ๒. ปราสาทหนองกง 
 ๓. ปราสาทเมืองต่ํา                                        ๔. ปราสาทบ้านบุ 
๖. จังหวัดบุรีรัมย์ได้ทําพิธีเปิดอุทยานประวัติึาสตร์พนมรุ้งอย่างเป็นทางการเมื่อใด 
 ๑. ๒๑  พฤาภาคม  ๒๕๓๑ ๒. ๒๑  พฤาภาคม  ๒๕๓๒ 
 ๓. ๒๑  พฤาภาคม  ๒๕๓๓                               ๔. ๒๑  พฤาภาคม  ๒๕๓๔ 
๗. ลานหินตัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานตั้งอยู่ที่อําเภอใด  
 ๑. อําเภอนางรอง ๒. อําเภอบ้านกรวด 
 ๓. อําเภอประโคนชัย ๔. อําเภอละหานทราย 
๘. ึูนย์ทอผ้าไหมบ้านนาโพธิ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทใดตองจังหวัดบุรีรัมย์  
 ๑. แบบธรรมชาติ  ๒. แบบประวัติึาสตร์ 
 ๓. แบบโบราณสถาน                                     ๔. แบบหัตถกรรม 



๑๓๕ 
 

        กรอบหลักสูตรระดบัทอ้งถิ่น ๒๕๕๗                                                                  รักษ์บรุีรัมย์   

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

 

 

 

 
๙. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตั้งอยู่ที่ใด  
 ๑. อําเภอประโคนชัย  ๒. อําเภอละหานทราย 
 ๓. อําเภอลําปลายมาึ                                  ๔.   อําเภอเมืองบุรีรัมย์ 
๑๐. สถานที่ใดในจังหวัดบุรีรัมย์ที่สร้างเพ่ือสดุดีวีรกรรมตองประชาชนที่ต่อสู้ผู้ก่อการร้าย  
 ๑. อนุสาวรีย์เราสู้ ๒. อนุสาวรีย์ย่าโม 
 ๓. อนุสาวรีย์สุนทรภู่                                    ๔. อนุสาวรีย์วีรชน 

 
 
 

 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

 
 

ข้อ ค าตอบ 
๑ ๒ 
๒ ๑ 
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๔ ๔ 
๕ ๑ 
๖ ๑ 
๗ ๒ 
๘ ๔ 
๙ ๔ 
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๑๓๖ 
 

        กรอบหลักสูตรระดบัทอ้งถิ่น ๒๕๕๗                                                                  รักษ์บรุีรัมย์   

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