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คำ�ปร�รภ...
น�ยอำ�เภอศีขรภูมิ

	 ในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีของพี่น้องชาวต�าบลจารพัต	 ที่มีโบราณสถานที่เรียกว่า	
ศาลหลักเมืองคู่บ้านคู่เมือง	 มีผู้คนมากราบไหว้สักการะบูชาศาลหลักเมืองจารพัตจ�านวนมาก												
ซึง่ทกุปีกจ็ะมปีระเพณสีกัการะศาลหลกัเมอืงจารพตั	ในช่วงกลางเดอืนเมษายนของทกุปี	ดงันัน้เมือ่
ชาวต�าบลจารพัต	 ได้มีการปรับปรุงศาลหลักเมืองจารพัตหลังใหม่จึงมีศรัทธาอย่างล้นหลาม																		
ทัง้การบรจิาคทรพัย์สนิเงนิทองเป็นทนุสมทบจากพีน้่องประชาชนชาวต�าบลจารพตัและต�าบลใกล้
เคียง	 อันเป็นที่สักการะกราบไหว้บูชา	 นอกจากความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่สอดประสาน
ระหว่างศิลปะภาคอีสาน	และความสง่างามของตัวอาคารได้อย่างดียิ่ง	แล้วยังเป็นความภาคภูมิใจ
อีกสิ่งหนึ่งที่ชาวต�าบลจารพัตจะต้องแนะน�าแขกบ้านแขกเมืองเข้ามาเที่ยวชมและเข้าสักการะ
ศาลหลักเมืองจารพัต	ในบางครั้งผู้ที่มากราบไหว้สักการะส่วนมากอยากทราบประวัติความเป็นมา
ตั้งแต่ในอดีต	แต่ก็มิได้มีการเรียบเรียงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้	
	 ดังนั้น	 หนังสือเล่มน้ีจึงเป็นเอกสารอ้างอิงประวัติความเป็นมาของต�าบลจารพัต	อ�าเภอ
ศขีรภมู	ิได้เป็นอย่างด	ีเนือ่งจากคณะผูจ้ดัท�าได้น�าข้อมลูทีส่บืค้นได้อย่างมคีณุค่าและมคีวามละเอยีด
พอที่จะท�าให้เห็นถึงความเป็นมาประวัติ	ชาติพันธุ์	และความหลากหลายมิติทางด้านการปกครอง
ในอดตี	ซึง่ผูอ่้านสามารถใช้ดลุยพนิจิในการวเิคราะห์และเรยีนรูแ้บบอย่างในการเริม่ต้นรกรากของ
ต�าบลจารพัตจนถึงปัจจุบัน	อันจะก่อประโยชน์ทางด้านการศึกษา	แบบอย่าง	ประวัติศาสตร์	และ
วิธีปฏิบัติทางการปกครอง	ซึ่งสามารถปรับมาใช้ได้ในสภาวะการณ์ปัจจุบันได้	
	 ท้ายที่สุดนี้	กระผมในฐานะนายอ�าเภอศีขรภูมิ	ต้องขอขอบคุณผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลจารพัต	 และพ่อแม่พี่น้องชาวต�าบลจารพัต	 ตลอดจนหน่วยงานราชการ	 ก�านัน																					
ผู้ใหญ่บ้าน	ในการประสานงานทุกภาคส่วน	เพื่อให้เกิดการรวมตัวของชาวต�าบลจารพัต	ที่ได้ร่วม
แรงร่วมใจ	 สืบค้นหาข้อมูลในการเรียบเรียงประวัติความเป็นมาของศาลหลักเมืองต�าบลจารพัต	
ประวัติของต�าบลจารพัต	อ�าเภอศีขรภูมิ	จังหวัดสุรินทร์	ในครั้งนี้	และที่ขาดไม่ได้	คือ	คณะผู้จัดท�า
หนังสือเล่มนี้	จึงขอขอบคุณอีกครั้งมา	ณ	โอกาสนี้	

นายสันติชัย คงเถลิงศิริวัฒนา
นายอ�าเภอศีขรภูมิ
๒๑	มีนาคม	๒๕๕๖
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คำ�ปร�รภ...
น�ยก อบต.จ�รพัต

ศาลหลักเมืองจารพัต
		 “...ตื่น	ๆ 	ได้เวลาเซ่นไหว้ตาหละแล้ว	ตื่น	ๆ 	ลูก	ๆ 	..”	นี่คือค�าพูดของบิดาของ

ข้าพเจ้า	เมื่อครั้งข้าพเจ้ายังเป็นเด็ก	เพื่อปลุกข้าพเจ้าในเวลา	04.00	น.	ของวันตรุษจีน	

เพื่อน�าของเซ่นไหว้ไปบูชาศาลหลักเมือง	 หรือที่ชาวบ้านในละแวกนี้เรียกกันว่า																

“ตาหละ”	นั่นเอง	 ซึ่งศาลหลักเมืองจารพัตนั้นเป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวบ้าน

ในต�าบลจารพัต	และต�าบลข้างเคียงมาเป็นเวลาช้านานแล้ว	ลูกหลานจะไปสอบเรียน

หรือสอบเข้าท�างาน	 ใครเจ็บไข้ได้ป่วย	 ก็จะพากันมาบนบานศาลกล่าวให้	 “ตาหละ”	

ช่วยให้ได้สมประสงค์	เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

	 “ตาหละ”	จึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในต�าบลจารพัต	ในแต่ละปีจึงมีการ

จัดงานเฉลิมฉลองศาลหลักเมืองข้ึนเป็นงานประจ�าปีที่ต�าบลจารพัตจัดขึ้นต่อเนื่องมา

หลายปีแล้ว	โดยมีมหรสพสมโภชน์มากมาย	ปีนี้ก็เช่นเดียวกัน

	 กระผมในฐานะนายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลจารพตั	ทีม่ส่ีวนสนบัสนนุการ

จดังานเฉลมิฉลองศาลหลกัเมอืงจารพตัในปีนี	้จงึขอเชญิชวนพ่อแม่พีน้่องชาวต�าบลจาร

พัต	และบ้านใกล้เรือนเคียงมาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

นายเศกสม อินทรามะ

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลจารพัต

21	มีนาคม	2556
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คำ�ปร�รภ...
อดีต ผอ.ร.ร.บ้�นจ�รพัต

	 ศาลเจ้าพ่อหลกัเมอืงจารพตั	หรอืศาลหลกัเมอืงจารพตั	เมือ่ย้อนหลงัอดตีไปนานหลายปี	
ก่อนที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์	คุณพ่อเสนอ	มูลศาสตร์	เข้ามาบูรณะนั้น	สภาพศาลเจ้าพ่อ
หลกัเมอืงจารพตัในขณะนัน้	ลกัษณะเป็นเนนิดนิสงู	มต้ีนไทรแผ่กิง่ก้านร่มเยน็สบาย	มต้ีนข่อยใหญ่
ร่มเยน็ปกคลมุศาลเจ้าพ่อหลกัเมอืง	มกีระท่อมสงักะสกีนัแดดกนัฝนหลกัเมอืงไว้	ตอนกลางวนักจ็ะ
มีเด็กขึ้นไปนั่งเล่นในร่มไทร	ร่มข่อยเย็นสบายใจ	สดชื่น	พอถึงสารทจีน	ตรุษจีน	จะมีกลุ่มชาวจีน
ทีม่าจากเมอืงจนีแผ่นดนิใหญ่มาเซ่นไหว้บชูาศาลเจ้าพ่อหลกัเมอืงประจ�าปีและชมุชนชาวบ้านด้วย
		 ต่อมาคุณพ่อเสนอ	มูลศาสตร์	ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ขณะนั้นท่านเข้ามาเยี่ยมเยียน
ประชาชนบ้านจารพัต	พบเหน็ว่าเป็นศาลเจ้าพ่อหลกัเมอืงเก่าแก่มปีระวตัศิาสตร์เกดิมาพร้อมๆ	กบั
ที่บ้านจารพัตเป็นอ�าเภอ	เป็นเมืองศรีขรภูมิพิสัยขณะนั้น	ท่านได้ให้ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจบูรณะ
ตดักิง่ไทรตดัต้นข่อยทีร่กทบึออกแล้วยกศาลเป็นอาคารทรงไทยจัว่แหลมมงุสงักะส	ีเป็นอาคารศาล
ใหญ่กว่าเดิมที่ต�่าและเตี้ย	อาคารใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม	ด�ารงสภาพเช่นนั้นมาร่วมหลายปีทีเดียว
		 ต่อมาอาคารศาลหลักเมือง	 ก็มีสภาพเก่าแก่มาก	หลังคาช�ารุดผุพังเพราะเป็นอาคารไม้
มุงสังกะสีจั่วทรงไทยพื้นคอนกรีต
		 มาถึงปี	พ.ศ.	2548	ชาวบ้านหมู่ที่	1	ประชุมกันลงความเห็นบูรณะปฏิสังขรใหม่ทั้งหมด
ทั้งหลัง	 การสร้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองใหม่ท้ังหลัง	 ได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากชาวบ้าน	
กรรมการหมู่บ้าน	 ผู้น�าชุมชน	 ช่วยกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีจิตศรัทธาทั้งใกล้และไกลร่วม
ท�าบญุบรจิาคได้เงนิหลายแสน	ดงัรายชือ่ส่วนหนึง่	จารกึไว้ในแผ่นศลิาชายคาศาลหลกัเมอืงขณะนี้	
และอีกส่วนหนึ่งที่บริจาครายย่อยก็มีหลายคน
	 สดุท้ายศาลเจ้าพ่อหลกัเมอืงจารพตั	สร้างเสรจ็เป็นรปูอย่างทีเ่หน็ถาวรมัน่คงขณะนีส้ร้าง
เสร็จเมื่อปี	พ.ศ.	2548	ปีเดียวกัน
	 และมกีารสมโภชน์ศาลเจ้าพ่อหลกัเมอืงหลงัใหม่สร้างเสรจ็อย่างยิง่ใหญ่และชุมชนผู้มจีติ
ศรัทธาทั้งใกล้และไกลต่างจังหวัดเดินทางมากราบไหว้ถวายบูชาเป็นประจ�าตลอดปีตลอดไปด้วย
ความเคารพศรทัธาอย่างยิง่	เป็นทีย่ดึเหนีย่วจติใจชมุชนทัง้ใกล้และไกล	และคนต่างจงัหวดัเสมอมา	
และชุมชนก็มีการจัดงานบุญประจ�าปีศาลหลักเมืองจารพัตทุกปีในเดือนเมษายน

นายจ�าเริญ ใจส�าคัญ
อดีตผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านจารพัต
ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการหมู่บ้านจารพัต

12	มีนาคม	2556
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ค�าน�า

	 บ้านกุดไผทสิงขรหรือ	 บ้านจารพัต	 ซึ่งต่อมาได้ยกฐานะเป็นเมือง

ศีขรภมูพิสิยั	และเป็นอ�าเภอศขีรภมูใินปัจจบุนัมปีระวตัคิวามเป็นมายาวนาน	

มีเสาหลักเมืองเป็นหลักฐาน	 เช่น	 เมืองอื่นๆ	 แต่ไม่เคยมีการบันทึก

ประวตัศิาสตร์เป็นลายลกัษณ์อกัษร	เพือ่การศกึษาค้นคว้าเยาวชนรุน่หลงัที่

สนใจจะสืบทราบได้ก็จากการบอกเล่าของผู้สูงวัยเท่านั้น

		 คณะผู้จัดท�าเล็งเห็นความส�าคัญในเรื่องนี้	 จึงได้ศึกษาค้นคว้าจาก

เอกสารหลกัฐานต่าง	ๆ ทีพ่อหาได้น�ามาเทยีบเคยีงกบัค�าบอกเล่าของผู้สูงวยั	

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเพื่อการศึกษาค้นคว้าของ

เยาวชนนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจใฝ่รู้จากการศึกษาประวัติศาสตร์และ

โบราณคดี	 ซึ่งมีผู ้บันทึกไว้หลายท่าน	 ข้อความต่างๆ	 อาจจะไม่ตรงกัน	

ข้อความบางตอนอาจขดัแย้งกนัด้วยซ�า้ไป	ทัง้นีเ้นือ่งจากผูบ้นัทกึได้รบัข้อมลู

ที่แตกต่างกันแต่เมื่อพิจารณาให้ดีแล้วทุกข้อมูลเป็นความจริงทั้งสิ้น

		 ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนต�าบลจารพัตคณะที่ปรึกษา	 ตลอด

จนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนทุกท่านไว้ณที่นี้

คณะผู้จัดท�า
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ต�านานการสร้างเสาหลักเมือง

	 ตามธรรมเนียมประเพณีโบราณ	 การสร้างเมืองส�าคัญจะต้องมีพิธียกเสา

หลักเมืองก่อน	 เพื่อความเป็นสิริมงคล	 เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองและมีความ

เช่ือว่า	 ต้นไม้ที่จะน�ามาเป็นเสาหลักเมืองเป็นไม้มงคล	 เป็นที่สิงสถิตของรุกขเทวดา	

ซ่ึงจะดลบันดาลให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข	 คุ้มครองปกปักรักษาบ้านเมือง	 เสา

หลักเมืองจึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองเคารพนับถือสักการบูชา

 

  หลักเมืองสุรินทร์

	 หลักเมืองสุรินทร์สร้างมาตั้งแต่เมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานในพงศาวดาร													

ทราบแต่เพยีงว่าประมาณ	พ.ศ.	2470	เสาหลกัเมอืงผพัุงแล้วเหลือแต่ศาลา	เป็นอาคาร

ไม้	หลังคามุงด้วยสังกะสี	หันหน้าไปทางทิศตะวันออก	ด้านหลังเป็นสระน�้าชาวบ้าน

เรียกว่า	“สระตาหลัก”	ด้านทิศเหนือเป็นล�าน�้าเล็กๆ	สายหนึ่ง	ปัจจุบันถูกถมดินท�า

เป็นถนนคือถนนหลักเมือง

	 ศาลาหลักเมืองล้อมรอบด้วยต้นตาลใหญ่	 8	 ต้น	 และต้นไม้ใหญ่น้อยนานา

ชนิด	ร่มรืน่จนน่าสะพรงึกลวั	โดยเฉพาะเวลากลางคนืไม่มใีครกล้าย่างกรายเข้าไปใกล้

	 พ.ศ.	 2511	 ได้มีการสร้างเสาหลักเมืองและศาลาหลักเมืองใหม่	 โดยกรม

ศิลปากรได้ออกแบบเป็นรูปปราสาทยอดปรางค์	 ส่วนเสาหลักเมือง	 จังหวัดสุรินทร์												

ได้ขอให้กรมป่าไม้จัดหาไม้เพื่อจัดท�าเสาหลักเมืองใหม่	 กรมป่าไม้ได้มอบหมายให้										

นายประสิทธิ์ มณีกาญจน์ ชาวบ้าน	หมู่ที่	 1	 ต�าบลลุมสุ่ม	 อ�าเภอไทรโยค	จังหวัด

กาญจนบุรี	เป็นผู้จัดหา	ได้ไม้ชัยพฤกษ์สูง	3	เมตร	วัดโดยรอบ	1	เมตร	กรมศิลปากร

ได้ให้ช่างแกะสลักลวดลายตกแต่ง	ส่วนบนสลักเป็นรูปพรหมสี่หน้า	

	 วันที่	21	สิงหาคม	พ.ศ.	2515	ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และคณะได้น�าขึ้น

ทลูเกล้าฯ	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ทรงเจมิเสาหลกัเมอืงสรุนิทร์	ณ	พระต�าหนกั

จิตรลดารโหฐาน	พระราชวังดุสิต	ทรงมีพระราชด�ารัสแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลี

พระบาทความว่า
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 “การสร้างเสาหลักเมืองนี้ดี เป็นหลักแห่งความสามัคคี ขอให้ชาวสุรินทร์ 

จงมคีวามรกัสามคัคกีนั สร้างความเจรญิให้ก้าวหน้า และขอให้ชาวสุรินทร์มคีวาม

ร่มเย็นเป็นสุข”

  ประวัติเมืองจารพัต

 บรรพบุรุษชาวสุรินทร์เข้าสู่อาณาจักรไทย

	 เม่ือประมาณ	พ.ศ.	 2295	 ในกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย	 ซึ่งขณะนั้นกษัตริย์

ราชวงศ์บ้านพลูหลวงทรงปกครองกรุงศรีอยุธยา	 และมีชนกลุ่มหนึ่งเรียกว่า	 “ส่วย”	

ได้พากนัอพยพมาจากเมอืงแสนแปในแคว้นจ�าปาศกัดิฝ่ั์งซ้ายแม่น�้าโขง	ซึง่อยูท่างทศิ

ตะวนัออกของเมืองปากเซ	แคล้นลาวใต้	ประเทศลาว	ปัจจบุนันีช้นพวกนีค้อืบรรพบรุษุ

ของชาวสุรินทร์ในปัจจุบัน	(ไม่ใช่เขมรเหมือนที่เพื่อนร่วมชาติของเราส่วนใหญ่เข้าใจ)	

“พวกส่วย”	น้ีเม่ืออยูท่ีเ่มอืงอมับอืแสนแปนัน้	คงเป็นเผ่าทหารในบงัคบับญัชาของขนุ

เจีย๋งหรอืขนุเจือ๋ง	กษตัรย์ิไทย	อีกสายหน่ึงของลุม่แม่น�า้โขง	เป็นเหล่านกัรบผูก้ล้าหาญ	

ชอบเป็นอิสระไม่ชอบอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของใคร	การอพยพของคนพวกนี้ใช้ช้าง

เป็นพาหนะหลักในการจัดเป็นรูปขบวนคาราวานใหญ่เมื่ออพยพข้ามแม่น�้าข้ามสู่ดิน

แดนอาณาจกัรปัจจบุนันัน้คงเป็นสมยัทีข่นุเจีย๋งสวรรคตแล้วอทิธพิลของขนุเจีย๋งเสือ่ม

ลง	เป็นเหตุให้ชนพวกนี้ไม่อยากอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของกษัตริย์องค์ใหม่	ชนพวก

นี้จึงอพยพข้ามแม่น�้าโขงท่ีฝั่งอ�าเภอโขงเจียม	 จังหวัดอุบลราชธานี	 ปัจจุบันนี้อยู่ตรง

ปากแม่น�้ามูลที่ไหลไปบรรจบแม่น�้าโขงในราชอาณาจักรลาวปัจจุบัน	 เมื่อข้ามแม่น�้า

โขงแล้วก็เคลื่อนผ่านมาทางทิศเหนือเรื่อยมาจนถึงหมู่บ้านชื่อ	“โกนจอ”	เป็นค�าส่วย

แปลว่า	“บ้านลกูหมา”	ซึง่หมูบ้่านโกนจอเป็นชือ่หมูบ้่านๆ	หนึง่ทีอ่�าเภอเมอืง	จังหวดั

อุบลราชธานี	 จากจุดนี้ขบวนอพยพก็เปลี่ยนทิศทางจากตะวันตกเฉียงเหนือเป็นทิศ

ตะวนัตกเฉยีงใต้เข้าสูท้่องทีอ่นัเป็นจงัหวดัศรสีะเกษปัจจบุนั	จากจดุนีไ้ด้มกีารเปลีย่น

ทิศทางอีกคือ	 จากทิศตะวันตกเฉียงใต้ลงไปทิศใต้	 เข้าสู่เทือกเขาดงแหรก	 (ดงเร็ก,										

ดงรกั	เรียกตามฝรัง่)	ผ่านท้องทีอ่�าเภอกนัทราลกัษ์	แล้วมุง่ไปทศิตะวนัตกเรยีบเชงิเขา

ดงเร็ก	 ด้านทิศเหนือซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรไทย	และในที่สุดได้มาสิ้นสุดอยู่ในท้องที่
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จังหวัดสุรินทร์ในปัจจุบัน	ในการอพยพมาคราวนี้มีหลายพวก	แต่ละพวกก็อพยพกัน

มาโดยมีหัวหน้าหรือผู้น�าควบคุมมา	ดังปรากฏในพงศาวดาร	ดังนี้

 พวกที่หนึ่ง	ตั้งหลักฐานอยู่ที่บ้านเมืองที	หัวหน้าชื่อ	เชียงปุม	มีน้องชายชื่อ

เชียงปือ	(ปัจจุบันเป็นต�าบลหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์)	

 พวกที่สอง	ตั้งหลักฐานอยู่บ้านกุดหวาย	(ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่อ�าเภอรัตนบุรี)	

หัวหน้าชื่อเชียงสี

 พวกทีส่าม	ตัง้หลกัฐานอยูท่ีบ้่านเมอืงลงึ	(ปัจจบุนัอยูใ่นพืน้ทีอ่�าเภอชมุพลบรุ)ี	

หัวหน้าชื่อเชียงสง

 พวกทีส่ี ่ตัง้หลกัฐานอยูท่ีบ้่านปราสาทสีเ่หลีย่มดงล�าดวน	(ปัจจุบนัคอือ�าเภอ

ขุขันธ์	จังหวัดศรีสะเกษ)	หัวหน้าชื่อตากะจะ	อยู่รวมกันกับเชียงขัน

 พวกที่ห้า	 ตั้งหลักฐานอยู่ท่ีบ้านอัจจะปะนึงหรือบ้านโคกอัจจะ	 ปัจจุบันอยู่

ในท้องที่อ�าเภอสังขะ)	หัวหน้าชื่อ	เชียงฆะ

 พวกที่หก	 ตั้งหลักฐานอยู่ท่ีบ้านจารพัต	 (ปัจจุบันเป็นต�าบลจารพัต	 อ�าเภอ

ศีขรภูมิ	จังหวัดสุรินทร์)	หัวหน้าชื่อเชียงไชย

		 เม่ือต้นรัชกาลของสมเด็จพระท่ีนั่งสุริยามารินทร์กษัตริย์แห่งราชวงศ์บ้าน									

พลูหลวง	 องค์สุดท้ายที่ครองกรุงศรีอยุธยาราว	 พ.ศ.	 2302	 ช้างเผือกของพระท่ีนั่ง

สุริยามารินทร์ได้แตกโรงหนีมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่เมืองพิมายอันเป็น

เมืองในเขตการปกครอง	 เจ้าหน้าที่พลช้างพร้อมทั้งไพร่พลประมาณ	30	คน	พากัน

ออกตดิตามไปกไ็ม่พบ	ผูต้ดิตามได้สบืถามร่องรอยของช้างจากชาวเมอืงพมิาย	ซ่ึงเป็น

ผูช้�านาญภูมปิระเทศในแถบนัน้	ได้รบัค�าแนะน�าให้ไปสบืถามพวกส่วยแทรกโพน	ข้าง

แถบดงใหญ่เชิงเขาพนมดงแทรก	(ดงรัก,	ดงเร็ก	เรียกตามฝรั่ง)

		 ส�าหรับหัวหน้าผู้ติดตามช้างเผือกนั้น	พงศาวดารกล่าวแต่เพียงว่า	“พระเจ้า

สองพี่น้อง”	เป็นหัวหน้าไม่ได้ระบุว่าเป็นใคร	ก็สันนิษฐานกันไปต่างๆ	นานา	เมื่อเป็น

ดงันีก้เ็ข้าใจว่าอาจเป็นขนุนางสองพีน้่องคูใ่ดคูห่นึง่	ซึง่รับราชการอยูใ่นกรมช้างนัน้เอง

		 เมื่อได้รับค�าแนะน�าจากชาวเมืองพิมายว่าช้างเผือกหนีไปทางไหนแล้ว

สองพีน้่องซึง่เป็นหวัหน้าคณะตดิตามช้างจากเมอืงหลวง	กย็กขบวนเข้าดงทบึอนัเป็น



8

เขตที่บรรพบุรุษชาวสุรินทร์แยกกันตั้งหลักฐานอยู่	ดังกล่าวแต่แรกครั้งแรกได้พบกับ

เชียงสีหัวหน้าหมู่บ้านกุดหวาย	 เชียงสีได้พาขุนนางสองพี่น้องที่ติดตามช้างไปพบ

หวัหน้าหมูบ้่านอืน่	ๆ 	เพือ่จะได้ช่วยกนัตดิตามช้างต่อไป	คอืไปหาเชยีงปมุทีบ้่านเมอืง

ท	ีแล้วไปหาเชียงไชยทีบ้่านจารพตัแล้วกพ็ากนัไปหาเชยีงขนัธ์ทีบ้่านล�าดวนแล้วไปหา

เชียงฆะทีบ้่านอจัจะปะนงึ	จงึได้ความจากเชยีงฆะว่าในเวลาบ่ายราวสองโมง	เหน็ช้าง

สเีผอืกอยูกั่บช้างป่าพากนัลงเล่นน�า้ทีห่นองโชค(หนองบวั)	ปัจจบุนัอยูใ่นท้องทีอ่�าเภอ

สงัขะ	ขนุนางสองพีน้่องกบัหวัหน้าหมูบ้่านต่างๆ	เหล่านัน้	พากนัไปขึน้ต้นไม้ทีริ่มหนอง

โชคคอยช้างโขลงนั้น	ครั้นเวลาบ่ายโขลงดังกล่าวก็ออกมาเล่นน�้าตามเคย	ปรากฏว่า

ช้างเผือกที่หายไปนั้นเดินอยู่กลางช้างป่า	 ช้างป่าเดินล้อมหลังไว้	 ขุนนางสองพี่น้อง	

เมื่อเห็นดังน้ันจึงเอาก้อนอิฐแปดก้อน	 ที่น�ามาจากบ้านเสกเวทย์มนต์ตามวิธีกรรม													

คชศาสตร์	อธิษฐานแล้วปาก้อนอิฐไปยังโขลงช้างทั้งแปดทิศ	ช้างป่าก็แตกตื่นหนีเข้า

ป่าหมดคงเหลอืไว้แต่ช้างเผอืกยนือยูเ่พยีงเชอืกเดยีว	ขนุนางสองพีน้่องกล็งจากต้นไม้

พากันขึ้นขี้บนหลังช้างโดยสะดวก	เมื่อจับช้างได้แล้วขุนนางสองพี่น้องและบริวารพา

กนัเดนิทางกลบั	และหวัหน้าหมูบ้่านทัง้หลายทีม่าช่วยเหลือในการจับช้างคร้ังนัน้	กไ็ด้

อ�านวยความสะดวกในการควบคมุช้างเผอืกมาส่งยงักรงุศรอียธุยาด้วยความปลอดภยั

	 ผลจากการที่หัวหน้าหมู่บ้านต่างๆ	 ได้มีส่วนช่วยในการติดตามจับช้างเผือก

แตกโรงครั้งนั้นท�าให้ได้รับความดีความชอบปูนบ�าเหน็จโดยได้รับพระราชทาน

บรรดาศักดิ์ตามล�าดับดังนี้

		 1.		เชียงสีหรือตากระอาม	 ได้รับพระราชทานบรรดาศักด์ิเป็นหลวงศรีนคร

เตาท้าวเธอ	ปกครองบ้านเมืองเตา	(บ้านกุดหวายปัจจุบันคืออ�าเภอรัตนบุรี)	ขึ้นตรง

ต่อเมืองพิมาย

		 2.	 เชียงปุม	 ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงสุรินทร์ภักดี	ปกครอง

บ้านเมืองที	 ขึ้นตรงต่อเมืองพิมาย	 ต่อมาได้มาสร้างเมืองใหม่ที่บ้านคูปทาย	 เรียกว่า

เมืองปทายสมันต์	ปัจจุบันคือเมืองสุรินทร์แต่ยังขึ้นตรงต่อเมืองพิมาย	เช่นเดิม

	 3.	 ตากระจะ	ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงแก้วสุวรรณ
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	 4.	 เชียงขันธ์	 ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงปราบปกครองบ้าน

ปราสาทสระสี่เหลี่ยมดงล�าดวนและยกฐานะเป็นเมืองขุขันธ์	ขึ้นตรงต่อเมืองพิมาย

		 5.	 เชียงฆะ	 ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงเพชรปกครองบ้านอัจ

จะปะนึงโคกโดง	และยกฐานขึ้นเป็นเมืองสังฆะ	ขึ้นตรงต่อเมืองพิมาย

		 6.	 เชียงไชย	 นายบ้านกุดไผทสิงขร	 ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นขุน

ไชยสุริยงกองนอก	ขึ้นตรงต่อเมืองสังฆะ

 หมายเหตุ การปกครองบ้านเมืองในสมัยนั้น	เมืองทั้ง	4	เมืองข้างต้น	ยังขึ้น

ตรงต่อเมืองพิมาย	เนื่องจากกฎหมายยังไม่ได้ให้อ�านาจเด็ดขาดแก่เจ้าเมืองในเรื่องที่

ส�าคัญ	2	เรื่อง	คือ	การเก็บภาษีอากร	กับ	การช�าระคดีความ

 กองนอก	 หมายถึง	 ต�าแหน่งหัวหน้าบ้าน	 ซึ่งขึ้นตรงต่อเมืองอยู่	 เช่น	 บ้าน											

กุดไผทสิงขร	 ขึ้นตรงต่อเมืองสังขะ	 ผู้ปกครองบ้านกุดไผทสิงขร	 มีต�าแหน่งเป็นนาย	

“กองนอก”	คือ	นอกเมืองสังฆะ

	 พ.ศ.	2310	กรุงศรีอยุธยา	เสียแก่พม่า	สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	ทรง

กอบกูเ้อกราชเป็นผลส�าเรจ็และได้ย้ายเมอืงหลวงมาตัง้ทีก่รงุธนบรุ	ี(ปัจจบุนั	คอื	กทม.

ฝั่งตะวันตกแม่น�้าเจ้าพระยา)	 โดยมีสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก	 และกรม

พระราชวังบวรมหาสุรสีหนาท	เป็นก�าลังส�าคัญ

	 พ.ศ.	2321	เกดิความไม่สงบทางหวัเมอืงฝ่ายตะวนัออก	เช่น	เวยีงจนัทร์	จ�าปา

ศักดิ์	เสียมราฐ	สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก	ทรงเป็นแม่ทัพหลวง	ยกกองทัพไป

ปราบปรามจนราบคาบ	ในการศึกสงครามครั้งนี้	

	 	 เมืองปทายสมันต์	 เมืองขุขันธ์	 เมืองสังฆะบุรี	 เมืองนครเตา	รวมทั้งบ้าน

กุดไผทสิงขร	เป็นก�าลังส�าคัญทั้งทางด้านการทหารและการส่งเสบียงบ�ารุงทุ่งกุดไผท	

(เวยีลปะแทย็)	พืน้ทีห่ลายพนัไร่	จดัให้เป็นพืน้ทีท่�านาส่งเสบยีงบ�ารงุกองทพั	หลงัจาก

บ้านเมืองสงบเรียบร้อย	จึงได้รับปูนบ�าเหน็จความชอบ	ดังนี้

		 1.	 หลวงสุรินทร์ภักดี	ได้รับพระราชทานเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น	พระสุรินทร

ภักดีศรีณรงค์จางวาง
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		 2.	 หลวงแก้วสุวรรณ	ได้รับพระราชทานเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระไกรภักดี

ศรีนครล�าดวน

		 3.	 หลวงศรีนครเตาท้าวเธอ	 ได้รับพระราชทานเล่ือนบรรดาศักด์ิเป็น								

พระศรีนครเตาท้าวเธอ

		 4.	 หลวงเพชร	 ได้รับพระราชทานเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น	 พระสังฆะบุร	ี																				

ศรีนครอัจจะ

		 5.	 ขนุไชยสรุยิง	กองนอก	ได้รบัพระราชทานเล่ือนบรรดาศกัด์ิเป็น	หลวงไชย

สุริยง	กองนอก	ทุกเมืองยังขึ้นตรงต่อเมืองพิมาย	เหมือนเดิม

		 พ.ศ.	2329	หลวงไชยสุริยง	กองนอก	(เชียงไชย)	ถึงแก่กรรม	ท้าวค�า	ซึ่งเป็น

บุตรได้รับแต่งตั้งให้เป็น	หลวงไชยสุริยง	กองนอก

		 พ.ศ.	2369	ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั	รัชกาลที	่3	แห่ง

กรุงรัตนโกสินทร์เกิดกบฏ	เจ้าอนุวงศ์เมืองเวียงจันทร์กับเจ้าโยราชบุตร	ผู้ครองเมือง

จ�าปาศักดิห์นัไปฝักใฝ่ญวน	ยกกองทพัเข้ายดึเมอืงนครราชสมีาและเมอืงเดชอดุมจนถงึ

เมืองขุขันธ์	 โปรดเกล้าฯ	 ให้กรมพระราชวังบวรมเหศักด์ิพลเสพ	 เป็นแม่ทัพหลวง	

พระยาราชสุภาวดี	เป็นแม่ทัพหน้ายกกองทัพไปปราบปราม

	 การสงครามครั้งนี้	ทางเมืองสุรินทร์	เมืองสังฆะบุรี	และเมืองขุขันธ์ได้เกณฑ์

ทหารและผู้คนทั่วไป	 ไปร่วมสมทบกับกองทัพหลวง	ทุ่งกุดไผท	 (เวียลปะแท็ย)	 เป็น

แหล่งเสบียงอาหารครั้งส�าคัญอีกเช่นเดิม	 การสงครามคร้ังนี้รบพุ่งกันนานเป็นเวลา

หลายปี	จึงเรยีบร้อย	เมือ่สงครามสงบเรยีบร้อยเจ้าเมอืงต่างๆ	ได้รบัปนูบ�าเหนจ็ความ

ดีความชอบ	โดยได้รับพระราชทานเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น	“พระยา”	ทั้งหมดและให้

ขึ้นต่อกรุงเทพฯ	 โดยตรง	 พระราชสุภาวดี	 แม่ทัพหน้า	 ได้รับพระราชทานเลื่อน

บรรดาศักดิ์เป็น	เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต

		 ผลพวงจากการท�าสงคราม	ท�าให้ผูค้นแตกตืน่	ไปคนละทศิละทาง	บ้านเมอืง

ระส�่าระสาย	พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั	จงึโปรดเกล้าฯให้เจ้าพระยาบดนิ

เดชานุชิต	 ไปจัดระเบียบราชการตั้งกองสักเลข	 (ท�าส�ามโนประชากร)	 อยู่ที่แขวงทุ่ง	

กดุไผท	สนันษิฐานว่าเป็นบรเิวณบ้านพนัษใีนปัจจบุนัจัดหน่วยออกติดตามประชาชน
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ให้กลับคืนถิ่น	ซึ่งใช้เวลานานหลายปี	จึงเรียบร้อย

		 พ.ศ.	2371	โปรดเกล้าฯ	ให้พระยาสงัฆะบรุศีรีนครอจัจะ	(ทองด้วง	บตุรเชยีง

ฆะ	 ตอนนี้เชียงฆะถึงแก่กรรมแล้ว)	 ไปรักษาราชการเมืองขุขันธ์เป็นพระยาไกรภักดี

ศรนีครล�าดวน	ส่วนเมอืงสงัฆะบุร	ีโปรดเกล้าฯให้ท้าวทองอนิทร์	บตุรพระยาสงัฆะอกี

คนเป็นพระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ	เป็นเจ้าเมืองแทน

	 พ.ศ.	2398	หลวงไชยสุริยง	กองนอก	(เชื้อสายเชียงไชย)	ถึงแก่กรรมและไม่มี

ทายาทที่จะสืบหน้าที่ราชการต่อ	 พระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ	 (ทองอินทร์)	 จึงได้

ขอตัว	 ขุนอินทร์	 จากพระยาก�าแหงสงคราม	 เจ้าเมืองนครราชสีมามารักษาราชการ

แทนและเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น	“หลวงไชยสุริยง”	กองนอก

		 พ.ศ.	 2412	 พระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ	 (ทองอินทร์)	 ไปเฝ้าละอองธุลี

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	5	กราบบังคมทูลขอตั้งบ้านกุด

ไผทสิงขร	(บ้านจารพัต)	เป็นเมืองขอให้หลวงไชยสุริยง	กองนอกเป็นเจ้าเมือง	

	 ครั้ง	ณ	วันอังคาร	ขึ้น	๘	ค�่า	เดือนเจ็ด	ปีมะเส็ง	พ.ศ.	2412	จึงทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าให้มีตราพระราชสีห์	ตั้งบ้านกุดไผทสิงขร	(บ้านจารพัต)	เป็นเมือง	“ศรีขร-				

ภูมิพิไสย”	 ตั้งให้หลวงไชยสุริยง	 กองนอก	 เป็นพระศรีขรภูมานุรักษ์เจ้าเมืองขึ้นต่อ

เมืองสังฆะ	พระราชทานเครื่องยศ	ประกอบด้วย

		 ถาดหมาก	 1

		 คนโทเงิน	 1

		 สัปทนแพรขลิบ	 1

		 เสื้อผ้าตามสมควร

	 เขตแดนเมืองศรีขรภูมิพิไสย	 มีปรากฏตามตราพระราชสีห์ว่า	 ต้ังแต่ล�าวัง														

ประปอ	ล�าคลองกุดไผท	ห้วยอังกัน	ถึงห้วยตราฝั่งเหนือ	ข้างห้วยอังกันมาบ้านตังโก	

คลองล�าน�้าฉิงฝั่งใต้	 ขึ้นไปทางบ้านแขม	 บ้านหลวยอาด	 บ้านบอมโปรดเกล้าฯ	 ให้													

พระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ	 กับพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง	 พร้อมกันไป													

ปักหลักที่
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		 -	 ปลายห้วยตัดจุก	1	 -	 ปลายคลองล�าน�้า	1

		 -	 ต้นคลองล�าน�้า	1	 -	 บรรจบล�าห้วยวังปอ	1

		 เป็นแขวงเมืองศรีขรภูมิพิไสย	คณะกรมการเมือง	ประกอบด้วย

		 พระศรีขรภูมานุรักษ์	 เจ้าเมือง

		 หลวงจตุรงค์วงษา	 ปลัด

		 ขุนประสิทธิ์เกรียงไกร		 ยกกระบัตร

		 พระราชทานเสื้ออัดตลับคอกเล็ก	 1

		 ผ้าโพกขลิบ	1	 ผ้าลายนุ่ง	1

		 ผ้าห่มนอน	1		 แพรขาว	1

		 ให้ปลัดและยกกระบัตรเหมือนกันทั้ง	2	คน

	 พ.ศ.	2547	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ได้เปลี่ยนแปลงการ

ปกครองเป็นมณฑล	จังหวัด	อ�าเภอ	ต�าบล	และหมู่บ้าน	ตามแบบยุโรป	เมืองศีขรภูมิ

พิสัย	จึงถูกยุบเป็นอ�าเภอขึ้นตรงต่อจังหวัดสุรินทร์	มณฑลอุบลราชธานี	ทุกเมืองต่าง

เตรยีมการรองรบัการเปลีย่นแปลงการปกครองตามระบบใหม่อยูห่ลายปี	จึงเรียบร้อย	

ระหว่างนีพ้ระศรขีรภมูานรุกัษ์	ชราภาพมาก	จงึทลูเกล้าขอแต่งต้ังนายกรทอง	(ยงัไม่มี

นามสกุล)	เป็นนายอ�าเภอและได้รบับรรดาศกัดิเ์ป็นหลวงสรุยิอภยั	แต่ถกูถอดถอนใน

เวลาต่อมา	เจ้าเมืองสุรินทร์จึงส่งนายผ่านเมือง	(ยังไม่มีนามสกุล)	บุตรพระยาสุรินทร์

ภกัดศีรไีผทสมนัตร์	มารกัษาราชการชัว่คราว	และแต่งต้ังคณะกรรมการคณะหนึง่เพ่ือ

คัดเลือกผู้เหมาะสมมาเป็นนายอ�าเภอ	คณะกรรมการได้เลือกนายทองแก้ว	 (ยังไม่มี

นามสกุล)	 เจ้าเมืองตลุงมาเป็นนายอ�าเภอ	 ได้รับบรรดาศักด์ิเป็นหลวงสุริโย	 ปฏิบัติ

หน้าที่ราชการได้	 3	 ปี	 ก็ถึงแก่กรรมไม่มีผู้ใดเหมาะสมที่จะเป็นนายอ�าเภอ	 จังหวัด

สุรินทร์	จึงทูลเกล้าขอแต่งตั้งนายผ่านเมือง	มาเป็นนายอ�าเภออีกครั้งหนึ่งและได้รับ

บรรดาศักดิ์เป็น	หลวงพิศิษฐสุรินทร์รัฐ	ประจวบเหมาะกับการเตรียมการรองรับการ

เปลี่ยนแปลงตามระบบใหม่เสร็จเรียบร้อยพอดี	 หลวงพิศิษฐสุรินทร์รัฐ	 จึงถือว่าเป็น

นายอ�าเภอศีขรภูมิพิสัย	 คนแรกและมีผู้มาด�ารงต�าแหน่งนายอ�าเภอเรียงตามล�าดับ

จนถึงปัจจุบัน	(พ.ศ.2555)	ดังนี้
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  รายนามนายอ�าเภอศีขรภูมิ

1.	หลวงพิศิษฐ	สุรินทร์รัฐ	(พันเมืองอัมะนิมิ)		 พ.ศ.	2454	-	2464

2.	พระประเทศธุรกิจ		 พ.ศ.2464	–	2466	

3.	ขุนศรีขรภูมานุรักษ์		 พ.ศ.2466	–	2469	

4.	หลวงจรุงจิตรประชา	(จรุง	เศรษฐทัต)		 พ.ศ.2469	–	2476	

5.	ขุนสนิทนรการ	(ทั่ง	จันพะกา)		 พ.ศ.2476	–	2477

6.	นายสนั่น	รักธรรม	 พ.ศ.2477	–	2478	

7.	ขุนจรุงจิตรประชารมย์	(ปรุง	จรุงจิตรประชารมย์)	พ.ศ.2479	–	2490	

8.	นายพร	สุนทรานู	 1	มี.ค.	2490	–	5	ก.ค.	2493

9.	ร.ต.ท.ยนต์	ประพิตรภา		 5	ก.ค.	2493	–	27	ม.ค.	2495

10.	นายมนูญ	สุวรรณสัมฤทธิ์		 27	ม.ค.	2495	–	2	ก.ค.	2496

11.	นายพยุง	อิ่มสุวรรณ	 2	ก.ค.	2496	–	18	ก.พ.	2499

12.	ร.ต.ท.ยนต์	ประพิตรภา		 18	ก.ค.	2499	–	15	ม.ิย.	2511

13.	ร.ต.ดนัย	เกตุสิริ	ร.น.	 20	ม.ิย.	2411	–	15	ม.ค.	2513

14.	ร.ต.อ.วิโรจน์	ภู่จินดา	 14	เม.ย.	2514	–	1	ก.ค.	2514

15.	นายนิรันดร์	ชาติประสพ	 1	ก.ค.	2514	–	1	ก.ย.	2516

16.	นายบ�ารุง	วัฒนรัตน์		 1	ก.ย.	2516	–	18	พ.ค.	2520

17.	นายปรีชา	รักษ์คิด	 18	พ.ค.	2520	–26	พ.ย.	2522

18.	ว่าที่	ร.ต.สุรินทร์	พันธ์พฤกษ์		 26	พ.ย.	2522	-	27	ต.ค.	2525

19.	นายถนอม	ส่งเสริม	 27	ต.ค.	2525	–	27	พ.ค.	2528

20.	นายประไพ	สุขบท	 27	พ.ค.	2528	–	15	ต.ค.	2530

21.	นายศุภรัตน์	สุทธิศิริ	 16	ต.ค.	2530	–	25	ม.ีค.	2531

22.	นายเกษมศักดิ์	แสนโภชน์	 6	ธ.ค.	2531	–	15	ต.ค.	2532

23.	นายสัมพันธ์	รื่นรมย์	 16	ต.ค.	2532	–	25	ม.ีค.	2534

24.	ร.ต.สมทัศน์	บุณยอุปพัทน์	 25	ม.ีค.	2534	–	30	ส.ค.	2534

25.	ร.ต.บุเรศศุภกาญจน์	 11	พ.ย.	2534	–	30	ก.ย.	2537



14

26.	นายสมพงษ์	นิยมตรง	 17	ต.ค.	2537	–	31	ต.ค.	2538

27.	นายณัฐวศวร	ภู่เจริญ	 1	พ.ย.	2538	–	21	พ.ย.	2542

28.	นายรุ่ง	สพสมัย	 22	พ.ย.	2542	-	20	พ.ย.	2543

29.	นายกฤษดา	พานิชเจริญ	 20	พ.ย.	2543	-	11	ธ.ค.	2544

30.	นายศราวุธศุภลักษ์ศึกษากร	 11	ธ.ค.	2544	–	23	ธ.ค.	2545

31.	นายกฤษดา	พานิชเจริญ	 23	ธ.ค.	2545	–	26	ก.ย.	2550

32.	นายวัชเรนทร์	สืบสิทธิ์	 12	พ.ย.	2550	–	24	ม.ค.	2553

33.	นายเอกรัตน์	อังคสิทธิ์	 22	ก.พ.	2553	–	1	พ.ค.	2554

34.	นายเศรษฐชัย	ธนารักษ์	 18	พ.ค.	2554	–	12	ธ.ค.	2554

35.	นายท�านอง	ศรีเมือง	 13	ธ.ค.	2554	–	มี.ค.๒๕๕๖

36.	นายสันติชัย	คงเถลิงศิริวัฒนา	 11	มี.ค.	2556	–	ปัจจุบัน	
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  การย้ายที่ว่าการอ�าเภอ

		 อ�าเภอศีขรภูมิ	 (พิสัยขาดหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุ)	 ในขณะนั้น	 แบ่งการ

ปกครองออกเป็น	11	ต�าบล	คือ

		 1.	ต�าบลล�าดวน		 2.	ต�าบลจารพัต		 3.	ต�าบลช่างปี่	

	 4.	ต�าบลยาง		 5.	ต�าบลตรึม		 6.	ต�าบลส�าโรงทาบ	

	 7.	ต�าบลขวาวใหญ่		 8.	ต�าบลคาละแมะ	 9.	ต�าบลหนองฮะ	

	 10.	ต�าบลกระออม		 11.	ต�าบลศรีสุข

	 หลวงพิศิษฐสุรินทร์รัฐ	 นายอ�าเภอเห็นว่า	 อาณาเขตการปกครองกว้างใหญ่

มาก	ที่ว่าการอ�าเภอตั้งอยู่ที่บ้านจารพัต	ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เกือบสุดเขตอ�าเภอ	

ประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อราชการ	 ต้องเดินทางไกลล�าบากมาก	 ข้าราชการ																		

หน่วยงานต่างๆ	 ออกไปพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนก็ล�าบากเช่นกัน	 จึงคิดหาพ้ืนที	่				

ที่เป็นจุดศูนย์กลาง	เพื่อย้ายที่ว่าการอ�าเภอใหม่

	 ขณะน้ันสมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานุภาพเสนาบดี	 (รัฐมนตรี)	 กระทรวง

มหาดไทย	มคี�าสัง่ให้ตัดถนนเชือ่มต่อระหว่างมลฑลนครราชสมีา	ถงึมลฑลอบุลราชธาน	ี

เรียกว่าทางหลวงแผ่นดิน	ช่วงที่ถนนตัดผ่านเขตพื้นที่อ�าเภอศีขรภูมินั้น	จะผ่านบ้าน

กระโดนค้อ	บ้านระแงง	บ้านปราสาท	บ้านอนนัต์	ไปส�าโรงทาบ	ห้วยทบัทนั	ฯลฯ	ถนน

สายนี้ไม่ผ่านบ้านจารพัต	ซึ่งเป็นที่ตั้งที่ว่าการอ�าเภอศีขรภูมิ	ประกอบกับทางจังหวัด

และกระทรวงมหาดไทย	มนีโยบายให้สถานทีร่าชการ	ไปตัง้รมิทางหลวงแผ่นดนิ	เพือ่

สะดวกในการไปตรวจราชการ	หลวงพิศิษฐสุรินทร์รัฐ	นายอ�าเภอ	จึงตัดสินใจย้ายที่

ว่าการอ�าเภอจากบ้านจารพัต	 ไปตั้งใหม่ที่บ้านตะเคียน	 ทิศใต้ปราสาทศรีขรภูมิ																	

รมิทางหลวงแผ่นดนิท่ีตดัใหม่	(พืน้ทีท่ี่ตัง้ท่ีว่าการอ�าเภอทกุวนันี	้ถ้าถอืเอาองค์ปราสาท

ศีขรภูมิเป็นหลัก	 ทางทิศตะวันตก	 เรียกว่าบ้านปราสาท	 ทางทิศตะวันออกเรื่อยไป

จนถึงโรงเรียนศรีขรภูมิพิสัย	โรงพยาบาลศีขรภูมิ	เรียกว่าบ้านตะเคียน)

		 เมื่อย้ายที่ว่าการอ�าเภอศีขรภูมิมาตั้งที่บ้านตะเคียน	 ริมทางหลวงแผ่นดิน				

ชายทุ่งกุดไผท	 ช่วยแก้ปัญหาการให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการที่ต้อง														

เดนิทางไกลได้มาก	แต่กม็ปัีญหา	อปุสรรค	เนือ่งจากบริเวณดังกล่าวเป็นทีลุ่่ม	น�า้ท่วม
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ทุกปี	ไม่สะดวกในการปฏิบัติงานราชการ	จึงได้ย้ายที่ว่าการอ�าเภออีกครั้งหนึ่ง	ไปตั้ง

ที่บ้านอนันต์	ซึ่งเป็นที่สูง	คือ	บริเวณที่เป็นโรงเรียนบ้านอนันต์ทุกวันนี้	เป็นการย้ายที่

ว่าการอ�าเภอครั้งที่สอง

		 พ.ศ.	2469	หลวงจรุงจิตประชา	 (จรุง	 เศรษฐทัตต์)	 ย้ายมาเป็นนายอ�าเภอ

ศีขรภูมิ	 ทางรถไฟสายตะวันเฉียงเหนือ	 เปิดเดินรถไฟถึงจังหวัดอุบลราชธานี	 หลวง

จรุงจิตประชาได้พิจารณาเห็นว่าที่ว่าการอ�าเภอตั้งอยู ่บ้านอนันต์ไม่เหมาะสม	

ประชาชนมาติดต่อราชการทางรถไฟ	 เมื่อลงรถไฟที่สถานีบ้านระแงง	 (ต่อมาเปลี่ยน

ชื่อเป็นสถานีรถไฟศีขรภูมิตามช่ืออ�าเภอ)	 ต้องเดินเท้าไปอ�าเภอที่บ้านอนันต์อีกเป็น

ระยะทาง	 3-4	 กิโลเมตรโดยประมาณ	 เจ้าหน้าที่ทางจังหวัด	 มาตรวจราชการที่ไม่

สะดวก	ทางหลวงแผ่นดนิกเ็ป็นเพยีงถนนพนูดนิธรรมดาไม่สะดวกในการเดนิทางโดย

รถยนต์	หลวงจรุงจิตประชา	(จรุง	เศรษฐทัตต์)	นายอ�าเภอ	จึงได้ย้ายที่ว่าการอ�าเภอ

อีกครั้งหนึ่งมาตั้งกึ่งกลางระหว่างบ้านปราสาทกับบ้านระแงง	 ซึ่งก็คือที่ตั้งที่ว่าการ

อ�าเภอศีขรภูมิในปัจจุบันนั้นเอง

 

	 พ.ศ.	2504	ร.ต.ท.ยนต์	ประพิตรภา	เป็นนายอ�าเภอได้มีการแก้ไขการเขียน

ชื่ออ�าเภอใหม่	 จากศีรขรภูมิ	 เป็น	 ศีขรภูมิ	 โดยตัดอักษร	 “ร”	 ออกนัยว่าเพ่ือให้

สอดคล้องกับความเป็นจริงตามลักษณะพื้นที่	คือ	ศีขรภูมิ	แปลว่า	ภูมิแผ่นดินที่เป็น

ภเูขาหรอืทีส่งูตามลกัษณะพืน้ทีบ้่านจารพตัทีต่ัง้เมอืงศีขรภมู	ิคร้ังแรกนัน้เอง	นบัต้ังแต่

นั้นมา	จึงเขียนชื่ออ�าเภอศีขรภูมิ	จนทุกวันนี้
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  หลักเมืองจารพัต

	 หลักเมืองจารพัต	สร้างขึ้นเมื่อใดนั้น	ไม่ปรากฏหลักฐานในพงศาวดาร	หรือ

มีผู้ใดบันทึกไว้	 สันนิษฐานว่าคงจะสร้างพร้อมกับการยกฐานะบ้านกุดไผทสิงขรเป็น

เมอืงศขีรภมูพิไิสยสอบถามจากผูเ้ฒ่าคนสงูวยัท่ีพอจะเชือ่ถอืได้	กไ็ด้รบัค�าตอบเหมอืน

กัน	คือ	เกิดมาก็เห็นตาหลักเลย	คนในท้องถิ่นต�าบลจารพัตและหมู่บ้านใกล้เคียงจะ

เรียกเสาหลักเมืองว่า	 “ตาหลัก”	 โดยออกส�าเนียงภาษาเขมรท้องถิ่นว่า	 “ตาละ”													

เสาหลกัเมอืงท�าจากไม้กนัเกรา	ขัดเกลาเป็นรปูทรงตามลกัษณะล�าต้นเดิมส่วนบนโค้ง

มน	 ส่วนฐานตัดตรง	 สูงประมาณ	 2	 เมตร	 วัดโดยรอบ	 90	 เซนติเมตร	 ตั้งอยู่กลาง

หมู่บ้านจารพัตในปัจจุบัน	แต่ก่อนจะมีการบูรณะปฏิสังขรนั้น	เสาหลักเมืองยังอยู่ใน

สภาพดแีต่ศาลาทีส่ร้างกนัแดดกนัฝนนัน้ช�ารดุทรดุโทรมผพุงัหลงัคารัว่	มต้ีนข่อยขนาด

ใหญ่และต้นไทรขนาดใหญ่พอกันขึ้นโอบเลื้อยพันกันแผ่กิ่งก้านบดบังร่มครึ้มจนแทบ

มองไม่เห็นเสาหลักเมือง	 ตั้งอยู่บนเนินดินคล้ายจอมปลวก	 มีร่องรอยของผู้มากราบ

ไหว้เคารพสักการบูชามิได้ขาด	สังเกตจากก้านธูป	เชิงเทียน	และอาหารคาวหวานที่

น�ามาบวงสรวงเซ่นไหว้

	 ประมาณปี	พ.ศ.	2528	นายเสนอ	มูลศาสตร์	ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์	ได้

มาตรวจการขุดลอกล�าห้วยหว้าและปลูกต้นไม้สองฝั่งห้วย	 ได้แวะมากราบนมัสการ

พระครโูชตวิตัรวมิล	(หลวงปูแ่ฮม	ธมมโชโต)	และได้มากราบคารวะเสาหลักเมอืงด้วย	

ได้พบเห็นศาลาหลักเมืองอยู่ในสภาพที่ช�ารุดทรุดโทรม	 เสาหลักเมืองมีต้นไม้น้อย																

ใหญ่ปกคลุมดูไม่เป็นสง่าราศี	 จึงได้ปรารภกับผู้น�าท้องถิ่นตลอดจนชาวบ้านจารพัต								

ทุกคนให้มีการบูรณะปฏิสังขร	 พัฒนาบริเวณโดยรอบให้สะอาดเป็นที่น่าเคารพ																								

สกัการะการบรูณะปฏสิงัขรเริม่ด้วยการรานกิง่ไม้ท่ีบดบงัออก	จนโล่งเตียนเหลอืไว้แต่

ต้นจากนัน้ได้สร้างศาลาหลกัเมอืงขึน้มาใหม่เป็นศาลาทรงไทยพ้ืนคอนกรีต	ก่อก�าแพง

โดยรอยที่ตั้งเสาหลักเมืองก่ออิฐเป็นฐานรองรับและได้อัญเชิญเสาหลักเมืองขึ้น

ประดษิฐานบนฐานรองรบันัน้ดเูป็นสง่าราศข้ึีนและได้จดัให้มงีานสมโภชน์เป็นประจ�า

ทุกปีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
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		 พ.ศ.	 2548	 ได้มีการบูรณะปรับปรุงครั้งใหญ่โดยรื้อศาลาทรงไทยหลังเดิม

ออก	ขุดรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่น้อยออกหมด	ชาวบ้านจารพัต	หมู่ที่	 1	 และพี่น้อง

ชาวต�าบลจารพัตทั้ง	19	หมู่บ้าน	 (ขณะนั้นต�าบลจารพัตมี	19	หมู่บ้าน)	 ได้เสียสละ

ปัจจัยเป็นทุนในการด�าเนินการดังรายการที่จารึกไว้	ณ	 ก�าแพงศาลาหลักเมืองใน														

ขณะนี้

		 วันที่	2	ธันวาคม	พ.ศ.	2548	ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลหลักเมืองหลังใหม่ได้

กราบนิมนต์พระครูธรรมรสสุนทร	เจ้าคณะอ�าเภอศีขรภูมิในขณะนั้นมาเป็นประธาน

ฝ่ายสงฆ์	และได้เชิญ	นายธงชยั มุง่เจรญิพร	นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสรุนิทร์	

(อบจ.)	มาเป็นประธานในพิธี

	 ศาลาหลักเมืองหลังใหม่	 สร้างเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมหลังคาจัตุรมุขยอดฉัตร	

สวยสง่าเป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวต�าบลจารพัตทุกคน	ดังปรากฏอยู่ในขณะนี้
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รายนามผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

		 จังหวัดสุรินทร์	นับตั้งแต่ได้มีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้ตั้งเมืองสุรินทร์	มีเจ้า

เมืองและผู้ว่าราชการจังหวัดปกครองจนถึงปัจจุบัน	ดังนี้

	 1.	พระกรุงศรีบุรีรักษ์	(สุม	สุมานนท์)	 พ.ศ.	2451	–	2453	

	 2.	หลวงวิชิตสรไกร	(ข�า	ณ	ป้อมเพชร)	 พ.ศ.	2453	–	2454	

	 3.	พระอนันตรานุกูล	(สว่าง	พุกณานนท์)	 พ.ศ.	2454	–	2457	

	 4.	หลวงประสงค์	สุขกการี	(เทียบ	สุวรรณิน)	 พ.ศ.	2457	–	2461

	 5.	พระยาส�าเริงนฤปการ	(อนงค์	พยัคฆันตร)	 พ.ศ.	2461	–	2465

	 6.	พระนิกรจ�านง	(จิตร	ไกรฤกษ์)	 พ.ศ.	2465	-	2469	

	 7.	พระยาเสนานุชิต	(จร	ศกุนตะลักษณ์)	 พ.ศ.	2469	–	2470	

	 8.	พระยาปทุมเทพภักดี	(ธน	ณ	สงขลา)	 พ.ศ.	2470	–	2471	

	 9.	พระยาสุริยาราชวราภัย	(ศิริ	วิเศษโกสิน)	 พ.ศ.	2471	–	2476

	 10.	พ.ต.อ.พระยาขจรธรณี	(ปลั่ง	โสภารักษ์)	 พ.ศ.	2476	–	2477	

	 11.	พระศรีพิชัยบริบาล	(สวัสดิ์	ปัทมดิลก)	 พ.ศ.	2477	–	2481	

	 12.	หลวงนครคุนูปภัมภ์	(หยวก	ไพโรจน์)	 พ.ศ.	2481	–	2484	

	 13.	นายโฉม	จงศิริ	 พ.ศ.	2484	–	2489	

	 14.	ขุนไมตรีประชารักษ์	(ไมตรี	ไมตรีประชารักษ์)	พ.ศ.	2489	–	2490	

	 15.	ขุนพ�านักนิคมคาม	(สนธิ	พ�านักนิคมคาม)	 พ.ศ.	2490	–	2492	

	 16.	นายท�านุกรัตนดิลก	ณ	ภูเก็ต	 พ.ศ.	2493	–	2496	

	 17.	นายเลื่อน	ไขแสง	 พ.ศ.	2496	–	2498	

	 18.	พ.ต.อ.นิรันดร	ชัยนาม	 พ.ศ.	2498	–	2500

	 19.	นายมานิต	ปุรณพรรค์	 พ.ศ.	2500	–	2501	

20.	หลวงปริวรรควรวิจิตร	(จันทร์	เจริญชัย	ปริวรรตวร)	 พ.ศ.2501-	2505

21.	นายค�ารณ	สังขกร	 พ.ศ.	2505	–	2510	

22.	พล.ต.ต.วิเชียร	สีมันตร	 พ.ศ.	2510	–	2513
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23.	นายสงัด	รักษ์เจริญ	 พ.ศ.	2513	–	2514	

24.	นายฉลอง	วัชรากร	 พ.ศ.	2514	–	2515	

25.	นายสงวน	สาริตานนท์	 พ.ศ.	2515	–	2517

26.	นายสุธี	โอบอ้อม	 พ.ศ.	2517	–	2519	

27.	นายฉลอง	กัลป์ยาณมิตร	 พ.ศ.	2519	–	2523	

28.	นายเสนอ	มูลศาสตร์	 พ.ศ.	2523–30	ก.ย.	2530

29.	นายเถกิง	เจริญศรี	 1	ตุลาคม	2530–30	กันยายน	2535

30.	นายกอบกุล	ทองลงยา	 1	ตุลาคม	2535	–	30	กันยายน	2537	

31.	นายอุทัยพันธุ์	สงวนเสริมศรี	 1	ตุลาคม	2537	–	19	ตุลาคม	2540

32.	นายประวิทย์	สีห์โสภณ	 20	ตุลาคม	2540	–	มกราคม	2541

33.	นายจ�านง	เฉลิมฉัตร	 กุมภาพันธ์	2541	–	30	กันยายน	2542

34.	นายเกษมศักดิ์	แสนโภชน์	 1	ตุลาคม	2542	–	30	กันยายน	2548

35.	นายสมพงษ์	อนุยุทธพงศ์	 1	ตลุาคม	2548	–12	พฤศจกิายน	2549

36.	นายพูลศักดิ์	ประณุทนรพาล	 13	พฤศจกิายน	2549-19	ตลุาคม2551

37.	นายปราโมทย์	สัจจารักษ์	 20	ตุลาคม	2551	–	15	มีนาคม	2552

38.	นายวิเชียร	ชวลิต	 16	มนีาคม	2552	–	2	พฤษภาคม	2553

39.	นายระพี	ผ่องบุพกิจ	 3	พฤษภาคม	2553–30	กนัยายน	2553	

40.	นายเสริม	ไชยณรงค์	 1	ตลุาคม	2553–	23	พฤศจกิายน	2554

41.	นายนิรันดร์	กัลยาณมิตร	 24	พฤศจิกายน	2554	–	ปัจจุบัน
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เชิงอรรถ

 1.	 กันเกรา	 เป็นไม้เน้ือแข็งเหนียวทนทานใช้ท�าเสาเรือน	ชอบขึ้นตามที่ลุ่ม
ทางภาคใต้เรยีก	“ไม้ต�าเสา”	คนเขมรท้องถิน่รวมทัง้ชาวกมัพูชาเรียก	“เดอมตาเตรา”	
(สเตรา)	หรือ	“เฌอสะเตรา”	จัดเป็นไม้มงคล	1	ใน	9	ชนิด	ในพิธีวงศิลาฤกษ์	ได้แก่	
ชัยพฤกษ์	ราชพฤกษ์	สักทอง	กันเกรา	พะยูง	ทองหลาง	ทรงบันดาล	ไผ่สีสุข	และขนุน	
ดอกกันเกรา	เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์
	 2.	 เมือ่พระเจ้าสองพีน้่อง	และบรรดาเจ้าเมอืงทัง้	4	ตามจับช้างเผือกได้แล้ว	
ได้น�าช้างเผือกมาพักค้างคืนที่บ้านจารพัต	1	คืน	ชาวบ้านได้จัดอาหารเย็นต้อนรับคือ	
ละแวกะดาม	,	โบ๊ะอังแกบ	วันรุ่งขึ้นก่อนเดินทางกลับ	ได้ท�าอาหารว่างไว้รับประทาน
ระหว่างทาง	คือ	ซอมซะเลอโดง	ซอมออบ	และซอมกะบ๊อง
		 3.	 ปีต่อมาเจ้าเมืองทั้ง	 4	 พากันไปหาพระเจ้าสองพ่ีน้องและพระเจ้า
สองพี่น้องได้น�าเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวกราบทูลเรื่องราวคราวตามจับช้างเผือกให้ทรง
ทราบ	ครั้งนั้นเจ้าเมืองทั้ง	4	ได้น�าของป่าที่หาได้ไปถวายด้วย	คือ	ตึ๊กกระฮกกระเฮีย
ล	(น�้าผึ้ง)	ระก๊พระเกิล	(เต่า)	ระอ๊องระแอง	(ตะกวด)	และยอดหวาย
 4. รายนามเจ้าเมือง
		 	 1.		พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง	(ปุม)	 พ.ศ.	2303	–	2337
		 	 2.		พระยาสุรินทรภักดีศรีไผทสมันต์	(ตี)	 พ.ศ.	2337	–	2351	
		 	 3.		พระสุรินทรภักดีไผทสมันต์	(มี)	 พ.ศ.	2351	–	2354	
		 	 4.	 พระยาสุรินทรภักดีศรีไผทสมันต์	(สุ่น)	 พ.ศ.	2354	–	2394
	 	 5.		พระยาสุรินทรภักดีศรีไผทสมันต์	(ม่วง)	 พ.ศ.	2359	–	2432	
	 	 6.		พระยาสุรินทรภักดีศรีไผทสมันต์	(เยียบ)	 พ.ศ.	2432	–	2433	
	 	 7.		พระยาสุรินทรภักดีศรีไผทสมันต์	(ม่วง)	 พ.ศ.	2433	–	2434	
	 	 8.		พระไชยณรงค์ภักดี	(บุนนาค)	 พ.ศ.	2435	–	2436
	 	 9.		พระยาสุรินทรภักดีศรีไผทสมันต์	(จรัญ)	 พ.ศ.	2436	–	2438
	 	 10.	พระสุรินทรภักดีศรีไผทสมันต์	(บุญจันทร์)	 พ.ศ.	2438	–	2450
	 	 11.	พระประเสริฐสุรินทรบาล	(ตุ่มทอง)	 พ.ศ.	2450	–	2451
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บรรณานุกรม

	 1.		 พงศาวดารเมืองสุรินทร์

	 	 จัดพิมพ์โดยกระทรวงวัฒนธรรม

	 2.		 ร้อยเรื่องเมืองสุรินทร์	มาลัย	1

		 	 ส�านักหนังสือสุรินทร์สโมสร

	 3.		 ร้อยเรื่องเมืองสุรินทร์	มาลัย	2

		 	 ส�านักหนังสือสุรินทร์สโมสร

	 4.		 กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ

		 	 ส�านักงานจังหวัดสุรินทร์

	 5.		 บันทึกปราชญ์ชาวบ้าน	คนดีศีขรภูมิ
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คณะผู้จัดท�า

ที่ปรึกษา
	 1.		พระครูปัญญาสิริธรรมพิมล	 เจ้าคณะต�าบลจารพัต

	 2.		นายสันติชัย	คงเถลิงศิริวัฒนา	 นายอ�าเภอศีขรภูมิ

	 3.		นายท�านอง	ศรีเมือง		 ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์

	 4.		นายภคภูมิ	บุตรโพธิ์		 ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์	

	 5.		นายวิทยา	ใจแก้ว	 ท้องถิ่นจังหวัดอ�านาจเจริญ

	 6.		นายเศกสม	อินทรามะ	 นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลจารพัต

	 7.		นายจ�าเริญ	ใจส�าคัญ	 อดีตผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านจารพัต

	 8.		นายพิชัย	สมไทย	 อดีตก�านันต�าบลจารพัต

	 9.		นายสวัสดิ์	ไหมทอง	 อดีตก�านันต�าบลจารพัต

	 10.	นายส�ารวม	มงคล	 อดีตข้าราชการบ�านาญ

	 11.	นายสุทิน	แผ่นงา	 ผู้ใหญ่บ้าน	ม.1

คณะท�างาน
	 1.		นายสุพรรณ	สีหะวงษ์	 ข้าราชการบ�านาญ

	 2.		นายวีระ	สายลุน	 ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลจารพัต

	 3.		นายพนม	พรมมี	 รองปลดัองค์การบรหิารส่วนต�าบลจารพตั

	 4.		พนักงานส่วนต�าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต�าบลจารพัต

ผู้พิมพ์/ออกแบบรูปเล่ม
	 นางอรวนิดา	ทาระจันทร์	 เจ้าพนักงานธุรการ	สังกัด	อบต.จารพัต
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นายธงชัย  มุ่งเจริญพร  อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลหลักเมืองจารพัต เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2548

นายสวัสดิ์  ไหมทอง  อดีตกำานันตำาบลจารพัต กล่าวรายงานต่อประธาน

ในพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลหลักเมืองจารพัต เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2548







องค์การบริหารส่วนต�าบลจารพัต
หมู่ที่ 1 ต�าบลจารพัต อ�าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 โทรศัพท์ : 0-4415-0089

เว็บไซต์ : www.charapat.go.th


