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บทคัดย่อ
การวิจัยข้าวพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดสุรินทร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาข้อมูล
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เนียงกวงแดง เนียงทน บองกษัตริย์ ปะกาลาดวน ปะกาอาปึล ตาแห้ง มะลิแดง หอมนิล มะลินิล
สุรินทร์ เมล็ดเล็ก ไรซ์เบอร์รี ลูกปลาแดง ลืมผัว สเน็ดเสาะ หน่วยเขือ ลูกปลา อีลอยแดง
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Abstract
The objectives of this research study on rice landraces in Surin province were (1) to
examine the information regarding the beliefs, traditions, cultures, economy, society,
and local wisdoms of the rice landraces farmers in Surin province, (2) to carry out a
survey on Surinprovince’ s rice landraces, (3) to examine the morphology of Surin
province’ s rice landraces, and (4)to study the utilization and conservation of Surin
province’s rice landraces. The study was conducted via surveying and interviewing
and then the rice landraces were planted in experimental rice fields. The results
showed that (1) there is a tradition in Surin province called “San Don Ta “ where the
rice landraces were used in making merit, (2) rice landraces types and rice landraces
varieties in Surin province were 33 names in total. They can be classified in to 8
names of sticky rice : Gam (Purple rice), Pong Aew, Sun Pa Tong, Niew Dam Ton Khaw,
NiewGorDiew, NiewKhawYai, E Tia, and Niew Loy.And 25 names of white rice: Gruem,
Khao Rai, Khaboon, Jao Loy, Jao Leung, Nang Khong, Nang Roy, Nang Sa-Art,
NiengGuangDaeng, Nieng Thon, Bong Ga-Sat, Pa Ga Lam Duan, Pa Ga Am Puen, Ta
Haeng, Mali Daeng, Hom Nin, Hom Nin Surin, Small Grain Rice Berry, Luke PlaDaeng,
LeumPua, Sa Ned Soh, NuayKhua, Luke Pla, and E Loy Daeng. (3) In terms of the
morphology of Surin province’ s rice landraces, it was found that there are wide
variety of the morphology such as having hairs on leaf blade/laminar, colors of leaf
blade/laminar, colors of leaf sheath/petiole, apex/tip of leaf blade/laminar, colors of
ligule, shapes of ligule, the length of ligule, colors of stipule, colors of nodes and
leafsheath/petiole, colors ofinternodes and shapes of rice stems. (4) These rice
landraces can be utilized in consumption as food and herbs as well as in feeding
animals.
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บทที่ 1
บทนํา
ในการนําเสนอบทนํา คณะผูวิจัยขอนําเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวความสําคัญและที่มาของปญหาของ
การวิจัย วัตถุประสงคของโครงการวิจัย คําถามการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย ผลที่คาดวาจะไดรบั
ประโยชน ที่คาดวาจะไดรบั จากโครงการ และนิยามศัพทเฉพาะ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1.1 ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย
ขาวเปนพืชลมลุกชนิดหนึง่ อยูในวงศหญา (Poaceae) มีหลายชนิด เชน Oryza sativa,
O. glaberrima, O. rufipogon และ O. ridleyi แตขาวที่นิยมปลูกมี 2 ชนิด คือ O.glaberrima
ปลูกเฉพาะแถบแอฟริกาตะวันตก และขาว O. sativa ปลูกกลุมทวีปเอเชีย ซึ่งเปนเขตอบอุนและ
เขตรอนชื้น (ทิพยสุดา ตั้งตระกูล และคนอื่นๆ, ม.ป.ป., ชาญ มงคล, 2536, 1) ขาวแบงยอยตามพันธุกรรม
ได 3 ชนิด ไดแก 1) ขาวจาปอนิกา (Japonica) มีเมล็ดปอม ตนเตี้ย ฟางแข็ง หุงแลวเมล็ดติดไมรวน
ปลูกในเขตอบอุน เชน ประเทศญี่ปุน เกาหลี สหรัฐอเมริกา ประเทศจีนตอนเหนือและตอนกลาง
2) ขาวอินดิกา (Indica) เปนขาวเมล็ดยาว ตนสูง ฟางออน ปลูกมากในเขตรอน เชน ประเทศอินเดีย
ปากีสถาน บังคลาเทศ จีนตอนกลางและใต อินโดนีเซีย ฟลปิ ปนส เวียดนาม พมา และไทย
3) ขาวจาวานิกา (Javanica) มีเมล็ดเรียวใหญ มีหางเหมือนขาวปา ปลูกเฉพาะในแถบประเทศอินโดนีเซีย
เทานั้น (ทิพยสุดา ตั้งตระกูล และคนอื่นๆ, ม.ป.ป.) การปลูกขาวในประเทศไทยสวนใหญอาศัยน้ําฝน
รอยละ 79 ในเขตพื้นที่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ปลูกอยูในเขตชลประทาน รอยละ 17 คือ
ภาคกลาง และทีเ่ หลือ 4 % อยูในพื้นที่ภาคใตของไทย (ธีรยุทธ ตูจินดา อภิชาต วรรณจิตร และสมวงศ
ตระกูลรุง, 2548) ประเทศไทยมีการปลูกพันธุขาวหลากหลายมากกวา 20,000 สายพันธุ (สงกรานต
จิตรากร, 2545) จากการที่ศูนยปฏิบัติการและเก็บพันธุขาวแหงชาติมีการรวบรวมพันธุขาวที่ปลูกใน
ประเทศไทยมีเมล็ดพันธุขาวจํานวน 23,903 สายพันธุ จําแนกชื่อไมซ้ํากัน เปนพันธุขาวพื้นเมืองจํานวน
5,928 พันธุ (ฉวีวรรณ วุฒิญาโณ, 2543) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพันธุขาวพื้นเมืองจํานวน 1,566
พันธุ (สุรพล ใจดี และไพฑูรย ทองพิทักษ, 2531) เนื่องจากความนิยมของผูบ ริโภคที่มีตอ พันธุขาวไมกี่สาย
พันธุ การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตพืชเชิงพาณิชย รัฐบาลสงเสริมใหปลูกขาวพันธุผสม ขาวพื้นเมืองไมมี
ใครรับซื้อ ขายยาก ราคาถูก จึงทําใหชาวนาละทิ้งพันธุท ี่เคยปลูกมาแตดั้งเดิม ทําใหมจี ํานวนชนิดพันธุ
ลดลงเรื่อยๆ ซึง่ ในปจจุบันเหลือไมกี่สายพันธุ นอกจากนี้ยังมีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระบบ
นิเวศและสภาพแวดลอม จากการที่ทมี วิจัยลงพื้นที่สัมภาษณชาวนาที่อนุรักษพันธุขาวพื้นเมืองในจังหวัด
สุรินทร พบวา มีพันธุขาวพื้นเมืองเหลืออยูไมมากนัก เชน ขาวมะลิแดง ขาวเหนียวดํา ขาวก่ํา
ขาวปะกาอําปล ขาวกึม ขาวเนียงกวง เปนตน นอกจากนี้ในจังหวัดสุรินทรยงั มีบุคคลหรือหนวยงานใน
ทองถิ่นทีส่ นใจเก็บรวบรวมพันธุขาวเพื่อการอนุรักษและใชประโยชนอยางจริงจังจํานวนนอยมาก จึงทําให
อนาคตของขาวพันธุพื้นเมืองตกอยูในสภาวะที่เสี่ยงตอการสูญพันธุ
จากเหตุผลและความจําเปนดังกลาวขางตนทําใหคณะผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาความหลากหลายขาว
พันธุพื้นเมือง การอนุรักษและการใชประโยชนขาวพันธุพื้นเมืองแบบมีสวนรวมของชุมชนในจังหวัดสุรินทร
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1.2 วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาขอมูล ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และภูมิปญญาทองถิ่น
ของเกษตรกรผูปลูกขาวพันธุพื้นเมืองในจังหวัดสุรินทร
1.2.2 เพื่อสํารวจขาวพันธุพื้นเมืองของจังหวัดสุรินทร
1.2.3 เพื่อศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาขาวพันธุพื้นเมืองของจังหวัดสุรินทร
1.2.4 เพื่อศึกษาการใชประโยชนและการอนุรักษขาวพันธุพื้นเมืองของจังหวัดสุรินทร
1.3 คําถามการวิจัย
1.3.1 ขอมูล ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และภูมิปญญาทองถิ่นของเกษตรกร
ผูปลูกพันธุขาวพื้นเมืองในจังหวัดสุรินทร มีอะไรบาง และเปนอยางไร
1.3.2 พันธุขาวพื้นเมืองของจังหวัดสุรินทรมกี ี่ชนิด มีชื่ออะไรบาง
1.3.3 ลักษณะสัณฐานวิทยาพันธุขาวพื้นเมืองของจังหวัดสุรนิ ทรในแตละชื่อเปนอยางไร
1.3.4 ประโยชนและการอนุรักษขาวพันธุพื้นเมืองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัด
สุรินทร มีอะไรบางและเปนอยางไร
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
1.4.1 ขอบเขตดานพื้นที่
การวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยมุงศึกษาความหลากหลายของพันธุขาวพื้นเมืองของจังหวัดสุรินทร
โดยศึกษาจาก 17 อําเภอ โดยการสุม หมูบ านในแตละอําเภอตามบริบททางภูมิศาสตร สังคม วัฒนธรรมที่
คลายคลึงกันซึ่งมีการปลูกขาวพันธุพื้นเมือง ไดแก อําเภอเมืองสุรินทร อําเภอทาตูม อําเภอจอมพระ
อําเภอชุมพลบุรี อําเภอสนม อําเภอโนนนารายณ อําเภอเขวาสินรินทร อําเภอรัตนบุรี อําเภอบัวเชด
อําเภอลําดวน อําเภอพนมดงรัก อําเภอปราสาท อําเภอศรีณรงค อําเภอศรีขรภูมิ อําเภอสําโรงทาบ
อําเภอสังขละ และอําเภอกาบเชิง
1.4.2 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
1.4.2.1 ทําการศึกษาจากประชากรที่เปนชาวนาในหมูบา นที่มีการปลูกและอนุรักษพันธุ
ขาวพื้นเมืองและสมาชิกเครือขายเกษตรกรรมของจังหวัดสุรนิ ทร
1.4.2.2 ทําการศึกษาประชากรในภาครัฐที่เกี่ยวของ เชน เจาหนาทีเ่ กษตร นักวิจัยจาก
ศูนยวิจัยขาว ปราชญดานขาว และบุคคลที่เกี่ยวของ
1.4.3 ขอบเขตดานระยะเวลา
ในการดําเนินการวิจัยครัง้ นี้ มีระยะเวลาในการดําเนินการ ตั้งแตวันที่ 11 มกราคม 2559
ถึง 30 กันยายน 2559 เปนเวลา 9 เดือน
1.4.4 ขั้นตอนการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัยครั้งนี้ คือ
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
2) ลงพื้นที่สัมภาษณเกษตรจังหวัด เกษตรอําเภอ ครู กํานัน ผูใหญบาน
กลุมเกษตรกรผูปลูกขาวพันธุพื้นเมือง
3) ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญ
 ญา
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ทองถิ่นจากนักวิชาการ เกษตรอําเภอ ปราชญชาวบาน นายก อบต. ผูนําชุมชน ครู พระ นักเรียน
นักศึกษา
4) ลงพื้นที่ 17 อําเภอ สัมภาษณเกษตรกรผูป ลูกขาวพื้นเมืองรายบุคคล และราย
กลุม จับ พิกัด GPS และพรอมเก็บตัวอยางพันธุขาวพื้นเมือง
5) คัดแยกเมล็ดพันธุขาวพื้นเมืองโดยบรรจุลงในถุงกระดาษเพือ่ เก็บพันธุขาวพื้นเมือง
6) จดบันทึกลักษณะของเมล็ดพันธุขาวพื้นเมืองตามหลักการวิชาการของ
กรมการขาว
7) ทดลองปลูกพันธุขาวพื้นเมืองลงในกระถาง และปลูกในแปลงสาธิตของนักวิจัย
เนื้อที่ 1 ไร จํานวน 40 พันธุ และบันทึกขอมูลการเจริญเติบโต
8) ลงพื้นที่เก็บขอมูลและสัมภาษณเพิม่ เต็มในแปลงนาของเกษตรกรที่ปลูกพันธุขาว
พื้นเมืองใน 17 อําเภอ เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตและบันทึกลักษณะสัณฐานวิทยาของพันธุขาวพื้นเมืองใน
แปลงนา
9) เก็บตัวอยางพันธุขาวพื้นเมือง
10) สัมภาษณเกษตรกรผูปลูกขาวพื้นเมืองและสรุปการอนุรักษพันธุขาวพื้นเมือง
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับในดานตางๆ มีดังนี้
15.1 ทางดานวิชาการ
15.1.1 การเผยแพรในวารสารโดยการนําความรูที่ไดจากการวิจัยไปตีพิมพใน
ระดับชาติหรือนําเสนอตอที่ประชุมทางวิชาการ
15.1.2 เปนแหลงขอมูลดานขาวพันธุพื้นเมืองของจังหวัดสุรนิ ทร
15.1.3 ไดแนวทางในการนําไปตอยอดงานวิจัย
15.1.4 ไดพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่และนักวิจัยชาวบานที่เปนตัวแทนกลุมผูปลูกขาวพันธุ
พื้นเมือง
15.1.5 ไดบทความวิจัยอยางนอย 1 เรื่อง
15.2 ประโยชนที่มีตอชุมชนและสังคม
15.2.1 เกษตรกรไดทราบขอมูล ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และ
ภูมิปญญาทองถิ่นของเกษตรกรผูปลูกขาวพันธุพื้นเมืองในจังหวัดสุรินทร
15.2.2 เกษตรกรไดทราบรายชื่อขาวพันธุพื้นเมือง ทราบลักษณะสัณฐานวิทยา และ
รับรูคุณประโยชนจากขาวพันธุพื้นเมืองแตละชื่อ เพื่อผลิตเปนอาหาร อนุรักษไวสําหรับเปนฐานขอมูล และ
การปลูกในเชิงพาณิชย ตลอดจนการใชประโยชนในดานอื่นๆ ตอไป
15.2.3 ชุมชนมีความเขาใจและหันมาอนุรักษขาวพันธุพื้นเมืองใหกบั ชนรุนหลังไดรูจกั
และบริโภคตอไป
15.2.4 เกษตรกรผูปลูกขาวมีพันธุขาวที่หลากหลายมากขึ้นในการเลือกเพื่อปลูก
ใหเหมาะสมกับสภาพดิน ปริมาณน้ํา อากาศ และสิง่ แวดลอม
15.3 ประโยชนทางพาณิชย
15.3.1 เพิม่ โอกาสใหกบั เกษตรกรไดขายขาวพันธุพื้นเมืองทีม่ ีราคาสูง เนื่องจากกระแส
การรักษาสุขภาพ
15.3.2 เกิดแลกเปลี่ยนและแหลงจําหนายขาวพันธุพื้นเมือง
15.3.3 เกษตรกรมองเห็นชองทางการเพิ่มมูลคาขาวพันธุพื้นเมือง
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15.4 ดานนโยบาย
หนวยงานภาครัฐ เชน สํานักงานเกษตรอําเภอ เกษตรจังหวัด นําไปกําหนดเปนนโยบาย
สงเสริมใหเกษตรกรมีรายไดเพิม่ ขึ้นจากการปลูกขาวพันธุพนื้ เมือง
15.5 หนวยงานที่นําผลการวิจัยไปใช ไดแก
สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ องคการบริหารสวนตําบล
เทศบาลในเขตพื้นทีจ่ ังหวัดสุรินทรไดรับขอมูลขาวพันธุพื้นเมืองของจังหวัดสุรินทรมีอะไรบาง และ
มีลักษณะลักษณะสัณฐานวิทยาของแตละพันธุ
1.6 นิยามศัพทเฉพาะ
1.6.1 ความหลากหลายของพันธุขาวพื้นเมือง หมายถึง ความหลากหลายของชนิดพันธุขาว
ทองถิ่นที่มีความทนทานตอสิ่งแวดลอม ตานทานตอโรคและแมลงศัตรูพืช มีการตั้งชื่อพันธุตามแหลงที่พบ
หรือสถานที่เก็บรวบรวมมา ตามลักษณะรูปพรรณสัณฐานทีพ่ บ ชื่อจังหวัด ชื่อคน ชื่อดอกไม ผลไม สัตว
สิ่งของ และชื่อที่บง บอกความหมาย จัดเปนแหลงฐานพันธุกรรม ทีม่ ีคายิ่งในการปรับปรุงพันธุขาวใหได
สายพันธุที่ดี
1.6.2 การอนุรักษพันธุขาวพื้นเมือง หมายถึง การเก็บรวบรวมรักษาความหลากหลายของพันธุ
ขาวพื้นเมืองใหคงไว มีการพัฒนาปลูกทดแทน
1.6.3 ขาวขึ้นน้ํา หมายถึง ขาวที่คอนทนแลงระยะกลา ยืดปลองตามระดับน้ําได บางครัง้ ระดับ
น้ําอาจลึกเกิน 2 เมตร สามารถแตกแขนงและรากที่ขอ มีวันออกดอกแนนอน และสามารถชูรวงเหนือผิว
น้ําได เชน ปนแกว 56 พลายงาม ชมทุง ขาวแดง นางเขียว และขาวพวง เปนตน
1.6.4 เมล็ดขาว หมายถึง ผล (fruit) ของขาว ประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน คือ สวนหุมเมล็ด
หรือสวนของผล หรือทีร่ ูจกั กันดีวา แกลบ หลังจากกะเทาะเปลือกขาวแลว จะเปนสวนเนื้อผล (true fruit)
เปนขาวทั้งหมด เรียก “ขาวกลอง” (brown rice) ประกอบดวย คัพภะ (embryo) และเนื้อขาว
(endosperm)
1.6.5 ขาวเจา คือ ขาวสารที่มีแปงชนิดอมิโลสเปนสวนใหญ อาจมากกวา 2% สวนมากประมาณ
7-33% ที่เหลือเปนแปงอมิโลเปกติน ขาวเจามีเมล็ดขาวสารใสเมื่อหุงสุกมีสีขาวขุน เรียกวา “ขาวสุก”
หรือ “ขาวสวย”
1.6.6 สัณฐานวิทยาของขาวพันธุพื้นเมือง หมายถึง ลักษณะรูปรางทีส่ ังเกตเห็นไดของขาวพันธุ
พื้นเมือง เชน ความสูงของลําตน การแตกกอ ทรงกอ สีของใบ สีของหูใบ ลักษณะใบธง ความยาวของ
คอรวง สีของเปลือกเมล็ด ขนาดของเมล็ด และน้ําหนักของเมล็ดเปนตน โดยเทียบเคียงกับขอมูลในหนังสือ
ฐานขอมูลเชื้อพันธุ : ขาว ป พ.ศ. 2544 และวิธีการศึกษาลักษณะพันธุขาวพื้นเมืองไทยของกรมสงเสริม
วิชาการเกษตร พ.ศ. 2547
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาเรือ่ ง “การสํารวจความหลากหลายพันธุขาวพื้นเมือง เพื่อการอนุรกั ษและ
การใชประโยชนอยางยั่งยืนของจังหวัดสุรินทร” คณะผูวิจัยศึกษาเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ
กับทฤษฎีและแนวคิดตางๆ โดยเรียงตามลําดับหัวขอดังตอไปนี้
2.1 บริบทจังหวัดสุรินทร
2.2 แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 ขาว ขาวพันธุพื้นเมือง และการอนุรกั ษพันธุขาวพื้นเมือง
2.4 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR)
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.1 บริบทจังหวัดสุรินทร
2.1.1 ขอมูลจังหวัดสุรินทร
จากการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลของจังหวัดสุรินทร มีรายละเอียดสามารถนําเสนอดังนี้
(https:/th.wikipedia. 2560)
สุรินทร (ภาษากูย: เหมอง-สุลิน, เขมรถิ่นไทย: ซเร็น) เปนจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลางหรือ "อีสานใต" มีชื่อเสียงดานการเลี้ยงชาง การทอผาไหม ขาวหอมมะลิสรุ ินทร มีผูคนหลาย
เผาพันธุและภาษา เชน กูย กวย หรือ สวย ไทยอีสานหรือลาว เขมร หรือขะแมร มีประชากรมากเปน
อันดับที่ 11 และมีพื้นทีก่ วางเปนอันดับที่ 24
ที่ตั้ง จังหวัดสุรินทรตงั้ อยูทางตอนลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวางลองติจูด 103 และ
105องศาตะวันออก ละติจูด 15 และ 16 องศาเหนือ ระยะทางหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 420
กิโลเมตร อาณาเขตทิศเหนือ ติดตอกับจังหวัดรอยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม ทิศใต ติดตอกับประเทศ
กัมพูชา ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดศรีสะเกษ และทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดบุรีรัมย
สัญลักษณประจําจังหวัด
ตราประจําจังหวัด : รูปพระอินทรทรงชางเอราวัณอยูหนาปราสาทหินศีขรภูมิ (เดิมเรียกวา
ปราสาทหินบานระแงง)
คําขวัญประจําจังหวัด : สุรินทรถิ่นชางใหญ ผาไหมงาม ปะคําสวย ร่ํารวยปราสาท
ผักกาดหวาน ขาวสารหอม งามพรอมวัฒนธรรม
พันธุไมมงคลพระราชทานประจําจังหวัด : ตนมะคาแต (Sindora siamensis)
ตนไมประจําจังหวัด : ตนกันเกรา (Fagraea fragrans)
ดอกไมประจําจังหวัด : ดอกกันเกรา
สภาพภูมิประเทศ จังหวัดสุรินทรตงั้ อยูในบริเวณทีร่ าบสูงมีลักษณะพื้นที่ดงั นี้
1. ทางตอนใตของจังหวัด เปนพื้นทีร่ าบสูง มีภูเขาสลับซับซอนหลายลูก มีปาทึบสลับ
ปาเบญจพรรณตามบริเวณแนวเขตชายแดน (อําเภอบัวเชด อําเภอสังขะ อําเภอกาบเชิง และอําเภอ
พนมดงรัก) ที่ติดตอกับราชอาณาจักรกัมพูชา ตอจากบริเวณภูเขาลงมาเปนทีร่ าบสูง ลุม ๆ ดอน ๆ
ลาดเทมีลกั ษณะเปนลูกคลื่น คอย ๆ ลาดเทไปทางตอนกลางและตอนเหนือของจังหวัด
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2. ทางตอนกลางของจังหวัด พื้นที่สวนใหญเปนทีร่ าบลุม แตมพี ื้นที่บางสวนเปนที่ดอน สลับที่
ลุมลอนลาดเชนเดียวกัน แตไมมากเทาทางตอนใตของจังหวัด (อําเภอเมืองสุรินทร อําเภอเขวาสินรินทร
อําเภอศรีขรภูมิ อําเภอสําโรงทาบ อําเภอลําดวน และอําเภอศรีณรงค)
3. ทางตอนเหนือของจังหวัด พื้นที่สวนใหญเปนทีร่ าบ (อําเภอจอมพระ อําเภอสนม) และ
ที่ราบลุม (อําเภอชุมพลบุรี อําเภอทาตูม อําเภอรัตนบุรี และอําเภอโนนนารายณ) โดยเฉพาะอําเภอ
ชุมพลบุรี และอําเภอทาตูม อยูในทีร่ าบลุมแมน้ํามูลในเขตของ ทุงกุลารองไห
ลักษณะของดินในจังหวัดสุรินทร เปนดินรวนปนทราย มีบางพื้นที่ เชน อําเภอเขวาสินรินทร
เปนดินเหนียวปนทราย ฉะนั้นดินในจังหวัดสุรินทรจึงอุมน้ําไดนอย
ภูเขาและแหลงน้ํา จังหวัดสุรินทร มีเทือกเขาพนมดงรักทอดยาวตามแนวเขตแดนไทย-กัมพูชา
ทางดานตอนใตของจังหวัด มีเขาสวายหรือพนมสวายในเขตตําบลนาบัว อําเภอเมืองสุรินทร เปนภูเขาไฟที่
ดับแลว มียอดเตี้ย ๆ 3 ไดแก ยอดเขาชาย เปนที่ตั้งของวัดพนมศิลาราม และทีบ่ รรจุอัฐิของเจาเมือง
สุรินทรและเปนที่ประดิษฐานพระพุทธสุรินทรมงคล ปางประทานพร ภปร. ยอดเขาหญิง เปนที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปองคขนาดกลาง และยอดเขาคอก (พนมกรอล) พุทธสมาคมจังหวัดสุรินทร ไดสราง
ศาลาอัฐะมุขเพื่อเปนอนุสรณฉลองกรุงรัตนโกสินทรครบ 200 ป เปนที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท
จําลอง และสถูปบรรจุอัฐิพระราชวุฒาจารย (ดูลย อตุโล) เกจิอาจารยที่ชาวสุรินทรเคารพนับถือ ปจจุบัน
เขาสวายไดรับการประกาศเปน วนอุทยานพนมสวาย
แหลงน้ําที่สําคัญของจังหวัดสุรินทร ไดแก
1. แมน้ํามูล ตนน้ําเกิดจากภูเขาดงพญาเย็น เขตอําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ไหล
ผานจังหวัดสุรินทร ทางเขตอําเภอชุมพลบุรี อําเภอทาตูม และอําเภอรัตนบุรี ไหลลงสูแมน้ําโขงที่จงั หวัด
อุบลราชธานี เปนแหลงน้ําที่ใชประโยชนทางดานการเกษตร การเพาะปลูก การคมนาคม นอกจากนั้นยัง
อุดมสมบูรณไปดวยสัตวน้ําตาง ๆ เปนแหลงอาหารทีส่ ําคัญของราษฎร หากไมไดรับผลกระทบจากภาวะ
ฝนแลง จะมีน้ําตลอดทัง้ ป
2. ลําน้ําชี ตนน้ําเกิดจากเขาพนมดงรัก เปนลําน้ําที่แบงเขตจังหวัดสุรินทร กับจังหวัด
บุรรี ัมย เปนลําน้ําที่ใหญทสี่ ุดในจังหวัดสุรินทร ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 90 กิโลเมตร ไหลผานจังหวัด
สุรินทร ในเขตอําเภอปราสาท อําเภอเมืองสุรินทร อําเภอจอมพระ และไปบรรจบแมน้ํามูลที่บานตากลาง
ตําบลกระโพ อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร
3. ลําน้ําหวยพลับพลา ตนน้ําเกิดจากอําเภอพยัคฆภูมิพสิ ัย จังหวัดมหาสารคาม
ไหลผานทุงกุลารองไห ลงสูแมน้ํามูลที่อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เปนลําหวยที่แบงอาณาเขตจังหวัด
สุรินทร กับจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดรอยเอ็ด
4. ลําหวยทับทัน ตนน้ําเกิดจากเทือกเขาพนมดงรัก ไหลผานเขตอําเภอสังขะ อําเภอศรี
ณรงค อําเภอสําโรงทาบ อําเภอโนนนารายณ อําเภอรัตนบุรี และไหลลงสูแมน้ํามูล
5. ลําหวยระวี ไหลผานเขตอําเภอเมืองสุรินทร อําเภอเขวาสินรินทร อําเภอจอมพระ
และอําเภอทาตูม ทางจังหวัดไดทําการขุดลอก และสรางฝายน้ําลนกั้นเปนชวง ๆ เพื่อใชประโยขนทาง
การเกษตร การเพาะปลูก และการอุปโภคบริโภค
6. ลําหวยเสน ตนน้ําเกิดจากเขาพนมดงรัก ไหลผานเขตอําเภอสังขะ อําเภอศรีณรงค
เปนแหลงน้ําที่ใชประโยชนทางดานการเกษตร การเลี้ยงสัตว ในฤดูแลงน้ําแหงเปนบางชวงของลําหวย
7. ลําหวยระหาร ไหลผานเขตอําเภอเมืองสุรินทร ในฤดูฝนน้ําจะทวมหลาก แตใน
ฤดูแลงน้ําจะแหงขอด ไมสามารถกักเก็บน้ําไวใชประโยชนได
8. ลําหวยแกว ไหลผานเขตอําเภอรัตนบุรี และไหลลงสูแมน้ํามูล ฤดูแลงบางชวงของลํา
หวยน้ําตื้นเขิน ไมสามารถกักเก็บน้ําไวใชประโยชนไดเชนเดียวกัน
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9. ลําหวยสําราญ เปนลําหวยที่แบงอาณาเขตจังหวัดสุรินทร กับจังหวัดศรีสะเกษ ตนน้ํา
เกิดจากเขาพนมดัจ (เขาขาด) และพนมซแร็ยซระน็อฮ (เขานางโศก) ไหลผานเขตอําเภอบัวเชด และ
อําเภอสังขะ
10. ลําหวยจริง เปนลําหวยที่แบงอาณาเขต อําเภอศรีขรภูมิ กับอําเภอโนนนารายณ
และอําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทรมีโครงการชลประทาน 1 แหง คือ เขื่อนหวยเสนง (สะเนง=เขาสัตว)
อยูในเขตอําเภอเมืองสุรินทร เปนโครงการสงน้ําทดน้ํา เอื้อประโยชนตอการทํานาในพื้นที่ไมต่ํากวา
46,180 ไร
11. ลําหวยไผ ตนน้ําเกิดจากทองทุงนาในเขตอําเภอสนม ไหลผานเขตตําบลโพนโก
อําเภอสนม เปนแหลงน้ําที่ใชประโยชนทางดานการเกษตร การเลี้ยงสัตว โดยปลายน้ําอยูท ี่แมน้ํามูล
ตําบลน้ําเขียว อําเภอรัตนบุรี อางเก็บน้ําหวยลําพอก อําเภอศรีขรภูมิ
ทรัพยากรปาไม จังหวัดสุรินทร มีทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ คือ ปาไม ซึ่งมีพื้นทีป่ าไมทงั้ จังหวัด
ประมาณ 1,434,001 ไร ปจจุบันมีพื้นที่ปาสมบูรณเหลืออยูป ระมาณ 187,343 ไร จังหวัดสุรินทร มีพื้นทีท่ ี่
ไดรับการประกาศเปนเขตปาจํานวน 1,382,625 ไรหรือคิดเปนรอยละ 27.23 ของพื้นที่ โดยสามารถแยก
ไดดังนี้ คือ
1. เขตปาสงวนแหงชาติ จํานวน 26 ปา
2. วนอุทยาน จํานวน 2 แหง ไดแก วนอุทยานพนมสวาย อําเภอเมืองสุรินทร เนือ้ ที่
2,500 ไร และวนอุทยานปาสนหนองคู อําเภอสังขะ เนื้อที่ 625 ไร
3. เขตรักษาพันธสัตวปา 1 แหง คือ เขตรักษาพันธสัตวปาหวยสําราญ-หวยทับทัน อยูใน
พื้นที่อําเภอพนมดงรัก อําเภอกาบเชิง อําเภอสังขะ และอําเภอบัวเชด เนื้อที่ 313,750 ไร
4. ปาชุมชน เอกสารบรรยายสรุปจังหวัดสุรินทร ประจําป พ.ศ. 2540 มีการตัดไม
ทําลายปาคอนขางสูง โดยเฉพาะการบุกรุก แผวถาง เพือ่ การเกษตรกรรม ปาไมสวนใหญอยูทางตอนใต
ของจังหวัดบริเวณเทือกเขาพนมดงรัก ในเขตอําเภอสังขะ อําเภอบัวเชด อําเภอกาบเชิง และอําเภอพนม
ดงรัก และยังมีปาไมกระจัดกระจายเปนหยอม ๆ ในเขตอําเภอปราสาท อําเภอเมืองสุรินทร อําเภอทาตูม
อําเภอรัตนบุรี อําเภอลําดวน และอําเภอศีขรภูมิ ตนไมที่มอี ยูโดยทั่วไปในจังหวัดสุรินทร ไดแก ตนเต็ง รัง
ยาง ประดู พะยูง ตาด แดง กะบาก และอื่น ๆ รวมทัง้ ตนมันปลา หรือตนกันเกรา ซึง่ เปนตนไมประจํา
จังหวัดสุรินทร จากการที่ปาไมถูกทําลายมาก จึงมีการปลูกปาทดแทน หรือปลูกไมโตเร็วเพื่อการใชสอย
เชน ตนกระถินณรงค ตนยางพารา ตนตะกู และตนยูคาลิปตัส เปนตน (พื้นที่สวนใหญอยูในความดูแลของ
ออป. (องคการอุตสาหกรรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
ทรัพยากรสัตวปา จังหวัดสุรินทรมีทรัพยากรสัตวปาอยูม ากมายทั่วทั้งจังหวัด แตปจจุบันนี้สัตวปา
จะมีอยูเ ฉพาะตามพื้นที่ปาทีอ่ นุรกั ษไวและอาศัยอยูในเขตปาสงวนและเขตรักษาพันธสัตวปาเทานั้น สวน
สัตวปาที่พบเห็นไดในปจจุบันที่เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยทับทัน-หวยสําราญ ไดแก เกง กวาง ลิ่น วัวแดง
กระจง ลิง คาง ชะนี เสือโครง เลียงผา อีเห็น แมวดาว ชะมด เมน ไกฟาพญาลอ นกนานาชนิด โดยเฉพาะ
อยางยิ่งหมูปา และกระจงมีอยูจ ํานวนมากทั่วพื้นที่ สัตวทมี่ ลี ักษณะเดนในพื้นที่ ไดแก ไกฟาพญาลอ เกง
และที่พบเห็นในวนอุทยานพนมสวาย ไดแก กระรอก กระตายปา สัตวปกมีบางแตไมมากนักไดแก นก
กระเต็น บาง นกกระทาดง นกกวัก นกกระปูด นกกางเขนดง นกเขาหลวง นกเปดน้ําและนกเหยี่ยว และ
ที่พบในวนอุทยานปาสนหนองคู ไดแก กระรอก บาง กระตายปา งู แย และนกเขา นกกะปูด นกเอี้ยง
บางครัง้ ก็จะมีพบนกเงือกมาอยูบาง และยังมีสัตวปาอีกหลายชนิดที่สามารถพบเห็นไดในปาชุมชนตาง ๆ
ที่มีการอนุรักษผืนปาไว
ทรัพยากรน้ํา จังหวัดสุรินทรมลี ําน้ําธรรมชาติที่สําคัญ 8 สาย คือ แมน้ํามูล ลําน้ําชีนอย ลําหวย
อารีย ลําหวยพลับพลา ลําหวยระวี ลําหวยทับทัน ลําหวยสําราญ และลําหวยแกว เปนลําน้ําที่ทํา
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ประโยชนแกจังหวัดนอกจากนั้นยังมีแหลงน้ําอื่น ๆ ในเขตอําเภอตาง ๆ รวมถึงแหลงน้ําอื่นที่ไมเอื้อ
ประโยชนมากนัก เนื่องจากในฤดูแลงไมมีน้ําอีกเปนจํานวนมาก
ทรัพยากรธรณี
จังหวัดสุรินทรมที รัพยากรทางธรณีทสี่ ําคัญ ไดแก ทรายแมน้ํามูล พบที่อําเภอทาตูม และอําเภอชุมพลบุรี
บอหินลูกรัง พบที่ อําเภอทาตูม อําเภอสําโรงทาบ อําเภอเมืองสุรินทร และอําเภอสังขะ หินภูเขา เปนหิน
ภูเขาที่ไดจากเขาสวาย ทองที่ตําบลสวาย และตําบลนาบัว สําหรับปอนโรงงานโมหินเพื่อใชประโยชนใน
การกอสราง
พัฒนาการทางประวัติศาสตรของทองถิ่น
การตั้งถิ่นฐาน สมัยทวารวดี พบมีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานมากอนแลวในดินแดนแถบอิสานใต
ไปจนถึงบริเวณแถบอิสานกลางโดยชนชาติแรกๆ ที่ไดเขาอาศัยอยู ชาติพันธุตระกูลมอญ ละวา ลั๊ว ขอม
สมัยอาณาจักรขอมรุงเรือง ราวพุทธศตวรรษที่ 16-18 เปนตนมา ซึ่งชาวขอม (กูย กวย ขา ขมุ ลัวะ ละวา
เยอ หรือสวย) ซึง่ เปนคนพื้นเมืองดั้งเดิมในแถบดินแดนอิสานใต และแถบสปป.ลาว สยาม กัมพูชา และ
ญวน สุรินทรเปนจังหวัดหนึง่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความเปนมายาวนาน จากหลักฐานทาง
โบราณคดีที่พบ ขอมูลในพงศาวดาร เรื่องเลาตํานานที่เลาสืบตอกันมาเปนทีอ่ ยูของชนหลายเผาพันธุทั้ง
สยาม ไทย กวยหรือกูย (ขอม) เขมร (ขะแมร) ลาว ทําใหมภี าษาและวัฒนธรรมที่หลากหลายทีผ่ สมผสาน
กันอยางกลมกลืน
เมืองโบราณเขตเมืองเกาของเมืองสุรินทร เมืองโบราณเขตเมืองเกาของเมืองสุรินทร อยูพื้นที่
ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทรมมี นุษยเขามาตั้งชุมชนแลวตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย ลักษณะ
ชุมชนเปนเนินดินมีคูน้ําคันดินลอมรอบ รูปวงรี หรือวงกลม ขนาดกวางประมาณ 1,000 เมตร ยาว
ประมาณ 1,300 เมตร เปนลักษณะเฉพาะของแผนผังเมืองโบราณตั้งแตในสมัยกอนประวัติศาสตรตอน
ปลายถึงสมัยประวัติศาสตรตอนตนซึง่ พบทั่วไปในเขตภาคอีสานตอนลาง กรมศิลปากรไดประกาศขึ้น
ทะเบียนโบราณสถานเมืองสุรินทรในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 95 ตอนที่ 98 ลงวันที่ 19 กันยายน 2521
จากการสํารวจของหนวยศิลปากรที่ 6 ในป พ.ศ. 2534 พบวาตัวเมืองยังมีสภาพทีส่ มบูรณเห็นแนวคูน้ําคันดินแบงออกเปน 2 ชั้น คือ เมืองชั้นในและเมืองชั้นนอกเมืองชั้นใน มีลักษณะเปนรูปวงรีแบบสมัยกอน
ประวัติศาสตรตอนปลายถึงสมัยประวัติศาสตรตอนตน มีขนาดกวางประมาณ 1,000 เมตร ยาวประมาณ
1,300 เมตร สภาพคูเมืองคอนขางสมบูรณ มีบางสวนเทานัน้ ที่ขาดหายไปเมืองชั้นนอก มีลักษณะแผนผัง
เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาแบบชุมชนขอมโบราณ มีคูน้ํา 2 ชั้น คันดิน 1 ชั้นลอมรอบ ขนาดกวาง 1,500 เมตร
ยาว 2,500 เมตร สภาพคูเมืองคอนขางสมบูรณ ยกเวนดานทิศใตจะเห็นไดวา ตัวเมืองสุรินทรในปจจุบันนี้
เคยเปนบานเมืองมาแลวตั้งแตสมัยโบราณกาลมาหลายพันป ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความเจริญรุงเรืองของ
เมืองสุรินทรในอดีต ตลอดจนถึงภูมปิ ญญาของบรรพบุรุษของชาวสุรินทรไดเปนอยางดี ดังนั้น จึงเปน
หนาที่อยางสําคัญที่คนสุรินทรในปจจุบันจะชวยกันรักษามรดกอันทรงคุณคาชิ้นนี้ไวตราบชั่วลูกหลาน
ดวยการไมบุกรุกทําลายคูน้ําคันดินของเมืองโบราณสุรินทร จากการศึกษาวิจัยการและสํารวจพบแหลง
โบราณคดีในจังหวัดสุรินทร กวา 59 แหง สวนมากเปนชุมชนโบราณทีม่ ีคูน้ํา-คันดินลอมรอบรูปวงรี หรือ
วงกลม ไดแก แหลงโบราณคดีบานโนนสวรรค ตําบลนาหนองไผ อําเภอชุมพลบุรี หมูบ านเปนเนินสูงเกือบ
3 เมตร พบโบราณวัตถุไดแก เศษภาชนะดินเผาแบบตางๆ รวมทั้งภาชนะเคลือบสีน้ําตาลแบบขอม และ
พบภาชนะที่ใชบรรจุมลี ักษณะเปนภาชนะกนมนขนาดใหญ ที่ใชในการฝงศพครั้งที่สองของมนุษยสมัยกอน
ประวัติศาสตร ที่มีอายุอยูในราว 2,000-1,500 ป มาแลว พบมากไปตลอดลุมแมน้ํามูลตอนกลางแถบ
จังหวัดบุรรี ัมย สุรินทร มหาสารคาม รอยเอ็ด และขอนแกน เปนลักษณะของกลุมวัฒนธรรมทุงกุลารองไห
ปจจุบันจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติสรุ ินทร แหลงโบราณคดีบานปราสาท ตําบลปราสาททนง
อําเภอปราสาท แหลงโบราณคดีแหงนี้เปนที่ตั้งของปราสาททนง เปนโบราณสถานขอมชึ่งกรมศิลปากรมี
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โครงการขุดแตง ในป พ.ศ. 2536 และไดขุดตรวจชั้นดินทางดานหลังของโบราณสถาน พบหลักฐานสําคัญ
แสดงใหเห็นถึงการอยุอ าศัยของมนุษยมากอนจะสรางปราสาท คือ โครงกระดูกมนุษยเพศชาย อายุ
ประมาณ 35- 40 ป ปจจุบันไดนํามาจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สุรินทร นอกจากแหลง
โบราณคดีทั้งสองแหลงนี้แลว ยังไมมีการขุดคนตามหลักวิชาการในอีกกวา 50 แหง อาศัยเพียงเทียบเคียง
คาอายุกับแหลงอื่น ๆ พอสรุปไดวามีอายุอยูในราว 2,000-1,500 ปมาแลว หมอมอมรวงศวิจิตร กลาวไว
ในพงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสานกลาววา เดิมพื้นที่ในมณฑลลาวทางนี้ เมื่อกอนจุลศักราชได 1,000 ป
ก็เปนทําเลปาดง (เปนการเรียกไปเองของสมัยกรุงศรีอยุธยา) ซึ่งเปนที่อาศัยของพวกคนอันสืบเชื้อสายมา
แตขอม ตอมาเรียกกันวา กูย, กวย, สวย ซึ่งยังมีอาศัยอยูในฝงโขงตะวันออก ซึ่งปรากฏหลักฐานการสราง
ปราสาทหิน และจากอิฐดินเผาจํานวนมากมีกระจายอยูท ั่วไปในแถบอิสานใต ละโว (ลพบุรี) ไปจนถึงใน
เขตภาคกลาง (สมัยกรุงศรีอยุธยา หรือสมัยอาณาจักรทาวราวดี) และภาคเหนือตอนลาง จากหลักฐานที่
พบภาชนะดินเผา ยุคกอนประวัติศาสตรบริเวณจังหวัดสุรินทร และพบแหลงชุมชนโบราณหลายแหง ยอม
แสดงใหเห็นวา ในบริเวณจังหวัดสุรินทร มีผูคนอาศัยนานมาแลวตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร ในปพ.ศ.
2538 นายเจริญ ไวรวัจยกุล อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พรอมคณะไดศึกษาและเก็บขอมูลชุมชน
โบราณบริเวณทุง กุลารองไห หวยลําพลับพลาดานบนและลําน้ํามูลดานใต เนื่องจากพบเนินสูง ๆ ต่ํา ๆ
อยูเปนจํานวนมาก จากการสํารวจสันนิษฐานวาเนินเหลานีเ้ ปนที่อยูอาศัยของมนุษยมาอยางตอเนื่อง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบหลักฐานชุมชนสมัยทวารวดีทงั้ ภูมิภาค เมืองโบราณทีส่ ําคัญ เชน
เมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ เมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม เมืองกันทรวิชัย อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เมืองโบราณบานคอนสวรรค อําเภอ
คอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ เมืองเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เปนตน สิ่งที่เห็นไดชัดเจนและ
เปนรูปธรรมอยางหนึง่ ของวัฒนธรรมทวารวดี นั่นคือ การนับถือศาสนาพุทธ ซึ่งกอใหเกิดงานศิลปกรรมที่
เนื่องในศาสนา ตามเมืองหรือชุมชนโบราณสมัยทวารวดีจะพบวามีการสรางสิง่ กอสราง หรือ รูปเคารพใน
ศาสนาพุทธขึ้น ไดแก พระพุทธรูป พระพิมพ ใบเสมา เปนตน
ประวัติศาสตรเมืองสุรินทร เมืองสุรินทรเปนเมืองเกาแกมีประวัติความเปนมายาวนาน มี
วัฒนธรรมที่สงั่ สมสืบทอดมาตัง้ แตสมัยโบราณจนถึงสมัยปจจุบัน สิง่ ที่ปรากฏหลักฐานบงบอกชัดเจน ไดแก
คูเมือง 3 ชั้น มีเนินดินเปนกําแพง สันนิษฐานวาเคยเปนเมืองหนาดานของขอม ดังที่[[สมเด็จพระเจาบรม
วงศเธอ เจาฟาบริพัตรสุขุมพันธุ กรมพระนครสวรรควรพินิตจอมพล สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟา
บริพัตรสุขุมพันธุ กรมพระนครสวรรควรพินิต]] ทรงเรียบเรียง ถวายสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระ
ยาดํารงราชานุภาพ ในการรายงานตรวจราชการมณฑลอีสานและนครราชสีมา ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.
2469 ดังนี้ เมืองสุรินทรเปนเมืองทีส่ รางอยางมั่นคงในปางกอน มีคูถึง 3 ชั้น มีเนินดินเปนกําแพงเมือง
นาจะเปนเพราะเห็นวาเปนเมืองหนาดานทั้งทางตะวันออก และทางใตซึ่งมีชองขามเขาบรรทัดตอจังหวัด
สุรินทรอยูห ลายชอง คือ ชองปราสาทตาเมิน, ชองเสม็ก, ชองดอนแกว เปนตน ซึ่งมีทางเดินไปสูศรีโสภณ
และเมืองจงกัน ยังมีคนและเกวียนเดินอยูท ุกชอง แตเปนทางลําบาก คงสะดวกแตชองตะโก ตอมาทาง
ตะวันตก ซึ่งกรมทางไดไปทํางานไวเรียบรอยแลว บริเวณเมืองสุรินทรเปนพื้นทีล่ ุม น้ําทวมตลอดป แตก็ทํา
ไรนาได เปนทุงใหญ บานเมืองกําลังจะเจริญขึ้น เพราะเปนปลายทางรถไฟ มีหอ งแถวคึกคักไมหยอนกวา
อุบล และกําลังสรางทําอยูอีกก็มีมาก พลเมืองแหงจังหวัดสุรนิ ทรเปนกูย กวย สวย (ขอม) และเขมร เปน
ชาวพื้นเมือง เชน บุรรี ัมยบางสวน นางรอง มีลาวเจือปนบางเปนสวนนอย ซึ่งชาวกูย (ขอม กวย ขา ละวา
ลั้ว ลื้อ เยอ หรือสวย) พูดภาษาของตนตางหากซึง่ เปนภาษาของพลเมืองแรกเริม่ ของชาวสุรินทรและเปน
ภาษาของผูกอตั้งเมืองสุรินทรคนแรก พระสุรินทรภักดีศรีณรงคจางวาง (เชียงปุม) และชาวกูย กวย สวย
(ขอม) สวนใหญสามารถสือ่ สารภาษาทองถิ่นไดหลายภาษา สวนพวกเขมรพลเมืองสุรินทรยังคงพูดภาษา
เขมร อยูทั่วไปและที่กลาววาไมรูภาษาไทยก็มีตองใชลามเนือง ๆ ผูปกครองทองถิ่น เห็นวาเปนการดิ้นรน

10
แสรงทําเปนพูดไทยไมไดก็มีอยูม าก ชาวเขมรต่ําอพยบและถูกจับเปนเชลยเขามาในแถบเมืองสุรินทรมาก
ในป พ.ศ. 2324 ซึ่งทางฝายเขมรต่ําเกิดการจลาจล โดยเจาทะละหะ (มู) กับพระยาวิมลราช (ฮู) ฝกใฝ
ในทางญวน สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีโปรดเกลา ใหสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก กับพระยาสุรสีห
ยกกองทัพไปปราบปราม โดยเกณฑกําลังทางขุขันธ ประทายสมันต (เมืองสุรินทร) สังขะ ไปชวย
ปราบปรามเมืองประทายเพชร ประทายมาศ เมืองรูงตําแรย กําปงสวายและเสียมราฐ ในอดีตการไปมาถึง
กันกับพวกเขมรต่ําในการปกครองฝรั่งเศสนั้น สอบสวนไดความวายังมีอยูเสมอแตมีขางฝายคนเรื่องเขมร
ต่ําอพยพเขามาอยูท างเราเสียมากกวา ปหนึ่ง เขาประมาณ 50 - 100 คน โดยมากเปนเรื่องหนีสวยอากรที่
ทางฝายโนนเก็บแรงกวาทางนี้ หรือการเกณฑแรงงาน ความยากจน และสงครามซึ่งเกิดขึ้นอยูเ นืองๆ
จังหวัดสุรินทร มีลําดับการพัฒนาทางประวัติศาสตรอยางคอยเปนคอยไป ทัง้ ทางดานการปกครอง สังคม
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง จากการตัง้ บานเรือนที่มีวิถีชีวิตอยางเรียบงายในอดีต มาเปนวิถีชีวิต
ที่ลับซับซอนอยางในปจจุบัน โดยเฉพาะการสะทอนความเคลื่อนไหวของผูคนที่มมี ิติความสัมพันธตอกันอยู
ตลอดเวลา อันเปนลักษณะโดดเดนของผูคนชาวจังหวัดสุรินทร
กอนสมัยกรุงศรีอยุธยา พระยาประชากรกิจกรจักรเชื่อวา ชนที่ตั้งหลักแหลงอยูในพื้นที่
ของอีสานลางคือ สุรินทร นครราชสีมา หรือ โคราช (เมืองโคราชเกา บริเวณอําเภอเสิงสาง เมืองพิมาย
และบริเวณใกลเคียง มีโบราณสถานเหลืออยูใหเห็น 3 แหงดวยกัน คือ ปราสาทโนนกู ปราสาทเมืองแขก
และปราสาทเมืองเกา การเดินทางใชทางหลวงหมายเลข 2 ไปจนถึงกิโลเมตร ที่ 221-222 เลี้ยวขวาไป
ตามทางเขาสูอําเภอสูงเนิน 2.7 กิโลเมตร จะพบทางแยกขวามือตรงมุมวัดญาณโศภิตวนาราม (วัดปาสูง
เนิน) ซึ่งเปนเสนทางเขาสูเมืองโบราณโคราช รวมระยะทางหางจากตัวเมืองประมาณ 32 กิโลเมตร)
บุรรี ัมย ศรีสะเกษ อุบลราชธานีบางสวน กลุม แรกคือ กวย กูย ขา ขมุ ลัวะ ละวา เยอ (ทั้งหมดสืบเชื้อสาย
มาจากขอม) ซึ่งเปนพวกเดียวกัน แตเรียกตามสําเนียงของภาษาพูดในแตละทองถิ่น แตในสมัยพระบาท
สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัว กลับเรียกชนกลุม นี้วา ชาวสวย (ขอม) อีริค ไซเดนฟาเดน นักชาติพันธุ
วิทยาชาวเดนมารก สันนิษฐานวาพวกกูย กวย เคลื่อนยายจากประเทศจีนเขาสูป ระเทศพมา และมาถึง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เมื่อประมาณ 1,200 ป กอนคริสตกาล หรือประมาณ 3,000 ป
เศษมาแลว ชาวกูยเหลานี้อาศัยอยูเ ปนบริเวณกวาง ตั้งแตภาคใตของลาว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
กัมพูชาและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พวกที่อพยพเขามาเปนระรอกที่ 2 และที่ 3 คือ
เขมรและลาว หมอมอมรวงศวิจิตร กลาวไวในพงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสานกลาววา เดิมพื้นที่ในมณฑล
ลาวทางนี้ เมือ่ กอนจุลศักราชได 1,000 ป ก็เปนทําเลปาดง ซึ่งเปนที่อาศัยของพวกคนอันสืบเชื้อสายมาแต
ขอม ตอมาเรียกกันวา กูย, กวย, สวย ซึ่งยังมีอาศัยอยูในฝงโขงตะวันออก ซึ่งปรากฏหลักฐานการสราง
ปราสาทหิน และจากอิฐดินเผาจํานวนมากมีกระจายอยูท ั่วไปในแถบอิสานใต ละโว (ลพบุรี) ไปจนถึงใน
เขตภาคกลางและภาคเหนือตอนลาง เขมร (ขะแมร) เพิง่ อพยพเขามาอยูในสมัยอาณาจักรขอมรุงเรือง ราว
พุทธศตวรรษที่ 16-18 เปนตนมา อาจจะมาจากแถบหมูเ กาะของตางๆ ของอินโดนีเซีย และฟลิปปนสใน
ปจจุบัน ภายหลังไดผสมกลมกลืนกับชาวขอม (กูย กวย สวย) บาง ซึ่งเปนคนพื้นเมืองเจาของแผนดิน
ดั้งเดิมและไดชื่ออีกชื่อหนึง่ วา พวกเขมรปาดง (ขา-เขมร) ในสมัยกรุงศรีอยุธยา (ซึ่งทางกรุงศรีอยุธยาเรียก
ไปเองในเขตอิสานกลางและเขตอินสานใตโดยที่คนในพื้นที่ไมยอมรับ) สวนพวกลาวนั้นอพยพเขามาอยูใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ราว พ.ศ. 2257-พ.ศ. 2261
สมัยกรุงศรีอยุธยา ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี ไดแพรขยายอิทธิพลทางการเมือง
ทําใหกัมพูชาตกอยูในฐานะประเทศราชและในระหวางปพ.ศ. 2103 อาณาจักรลาวมีศูนยกลางการ
ปกครองอยูที่นครเวียงจันทน พระเจาไชยเชษฐาธิราช (พ.ศ. 2091-พ.ศ. 2111) กษัตริยของลาวไดสราง
นครเวียงจันทนเปนเมืองหลวงของลานชางในปพ.ศ. 2257 ลาวแตกออกเปน 3 รัฐอิสระ คือหลวงพระบาง
เวียงจันทน และจําปาศักดิ์ มีชาวกูย - ลาวกลุมหนึ่งซึ่งนําโดยเจาราชครูหลวงแหงวัดปาโพนสะเม็ดพรอม
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ดวยนักศึกษาวัด ทั้งที่กําลังศึกษา เปนพระภิกษุสามเณรอยูแ ละทีจ่ บการศึกษาแลวเปนอายเชียง อายทิด
(บันฑิต) อายจารย (อาจารย) กับพวกขาทางใตไปบูรณะพระธาตุพนม และไปจนถึงเขมร แลวกลับมาตั้ง
หลักแหลงอยูทเี่ มืองจําปาศักดิ์ เมืองจําปาศักดิ์นั้นเปนเมืองพี่เมืองนองกับเมืองอัตตะปอแสนแปง (แสน
แปง) ซึ่งตางเปนเมืองของพวกลัวะ ละวา ขอม กูย (หรือชนเผาพันธุที่เราเรียกวากูย กวย ขา เยอ สวยใน
ปจจุบัน) ขณะนั้นเมืองจําปาศักดิป์ กครองโดยนางแพง เจาหญิงขา-ลัวะ (กูย กวย ขอม) ธิดาของนางเพา
กับเจาคําชาง หรือบางคํา ดวยคุณงามความดีของเจาราชครูหลวงแหงวัดปาโพนสะเม็ด นางแพงจึงมอบ
อํานาจการปกครองเมืองจําปาศักดิ์ให เจาราชครูหลวงจึงไดอัณเชิญเจาสรอยศรีสมุทรพุทธางกูรจากนคร
เวียงจันทนไปปกครองนครจําปาศักดิ์นับตั้งแตพ.ศ. 2261-พ.ศ. 2281 เปนตนมา เมื่อเจาสรอยศรีสมุทร
พุทธางกูรไดปกครองจําปาศักดิ์แลว เจาราชครูแหงวัดปาโพนสะเม็ดจึงขยายอํานาจ โดยตั้งผูที่มีความรู
ความสามารถ ออกไปปกครองเมืองของลัวะ ละวา ขาตาง ๆ ภายในเขตเมืองจําปาศักดิ์ เชน สงจารยหวด
เปนเจาเมืองโขงสีพ่ ันดอน ใหทาวมั่นไปตัง้ บานโพนขึ้นเปนเมืองสาระวันแตชาวบานชอบเรียกเมืองมั่นตาม
ชื่อทาวมั่นและเรียกควบกับเมืองคําทองใหญวาเมืองมั่นคําทอง ใหจารยแกไปตั้งบานถง (ทง) เปนเมือง
สุวรรณภูมิ (ในจังหวัดรอยเอ็ดในปจจุบัน) ใหจารยเซียงมาตัง้ บานโนนสามขาเปนเมืองศรีนครเขต
(ศรีสะเกษในปจจุบัน) ตั้งไดไมนานเมืองศรีนครเขตก็ถกู ทิ้งใหเปนเมืองรางการแยกเปนรัฐอิสระของ
อาณาจักรลาว ทําใหทั้ง 3 รัฐ เกิดการแข็งตอเมืองกันและตางสะสมแสนยานุภาพไวตอสู ปองกันการ
รุกราน เมืองจําปาศักดิจ์ ึงบังคับใหอัตตะปอ แสนปางสงชางปอนกองทัพใหแกจําปาศักดิ์ตามที่ตองการ
ทําใหชาวอัตตะปอแสนปางทนตอสภาพถูกบีบบังคับไมได สวนหนึ่งจึงขามลําน้ําโขงเขามาอาศัยกับพวกกูย
กวย หรือสวยดั้งเดิมบริเวณปาดงดิบแถบอีสานลาง คือ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร บุรีรมั ย
มหาสารคาม และบางสวนของนครราชสีมา ขอนแกน ชัยภูมิ ชาวกูย กวย (ขอม) หลายกลุม พากันขามมา
ตั้งหลักแหลงทางฝง ขวาของแมน้ําโขง เพิ่มเติม (ซึ่งแตเดิมมีการตั้งถิ่นฐานในบริเวณภูมิภาคนี้มานานเปน
พันปแลว) เมื่อพ.ศ. 2260 แยกยายกันไปตั้งบานเรือนและมีหัวหนาปกครองตามที่ตาง ๆ ซึง่ เปนจังหวัด
สุรินทรในปจจุบัน คือ
กลุมที่ 1 มาอยูที่บานเมืองที (ปจจุบันอยูในเขตอําเภอเมืองสุรินทร) มีหัวหนาชื่อ
เชียงปุม
กลุมที่ 2 มาอยูที่บานกุดหวายหรือเมืองเตา (ปจจุบันอยูในเขตอําเภอรัตนบุร)ี
มีหัวหนาชื่อ เชียงลี
กลุมที่ 3 มาอยูที่บานเมืองลีง (ปจจุบันอยูในเขตอําเภอจอมพระ) มีหัวหนาชื่อ
เชียงสง
กลุมที่ 4 มาอยูที่บานปราสาทสี่เหลี่ยมโคกลําดวน (ปจจุบันคือบานพื้นทีโ่ ดยรอบของ
ปราสาทสีเ่ หลี่ยมโคกลําดวนหรือสมัยหลังถูกบิดเบือนชื่อมาเปนปราสาทกุด(ปจจุบันในบริเวณภายในพื้นที่
ของวัดเจ็ก) อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ) มีหัวหนาชื่อ ตากะจะ และ เชียงขัน
กลุมที่ 5 มาอยูที่บานอัจจะปะนึง (ปจจุบันอยูในเขตอําเภอสังขะ) มีหัวหนาชื่อ
เชียงฆะ
กลุมที่ 6 มาอยูที่บานกุดปะไท (ปจจุบันคือบานจารพัต อําเภอศีขรภูมิ) มีหัวหนาชื่อ
เชียงไชย ชาวกูย กวย สวย (ขอม) เหลานีม้ ีความชํานาญในการคลองชาง ดานการเมืองการปกครอง
ดานการทหาร ดานวิศวกรรม ดานการแพทย ทําการเกษตร หาของปา ปาดงแถบนีเ้ ดิมมีสัตวปาอุดม
สมบูรณ เชน โขลงชางพัง ชางพลาย ฝูงเกง กวาง ละมั่ง และโคแดง ในอดีตแตละชุมชนชาวกูยมีการไปมา
หาสูกันอยูเสมอ ซึง่ ไมไดมีเสนเขตแดนีดแบงกันในแบบสมัยปจจุบัน
สมัยสมเด็จพระที่นงั่ สุริยาศนอัมรินทร (เจาฟาเอกทัศ กรมขุนอนุรักษมนตรี) แหงกรุงศรีอยุธยา ชางเผือก
เขตกรุงหนีออกมาจากกรุงศรีอยุธยาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเขาสูเขตพิมาย สมเด็จพระเจาอยูหัวจึง
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โปรดใหขุนนางสองพี่นอง (เขาใจวา คือ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และสมเด็จพระ
บวรราชเจามหาสุรสิงหนาท) กับไพรพล 30 คน ออกติดตามชางเผือกมาทางแขวงเมืองพิมาย ไดมาสืบ
ถามรองรอยชางจากชาวเมืองพิมายซึง่ เปนผูชํานาญภูมปิ ระเทศในแถบนั้น ก็ไดรับคําแนะนําใหไปสืบถาม
พวกสวย มอญ แซก โพนชางอยูร ิมเขาดงใหญเชิงเขาพนมดงรัก เมื่อไดรบั คําแนะนําจากชาวเมืองพิมายวา
ชางเผือกหนีไปทางไหนแลว ขุนนางสองพี่นองพรอมดวยไพรพลออกติดตามตอมาตามลําน้ํามูลมาพบเชียง
สีหรือตากะอาม หัวหนาบานกุดหวาย เชียงสีไดพาขุนนางสองพี่นองไปพบหัวหนาหมูบานอื่น ๆ เพื่อจะได
ชวยกันตามหาชางเผือกตอไป โดยไปหาเชียงปุมทีบ่ านเมืองที เชียงปุมไดรวมสมทบกับขุนนางสองพี่นอง
พากันไปหาเชียงไชยที่บานกุดปะไท (บานจารพัต) ไปหาตากะจะและเชียงขันที่บานโคกลําดวน
(หรือชื่อเรียกเต็มวาบานปราสาทสี่เหลี่ยมโคกลําดวน) ไปหาเชียงฆะที่บานอัจจะปะนึง จึงทราบขาวจาก
เชียงฆะวา ไดพบชางเผือกเชือกหนึ่งมีเครือ่ งประดับที่งาพาบริวารซึ่งเปนชางปามาเลนน้ําทีห่ นองโชก หรือ
หนองบัวในเวลาบายทุกวัน เชียงฆะก็พาขุนนางสองพี่นองและพวกไปยังหนองโชก พากันขึ้นตนไมทรี่ ิม
หนองโชกเพื่อดูชางโขลงนั้น ครั้นเวลาบายชางโขลงนั้นก็ออกจากชายปามาเลนน้ําตามเคย ปรากฏวา
ชางเผือกที่หายมานั้นอยูกลางฝูงพากันลงเลนน้ําที่หนองโชก ขุนนางทั้งสองจึงเอากอนอิฐแปดกอนที่นํามา
จากบานเมืองทีขึ้นเสกเวทมนตรตามพิธีกรรมคชศาสตร อธิษฐานแลวขวางไปยังโขลงชางทั้งแปดทิศ ฝาย
ชางปาก็แตกตื่นหนีเขาปาหมด คงเหลืออยูแตชางเผือกเชือกเดียวขุนนางสองพี่นองก็ลงจากตนไมพากันขึ้น
ขี่หลังชางโดยงาย เมื่อจับชางไดแลว ขุนนางสองพี่นอ งและบริวารพากันเดินทางกลับ หัวหนาหมูบ าน
ทั้งหลายทีม่ าชวยเหลือในการติดตามชาง ก็ไดอํานวยความสะดวกในการควบคุมชางเผือกมาสงที่กรุงศรี
อยุธยาดวย เมื่อมาถึงพระนครแลว ขุนนางสองพี่นองจึงไดนําหัวหนาหมูบานทัง้ หลายเขาเฝาสมเด็จพระที่
นั่งสุริยามรินทร และกราบบังคมทูลเหตุการณทั้งหมดใหทรงทราบ สมเด็จพระที่นงั่ สุริยาศนอัมรินทร จึง
โปรดเกลาแตงตั้งบรรดาหัวหนาชาวกูย (กวย, สวย) ใหมีฐานันดรศักดิ์ คือ
1) ตากะจะ เปน หลวงแกวสุวรรณ
2) เชียงขัน เปน หลวงปราบ
3) เชียงฆะ เปน หลวงเพชร
4) เชียงปุม เปน หลวงสุรินทรภักดี
5) เชียงลี เปน หลวงศรีนครเตา
6) เชียงไชย เปน ขุนไชยสุริยงค
กลับไปปกครองคนในหมูบานของตน โดยอยูในอํานาจของกรุงศรีอยุธยาขึ้นตรงตอเมืองพิมาย
พ.ศ. 2306 หลวงสุรินทรภักดี (เชียงปุม) ไดขอพระบรมราชานุญาตยายหมูบ านจากเมืองทีซงึ่ คับแคบและ
ไมสะดวกในการทํามาหากินไปตั้งที่บานคูประทายหรือบานคูประทายสมันต คือที่ตั้งเมืองสุรินทรใน
ปจจุบัน ซึ่งเปนหมูบ านที่กวางใหญมกี ําแพงคายคูลอมรอบถึง 2 ชั้น เปนชัยภูมิเหมาะสมทีจ่ ะปองกันและ
ตอตานศัตรูที่มารุกรานไดเปนอยางดี เมื่อไดรบั อนุญาตแลวหลวงสุรินทรภักดีจึงไดอพยพราษฎรบางสวน
ไปอยูที่บานคูประทาย สวนญาติพี่นอง ชื่อเชียงบิด เชียงเกตุ เชียงพัน นางสะตา นางแล และราษฎรสวน
หนึ่งคงอยู ณ หมูบ านเมืองทีตามเดิม ระหวางที่อยูบานเมืองที หลวงสุรินทรภักดี (เชียงปุม) กับญาติ
รวมกันสรางเจดีย 3 ยอด สูง 18 ศอก และสรางโบสถพรอมพระปฏิมา หนาตักกวาง 4 ศอก ซึ่งปรากฏอยู
ที่วัดเมืองทีมาจนถึงปจจุบันนี้ เมื่อยายถิ่นฐานจากบานเมืองทีไปอยูทบี่ านคูประทายแลว หัวหนาหมูบ าน
ทั้ง 5 จึงไดพากันไปเฝาสมเด็จพระเจาอยูห ัว ณ กรุงศรีอยุธยา นําสิ่งของไปทูลเกลาถวาย คือ ชาง มา
แกนสน ยางสน ปกนก นอระมาด (นอแรด) งาชาง ขี้ผึ้ง น้ําผึ้ง เปนการสงสวยตามราชประเพณี เพราะวา
ขณะนั้นบรรพบุรุษของชาวสุรินทรจะไดอพยพมาตัง้ ถิ่นฐานอยูในดินแดนอันเปนปาดงทึบสวนนี้ โดยตั้ง
หลักแหลงทํามาหากินอยูอ ยางมั่นคงก็ตาม แตก็ยังไมเปนทีร่ จู ักของกรุงศรีอยุธยา ยังคงถือวาเปนกลุม ชนที่
อยูในปาดงในราชอาณาเขตเทานั้น ซึ่งกรุงศรีอยุธยาเริม่ รูจ ักก็โดยหัวหนาหมูบานไดชวยเหลือจับชางเผือก

13
คืนกรุงศรีอยุธยา และเมื่อหัวหนาหมูบ านไดนําของไปทูลเกลาถวายแลว สมเด็จพระเจาอยูหัวพระที่นงั่
สุริยามรินทร จึงไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา แตงตั้งบรรดาศักดิ์ใหหัวหนาหมูบ านสูงขึ้น ดังนี้
หลวงสุรินทรภักดี (เชียงปุม) เปน พระสุรินทรภักดีศรีณรงคจางวาง ยกบานคู
ประทาย เปน เมืองประทายสมันต ใหพระสุรินทรภักดีศรีณรงคจางวาง เปนเจาเมืองปกครอง ตนตระกูล
“อินทนูจิตร”
หลวงเพชร (เชียงฆะ) เปน พระสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ ยกบานอัจจะปะนึง หรือ
บานดงยาง เปน เมืองสังฆะ ใหพระสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ เปนเจาเมืองปกครอง
หลวงศรีนครเตา (เชียงสี หรือตากะอาม) เปน พระศรีนครเตา ยกบานกุดหวาย
เปน เมืองรัตนบุรี ใหพระศรีนครเตา เปนเจาเมืองปกครอง
หลวงแกวสุวรรณ (ตากะจะ) เปน พระไกรภักดีศรีนครลําดวน ยกบานปราสาท
สี่เหลี่ยมโคกลําดวน เปน เมืองขุขันธ ใหพระไกรภักดีศรีนครลําดวน เปนเจาเมืองคนแรกปกครอง
การปกครองบังคับบัญชาแบงเปนหมวดหมู เปนกอง มีนายกอง นายหมวด นายหมู บังคับบัญชาขึ้นตรงตอ
เมืองพิมาย หัวหนาหมูบ านทั้งหมดก็เดินทางกลับและปกครองบานเมืองดวยความสงบสุขตลอดมา
สมัยกรุงธนบุรี เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแกพมาในปพ.ศ. 2310 แลว สมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราชทรงกอบกูอ ิสรภาพและตัง้ กรุงธนบุรีเปนราชธานี เมืองสุรินทรก็ขึ้นตอกรุงธนบุรี เมื่อพ.ศ. 2318
พญาโพธิสาร จากนครจําปาศักดิ์ยกทัพมากวาดตอนครัวบานครัวเมือง เมืองสุวรรณภูมิ เมืองตักศิลา
(อําเภอราษีไศล) และเมืองศรีนครเขต (ศรีสะเกษ) ทิง้ ใหเปนเมืองราง ครั้นเมื่อปพ.ศ. 2321 สมเด็จพระเจา
กรุงธนบุรี (สมเด็จพระเจาตากสิน) จึงโปรดเกลาใหสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกเปนแมทัพไปสมทบ
กําลังเกณฑเมืองขุขันธ เมืองสังขะบุรี และกองทัพชางคูประทายสมันต ขึ้นไปตีเมืองจําปาศักดิ์
เมืองนครพนม บานหนองคาย เวียงจันทน เปนกําลังสําคัญในการขยายอิทธิพลสูเ ขมร ในปพ.ศ. 2324
ทางฝายเขมรเกิดการจลาจล โดยเจาทะละหะ (มู) กับพระยาวิมลราช (ฮู) ฝกใฝในทางญวน สมเด็จพระเจา
กรุงธนบุรีโปรดเกลา ใหสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศกึ กับพระยาสุรสีห ยกกองทัพไปปราบปราม โดย
เกณฑกําลังทางขุขันธ ประทายสมันต (เมืองสุรินทร) สังขะ ไปชวยปราบปรามเมืองประทายเพชร
ประทายมาศ เมืองรูงตําแรย กําปงสวายและเสียมราฐ การปราบปรามยังไมราบคาบ เกิดความไมสงบขึ้น
ในกรุงธนบุรี สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศกึ ทราบขาวจึงเลิกทัพกลับคืนมายังกรุงธนบุรี ในระหวาง
สงครามครั้งนี้ไดมพี วกเขมรหลบหนีสงครามจากเมืองเสียมราฐ กําปงสวาย ประทายเพชร และเมืองอื่น ๆ
เขามาอยูในเมืองประทายสมันต และสังขะเปนจํานวนมาก อาทิ ออกญานินทรเสนหา จางวาง ออกไกร
แปน ออกญาตูม นางดาม บุตรีเจาเมืองประทายเพชร (ซึ่งอาจจะเปนชาวกูย) รวมทั้งพี่นองบาวไพรเมือง
เสียมราฐ (ซึง่ อาจจะเปนชาวกูย และเขมร ซึง่ ยังคงมีการอาศัยกระจายอยูทั่วไปในประเทศกัมพูชาใน
ปจจุบัน) ก็ไดพากันมาอยูเมืองประทายสมันตดวย ตอมานางดามไดแตงงานกับสุนหลานชายของพระยา
สุรินทรภักดีศรีณรงคจางวาง (เชียงปุม) ภายหลังชาวเขมรทราบวา นางดามซึง่ เปนนายของตนมาเปนสะใภ
เจาเมือง จึงพากันอพยพมาอยูท ี่เมืองคูประทายมากขึ้น ดังนัน้ ชาวเมืองคูประทาย ซึ่งเปนชาวกวย
จึงปะปนกับเขมรและเพราะเหตุที่ชาวเขมรมีความเจริญรุง เรืองมากอน วัฒนธรรมตลอดทัง้ ความเปนอยู
จึงผันแปรไปทางเขมรมากขึ้นประกอบกับเมืองสุรินทรรับผิดชอบเกลี้ยกลอมผูคนในเขตแดนเขมร
ตลอดจนใหเจาเมืองกรมการเมืองตาง ๆ เหลานี้จัดสงคนไปลาดตระเวน เกลี้ยกลอมผูคนในเขตรับผิดชอบ
เดือนละสองครั้ง ใหมาตั้งบานเรือนอยูในเขตเมืองสุรินทร ทําใหวัฒนธรรมเขมรเจริญขึ้นอยางรวดเร็ว
เมื่อเสร็จศึกสงครามเมืองเวียงจันทนและเมืองเขมรแลว เจาเมืองประทายสมันต (เมืองสุรินทร) เมืองขุขันธ
และเมืองสังฆะไดรบั เลื่อนบรรดาศักดิ์เปน "พระยา" ทัง้ 3 เมือง
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สมัยกรุงรัตนโกสินทร
สมัยรัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ไดเสด็จเถลิง
ถวัลยราชสมบัติ ในปพ.ศ. 2325 และตั้งกรุงเทพมหานครเปนราชธานี พ.ศ. 2306 หลวงสุรินทรภักดี
(เชียงปุม) ไดขอพระบรมราชานุญาตยายหมูบานจากเมืองทีที่คับแคบไปตั้งที่บานคูประทายคือที่ตั้งเมือง
สุรินทรปจ จุบัน ซึ่งเปนหมูบ านที่กวางใหญ มีกําแพงคายคูลอ มถึงสองชั้นเปนชัยภูมิที่เหมาะสม ระหวางที่
อยูบานเมืองที หลวงสุรินทรภักดี (เชียงปุม) ไดสรางเจดียส ามยอด สูง 18 ศอก สรางโบสถพรอมพระ
ปฏิมา หนาตักกวาง 4 ศอก ยังปรากฏอยูที่วัดเมืองทีมาถึงปจจุบัน ตอมาหัวหนาหมูบ านชาวกูยทั้งหาคนได
พากันไปเฝาสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ กรุงศรีอยุธยา และไดนําสิ่งของไปถวายคือ ชาง มา แกนสม ยางสน
นอระมาด งาชาง ปกนก ขี้ผึ้ง เปนการสงสวยตามราชประเพณีมาแตโบราณ และประกอบกับเปนเมืองเคย
ตามเสด็จพระราชดําเนินในการพระราชสงครามหลายครั้ง มีความชอบเปนอันมากมาก จึงโปรดเกลา
พระราชทานบรรดาศักดิ์ เปน "พระยาสุรินทรภักดีศรีจางวาง (เชียงปุม)" (1) บรรดาศักดิ์ "พระยา"
เปนบรรดาศักดิ์ สําหรับขุนนางระดับสูง หัวหนากรมตางๆ เจาเมืองชั้นโท และแมทัพสําคัญ ในพระไอย
การฯ มีเพียง 33 ตําแหนง ดังนั้น จึงมีประเพณี พระราชทานเครื่องยศ (โปรดดูเรื่อง เครื่องราชอิสริยยศ
ไทย) ประกอบกับบรรดาศักดิ์ดวย โดย พระยาที่มีศักดินามากกวา 5,000 จะไดรับพระราชทานพานทอง
ประกอบเปนเครื่องยศ จึงเรียกกันวา พระยาพานทอง ซึ่งถือเปนขุนนางระดับสูง สวนพระยาทีม่ ีศักดินาต่ํา
กวานี้ จะไมไดรับพระราชทานพานทอง 2)บรรดาศักดิ์ จางวาง เปนบรรดาศักดิ์ชั้นสูงในกรมมหาดเล็ก,
ตําแหนงผูก ํากับการ) พ.ศ. 2329 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ใหเปลี่ยนชื่อ เมืองประทายสมันต เปน
เมืองสุรินทร ตามสรอยบรรดาศักดิ์ของเจาเมืองตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา ในการเปลี่ยนชื่อเมืองประทาย
สมันต เปนเมืองสุรินทรครัง้ นี้ไดโปรดเกลา ใหเจาเมืองพิมาย แบงปนอาณาเขตใหเมืองสุรินทร ดังนี้
ทิศเหนือ จดลําหวยพลับพลา
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ติดตอกับแขวงเมืองรัตนบุรี ตั้งแตแมน้ํามูล ถึงหลักหิน
ตะวันออกบานโพนงอยถึงบานโคกหัวลาว และตอไปยังบานโนนเปอย และตามคลองหวยถึงบานนาดี บาน
สัจจังบรรจง ไปทางตะวันออกถึงหวยทับทัน
ทิศตะวันออก จดหวยทับทัน
ทิศตะวันตก ถึงลําหวยตะโคง หรือชะโกง มีบานกก บานโคกสูง แนงทม สองขั้น
และหวยราช สวนทางทิศใตไมไดบอกไว เพราะขณะนั้นเมืองเขมรบางสวนอยูในความปกครองของไทย
เชนบานจงกัลในเขตเขมรปจจุบัน เคยเปนอําเภอจงกัลของไทย ขึ้นกับเมืองสังขะ
พ.ศ. 2337 พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงคจางวาง (เชียงปุม) เจาเมืองกูยสุรินทรถึงแกกรรม พระยาสุรินทร
ภักดีศรีณรงคจางวาง (เชียงปุม) ตนตระกูล "อินทนูจิตร" มีบตุ ร 4 คน เปนชาย 2 คน ชื่อนายตี และนายมี
เปนหญิง 2 คน ชื่อนางนอยและนางเงิน เมื่อพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงคจางวาง (เชียงปุม) ถึงแกกรรม
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชไดโปรดเกลา ตั้งใหนายตี บุตรชายคนโต เปนพระสุรินทร
ภักดีศรีณรงคจางวาง เจาเมืองสุรินทรคนตอมา พ.ศ. 2342 มีตราโปรดเกลา ใหเกณฑกําลังเมืองสุรินทร
เมืองสังฆะ และเมืองขุขันธ เมืองละ 100 รวม 300 เขากองทัพยกไปตีกองทัพพมา ซึ่งยกมาตั้งอยูในเขต
แขวง เมืองนครเชียงใหม แตกองทัพไทยมิทันไปถึงไดขาววากองทัพพมาถอยไปแลว ก็โปรดเกลาใหยก
กองทัพกลับ และไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหเปลี่ยนนามพระสุรินทรภักดีศรีณรงคจางวาง (ตี)
เปนพระสุรินทรภักดีศรีไผทสมันต พ.ศ. 2350 ทรงพระราชดําริวา เมืองสุรินทร เมืองสังขะ เมืองขุขันธ
เปนเมืองเคยตามเสด็จพระราชดําเนินในการพระราชสงครามหลายครั้ง มีความชอบมาก จึงโปรดเกลา
ใหทั้ง 3 เมืองขึ้นตรงตอกรุงเทพมหานคร เลยทีเดียว มีอํานาจชําระคดีไดเอง ไมตองขึ้นตอเมืองพิมาย
เหมือนแตกอน
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พ.ศ. 2351 พระสุรินทรภักดีศรีไผทสมันต (ตี) เจาเมืองกูยสุรินทรถงึ แกกรรม จึงไดทรงพระกรุณาโปรด
เกลา ใหตงั้ หลวงวิเศษราชา (มี) ผูเปนนองชาย เปนพระสุรินทรภักดีศรีไผทสมันต เจาเมืองสุรินทรสบื
ตอไป
สมัยรัชกาลที่ 2 พ.ศ. 2354 พระสุรินทรภักดีศรีไผทสมันต (มี) เจาเมืองสุรินทรถึงแก
กรรม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ตั้งใหนายสุน บุตรพระสุรินทรภักดีศรีไผทสมันต (ตี) เปนพระสุรินทร
ภักดีศรีไผทสมันตเจาเมืองสุรินทรสืบตอไป ตอมาเมืองขุขันธ ขออนุญาตยกบานลังเสนเปนเมืองกันทร
ลักษณ แลวยายมาอยูที่บานลาวเดิม และยกบานแบบเปนเมืองอุทมุ พรพิสัย แลวยายไปอยูท ี่บานปรือ
สมัยรัชกาลที่ 3 เขตแขวงเมืองจําปาศักดิ์ไปจนถึงเมืองเวียงจันทนอยูในอํานาจเจาอนุ
เมืองเวียงจันทนกบั เจาโยบุตรที่ครองเมืองจําปาศักดิ์ พอลูกทั้งสองเห็นวามีเขตแขวงและกําลังผูคนมากขึ้น
ก็มีใจกําเริบคิดกบฏตอกรุงเทพ เมื่อปพ.ศ. 2369 เจาอนุแตงตั้งใหเจาอุปราช (สีถาน) กับเจาราชวงศเมือง
เวียงจันทน คุมกองทัพยกเขาตีหัวเมืองรายทางเขามาจนถึงจังหวัดนครราชสีมา ฝายทางเมืองจําปาศักดิ์
เจานครจําปาศักดิ์ (โย) ก็เกณฑกําลังยกเปนกองทัพมาตีเมืองขุขันธแตกจับพระยาไกรภักดีศรีนครลําดวน
(บุญจันทร) เจาเมืองขุขันธกับพระภักดีภูธรสงครามปลัด (มานะ) พระแกวมนตรียกกระบัตร (เทศ) กับ
กรมการไดและฆาเสีย สวนเมืองสุรินทร เมืองสังขะ ไดมีการปองกันเมืองอยางเขมแข็งทัง้ กลางวันและ
กลางคืน และไดดเกณฑกําลังไพรพลไปสมทบกับกองทัพหลวงจนเสร็จสงคราม สาเหตุการกบฏครั้งนีม้ ี
หลักฐานทั้งฝายไทยและเอกสารพื้นเวียง เสนอประเด็นความขัดแยงระหวางเจาเมืองนครราชสีมากับเจา
อนุวงศเวียงจันทนไว 3 ประเด็น คือ
ประเด็นที่ 1 การสักเลก (การสักขอมือคนในบังคับ) ในหัวเมืองอีสาน สําหรับการ
สักเลกนี้ไมมีหลักฐานวาเริ่มเมื่อใดแตอยางนอยที่สุดประมาณปพ.ศ. 2317 ชวงสมัยธนบุรี จนเกิดกบฏเจา
อนุวงศเวียงจันทนในปพ.ศ. 2369 การสงขาหลวงมาสักเลกสรางความเดือดรอนใหแกผูคนในหัวเมือง
เขมรปาดงอยางมาก ทั้งนีเ้ พราะนอกจากจะเจ็บตัวจากการสักเลกแลวยังตองเสียคาธรรมเนียมในการสัก
เลกอีก คนละ 1 บาท 1 เฟอง
ประเด็นที่ 2 ความขัดแยงระหวางเจาเมืองนครราชสีมากับเมืองขุขันธ เอกสารพื้น
เวียงกลาวถึงความขัดแยงระหวางพระยาไกรภักดีศรีนครลําดวนเจาเมืองขุขันธ กับพระยาพรหมภักดีเจา
เมืองนครราชสีมา จากการศึกษาของพรรษา สินสวัสดิ์ กลาวไววาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
ทรงมีความเชื่อมั่นและวางพระทัยในความสามารถของพระยาพรหมภักดีเจาเมืองนครราชสีมาดําเนินการ
บางประการที่ทําใหเดือดรอนแกหัวเมืองลาว และหัวเมืองตางๆ ของชาวกูย (เมืองสุรินทร เมืองสังขะ และ
เมืองขุขันธ เปนตน) จนเปนเหตุใหเกิดความบาดหมางกับหัวเมืองในกลุมดังกลาว เชน ในครั้งพระยาพรหม
ภักดีมีคําสั่งใหเกณฑไพรพลจากเมืองอุบลราชธานี เมืองจําปาศักดิ์ เมืองสังขะ เมืองขุขันธ และเมือง
สุรินทรจะยกไปตีชาวขา (ขอม) ในเขตแดนจําปาศักดิเ์ พื่อกวาดตอนสงเขามากรุงเทพในครั้งนั้น พระยาไกร
ภักดีเจาเมืองขุขันธไดเกิดขัดแยงกับพระยาพรหมภักดีอยางรุนแรงถึงกับพระยาไกรภักดีมีใบบอกฟองเขา
มายังกรุงเทพ วาพระยาพรหมภักดีทําการกดขี่ขมเหง ทางกรุงเทพ จึงไดสงขุนนางผูใหญขึ้นไปสอบสวนผล
การสอบสวนปรากฏวา พระยาพรหมภักดีไมผิด ความขัดแยงระหวางพระยาพรหมภักดีกบั พระยาขุขันธได
เกิดบานปลายออกไปเมื่อ พระยาพรหมภักดีสนับสนุนใหเจาทิงหลา ซึ่งเปนนองชายของพระยาขุขันธ กอ
การกบฏตอพระยาขุขันธ และพระยาพรหมภักดีนํา (กองทัพ) จังหวัดนครราชสีมาขึ้นมาสนับสนุนเจาทิง
หลา และไดจุดไฟเผาเมืองขุขันธจนพระยาขุขันธตองหนีไปอยูเมืองนางรอง
ประเด็นที่ 3 ความขัดแยงระหวางเจาเมืองนครราชสีมากับเจานครจําปาศักดิ์
(เมืองของชาวกูย กวย (ขอม)ความขัดแยงครั้งนี้ไมปรากฏในพงศาวดารไทย แตในเอกสารพื้นเวียงกลาววา
เปนฉนวนสําคัญที่สุดทีท่ ําใหเจาอนุวงศกอ การกบฏ กลาวคือ พระยาพรหมภักดีครองเมืองโคราชได 2 ป
มีความขัดของใจที่ไมไดครองเมืองจําปาศักดิ์ จึงจัดสรางดานใกลเมืองพระยาไกรภักดี เจาเมืองขุขันธจน
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เกิดเรื่องกับพระยาไกรภักดี ดังกลาวมาแลว ภายหลังพระยาพรหมภักดีเจาเมืองนครราชสีมามีหนังสือ
สารตรา ไปยังเมืองจําปาศักดิ์ (เจาราชบุตรโย) เจาเมืองจําปาศักดิ์โกรธจึงไปทูลเจาอนุวงศทเี่ วียงจันทน
เจาอนุวงศโกรธแคนมากจาก 3 ประเด็นที่กลาวทําใหเกิดความขัดแยงอยางรุนแรงระหวางเจาอนุวงศแหง
เวียงจันทนกับเจาเมืองนครราชสีมา (ทองอิน) และนําไปสูก บฏเจาอนุวงศในปพ.ศ. 2369 เจาอนุวงศ เมือง
เวียงจันทนแตงตั้งใหเจาอุปราช (สีถาน) กับเจาราชวงศเมืองเวียงจันทรน คุมกองทัพบกเขาตีเมืองราย
ทางเขามาจนถึงเมืองนครราชสีมา ฝายทางเมืองจําปาศักดิ์ เจานครจําปาศักดิ์ (เจาโย) เกณฑกําลังยกทัพ
มาตีเมืองขุขันธจับพระไกรภักดีศรีนครลําดวน (บุญจันทร) เจาเมืองขุขันธ กับพระภักดีภูธรสงคราม
(มานะ) ปลัดเมืองกับพระแกวมนตรี (ทศ) ยกกระบัตรกับกรมการได ฆาตายทั้งหมด เจาเมืองสังฆะ และ
เมืองสุรินทรหนีไดทัน กองทัพจําปาศักดิ์ ตั้งคายอยูทบี่ านสมปอย แขวงเมืองขุขันธคายหนึ่ง และคายอื่น ๆ
สี่คาย กวาดตอนครอบครัวไทยเขมรไปเมืองจําปาศักดิ์เมื่อขาวเจาอนุวงศเปนกบฏไดททราบถึงกรุงเทพ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูห ัวทรงพระกรุณาโปรดเกลา ใหสมเด็จพระบวรราชเจามหาศักดิพลเสพ
เปนทัพหนาพรอมดวย พระยาราชนิกุล พระยากําแหง พระยารองเมือง พระยาจันทบุรี คุมไพรพลไปทาง
เมืองพระตะบองขึ้นไปเมืองสุรินทร เมืองสังขะ เกณฑเขมรปาดงไปเปนทัพขนาบกองทัพกรุงเทพ ไดตามตี
กองทัพลาวเรื่อยไปจนถึงเวียงจันทนและตีเมืองเวียงจันทนแตกเมื่อพ.ศ. 2370 เมื่อพ.ศ. 2371 ทรงพระ
โปรดเกลา ใหเลื่อนพระยาสุรินทรภักดีศรีประทาย-สมันต (สุน) เจาเมืองสุรินทรเปนเจาพระยาสุรินทรภักดี
ศรีประทายสมันต สวนทางเมืองสังขะ โปรดใหพระยาสังขะเปนพระยาภักดีศรีนครลําดวนเจาเมือง ใหบุตร
พระยาสังขะ เปนพระยาสังขะบุรีศรีนครอัจจะปะนึง ในปพ.ศ. 2372 หัวเมืองฝายตะวันออกไมเรียบรอยดี
เนื่องมาจากเหตุการณกบฏเจาอนุวงศเพราะราษฏรพากันหนีหลบภัยสงครามไปตางเมือง เชน หัวเมือง
เขมรปาดง ราษฎรพากันหลบหนีไปยังแถบเขมร ราษฎรเมืองนครราชสีมาก็พากันหลบหนีไปทางเมือง
ลพบุรี เพชรบุรี ปราจีนบุรี เปนจํานวนมาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ใหเจาพระยาบดินทรเดชาขณะ
ดํารงตําแหนงพระยาราชสุภาวดีเปนแมกองออกไปจัดการหัวเมืองอีสาน-ลาว ทั้งหมด และไดไปจัดตั้ง
ราชการสํามะโนครัว แตงตั้งกองสักเลกอยู ณ กุดผไท (อําเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร)
ในปพ.ศ. 2385 เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห) ไดเกณฑคน หัวเมืองในแถบอิสานใต หัวเมืองขุขันธ 2,000
คน เมืองสุรินทร 1,000 คน เมืองสังขะ 300 คน เมืองศรีสะเกษ 2,000 คน เมืองเดชอุดม 400 คน
รวม 6,200 คน และในปพ.ศ. 2381 เจาพระยาบดินทรเดชาไดกําลังจากเมืองลาว หัวเมืองชาวกูย
เมืองนครราชสีมา 12,000 คน เกณฑกําลังขึ้นไปสมทบทัพกรุงเทพ ที่เมืองอุดมมีชัยไปรบในกัมพูชา
สมัยรัชกาลที่ 4 เจาพระยาสุรินทรภักดีศรีประทายสมันต (สุน) เจาเมืองสุรินทรถึงแก
อนิจกรรม เมื่อพ.ศ. 2394 กรมการเมืองสุรินทรไดเขาไปเฝาถึงกรุงเทพจึงโปรดเกลา ใหพระยาบดินทรเด
ชา สมุหนายกปรึกษากับกรมการเมืองสุรินทร ที่ประชุมเห็นวา พระยาพิชัยราชวงศา (มวง) ผูชวยซึ่งเปน
บุตรของเจาพระยาสุรินทรภักดีศรีประทายสมันต (สุน) เปนผูมีปญ
 ญารูหลักราชการและมีน้ําใจโอบออม
อารีแกไพรบานพลเมือง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา พระราชทานสัญญาบัตรใหพระยาพิชัยราชวงศา
(มวง) เปนพระยาสุรินทรภักดีศรีประทายสมันต ดํารงตําแหนงผูวาราชการเมืองสุรินทรตั้งแตเดือนอาย ป
ชวด จัตวาศก พ.ศ. 2395 [10] และในปเดียวกันไดโปรดเกลา ใหหลวงนรินทรราชวงศา (นาก) บุตร
เจาพระยาสุรินทรภักดีศรีประทายสมันต (สุน) เปนพระไชยณรงคภักดี ปลัดใหพระมหาดไทย (จันทร) บุตร
เจาวงศา หลานเจาพระยาสุรินทรภักดีศรีประทายสมันต (สุน ) เปนพระยาพิชัยบวรวุฒิ ยกกระบัตร รักษา
ราชการเมืองสุรินทรตอไป
รัชสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411-พ.ศ. 2453) พ.ศ. 2412 พระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจ
จะ เจาเมืองชาวกูยเขาเฝาทูลละอองธุลพี ระบาท กราบบังคมทูลพระกรุณาขอตั้งบานกุดไผท หรือจารพัต
เปนเมือง ขอหลวงไชยสุริยง (คํามี) บุตรหลวงไชยสุริยวงศ (หมื่น) กองนอกไปเปนเจาเมือง สวนตําแหนง
ปลัดและยกกระบัตรเมืองสังฆะวาง ขอพระสุนทรพิทักษบุตรพระปลัดคนเกาขึ้นเปนปลัด และขอหลวงศรี
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สุราชผูห ลานเปนยกกระบัตรเมืองสังฆะ ครั้น ณ วันอังคาร ขึ้น 8 ค่ํา เดือน 7 ในปมะเส็งนั้น (พ.ศ. 2412)
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ใหมีตราพระราชสีห ตั้งบานกุดไผท หรือบานจารพัต เปนเมืองศีขรภูมิพิไสย
ตั้งใหหลวงไชยสุริยงกองนอกเปนพระศีขรภูมานุรักษเจาเมือง ขึ้นเมืองสังฆะ ฝายทางเมืองสุรินทร พระยา
สุรินทรภักดีศรีประทายสมันต เห็นวาพระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ ไดขอบานกุดไผทเปนเมืองศีขรภูมิแลว
ก็เกรงวาพระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ จะเอาบานลําดวนเปนเขตแขวงดวย จึงไดมีใบบอกขอตัง้ านลําดวน
เปนเมือง ขอใหพระไชยณรงคภักดี (นาก) ปลัดเมืองสุรินทร เปนเจาเมืองจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ให
ยกบานลําดวนขึ้นเปนเมืองนามวา เมืองสุรพินทนิคม ใหพระไชยณรงคภักดี ปลัด (บุนนาก) เปนพระสุรพิ
นทนิคมานุรักษ เจาเมืองสุรพินทนิคมขึ้นเมืองสุรินทรมาแตนั้น พ.ศ. 2415 ฝายพระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจ
จะ ไดมีใบบอกขอตั้งบานลุมพุกเปนเมือง ขอพระมหาดไทยเมืองสังฆะเปนเจาเมือง จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกลา ใหยกบานลุมพุกขึ้นเปนเมืองกันทรารมย ใหพระมหาดไทยเปนพระกันทรานุรักษ เจาเมืองกันทรา
รมย ขึ้นกับเมืองสังฆะ พ.ศ. 2416 พระสุรพินทนิคมานุรกั ษ เจาเมืองก็ถึงแกกรรม พระยาสุรินทรภักดีศรี
ไผทสมันต (มวง) เห็นวาหลวงงพิทักษสุนทรบุตรพระปลัดกรมการเมืองสังฆะ ซึ่งสมัครมาอยูเมืองสุรพินท
นิคมเปนผูมหี ลักฐานมั่นคงดี จึงไดใหหลวงพิทกั ษสุนทรรับราชการตําแหนงเจาเมืองสุรพินทนิคมหลวง
พิทักษสุนทรรับราชการตําแหนงเจาเมืองสุรพินทนิคมไดสามปก็ถึงแกกรรมแตนั้นมาเจาเมืองสุรพินทนิคม
จึงวางตลอดมา พ.ศ. 2419 ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ใหพระศักดิ์เสนีย เปนขาหลวงออกไปตั้งสืบสวนจับ
โจรผูรายหัวเมืองตะวันออก เนื่องจากพระยาสุรินทรภักดีศรีไผทสมันต (มวง) และพระยาสังขะไดบอก
มายังกรงเทพ วาเกิดโจรผูรายปลนลักทรัพยสิ่งของราษฎรในเขตของเมืองทัง้ สองแลวหนีเขาไปแขวงเมือง
บุรรี ัมย เมืองนางรอง เมืองประโคนชัย ราษฎรไดรับความเดือดรอนมาก ขาหลวงทีส่ งไปเปนการชั่วคราว
เทานั้น เมื่อปราบโจรผูรายเสร็จแลวก็กลับกรุงเทพ ขาหลวงที่ไดรับการแตงตั้งลักษณะนี้มอี ํานาจจับกุม
ผูกระทําผิดไดทกุ เมือง พ.ศ. 2424 ฝายทางเมืองจงกัล ตั้งแตโปรดเกลา ใหหลวงสัสดี (ลิน) เปนพระวิไชย
เจาเมืองจงกัล พระวิไชยรับราชการได 7 ป ก็ถึงแกกรรม เจาเมืองสังฆะจึงไดใหพระสุนทรนุรกั ษผหู ลานนํา
ใบบอกไปกรุงเทพ ขอใหพระสุนทรนุรักษเปน พระทิพชลสินธุอินทรนฤมิตร ทางเมืองสุรินทร
พระยาสุรินทรภักดีศรีไผทสมันต (มวง) ไดมีใบบอกกราบบังคมทูลพระกรุณาวา ตําแหนงยกกระบัตรเมือง
สุรินทรวาง ขอพระมหาดไทยเปนพระยกกระบัตร เมื่อวันศุกรขึ้น 12 ค่ํา เดือน 8 จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกลา พระราชทานสัญญาบัตร ตั้งใหพระมหาดไทยเปนพระไชยนครบวรวุฒิ ยกกระบัตรเมืองสุรินทร พ.ศ.
2425 คนทางเมืองสุรินทรไดอพยพครอบครัวเปนอันมาก ขามไปตั้งอยูฟากลําน้ํามูลขางเหนือ มีบานทัพ
คาย เปนตน พระยาสุรินทรภักดีศรีไผทสมันต (มวง) จึงไดมใี บบอก ขอตั้งบานทัพคายเปนเมือง ขอพระ
วิเศษราชา (ทองอิน) เปนเจาเมือง วันอังคารขึ้น 10 ค่ํา เดือน 8 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ใหตงั้ บานทัพ
คายเปนเมืองชุมพลบุรี ใหพระวิเศษราชา (นัยหนึง่ วา หลวงราชวรินทร ทองอิน) เปนพระฤทธิรณยุทธ เจา
เมืองและโปรดเกลา ใหตั้งทาวเพชรเปนที่ปลัด ใหทาวกลิ่นเปนที่ยกกระบัตร ทั้งสองคนนี้เปนพี่ชายพระฤ
ทธิรณยุทธ (ทองอิน) และทาวนุด บุตรพระฤทธิรณยุทธ (ทองอิน) เปนผูชวยเมืองชุมพลบุรี พรอมกันนั้นได
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ตั้งนายปรางค บุตรพระยาสุรินทรภักดีศรีไผทสมันต (มวง) เปนพระสุรพินทนิค
มานุรักษ เจาเมืองสุรพินทนิคม แทนคนเกาที่ถงึ แกกรรมและตําแหนงเจาเมืองยังวาง
พ.ศ. 2492 พระยามหาอํามาตย (หรุน) ขาหลวงใหญเมืองจําปาศักดิ์ ไดเชิญประชุมเจาเมืองภาคอีสานขึ้น
ณ เมืองอุบล เพือ่ สํารวจชายฉกรรจและแกไขระเบียบการจัดเก็บภาษีอากร ในระหวางการประชุม
ขาราชการอยูนั้น ไดรับรายงานวา ทัพฮอเขาโจมตีเมืองเวียงจันทนแตกการประชุมตองยุตลิ ง พระยามหา
อํามาตย (หรุน) ตองรีบระดมกําลังขึ้นไปยังเมืองหนองคายโดยดวนเพื่อสมทบกับกองทัพเมืองนครราชสีมา
สวนกองทัพจากกรุงเทพนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ใหพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงประจักษศิลปาคม
เปนแมทพั ใหญยกไปสมทบทีเ่ มืองหนองคาย ซึ่งเปนจุดชุมนุมพล สําหรับพระยาสุรินทรภักดีศรีไผทสมันต
(มวง) เจาเมืองสุรินทรนั้นไดมีคําสัง่ ใหชวยราชการอยูทเี่ มืองอุบล เพราะเจาเมืองและกรมการเมืองชั้น
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ผูใหญตอ งไปราชการทัพในครั้งนั้นดวย พระยาสุรินทรภักดีศรีไผทสมันต (มวง) ชวยราชการอยูทเี่ มืองอุบล
อยู 2 ป จึงไดกลับเมืองสุรินทร เมื่อพระยาสุรินทรภักดีศรีไผทสมันต (มวง) ยางเขาสูวัยชราภาพแลว ไม
อาจจะปฏิบัตหิ นาที่ราชการไดเต็มที่ จึงไดมอบใหนายเยียบ (บุตรชาย) ชวยราชการเปนการภายใน
พ.ศ. 2432 พระยามหาอํามาตย (หรุน) ขาหลวงใหญเมืองนครจําปาศักดิ์ ซึง่ มีอํานาจเต็มในภาคอีสาน
ทั้งหมด ไดแตงตั้งใบประทวนให ยานเยียบ เปนพระยาสุรินทรภักดีศรีไผทสมันต รักษาราชการในตําแหนง
เจาเมืองสุรินทรตอ ไป แตอยูไดเพียง 2 ป ก็ถึงแกกรรมเมือ่ พ.ศ. 2433 พระยาสุรินทรภักดีศรีไผทสมันต
(มวง) จึงตองกลับมาเปนเจาเมือง อีกครั้งหนึง่ แตก็ถึงแกกรรมในปเดียวกันนั้นเอง พ.ศ. 2434 จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา ใหพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากรเปนขาหลวงใหญ พรอมดวยขาราชการ
ฝายทหารและพลเรือนออกไปตัง้ อยู ณ เมืองนครจําปาศักดิ์ กองหนึง่ ใหเรียกวา ขาหลวงหัวเมืองลาวกาว
ใหเมืองนครจําปาศักดิ์ เมืองเชียงแตง เมืองแสนปาง เมืองสีทันดร เมืองสาลวัน เมืองอัตตะปอ เมืองคําทอง
ใหญ เมืองสุรินทร เมืองสังฆะ เมืองขุขันธ เมืองเดชอุดม เมืองศรีสะเกษ เมืองอุบล เมืองยโสธร เมือง
เขมราฐ เมืองกมลาไสย เมืองสุวรรณภูมิ เมืองกาฬสินธุ เมืองภูแลนชาง เมืองรอยเอ็ด เมืองมหาสารคาม
เมืองใหญ 21 เมือง เมืองขึ้น 43 เมือง อยูในบังคับบัญชาขาหลวงเมืองลาวกาว พ.ศ. 2435 พระเจาบรม
วงศเธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร ขาหลวงใหญซงึ่ ยายมาแทนพระยามหาอํามาตย (หรุน) ไดทรงแตงตัง้ ให
พระไชยณรงคภักดี (บุนนาก) นองชาย พระยาสุรินทรภักดีศรีไผทสมันต (มวง) ดํารงตําแหนงผูวาราชการ
เมืองสุรินทร (เปลี่ยนจากเจาเมืองเปนผูวาราชการเมือง) ในสมัยที่พระไชยณรงคภักดี (บุนนาก)
ดํารงตําแหนงผูวาราชการเมืองสุรินทรนี้ เปนยุคที่บานเมืองกําลังปรับปรุงระบบบริหารใหม ขาหลวงใหญ
ผูสําเร็จราชการตางพระองคมณฑลอีสานไดทรงวางระเบียบใหมีขาราชการจากสวนกลาง มาดํารงตําแหนง
ขาหลวงกํากับราชการทุกหัวเมือง สําหรับเมืองสุรินทร หลวงธนสารสุทธารักษ (หวาง) เปนขาหลวงกํากับ
ราชการ มีอํานาจเด็ดขาด ทัดเทียมผูวาราชการเมือง นับเปนครั้งแรกที่ไมใชเชื้อสายบรรพบุรุษชาวสุรินทร
ดวยความไมเขาใจขนบธรรมเนียมประเพณีและความเปนอยูของชาวเมืองไดดีพอจึงทําใหดําเนินการ
บางอยางผิดพลาด มิชอบโดยหลักการ แตพระไชยณรงคภักดี (บุนนาก) เจาเมืองไมอาจขัดขวางไดเพราะ
เห็นวา ถาเขาขัดขวางแลวก็จะมีแตความราวฉาน ขาดความสามัคคีในชนชั้นปกครอง พ.ศ. 2436 ฝรัง่ เศส
ไดยกทัพขึ้นทางเมืองเชียงแตง เมืองสีทันดร และเมืองสมโบก ซึ่งสมันนั้นเปนสวนหนึง่ ของราชอาณาจักร
ไทย พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากรในฐานะผูส ําเร็จราชการขาหลวงใหญมณฑลอีสานไดรับ
หนาที่ผอู ํานวยการปองกันราชอาณาจักร ใหเกณฑกําลังหัวเมืองสุรินทร เมืองศรีสะเกษ เมืองขุขันธ เมือง
มหาสารคาม และเมืองรอยเอ็ด เมืองละ 800 เมืองสุวรรณภูมิ และเมืองยโสธร เมืองละ 500 ฝกการรบ
แลวสงกําลังรบเหลานี้เขาตรึงการรุกรานของฝรั่งเศสทุกจุด สถานการณสงครามสงบลงในเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2436 ตางฝายตางถอนกําลังรบ กําลังรบของเมืองสุรินทรจงึ ไดกลับคืนบานเมือง อาจกลาวไดวานับ
แตไดสถาปนากรุงรัตนโกสินทร เมือ่ เกิดศึกสงครามจากขาศึกนอกราชอาณาจักร ชาวสุรินทรจะมีบทบาท
ในการปองกันบานเมืองดวยเสมอ กรณีพพิ าทกับฝรั่งเศสสงบลงไมนานนัก ในปเดียวกันนี้ พระไชยณรงค
ภักดี (บุนนาก) ผูวาราชการเมืองสุรินทร ไดถึงแกอนิจกรรม โดยที่ยังไมไดรบั พระราชทานบรรดาศักดิ์ ให
เปนที่ พระยาสุรินทรภักดีศรีไผทสมันตตามตําแหนง ในชวงระยะนี้พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงพิชิต
ปรีชากร ผูสําเร็จราชการมณฑลอีสาน ไดสงั่ ยายหลวงธนสารสุทธารักษ (หวาง) และแตงตั้งหลวงสิทธิเดช
สมุทรขันธ (ลอม) มาดํารงตําแหนงขาหลวงกํากับราชการเมืองสุรินทรแทน พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงเห็นความจําเปนรีบดวนที่จะตองจัดการปกครองภายในหัวเมือง
ตะวันออกเฉียงเหนือใหเปนระเบียบแบบแผนยิง่ ขึ้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ใหพระเจาบรมวงศเธอ
กรมหลวงสรรพสิทธิประสงคเปนขาหลวงใหญประจําหัวเมืองลาวกาวและเปลี่ยนชื่อใหมวา มณฑลลาวกาว
สืบแทนพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร ระหวางที่เสด็จกลับกรุงเทพผานเมืองสุรินทรพระเจา
บรมวงศเธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากรไดทรงแตงตั้งพระพิชัยนครบวรวุฒิ (จรัญ) ยกกระบัตรเมือง เปน
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ผูรักษาเมืองสุรินทรและเมื่อเสด็จถึงกรุงเทพ แลวไดกราบบังคมทูลตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึง่
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา แตงตั้งใหพระพิชัยนครบวรวุฒิเปนพระยาสุรินทรภักดีศรีไผทสมันต ผูวาราชการ
จังหวัดสุรินทรสืบตอมาและถึงแกกรรมในปพ.ศ. 2438 (รัตนโกสินทรศก 114) ระหวางนี้ ไดมีการโยกยาย
สับเปลี่ยนตัวขาหลวงกํากับราชการโดยลําดับกลาวคือ หลวงสิทธิเดชสมุทรขันธ (ลอม) ดํารงตําแหนงอยู
ประมาณ 1 ป ก็ยายไปอยูจังหวัดศรีสะเกษสับเปลี่ยนกับจมืน่ วิไชยยุทธเดชาคณี (อิ่ม)
จมื่นวิชัยยุทธเดชาคณี ดํารงตําแหนงประมาณ 1 ป ก็ยายไปโดยมีหลวงวิชิตชลชาญมาดํารงตําแหนงแทน
ชั่วระยะเวลาอันสั้นพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค ก็ไดยายหลวงสาทรสรรพกิจมาดํารง
ตําแหนงในประมาณปพ.ศ. 2438 พระยาสุรินทรภักดีศรีไผทสมันต (จรัญ) ถึงแกกรรมในปพ.ศ. 2438
พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค จึงโปรดให พระพิชัยณรงคภักดี (บุญจันทร) เปนผูร ั้ง
ตําแหนงผูวาราชการเมืองสุรินทรสืบตอมา สันนิษฐานวาพระพิชัยณรงคภักดีเปนบุตรของนายพรหม
ซึ่งเปนบุตรของพระยาสุรินทรภักดีศรีไผทสมันต (มี) เจาเมืองสุรินทรคนที่ 3 พระพิไชยณรงคภักดี
(บุญจันทร) ถึงแกกรรมเมือ่ พ.ศ. 2450 และเมื่อถึงแกกรรมแลว จึงไดรบั สัญญาบัตรแตงตั้งใหเปนที่
พระสุรินทรภักดีศรีไผทสมันต พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค จึงโปรดใหหลวง
ประเสริฐสุรินทรบาล (ตุมทอง) ซึ่งเปนบุตรพระไชยณรงคภักดี (บุนนาก) ผูวาราชการเมืองสุรินทรคนที่ 8
เปนผูรั้งตําแหนงผูวาราชการเมืองสุรินทรแทน แตดํารงตําแหนงไดเพียง 1 ป ก็ถึงแกอนิจกรรมในปพ.ศ.
2451 และในตนปพ.ศ. 2451 นี้ ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ใหพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงสรรพสิทธิ
ประสงคไปรับราชการในตําแหนงเสนาบดีกระทรวงวังเปนชวงเวลาที่ไดมีการปรับปรุงระบบบริหารราชการ
แผนดินในราชการบริหารสวนภูมิภาค (เขาสูแบบเทศาภิบาล) สวนกลางไดเริ่มแตงตัง้ ขาราชการฝาย
ปกครองมาดํารงตําแหนงขาหลวงประจําจังหวัดบาง หรือผูวาราชการจังหวัดบาง บุคคลแรกที่ไดรบั แตงตั้ง
มาดํารงตําแหนงขาหลวงประจําจังหวัดสุรินทร ในปพ.ศ. 2451 คือ พระกรุงศรีบุรรี ักษ (สุม สุมานนท)
จังหวัดสุรินทรมกี ารปกครองแบบเทศาภิบาลจนถึงสมัยการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปนระบอบ
ประชาธิปไตย ประกาศใชพระราชบัญญัตริ ะเบียบราชการบริหารแหงอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2476
ยกเลิกการปกครองแบบมณฑล
สัญลักษณประจําจังหวัด
ตราประจําจังหวัด

คือ พระอินทรทรงประทับชาง
พระอินทร หมายถึงเทพเจาผูท รงเกงกาจสามารถ
ชาง หมายถึงเมืองที่มีชางอยูมากมาย
ปราสาทหิน คือปราสาทศีขรภูมิ
ดอกไมประจําจังหวัด
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ดอกกันเกรา
กันเกรา (Cochlospermum regium)
ตนไมประจําจังหวัด
ตนกันเกรา
คําขวัญประจําจังหวัด; “ถิ่นชางใหญ ผาไหมงาม ประคําสวย ร่ํารวยปราสาท ผักกาดหวาน
ขาวสารหอม งามพรอมวัฒนธรรม”
ความหมายของคําขวัญ
ถิ่นชางใหญ หมายถึง สุรินทรมีคชอาณาจักร (องคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ: อสส.)
และศูนยคชศึกษาซึ่งมีชางอยูมาก เปนเอกลักษณของจังหวัด
ผาไหมงาม หมายถึง สุรินทรมกี ารทอผาไหมที่ขึ้นชื่อในเรื่อการทอผาไหมปกทอง ทีส่ วยงามมาก
ติด 1 ใน 10 เมืองทอผาไหมในประเทศไทยที่บานทาสวาง อําเภอเมืองสุรินทร
ประคําสวย หมายถึง สุรินทรมกี ารประคําเงินขึ้นชื่อ ที่อําเภอเขวาสินรินทร
ร่ํารวยปราสาท หมายถึง สุรินทร มีปราสาทกระจายอยูม ากที่สุดในประเทศไทย และมีปราสาทที่
อายุเกาแกทสี่ ุดในประเทศไทยคือปราสาทภูมโิ ปน
ผักกาดหวาน หมายถึง สุรินทรมีการทําผักกาดดองที่หวานอรอยขึ้นชื่อ
ขาวสารหอม หมายถึง สุรินทรมีขาวสารที่ปลูกที่ทุงกุลารองไห และอรอยหอมทีส่ ุดในโลก
งามพรอมวัฒนธรรม หมายถึง ดูจากการเลนสงกรานตของชาวสุรินทรและงานประเพณีมากมาย
อักษรยอจังหวัด สร.
ธงประจําจังหวัด ธงสีเขียว-เหลือง-แดง ตรงกลางมีตราประจําจังหวัดติดอยู
สภาพทางเศรษฐกิจ จากรายงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในป
พ.ศ. 2553 จังหวัดสุรินทร มีมลู คาผลิตภัณฑจงั หวัด (GPP) ตามราคาประจําป 55,529 ลานบาท มูลคา
ผลิตภัณฑตอหัว (Per capita GPP) 38,681 บาท จัดเปนอันดับที่ 73 ของประเทศ และเปนอันดับที่ 16
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สําหรับอาชีพของประชาชนสวนใหญในจังหวัดสุรินทร ยังคงประกอบอาชีพ
ทางดานการเกษตรกรรม มีการทํานาขาวเจา (ขาวหอมมะลิ) ทําสวน และเพาะปลูกพืชไรชนิดตาง ๆ เชน
มันสําปะหลัง ออยโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ยางพารา อาชีพที่สําคัญรองลงมาคือ การปลูกหมอนและ
เลี้ยงไหม
การคมนาคม จังหวัดสุรินทร เปนเมืองหลักของภาคอีสานตอนลาง เปนศูนยกลางการพาณิชย
อุตสาหกรรมและการคมนาคม จึงมีเสนทางคมนาคมหลักทัง้ ทางรถยนต รถไฟ มีทางหลวงแผนดิน ทาง
หลวงจังหวัด และเสนทางมาตรฐานหลายสาย ทําใหการเดินทางติดตอภายในจังหวัด การเดินทางสูจ ังหวัด
ใกลเคียงและกรุงเทพมหานครเปนไปดวยความสะดวก
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การเดินทางในตัวจังหวัด
การคมนาคมขนสงทางรถยนตของจังหวัดสุรินทรระหวางชนบท หมูบ าน ตําบล อําเภอ และจังหวัดตาง ๆ
มีความสะดวก เพราะมีเสนทางคมนาคมเชื่อมติดตอกัน การเดินทางโดยรถยนตระหวางจังหวัดกับอําเภอ
ระยะทางที่ไกลทีส่ ุดคือ อําเภอชุมพลบุรี ระยะทาง 91 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง
ระยะทางที่ใกลทสี่ ุดคือ อําเภอเขวาสินรินทร ระยะทาง 14 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทาง 30 นาที
โดยระยะทางจากตัวจังหวัด (อําเภอเมืองสุรินทร) ไปยังอําเภอตาง ๆ ของจังหวัดสุรินทร เรียงจากใกลไป
ไกล ดังนี้ อําเภอเขวาสินรินทร 14 กิโลเมตร อําเภอจอมพระ 25 กิโลเมตร อําเภอลําดวน 26 กิโลเมตร
อําเภอปราสาท 28 กิโลเมตร อําเภอศีขรภูมิ 34 กิโลเมตร อําเภอสังขะ 51 กิโลเมตร อําเภอสนม 51
กิโลเมตร อําเภอทาตูม 52 กิโลเมตร อําเภอสําโรงทาบ 54 กิโลเมตร อําเภอกาบเชิง 58 กิโลเมตร
อําเภอศรีณรงค 64 กิโลเมตร อําเภอรัตนบุรี 70 กิโลเมตร อําเภอบัวเชด 70 กิโลเมตร อําเภอโนน
นารายณ 75 กิโลเมตร อําเภอพนมดงรัก 78 กิโลเมตร อําเภอชุมพลบุรี 91 กิโลเมตร
ประชากร ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จังหวัดสุรินทรมีประชากรทั้งสิ้น 1,380,399 คน
แยกเปนชาย 690,644 คน หญิง 689,755 คน ความหนาแนนเฉลี่ย 170 คน/ตร.กม. มีจํานวนประชากร
มากเปนลําดับที่ 10 ของประเทศไทย และมีความหนาแนนเฉลี่ยเปนลําดับที่ 18 ของประเทศไทย
ชาวไทยกูย - กวย - เยอ
กูย (แปลวา คน) เปนกลุมชาติพันธุ “ขอม” อีกกลุม หนึง่ มีรปู รางลักษณะผิวคอนขางสี
ขาว - เหลือง ถึงคอนขางคล้ํา ตั้งถิ่นฐานอยูในพื้นทีจ่ ังหวัดสุรินทร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี บุรรี ัมย รวมไป
ถึง รอยเอ็ด มหาสารคาม นครราชสีมาบางพื้นที่ ประจวบคีรีขันธ (เมืองกูย หรือ กูยบุร)ี เพชรบุรบี างพื้นที่
สมุทรสาครบางพื้นที่ สุพรรณบุรบี างพื้นที่ สระแกวบางพื้นที่ จันทบุรบี างพื้นที่ ตราดบางพื้นที่ ระยองบาง
พื้นที่ และชลบุรบี างพื้นที่ ชาวกูยมีหลักฐานทางประวัติศาสตรเคยครอบครองดินแดนแถบที่ราบสูงในเขต
เทือกเขาพนมดงรัก และลงไปจนถึงแถบทะเลสาบในประเทศกัมพูชาในปจจุบัน รวมไปถึงถึงในเขตลาวใต
(เชน จําปาสัก และอัตตะปอแสนปาง เปนตน)และเวียตนามใตบางสวน ในสมัยอยุธยาเคยสงราชทูตเขามา
คาขายในราชอาณาจักรอยุธยา และมีการบันทึกไววามีสิทธิทางการคาเทาเทียมพอคาชาวตะวันตก
มีภาษาพูด มีการนับเลขเปนระบบฐานสิบ และในอดีตเคยอักษรเปนของตนเอง ปจจุบันไดมีการคนควา
และนําอักษรกูยมาใชใหมแลวโดยชมรมชาวกูยแหงประเทศไทย ชาวกูยในปจจุบันสวนใหญสามารถพูด
สื่อสารภาษาถิ่นในแถบอิสานใตไดหลายภาษา ทั้งภาษากูย กวย ภาษาลาว และภาษาเขมร นิยมพูดภาษา
เปน 2 กลุม คือ กูย - ลาว อยูในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี รอยเอ็ด มหาสารคาม และ
นครราชสีมาบางพื้นที่ ซึ่งพูดภาษากูยในปจจุบันมีคําภาษาลาวปนอยูดวยบางคํา และกูยสุรินทร อยูในเขต
จังหวัดสุรินทร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีตอนลาง ชาวไทยกูยอาศัยอยูหนาแนนทีส่ ุดที่อําเภอศีขรภูมิ
สําโรงทาบ จอมพระ สังขะ บัวเชด ศรีณรงค สนม ลําดวน ทาตูม บางสวนของอําเภอเมือง เขวาสินรินทร
และกาบเชิง ปจจุบันนับถือพุทธศาสนาผสมความเชื่อผีบรรพบุรุษ
ชาวไทยเขมร (ขะแมร)
มีการอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยูในทองที่จงั หวัดสุรินทร บุรรี ัมย ชาวเขมรสวนใหญมีลกั ษณะ
ผิวคล้ําถึงคล้ํามาก มีภาษาพูดเปนของตนเอง ภาษาเขมรปาดงเหมือนภาษาเขมรในกัมพูชา แตเสียงเพี้ยน
กันอยูบาง มีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมเปนของตนเอง เขมรปาดงแตเดิมนับถือพุทธศาสนา ชาว
เรวนใหญชอบและเชี่ยวชาญงานดานการเกษตรเปนหลัก ชาวเขมรอพยบขึ้นมาอาศัยอยูในแถบสุรินทร
และอิสานใตในชวงปพ.ศ. 2324 ทางฝายเขมรเกิดการจลาจล โดยเจาทะละหะ (มู) กับพระยาวิมลราช (ฮู)
ฝกใฝในทางญวน และสมัยที่นางดามบุตรีเจาเมืองประทายเพชร (คาดวาเปนชาวกูย กวย จากฝงกัมพูชา)
ซึ่งเปนนายของตนมาเปนสะใภหลานชายเจาเมืองสุรินทร จึงพากันอพยพมาอยูทเี่ มืองคูประทายมากขึ้น
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เปนลําดับ อพยบเขามาอีกหลายครั้งในชวงฝรั่งเศสปกครอง และอพยพเขามาครั้งใหญอีกครั้งในชวง
สงครามกลางเมืองตอเนื่องมาจากสงครามเวียดนาม และสมัยการปกครองของเขมรแดง
ชาวไทยลาว
จังหวัดสุรินทรเปนจังหวัดที่อยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสุรินทร จึงมีเชื้อสาย
ไทยลาวเหมือนกับหลายจังหวัดในภาคอีสาน โดยไดใชภาษาและวัฒนธรรมทีเ่ หมือนกันกับชาวไทยลาว
โดยทั่วไป แตก็จะมีอยูท ี่แตกตางในเรื่องของภาษาบางในแตละทองถิ่น
ชาวไทยจีน
ชาวจีนสวนใหญที่อพยพเขามากอตัวเปนชุมชนขึ้นในจังหวัดสุรินทรนั้น สาเหตุหลัก ๆ
มาจากปญหาการลี้ภัยสงคราม การเกณฑแรงงานที่เกิดขึ้นตอเนื่องยาวนานมาหลายพันป และตอเนื่อง
มาถึงยุคการปฏิวัติประชาธิปไตยสมัย ดร.ซุนยัดเซ็น การปฏิวัติคอมมิวนิสตนําโดยเหมา เจอ ตง และ
สงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพญี่ปุนบุกจีน ที่ตอ เนื่องยาวนานถึง 54 ป ในระหวาง พ.ศ. 2438 – 2492
ทําใหประชาชนเดือดรอนลําเค็ญโดยเฉพาะชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาวจีนในจังหวัดแตจิ๋ว มณฑล
กวางตุง ไดอพยพลี้ภัยเขามายังเมืองไทยเปนจํานวนมาก สายหนึ่งมาทางเรือ ขึ้นฝง ที่เมืองบางกอก
(กรุงเทพมหานคร) อีกสายหนึง่ ผานเขามาทางเวียดนามและลาว ชุมชนชาวจีนที่เขามาตั้งถิ่นฐานในจังหวัด
สุรินทรอาจแบงออกเปนสองถึงสามชวงใหญ ๆ ไดแก กอนการสรางทางรถไฟผานเมืองสุรินทร (อพยพขาม
มาจากทางฝง ชายแดนที่ติดตอกัน เชน กัมพูชา และ สปป.ลาว หรือเวียดนาม) และระหวาง – หลังจาก
ทางรถไฟมาถึงจังหวัดสุรินทรแลว
ชาวไทยญวน
ชาวไทยเชื้อสายญวน บางอาจปรากฏวา แกว หรือ เวียดนาม (ญวนหรือเวียตนามก็มี
หลากหลายชาติพันธุ/ภาษา/วัฒนธรรม) หนึ่งในกลุมชาติพันธุหนึ่งในประเทศไทย (สยาม) ในปจจุบันชาว
ไทยเชื้อสายญวนแบงเปนสองกลุม ไดแก ญวนเกา และญวนใหม ซึ่งปจจุบันกลุมญวนเกาไดอพยพจาก
แหลงที่อยูอาศัยเดิม และผสมกลมกลืนไปกับคนไทยหมดแลว สวนญวนใหม คือคนที่อพยพเขามาในไทย
ในป พ.ศ. 2488 (เริ่มการประกาศราชบัญญัติตรวจคนเขาเมือง) และในป พ.ศ. 2489 (ปที่เวียตนามเหนือ
รบชนะสงครามเวียตนาม)และชาวญวนใหมเหลานี้ไดทยอยเขามาในไทยจนถึงป พ.ศ. 2499 ซึ่งกระจายอยู
ในภาคอิสานของไทย ภาคใต และภาคกลาง
โบราณสถาน
1. กลุมปราสาทตาเมือน อยูที่ ตําบลตาเมียง อําเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร
2.ปราสาทภูมิโปน ชื่อที่แทจริงตามจารึกที่คนพบ คือ "กฤตฺชญนคร" เปนชุมชนขอม
โบราณดั้งเดิม ตั้งอยูท ี่ บานภูมิโปน ตําบลดม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร
3. ปราสาทสังขศิลปชัย อยูที่ บานจาน ตําบลกระเทียม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร
4. ปราสาทหมื่นชัย อยูที่ บานถนน ตําบลกระเทียม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร
5. ปราสาทเตาทอง อยูที่ บานตาโมม ตําบลสะกาด อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร
6. ปราสาทยายเหงา อยูที่บานสังขะ ตําบลสังขะ อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร
7. ปราสาทบานพลวง อยูที่ บานพลวง ตําบลกังแอน อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร
8. ปราสาทบานไพล หรือวัดโคกปราสาท อยูที่ บานปราสาท ตําบลเชื้อเพลิง อําเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร
9. ปราสาททนง อยูที่ บานปราสาททนง ตําบลปราสาททนง อําเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร
10. ปราสาทอังกัญโพธิ์ อยูที่ บานอังกัญโพธิ์ ตําบลโคกยาง อําเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร
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11. ปราสาทโอรงา อยูที่ บานโคกสะอาด ตําบลเทนมีย อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร
12. ปราสาทเขาพนมสวาย อยูที่ในวัดพนมศิลาราม ตําบลนาบัว อําเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร
13. ปราสาทเมืองที อยูทบี่ านเมืองที ตําบลเมืองที อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร
14. ปราสาทบานอนันต อยูที่วัดโพธิญาณ ตําบลยาง อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร
15. ปราสาทศีขรภูมิ หรือ ปราสาทบานระแงง อยูที่บานปราสาท ตําบลระแงง อําเภอ
ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร
16. ปราสาทชางป อยูที่บานชางป ตําบลชางป อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร
17. ปราสาทนางบัวตูม อยูทบี่ านสระถลา ตําบลทาตูม อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร
18. ปราสาทโนนแทน อยูที่บานโพนครก ตําบลโพนครก อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร
19. ปราสาทตาเมือนธม อยูที่ ตําบลตาเมียง อําเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร
20. ปราสาทตาเมือนโตจ อยูที่ บานหนองคันนา ตําบลตาเมียง อําเภอพนมดงรัก จังหวัด
สุรินทร
21. ปราสาทตาเมือน หรือ ปราสาทบายกรีม อยูทบี่ านหนองคันนา ตําบลตาเมียง
อําเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร
22. ปราสาทจอมพระ อยูท ี่บานศรีดงบัง ตําบลจอมพระ อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร
23. ปราสาทบานตระเปยงเตีย หรือปราสาทระเบียงเตีย อยูท ี่บานหนองเกาะ ตําบล
ลําดวน อําเภอลําดวน จังหวัดสุรินทร
24. เจดียบานลําดวน อยูที่โรงเรียนบานลําดวน ตําบลลําดวน อําเภอลําดวน จังหวัด
สุรินทร
25. ปราสาทหมื่นศรีนอย อยูที่บานหมื่นศรีกลาง ตําบลหมื่นศรี อําเภอสําโรงทาบ
จังหวัดสุรินทร
26. ปราสาทตามอยหรือปราสาทตามอญ อยูที่บานปราสาท ตําบลบัวเชด อําเภอบัวเชด
จังหวัดสุรินทร
27. ปราสาททอง อยูทบี่ านแสรออ ตําบลปราสาททอง อําเภอเขวาสินรินทร จังหวัด
สุรินทร
28. ปราสาทแกว อยูที่บานพระปด ตําบลแร อําเภอเขวาสินรินทร จังหวัดสุรินทร
29. ปราสาทบานสนม (ปราสาทวัดธาตุ) อยูที่วัดธาตุ ภายในศาลเจาพอศรีนครเตาเทา
เธอ (พระเจาจินดา) บานสนม อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร สรางสมัยอาณาจักรขอมเรืองอํานาจประมาณ
พ.ศ. 1800 สมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 ทรงนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน พระองคโปรดใหสรางที่พักคน
เดินทาง และสรางอโรคยาศาล หรือสถานพยาบาลขึ้นในชุมชนตาง ๆ มากมาย ปราสาทแหงนี้มีขนาด
โดยประมาณ กวาง 20 เมตร ยาว 25 เมตร สูงประมาณ 5 เมตร สรางดวยศิลาแลงและหินทราย อยูใน
สภาพชํารุดทรุดโทรม เดิมมีตนไมขนาดใหญ ประมาณ 2 - 3 โอบ จํานวนมาก ไดแก ประดู ตะแบก ยาง
ตะครอ ตาเสือ คําไก ซึ่งปราสาทหลังนี้มองจากทุงนา นอกบานเห็นเดนชัด บริเวณรอบ ๆ ปราสาทมีสระ
น้ําเรียงรายทัง้ สี่ดาน ในบริเวณวัด ในบริเวณปราสาท ทางวัดไดรื้อปราสาทลง และกอสรางอุโบสถแทน
เมื่อ พ.ศ. 2478 และนําชิ้นสวนปราสาทไปทิ้งไวดานหลังวัด อดีตเคยขุดไดพระพุทธรูปปางตาง ๆ และ
เทวรูป ปจจุบันมี 2 องค 1 องศ อยูที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สุรินทร และอีก 1 องค อยูที่ศาลเจาพอศรี
นครเตาทาวเธอ คาดวาสรางสมัยเดียวกับปราสาทจอมพระ แตรูปรางเปนแบบเดียวกันกับปราสาทศีขรภูมิ
30. ปราสาทบานธาตุ (วัดโพธิ์ศรีธาตุ) ตั้งอยูที่ตําบลธาตุ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
อยูหางจากอําเภอรัตนบุรี ไปตามเสนทางสายรัตนบุร-ี ศรีสะเกษ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2076
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ประมาณกิโลเมตรที่ 8 เคยเปนเมืองเกาแกมาแตโบราณเดิมเปนเมืองของขอมโบราณ ชื่อวา “นครธีตา”
บางก็วา “นครจําปา” ซึ่งมีอายุนบั ไดพันปมาแลว ตอมาอาจจะมีขาศึกจากเมืองอื่น ยกทัพมารุกราน
ทําลาย หรือเกิดโรคระบาด จนทําใหผูคนอพยพหนีจากไป จนกลายเปนเมืองราง ซึ่งมีหลักฐานปรากฏให
เห็นอยูจ นถึงปจจุบันนี้ คือ 1. กําแพงเมือง คูเมือง ซึ่งเปนแบบโบราณลอมรอบบานธาตุทางทิศตะวันตก
และทิศใต 2. บึง หรือหนองน้ํา ซึ่งขุดดวยมนุษย ลอมรอบบานธาตุ ทางทิศเหนือและตะวันออก ( ปจจุบัน
คือ หนองบัว-หัวชาง หนองเบือก หนองแก หนองกอลอ ฯลฯ ) 3. ประตูเมือง ซึ่งเปนทางเขา – ออก 4
ดาน คือ ประตูดานทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศใต และทิศตะวันตก ตามสภาพที่ปรากฏใหเห็นในปจจุบัน
4. เขตพระราชวัง ( โฮง ) ซึง่ เปนที่อยูของเจาเมือง ( คือ บริเวณตะวันตกวัดโพธิ์ศรีธาตุในปจจุบัน )
5. สถานที่ประกอบศาสนกิจหรือพิธีกรรมตามความเชื่อ คือ “วิหาร” หรือ “เจดีย” หรือ “ธาตุ” หรือ
“เทวสถาน” (บริเวณวัดโพธิ์ศรีธาตุ ซึ่งไดแก ธาตุ หิน ที่กอดวยศิลาแลงหินทราย ในปจจุบันทางวัดไดใช
เปนฐานในการสรางพระธาตุมณฑป) นอกจากนี้ ยังมีลักษณะภูมิประเทศเปนทีร่ าบและเปนเนินดิน มีคูน้ํา
ลอมรอบและมีหมูบ านกระจัดกระจายโดยรอบเปนทุง นากวาง (หมายเหตุ ชื่อปราสาทและโบราณสถาน
ตางๆ เปนการกําหนดชื่อเอาเองในภายหลัง สําหรับชื่อที่ถูกตองแทจริงยังตองคนควาตามจารึกตางๆ
ตอไป)
แหลงประวัติศาสตรโบราณคดี
ศาสนา ความเชื่อและพิธีกรรม
1. ศาลปะกํา ที่เปนเสมือนเทวาลัยสิงสถิตของวิญญาณบรรพบุรุษและผีปะกํา ตามความ
เชื่อของ ชาวกวย หรือ กูย นิยมปลูกสรางไวในชุมชนคุมบาน นักทองเที่ยวสามารถไหวขอพรสิ่งศักดิส์ ิทธิ์
จาก ศาลปะกํา กันได ซึ่งเชื่อกันวา ขอสิ่งได ไดสมปรารถนาดั่งที่ตั้งใจไว
2. งานแซนโฎนตา
3. รํามะมวด
สถานที่ทองเที่ยว
1. คชอาณาจักร (องคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ: อสส.) ตั้งอยูบริเวณปาสงวน
แหงชาติดงภูดิน (ติดกับศูนยคชศึกษา) ตําบลกระโพ อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร พื้นที่ 3,000 ไร
ศูนยคชศึกษา บานตากลาง ตําบลกระโพ อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร (ภายใตการอํานวยการโดยองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทร)
2. วังทะลุ หางจากหมูบานชางบานตา (คชอาณาจักร) กลางเพียง 3 กิโลเมตร ที่นี่เปน
บริเวณที่แมน้ํามูลไหล และลําน้ําชี มาบรรจบกัน กอนไหลลงสูแมน้ําโขง ที่จังหวัดอุบลราชธานี “วังทะลุ”
เปนสายน้ําที่แวดลอมไปดวยปาที่กวางใหญไพศาล กอใหเกิดเปนทัศนียภาพทีง่ ดงามซึ่งหาชมไดยาก ยังมี
ความอุดมบูรณทางธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ อีกทั้งยังเปนทีอ่ าบน้ําของชางในหมูบ าน
ยามเย็น ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติทสี่ ําคัญของจังหวัดสุรินทรได
3. กลุมปราสาทตาเมือน ตําบลตาเมียง อําเภอพนมดงรัก
4. วัดบูรพาราม ตําบลในเมือง อําเภอเมืองสุรินทร
5. วนอุทยานพนมสวาย ตําบลสวาย-ตําบลนาบัว อําเภอเมืองสุรินทร
6. ปราสาทศีขรภูมิ ตําบลระแงง อําเภอศีขรภูมิ
7. ปราสาทตาควาย ตําบลบักได อําเภอพนมดงรัก
8. ปราสาทเมืองที ตําบลเมืองที อําเภอเมืองสุรินทร
9. ปราสาทยายเหงา ตําบลสังขะ อําเภอสังขะ
10. ปราสาทภูมโิ ปน ตําบลดม อําเภอสังขะ
11. ปราสาทหินบานพลวง ตําบลบานพลวง อําเภอปราสาท
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12. ปราสาทบานไพล บานปราสาท ตําบลเชื้อเพลิง อําเภอปราสาท
13. ปราสาทชางป ตําบลชางป อําเภอศีขรภูมิ
14. ปราสาทสังขศลิ ปชัย (ปราสาทบานจารย) ตําบลจารย อําเภอสังขะ
15. ปราสาทบานอนันต บานอนันต ตําบลยาง อําเภอศีขรภูมิ
16. ปราสาทตะเบียงเตีย บานหนองเกาะ ตําบลตะเปยงเตีย อําเภอลําดวน
17. ปราสาทบานสนม (ปราสาทวัดธาตุ) บานสนม ตําบลสนม อําเภอสนม
18. น้ําตกไตรคีรี เขาศาลา บานจรัส ตําบลจรัส อําเภอบัวเชด
19. น้ําตกถ้ําเสือ เขาศาลา บานจรัส ตําบลจรัส อําเภอบัวเชด
20. น้ําตกปะอาว ตําบลกาบเชิง อําเภอกาบเชิง
21.น้ําตกวังตะเคียน (ทะมอบั๊ก) ตําบลบักได อําเภอพนมดงรัก
22. น้ําตกโอตราว เขาศาลา บานจรัส ตําบลจรัส อําเภอบัวเชด
23. น้ําตกโอทะลัน เขาศาลา บานจรัส ตําบลจรัส อําเภอบัวเชด
24. น้ําตกกรูงคลา เขาศาลา บานจรัส ตําบลจรัส อําเภอบัวเชด
25. น้ําตกโตงใหญ วนอุทยานพนมสวาย อําเภอเมืองสุรินทร
26. น้ําตกผาดอกบัว วนอุทยานพนมสวาย อําเภอเมืองสุรินทร
27.ผาถ้ําพระ เขาศาลา บานจรัส ตําบลจรัส อําเภอบัวเชด
28. พุทธอุทยานเขาศาลาอตุลฐานจาโร หรือ วัดเขาศาลาอตุลฐานจาโร เขาศาลา บาน
จรัส ตําบลจรัส อําเภอบัวเชด
29. เขื่อนหวยตาเกาวใหม เขตรักษาพันธสัตวปาหวยทับทัน-หวยสําราญ อําเภอกาบเชิง
30. จุดชมวิวชองปลดตาง ตําบลตะเคียน อําเภอกาบเชิง
31. ชุมชนบานสันปนน้ํา อําเภอพนมดงรัก
32. หมูบานทอผาไหมยกทองโบราณ บานทาสวาง ตําบลทาสวาง อําเภอเมืองสุรินทร
33. หมูบานทอผาไหมมัดหมี่ยกดอกโบราณบานสวาย ตําบลสวาย อําเภอเมืองสุรินทร
34. หมูบานทําเครื่องเงิน ปะเกือม บานโชค ตําบลเขวาสินรินทร อําเภอเขวาสินรินทร
35. พระดินปนพันป วัดตาตอมจอมสวาย ตําบลสวาย อําเภอเมืองสุรินทร
36. ทะเลสาบทุงกุลา ตําบลไพรขลา อําเภอชุมพลบุรี
37. บานอาลึโฮมสเตย สัมผัสวัฒนธรรมองคกรชาวกูยที่หมูบ านอาลึ หมูที่ 4 ตําบลสําโรง
ทาบ อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร (หมายเหตุ ชื่อปราสาทและโบราณสถานตางๆ เปนการกําหนดชื่อ
เอาเองในภายหลัง สําหรับชื่อที่ถูกตองและชื่อที่แทจริงยังตองคนควาตามจารึกตางๆ ตอไป)
สินคาและของฝาก
ขาวหอมมะลิสุรินทร ซึ่งมีคุณสมบัติ หอม ยาว ขาว นุม มีคุณภาพดีที่สุดในโลก (สินคา
GI: สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร)
ผาไหมชาวกูย และผาไหมพื้นเมืองสุรินทร
งานแกะสลักจากงาชางและกระดูกสัตวของชาวกูย ณ ตําบลกระโพ อําเภอทาตูม
เทศกาลทองเที่ยว
1. ประเพณีเทศกาลงานชางและงานกาชาดจังหวัด (มีการแสดงแสงสี การแสดงของชาง
ทั้งในงานและนอกงานที่ปราสาทศีขรภูมิ และ งานจัดเลี้ยงโตะอาหารชางที่ใหญที่สุดในโลก ณ อนุสาวรีย
พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงคจางวาง (ปุม) รวมสถิติโลกโดย กินเนส เวิรลด เรคคอรด)
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2. เทศกาลกันตรึมดนตรีพื้นเมืองสุรินทร
3. การทองเที่ยวเพื่อตามรอยอารยธรรมขอมโบราณ ณ แหลงโบราณสถานของอําเภอ
ตางๆ
4. ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ
5. ประเพณีขึ้นเขาพนมสวาย บูชาเทพเจา สักการะสิ่งศักดิส์ ทิ ธิ์ทั้ง 9
6. ประเพณีบวชนาคบนหลังชาง ณ ตําบลกระโพ อําเภอทาตูม
7. เทศกาลงานขาวหอมมะลิสุรินทร
8. ประเพณีแขงเรือ ณ แมน้ํามูล อําเภอทาตูม
9.ประเพณีนมัสการขึ้นกลุมปราสาทตาเมือน
10. เทศกาลสนมเมืองดอกจาน ประสานใจไหวปูตา (มีการประกวดธิดาเมืองดอกจาน
ผาใหมลายดอกจาน พรอมแสงสีเสียง และยังมีขบวนแหที่ยาวมาที่สุดในภูมิภาคสุรินทรเหนือ งานจัดแสดง
สินคาของดีเมืองดอกจาน) ณ อําเภอสนม
11. ประเพณีสืบสานตํานานปราสาทภูมิโปน ต.ดม อ.สังขะ (มีการแสดงแสงสีเสียง
ตํานานเนียงด็อฮฺธม ชวงวันที่ 8 - 12 เมษายน ทุกป)
12. ประเพณีบุญบั้งไฟประจําป ณ.อําเภอรัตนบุรี มีการประกวดขบวนแห ขบวนรํา และ
จุดบั้งไฟขึ้นสูงใหญทสี่ ุดใน จังหวัดสุรินทร ชวง เดือน พฤษภาคมของทุก ๆ ป อ.รัตนบุรี
13.ประเพณีกวนขาวทิพยลอยฟา วัดกลางสุรินทร ตําบลในเมือง อําเภอเมืองสุรินทร
จัดขึ้นกอนวันออกพรรษาของทุกป
14. งานสมโภชศาลเจาพอหลักเมืองและสิง่ ศักสิทธิ์คูเมืองสุรนิ ทร (มีการแสดงบนเวที
มากมาย การเชิดสิงหโต การแสดงงิ้ว มหกรรมอาหารดีหลากหลายของเมืองสุรินทร)
15. ประเพณีเทศกาลไหวเจาพอตาดาน ปลายเดือนพ.ย ของทุกป อ.สังขะ
16. เทศกาลปลาไหล ขาวใหมหอมมะลิ และงานกาชาด อําเภอชุมพลบุรี จัดขึ้นชวงสุด
สัปดาหที่สามในเดือนธันวาคมของทุกป
17. งานสืบสานตํานานปราสาทยายเหงา ชวงปลายเดือนเม.ย ของทุกป ต.บานชบ
อ.สังขะ
18. ประเพณีปออกเปรี๊ยะแค (พิธีไหวพระจันทร) วัดดาราธิวาส บานขนาดมอญ
ตําบลตาตุม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12 ของทุกป
19. งานไหวพระธาตุ และงานแสดงแสง สี เสียง “ประวัติศาสตร นครธีตา-บานธาตุเมืองรัตนบุร”ี โดยกําหนดงานบุญ 3-5 วันในชวงงานบุญเดือนสาม วันมาฆบูชา (ราวเดือนกุมภาพันธของ
ทุกป) สวนงานเฉลิมฉลองการสรางเมืองรัตนบุรหี รืองาน “ไหวเจาพอศรีนครเตาทาวเธอ” เจาเมืองรัตนบุรี
คนแรก นั้นกําหนดชวงกลางเดือนพฤศจิกายน ของทุกป หลังจากงานแสดงชางจังหวัดสุรินทร
2.1.2 ประเพณีจังหวัดสุรินทร
จากการศึกษาเอกสารมีงานเขียนเกี่ยวกับประเพณีของจังหวัดสุรินทร (นิตยา กนกมงคล.
2552, 36-38) คือ
1) แซนโฎนตา
อาจารยโฆษิต ดีสม ไดเลาเรื่อง ประเพณี “แซนโฎนตา” สารีเขมร ดังนี้
“จุมเรียบชู หมาเดอบอกโอ มาเดอเยี๊ยยะ รูกัวพะเนี๊ยะ” (เปนภาษาเขมร ขอกลาวสวัสดีพี่นองรวมชาติ
ทุกๆทานนะครับ ในวันนี้ผมจะนําเสนอประเพณีสารทของเขมร (แซนโฎนตา) โดยจะนําเสนอในรูปแบบ
ของ VDO ทีนี้ผมจะอธิบายวา สารท ของชาวไทยเขมร จะสือ่ ความหมายอยางไรใหทานฟงเขาใจ แตผมได
เตรียมเอกสารใหไวแลว ทานผูฟงไดรับแลวนะครับ จะไดดูประกอบกับสื่อที่จะนําเสนอเปนภาพใน VDO
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ดังนั้นผมจะพยายามพูดไมมากเนื่องจากวา ตั้งแตเมื่อวานตั้งแตเมื่อเชาวิทยากรแตละทานก็พูดเรื่อง
เดียวกัน จุดหมายเดียวกัน จะตางตรงภาษาและก็วฒ
ั นธรรม แตละพื้นที่มีทมี่ าตางกัน และในชวงเวลานี้ที่
ชอง 11 กําลังดําเนินการเชนเดียวกัน ณ วันนี้ ก็มีการนําเสนอเรื่องชุมชนตางดาวที่มาอยูในประเทศไทย
บอเกิดของวัฒนธรรมเนื่องในวันสารทเทศกาลเดือน 10 ก็มาจาก 1) ความเชื่อ และ 2) เรื่องของศาสนา
โดยหยิบเอา 3 ประเด็นมารวมกันโดยการประมวล เราลวนแตเปนสายทางสุวรรณภูมิ ไมใชชมพูทวีป สาย
นี้จะเดินทางมาดวยเรือ มาขึ้นเกาะที่นครศรีธรรมราช ที่ประเทศเวียดนาม กัมพูชา แลวก็ไทย ทีเ่ กิดขึ้นตรง
นี้โดยเราใหชื่อสุวรรณภูมิ วัฒนธรรมมาพรอมกับศาสนา เปนความเชื่อ ทีนี้จะเครงหรือไมเครงก็อยูใน
ชุมชนตรงนั้นเดิมที่มีอยูแลว ความสมบูรณอยูแลว แตความเปนปกแผนทําใหวฒ
ั นธรรมเรื่องวิธีกรรม
ความเชื่อ ก็คงจะไมตางกันมากนักในสวนของคนสุรินทร จะเรียกวา “แซนโฎนตา” แซนที่แปลวา “วัน”
โฎน หรือวา จะโฎน แปลวา “เปนบรรพบุรุษฝายพอตา” บรรพบุรุษฝายแม ก็คือเรียกกันวา “โฎนตา”
หรือวาจะโดนนั้น ภาษาคอนขางไมคอยจะสุภาพ ก็ไมมี “จ” ก็เลยเรียกวา “โฎนตา” สมัยเด็กผมก็วัน
“โฎนตา” เมื่อไหร ก็คือ วันไมไดไปโรงเรียน ไปแตกลับมา บายๆ ก็จะไดรับขาวตมตามบานตางๆ เปน
ความสุขของเรา แตวันนี้มีนักเรียนมานั่งรับฟง ก็แสดงวาการนําเสนอวันนี้จะเปนผลที่จะทําใหเกิดการ
เผยแพรกับชนรุนใหมใหเปนหลักฐานเก็บไว
อีกประเด็นหนึ่งทีผ่ มไดขอมูลก็คือ จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตและก็ผรู ูในจังหวัดสุรินทร ถา
พูดถึงความรูเรื่องนีเ้ ราอาจจะเปนนักปฏิบัตทิ ี่นอยมากประสบการณนอยแตวาเปนโอกาสดี ที่มาเผยแพรใน
นามจังหวัดสุรินทร ทีส่ ุรินทรก็จะมีกลุมทีท่ ําเปนประจําที่วัดบานตะเบา อําเภอปราสาท เจาอาวาสทานมี
ความรู เขาใจ และก็ลึกซึง่ เราสามารถนําเสนอทุกปในการจัดกิจกรรมและที่ อําเภอขุนขันธ จังหวัด
ศรีสะเกษ จัดทุกปเปนการจัดงานกาชาด และที่สรุ ินทรเพิง่ จัดมาเปนที่ชัดเจนก็ประมาณ 3 ป และปนี้เปน
ปที่ 4 เรียกวา “แซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ” ก็จะมีการจัดกิจกรรมขบวนแหตางๆ ก็จะมีการนําเสนอเชิญ
ชวนใหชาวประชาและทั้งจังหวัดตางๆไดไปเยี่ยมชม จะจัดกอนวันจริงคือวันที่ 16 ก็จะมีกิจกรรม
วันที่ 17-18 ก็เตรียมทีจ่ ะยูนโฎนตา และความหมายตรงนีผ้ มก็อยากจะเทาความไปที่เอกสารชุดนี้ทานดู
เปนคูมือไปดวย “โฎนตา” เกิดจากความเชื่อ เชื่อวาทุกคนตายเมื่อตายไปตองเปนเปรตแน ตายไปแลวก็
ไปตกอยูในเมืองนรก นานชั่วกัลป หนึง่ กัปที่ปรากฏในเอกสาร 4,320 ลานป กวาจะหลุดลอดมาไดใหพนก็
92 กัลป หรือ 32 กัป ก็คูณเขาไป ไมมีวันที่จะไดเกิดมาเปนอะไรซักอยาง ในกอนอื่นทานก็เปนกุศโลบาย
อยางหนึ่ง ก็ทําใหเกิดความเชื่อตรงนี้เกิดขึ้น เปนลางบอกถึงเทศกาล มันจะมีลางบอกอยู ลูกหลานตาง
ตอบสนองจํานงเจตนคอยสังเกตเสียงนกใจหวาวุน ที่บานผมมีนกคุณจาคุณตา คุณจา ก็คือ นกกระจาบ
จะรอง รองจนนารําคาญ รองรบเรา รองบอกวามาแลวนะจะสังเกตไดก็คือ คืนวันขึ้น 12 ค่ํา ในเชาตรู
ชัดเจนมาก จะรองไปจนถึงวันสิ้นสุดวันสุดทาย วันที่ยูน วันที่สง นกนีก้ ็จะไมมีรองอีกเลย ก็จะรออีกปหนา
ถึงจะไดฟงเสียงนกนีร้ อง ก็เปนลางบอกวันวิญญาณบรรพบุรษุ ออกมาแลวโดยการเตือนใหลกู หลานได
เตรียมการ ตอไปนี้ก็คือ เรื่องของปากกาบายเบ็งปากกาก็คือ ดอกไม บาย คือ ขาว เบ็ง ก็คือ ดิน
ดอกขาวดิน จะขาวสะพรั่งไปทั่วทุง แต ณ วันนี้นาใจหาย เนื่องจากวายาฆาหญาระบาดก็จะไมสามารถที่
จะบอกไวเปนสัญลักษณได ตอไปก็คือ เมื่อฟงเสียง เสียงนกกระจาบ และก็เห็นดอกไมทําใหมีการเตือนสติ
และลูกหลานที่อยูไกลๆ พี่นองที่อยูไกลๆ ก็จะลีกจูน ลีก ภาษาเขมรเขียนเปนไทยไมได ก็ตองออกเสียง
เปนลีกออกเสียงสามัญ ลีกจูน จูนก็เพือ่ ที่จะไปสง ถาพอแมถึงแกกรรมหมดแลวก็จะไปบานญาติผูใหญ
ที่สุด คือ “จัดเตรียมเครื่องสังเวย เซนสรวง รับดวงวิญญาณ เสร็จสรรพสํารับที่ขนม นม เนย ขาวปลา
สารพัดมี จากธุลี เชนดวงวิญญาณ มารับเอา สนุกสนาน ประกบจิตขบวนแห” แลวก็สนุกสนานใหพอ
อีกกิจกรรมหนึ่งทีส่ ุรินทร ไมมีวันนี้เปนวันรวมญาติ พี่นองจะมารวมกัน ปากกับฟน ลิ้นกับฟนเปนเรื่อง
ปกติ ถึงแมครอบครัวพี่นองจะรักกันยังไง ก็ตองมีปะทะกันบางวันนี้แหละจะเปนวันที่พี่นอง จะมีดอกไมธูป
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เทียนขอขมา เริ่มจากคนที่อาวุโสนอยทีส่ ุด ก็จะเรียงลอมไปถึงคนสุดทาย คือ พี่คนโต ถาแมอยูพออยู หรือ
ญาติผูใหญกจ็ ะขอขมาตอกันเปนทอดๆ เปนกิจกรรมหนึ่งทีท่ ําแลวทําใหเกิดเปนคุณคาคุณธรรมเกิดขึ้น
ในระดับกลุมชนชาวไทยเขมร
หลังจากนั้นก็จะเปนการแซน “แซน” ก็คือ เซนนั่น จากนั้นก็จะไปที่วัด จะมีอยูดวงวิญญาณที่ไม
สามารถจะมารับได ก็คือพวกที่ยงั ไมพอยังเผื่อแผพวกแขนขาลีบ พิการเปลี้ย พวกนี้ไมมีความสามารถ
หรือไมมีญาติ ยุรญาติก็จะสวดให พออิม่ หมีพีมันแลวก็เตรียม “กะเชอโฎนตา” กะเชอ ก็คือ “กระบุง”
เตรียมสํารับ ก็คือ เครื่องครัวที่ใชในชีวิตประจําวันสําคัญมาก ตองมี ถาไมมี ตัวทานไปอยูเมืองนรกหรือ
ยมบาล ทานจะตองอดอยาก ลูกหลาน ก็เห็นคุณคาตรงนี้ ก็ไดชวยสงเคราะหไปที่วัด เปนพิธีการทางสงฆ
จะใชพระเปนสื่อกลางในการนําเพือ่ ทีจ่ ะรับรูส งสิ่งของเหลานี้ไปถึงทานได ทีนี้ตอนเชาก็จะจัด
กระเชอโฎนตา เอากระโฎนตา ที่เตรียมทั้งหมดไปสงดวงวิญญาณ ในภาษาพื้นบาน “โมเวยโฎนตา”
การบัญญัติไววา “โฎนตา” ตองใช “ฎ” เทานั้น
(อธิบายเกี่ยวกับเพลง...) ผมเคยตายไปแลวแตยังมีผูหญิงคนหนึ่งมาบอกวาตายไมไดคุณยังมี
หนี้สิน ยังมีภารเยอะ ซึ่งใน VDO เปนวัดซึ่งมีอายุเกาแกทสี่ ดุ ในวัดบานแดงคํา ที่อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรรี ัมย รูปภาพที่นําเสนอเรื่องของยโสธรก็ดี หรือจังหวัดอื่นก็ดี ที่ผานมา สามารถทีจ่ ะประยุกตของ
เขามา ไมวาจะเปนภาษาพื้นบานไดเกิดแนวคิดขึ้นมา สถานที่ทําเปนเขาอังคาร เขาพนมกุฎ อยูดาน
ตะวันตกของเขาพนมรุง มีความลึกลับและความเปนมาที่ซอนเรนพอสมควร เดี๋ยวชวงทายของเวลาจะมา
เลาใหฟงกันสวนคําวา “เชิญมารับเซน” ความหมายคือ “รอง” และในเนื้อเพลงก็บอกวา “เมื่อวานมา
ไมได เชิญเทพ ลงมา ก็ไมได สุดทายก็ไปพึ่งพระพุทธเจาแทน” สวนคําวาสายไพร ก็คือ “เนื้อปลา” กุสา
ก็คือ กุสา,กระสา คือ “มารับ” คําวา “อาลัย” หมายถึง “ถวิลหา ใหรําลึก” ไมใชคร่ําครวญ นอกจากนี้
คําศัพทที่ใชในเพลงไดแกคําวาแซน ก็คือ เสน,จูล ก็คือ สง,ยมเรียก ก็คือ ยมราช ซึ่งในเมืองนรก
หรือเมืองยมโลก ก็มอี ยู 3 ตําแหนง ไดแก ยมราช, ยมบาล และยมทูต ซึง่ มีหนาที่คอยมารับและสงดวง
วิญญาณทั้ง 3 ชื่อนี้ก็จะปรากฏในเอกสาร และตอไปก็จะมีคาํ วาพระ คือ เงิน,งอย คือ ผี,กันทรง ก็คือ ศีล
ทีนี้ก็สวนรายละเอียดของการเซน ก็จะมีขาวตมเปนหลัก ขาวตมก็คือ “อันซอง” อันซองกะพง คือ
“ขาวตมดาน”, “อันซองจรุย” คือ ทําเปนกรวย เหมือนจังหวัดภูเก็ต และก็หอโดยการใชมะพราว และก็
“อันซองโอค” ก็คือ ขาวตมมัด, “อันซองไครคู” คือ พวกเนื้อหมู ใสเครื่องปรุงก็จะทําใหคุณคาของ
ขาวตมนั้นมีคา แลวก็ขาวตมทําดวยใบมะพราวเปนหลักเลย สวนขนม ก็จะมี “ไขนมกันตรึม” โดนัทเขมร
มีลักษณะเปนวงกลมทานยังไงก็ไมอรอยไมถกู ปาก เด็กจะไมอยากกิน ซึ่งเปนขนมโบราณไมเหมือนกับที่ใส
ซองไวในหาง, “นมโซก” คือ กระทงดอกบัวใสไป “นงจะกระมาน” แทงนงคราญ เวลาทําก็จะเอาแปงไป
ทอด และเอาไมตะเกียบเพือ่ ทําใหตเี ขาไป และขนมอันตอไป คือ “ขนมกระตางลาง” ก็คลายกับขนมลา
แตวาเสนขนมจะใหญกวา และก็ “เมียงเล็บ” คือ นางเล็บ และก็ “กระยาสารท” อันนีท้ ั้งหมดก็คือขนม
หลักที่ใชในการพิธีการสวน “ขนมเปยะ” ก็คือ สวนประกอบเพิ่มเติมเขามา แตตอมาก็ใชมาเรื่อยๆเพราะ
หางาย นอกจากนี้ขนมก็เอาเทาที่หามาได ก็คิดวาไมถึงเทาประเพณีแตดั้งเดิม แตทําดวยความเต็มใจ และ
ยังมีอาภรณ คือ เครื่องประดับ, เสื้อผา, เครื่องครัวตางๆ, เงิน, พระ เปนตน
ทีนี้อานิสงสของประเพณีแซนโฎนตา คือ สมท. (สํานักงานกษัตริยแหงชาติ) ก็คือ ที่สุรินทร
คุณธรรมมี 8 ตรงนี้ เทียนหนึ่งเทียนเดียวมี 9 ผมก็เรียงรอยตามนี้เพื่อใหเขากับกิจกรรมวันโฎนตา
“อานิสงส ก็คือ ผลความดีในโฎนตา นํามาสูคุณธรรมสํานึกคุณคา คุณความดีจะติดตัวตลอด เวลา
ธรรมมะล้าํ คา ความถูกตองความชอบธรรม”
-ขยัน หมั่นตระหนักไดสึกหนึก ตั้งใจรําลึก ยิ่งไมพล้ํา เราจะนับถือในโฎนตา นําผลกระทํา นํามา
บอกเลาสูกันฟง ก็คือ แตละปตองไปเจอกันคนที่นบั ถือ ก็คือตั้งใจทํามาหากิน ขยันเทานั้น แลวก็ควรเปน
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วันมารวมญาติ ก็มาเลาวาเปนยังไง ฐานะเปนยังไง สวนหนึ่งก็จะเกินอานิสงคตรงนี้ก็มาเปนคุณธรรม
เรื่องขยัน
-ประหยัด เก็บออมถนอมทรัพย ประคับประคองคับ อดออมดวยความหวัง ในโฎนตา ปหนาเวียน
มาอีกครั้ง เลาให โฎนตาฟง ไดอิ่มเอมใจ เมื่ออยากจะใหปห นาดี ปนี้ไมคอยดี ปหนาดีก็ตองตัง้ ใจทํางาน
และประหยัดเก็บออมไว ปหนาจะไดมาบอกตายายวาลูกหลานทําอยางนี้มา จะไดบุญกุศล ดีที่ทําไป
ลูกหลานไดรบั แลว สวนที่เกิดขึ้นก็ทําให ฐานะความเปนอยูล ูกหลานก็ดีขึ้น
-ซื่อสัตย ซื่อตรง ไมงอคด ไมปอปด โกหกใคร ใหหมั่นไส พูดแตความจริง สัตยซื่อทุกคราวไป
อานิสง จะได ดลสื่อโฎนตา อันนี้ก็คือ ความจริงใจที่เรามีสจั จะตอกัน ตอตัวเอง ตอเพื่อนผูรวมงาน
ตอครอบครัวก็ทําใหสิ่งนีส้ งผลทําใหบรรพบุรุษนั้น หลุดพนจากกรรมทีส่ รางไว
-วินัย ไวเปนแนวปฏิบัติ ไมขัดตอดวงวิญญาณใหกังขา เปนแนวยึดถือปฏิบัติตอกันมา ดวยอานิสง
สงตอตายาย ก็คือ การปฏิบัติใหเปนประเพณีทุกป ก็เปนเรือ่ งของวินัย เปนระเบียบความเครงตอวินัย
ก็ทําใหสงไปสูดวงวิญญาณ บรรพบุรุษของเราได
-สุภาพ ออนโยน ไมเอนเอียง ไมโตเถียง กระทบกระทั่งใหเดีย่ ว “โฎนตา” มาเห็นไมสบายใจ
สุภาพไวเปนอานิสงสงดวงวิญญาณ ก็เปนการกระทําเพื่อให บุญกุศลสิง่ ที่เราทํา ความดี ความสุภาพ
ก็จะใหวิญญาณมีความสุขดวย
-สามัคคี วันนัดพบกันนองรัก ลูกหลานตระหนักจะไดยืนกันพรอมหนา วันความสุข วันสรวลเส
วันเฮฮา รับประตู (รับดวงวิญญาณ) โฎนตาแสนเปรมปรีดิ์ เมื่อเราสามัคคี เรามีสมานฉันท ยังไมพอ
ยังเอาไมอยูตองมีความสามัคคีดวย ก็อยากจะใหคนทั้งประเทศ ใชคุณธรรมตรงนี้มาทําให “โฎนตา”
นาจะเขาใจ และพูดจาเขาใจขึ้น ก็นาจะเอามาใชเปนคุณธรรมได
-น้ําใจ มีน้ําใจตอกันฉันทพี่นอง ไมยอมใจเกี่ยวของใหหมองศรีจะเปลี่ยนผันน้ําใจงามทําความดี
ถวายธุรี โทษกรรมหนักจะเปนเบา ก็การมีน้ําใจตอกัน ก็เปนการอานิสงสงเสริมใหแกบรรพบุรุษ
เชนเดียวกัน
-ความกตัญู กตัญูรูคุณผูกอเกิด แสนประเสริฐมงคลเลิศ สงคุณคา ดวยไมอกตัญู คือ
อานิสง ตามแนวความคิดของผม ของชาวไทยเขมร จ.สุรินทร ก็ใหทานไดฟงเพลง (กันตรึมโฎนตา)
ขวัญของ โฎนตานั่นเอง
ที่นี้สวนประกอบหลังจากทีเ่ ราจูลสงวิญญาณไปแลว ถาจะสนุกสนานก็จะมีการละเลนรื่นเริงของ
ชาวไทยเขมร ก็คือ “รีเสิ่นตวย เขื่องเปด” เปนการละเลนของหนุมสาวเพลงกันตรึม หรือรองกันตรึม จะมี
“ปรือ” เหมือนลํากลอน มีชาย-หญิง และมีแคน รองโตตอบตอกัน และก็มีวงมโหรี กลองยาว ตื่นตา
ความพอใจ ตามกําลังทรัพยของลูกหลานที่ไปตางจังหวัดกลับมา แลวฐานะดี ก็จะสนุกสนาน เพื่อสงดวง
วิญญาณ แตในสวนอื่นที่มุมมองอื่นกําลังเปนอยูในขณะนี้ ประเพณีคือ ธรรมเนียมปฏิบัติ แตพอมี สสส.
มาก็จะเกิดความคิดใหมวา เหลา บุหรี่ เปนสิง่ ที่ไมสมควร เปนอันตราย ก็จะมีการเซนบูชาโฎนตา
ไมเอาเหลา โดยใชน้ํามะพราวแทน มาแตเดิม อีกกลุมคือ ยกเลิกเซนไหวแลว เสริมอีกนิดกิจกรรมอื่นๆ
ในแตละภาค เปนกิจกรรมทีส่ งเสริมคุณคา อยากจะใหใชประโยชน
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2) การทําขวัญลาน และขวัญเลา
เปนพิธีกรรมที่มีการทําประจําป โดยมีคําสูขวัญนา ขวัญลานและขวัญเลา (สาร สาระทัสนานนท,
2540, 86-99) ดังนี้
คําสูขวัญนา ขวัญลาน และขวัญเลา (ยุง) ขาว
ก.คําขวัญสูนา
การสูนาขวัญ ปกติทําเมื่อกอนลงมือทํานา คือ “แฮกนา” (เริ่มไถนา) จะมีพิธีสูขวัญใหนา
เพื่อเปนสิริมงคล จะไดทํานาไดสะดวก และไดขาวปลาอาหารบริบูรณดวยการประทวง คําสูขวัญนามี
ดังตอไปนี้
ศรี ศรี อาจาริยาเลิศล้ําสิทธิเดชลือชา ขาขออัญเชิญเทพดา อันฮักษาภูมิเขตในประเทศ
หัวไฮ และปลายนา อันไดนามสมญาวาตาปูแฮก อันอยูในละแวกเขตเขตแควนแดนนาบัดนี้ ฝูงขาไดพากัน
นําเครื่องขิยาและเหมี่ยงหมาก ขาวเหลาหลากอาหาร ทั้งคาวหวานและเครือ่ งสม ขาวตมกลวยและแดกงา
ไหสุราและไกกมุ เปนเครื่องตุมตอยเขาโฮมขวัญสรรพสรรพมีทุกสิ่ง เพื่อจักไดทํามิ่งสิ่งขวัญทัง้ นาเหนือและ
นาใต นาใกลและนาไกล ทัง้ นาทามและนาโคก นาโสกและนาป นางแซงนานอนและนาขุน นาทงกวางได
ขาว พอพันครันฝนตกมานาปอยาไดทวม นาโคกอยาไดเขิน ใหพอดีพองามขาวอวน ใบกองคอมขาว
อวนดกหนา ทั้งคูคันนาอยาไดฮงไดขาด เดียรดาษน้ําทั่วเต็มนา ทั้งปูปลาใหไหลมาบขาดเปนดั่งสระ
อโนดาตของทาวเวสสุวัน ฝูงธัญญาแลวขาวกลา ใบกองคอมเทาทั่วนาแผกงิ่ กานสาขาเต็มไปทั่วทง ใหมีแต
เม็ดตงตนอวนลําสูง ฮวงละสองสามกระบุงทัง้ นาเหนือและนาใต เพราะเพือ่ เทพไททานชวยอวยพรทัง้ นา
ดอกนาทามและนาโคก งามลนโลกกวาเพิ่นนาแซง อยาไดกนิ แหนงขนมาเต็มเลา นาขาวเจานั้นใหไดพัน
เกวียน นาขาวเหนียวนั้นไดพันเลม ครันวาเต็มยุงแลวสิไดฮบี ยอฉาง ขาวขาวกลางใหไดฟนยุงใหม สิไดฟน
เลาใหมใสนาแซงและนาทาม ตนขาวงามพอปานวาตนออย ใหญบนอยพอทวมปลายจานตนขาวมานใหญ
สองสามออม ใบกองคอมคั่งใบออยและใบเลา ฮวงขาวเบาใหยาวไดพอศอกฮวงขาว หนักนั้นใหไดศอกกํา
มา ฝูงสัตวสางัวควายอยาไดมากินใกล ฝูงบงไตอยาไดมาราวีทั้งสัตวตัวฮีและตัวกอม ตัวออมปอมแมนนก
จาบตัวขาวเหลือง นกจิกเฟองตัวยาวขากานอยาใตบินมาผานกระทําอันตรายสัตวทั้งหลายมีหนูและ
กระตาย อยาไดมาทําฮายแกขาวกลาในนา พุทโธรักษา ธัมโมรักษา สังโฆรักษาขะโคขะคัง ปริสสยัง
สวาหะ โอมกิญจิผูกผีกแผวพัด โอมตอยตองผูกแขวศัตรู โอมปะทะ กระแจบทกกกูสิหบั ไว นโม พุทธา จะ
สรณะ นะ มะ พะ ทะ วัชชะ สังสัคคัง ราชชะ สาธุ สมาคตัง กะระปุญญะ มโหรัตตังสรณิจ จะ มะนิจจะ
ตัง.
ข. คําสูขวัญลาน
เมื่อเอาฟอนขาวเขารวมเปนกองทีล่ านเสร็จแลว เวลาจะฟาดหรือนวด โบราณนิยมสูขวัญ
เสียกอนหรือจะสูขวัญเวลาฟาดหรือนวดเสร็จแลวก็ไดแลวแตสะดวกในพิธีสูขวัญนั้นมักนิมนตพระสงฆไป
สวดพระพุทธมนตและถวายภัตตาหารดวยเปนการทําบุญทีล่ านขาวไปดวยประเพณีทําบุญทีล่ านขาวนี้
เรียกวา “บุญคูณหลาน” เปนประเพณีหนึ่งในฮีตสิบสองซึ่งนิยมทํากันในราวเดือนยี่ เมื่อทําพิธีสงฆเสร็จ
แลวจึงทําการสูขวัญลานมีดงั ตอไปนี้
คําสูขวัญลาน สํานวนที่ 1
โองการ พินธุนาถัง อุปปนนัง พรหมสะหะ ปะตินามะ อาทิกบั เป ปญจะปะทุมังทิสวา
นโมพุทธายะ วันทะติ สิทธิ กิจจัง กิจจัง สิทธิการิยะ ตถาคโต สิทธิเตโช ชโยนิจจัง สัพพะกัมมังประสิทธิเม
ศรี ศรี มื้อนี้แมนมื้อสันต วันนี้แมนวันโชค ศุกรเสารโยคเดชมงคล อันเปนผลสมประโยค
อุดม โชควายามดี ฝูงขาทั้งหลายจึงพรอมกันมา สูลานขวัญและกุมขาว สูขวัญเลาและขวัญเยีย บใหเสีย
ประเพณีฮีตเกา จึงไดนิมนตพระสังฆะเจามีศลี ธรรม เพื่อกุศลมหกรรมฉลองสมโภช อันจักไดสําเร็จ
ประโยชนบุญญสมภาร จึงไดสูขวัญลานอนใหญกวางเทียมดัง่ ลานพระเกศแกวจุฬามณี คือดั่งลานพระศรี
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มหาโพธิอันใหสําเร็จประโยชนแกพระโพธิญาณ เปนรมณียสถานอันวิเศษ เทียบดั่งลานพระเจาตัดเกศแทบ
ฝงอโนมา คือดั่งลานที่พระองคตรัสเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตร เปนดั่งลานพระเจาประสูติในสวนลุมพินี
วันเปนดั่งงานพระเจดียดอยสิงกุตตราช เปนที่บรรจุอุรงั คธาตุแหงพระศาสดา คือ ลานบอนพระสงฆทํา
สังคายนาธรรมวินัยครั้งกอน เปรียบดัง่ ลานบอนพระพุทธเจาเขาสูปรินิพพาน เปนที่โมทนาสาธุการแหงเท
วาทุกหมู ลานนีเ้ ปนอูแหงพระสังฆะเจาและทวยชน เปนทีบ่ าํ เพ็ญผลแกทั้งมวลฝูงขา จึงไดพรอมกันจัด
เสื้อผาและเครือ่ งไทยทานทั้งคาวหวานและเมี่ยงหมากถวนทุกภาคเครื่องบูชาทั้งเหลายาหมูเห็ดเปดไก
ตามแกจักไดเปนเครื่องสังเวยมาเยอขวัญเอยขวัญลานและขวัญขาวใหพรอมกันมาเตาจุนพุนเต็มลาน
เพื่อจักไดกินทานทําบุญตักบาตร แลวสิใตหยาดน้ําเถิงแมธรณี อยาไดมีคํากินแหนงขมเคียด อยาอยูชา
วันนี้ใหดวนมาใหเจามาโฮมเขาในลานเกลี้ยงออยหอยเขาหากตีฝาดขาวหัวเจาอยากระเทือน อยาไดเบือน
ขมคอยในมโนคึดเคียด วาเขาบังเบียดเจาเอาคอนฟาดตี อยาไดตกใจยานทะยานหนีลี้ซอน ขอใหเฮ็งฮี
บฮอนคือ ถอนเทียวพลัน เชิญเจาคืนมาเตาธัญญากุมใหญขอจงมาตอมตุมกองขาวใหญสูง แมนวาทําป
หนาสิบสองวาอยาไดขาด ครันแมนปหนาพุนซาวหาอยาไดคา ขอใหธัญญาขาวไหลมาคือทาน้ํา คือดั่งฝน
หาแกวลินเลื่อยบขาดสายนาทามขอใหงามเหลือล้ําลําสูงตนใหญ ปลายไผขอใหเอิ้นวานองฮวงขาว
ทอฮีนโอม ฮัญญะ อาคัจฉันตุ.
คําสูขวัญลาน สํานวนที่ 2
อุกาสะ อุกาสะ เถิงฤดูเดือนหาลวงเดือนหก ฝกตกฟาฮองฮ่าํ ทุกค่ําเชาฝูงหมูชาวนา จึง
พากันแสวงหาขวานเขนใหมดวงกลา พราเขนใหมดวงคม แบกเขาดงหาไม เลยลวดไดใบพะเนียง ตัดกก
ขาดเพียงสินปลายถากเปลือกเอาแตแกน ปุนแมนแลวจึงแบกมาถิ้มไวในเคหาใตลาง ฝูงหมูชางจึงมาดู มา
ปุนฮู เขางอน มีทงั้ ฮากไถใหญใบพะเนียงหนา แลวจึงแบกไปนาไฮแฮก มีทั้งแอกอันงอ พาดคอควายบชา
มีทั้งเชือกไถนาคาวออง ฮากไถกองเผื่อควายแฮงดินแข็งเผื่อฮากไม ไถลวดไดหลายวัน แลวจึงเฮ็ดเปนถัน
ทั่วไฮ หวานขาวใสนาตม พระบรมตกแตง เม็ดขาวแตกแบงเปนใบ ฝูงขาทั้งหลายจึงมาหลกออก แลวจึง
ตอกมามัดมากิ้วบิดลิ้วอิ้วแลวจึดตัดใบ จึงโฮมไวในตากลา นอยบชาหาบไปยาบ ตามไฮนาที่คราดไวฝงู พี่
นองใกลและไกล มีใจยินดีมาชวยดําบชา ดํากลาเปนกอละหลายตน หนกนกันออกไปมาตามภาษาชาวนา
และชาวไฮ เดือนสิบตนขาวใหญเปนสาว ยางเขาเดือนสิบเอ็ดสิบสองเขามาขาวในนาเลยออกฮวงใหญลม
พัดไปปลิ้นไปลไปมาอยูยียาบ ฝูงนกจาบมาตอม งัวควายซอมเลยอยาก เขาลากไมมาลอมเปนถันเลียนลํา
กันลอมไว เลยลวงมาไดหลายวัน ขาวแกพลันใบเหี่ยวฝูงขาทั้งหลายจึงเกี่ยวมาตากกเปนขาวหากแหงปูน
เปอง ผายเฟองยายปูไวลวงไปไดสามวัน จึงเอาตอกพันเปนกําเกี่ยวกอด คานหลานสอดหาบเมือลานหนา
ชื่อบานมาตั้งกอลอมไว จึงฟาดใหขาวหลนลมหลาม เอาทวนหนามกวาดเฟองเกลี้ยงอาดลาด ไมถาดทาก
กวาดคูณขึ้นเปนถัน มื้อนี้แมนมื้อสัตตวันนี้แมนวันดี ฝูงขาทัง้ หลายมีใจขวนขวายหาเครือ่ งบูชาปูนพลูและ
เมี่ยงหมาก ขาวน้ํามากมูลมา มีทงั้ ขิ้นปลาและหมากไม มีทั้งไกเหลากองใสพาขวัญ มีทงั้ ขาวหนมกวน
หลายหอ ยอดกลวยชอใบเดียว คูณยอ เฮียวทอดยอดมีทงั้ ไขหนวยปลอดขันสลามีทั้งขาวแดกงาแลว
ขาวตมใสกลวย มีทั้งออยยวยคุลีกันตัง้ เปนถันแถวถี่ วันนี้เปนวันพรอมพร่ําวันค้ําวันคูณ ก็วาแมนมื้อนี้วัน
พญาวิทูรขึ้นแทนพอก็วาแมนมือวันนี้ ขวัญเจากอมาโฮม ก็วาแมนมื้อนี้วันนี้ มาเยอขวัญเอย มีทั้งไกกมุ ผู
โอกแตงใสโตก บรบวน มีทั้งอาสนะฮองพาขวัญปูลาด ผาตั้งอาจปูไปฝายชยะมุงคลและน้ําเตา ตั้งเขาไว
เลียนกัน จัดเปนแถวถองขัดตาแหลวปองหนางัว บเมามัวปกไวจัดใหสี่แจลานบใหนานในวันนี้ มื้อนี้แมนมื้อ
สันต วันนี้แมนวันดี จึงไปเชิญเมธีและนักปราชญขึ้นนั่งอาสนคูณขวัญ มาเยอขวัญเอย ตนชันนั้นแมน
ขาวเจา แกฟาวนั้น ขาวดอ หอมพอๆขาว อีดํานอยหอมคอยๆขาวจอมนาง เม็ดบางๆขาวอีเตาะ เงาะแงะ
ขาวแขวงู ใบปูนั้นขาวขี้นก กกต่ํานั้นขาวเปย ถอดเฮื้อนั้นขาวขาว ฮวงยางขาวเลือดแฮด แสดๆขาวหมาก
หิ่งปง สิง่ ขาวกาบลายเม็ดยายขาวหมากกอก ซอกแซกขาวลอดเกวียน งามเลียนๆขาวหมากแยง เม็ดแบง
ขาวขี้กา เม็ดหนาขาวกาบออยเม็ดนอยขาวหมากโพ เม็ดโตๆขาวหางชาง เม็ดไขวขวงขาวปลองแซง เม็ด
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แดงๆขาวหาว ฮวงใหญลาว ขาวหมากเขือเม็ดเจือขาวดามพรา แกชาๆขาวขี้ตม ใบสมลมขาวหมาก
หมวย ฮวงซวยลวยขาวเกล็ดเตาขวัญขาวทั้งหลายเหลานี้อยาหลีกลี้นานวัน ใหพากันมาสามื้อนี้วันนี้ มา
เยอขวัญเอยเคียวเกาะขาดกระเด็น ก็ใหมา คันหลาวตกคาบาก็ใหมา นกนอยคาบเขาปาบินหนีก็ใหมาฝูง
นกกี้นกจิบคาบออก ฝูงนกจอกคาบออกนอกเขต ก็ใหมาสามื้อนี้วันนี้ฝูงนกเปดและคับแค คาบไปกินเทิง
ปลายแกและปลายเปาใหมาบัดนี้นกจาบโตขาเหลือง นกจิบเฟองโตขากาน บินผานฟาคาบไปกิน ก็ใหมา
บัดนี้ขวัญเจาอยูป าคาและปาแฝกขวัญเจาแหกอยูกลางนา ขวัญขาวอยูดงดอนปาชาง ขวัญขาวอยูทาน้ํา
และวังหลวง ขวัญขาวอยูปากวางและปามัง้ ก็ใหมาสามื้อนี้วนั นี้ ขอยจักเชิญชวนขวัญขาวนาใตและนา
เหนือ ก็ใหไหลมาปานน้ําขวัญขาวอยูปากถ้ําฮูปูขวัญขาวอยูปากหนูและกระตาย ขวัญขาวไปอยูฝายทงนา
ขวัญขาวไปอยูปากาและ ฮอกจอน ก็ใหมาสามื้อนี้วันนี้มาเยอขวัญเอย เจาบมาคอนสั้นเขาสิตเี จาแหลวเจา
บมาคอนฮีเขาสิฟาดเจาแหลวสะอาดและขอยสิวิฝายเบื้องซายใหขี้ไหงปลิวไปทางนาปายเบื้องขวาใหกมุ
ขาวใหญทอภูผานอยบัดนี้ขอยจักเชิญเอาอายเคาเมาอยูจอมปลวกหัวนาขอยจักเชิญเอานาคาผูอ ยูแคมน้ํา
ใหมาชวยค้ํามาชูมายอสามื้อนี้วันนี้ มาเยอขวัญเอย ขอยสิ เชิญเอาขวัญขาวมาโฮมลอมงัวควายมาตอมกัด
กินยอด ชางมาเขาะขอดกัดกินใบ ก็ใหมาสามื้อนี้วันนี้ ใหมาเกี้ยวกันอยูคือดั่งนาคเกี้ยวกัน ใหมาพันกันอยู
คือดั่งสาวเกลาขมอมใหมาตุมมาตอมกันอยาไดหนีแสนพันปขวัญใหอยูในเลา เอิ้นเจาบมางัวควายจักลงย่ํา
ยีผงนกเขาจักลงสับตอดเจาแหลว ใหเจาปดขอดกันมามาเยอขวัญเอย ใหเจาอุนกันมาคือดั่งขวยตุน จุนพุ
นคือดั่งกองทรายไหลนองมาคือดั่งทรายไหลแลงเปนดั้งมีกอนหินผา ไหลโฮมมาคือลมเทิงอากาศ ขอใหเปน
ดั่งน้ําฝนหยาดฮําแผนธรณี แสนพันปกินอยาไดบก จกอยาไดแหง บัดนี้ ขอยจักเชิญเอาขวัญขาว เมื่ออยู
เลาพื้นแปนหญาแฝกมุงหนา เมื่ออยูเ ลาพื้นแปนหญาคามุงถี่ เมื่ออยูทสี่ บาย ฮอดกลายสามวันมื้อปลอด
เขาจักเอาบุงสอดลงตักมาตํากันสักกะลันเจาอยาได ฟง ซิกใสดงเจาอยาไดปลิวหนี เขาตีตอยสากเจา
อยาไดตกใจ เขาไลไกไปเจาอยาสะดุงตื่น ขาวลีบเกิดหนักหมื่นกลายเปนขาวหมาก ขาวกากใหเปนขาวสาร
ฝูงขาทั้งหลายกินทาน ก็ใหมีอายุมั่นยืนอยาเฒา ตราบตอเทาเขาสูปรินิพพาน ก็ขาเทอญ ชยะตุ ภะวัง ชยะ
มังคละ โหตุ สัพพะทา.
คําสูขวัญลานสํานวนที่ 3
โอกาสะ โอกาสะ เถิงฤดูเดือนหา ฟาใหมเดือกหก ฝนตกฟาฮองฮ่ําทุกค่ําเชาฝูงหมูชาวนา
พากันแสวงหาขวานเขนใหมดวงกลา พราเขนใหมดวงคม แบกเขาดงหาไม เลยลวดไดเปนทะเนียงตัดกก
ขาดเพียงสินปลาย ถากเปลือกเสียเอาแกนปุนแมนแลวจึงแบกมา ถิ้มไวในเคหาใตลาง ฝูงหมูชางเขาจึงมาดู
มาปุนฮูเขางอนมีทงั้ ฮากไถใหญใบพะเนียงหนา แลวจึงแบกไปนาไฮแฮก มีทั้งแอกอันงอ พาดคอควายบอ
ชาเชือกไถนายาวคาวจอง ฮากไถกองเผือ่ แฮงควาย ดินแข็งเผื่อฮากไม ไถลวดไดหลายวันแลวจึงคลาดเปน
ถันทั่วไฮ หวานขาวใสนาตม พระบรมตกแตง เม็ดขาวแบงเปนใบ ลําใสยาวยิ่งเขาจึงหลกออก เขาจึงเอา
ตอกมามัดมากิ้ว บิดลิ้วอิ้วแลวจึงตัดใบ จึงเอาไปชุมนุมกันไวดูบไฮเหลือหลาย ยายเปนถันเดียรดาษ
คราดนาแลวจึงหาบไปดํา ซุกใสตมใสโพรงไวไดหลายตน ดําหนกนละเวละวา ตามภาษาไทยนอก เถิงเดือน
สืบมาฮอดแลว เดือนสิบเอ็ดแกวออกมา ขาวอยูนาเขียวงามพร่ําพรอม เขียวกองคอมกันไปตีลมตใบซีซั่วซี
ซาด ฉลาดฮูแลวจิงถอดฮวงออกมา ฝูงขาทัง้ หลายจิงพากันไปดานกจิบและนกจอก เพื่อบใหกินขอกและ
กินกลางหมูกวางฟานบใหมากินใกล เลยลวดไดหลายวัน ขาวแกพันใบเหี่ยว ฝูงขาทั้งหลายจิงพรอมกัน
เกี่ยวตากเก็บไวเต็มนา ถากทาลานแหงแลว ตอกแกวมัดเปนถัน คันหลาวยาวเอามาหาบหาบสอดแสวขึ้น
เมือลาน ตั้งเปนถันติดตอ กอขึ้นตัง้ เปนลอม เถิงวันดีจึงฟาดเปนเปนกุม อุมลุม ทอภูผาจิงเอาควายมา
เหยียบมาย่ํา พร่ําพรอมชวยกันยี บางพองไดคอนสั้นมาตีบางพองไดคอนฮีมาฟาดเคียรดาษดวยดี จึงเอา
วีมาพัด ปดขาวลีบและเฟองฝอยใหถอยหนีจากกองขาว ฝูงเฒาแกชื่นชมบาน เลือกหาวันและฤกษมื้อวา
มื้อนี้แมนมื้อสันตวันดี วินดิถีอมุตตะโชค สิทธิโยคพรอมลัคนา ฝูงขาทั้งหลายจึงพากันไปอาราธนาพอแม
เฒาแกมานัง่ ลอมคูณขึ้นกอเปนกอง มีทั้งหมกอาหารหลายหอ มีทั้งยอดกลวยหอตองเขียวมีทงั้ คูณยองาม
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ออดหลอดไขหนวยปลอดขันสลา มีขาวแดกงาและขาวตมใสกลวย มีทงั้ น้ําตาลยวยคุลกี า มีทั้งไกคลู าและ
ผูโอก แตงใสโตกบรบวน มีทงั้ อาสนะนวลปูลาด ตกแตงไวแวนดี มีทั้งหัวมันและลูกไม มีทั้งเหลากองแกวใส
พาขวัญ บรบวนดีทุกเยื่อง มีทั้งขอคีอาจคันหลาว มีทั้งขอดวงยาวสักวาด มีทั้งผาอาจกั้นเลียนไป มีทงั้ แสง
เทียนใสเกาะถาย มีทงั้ ฝายออนไทมุงคุล มีทั้งน้ําเตาปุงสีห่ นวยตั้งซองหนาอยูสวยลวย จัดเปนถันอยู
ไขวขวง มีทั้งตาแหลวบวงและหนางัว บเมามัวจัดบักไว จัดไดสี่แจลาน บใหนานในวันนี้ มื้อนี้แมนมื้อสันต
วันนี้แมนวันดี วันดิถีอนุตตะโชค สิทธิโยคพรอมลัคนาฝูงชาวนาดําขาวกลา ดําหลานั้นแมนขาวงัน ฮวงชัน
นั้นขาวปองแอว ถิดแกวนั้นขาวแขวงู เม็ดปูนั้นขาวปลาหลาด เม็ดอาจนั้นขาวหมากโพ เม็ดโตนั้นขาวขี้ชาง
ขาวขวงและขาวกาแสน ฮวงแงนนั้นขาวเจา แกฟาวนั้นขาวดอ หอมพัวนั้นขาวพั้ว ลําตัวนั้นขาวกระเขิน
ลําเนินนั้นขาวก่ํา อ่ําถ่ํานั้นขาวขี้กา ฮวงหวานั้นขาวหมากแยง แปงแชงนั้นขาวอีขาว ฮวงยาวขาวเลือด
แฮด แสดๆ ขาวหมากหิ่งปงสิ่งขาวกาบลายเม็ดยายขาวหมากกอกซอกแซกขาวลอดเกวียน งามเสียนเลียน
ขาวนางนอยเม็ดไขวขวงขาวปองแซงเม็ดแดงนั้นขาวฮาวฮวงใหญลาวขาวหมากเขือเม็ดเจือขาวดามพราแก
ชาขาวขี้ตม ใบสมพมขาวหมากหมวย ฮวงซวยลวยขาวสะหนาย ฮวงเปนสายขาวอีอุยหอมหุยๆ นั้นขาว
จอมนาง เม็ดบางๆ ขาวอีเตาะ ตนยาวเงาะขาวเหนียวลอย ปูเปนฝอยขาวขึ้นกกกต่ํานั้นขาวอีเปยงามเอี้ย
เคี้ยขาวดอกจานนามมานนั้นแมนใหญขาวทั้งหลายฝูงนีอ้ ยาหลีกลี้นานวัน ใหพากันมาสามื้อนี้วันนี้ มาเยอ
ขวัญเอย ขวัญขาวอยูเมืองลานชางก็ใหมาคูณเยอ ขวัญขาวขวงอยูเมืองหงสา ก็ใหมาคูณเยอ ขวัญขาวอยู
เมืองกุลาและแดนฮอก็ใหมาคูณเยอ ขวัญขาวอยูเมืองยอและแดนแถว ก็ใหมาคูณเยอ ขวัญขาวเจาอยู
อยุธยาก็ใหมาคูณเยอ ขวัญขาวเหนียวอยูเมืองลังกาและสีพรี าช ก็ใหมาคูณเยอ มาเยอขวัญเอยเกี่ยวเกาะ
ขาดกระเด็นตกก็ใหมา คันหลาวตกคาบา ก็ใหมา นกจิบคาบออก ก็ใหมา นกจอกคาบหนี ก็ใหมา งัวควาย
กินยอดชางมาถอดกินใบ ก็ใหมา ขวัญขาวอยูกกแฮกและแจนาขวัญขาวอยูคันแทและหยอมหญา ขวัญขาว
อยูชั้นฟาและอากาศกลางหาว ก็ใหมานกเปดและคับแคคาบไปกินเทิงปลายแกและปลายเปา ก็ใหมานก
จาบโตขาเหลืองนกจิบเฟองโตขากาน บินผานคาบไปกินแจฮั้วและแจนา ขวัญขาวอยูปาคาและปาแฝก
ขวัญขาวแฮกอยูกลางหนอง ขวัญขาวอยูดงดอนปาชาง ขวัญขาวอยูทาน้ําและวังหลวงขวัญขาวอยูปากวาง
และปามัง่ ก็ใหมาสามื้อวันนี้ ขอยสิเชิญขวัญขาวนาใตและนาเหนือใหไหลมาปานน้ํา ขวัญขาวอยูปากถ้ํา
และฮูปู ขวัญขาวอยูปากหนูและกระตาย ขวัญขาวอยูฝายใตและแจนา ขวัญเจาอยูปากกาและ ฮอกจอน
ใหมาสามื้อวันนี้ มาเยอขวัญเอยเจาบมาคอนสั้นเขาสิตีเจาแหลว เจาบมาคอนฮีเขาสิฟาดเจาแหลว บัดนี้
ขอยสิเชิญเอาอายเคาเมาอยูจ อมปลวกหัวนา ขอยสิเชิญเอาอายนาคาผูอยูแคมน้ําใหมาชวยคูณชวยยอสา
มื้อนี้วันนี้ มาเยอขวัญเอย ใหเจาทันกันมาใหหมด ใหเจากดกันมาใหถวนใหเจามวนกันอยูในกุม ในกอง
ใหเจาเปนจุมกุม เสมอดัง่ ขวยตุน ใหเจาเปนจุนพูนเสมอดัง่ ทรายของใหเจาไหลนองมาดั่งทรายไหลแลง
ใหเจาเปนดัง่ แกงในมหาสมุทร ใหเจาเปนหมุดหลุดคือจอมเขาไกรลาสเปนดัง่ น้ําฟาหยาดฮําแผนธรณี
กินสิบปอยาไดบก จกสิบปอยาไดลง จกมื้อแลงใกขึ้นทอภูเกา จกมื้อเชาใหขึ้นทอภูเขา บัดนี้ขอยสิเชิญเอา
ขวัญขาว เมืออยูเลาพื้นแปนหญาแฝกมุงหนาเมืออยูเลาพื้นแปนหญาคามุงถี่ เมืออยูท ี่สบายบาน เจาอยา
คางอยูไฮนกคุมสิตอดตาเจาแหลว เจาอยาคางอยูนานกกระทาสิตอดหนา เจาแหลวใหเจามาอยูเลาหลัง
ใหญเฮือนงามฮอดสามวันมื้อปลอด เขาสิเอาบุงสอดลงตักมาตําสักกะลันมองเจาอยาไดฟง ซิดใสดงเจา
อยาไดหนี เขาตอยสากเจาอยาไดตกใจ เขาตอยไลเจาอยาไดสะดุง เจาอยาไดตกใจกลัวเจาอยาไดเมามัวแต
คํายาน ใหเจาปานกันอยูในกุมในกอง ขาวลีบก็ใหเปนขาวหมาก ขาวกากก็ใหเปนขาวสาร ฝูงขาทั้งหลาย
กินทาน ก็ใหมีอายุมั่นยืนฮอยเอ็ดพันวันสา ขอใหมผี ญาปญญามากๆก็ขาเทอญ ชยะตุภะวัง ชยะมังคละ
ชยะมหามุงคุล โอม อุ อะ มุ มะ มุลมา.
ค. คําเฮียกขวัญขาว
คําวา ”ขวัญขาว” หรือ “พระแมโพสพ” หมายถึง ขวัญประจําเมล็ดขาวซึ่งอยูตามทุงนา
มารวมทีล่ านเปนกองแลวเจาของขาวจะทําหลักมาปกไว 4 มุมลาน โดยสานตาเหลวหนาวัวดวยไมตอกใส
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ไวบนหลัก และมีคาถาเขียนใสไมหรือกระดาษแข็งแขวนไวดวยเพื่อปองกันพวกภูติผมี าขโมยขาว และจะ
ทําเครื่องขวัญขาว ซึ่งประกอบดวย เมี่ยง หมากพลู บุหรี่ ดอกไม เทียน อยางละ 4 ขาวเหนียวนึ่ง 1 ปน
ตนเกค้ํา 1 ตนยอดกลวยยอดออยอยางละ 1 ยอด พรอมลวงขาวแฮกใสภาชนะ เชน ฝากระติบขาวทีม่ ิได
ใชและเปนตนโดยมีใบคูณรองกน ไปตั้งไวบนกองขาวที่ยังมิไดนวด พอนวดขาวเสร็จรวมเปนกองแลว
จะนําเครือ่ งขวัญขาวนี้ตั้งไวบนจอมกองเมล็ดขาว และเมือ่ ขนขาวขึ้นใสเลา (ยุงขาว) เสร็จแลว ถึงเวลา
โดยมากเปนตอนเย็นหรือค่ํา ใหผูฉลาดหรือเจาของเองก็ได ไปทําพิธีเรียกขวัญขาวที่นา โดยไปเก็บเอารวง
ขาวที่ตกหลนตามงานนาบางสวนประมาณ 1 กํามือ มารวมกับรวงขาวแฮก แลววาคําเรียกขวัญขาว
หลายๆครั้ง เอามัดรวงขาวและสิ่งที่เขียนคาถาซึ่งแขวนไวหลักมุมลาน มาวางใสในภาชนะใสเครื่องขวัญ
ขาว ซึ่งอยูที่ลานขาวแลวนําเครื่องขวัญขาวและสิง่ ดังกลาวนํามาไวในเลาขาวตอไป คําเรียกขวัญขาว มีดังนี้
“ขออันเชิญแมพระโพสพ แมนรา แมพระสีดานารี ศรีสญชัย คัจฉถะจงเสด็จไปอยูเลาพื้น
แปนหญาแฝกมุงหนา จงไปเลี้ยงฝูงนราใหเทาทั่ว อะคะตะยะ อะคะตะหิ วะตัพพัง อะหังโภชะนัง พิช
ชะคัง มะมะ หะทะยัง ชยะตุภะวัง ชยะมังคละ ชยะมหามุงคุล อุอะ มุมะมูลมา อาคัจฉถะ
ขณะที่นําเครื่องขวัญขาวมานั้น ผูถือจะไมพูดกับใคร เพราะเกรงวาขวัญขาวจะตื่นตกใจ
หนีไปที่อื่น พอนําเครื่องขวัญขาวไปใสไวในยุงขาวแลว จึงจะพูดคุยกับคนอื่นได
ภายหลังเมื่อนําขาวใสเลาแลว บางคนจะทําพิธีสูขวัญเลาในโอกาสตอมาที่นิยมทํากันมาก
ไดแกวันขึ้นสามค่ําเดือนสาม เพราะเชื่อกันวา วันนั้นเปนวันที่กบไมมปี ากนาคไมมรี ูขี้ คือ เปนวันที่ขาว
ปลอดภัยทุกอยาง หรือจะทําในวันขางขึ้นเดือนสามถัดมาวันใดวันหนึ่ง ที่เห็นวาเปนวันดีก็ได
อนึ่ง การปฏิบัติเกี่ยวกับการตักขาวในเลาไปตําหรือสี คนโบราณนิยมปฏิบัตบิ างอยาง คือ
ถาหากจะมีการสูขวัญเลาในโอกาสตอมา ระหวางการรอสูขวัญเลานั้นเจาของจะไมตักขาวไปตอนขนขาวใส
ในเลา เขาจึงเจียดเอา ขาวใสภาชนะเก็บไวนอกเลา เพื่อนําไปตําหรือสีในตอนรอการสูขวัญ และเมือ่ สูขวัญ
เลาแลววันทึง่ ดตักขาวไปตําหรือสีไดแก วันเอาขาวใสเลาเปนอันขาด นอกนี้ “วันปากเดือน” คือวันขึ้นหนึ่ง
ค่ําของทุกเดือนก็งดตักขาวเชนกัน ถาใครปฏิบัติไดดังกลาว ก็เชื่อวาจะทําใหกินขาวไมเปลืองและไมอด
อยากดวย
ง. คําสูขวัญเลา
การสูขวัญเลา หมายถึง การทําพิธีสูขวัญใหยงุ ขาว ภายหลังที่เสร็จจากการเก็บเกี่ยวและ
ขนขาวขึ้นไวยุงใหม ๆ เปนการเรียกขวัญขาวใหมาสูยุงฉาง เพื่อใหเกิดสิริมงคลใหเจาของกินขาวไมหมด
เปลือง และใหขาวปลอดภัยจากภยันตราย ๆ เครือ่ งขวัญมีการจัดแตงพาขวัญ เหมือนพาขวัญธรรมดา
ทั่วไป เชน มี เมี่ยง หมากพลู บุหรี่ กลวย ออย ขาวตม ขนม ดอกไม เทียน ไขตมและไกตม สุรา เปนตน
นิยมจัดทําในขึ้นสามค่ําเดือนสาม หรือขึ้นเดือนสามวันใดวันหนึ่งก็ได ดังกลาวแลวขางตน เพราะถือวาเปน
ระยะทีเ่ ปนมงคลสําหรับการสูขวัญเลา ในพิธีสูขวัญเลา อาจจัดใหมีพิธสี งฆ ไดแก การสวดพระพุทธมนต
การตักบาตร และถวายภัตตาหาร เปนตน แลวแตความประสงคของเจาของเลา
คําสูขวัญเลา สํานวนที่ 1
ศรี ศรี มื้อนี้แมนมื้อดี ศรี ศรี ปนี้แมนปเฮา ปูพ ระเจาใหขอยคูณขวัญ ก็วาดีมื้อนี้วันนี้
หมอสรางไฮไดขาวฮวงหนา ก็วาดีมื้อนี้ หมอสรางนาไดขาวฮวงกอน ก็วาดีมื้อนี้วันนี้ ทาวบาวเขาเฮียงสาว
ก็วาดีมื้อนี้วันนี้ ฟนตาวเต็งใหแผก็วาดีมื้อนี้วันนี้ เอาเฮือนชางแกเขาโฮง ก็วาดีมื้อนี้วันนี้ ทาวบุญเฮืองขึ้นกง
ผาสารท ก็วาดีมื้อนี้วันนี้ ผูเพิม่ ฉลาดจักเขามาฟงธรรม ก็วาดีมื้อนี้วันนี้ เจาไดเงินคํามาเฮือนแสนลานก็วาดี
มื้อนี้วันนี้ ทาวเฮ็ดไฮบครานปลูกแตง ก็วาดีมื้อนี้ ลูกไพรคําแดงเจาเขามาเบิกบายศรี ก็วาดีมื้อนี้วันนี้
เศรษฐีเขามาเบิกเงินคํา ฤกษยามดี ก็วาแมนมื้อวันนี้
ศรี ศรี มื้อนี้แมนมื้อดี ศรี ศรี มื้อนี้แมนมื้ออนุตตะโชค โตกใบนี้แมนโตกไมจันทนขันใบนี้
แมน ขันไมแกว ขุนนางดาแตงแลวจึงยอมา มีทงั้ ขนมดาดอมถั่ว ชิ้นปลาอั่วมันหอมหัวมันดอมหัวเผือก
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เลือกได แลวมันอออนและมันแซง ขนมแดงขาวตมปาด เต็มสะพาดเหลากองไขหนวนหอมดี ชยะตุ ภะวัง
ชยะมังคลัง โหตุ สัพพะทา
โอกาสะ โอกาสะ เถิงฤดูเดือนหา ฟาฮ่ําฮองเดือนหก ฝกตกฟาฮองฮ่ํา หลามแสนส่ําพี่
นองทาสีทาสา ฝูงชาวนาจึงหาพราและขวาน ดาบคมบางงามเขนใหม แบกไปใสปาไมไพรหนาฟนทะเนียง
ไถอยูปาฮก ตัดกกขาดและสินปลาย ถากเปลือกยายเสียเอาแตแกนปุนแมนดีแลวจึงแบกเอามา เถิงเคหา
ใตลาง ฝูงหมูชางเขาจึงมาดู ปุนสิ่วฮูและเขาฮากแลวจึงถากงอนไถใบใหญใบพะเนียงหนา แบกไปนาไฮ
แฮก มีทั้งแอกนอยแอกใหญอันงอพาดคอควายคาวออง เชือกไถคลองเพื่อควายแฮง ถืกดินแข็งไถเพื่อฮาก
ไมไถลวดไดหลายวันคราดยายปนไปทั่วไฮ หวานขาวใสในตม พระบรมลงตกแตง ฮากออกแบงเปนใบ
พรอมกันไปหลกออก หาตอกดีมามัดกิ้ว มีดปาดลิ้วใบกลาออกเสีย เอาไป ตั้งสุขขุมนุมเดียรดาษคราดแลว
หาบกลามาดํา ปกใสตมใสพงก็จึงไดหลายตน พากันดําหนหนาและดําหนหลังไปมาตามภาษาไทยนาแล
ไทยนอก ดําทางขอกแลดําทางกลาง ดําเหิงนานก็จึงไดหลายตน เถิงหลายเดือนก็จึงปง แลวจึงทรงใบวีลม
พัดตีใบอยูซีชั่วซีชั่ว เขียวทั่วเทาทุกใบ ฝูงหมูเด็กนอยจึงไลนกจิบแลนกจาบ อยาใหมาคาบกินนอกอยาให
มากินขอก อยาใหมากินกลาง หมูก วางฟานอยาใหมากินใกล เถิงเมื่อเดือนสิบสองไดใบเหลืองกกเหี่ยว เขา
เกี่ยวเจาตากไวสูไฮสูคันเถิงสองสามวันเขาจึงกู เอาคันหลาวยูหาบเจาไปใสไวในลานบ เหิงนานกองกันขึ้น
คือดั่งจอมธาตุ ฮอดมื้ออาจแลวแลวันดี กอนสิฟาดตีเขาปลงขาวจึงมางลอมขาวเจาลงมา ไมคอนสั้นเขาจัก
ดี ไมคอนฮีเขาจัดฟาด เจาเนอ เขาจึงกวาดกองลาดเอาเจาตัง้ ไวในลานดูสะพาด เดียรดาษเหลือหลาย บ
เหิงนานเขาจูงเอาควายมาเหยียบย่ําแลงเชาค่ําพากันยีเจาเนอ ผงธุลีกั้วไหงควายเหยียบไตเวียนเบือ้ งซายคี
คั่วคีคั่ว เวียนเบื้องขวาคีควางคีควางมื้อเบื้องซายถือเชือกควายมื้อเบิอ้ งขวาถือขอคี ตีเตาะตีตอย ตีคอยแล
ตีแฮง ตีปก ๆ และตีแปก ๆ ตีแหลกแลวจึงเอาควายออก เขาจึงบอกวา เฒานีจ้ ักเปนเฒาไฮแลพอนา จึงไป
หาหนามคอมแลหนามไผ จับเฮียวหนามไดกวาดฮวยเฟองเสีย แลวจึงบอกเมียแกนแกว อันอยูในเฮือนแลว
ใหหาเหลาเตาดองยา หาลุงตาแลพี่นอง เอาใสกอ งกวาดขึ้นใหเปนกอง แลวจึงไปขวนขวายคีลานแลเมี่ยง
หมาก มีทงั้ ตองออนแลตองเขียว มีทั้งยอดคูณยอเขียวออนมีทั้งกระจอกจันทนคูหอมงาม ตามภาษาของ
โลก มีทงั้ ไกผโู อกบรบวน สาดสมควรปูลาด มีทงั้ ขอคีอาจคันหลาวปลายแหลมยาวสาดลาด มีทั้งเสือ้ ผาอาจ
อาภรณชาวดี มีทั้งเทียนทองสีติดไตมที ั้งฝายออนไทมงุ คุลบริบรู ณบุงหลวงสีหนวยตั้งไวสวยลวย ตั้งขีน
ไขวขวงเหลือตาทัง้ ตาแหลวหนางัวปกไวสี่แจเลา ดูเฮืองงามมองอาจ จึงไปอารธนาอาจารยผูฉลาด มานั่ง
อาสนสูตรคูณขวัญเจาวา
ศรี ศรี มื้อนี้แมนมื้อมั่น ใหเจามั่นปากหินผาแอน ใหเจามั่นปานแผนผาจวงผาจันทน ให
เจามั่นปานสันเขาไกรลาส ใหเจามั่นปานอากาศสูนตะวัน วามาเยอขวัญเอยขวัญนางขาวเจาใหเจาดุงมา
เดียว ขวัญขาวเหนียวใหเจาดุงมาอยูในเลาเชิญเอาขวัญขาวเหนียวแลขาวเจาใหมาอยูเต็มยุงเต็มเยีย ใหมา
สามื้อ นี้วันนี้ ตนเหนียว ๆ แมนขาวก่ําตนต่ํา ๆ นั้นแมนขาวหมากเขือ ใหมาสามื้อนี้วันนี้ ฮวงเฝอขาวปอง
แอวขาวหมากแกวแลขาวแขวงู เชิญเขามาอยูในเลาในเยียอยาหนี ฮวงนั้นแมนขาวอั๊วนอย แลขาวขี้ควาย
เม็ดสลวย ๆ นั้นขาวงวงชาง เม็ดหางนั้นขาวลวดเทียน ลายเลียนนั้นขาวหมากแหยงเขาแบงไวทาพี่นอง
ทางไกล ใหมาสามือ้ นี้วันนี้ งามอีหลีขาวเหนียวเปด เม็ดแดงนั้นขาวเลือดแฮด เม็ดแจบนั้นขาวปลาซิวแล
ขาวขี้ตม เม็ดกลมนั้นขาวหมากกอก เม็ดแตกนอกขาวมันหอมแลขาวดอ ใหญเปนกอฮวงยาวขาวปลา
หลาดงามสะพาดพรอมนั้นแมนขาวหมากโพหอมพาโลขาวฮางเต็มไฮ ขาวมันไกเหลืองกลวยสุกดีกินนัว
อีหลีแมนขาวปาด เดียรดาษขาวเจาเต็มลอม หอมดีนั้นขาวเมา เชิญขวัญเจามาสามือ้ นี้วันนี้
มาเยอขวัญเอย ใหเจามาจากปากมั่งตัวลาย ใหเจามาจากปากควายตัวเขาโคงใหเจามา
จากปากชางตัวงาโงง ใหเจามาจากปากกวางแลกระตาย ใหเจามาจากปากซางแมพลายวัน ใหเจามาจาก
ปากหมูซันแลปูคาบ ใหเจามาจากปากนกจิบแลนกจาบ นกเขาหินคาบเอาเจาควาบินหนีไปใหเจามาจาก
ปากไกเถื่อนแลนกเขาเขียว คาบเจาไปจับแคมเฮียวแลปลายพุม ก็ใหสามามื้อนี้วันนี้ ใหเจามาเต็มเยียแล
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เต็มเลา เจามีปกแลวใหบินมา มาเยอขวัญเอย มาฮอดแลวใหเจาอยูสวัสดี กินสิบปอยาใหบก จกสิบป
อยาไดลง ใหเจาคือคงเต็มเยียดัง่ เกา วามาเยอขวัญเอย ใหเจามาจากปากมั่งโตคอแดง ใหเจามาจากปาก
แมงแคงโตปกอากระซาขาดกระบุงแคง คันหลาวแทงหักคาบา ขวัญเจาอยาตกใจเนอนางเนอพี่นอง
ทางไกลเพิ่นมาขอขาวปลูก ใหเจาผูกดอมเลาแลเยีย ก็ใหมาสามื้อนี้วันนี้ มาเยอขวัญเอย ตนออยคอลอทอ
ขา เพิ่นนํามาบูชาเจาแลว ลําออยปาลําทอแขงเพิ่นมายอให ก็ไดมามื้อนี้แลวกอนขาวแปงใสพาขวัญ ก็
ไดมานี้แลวมีทั้งพลูพันแลหมากออน มีทงั้ กระจอนคูหอมงามตามภาษาของโลก มีทั้งไกผูโอกโตทอนนกยูง
มีทั้งไกโจนสูงโตทอหาน บินผานฟากางกี้แหลวมัน มีทั้งเผือกหัวซัน มีทงั้ มันหัวซอง พี่นองแวนหลาย ตา
ยายแวนมาก วามาเยอขวัญเอย ใหมาอยูเ ลาพื้นแผนสะนอนพียง เสียงครกมองตําเจาอยาไดหกั เพิ่นตักไป
ตําเจาอยาไดฟง เขาเตนสักกะลันดง ๆ เจาอยาไดเฟยดลง แทเนอ เขาเทใสดงเจาอยาไดฟงบินหนีใหเจา
ยินดีโฮม กันอยูเลา เม็ดขาวเปลาเฮี่ยตกในไฮนา ก็ใหมาสามือ้ นี้วันนี้ ใหเจาบินคือดัง่ แมงเมา เต็มเลาคือเกา
คือ น้ํามหาสมุทรทะเล เพื่นตักออกเทเจาอยาไดตื่นทวงใหเจาเปนหวงทุกค่ําเชาเหลือหลาย เม็ดหนึ่งตักไป
ขายซื้อควายโตเขาซอง เม็ดหนึ่งตักไปขายซื้อฆองเกากํา เม็ดหนึ่งตักไปขายซือ้ คําใหไดเกาหมื่น ใหเจาไหล
ลนลื่นมาเยีย เม็ดหนึ่งตักไปสูเ มียใหไดเมียมาอยูฮ ือนขายขาว เม็ดหนึ่งตักไปใหผเู ฒาใหเต็มเลาคืนคงมาเยอ
ขวัญเอยเพิ่นตักใสกระบุงกระดงเจาอยาไดบินหนี ใหเจามาเลี้ยงชีวิตอินทรียทงั้ โลก ไดบริโภคเลี้ยง
พระสงฆองคการ เพิ่นตักเจาไปทานใหไมทนาทุกค่ําเชา ตราบตอเทาหาพันพระวัสสาก็ขาเทอญ อะหัง โภ
ชะมัง พิชชะคัง มะมะ หะทะยัง ชยะตุ ภะวัง ชยะมังคลา ชยะมหามุงคุล อุ อะ มุ มะ มูลมา สวาหะ.
2.2 แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปนปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว
ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ
การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ดังแสดงในภาพที่ 1
ประชาคมโลก
ประเทศ / รั ฐ
หมู่บ้าน ชุมชน บริ ษัทมูลนิ ธิ
ครอบครั ว

ภาพที่ 2.1 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใชไดทุกระดับ
ที่มา : กอเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา (2550, 51)
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1. เปาหมาย
มุงใหเกิดความสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และ
กวางขวางทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดลอมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี
ดังแสดงในภาพ 2
ทางสายกลาง
พอประมาณ
มีเหตุผล

เงือนไขความรู้
รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง

มีภมู ิค้ ุมกัน
ในตัวทีดี

เงือนไขคุณธรรม
ซือสัตย์สจุ ริต ขยันอดทน
สติปัญญา แบ่งปั น

ชีวิต / เศรษฐกิจ / สังคม / สิงแวดล้ อม / วัฒนธรรม
สมดุล / มันคง / ยังยืน / พร้ อมรับต่อการเปลียนแปลง

2. การบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
การดําเนินงานตาง ๆ สามารถนําหลักบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใชได (กอเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา, 2550, 67) ดังนี้
1) ความพอดีดานเศรษฐกิจ
1.1) ตองลดรายจาย เพิม่ รายได ใชชีวิตอยางพอควรไมประมาท
1.2) คิดและวางแผนอยางรอบคอบ มีภูมิคุมกัน
1.3) ไมเสี่ยงเกินไป ตองเผื่อทางเลือกสํารองเอาไว
2) ความพอดีดานเทคโนโลยี
2.1)รูจักใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคลองกับความตองการและสภาพแวดลอม
2.2) พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมปิ ญญาชาวบานของตนเองกอน
2.3) เทคโนโลยีนั้น ๆ ตองกอใหเกิดประโยชนกับคนหมูม าก
3) ความพอดีดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
3.1) ตองรูจักใชและจัดการอยางฉลาดและรอบคอบ
3.2) เลือกใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดความยั่นยืนสูงสุด
4) ความพอดีดานสังคม
4.1) ชวยเหลือเกื้อกูลกัน
4.2) ตองรูรักสามัคคี
4.3) สรางความเขมแข็งใหครอบครัวและชุมชน
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5) ความพอดีดานจิตใจ
5.1) มีจิตใจเขมแข็ง แนวแน มั่นคง พึ่งตนเองได
5.2) มีจิตสํานึกที่ดี
5.3) ตองเอื้ออาทร ประนีประนอมตอสิ่งแวดลอมทีเ่ ปนอยู
5.4) นึกถึงผลประโยชนสวนรวมเปนหลัก
3. แนวทางการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําไปใชในระดับบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน โดยมีรายละเอียดดังนี้ (กอเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา, 2550, 89-93) คือ
การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคล /ครอบครัว
อาจมีคําถามการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคล /ครอบครัวเริ่มตนจากที่ใด ทานกอ
เกียรติ วิริยะกิจพัฒนา ใหคําตอบโดยเริม่ ตนจากการเสริมสรางคนใหมกี ารเรียนรูวิชาการและทักษะตาง ๆ
ที่จําเปน เพื่อใหสามารถรูเ ทาทันการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ พรอมทั้งเสริมสรางคุณธรรม จนมีความ
เขาใจและตระหนักถึงคุณคาของการอยูรวมกันของคนในสังคม และอยูรวมกับระบบนิเวศวิทยาอยาง
สมดุล เพื่อจะไดมีความเกรงกลัวและละอายตอการประพฤติผิดมิชอบ ไมตระหนี่ เปนผูให เกื้อกูลแบงปน
มีสติยังคิดพิจารณาอยางรอบคอบกอนทีจ่ ะตัดสินใจ หรือกระทําการใด ๆ จนกระทั่งเกิดเปนภูมิคุมกันที่ดี
ในการดํารงชีวิต โดยสามารถคิดและกระทําบนพื้นฐานของความมีเหตุมผี ลพอเหมาะ พอประมาณกับ
สถานภาพ บทบาทและหนาที่ของแตละบุคคลในแตละสถานการณแลวเพียรฝกปฏิบัติ จนสามารถทําตน
ใหเปนที่พึ่งของตนเองได และเปนที่พงึ่ ของผูอื่นไดในที่สุด
การแกไขความเปราะบางทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เริ่มตนจากการสงเสริมใหประชาชนพึ่งพาตนเอง และลดการพึ่งพิงปจจัยภายนอก
เพื่อกระจายความเสี่ยงตอสภาวะยากจน และลดความเสี่ยงที่ไมจําเปนลง ทั้งนีป้ ระชาชนตองประยุกตใช
ความรูและความสามารถในการจัดการอยางรอบคอบ และมีความอุตสาหะในการประกอบอาชีพ โดย
คํานึงถึงผลประโยชนในระยะยาวตอตนเองและสังคม ยกตัวอยางเชน “เกษตรทฤษฎีใหม” ซึ่งเปนรูปแบบ
หนึ่งในการสรางความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ทั้งในระดับครอบครัว และสังคมชนบทนั้นประกอบดวย
3 ขั้นตอน ไดแก (1) การบริหารพื้นที่เพาะปลูกและแหลงน้ํา (2) การรวมพลังกันในรูปกลุม หรือสหกรณ
(3) การรวมมือกับเเหลงเงินและแหลงพลังงาน เชนสถาบันการเงิน และบริษัทน้ํามัน เปนตน และ
ประโยชนที่ไดจากการปฏิบัติตามเกษตรทฤษฎีใหมนี้ จะทําใหเกษตรกรและครอบครัวมีความมั่นคงดาน
อาหารมากขึ้น และสามารถพึง่ พาตนเองไดมากขึ้น นอกจากนี้แลวการรวมกลุม กันในระดับชุมชน และ
สรางเครือขายความสัมพันธกบั องคกรและสถาบันตาง ๆ ภายนอกชุมชนจะชวยสงเสริมใหชุมชนมีความ
เขมแข็งขึ้น อันจะเปนการสรางภูมิคุมกันในตัวใหแกชุมชนอีกดวย
การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน
ชุมชนพอเพียงประกอบดวย บุคคล/ครอบครัวตาง ๆ ที่มีความพอเพียงแลว คือ มีความรูเเละ
คุณธรรมเปนกรอบในการดําเนินชีวิต จนสามารถพึ่งตนเองได บุคคลเหลานี้มารวมกลุม กันทํากิจกรรมตาง
ๆ ที่สอดคลองเหมาะสมกับสถานภาพ ภูมิสังคมของแตละชุมชน โดยพยายามใชทรัพยากรตาง ๆ ที่มีอยูใน
ชุมชนใหเกิดประโยชนสงู สุด ผานการรวมแรง รวมใจ รวมคิด รวมทําแลกเปลี่ยนเรียนรูกบั บุคคลหลาย
สถานภาพ ในสิ่งทีจ่ ัดสรางประโยชนสุขของคนสวนรวม และความกาวหนาของชุมชนอยางมีเหตุผล โดย
อาศัยสติ ปญญา ความสามารถของทุกฝายที่เกี่ยวของและบนพื้นฐานของความซื่อสัตยสจุ ริต อดกลั้นตอ
การกระทบกระทั่ง ขยันหมั่นเพียร และมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือแบงปนกันระหวางสมาชิกชุมชน
จนนําไปสูความสามัคคีของคนในชุมชน ซึ่งเปนภูมิคุมกันที่ดขี องชุมชน จนนําไปสูการพัฒนาของชุมชนที่
สมดุล และพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ จนกระทั่งสามารถพัฒนาไปสูเ ครือขายระหวางชุมชนตาง ๆ
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5. สาระสําคัญที่เกี่ยวของกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมาชิกทุกคนดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดมั่นหลัก 3 ประการรวมกัน ไดแก
การใชชีวิตบนพื้นฐานของการรูจ ักตนเอง การคิดพึง่ พาตนเองและพึง่ พาซึง่ กันและกัน และการใชชีวิตอยาง
พอเพียงระดับปฏิบัตผิ ูนําชุมชน แตละพื้นที่สามารถนําหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในระดับปฏิบัติโดย
สามารถแบงเปน 4 ขั้น ไดเเก
5.1 การพึ่งตนเองได คือ ตองพยายามพึ่งตนเองใหไดในระดับครอบครัวกอน ใหแตละ
ครอบครัวมีการบริหารจัดการอยางพอดี
5.2 การอยูอยางพอเพียง คือ ดําเนินชีวิตโดยยึดหลักทางสายกลางใหตนเองอยูไดอยาง
สมดุล คือ มีความสุขที่แทจริงโดยไมใหรสู ึกขาดแคลนจนตองเบียดเบียนตนเอง หรือดําเนินชีวิตอยางเกิน
พอดีจนตองเบียดเบียนสิ่งแวดลอม
5.3 การอยูรวมกันอยางเอื้ออาทร คือ รูจักการใหและแบงปน ซึ่งจะทําใหเกิดวัฒนธรรม
ที่ดี อีกทั้งเปนการชวยลดความเห็นเเกตัวและสรางความพอเพียงใหเกิดขึ้นในจิตใจ
5.4 การอยูดียิ่งขึ้นดวยการเรียนรู คือ ตองรูจกั พัฒนาตนเอง โดยการเรียนรูจ าก
ธรรมชาติและประสบการณ เพื่อใหเกิดการระมัดระวังในการกระทําการใด ๆ ตอไป
5.5 ระดับปฏิเวธ (ผลทีเ่ กิดจากการปฏิบัต)ิ คือ การวัดผลจากการปฏิบัติตามหลักการ
ขางตนกลาวคือ สมาชิกในแตละชุมชนไดพัฒนาชีวิตของตนเองใหดีขึ้น โดยเริ่มจากการพัฒนาจิตใจใหเกิด
ความพอเพียงในทุกระดับของการดําเนินชีวิต ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม
ชุมชนจากแตละภาคมีความเขาใจในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจในมุมมองที่หลากหลาย
โดยสวนใหญเเลวชุมชนมักจะกลาวถึงเรื่องหลักของความพอประมาณ โดยไมไดกลาวถึงเรือ่ งของความมี
เหตุผลเเละเรื่องภูมิคุมกันในตัวอยางชัดเจนนัก ทั้งนีม้ ิไดหมายความวาชุมชนดําเนินชีวิตโดยขาดหลักความ
มีเหตุผลและภูมิคุมกันในตัวแตอยางใด แตหมายความวาชุมชนอาจจะยังไมสามารถถายทอด
ประสบการณในสองเรื่องดังกลาวไดอยางชัดเจนนัก ดังนั้น
จึงเห็นควรวาในอนาคตนาจะมีการสรางความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเรือ่ ง
ของความมีเหตุผล และภูมิคุมกันในตัวใหเปนที่ตระหนักไดชัดเจนยิ่งขึ้นแกชุมชนดวย
2.3 ขาว ขาวพันธุพื้นเมือง และการอนุรักษขาวพันธุพื้นเมือง
ความสําคัญของขาว
“ขาว” เปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวในสกุล Oryza วงศ Gramineae แบงออกเปน 2 ประเภทหลักตาม
ลักษณะการเกิดขึ้นเปนอยู คือ ขาวปลูก (Cultivated Rice) เกิดขึ้นเปนอยูโดยการเพาะปลูกของมนุษย
กับขาวปา (Wild Rice) เกิดขึ้นอยูโดยธรรมชาติ และพบไดทั่วไปในภูมิภาคเอเชียอาคเนย
ขาวปลูก (Cultivated Rice) แบงออกเปน 2 ชนิด ตามสถานที่เพาะปลูก คือ Oryza glaberrima
นิยมปลูกในทวีปแอฟริกาฝงตะวันตก กับ Oryza sativa นิยมปลูกในทวีปตางๆทั่วโลก ขาว Oryza sativa
แบงออกเปน 3 ชนิด ไดแก ขาวเมล็ดปอม (Japonica) นิยมปลูกในเขตหนาว เชน ประเทศจีน ญี่ปุน
เกาหลี สหรัฐอเมริกา ขาวเมล็ดยาว (Indica) นิยมปลูกในเขตรอน เชน ประเทศไทย มาเลเชีย อินโดนีเซีย
อินเดีย ลาว เวียดนาม อีกชนิดหนึ่งคือ ขาวชวา (Javanica) นิยมปลูกเฉพาะในประเทศอินโดนีเซียเทานั้น
สําหรับคนสวนใหญของทวีปเอเชียนั้น นิยมปลูกและบริโภคขาวตะกูล Oryza sativa มาแตโบราณ
โดยเฉพาะอยางยิง่ ขาวเมล็ดยาว (Indica) ซึ่งแบงเปน 2 ชนิดไดแก ขาวเหนียว และขาวเจา นอกจากเปน
พืชอาหารหลักแลว ยังเปนพืชเศรษฐกิจทีส่ ําคัญทีส่ ุดของคนไทย
การปลูกขาวในประเทศไทยมีประวัติอันยาวนาน เชื่อวามีการปลูกขาวมาแลวมากกวา 5,500 ป
และสันนิษฐานวามีการปลูกขาวเหนียวมากอนเริ่มตนแตศตวรรษที่ 6 สําหรับขาวเจาเริม่ ปลูกประมาณ
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ศตวรรษที่ 13 (สมัยศรีวิชัย) ปจจุบันมีพื้นทีป่ ลูกขาวนาปโดยเฉลี่ยปละประมาณ 58 ลานไร ไดผลผลิต
ประมาณ 18 ลานตันขาวเปลือก ขาวนาปรัง (นานอกฤดู) ปลูกเฉลี่ยปละประมาณ 5 ลานไร ไดผลผลิต
ประมาณ 4.5 ลานตันขาวเปลือก รวมผลผลิตขาวทั้งปประมาณ 22 –23 ลานตัน ใชประโยชน
ภายในประเทศประมาณ 13 ลานตัน (สวนใหญบริโภค)ทีเ่ หลือจะเปนสินคาสงออกประมาณ 10 ลานตัน
หรือประมาณ 6.5 ลานตันขาวสาร (สงกรานต จิตรากร, 2545)
ปจจุบันการปลูกขาวในประเทศไทย ภาคกลาง (รวมภาคตะวันตกและภาคตะวันออก) ปลูกขาวได
มากที่สุด ภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคใตรองลงมาเปนลําดับ พื้นที่ภาคกลางเหมาะสมแกการปลูกขาว
มากที่สุด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยูในบริเวณภาคกลางตอนลางของประเทศไทย มีพื้นทีเ่ ปนที่ราบ
ลุมอันอุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูก และยังมีแมน้ําไหลผาน 4 สาย คือ แมน้ําเจาพระยา แมน้ําปา
สัก แมน้ําลพบุรี แมน้ํานอย ทําใหเหมาะแกการเกษตรกรรมเนื่องจากมีดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ําอัน
เกิดจากการทับถมของดินตะกอน โดยมีการปลูกขาวมาตั้งแตสมัยอยุธยา โดยในชวงพุทธศตวรรษที่ 21
หรือประมาณสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ การปลูกขาวแบบนาลุมเปนวิธีการปลูกขาวที่สําคัญ และ
จากหลักฐานแผนอิฐในบริเวณวังนารายณนเิ วศ จังหวัดลพบุรี พบวา แผนอิฐมีขนาดกวาง 17 ซม.
ยาว 35 ซม. และหนา 6.5 ซม. มีรองรอยแกลบที่เปนสวนผสมของดินซึ่งมีขนาดความยาวแกลบ
0.8-1.0 ซม. และกวาง 0.2-0.3 ซม. จากหลักฐานนีจ้ ะเห็นไดวาเมล็ดขาวในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
เปนเมล็ดขาวที่มรี ูปรางเรียวและยาวกวาเมล็ดขาวในยุคกอนๆ (สถาบันวิจัยขาว, 2545)
จะเห็นไดวาความสําคัญของขาวในสมัยอยุธยาคอนขางเปนรูปธรรมอยางเดนชัดไมวาในดาน
การปกครอง โดยมีการตรากฎหมายเกี่ยวกับการทํานาการคาขายขาวไปยังตางประเทศตลอดจนยังรักษา
ธรรมเนียมประเพณีตางๆ ทีเ่ กี่ยวกับขาวมาตั้งแตสมัยสุโขทัย ซึ่งความสําคัญของขาวไมวาจะเปนการเมือง
การปกครอง ประเพณีตางๆ ไดสบื ทอดไปยังสมัยตอๆ มา
มนุษยรูจักเก็บรวบรวมขาวเปนอาหารหลัก เมื่อถึงฤดูขาวสุกก็เก็บรวบรวมเมล็ดขาวปามาบริโภค
ฤดูอื่นก็แสวงหาอาหารอื่น เนื่องจากเมล็ดขาวปาเมื่อสุกจะรวงงาย เมล็ดสวนหนึง่ ที่ตกลงพื้นจะงอกงามใน
ฤดูฝนตอไป ดวยเหตุนี้มนุษยจึงตองเรียนรูการเก็บเมล็ดขาวใหไดมาก ดังนั้นกอนขาวสุกจึงรวบรวมขาว
หลายๆตนมาผูกรวมกันไว เมื่อเมล็ดขาวสุกก็จะรวงลงคางอยูตรงชอทีร่ วบไว ทําใหไดเมล็ดมากขึ้น
นับเปนการรวบรวมและเก็บเมล็ดขาวไวใชในสมัยนั้น นอกจากนี้ มนุษยยังคนพบโดยบังเอิญวาเมล็ดพันธุที่
รวบรวมไวในสถานทีท่ ี่เหมาะสมนั้นสามารถนําไปเพาะปลูกใหเจริญเติบโตและใหผลดีในทองที่อื่นที่
หางไกลจากที่เดิมที่เคยปลูกได โดยอาจเปนการคนพบจากการยายถิ่นฐานหรือจากการรวงหลนของเมล็ด
พันธุพืชที่นําติดตัวไปดวยในระหวางการเดินทาง มนุษยจึงเรียนรูถึงการเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุพืชไวใน
สถานที่และเวลาทีเ่ หมาะสม (สถาบันวิจัยขาว, 2545)
จากการบันทึกขอมูลเบือ้ งตนพบวา การตั้งชื่อพันธุขาวพื้นเมืองไทยทีร่ วบรวมมาจากถิ่นเดิมแหลง
ตางๆ จะเปนการตั้งชื่อตามความพอใจของเจาของพันธุ โดยมิไดประเมินคุณลักษณะประจําพันธุทางดาน
วิชาการมากอน ดังนั้นโอกาสทีจ่ ะเปนพันธุทซี่ ้ํากันมีโอกาสเปนไปไดสําหรับการตัง้ ชื่อพันธุจะตั้งตาม
สถานที่แหลงทีพ่ บหรือสถานทีเ่ ก็บรวบรวมมา ตามลักษณะรูปพรรณสัณฐานที่พบ ตามจังหวัด ตามชื่อคน
ชื่อดอกไม ชื่อผลไม ชื่อสัตว ชื่อสิ่งของ และชื่อทีบ่ งบอกความหมาย เปนตน ตัวอยางชื่อพันธุขาวพื้น
เมืองไทย ซึ่งรวบรวมไวโดยศูนยสารสนเทศการเกษตร กรมวิขาการเกษตร ในป พ.ศ. 2547 ไดแก
1. แสดงความรักชาติ : กูบานกูเมือง กูเ มืองหลวง กษัตริย ในหลวง สมเด็จ ฟาชาย พระเทพ ฯลฯ
2. ชื่อบอกความหมาย : แขกทิ้งเคียว ขอบใบลาน พญาหยุดรถ พญาหยุดชาง สังขทอง พมาแหก
คุก แมยายขํา แมหมายคานหัก ลอยขอหอก สําเภาลอย ตะเภาทอง ตะเภาแกว ตะวันขึ้น เจกกระโดด
ฯลฯ
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3. ชื่อสถานที่ กาฬสินธุ ชัยนาท ชุมพร เชียงใหม เพชรบูรณ บาง-กอก สงขลา นครไชยศรี
นครนายก นครพนม มหาสารคาม กันตัง แกงคอย นาโพธิ์ ตลิ่งชัน บางพระ บานนา โคกโพธิ์ ฯลฯ
4. เครื่องประดับ : กําไล เข็มเงิน เข็มเพชร ปนทอง สังวาล ฯลฯ
5. ลักษณะเมล็ด : กนจุด กนงอน ขาวปอม ขาวลาย เมล็ดสัน้ เมล็ดเล็ก เมล็ดยาว ฯลฯ
6. สีเปลือก : ขาว เขียว แดง ดํา มวง เหลือง
7. ชื่อคน : บุญมา บุญมี เฉี้ยง อินตา ตาเชื้อ ตาเรือง ตาแมน สุรพล เพชรา เจกเฮง จินตหรา
จันทรา คุณอาจ ลุงฉอย นางผุด นางปรุง นางฝาย ฯลฯ
8. ชื่อสัตว : จิ้งหรีด นกเขา นกกระทา นกเอี้ยง ปลาซิวขาว ปลาบู ปลาหลด ปลาไหล
หางกระรอก หางชะมด หางชาง หางนกยูง หางนาค หางมา หางหมาใน หางหมู ฯลฯ
การจําแนกประเภทของพันธุขาว
1. แบงตามพื้นที่ปลูกได 3 ชนิด คือ
1.1 ขาวไร (upland rice) เปนขาวที่ใชปลูกในพื้นที่ที่ไมมีนา้ํ ขังมีสภาพ
เชนเดียวกับการปลูกพืชไร ซึง่ ไดแก ที่เปนเนินสูง ภูเขา เพราะขาวไรมีการแตกกอ และใหผลผลิตสูงใน
สภาพดังกลาว หรือปลูกแซมในสวนยางที่ปลูกใหมในชวง 1-2 ปแรก ขาวไรสวนใหญจะปลูกดวย วิธีหยอด
ผลผลิตเฉลี่ยไรละ 25-30 ถัง
1.2 ขาวนาสวน (lowland rice) เปนขาวที่ปลูกอยูในพื้นทีท่ ี่มีระดับน้ําตั้งแต
5-10 เซนติเมตร จนถึงพื้นที่ระดับน้ําลึกไมเกิน 80 เซนติเมตร ขาวนาสวนสวนใหญจะปลูก โดยวิธีปกดํา
หวาน น้ําตม หรือหวานขาวแหง ผลผลิตเฉลี่ยขาวนาสวนตนสูงไรละ 30 ถัง ขาวนาสวนมีลําตนเตี้ยไรละ
50 ถัง
1.3 ขาวนาเมือง หรือขาวขึ้นน้ํา หรือขาวฟางลอย (deep water or floating
rice) เปนขาวที่ปลูกในพื้นทีท่ ี่มรี ะดับน้ําตัง้ แต 50 เซนติเมตรขึ้นไปจนถึง 3-4 เมตร แตพื้นทีส่ วนใหญ มี
ระดับน้ําประมาณ 1-2 เมตร ขาวนาเมืองสวนใหญจะปลูกดวยวิธีการหวานขาวแหง หรือ ที่ชาวนา เรียกวา
หวานสํารวย ผลผลิตเฉลี่ยไรละ 20-30 ถัง คุณภาพขาวที่ไดจะต่ํากวาขาวนาสวนทําใหราคาขาวเปลือกต่ํา
กวาตันละ 100-200 บาท เพราะเมล็ดขาวมีทองไขมาก
2. แบงตามฤดูกาล แบงไดเปน 2 พวก คือ
2.1 ขาวนาป หรือขาวไวตอชวงแสง (photoperiod sensitive varieties) เปน
พันธุขาวที่ตองการแสงสั้นตอวันในการทีจ่ ะเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตทางลําตนและใบ มาเปนการ
เจริญเติบโตทางการสืบพันธุ กลาวคือพันธุขาวดังกลาวจะออกดอกทีร่ ะยะเวลาที่กลางวันสั้นกวากลางคืน
ซึ่งขาวแตละพันธุจะตองการชวงแสงสั้นที่แตกตางกัน โดยสวนใหญจะสั้นกวา 12 ชั่วโมง จึงมีการแบงพันธุ
ขาวเบา ขาวกลางวัน และขาวหนัก ขาวเบา คือ ขาวที่ออกดอกระหวางเดือนกันยายน-ตุลาคม
ขาวกลางวันออกดอกระหวางเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน สวนขาวหนักออกดอกระหวางเดือนธันวาคมมกราคม
2.2 ขาวนาปรัง ขาวนอกฤดูหรือขาวไมไวตอแสง (photoperiod insensitive
varieties) เปนพันธุขาวที่สามารถปลูกไดตลอดป เมื่อมีอายุครบตามกําหนดก็จะออกดอกออกรวงและเก็บ
เกี่ยวได แตอายุของพันธุขาวเหลานี้จะสั้นหรือยาวขึ้นก็ไดตามชวงวันที่ปลูก ถาปลูกในชวงสั้นก็จะอายุสั้น
ลง และถาปลูกในชวงวันยาวก็จะอายุยาวขึ้น
3. แบงตามประเภทการบริโภคหรือประเภทของเนื้อแปงในเมล็ดขาวสาร
3.1 แบงตามประเภทการบริโภคหรือประเภทของเนือ้ แปงในเมล็ดขาวสาร
3.1.1 ขาวเหนียว (glutinous rice or waxy rice) เปนขาวที่มีเมล็ด
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ขาวสารสีขาวขุนเมื่อนึง่ แลวจะไดขาวสุกที่จบั ตัวติดกันเหนียวแนนและมีลักษณะใส นิยมบริโภคกันมากใน
ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวยแปงชนิดอะไมโลเพ็คติน (amylopectin) เปนสวนใหญมี
แปงอะไมโลส (amylose) อยูเพียงเล็กนอยหรือไมมีเลย
3.1.2 ขาวเจา (nonglutinous rice) เปนขาวที่เมล็ดขาวสารใส ขาวสุกสี
ขาวขุนและรวนกวาขาวเหนียว ขาวเจาแตละพันธุเมือ่ หุงสุกแลวมีความนุมเหนียวแตกตางกัน นิยมบริโภค
สวนใหญในภาคกลาง และภาคใต ขาวเจามีปริมาณแปงอะไมโลส ประมาณ 7-33% ที่เหลือเปน
อะไมโลเพ็คติน
ความเจริญเติบโตของตนขาว
แบงออกเปน 3 ระยะคือ
1. การเจริญเติบโตทางลําตนและใบ (vegetative growth) การเจริญในชวงนี้แบงออกเปน 2
ระยะ คือ
1.1 ระยะกลา (seedling stage) เริ่มตั้งแตตนขาวเริม่ งอกจากเมล็ด จนกระทั่ง
ตนขาวเริ่มแตกกอ ระยะนี้ใชเวลาประมาณ 20 วัน ตนขาวจะมีใบ 5-6 ใบ
1.2 ระยะแตกกอ (tillering stage) เริ่มจากตนขาวแตกกอจนกระทั่งเริม่ สราง
ดอกออน ระยะนี้ใชเวลาประมาณ 30-50 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับพันธุขาว
2. การเจริญทางสืบพันธุ (reproductive growth) เริ่มจากตนขาวสรางดอกออน (panicle
initiation) ตั้งทอง (booting) ออกดอก (flowering) จนถึงการผสมพันธุ (fertilization) เปนการสิ้นสุด
การสืบพันธุ กินเวลาประมาณ 30-55 วัน
3. การเจริญทางเมล็ด (grain development) เริ่มจากการผสมพันธุของดอกขาว เมล็ดเปน
น้ํานม (milky) เปนแปง (dough) จนกระทัง่ เมล็ดสุก (ripening grain) จะใชเวลาทั้งหมดประมาณ 25-30
วัน
ดังนั้น การเจริญเติบโตของตนขาวในการที่จะใหผลผลิตสูง ถาเปนพันธุขาวนาปรังจะใชเวลา
ตั้งแตงอกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวประมาณ 110-120 วัน สวนพันธุขาวนาปจะใชเวลาประมาณ 120-140 วัน
2.4 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR)
ในการดําเนินการวิจัยในชุมชน คณะผูวิจัยไดนําแนวคิดและแนวปฏิบัติตามหลักการกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร โดยการวิจัยแบบ PAR โดยมีหลักการดังนี้
1. เปนการวิจัยเชิงวิทยาศาสตรในการแกปญ
 หาเพื่อการพัฒนาโดยชุมชนเขามามี
สวนรวม
2. การวิจัยแบบ PAR เชื่อวามนุษยมีศักยภาพในการแกไขปญหาของตนเอง ดังนั้นเปาหมายสูงสุด
ของการวิจัยคือ การชวยชุมชนใหมีเปาหมาย และสนับสนุนเปาหมายในการพัฒนาตนเอง
3. เนนการเรียนรูจ ากประสบการณโดยอาศัยการยอมรับในสิ่งที่ชุมชนมีอยูจริง และอาศัยภูมิ
ปญญาที่ถูกตองตามที่ชุมชนไดสืบทอดตอเนื่องเปนประสบการณอยางหลากหลาย
4. เปนกระบวนการของการทํางานรวมกัน เพือ่ สืบสวนคนควาหาปญหาและขอโตแยงแลวนํามา
วิเคราะหสาเหตุของปญหา รวมกันแกไขปญหานั้นๆทั้งระยะสั้นและระยะยาว
5. เปนการวิจัยเพื่อแสวงหาความรูในการแกไขปญหาของตนเอง ดวยการวางพื้นฐานของการ
ทํางานรวมกันระหวางหนวยงานพัฒนาชุมชนและนักวิจัย
2.4.1 วัตถุประสงคของการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวมมีดังนี้
1) เพื่อปลุกจิตสํานึก ใหคนในชุมชนไดตระหนักในปญหาของตนเองและตระหนักในบทบาท
หนาที่ความรับผิดชอบของตน มีสวนรวมแกไขตนเองและชุมชน
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2) เพื่อดําเนินการวิจัยโดยการเนนการวิเคราะห การเก็บรวบรวม การวิเคราะหอยางเปน
วิทยาศาสตร เพื่อชวยในการตัดสินใจ กําหนดปญหาและแนวทางในการแกไขปญหารวมทั้งดําเนินการ
แกไขปญหาดวยตนเอง โดยอาจรวมกับองคกรและหนวยงานตางๆ ซึ่งมีหนาทีร่ ับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ
3) เพื่อรวมกับชุมชนในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
4) เพื่อสงเสริมการรวมกลุม และการทํางานรวมกันในการแกไขปญหาและการพัฒนาชุมชน
อีกทั้งผลักดันใหกจิ กรรมทั้งหมดดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง
2.4.2 ยุทธวิธีในการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
การดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ตองคํานึงถึงวงจรหลัก 3 ประเด็น คือ การศึกษา
และวิเคราะหปญ
 หา เปนการศึกษาและวิเคราะหสถานการณ ขอเท็จจริงในสังคมและชุมชน ขั้นตอนการ
สํารวจและคนหาความรูขอเท็จจริงเพิ่มเติม และขั้นตอนการลงมือปฏิบัติ เปนขั้นตอนของการลงมือดําเนิน
กิจกรรมตางๆ เพือ่ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง วงจรดังกลาวแบงไดเปน 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 กอนดําเนินการวิจัย (pre-research phase)
ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนการเตรียมการเพือ่ การวิจัย มีขั้นตอนยอยดังนี้
1. การคัดเลือกชุมชน เปนหนาที่ของผูวิจัยในการพิจารณาพื้นที่ดําเนินการโดยการศึกษาขอมูล
พื้นฐานของชุมชนในดานตางๆ ทั้งลักษณะทางกายภาพและชีวภาพ เชน ขอมูลดานประชากร สังคม
เศรษฐกิจและแหลงทรัพยากรในชุมชน ในการรวบรวมขอมูลควรกระทําในเชิงปริมาณและคุณภาพ
2. การสรางความสัมพันธกบั ชุมชน การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมจะประสบผลสําเร็จ
มากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับความรวมมือของสมาชิกในชุมชน ดังนั้นผูวิจัยจึงตองเปน ผูที่คนในชุมชนให
ความไววางใจและยอมรับ ซึ่งจะนําไปสูการมีสวนรวมและความรวมมือของชุมชน
ระยะที่ 2 ระยะดําเนินการวิจัย (research phase)
เปนขั้นตอนของการดําเนินกิจกรรมในการวิจัย การดําเนินงานมีหลักสําคัญดังนี้
1. การศึกษาและวิเคราะหปญหารวมกับชุมชน เปนขั้นตอนในการศึกษาปญหาและความ
ตองการของชุมชน ตลอดจนการประเมินทรัพยากรที่มอี ยูในชุมชนนั้น ควบคูไปกับการใหความรูแกชุมชน
ในเรื่องกระบวนการขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีสวนรวม ซึ่งเปนงานที่ผูวิจัยตองดําเนินการโดยยึด
วัตถุประสงคหลักของการวิจัยวาเปนการแกปญ
 หาชุมชน
2. ขั้นพิจารณากําหนดปญหา ในการลงสํารวจปญหาในพื้นที่ อาจพบวา ชุมชนมีปญหาและ
ความตองการหลากหลาย ดังนั้นจึงตองมีการเลือกและจัดลําดับความสําคัญของปญหาโดยพิจารณาจาก
องคประกอบตางๆ ในชุมชน ทั้งนี้ตองเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกและกําหนด
ปญหา
3. การออกแบบงานวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูล เมื่อมีการกําหนดปญหาวิจัย และ
ความตองการดําเนินการแกไขแลว ผูวิจัยและผูรวมวิจัยทองถิ่น ตองรวมกันออกแบบงานวิจัย โดยมี
การประชุมปรึกษาหารือกัน
4. การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหขอมูลและสรุปผล โดยนักวิจัยทองถิ่นและนักวิจัย
รวมกันวิเคราะหขอมูลและสรุปผลเพื่อใหทราบถึงสถานการณของปญหา
5. การนําเสนอขอมูลตอชุมชน เปนการนําผลสรุปสภาพปญหาและสาเหตุของปญหามา
นําเสนอตอที่ประชุมของชุมชน เพือ่ ใหชุมชนไดทราบและรวมมือยืนยัน และตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูล เพื่อเปนประโยชนตอการวิจัยตอไป
ระยะที่ 3 เปนระยะหลังการวิจัย (post-research phase)
1. การวางแผนดําเนินงาน หลังจากการกําหนดและวิเคราะหปญ
 หาแลว เปนขั้นตอนของการ
กําหนดโครงการแกไขปญหานั้น โดยการวางแผนการดําเนินงานทุกขั้นตอนตองเปนกระบวนการตัดสินใจ
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รวมกันของสมาชิกในชุมชน และผูวิจัยเปนผูคอยกระตุนใหสมาชิกมีสวนรวมในกระบวนการตางๆ รวมถึง
การใหการชวยเหลือในระยะเริ่มตนของโครงการ
2. การปฏิบัติตามแผน ในการปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว ควรมีแกนนําหรือกลุมในชุมชนเปน
กลุมทํางานทีม่ ีลักษณะสอดคลองกับกิจกรรมที่กําหนดไว และกระจายความรับผิดชอบใหสมาชิกในชุมชน
มีสวนรวมในการดําเนินงาน
3. การอบรมผูปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในชุมชนในการกําหนด
กิจกรรมในการดําเนินงาน จําเปนตองอาศัยความรูและทักษะเฉพาะบางประการ ซึ่งผูวิจัยควรจัดอบรม
หรือจัดวิทยากรภายนอก หรือแมแตในชุมชน ที่จะเสริมความรู ทักษะใหกับ สมาชิกทั้งกอนและขณะ
ปฏิบัติการ
4. การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนกิจกรรมทีม่ ีความจําเปนอยางมากเพือ่ ดู
ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิ าน
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับความหลากหลายพันธุขาวพื้นเมืองและการ
อนุรักษพันธุขาวพื้นเมือง มีดังนี้
กิ่งแกว ปะติตังโข และคณะ (2558) ไดทําการสํารวจความหลากหลายพันธุขาวพื้นเมือง เพื่อการ
อนุรักษ และการใชประโยชนอยางยั่งยืนของจังหวัดบุรีรัมย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษา
ขอมูล ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และภูมิปญญาทองถิ่นของเกษตรกรผูปลูกพันธุขาว
พื้นเมือง (2) สํารวจพันธุขาวพื้นเมือง (3) เพื่อศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาพันธุขาวพื้นเมือง (4) เพื่อศึกษา
การใชประโยชนและการอนุรักษขาวพันธุพื้นเมืองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดบุรีรัมย
โดยมีการสํารวจ ศึกษาจากการทดลองปลูกในแปลงนา และทําการสัมภาษณ ผลการวิจัยพบวา (1) ในอดีต
เกษตรกรผูปลูกขาวพื้นเมืองมีวิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณีการทํานาที่มีลักษณะเฉพาะตัว มีความเชื่อ
ความเคารพและศรัทธาในเทพีแห งขาว เชน มีพิ ธีแรกไถนา แรกหวาน แรกเกี่ยว การทําขวัญขาวทอ ง
การลงแขกดํานาเกี่ยวขาว การรับขวัญขาวเขาลาน การรับขาวเขายุง การนําขาวออกจากยุง เปนตน ซึ่งพิธี
ดัง กล าวมี ผู จั ด ทํ า นอ ยลง บางครอบครั ว เลิ ก จั ดทํ า เนื่อ งจากผู ทํ านารุ นใหม ๆ ไม มี เ วลา หรื อ ไม ใ ห
ความสําคัญในพิธีกรรมตางๆ (2) พันธุขาวพื้นเมืองในจังหวัดบุรีรัมยที่พบ 60 ชื่อพันธุ เปน ขาวเหนียว 15
ชนิด ไดแก ก่ํา บักหมวย ปองแอว ปดตานก ลืมผัว เลาแตก สันปาตอง หอมนางนวล เหนียวดํา เหนียวดํา
เจาพระยา เปนตน ขาวเจา 45 ชนิด ไดแก กษัตริย ขาวพระเทพ เจาขาว เจาลอย เจาะจาบตนขาว
ซุกรวง ดอกเหมย ดองเดียว ตะโก ตาเจริญ ตายา ตําเปรื้อน ไตหวัน นางคง นางรอย เนียงกวง ฟาลั่น
มหาชัย รูจจําเปยะ ไรซเบอรรี ละออง ยายเล็ม เปนตน (3) ลักษณะสัณฐานวิทยาพันธุขาวพื้นเมือง พบวา
มีความหลากหลายของลักษณะตางๆ ไดแก การมีขนบนแผนใบ สีของแผนใบ สีของกาบใบ มุมของยอด
แผนใบ สีของลิ้นใบ รูปรางของลิ้นใบ ความยาวเยื่อกันน้ําฝน สีของหูใบ สีของขอตอใบกับกาบใบ สีของ
ปลอง และทรงกอ (4) เกษตรกรสวนใหญปลูกไวบริโภคในครัวเรือน ใชในการเลี้ยงสัตว กินเพื่อสุขภาพ
ดานความเชื่อเรื่องคลํา ขายเพิ่มรายไดทางเศรษฐกิจของครัวเรือน และแปรรูป (5) จากการศึกษาพบวา
กลุมเกษตรกรที่เขมแข็งมีการอนุรักษโดยการคัดเลือกเมล็ดพันธุเก็บไวทําพันธุ และแปรรูปเปนขนมดอก
สบู ขาวกลองงอก ไดแก บ านลิ่มทอง อําเภอนางรอง บานคลองหิน อําเภอโนนดินแดง บานโคกขมิ้ น
อําเภอพลับพลาชัย
ชนากานต เทโบลต พรมอุทัย (2558) ศึกษาความหลากหลายของคุณภาพทางดานโภชนาการใน
ขาวสีพันธุพื้นเมืองของไทย มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหปริมาณสารอาหารในขาวเฉดสีที่มีคุณคาในทาง
โภชนาการตอผูบริโภค (แอนโทไซยานิน ธาตุเหล็กและสั งกะสี) พบวา ขาวเฉดสีมีความแปรปรวนของ
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ปริมาณสารแอนโทไซยานิน ธาตุเ หล็กและสังกะสีในขาวแตละพันธุทั้ งในขาวกลอง ขาวสารและรําขาว
สําหรับสารแอนโทไซยานิน พบวา พั นธุขาวที่มี เฉดสีดําจะมีสารแอนโทไซยานินมากกวาเฉดสีแดงและ
น้ําตาล และพบวา ขาวเหนียวดํา 6 ที่เก็บมาจากังหวัดอุดรธานีมีปริมาณแอนโทไซยานินสูงที่สุดทั้งในขาว
กลอง (90 มิลลิกรัม/100) และรําขาว (820 มิลลิกรั ม/100 กรัม) นอกากนี้ยังพบความสัมพันธของสาร
แอนโทไซยานินในขาวกล อ งและรํ าขาว ซึ่ง แสดงวา สารแอนโทไซยานินในเมล็ ดขาวะอยูในสวนของ
เนื้อเยื่อหุมเมล็ดที่มีสีเปนสวนมาก ธาตุเหล็กและสังกะสีก็มีความแปรปรวนในขาวเฉดสีแตละพันธุ พันธุ
ขาวที่มีปริมาณธาตุเหล็กสูงที่สุดในขาวกลองคือ พันธุลืมผัว (16.1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) และธาตุสังกะสีพบ
ในพันธุเหนียวดํา 2 และ 3 (33.9-34.7 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ตามลําดับ ในขาวสารพบธาตุเหล็กสูงที่สุดพันธุ
ปะอายโกล (6.9 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) และธาตุสังกะสีในพันธุเหนียวดํา 2 และ 3 (30.8-3.15 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม) จากการทดลองนี้แสดงใหเห็นวามีความแปรปรวนของสารแอนโทไซยานิน ธาตุเหล็กและสังกะสี
ในขาวเฉดสีแตละพันธุ ซึ่งความแปรปรวนนี้อาจจะขึ้นอยูกับลักษณะทางพันธุกรรม สภาพแวดลอม และ
ปฏิสัมพันธของพันธุกรรมและสภาพแวดลอมที่จะตองมีการศึกษาและวิจัยถึงรายละเอียดตอไป
ทรายแกว มีสิน (2547) ทําการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของขาวพันธุพื้นเมืองไทยมี
ความสําคัญมาก เนื่องจากประเทศไทยอยูในแหลงศูนยก ลางความหลากหลายทางพันธุกรรมของขาว
ซึ่งลักษณะบางลักษณะอาจเปนที่ตองการหรือมีความจําเปนในโครงการปรับปรุงพันธุขาวไทยในอนาคต
นอกจากนั้นความหลากหลายทางพันธุกรรมของขาวพันธุพื้นเมืองยังมีประโยชนในดานการนําพันธุมาใช
ปลูกในพื้นที่ๆ ไมสามารถปลูกพันธุปรับปรุงหรือพันธุสมัยใหมได หรือการนําพันธุกรรมมาใชในการเพิ่ม
ความหลากหลายในระดับแปลงเพื่อลดความรุนแรงและความเสียหายจากการระบาดของโรคและแมลง
และยิ่งไปกวานั้นความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสรางความหลากหลายภายในประชากรและระหวาง
ประชากรของเชื้อพันธุขาวพื้นเมืองยังเปนเครื่องชวยตัดสินใจในการจัดการอนุรักษพันธุในทิ้งถิ่น (in situ
conservation) และนอกทองถิ่น (ex situ conservation) จากการทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมิน
ความหลากหลายทางพั นธุก รรมภายในประชากรและระหวางประชากรของขาวพั นธุ พื้ นเมื อ ง และ
เปรียบเทียบความหลากหลายทางพันธุกรรมของขาวพันธุพื้นเมืองที่มาจากทองถิ่นเดียวกันและตางทองถิน่
โดยใชพันธุขาวพื้นเมืองกะเหรี่ยงที่มีชื่อเหมือนกัน คือ บือชอมี ที่เก็บรวบรวมจาก 5 หมูบานจํานวน 22
ตัวอยางพันธุ ทดลองที่ภาควิชาพืชไรคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม แบงเปน 3 การทดลอง
คือ ฤดูแลง ทดลองในกระถาง ฤดูฝ นทดลองในกระถาง และฤดูฝนทดลองในแปลง โดยการทดลองใน
กระถางวางแผนการทดลองแบบ Completely randomized design (CRD) จํานวน 3 ซ้ํา และ
การทดลองในแปลงวางแผนการทดลองแบบ randomized completed block design (RCB) จํานวน 2
ซ้ํา ลักษณะที่ใชในการประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรม คือ ลักษณะเมล็ดพันธุที่ไดจากเกษตรกร
นําเมล็ดมาปลูกแลวประเมินลักษณะทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยา ซึ่งแบงเปนลักษณะทางคุณภาพและ
ลักษณะทางปริมาณ และลักษณะที่นาจะเปนประโยชน คือ ปริมาณธาตุเหล็กในเมล็ด คาการสลายเมล็ด
ขาวในดาง และความสามารถในการงอกของหนอหลังเก็บเกี่ยว สวนการประเมินความหลากหลายทาง
พันธุกรรมในระดับโมเลกุลอาศัยการวิเคราะหหลายพิมพดีเอ็นเอดวยเทคนิคเครื่องหมายโมเลกุล High
Annealing Temperature-Random Amplified Polymorphic DNA (HAT-RAPD) โดยใชไพรเมอร
ของ University of British Columbia (UBC) แบบสุมจํานวน 4 ไพรเมอร
ประเมิ นความหลากหลายทางพั นธุก รรมภายในและระหวา งประชากรโดยใชค าดัชนี ความ
หลากหลายของ Sharnon’ s index (H’) ในการพิจารณาความหลากหลายทางพันธุกรรมของลักษณะ
ทางคุณภาพ ซึ่ ง คา H’ สู ง แสดงวามีความหลากหลายภายในประชากรสู ง ส วนลั ก ษณะทางปริ ม าณ
พิจารณาโดยใชคาเฉลี่ย (mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (sd) คาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (CV,%)
และการวิเคราะหความแปรปรวน (analysis of variance) และขอมูลในระดับโมเลกุลนํามาวิเคราะหหา
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ความสัมพันธระหวางตัวอยางพันธุโดยวิธี cluster analysis ดวยโปรแกรม POPGENE ในการคํานวณคา
ระยะหางระหวางพันธุกรรม (genetic distance) และนําคาระยะหางระหวางพันธุกรรมที่ไดมาสราง
UPGMA dendrogram โดยโปรแกรม MEGA2
กิตติชาติ ชาติยานนท (2550) ทําการวิจัยเรือ่ ง การผลิตเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกรใหได
มาตรฐานตามโครงการศูนยสง เสริมและผลิตพันธุขาวชุมชนในอําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) การผลิตเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกรใหไดมาตรฐาน 2) ปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการคิดการตัดสินใจของเกษตรกรในการผลิตเมล็ดพันธุขาวใหไดมาตรฐาน และ 3) แนวทางการสงเสริม
การผลิตเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกรใหไดมาตรฐานตามโครงการศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชนใน
อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ผลการวิจัยพบวา เกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดพันธุขาวใหไดคุณภาพ
มาตรฐานไดเหมาะสมในระดับมาก 2 กิจกรรม คือ การเตรียมดินและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ แตสามารถ
ผลิตไดเหมาะสมในระดับปานกลาง 6 กิจกรรมคือ 1) การเตรียมเมล็ดพันธุ 2) การใชปุยและปรับปรุงดิน
3) การป องกันและกําจัดศัตรูขาวและวัชพืช 4) การตรวจตัดพันธุปน 5) การเก็บเกี่ยว และ 6) การลด
ความชื้น สวนปญหาในการผลิตเมล็ดพันธุขาวของเกษตรที่พบมากคือ ปญหาการระบาดของศัตรูขาวและ
วัชพืช ปญหาราคาผลผลิตต่ําและปญหาพันธุปน ปจจัยที่อิทธิพลตอการผลิตเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกร
ให ไ ดม าตรฐานมี 3 ป จ จั ย ที่ ร วมกั นทํ านายหรื อ พยากรณก ารผลิ ตเมล็ ด พั น ธุขา วให ไ ดม าตรฐานคื อ
1) จํานวนครั้งที่ไดรับการอบรมดานการผลิตเมล็ดพันธุขาว 2) ปจจัยความรูความเขาใจในการผลิตเมล็ด
พันธุขาว และ 3) ปจจัยทัศนคติของเกษตรกรที่มีตอประโยชนของนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ
ขาว สํ าหรั บ แนวทางการส ง เสริ ม การผลิ ตเมล็ ดพั นธุขาวให ไดม าตรฐาน ใชก ารผสานวิธีดวยการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาการตลาดจําหนาย เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการศูนยสงเสริมและผลิตพันธุ
ขาวชุมชน สงเสริมการใชขอมูลและประชาสัมพันธ รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สงเสริม
การเกษตร
ประภา เหล าสมบู ร ณ (2552) เพื่อ ศึก ษารวบรวมพั นธุขาวพื้ นเมื อ งที่ เ กษตรกรรายยอ ยปลู ก
2) เพื่อศึกษาคุณลักษณะ คุณภาพเมล็ดพันธุขาวพื้นเมือง ทั้งทางกายภาพ ความบริสุทธิ์ และเปอรเซ็นต
การงอก 3) เพื่อศึกษาการใชปจจัยการผลิต ผลผลิต และผลตอบแทนที่เกษตรกรไดรับจากการปลูกขาว
พันธุพื้นเมือง 4) เพื่อแสวงหาแนวทางในการพัฒนาพันธุขาวพื้นเมืองของเกษตรกรรายยอยใหมีลักษณะ
สม่ํ าเสมอตรงตามลั ก ษณะประจํ าพั นธุ มี ความบริ สุ ท ธิ์ท างกายภาพและเปอร เ ซ็ นตก ารงอกสู ง จาก
การศึกษาพบวา พันธุขาวพื้นเมืองที่เกษตรกรรายยอยปลูกมี 8 พันธุ คือพันธุขาวดอกมะลิ 105 เหลืองประ
ทิว 123 เหลืองชุมพล ขาวตาแหง นางพญา มาบุญครอง เหลืองออน และเหลืองทุเรียน ทําการทดสอบ
คุณภาพเมล็ดพันธุขาวพื้นเมืองตามวิธีการของศูนยเมล็ดพันธุขาว กรมการขาว ทั้งดาน ความชื้น ความ
บริ สุ ท ธิ์ ความงอก เมล็ ด อื่ น ๆ สิ่ ง เจื อ ปน และข า วแดง พบวา มี คา เฉลี ย เท า กั บ 12.81±0.47 %,
93.21±3.65 %, 94.50±2.40 %, 48.60±65.88 เมล็ดใน 500 กรัม, 5.41±2.87 %, และ 27.00±0.08
% (สําหรับตัวอยางที่มีขาวแดงปะปนมาก), 51.42±31.74 เมล็ดใน 500 กรัม (สําหรับตัวอยางที่มีขาวแดง
ปะปนนอย) ตามลําดับ จัดวาเปนเมล็ดพันธุขาวที่มีคุณภาพต่ําเมื่อเทียบกับเกณฑมาตรฐานของกรมการ
ขาว ในดานความบริสุทธิ์ สิ่งเจือปน เมล็ดอื่นๆ และขาวแดง
จากการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาพันธุขาว พื้นเมืองของเกษตรกร
รายยอยใหมีลักษณะสม่ําเสมอ ตรงตามลักษณะประจําพันธุ มีความบริสุทธิ์ทางกายภาพและเปอรเซ็นต
การงอกสูงนั้น ตางมีความเห็นพองกันวา เกษตรกรควรใชแรงงานคนในการเกี่ยวขาวในแปลงที่จะเก็บขาว
ไวทําพันธุ และทําการคัดรวงที่ไมสมบูรณ รวงที่มี ลักษณะแปลกแตกตางจากรวงขาวสวนใหญออกจาก
ฟอนขาวกอนนําไปนวด ควรมีหมูบานนํารองพัฒนาพันธุขาวปลูกพื้นเมือง ดวยการรวมกลุมเกษตรกรทํา
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แปลงผลิตเมล็ดพันธุขาวพื้นเมืองประจําหมูบาน โดยใชเมล็ดพันธุขาวปลูกที่ผานกระบวนการคัดเลือกโดย
การกะเทาะเปลือก(ขาวกลอง) ตามวิธีการของมูลนิธิขาวขวัญ
เสถียร ฉันทะ (2554) ทําการศึกษาความหลากหลายขาวพันธุพื้นเมืองและการอนุรักษของชุมชน
ในภาพตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พันธุขาวที่ปลูกของประเทศไทยศูนยปฏิบัติการและเก็บเมล็ด
พันธุขาวแหงชาติมีการรวบรวมขาวพันธุพื้นเมืองจํานวน 5,928 พันธุ
ความสําคัญของขาวพั นธุพื้ นเมื องเปนแหลง ความหลากหลายทางพันธุกรรมที่มี ลักษณะดีบาง
ประการ เชน ความตานทานโรคและแมลง ความทนทานตอสภาพแวดลอม คุณภาพเมล็ดและผลผลิต
เปนตน ความหลากหลายทางพันธุกรรมเปนฐานที่สําคัญยิ่งในการนําไปปรับปรุงพันธุขาวพันธุดี ดังนั้น
การอนุรักษและปรับปรุงขาวพันธุพื้นเมืองจึงเปนสิ่งจําเปน
ชาวนามีองคความรูเกี่ยวกับการจัดการและการอนุรักษขาวพื้นเมืองในระบบไรนาและนําไปสูการ
ปลูกขาวที่หลากหลายพันธุ มีการใชประโยชนจากขาวพื้นเมืองในดานตางๆ ไดแก การใชบริโภค ปรุงแตง
อาหาร ถนอมอาหาร สมุนไพร แลกเปลี่ยน เลี้ยงสัตว ทําขนม ประกอบพิธีกรรม ทําเหลา ขายเปนรายได
ของครัวเรือน ทําใหมีขาวพื้นเมืองอยูจํานวน 48 พันธุ ใน 4 จังหวัดคือ สกลนคร รอยเอ็ด อุบลราชธานี
และนครราชสีมา ปจจัยที่ทําใหขาวพื้นเมืองดํารงอยูคือบทบาทของชาวนา บทบาทขององคกรที่เกี่ยวของ
ทั้งภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชนที่เปนเครือขายกับชาวนาที่ปลูกขาวพื้นเมือง
ผลการวิเคราะหสัณฐานวิทยาขาวพันธุพื้นเมืองตามลักษณะกายภาพ พบวา มีความหลากหลาย
ของลักษณะตางๆ ไดแก ทรงกอ สีกาบใบ สีเผนใบ สีลิ้นใบ สีหูใบ การมีขนของใบ สีขอและปลอง สียอด
เกสรตัวเมีย สียอดดอก มุมของยอดแผนใบและรูปรางของลิ้นใบ สวนการวิเคราะหดีเอ็นเครื่องหมายไมโค
รแซทเทลไลท พบวา สามารถจัดกลุมของขาวพื้นเมืองสายพันธุตางๆ ไดเปน 7 กลุม โดยมีคาระยะหาง
ทางพันธุกรรม ตั้งแต 0-67.5% ขาวพื้นเมืองสวนใหญจะจัดอยูในกลุมที่หนึ่ง ซึ่งสวนใหญเปนขาวเหนียว
ยกเวนสายพั นธุโ สมาลี สวนสายพั นธุขาวในกลุ ม ที่ สามส วนใหญ เ ป นขาวเจา ไดแก ส ายพั นธุ เศรษฐี
ขาวนอย เจาแดง นอกจากนี้ยังพบวา ขาวสายพันธุที่มีคาความแตกตางทางพันธุกรรมที่ มีความใกลเคียง
กันของสายพันธุ ตัวอยางเชน ขาวสายพันธุมะลิแดงกับมะลิดํา ขาวก่ําจากอุบลราชธานี กับขาวก่ําจาก
สกลนคร ขาวก่ําจากศูนยวิจัยขาวกับขาวก่ํากกขาว
การศึ ก ษาความ หลากห ลายข า วพั น ธุ พื้ น เมื อ งแ ละการอ นุ รั ก ษ ข องชุ ม ชนในภา ค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในครั้งนี้ผูวิจัยมุงเนนศึกษาถึงความรูและบทบาทการอนุรักษพันธุ
ขาวพื้นเมืองของชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกี่ยวกับองคความรูทองถิ่นเรื่องขาวพื้นเมือง ปจจัย
เงื่อนไขที่สงผลตอการอนุรักษขาวพันธุพื้นเมืองของชาวนา ผลการศึกษาไดดังนี้
ประการแรกองคความรูทองถิ่นในระดับวิธีคิด/โลกทัศนของชาวนาขาวคือพืชศักดิ์สิทธิ์ที่มีการ
กําเนิดผานความคิดความเชื่อที่รอยเรื่องราวตํานานตั้งแตอดีตและถายทอดมาสูชาวนารุนปจจุบัน ตัวอยาง
ของขาวในทัศนะของชาวนากะเลิงในสกลนคร ขาวคือพืชศักดิ์สิทธิ์ที่อํานาจเหนือธรรมชาติไดประทานลง
มาหลอเลี้ยงชีวิตมนุษยดังนั้นเมื่อมนุษยจะทําการใดๆ เกี่ยวกับขาวจึงตองประกอบพิธีกรรมเพื่อเปนการ
แสดงความเคารพตอ ขาว อุบลราชธานีและนครราชสีมาที่ชาวนามี ความเชื่อ และใหความเคารพตอแม
โพสพ และการเซนผีตาแฮก
รวมจิตร นกเขา (2550) ทําการรวบรวมพันธุขาวไรของจังหวัดชุมพรไดจํานวน 9 พันธุ พันธุขาว
เจ า 7 พั นธุ ไดแก (1) ภูเ ขาทอง (2) นางครวญ (3) เล็ บ นก (4) ดอกขาม (5) ขาวดํา (6) นางเขียน
(7) สามเดือน และพันธุขาวเหนียว 2 พันธุ ไดแก (1) เหนียวดํากาตนดํา (2) เหนียวดํากาตนเขียว นําพันธุ
ที่รวบรวมไดทั้งหมดมาปลูกคัดเลือกพันธุ และอนุรักษพันธุ ที่แปลงทดลอง และหองปฏิบัติการเมล็ดพันธุ
ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2550 โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่ออนุรักษพั นธุขาวไรของ
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จังหวัดชุม พร ไมใหสูญ หายไป 2) เพื่อ คัดเลือกพันธุใหมีความสม่ําเสมอและบริ สุทธิ์ตรงตามพันธุ และ
นําพันธุบริสุทธิ์ที่ไดคืนสูเกษตรกร 3) เพื่อเผยแพร และชวยใหเกษตรกรปลูกขาวไรเปนอาชีพหลัก และ
สามารถผลิตเมล็ดพันธุไดดวยตนเอง เพื่อไวใชเปนพันธุปลูกหรือเพื่อการจําหนายเมล็ดพันธุ ในรูปแบบของ
การพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได จากการคัดเลือกพันธุขาวเจาทั้ง 7 พันธุ เปนพันธุขาว
ประเภทไวตอชวงแสง เปนขาวพันธุเบา ทุกพันธุที่คัดเลือกไว มีอายุออกดอก 50% อยูชวง 78–98 วันหลัง
งอก มีอายุเก็บเกี่ยวอยูในชวง 108–124 วัน หลังงอก ในแตละพันธุมีสายพันธุที่แตกตางกัน แตทุกพันธุมี
ศักยภาพในการใหผลผลิตที่ไมแตกตาง โดยใหผลผลิต 1,226 1,048 1,031 1,025 1,182 1,065 และ
1,008 กก. ตอไรตามลําดับ
จากการศึกษาความหลากหลายของขาวพันธุพื้นเมืองนั้นในประเทศไทยยังมีการปลูกขาวพื้นเมือง
หลงเหลืออีกจํานวนมาก มีทั้งขาวหนักขาวเบา เชน ขาวภูเขาทอง นางครวญ เล็บนก ดอกขาม ขาวดํา
นางเขียน สามเดือน เหนียวดํากาตนดํา เหนียวดํากาตนเขียว ขาวเศรษฐี ขาวนอย เจาแดง มะลิแดง
มะลิดํา ขาวก่ํา บักหมวย ปองแอว ปดตานก ลืมผัว เลาแตก สันปาตอง หอมนางนวล เหนียวดํา กษัตริย
เหนียวดําเจาพระยา ขาวพระเทพ เจาขาว เจาลอย เจาะจาบตนขาว ซุกรวง ดอกเหมย ดองเดียว ตะโก
ตาเจริญ ตายา ตําเปรื้อน ไตหวัน นางคง นางรอย เนียงกวง ฟาลั่น มหาชัย รูจจําเปยะ ไรซเบอรรี ละออง
ยายเล็ม เปนตน ในอดีตเกษตรกรผูป ลูกขาวพื้นเมืองมีวิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณีการทํานาที่มี
ลักษณะเฉพาะตัว มีความเชื่อ ความเคารพและศรัทธาในเทพีแหงขาว เชน มีพิธีแรกไถนา แรกหวาน
แรกเกี่ยว การทําขวัญขาวทอง การลงแขกดํานาเกี่ยวขาว การรับขวัญขาวเขาลาน การรับขาวเขายุง
การนําขาวออกจากยุง เปนตน ซึง่ พิธีดังกลาวมีผจู ัดทํานอยลง บางครอบครัวเลิกจัดทําเนื่องจากผูทํานารุน
ใหมๆ ไมมเี วลา หรือไมใหความสําคัญในพิธีกรรมตางๆ
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การสํารวจความหลากหลายพันธุขาวพื้นเมือง เพื่อการอนุรกั ษและการใช
ประโยชนอยางยั่งยืนของจังหวัดสุรินทร” คณะผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงพื้นที่ (Spatial research) คณะผูวิจัยจึงไดกลาวถึง
คําถามการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง เครือ่ งมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล และ
การวิเคราะหขอมูล ดังรายละเอียดการนําเสนอตอไปนี้
3.1 เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล เพื่อตอบคําถามการวิจัย
ขอที่ 1
คําถามการวิจัยขอที่ 1 ศึกษาขอมูล ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และ
ภูมิปญญาทองถิ่นของเกษตรกรผูปลูกพันธุขาวพื้นเมืองในจังหวัดสุรินทร มีอะไรบาง และเปนอยางไร
ในการดําเนินการวิจัยเพื่อใหไดขอมูลมาใชในการตอบคําถามวิจัยขอที่ 1 ซึ่งเปนการศึกษาโดย
การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร (Document) ของหนวยงานราชการ เชน กรมการขาว และ
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งที่เปนหนังสือ บทความ หนังสือพิมพ รายงานการวิจัย จากอินเตอรเน็ต และ
จากการสัมภาษณชาวนา และบุคคลทีเ่ กี่ยวของ และนําขอมูลที่ไดมาสังเคราะหแลวเรียบเรียงเนื้อหา
เปนรอยแกว ตามลําดับ
3.2 เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล เพื่อตอบคําถามการวิจัย
ขอที่ 2
คําถามการวิจัยขอที่ 2 พันธุขาวพื้นเมืองของจังหวัดสุรินทรมีกี่ชนิด มีชื่ออะไรบาง
ในการดําเนินการวิจัยเพื่อใหไดขอมูลมาใชในการตอบคําถามวิจัยขอที่ 2 คณะผูวิจัยอาศัย
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีการดังนี้
3.2.1 เครื่องมือ และการเก็บรวบรวมขอมูล
ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลทีเ่ ก็บขอมูลโดยตรงจากประชากรและพื้นที่ใน
การศึกษา โดยวิธีการตางๆ ดังนี้
1) การสํารวจพื้นทีก่ ารศึกษา (Survey) เพื่อศึกษาสภาพหมูบ าน สํารวจดูลักษณะพื้นที่
สภาพแวดลอมลักษณะธรรมชาติ ตลอดจนวิธีชีวิตความเปนอยูของเกษตรกรผูป ลูกขาวพันธุพื้นเมือง
2) กาสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) เปนการสัมภาษณเจาะลึกถึง
ขอมูลที่ตองการสําหรับตอบคําถามของเกษตรกรผูปลูกขาวพื้นเมืองรายบุคคล และรายกลุม พรอมเก็บ
ตัวอยางพันธุขาวพื้นเมือง
3) ทําการเก็บขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตรพันธุขาวพื้นเมืองดวยเครื่องมือ GPS
ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยศึกษาจากเอกสารและรวบรวมจากแหลงขอมูล
เกี่ยวกับพันธุขาวพื้นเมืองตางๆ เชน กรมการขาว
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3.2.2 การวิเคราะหขอมูล
1) ขอมูลที่ไดจากการศึกษานํามาวิเคราะหจากเนื้อหา (Content Analysis) แยกเปน
ลักษณะตางๆ ตามชื่อและประเภทของขาวพันธุพื้นเมือง และนํามาเขียนรายงานเชิงพรรณนา
2) แลวนําขอมูลทีจ่ ับพิกัดทางภูมิศาสตรพันธุขาวพื้นเมืองมาบันทึกลงเครื่อง
คอมพิวเตอร ทําประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ArcGIS เพื่อวิเคราะหการกระจายพันธุขาว
พื้นเมืองแยกตามอําเภอ
3.3 เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล เพื่อตอบคําถามการวิจัย
ขอที่ 3
คําถามการวิจัยขอที่ 3 ลักษณะสัณฐานวิทยาพันธุขาวพื้นเมืองของจังหวัดสุรินทรในแตละชื่อ
เปนอยางไร
3.3.1 เครื่องมือการวิจัย และการเก็บรวบรวมขอมูล
1) แบบบันทึกลักษณะประจําพันธุ จากสถาบันวิจัยขาว กรมวิชาการเกษตร ตามทฤษฎี
ของ IRRI-IBPRG (1980; เสถียร ฉันทะ, 2558)
2) นําขาวพันธุพื้นเมืองมาประเมินลักษณะสัณฐานวิทยา ตัวอยางพันธุละ 100 เมล็ด
นํามาวัดขนาดและประเภทของเมล็ด โดยวัดสัดสวนความยาวและความกวางของเมล็ดตามวิธีของ
มัสซูโอะ (Matsuo, 1952) นําเมล็ดพันธุมาเปนตัวอยางในการทดลองโดยออกแบบการวิจัยเปนการ
ทดลองในกระถาง 5 ซ้ํา ปลูกในแปลงนาจํานวน 1 ไร โดยทําแปลงทดลองขนาดกวาง 1 เมตร
คูณ 2 เมตร เวนชองวางแตละแปลง 1 ฟุต และศึกษาในแปลงนาของเกษตรกรผูปลูกขาวพื้นเมือง
3) การปลูกและการดูแลรักษา คณะผูวิจัยดําเนินการดังนี้
3.1) การเตรียมเมล็ดการงอกกอนการเพาะปลูก ดําเนินการตามหลักทฤษฎีของ
กรมการขาว (สํานักเมล็ดพันธุขาว กรมการขาว, 2557, 46-51) ดังนี้
3.1.1) ทําการนับเมล็ดที่ทดสอบความงอก จํานวน 100 เมล็ด (นับเปนกอง
กองละ 10 เมล็ด จํานวน 10 กอง) แลวเทใสถวย แลวนํามาหาคาเฉลี่ย จากนั้นบันทึกขอมูล
3.1.2) นํากระดาษทิชชูจํานวน 3 แผน มาแชน้ําแลวยกขึ้นใหสะเด็ดน้ํา
นํามาวางบนภาชนะแบนราบที่สะอาด เปดกระดาษ 1 แผนขึ้นวางไวดานบน
3.1.3) นําเมล็ดพันธุที่นบั ไว 100 เมล็ด (1 ถวย) มาวางบนกระดาษ
3.1.4) กระจายเมล็ดพันธุบนกระดาษใหหางเสมอกัน
3.1.5) ดึงกระดาษที่วางดานบนมาปดเมล็ดพันธุที่เพาะ
3.1.6) มวนกระดาษจากซายไปขวา หรือจากขวาไปซาย แลวแตถนัด จะได
1 มวน คือ 1 ซ้ํา เขียนเลขที่ตัวอยาง และซ้ํา ทําเชนนี้ 4 มวน (4 ซ้ํา)
3.1.7) นํามวนกระดาษตัวอยางทัง้ หมดมาใสถุงพลาสติกใส มัดปากแบบ
หลวมๆ เพื่อรักษาความชื้น หรือใสกลองใสปดฝาใหสนิทเขียนวันที่เพาะติดที่กลอง แลวตั้งวางไวในที่
ไดรับแสงแดด เปนเวลา 5 วัน อยาใหกระดาษแหงหรือมีน้ํามากเกินไป ถากระดาษแหงทําการพนน้ําที่
กระดาษ
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3.1.8) เมื่อครบ 5 วัน เปดกระดาษ เพื่อนับจํานวนเมล็ดที่เพาะวาสามารถ
งอกไดกี่เมล็ด
3.1.9) นับจํานวนตนออนทีส่ มบูรณเปนกองๆ แยกไว และนับจํานวนเมล็ดที่
งอกไมสมบูรณ และจํานวนเมล็ดที่เนา/ตาย แยกไว บันทึกผล นับเชนนี้ทงั้ 4 มวน (ซ้ํา) แลวนําจํานวน
ตนออนที่สมบูรณคํานวณหาเปอรเซ็นตความงอก
การคํานวณหาเปอรเซ็นตความงอก คือ ผลรวมจํานวนตนออนที่งอก
สมบูรณ ทั้ง 4 มวน (ซ้ํา) มารวมกัน หารดวย 4
3.2) การปลูกในกระถาง ทําการผสมดิน ปุย แลวนําเมล็ดขาวจํานวนอยางละ 5
เมล็ด ปกดําลงในกระถาง โดยทํา 3 ซ้ํา หลังจากนั้นติดชื่อใหชัดเจน เมื่อขาวเจริญเติบโตจดบันทึกเปน
ระยะตามแบบบันทึก
3.3) การปลูกในแปลงนาของคณะผูวิจัย มีขั้นตอนดังนี้ ดําเนินการเตรียมดินเพื่อ
การปกดํากลาโดยทําการไถแปลง ทําการปกดําตนกลา เมื่อมีอายุ 25-30 วัน ตามหลักวิชาการของ
สถาบันวิจัยขาว กรมวิชาการเกษตร ปลูกแตละตัวอยางลงในพื้นที่ขนาด กวาง 1 เมตร ยาว 2 เมตร
ระยะปลูก 25*25 เซนติเมตร ปลูกในอัตรา 1 ตนตอหนึ่งหลุม ทําการใหปุยและน้ํา กําจัดวัชพืชและ
ศัตรูพืช เมื่อตนขาวเจริญเติบโต ทําการบันทึกลักษณะสัณฐานวิทยา ดังนี้
ระยะกลา บันทึกความสูง
ระยะแตกกอเต็มที่ บันทึกลักษณะของการมีขนบนแผนใบ สีของแผนใบ สีของ
กาบใบ มุมของยอดแผนใบ สีของลื้นใบ รูปรางของลิ้นใบ ความยาวเยื่อกันน้ําฝน สีของหูใบ
สีของขอตอใบกับกาบใบ สีของปลอง และทรงกอ
ระยะออกรวง บันทึกจํานวนวันตกกลา บันทึกลักษณะมุมของใบธง ความยาว
ของลําตน จํานวนหนอ มุมหรือลักษณะกอ สีของปลองดานนอก การชูรวง หางขาว สีของหางขาว
สีของยอดเมล็ด และการแตกระแง
ระยะเก็บเกี่ยว บันทึกลักษณะความแข็งของลําตน ลักษณะรวง กานรวง
ความยาวรวง น้ําหนักรวง การแกของใบ การติดเมล็ด การรวงของเมล็ด และการแหงของใบใตใบธง
ระยะหลังเก็บเกี่ยว บันทึกลักษณะการนวด สีของเปลือกเมล็ด ขนของเปลือก
เมล็ด น้ําหนักของขาวเปลือก ความยาวของเมล็ดขาวเปลือก ความกวางของเมล็ดขาวเปลือก สีของ
ขาวกลอง และรูปรางของขาวกลอง
3.3.2 การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะผูวิจัยลงพื้นทีเ่ ก็บขอมูลดวยตนเอง ใน 17 อําเภอ มีวิธีการคือ การสุมสัมภาษณ
ชาวนาผูปลูกขาวพันธุพื้นเมืองในแตละอําเภอจนไดชื่อพันธุขาวที่ซ้ํา จึงยายไปสัมภาษณ อําเภอตอไป
จนครบ 17 อําเภอ
3.3.3 การบันทึกผลการทดลอง
การประเมินลักษณะทางกายภาพหรือสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาที่เปนลักษณะ
คุณภาพใชวิธีการของ IRRI-IBPRG (1980 ; เสถียร ฉันทะ, 2558) ดังนี้
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ลักษณะ
1. ทรงกอ

2. สีของแผนใบ

3. สีของกาบใบ

4. สีของลิ้นใบ

5. สีของหูใบ

6. การมีขนบนแผนใบ

7. มุมของยอดแผนใบ
8. รูปรางของลิ้นใบ

เกณฑการประเมิน
(1) กอตั้ง
(3) กอแบะ
(5) กอแผ
(7) กอแผมาก
(9) แผเปนแนวนอน
(1) เขียวจาง
(2) เขียว
(3) เขียวเขม
(4) มวงที่ปลาย
(5) มวงที่รมิ
(6) มวงผสมเขียว
(7) มวงทั้งใบ
(x) สีอื่นๆ
(1) เขียว
(2) เขียวเสนมวง
(3) มวงออน
(4) มวง
(x) สีอื่นๆ
(1) ขาว
(2) เสนมวง
(3) มวง
(x) สีอื่นๆ
(1) ขาว
(2) เสนมวง
(3) มวง
(x) สีอื่นๆ
(1) เกลี้ยง
(2) มีบาง
(3) มีขน
(4) อื่นๆ
(1) ตั้งตรง
(2) นอน
(3) ตก
(1) แหลม
(2) มี 2 ยอด

53

9. สีของขอตอใบกับกาบใบ

10. สีของปลอง

11. มุมของใบธง

12. มุมหรือลักษณะกอ

13. สีของปลองดานนอก

14. การชูรวง

15. หางขาว

16. สีของหางขาว

(3) ไมแหลม
(1) เขียวออน
(2) เขียว
(3) มวง
(4) สีอื่นๆ
(1) เขียว
(2) เหลืองออน
(3) เขียวมีเสนมวง
(4) มวง
(x) สีอื่นๆ
(1) ตั้งตรง
(3) เอน
(5) เปนแนวนอน
(7) หักลง
(1) ตั้งตรง
(3) เอนเล็กนอย
(5) เอน
(7) เอนมาก
(9) นอน
(1) เขียว
(2) เหลืองออน
(3) เสนมวง
(4) มวง
(1) ชูรวงดีมาก
(3) ชูรวงดี
(5) โผลเล็กนอย
(7) บางสวนโผล
(9) ไมโผล
(0) ไมมี
(1) สั้นและมีเปนสวนนอย
(5) สั้นและทุกเมล็ดมีหาง
(9) ยาวและทุกเมล็ดมีหาง
(1) ฟาง
(2) เหลือง
(3) น้ําตาล
(4) แดง
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17. สีของยอดเมล็ด

18. การแตกระแง

19. ความแข็งของลําตน

20. ลักษณะรวง
21. กานรวง
22. การแกของใบ
23. การติดเมล็ด

24. การรวงของเมล็ด

(5) มวง
(6) ดํา
(x) สีอื่นๆ
(1) ขาว
(2) ฟาง
(3) น้ําตาล
(4) แดง
(5) แดงที่ปลาย
(6) มวง
(7) มวงที่ปลาย
(1) ไมแตก
(2) มีบาง
(3) แตกมาก
(4) แตกเปนกลุม
(1) แข็งมาก
(3) คอนขางแข็ง
(5) แข็งปานกลาง
(7) ลม
(9) ลมงายมาก
(1) จับกันแนน
(5) ปานกลาง
(9) กระจาย
(1) ตั้งตรง
(2) ออน
(1) ใบแกชา
(5) ปานกลาง
(9) เร็ว
(1) ติดเมล็ดมากกวา 90%
(3) ติดปานกลาง (75-90%)
(5) ติดนอย (50-74%)
(7) ติดนอยกวา 50%
(9) ไมติดเลย
(1) รวงยาก
(2) รวงนอย
(3) รวงปานกลาง
(4) รวงงาย
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25. การแหงของใบใตธง
26. การนวด
27. สีของเปลือกเมล็ด

28. ขนของเปลือกเมล็ด

29. สีของขาวกลอง

30. รูปรางของขาวกลอง

(5) รวงงายมาก
(1) แหงชา
(5) แหงปานกลาง
(9) แหงเร็ว
(1) นวดยาก
(5) ปานกลาง
(9) งาย
(0) สีฟาง
(1) สีเหลือง
(2) ฟางกระน้ําตาล
(3) ฟางขีดน้ําตาล
(4) น้ําตาล
(5) มวงออน
(6) ฟางกระมวง
(7) ฟางขีดดํา
(8) มวง
(9) ดํา
(1) ไมมีขน
(2) มีขนบนกลีบเมล็ดใหญ
ดานลาง
(3) มีขนบนกลีบเมล็ดใหญ
ดานบน
(4) ขนสั้น
(5) ขนยาว
(1) ขาว
(2) น้ําตาลออน
(3) น้ําตาลมัน
(4) น้ําตาลเขม
(5) แดง
(6) มวงออน
(6) มวงดํา
(x) สีอื่นๆ
(1) เรียว
(2) คอนขางปอม
(3) ปอม
(4) เรียว
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3.3 ลงพื้นที่แปลงของเกษตรกรผูปลูกขาวพันธุพื้นเมืองแตละชนิดใน 17 อําเภอ
ตรวจสอบและจดบันทึกลักษณะประจําพันธุและดูการเจริญเติบโต เพือ่ ตรวจสอบความถูกตองของ
ลักษณะของพันธุขาวพื้นเมืองแตละพันธุอีกครัง้
3.4 เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล เพื่อตอบคําถามการวิจัย
ขอที่ 4
คําถามการวิจัยขอที่ 4 ประโยชนและการอนุรักษขาวพันธุพื้นเมืองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของจังหวัดบุรีรัมย เปนอยางไร
3.4.1 เครื่องมือการวิจัย
1) คณะผูวิจัยลงพื้นที่เก็บขอมูลตามอําเภอ โดยเลือกหมูบ านที่ปลูกขาวพื้นเมือง
มีความพรอมและความเขมแข็งที่สามารถจะอนุรกั ษขาวพันธุพื้นเมือง
2) แบบโครงสรางคําถามประกอบการสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดกับเกษตรกร
ผูปลูกขาวพันธุพื้นเมือง
3.4.2 การเก็บรวบรวมขอมูล
การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) คณะผูวิจัยดําเนินการสนทนากลุมเปน
การเก็บขอมูลจากเกษตรผูป ลูกขาวพันธุพื้นเมือง และบุคคลที่เกี่ยวของ เชน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน
ชาวนาที่ปลูกขาว และผูท ี่เคยปลูก
3.4.3 การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลที่ไดจาการสนทนากลุมเกี่ยวกับประโยชนและการอนุรกั ษขาวพันธุพื้นเมืองนํามา
สรุปและวิเคราะหจากเนื้อหาที่ได (Content Analysis) และเขียนรายงานเชิงพรรณนา
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การสํารวจความหลากหลายพันธุขาวพื้นเมือง เพื่อการอนุรกั ษและการใช
ประโยชนอยางยั่งยืนของจังหวัดสุรินทร” คณะผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยตามคําถามการวิจัย ดังนี้
4.1 ผลการวิจัย เพื่อตอบคําถามการวิจัยเกี่ยวกับขอมูล ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
สังคม และภูมิปญญาทองถิ่นของเกษตรกรผูปลูกขาวพันธุพื้นเมืองในจังหวัดสุรินทร มีชื่ออะไรบาง
และเปนอยางไร
4.1.1 กลุมไทย-เขมร
(1) แซนโฎนตา
ประเพณีแซนโฎนตา เปนประเพณีหนึ่งทีม่ ีความสําคัญ และปฏิบัติสบื
ทอดติดตอกันมายาวนาน นับเปนพันๆ ป ของชาวเขมร ที่แสดงออกถึงความกตัญูตอผูมีพระคุณ
สะทอนใหเห็นความรัก ความผูกพัน ความกตัญูรูคุณ ของสมาชิกในครอบครัว เครือญาติ และชุมชน
โดยจะประกอบพิธีกรรมตรงกับวันแรม 14 ค่ํา เดือน 10 ของทุกป ซึง่ เมื่อถึงวันนั้นลูกหลาน
ญาติพี่นองที่ไปประกอบอาชีพ หรือตั้งถิ่นฐานที่อยูอ ื่น ไมวาจะใกลหรือไกล จะตองเดินทางกลับมารวม
ญาติ เพื่อทําพิธีแซนโฎนตา เปนประจําทุกป
แซน หมายถึง การเซนไหว การบวงสรวง
โฎนตา หมายถึง การทําบุญใหปูยา ตายาย หรือ บรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว
ประเพณีแซนโฎนตา จึงหมายถึง ประเพณีการเซนไหวผีบรรพบุรุษ ที่นับไดวาเปนประเพณีสําคัญที่คน
ไทยเชื้อสายเขมร มีการสืบทอดกันมาเปนระยะเวลานาน ประเพณีแซนโฎนตามีความเปนมายาวนาน
โดยมีพระเจาพิมพิสารเปนตนกําเนิดของแนวความคิดของประเพณี โดยชาวเขมรเห็นแนวทางในการที่
จะอุทิศสวนกุศลใหแกผบี รรพบุรุษ ปูยา ตา ยาย พอแม ใหไดรับผลบุญกุศลที่อทุ ิศไป ทําใหพนทุกข
เวทนาจากบวงกรรมหรือมีความบรรเทา การแผเมตตาสามารถอุทิศสวนกุศลใหแกผีบรรพบุรุษ หรือ
ผีตางๆ ได และการแผเมตตาสามารถสงใหผีไดหลุดพนจากบวงกรรมทั้งหลายได การทําบุญอุทิศสวน
กุศลนั้นสามารถทําไดหลายวิธี ตั้งแตการกรวดน้ําขณะทําพิธีแซนโฎนตาที่บาน การแผเมตตา การทํา
พิธีวันสารท แตวิธีที่เชื่อวาสามารถสงสวนบุญอุทิศสวนกุศลไดถึงผีหรือญาติผลู วงลับแนนอน คือ
การกรวดน้ํา ขณะที่พระสวดบทยะถา นอกจากประเพณีแซนโฎนตาจะเปนการอุทิศสวนกุศลใหแก
ผีบรรพบุรุษ ปู ยา ตา ยาย พอ แม จุดมุงหมายรองของการออกกุศโลบายของบรรพบุรุษ คือ
การแสดงถึงความกตัญูกตเวทีของลูกหลานที่แสดงตอผูมพี ระคุณที่ลวงลับไปแลว และเพื่อให
ลูกหลาน ญาติมิตรจะไดมารูจกั กัน สรางความสามัคคี สรางสัมพันธที่ดีตอกัน เปนทีพ่ ึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน
จากการลงพื้นที่และสัมภาษณผูใหญระเบียบ สํารวมจิต หมูท ี่ 8 บานภูมิกันดาล ตําบล
เพลี้ยราม อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร เลาวา วันที่ตรงกับแรม 14 ค่ํา เดือน 10 ลูกหลานจะเตรียม
เครื่องไหวสําหรับอุทิศใหปูยาตายาย ไดแก ขนมหวาน ขาวตมมัดกลวย กระยาสารท ขนมเทียน และ
ผลไม อาหารคาว ไดแก ไกนึ่ง ปลายาง หมูยาง และขาวสวย เครื่องดื่ม เหลายา ในชวงกลางวันจะมี
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เพื่อนบานมาเยือน เดินทานอาหารและดืม่ เหลาของเพื่อนบานไปเรื่อยๆ ที่ละบานๆ ในชวงตอนเย็นจะ
ไหวและบอกกลาวผีปูยาตายายมากิน เวลาค่ําจะไปวัดสวดมนต อุทิศบุญใหบรรพบุรุษโดยมีขาว ขนม
หมากพลู และตนไมใหปูยาตายายไปปลูก พรอมรับฟงการสวดมนตของพระ
พอเชาของวันแรม 15 ค่ํา เดือน 10 จะไปทําบุญที่วัด โดยลูกหลานเตรียมตะกราที่ขาวเบ็น
หมากพลู ดอกไม และน้ําดื่ม อุทิศใหปูยาตายาย บางบานจะทําผาปาเฉพาะครอบครัวไปถวายวัด แลว
อุทิศบุญกุศลใหปูยาตายาย กลับจากวัดเอาของไปไหวแมโพสพ โดยวางที่มมุ นาบอกกลาวใหทานมากิน
เรียกแซนตาพระภูมินา

ภาพที่ 4.1 อาหารคาวหวานที่เตรียมไวใหบรรพบุรุษ ของบานภูมิกันดาล ตําบล
เพลี้ยราม อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร
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ภาพที่ 4.2 ขาว อาหาร ผลไม เครื่องดืม่ เหลาทีจ่ ัดไวใหบรรพบุรุษของบานภูมิกันดาล
ตําบลเพลี้ยราม อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร

ภาพที่ 4.3 ชาวบานรวมพิธีสวดที่วัดเพื่อเคารพ ระลึกถึงบรรพบุรุษ พรอมนําดอกไมมาอุทิศใหปูยาตา
ยายเพื่อนําไปปลูก
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ภาพที่ 4.4 ชามขาวปน หมากพลูและเงิน สําหรับอุทิศใหปูยา ตายาย

ภาพที่ 4.5 ลูกหลานอธิษฐานขอพรจากปูยาตายาย
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ภาพที่ 4.6 พระสงฆกลาวถึงวัตถุประสงคของพิธีแซนโฎนตา และใหขอคิดในการอยูร วมกันตาม
ความคิดของบรรพบุรุษ

ภาพที่ 4.7 ตะกราของลูกหลานที่เตรียมอุทิศใหปูยาตายาย ประกอบดวย ขาว ผัก หมากพลู ดอกไม
และน้ําดื่ม

62

(2) ตักบาตรบนหลังชาง

ภาพ 4.8 ประชาชนในจังหวัดสุรินทรเตรียมขาว อาหารคาวและอาหารหวานมาใสบาตรพระ
ณ อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร

ภาพ 4.9 ประชาชนทั้งในจังหวัดสุรินทรและตางจังหวัดมารวมทําบุญประจําป ณ อําเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร
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4.2 ผลการวิจัย เพื่อตอบคําถามการวิจัยเกี่ยวกับพันธุขาวพื้นเมืองของจังหวัดสุรินทรมีกี่ชนิด
มีชื่ออะไรบาง
4.2.1 พันธุขาวพื้นเมืองของจังหวัดสุรินทร
จากการศึกษาพบวา พันธุขาวพื้นเมืองในจังหวัดสุรินทรมีขาวเหนียว 9 ชนิด ขาวเจา 24
ชนิด จําแนกชื่อและชนิดของพันธุขาวพื้นเมืองตามตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ชื่อและชนิดของพันธุขาวพื้นเมืองในจังหวัดสุรนิ ทร
(ชวงเก็บขอมูลในพื้นที่ที่เก็บตัวอยางพันธุขาว เดือน พฤศจิกายน 2558 - พฤษภาคม 2559)
พบทั้งหมดที่ปลูก 33 ชื่อพันธุ
ลําดับที่
ชื่อพันธุ
ประเภท
ชนิดขาว ระบบนิเวศที่ปลูก
1

กรึม

ขาวเจา

ขาวหนัก

ที่นา/น้ํามาก

2

ขาวไร

ขาวเจา

ขาวเบา

ที่นา/น้ํานอย

3

คาบูร

ขาวเจา

ขาวหนัก

ที่นา/น้ํามาก

4

เจาลอย

ขาวเจา

ขาวหนัก

ที่นา/น้ํามาก

5

เจาเหลือง

ขาวเจา

ขาวหนัก

ที่นา/น้ํามาก

6

นางรอย

ขาวเจา

ขาวหนัก

ที่นา/น้ํามาก

7

นางสะอาด

ขาวเจา

ขาวหนัก

ที่นา/น้ํามาก

8

เนียงกวงแดง

ขาวเจา

ขาวหนัก

ที่นา/น้ํามาก

9

บองกษัตริย

ขาวเจา

ขาวหนัก

ที่นา/น้ํามาก

10

ปะกาลําดวน

ขาวเจา

ขาวหนัก

ที่นา/น้ํามาก
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ตารางที่ 4.1 ชื่อและชนิดของพันธุขาวพื้นเมืองในจังหวัดสุรนิ ทร (ตอ)
ลําดับที่
ชื่อพันธุ
ประเภท
ชนิดขาว

ระบบนิเวศที่ปลูก

11

ปะกาอําปล

ขาวเจา

ขาวหนัก

ที่นา/น้ํามาก

12

มะลิแดง

ขาวเจา

ขาวกลาง

ที่นา/น้ํามาก

13

ไรซเบอรรี

ขาวเจา

ขาวเบา

ที่นา/น้ํานอย

14

ลูกปลาแดง

ขาวเจา

ขาวหนัก

ที่นา/น้ํามาก

15

เหนียวกอเดียว

ขาวเหนียว

ขาวหนัก

ที่นา/น้ํามาก

16

เหนียวขาวใหญ

ขาวเหนียว

ขาวหนัก

ที่นา/น้ํามาก

17

อีเตี้ย

ขาวเหนียว

ขาวกลาง

ที่นา/น้ํานอย

18

อีลอยแดง

ขาวเจา

ขาวหนัก

ที่นา/น้ํามาก

19

ตาแหง

ขาวเจา

ขาวหนัก

ที่นา/น้ํามาก

20

ปองแอว

ขาวเหนียว

ขาวกลาง

ที่นา/น้ํานอย

21

สันปาตอง

ขาวเหนียว

ขาวกลาง

ที่นา/น้ํามาก

22

เนียงทน

ขาวเจา

ขาวหนัก

ที่นา/น้ํามาก

23

สเน็ดเสาะ

ขาวเจา

ขาวหนัก

ที่นา/น้ํามาก

24

ก่ํา

ขาวเหนียว

ขาวกลาง

ที่นา/น้ํามาก

25

เหนียวดําตนขาว

ขาวเหนียว

ขาวกลาง

ที่นา/น้ํานอย

26

หนวยเขือ

ขาวเจา

ขาวกลาง

ที่นา/น้ํานอย

27

เหนียวลอย

ขาวเหนียว

ขาวหนัก

ที่นา/น้ํามาก

28

นางคง

ขาวเจา

ขาวหนัก

ที่นา/น้ํามาก
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ตารางที่ 4.1 ชื่อและชนิดของพันธุขาวพื้นเมืองในจังหวัดสุรนิ ทร (ตอ)
29

ลูกปลา

ขาวเจา

ขาวหนัก

ที่นา/น้ํามาก

30

มะลินลิ สุรินทร

ขาวเจา

ขาวกลาง

ที่นา/น้ํานอย

31

เม็ดเล็กเหลือง

ขาวเจา

หนัก

ที่นา/น้ํามาก

32

เม็ดเล็ก

ขาวเจา

หนัก

ที่นา/น้ํามาก

33

ลืมผัว

ขาวเหนียว

ขาวเบา

ที่นา/น้ํานอย

ตารางที่ 4.2 พันธุขาวพื้นเมืองในจังหวัดสุรินทร แยกตามอําเภอ
รายชื่อขาวพื้นเมืองจังหวัดสุรินทรที่พบจากการลงเก็บขอมูล 17 อําเภอ ไดแก
อําเภอ
เมืองสุรินทร
ปราสาท
ทาตูม
รัตนบุรี
ชุมพลบุรี
เขวาสินรินทร
ศรีณรงค
โนนนารายณ
ศรีขรภูมิ
สําโรงทาบ
สังขะ
สนม
ลําดวน
บัวเชด
พนมดงรัก
กาบเชิง
จอมพระ

พันธุขาวพื้นเมือง
ขาวปะกาอําปล บองกษัตริย อีลอย หอมนิล ไรซเบอรรี เหนียวดําตนขาว
ก่ํา ลืมผัว สเน็ดเสาะ เนียงกวง มะลิแดง
เจาเหลือง เนียงกวง มะลิแดง ปะกาอําบึล ปองแอว ไรซเบอรรี
มะลินลิ สุรินทร ปะกาลําดวน หนวยเขือ ตาแหง คาบูร เจาเหลือง
เหนียวขาวใหญ สเน็ดเสาะ นางสะอาด เหนียวกอเดียว
บองกษัตริย มะลิแดง
ขาวนางรอย บองกษัตริย
มะลิ 105
มะลิ 105
นางรอย
ลูกปลา อีลอย อีลอยแดง ลูกปลาแดง
ไรซเบอรรี หอมนิล เม็ดเล็ก กรึม เนียงกวง สันปาตอง
ไรซเบอรรี หนวยเขือ เมล็ดเล็ก ลูกปลาแดง นางคง เจาลอย
นางสะอาด บองกษัติรย
บองกษัตริ ย หอมนิล ไรซเบอรรี มะลิแดง นางลอย ก่ํา
มะลิ 105
มะลิ 105
มะลิ 105
ก่ํา อี้เตี้ย ปะกาอําปล นางทน ขาวไร เหนียวดํา
มะลิ 105
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แสดงขอมูลพิกดั ทางภูมิศาสตรพนั ธุขาวพื้นเมืองในจังหวัดบุรรี ัมย
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68

69

70
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4.3 ผลการวิจัย เพื่อตอบคําถามการวิจัยเกี่ยวกับลักษณะสัณฐานวิทยาพันธุขาวพื้นเมืองในจังหวัด
สุรินทรของแตละชื่อเปนอยางไร
จากการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาพันธุขาวพื้นเมืองของจังหวัดสุรินทรมีรายละเอียดดังตารางที่
4.3

4.3 ผลการวิจัย เพื่อตอบคําถามการวิจัยเกี่ยวกับลักษณะสัณฐานวิทยาพันธุขาวพื้นเมืองในจังหวัดสุรินทรของแตละชื่อเปนอยางไร
จากการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาพันธุขาวพื้นเมืองของจังหวัดสุรินทร มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 ลักษณะสัณฐานวิทยาของทรงกอและสีของแผนใบ กาบใบ ลิ้นใบ หูใบ สีขอ สีปลองขาวพื้นเมือง
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

พันธุ
กรึม
ขาวไร
คาบูร
เจาลอย
เจาเหลือง
นางคง
นางรอย
นางสะอาด
เนียงกวงแดง
เนียงทน
บองกษัตริย
ปะกาลําดวน
ปะกาอําปล

ความสูง
ของ
ตนกลา
77.31
138.93
93.74
155.90
85.53
113.87
122.02
75.35
83.54
94.03
125.23
118.37
109.64

การมีขน
บนแผน
ใบ
มีขน
มีบาง
มีขน
มีขน
มีขน
มีขน
เกลี้ยง
มีขน
มีขน
มีขน
เกลี้ยง
มีขน
มีขน

สีของ
แผนใบ

สีของกาบใบ

เขียว
เขียวจาง
เขียว
เขียว
เขียวจาง
เขียว
เขียว
เขียว
เขียวจาง
เขียวเขม
เขียว
เขียว
เขียวจาง

เขียว
เขียว
เขียว
เขียว
เขียว
เขียว
เขียว
เขียว
เขียว
เขียว
เขียว
เขียว
เขียว

มุมของ
ยอดแผน
ใบ
ตั้งตรง
ตั้งตรง
ตั้งตรง
ตั้งตรง
ตั้งตรง
ตั้งตรง
ตั้งตรง
ตั้งตรง
นอน
ตั้งตรง
ตั้งตรง
ตั้งตรง
ตั้งตรง

ลักษณะทีศ่ ึกษา
สีของ
รูปราง
ลิ้นใบ ของลิ้นใบ
ขาว
ขาว
ขาว
ขาว
ขาว
ขาว
ขาว
ขาว
ขาว
ขาว
ขาว
ขาว
ขาว

มี 2 ยอด
มี 2 ยอด
มี 2 ยอด
มี 2 ยอด
มี 2 ยอด
มี 2 ยอด
มี 2 ยอด
มี 2 ยอด
มี 2 ยอด
มี 2 ยอด
มี 2 ยอด
มี 2 ยอด
มี 2 ยอด

ความยาว
เยื่อกัน
น้ําฝน
1
2.4
2.04
2.72
1.1
2.48
2.74
1.36
1.22
3.46
3.4
2.98
3.18

สีของหูใบ

สีของขอ
ตอใบ

สีของปลอง

ทรงกอ

เขียวออน
ขาว
เขียวออน
เสนมวง
ขาว
ขาว
ขาว
ขาว
ขาว
ขาว
เสนมวง
ขาว
ขาว

เขียวออน
เขียวออน
เขียวออน
เขียวออน
เขียวออน
เขียวออน
เขียวออน
เขียวออน
เขียวออน
เขียวออน
เขียวออน
เขียวออน
เขียวออน

เขียว
เขียว
เหลืองออน
เขียวมีเสนมวง
เขียว
เขียว
เขียว
เขียว
เขียว
เขียว
เขียว
เหลืองออน
เขียวมีเสนมวง

กอตั้ง
กอตั้ง
กอตั้ง
กอตั้ง
กอตั้ง
กอตั้ง
กอตั้ง
กอตั้ง
กอตั้ง
กอแบะ
กอแผ
กอแบะ
กอตั้ง
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ตารางที่ 4.3 ลักษณะสัณฐานวิทยาของทรงกอและสีของแผนใบ กาบใบ ลิ้นใบ หูใบ สีขอ สีปลองขาวพื้นเมือง (ตอ)
ลําดับ

พันธุ

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

การมีขน
บนแผน
ใบ
เกลี้ยง
มีขน
มีขน
มีขน
มีขน
มีขน

สีของ
แผนใบ

สีของกาบใบ

ปองแอว
ตาแหง
มะลิแดง
มะลินิลสุรินทร
เมล็ดเล็ก
ไรซเบอรรี่

ความสูง
ของ
ตนกลา
141.54
64.90
81.06
87.20
113.96
39.16

เขียวเขม
เขียว
เขียวจาง
เขียว
เขียวเขม
เขียว

เขียว
เขียวเสนมวง
เขียว
เขียว
เขียว
เขียวเสนมวง

มุมของ
ยอดแผน
ใบ
ตั้งตรง
ตั้งตรง
ตังตรง
ตั้งตรง
ตั้งตรง
ตั้งตรง

ลูกปลาแดง
ลืมผัว
สันปาตอง
สเน็ดเสาะ
เหนียวกอเดียว
ก่ํา

142.61
61.81
129.52
119.70
92.15
79.95

มีบาง
มีขน
เกลี้ยง
มีบาง
มีบาง
มีขน

เขียวเขม
เขียว
เขียว
เขียว
เขียวจาง
เขียว

เขียวเสนมวง
เขียวเสนมวง
เขียว
เขียว
เขียว
มวงออน

ตั้งตรง
ตั้งตรง
ตั้งตรง
ตั้งตรง
ตั้งตรง
ตั้งตรง

ลักษณะทีศ่ ึกษา
สีของ
รูปราง
ลิ้นใบ ของลิ้นใบ
ขาว
ขาว
ขาว
ขาว
ขาว
มวง

มี 2 ยอด
มี 2 ยอด
มี 2 ยอด
มี 2 ยอด
มี 2 ยอด
มี 2 ยอด

ความยาว
เยื่อกัน
น้ําฝน
2.92
2.46
1
2.16
1.62
0.86

ขาว
ขาว
ขาว
ขาว
ขาว
,มวง

มี 2 ยอด
มี 2 ยอด
มี 2 ยอด
มี 2 ยอด
มี 2 ยอด
มี 2 ยอด

2.38
1.1
2.66
2.88
0.94
1.06

สีของขอ
ตอใบ

สีของปลอง

ทรงกอ

ขาว
เขียว
ขาว
เขียวออน
ขาว
เขียวออน
เขียวออน เขียวออน
เขียว
เขียวออน
มวง
เขียวมีเสน
มวง
ขาว
เขียวออน
ขาว
เขียวออน
ขาว
เขียวออน
ขาว
เขียวออน
เขียวออน เขียวออน
มวง
เขียวออน

เหลืองออน
เขียว
เขียว
เขียว
เขียว
มวง

กอตั้ง
กอตั้ง
กอตั้ง
กอแผ
กอตั้ง
กอแบะ

เขียว
เขียว
เขียว
เขียว
เขียว
เขียวมีเสนมวง

กอตั้ง
กอตั้ง
กอตั้ง
กอตั้ง
กอตั้ง
กอตั้ง

สีของหูใบ
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ตารางที่ 4.3 ลักษณะสัณฐานวิทยาของทรงกอและสีของแผนใบ กาบใบ ลิ้นใบ หูใบ สีขอ สีปลองขาวพื้นเมือง (ตอ)
ลําดับ

พันธุ

26
27
28
29
30
31

เหนียวดําตนขาว
เหนียวขาวใหญ
หนวยเขือ
ลูกปลา
เหนียวลอย
หอมนิล

ความสูง การมี สีของแผน
ของตน ขนบน
ใบ
กลา
แผนใบ
110.98 มีบา ง
เขียว
86.57
มีขน
เขียว
88.64
มีขน
เขียวจาง
120.80 มีขน
เขียว
103.17 มีบาง
เขียว
69
เกลี้ยง
เขียว

32
33

อีเตี้ย
อีลอยแดง

103.70
129.72

มีบาง
มีขน

เขียว
เขียวเขม

สีของกาบใบ
เขียว
เขียว
เขียว
เขียว
เขียว
เขียว
เขียว
เขียว

ลักษณะทีศ่ ึกษา
มุมของ สีของลิ้น รูปราง
ยอดแผน
ใบ
ของลิ้นใบ
ใบ
ตั้งตรง
ขาว
มี 2 ยอด
ตั้งตรง
ขาว
มี 2 ยอด
ตั้งตรง
ขาว
มี 2 ยอด
ตั้งตรง
ขาว
มี 2 ยอด
ตั้งตรง
ขาว
มี 2 ยอด
ตั้งตรง
มวง
มี 2 ยอด
ตั้งตรง
ตั้งตรง

ขาว
ขาว

มี 2 ยอด
มี 2 ยอด

ความยาว
เยื่อกัน
น้ําฝน
2.10
1.92
2.38
1.98
2.06
1.6
2.30
2.26

สีของหูใบ

สีของขอ
ตอใบ

สีของปลอง

ทรงกอ

ขาว
ขาว
ขาว
ขาว
มวง
เขียวออน
มวงที่
ปลาย
ขาว
ขาว

เขียวออน
เขียวออน
เขียวออน
เขียวออน
เขียวออน
เขียวออน

เขียว
เขียว
เขียว
เขียว
เหลืองออน
เขียว

กอแบะ
กอตั้ง
กอแบะ
กอแผ
กอแบะ
กอแผ

เขียวออน
เขียว

เขียว
เขียว

กอตั้ง
กอตั้ง
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ตารางที่ 4.4 ลักษณะสัณฐานวิทยาของใบธง ความยาวของลําตน จํานวนหนอ ลักษณะกอ สีของปลอง การชูรวง หางขาว การแตกระแง ของขาวพื้นเมือง
ลําดับ

พันธุ

1

กรึม

จํานวนของ
วันออกดอก
138

มุมของใบธง
ตังตรง

ความยาว
ของลําตน
122.6

จํานวน มุมหรือ
หนอ ลักษณะกอ
5.6
ตั้งตรง

2
3

ขาวไร
คาบรู

90
145

ตั้งตรง
เปนแนวนอน

106.2
130.6

8.8
8.6

4

เจาลอย

138

ตั้งตรง

138.4

5
6
7

เจาเหลือง
นางคง
นางรอย

138
143
133

เปนแนวนอน
เปนแนวนอน
เปนแนวนอน

8
9
10

นางสะอาด
เนียงกวงแดง
เนียงทน

140
145
163

11

บองกษัตริย

138

ลักษณะทีศ่ ึกษา
สีของปลอง
การชูรวง
เขียว

ชูรวงดี

ตังตรง
ตั้งตรง

เขียว
เหลืองออน

ชูรวงดีมาก
ชูรวงดีมาก

6.2

ตั้งตรง

เขียว

ชูรวงดี

140
125.9
131.3

9.8
7.6
6.4

เจียว
เขียว
เหลืองออน

หักลง
ตั้งตรง
ตั้งตรง

35.2
113.5

11
10.6
12.4

เอน

114

5

ตั้งตรง
ตั้งตรง
เอน
เล็กนอย
ตั้งตรง
ตั้งตรง
เอนเล็ก
นอย
เอน
เล็กนอย

หางขาว
สันและทุก
เมล็ดมีหาง
ไมมี
ไมมี

สีของ
หางขาว
มวง

สีของยอด
เมล็ด
ขาว

การแตก
ระแง
ไมแตก

ไมมี
ไมมี

น้ําตาล
เขียว

ไมแตก
แตกมาก

มวง

มวงที่ปลาย

ไมแตก

ชูรวงดีมาก
ชูรวงดี
ชูรวงดี

สั้นและมีเปน
สวนนอย
ไมมี
ไมมี
ไมมี

ไมมี
ไมมี
ไมมี

ฟาง
น้ําตาล
ฟาง

แตกมาก
แตกมาก
แตกมาก

เสนมวง
เขียว
เขียว

ชูรวงดี
ชูรวงดี
โผลเล็กนอย

ไมมี
ไมมี
ไมมี

ไมมี
ไมมี
ไมมี

มวง
ขาว
ฟาง

แตกมาก
แตกมาก
มีบาง

เขียว

ชูรวงดี

ไมมี

ไมมี

ขาว

มีบาง
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ตารางที่ 4.4 ลักษณะสัณฐานวิทยาของใบธง ความยาวของลําตน จํานวนหนอ ลักษณะกอ สีของปลอง การชูรวง หางขาว การแตกระแง ของขาวพื้นเมือง (ตอ)
ลําดับ

พันธุ

จํานวนของ
วันออกดอก
118
118
123
141

มุมของใบ
ธง
เอน
หักลง
เอน
เอน

ความยาว จํานวน
มุมหรือ
ของลําตน หนอ ลักษณะกอ
116.58
20.2 เอนเล็กนอย
101.4
13.6
ตั้งตรง
120.1
6.8
ตั้งตรง
129.5
12.2 เอนเล็กนอย

12
13
14
15

ปะกาลําดวน
ปะกาอําปล
ปองแอว
ตาแหง

16

มะลิแดง

126

ตั้งตรง

144.8

15

17
18

มะลินิลสุรินทร
เมล็ดเล็ก

118
110

เอน
ตั้งตรง

119.48
108.66

19

ไรซเบอรรี่

107

ตั้งตรง

20

ลูกปลาแดง

138

21

ลืมผัว

22

สันปาตอง

ลักษณะทีศ่ ึกษา
สีของปลอง
การชูรวง

หางขาว
ไมมี
ไมมี
ไมมี
สั้นและมีเปน
สวนนอย
สั้นและมีเปน
สวนนอย
ไมมี
ไมมี

สีของ
หางขาว
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ฟาง

สีของยอด
เมล็ด
จาว
ฟาง
ฟาง
ขาว

การแตก
ระแง
แตกมาก
แตกมาก
แตกมาก
แตกมาก

ฟาง

ขาว

มีบาง

ไมมี
ไมมี

มวง
ขาว

เขียว
เหลืองออน
เหลืองออน
เขียว

ชูรวงดี
โผลเล็กนอย
ชูรวงดี
ชูรวงดี

เอนเล็กนอย

เขียว

ชูรวงดีมาก

6.2
8.8

เอนเล็กนอย
ตั้งตรง

เสนมวง
เขียว

โผลเล็กนอย
ชูรวงดี

82

7

เอนเล็กนอย

เสนมวง

ชูรวงดี

สั้นและมีเปน
สวนนอย

มวง

มวง

มีบาง
แตกเปน
กลุม
แตกมาก

127.4

17.8

ตั้งตรง

น้ําตาล

โผลเล็กนอย

ไมมี

ไมมี

มวง

แตกมาก

91

เปน
แนวนอน
ตั้งตรง

80

5.6

ตั้งตรง

เขียว

ชูรวงดี

ไมมี

ไมมี

น้ําตาล

มีบาง

120

เอน

126.6

10.8

เอนเล็กนอย

เขียว

ชูรวงดี

ไมมี

ไมมี

ขาว

มีบาง
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ตารางที่ 4.4 ลักษณะสัณฐานวิทยาของใบธง ความยาวของลําตน จํานวนหนอ ลักษณะกอ สีของปลอง การชูรวง หางขาว การแตกระแง ของขาวพื้นเมือง

(ตอ)
ลําดับ

พันธุ

23
24

สเน็ดเสาะ
เหนียวกอเดียว

จํานวนของ
วันออกดอก
145
134

มุมของใบ
ธง
ตั้งตรง
เอน

ความยาว จํานวน
มุมหรือ
ของลําตน หนอ ลักษณะกอ
126.4
7.6
ตั้งตรง
138.8
6.8
เอนเล็กนอย

25
26
27

ก่ํา
เหนียวดําตนขาว
เหนียวขาวใหญ

120
129
118

ตั้งตรง
เอน
ตั้งตรง

130.12
121
144.4

7.6
7.4
7.6

28

หนวยเขือ

161

เปน
แนวนอน

107.6

29
30

ลูกปลา
เหนียวลอย

142
137

หักลง
ตั้งตรง

31
32
33

หอมนิล
อีเตี้ย
อีลอยแดง

160
110
150

ตั้งตรง
ตั้งตรง
ตั้งตรง

ลักษณะทีศ่ ึกษา
สีของปลอง
การชูรวง

หางขาว

สีของ
หางขาว
ไมมี
ไมมี

สีของยอด
เมล็ด
ขาว
ฟาง

การแตก
ระแง
แตกมาก
แตกมาก

เขียว
เหลืองออน

ชูรวงดี
ชูรวงดีมาก

ไมมี
ไมมี

ตั้งตรง
ตั้งตรง
ตั้งตรง

เขียว
เหลืองออน
เหลืองออน

ชูรวงดีมาก
ชูรวงดีมาก
ชูรวงดี

ไมมี
ไมมี
ฟาง

มวง
ฟาง
ฟาง

ไมแตก
มีบาง
แตกมาก

8.6

ตั้งตรง

เขียว

ชูรวงดีมาก

ไมมี
ไมมี
ยาวและบาง
เมล็ดมีหาง
ไมมี

ไมมี

ฟาง

แตกมาก

147.6
136.6

6.2
4.2

เอนเล็กนอย
เอน

เสนมวง
เหลืองออน

ชูรวงดี
ชูรวงดี

ไมมี
ไมมี

ไมมี
ไมมี

มวง
มวง

มีบาง
มีบาง

116
75.8
143

15
7.8
10.2

เอนเล็กนอย
ตั้งตรง
เอนเล็กนอย

มวง
เขียว
เขียว

ชูรวงดีมาก
ชูรวงดีมาก
ชูรวงดี

ไมมี
ไมมี
ไมมี

ไมมี
ไมมี
ไมมี

มวง
ฟาง
ฟาง

แตกมาก
ไมแตก
มีบาง
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ตารางที่ 4.5 ลักษณะสัณฐานวิทยาความแข็งของลําตน ลักษณะรวง กานรวง ใบ เมล็ด ใบใตใบธงขาวพื้นเมือง
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

พันธุ
กรึม
ขาวไร
คาบรู
เจาลอย
เจาเหลือง
นางคง
นางรอย
นางสะอาด
เนียงกวงแดง
เนียงทน
บองกษัตริย
ปะกาลําดวน
ปะกาอําปล
ปองแอว
ตาแหง
มะลิแดง
มะลินิลสุรินทร

ความแข็งของ
ลําตน
ลมงายมาก
ลม
แข็งมาก
ลมงายมาก
ลม
คอนขางแข็ง
แข็งปานกลาง
แข็งมาก
คอนขางแข็ง
คอนขางแข็ง
คอนขางแข็ง
แข็งปานกลาง
คอนขาวแข็ง
คอนขางแข็ง
แข็งมาก
คอนขางแข็ง
ลม

ลักษณะ
รวง
ปานกลาง
ปานกลาง
จับกันแนน
ปานกลาง
ปานกลาง
กระจาย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ลักษณะทีศ่ ึกษา
กานรวง ความยาวรวง น้ําหนักรวง การแกของใบ

การติดเมล็ด

ออน
ออน
ตั้งตรง
ตั้งตรง
ออน
ตั้งตรง
ตั้งตรง
ตั้งตรง
ตั้งตรง
ตั้งตรง
ตั้งตรง
ตั้งตรง
ตั้งตรง
ตั้งตรง
ตั้งตรง
ตั้งตรง
ตั้งตรง

ติดเมล็ด>90%
ติดนอย
ติดปานกลาง
ติดนอย
ติดเมล็ด>90%
ติดปานกลาง
ติดปานกลาง
ติดปานกลาง
ติดปานกลาง
ติดเมล็ด>90%
ติดปานกลาง
ติดปานกลาง
ติดปานกลาง
ติดปานกลาง
ติดนอย
ติดปานกลาง
ติดปานกลาง

23.86
24.40
25.88
26.50
28.60
25.00
24.60
23.60
24.10
27.8
21.90
29.20
23.60
27.70
27.50
29.90
29.72

4.06
3.09
6.45
5.79
5.87
5.10
3.64
4.10
4.99
5.57
5.60
5.23
3.51
7.06
3.54
4.92
3.27

.ใบแกชา
ใบแกชา
ใบแกชา
ใบแกชา
เร็ว
ปานกลาง
ใบแกชา
เร็ว
เร็ว
ใบแกชา
ปานกลาง
เร็ว
เร็ว
เร็ว
ใบแกชา
ปานกลาง
ปานกลาง

การรวงของ
เมล็ด
รวงปานกลาง
รวงปานกลาง
รวงปานกลาง
รวงงาย
รวงงาย
รวงงาย
รวงงาย
รวงปานกลาง
รวงงาย
รวงงาย
รวงงาย
รวงปานกลาง
รวงนอย
รวงงาย
รวงปานกลาง
รวงงาย
รวงงาย

การแหงของใบใต
ใบธง
แหงชา
แหงชา
แหงชา
แหงชา
แหงเร็ว
แหงชา
แหงปานกลาง
แหงเร็ว
แหงเร็ว
แหงชา
แหงชา
แหงเร็ว
แหงเร็ว
แหงเร็ว
แหงชา
แหงปานกลาง
แหงชา
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ตารางที่ 4.5 ลักษณะสัณฐานวิทยาความแข็งของลําตน ลักษณะรวง กานรวง ใบ เมล็ด ใบใตใบธงขาวพื้นเมือง (ตอ)
ลําดับ

พันธุ

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

เมล็ดเล็ก
ไรซเบอรรี่
ลูกปลาแดง
ลืมผัว
สันปาตอง
สเน็ดเสาะ
เหนียวกอเดียว
ก่ํา
เหนียวดําตนขาว
เหนียวขาวใหญ
หนวยเขือ
ลูกปลา
เหนียวลอย
หอมนิล
อีเตี้ย
อีลอยแดง

ความแข็งของ
ลําตน
ลม
แข็งมาก
แข็งปานกลาง
แข็งมาก
แข็งปานกลาง
แข็งมาก
แข็งมาก
แข็งมาก
คอนขางแข็ง
ลม
คอนขางแข็ง
ลม
ลม
แข็งมาก
แข็งมาก
ลมงายมาก

ลักษณะรวง

กานรวง

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
จับกันแนน
ปานกลาง
จับกันแนน
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
กระจาย
จับกันแนน
จับกันแนน
ปานกลาง
จับกันแนน

ตั้งตรง
ตั้งตรง
ตั้งตรง
ตั้งตรง
ตั้งตรง
ตั้งตรง
ตั้งตรง
ตั้งตรง
ตั้งตรง
ออน
ตั้งตรง
ออน
ตั้งตรง
ตั้งตรง
ตั้งตรง
ออน

ความยาว
รวง
22.64
28.80
25.80
24.20
27.20
25.00
26.40
24.58
25.16
26.30
25.1
31.8
28.4
28.4
25.7
23.9

ลักษณะทีศ่ ึกษา
น้ําหนักรวง การแกของ
รวง
2.19
ปานกลาง
3.15
ใบแกชา
3.76
ใบแกชา
2.75
เร็ว
4.72
เร็ว
3.85
ปานกลาง
3.91
เร็ว
5.57
ใบแกชา
4.29
เร็ว
5.66
เร็ว
2.54
เร็ว
3.83
ปานกลาง
3.28
ใบแกชา
3.28
ใบแกชา
3.91
ใบแกชา
4.84
ปานกลาง

การติดเมล็ด
ติดเมล็ด>90%
ติดปานกลาง
ติดปานกลาง
ติดนอยกวา 50%
ติดปานกลาง
ติดเมล็ด>90%
ติดเมล็ด>90%
ติดปานกลาง
ติดปานกลาง
ติดนอย
ติดเมล็ด>90%
ติดเมล็ด>90%
ติดปานกลาง
ติดปานกลาง
ติดเมล็ด>90%
ติดเมล็ด>90%

การรวงของ
เมล็ด
รวงนอย
รวงนอย
รวงปานกลาง
รวงปานกลาง
รวงงาย
รวงงาย
รวงงาย
รวงงาย
รวงงายมาก
รวงงาย
รวงงาย
รวงงาย
รวงงาย
รวงงายมาก
รวงงาย
รวงงาย

การแหงของใบใต
ใบธง
แหงปานกลาง
แหงชา
แหงชา
แหงเร็ว
แหงเร็ว
แหงชา
แหงปานกลาง
แหงชา
แหงเร็ว
แหงเร็ว
แหงเร็ว
แหงชา
แหงปานกลาง
แหงชา
แหงเร็ว
แหงเร็ว
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ตารางที่ 4.6 ลักษณะสัณฐานวิทยาของเปลือกเมล็ดของขาวพื้นเมือง

ลําดับ

พันธุ

การนวด

สีของเปลือก
เมล็ด

ขนของเปลือก
เมล็ด

ฟางขีดน้ําตาล
ฟาง
ฟางกระ
น้ําตาล
ฟางกระ
น้ําตาล
เหลือง
ฟางกระ
น้ําตาล
เหลือง
ฟาง
ฟางขีดน้ําตาล
สีฟาง
น้ําตาล
ฟาง

ขนสั้น
ขนสั้น
ขนสั้น

1
2
3

กรึม
ขาวไร
คาบรู

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

4

เจาลอย

งาย

5
6

เจาเหลือง
นางคง

งาย
งาย

7
8
9
10
11
12

นางรอย
นางสะอาด
เนียงกวงแดง
เนียงทน
บองกษัตริย
ปะกาลําดวน

งาย
งาย
งาย
งาย
งาย
ปานกลาง

ลักษณะทีศ่ ึกษา
น้ําหนักของ ความยาวของ ความกวางของ
ขาวเปลือก
เมล็ด
เมล็ด
ขาวเปลือก
ขาวเปลือก
2.32
8.44
3.46
3.13
12.12
2.83
2.23
8.76
2.93

สีของขาวกลอง

รูปรางของขาวกลอง

แดง
ขาว
ขาว

ปอม
เรียว
เรียว

ขนสั้น

3.08

8.89

3.52

แดง

ปอม

ขนสั้น
ขนสั้น

3.10
2.18

10.44
8.32

2.95
2.40

ขาว
แดง

เรียว
คอนขางปอม

ขนสั้น
ขนสั้น
ขนสั้น
ขนสั้น
ขนสั้น
ขนสั้น

3.34
1.97
2.25
2.84
2.79
2.94

8.25
8.67
8.60
8.65
8.32
10.64

2.69
2.66
2.66
3.07
2.97
2.87

แดง
ขาว
แดง
ขาว
แดง
ขาว

คอนขางปอม
คอนขางปอม
คอนขางปอม
ปอม
ปอม
เรียว

80

ตารางที่ 4.6 ลักษณะสัณฐานวิทยาของเปลือกเมล็ดของขาวพื้นเมือง (ตอ)

ลําดับ

พันธุ

การนวด

สีของเปลือก
เมล็ด

ขนของ
เปลือกเมล็ด

ลักษณะทีศ่ ึกษา
น้ําหนักของ ความยาวของ ความกวางของ
ขาวเปลือก
เมล็ด
เมล็ด
ขาวเปลือก
ขาวเปลือก
2.46
10.39
2.54
2.68
9.43
2.87
3.12
9.73
2.84

สีของขาวกลอง

รูปรางของขาวกลอง

ขาว
ขาว
ขาว

เรียว
เรียว
เรียว

13
14
15

ปะกาอําปล
ปองแอว
ตาแหง

งาย
งาย
งาย

น้ําตาล
เหลือง
ฟาง
กระน้ําตาล

ขนสั้น
ขนสั้น
ขนสั้น

16

มะลิแดง

งาย

ฟาง
กระน้ําตาล

ขนสั้น

2.91

10.62

2.70

น้ําตาลแดง

เรียว

17
18
19
20
21
22

มะลินิลสุรินทร
เมล็ดเล็ก
ไรซเบอรรี่
ลูกปลาแดง
ลืมผัว
สันปาตอง

งาย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
งาย

น้ําตาล
ฟางกระน้ําตาล
ฟางขีดดํา
น้ําตาล
น้ําตาล
เหลือง

ขนสั้น
ขนสั้น
ขนสั้น
ขนสั้น
ขนยาว
ขนสั้น

2.50
2.57
2.33
2.21
3.12
2.49

10.57
9.19
1.37
8.15
9.97
9.69

2.86
2.58
2.59
2.89
3.18
2.67

มวงดํา
น้ําตางแดง
,มวงดํา
แดง
มวงดํา
ขาว

เรียว
เรียว
เรียว
ปอม
ปอม
เรียว
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ตารางที่ 4.6 ลักษณะสัณฐานวิทยาของเปลือกเมล็ดของขาวพื้นเมือง (ตอ)

ลําดับ
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33

พันธุ
สเน็ดเสาะ
ก่ํา
เหนียวดําตนขาว
เหนียวขาวใหญ
หนวยเขือ
ลูกปลา
เหนียวลอย
หอมนิล
อีเตี้ย
อีลอยแดง

การนวด

สีของเปลือก
เมล็ด

ขนของ
เปลือกเมล็ด

งาย
งาย
งาย
งาย
งาย
งาย
งาย
งาย
งาย
งาย

เหลือง
ตํา
น้ําตาล
ฟาง
ฟาง
ฟาง
ฟาง
น้ําตาลเขม
ฟางขีดน้ําตาล
ฟางกระน้ําตาล

ขนสั้น
ขนสั้น
ขนยาว
ขนสั้น
ขนสั้น
ขนสั้น
ขนยาว
ขนสั้น
ขนสั้น
ขนสั้น

ลักษณะทีศ่ ึกษา
น้ําหนักของ ความยาวของ ความกวางของ
ขาวเปลือก
เมล็ด
เมล็ด
ขาวเปลือก
ขาวเปลือก
2.23
8.49
2.71
3.00
9.44
3.61
2.73
9.38
3.32
3.97
9.91
3.31
1.22
5.56
2.68
2.33
8.58
2.65
2.96
10.29
2.98
2.34
10.86
2.10
2.90
10.91
2.75
2.90
8.63
3.06

สีของขาวกลอง

รูปรางของขาวกลอง

ขาว
มวงดํา
มวงดํา
ขาว
ขาว
แดง
ขาว
มวงแดง
ขาว
แดง

เรียว
ปอม
ปอม
ปอม
ปอม
เรียว
เรียว
เรียว
เรียว
ปอม
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4.4 ผลการวิจัยเพื่อตอบคําถามการวิจัยเกี่ยวกับประโยชนและการอนุรักษขาวพันธุพื้นเมืองตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดสุรินทร มีอะไรบาง และเปนอยางไร
4.4.1 การใชประโยชนพันธุขาวพื้นเมือง
เกษตรกรผูปลูกขาวพันธุพื้นเมืองใน 17 อําเภอของจังหวัดสุรินทรนําขาวพันธุพื้นเมืองไปใช
ประโยชนในดานตางๆ ดังนี้
1. การใชประโยชนในครัวเรือน (บริโภค)
เกษตรการผูปลูกพันธุขาวพื้นเมืองสวนใหญปลูกไวบริโภคในครัวเรือน จําแนกเปน
ขาวเหนียว 8 ชื่อ ไดแก เหนียวดองเดียว ปองแอว ก่ํา เหนียวดําตนขาว เหนียวขาวใหญ เหนียวลอย
สันปาตอง อีเตี้ย เปนขาวเจา 25 ชื่อ ไดแก กรึม ขาวไร คาบูร เจาลอย เจาเหลือง นางสะอาด ลืมผัว
ตาแหง นางคง นางร อย เนียงกวงแดง มะลิ แดง เมล็ดเล็ก เนียงทน บองกษัตริย ปะกาลําดวน
ปะกาอําปล สเน็ดเสาะ มะลินิลสุรินทร ไรซเบอรรี ลูกปลาแดง หนวยเขือ ลูกปลา อีลอยแดง หอมนิล
2. การใชประโยชนในการเลี้ยงสัตว
ขาวพันธุพื้นเมืองที่สามารถใชเปนอาหารสัตว เชน ไก นก เปด เปนตน ไดแก
ขาวหนวยเขือ (เมล็ดเล็กมากๆ) ขาวละออง ขาวเสน็ดเสาะ ขาวกรึม (เมล็ดเล็กมากๆ) ขาวนางสะอาด
3. การใชประโยชนในดานสุขภาพ
3.1 ลดเบาหวาน ไดแก ขาวนางรอย ขาวมะลิแดง ขาวปะกาอําปล ขาวเนียงกวง
3.2 ลดอาการเหน็บชา ไดแก ขาวนางรอย ขาวมะลิแดง ขาวปะกาอําปล
3.3 รูสึกมีแรง มีกําลัง ไดแก ขาวปะกาอําปล
จากการทดลองคุณคาของสารอาหารในหองปฏิบัติการพบวา ขาวพันธุพื้นเมืองที่
มีปริมาณธาตุเหล็ก ไดแก ขาวหอมมะลิแดง ขาวหอมนิล ขาวเนียงกวง ขาวปะกาอําปล ขาวอีลอย
ขาวลูกปลาแดง ขาวก่ํา ซึ่งถาบริโภคแลวจะทําใหชวยเสริมสรางการเจริญเติบโตของรางกาย
ปองกันการออนเพลียของรางกาย ชวยตานทานการเจ็บปวย ชวยปองกันและรักษาภาวะโลหิตจาง
และชวยทําใหผิวพรรณเลียบเนียน
และขาวพันธุพื้นเมืองที่มปี ริมาณธาตุทองแดง ไดแก ขาวหอมมะลิแดง ขาวเนียงกวง
ขาวอีลอย ขาวก่ํา ซึ่งถาบริโภคแลวจะทําใหรางกายมีพลังงานโดยการชวยใหรางกายดูดซึมธาตุ
เหล็กไดอยางมีประสิทธิภาพ
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4. การใชประโยชนเพื่อขายเพิ่มรายไดทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
ขาวพันธุพื้นเมืองที่สามารถเพิ่มรายไดโดยการบรรจุถุงจําหนาย ไดแก ขาวหอมนิล
ขาวไรซเบอรรี ขาวมะลิแดง ขาวก่ํา ขาวปะกาอําปล
5. การใชประโยชนในการแปรรูป/ผลิตภัณฑ
เกษตรกรที่ ป ลู ก พั น ธุ ขา วพื้ น เมื อ งในจั ง หวั ดสุ ริ น ทร ส ามารถนํ า ข าวพื้ น เมื อ งเพื่ อ
แปรรูปหรือสามารถสรางผลิตภัณฑ รายละเอียดตามตารางที่ 4.7
ตารางที่ 4.7 การใชประโยชนในการแปรรูป/ผลิตภัณฑ
ประเภทแปรรูป/ผลิตภัณฑ
1. ขนมหวาน
2. ขนมจีน (ขาวปุน)

พันธุขาว
ขาวก่ํา เหนี่ยวดําตนขาว
ขาวเนียงกวง ขาวคาบูร ขาวเจาเหลือง
ขาวบองกษัตริย ขาวลูกปลาแดง
3. ขาวนางเล็ด
ขาวปองแอว
4. ขาวลอดชอง
ขาวลูกปลาแดง
5. ขนมทองมวน
ขาวมะลิแดง
6. ขนมฝกบัว
ขาวเนียงกวง
7. ขาวตมมัด
ขาวเหนียวปองแอว
8. ขนมดอกจอก
ขาวเสน็ดเสาะ
9. แปงหมี่
ขาวคาบูร
10. เสนกวยเตี๋ยว
ขาวบองกษัตริย
11. ขนมกรันตรึม (โดนัทสุรินทร) ขาวเสน็ดเสาะ

4.4.2 การอนุรักษพันธุขาวพื้นเมือง
จากการศึกษาเกษตรกรผูปลูกขาวพันธุพื้นเมืองทีบ่ านภูมิกันดาล หมูที่ 8 ตําบลเพลี้ยราม
อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร มีการอนุรักษโดยการเก็บเมล็ดพันธุไวใชปลูกในแตละป และมีการ
สัมภาษณนางระเบียบ สํารวมจิต ผูใหญบานหมูที่ 8 ไดอนุรักษพันธุขาวพื้นเมืองใหยงั่ ยืนโดยการนํา
ขาวไปใชในประเพณีแซนโฎนตา เชน ทําขาวเบ็น (ขาวเหนียวใสงา) ในเซนไหวบรรพบุรุษ
ทําขนมอันซอมกะบอง (ขาวตมหอใบตอง) ขนมดอกบัว ขนมดอกจอก ขนมโดนัทสุรินทร
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บทที่ 5
สรุปผลและขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผล
การวิจัยเรื่อง “การสํารวจความหลากหลายพันธุขาวพื้นเมือง เพื่อการอนุรกั ษและการใช
ประโยชนอยางยั่งยืนของจังหวัดสุรินทร” สามารถสรุปผล มีขอเสนอแนะในการนําไปใช และ
ขอเสนอแนะของการทําวิจัยครัง้ ตอไปโดยเรียงตามลําดับดังนี้
5.1.1 ชนิดและพันธุขาวพื้นเมืองในจังหวัดสุรินทร มีทั้งหมด 33 ชื่อ จําแนกเปนขาวเหนียว
8 ชื่อ ไดแก ก่ํา ปองแอว สันปาตอง เหนียวดําตนขาว เหนียวกอเดียว เหนียวขาวใหญ อีเตี้ย
เหนียวลอย จําแนกเปนขาวเจา 25 ชื่อ ไดแก กรึม ขาวไร คาบูร เจาลอย เจาเหลือง นางคง นางรอย
นางสะอาด เนียงกวงแดง เนียงทน บองกษัตริย ปะกาลําดวน ปะกาอําปล ตาแหง มะลิแดง หอมนิล
มะลินลิ สุรินทร เมล็ดเล็ก ไรซเบอรรี ลูกปลาแดง ลืมผัว สเน็ดเสาะ หนวยเขือ ลูกปลา อีลอยแดง
5.1.2 การอนุรักษและการใชประโยชนจากขาวพันธุพื้นเมือง มีดังนี้
(1) การใชประโยชนเพื่อบริโภคเปนอาหาร โดยจะใชเปนอาหารหลักในชีวิตประจําวัน
นอกจากนี้ยงั ใชประโยชนขาวพื้นเมืองเพื่อทําขนมพื้นบาน ซึง่ มีหลากหลายชนิดทัง้ ที่ทําจากขาวเหนียว
และขาวเจา สวนใหญจะใชในชวงประเพณี พิธีกรรม เชน ขนมขาวตม ขาวโปง นางเล็ด ลอดชอง
ขาวเมา ขาวหลาม ขาวจี่ ขาวปุน เปนตน รวมทั้งการใชประโยชนเพื่อเปน เครื่องปรุงอาหาร ตาม
วัฒนธรรมการบริโภค ซึ่งมีการใชขาวคั่วมาเปนสวนประกอบในการปรุงแตงเปนตัวชวยชูรสมีกลิ่นหอม
สวนแกงก็ใช ขาวเบือมาชวยปรุงรสใหน้ําเขมขนรสชาติดี และการใชประโยชนเพื่อถนอมอาหาร
ขาวเปนตัวชวยในการถนอมอาหารที่สําคัญของชาวนาอีสานโดยเฉพาะอาหารหมักดอง เชน กุงจอม
ปลารา ที่เปนอาหารขึ้นชื่อของคนอีสาน ปลาจอม แหนม เปนตน
(2) การใชประโยชนขาวพื้นเมืองเปนสมุนไพรและการรักษาโรค
(3) การใชประโยชนเพื่อการแลกเปลี่ยน สําหรับการใชประโยชนดานนี้สวนใหญจะเปนการ
แลกเปลี่ยนพันธุขาวพื้นเมืองที่ชาวนานํามาทําพันธุเพื่อปลูกในแปลงนา
(4) การใชประโยชนเพื่อ การเลี้ยงสัตว เปนการนําเอาขาวมาเปนอาหารสําหรับเลี้ยงสัตว
พวกไก เปด จะใชขาวเปลือก ขาวสารและปลายขาว
(5) การใชประโยชนเพื่อขายเพิม่ รายไดทางเศรษฐกิจของครัวเรือน ขาวพื้นเมืองนับตัง้ แตที่
ชาวนาไดเปดพื้นที่เพื่อตีตลาดขาวกลองอินทรียทําใหขาวพื้นเมืองกลายมาเปนที่ตองการของผูบ ริโภค
เพิ่มมากขึ้น
5.2 ขอเสนอแนะ
5.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
5.2.1.1 รัฐควรสงเสริมสนับสนุนการฟนฟูการปลูกและอนุรักษขาวพื้นเมืองของชาวนาและ
การสรางพื้นที่ทางการตลาดที่เกี่ยวกับผลผลิตและการสรางผลิตภัณฑจากขาวพื้นเมืองเพือ่ นําไปสูก าร
สรางชีวิตความเปนอยูที่ดีของชาวนาที่อนุรักษขาวพื้นเมืองในจังหวัดสุรินทร
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5.2.1.2 รัฐควรสนับสนุนการสรางเครือขายชุมชนชาวนาที่อนุรักษพันธุขาวพื้นเมืองเพื่อให
ชาวนาเกิดความเขมแข็งและเรียนรูเกี่ยวกับการอนุรักษและการใชประโยชนจากขาวพื้นเมืองในจังหวัด
สุรินทรตอไป
5.2.1.3 รัฐควรกระตุนและสงเสริมสนับสนุนสถาบันการศึกษาทุกระดับในการศึกษาวิจัย
และการสรางหลักสูตรทองถิ่นเกี่ยวกับอนุรักษพันธุกรรมพื้นบานเพื่อสรางจิตสํานึกใหกับเยาวชนใน
จังหวัดสุรินทร
5.2.1.4 รัฐควรสรางนโยบายเกี่ยวกับการสงเสริมการปลูกและอนุรักษขาวพื้นเมืองทัง้
ภาคสวนราชการที่เกี่ยวของและกําหนดนโยบายการสงเสริมการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจที่นําเอาขาว
พื้นเมืองมาเปนปจจัยการผลิตเพื่อสรางมูลคาและรายไดใหกบั ชาวนา
5.2.1.5 จังหวัดควรใหความสําคัญและผลักดันชุมชนเขมแข็งที่ปลูกขาวพื้นเมืองใหเปน
แหลงเรียนรูขาวพื้นเมืองของจังหวัดสุรินทร
5.2.2 ขอเสนอแนะทางการวิจัย
5.2.2.1 ศึกษาความเปนไปไดของพื้นทีท่ ี่เหมาะสมในการอนุรักษและแนวทางความรวมมือ
ของภาคภาคีการสรางพื้นที่อนุรักษความหลากหลายของพันธุกรรมขาวพื้นเมืองของจังหวัดสุรินทร
5.2.2.2 ศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ การแปรรูปผลิตภัณฑจากขาวพื้นเมือง และ
การนํามาใชประโยชนในดานตางๆ โดยเฉพาะการแปรรูปตางๆ
5.2.2.3 ศึกษาการจัดการแหลงสารสนเทศพันธุขาวพื้นเมืองและการสรางฐานขอมูลขาว
พื้นเมืองจังหวัดสุรินทร
5.2.2.4 การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนเพื่อการอนุรกั ษพันธุขาวพื้นเมืองจังหวัด
สุรินทร
5.2.2.5 ศึกษาความเปนไปไดของหลักสูตรพันธุขาวพื้นเมืองสําหรับผูเรียนชวงวัยตางๆ
5.2.2.6 ศึกษารูปแบบและความเปนไปไดของผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึง่ ผลิตภัณฑจาก
ขาวพื้นเมืองสุรินทร
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ภาคผนวก ก
รายชื่อผูใหขอมูล
1.
2.
3.
4.
5.

นางระเบียบ สํารวมจิต บานภูมิกันดาล หมู 8 ตําบลเพลี้ยราม อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร
นางจริญญา บุญหาตา บานภูมิกันดาล หมู 8 ตําบลเพลี้ยราม อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร
นางทิพย พนิรมั ย บานภูมิกันดาล หมู 8 ตําบลเพลี้ยราม อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร
นางอิ่ม เจริญศิริ บานฮ็อง หมู 2 ตําบลเพลี้ยราม อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร
นางจิตนา วิโรจนรัตน 200/ 3 บานทัพไทย หมู 10 ตําบลทมอ อําเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร
6. นายสุวิพันธ แกวเรือง บานโคกวัด หมู 14 ตําบลโคกยาง อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร
7. นางกัญญา ออนสี หมู 4 ตําบลทมอ อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร
8. นายธรรมา สังขสาลี หมู 1 ตําบลหนองบัว อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร
9. นางพิสมัย ระคมสุข หมู 13 ตําบลแก อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
10. นางสมจิตร คงวงษ บานแก หมู 1 ตําบลแก อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
11. นางทองแดง พากลา บานแก หมู 1 ตําบลแก อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
12. นายทัชชัย อนันตสุข บานแก บานชางป หมู 1 ตําบลชางป อําเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร
13. นายประเสริฐ สมงาม หมู 12 บานหัวแรตนาโพธิ์ ตําบลชางป อําเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร
14. นายภินันท สมัครสมาน บานฉันเพล ตําบลปราสาททอง อําเภอเขวาสินรินทร จังหวัดสุรินทร
15. นายธนาพล คงมั่น บานหนองแคน หมู 8 ตําบลหนองไผลอม อําเภอสําโรงทาบ จังหวัด
สุรินทร
16. นายสม จันดากุล บานหนองแคน หมู 8 ตําบลหนองไผลอม อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร
17. นางลมุน สีดากุล บานหนองแคน หมู 8 ตําบลหนองไผลอม อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร
18. นางคําแกว ตางทอง บานกะโพธิ์ หมู 7 ตําบลหนองไผลอม อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร
19. นายสุนิตย ไตรพรหม 90 บานกะโพธิ์ หมู 7 ตําบลหนองไผลอม อําเภอสําโรงทาบ จังหวัด
สุรินทร
20. นางวิไล มะลิซอน บานกะโพธิ์ หมู 7 ตําบลหนองไผลอม อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร
21. นางนาง สุขชิด บานหนองกลับ หมู 2 ตําบลหนองสนิท อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร
22. นางสมหวัง งามสงา บานหนองอียอ หมู 11 ตําบลหนองอียอ อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร
23. นางรุน อินทา บานแคนนอย หมู 8 ตําบลแคน อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร
24. นายวุฒิพงศ สีชมพู บานแคนนอย หมู 8 ตําบลแคน อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร
25. นางอุดมรัตน แขมคํา 40 บานขี้เหล็ก หมู 7 ตําบลโนน อําเภอโนนนารายณ จังหวัดสุรินทร
26. นางวิไลวรรณ สมมามาลย บานขี้เหล็ก หมู 7 ตําบลโนน อําเภอโนนนารายณ จังหวัดสุรินทร
27. นางสําลี ศรีไศล บานขี้เหล็ก 101 หมู 7 ตําบลโนน อําเภอโนนนารายณ จังหวัดสุรินทร
28. นายนวน พันทอง บานปลาเด็ด หมู 8 ตําบลระเวียง อําเภอโนนนารายณ จังหวัดสุรินทร
29. นางสั้น เสียเตีย บานสระทอง หมู 2 ตําบลแนงมุด อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร
30. นายพรหม ทวีโชค บานรุน หมู 31 ตําบลตะเคียน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร
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31. นายทวีชัย สุขสกุล บานโคกไทร หมู 8 อําเภอสังขละ จังหวัดสุรินทร
32. นายปาน ศาลางาม บานโคกไทร หมู 8 อําเภอสังขละ จังหวัดสุรินทร
33. นายชอบ อัลมาตย บานโคกสะอาด ตําบลโชกเหนือ อําเภอลําดวน จังหวัดสุรินทร
34. นางเย็น กูลรัตน บานภูมิสตึง ตําบลโชกเหนือ อําเภอลําดวน จังหวัดสุรินทร
35. นางทองศรี ชวยบุญ บานหวย หมู 15 ตําบลหนองเหล็ก อําเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร
36. นางเรียม มวงออน บานโนง หมู 5 ตําบลศรีสุก อําเภอศรีณรงค จังหวัดสุรินทร
37. นายจันทรสี 90 หมู 4 ตําบลทมอ อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร
38. นายสมศักดิ์ สุนทร บานฮ็อง หมู 2 ตําบลเพลี้ยราม อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร
39. นายตอน 39 หมู 10 บานโคกอาโพน ตําบลชางป อําเภอศรีขรภูมิ
40. ศูนยวิจัยขาวสุรินทร อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร
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ชื่อ-นามสกุล ที่อยูผ ูใหขอมูล และชื่อพันธุขาวที่พบ
ลําดับ
1

ชื่อ-นามสกุล
นางจริญญา บุญหาตา

ที่อยู
บานภูมิกันดาล หมู 8
ตําบลเพลี้ยราม อําเภอ
เมือง จังหวัดสุรินทร
200/3 หมู 10 บานทัพไทย
ตําบลทมอ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร
หมู 4 ตําบลทมอ อําเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร

พันธุขาวที่พบ
บองกษัตริย
มะลิแดง

2

นางจิตนา วิโรจนรัตน

3

นางกัญญา ออนสี

4

นายประเสริฐ สมงาม

บานหัวแรตนาโพธิ์
หมู 12 ตําบลชางป
อําเภอศรีขรภูมิ จังหวัด
สุรินทร

5

นายภินันท สมัครสมาน

สันปาตอง

6

นางลมุน สีดากุล

บานฉันเพล ตําบล
ปราสาททอง อําเภอ
เขวาสินรินทร จังหวัด
สุรินทร
บานหนองแคน หมู 8
ตําบลหนองไผลอม
อําเภอสําโรงทาบ จังหวัด
สุรินทร

7

นางคําแกว ตางทอง บานกะโพธิ์

หมู 7 ตําบลหนองไผลอม
อําเภอสําโรงทาบ
จังหวัดสุรินทร

เมล็ดเล็กเหลือง

8

นายสุนิตย ไตรพรหม

90 หมู 7 บานกะโพธิ์
ตําบลหนองไผลอม อําเภอ
สําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร

เจาลอย
เหนียวลอย

ไรซเบอรรี
ปองแอว
เนียงทน
เนียงกวง
สันปาตอง

นางคง
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ลําดับ
9

ชื่อ-นามสกุล
นางอุดมรัตน แขมคํา

ที่อยู
40 บานขี้เหล็ก หมู 7
ตําบลโนน อําเภอโนน
นารายณ จังหวัด
สุรินทร
บานขี้เหล็ก หมู 7 ตําบลโนน
อําเภอโนนนารายณ จังหวัด
สุรินทร
บานขี้เหล็ก 101
หมู 7 ตําบลโนน
อําเภอโนนนารายณ
จังหวัดสุรินทร

10

นางวิไลวรรณ สมมามาลย

11

นางสําลี ศรีไศล

12

นางสั้น เสียเตีย

บานสระทอง หมู 2
ตําบลแนงมุด อําเภอ
กาบเชิง จังหวัด
สุรินทร

13

นางเรียม มวงออน

บานโนง หมู 5
ตําบลศรีสุก
อําเภอศรีณรงค
จังหวัดสุรินทร

14

นายจันทรสี

90 หมู 4 ตําบลทมอ อําเภอ
ปราสาท
จังหวัดสุรินทร

ขาวที่พบ
ลูกปลา

อีลอยแดง
ลูกปลาแดง

ก่ํา
ขาวไร
อีเตี้ย
นางรอย

ขาวสน็ดเซาะ
หนวยเขือ
เหนียวขาวใหญ
ตาแหง เจาเหลือง
เหนียวกอเดียว
นางสะอาด
เนียงกวงแดง
คาบูร
ปะกาอําปล
ปะกาลําดวน
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ลําดับ
9

ชื่อ-นามสกุล
นางอุดมรัตน แขมคํา

15

นายสมศักดิ์ สุนทร

16

นายตอน

17

ศูนยวิจัยขาวสุรินทร

ที่อยู
40 บานขี้เหล็ก หมู 7
ตําบลโนน อําเภอโนน
นารายณ จังหวัด
สุรินทร
บานฮ็อง หมู 2
ตําบลเพลี้ยราม
อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร
39 หมู 10 บานโคกอาโพน
ตําบลชางป อําเภอศรีขรภูมิ
อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร

ขาวที่พบ
ลูกปลา

ลืมผัว
เหนียวดําตนขาว
กรึม
เมล็ดเล็ก
มะลินลิ สุรินทร
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ภาคผนวก ค ตัวอยางตนขาวของจังหวัดสุรินทร

104

105

ภาคผนวก ค ตัวอยางตนขาวของจังหวัดสุรินทร

ขาวก่ํา

ขาวมะลิแดง

ขาวเนียงกวงแดง

ขาวกรึม

106

ขาวสตวง

ขาวเจาแดง

ขาวปะกาลําดวน

ขาวเจาเหลือง

107

ตนขาวพื้นเมืองระยะแตกกอ

ขาวสเน็ดเสาะ

ขาวกรึม

ขาวเนียงกวงแดง

ขาวเนียงสะอาด

108

มะลินลิ สุรินทร

เนียงกวง

109

ปะกาอําปล

111

ภาคผนวก ง ลงพื้นทีเ่ ก็บขอมูล

112

113
ภาคผนวก ง ลงพื้นที่เก็บขอมูล

คณะผูวิจัยลงพื้นที่เก็บขอมูล ณ จังหวัดสุรินทร

114

ดร.เสถียร ฉันทะ เยี่ยมแปลงขาวของคณะผูวิจัยที่จังหวัดบุรีรัมย
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ภาคผนวก จ
ประเด็นคําถามเกียวกับบริบทและภูมิปัญญาข้ าวพืนเมือง

116

117

ภาคผนวก จ
ประเด็นคําถามเกียวกับบริบทและภูมปิ ั ญญาข้าวพืนเมือง เรือง .....................................................
ตอนที 1 ข้ อมูลทัวไป
1. ชือผู้ให้ ข้อมูล (ชือ อายุ เพศ)......................................................................................................
2. สถานที..............................................................................................................................
3. วัน เดือน ปี .......................................................................................................................
ตอนที 2 ข้ อมูลบริบทชุมชน
1. ทีตัง อาณาเขต / GPS................................................................................................................
2. พืนทีนา ...................................................................................................................................
3. ประชากร ครัวเรือน ชาติพนั ธุ์.............................................................................................
4. การประกอบอาชีพในชุมชน.................................................................................................
5. พัฒนาการระหว่างชุมชนกับข้ าวพันธุ์พืนเมืองในชุมชนเป็ นอย่างไร.........................................
6. สถานภาพของพันธุ์ข้าวพืนเมืองในปั จจุบนั เป็ นอย่างไร.........................................................
7. กลุม่ องค์กรชุมชน และภาคีทีเกียวข้ องกับการจัดการข้ าวพันธุ์พืนเมือง................................
ตอนที 3 การอนุรักษ์ ข้าวพันธุ์พืนเมือง
1. ชือพันธุ์ข้าวพืนเมือง ...........................................................................................................
2. ชุมชนมีวิธีการในการเก็บรักษาพันธุ์ข้าวพืนเมืองอย่างไร.......................................................
3. สาเหตุใดทีทําให้ การอนุรักษ์ ข้าวพันธุ์พืนเมืองสูญหาย..........................................................
4. ชุมชนมีภมู ิปัญญาท้ องถิน/ ปราชญ์ชาวบ้ าน หรือกิจกรรมการอนุรักษ์ ข้าวพันธุ์พืนเมืองอย่างไร.
5. ชุมชนมีวิธีการสืบทอดการอนุรักษ์ ข้าวพันธุ์พืนเมืองอย่างไร....................................................
6. กลุม่ องค์กรชุมชน และภาคีมีสว่ นร่วมในการอนุรักษ์ ข้าวพันธุ์พืนเมืองอย่างไร..........................
ตอนที 4 การใช้ ประโยชน์ จากข้ าวพันธุ์พืนเมือง
1. ชุมชนมีภมู ิปัญญาท้ องถิน/ ปราชญ์ชาวบ้ าน หรือวิธีการในการใช้ ประโยชน์จากข้ าวพันธุ์พืนเมืองแต่
ละด้ านอย่างไร
1.1 ด้ านคติ ความเชือ

118
1.2 ด้ านประเพณี พิธีกรรม
1.3 ด้ านการดูแลสุขภาพและโภชนาการ
1.4 ผลิตภัณฑ์จากข้ าว เช่น ข้ าวเม่า ข้ าวแตน กระยาสารท ข้ าวตู ข้ าวตอก
2. กลุม่ องค์กรชุมชนและภาคีทีเกียวข้ องมีสว่ นร่วมในการใช้ ประโยชน์แต่ละด้ านในพันธุ์ข้าวพืนเมือง
อย่างไร
2.1 ด้ านคติ ความเชือ
2.2 ด้ านประเพณี พิธีกรรม
2.3 ด้ านการดูแลสุขภาพและโภชนาการ
2.4 ผลิตภัณฑ์จากข้ าว เช่น ข้ าวเม่า ข้ าวแตน กระยาสารท ข้ าวตู ข้ าวตอก
ตอนที 5 ด้ านเศรษฐกิจ
1. ต้ นทุนการผลิตต่อกิโลกรัม / ไร่
2. การทําบัญชีรับ-จ่าย
3. การตลาด / การจําหน่าย / การขนส่ง
4. รายได้ / มูลค่า (ถ้ ามี)
5. การรวมกลุม่ / เครือข่าย / สหกรณ์
6. มาตรฐานการผลิต
7. การแปรรูป / เพิมมูลค่า
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ตอนที 6 ภูมิปัญญาด้ านการปลูกและการดูแลรักษา
1. การตกกล้ า / การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ / การเตรียมเมล็ดพันธุ์
2. การปั กดํา / หว่าน / หยอดเมล็ด / โยนกล้ า / ฯลฯ
3. การดูแลรักษา ได้ แก่ การเตรียมดิน / การเตรียมนา / เตรียมแปลงปลูก / ให้ ป๋ ยให้
ุ นํา / การ
ป้องกันกําจัดศัตรูพืช (วัชพืช / โรค / แมลง / ฯลฯ)
4. การเก็บเกียว
5. การเก็บรักษา / การบรรจุหีบห่อ
6. ปฎิทินการปลูก การเก็บเกียว และการดูแลรักษา
ตอนที 7 วิถีชีวติ ชาวนา
1. ทํานาด้ วยตนเอง / รับจ้ างทํานา (เช่าทีนา) / จ้ างคนมาทํานา
2. แรงงานทํานา ได้ แก่ เครืองจักร / คนงาน (ต่างชาติ / ชาติเดียวกัน) / สัตว์ (วัว / ควาย)
3. อาชีพเสริม เช่น ช่าง / รับจ้ างทัวไป / ทําสวน ทําไร่ / ค้ าขาย /
4. ปั จจัยทีส่งกระทบต่อวิถีชีวิตชาวนา เช่น ราคา นโยบายรัฐบาล การเปลียนแปลงสภาพอากาศ
พืชเศรษฐกิจอืนๆ ทีเข้ ามาในพืนที (อ้ อย มันสําปะหลัง ยางพารา ยูคาลิปตัส ฯลฯ)
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ภาคผนวก ฉ ภาพสีเยื่อหุมและสีเปลือกขาว
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ภาคผนวก ฉ ภาพสีเยื่อหุมและสีเปลือกขาว

ภาพ สีเยื่อหุม ของเมล็ดขาว

124

ภาพเปลือกเมล็ดขาว

ภาคผนวก ช
แบบบันทึกลักษณะประจําพันธุขาว ดัดแปลงจากศูนยปฏิบตั ิการและเก็บเมล็ดเชือ้ พันธุขาว
แหงชาติ
สถาบันวิจัยขาวกรมวิชาการเกษตร

แบบบันทึกลักษณะประจําพันธุขาว ดัดแปลงจากศูนยปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ
ขาวแหงชาติ สถาบันวิจัยขาว กรมวิชาการเกษตร
ชื่อพันธุขาว..............................................................แหลงที่รวบรวม...................................................
สถานที่....................................................วันตกกลา..........................วันปกดํา (งอก).........................
I.

ระยะกลา
1. ความสูงของตนกลา วัดในระยะที่ตนกลามีอายุประมาณ 20-30 วัน โดยวัดจากโคนตนถึงปลายใบ
10 ตัวอยาง วัดเปนเซนติเมตร

ตนที่ 1

II.

ตนที่ 2

ตนที่ 3

ตนที่ 4

ตนที่ 5

ตนที่ 6

ตนที่ 7

ตนที่ 8

ตนที่ 9

ตนที่ 10

คาเฉลี่ย

ระยะแตกกอเต็มที่
2. การมีขนบนแผนใบ สังเกตโดยการทดลองลูบแผนใบไปมาแลวแยกออกเปน 3 ลักษณะ ดังนี้
(1) = เกลี้ยง (2) = มีบาง (3) = มีขน (x) = อื่นๆ
3. สีของแผนใบ ประเมินลักษณะสีของแผนใบออกเปน 7 พวก ดังนี้
(1) = เขียวจาง
(2)= เขียว
(3) = เขียวเขม

(4) = มวงที่ปลาย

(5) = มวงที่ริม(6) = มวงผสมเขียว
(7) = มวงทั้งใบ
(x) = สีอื่นๆ
4. สีของกาบใบ ดูจากสีของกาบใบดานนอก แบงออกเปน 4 พวก ดังนี้
(1) = เขียว (2)= เขียวเสนมวง (3) = มวงออน (4) = มวง (x) = สีอื่นๆ
5. มุมของยอดแผนใบ ดูจากยอดของแผนใบใตใบธงใบแรกวาเอนจากลําตนมากขนาดไหน
ประเมินลักษณะ ไดดังนี้ (1) = ตั้งตรง (5)= นอน
(9) = ตก
6. สีของลิ้นใบ (เยื่อกันน้ําฝน) ประเมินลักษณะได 3 พวก ดังนี้
(1) = ขาว
(2)= เสนมวง (3) = มวง (x) = สีอื่นๆ
7. รูปรางของลิ้นใบ (เยื่อกันน้าํ ฝน) ดูลักษณะของเยื่อกันน้ําฝนแลวแบงประเภท ดังนี้
(2)= มี 2 ยอด
(3) = ไมแหลม
(1) = แหลม
8. ความยาวเยื่อกันน้ําฝน วัดความยาวเยื่อกันน้ําฝน จากฐานของกาบใบถึงปลายยอดของเยื่อกัน
น้ําฝน 5 ตัวอยาง วัดเปนมิลลิเมตร
ตนที่ 1

ตนที่ 2

ตนที่ 3

ตนที่ 4

ตนที่ 5

คาเฉลี่ย

9. สีของหูใบ (เขี้ยวกันแมลง) ดูสีที่ปรากฏ ดังนี้
(1) = ขาว

(2)= เสนมวง

(3) = มวง

(x) = สีอื่นๆ

เสถียร ฉันทะ.2558. เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางเครื่องมือวิจัยกลุมความหลากหลายทางชีวภาพ “ชุดโครงการขาว
พื้นเมือง”. 10-11 ก.พ.2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

10. สีของขอตอใบกับกาบใบ
(1) = เขียวออน
11. สีของปลอง

(2)= เขียว

(3) = มวง

(x) = สีอื่นๆ

(1) = เขียว (2)= เหลืองออน (3) = เขียวมีเสนมวง
12. ทรงกอ
(1) = กอตั้ง (3)= กอแบะ (5) = กอแผ
III.

(4) = มวง (x) = สีอื่นๆ

(7) = กอแผมาก (9) = แผเปนแนวนอน

ระยะออกรวง
13. จํานวนวันตกกลาถึงออกดอก 50%......................วัน หรือวันออกดอก.................................
(ประเมินลักษณะนี้โดยบันทึกวันที่ขาวออกดอก 50% ของทั้งหมด หรือบันทึกชวงเวลาตั้งแตตก
กลาจนกระทั่งขาวออกดอก 50% สําหรับขาวที่ไมไวตอชวงแสง)
14. มุมของใบธง สังเกตที่ขอตอของกาบใบซึ่งเปนมุมระหวางใบธงกับตนขาว โดยดูประมาณ 5
ตัวอยางแลวคอยบันทึกลักษณะ
(1) = ตั้งตรง

(3)= เอน

(5) = เปนแนวนอน

(7) = หักลง

15. ความยาวของลําตน วัดจากโคนตนถึงฐานรวง จํานวน 5 ตัวอยาง วัดเปนเซนติเมตร
ตนที่ 1

ตนที่ 2

ตนที่ 3

ตนที่ 4

ตนที่ 5

คาเฉลี่ย

16. จํานวนหนอ นับจํานวนตนขาวทั้งหมดในหนึ่งกอ ทั้งตนที่มีรวงและตนทีไ่ มมีรวง จํานวน 5
ตัวอยาง
กอที่ 1

กอที่ 2

กอที่ 3

กอที่ 4

กอที่ 5

คาเฉลี่ย

17. มุมหรือลักษณะกอ สังเกตมุมหรือลักษณะกอจากทั้งแปลง แบงไดเปน

(1) = ตั้งตรง

(7) = เอนมาก

(5) = เอน

(3)= เอนเล็กนอย

(9) =นอน

เสถียร ฉันทะ.2558. เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางเครื่องมือวิจัยกลุมความหลากหลายทางชีวภาพ “ชุดโครงการขาว
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18. สีของปลองดานนอก ดูจากผิวนอกของปลองลําตน
(1) = เขียว (2)= เหลืองออน (3) = เสนมวง
19. การชูรวง ดูการชูรวงเหนือใบธงหลังจากดอกบาน

(1) = ชูรวงดีมาก

(5) = โผลเล็กนอย

(4) = มวง

(3)= ชูรวงดี

(7) = บางสวนโผล

(9) = ไมโผล
20. หางขาว
(0) = ไมมี
(1)= สั้นและมีเปนสวนนอย (5) = สั้นและทุกเมล็ดมีหาง
(9) = ยาวและทุกเมล็ดมีหาง
21. สีของหางขาว
(1) = ฟาง
(2)=เหลือง
(5) =มวง
(6) = ดํา
22. สีของยอดเมล็ด
(1) = ขาว
(2)=ฟาง
(5) =แดงที่ปลาย (6) =มวง

(3) = น้ําตาล (4) = แดง
(x) = สีอื่นๆ
(3) = น้ําตาล (4) = แดง
(7) = มวงที่ปลาย
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23. การแตกระแง สังเกตการแตกระแงของเมล็ดขาวบนรวงแลวใหคะแนน ดังนี้

(0) = ไมแตก

(1)= มีบาง

(2) = แตกมาก
IV

(3) = แตกเปนกลุม

ระยะเก็บเกี่ยว
24. ความแข็งของลําตน
(1) = แข็งมาก (3)= คอนขางแข็ง (5) = แข็งปานกลาง (7) = ลม (9) =ลมงายมาก

25. ลักษณะรวง ดูลักษณะการแตกแขนงของมุม primary branch และความหนาแนนของเมล็ด

(1) = จับกันแนน

(5)= ปานกลาง

(9) = กระจาย
26. กานรวง สามารถบันทึกลักษณะไดเปน (1) = ตั้งตรง (2)= ออน
27. ความยาวรวง วัดความยาวรวงจากฐานคอรวงถึงยอด จํานวน 5 ตัวอยาง วัดเปนเซนติเมตร
รวงที่ 1

รวงที่ 2

รวงที่ 3

รวงที่ 4

รวงที่ 5

คาเฉลี่ย
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28. น้ําหนักรวง ชัง่ น้ําหนักรวง จํานวน 5 ตัวอยาง เปนกรัม
รวงที่ 1

รวงที่ 2

รวงที่ 3

รวงที่ 4

รวงที่ 5

คาเฉลี่ย

29. การแกของใบ
(1) = ใบแกชา
(5)= ปานกลาง
(9) = เร็ว
30. การติดเมล็ด
(1) = ติดเมล็ด>90% (3)= ติดปานกลาง (75-90%) (5) = ติดนอย (50-74%)
(7) = ติดนอยกวา 50% (9) = ไมตดิ เลย
31. การรวงของเมล็ด
(1) = รวงยาก (2)= รวงนอย (3) = รวงปานกลาง (4) = รวงงาย (5) = รวงงายมาก
32. การแหงของใบใตใบธง สังเกตใบใตธงในระยะเก็บเกี่ยว บันทึกโดยการใหคะแนน
(1) = แหงชา
V

(5)= แหงปานกลาง

(9) = แหงเร็ว

ระยะหลังการเก็บเกี่ยว
33. การนวด หลังจากเก็บเกี่ยวแลวนํารวงขาว มาตากแดดเพื่อลดความชืน้
(1) = นวดยาก
(5)= ปานกลาง
(9) = งาย
34. สีของเปลือกเมล็ด
(0) = สีฟาง (1)= สีเหลือง (2) = ฟางกระน้ําตาล (3) = ฟางขีดน้ําตาล (4) = น้ําตาล
(5) = มวงออน (6)= ฟางกระมวง (7) = ฟางขีดดํา (8) = มวง (9) = ดํา
35. ขนของเปลือกเมล็ด
(1) = ไมมีขน (2)= มีขนบนกลีบเมล็ดใหญดา นลาง (3) = มีขนบนกลีบเมล็ดใหญดานบน
(4) = ขนสั้น (5) = ขนยาว
36. น้ําหนักของขาวเปลือก นําเมล็ดขาวเปลือกตากแดดลดความชื้นใหเหลือประมาณ 14% แลวชั่ง
เมล็ดขาวเปลือก 100 เมล็ด โดยชั่งเปนกรัมจํานวน 5 ตัวอยาง
ตัวอยาง 1

ตัวอยาง 2

ตัวอยาง 3

ตัวอยาง 4

ตัวอยาง 5

คาเฉลี่ย

37. ความยาวของเมล็ดขาวเปลือก วัดความยาวของเมล็ดขาวเปลือกจากฐาน เปลือกหุมเมล็ดจนถึง
ปลายยอดเมล็ด เปนมิลลิเมตร จํานวน 10 ตัวอยาง
เมล็ด1 เมล็ด 2 เมล็ด 3 เมล็ด 4 เมล็ด 5 เมล็ด 6 เมล็ด 7 เมล็ด 8 เมล็ด 9 เมล็ด 10 คาเฉลี่ย

38. ความกวางของเมล็ดขาวเปลือก วัดความกวางของเมล็ดขาวเปลือกเปนมิลลิเมตร จํานวน 10
ตัวอยาง
เมล็ด1 เมล็ด 2 เมล็ด 3 เมล็ด 4 เมล็ด 5 เมล็ด 6 เมล็ด 7 เมล็ด 8 เมล็ด 9 เมล็ด 10 คาเฉลี่ย
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พื้นเมือง”. 10-11 ก.พ.2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

39. สีของขาวกลอง กระเทาะเปลือกเมล็ดขาวออก สังเกตสีของขาวกลองแลวบันทึกลักษณะ
(1) = ขาว (2) = น้ําตาลออน (3) = น้ําตาลมัน (4) = น้ําตาลเขม (5) = แดง
(6) = มวงออน (7) = มวงดํา (x) = อื่นๆ
40. รูปรางของขาวกลอง
(1) = เรียว (2)= คอนขางปอม

(3) = ปอม (4) = เรียว
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