
เมืองออรังคาบัด (Aurangabad) 

ข้อมูลทั่วไป  - 

- 

เมืองอารังคาบดัตัง้อยู่ในรัฐมหาราษฏระและอยู่ทางทศิตะวนัออกของเมืองมมุไบ มีพืน้ท่ี 200 ตร.กม. 
เมืองนีเ้ป็นท่ีตัง้ของแหล่งทอ่งเท่ียวทางวฒันธรรมที่ได้รับการจดัทะเบียนโดย UNESCO ให้เป็นมรดกโลกถงึ          
2 แหง่ ได้แก่ ถ า้อจนัตา (Ajanta Caves) และถ า้เอลโลร่า (Ellora Caves) ซึง่ทัง้สองถ า้เป็นศาสนสถานท่ีมี         
การแกะสลกัหนิก้อนเดียวให้เป็นวิหารขนาดใหญ่ 

ประวัต ิ - สลุตา่น Murtaza Nizam Shah II ตัง้เมืองออรังคาบดัเม่ือปี พ.ศ. 2153 ท่ีหมู่บ้าน Khirki และได้เปล่ียนช่ือ
หมู่บ้านเป็น Fatehpur ตอ่มากษัตริย์  Aurangazeb แหง่ราชวงศ์โมกลุ (Moghul) ได้ตัง้ศนูย์บญัชาการเพ่ือปกครอง
อินเดียตอนใต้ท่ีเมืองนีแ้ละได้เปล่ียนช่ือเมืองเป็น “ออรังคาบดั”  

เศรษฐกจิ - 

 

 

 

 

- 

ปัจจบุนัมีการลงทนุในเมืองออรังคาบดัประมาณ 5.2 ล้านล้านบาท หน่วยงาน Maharashtra Industrial 

Development Cooperation (MIDC) ซึง่เป็นหน่วยงานหลกัในการส่งเสริมการลงทนุในรัฐมหาราษฏระได้จดัตัง้
นิคมอตุสาหกรรมในเมืองออรังคาบดัจ านวน 3 แหง่ ได้แก่ Waluj, Chikalthana, Shendra และได้จดัตัง้เขต
เศรษฐกิจพิเศษจ านวน 5 แหง่ ในสาขารถยนต์ (Bajaj Auto), เวชภณัฑ์ (Inspira Phama SEZ , Wockhardt, 

Inspira Biotech), และอลมูิเนียม (Hidalco Aluminium) 
อตุสาหกรรมหลกั ได้แก่ ยานยนตร์และชิน้ส่วนประกอบ เวชภณัฑ์ และโรงงานผลิตเบียร์ 

บริษัทข้ามชาตท่ีิมาลงทนุในเมืองออรังคาบดั ได้แก่ Siemens, BMW, Mercedes Benz  

ประชากร -

  

1,175,116 คน ประกอบด้วยชาวฮินด ู51.07%  อิสลาม 41.79%  พทุธ 8.17%  อ่ืน ๆ 1.03%  

ประชากรส่วนใหญ่ส่ือสารด้วยภาษามาราตี  

การปกครอง - Aurangabad Municaipal Corporation (AMC) โดยมีนาย Trimbak Tupe เป็นนายกเทศมนตรี สงักดัพรรค 
Shiv Sena เข้ารับต าแหน่งเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2558 มีนาย Sunil Kendrekar เป็นผู้ รักษาการ 
(Commissioner) 

สถานที่ท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

ถ า้อจันตา (Ajanta Caves) 
- อยู่หา่งจากเมืองออรังคาบดัประมาณ 95 

กม. (2 ชม. โดยรถยนต์) โดยถ า้เร่ิมสร้าง        
ในปีคริสศกัราชท่ี 2 บนหน้าผาริมแม่น า้ 
Waghora  

- นาย John Smith ทหารม้าชาวองักฤษของ 
Madras Cavalry ท่ี 28 เป็นผู้ ค้นพบถ า้แหง่นี ้
โดยบงัเอิญขณะท าการล่าเสือเม่ือปี พ.ศ. 
2362 

- ภายในมีถ า้พทุธจ านวน 29 ถ า้ ซึง่แบง่เป็น 
2 ยคุ คือ ยคุของนิกายเถรวาท ซึง่จะเน้น
สญัลกัษณ์ของศาสนาพทุธ อาท ิธรรมจกัร
ต้นโพธ์ิ และยคุของนิกายมหายาน 

- ถ า้ท่ีได้รับความสนใจจากนกัทอ่งเท่ียวคือ 
ถ า้ท่ีมีภาพเขียนของพระโพธิสตัว์ 2 องค์ 
ได้แก่ พระโพธิสตัว์อวโรกิเตศวร และพระ
โพธิสตัว์พดัมาถือดอกบวั  

 

 

 

 

 

 

 

ถ า้เอลโลร่า (Ellora Caves) 
- อยู่หา่งจากเมืองออรังคาบดัประมาณ 
30 กม. (45 นาที โดยรถยนต)์  
- สร้างขึน้โดยราชวงศ์ Rashtrakuta 

King Krishna ท่ี 1 เม่ือศตวรรษท่ี 8  

- มีถ า้ทัง้หมด 34 ถ า้ ประกอบด้วย
ศาสนาพทุธ 12 ถ า้ (ถ า้ท่ี 1-12 ) ศาสนา
ฮินดมีู 17 ถ า้ (ถ า้ท่ี 13-29) และศาสนา
เชนมี 5 ถ า้ (ถ า้ท่ี 30-34) 
- เร่ิมสร้างจากทางทศิใต้ จากถ า้ของ
ศาสนาพทุธ ตามด้วยของศาสนาฮินด ู
และสิน้สดุท่ีถ า้ของศาสนาเชนตาม
ระยะทางประมาณ 2 กม.  
- ถ า้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุคือถ า้ท่ี 16 มีช่ือวา่ 
Kailasa Temple มีการแกะสลกัเป็นเขา
ไกรลาส ซึง่เป็นท่ีประทบัของพระศวิะ 
และถ า้ท่ี 10 ซึง่มีช่ือวา่ Vishvakarma 

แปลวา่ กระทอ่มช่างไม้ ซึง่มีการแกะสลกั
เป็นพระพทุธรูปสงู 15 ฟตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถ า้พธัิลโคลา (Pithalkhora Caves)  
- อยู่หา่งจากเมืองออรังกาบดั 80 กม.  
- มีถ า้ทัง้หมด 13 ถ า้ และเป็นถ า้ท่ีมีความ
เก่าแก่ท่ีสดุ  

 

 

 

 

 

 

Bibi Ha Maqbara (มินิ ทาจ มาฮาล) 

-เจ้าชาย Asam Shah พระโอรสของจกัรพรรด ิ
Aurangzeb ได้สร้างมินิ ทาช มาฮาล เพ่ือเป็น
อนสุรณ์สถานเพ่ือร าลกึถงึพระมารดา             
(พระราชินี Rabia Durrani)   

จดัท ำโดย 

สถำนกงสลุใหญ่ ณ เมืองมมุไบ 

กมุภำพนัธ์ 2559 


