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หน่วยที่ ๓  ผ้าไหมสวย 
 

ตอนท่ี ๑ เส้นทางหม่อนไหม 
ตอนท่ี ๒ ของดีบุรีรัมย์ 
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ค าแนะน าในการใช้เอกสารประกอบการเรียน 
วิชา ส ๒๐๒๐๑ รักษ์บุรีรัมย์  เร่ือง เมืองปราสาทหนิ 

 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้นักเรียนในสังกัด สํานักงานเตตพ้ืนที่การึึกาามัธยมึึกาา เตต ๓๒   “รักการอ่านเขียน                     
เรียนรู้ เทคโนโลยี มีคุณธรรม เลิศล  าการคิด จิตส านึกรักษ์ท้องถิ่น ”   โดยเน้นความรักและภาคภูมิใจ                          
ในความเป็นคนบุรีรัมย์ 

ค าแนะน าในการใช้เอกสารส าหรับคร ู
 
 

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

  

ค าแนะน าในการใช้เอกสารส าหรับนักเรียน 
 

 
  ให้นักเรียนปฏิบัติตามตั้นตอนดังนี้ 
 ๑. อ่านคําแนะนําในการใช้เอกสารประกอบการเรียนให้เต้าใจ 
 ๒. ทําความเต้าใจจุดประสงค์การเรียนรู้ตองเรื่องอย่างชัดเจน 
 ๓. ทําแบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๔.  ึ ึกาาเนื้อหาให้เต้าใจ แล้วตอบคําถามในใบงานให้ครบถ้วน   
 ๕. นักเรียนต้องซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่ควรดูคําตอบหรือเฉลยล่วงหน้า 
 ๖.  นักเรียนทํากิจกรรมใบงาน ให้ครบทุกกิจกรรม 
 ๗. ทําแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือทดสอบความรู้ที่ได้ึึกาาไปแล้ว  
 ๘. ตรวจคําตอบแบบทดสอบก่อนเรียน ใบงาน และแบบทดสอบหลังเรียน โดยตรวจจากเฉลย 
 ๙. ถ้าไม่เต้าใจเนื้อหาให้กลับไปึึกาาอีกครั้ง 
 ๑๐. เมื่อทําเสร็จทุกต้ันตอน โปรดเก็บเอกสารประกอบการเรียนเต้าท่ีให้เรียบร้อย 
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        กรอบหลักสูตรระดบัทอ้งถิ่น ๒๕๕๗                                                                  รักษ์บรุีรัมย์   
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
วิชา ส ๒๐๒๐๑  รักษ์บุรีรัมย์ 

เร่ือง ของดีบุรีรัมย์ 
 

 

ค าชี แจง   ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงต้อเดียว แล้วทําเครื่องหมายกากบาท ( x )   

 ลงในกระดาาคําตอบ 
 

๑. ภูมิปัญญาด้านใดตองชาวบุรีรัมย์ที่นํามาซ่ึงการสร้างสรรค์เป็นตองดีบุรีรัมย์ 
 ๑. ภูมิปัญญาด้านอาชีพ ๒. ภูมิปัญญาด้านึาสนา 
 ๓. ภูมิปัญญาด้านการดํารงชีวิต ๔. ภูมิปัญญาด้านความเชื่อ 
๒. อําเภอใดในจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีชื่อเสียงในการทอผ้าไหม 
 ๑. อําเภอสตึก ๒. อําเภอคูเมือง 
 ๓. อําเภอนาโพธิ์ ๔. อําเภอพุทไธสง 
๓. การจัดตั้งสถานีเลี้ยงไหมปลูกหม่อนในเตตจังหวัดบุรีรัมย์เริ่มมีการส่งเสริมอย่างจริงจัง 

ในสมัยรัชการใด 
 ๑. รัชการที่ ๓ ๒. รัชการที่ ๕ 
 ๓. รัชการที่ ๗ ๔. รัชการที่ ๙ 
๔. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้รับเอากลุ่มทอผ้าไหมนาโพธิ์ เป็นสมาชิก 

ตองมูลนิธิส่งเสริมึิลปชีพในพระองค์ ในปี พ.ึ. ใด 
 ๑. พ.ึ. ๒๕๑๙ ๒. พ.ึ. ๒๕๒๐ 
 ๓. พ.ึ. ๒๕๒๑ ๔. พ.ึ. ๒๕๒๒ 
๕. ผ้าไหมที่เป็นเอกลักาณ์ประจําจังหวัดบุรีรัมย์ คือต้อใด      
 ๑. ผ้าไหมแพรวา ๒. ผ้าซิ่นตีนแดง 
 ๓. ผ้าไหมติด ๔. ผ้าไหมตีนจก 
๖. “เมืองรสหวานน้ําตาลผลิตผล” กล่าวถึงอําเภอใดในจังหวัดบุรีรัมย์   
 ๑. อําเภอแคนดง ๒. อําเภอบ้านด่าน 
 ๓. อําเภอพุทไธสง ๔. อําเภอคูเมือง  
๗. “เมืองตึ้นชื่อกุ้งจ่อมอร่อยล้ํา มีเมืองต่ําปราสาทหินถิ่นต้าวหอม” ต้อความต้างต้นนี้กล่าวถึงอําเภอใด 
 ๑. อําเภอนางรอง ๒. อําเภอบ้านกรวด 
 ๓. อําเภอประโคนชัย ๔. อําเภอลําหานทราย 
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๘. “หัวผักกาดนํามาอบน้ําผึ้ง รสน่าทึ่งหมี่ยํากินคําใหญ่” ต้อความต้างต้นนี้กล่าวถึงอําเภอใด 
 ๑. อําเภอกระสัง ๒. อําเภอห้วยราช 
 ๓. อําเภอชํานิ ๔. อําเภอบ้านกรวด 
๙. ผลิตภัณฑ์ในต้อใดที่มิใช่ผลิตภัณฑ์ตึ้นชื่อตองจังหวัดบุรีรัมย์ 
 ๑. กล้วยฉาบ ๒. เส้นหมี่ 
 ๓. กระยาสารท ๔. กุนเชียง 
๑๐. ถ้าเดินทางตามเส้นทางหมายเลต ๒๔ จะพบตองดีบุรีรัมย์อะไรบ้าง 
 ๑. ผักกาดอบน้ําผึ้ง กุนเชียง ๒. ตาหมู กุ้งจ่อม 
 ๓. หมี่ยํา กล้วยฉาบ ๔. ต้าวแตน ปลาส้ม 

      
 

      
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

 
  ข้อ  ค าตอบ 

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

 
 

 
 
 



๘๓ 
 

        กรอบหลักสูตรระดบัทอ้งถิ่น ๒๕๕๗                                                                  รักษ์บรุีรัมย์   

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

 

 

 

 

ตอนที่ ๑   
เส้นทางหม่อนไหม 

 

ประวัติผ้าไหมบุรีรัมย ์
 
 
 
 
 

ผ้าไหมบุรีรัมย์ ชาวบุรีรัมย์ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสืบต่อกันมาช้านาน เริ่มมีการส่งเสริมอย่างจริงจังในสมัย
รัชกาลที่ ๕  กรมหมื่นพิชัยมหิตโรดม พระราชโอรสลําดับที่ ๓๘  ดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมช่างไหมคนแรก             
เมื่อคราวเสด็จตรวจเยี่ยมสถานีเลี้ยงไหมบุรีรัมย์ ระหว่างทางที่เสด็จ ได้แต่งเพลง “ลาวดําเนินเกวียน” ปัจจุบัน
เรียกว่าเพลง “ดาวดวงเดือน” นับเป็นเพลงที่มีตํานานเกี่ยวต้องกับผ้าไหมบุรีรัมย์ 
 สมเด็จพระยาดํารงราชานุภาพ  เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ก็ได้เสด็จเยี่ยมสถานีเลี้ยงไหมที่หน่วย    
พุทไธสง ในคราวนั้นทรงตั้งที่พักบริเวณที่ตั้งโรงเลี้ยงไหมพุทไธสง (ปัจจุบันคือบริเวณโรงพยาบาลพุทไธสง)        
ในสมัยนั้นจัดให้มีการสาวไหมตึ้น ณ ที่วาการอําเภอและึาลาวัดในพ้ืนที่นาโพธิ์ พุทไธสง เพ่ือสอนให้กุลบุตร
กุลธิดารู้จักการทําไหมอย่างครบวงจร และกรมช่างไหมได้ย้ายการทดลองเลี้ยงไหมจากกรุงเทพฯ มาสมทบกับ
หน่วยเลี้ยงไหมเมืองพุทไธสง  ทําให้ผ้าไหมบุรีรัมย์ได้รับการพัฒนา และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักตองคนทั่วไปตั้งแต่นั้น
เป็นต้นมา 
 ปี พ.ึ. ๒๕๒๐  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณารับกลุ่มทอผ้าไหมนาโพธิ์
เป็นสมาชิกมูลนิธิส่งเสริมึิลปชีพ   

ปี พ.ึ. ๒๕๔๒  มีการก่อสร้างึูนย์หัตกรรมพ้ืนบ้านอําเภอนาโพธิ์  เพ่ือรองรับแผนงานด้านการพัฒนา
อาชีพตามโครงการส่วนพระองค์ตองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้ง             
ที่อําเภอนาโพธิ์  ซึ่งทรงเสด็จเยี่ยมมาแล้ว ๕ ครั้ง  ฝีมือการทอผ้าไหมตองชาวบุรีรัมย์จึงได้รับการพัฒนา                 
อย่างต่อเนื่อง   
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ผ้าไหมบุรีรัมย์ มีสีสันลวดลายหลากหลาย ตามความนิยมตองชาวบุรีรัมย์ที่มี ๔ ชนเผ่า ได้แก่ ชนเผ่า    
ไทยเตมรนิยมผ้าไหมลายหางกระรอก ลายอัลปรม ลายโฮล ลายลูกแก้ว ชนเผ่าชาวกูยนิยมผ้าไหมกระเนียวลายริ้ว
เป็นทางยาว สตรีนิยมใส่ซิ่นที่มีหัวและตีนซิ่น และนิยมผ้าไหมลายลูกแก้วย้อมมะเกลือเป็นสีดํา ชนเผ่าชาวไทย
โคราชนิยมผ้าไหมลายหางกระรอก ชนเผ่าไทยลาวนิยมผ้าย้อมครามและมัดหมี่ ผ้าไหมที่มีชื่อเสียงและได้รับ             
การยอมรับว่าเป็นผ้าเอกลักาณ์ประจําจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ “ผ้าซิ่นตีนแดง” ผลิตที่อําเภอพุทไธสงและนาโพธิ์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 ปี พ.ึ ๒๕๔๖ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการส่งเสริมการพัฒนาลายเอกลักาณ์ผ้าไหมประจําจังหวัดตึ้น                      
โดยได้ “ลายหางกระรอกคู”่   
 ปี พ.ึ. ๒๕๕๓ มีการออกแบบผสมผสานระหว่างลายที่เป็นเอกลักาณ์ตองชนทั้ง ๔ เผ่า กับจุดเด่นตอง
จังหวัดบุรีรัมย์ เกิดเป็น “ลายกระรอกหมี่ภูภิรมย์” หรือ “ผ้าไหมลาวา”      

 ปี พ.ึ. ๒๕๕๕ มีการออกแบบผสมผสานระหว่างลายหางกระรอกคู่  และผ้าซิ่นตีนแดง เป็น “ลายหาง
กระรอกคู่ตีนแดง” ในปัจจุบัน 
 ผ้าไหมบุรีรัมย์ เป็นผ้าไหมพ้ืนเมืองที่เลื่องลือเป็นที่รู้จักอย่างกว้างตวางและได้รับการยอมรับทั้งในประเทึ
และต่างประเทึ  ด้วยกรรมวิธีในการผลิตที่มีคุณภาพตั้งแต่การเลี้ยงหม่อน เนื่องจากคนบุรีรัมย์เป็นคน ที่มีจิตใจดี 
ชอบแต่งกายสวยงาม เต้าวัดทําบุญอยู่เป็นนิจมีใจคอที่เยือกเย็นส่งผลต่อการเลี้ยงหม่อนทําให้ตัวหม่อนที่มีลักาณะ
สมบูรณ์ส่งผลให้รังไหมมีตนาดใหญ่เท่ากันจึงผลิตเส้นไหมได้อย่างมีคุณภาพ ชาวบ้านได้รับการพัฒนาการออกแบบ
ลวดลายสีสันสวยงาม มีการออกแบบลายผ้าไหมแบบโบราณมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับสมัยนิยมและแนวโน้ม
การพัฒนาลวดลายในอนาคต  ทําให้เป็นที่นิยมตองตลาดตั้งแต่ระดับกลางถึงตลาดระดับบน   

ผ้าไหมบุรีรัมย์  ได้รับรางวัลจากการประกวดผ้าไหม ณ พระตําหนักภูพานราชนิเวึน์ ติดต่อกันนับเป็น
ร้อยรางวัลในรอบ ๑๕ ปี  ทั้งผ้าไหมมัดหมี่โบราณ  มัดหมี่ประยุกต์  ผ้าไหมพ้ืนเรียบ  ผ้าไหมมัดหมี่ต้อ เป็นต้น 

ปี พ.ึ. ๒๕๔๗  ผ้าไหมมัดหมี่ประยุกต์และผ้าบาติกไหม ตองอําเภอนาโพธิ์ยังได้รับรางวัลผู้ส่งออกดีเด่น 
(PM-AWARD)  ประจําปี พ.ึ. ๒๕๔๗  และ พ.ึ. ๒๕๔๘ 
 



๘๕ 
 

        กรอบหลักสูตรระดบัทอ้งถิ่น ๒๕๕๗                                                                  รักษ์บรุีรัมย์   

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

 

 

 
 

 การผลิตผ้าไหมตองจังหวัดบุรีรัมย์มีการกระจายในอําเภอต่าง ๆ  มากกว่า ๒๐ อําเภอ และอําเภอที่มี
กําลังผลิตมาก ได้แก่  อําเภอนาโพธิ์  อําเภอพุทไธสง  อําเภอนางรอง  อําเภอละหานทราย  อําเ ภอกระสัง  
อําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ และอําเภอหนองหงส์   

กลุ่มผลิตผ้าไหม จํานวน ๙๖  กลุ่ม  ในจํานวนนี้มีจํานวนผู้ผลิต ๕,๘๖๑ ราย และมีครัวเรือนที่ปลูกหม่อน
เลี้ยงไหม จํานวน ๑๘,๐๘๖ ครัวเรือน  

ผ้าไหมบุรีรัมย์ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จํานวน ๒๙๑  ราย   
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ศูนย์หัตถกรรมพื นบ้านอ าเภอนาโพธิ์ 
 
 

 ึูนย์หัตถกรรมพ้ืนบ้านอําเภอนาโพธิ์ ตั้งอยู่เลตที่ ๙ หมู่ที่ ๑๓ บ้านนาโพธิ์ ตําบลนาโพธิ์ อําเภอนาโพธิ์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดําเนินการก่อตั้งตึ้นมาโดยมี นางประคอง ภาสฐิติ เป็นประธานกลุ่มเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหม ตลอดจน เป็นึูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมตองอําเภอนาโพธิ์ เพราะประชากร
ส่วนใหญ่ตองอําเภอ นาโพธิ์ประกอบอาชีพเสริม(ทอผ้าไหม) ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุา               
สู่รุ่นหลาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/148071/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C/


๘๖ 
 

        กรอบหลักสูตรระดบัทอ้งถิ่น ๒๕๕๗                                                                  รักษ์บรุีรัมย์   

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

 

 

 
 

คนบุรีรัมย์ นิยมแต่งกายด้วยผ้าไหมจนกลายเป็นเอกลักาณ์ในการแต่งกายตองคนบุรีรัมย์ตั้งแต่อดีต 
จนถึงปัจจุบัน  เนื่องจากลักาณะตองผ้าไหมมีความงดงามด้วยลวดลายตองเส้นไหมและสีสันต่างๆ เพ่ิมคุณค่า  
ตองผู้สวมใส่  การแต่งกายด้วยผ้าไหมนี้มิได้นิยมเฉพาะในหมู่ผู้สูงวัยเท่านั้น แต่ยังเหมาะกับทุกวัยโดยนําผ้าไหมมา
ตัดเย็บตามแฟชั่นที่ทันสมัยให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพและวัยตองผู้สวมใส่ สมัยก่อนในงานประเพณี หรืองานบุญ
จะเป็นเทึกาลสวมใส่ผ้าไหม  ปัจจุบันนี้นอกจากงานเทึกาลและงานบุญแล้ว  ในงานสังคมทั่วไปก็นิยมสวมใส่ผ้า
ไหม ซึ่งผ้าไหมจะช่วยเสริมบุคลิกภาพให้สง่างาม และภูมิฐาน ทําให้ผู้พบเห็นต่างประทับใจในความพิถีพิถัน            
ในการแต่งกายด้วยผ้าไหมตองชาวบุรีรัมย์ ผ้าไหมจึงเป็นที่นิยมจนถึง ทุกวันนี้แม้ในปัจจุบันจะมีการส่งเสริม          
การทอผ้าไหมอย่างกว้างตวาง ในหลายจังหวัดแต่ละจังหวัดก็มักจะสร้างเอกลักาณ์อันโดดเด่นให้เป็นที่นิยม     
แต่ผ้าไหมบุรีรัมย์ก็ยังได้รับความนิยมทุกยุคทุกสมัย ผ้าไหมที่มีชื่อเสียงที่สุดตองบุรีรัมย์คือ “ซิ่นตีนแดง”               
ผ้าไหมตองอําเภอนาโพธิ์ 
 กรมการพัฒนาชุมชน โดยอธิบดีกรม นายไพรัตน์  สกลพันธุ์ ได้จัดตั้งเครือต่ายองค์ความรู้ (Knowledge 
– Based OTOT : KBO) ตองแต่ละจังหวัด  ประกอบด้วย คณาจารย์จากสถานบันการึึกาา ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ เพ่ือให้คําแนะนํา และมีส่วนร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ตองแต่ละจังหวัด ในรูปแบบต่าง ๆ    
ทั้งเรื่องคุณภาพตองผลิตภัณฑ์ รูปแบบตองบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ แต่ยังคงรักาาเอกลักาณ์ตองภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้  
 จากการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ทําให้เกิดการตื่นตัวในการผลิตสินค้าในท้องถิ่น
มีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับตองตลาด เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประยุกต์ใช้ความรู้                   
ในการพัฒนาสินค้าโอทอปอย่างกว้างตวางและจัดเป็นมหกรรมแต่งตันการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอป                
“OTOP  KBO  CONTEST  ๒๐๐๙” เพ่ือประกวดและเผยแพร่ผลงานตองเครือต่ายองค์ความรู้ตองแต่ละจังหวัด  
เพ่ือเปิดโอกาส ให้จัดแสดง และจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป 
 ในส่วนตองจังหวัดบุรีรัมย์ “ผ้าไหม” เป็นผลิตภัณฑ์โอทอปที่ตึ้นชื่อ มียอดจําหน่ายสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง
ตองจังหวัด  โดยเฉพาะผ้าไหมนาโพธิ์ ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอย่างดีว่าเป็นผ้าไหมที่มีฝีมือการทอไหมที่สวยงาม 
และยังคงสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น    ผ้าไหมจากอําเภอนาโพธิ์ จึงได้รับรางวัล “หนึ่งโครงการ       
หนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งตําบล ” ดีเด่นระดับประเทึ และนอกจากนี้ ผ้าไหมนาโพธิ์ยังได้รับรางวัลชนะเลิึ          
การประกวดผ้าไหมระดับโลกอีกด้วย 
 ผ้าไหมนาโพธิ์ เป็นผ้าไหมที่มีเอกลักาณ์เด่น เนื้อผ้ามีความหนา มีน้ําหนัก  มีความวาวในเนื้อผ้า คงทน
และใช้ได้นาน  ไม่ตกสีดูแลง่าย  มีลวดลายสวยงามเป็นผ้าไหมคุณภาพ ผลิตจากเส้นไหมแท้  ประกอบกับฝีมือ 
การถักทอตองกลุ่มชาวบ้านในทุกต้ันตอน   

            



๘๗ 
 

        กรอบหลักสูตรระดบัทอ้งถิ่น ๒๕๕๗                                                                  รักษ์บรุีรัมย์   

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

 

 

 

   

ตอนที่ ๒   
ของดีบุรีรัมย ์

 

 
บุรีรัมย์เป็นเมืองแห่งความรื่นรมย์ตามความหมายตองชื่อเมืองที่น่าอยู่สําหรับคนในท้องถิ่นและเป็นเมือง  

ที่น่ามาเยือนสําหรับคนต่างถ่ิน มีลักาณะภูมิอากาึที่เหมาะสมมีไม้ดอกไม้ผลมากมาย อาหารการดินอุดมสมบูรณ์  
มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย มีวัฒนธรรมที่หลากหลายแตกต่างไปตามกลุ่มชาติพันธ์ ซึ่งส่งผลให้มี          
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ สร้างผลิตภัณฑ์อย่างหลากหลาย เช่น  ผ้าทอผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม 
ตองใช้และอาหาร  

๑. กล้วยฉาบพนมรุ้ง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ทําจากกล้วยพันธุ์ดีปลูกจากดินภูเตาไฟเป็นน้ําว้าพันธุ์พ้ืนเมือง โดย
ชาวบ้านนิยมปลูกบริเวณเชิงเตาพนมรุ้ง นํามาแปรรูปเป็นกล้วยฉาบสูตรพิเึามีรสหวานจากธรรมชาติกล้วย      
ไม่ต้องใสน่้ําตาล  

             
 
๒.  กระยาสารท เป็นตนมในงานบุญและเป็นตนมตองฝากตองประโคนชัย รสชาติอร่อย หอม หวาน มัน 

โดยการนําเอาต้าวตอก ต้าวเม่า ถั่วลิสง งาคั่วให้สุกเสียก่อน แล้วนํามากวนกับน้ํา อ้อย กวนให้เหนียวกรอบ     
เกาะกันเป็นปึก จะทําเป็นกรอบเป็นก้อนหรือตัดเป็นชิ้นๆ เก็บไว้ได้นาน เป็นสินค้า otop  ตองชาวอําเภอ                   
ประโคนชัย 

 
 
 
 
 
 

 



๘๘ 
 

        กรอบหลักสูตรระดบัทอ้งถิ่น ๒๕๕๗                                                                  รักษ์บรุีรัมย์   

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

 

 

 
 

       ๓.  กุ้งจ่อมประโคนชัย เป็นการถนอมอาหารแบบชาวบ้านที่อยู่คู่ครัวคนประโคนชัยมาช้านาน นิยมทํา
กินกันในฤดนู้ําหลาก เพราะช่วงนั้นแหล่งน้ําต่าง ๆ จะอุดมสมบูรณ์ด้วยปลาเล็กปลาน้อย โดนนําปลาเล็กปลาน้อย       
ที่หาได้มาหมักเกลือเก็บไว้กินได้ตลอดปีเรียก “ปลาจ่อม” 
           ต่อมามีการนํากุ้งฝอยมาหมักกับเกลือและต้าวคั่ว คล้ายการทําปลาจ่อม สามารถนํามาปรุงเป็นอาหาร 
และมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากกุ้งจ่อม  เป็นอาหารพื้นเมืองที่มีชื่อตองอําเภอประโคนชัย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๔.  ขาหมูนางรอง ตาหมูนางรองเป็นอาหารตึ้นชื่อตองอําเภอนางรอง ตาหมูเนื้อนุ่ม เต้มต้นด้วย
เครื่องเทึ  รสชาติไม่จัดจ้าน ทําให้ตาหมูตองที่นี่อร่อยตึ้นชื่อเป็นที่รู้จักตองนักเดินทาง จนมีนักแต่งเพลงนําไป
สร้างเป็นบทเพลง  “คอยทางที่นางรอง”  ทําให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างตวาง 
 
 

 
 
 

 



๘๙ 
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 ๕. ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา กลุ่มแม่บ้านอําเภอสตึกได้พัฒนาตึ้น โดยการนําเอาผักตบชวามาตากแดด
ให้แห้งสนิท และนํามาถักผลิตเป็นสินค้า เช่น กระเป๋า  รองเท้า  ตองใช้ในครัวเรือน ฯลฯ  ต่อมาได้รับการพัฒนา 
การออกแบบและจัดจําหน่ายเป็นสินค้า OTOP สําคัญตองชาวอําเภอสตึก 
 
 

  
      

 

         
                                        

๖. หม่ีย ากระสัง  เป็นอาหารพ้ืนเมือง  โดยการนําเส้นหมี่ หรือเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้ง เอาต้ม        
หรือลวก แล้วนํามาคลุกเครื่อง ได้แก่ ปลาป่น (ตาดไม่ได้) น้ําปลา น้ําตาล น้ํามะตามเปียก พริกผง ชิมรส             
ตามชอบ และใส่ผักต่างๆ  เป็นอาหารตึ้นชื่อตองชาวอําเภอกระสัง 
 

 

 
 
 
 



๙๐ 
 

        กรอบหลักสูตรระดบัทอ้งถิ่น ๒๕๕๗                                                                  รักษ์บรุีรัมย์   

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

 

 

 
 

 ๗. ปลาส้มสตึก  อําเภอสตึกมีแม่น้ํามูลไหลผ่าน ทําให้มีปลาอุดมสมบูรณ์ ดังนั้นชาวบ้านจึงนําปลามา
ถนอมโดยการทําปลาส้ม วิธีการทําคือ นําปลาตะเพียน ตอดเกล็ดและควักไส้ออกให้หมด แล้วบั้งปลาต้างละ            
สี่ห้าบั้งหรือตามต้องการ ถ้าปลาตัวใหญ่ตัดปลาเป็นสองถึงสามชิ้น นําต้าวสุก กระเทียมและเกลือทั้งหมดคลุก         
กับปลา นวดให้เต้ากัน นําปลาที่ได้ใส่ภาชนะ กดตัวปลาให้แน่น และปิดฝา ทิ้งไว้ ๑-๕ วัน หรือจนกระทั่งปลา            
มีรสเปรี้ยวจึงนํามารับประทานได ้
 

  
 

 

8. ข้าวแตนด่านทิพย์  เป็นสินค้า OTOP ชาวอําเภอบ้านด่าน โดยการนําเอาต้าวเหนียวมานึ่งให้สุก    
เทใส่ชาม เทน้ําแตงโมผสมงาดําลงในชามต้าวเหนียว คลุกเคล้า ให้เต้ากัน  กดต้าวลงในพิมพ์วงกลม 
แกะต้าว    ออกจากพิมพ์ นําต้าวแตนไปตากแดด ๒ วัน ทอดต้าวแตนในน้ํามันร้อนจัด หยอดด้วย
น้ําอ้อยที่เคี่ยวจนเหนียว    ซึ่งเป็นการนําเอาต้าวเหนียววัตถุดิบหลักในพ้ืนที่มาผลิตและแปรรูปเป็น
สินค้า OTOP ตองอําเภอบ้านด่าน 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  



๙๑ 
 

        กรอบหลักสูตรระดบัทอ้งถิ่น ๒๕๕๗                                                                  รักษ์บรุีรัมย์   

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

 

 

 
 

9. สมุนไพรบ้านบัว  ตั้งอยู่บ้านบัว ตําบลบ้านบัว อําเภอเมืองบุรีรัมย์ เป็นการรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ 
จากสมุนไพร เช่น สบู่มะตาม  แชมพูสมุนไพร โลชั่นทาผิว น้ํามันมะพร้าว เซรั่มกราวเครือตาว สินค้าระดับ ๕ ดาว 
 
 

         
 
 

10. ไก่ย่างหนองกี่ โดยมีลักาณะเด่นคือ นําเอาไก่พันธ์พ้ืนบ้าน มาหมักกับเครื่องปรุงรส หมักท้ิงไว้ 
ประมาณ ๒-๕ ชั่วโมง จะได้รสหอมตองเครื่องหมักกับเนื้อไก่ แล้วนําไก่ไปย่างบนเตาถ่าน ไฟร้อนปานกลาง ใช้
เวลาย่างประมาณครึ่งชั่วโมงหรือจนไก่สุกท่ัว ระหว่างย่าง ใช้น้ําหมักทาที่เนื้อไก่เป็นระยะๆเพ่ือไม่ให้ผิวแห้งเกินไป   
และกลับต้างไก่ด้วย เพ่ือให้สุกท่ัวดีก็จะได้ไกย่่างรสชาติแสนอร่อย เป็นอาหารตึ้นชื่อตองอําเภอหนองก่ี 
 
 

 
 
 

 



๙๒ 
 

        กรอบหลักสูตรระดบัทอ้งถิ่น ๒๕๕๗                                                                  รักษ์บรุีรัมย์   

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

 

 

 

 

ใบความรู้ 
ค าขวัญประจ าอ าเภอ จังหวัดบุรีรัมย ์

 
 

อ าเภอ ค าขวัญ 

เมืองบุรีรัมย์ 
ภูกระโดงหินแกร่ง  แหล่งรวมสกุณา  พระพุทธยอดฟ้าประกาึิต   สุภัทรบพิตรคู่เมือง    
ลือเลื่องวัฒนธรรม 

ประโคนชัย 
วัฒนธรรมเลิึล้ํา  เมืองต่ําปราสาทหิน  ถิ่นต้าวมะลิหอม ปลาจ่อมรสดี  ร้อยพันปักาี  
คนมีน้ําใจงาม 

พุทไธสง คูเมืองเก่าแต่โบราณ  นมัสการพระเจ้าใหญ่  สุดสวยผ้าไหมไทย  แลวิไลบึงสระบัว 

นางรอง 
เมืองโบราณนานเนา  มะพร้าวเผา  น้ําตาลหวาน  ึาลหลักเมืองึักดิ์สิทธิ์                
เึราฐกิจก้าวหน้า 

ล าปลายมาศ 
อุทยานลําน้ํามาึ  พระธาตุทะเมนชัย  ยิ่งใหญ่ึาลเจ้าพ่อ  สิ่งทอผ้าพื้นบ้าน 
อาหารเลื่องลือไกล  มีชัยึูนย์สร้างงาน 

สตึก 
พระพุทธรูปสูงใหญ่   หาดทรายชวนฝันแต่งตันเรือยาว  เจ้าพ่อึักดิ์สิทธิ์                     
พาณิชย์สนามบิน 

ละหานทราย 
หลวงปู่สุตคู่เมือง  ลือเลื่องพืชสวนไร่  มากมายไหมมัดหมี่  ดูดีหินหลุม                         
ลุ่มน้ําหลากสาย   ละหานทรายชายแดน 

บ้านกรวด 
เมืองโลหะกรรมลือเลี่อง  เครื่องเคลือบโบราณ   ตํานานแหล่งหินตัด                        
ทิวทิึน์ช่องโอบกงามตา  เตื่อนเมฆาเย็นสบาย  ชายแดนพนมดงรัก 

กระสัง 
แผ่นดินธรรมลําน้ําชี   ประเพณีชนสามเผ่า   ชุมชนเก่าเมืองโบราณ    
กรอบหอมหวานกระยาสารท  หัวผักกาดอบน้ําผึ้ง  รสน่าทึ่งหมี่ยําไทย                          
งามผ้าไหมพ้ืนเมือง 

คูเมือง 
แหล่งผลิตน้ําตาล   ึาลเจ้าพ่อหลวงอุดม   ไม้ทับถมกลายเป็นหิน                      
ถิ่นฐานอารยธรรม 

ปะค า เมืองปะ   พระทองคํา   ถ้ําจารึกพันปี   ควาญดีึรีปะคํา 

หนองหงส์ 
หนองหงส์เนื้อวัวดี   หนองบัวลีถิ่นหอมแดง   ึิลาแลงเมืองฝ้าย                           
หลากหลายนกเป็ดน้ํา   งามเลิึล้ําประเพณี 

นาโพธิ ์ เหนือสุดบุรีรัมย์   วัฒนธรรมล้ําค่า   ตระการตาบุญบั้งไฟ   ผ้าไหมสวยนาโพธิ์ 
พลับพลาชัย ตํานานหลักหิน   ถิ่นมโหรี   มีผ้าไหมงาม   ลุ่มลําตาเตียว 

ห้วยราช ต้าวหอมมะลิดี   มากมีวัฒนธรรม   เลิึล้ําผ้าไหม   มหกรรมไทยว่าวอีสาน 



๙๓ 
 

        กรอบหลักสูตรระดบัทอ้งถิ่น ๒๕๕๗                                                                  รักษ์บรุีรัมย์   

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

 

 

 

 

 
 

อ าเภอ ค าขวัญ 
ปะค า เมืองปะ   พระทองคํา   ถ้ําจารึกพันปี   ควาญดีึรีปะคํา 

โนนสุวรรณ 
โนนสุวรรณถิ่นพืชไร่   ผลไม้รสหวานงาน   ตระการผ้าไหม   บุญบั้งไฟน่าชม 
ดื่มนมโคพันธุ์ดี   มากมียางพารา 

บ้านใหม่ไชยพจน์ กู่สวนแตงเด่นสง่า   ล้ําค่ากู่ฤๅาี   ผ้าไหมมัดหมี่   ประเพณีบุญบั้งไฟ 
โนนดินแดง เมืองคนดี   อนุสาวรีย์เราสู้   คู่ปราสาทหนองหงส์   ดงธรรมชาติ   หาดลํานางรอง 

ช านิ เมืองสามลําห้วย   มากด้วยปลาเค้า   ต้าวตาวมะลิ   หลวงพ่อชํานิจึักดิ์สิทธิ์ 

เฉลิมพระเกียรติ 
เมืองพนมรุ้ง   ทุ่งฝ้ายคํา   นามพระราชทาน   ตํานานทับหลัง                                
ที่ตั้งเจ้าพ่อปราสาททอง 

บ้านด่าน 
ลําตะโคงไหลผ่าน   ด่านช้างบรรพกาล   งานประเพณีหลากหลาย   มากมายกิจกรรม 
วัฒนธรรมรุ่งเรือง   คูเมืองในอดีต 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๙๔ 
 

        กรอบหลักสูตรระดบัทอ้งถิ่น ๒๕๕๗                                                                  รักษ์บรุีรัมย์   

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

 

 

 

 

กิจกรรมรักษ์บุรีรัมย ์
 
 

ผ้าไหมสวย 
ตอนที่ ๑  เส้นทางหม่อนไหม 
ตอนที่ ๒  ของดีบุรีรัมย์  
 

๑. นักเรียนคิดอย่างไรกับคําว่า “ผ้าไหมนาโพธิ์เป็นเอกลักษณ์ของชาวบุรีรัมย์” 
………………………………………………………………………………………………………………………………….………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 

๒. ถ้าเราให้ผ้าไหมกับใครสักคน เราจะบอกเตาว่าอย่างไรเกี่ยวกับผ้าไหมชิ้นนั้น 

 

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

๓. หมู่บ้านเรามีตองดีอะไรบ้าง มีอะไรอีกท่ีควรเป็นตองดีตองหมู่บ้านเรา 
………………………………………………………………………………………………………………………………….………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 

 

 



๙๕ 
 

        กรอบหลักสูตรระดบัทอ้งถิ่น ๒๕๕๗                                                                  รักษ์บรุีรัมย์   

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

 

 

 

 
กิจกรรม 

 ปริศนาหาอ าเภอ  
  

ค าชี แจง ให้นักเรียนสืบค้นต้อมูลคําตวัญประจําแต่ละอําเภอ แล้วอ่านร้อยกรองปริึนา หาอําเภอว่าเนื้อหา
 มีความสอดคล้องกับคําตวัญตองอําเภอใด แล้วตอบชื่ออําเภอให้ถูกต้อง 
 

 ค าขวัญ ค าตอบ 
๑. ถิ่นไก่ย่างรสดีมีจําหน่าย อีกผ้าไหมมากมายไว้เลือกสรร  

 ถิ่นมวยไทยเก่งกล้า ท้าประจัญ อําเภอนั้น ชื่ออะไร ให้บอกที 
๒. หัวผักกาดนํามาอบน้ําผึ้ง รสน่าทึ่งหมี่ยํากินคําใหญ่  

 แผ่นดินธรรมลําน้ําชีนี่ถิ่นไทย อําเภอใดใครรู้โปรดชูมือ 
๓. แหล่งหินตัดทิวทัึน์แสนงามตา   เชิญแวะเที่ยวเตื่อนเมฆาแหล่งพักผ่อน  

 เมืองเครื่องเคลือบโลหะกรรมแต่กาลก่อน ช่องโอบกยังอาวรณ์ อําเภอใด 
๔. เป็นที่ตั้งอนุสาวรีย์ที่เคยสู้ ปราสาทคู่หนองหงส์คงธรรมชาติ  

 แวะพักผ่อนกินปลาหน้าชายหาด ช่วยประกาึอําเภอนี้ชื่ออะไร 
๕. เมืองต้นแคนแดนน้ําพุบาดาลใส   ประเพณีบุญบั้งไฟสนุกสนาน  

 เกาตรกรรมทฤาฎีใหม่ไทยชื่นบาน อย่าช้านานบอกได้ไหมอําเภอใด 
๖. ชื่ออําเภอคือลําห้วยพระราชา มีกีฬามหกรรมว่าวอีสาน  

 ต้าวมะลิหอมหวนชวนรับประทาน อย่าคิดนานตอบแน่นหนักจักตอบคุณ 
๗. อยู่เหนือสุดผ้าไหมสวยตองจังหวัด ย้ําชัดชัดวัฒนธรรมแสนล้ําค่า  

 บุญบั้งไฟงดงามอร่ามตา อําเภอนี้ ชื่อใดหนาโปรดทายดู 
๘. เมืองชายแดนแหล่งหินหลุบลุ่มน้ําหลาก ไหมมัดหมี่งามมากในเมืองนี้  

 หลวงปู่สุตแหล่งรวมใจให้ใฝ่ดี ช่วยบอกที อําเภอนี้ มีชื่อใด 
๙. เมืองรสหวานน้ําตาลผลิตผล มีเก้า อบต. ตําบลคนไตตาน  

 ไม้กลายเป็นหินมีมาแต่โบราณ เป็นถิ่นฐานอารยธรรมอําเภอใด 
๑๐. ถ้ําจารึกตํานานตองบ้านนี้ พระทองคําเป็นึรีคนกราบไหว้  

 ชื่อเมืองปะเธอนั้นน่ะโปรดใส่ใจ ชื่ออําเภออะไร ใครบอกที 
๑๑. ถิ่นหอมแดงเนื้อวัวดีมีผ้าฝ้าย ึิลาแลงเรียงรายโบราณสถาน  

 นกเป็ดน้ํามีให้เห็นเป็นตํานาน ชื่ออําเภอใดนั้นช่วยบอกที 
 
 



๙๖ 
 

        กรอบหลักสูตรระดบัทอ้งถิ่น ๒๕๕๗                                                                  รักษ์บรุีรัมย์   
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 ค าขวัญ ค าตอบ 
๑๒. ชื่ออําเภอคือที่พักพระราชา ถิ่นมโหรีมีค่าเมืองผ้าไหม  

 มีลุ่มน้ําตาเตียวลดเลี้ยวไป ตอบไวไวชื่ออําเภอ..เธอบอกที 
๑๓. มีปลาเค้าในลําห้วยช่วยชีวิต ตั้งอยู่ทิึตะวันตกตองจังหวัด  

 มีหลวงพ่อชํานิจสิทธิึักดิ์ ไม่รู้จัก ชื่ออําเภอแหม..เก้อจัง 
๑๔. เป็นที่ตั้งพนมรุ้งปราสาทหิน อารยธรรมทั่วถิ่นคนกล่าวตาน  

 ดอกฝ้ายคํางามเด่นเห็นยามบาน รีบตับตานอําเภอนี้ มีชื่อใด 
๑๕. เป็นด่านช้างแต่โบราณท่านตานไว้     ลําตะโคงรินไหลเลี้ยงชีวิต  

 ประเพณีหลายอย่างต่างลิติต ช่วยกันคิดอําเภอใดใครตอบที 
๑๖. มะพร้าวเผาน้ําตาลหวานงานเึราฐกิจ    ึ าลหลักเมืองึักดิ์สิทธิ์คนกราบไหว้  

 เมืองโบราณชื่อไม่เด่นคนเห็นใจ ตอบไวไวชื่ออําเภอเธอรู้ดี 
๑๗. มีลําน้ําสีทองตองท้องถิ่น หัตถกรรมทรัพย์สินอันล้ําค่า  

 มีพระธาตุทะเมนชัยไว้บูชา รีบตอบมาอําเภอใดใคร่รู้จริง 
๑๘. เมืองพาณิชย์สนามบินถิ่นหาดทราย    มีแต่งเรือหญิงชายแสนสุตสันต์  

 พระพุทธรูปสูงใหญ่กราบไหว้กัน โปรดบอกฉันอําเภอใดใครตอบที   
๑๙. ภูกระโดงหินแกร่งคือแหล่งไหน   มีพระสุภัทร บพิตรองค์ใหญ่ทุกคนเห็น  

 ชาวเมืองอยู่รื่นรมย์อย่างร่มเย็น ตอบเน้นเน้นอําเภอใดใครตอบมา  
๒๐. เมืองตึ้นชื่อปลาจ่อมอร่อยล้ํา มีเมืองต่ําปราสาทหินถิ่นต้าวหอม  

 มีปักาาปักาิณบินรายล้อม อําเภอใดถ้าพร้อม...ช่วยยกมอื   
๒๑. เมืองเก่าแก่แต่โบราณกล่าวตานไว้       นมัสการพระเจ้าใหญ่คนกล่าวตาน  

 มีผ้าไหมสุดสวยแต่โบราณ อย่าคิดนานอําเภอใด...ให้ตอบมา  
๒๒.  “ทอง” คือความหมายผลไม้หวาน งานตระการผ้าทอมือคือผ้าไหม  

 ประเพณีเกื้อหนุนบุญบั้งไฟ อําเภอใดช่วยตอบหน่อยนะกลอยใจ 
๒๓. กู่สวนแตงแหล่งนี้มีคุณค่า งามสง่าค่าล้ําแดนสยาม  

 กู่ฤๅาีผ้ามัดหมี่อันงดงาม ฉันตอถามอําเภอใดใครตอบที 
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เฉลยปริศนาหาอ าเภอ  

  
 

ข้อ ค าตอบ/อ าเภอ 
๑ หนองก่ี 
๒ กระสัง 
๓ บ้านกรวด 

๔ โนนดินแดง 

๕ แคนดง 

๖ ห้วยราช 

๗ นาโพธิ์ 
๘ ละหานทราย 

๙ คูเมือง 

๑๐ ปะคํา 

๑๑ หนองหงส์ 
๑๒ พลับพลาชัย 

๑๓ ชํานิ 
๑๔ เฉลิมพระเกียรติ 
๑๕ บ้านด่าน 

๑๖ นางรอง 

๑๗ ลําปลายมาึ 
๑๘ สตึก 

๑๙ เมือง 

๒๐ ประโคนชัย 

๒๑ พุทไธสง 

๒๒ โนนสุวรรณ 

๒๓ บ้านใหม่ไชยพจน์ 
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แบบทดสอบหลังเรียน 

วิชา ส ๒๐๒….. รักษ์บุรีรัมย ์
เร่ือง ของดีบุรีรัมย์ 

 
 
ค าชี แจง   ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงต้อเดียว แล้วทําเครื่องหมายกากบาท ( x )   
 ลงในกระดาาคําตอบ 

๑. อําเภอใดในจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีชื่อเสียงในการทอผ้าไหม 
 ๑. อําเภอสตึก ๒. อําเภอคูเมือง 
 ๓. อําเภอนาโพธิ์ ๔. อําเภอพุทไธสง 
๒. ภูมิปัญญาด้านใดตองชาวบุรีรัมย์ที่นํามาซ่ึงการสร้างสรรค์เป็นตองดีบุรีรัมย์ 
 ๑. ภูมิปัญญาด้านอาชีพ ๒. ภูมิปัญญาด้านึาสนา 
 ๓. ภูมิปัญญาด้านการดํารงชีวิต ๔. ภูมิปัญญาด้านความเชื่อ 
๓. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้รับเอากลุ่มทอผ้าไหมนาโพธิ์ เป็นสมาชิก 

ตองมูลนิธิส่งเสริมึิลปาชีพในพระองค์ ในปี พ.ึ. ใด 
 ๑. พ.ึ. ๒๕๑๙ ๒. พ.ึ. ๒๕๒๐ 
 ๓. พ.ึ. ๒๕๒๑ ๔. พ.ึ. ๒๕๒๒ 
๔. การจัดตั้งสถานีเลี้ยงไหมปลูกหม่อนในเตตจังหวัดบุรีรัมย์เริ่มมีการส่งเสริมอย่างจริงจัง 

ในสมัยรัชกาลใด 
 ๑. รัชการที่ ๓ ๒. รัชการที่ ๕ 
 ๓. รัชการที่ ๗ ๔. รัชการที่ ๙ 
๕. “เมืองรสหวานน้ําตาลผลิตผล” กล่าวถึงอําเภอใดในจังหวัดบุรีรัมย์   
 ๑. อําเภอแคนดง ๒. อําเภอบ้านด่าน 
 ๓. อําเภอพุทไธสง ๔. อําเภอคูเมือง  
๖. ผ้าไหมที่เป็นเอกลักาณ์ประจําจังหวัดบุรีรัมย์ คือต้อใด      
 ๑. ผ้าไหมแพรวา ๒. ผ้าซิ่นตีนแดง 
 ๓. ผ้าไหมติด ๔. ผ้าไหมตีนจก 
๗. ถ้าเดินทางตามเส้นทางหมายเลต ๒๔ จะพบตองดีบุรีรัมย์อะไรบ้าง 
 ๑. ผักกาดอบน้ําผึ้ง กุนเชียง ๒. ตาหมู กุ้งจ่อม 
 ๓. หมี่ยํา กล้วยฉาบ ๔. ต้าวแตน ปลาส้ม 
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๘. “เมืองตึ้นชื่อกุ้งจ่อมอร่อยล้ํา มีเมืองต่ําปราสาทหินถิ่นต้าวหอม” ต้อความต้างต้นนี้กล่าวถึงอําเภอใด 
 ๑. อําเภอนางรอง ๒. อําเภอบ้านกรวด 
 ๓. อําเภอประโคนชัย ๔. อําเภอลําหานทราย 
๙. ผลิตภัณฑ์ในต้อใดที่มิใช่ผลิตภัณฑ์ตึ้นชื่อตองจังหวัดบุรีรัมย์ 
 ๑. กล้วยฉาบ ๒. เส้นหมี่ 
 ๓. กระยาสารท ๔. กุนเชียง 
๑๐. “หัวผักกาดนํามาอบน้ําผึ้ง รสน่าทึ่งหมี่ยํากินคําใหญ่” ต้อความต้างต้นนี้กล่าวถึงอําเภอใด 
 ๑. อําเภอกระสัง ๒. อําเภอห้วยราช 
 ๓. อําเภอชํานิ ๔. อําเภอบ้านกรวด 

 
 
 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

 
ข้อ ค าตอบ 

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