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ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อัญเชิญไปถวาย 
แด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จ�าพรรษากาล ณ วัดมัชฌิมาวาส ต�าบลหมากแข้ง อ�าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในวันเสาร์ 
ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ ปวงข้าพระพุทธเจ้ามีความปลาบปลื้มปีติ และส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า
ล้นกระหม่อม หาที่สุดมิได้
 โดยที่กฐินเป็นทั้งกาลทาน คือ ทานที่ก�าหนดด้วยกาล และสังฆทานที่ถวายแด่พระสงฆ์โดยที่มิได้จ�าเพาะ
เจาะจง จึงเป็นทานที่ส�าคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงยกย่องว่าเป็นทานที่มีผล มีอานิสงส์สูงสุด
 ในการรับพระราชทานผ้าพระกฐินไปทอดถวายในครั้งน้ี จึงเป็นการบ�าเพ็ญกิจอันเป็นมหากุศลอย่างยิ่ง  
ได้พร้อมใจกนัจดัให้มพีธิบี�าเพญ็กศุลสมโภชองค์ผ้าพระกฐนิพระราชทาน แล้วจงึอญัเชญิผ้าพระกฐนิพระราชทานไปถวาย
แด่พระภกิษสุงฆ์ ต่อจากนัน้จะมกีารมอบทนุการศึกษา มอบหนงัสือ เพือ่น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นพระราชกศุล 
เฉลิมพระเกียรติแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



สารบุญกฐิน ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล ้าเจ ้าอยู ่หัว  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล ้าโปรดกระหม ่อม พระราชทานผ ้าพระกฐินให ้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ  
ได้น้อมน�าอัญเชิญไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จ�าพรรษา ณ วัดมัชฌิมาวาส ต�าบลหมากแข้ง อ�าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี ในวันเสาร์ ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
 วัดมัชฌิมาวาส ได้รับพระราชทานบรมราชานุญาต สถาปนาเป็นพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดสามัญ  
ซึ่ง พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ขณะด�ารงต�าแหน่งเป็นข้าหลวงใหญ่ เป็นผู้ส�าเร็จราชการ 
หวัเมอืงลาวพวนในขณะนัน้ ได้ทรงบรูณะวดัโนนหมากแข้ง (ชือ่เดมิของวดัมชัฌมิาวาส) ซึง่เคยเป็นวดัร้าง แล้วเปลีย่นชือ่
วัดใหม่เป็นวัดมัชฌิมาวาส พร้อมกับการสร้างเมืองอุดรธานีขึ้น เมื่อราวพุทธศักราช ๒๔๓๖ มีพระพุทธรูปหินขาว 
ปางนาคปรกหรอืหลวงปูน่าค เป็นพระพทุธรปูทีข่ึน้ชือ่ในเรือ่งของความศักดิสิ์ทธิค์ูว่ดัมชัฌมิาวาสและคูบ้่านคูเ่มอืงอดุรธานี 
จนถึงปัจจุบัน
 ในนามพระภิกษุสงฆ์ และพุทธบริษัทวัดมัชฌิมาวาส ขออนุโมทนาในจิตที่เป็นมหากุศลของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีได้น้อมน�าผ้าพระกฐินพระราชทานมาถวายพระภิกษุสงฆ์ที่จ�าพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ อาวาสนี้ 
ขอผลานสิงส์แห่งการถวายผ้าพระกฐนิพระราชทานของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ รวมถงึศรทัธาจากสาธชุนทัว่สารทศิ 
จงมารวมกนัเป็นมหากศุลน้อมถวายแด่พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกล้า
เจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินี ตลอดพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และขอให้อธิการบดี ข้าราชการ พนักงานของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ ประกอบด้วยจตุรพิธพรชัย ๔ ประการ 
คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ สมความมุ่งมั่นปรารถนา ทุกประการเทอญ

พระธรรมวิมลมุนี ผศ.ดร.
เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง

เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี



สารผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

 พระกฐินพระราชทาน เป็นพระกฐินที่ถือว่าเป็นของหลวง เปิดโอกาสให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ 
ตลอดจนคณะบคุคลทีส่มควรขอรบัพระราชทานอญัเชญิไปถวายยงัพระอารามหลวงต่างๆ นอกจากพระอารามหลวงส�าคญั 
อีกทั้งผู้ที่ได้รับพระราชทานสามารถเพิ่มไทยธรรมที่เป็นของส่วนตน และองค์กร โดยเสด็จพระราชกุศลด้วยก�าลังศรัทธา
ก็ได้ โดยผ้าพระกฐินและบริวารพระกฐินจากกองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา เพื่อน�าไปทอด ณ พระอารามท่ีขอรับ
พระราชทานไว้ 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่รับสนองพระราชศรัทธา น�าผ้าพระกฐินพระราชทาน
ทอดถวาย ณ พระอารามหลวงเป็นประจ�าทุกปี ส�าหรับพุทธศักราช ๒๕๖๓ ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินไปถวายพระสงฆ ์
ณ วัดมัชฌิมาวาส ต�าบลหมากแข้ง อ�าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในวันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและจังหวัดอุดรธานีขออนุโมทนาขอบคุณผู ้มีจิตศรัทธาทุกท่าน  
ทั้งส ่วนราชการ ภาครัฐ และเอกชน ท่ีได ้มีส ่วนร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย  
และบุญกุศลที่ได้ร่วมกันบ�าเพ็ญในครั้งนี้ โปรดอ�านวยผลให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่สรรพสิ่งมงคล สมบูรณ์  
พูนผล ในสิ่งอันพึงปรารถนา โดยทั่วกัน

นายสยาม ศิริมงคล
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี



สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในกฐินกาล  
ณ วัดมัชฌิมาวาส ต�าบลหมากแข้ง อ�าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
 ด้วยความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้งปวง ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร 
นสิติ นกัเรยีน ผูป้กครอง ตลอดจนประชาคมชาวมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ จงึมีจิตศรทัธา การมหากุศล ร่วมปวารณาตน
ตั้งมั่นในการสุจริตและประกอบกิจชอบ เพื่อน้อมถวายพระพรให้พระองค์ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
 ขออานสิงส์แห่งกฐนิกาล จงดลบนัดาลให้ทุกท่านท่ีร่วมกนัถวายผ้าพระกฐนิด้วยจติกศุล ได้ซึมซบัพระพุทธคุณ 
พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ตลอดจนความดีงามทั้งปวง ส่งผลไปสู่สังคมแห่งสันติสุขสืบไป 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล)
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สิงหาคม ๒๕๖๓



สารจากประธานคณะกรรมการด�าเนินงาน

 ประเพณีทอดกฐินเป็นประเพณีส�าคัญที่พุทธศาสนิกชนชาวไทย ยึดถือปฏิบัติสืบทอดมาอย่างยาวนาน  
เพือ่ท�านบุ�ารงุส่งเสรมิพระพทุธศาสนาให้เจริญรุง่เรืองตามขนบธรรมเนยีมประเพณ ีโดยจดัท�าขึน้ตัง้แต่วันแรม ๑ ค�า่ เดอืน 
๑๑ ไปจนถึงวันขึ้น ๑๕ ค�่า เดือน ๑๒ จะท�าก่อนหรือหลังจากนี้ไม่ได้ และวัดหนึ่งๆจะรับกฐินเพียง ๑ ครั้ง ในรอบปี  
การถวายกฐินจัดเป็นสังฆทาน ถวายแด่พระสงฆ์ ไม่เฉพาะเจาะจงพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งและพิธีกรรมการทอดกฐินเป็น
มหากุศลส�าหรับร่วมบุญ
 มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ได้สบืสานประเพณทีอดกฐนิต่อเนือ่งมาตลอดทกุปี โดยในพทุธศักราช ๒๕๖๓ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน วดัมชัฌมิาวาส ต�าบล
หมากแข้ง อ�าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในวันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ และมีการสมโภช 
องค์ผ้าพระกฐินในวันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
 ในนามของประธานด�าเนินงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอกราบ
ขอบพระคุณ พระธรรมวิมลมุนี (สายพงศ์ อโนมปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง และเจ้าคณะจังหวัด
อดุรธาน ีทีใ่ห้การสนบัสนนุในการด�าเนนิงาน ท�าให้การเตรยีมงานเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย และขอขอบคุณผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุดรธานี วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร 
คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ผู้ปกครองนักเรียน ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตลอดจนบริษัท ห้างร้าน ที่มีส่วนร่วม
ท�าให้งานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย และส่ิงศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่าน และครอบครัว
ประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ และประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกกาลเทอญ

      
ว่าที่ร้อยตรี

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง)
ประธานด�าเนินงาน



ที่ อว ๘๗๒๓.๓/๓๗๓  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
    สุขุมวิท ๒๓ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

   

   ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�าพุทธศักราช ๒๕๖๓

เรียน อธิบดีกรมการศาสนา

  ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระ
กรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐนิพระราชทานให้กระทรวง กรม และหน่วยงานต่างๆ ทีม่จีติศรทัธา
น�าไปถวายพระสงฆ์จ�าพรรษา ณ พระอารามหลวง ทั่วราชอาณาจักรในกฐินกาลของทุกปีนั้น

  ในพุทธศักราช ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์ที่จะขอรับพระราชทาน 
ผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์จ�าพรรษา ณ วัดมัชฌิมาวาส ต�าบลหมากแข้ง อ�าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ประสานงานกับทางวัดมัชฌิมาวาส เรียบร้อยแล้ว

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอขอบพระคุณยิ่ง

   ขอแสดงความนับถือ

  

 
   (รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล)
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
โทร/โทรสาร. ๐ ๒๒๖๑ ๒๐๙๖



ที่ วธ ๐๓๐๘/๓๓๑  กรมการศาสนา
    ๑๐ ถนนเทียนร่วมมิตร
    เขตห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๑๐  
 

   ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจ�าปี ๒๕๖๓

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ้างถึง หนังสือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ อว ๘๗๒๓.๓/๓๗๓ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 ตามหนงัสอืทีอ้่างถึง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มคีวามประสงค์จะขอรบัพระราชทานผ้าพระกฐนิเพือ่น�า
ไปถวายพระสงฆ์จ�าพรรษา ประจ�าปี ๒๕๖๓ ณ วัดมัชฌิมาวาส ต�าบลหมากแข้ง อ�าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

 กรมการศาสนา จะได้ด�าเนนิการขอรบัพระราชทานผ้าพระกฐนิให้ตามความประสงค์ และขอให้ตดิต่อประสาน
งานกับวัดมัชฌิมาวาส เพื่อก�าหนดวัน เวลา ในการถวายผ้าพระกฐิน ทั้งนี้ โปรดก�าหนดวันถวายผ้าพระกฐินหลังจาก 
วันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตรงกับแรม ๘ ค�า่ เดือน ๑๑ ต่อไป

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

   ขอแสดงความนับถือ

   
   (นางศรีนวล ลัภกิตโร)
   รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
   อธิบดีกรมการศาสนา

กองศาสนพิธี
โทรศัพท ์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๒๒
โทรสาร. ๐ ๒๒๐๒ ๙๖๓๒



ที่ อว ๘๗๒๓.๓/๒๕๗  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
    สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ
    เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

   

   ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง พิธีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�าพุทธศักราช ๒๕๖๓

เรียน เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส

  ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระ
กรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐนิพระราชทานให้กระทรวง กรม และหน่วยงานต่างๆ ทีม่จีติศรทัธา
น�าไปถวายพระสงฆ์จ�าพรรษา ณ พระอารามหลวง ทั่วราชอาณาจักรในกฐินกาลของทุกปีนั้น

  ในพุทธศักราช ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ไป
ถวายพระสงฆ์จ�าพรรษา ณ วัดมัชฌิมาวาส ต�าบลหมากแข้ง อ�าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ได้ท�าหนังสือแจ้งกรมการศาสนาเรียบร้อยแล้ว และได้มอบให้อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงส�าราญ ผู้อ�านวยการ
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ โทร.๐๖ ๕๔๑๙ ๑๔๙๙ เป็นผู้ประสานงานกับทางวัดมัชฌิมาวาสในรายละเอียดอื่นๆ ต่อ
ไป

 ขอกราบนมัสการมาเพื่อโปรดพิจารณา

   กราบนมัสการด้วยความเคารพ

  

 
   (รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล)
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
โทร/โทรสาร. ๐ ๒๒๖๑ ๒๐๙๖



ประวัติการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๑๖ ณ วัดชินวราราม อ�าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๑๗ หลักฐานยังไม่แน่ชัด
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๑๘ ณ วัดตูม อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๙ ณ วัดอัมพวันเจติยาราม อ�าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 พ.ศ. ๒๕๒๐ ไม่ปรากฏหลักฐาน
ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๑ ณ วัดกลางมิ่งเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ครั้งที่ ๖ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๒ ณ วัดมัชฌิมาวาส อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ครั้งที่ ๗ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๓ ณ วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ ๘ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ ณ วัดกลางวรวิหาร อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ครั้งที่ ๙ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๒๕ ณ วัดบรมนิวาส เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา 
    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ ณ วัดมหาชัย อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ครั้งที่ ๑๒ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ�าเภอเมือง จังหวัดแพร่
ครั้งที่ ๑๓ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ ณ วัดคูหาสวรรค์ อ�าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ครั้งที่ ๑๔ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๓๐ ณ วัดเกตุการาม อ�าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ครั้งที่ ๑๕ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ ณ วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร อ�าเภอบางปะอิน
    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ ๑๖ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา 
    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ ๑๗ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ ณ วัดมหาชัย อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ครั้งที่ ๑๘ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ ณ วัดคูหาสวรรค์ อ�าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ครั้งที่ ๑๙ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ ณ วัดวชิรธรรมสาธิต เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ ๒๐ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ ณ วัดมัชฌิมาวาส อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ครั้งที่ ๒๑ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ ณ วัดมหาชัย อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ครั้งที่ ๒๒ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๘ ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
ครั้งที่ ๒๓ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ ณ วัดคูหาสวรรค์ อ�าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ครั้งที่ ๒๔ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ณ วัดเขียนเขต อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ครั้งที่ ๒๕ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ณ วัดเสนาสนาราม อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา 
    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ ๒๖ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ณ วัดเจษฎาราม อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
ครั้งที่ ๒๗ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ ณ วัดอุดมธานี อ�าเภอเมือง จังหวัดนครนายก



ครั้งที่ ๒๘ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ ๒๙ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ณ วัดรัชฏาธิษฐานราชวิหาร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ ๓๐ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าพูน
ครั้งที่ ๓๑ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ณ วัดไชโยวรวิหาร อ�าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
ครั้งที่ ๓๒ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ�าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ครั้งที่ ๓๓ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ ณ วัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร อ�าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ครั้งที่ ๓๔ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เขตบางกอกน้อย
    กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ ๓๕ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อ�าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ครั้งที่ ๓๖ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ วัดสระแก้ว อ�าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
ครั้งที่ ๓๗ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ วัดพระบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา 
    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ ๓๘ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ วัดสุทธิวาตวราราม อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ครั้งที่ ๓๙ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร อ�าเภอเมือง จังหวัดตาก
ครั้งที่ ๔๐ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ วัดศรีโสดา อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๔๑ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ วัดพระธาตุหลวงเหนือ นครหลวงเวียงจันทน์ 
    ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ครั้งที่ ๔๒ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ครั้งที่ ๔๓ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร อ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ครั้งที่ ๔๔ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ ๔๕ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ วัดพระแก้ว อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ครั้งที่ ๔๖ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร อ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๔๗ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ วัดมัชฌิมาวาส อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี



ก�าหนดการ
พิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน และพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พุทธศักราช ๒๕๖๓
ณ วัดมัชฌิมาวาส ต�าบลหมากแข้ง อ�าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

วันศุกร์ที่ ๒๓ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
-----------------------------

พิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน 
(ณ ศาลาบุญสิงห์ วัดมัชฌิมาวาส ต�าบลหมากแข้ง อ�าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี) 

วันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ (วันขึ้น ๗ ค�่า เดือน ๑๒)
เวลา ๐๙.๐๐ น. - พิธีบวงสรวง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เจ้าเมืองอุดรธานี 
  ณ หน้าพระอุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส
เวลา ๑๒.๓๐ น. - ตั้งองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ ศาลาบุญสิงห์ วัดมัชฌิมาวาส
เวลา ๑๖.๐๐ น. - ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณาจารย์ ข้าราชการ ชมรมผู้สูงอายุ ผู้แทนจากหน่วยงาน 
  บุคลากร แขกรับเชิญจากจังหวัดอุดรธานี แขกผู้มีเกียรติ และผู้ร่วมงานพร้อมกันบริเวณพิธีสมโภช
  องค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ ศาลาบุญสิงห์ วัดมัชฌิมาวาส
เวลา ๑๖.๓๐ น. - เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส ต�าบลหมากแข้ง อ�าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะสงฆ์ 
  ๑๐ รูป เดินทางมาถึงบริเวณพิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน
 - เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์ขึ้นนั่งบนอาสนสงฆ์ จ�านวน ๑๐ รูป
 - อธิการบดีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
 - อธิการบดีถวายความเคารพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
  ณ บริเวณที่ตั้งองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ถวายความเคารพ
 - เจ้าหน้าที่กล่าวน�าบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล
 - พระสงฆ์ให้ศีล
 - เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร
  - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ /อธิการบดีจุดเทียนน�้ามนต์ 
 - อธกิารบดแีละคณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลัยถวายจตปัุจจยัไทยธรรม พระสงฆ์อนโุมทนา กรวดน�า้รบัพร 
  ประธานสงฆ์ประพรมน�า้พระพุทธมนต์
 - อธิการบดีกราบลาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ 
  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
 - อธิการบดีมอบทุนการศึกษาให้กับสถาบันการศึกษา ๓ โรงเรียน
   ๑. โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดมัชฌิมาวาส
   ๒. โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม 
   ๓. โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล



 - อธิการบดีมอบเงินสนับสนุนวงดุริยางค์ ๑ โรงเรียน
   ๑. โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
 - อธิการบดีมอบหนังสือให้กับสถาบันการศึกษา ๒ โรงเรียน
   ๑. โรงเรียนวัดสิริมงคล
   ๒. โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา วัดพุทธนิมิตร 
 - เสร็จพิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน

งานฉลององค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน 
(ณ วัดมัชฌิมาวาส ต�าบลหมากแข้ง อ�าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี) 

เวลา ๑๘.๐๐ น. - การแสดงขบวนแห่แซ่ซ้องร้องเอิ้นขวัญ โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล และชมรมโปงลางชัยพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
เวลา ๑๘.๑๐ น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีกล่าวต้อนรับ
เวลา ๑๘.๑๕ น. - รองอธกิารบด ีมหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ กล่าวรายงานพธีิสมโภชและงานฉลององค์ผ้าพระกฐนิ
  พระราชทาน
เวลา ๑๘.๒๐ น. - อธิการบดีกล่าวเปิดงานฉลององค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน
เวลา ๑๘.๒๕ น. - การแสดงชุดที่ ๑ ดวงมณีน้อมศรัทธา โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เวลา ๑๘.๓๕ น. - รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน พร้อมชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม
 - การแสดงชุดที่ ๒ ฟ้อนพุทธบูชาลีลานาคราชพญาศรีสุทโทนาคราชค�าชะโนดอ�านวยพร 
  โดย ชมรมโปงลางชัยพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 - การแสดงชุดที่ ๓ เปิดวงโปงลาง โดย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
 - การแสดงชุดที่ ๔ ฟ้อนสเลเต โดย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
 - การแสดงชุดที่ ๕ ราชพฤกษ์ศรีนครินทร์ โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 - การแสดงชุดที่ ๖ ฟ้อนหอมกลิ่นเมืองอุดร โดย ชมรมโปงลางชัยพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 - การแสดงชุดที่ ๗ ล�าเพลิน โดย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
 - การแสดงชุดที่ ๘ เต้ยลา โดย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
 - การแสดงชุดที่ ๙ โดย โรงเรียนสตรีราชินูทิศจังหวัดอุดรธานี
เวลา ๒๐.๐๐ น. - เสร็จงานฉลององค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน

การแต่งกาย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย กรรมการด�าเนินงาน ผู้แทนจากหน่วยงาน ชมรมผู้สูงอายุ บุคลากร ผู้ร่วมงาน 
 แต่งชุดไทย ผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองหรือชุดสุภาพ 



พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
(ณ วัดมัชฌิมาวาส ต�าบลหมากแข้ง อ�าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี) 

วันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ (วันขึ้น ๘ ค�่า เดือน ๑๒) 
เวลา ๐๘.๔๕ น. - ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณาจารย์ ข้าราชการ ชมรมผู้สูงอายุ ผู้แทนจากหน่วยงาน 
  บุคลากร แขกรับเชิญจากจังหวัดอุดรธานี แขกผู้มีเกียรติ และผู้ร่วมงานพร้อมกันบนพระอุโบสถ 
  วัดมัชฌิมาวาส 
เวลา ๐๙.๐๐ น. - อัญเชิญองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานแห่เวียนประทักษิณาวัตร (เวียนขวา) รอบพระอุโบสถ ๓ รอบ
 - อธิการบดีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานวางบนโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
  ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถ 
 - ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณาจารย์ ข้าราชการ ชมรมผู้สูงอายุ ผู้แทนจากหน่วยงาน 
  บุคลากร แขกรับเชิญจากจังหวัดอุดรธานี แขกผู้มีเกียรติ และผู้ร่วมงาน พร้อมกันในพระอุโบสถ 
  (ผู้บริหาร ข้าราชการ แต่งเครื่องแบบปกติขาว พนักงานมหาวิทยาลัย แต่งเครื่องแบบปกติขาว) 
  และบริเวณรอบพระอุโบสถ แต่งกายสุภาพ 
เวลา ๑๐.๐๙ น. - อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้รับพระราชทานให้ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
  เป็นประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธีหน้าพระอุโบสถ (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์) 
 - อธิการบดีถวายความเคารพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 
  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 - อธิการบดีรับผ้าบนพานแว่นฟ้าหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
  ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และอุ้มประคองผ้าพระกฐินพระราชทานยืนตรง 
  ถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 
 - อธิการบดีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน เดินเข้าสู่พระอุโบสถ 
 - อธิการบดีวางผ้าพระกฐินพระราชทานบนพานแว่นฟ้าหน้าพระสงฆ์รูปที่สอง 
 - อธิการบดีจุดธูปเทียนบูชาพระประธานพระอุโบสถและกราบ ๓ ครั้ง 
 - อธิการบดียกผ้าพระกฐินพระราชทานขึ้นอุ้มประคอง ประนมมือ ผินหน้าไปทางพระประธาน
  ในพระอุโบสถ กล่าวค�านมัสการ นะโมฯ (๓ จบ) 
 - อธิการบดีผินหน้าไปทางพระสงฆ์กล่าวค�าถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
 - อธิการบดีวางผ้าพระกฐินพระราชทานบนพานแว่นฟ้าและยกทั้งพานประเคนพระสงฆ์รูปที่สอง
 - อธิการบดีประเคนพานเทียนพระปาฏิโมกข์ กลับไปนั่ง ณ เก้าอี้ที่จัดไว้
 - พระสงฆ์ท�าพิธีอปโลกน์ และสวดญัตติทุติยกรรมวาจา
 - พระสงฆ์รูปที่ได้รับฉันทานุมัติให้เป็นองค์ครองผ้าพระกฐินพระราชทาน
 - อธิการบดีถวายเครื่องบริวารกฐินพระราชทานแก่เจ้าอาวาส (เครื่องกฐินพระราชทานทั้งหมด)
 - ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
  ที่มหาวิทยาลัยจัดหามาแด่พระสงฆ์ทั้งหมด 
 - พิธีกรประกาศจ�านวนเงินที่ถวายให้ทราบทั่วกัน



 - อธิการบดีถวายใบปวารณาจตุปัจจัยตามที่ประกาศแก่ประธานสงฆ์
 - พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานสงฆ์ถวายอดิเรก
 - อธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณาจารย์ ข้าราชการ ชมรมผู้สูงอายุ ผู้แทนจาก
  หน่วยงาน บุคลากร แขกรับเชิญจากจังหวัดอุดรธานี แขกผู้มีเกียรติ และผู้ร่วมงานกรวดน�้ารับพร
 - อธิการบดีกราบลาพระรัตนตรัย กราบลาพระสงฆ์
 - ประธานสงฆ์มอบของท่ีระลกึให้แก่อธกิารบดแีละผูบ้รหิารมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ผูแ้ทนจาก
  หน่วยงาน คณาจารย์ ข้าราชการ ชมรมผู้สูงอายุ บุคลากร แขกรับเชิญจากจังหวัดอุดรธานี 
  แขกผู้มีเกียรติและผู้ร่วมงาน
 - อธิการบดีออกจากพระอุโบสถ
 - เสร็จพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. - อธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ ศาลาบุญสิงห์ 
  วัดมัชฌิมาวาส ต�าบลหมากแข้ง อ�าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
เวลา ๑๑.๓๐ น. - อธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณาจารย์ ข้าราชการ ชมรมผู้สูงอายุ ผู้แทนจาก
  หน่วยงาน บคุลากร แขกรบัเชญิจากจงัหวดัอดุรธาน ีแขกผูมี้เกยีรตแิละผูร่้วมงานรบัประทานอาหาร
  กลางวันร่วมกัน ณ ศาลาบุญสิงห์
เวลา ๑๓.๐๐ น. - อธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้แทนจากหน่วยงาน คณาจารย์ ข้าราชการ 
  ชมรมผู้สูงอายุ และบุคลากรเดินทางออกจากวัดมัชฌิมาวาส ต�าบลหมากแข้ง อ�าเภอเมืองอุดรธานี 
  จังหวัดอุดรธานี

การแต่งกาย ๑. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ข้าราชการ กรรมการด�าเนินงาน ผู้แทนจากหน่วยงาน แต่งเครื่องแบบปกติขาว
   พนักงานมหาวิทยาลัยแต่งกายชุดพนักงานมหาวิทยาลัย แต่งกายชุดสากลนิยม หรือชุดสุภาพ
 ๒. คณาจารย์ บุคลากรและแขกผู้มีเกียรติ ที่เดินทางไปร่วมพิธี แต่งกายชุดสากลนิยม หรือชุดสุภาพ 



สารบัญ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๒๗
กฐิน ๓๐
การสร้างเมืองอุดรธานีและวัดมัชฌิมาวาส ๔๒
ประวัติวัดมัชฌิมาวาส ๔๗
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ๕๙
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ๖๓
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วันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๘ ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๑๑ ค�่า เดือน ๑๒ ปีมะแม เวลา ๑๘.๓๐ น.  
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เอกอัครศาสนูปถัมภก  
พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จเยี่ยมวัดมัชฌิมาวาส  
ทางวัดได้จัดการต้อนรับเสด็จ ณ ภายในพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเข้าไปภายในพระอุโบสถ 
ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วทรงปฏิสันถารกับพระธรรมวินยานุยุตต์ (บุญ ปุญฺญสิริมหาเถระ) เจ้าอาวาส 
๔ ข้อ คือ ตรัสถามว่า ๑. วัดนี้สร้างขึ้นแต่เมื่อใด ๒. พระภิกษุสามเณรในวัดนี้มีจ�านวนเท่าไร ๓. ประชาชนมีความ
เลื่อมใสให้ความอุปถัมภ์มากหรือไม่ ๔. วัดนี้เป็นวัดมาแต่เดิมหรือสร้างขึ้นใหม่ พระธรรมวินยานุยุตต์ เจ้าอาวาส  
ได้ถวายพระพรวิสัชนาให้ทรงทราบ แล้วได้ถวายพระพุทธรูปปางนาคปรก ขนาด ๕ นิ้ว ๑ องค์ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวถวายปวารณาบัตรบ�ารุงวัดมีมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท แล้วเสด็จออกไปภายนอกพระอุโบสถ ทรงประทับยืน
จุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปนาคปรก ที่หน้ามุขพระอุโบสถ แล้วเสด็จกลับ
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วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ ตรงกับวันพุธ แรม ๗ ค�่า เดือน ๑๑ ปีมะโรง เวลา ๑๖.๓๐ น. สมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนน ีได้เสดจ็เยีย่มวดัมชัฌมิาวาส ทางวดัได้จดัต้อนรบัทีภ่ายในพระอโุบสถ สมเดจ็ได้เสดจ็เข้าไปภายในพระ
อุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วประทับที่พระเก้าอี้ตรัสปฏิสันถารกับพระเทพวิสุทธาจารย์  
(บุญ ปุญฺญสิริมหาเถระ) เจ้าอาวาสประมาณ ๕ นาที จึงเสด็จกลับ สมเด็จได้ถวายกัปปิยภัณฑ์บ�ารุงวัดเป็นมูลค่า 
๑,๐๐๐ บาท และยาต�าราหลวงชุดใหญ่ ๑๕๐ ชุด
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พระธรรมวิมลมุนี (สายพงศ์ อโนมปญฺโญ)
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พระอุโบสถ
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หลวงพ่อนาค
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หลวงปู่ดีเนาะ ภายในวิหารพระเทพวิสุทธาจารย์



มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พัฒนาจาก โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง และวิทยาลัยวิชาการศึกษา โรงเรียน
ฝึกหดัครูชัน้สงู สถาปนาเมือ่พุทธศกัราช ๒๔๙๒ ยกฐานะเป็นวทิยาลัยวชิาการศึกษา เมือ่พุทธศักราช ๒๔๙๖ และสถาปนา
เป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๗

โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีประวัติศาสตร์มายาวนาน ถือก�าเนิดขึ้นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒  
ในกระแสสังคมท่ีเริม่คลีค่ลายจากการตืน่ตระหนกภยัสงคราม ปัญหาเศรษฐกิจและสงัคม หลงัจากทีอ่งค์การสหประชาชาติ
ได้ก่อก�าเนดิข้ึน เพ่ือมุง่เน้นความสมานฉนัท์และผลกัดนัความร่วมมอืทางด้านต่างๆ รวมท้ังการผลักดนัทางด้านการศึกษา 
เพือ่ให้โลกใบนีเ้จรญิก้าวหน้าและมสีตปัิญญามากขึน้ “โรงเรยีนฝึกหดัครูชัน้สงู” ภายใต้กระทรวงศึกษาธกิาร ได้สถาปนา
ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๒ ณ ถนนประสานมิตร กรุงเทพมหานคร เพื่อผลักดันการศึกษาทางด้าน
วชิาชพีคร ูในช่วงเวลาทีว่ชิาชพีครขูาดแคลนและไม่สมดลุกบัการขยายตวัของสงัคม และศาสตร์ทางด้านการศึกษายงัใหม่
ต่อสังคมในขณะนั้น เป็นการเร่ิมต้นการศึกษาในระดับวุฒิประกาศนียบัตรครูประถมศึกษา และประกาศนียบัตร 
ครมูธัยมศกึษา โรงเรยีนฝึกหดัครชูัน้สงูถอืก�าเนดิขึน้จากการผลกัดันของ ศาสตราจารย์ ม.ล.ป่ิน มาลากลุ ซ่ึงเป็นปลดักระทรวง
ศึกษาธิการอยู่ในขณะนั้น และท่านก็ได้มีบทบาททางด้านการศึกษาทั้งที่โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง วิทยาลัยวิชาการศึกษา 
และสังคมไทย
 เมือ่โรงเรยีนฝึกหดัครชูัน้สงูได้ถอืก�าเนดิขึน้แล้ว กระทรวงศกึษาธกิารได้แต่งตัง้ให้หลวงสวสัดสิารศาสตรพทุธิ 
ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ระหว่างพุทธศักราช ๒๔๙๒-๒๔๙๖ ท่านเป็นผู้น�าและผู้วางรากฐาน
ระเบียบแบบแผนของการฝึกหัดครู เป็นผู้บุกเบิกงานวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ และเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น
แบบแผนของปูชนียบุคคลในวิชาชีพครูอย่างสูงยิ่ง

วิทยาลัยวิชาการศึกษา
 เมื่อถึงพุทธศักราช ๒๔๙๖ ปัญหาการขาดแคลนครูและนักการศึกษาเป็นปัญหาที่รุนแรงยิ่งข้ึนในสังคมไทย 
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมในทุกๆ ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ผู้น�าการศึกษาสมัยใหม่หรือผู้น�า 
การศึกษาแบบพิพฒันาการนยิม (Progressivism) ในสงัคมไทย ได้เสนอต่อกระทรวงศกึษาธกิารให้ก่อตัง้วทิยาลัยวชิาการ
ศึกษา (College of Education) ขึ้นเพื่อพัฒนาปรัชญา แนวคิด และความรู้ความสามารถทางด้านการศึกษาสมัยใหม่  
ให้สอดคล้องผสานสัมพันธ์กับสังคมประชาธิปไตย รวมทั้งการพัฒนาการศึกษาศาสตร์ให้เป็นวิชาชีพที่มีระบบแบบแผน
และมีความลุ่มลึกในสังคมไทย พร้อมกับการประสาทปริญญาทางด้านศึกษาศาสตร์ ทั้งในระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต  
และดษุฎบีณัฑติ เมือ่แรกเริม่การสถาปนาวทิยาลัยวชิาการศกึษาขึน้แทนโรงเรยีนฝึกหดัครชูัน้สงูนัน้ (๑๖ กนัยายน ๒๔๙๗) 
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ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ได้รับมอบหมายให้ด�ารงต�าแหน่งอธิการในระหว่างพุทธศักราช ๒๔๙๘-๒๔๙๙ 
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าคณะวิชาการศึกษา หลังจากนั้นจึงได้ด�ารงต�าแหน่งอธิการวิทยาลัย
วิชาการศึกษา จนถึงพุทธศักราช ๒๕๑๑ 
 วิทยาลัยวิชาการศึกษา ได้เป็นผู้น�าในการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ภายใต้แนวคิด
ระบบโรงเรียนสาธิต (Demonstration School) เพื่อให้โรงเรียนสาธิตเป็นแปลงทดลองค้นคว้า ในระบบการศึกษา 
พื้นฐานสมัยใหม่ วิทยาลัยวิชาการศึกษาจัดระบบการศึกษาแบบวิทยาเขต โดยขยายวิทยาเขตปทุมวัน (๒๔๙๘)  
วิทยาเขตบางแสน (๒๔๙๘) วิทยาเขตพิษณุโลก (๒๕๑๐) วิทยาเขตมหาสารคาม (๒๕๑๑) วิทยาเขตสงขลา (๒๕๑๑) 
วิทยาเขตพระนคร (๒๕๑๒) และวิทยาเขตพลศึกษา (๒๕๑๓) โดยมีวิทยาเขตประสานมิตรเป็นศูนย์กลางการบริหาร
 วิทยาลัยวิชาการศึกษา ภายใต้การน�าของ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ในฐานะที่ท่านเป็นนักวิชาการ 
และนกัการศกึษาสมยัใหม่ ได้พฒันาแนวคดิแบบพพิฒันาการนยิมและการเรยีนการสอนสมยัใหม่จากสงัคมตะวนัตก น�ามาวาง
หลักปักฐานไว้ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นระบบห้องสมุด ระบบคะแนน ระบบการวัดผล รวมทั้งวิชาการศึกษาสมัยใหม่ที่
ก้าวหน้าทีส่ดุในสงัคมไทยขณะน้ัน นอกจากนัน้แล้ว วทิยาลยัวชิาการศกึษายงัได้รบัการช่วยเหลอืท้ังด้านบคุลากร หนงัสอื 
และทุนการศึกษามากมาย จนอาจกล่าวได้ว่า วิทยาลัยวิชาการศึกษา มีระบบการศึกษาที่ก้าวหน้าที่สุดในช่วงเวลานั้น 
ตราหรือเครื่องหมายของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ซ่ึงเป็นสมการทางด้านคณิตศาสตร์ y = ex (Exponential Curve)  
เส้นกราฟของการขยายเพ่ิมขึน้ มีความหมายสอดคล้องปรชัญาทีว่่า “การศกึษาคอืความเจรญิงอกงาม” หรอื “สกิขฺา วริฬุหฺิ 
สมฺปตฺตา” หรือ “Education is Growth” รวมทั้งสอดคล้องกับ “สีเทา–แดง” ซึ่งสีเทา เป็นสีของสมอง หมายถึง “ความคิด” 
และสีแดงเป็นสีของเลือด หมายถึง “ความกล้าหาญ” สีเทา – แดง จึงหมายถึง “คิดอย่างกล้าหาญ”

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 พุทธศักราช ๒๕๑๖ ก่อนหน้าเหตกุารณ์ ๑๔ ตลุาคม ๒๕๑๖ ในช่วงเวลาท่ี ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร 
ด�ารงต�าแหน่งอธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษา คณาจารย์ นิสิต และข้าราชการ ได้ร่วมกันเรียกร้องต่อรัฐบาลให้ปรับฐานะ
วิทยาลัยวิชาการศึกษาเป็นมหาวิทยาลัย และย้ายสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการไปขึ้นกับทบวงมหาวิทยาลัย  
ท่ามกลางการปกครองที่เข้มงวดรุนแรงของรัฐบาลทหารในขณะนั้น เพื่อความคล่องตัวในการพัฒนาโครงสร้างการบริหาร 
และการเรียนการสอนที่จ�ากัด ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยและการขยายตัวที่มีความหลากหลายวิชาชีพ ท้ายที่สุด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “มหาวิทยาลัยที่เจริญเป็นศรีสง่าแก่มหานคร” ก็ได้รับการสถาปนาข้ึนในปีถัดมา  
(๒๙ มิถุนายน ๒๕๑๗) โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร เป็นอธิการบดี (พุทธศักราช ๒๕๑๗-๒๕๒๑) 
 มหาวทิยาลยัมรีะบบบรหิารจดัการในรปูแบบวทิยาเขตมาจนถงึพทุธศกัราช ๒๕๓๓ รวมเวลา ๑๖ ปี วทิยาเขต
จงึเริม่แยกออกไปเป็นมหาวทิยาลัยอสิระโดยมกีารบรหิารจดัการและงบประมาณเป็นของตนเอง ดงันี ้พทุธศกัราช ๒๕๓๓ 
วทิยาเขตบางแสน ยกฐานะเป็นมหาวทิยาลยับรูพา วทิยาเขตพษิณโุลก ยกฐานะเป็นมหาวทิยาลยันเรศวร พทุธศกัราช ๒๕๓๖  
ยุบรวมวิทยาเขตปทุมวัน บางเขน และประสานมิตรเข้าเป็นวิทยาเขตกลาง พุทธศักราช ๒๕๓๗ วิทยาเขตมหาสารคาม 
ยกฐานะเป็นมหาวทิยาลยัมหาสารคาม พทุธศกัราช ๒๕๓๙ วิทยาเขตสงขลายกฐานะเป็นมหาวิทยาลยัทกัษณิ และมกีารขยาย
พื้นที่ออกไปที่อ�าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในพุทธศักราช ๒๕๓๕
 จากอดีต (พุทธศักราช ๒๔๙๗-๒๕๑๘) ที่มีคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ส�านักทดสอบ
ทางการศึกษาและจิตวิทยา ส�านักงานอธิการบดี ส�านักหอสมุดกลาง คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์ คณะพลศกึษา และบณัฑติวทิยาลยั ในช่วงแผนพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษา ระยะที ่๕ (พทุธศกัราช 
๒๕๒๕-๒๕๒๙) ได้จดัตัง้คณะแพทยศาสตร์ แผนพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษา ระยะที ่๗ (พทุธศกัราช ๒๕๓๕-๒๕๓๙) 
จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์* ส�านักคอมพิวเตอร์ 
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สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม* ส�านักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา* คณะเภสัชศาสตร์  
และแผนพฒันาการศกึษาระดับอุดมศกึษา ระยะที ่๘ (พุทธศกัราช ๒๕๔๐-๒๕๔๘) จัดตัง้ คณะพยาบาลศาสตร์* สถาบันส่ิงแวดล้อม
และทรัพยากร* สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ* ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา* ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี** แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๙ (พุทธศักราช ๒๕๔๕-๒๕๔๙) จัดต้ังวิทยาลัย
นานาชาตเิพือ่ศกึษาความยัง่ยนื* วิทยาลยันวตักรรมส่ือสารสงัคม* ศูนย์บรกิารวชิาการ*** ส�านกังานบรหิารกจิการหอพัก 
ศูนย์กีฬา มศว*** แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๐ (พุทธศักราช ๒๕๕๐-๒๕๕๔) จัดตั้งวิทยาลัย 
โพธิวิชชาลัย* อ�าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว และขยายบทบาทไปที่จังหวัดตาก เชียงใหม่ น่าน เลย สุพรรณบุรี และสตูล 
ซึง่โครงการดงักล่าวเป็นโครงการต้นแบบของมหาวทิยาลัยชมุชนกระบวนทศัน์หนึง่ทีม่คีวามร่วมมอืกบัภาคีต่างๆ ในพืน้ที่ 
เน้นการผลิตบัณฑิตคืนถิ่นบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประการส�าคัญ จัดตั้ง
ส�านักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ* คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร* และรับโอน 
โรงพยาบาลชลประทาน (๗ ตุลาคม ๒๕๕๐) สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มาสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดตั้ง
คณะวฒันธรรมสิง่แวดล้อมและการท่องเทีย่วเชงินเิวศ ซึง่เกดิจากการรวมสถาบนัสิง่แวดล้อมและทรพัยากร และสถาบนั
พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ จัดตั้งสถาบัน
ยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย และจัดตั้งส�านักนวัตกรรมการเรียนรู้ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๑ 
(พุทธศักราช ๒๕๕๕-๒๕๕๙) จัดตั้ง สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษา
 พุทธศักราช ๒๕๔๙ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้า ทั้งทางด้าน
คุณภาพมาตรฐานวิชาการท่ีเป็นเลิศด้านกายภาพ ด้านศักยภาพของคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตตลอดจนเชื่อมโยงกับ
ชุมชนสังคม โดยเปิดพื้นท่ีมหาวิทยาลัยออกสู่ถนนอโศกมนตรีโดยจัดซ้ือที่ดินจ�านวน ๓ แปลงคือ ที่ดิน ๒ แปลง  
พื้นที่ ๖ ไร่ ๒ งาน ๒๘ ตารางวา ติดกับถนนอโศกมนตรีเพื่อก่อสร้างอาคารสูง ๑๗ ชั้น (อาคารบริการ : ศาสตราจารย์หม่อมหลวง
ปิ่น มาลากุล) และอาคารสูง ๒๒ ชั้น (อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี) ที่ดินแปลงที่ ๓ พื้นที่ ๑ ไร่  
๒ งาน ริมคลองแสนแสบ 
 พทุธศกัราช ๒๕๕๙ มหาวทิยาลยัเกดิความเปลีย่นแปลงทีส่�าคญั คือ การเป็นมหาวทิยาลยัในก�ากบัของรฐับาล
มจีดุประสงค์เพือ่การบรหิารงานทีค่ล่องตัวมากขึน้ มีการเปลีย่นแปลงโครงสร้างของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั โดยให้ 
ศูนย์กีฬา มศว อยู่ภายใต้การดูแลของคณะพลศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษาอยู่ภายใต้การดูแลของคณะวิทยาศาสตร์ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษอยู่ภายใต้การดูแลของคณะศึกษาศาสตร์ ศูนย์บริการวิชาการและส�านักบริหาร
กจิการหอพกัทีไ่ด้เปลีย่นช่ือเป็นศนูย์บรหิารกจิการหอพกั เป็นหน่วยงานภายในส�านกังานอธกิารบด ีเปลีย่นช่ือหน่วยงาน
บางแห่ง คือ คณะสหเวชศาสตร์เป็นคณะกายภาพบ�าบัด ส�านักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะเป็น 
คณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔) ที่ยึดหลัก “ปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง” “การพฒันาทีย่ัง่ยนื” และ “คนเป็นศนูย์กลางการพฒันา” ทีต่่อเนือ่งจากแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๙-๑๑ 
และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล�้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพ 
การผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยจึงได้จัดตั้งคณะขึ้นมาอีก ๒ แห่ง คือ วิทยาลัยอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ และคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมที่ยั่งยืนตลอดไป

หมายเหตุ	 *	เป็นส่วนงานในก�ากับของมหาวิทยาลัยโดยมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
	 **	 เป็นหน่วยงานสังกัดคณะแพทยศาสตร	์
	 ***	เป็นหน่วยงานท่ีจดัตัง้โดยมมีตสิภามหาวิทยาลยัให้มกีารบริหารจดัการท่ีต่างไปจากส่วนงานในก�ากบั	ฐานะ
ไม่เทียบเท่าคณะ	สถาบัน	ส�านัก



กฐิน
๑. ความหมาย
 ๑.๑ ค�าว่ากฐิน มีความหมายเกี่ยวข้องกันถึง ๔ ประการ คือ
   เป็นชื่อของกรอบไม้ อันเป็นแม่แบบส�าหรับท�าจีวร ซึ่งอาจเรียกว่าสะดึง ก็ได้
   เป็นชื่อของผ้า ที่ถวายแด่พระสงฆ์เพื่อท�าจีวรตามแบบกรอบหรือไม้นั้น
   เป็นชื่อของบุญกิริยา คือการท�าบุญ ในการถวายผ้ากฐินเพื่อให้สงฆ์ท�าเป็นจีวร
   เป็นชือ่ของสงัฆกรรม คอืกิจกรรมของสงฆ์ทีจ่ะต้องมกีารสวดประกาศขอรบัความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุ
ของสงฆ์ ในการมอบผ้ากฐินให้แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง 

 กฐินที่เป็นชื่อของกรอบไม้ 
 หมายถึง กรอบไม้แม่แบบส�าหรับท�าจีวร ซึ่งอาจเรียกว่าสะดึงก็ได้ เนื่องจากในครั้งพุทธกาล การท�าจีวรให้มี
รปูลกัษณะตามท่ีก�าหนดกระท�าได้โดยยาก จงึต้องท�ากรอบไม้ส�าเรจ็รปูไว้ เพือ่เป็นอปุกรณ์ส�าคญัในการท�าเป็นผ้านุง่หรอื
ผ้าห่มหรือผ้าห่มซ้อนที่เรียกว่าจีวรเป็นส่วนรวม ผืนใดผืนหนึ่งก็ได้ ในภาษาไทยนิยมเรียกผ้านุ่งว่า สบง ผ้าห่มว่า จีวร และ 
ผ้าห่มซ้อนว่า สังฆาฏิ การท�าผ้าโดยอาศัยแม่แบบเช่นนี้ คือทาบผ้าลงไปกับแม่แบบแล้วตัดเย็บย้อมท�าให้เสร็จในวันน้ัน
ด้วยความสามัคคีของสงฆ์ เป็นการร่วมใจกันท�ากิจที่เกิดขึ้นและเมื่อท�าเสร็จหรือพ้นก�าหนดกาลแล้ว แม่แบบหรือกฐิน
นั้นก็รื้อเก็บไว้ใช้ในการท�าผ้าเช่นนั้นอีกในปีต่อๆ ไป การรื้อแบบไม้นี้เรียกว่า เดาะ ฉะนั้นค�าว่า กฐินเดาะ หรือ เดาะกฐิน 
จึงหมายถึงการรื้อไม้แม่แบบเพื่อเก็บไว้ใช้ในโอกาสหน้า

 กฐินที่เป็นชื่อของผ้า 
 หมายถึง ผ้าที่ถวายให้เป็นกฐินภายในก�าหนดกาล ๑ เดือน นับตั้งแต่วันแรม ๑ ค�า่ เดือน ๑๑ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค�่า 
เดือน ๑๒ ผ้าที่จะถวายนั้นจะเป็นผ้าใหม่ หรือผ้าเทียมใหม่ เช่น ผ้าฟอกสะอาด หรือผ้าเก่า หรือผ้าบังสุกุล คือ ผ้าที่เขาทิ้งแล้ว 
และเป็นผ้าเปื้อนฝุ่นหรือผ้าตกตามร้านก็ได้ ผู้ถวายจะเป็นคฤหัสถ์ก็ได้ เป็นภิกษุหรือสามเณรก็ได้ ถวายแก่สงฆ์แล้ว 
ก็เป็นอันใช้ได้

 กฐินที่เป็นชื่อของบุญกิริยา คือการท�าบุญ
 หมายถึง การถวายผ้ากฐินเป็นทานแก่พระสงฆ์ผู้จ�าพรรษาอยู่ในวัดใดวัดหนึ่งครบ ๓ เดือน เพื่อสงเคราะห์ 
ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบให้มีผ้านุ่งหรือผ้าห่มใหม่ จะได้ใช้ผลัดเปลี่ยนของเก่าที่จะขาด หรือช�ารุด การท�าบุญถวายผ้ากฐิน 
หรือที่เรียกว่า ทอดกฐิน คือทอดหรือวางผ้าลงไปแล้วกล่าวค�าว่าถวายในท่ามกลางสงฆ์เรียกได้ว่าเป็นกาลทาน 
คือ การถวายก่อนหน้านั้น หรือหลังจากนั้นไม่เป็นกฐิน ท่านจึงถือโอกาสท�าได้ยาก

 กฐินที่เป็นชื่อของสังฆกรรม 
 หมายถึง กิจกรรมของสงฆ์ก็จะต้องมีการสวดประกาศขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสงฆ์ ในการมอบ 
ผ้ากฐินให้แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง เมื่อท�าจีวรส�าเร็จแล้วด้วยความร่วมมือของภิกษุทั้งหลาย ก็จะได้เป็นโอกาสให้ได้ช่วยกัน
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ท�าจีวรของภิกษุรูปอื่น ขยายเวลาท�าจีวรได้อีก ๔ เดือน ทั้งน้ีเพราะในสมัยพุทธกาล การหาผ้าท�าจีวรท�าได้โดยยาก  
ไม่ทรงอนุญาตให้เก็บสะสมผ้าไว้เกิน ๑๐ วัน แต่เมื่อได้ช่วยกันท�าสังฆกรรมเรื่องกฐินแล้วอนุญาตให้แสวงหาผ้า  
และเก็บผ้าไว้ท�าเป็นจีวรได้จนตลอดฤดูหนาวคือ จนถึงวันขึ้น ๑๕ ค�่า เดือน ๔
 จากความหมายข้างต้นจะเห็นว่า มีความเกี่ยวข้องกัน ๔ ประการ เมื่อสงฆ์ท�าสังฆกรรมเร่ืองกฐินเสร็จแล้ว  
และประชุมกัน อนุโมทนากฐิน คือแสดงความพอใจว่าได้กรานกฐินเสร็จแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธี
 ๑.๒ ค�าว่า กรานกฐนิ คอืการลาดผ้า หรอืทาบผ้าลงไปกบักรอบไม้แม่แบบเพือ่ตดัเยบ็ย้อม ท�าเป็นจวีรผนืใด
ผืนหนึ่ง
 ๑.๓ ค�าว่า การจองกฐิน คอืการแสดงความจ�านงเป็นลายลักษณ์อกัษร หรอืด้วยวาจาต่อทางวดัว่าจะน�ากฐนิ
มาถวายเมื่อนั้น แล้วแต่จะตกลงกัน แต่จะต้องภายในเขตเวลา ๑ เดือน ตามที่ก�าหนดในพระวินัย (นับตั้งแต่วันแรม ๑ ค�่า 
เดือน ๑๑ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค�่า เดือน ๑๒)
 ๑.๔ ค�าว่า อปโลกน์กฐิน คือการที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเสนอขึ้นในที่ประชุมสงฆ์ถามความเห็นชอบว่าควรมี
การกรานกฐนิหรอืไม่ เมื่อเหน็ชอบร่วมกันแลว้ จงึหารือกันต่อไปว่าผ้าที่ท�าส�าเรจ็แล้วควรถวายแก่ภกิษรุูปใด การปรกึษา
หารือ การเสนอความเห็นเช่นนี้เรียกว่า อปโลกน์ (อ่านว่า อะ-ปะ-โหลก) หมายถึงการช่วยกันมองดูว่าจะสมควรอย่างไร 
เพียงเท่านี้ยังใช้ไม่ได้ เมื่ออปโลกน์เสร็จแล้วจึงต้องสวดประกาศเป็นการสงฆ์ จึงนับว่าเป็นสังฆกรรมเรื่องกฐินดังกล่าวไว้
แล้วในตอนต้น
 ในปัจจุบันมีผู้ถวายผ้ามากขึ้น มีผู้สามารถตัดเย็บย้อมผ้าที่ท�าเป็นจีวรได้แพร่หลายขึ้น การใช้ไม้แม่แบบอย่าง
เก่าจึงเลิกไป เพียงแต่รักษาช่ือและประเพณีไว้โดยไม่ต้องใช้กรอบไม้แม่แบบ เพียงถวายผ้าขาวให้ตัดเย็บย้อมให้เสร็จ 
ในวนันัน้ หรอือกีอย่างหนึง่น�าผ้าส�าเรจ็รูปมาถวายกเ็รยีกว่า ถวายผ้ากฐนิเหมอืนกัน และเนือ่งจากยงัมปีระเพณนียิมถวาย
ผ้ากฐินกันแพร่หลายไปท่ัวประเทศไทย จึงนับว่าเป็นประเพณีนิยมในการบ�าเพ็ญกุศล เรื่องกฐินนี้ยังขึ้นหน้าขึ้นตา 
เป็นสาธารณประโยชน์ ร่วมกับการบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอารามไปในขณะเดียวกัน

๒. ต�านาน
 ครัง้พทุธกาล มีเรือ่งเล่าไว้ในคมัภีร์พระวนิยัปิฎกกฐนิขนัธกะว่า ครัง้หนึง่ภกิษชุาวเมอืงปาฐาประมาณ ๓๐ รปู 
ซึ่งถือธุดงควัตรอย่างยิ่งยวด มีความประสงค์จะเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งขณะนั้นประทับอยู่ กรุงสาวัตถี แคว้นโกศล จึงพากัน
เดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองนั้น พอถึงเมืองสาเกตซ่ึงอยู่ห่างจากกรุงสาวัตถีประมาณ ๖ โยชน์ ก็เป็นวันเข้าพรรษาพอดี  
เดนิทางต่อไปมไิด้ต้องจ�าพรรษาอยูท่ีเ่มอืงสาเกต ตามพระวนิยับญัญตั ิขณะทีจ่�าพรรษาอยู ่ณ เมอืงสาเกต เกดิความร้อนรน
อยากเฝ้าพระพทุธเจ้าเป็นก�าลงั ดงันัน้ พอออกพรรษาปวารณาแล้วกร็บีเดนิทาง แต่ระยะนัน้ยงัมฝีนตกมากหนทางทีเ่ดนิ
ชุ่มไปด้วยน�้าเป็นโคลนเป็นตม ต้องบุกต้องลุยมาจนกระทั่งถึงกรุงสาวัตถีได้เข้าเฝ้าสมความประสงค์ 
 พระพุทธเจ้าจึงมีปฏิสันถารกับภิกษุเหล่านั้นถึงเรื่องการจ�าพรรษาอยู่ ณ เมืองสาเกต และการเดินทางภิกษุ
เหล่านั้น จึงกราบทูลถึงความตั้งใจความร้อนรนกระวนกระวายและการเดินทางที่ล�าบากให้ทรงทราบทุกประการ
 พระพุทธเจ้าทรงทราบและเห็นความล�าบากของภิกษุ จึงทรงยกเป็นเหตุและมีพระพุทธานุญาต ให้พระภิกษุ
ผู้จ�าพรรษาครบถ้วนแล้วกรานกฐินได้ และเมื่อกรานกฐินแล้วจะได้รับอานิสงส์บางข้อตามพระวินัยต่อไป

๓. ข้อก�าหนดเกี่ยวกับกฐิน
 ข้อก�าหนดเกี่ยวกับกฐินมีดังต่อไปนี้
 ๓.๑ จ�านวนพระสงฆ์ในวัดท่ีจะทอดกฐินได้ ถ้าจะกล่าวตามหลักฐานในพระไตรปิฎก (เล่ม ๕ หน้า ๒๕๘)  
ซึ่งเป็นพระพุทธสุภาษิตกล่าวว่า สงฆ์ ๔ รูป ท�ากรรมได้ทุกอย่างเว้นการปวารณา คือ การอนุญาตให้ว่ากล่าวตักเตือนได้ 
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การอุปสมบทและการสวดถอนจากอาบัติบางประการ (อัพภาน) จึงหมายถึงว่า จ�านวนพระสงฆ์ในวัดที่ทอดกฐินได้จะต้องมี
ตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไป แต่หนังสืออธิบายขั้นหลังที่เรียกว่า อรรถกถากล่าวว่า จะต้อง ๕ รูปขึ้นไป เมื่อหนังสืออธิบายขั้นหลัง
ขัดแย้งพระไตรปิฎก จึงต้องถือพระไตรปิฎกเป็นส�าคัญ
 ๓.๒ คุณสมบัติของพระสงฆ์ที่มีสิทธิรับกฐิน คือ พระสงฆ์ที่จ�าพรรษาในวัดนั้นครบ ๓ เดือน ปัญหาที่เกิดขึ้น
มีอยู่ว่าจะน�าพระสงฆ์วัดอื่นมาสมทบ จะใช้ได้หรือไม่ ตอบว่าถ้าพระสงฆ์วัดที่จะทอดกฐินนั้น มีจ�านวนครบ ๔ รูปแล้ว  
จะน�าพระสงฆ์ที่วัดอื่นมาสมทบก็ได้ แต่จะอ้างสิทธิไม่ได้ ผู้มีสิทธิเฉพาะผู้จ�าพรรษาครบ ๓ เดือนเท่านั้น การน�าพระภิกษุมา
จากวัดอื่น สิทธิเฉพาะที่ทายกจะถวายอะไรเป็นพิเศษเท่านั้น ไม่มีสิทธิในการออกเสียงเรื่องจะถวายผ้าแก่ภิกษุรูปนั้นรูปนี้
 ๓.๓ ก�าหนดกาลที่จะทอดกฐิน การทอดกฐินนั้นท�าได้ภายในเวลาก�าหนด คือ ตั้งแต่วันแรม ๑ ค�า่ เดือน ๑๑ 
จนถึงวันขึ้น ๑๕ ค�่า เดือน ๑๒ ก่อนหรือหลังจากนั้นไม่นับเป็นกฐิน
 ๓.๔ ข้อควรทราบเกี่ยวกับกฐินไม่เป็นอันทอดหรือเป็นโมฆะ เรื่องน้ีส�าคัญมาก ควรทราบทั้งผู ้ทอด 
และทั้งฝ่ายพระสงฆ์ผู้รับ เพราะเป็นเรื่องทางพระวินัย (วินัยปิฎกเล่ม ๕ หน้า ๑๓๗) คือมักจะมีพระในวัดเที่ยวขอโดยตรง 
หรือโดยอ้อม ด้วยวาจาบ้าง ด้วยหนังสือบ้าง เชิญชวนให้ไปทอดกฐินในวัดของตน การท�าเช่นนั้นผิดพระวินัย กฐินไม่เป็นอัน
กรานนับเป็นโมฆะ การทอดก็ไม่เป็นอันทอด พระผู้รับก็ไม่ได้อานิสงส์ จึงควรระมัดระวังท�าให้ถูกต้องและแนะน�าผู้เข้าใจผิด  
ปฏิบัติผิด ท�าให้ถูกต้องเรียบร้อย

๔. ประเภทของกฐิน
 การทอดกฐินทีป่ฏิบัติกนัมาในประเทศไทยตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั แยกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ
 - กฐินหลวง
 - กฐินราษฎร์

กฐินหลวง
 มีประวัติว่า เมื่อพระพุทธศาสนาได้แพร่หลายเข้ามาประดิษฐานในประเทศไทย และประชาชน คนไทยที่ตั้ง
หลักแหล่งอยู่บนผืนแผ่นดินไทย ได้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาประจ�าชาติแล้ว การทอดกฐินได้กลาย
เป็นประเพณีของบ้านเมืองโดยล�าดับ พระเจ้าแผ่นดินผู้ปกครองบ้านเมือง ได้ทรงรับเรื่องกฐินนี้ขึ้นมาเป็นพระราชพิธ ี
อย่างหนึง่ ซึง่ทรงบ�าเพญ็เป็นการประจ�าเมือ่ถึงเทศกาลทอดกฐนิ การทีพ่ระเจ้าแผ่นดนิทรงบ�าเพญ็พระราชกศุลเกีย่วกบักฐนิ
เป็นพระราชพิธีดังกล่าวนี้ เป็นเหตุให้เรียกกันว่า กฐินหลวง วัดใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นวัดหลวงหรือวัดราษฎร์ หากพระเจ้า
แผ่นดินเสดจ็พระราชด�าเนนิไปถวายผ้าพระกฐนิแล้ว เรยีกว่า กฐนิหลวง ทัง้สิน้ มใิช่ก�าหนดว่าทอดทีว่ดัหลวงเท่านัน้จึงจะ
เรียกว่า กฐินหลวง
 ในสมัยรัตนโกสินทร์ ราชประเพณีของหลวงน้ันพระมหากษัตริย์จะเริ่มเสด็จพระราชด�าเนินไปถวาย 
ผ้าพระกฐินตามพระอารามหลวงในวันแรม ๖ ค�่า เดือน ๑๑ ไปจนถึงวันแรม ๙ ค�่า เดือน ๑๑ โดยเสด็จ ทั้งทางบก 
และทางเรอื หากเสดจ็ทางเรือจะมีกระบวนพยหุยาตราชลมารค พระมหากษตัรย์ิประทบัในเรอืพระทีน่ัง่สุพรรณหงส์ ต่อมา
เมื่อบ้านเมืองเจริญมากขึ้น จึงเปลี่ยนเป็นเสด็จพระราชด�าเนินโดยรถม้าพระที่นั่งและรถยนต์พระที่นั่ง
 และสมัยต่อมา เรื่องของกฐินหลวงได้เปลี่ยนไปตามสภาวการณ์ของบ้านเมือง เช่น ประชาชนมีศรัทธาเจริญ
รอยตามพระราชศรทัธาของพระเจ้าแผ่นดนิ ได้รบัพระมหากรณุาธคุิณให้ถวายผ้าพระกฐนิได้ตามสมควรแก่ฐานะ เป็นต้น 
เป็นเหตุให้แบ่งแยกกฐินหลวงออกเป็นประเภทๆ ดังที่ปรากฏในปัจจุบัน ดังนี้
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 ๑. กฐินที่ก�าหนดเป็นพระราชพิธี
 กฐินดงักล่าวพระเจ้าแผ่นดนิเสด็จพระราชด�าเนนิไปถวายผ้าพระกฐนิด้วยพระองค์เองเป็นประจ�า ณ วดัส�าคญัๆ 
ซึง่ทางราชการก�าหนดขึน้ มหีมายก�าหนดการเสดจ็พระราชด�าเนนิไว้อย่างเรยีบร้อย ปัจจบุนั พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
เสด็จพระราชด�าเนินไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ๑๖ วัด คือ
 ๑.  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร (มีพระบรมราชสรีรางคารรัชกาลที่ ๑)
 ๒.  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร (เป็นวัดคู่พระบรมราชวงศ์จักรี)
 ๓.  วัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพมหานคร (มีพระบรมราชสรีรางคารรัชกาลที่ ๘)
 ๔.  วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร (มีพระบรมราชสรีรางคารรัชกาลที่ ๖)
 ๕.  วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร (มีพระบรมราชสรีรางคารรัชกาลที่ ๕)
 ๖.  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร (มีพระบรมราชสรีรางคารรัชกาลที่ ๗)
 ๗.  วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร (มีพระบรมราชสรีรางคารรัชกาลที่ ๔)
 ๘.  วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร (รัชกาลที่ ๕ ทรงสร้างอุทิศถวายพระบรมราชชนนี)
 ๙.  วัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร (มีพระบรมราชสรีรางคารสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถและ
พระบรมราชสรีรางคารสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า)
 ๑๐. วัดมกุฎกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร (มีพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ ๔)
 ๑๑. วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร (มีพระบรมราชสรีรางคารรัชกาลที่ ๒)
 ๑๒. วัดราชโอรสาราม กรุงเทพมหานคร (มีพระบรมราชสรีรางคารรัชกาลที่ ๓)
 ๑๓. วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม (มีพระบรมราชสรีรางคารรัชกาลที่ ๖)
 ๑๔. วัดสุวรรณดาราราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เป็นวัดที่สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก สร้างขึ้นไว้  
ณ นิวาสสถานเดิม)
 ๑๕. วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เป็นวัดที่รัชกาลที่ ๕ ทรงพระราชด�าริให้สร้างเป็น 
วัดประจ�าพระราชวังบางปะอิน)
 ๑๖. วัดพระศรีรตันมหาธาตุ จังหวดัพษิณุโลก (เป็นวัดในประวัตศิาสตร์ทีม่ีความส�าคญั ถอืเปน็ราชประเพณี 
เมื่อพระมหากษัตริย์เสวยราชย์บรมราชาภิเษกแล้วจะต้องเสด็จฯ ไปถวายสักการะพระพุทธชินราช)
 วดัหลวงทัง้หมดนี ้พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัจะเสดจ็พระราชด�าเนนิไปถวายผ้าพระกฐินด้วยพระองค์เอง
เพียงปีละ ๘-๙ วัดเท่านั้น นอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์ หรือองคมนตรี หรือผู้ที่ทรงเห็น
สมควรเป็นผู้แทนพระองค์ไปถวาย
 กฐนิทีก่�าหนดเป็นพระราชพธินีีท้รงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส�านกัพระราชวงัออกหมายก�าหนดการเป็นประจ�า
ทุกปี จึงไม่มีการจองล่วงหน้า

 แนวปฏิบัติ
 การเฝ้าฯ รับเสด็จฯ งานถวายผ้าพระกฐินหลวงประจ�าปีที่ส�านักพระราชวังออกเป็นหมายก�าหนดการ  
และก�าหนดการแต่งกายเฝ้าฯ รับเสด็จฯ 
 ผู้ที่เฝ้าฯ รับเสด็จฯ ตามหมายก�าหนดการ เจ้าหน้าที่ส�านักพระราชวังจะได้รับรองเชิญให้นั่งพัก ณ ที่ซึ่งจัดไว้
นอกพระอุโบสถตามล�าดับชั้นยศ และต�าแหน่ง
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 งานเสดจ็ฯ ถวายผ้าพระกฐนิตามราชประเพณปีระจ�าปีทีส่�านกัพระราชวงัออกเป็นหมายก�าหนดการแต่งเครือ่ง
แบบเตม็ยศ จะมกีองเกยีรตยิศทหารมหาดเลก็รกัษาพระองค์ พร้อมทัง้แตรวงประจ�ากองและทหารมหาดเล็กรกัษาพระองค์ 
ตั้งแถวรับเสด็จฯ
 เมื่อใกล้เวลาเสด็จฯ ประมาณ ๕ หรือ ๑๐ นาที เจ้าหน้าที่ผู้รับรองของส�านักพระราชวังจะได้เชิญข้าราชการ 
ผู้มีเกียรติท่ีมาเฝ้าฯ ไปยืนเรียงแถวรอรับเสด็จฯ ตามแนวทางลาดพระบาท (ถ้าสถานที่มีไม่พอจะเข้าแถว ก็คงรอเฝ้าฯ  
ณ ที่ซึ่งจัดไว้นั้น)
 ได้เวลาเสด็จฯ มีแตรวงกองทหารเกียรติยศบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ผู้เฝ้าฯ ที่นั่งพักยืนถวาย 
ความเคารพ ผู้มาเฝ้าฯ ท่ีเข้าแถวรับเสด็จฯ ถ้าสวมหมวกท�าวันทยหัตถ์ จนสุดเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีและถวาย
ความเคารพเมื่อเสด็จฯ ผ่าน
 เสด็จฯ เข้าสู่พระอุโบสถ เจ้าหน้าที่ส�านักพระราชวังจะได้เชิญและน�าเฉพาะข้าราชการผู้ใหญ่ เข้าไปเฝ้าฯ  
ในพระอโุบสถ เมือ่เข้าไปจะต้องถวายค�านบั แล้วยนือยู ่ณ เก้าอีท้ีน่ัง่เฝ้าฯ ตามยศและต�าแหน่ง เมือ่ทรงปฏบิตัใินการถวาย
พระกฐิน ประทับพระราชอาสน์ ผู้เฝ้าฯ ถวายค�านับแล้วนั่งได้ เมื่อเสด็จฯ กลับก็ปฏิบัติในท�านองเดียวกับเมื่อเสด็จฯ มาถึง
 ราชประเพณีเสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐิน ถ้าพระอารามหลวงหรือวัดใดที่มีโรงเรียนตั้งอยู่ย่อมจัดลูกเสือหรือ
นักเรียนตั้งแถวรับเสด็จฯ ถ้ามีแตรวงลูกเสือด้วยให้บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เมื่อเสด็จฯ ถึงและเสด็จฯ กลับ 
 โรงเรยีนทีจ่ดัลกูเสอืนกัเรียนรบัเสด็จฯ ตามระเบยีบจะต้องจดัตัง้โต๊ะหมูบ่ชูา ประดษิฐานพระบรมฉายาลกัษณ์
แทนพระพุทธรูป มีแจกัน พานดอกไม้ธูปเทียนพร้อม แต่ไม่ต้องจุดเทียนหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ควรมีธูปเทียนแพ 
กระทงดอกไม้ใส่พานตั้งไว้ เป็นการถวายความเคารพสักการะ ในการรับเสด็จฯ
 ผู้อ�านวยการ/อาจารย์ใหญ่/ครูใหญ่ ยืนที่ข้างๆ โต๊ะหมู่หน้าแถวนักเรียนและลูกเสือ เมื่อเสด็จฯ ถึง ณ ที่นั้น 
ผู้อ�านวยการ/อาจารย์ใหญ่หรือครูใหญ่ก้าวออกมาถวายความเคารพ (ถ้าเป็นครูชายสวมหมวก ท�าวันทยหัตถ์ ถ้าเป็น 
ครหูญงิถวายความเคารพด้วยการถอนสายบวั) แล้วกราบบงัคมทลูรายงานจ�านวนอาจารย์ คร ูนกัเรยีน จบแล้ว ถอยออก
ไปถวายค�านับก่อนที่จะกลับไปยืนเฝ้าฯ ณ ที่เดิม

 ๒. กฐินต้น 
 กฐินดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะพระเจ้าแผ่นดินเสด็จพระราชด�าเนินไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดที่มิใช่วัดหลวงและ
มไิด้เสดจ็ไปอย่างเป็นทางการหรอือย่างเป็นพระราชพธิ ีแต่เป็นการบ�าเพญ็พระราชกศุล ส่วนพระองค์อกีด้วย พลตรหีม่อม
ทววีงศ์ถวลัยศกัดิ ์(ม.ร.ว.เฉลิมลาภ ทววีงศ์) ได้เล่าประวตัเิรือ่งการเกิดขึน้ของกฐนิต้นนีไ้ว้ว่า “กฐนิส่วนพระองค์นี ้ในสมยั
ก่อนรัชกาลที่ ๕ จะเรียกว่าอย่างไรนั้น ยังไม่พบหลักฐาน มาเรียกกันว่ากฐินต้นในรัชกาลที่ ๕ ภายหลังที่ได้มีการเสด็จ
ประพาสหัวเมืองต่างๆ เมื่อ พ.ศ.๒๔๔๗ การเสด็จประพาสครั้งนั้น โปรดให้จัดให้ง่ายกว่าการเสด็จประพาสเพื่อส�าราญ
พระราชอิริยาบถอย่างสามัญ คือ โปรดไม่ให้มีท้องตราสั่งหัวเมืองให้จัดท�าที่ประทับแรม ณ ที่ใดๆ พอพระราชหฤทัยจะ
ประทับที่ไหน ก็ประทับท่ีน่ัน บางคราวก็ทรงเรือเล็กหรือเสด็จรถไฟไปโดยมิให้ใครรู้ การเสด็จประพาสครั้งนั้นเรียกว่า 
เสดจ็ประพาสต้น เหตทุีเ่รียกว่าประพาสต้นก็เพราะเมือ่วนัที ่๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๔๗ เสดจ็ทรงเรอืมาด ๔ แจว ประพาส
ในแม่น�้าอ ้อม ได ้ทรงพระกรุณาโปรดเกล ้าฯ ให ้ ซ้ือเรือมาด ๔ แจว เพิ่มขึ้นอีกหน่ึงล�า ส�าหรับแจวตาม 
เรือพระที่นั่งเวลามีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จพระราชด�าเนิน โดยมิให้ใครรู ้จักพระองค์ เม่ือซ้ือเรือมาดได้ดัง 
พระราชประสงค์แล้วก็พระราชทานชื่อเรือล�านั้นว่า "เรือต้น" ในวันนั้นกว่าจะเสด็จพระราชด�าเนินกลับถึงที่ประทับแรมที่
เมืองราชบุรีเกือบ ๓ ทุ่ม เพราะน�า้เชี่ยวผู้คนในขบวนเสด็จฯ เหนื่อยหอบตามกัน จึงเป็นมูลเหตใุห้เรียกการเสด็จประพาส
อย่างในวันนี้ว่า ประพาสต้น และยังเป็นมูลเหตุให้เรียกการเสด็จพระราชด�าเนินถวายผ้าพระกฐินเป็นการส่วนพระองค์ว่า  
พระกฐินต้น เรียกแบบเรือนไทยที่ทรงสร้างส�าหรับประทับอย่างชาวบ้านว่า เรือนต้น กันต่อมา
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 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวรัชกาลปัจจุบัน ทรงด�าเนินตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินต้นเป็นประจ�าทุกปี 
การจะเสด็จฯ ไปถวายผ้าพระกฐินต้นที่วัดใดมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
 ๑. เป็นวัดที่ยังไม่เคยเสด็จพระราชด�าเนินถวายผ้าพระกฐินมาก่อน
 ๒. ประชาชนมีความเลื่อมใสในวัดนั้นมาก
 ๓. ประชาชนในท้องถิ่นนั้นไม่ค่อยมีโอกาสได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เมื่อเสด็จพระราชด�าเนินไปจะได้มี
โอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดด้วย

 แนวปฏิบัติ
 ในกรณีท่ีเสด็จฯ ไปถวายผ้าพระกฐินเป็นการส่วนพระองค์เรียกกันว่า พระกฐินต้น ส่วนมากจะเป็นวัดใน 
ต่างจังหวัด ส�านักพระราชวังจะออกเป็นหมายรับสั่ง ส่วนมากจะแต่งเครื่องแบบปกติขาวเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เฝ้าฯ  
เจ้าหน้าที่ นอกนั้นหรือข้าราชการในท้องถิ่น แต่งกายเครื่องแบบปกติ กากีคอตั้งแบบข้าราชการ หรือกากีคอพับผูกผ้าผูกคอ
 การเฝ้าฯ รับเสด็จ เจ้าหน้าที่ส�านักพระราชวังจะรับรองข้าราชการและผู้มีเกียรติรอเฝ้าฯ ณ ที่ซ่ึงจัดไว้นอก 
พระอุโบสถ
 การเสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐินในต่างจังหวัดนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องจัดข้าราชการเข้าแถวรับเสด็จฯ  
ณ ที่ซึ่งรถยนต์พระท่ีน่ังเทียบ เม่ือเสด็จฯ ลงจากรถยนต์พระที่นั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเข้าไปเฝ้าฯ ถวายค�านับ  
(ถ้าสวมหมวกท�าวันทยหัตถ์) แล้วกราบบังคมทูลรายงานตนเองและเบิกข้าราชการผู้ใหญ่ที่เฝ้าฯ เช่น ขอเดชะฝ่าละออง
ธลุพีระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า............ ผูว่้าราชการจังหวัด............ ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส
เบกิผูเ้ฝ้าทลูละอองธลุพีระบาท (ในกรณทีีภ่รยิาเฝ้าฯ อยูด้่วย) นาง............ ภรยิาข้าพระพุทธเจ้า (จะทลูเกล้าถวายดอกไม้
ด้วยกไ็ด้) แล้วต่อไป ควรจะกราบบังคมทลูเฉพาะข้าราชการผู้ใหญ่ระดบัสูง เช่น รองผู้ว่าราชการจงัหวดั ผู้พพิากษา หวัหน้า
ศาลจังหวัด นายอ�าเภอของท้องที่ที่เสด็จฯ เท่านั้น

 ๓. กฐินพระราชทาน 
 เป็นกฐินท่ีพระเจ้าแผ่นดินพระราชทานผ้าของหลวง แก่ผู้ที่กราบบังคมทูลขอพระราชทานเพื่อไปถวายยัง
วัดหลวง นอกจากวัดส�าคัญที่ทรงก�าหนดไว้ว่าจะเสด็จพระราชด�าเนินด้วยพระองค์เอง (๑๖ วัด ดังที่กล่าวมาแล้ว) เหตุที่
เกิดกฐินพระราชทานเพราะว่าปัจจุบันวัดหลวงมีจ�านวนมาก จึงเปิดโอกาสให้กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ตลอดจน 
คณะบุคคลหรือบุคลากรที่สมควรรับพระราชทานผ้าพระกฐินไปถวายได้ และผู้ที่ได้รับพระราชทานจะเพิ่มไทยธรรมเป็น 
ส่วนตัวโดยเสด็จพระราชกุศลตามก�าลังศรัทธาก็ได้
 ปัจจุบันกระทรวง ทบวง กรม คณะบุคคลหรือบุคคลใดมีความประสงค์จะรับพระราชทานผ้ากฐินไปถวาย  
ณ วัดหลวงวัดใดก็ติดต่อไปยังกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมตามระเบียบซึ่งเท่ากับเป็นการจองกฐินไว้ก่อนนั่นเอง

 แนวปฏิบัติ
 ขั้นตอนของกฐินพระราชทานมีดังนี้
 ๑. เมื่อได้รับผ้าพระกฐินพระราชทานจากกรมการศาสนาแล้ว ควรถวายหลังวันแรม ๖ ค�า่ เดือน ๑๑ หรือ
เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�าเนินทอดพระกฐินวันแรกแล้ว
 ๒. ให้ติดต่อกับวัดโดยตรง เพื่อแจ้งวัน เวลา และขอให้เจ้าอาวาสสั่งไวยาวัจกรเตรียมสถานทีแ่ละสิ่งจ�าเป็นที่
มีบูชาพระรัตนตรัยมีเครื่องบูชาพร้อมอาสนสงฆ์ส�าหรับพระสงฆ์อนุโมทนาพระกฐิน โต๊ะขนาดกว้างพอสมควรส�าหรับ 
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วางพานแว่นฟ้า ผ้าไตรพระกฐินและพานเทียนพระปาติโมกข์ โต๊ะวางเครื่องบริขารพระกฐินและเครื่องไทยธรรม โต๊ะเก้าอี้
ส�าหรับผู้เป็นประธานและผู้ไปร่วมพิธี ตามสมควร
 ๓. เม่ือถึงวันก�าหนด ก่อนผู้เป็นประธานจะไปถึงหรือก่อนเริ่มพิธี ให้เจ้าหน้าที่เชิญเครื่องพระกฐินจัดไว ้
บนโต๊ะ วางเทียนปาติโมกข์ไว้บนพาน และให้มีเจ้าหน้าที่แต่งเครื่องแบบ หรือแต่งสากลนิยมคอยส่งให้ผู้เป็นประธาน 
ที่เชิงบันไดหรือประตูเข้าสถานที่ประกอบพิธี
 ๔. ประธานรับผ้าพระกฐินจากเจ้าหน้าที่ที่เชิงบันไดพระอุโบสถ อุ้มประคองยืนตรง ถวายความเคารพ 
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ขณะดนตรบีรรเลงเพลงสรรเสรญิพระบารมี แล้วจึงเข้าสูพ่ระอุโบสถตรงไปวางไว้ท่ีพานแว่นฟ้า 
ซึง่ตัง้อยูห่น้าอาสนสงฆ์ (ถ้ามีป่ีพาทย์หรือเคร่ืองดนตรใีห้บรรเลงเพลงสรรเสรญิพระบารม ีขณะผูเ้ป็นประธานรบัผ้าไตรจาก
เจ้าหน้าท่ีหรือรับที่โต๊ะหมู่ในกรณีที่จัดไว้ ต่อจากนั้นจึงบรรเลงเพลงช้า ขณะประธานเข้าสู่สถานที่ประกอบพิธีจนถึงเวลา
จดุธปูเทยีนบูชาพระรตันตรัย แล้วจึงส่งเทียนชนวนคืน ให้หยดุบรรเลงทนัทแีม้จะยงัไม่จบเพลงกต็าม และควรมเีจ้าหน้าที่
คอยให้สัญญาณเวลาให้เริ่มเพลงหรือให้หยุดบรรเลง)
 ๕. เมื่อวางผ้าพระกฐินแล้ว จุดธูปเทียนเครื่องสักการะบูชาพระรัตนตรัย แล้วกราบ ๓ หน
 ๖. เมือ่กราบพระรตันตรยัแล้ว ไปทีพ่านแว่นฟ้าหยบิผ้าห่มพระประธานส่งให้เจ้าหน้าทีน่�าไปมอบแก่ไวยาวจักร 
แล้วยกผ้าพระกฐินข้ึนประคอง พนมมือหันไปทางพระประธานว่านะโม ๓ จบ ต่อจากนั้นหันหน้าไปทางพระสงฆ์ว่าค�า
ถวายพระกฐินดังนี้
 “ผ้าพระกฐินทานกับทั้งผ้าอานิสงส์บริวารทั้งปวงนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว ผู ้ทรงพระคุณอันประเสริฐกอปรด้วยพระราชศรัทธา โปรดเกล้าฯ  
ให้ข้าพเจ้า*น้อมน�ามาถวายแด่พระสงฆ์ ซึง่จ�าพรรษากาลด้วยไตรมาสในอาวาสวหิารนี ้ขอพระสงฆ์จงรบัผ้าพระกฐนิทาน
นี้ กระท�ากฐินัตถารกิจ ตามพระบรมพุทธานุญาตนั้น เทอญ” (* ถ้าเป็นกระทรวง ทบวง กรม องค์กร สมาคม บริษัท  
ห้างร้าน ให้เปลี่ยนค�าว่า ข้าพเจ้า เป็นชื่อหน่วยงานนั้นๆ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน)
 กล่าวถวายพระกฐนิทานจบแล้ว ประเคนพร้อมด้วยเทยีนพระปาติโมกข์ เสร็จแล้วเข้านัง่ ณ ทีซ่ึ่งจัดไว้ในระหว่าง
ที่ผู้เป็นประธานเข้าสู่สถานที่ประกอบพิธี ผู้อยู่ในพิธีทั้งหมดยืนแสดงความเคารพจนกว่าประธานจะนั่งลง จึงนั่งลงพร้อมกัน
 ๑. พระสงฆ์ท�าพิธีกรรม
 ๒. เมื่อพระสงฆ์ท�าพิธีกรรมเสร็จออกไปครองผ้า (ปี่พาทย์บรรเลงเพลงสาธุการ ถ้ามี) ครองผ้าเสร็จกลับเข้า
นั่งยังอาสนสงฆ์ (ปี่พาทย์หยุดบรรเลง) ผู้เป็นประธานและผู้ไปร่วมพิธีถวายเครื่องพระกฐินแกอ่งค์ครอง เริ่มตั้งแต่บาตร
เป็นต้นไปจนถึงเครื่องมือก่อสร้าง ถ้าจัดเครื่องไทยธรรมถวายเพิ่มเติม ควรถวายภายหลังเครื่องพระกฐินหลวง
 ๓. ถ้ามีผู้บริจาคร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล ควรประกาศให้ที่ประชุมทราบ
 ๔. พอพระสงฆ์อนุโมทนา ผู้เป็นประธานกรวดน�้าแล้วพระสงฆ์ถวายอดิเรกจบ ประธานกราบพระรัตนตรัย
เป็นอันเสร็จพิธี (ปี่พาทย์บรรเลงเพลงกราวร�า ถ้ามี)
 ๕. กรมการศาสนาเป็นผูจ้ดัสรรและด�าเนนิการขอพระราชทาน จึงขอให้รายงานถวายผ้าพระกฐนิพระราชทาน
และยอดเงนิโดยเสดจ็พระราชกศุลไปยงักรมการศาสนา หลังจากการถวายผ้าพระกฐนิเสรจ็แล้ว เพือ่จะได้รวบรวมด�าเนนิ
การกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานถวายพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน

กฐินราษฎร์
 กฐินราษฎร์ เป็นกฐินที่ประชาชนหรือราษฎรที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา มีก�าลังศรัทธาน�าผ้ากฐิน 
ของตนเองไปทอดถวาย ณ วัดต่างๆ (เว้นไว้แต่วัดหลวงที่กล่าวมาแล้วในกฐินหลวง) การทอดกฐินของราษฎรตั้งแต่อดีต
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ถึงปัจจุบันมีการเรียกชื่อแตกต่างกันออกไปตามลักษณะวิธีการทอดถึง ๔ รูปแบบคือ
 กฐิน หรือ มหากฐิน
 จุลกฐิน หรือ กฐินแล่น
 กฐินสามัคคี
 กฐินตกค้าง

 กฐิน หรือ มหากฐิน
 เป็นกฐนิทีร่าษฎรน�าไปทอด ณ วดัใดวัดหน่ึง ซึง่ตนมีศรทัธาเป็นการเฉพาะ กล่าวคอืท่านผูใ้ดมีศรทัธาจะทอดกฐิน 
ณ วดัใด กใ็ห้ท�าใบปวารณาจองกฐนิตดิใบบอกไว้ ณ เขตวดันัน้ๆ เม่ือถงึเวลาก�าหนดกน็�าผ้ากฐนิ บางครัง้เรยีกว่า ผ้าทีเ่ป็น
องค์กฐิน ซึ่งจะเป็นผืนเดียวก็ได้ หลายผืนก็ได้ เป็นผ้าขาว ซึ่งยังมิได้ตัด ก็ตัดออกเป็นชิ้นๆ พอที่จะประกอบเข้าเป็นจีวร
ผนืใดผนืหน่ึงกไ็ด้ ท�าเสร็จแล้วยังมิได้ย้อมหรือย้อมแล้วกไ็ด้อย่างใดอย่างหนึง่จดัเป็นองค์กฐนิน�าไปทอด ณ วัดทีไ่ด้จองไว้นัน้
 นอกจากองค์กฐินแล้ว เจ้าภาพบางรายอาจศรัทธาถวายของอื่นๆ ไปพร้อมกับองค์กฐินเรียกว่า บริวารกฐิน 
ตามที่นิยมกันประกอบด้วยปัจจัย ๔ คือ
 ๑. เครื่องอาศัยของพระภิกษุสามเณร มี ไตร จีวร บริขารอื่นๆ ที่จ�าเป็น
 ๒. เครื่องใช้ประจ�าปี มีมุ้ง หมอน กลด เตียง ตั่ง โต๊ะ เก้าอี้ โอ่งน�า้ กระถาง กระทะ กระโถน เตา ภาชนะ
ส�าหรับใส่อาหารคาวหวาน
 ๓. เครื่องซ่อมเสนาสนะ มี มีด ขวาน สิ่ว เลื่อย ไม้กวาด จอบ เสียม
 ๔. เครื่องคิลานเภสัช มียารักษาโรค ยาสีฟัน แปรงสีฟัน อุปกรณ์ซักล้าง เป็นต้น
หรือจะมีอย่างอื่นนอกจากท่ีกล่าวมาน้ีก็ได้ ขอให้เป็นของที่สมควรแก่พระภิกษุ สามเณร จะใช้อุปโภคบริโภคเท่านั้น  
หากจะมขีองทีร่ะลกึส�าหรบัแจกจ่ายแก่คนทีอ่ยูใ่นวัดหรือคนทีม่าร่วมงานกฐินด้วยก็ได้ สุดแต่ก�าลังศรัทธา และอธัยาศัยไมตรี
ของเจ้าภาพ
 นอกจากน้ันยังมีธรรมเนียมทีเ่จ้าภาพผูท้อดกฐนิจะต้องมผ้ีาห่มพระประธานอกีหนึง่ผนื เทยีนส�าหรบัจดุในเวลา
ที่พระภิกษุสวดปาติโมกข์ ที่เรียกสั้นๆ ว่า เทียนปาติโมกข์ จ�านวน ๒๔ เล่ม และมีธงผ้าขาวเขียนรูปจระเข้ หรือสัตว์น�า้
อย่างอื่น เช่น ปลา นางเงือก ส�าหรับปักหน้าวัดที่อยู่ตามริมน�้า เมื่อทอดกฐินเสร็จแล้ว (ถ้าเป็นวัดที่อยู่ไกลแม่น�้าให้มี 
ธงผ้าขาวเขียนรูปตะขาบปักไว้หน้าวัดแทนรูปสัตว์น�้า) การปักธงนี้เป็นเครื่องหมายให้ทราบว่าวัดนั้นๆ ได้รับกฐินแล้ว  
และอนุโมทนาร่วมกุศลด้วยได้ ปัญหาท่ีว่าเพราะเหตุไรจึงมีธงจระเข้ยกขึ้นในวัดที่ทอดกฐินแล้ว ยังไม่ปรากฏหลักฐาน 
และข้อวิจารณ์อันสมบูรณ์โดยมิต้องสงสัย เท่าที่รู้กันมี ๒ มติ คือ
 ๑. ในโบราณสมัย การจะเดนิทางต้องอาศยัดาวช่วยประกอบเหมอืนเช่นการยกทพัเคลือ่นขบวนจะต้องอาศยั
ดาวจระเข้ที่ขึ้นในตอนจวนจะสว่าง การทอดกฐินบางทีต้องไปทอด ณ วัดซึ่งอยู่ไกลบ้าน ฉะนั้น การดูเวลาจึงต้องอาศัย
ดาวจระเข้ พอดาวจระเข้ขึ้น ก็เคลื่อนองค์กฐิน ไปสว่างเอาที่วัดพอดี และต่อมาก็คงมีคิดท�าธงในงานกฐิน ในชั้นต้น ก็คงท�า
ธงทิวประดับประดาให้สวยงาม ทั้งที่องค์กฐิน ทั้งที่บริเวณวัด และภายหลังคงหวังจะให้เป็นเครื่องหมาย เนื่องด้วย 
การกฐิน ดังนั้น จึงคิดท�าธงรูปจระเข้ เสมือนประกาศให้รู้ว่าทอดกฐินแล้ว
 ๒. อกีมติหินึง่เล่าเป็นนทิานโบราณว่า ในการแห่กฐนิในทางเรอืของอบุาสกผู้หนึง่ มจีระเข้ตวัหนึง่อยากได้บญุ
จึงอุตส่าห์ว่ายตามเรือไปด้วย แต่ยังไม่ทันถึงวัดก็หมดก�าลัง ว่ายตามต่อไปอีกไม่ไหว จึงร้องบอกอุบาสกว่าเหนื่อยนักแล้ว 
ไม่สามารถจะว่ายตามไปร่วมกองการกุศล วานท่านเมตตาช่วยเขียนรูปข้าพเจ้า เพื่อเป็นสักขีพยานว่าได้ไปร่วมการกุศล
ด้วยเถิด อุบาสกผู้นั้นจึงได้เขียนรูปจระเข้ยกเป็นธงขึ้นในวัดเป็นปฐม และสืบเนื่องมาจนบัดนี้
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 นอกจากนีแ้ล้วยงัมปีระเพณนียิมอกีอย่างหนึง่ทีเ่กีย่วกบัเวลาของการทอดกฐนิ ถ้าเป็นเวลาเช้าจะมกีารท�าบญุ
ถวายอาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร ในวัดด้วย
 กฐินที่ราษฎรเป็นเจ้าภาพน�าองค์กฐินและบริวารกฐินไปทอดยังวัดต่างๆ นี้เรียกว่า กฐิน หรือ มหากฐิน เหตุที่
เรียกว่ามหากฐินอาจเป็นเพราะจะให้เห็นความแตกต่างจากกฐินอีกชนิดหนึ่งคือ จุลกฐิน ก็ได้

 จุลกฐิน หรือ กฐินแล่น
 เป็นกฐนิทีต้่องอาศยัความร่วมมอืของคนหมูม่าก ต้องเร่งรบีท�าให้เสรจ็ เลยเรยีกว่า กฐินแล่น (ความหมายคอื
เร่งรีบ ฟ้าว ต้องแล่น (วิ่ง) จึงจะเสร็จทันกาล) เป็นงานที่มีพิธีมาก ถือกันมาแต่โบราณ ว่ามีอานิสงส์มากยิ่งนัก วิธีท�าก็คือ 
เก็บฝ้ายมากรอเป็นด้าย แล้วทอให้เสร็จเป็นผืนผ้าในวันเดียวกัน และน�าไปทอดในวันนั้น กฐินชนิดนี้ ต้องท�าแข่งกับเวลา  
มีผู้ท�าหลายท่านแบ่งหน้าที่ไป ปัจจุบันไม่ค่อยนิยมท�ากันแล้ว
 เมื่อพระสงฆ์รับผ้านั้นแล้ว มอบแก่พระภิกษุผู้เป็นองค์ครอง ซ่ึงพระภิกษุองค์ครองจะจัดการต่อไปตาม 
พระวินัย หลังจากนั้นผู้ทอดต้องช่วยท�าต่อ คือ น�าผ้านั้นมาขย�า ทุบ ซัก แล้วไปตากให้แห้ง น�ามาตัดเป็นจีวรผืนใดผืนหนึ่ง  
แล้วเย็บ ย้อม ตากแห้ง พับ ทับ รีด เสร็จเรียบร้อยน�าไปถวายพระภิกษุองค์ครองอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ท่านท�าพินทุอธิษฐาน 
เสร็จการพินทุอธิษฐานแล้วจะมีการประชุมสงฆ์ แจ้งให้ทราบ พระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดจะอนุโมทนาเป็นเสร็จพิธีจุลกฐิน
 แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ทอดกฐินไม่มีก�าลังมากพอ จะตัดวิธีการในตอนต้นๆ ออกเสียก็ได้ โดยเริ่มด้วย
การน�าเอาผ้าขาวผืนใหญ่มากะประมาณให้พอท่ีจะตัดเป็นจีวรผืนใดผืนหน่ึงแล้วน�าไปทอด เมื่อพระภิกษุสงฆ์ท่านน�าไป
ด�าเนินการตามพระวินัยแล้ว ก็ช่วยท�าต่อจากท่าน คือ ซัก กะ ตัด เย็บ ย้อม ให้เสร็จ แล้วน�ากลับไปถวายพระภิกษุองค์
ครองเพื่อพินทุอธิษฐานต่อไปเหมือนวิธีท�าที่กล่าวมาแล้วในการท�าจุลกฐินเต็มรูปแบบ
 ส่วนบริวารของจุลกฐิน ผ้าห่มพระประธาน และเทียนปาติโมกข์ ตลอดจนธงจระเข้ ธงตะขาบ ก็คงเป็นเช่นที่
กล่าวมาในเรื่องของกฐินหรือมหากฐินนั่นเอง

 กฐินสามัคคี 
 เป็นกฐินที่มีเจ้าภาพหลายคนร่วมกัน จะบริจาคมากน้อยอย่างไรไม่ก�าหนด เพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยากในการ
ด�าเนินการก็มักจะตั้งคณะท�างานขึ้นมาคณะหนึ่งเป็นผู้ด�าเนินการ ตั้งแต่มีหนังสือบอกบุญไปยังผู้อื่น เมื่อได้ปัจจัยมาก็น�า
มาจดัหาผ้าอันเป็นองค์กฐนิรวมทัง้บรวิารต่างๆ เมือ่มปัีจจยัเหลอืกน็�าถวายวดั เพ่ือช่วยเป็นค่าใช้จ่ายในการบรูณปฏสิงัขรณ์ 
กุฏิ โบสถ์ เจดีย์ เป็นต้น กฐินสามัคคีนี้มักจะน�าไปทอดยังวัดที่ก�าลังมีการก่อสร้างหรือปฏิสังขรณ์ เพื่อเป็นการสมทบทุน
ให้สิ่งอันพึงประสงค์ของวัดให้ส�าเร็จเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว
 เรือ่งของกฐนิสามคัคเีป็นทีน่ยิมแพร่หลายกนัมาก เพราะนอกจากจะถอืกนัว่าเป็นบญุเป็นกศุลแล้ว ยงัเป็นการ
ช่วยท�านบุ�ารงุวดั ตลอดจนเป็นการสร้างความสมานสามัคคีของชมุชน ให้มคีวามรกัม่ันกลมเกลียว อนัเนือ่งมาจากอานสิงส์
ของกฐินสามัคคีนั่นเอง

 กฐินตกค้าง
 กฐินประเภทนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กฐินตก กฐินโจร ศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธน ได้กล่าวถึง
เหตุผลที่เกิดกฐินชนิดนี้ตลอดจนชื่อเรียกที่ต่างกันออกไปว่า (จากเรื่องเทศกาลออกพรรษา) “...แต่ที่ท�ากันเช่นนี้ ท�ากัน
อยู่ในท้องถิ่นที่มีวัดตกค้างไม่มีใครทอดก็ได้ จึงมักมีผู้ศรัทธาไปสืบเสาะหาวัดอย่างนี้เพื่อทอดกฐินตามปกติในวันใกล้ๆ  
จะสิ้นหน้าทอดกฐินหรือในวันสุดท้ายของกาลกฐิน (คือวันก่อนวันแรม ๑ ค�่า เดือน ๑๒) การทอดกฐินอย่างนี้เรียกว่า  
กฐินตกค้าง หรือเรียกว่า กฐินตก บางถิ่นก็เรียก กฐินโจร เพราะกิริยาอาการที่ไปทอดอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัว จู่ๆ ก็ไปทอด  
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ไม่บอกกล่าวเล่าสิบล่วงหน้าให้วัดรู้เพื่อเตรียมตัวกันได้พร้อมและเรียบร้อย การทอดกฐินตกถือว่าได้บุญอานิสงส์แรงกว่า
ทอดกฐินตามธรรมดา บางคนเตรียมข้าวของไปทอดกฐินหลายๆ วัด แต่ได้ทอดน้อยวัด เครื่องไทยธรรมที่ตระเตรียม 
เอาไปทอดยังมีเหลืออยู่ หรือบางวัดทอดไม่ได้ (อาจเป็นที่ไม่ครบองค์สงฆ์) ก็เอาเครื่องไทยธรรมเหล่านั้นจัดท�าเป็นผ้าป่า 
เรียกกันว่า ผ้าป่าแถมกฐิน กฐินประเภทนี้ เรื่ององค์กฐิน บริวารกฐิน ยังคงเป็นเช่นที่กล่าวมาแล้ว ส่วนข้อแตกต่างที่ชัดเจน
คือ ไม่มีการจองวัดล่วงหน้า การทอดก็ทอดได้เฉพาะวัดที่ยังไม่มีใครทอด และเจ้าภาพเดียวอาจจะทอดหลายวัดก็ได้  
ตลอดจนสามารถน�าเอาของไทยธรรมที่เหลือท�าเป็นการบุญชนิดหนึ่งที่เรียกว่า ผ้าป่าแถมกฐินได้อีก

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับกฐิน 
 เมื่องานบุญกฐินเป็นงานมหากุศลที่พุทธศาสนิกชนเลื่อมใสศรัทธา การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดงานบุญประเพณีนี้
ต้องท�าให้ถูกพระธรรมวินัยจึงจะได้อานิสงส์ ข้อปฏิบัติที่น่าสนใจมีดังนี้

 ๑. การจองกฐิน 
 การจองกฐิน ก็คือ การแจ้งล่วงหน้าให้ทางวัดและประชาชนได้ทราบว่าวัดนั้นๆ มีผู้ศรัทธาทอดกฐินกันเป็น
จ�านวนมาก ถ้าไม่จองไว้ก่อนอาจไม่มีโอกาส จึงเกิดเป็นธรรมเนียมขึ้นว่าจะทอดกฐินต้องจองล่วงหน้าเพื่อให้มีโอกาส 
และเพื่อไม่ให้เกิดการทอดซ�้า วัดหน่ึงวัดปีหนึ่งทอดกฐินได้ครั้งเดียว และในเวลาจ�ากัด คือหลังจากออกพรรษาแล้วเพียง 
เดือนเดียวดังได้กล่าวมาแล้ว
 แต่อย่างไรก็ตาม กฐินหลวงไม่มีการจองล่วงหน้า เว้นแต่กฐินพระราชทาน ผู้ประสงค์จะขอรับพระราชทาน
กฐินไปทอดต้องจองล่วงหน้า โดยแจ้งไปยังกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวมาแล้ว

 ๒. การทอดกฐิน
 เมื่อได้ตระเตรียมพร้อมแล้ว ถึงก�าหนดก็น�าผ้ากฐินกับบริวารไปยังวัดที่จองไว้ การน�าไปนั้น จะไปเงียบๆ หรือ 
จะแห่แหนกันไปก็ได้ เมื่อไปถึงแล้ว พักอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งที่สะดวก เช่น ที่ศาลาท่าน�้า ศาลาโรงธรรม โรงอุโบสถ หรือ 
ทีใ่ดทีห่นึง่ซึง่ทางวดัจดัไว้ เมือ่พระสงฆ์พร้อมแล้วก่อนถวายกฐิน อาราธนาศลี รบัศลี เมือ่รบัแล้ว ทายกประกาศให้รูพ้ร้อมกนั 
หัวหน้าผู้ทอดกฐินหันหน้าไปทางพระพุทธรูป ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วหันหน้ามาทางพระสงฆ์กล่าวถวายเป็นภาษาบาลี  
ภาษาไทย หรอืทัง้สองภาษากไ็ด้ ว่าคนเดียวหรอืว่าน�า แล้วคนทัง้หลายว่าตามพร้อมกนักไ็ด้ การกล่าวค�าถวายจะกล่าวเป็นค�าๆ 
หรือจะกล่าวรวมกัน เป็นวรรคๆ แล้วแต่ความสะดวกของผู้กล่าวน�าและผู้กล่าวตาม

อานิสงส์หรือผลดีของการทอดกฐิน 
 ๑. ผลดีฝ่ายผู้ทอดและคณะ อานิสงส์หรือผลดีของฝ่ายผู้ทอดและคณะมีดังนี้ 
  (๑) ชื่อว่าได้ถวายทานภายในกาลเวลาก�าหนดที่เรียกว่ากาลทาน คือในปีหนึ่งถวายได้เพียงในระยะเวลา 
๑ เดือนเท่านั้น ในข้อถวายทานตามกาลนี้มีพุทธภาษิตว่าผู้ให้ทานตามกาลความต้องการที่เกิดขึ้นตามกาลของผู้นั้น  
ย่อมส�าเร็จได้ 
  (๒) ชื่อว่าได้สงเคราะห์พระสงฆ์ผู้จ�าพรรษาให้ได้ผลัดเปล่ียนผ้านุ่งห่มใหม่ แม้ผ้ากฐินน้ันจะตกแก่ภิกษุ 
รูปใดรูปหนึ่งก็ชื่อว่าได้ถวายแก่สงฆ์เป็นส่วนรวม มีพระพุทธภาษิตว่าผู้ให้ผ้าชื่อว่าให้ผิวพรรณ 
  (๓) ชื่อว่าได้ท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบให้เป็นหลัก เป็นตัวอย่างแห่ง 
คุณงามความดีของประชาชนสืบไป 
  (๔) จติใจของผูท้อดกฐนิทัง้ ๓ กาล คอืก่อนทอด ก�าลังทอดและทอดแล้ว ทีเ่ลือ่มใสศรัทธา และปรารถนา
ดีนั้นจัดเป็นกุศลจิต คนที่จิตเป็นกุศลย่อมได้รับความสุขความเจริญ 
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  (๕) การทอดกฐินท�าให้เกิดสามัคคีธรรม คือการร่วมมือกันท�าคุณงามความดี และถ้าการถวายกฐินนั้น 
มีส่วนได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอารามด้วย ก็เป็นการร่วมสามัคคี เพื่อรักษาศาสนวัตถุ ศาสนสถานให้ยั่งยืนสถาพรสืบไป
 ๒. ผลดีฝ่ายพระสงฆ์ผู้รับและกรานกฐิน อานิสงส์หรือผลดีของฝ่ายพระสงฆ์ผู้รับและกรานกฐินมีดังนี้ 
  พระพุทธเจ้าตรัสไว้ (ในวินัยปิฎก เล่ม ๕ หน้า ๑๓๖) ว่าภิกษุผู้กรานกฐินแล้วย่อมได้รับประโยชน์  
๕ ประการ 
  (๑) รบันมินต์ฉนัไว้แล้วไปไหนไม่ต้องบอกลาภิกษุในวดัตามความในสิกขาบทที ่๖ แห่งอเจลกวรรคปาจติตย์ี 
  (๒) ไปไหนไม่ต้องน�าไตรจีวรไปครบส�ารับ 
  (๓) เก็บผ้าที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษไว้ได้ตามปรารถนา 
  (๔) จีวรอันเกิดในที่นั้นเป็นสิทธิของภิกษุเหล่านั้น 
  (๕) ขยายเขตแห่งการท�าจีวร หรือการเก็บจีวรไว้ได้จนถึงสิ้นฤดูหนาว (คือจนถึงวันขึ้น ๑๕ ค�า่ เดือน ๔ 
เป็นวันสุดท้าย)

ลักษณะอันเป็นประชาธิปไตยของพิธีกรรมกฐิน
 ได้กล่าวแล้วว่าเรือ่งของกฐนิเป็นสงัฆกรรม คือการกระท�าท่ีเป็นการสงฆ์ คือพระสงฆ์ท้ังวดั ต้องรับรู้ รับผิดชอบ
ร่วมกันในการช่วยกันท�าจีวรให้ส�าเร็จ ในการประชุมกันหารือว่า จะควรมอบผ้ากฐินให้ภิกษรุูปใดรูปหนึ่ง และแม้เพียง 
การปรึกษาหารือก็ยังใช้ไม่ได้ต้องมีการสวดประกาศเป็นการสงฆ์ เสนอญัตติว่าจะมอบผ้ากฐินแก่ภิกษุรูปนั้นรูปนี้ แล้วสวด
ประกาศ จบแล้วไม่มีผู้คัดค้าน จึงจะถวายผ้านั้นแก่องค์ครอง คือภิกษุผู้รับมติจากที่ประชุมให้เป็นผู้รับผ้านั้นในนามของ
สงฆ์ได้ ลักษณะเช่นนี้เป็นการสอนให้ถือมติที่ประชุมสงฆ์เป็นใหญ่ ไม่ท�าอะไรตามอ�าเภอใจเป็นหลักในการปกครอง 
คณะสงฆ์ ซึ่งเป็นตัวอย่างแก่การปกครองทางโลกด้วย

ข้อเสนอแนะ
 ๑. พุทธศาสนิกชนควรทอดกฐินให้ถูกต้องตามความมุ่งหมายของกฐิน ได้แก่ การบ�าเพ็ญกุศลด้วยการถวาย
ผ้ากฐินแก่ภิกษุซ่ึงอยู่จ�าพรรษาครบสามเดือนตามพระพุทธานุญาต (ในข้อนี้โปรดดูข้อความเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องกฐิน
ตกค้าง)
 ๒. การรวบรวมทนุทีม่ผีูบ้รจิาคเพือ่บ�ารงุวดัหรอืสถานศกึษาในวดั ควรให้เป็นไปตามความศรทัธาของผูบ้รจิาค
โดยมีเหตุผลอันสมควร เช่น ช่วยปฏิสังขรณ์วัดที่ทรุดโทรมให้มั่นคงถาวรสืบไป
 ๓. ในการเดินทางไปทอดกฐิน ณ วัดที่อยู่ห่างไกลซึ่งผู้จัดมักจะพ่วงวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวไว้ด้วยนั้น 
ควรมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของผู้ที่จะเดินทางไปเป็นหมู่คณะ ทั้งนี้เพื่อความไม่ประมาท
 ๔. ควรงดเว้นการเลีย้งสรุาเมรยัในระหว่างเดนิทางหรอืระหว่างทีม่งีานกฐนิ ทัง้นีเ้พือ่ให้การบ�าเพญ็กุศลเป็น
ไปด้วยความมีระเบียบเรียบร้อย
 ๕. ควรงดการใช้จ่ายในสิ่งที่ฟุ่มเฟือยและไม่จ�าเป็น โดยยึดถือการจัดให้ประหยัดเป็นหลักส�าคัญ
 ๖. การฉลองหรอืสมโภชกฐนิก่อนทอดนัน้ ควรท�าเพยีงเพือ่ประโยชน์ของการนดัหมายให้พร้อมเพรยีงกนัและ
เพื่อเป็นการส่งเสริมศรัทธาของผู้มาร่วมงานเท่านั้น ไม่ควรมุ่งความสนุกสนาน อันมิใช่วัตถุประสงค์ของการทอดกฐิน 
  ถ้ามีขบวนแห่เชิญผ้าพระกฐินไป ผู้เข้าขบวนควรแต่งกายให้เรียบร้อย ถ้ามีขบวนฟ้อนร�าควร เลือกการ
แต่งกายสุภาพ ชุดสุภาพ เพราะเป็นงานทางศาสนา
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 ๗. การพิมพ์หนังสือแจกในงานกฐินนั้น จะมีหรือไม่ก็ได้ไม่เป็นการบังคับแต่ถ้ามีควรเลือกพิมพ์หนังสือที่มี
สาระประโยชน์
 ๘. ไม่ควรทอดกฐินในวัดที่พระภิกษุอยู่ในวัดนั้นบอกกล่าวโดยตรงหรือโดยอ้อมให้ไปทอด เพราะเป็นการผิด
พระวินัย และกฐินที่ทอดก็ไม่เป็นกฐิน ถือเป็นโมฆะ (พระไตรปิฎกเล่ม ๕ หน้า ๑๓๘) แต่พระภิกษุผู้อยู่ในวัดหน่ึง 
อาจแนะน�าให้ไปทอดในวัดอื่นได้
 ๙. ในการพิมพ์ใบบอกบุญหรือฎีกาเพ่ือเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามาร่วมท�าบุญนั้น ไม่ควรพิมพ์ ชื่อบุคคลเป็น
กรรมการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อน



การสร้างเมืองอุดรธานีและวัดมัชฌิมาวาส
 หากจะกล่าวถึงประวัติวัดมัชฌิมาวาสนั้น จะหลีกเลี่ยงการกล่าวถึงประวัติเมืองอุดรธานีไปเสียมิได้ เนื่องจาก
การสร้างวัดนั้นเกิดขึ้นพร้อมกับการสร้างเมือง วัดมัชฌิมาวาสจึงถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองอุดรธานี การเกิดเมืองอุดรธานี
เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ตามสัญญาข้อ ๓ ห้ามไม่ให้ไทยมีกองทหารตั้งอยู่ภายในรัศมี ๒๕ ก.ม. จากฝั่งแม่น�า้โขง 
ซึง่ในสมยันัน้ไทยมกีองทหารตัง้อยูท่ีเ่มอืงหนองคาย จงึจ�าเป็นทีจ่ะต้องย้ายกองทหารออกจากเมอืงหนองคายภายในเวลา 
๑ เดือน บรรดาป้อมค่ายคูก็จะต้องรื้อถอนเสียให้สิ้นเชิง เมื่อมีสัตยาบันกันแล้ว พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นประจักษ์
ศิลปาคม ข้าหลวงใหญ่ส�าเร็จราชการหัวเมืองลาวพวนซึ่งตั้งกองรักษาการณ์อยู่เมืองหนองคาย จึงได้ย้ายกองบัญชาการ
ออกจากเมืองหนองคาย การขนย้ายนั้น คนเฒ่าคนแก่เล่าว่า ต้องใช้เกวียนประมาณ ๒๐๐ เล่มเป็นพาหนะ ได้ออกเดิน
ทางรอนแรมมาโดยล�าดับจนถึงล�าน�้าซวย (ซวย หมายถึง ปลาชนิดหนึ่ง ปัจจุบันเรียกน�า้สวย) เสด็จในกรมได้ตรวจดูพื้นที่
เพื่อจะได้ตั้งกองบัญชาการแต่เมื่อได้ตรวจโดยถี่ถ้วนแล้ว เห็นว่ามีพื้นที่ไม่สม�า่เสมอสูงๆ ต�่าๆ ไม่เหมาะสมที่จะสร้างเป็น
เมืองใหญ่ในโอกาสข้างหน้า และอยู่ห่างจากฝั่งแม่น�้าโขง ประมาณ ๒๐ ก.ม. เท่านั้น พระองค์จึงได้อพยพรอนแรมลงมา
ทางทิศใต้โดยล�าดับ ห่างจากน�้าซวยนั้นประมาณ ๓๐ ก.ม. จนถึงบ้านเดื่อ จึงได้พักกองเกวียนอยู่ใกล้ต้นโพธิ์ใหญ่ข้างวัด
มชัฌมิาวาส ในบริเวณใกล้เคยีงทางทศิตะวนัออกมหีนองบวักลอง หนองเหล็ก ทางทิศใต้มีหนองขอนขว้า ทางทิศตะวนัตก
มีหนองนาเกลือ หนองวัวข้อง หนองสวรรค์ และทางทิศเหนือมีหนองส�าโรง หนองแด และมีห้วยหมากแข้ง ซึ่งมีต้นน�้า
จากภเูขาพาน มีน�า้ใสสะอาด มีป่าไผ่ปกคลมุ มีปลา เต่า จระเข้ ชกุชมุมาก ล�าน�า้นีไ้หลผ่านจากทศิใต้สูท่ศิเหนอืลงล�าห้วยหลวง 
เสด็จในกรมจึงตกลงพระทัยให้ตั้งกองบัญชาการสร้างบ้านแปลงเมืองลง ณ พื้นที่ดังกล่าวนี้ โดยพระองค์ได้สร้างวัง 
ประทับอยู่ใกล้ต้นโพธ์ิใหญ่ตรงข้ามวัดมัชฌิมาวาสในปัจจุบันนี้ และได้สร้างสถานที่ราชการมีศาลากลางจังหวัด  
เป็นต้น โดยมากหนัหน้าไปทางทศิเหนอืแทบทกุแห่ง มคี�าเล่ากันต่อมาว่าทีเ่ป็นเช่นนัน้เนือ่งจากเสดจ็ในกรมทรงตัง้พระทยั
หวังจะต้ังรับสู้ฝรั่งเศสผู้รุกราน และอาจจะทรงหวังว่า ในวันหนึ่งข้างหน้าพี่น้องฝั่งซ้ายแม่น�้าโขงจะกลับมารวมเป็นทอง
แผ่นเดียวกันอีก
 เสดจ็ในกรมทรงเข้าพระทยัเป็นอนัดีว่าราชอาณาจกัรกบัพทุธจกัรเป็นของคูก่นัพร้อมกบัการสร้างเมอืงนัน่เอง 
พระองค์ทรงเหน็ว่าควรจะสร้างหลกัใจควบคูก่นัไปด้วย ณ บรเิวณใกล้เคยีงกบัทีส่ร้างวงัประทับนัน้ มโีนนอยูแ่ห่งหนึง่ ชาว
บ้านเรยีกว่า “โนนหมากแข้ง” มเีจดย์ีศลิาแลง มสีณัฐานดงักรงนกเขาตัง้อยูท่ีโ่นนนัน้ เล่าสบืกนัมาว่า เป็นเจดีย์ก่อคร่อม
ตอหมากแข้งใหญ่ นยัว่ามต้ีนหมากแข้งขนาดใหญ่ต้นหนึง่ พระเจ้าแผ่นดนิกรุงล้านช้างร่มขาวได้ให้มาโค่นไปท�ากลอง และ
ท�าเป็นกลองขนาดใหญ่ได้ถึง ๓ ใบ ใบที่หนึ่งเอาไปไว้ที่นครเวียงจันทน์ ใช้ตีเป็นสัญญาณบอกเหตุในเมื่อมีข้าศึกศัตรูมา
ราว ีเมือ่ตกีลองใบนีพ้ญานาคจะขึน้มาช่วยรบข้าศกึศตัรใูห้พ่ายแพ้ แต่ภายหลงัถกูเชยีงเมีย่งไปหลอกให้ท�าลายกลองใบนี้
เสีย ชาวเวียงจันทน์จึงไม่มีพญานาคมาช่วยดุจในอดีต ใบที่สองน�าไปไว้ในนครหลวงพระบาง ส่วนใบที่สามเป็นใบที่เล็ก
กว่า ๒ ใบนั้น ได้น�าไปไว้ที่วัดหนองบัว (วัดเก่าตั้งอยู่ติดกับถนนสายอุดร-สกลนคร ห่างจากทางรถไฟประมาณ ๕ เส้นยัง
มีเจดีย์ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน) เพราะมีกลองหมากแข้งอยู่ที่วัดซึ่งอยู่ริมฝั่งหนองบัว จึงเรียกว่า หนองบัวกลอง แต่ปัจจุบัน 
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ค�าว่า กลอง หายไป คงเหลือแต่ หนองบัว เท่านั้น ต้นหมากแข้งต้นนี้ คนในสมัยก่อนไม่มีความช�านาญในมาตราวัด จึง
เล่าบอกขนาดไว้ว่า “ตอหมากแข้งนั้น ภิกษุ ๘ รูป นั่งฉันจังหันได้อย่างสะดวกสบาย” แสดงให้เห็นว่าต้นหมากแข้งนั้น
ใหญ่โตมากเอาการทีเดียว แต่คงไม่ได้หมายความว่า ภิกษุทั้ง ๘ รูปนั้นนั่งบนตอหมากแข้ง เห็นจะหมายความว่า ภิกษุ ๘ 
รูปนั่งล้อมรอบตอหมากแข้งโดยใช้ตอหมากแข้งเป็นโต๊ะ หรือโตกส�าหรับวางอาหาร แต่ถึงกระนั้น ก็ยังมองเห็นว่าเป็น 
ตอหมากแข้งที่ใหญ่มากทีเดียว
 เรื่องต้นหมากแข้งนี้ ท่านเจ้าปู่ พระเทพวิสุทธาจารย์ (บุญ ปุญฺญสิริมหาเถระ) เจ้าอาวาสรูปที่ ๓ ซึ่งได้มาอยู่
วัดมัชฌิมาวาส เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ คือหลังจากสร้างวัดเพียง ๔ ปี ได้เล่าว่า ที่โนนหมากแข้งนั้นมีต้นหมากแข้งขนาดเล็ก
อยู่มากมาย และมีต้นหมากแข้งขนาดใหญ่เท่าต้นมะพร้าวขนาดเขื่องอยู่ต้นหนึ่ง แต่มีล�าต้นไม่สูง เป็นพุ่ม มีกิ่งก้านสาขา
แผ่ออกอย่างไพศาล ประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๒ มีแบ้ (แพะ) ของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัฒนานุวงศ์จ�านวนมาก ได้มา
กนิใบกนิกิง่ก้านของมนั มนัจงึตาย เข้าใจว่าต้นหมากแข้งต้นนีเ้หน็จะเป็นหลานหรอืเหลนของต้นหมากแข้งทีเ่จ้าเมอืงล้าน
ช้างร่มขาวเอาไปท�ากลองเพลนั้นแน่ เจดีย์ศิลาแลงนั้นตั้งอยู่ตรงกลางพระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาสปัจจุบันนี้
 นอกจากมีเจดีย์ก่อคร่อมตอหมากแข้งขนาดใหญ่ดังกล่าวแล้วนั้น ยังมีพระพุทธรูปหินขาวปางนาคปรกเป็น
หินขาวเป็นแท่ง เป็นท่อนๆ ช่างน�ามาติดต่อประกอบเข้าเป็นองค์ ชาวบ้านใกล้เคียงมีบ้านเดื่อหมากแข้ง เป็นต้น นับถือ
ว่าเป็นพระพทุธรปูทีศ่กัดิส์ทิธิม์ากได้พร้อมกนัปลกูสร้างศาลาขนาดเลก็มงุด้วยหญ้าคา เป็นทีป่ระดษิฐานได้ท�าบญุสรงน�า้
ในเทศกาลสงกรานต์ และท�าบุญบั้งไฟบูชาเป็นประจ�าทุกปี เชื่อถือกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่สามารถจะอ�านวยความผาสุก
บ�าบัดปัดเป่าความชั่วร้ายให้หายสูญ
 เสด็จในกรมจึงโปรดฯ ให้สร้างวัดขึ้นที่บริเวณวัดร้างโนนหมากแข้งนี้และทรงตั้งชื่อว่า “วัดมัชฌมิาวาส” จัด
เป็นวัดคู่เมืองอุดรธานี ในเบื้องแรกก็ให้สร้างกุฏิหลังเล็กๆ เพียง ๒-๓ หลังเท่านั้น พอให้เป็นที่พักอาศัยของภิกษุสามเณร 
นายช่างที่ควบคุมการก่อสร้างในสมัยนั้น คือ หลวงวุฒิวัฒกีกรรม (เชย ไชยสิทธิ์) แล้วพระองค์ได้อาราธนา ท่านพระครู
ธรรมวินยานุยุตต์ (เฟื้อย) ให้เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก เข้าใจว่า ท่านพระครูธรรมวินยานุยุตต์ ได้อพยพติดตามมาพร้อมกับ
ขบวนของเสดจ็ในกรม เหมอืนอย่างชาวบ้านในปัจจบุนันี ้ได้อพยพย้ายครอบครวัไปสร้างบ้านใหม่ กม็กัจะมภีกิษุสามเณร
ลูกหลานอพยพติดตามไปด้วย และได้ไปสร้างวัดขึ้นในที่ไปอยู่นั้น
 เมื่อเสด็จในกรมทรงสร้างวัดมัชฌิมาวาสขึ้นแล้วได้ส่ังให้หัวเมืองต่างๆ ในการปกครอง คัดเลือกภิกษุมาจ�า
พรรษาอยู่ที่วัด เพ่ือจะได้ศึกษาและฝึกหัดอบรมระเบียบแบบแผนต่างๆ พระองค์มีความสนพระทัยในกิจการพระพุทธ
ศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ทรงเอาเป็นธุระฝึกหัด อบรมระเบียบ แบบแผน ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ตลอดถึงการซ้อม
สวดมนต์ ซ้อมเทศน์ ก็ทรงเอาเป็นธุระด้วยพระองค์เอง การพระศาสนาในระยะนั้นก็ด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อยทุก
ประการ เมอืงและวดัต่างกอ็ยูใ่นขัน้ก่อร่างสร้างตวัเหมอืนกนั มคีวามสามคัคกีลมเกลยีวเป็นอนัด ีเมอืงช่วยวดั วดัช่วยดดั
ผลดักนัช่วยทกุวนัคนื เสดจ็ในกรมทรงพยายามจะสร้างวดัมชัฌมิาวาสให้สมบรูณ์ตามแบบฉบบัแห่งวดัในพระพทุธศาสนา 
จึงโปรดให้สร้างอุโบสถขึ้น ๑ หลัง ที่โนนหมากแข้ง ถัดจากเจดีย์ไปทางทิศเหนือประมาณ ๘ เมตร ท�าด้วยไม้ หลังคามุง
ด้วยกระเบื้องไม้ตะเคียนทอง แล้วอาราธนาพระพุทธรูปนาคปรกหินขาว เข้าประดิษฐานเป็นพระประธานในอุโบสถนั้น 
เพ่ือให้พระสงฆ์มีท่ีท�าสังฆกรรมถูกต้องตามพระวินัย ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานวิสุงคามสีมา และได้รับพระบรม
ราชานุญาต เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๙ ปรากฏตามส�าเนาหนังสืออนุญาต ดังต่อไปนี้
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(ส�าเนา)

 ที่ ๕๖/๒๑๔

	 มพีระบรมราชโองการ	ประกาศไว้แก่ชนทัง้ปวงว่า	ทีเ่ขตพระอโุบสถวดัมชัฌมิาวาส	แขวงเมอืงหนองคาย	โดย
ยาว	๒๑	วา	กว้าง	๑๑	วา	พระเจ้าน้องยาเธอ	กรมหม่ืนประจกัษ์ศลิปาคม	ได้กราบบงัคมทลูพระกรณุา	ขอเป็นวิสงุคามสมีา	
พระเจ้าแผ่นดินสยามได้ทรงยินดีอนุโมทนาอนุญาตแล้ว	โปรดให้	กรมการ	ปักก�าหนดให้ตามประสงค์	ทรงพระราชอุทิศ
ที่นั้นให้เป็นที่วิสุงคามสีมายกเป็นแผนกหนึ่งต่างจากพระราชอาณาเขต	เป็นที่วิเสสส�าหรับพระสงฆ์มาแต่จาตุทิศทั้งสี	่ท�า
สังฆกรรมมีอุโบสถกรรม	เป็นต้น

	 พระราชทานตั้งแต	่ณ	วันที	่๒๗	มกราคม	รัตนโกสินทรศก	๑๑๕	พระพุทธศาสนกาล	๒๔๓๙	พรรษา	เป็นวัน
ที่	๑๐๓๐๕	ในรัชกาลปรัตยุบันนี้

	 อิท�	มยา	รญฺญา	ปรมินทมหาจุฬาลงฺกรณ	สยามวิชิเด	รชฺช�การยตา	

 เสด็จในกรมได้ทะนุบ�ารุงวัดมัชฌิมาวาส ตลอดระยะเวลาที่ประทับอยู่ค่ายหมากแข้งเป็นเวลาหลายปี จนถึง
วันที่ ๑๑ กันยายน ร.ศ. ๑๑๘ พ.ศ. ๒๔๔๒ ปีกุน จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้กลับกรุงเทพมหานครและได้
รบัแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งเสนาบดกีระทรวงกลาโหม และรัง้หน้าทีผู้่บญัชาการทหารเรอือกีต�าแหน่งหน่ึง และในปีเดยีวกนั
นี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวัฒนานุวงศ์ (เมื่อครั้งยังเป็นหม่อมเจ้า) ข้าหลวงรองเป็น
เทศาภิบาลมณฑลฝ่ายเหนือ 
 ในส่วนของประวัติเมืองอุดรนั้น พ.ศ. ๒๔๔๒ ปีกุน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรม
ราชโองการให้เปลี่ยนชื่อมณฑลดังต่อไปนี้
 ๑. เมืองเชียงใหม่ ล�าพูน น่าน เถิน แพร่ และเมืองขึ้นของเมืองเหล่านี้ ซึ่งรวมเรียกว่ามณฑลลาวเฉียงต่อนี้
สืบไปให้เรียกว่า มณฑลฝ่ายตะวันตกเฉียงเหนือ
 ๒. เมืองหนองคาย หนองหาร ขอนแก่น ชนบท หล่มศักดิ์ กมุทาสัย สกลนคร ชัยบุรี โพนพิสัย ท่าอุเทน 
นครพนม มุกดาหาร รวม ๑๒ หัวเมือง และเมืองขึ้นของเมืองเหล่านี้ ซึ่งรวมเรียกว่า มณฑลลาวพวนนั้น ต่อนี้สืบไปให้
เรียกว่า มณฑลฝ่ายเหนือ
 ๓. เมืองจ�าปาศักดิ์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และเมืองอื่นๆ ซึ่งรวมเรียกว่า มณฑลลาวกาวนั้น ต่อนี้สืบไปให้
เรียกว่า มณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ
 ๔. เมืองพระตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณ พนมศก และเมืองขึ้นของเมืองเหล่านี้ ซึ่งรวมเรียกว่า มณฑลเขมร 
ต่อนี้สืบไปให้เรียกว่า มณฑลตะวันออก
 ๕. หัวเมืองในมณฑลนครราชสีมา ซึ่งแบ่งเป็น ๓ บริเวณ คือ นครราชสีมา พิมาย ปักธงชัย และจันทึก ซึ่ง
รวมเรียกว่า บริเวณนครราชสีมานั้น ต่อนี้ไปให้รวมเรียกว่า เมืองนครราชสีมา
 ๖. เมืองนางรอง บุรีรัมย์ ประโคนชัย พุทไธสง และรัตนบุรี ซึ่งรวมเรียกว่า บริเวณนางรองนั้น ต่อนี้สืบไปให้
รวมเรียกว่า เมืองนางรอง ยกเป็นเมืองจัตวาเมืองหนึ่ง
 ๗. เมอืงชยัภมู ิภเูขยีว เกษตรสมบรูณ์ จตัรุสั และบ�าเหนจ็ณรงค์ ซึง่รวมเรยีกว่า บรเิวณชยัภมูนิัน้ ต่อนีส้บืไป
ให้รวมเรียกว่า เมืองชัยภูมิ ยกเป็นเมืองจัตวาเมืองหนึ่ง
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 พ.ศ.๒๔๕๐ ปีมะแม มีการเปลี่ยนชื่อมณฑล ๔ มณฑล คือ เปลี่ยนชื่อมณฑลตะวันออกเฉียงเหนือเป็นมณฑล
อีสาน ชื่อมณฑลฝ่ายเหนือเป็นมณฑลอุดร ชื่อมณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นมณฑลพายัพ และบริเวณเมือง
นครราชสีมา เมืองนางรอง เมืองชัยภูมิ รวมเป็นมณฑลนครราชสีมา 

มณฑลอุดร
 มณฑลอุดร พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์) เป็นสมุหเทศาภิบาลแบ่งเขตปกครองออกเป็น ๕ บริเวณ คือ
 ๑. บริเวณหมากแข้ง พระรังสรรค์สรกิจ (เลื่อน) เป็นข้าหลวงบริเวณ ตั้งที่ท�าการอยู่ที่เมืองหนองคาย มี
เมืองปกครองเพียงเมืองเดียว และมี ๘ อ�าเภอ คือ
 เมอืงหนองคาย พระยาประทมุเทวาภบิาล (เสือ) เป็นผู้ว่าราชการเมอืง พระอนรุกัษ์ประชาราษฎร์เป็นผู้ช่วย
ผู้ว่าราชการเมือง มีอ�าเภอในสังกัด ๘ อ�าเภอ คือ
  ๑. อ�าเภอหมากแข้ง
  ๒. อ�าเภอหนองคาย
  ๓. อ�าเภอท่าบ่อ
  ๔. อ�าเภอหนองหาร
  ๕. อ�าเภอกมุทาสัย (ปัจจุบันนี้คืออ�าเภอหนองบัวล�าภู)
  ๖. อ�าเภอโพนพิสัย
  ๗. อ�าเภอรัตนวาปี (ปัจจุบันนี้เป็นต�าบลในอ�าเภอโพนพิสัย)
  ๘. อ�าเภอกุมภวาปี
 ๒. บริเวณธาตุพนม พระสุนทรเทพกิจจารักษ์ (เลี่ยง ภูมิรัตน์) เป็นข้าหลวงบริเวณ มีเมืองปกครองเพียง
เมืองเดียวคือ เมืองนครพนม พระยาพนมนครานุรักษ์ (กา พรหมประกาย ณ นครพนม) เป็นผู้ว่าราชการเมือง มีอ�าเภอ
ในสังกัด ๑๑ อ�าเภอ คือ
  ๑. อ�าเภอนครพนม
  ๒. อ�าเภอมุกดาหาร
  ๓. อ�าเภอเมืองหนองสูง (ปัจจุบันนี้เป็นต�าบลในอ�าเภอค�าชะอี)
  ๔. อ�าเภอชัยบุรี (ปัจจุบันนี้เป็นต�าบลในอ�าเภอท่าอุเทน)
  ๕. อ�าเภอเมืองท่าอุเทน
  ๖. อ�าเภอเมืองเรณูนคร
  ๗. อ�าเภอเมืองอาจสามารถ (ปัจจุบันนี้เป็นต�าบลในอ�าเภอเมืองนครพนม)
  ๘.  อ�าเภอเมืองอากาศอ�านวย
  ๙. อ�าเภอเมืองกุสุมาลย์มณฑล
  ๑๐. อ�าเภอเมืองโพไพศาล
  ๑๑. อ�าเภอรามราช
 ๓. บรเิวณสกลนคร หลวงวสิยัสทิธกิรรม (จนี) เป็นข้าหลวงบรเิวณ มีเมอืงปกครองเพียงเมอืงเดยีวคอื เมอืง
สกลนคร มพีระยาประจนัประเทศธาน ี(โหง่นค�า) เป็นผูว่้าราชการเมอืง พระอนบุาลสกลเขต (เมฆ) เป็นปลดัเมอืง มอี�าเภอ
ในสังกัด ๕ อ�าเภอ คือ
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  ๑. อ�าเภอเมืองสกลนคร
  ๒.  อ�าเภอเมืองพรรณนา (ปัจจุบันนี้เรียกว่าอ�าเภอพรรณานิคม)
  ๓.  อ�าเภอวาริชภูมิ
  ๔.  อ�าเภอวานรนิวาส
  ๕.  อ�าเภอจ�าปาชนบท (บัดนี้เป็นอ�าเภอพังโคน)
 ๔.  บริเวณภาชี ขุนผดุงแค้นประจันต์ (ช่วง) เป็นข้าหลวงบริเวณ มีเมืองปกครองเพียงเมืองเดียว คือ เมือง
ขอนแก่น ผู้ว่าราชการว่าง มีอ�าเภอในสังกัด ๔ อ�าเภอ คือ
  ๑. อ�าเภอเมืองขอนแก่น
  ๒. อ�าเภอเมืองมัญจาคีรี
  ๓. อ�าเภอชนบท
  ๔. อ�าเภอภูเวียง
 ๕. บรเิวณน�า้เหอืง พระรามฤทธ ี(สอน) ว่าทีข้่าหลวงบรเิวณ ตัง้ทีท่�าการกลางเมืองเลย มเีมอืงในสังกัดเพยีง
เมืองเดียวคือ เมืองเลย พระศรีสงคราม (ท้าววรบุตรมณีเหมาภา) เป็นผู้ว่าราชการเมือง มีอ�าเภอในสังกัด ๓ อ�าเภอ คือ
  ๑. อ�าเภอเมืองเลย
  ๒. อ�าเภอท่าลี่
  ๓. อ�าเภออาฮี



ประวัติวัดมัชฌิมาวาส
 พลตร ีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจกัษ์ศลิปาคม สมยัด�ารงต�าแหน่งเป็นข้าหลวงใหญ่ส�าเรจ็ข้าราชการ
หัวเมืองลาวพวน ทรงสร้างโนนหมากแข้งขึ้นเป็นวัดมัชฌิมาวาส เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๖ พร้อมกับสร้างเมืองอุดรธานี สถาน 
ทีต่ั้งแห่งวัดมัชฌิมาวาสเป็นวัดรา้งมากอ่น จะร้างมาแตเ่มื่อใด และมีชือ่ว่าอะไร ไม่อาจจะทราบได้ แต่มหีลกัฐานทราบว่า
เป็นวัดร้างอยู่ ๒ อย่าง คือ มีเจดีย์ศิลาแลงตั้งอยู่ที่โนน (เนิน) และพระพุทธรูปหินขาวปางนาคปรก

การยกฐานะเป็นพระอารามหลวง
 วัดมัชฌมิาวาสได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานญุาต ให้ยกเป็นพระอารามหลวงชัน้ตรี
ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๗ ดังส�าเนาแจ้งความกระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้

(ส�าเนา)

แจ้งความกระทรวงศึกษา

เรื่อง ยกวัดมัชฌิมาวาส เป็นพระอารามหลวง

ด้วยทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ยกวัดมัชฌิมาวาส	
ในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี	อ�าเภอเมือง	จังหวัดอุดรธานี		

เป็นพระอารามหลวงชั้นตร	ีชนิดสามัญ	 
ตั้งแต่วันที่	๗	พฤษภาคม	๒๕๐๗	เป็นต้นไป

แจ้งความ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๐๗

หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
รัฐมนตรีการกระทรวงศึกษาธิการ

การจัดการศึกษา 
 ในระยะแรก มีการเรียนสวดมนต์ ท่องจ�าปาติโมกข์ เรียนมูลกัจจายนปกรณ์ แปลปาติโมกข์และคัมภีร์ 
สมนัตปาสาทกิา อาจารย์สอนประจ�าส�านกัคอื พระครธูรรมวินยานุยุตต์ (เฟ้ือย) และอาจารย์สขุ สรรพอาษา เพราะในสมัยน้ัน
การศึกษาแผนกนักธรรมและบาลียังไม่แพร่ออกมายังหัวเมือง ครั้นถึง พ.ศ. ๒๔๖๖ ทางวัดจึงได้ตั้งโรงเรียนนักธรรมขึ้น
และได้เปิดสอบเฉพาะนักธรรมชั้นตรี มีพระสงฆ์เรียนเพียง ๑๐ กว่ารูปเท่านั้น เมื่อลูกศิษย์มีวิทยฐานะมากขึ้น จึงได้เปิด
สอนตามล�าดับดังนี้
 พ.ศ. ๒๔๗๗ เปิดสอนนักธรรมนักโท
 พ.ศ. ๒๔๘๓ เปิดสอนนักธรรมชั้นเอก
 พ.ศ. ๒๔๘๔ เปิดสอนแผนกบาลี
 การศึกษาทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีได้เจริญรุดหน้ามาโดยล�าดับ
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การอุปถัมภ์
 วดัมชัฌมิาวาส เป็นวดัของประชาชนทัว่ไป ไม่ได้จ�าเพาะเจาะจงว่าเป็นวดัของตระกูลนัน้ ของหมูบ้่านนัน้ หรอื
ของผู้นั้น แม้วัดนี้ พลตรี พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม จะได้ทรงสร้างขึ้น ก็ไม่มีชื่อของพระองค์ติดอยู่
ในชื่อวัดเลย ได้ทรงตั้งชื่อว่า “วัดมัชฌิมาวาส” ซึ่งหมายความว่า เป็นศูนย์กลาง เป็นย่านกลางแห่งการสร้างความดี  
ค�าว่า “กลาง” ก็หมายความว่า “เป็นของทุกคน” เช่นค�าว่า “ของกลาง” โดยที่เสด็จในกรมทรงมอบให้เป็นสมบัติของ
ประชาชนทุกคนไม่ได้จ�าเพาะเจาะจงเหมือนบางวัด ถึงกระนั้นก็ยังทรงมีพระทัยเป็นห่วงอยู่ เหมือนมารดาบิดาได้มอบ
ทรพัย์มรดกให้แก่บตุรธดิาแล้ว กย็งัเป็นห่วง คอยเอาใจใส่สอดส่องดแูลสม�า่เสมอ เพือ่แสดงออกซึง่น�า้พระทยั เสดจ็ในกรม
ได้ส่งฉายาลักษณ์ (รูปถ่าย) ขนาด ๒๔ น้ิว แต่งตัวแบบอุบาสก นั่งเก้าอี้เต็มองค์ มาไว้ที่วัดมัชฌิมาวาส เมื่อวันที่  
๒๙ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๔๖๖ ทางวดัได้ตัง้ประดษิฐานไว้ภายในพระอโุบสถ ประชาชนทัง้หลายได้ตอบสนองความต้ังพระทยั
แห่งเสด็จในกรมด้วยดี โดยให้การทะนุบ�ารุงอุดหนุนค�้าจุนด้วยปัจจัยสี่ และให้ความร่วมมือร่วมใจตลอดมา ครั้นได้รับ
พระบรมราชานุญาตให้ยกเป็นพระอารามหลวงแล้ว ประชาชนก็ยิ่งให้ความอุปถัมภ์มากขึ้น

ประวัติเจ้าอาวาส
 เจ้าอาวาสรูปที่ ๑ พระครูธรรมวินยานุยุตต์ นามเดิม เฟื้อย ประชาชนนิยมเรียกว่า หลักค�าเฟื้อย หรือ 
สังฆราชเฟื้อย ท่านมีภูมิล�าเนาเดิมอยู่อ�าเภอยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี (ภายหลังเป็นจังหวัดยโสธร) ก่อนหน้าที่จะได้
มาครองวัดมัชฌิมาวาสนั้น ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีสะเกษ เมืองหนองคาย มีความสนิทสนมกับเสด็จในกรมสมัยประทับที่
เมืองหนองคาย เมื่อได้ทรงสร้างวัดมัชฌิมาวาสขึ้นแล้ว จึงได้อาราธนาให้เป็นเจ้าอาวาส ท่านพระครูธรรมวินยานุยุตต์  
มคีวามรูแ้ตกฉานในคมัภร์ีพระปาติโมกข์ทัง้บาลแีละค�าแปล ท่านได้ประจ�าอยูท่ีว่ดัจนถงึต้น พ.ศ. ๒๔๔๒ จงึได้ทลูลากลบั
ไปอยู่เมืองยโสธร อันเป็นถิ่นมาตุภูมิ เพื่อสงเคราะห์ญาติต่อไป
 เจ้าอาวาสรูปที่ ๒ เมื่อท่านพระครูธรรมวินยานุยุตต์ (เฟื้อย) ทูลลากลับเมืองยโสธรแล้ว ทางราชการจึงได้
อาราธนาพระอาจารย์หนู วัดเมืองหนอง เมืองหนองคาย (วัดศรีเมืองในปัจจุบัน) ให้มาเป็นเจ้าอาวาส ต่อมาอาจารย์หนู
ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น “พระครูธรรมวินยานุยุตต์ สุทธิศักด์ิคณาภิบาล สังฆปาโมกข์” ต�าแหน่งเจ้าคณะ 
เมอืงอดุรธาน ี(เจ้าคณะจงัหวดั) ท่านพระครธูรรมวนิยานยุตุต์ (หน)ู นีโ้ยมมารดาของท่านเป็นชาวจงัหวดัแพร่ ได้ลงไปท�า
ราชการอยู่ในส�านักพระราชวังกรุงเทพฯ ภายหลังได้กลับขึ้นไปเมืองแพร่ ส่วนโยมบิดาเป็นคนชาวเมืองหนองคายได้ไป
ค้าขายทางภาคเหนือ จึงได้พบกันและได้แต่งงานกัน แล้วกลับมาตั้งรกรากอยู่คุ้มวัดเมืองหนอง เมืองหนองคาย เมื่อท่าน
ได้อุปสมบทแล้ว ก็จ�าพรรษาที่วัดเมืองหนองจนเป็นเถระผู้ใหญ่ ครั้นถึง พ.ศ. ๒๔๔๒ ปีกุน วัดมัชฌิมาวาสว่างเจ้าอาวาส 
ทางราชการจึงได้อาราธนาให้มาเป็นเจ้าอาวาสวัด ประชาชนนิยมเรียกท่านว่า “หลวงพ่อเมืองหนอง” ตามชื่อวัดเดิม 
หรือ “หลวงพ่อพุทธก้าด” เพราะท่านชอบบั้งไฟ ประกอบกับท่านชอบระเบียบ เมื่อศิษยานุศิษย์หรือญาติโยมท�าผิด
แบบแผน ก็มักจะถูกสั่งสอนอย่างหนักเลยทีเดียว
 พ.ศ. ๒๔๔๙ ปีมะเมีย มหาอ�ามาตย์ตรี พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธ์ิ) สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร  
ได้สร้างขึ้นทางทิศตะวันตกของเมืองอีกวัดหน่ึง ต่อมาพระวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า  
วัดราชบพิธ กรุงเทพฯ ทรงประทานชื่อว่า “วัดโพธิสมภรณ์” เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระยาศรีสุริยราชวราวัตร ผู้สร้าง
 พ.ศ. ๒๔๕๐ ปีมะแม ประมาณเดือนพฤษภาคม ทางราชการได้อาราธนาท่านพระครูธรรมวินยานุยุตต์ (หนู) 
ให้ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ โดยจัดเป็นขบวนแห่อย่างครึกคร้ืน ท่านพระครูวินยานุยุตต์ ประจ�าอยู่ที่วัดโพธิ 
สมภรณ์จนถึง พ.ศ. ๒๔๗๖ ปีระกา จึงได้กลับไปอยู่วัดเมืองหนอง จังหวัดหนองคาย อันเป็นถิ่นปิตุภูมิเนื่องจากตาทั้ง ๒ ข้าง
พิการมองไม่เห็น และประกอบกับใน พ.ศ. ๒๔๖๖ ปีกุน พระยามุขมนตรีศรีสมุหพระนครบาล สมุหเทศาภิบาลมณฑล
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เจ้าอาวาสรูปที่	๒	พระครูธรรมวินยานุยุตต	์(หนู)		
ถ่ายเมื่อวันที	่๔	สิงหาคม	๒๔๗๕	มรณภาพ	เมื่อ	พ.ศ.๒๔๗๙	อายุ	๙๓	ปี

อุดร มีความประสงค์จะให้วัดโพธิสมภรณ์ เป็นวัดฝ่ายธรรมยุตินิกาย จึงได้เข้าไปปรึกษาพระเทพเมธี (ติสสเถระ อ้วน)  
วดับรมนิวาส และพระศาสนโสภณ วดัเทพศริินทราวาสแล้วน�าความคดิขึน้กราบทลูพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชนิวรสริวัิฒน์ 
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า วัดราชบพิธ สมเด็จพระสังฆราชเจ้าจึงมอบให้เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสคัดเลือก 
พระเปรยีญรปูหนึง่ เพือ่ส่งขึน้ไปอยูท่ีว่ดัโพธสิมภรณ์ เจ้าอาวาสวดัเทพศิรินทราวาสคัดเลือกได้พระครสัูงฆวฒุกิร (จูม พนธฺุโล 
ป.ธ.๓ น.ธ.โท) แล้วส่งขึน้ไปประจ�าท่ีวดัโพธสิมภรณ์ ท่านพระครธูรรมวนิยานยุตุต์ แม้จะย้ายไปอยูท่ีว่ดัเมอืงหนอง จงัหวดั
หนองคายแล้วก็ยังคงด�ารงต�าแหน่งเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีอยู่ตามเดิม ทางราชการหาได้ถอดถอนแต่ประการใดไม่  
ส่วนงานในหน้าท่ีเจ้าคณะจังหวัดน้ัน ท่านพระครูพุทธพจนประกาศ (บุญ ปุญฺญสิริมหาเถระ) รองเจ้าคณะจังหวัดเป็น 
ผู้ท�าแทนทุกอย่าง และได้มรณภาพเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๙ อายุ ๙๓ ปีที่วัดเมืองหนอง จังหวัดหนองคาย
 เจ้าอาวาสรูปที่ ๓ พ.ศ. ๒๔๕๐ เมื่อท่านพระครูธรรมวินยานุยุตต์ (หนู) ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์แล้ว 
ทางวัดมัชฌิมาวาสก็ว่างจากเจ้าอาวาส ในสมัยน้ันที่วัดมัชฌิมาวาสมีพระเถระผู้ใหญ่อยู่หลายรูป เรียงตามล�าดับอาวุโส
ดังนี้ ๑. พระสีบุญเรือง ๒. พระสิมมา ๓. พระหนู ๔. พระบุญ ๕. พระแจ่ม ๖. พระอ่อน ๗. พระผา ๘. พระแก้ว  
พระเถระทั้ง ๘ รูปนี้ มีอายุพรรษาไล่เลี่ยกัน พระสีบุญเรืองมีอาวุโสกว่าทุกรูป จึงท�าหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสในพรรษานั้น 
ราวเดือนพฤศจิกายน เกิดโรคอหิวาต์ขึ้นที่ อ�าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย มีราษฎรไปติดเชื้อโรคมา เชื้อโรคได้ลุกลามไป
อย่างรวดเรว็ มปีระชาชนเสยีชวีติหลายคน และลกุลามเข้ามาถงึในวดัมชัฌมิาวาส พระภกิษสุามเณรในวดักพ็ลอยตดิเชือ้
โรคไปด้วย พระสีบุญเรืองและพระสิมมา ได้ถึงมรณภาพเพราะโรคอหิวาต์นั้น ในเดือน ๑๒ ปีมะแม นพศก พ.ศ. ๒๔๕๐ 
พระบุญก็ติดเชื้อโรคเหมือนกัน แต่ก็ไม่ร้ายแรงเท่าใดนัก รักษาอยู่ที่วัดจ�าปา บ้านนาพู่ อ�าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี  
เป็นเวลาเดือนเศษ ครั้นลุ พ.ศ. ๒๔๕๑ ปีวอก ทางราชการจึงได้แต่งตั้งให้ พระบุญ ปุญฺญสิริเป็นเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส 
นับเป็นเจ้าอาวาสรูปที่สาม
 พระบุญ ฉายา ปุญฺญสิริ ปลัดกอง โยมบิดาชื่อ ทา ปลัดกอง โยมมารดาชื่อ ปาน ปลัดกอง เกิดที่บ้านดู่ ต�าบล
บ้านดอน อ�าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่ออายุได้ ๑๙ ปี ได้อพยพติดตามผู้ปกครองขึ้นมาตั้งหลักฐานอยู่ที่บ้าน
ทุ่งแร่ ต�าบลหมูม่น อ�าเภอบ้านหมากแข้ง จังหวัดอุดรธานี
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เจ้าอาวาสรูปที่	๓	พระเทพวิสุทธาจารย	์	
มรณภาพ	๑๐	มีนาคม	พ.ศ.๒๕๑๓	อายุ	๙๖	ปี	พรรษา	๗๓	

ที่มา	https://pantip.com/topic/๓๐๖๖๒๓๓๙

 พ.ศ. ๒๔๓๗ อายุ ๒๒ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดโนนสว่าง บ้านทุ่งแร่ และ พ.ศ. ๒๔๓๘ อายุ ๒๓ ปี 
อุปสมบทเป็นภิกษุ ท่ีวัดบ้านบ่อน้อย ต�าบลเชียงยืน อ�าเภอหมากแข้ง จังหวัดอุดรธานี พระอธิการกันยา วัดสระบัว 
บ้านสร้างแป้น ต�าบลเชียงเพ็ง อ�าเภอหมากแข้ง จังหวัดอุดรธานี เป็นพระอุปัชฌาย์ บรรพชาอุปสมบทแล้วอยู่จ�าพรรษา
ที่วัดโนนสว่าง บ้านทุ่งแร่ ๓ พรรษา
 พ.ศ. ๒๔๔๐ ปีระกา ย้ายส�านักเข้ามาอยู่วัดมัชฌิมาวาส สมัยพระครูธรรมวินยานุยุตต์ (เฟื้อย) เป็นเจ้าอาวาส 
ได้รบัแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่ง เจ้าอาวาสวดัมชัฌมิาวาส รองเจ้าคณะแขวงบ้านหมากแข้ง เจ้าคณะแขวงอ�าเภอบ้านหมาก
แข้ง รองเจ้าคณะเมอืงอดุรธานแีละเจ้าคณะจงัหวดัอดุรธานตีามล�าดบั และได้รบัแต่งตัง้เป็นพระปลัดฐานานกุรมของท่าน
พระครูธรรมวินยานุยุตต์ (หนู) และได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูพุทธพจนประกาศ เป็นพระราชาคณะ  
(เจ้าคุณ) ชั้นสามัญ ราชทินนามว่า “พระธรรมวินยานุยุตต์ สุทธิศักดิ์คณาภิบาล สังฆปาโมกข์” และได้รับพระราชทาน
เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะช้ันราชในนามเดิม ครั้งสุดท้ายได้รับพระราชทานเล่ือนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะ
ชั้นเทพ มีราชทินนามว่า “พระเทพวิสุทธาจารย์ สาธุอุทานธรรมวาที ปูชนียฐานประยุต เชษฐวุฒอิสานคณาธิกร  
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี” โดยล�าดับ
 ท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธาจารย์ ได้สร้างสรรค์วัดมัชฌิมาวาสให้เจริญมั่นคงมาตามล�าดับ ถาวรวัตถุ 
และเสนาสนะภายในวัดมีพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ โรงเรียนปริยัติธรรม และกุฏิจ�านวนมาก ล้วนแต่เกิดขึ้นในสมัยที่
พระคุณท่านเป็นเจ้าอาวาสท้ังสิ้น นอกจากจะได้สร้างถาวรวัตถุและปริยัติธรรม สอบนักธรรมชั้นตรี จนถึงชั้น ป.ธ.๖  
มีนักเรียนส่งเข้าสอบถึงประโยค ป.ธ.๙ จัดว่าเป็นส�านักเรียนธรรมและบาลีที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุดรธานี 
 ท่านเจ้าคณุเทพวสิทุธาจารย์มอีทุานวาจาว่า “ดเีนาะ” และว่า “ส�าคญัเนาะ” และเรยีกคนทัว่ไปทัง้พระภิกษุ
สามเณรและคฤหัสถ์ว่า “หลวง” แม้จะเป็นเรื่องเลวร้ายขนาดใดก็ตาม ก็ยังคงใช้ค�าพูดว่า “ดีเนาะ” เช่นเดิม เช่นเรื่อง
ความตาย คนในครอบครัวตาย เป็นต้น โดยธรรมดาชาวโลกถือว่าเป็นเรื่องเลวร้ายที่สุด แต่พระคุณท่านก็ยังมองเห็นเป็น
เรื่องที่ดี จึงได้สมญานามจากประชาชนว่า “หลวงปู่ดีเนาะ” แม้แต่ราชทินนามก็มีค�าว่า “สาธุอุทานธรรมวาที” ก็หมายถึง
ค�าว่า “ดีเนาะ” นั่นเอง
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เจ้าอาวาสรูปที่	๔	พระราชพุทธิมุน	ี	
มรณภาพ	๔	กรกฎาคม	๒๕๑๖

 เจ้าอาวาสรูปที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๑๖ พระราชพุทธิมุนี นามเดิม สิงห์ นามสกุล หาสอดส่อง นามฉายา 
สุหชฺโช เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๔๔๐ ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๗ ค�า่ เดือน ๓ ปีระกา เวลา ๐๕.๓๐ น. ที่บ้านหนองบุ 
อ�าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โยมบิดาชื่อ นายมี หาสอดส่อง โยมมารดาชื่อ นางอ้วน หาสอดส่อง มีพี่น้องร่วมบิดา
มารดา ๖ คน ได้รับการศึกษาเบื้องต้นจากโรงเรียนบ้านหนองบุ โดยมีหลวงโภชนียากร เป็นครูสอนมีความรู้อ่านเขียนได้
 พ.ศ. ๒๔๕๔ อายุ ๑๔ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร โดยมพีระอธกิารสอน เจ้าอาวาสวดัหนองบ ุเป็นพระอปัุชฌาย์ 
ได้ศึกษาหนังสือสวดมนต์และอักษรสมัยไทย-ขอม และได้จ�าพรรษาอยู่ที่วัดหนองบุ เป็นเวลา ๕ ปี ครั้นถึง พ.ศ. ๒๔๕๙ 
จึงได้ย้ายส�านักไปอยู่วัดมัชฌิมาวาส อ�าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในความปกครองของพระอาจารย์บุญ  
(พระเทพวิสุทธาจารย์) และได้เข้าเรียนชั้นมัธยมปีที่ ๑ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
 วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ อายุ ๒๑ ปี ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุวัดหนองบุ มีพระอธิการป้องวัดศรีคุณ
เมือง เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่ออุปสมบทแล้วได้จ�าพรรษาอยู่ที่วัดมัชฌิมาวาส ๒ พรรษา แล้วเดินทางไปกรุงเทพมหานคร 
โดยท่านพระครูพุทธพจนประกาศ (พระเทพวิสุทธาจารย์) รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี ได้น�าไปฝากให้อยู่ที่วัดมหาธาตุ
ยุวราชรังสฤษฎิ์
 การจ�าพรรษาอยูท่ี่วดัมหาธาต ุกรงุเทพมหานครนี ้ได้เข้าศกึษาทัง้แผนกนกัธรรมและแผนกบาล ีแต่เนือ่งจาก
สุขภาพไม่สมบูรณ์ มีโรคาพาธเบียดเบียนอยู่เนืองนิตย์ การเรียนจึงไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร สอบได้นักธรรมชั้นโท  
และ ป.ธ.๓ ซึ่งก็นับว่าหาได้ยากมากในสมัยนั้น
 พ.ศ. ๒๔๗๗ ได้กลบัข้ึนไปอยูท่ีว่ดัมชัฌมิาวาส อนัเป็นส�านกัต้นสงักดัเดมิ ได้รบัภาระจัดการศกึษาทัง้นกัธรรม
และบาลีมาโดยล�าดับ คือ
  พ.ศ. ๒๔๗๗ เปิดสอนนักธรรมชั้นโท
  พ.ศ. ๒๔๘๓ เปิดสอนนักธรรมชั้นเอก
  พ.ศ. ๒๔๘๔ เปิดสอนแผนกบาลี
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ต�าแหน่งและสมศักดิ์
 พ.ศ. ๒๔๗๒ พระมหาสิงห์ สุหชฺโช
 พ.ศ. ๒๔๘๒ พระครูธรรมสโมธาน พัดเจ้าคณะต�าบล
 พ.ศ. ๒๔๘๓ เปลี่ยนพัดเป็นพระครูผู้จัดการพระปริยัติธรรม
 พ.ศ. ๒๔๘๗ ได้รับต�าแหน่งเป็นกรรมการสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ประจ�าองค์การเผยแผ่
 พ.ศ. ๒๔๙๐ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
 พ.ศ. ๒๔๙๒ ได้รับพระราชทานพระสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ “พระพุทธจนประกาศ”
 พ.ศ. ๒๕๐๘ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี รูปที่ ๑
 พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้รบัพระราชทานเลือ่นสมณศกัดิ ์เป็นพระราชาคณะชัน้ราชที ่“พระราชพทุธมินุ ีศรธีรรมวรากร 
ยติคณิสสร บวรสังฆราม คามวาสี”
 พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง
 พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้รบัแต่งตัง้เป็นเจ้าคณะจงัหวดัอดุรธาน ีเม่ือวนัที ่๒๐ กรกฎาคม และเป็นเจ้าอาวาสวดัมชัฌมิา
วาส พระอารามหลวง เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม
 ท่านเจ้าคุณพระราชพุทธิมุนี ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เวลา ๑๖.๕๗ น. ด้วยโรคหัวใจวาย 
สิริอายุได้ ๗๖ ปี ๕ เดือน ๗ วัน พรรษา ๕๕ ด�ารงต�าแหน่งเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาสอยู่ ๑ ปี ๑๐ เดือน ๑๔ วันเท่านั้น
 เจ้าอาวาสรูปที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๔๐ พระราชปริยัติเมธี นามเดิม บุ่น นามสกุล เอกรัตน์ นามฉายา  
โกวิโท เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ ตรงกับวันจันทร์ขึ้น ๑๔ ค�่า เดือน ๗ ปีกุน เวลา ๐๕.๓๐ น. ณ บ้านสงเปลือย 
ต�าบลเสอเพลอ อ�าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โยมบิดาชื่อ นายแดง เอกรัตน์ โยมมารดาชื่อ นางนวน เอกรัตน์
 การศึกษา วิชาสามัญสอบได้ชั้นประถมบริบูรณ์ นักธรรมสอบได้นักธรรมชั้นเอก บาลีสอบได้เปรียญธรรม ๘ 
ประโยค
 หน้าที่การงาน ได้รับมอบและแต่งตั้งให้ท�างานและด�ารงต�าแหน่ง ดังต่อไปนี้
  พ.ศ. ๒๔๘๕ เป็นครูสอนนักธรรมชั้นโท (ขณะยังเป็นสามเณร)
  พ.ศ. ๒๔๘๖ เป็นครูสอนบาลี และได้สอนติดต่อกันมาเป็นเวลา ๓๐ ปี
  พ.ศ. ๒๔๘๘-๒๔๙๖ เป็นเลขานุการกรรมการสงฆ์ จังหวัดอุดรธานี
  พ.ศ. ๒๔๙๕-๒๕๐๕ เป็นสาธารณูปการจังหวัดอุดรธานี
  พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๐๕ เป็นพระวินัยธรจังหวัดอุดรธานี
  พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี รูปที่ ๒
  พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส
  พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นรองเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส
  พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส และเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัด
อุดรธานี
  พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นเจ้าอาวาสวัดมชัฌมิาวาส พระบญัชาแต่งตัง้ที ่๙/๒๕๑๗ ลงวนัที ่๒๑ พฤษภาคม ๒๕๑๗ 
และเป็นรองเจ้าคณะภาค ๘ พระบัญชาแต่งตั้งที่ ๑๐/๒๕๑๗ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๑๗ 
  พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นเจ้าคณะภาค ๘ ครั้งที่ ๑ พระบัญชาแต่งตั้งที่ ๒/๒๕๓๐ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๓๐
  พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นเจ้าคณะภาค ๘ ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๓๔ พระบัญชาแต่งตั้งลงวันที่  
๖ ตุลาคม ๒๕๓๔ 
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เจ้าอาวาสรูปที	่๕	พระราชปริยัติเมธี	
มรณภาพ	พ.ศ.๒๕๓๗

สมณศักดิ์
 ๑. ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ “พระปริยัติเวที” เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๑๑
 ๒. ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะช้ันราช ที่ “พระราชปริยัติเมธี ตรีปิฎกวิภูษิต  
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี” เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗
 ๓. ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ “พระเทพปริยัติสุธี ศรีวรวุฒิกิจ ตรีปิฎก
วิภิษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี” เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐
 ๔. ได้รบัพระราชทานเลือ่นสมณศกัดิ ์เป็นพระราชาคณะชัน้ธรรมที ่“พระธรรมปรยิตัโิมลี ศลีาจารวมิล โกศล
วรกิจจานุกิจ ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ” เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
 เจ้าอาวาสรูปที่ ๖ พระธรรมวิมลมุนี (สายพงศ์ อโนมปญฺโญ) เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี เดิมชื่อ  
นายสายพงศ์ กองสนิธุ ์เกิดวนัที ่๕ สงิหาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็นบตุรนายโอ๋และนางจนัทร์ เป็นชาวต�าบลจ�าปี อ�าเภอศรธีาตุ 
บรรพชาเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ณ วัดศรีธาตุประมัญชา ต�าบลจ�าปี มีพระครูอดุล ศีลาภรณ์ วัดศรีสว่าง
บรมสุข เป็นพระอุปัชฌาย์ อุปสมบทเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ ณ วัดมัชฌิมาวาส มีพระราชพุทธมุนี (สิงห์ 
สุหชฺโช) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูอุตตรกิจโกศล (หริ่ง ฐิติปญฺโญ) เป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระปรัยัติเวที (บุ่น  
โกวิโท) เป็นพระอนุสาวนาจารย์
ด้านการศึกษา 
 พ.ศ. ๒๕๔๒ ส�าเร็จปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต 
 พ.ศ. ๒๕๕๓ ส�าเร็จปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 



หนังสือที่ระลึกพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มศว ๒๕๖๓54

เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน	พระธรรมวิมลมุน	ี(สายพงศ์	อโนมปญฺโญ)

ต�าแหน่งทางวิชาการ
 ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชา พระพุทธศาสนา โดยมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สมณศักดิ์
 พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะจังหวัด ที่ พระครูสิริชินวงศ์
 ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระเมธีกิตยาภรณ์
 ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระราชาคณะช้ันราช ที่ พระราชธีราภรณ์ สาทรกิจจานุกิจ มหาคณิสสร  
บวรสังฆาราม คามวาสี
 ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพรัตนมุนี ศรีศาสนโกศล วิมลวรกิจจาทร  
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
 ๕ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระราชาคณะชัน้ธรรม ที ่พระธรรมวมิลมุน ีศลีาจารโสภณ วมิลปรยิตักิจิวธิาน 
ศาสนภารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

วันอดีตเจ้าอาวาส
 วนัที ่๑๐ มนีาคม ถอืว่าเป็นวนัอดตีเจ้าอาวาสวดัมชัฌมิาวาส โดยยดึเอาวนัมรณภาพแห่งท่านเจ้าคุณพระเทพ
วิสุทธาจารย์ (บุญ ปุญฺญสิริมหาเถระ) เป็นหลัก มีการบ�าเพ็ญบุญทักษิณาอุทิศให้เจ้าอาวาสทุกรูปเป็นประจ�าทุกปี
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ปูชนียวัตถุส�าคัญของวัด

 ปชูนยีวตัถสุ�าคญัของวดัได้แก่ พระพทุธนรสีห์มหามุน ีพระพุทธรปูปางมารวชิยั สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหลก็ 
๒ ชั้น พระพุทธาวศิษฐ์ พระพุทธรูปทองขัดปางมารวิชัย 

หลวงพ่อนาค
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 “หลวงพ่อนาค” เป็นพระพุทธรูปปางนาคปรก ท�าจากวัสดุหินขาว พอกปูนทับองค์เดิม ขนาดหน้าตักกว้าง 
๑๐๔ เซนติเมตร สูง ๒๖๐ เซนติเมตร (เฉพาะองค์พระสูง ๑๔๙ เซนติเมตร) ศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ แต่เดิมหลวงพ่อนาค
นี้เป็นพระประธานในอุโบสถหลังเก่า ครั้นทางวัดโดยเจ้าคุณเทพวิสุทธาจารย์ได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นจนเสร็จเรียบร้อย
แล้วใน พ.ศ. ๒๔๙๔ จึงได้รื้ออุโบสถหลังเก่า (อุโบสถไม้ หลังคามุงด้วยกระเบื้องไม้ตะเคียนทอง) และได้อาราธนาหลวงพ่อ
นาคไปประดษิฐานไว้ทีห่น้ามุขด้านหน้าพระอโุบสถ เป็นพระพุทธรปูคู่บ้านคู่เมอืงของจงัหวดัอุดรธาน ีเพราะมปีระจ�าอยูท่ี่
โนนหมากแข้งน้ีก่อนสร้างเมืองอุดรธานีเสียอีก เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ ประชาชนหลั่งไหลไปนมัสการขอพรท่ัวทุก
สารทศิ ทองค�าเปลวทีถ่กูปิดอยูท่กุวนั ซึง่เป็นเครือ่งช้ีให้เหน็ถงึศรทัธาอันแรงกล้าของประชาชนทีม่ต่ีอหลวงพ่อนาคได้เป็น

อย่างดี ทางวัดจึงได้ถือเอาหลวงพ่อนาคเป็นสัญลักษณ์ของวัด และตราประจ�าวัดมีรูปพระนาคปรกอยู่ตรงกลาง

ใบเสมาภายในพระอุโบสถ

ใบเสมารอบพระอุโบสถ
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 เสมาภายในวัดมัชฌิมาวาสเป็นแบบเสมาแนบผนัง เสมาลักษณะนี้เป็นเสมาแบบรัตนโกสินทร์ 1๒ เป็นการ
สืบทอดรูปแบบมาจากสมัยอยุธยาตอนปลาย เช่นเดียวกันกับรูปแบบของศิลปกรรมแขนงอื่นๆ กล่าวคือในช่วงอยุธยา
ตอนปลาย มกีารประดบัลวดลายท่ีซุ้มเสมาแล้ว มาถงึสมยัรตันโกสนิทร์ การตกแต่งลวดลายจงึไม่ใช่เพยีงทีซุ่ม้เสมาเท่านัน้ 
หากแต่ยังปรากฏความหลากหลายของรูปทรงและลวดลายที่ประดับอยู่ที่ใบเสมาด้วย
 ลักษณะและแบบแผนของผังเสมา แบ่งออกเป็น ๔ ลักษณะ คือ
   ๑. เสมาลอย คือ การปักใบเสมาบนฐานที่ตั้งบนพื้นโดยตรง และตั้งอยู่โดดๆ รอบพระอุโบสถ
   ๒. เสมาบนก�าแพงแก้ว คือ เสมานั่งแท่นที่มีก�าแพงแก้วชักถึงกันทั้ง ๘ แท่น
   ๓. เสมาแนบผนัง คือ เสมาที่ตั้งหรือประดับเข้ากับส่วนของผนังพระอุโบสถ
   ๔. เสมาแบบพิเศษ คือ การใช้แบบอย่างเสมาลักษณะพิเศษต่างจากแบบแผนทั่วไป
 ในสมัยรัชกาลที่ ๑ รูปแบบของใบเสมาได้รับอิทธิพลมาจากสมัยอยุธยาตอนปลายอยู่มาก แต่ว่ามีการตกแต่ง
ส่วนยอดของใบเสมาด้วยการให้มยีอดเรยีวสงูขึน้ควัน่เป็นสาย ปล้อง และประดบัส่วนไหล่ของใบเสมาด้วยลวดลายคล้าย
บัวคอเสื้อ ขอบใบเสมายกเป็น ขอบสองชั้น ลายทับทรวงที่ประดับอยู่ตรงกึ่งกลางเป็นรูปรีคล้ายใบโพธิ์สองชั้น เชิงล่าง
บริเวณมุมทั้งสองสลักเป็นรูปนาค
 จวบจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๓ ซึ่งเป็นช่วงที่พระพุทธศาสนารุ่งเรืองขึ้นมาก มีการสร้างวัดวาอารามไม่ว่าจะเป็นที่
เมืองหลวงหรือปริมณฑล รูปแบบของเสมาในรัชสมัยนี้มีการประดับตกแต่งด้วยลวดลายที่ตรงกลางใบเสมามากกว่าเดิม 
และเพิ่มลวดลายริ้บบิ้นผูก ประดับกับลายทับทรวงที่อยู่ตรงกลางนั้น
 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๔ ความหลากหลายของรูปแบบใบเสมาก็ถือก�าเนิดขึ้น มีการคิดประดิษฐ์รูปทรงของ
ใบเสมาให้แตกต่างจากแบบเดมิๆ โดยอาศยัรปูแบบของเสานางเรยีงทีม่มีาก่อนแล้วในสมยัโบราณ ซึง่จะประดบัรอบทาง
เดินของปราสาทหินต่างๆ โดยท�าเป็นทรงหม้อ หรือหัวเม็ดทรงมัณฑ์ คอดกิ่ววางอยู่เหนือแท่น ตรงมุมทั้งสี่สลักเป็นรูป 
เศียรนาค บางครั้งมีการท�าเป็นรูปดอกบัวในส่วนตัวหัวเม็ด
 ในสมัยนีเ้องทีพ่บว่า มกีารสลกัใบเสมาด้วยลายพระธรรมจกัร โดยยงัคงได้รบัความนยิมมาจนถงึรชักาลปัจจบุนั
สิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่เพียงลวดลายท่ีมีความงดงามและรูปทรงที่ต่างจากยุคโบราณ หากแต่เป็นเรื่องของการประดิษฐาน 
ใบเสมา ที่พบว่ามีความน่าสนใจไม่แพ้กัน
 กล่าวคือ ในสมัยรัตนโกสินทร์ นอกจากจะพบว่าการปักใบเสมารายล้อมรอบพระอุโบสถอันเป็นการบ่งบอก
ถึงเขตบริเวณให้พระสงฆ์ท�าสังฆกรรม ยังพบว่า นอกจากบริเวณรอบๆ พระอุโบสถแล้ว ยังพบการประดิษฐานใบเสมา
แนบผนังของพระอุโบสถด้วย อาทิ
 ใบเสมาวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเสมาที่มีการสร้างได้วิจิตรงดงาม คือมีการสลักลวดลาย
ตรงกลางใบเสมาด้วยรปูครฑุยดุนาค และขอบรอบใบเสมาคือตวันาค นอกจากนียั้งพบใบเสมาแนบผนงัภายในพระอโุบสถ 
โดยสลักเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑอีกด้วย
 ใบเสมาวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ ที่มีการเพิ่มเติมลวดลายด้วยริ้บบ้ินผูกกับทับทรวงที่กลางใบเสมา  
รอบขอบเป็นรูปกนกนาค รองรับด้วยฐานบัวเหนือฐานสิงห์
 ใบเสมาวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ เป็นใบเสมาหินทรายแกะเป็นรูปดอกบัว ตามชื่อของวัด  
กรอบเป็นแนวสองชั้น รองรับด้วยกลีบบัว และรองรับด้วยฐานสิงห์ ๑ ฐาน

๒ MGR Online. เสมาแนบผนัง ยุครัตนโกสินทร์. สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓, จาก https://m.mgronline.com/dhamma/
detail/9510000001280
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 นอกจากน้ี ยังพบใบเสมาวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม เป็นเสมาสลักด้วยหินอ่อนติด
อยู่ที่มุมทั้งสี่ทิศ ซึ่งสลักรูปท้าวจตุโลกบาลประจ�าทิศทั้งสี่ คือ ท้าวธตรส ท้าววิรูปักษ์ ท้าววิรุฬหก และท้าวเวสสุวรรณ
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

ที่มา	https://www.pinterest.com/pin/473863192023858203/

 ทรงเป็นพระองค์เจ้าทองก้อนใหญ่
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอช้ัน ๔ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 
เจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมารดาสังวาลย์ ธิดานายศัลย์วิไชย (ทองค�า) เป็นเจ้าจอมมารดา และเป็นพระองค์แรกในเจ้าจอม
มารดาสังวาลย์ ประสูติ ณ วันเสาร์ เดือน ๕ ขึ้น ๑ ค�่า ปีมะโรง ตรงกับวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๓๙๙
 ทรงอุปสมบทเป็นภิกษุ
 ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๑๘ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่มีพระชนัษาเจริญวยัสมควรจะอปุสมบท พระบาทสมเดจ็
พระจุลจอมเกล้าเจ ้าอยู ่หัวพระบรมเชษฐาธิราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให ้พระองค์ทรงผนวชในวัด 
พระศรีรัตนศาสดาราม แล้วไปประทับที่วัดราชประดิษฐ์สถิตยมหาสีมาราม ในสมัยสมเด็จพระสังฆราช (สา) ทรงครอง 
วัดราชประดิษฐ์ พระองค์ทรงผนวชอยู่ ๑ พรรษา
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 ทรงเป็นแม่ทัพใหญ่ปราบฮ่อ
 ใน พ.ศ. ๒๔๒๘ เกิดพวกฮ่อข้าศึกเข้ามาเบียดเบียนประชาชนในแขวงเมืองพวน มณฑลอุดร และอื่นๆ  
อีกหลายแห่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง 
ประจักษ์ศิลปาคมเป็นแม่ทัพใหญ่ยกข้ึนไปปราบปรามด้านมณฑลอุดร เรียกว่า แม่ทัพฝ่ายใต้ ให้เจ้าหมื่นไวยวรนารถ 
(จอมพล เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี เจิม แสงชูโต) เป็นแม่ทัพใหญ่ในการปราบฮ่อฝ่ายเหนือแถวทุ่งเชียงค�า หลวงพระบาง 
เรียกว่าแม่ทัพฝ่ายเหนือ
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชวาทพระราชทานแด่พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวง
ประจกัษ์ศลิปาคม เวลานัน้ด�ารงพระยศเป็นกรมหมืน่และเจ้าหมืน่ไวยวรนารถ (จอมพล เจ้าพระยาสรุศกัดิม์นตร)ี ตลอดจน
แม่ทพันายกองซึง่ขึน้ไปปราบปรามพวกฮ่อข้าศึก ทัง้ฝ่ายทีข่ึน้ทางเมอืงหนองคายเรยีกว่าฝ่ายใต้ ทีข่ึน้ทางเมอืงหลวงพระบาง
เรียกว่า ฝ่ายเหนือ 

พระอนุสาวรีย์แห่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ณ จังหวัดอุดรธานี

 พระองค์ทรงเป็นเจ้านายท่ีทรงงานยิง่ใหญ่พระองค์หนึง่ในรชักาลที ่๕ ทรงบ�าเพญ็คณุประโยชน์ไว้แก่แผ่นดนิไทย
อย่างใหญ่ยิ่งพระองค์หน่ึง ทรงพระเกียรติคุณในราชการแผ่นดิน เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยในพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช รัชกาลที่ ๕ ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงส�าคัญในยุคนั้นถึง ๒ กระทรวงใหญ่ 
คือ เสนาบดีกระทรวงวังและเสนาบดีกระทรวงกลาโหม ทั้งเป็นผู้รั้งต�าแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือด้วย ในด้านการทหาร 
พระองค์ทรงมีพระยศเป็นนายพลตรี ทรงด�ารงต�าแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหมระหว่าง พ.ศ. ๒๔๔๒ ถึง พ.ศ. ๒๔๔๔ 
ทรงเป็นข้าหลวงต่างพระองค์ส�าเร็จราชการมณฑลอุดร ซึ่งเป็นมณฑลชายแดนที่ประสบปัญหายุ่งยากกับฝรั่งเศส  
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ซึ่งมายึดครองประเทศลาว ด้วยมีอาณาเขตติดต่อกับมณฑลอุดร ต้องอาศัยพระปรีชาสามารถมากในการแก้ปัญหา 
เรื่องชายแดนด้านมณฑลอุดรอย่างหนัก 
 ทรงเป็นผู้น�าทีเ่ข้มแขง็ในการต่อสูล้ทัธกิารล่าอาณานคิมของฝรัง่เศสทีส่�าคญัยิง่พระองค์หนึง่ พระยอดเมอืงขวาง 
เจ้าเมืองค�าม่วนในสมัย ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ. ๒๔๓๖) วีรบุรุษแห่งชาติไทยอันแท้จริงสังกัดอยู่ใต้บังคับบัญชาของพระองค์ 
ท่าน คือ นายพลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม พระองค์เป็นผู้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่มณฑล
อุดรเป็นอันมาก โดยเฉพาะในจังหวัดอุดรธานีในเวลานี้ ทางราชการได้สร้างอนุสาวรีย์เป็นพระรูปของพระองค์ทรงยืน 
ประดิษฐานไว้ท่ีทุ่งศรีเมืองแห่งจังหวัดอุดรธานี ไว้เป็นที่สักการะบูชาและร�าลึกถึงและเชิดชูพระเกียรติคุณของพระองค ์
ที่มีแก่มณฑลอุดร พระองค์ทรงเป็นจินตกวีและทรงมีพระปรีชาญาณอันกว้างขวาง
 พระนามของพระองค์ ซึ่งทางราชการยกย่องเทิดพระเกียรติไว้ในฐานะที่ทรงสร้างความเจริญแก่มณฑลนี้  
ได้เป็นนามของค่ายทหาร “ประจักษ์ศิลปาคม” ในจังหวัดอุดรธานี เป็นชื่อ “ถนนประจักษ์” นอกจากนั้นยังมี  
“หนองประจักษ์” ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพระอนุสาวรีย์แห่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ทั้งสิ้น
 สถาปัตยกรรมของอนุสาวรีย์
 เป็นพระอนุสาวรีย์รูปป้ันทองบรอนซ์ ในพระอริยิาบถทรงประทบัยนือยูบ่นแท่นหนิแกรนติสีเทาด�า ทีม่คีวามสงู
เฉพาะพระแท่นประทับประมาณ ๓.๕๐ เมตร ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารเต็มพระยศ พระหัตถ์ขวาทรงถือ 
พระแสงกระบี่ พระอนุสาวรีย์ พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม นับเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของ
ชาวจังหวัดอุดรธานี ซ่ึงชาวจังหวัดอุดรธานี ให้ความเคารพนับถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�าเมืองที่ส�าคัญแห่งหนึ่ง  
ชาวอุดรธานีที่จะเดินทางไปต่างบ้าน ต่างเมือง หรือกลับมาถึงเมืองอุดรธานี จะยกมือไหว้เพื่อเป็นการบอกกล่าว  
รวมถึงประชาชนท่ีเดินทางผ่านไปผ่านมาด้วย ส�าหรับการกราบไหว้เพื่อการขอพรนั้น ผู้สันทัดกรณีบอกว่าเป็นเคล็ดลับ 
เช่นหากว่าขอพรในการสอบแข่งขัน การเลื่อนขั้น เลื่อนต�าแหน่งก้าวหน้า สอบราชการทหาร ต�ารวจ รัฐวิสาหกิจต่างๆ  
ท่านบอกว่าให้ตัง้จติอธษิฐานบนบานต่อพระองค์ท่าน ด้วยการวิง่รอบพระอนุสาวรีย์ และถวายม้าและดาบ เป็นของแก้บน 
ส่วนผู้ที่ไม่ได้บนบาน การกราบไหว้พระอนุสาวรีย์กรมหลวงฯ ท�าให้เกิดมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ปราศจาก
อุปสรรคต่างๆ ในการท�างาน ประสบผลส�าเร็จในการเรียน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดอนุสาวรีย์น้ี เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๔  

โดยกรมศิลปากรออกแบบ และปั้นหล่อ1๑

 พระอนุสาวรีย์พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานีนี้ 
สร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ตามหนังสือของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ซึ่งนายมังกร กองสุวรรณ ปลัดจังหวัด 
รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ ถึงผู้เรียบเรียงหนังสือตอนหนึ่งมีข้อความว่า 
“การที่ได้สร้างพระอนุสาวรีย์นี้ก็เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งพระองค์ทรงกระท�าคุณงามความดีให้แก่ประเทศชาติ
บ้านเมืองอเนกประการ”

๑ Thailand Tourism Directory. (ไม่ปรากฏปี). อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม. ออนไลน์
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ข้อความที่จารึกไว้ที่พระอนุสาวรีย์เป็นพระราชประวัติและพระเกียรติคุณโดยสังเขปเฉพาะที่เกี่ยวกับมณฑลอุดรว่า

“พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

และ
เจ้าจอมมารดาสังวาลย์

ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๕ ขึ้น ๑ ค�่า ปีมะโรง จุลศักราช ๑๒๑๘
ตรงกับวันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๓๙๙

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
ให้ทรงเป็นแม่ทัพไปปราบฮ่อในเขตเมืองลาวพวน

และด�ารงต�าแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์ ส�าเร็จราชการมณฑลฝ่ายเหนือ
ทรงริเริ่มก่อตั้งเมืองอุดรธานี

และทรงรับราชการในหน้าที่ส�าคัญต่างๆ
ซึ่งอ�านวยประโยชน์สุขแก่ราษฎรจ�านวนมากในเขตมณฑลอุดร

สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๖๗
ทรงเป็นต้นสกุล ทองใหญ่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชด�าเนินไปเปิดอนุสาวรีย์นี้

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๑๔
กรมศิลปากร ออกแบบและปั้นหล่อ ”2๒

๒ ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม. (๒๕๖๑). พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ถวายชีวิตรักษาแผ่นดินอีสาน. หน้า ๑๕๕



แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
มรดกโลกทางวัฒนธรรมบ้านเชียง1๑

 เกือบยีส่บิปีทีผ่่านมา ชือ่ของบ้านเชยีงเป็นทีรู่จ้กั มิเพยีงเฉพาะในหมูป่ระชาชนคนไทยเท่านัน้ แต่ยงัมช่ืีอเสียง
เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีไปทั่วโลก ในฐานะที่เป็นแหล่งโบราณคดีที่ส�าคัญของโลก และแหล่งศิลปวัตถุโบราณ ภาชนะ 
ดินเผาลายเขียนสีสวยงามที่มีการซื้อขายมูลค่าสูงจนเป็นเหตุให้มีการลักลอบขุดค้นหาโบราณศิลปวัตถุเพื่อซ้ือขายกัน 
อย่างดาษดื่นทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งน้ัน หม้อลายเขียนสีตลอดจนโบราณวัตถุต่างๆ แบบบ้านเชียงจาก
แหล่งโบราณคดีต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือถูกซื้อขายกระจายออกไปทั่วโลก ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายอย่างยิ่งท่ี
แหล่งความรูเ้กีย่วกบัมนุษยชาตใินอดตีถกูท�าลายเสยีหายไปเป็นอนัมาก โชคดทีีน่กัวชิาการและนักโบราณคดทีัง้ทีเ่ป็นคนไทย
และต่างประเทศได้เร่งรัดลงมือท�าการศึกษาขุดค้นทางโบราณคดีในแหล่งโบราณคดี ทั้งที่บ้านเชียงและบริเวณใกล้เคียง 
แม้ว่าจะด�าเนินการได้เพียงไม่ก่ีแห่ง แต่กระน้ัน ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้านั้นก็ให้คุณค่าอย่างมหาศาล จนท�าให้
แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงนั้นมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในแวดวงวิชาการของโลก และยิ่งมีชื่อเสียงมากขึ้นไปอีก 
เมือ่คณะกรรมการมรดกโลกในองค์การยเูนสโกได้ประกาศยกย่องให้แหล่งโบราณคดบ้ีานเชยีงเป็นมรดกโลก นัน่หมายถงึ
การประกาศให้เห็นถงึคณุค่าของแหล่งโบราณคดีบ้านเชยีงนัน้ มคีวามส�าคญัเป็นอย่างยิง่ต่อประวตัศิาสตร์ของมนษุยชาติ
 มูลเหตุที่ท�าให้เรื่องราวของแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงมีความโด่งดังและเป็นที่น่าสนใจน้ันเร่ิมต้นเกิดขึ้น 
จากการที่นายสเตฟเฟน ยัง (Stephen Young) นักศึกษาชาวอเมริกันเดินทางเข้าไปในหมู่บ้านบ้านเชียงเพื่อเก็บข้อมูล
ท�าวทิยานพินธ์ทางมานษุยวทิยาเกีย่วกบัชวีติความเป็นอยูข่องชาวชนบท ได้พบเศษภาชนะดนิเผาลายเขยีนสภีายในบรเิวณ
บ้านเชยีงซึง่เป็นสิง่ท่ีแปลกตาและไม่เคยพบเหน็ในทีแ่ห่งใดมาก่อนในประเทศไทย ดงัรายละเอยีดทีห่นงัสอืไทม์รายสัปดาห์ 
(Time 1984, หน้า ๖๐) ได้บรรยายมีข้อความว่า วันหนึ่งในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๖๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙) อันเป็นวันที่ค่อน
ข้างมีอากาศอบอ้าว สเตฟเฟน ยัง นักศึกษาวิชามานุษยวิทยาได้ประสบกับเร่ืองราวของประวัติศาสตร์โดยบังเอิญ 
ในการเดนิทางเข้าไปในหมูบ้่านบ้านเชยีง ซ่ึงเป็นหมู่บ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ได้สะดดุรากของต้นนุ่น
ล้มลงไปบนพี้นดิน พบว่าใบหน้าของเขาไปสัมผัสกับขอบหม้อใบหนึ่ง เมื่อลุกขึ้นยืนก็พบว่าที่ที่เขาหกล้มลงไปนั้น  
เป็นทางลาดมีเศษเครื่องปั้นดินเผาเต็มไปหมด นายสเตฟเฟน ยัง คิดว่าการหกล้มของเขานั้นเป็นโชคอย่างยิ่งเพราะไดัพบว่า
เครื่องปั้นดินเผา ที่พบนั้นมีลักษณะคล้ายท�าขึ้นโดยเด็กนักเรียนชั้นประถม ผิวไม่ได้ขัด และดินที่ปั้นเหมือนปั้นเป็นก้อน
แล้วเอามาเรียงจัดให้เป็นรูป ที่ผิวภาชนะนั้นแปลกคือมีลวดลายเขียนบนผิวด้วยสีแปลก ๆ ผิดไปจากธรรมชาติ ชึ่งไม่เคย
พบเห็นที่ใดมาก่อนในประเทศไทย
 นายสเตฟเฟน ยัง ได้เก็บเศษเครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสีดังกล่าวมา และต่อมาได้น�ามามอบให้กรมศิลปากร 
ซึ่งชณะนั้นนางสาวอะลิชาเบท ไลออนส์ (Elizabeth Lyons) ผู้เช่ียวชาญของมูลนิธิฟอร์ดและที่ปรึกษาฝ่ายศิลปกรรม

๑ สุรพล ด�าริห์กุล (๒๕๔๐). บ้านเชียง: มรดกทางวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร
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ของกระทรวงต่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกาได้ส่งเศษเครื่องปั้นดินเผาไปหาอายุที่มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย โดยวิธี 
เทอร์โมลูมิเนสเซนส์ (Thermoluminescense) และรายงานผลการก�าหนดอายุครั้งแรกว่ามีอายุ ๗,๐๐๐ ปี มาแล้ว  
(สุด แสงวิเชียร ๒๕๓๓, หน้า ๑๗) 
 จากการท่ีเศษเคร่ืองปั้นดินเผาลายเขียนสีที่บ้านเชียงสามารถก�าหนดอายุว่ามีความเก่าถึง ๗,๐๐๐ ปีน้ัน  
ท�าให้เป็นทีต่ืน่เต้นในแวดวงวชิาการโบราณคดทีัว่โลก ทัง้นีเ้นือ่งจากแต่เดมินกัวชิาการโดยทัว่ไปมคีวามเชือ่กนัว่าวฒันธรรม
ของมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนเอเชียอาคเนย์นั้นมีความล้าหลัง มีพัฒนาการที่เป็นไปอย่างเชื่องช้า  
และพฒันาการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้นัน้กเ็นือ่งจากได้รบัการถ่ายทอดมาจากวฒันธรรมในดนิแดนอ่ืนโดยเฉพาะจากจนีและอินเดยี 
(กรมศลิปากร ๒๕๓๔, หน้า ๑๔) วทิยาการทีเ่กดิขึน้แล้วได้แก่ การเพาะปลูกและการใช้โลหะ ซึง่ส�ารดิและเหล็กได้ปรากฏ
ขึ้นในเอเชียอาคเนย์พร้อมๆ กัน ก็เนื่องมาจากมีแรงกระตุ้นและอิทธิพลจากดินแดนอื่นโดยเฉพาะจีน พัฒนาการเหล่านี้
จึงเริ่มเกิดขึ้นเมื่อราว ๒,๕๐๐ ปีมาแล้วนี้เอง (สุรพล นาถะพินธุ ๒๕๓๐, หน้า ๑๖) กรอบความคิดเรื่องสังคม วัฒนธรรม
สมยัก่อนประวตัศิาสตร์ในส่วนต่างๆ ของเอเชยีอาคเนย์มคีวามล้าหลังนัน้เป็นทีย่ดึถอืกนัมาตลอด เมือ่ปรากฎมข้ีอมลูใหม่
ว่าแหล่งโบราณคดีท่ีบ้านเชียงนั้นมีความเก่าแก่ถึง ๗,๐๐๐ ปี อายุดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าชาวบ้านเชียงในอดีตน้ัน 
มีพัฒนาการทางวัฒนธรรมอย่างสูง เป็นสังคมที่มีการเลี้ยงสัตว์และปลูกข้าว รวมทั้งการหล่อโลหะส�าริดที่มีมาก่อนแหล่ง
ใดๆ ในโลก ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและทฤษฎีทางวิชาการอย่างส้ินเชิง จึงเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและท�าให ้
แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นที่สนใจต่อวงการวิชาการไปทั่วทั้งโลก
 ยิ่งไปกว่านั้น อายุที่เก่าแก่ของภาชนะดินเผาลายเขียนสีของบ้านเชียงดังกล่าว ได้เป็นแรงกระตุ้นให้นักสะสม
โบราณศิลปวัตถุต้องการมีไว้ครอบครอง ท�าให้มีการขุดหาภาชนะดินเผาลายเขียนสีบ้านเชียงเกิดขึ้นอย่างเป็นล�า่เป็นสัน 
มีการซื้อขายกันในราคาค่อนข้างสูง ช่วงระยะเวลาเพียงไม่นานนัก ภาชนะดินเผาลายเขียนสีบ้านเชียงได้ไปปรากฎอยู่ใน
ตลาดโบราณวตัถุระหว่างประเทศมากมายจนน่าเป็นห่วง ในทีสุ่ดรฐับาลไทยภายใต้การบรหิารของสภาบรหิารคณะปฏวิตัิ
ในขณะนั้นได้ประชุมปรึกษาเรื่องดังกล่าวนี้และได้ออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๑๘๙ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๑๕ 
ห้ามขุดค้นหรือลักลอบท�าลายแหล่งโบราณคดีวัฒนธรรมบ้านเชียง ในเขต ๙ ต�าบลที่อยู่โดยรอบใกล้เคียงบ้านเชียง  
ซึ่งก็ท�าให้สามารถยับยั้งการลักลอบขุดท�าลายได้บ้าง
 เหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบและให้ความสนพระทัยเป็นอย่างยิ่ง  
ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิโดยเฮลคิอปเตอร์พร้อมด้วยสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนีาถ ไปบ้านเชียงและทอด พระเนตร
แหล่งขดุค้นทางโบราณคดทีีบ้่านเชยีง ชึง่กรมศิลปากรด�าเนนิการอยู ่เมือ่วนัที ่๒๐ มนีาคม ๒๕๑๕ ซีง่ยงัความปลาบปลืม้
ปีติและเป็นก�าลังขวัญให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการศึกษาและพิทักษ์รักษาแหล่งโบราณคดีอยู่ในขณะน้ันเป็นอย่างยิ่ง 
ด้วยพระบารมีของการที่เสด็จพระราชด�าเนินในครั้งนั้น ได้ส่งผลให้การด�าเนินงานที่เกี่ยวกับบ้านเชียงได้รับความสนใจ 
ใส่ใจ และมีการศึกษาค้นคว้าที่เป็นจริงเป็นจังมากขึ้น หลังจากนั้นเป็นต้นมาโครงการการศึกษาและขุดค้นทางโบราณคดี
ทั้งที่ด�าเนินงานโดยนักโบราณคดีไทยและร่วมมือกับต่างประเทศได้เกิดขึ้นท�าให้ได้ความรู้ที่เกี่ยวกับแหล่งโบราณคดี 
บ้านเชียงเพิ่มพูนมากขึ้น แม้ว่าการก�าหนดอายุของแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จะมีอายุลดน้อยลงมาจากเดิม แต่กระนั้น
เรื่องราวท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าของแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงท�าให้บ้านเชียงคงเป็นแหล่งโบราณคดีที่ส�าคัญของโลก
มาจนทุกวันนี้

ภูมิหลังของการศึกษาโบราณคดี
 การศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดีของดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในบริเวณผืนแผ่นดินใหญ่ 
(Main Land) นั้น อาจกล่าวได้ว่า เริ่มขึ้นเมื่อราวร้อยกว่าปีมานี้เอง โดยเริ่มต้นจากการค้นพบแหล่งโบราณคดีสมัยก่อน
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ประวตัศิาสตร์ในแถบลุม่แม่น�า้โขงตอนล่าง แต่การศกึษาเริม่จรงิจงัและมีความชัดเจนมากขึน้เมือ่ไม่กีท่ศวรรษทึผ่่านมานี้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการสนับสนุนและด�าเนินการตามแนวทางของส�านักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ (L’ Ecole  
Française d’Extreme Oriente) แหล่งโบราณคดีส�าคัญ ๆ บางแหล่งที่นักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสขุดค้น  
เช่น แหล่งโบราณคดีของวัฒนธรรนฮัวบินเนียน แหล่งโบราณคดีของวัฒนธรรมบัคโซเนียน และแหล่งโบราณคดีของ
วฒันธรรมดองซอน เป็นต้น ซึง่เกอืบทัง้หมดล้วนอยูใ่นดนิแดนประเทศเวยีดนาม ดงันัน้เรือ่งราวของสมยัก่อนประวตัศิาสตร์
ของเอเชยีอาคเนย์ในช่วงระยะเวลาทีผ่่านมา จึงได้อาศยัข้อมลูหลกัฐานจากทีน่กัโบราณคดชีาวฝรัง่เศสขดุค้นไว้เกอืบทัง้สิน้ 
(กรมศิลปากร ๒๕๓๔, หน้า ๑๒-๑๔)
 เรื่องราวสมัยก่อนประวัติศาสตร์ฃองเอเชียอาคเนย์นั้น เริ่มต้นจากการที่ได้พบหลักฐานของกลุ่มชนที่ใช ้
เครื่องมือหินกะเทาะ ท�าจากหินกรวดแม่น�้า และมีการด�ารงชีวิตอยู่ด้วยการล่าสัตว์ และหาพืชป่าเป็นอาหาร กลุ่มชนนี้
มีอายุอยู่ในระยะหลังยุคน�้าแข็งครั้งสุดท้าย (Post Pleistocene) ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ปีมาแล้ว วัฒนธรรมการใช้
เครือ่งมอืหินกะเทาะจากหนิกรวดแม่น�า้ดงักล่าว แตกต่างจากเครือ่งมอืหนิทีเ่คยพบมาก่อนในทีอ่ืน่ๆ และพบเป็นครัง้แรก
ที่กลุ่มแหล่งโบราณคดีจังหวัดฮัวบินห์เป็น ดังนั้น จึงตั้งชื่อวัฒนธรรมของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ใช้เครื่องมือหินนี้ว่า 
วัฒนธรรมฮัวบิเนียน ระยะเวลาต่อมาได้พบว่าเมื่อประมาณระหว่าง ๑๐,๐๐๐-๔,๐๐๐ ปีมาแล้ว เครื่องมือกะเทาะได้มี
การขัดฝนเฉพาะส่วนคมและมนุษย์ในช่วงเวลาดังกล่าวรู้จักท�าเครื่องปั้นดินเผามีลายเชือกทาบ ได้พบแหล่งโบราณคดีนี้
เป็นครั้งแรกในแถบจังหวัดบัคซอน จึงตั้งชื่อวัฒนธรรมแบบนี้ว่า วัฒนธรรมบัคโซเนียน
 ในส่วนท่ีเก่ียวกับพัฒนาการการใช้โลหะฃองมนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น ได้หลักฐานจากการพบ  
ครั้งแรกที่หมู่บ้านดองซอน ในบริเวณประเทศเวียดนาม นักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสได้พบแหล่งโบราณคดีดังกล่าวว่าเป็น
ชุมชนใหญ่ที่มีการใช้โลหะทั้งส�าริดและเหล็กอย่างมากมาย โดยท�าเป็นเครื่องมือ อาวุธและเครื่องประดับ วัตถุส�าริดที่มี
ลักษณะพิเศษและโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ฃองวัฒนธรรมนี้คือกลองมโหระทึก ซึ่งมีความประณีตและแสดงถึงเทคโนโลยี

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร		
เสด็จทอดพระเนตรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร	ในพ.ศ.	๒๕๑๐		

และทรงสนพระทัยโบราณวัตถุที่ขุดพบจากบ้านเชียง
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การท�าส�ารดิทีม่พีฒันาการสงู นกัวชิาการต่างลงความเหน็ว่าวฒันธรรมยคุโลหะสมยัก่อนประวตัศิาสตร์ของเอเชยีอาคเนย์
เป็นวัฒนธรรมที่ใช้โลหะส�าริดและเหล็กไปพร้อม ๆ กัน จึงตั้งช่ือวัฒนธรรมยุคโลหะดังกล่าวน้ีว่าวัฒนธรรมดองซอน 
โดยก�าหนดอายุให้อยู่ระหว่าง ๒,๕๐๐-๑,๙๐๐ ปีมาแล้ว
 จากหลกัฐานทีม่ปีริมาณอนัจ�ากดัจากแหล่งโบราณคดทีีพ่บในประเทศเวยีดนามดงักล่าว ประกอบกับข้อจ�ากัด
ในวทิยาการก�าหนดอายใุนสมัยนัน้ เป็นสาเหตุทีท่�าให้มกีารตีความภาพรวมของวฒันธรรมสมัยก่อนประวตัศิาสตร์ในเอเชีย
อาคเนย์ว่ามีความล้าหลงั มพีฒันาการช้าและพฒันาการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้นัน้กเ็นือ่งจากการได้รบัการถ่ายทอดจากวัฒนธรรม
ของดินแดนอื่น โดยเฉพาะจากจีนและอินเดีย
 กรอบความคดิเรือ่งสงัคมวฒันธรรมสมยัก่อนประวติัศาสตร์ในส่วนต่างๆ ของเอเชียอาคเนย์ว่ามคีวามล้าหลงั
นั้นเป็นที่ยึดถือกันมาตลอด จวบจนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็นต้นมา หลังจากที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดีมากขึ้น 
โดยเฉพาะการขุดค้นทางโบราณคดีในประเทศไทย จึงเริ่มมีนักวิชาการเสนอความเห็นคัดค้านกรอบความคิดนี้มากขึ้น
 การขุดค้นทางโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย ได้เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นต้นมา  
แหล่งโบราณคดีที่ส�าคัญ ๆ ที่ได้มีการขุดค้นครั้งแรกๆ ได้แก่ แหล่งโบราณคดีบ้านเก่า อ�าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ถัดนั้นมา
กม็แีหล่งโบราณคดถี�า้ผแีมน จงัหวดัแม่ส่องสอน แหล่งโบราณคดโีนนนกทา อ�าเภอภเูวยีง จงัหวดัขอนแก่น แหล่งโบราณคดี
โคกเจริญ จังหวัดลพบุรี เป็นต้น
 การขุดค้นแหล่งโบราณคดีถ�้าผีแมน (Spirit Cave) จังหวัดแม่ส่องสอนซึ่งด�าเนินการโดย ดร.เชสเตอร์  
กอร์แมน (Chester Gorman) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘ ได้พบหลักฐานของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุเกือบ ๑๒,๐๐๐ ปีมาแล้ว 
ซี่งจัดเป็นสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย และเป็นกลุ่มคนที่ใช้เคร่ืองมือหินกะเทาะ ท�าจากหินกรวดแม่น�้า ลักษณะเหมือน
เครื่องมือหินในวัฒนธรรมฮัวบิเนียน ในประเทศเวียดนาม หลักฐานจากถ�้าผีแมนที่มีการกล่าวถึงกันมาก ได้แก่  
เศษชิน้ส่วนของพชืบางชนดิซึง่พบในระดบัชัน้ทบัถมของหลกัฐานทีก่�าหนดอายไุด้ราว ๗,๐๐๐ ปีมาแล้วและได้รบัการแปลความ
ว่าเป็นหลักฐานแสดงนัยว่าการเพาะปลูกพืชเริ่มพัฒนาขึ้นในเอเชียอาคเนย์ตั้งแต่ระยะเวลาดังกล่าวแล้ว
 ส่วนการขุดค้นแหล่งโบราณคดีโนนนกทา โดยศาสตราจารย์วิลเฮล์ม จี.โซลไฮม์ (Wilhelm G. Solheim II) 
และคณะ ของมหาวิทยาลัยฮาวาย สหรัฐอเมริกา ในครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ และ ดร.ดอนน์ ที.เบเยิร์ด (Donn T. 
Bayard) จากมหาวิทยาลัยโอทาโก นิวซีแลนด์ ในครั้งที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ นั้น ได้พบหลักฐานที่น�าไปสู่ข้อเสนอว่า 
ในเอเชียอาคเนย์นั้นปรากฏมีชุมชนเกษตรกรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ตั้งหลักแหล่งอยู ่อาศัย เป็นหมู่บ้านถาวร  
และมกีารท�าเครือ่งมอื เครือ่งใช้ และเครือ่งประดบัด้วยโลหะส�ารดิ มาตัง้แต่กว่า ๙,๐๐๐ ปีมาแล้ว หลังจากนัน้อกีนบัพนัปี
จึงมีพัฒนาการในการท�าและใช้เครื่องมือเหล็กเพิ่มขึ้นมา
 ศาสตราจารย์วิลเฮล์ม โซลไฮม์ ได้ใช้หลักฐานจากแหล่งโบราณคดีถ�้าผีแมนและโนนนกทา เป็นพื้นฐาน 
สนบัสนนุความเหน็ว่าดนิแดนเอเชียอาคเนย์มวีฒันธรรมสมยัก่อนประวตัศิาสตร์ทีพ่ฒันาจนอาจกล่าวได้ว่าเป็นศูนย์กลาง
ที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก ในด้านการเกษตรกรรมและโลหกรรม
 ด้วยเหตุน้ีจึงท�าให้มีข้อโต้แย้งและข้อวิพากษ์วิจารณ์ทางวิชาการเกิดขึ้นตามมามากมาย หลังจากการเสนอ 
หลักฐานและข้อสรุปท่ีแปลความจากหลักฐานขุดค้นพบที่โนนนกทา ทั้งนี้เพราะลักษณะแบบแผนวัฒนธรรมของชุมชน
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ใช้ส�าริดแล้วของโนนนกทานั้น มีลักษณะเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรม ต่างจากแบบแผนวัฒนธรรม
ของชมุชนยคุส�ารดิของดนิแดนอืน่ๆ โดยเฉพาะตะวนัออกกลางและแม้แต่จนี ซึง่การใช้ส�ารดิสมัพนัธ์กบัการเกิดสงัคมเมอืง 
อ�านาจการทหาร และการจัดระเบียบสังคมที่สมาชิกมีฐานะลดหลั่นกัน ดังน้ันจึงยังเป็นที่สงสัยว่าชุมชนเกษตรกรรม 
สมยัก่อนประวตัศิาสตร์ทีใ่ช้ส�ารดิก่อนหน้าเหลก็ และมลีกัษณะวฒันธรรมโนนนกทานัน้อาจเป็นเรือ่งกรณพีเิศษแห่งเดยีว 
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เครื่องมือหินกะเทาะยุคหินเก่า	ที่ส�ารวจพบในเขตจังหวัดกาญจนบุรี

การขุดค้นทางโบราณคดีที่บ้านเก่า	จังหวัดกาญจนบุรี	ในระหว่าง	พ.ศ.	๒๕๐๓-๒๕๐๕

การขุดค้นทางโบราณคดีที่จังหวัดแม่อ๋องสอน	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๐๘
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และยังมีข้อสังเกตว่าการก�าหนดอายุด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์อาจคลาดเคลื่อนเนื่องจากลักษณะตัวอย่างจาก 
โนนนกทาไม่สมบูรณ์พอก็ได้ (สุรพล นาถะพินธุ ๒๕๓๐, หน้า ๑๖-๑๗)
 แต่ต่อมาก็ได้มีการพบหลักฐานสนับสนุนว่าแหล่งโบราณคดีลักษณะเดียวกันกับโนนนกทานั้นยังมีอยู่อีก 
ซ่ึงชีใ้ห้เหน็ว่าวฒันธรรมสมยัก่อนประวตัศิาสตร์แบบโนนนกทานัน้เป็นลักษณะวฒันธรรมหนึง่ ณ ช่วงเวลาหนึง่ในอดตีของ
ภาคอีสานไทยอย่างแน่นอน หลักฐานสนับสนุนที่พบเพิ่มขึ้นได้มาจากแหล่งโบราณคดีที่ “บ้านเชียง” นั่นเอง

ประวัติและที่ตั้งของบ้านเชียง
 บ้านเชียง เป็นหมู่บ้านท่ีอยู่ในเขตการปกครองของต�าบลบ้านเชียง อ�าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  
อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันออก ตามเส้นทางถนนสายอุดรธานี-สกลนคร ประมาณ ๖๐ กิโลเมตร ตัวหมู่บ้านตั้งอยู่
บนเนินดินรูปร่างค่อนข้างกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๓๐๐ เมตร ยอดเนินอยู่สูงจากพื้นโดยรอบ ประมาณ ๖ เมตร
 ประวัติความเป็นมาของชาวบ้านเชียงในปัจจุบัน กล่าวกันว่า บรรพบุรุษของชาวบ้านเชียงเป็นชาวไทยพวน
อพยพมาจากแขวงเชียงขวาง ประเทศลาว ในราว พ.ศ. ๒๓๒๗ (พิสิฐ เจริญวงศ์ ๒๕๑๖, หน้า ๗๐-๗๓) ข้ามแม่น�้าโขง
เข้ามาตั้งหลักแหล่งอยู่ที่ดงแพง ซึ่งก็คือบริเวณบ้านเชียงในปัจจุบัน เมื่อย้ายเข้ามาอยู่นั้น ดงแพง เป็นเมืองร้าง ซึ่งยังพอ
มีซากต่าง ๆ หลงเหลืออยู ่บ้าง มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า ดงแพงเดิมเป็นของขอม มีเมืองหลวงอยู ่ ท่ีบริเวณ 
ตวัอ�าเภอหนองหาน ในกาลครัง้นัน้ มชีายหนุม่รปูงามคนหนึง่ชือ่ เชยีงงาม ค�าว่าเชยีงงาม หมายถงึผูท้ีเ่คยบวชเป็นสามเณร
มาแล้ว หนุม่น้อยเชยีงงาม เป็นผูท้ีผู่ห้ญงิทัง้หลายชืน่ชอบหลงใหลเป็นทีส่ดุ แม้แต่มเหสขีองพระยาขอมกม็าหลงรกั เมือ่ความ
ทราบถึงพระยาขอม พระยาขอมจึงพิโรธ และได้มีรับสั่งให้คุมตัวเชียงงามไปประหาร ตัดหัวเสียบประจานไว้กลางเมือง 
ก่อนตายเชยีงงามได้ตัง้สตัย์อธิษฐานให้เทพเจา้เปน็พยาน ถงึความซือ่สัตยข์องตน ขอความบริสทุธิแ์ละสจัจะที่มสีาปแชง่
พระยาขอมและนครของพระยาผู้น้ันให้ถึงแก่กาลวิบัติตามไป ต่อมานครขอมได้พินาศลงและร้างผู้คน จนเมื่อมีชาวลาว
พวนอพยพเข้ามาอยู่เมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมา เรียกชื่อหมู่บ้านว่าบ้านเชียง มาจนทุกวันนี้
 ส�าหรับแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงนั้นก็คือเนินดินที่ตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยของชาวบ้านเชียงในปัจจุบันนั่นเอง 
โดยปกติแล้วชาวบ้านเชียงจะพบเห็นเศษภาชนะดินเผา ลายเขียนสีกระจัดกระจายอยู่บนเนินดินที่ตั้งบ้านเรือนอยู ่
โดยทั่วไป โดยที่ไม่มีผู้ใดจะให้ความสนใจมากนัก จนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ นายบรรลุ มนตรีพิทักษ์ ชาวบ้านเชียงนั่นเองที่ได้เริ่ม
ให้ความสนใจภาชนะดนิเผาลายเขยีนสทีีพ่บในหมูบ้่านตน ด้วยเหน็ว่าเป็นสิง่แปลกตา จงึได้รวบรวมมอบให้ครใูหญ่โรงเรยีน
บ้านเชียงในเวลานั้นเก็บรักษาไว้ให้คนชมที่โรงเรียน นับแต่นั้นมาความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับบ้านเชียงได้มีมากขึ้น

ล�าดับของการด�าเนินงานศึกษาแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง
 แม้ว่าการค้นพบเศษเครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสีของนายสเตฟเฟน ยัง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ จะเป็นผลท�าให ้
ชื่อเสียงของแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นที่สนใจและรู้จักกันมากขึ้น แต่โดยข้อเท็จจริงแล้ว เรื่องราวเกี่ยวกับบ้านเชียง
ได้รบัความสนใจจากทางราชการและนกัวชิาการชาวไทยมาก่อนหน้านัน้แล้ว ดงัจะได้ล�าดบัเหตกุารณ์ เกีย่วกบัการศกึษา
ค้นคว้าแหล่งโบราณคดีที่บ้านเชียง (สุวิทย์ ชัยมงคล ๒๕๓๔, หน้า ๗ - ๑๕) ดังนี้
 พ.ศ. ๒๕๐๓ นายเจริญ พลเดชา หัวหน้าหน่วยศิลปากรที่ ๗ จังหวัดขอนแก่นในขณะนั้นได้ไปส�ารวจที่ 
บ้านเชยีงจงึได้ทราบเรือ่งของการพบโบราณวตัถใุนเขตหมูบ้่านและได้รบัมอบเศษภาชนะดนิเผาลายเขยีนสทีีพ่บในบรเิวณ
บ้านเชียง จากนายพรหมี ศรีสุนาครัว ซึ่งขณะนั้นเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านเชียง (ประชาเชิด) แต่เนื่องจากคงเป็นเพราะ
ในระยะเวลาน้ันเร่ืองโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยังไม่เป็นที่รู้จักกันนักในประเทศไทย จึงไม่ปรากฏมีการด�าเนิน
การใด ๆ กับแหล่งโบราณคดีนี้
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 พ.ศ. ๒๕๐๙ นายสเตฟเฟน ยัง นักศึกษาวิชามานุษยวิทยา บุตรชายอดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐประจ�า
ประเทศไทย เดินทางไปที่บ้านเชียงเพื่อรวบรวมข้อมูลในการท�าวิทยานิพนธ์และได้พบเศษภาชนะดินเผาภายในหมู่บ้าน 
จึงน�าตัวอย่างภาชนะดินเผาลายเขียนสีจ�านวนหนึ่งมาให้ศาสตราจารย์ชิน อยู่ดี ตรวจสอบ และนางสาวอะลิซาเบท ไลออนส ์
ได้ส่งตัวอย่างเศษภาชนะดินเผาไปหาอายุโดยวิธีเทอร์โมลูมิเนสเซนส์ที่ MASCA (Museum Applied Science Center 
for Archaeology) ที่พิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ปรากฏว่าได้อายุประมาณ ๗,๐๐๐ ปีมาแล้ว
 พ.ศ. ๒๕๑๐ นายประยูร ไพบูลย์สุวรรณ หัวหน้าหน่วยศิลปากรที่ ๗ พร้อมด้วยนายวิรัช คุณมาศ นักวิชาการ
ได้เดนิทางไปส�ารวจทีบ้่านเชียงและในปีเดียวกันนีเ้อง นายวทิยา อนิทโกศยั นกัโบราณคดีจากกองโบราณคดี กรมศลิปากร 
ได้ท�าการขุดค้นทางโบราณคดีท่ีบ้านเชียงในบริเวณที่ดินของนายสิทธา ราชโหดี2๑ นับเป็นการขุดค้นทางโบราณคดี 
ครั้งแรกที่บ้านเชียง การขุดค้นครั้งนั้นพบโครงกระดูก ๑๔ โครง เครื่องประดับส�าริด ภาชนะดินเผาทั้งแบบมีลายเขียนสี
และไม่มีลายเขียนสี ได้ส่งตัวอย่างเศษภาชนะดินเผาที่ได้จากการขุดค้นไปหาอายุที่ MASCA ซ่ึงต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๑๒  
นายวิลเลียม โคห์เลอร์ (William Kohler) ได้แจ้งข่าวให้ทราบว่าเศษภาชนะดินเผาดังกล่าวสามารถก�าหนดอายุโดยวิธี 
เทอร์โมลูมิเนสเซนต์ ได้ราวระหว่าง ๖,๙๓๓-๕,๗๙๓ ปีมาแล้ว
 ผลของการก�าหนดอายุท่ีได้จากวิธีการเทอร์โมลูมิเนสเซนต์ดังกล่าว ท�าให้เป็นเร่ืองที่น่าตื่นเต้น และมี 
นกัวชิาการจ�านวนมากไม่เชือ่ถอืเพราะอายดุงักล่าวนัน้หมายถงึว่าดนิแดนเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้จะเป็นพืน้ทีแ่หล่งแรกๆ 
ของโลกที่มีการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ขณะเดียวกันเริ่มมีชาวต่างชาติและนักสะสมของเก่าจากกรุงเทพฯ เข้ามาซื้อหา
เครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสีที่บ้านเชียงมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ใน พ.ศ. ๒๕๑๔ การหาอายุก็ได้รับการยืนยันอีกครั้งหนึ่ง 
เมื่อ นายยอร์จ เดลส์ (George Dales) มอบเศษภาชนะดินเผาไปหาอายุที่ MASCA ก็ปรากฏผลเช่นเดียวกัน
 พ.ศ. ๒๕๑๕ เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรประกอบด้วย นายพจน์ เกื้อกูล และนายนิคม สุทธิรักษ์ ได้ท�าการขุดค้น
ทางโบราณคดีท่ีบ้านเชียงอีกครั้ง และในวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ 
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปบ้านเชียงและทอดพระเนตรการขุดค้นครั้งนี้
 การขุดค้นครั้งนี้โบราณวัตถุที่พบมากคือ เครื่องประดับและขวานส�าริด การหาอายุจากตัวอย่างถ่าน 
หรือ คาร์บอน 14 (Radio-Carbon dating) ท�าให้ทราบว่าอายุของส�าริดที่นึ่มีอายุไม่น้อยไปกว่าแหล่งอื่น ๆ  ในโลกท�าให้มีการ
สนใจส�าริดมากขึ้น ซึ่งแต่เดิมจะสนใจแต่ภาชนะดินเผาลายเขียนสี
 ในขณะเดียวกันคณะปฏิวัติได้ออกประกาศ ฉบับที่ ๑๘๙ ห้ามขุดค้นหรือลักลอบ ท�าลายแหล่งโบราณคดี
วัฒนธรรมบ้านเชียงในเขต ๙ ต�าบล ได้แก่ ต�าบลบ้านเชียง ต�าบลบ้านธาตุ ต�าบลบ้านดุง ต�าบลศรีสุทโธ ต�าบลบ้านชัย
และต�าบลอ้อมกอ ของจังหวัดอุดรธานี และต�าบลม่วงไข่ ต�าบลแวง และต�าบลพันนา ของจังหวัดสกลนคร
 นอกจากนี้ได้มีการส�ารวจขุดค้นแหล่งโบราณคดีวัฒนธรรมบ้านเชียงแหล่งอื่น ๆ พร้อมกันไป ได้แก่ บ้านธาตุ 
ต�าบลบ้านยา อ�าเภอหนองหาน จังหวดัอดุรธาน ีบ้านแวง ต�าบลแวง อ�าเภอสว่างแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร โดยนายวิพากษ์ 
ศรทัตต์ นักโบราณคดีของกรมศิลปากร และที่บ้านอ้อมแก้ว ต�าบลบ้านเชียง อ�าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  
โดยนายปรีชา กาญจนาคม อาจารย์คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
 พ.ศ. ๒๕๑๖ นายฟรอลิช เรเนย์ (Froelich Rainey) ผู้อ�านวยการพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย
เพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เดินทางมาที่บ้านเชียงและพบว่าเป็นแหล่งโบราณคดีที่น่าสนใจ หลังจากที่กลับ

๑ เนินดนิท่ีตัง้หมู่บ้านบ้านเชยีงในขณะนัน้ส่วนใหญ่จะถูกลกัลอบขุดค้นหาโบราณวตัถุออกขาย จนจะหาพืน้ทีท่ีจ่ะขุดค้นทางโบราณคดเีพ่ือ
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการแทบไม่ได้ การที่ชาวบ้านเชียงรายหนึ่งรายใดอนุญาตให้ทางราชการขุดค้นทางโบราณคดีในที่ดินส่วนตัวได้นั้น 
ทางราชการจึงยกย่องให้เกียรติในการตั้งซื่อแหล่งขุดค้นนั้นให้เป็นซื่อเจ้าของที่ดิน
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จากบ้านเชียงแล้วได้เจรจาและตกลงกับกรมศิลปากรในความร่วมมือที่จะท�าการศึกษาวิจัยทางโบราณคดีร่วมกัน
 พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๑๘ กรมศิลปากรร่วมกับพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย  
ประเทศสหรัฐอเมรกิา จดัตัง้โครงการโบราณคดภีาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เพือ่ด�าเนนิการขดุค้นทางโบราณคดทีีบ้่านเชียง
โดยมี นายพิสิฐ เจริญวงศ์ เป็นผู้อ�านวยการโครงการฝ่ายไทย และ ดร.เชสเตอร์ กอร์แมน (Chester Gorman) เป็น 
ผูอ้�านวยการโครงการฝ่ายสหรฐัฯ การด�าเนนิงานดงักล่าวเป็นโครงการอยูใ่นระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๑๘ และเป็นโครงการ
ลกัษณะสหวทิยาการ (Multidisciplinary Research) มผู้ีเชีย่วชาญจากหลายสาขาร่วมกนัขดุค้นเกบ็ตวัอย่างไปวเิคราะห์
ทัง้เรือ่งกระดกูสตัว์ เกสรพชื โลหกรรม ธรณสีณัฐานฯ รวมถึงเทคนคิการด�าเนนิงานขุดค้นทางโบราณคดแีบบใหม่ ท�าการบันทกึ
หลักฐานและการจัดเก็บโบราณวัตถุ มีการขุดค้นจ�านวน ๖ หลุมในปี ๒๕๑๗ และอีก ๔ หลุมในปี ๒๕๑๘
 การขุดค้นตามโครงการดังกล่าวพบโบราณวัตถุเป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะเศษภาชนะดินเผามีมากกว่า  
๕,๐๐๐ ถุง โครงกระดูก ๑๒๖ โครง และโบราณวัตถุอื่น ๆ  มากกว่า ๒,๐๐๐ ถุง เมื่อการด�าเนินการขุดค้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
โบราณวัตถตุ่าง ๆ  เหล่านีร้วมทัง้ท่ีขุดได้จากแหล่งโบราณคดบ้ีานต้อง และบ้านผักตบ เขตอ�าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี 
ได้ส่งมอบให้นายวิลเลียม ชาฟเลอร์ (William Schauffler) น�าไปวิเคราะห์ต่างประเทศ อาทิ โครงกระดูกมนุษย์ส่งไปที่
มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา กระดูกสัตว์ส่งไปวิเคราะห์ที่มหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์  
ส่วนภาชนะดินเผาและอื่น ๆ ส่งไปที่พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
 ผลการวเิคราะห์และก�าหนดอายทุีไ่ด้จากการขดุค้นคร้ังส�าคญันี ้มกีารล�าดบัขัน้ความเจรญิทางวฒันธรรมสมยั
ก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านเชียงออกเป็น ๖ สมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่เกี่ยวกับโลหกรรม ได้ยืนยันถึงความเก่าแก่
ของการรู้จักใช้โลหะของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์บ้านเชียงน้ีว่า เริ่มปรากฏมีส�าริดเป็นครั้งแรกเมื่อประมาณ  
๔,๙๐๐-๕,๖๐๐ ปีมาแล้ว และเมือ่ประมาณ ๓,๒๐๐-๓,๖๐๐ ปีมาแล้วรูจ้กัใช้เหลก็แล้ว ซึง่อายดุงักล่าวได้จากการหาอายุ
จากตัวอย่างถ่านในหลุมขุดค้น อายุของส�าริดที่ค้นพบแสดงให้เห็นว่าการหล่อส�าริดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ท�าขึ้นก่อน
แหล่งอื่น ๆ ท่ัวโลก ประชากรในภูมิภาคน้ีอาจมีการปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์ก่อนจีน ซึ่งผลของการก�าหนดอายุดังกล่าว 
ยังเป็นปัญหาและข้อโต้แย้งกันอีกมาก
 พ.ศ. ๒๕๒๓ นายสด แดงเอียด นักโบราณคดี กองโบราณคดี กรมศิลปากร ได้ขุดค้นทางโบราณคดี 
แหล่งวฒันธรรมบ้านเชยีง ทีบ้่านแวง อ�าเภอสว่างแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร และนายอ�าพนั กจิงาม นกัโบราณคด ีกองโบราณคดี 
กรมศิลปากร ได้ขุดค้นทางโบราณคดีอีกหลายแห่ง ได้แก่ เนินเก่าน้อย อ�าเภอไชยวาน โนนแตงแซง และบ้านเมืองพรึก 
อ�าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๒๔ ได้มกีารขดุค้นครัง้ส�าคัญทีบ้่านนาด ีอ�าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธาน ีโดยนายชาร์ลส 
ไฮแอม จากมหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์และนายอ�าพัน กิจงาม นักโบราณคดี กองโบราณคดี กรมศิลปากร 
ผลการขุดค้นได้แบ่งชั้นดินทางวัฒนธรรมออกเป็น ๕ สมัย ก�าหนดอายุตั้งแต่สมัยแรกจนถึงสมัยสุดท้ายได้ตั้งแต่ประมาณ 
๓,๔๕๐-๓,๒๐๐ ปีมาแล้ว อายุสมัยดังกล่าวมีความแตกต่างจากการก�าหนดอายุของการขุดค้นที่บ้านเชียง เห็นได้ชัดจาก
หลักฐานด้านโลหกรรม กล่าวคือ ส�าริดที่แหล่งโบราณคดีบ้านนาดี สมัยที่ ๑ ซึ่งเป็นสมัยแรกสุดนั้น มีอายุประมาณ 
๒,๔๕๐-๓,๔๕๐ ปีมาแล้ว ในขณะทีเ่หลก็เริม่ปรากฏขึน้ในสมยัที ่๒ ราว ๒,๐๕๐- ๒,๔๕๐ ปีมาแล้ว ซึง่หลักฐานเรือ่งเหล็ก
นี้สอดคล้องกับการขุดค้นท่ีแหล่งโบราณคดีโนนชัย อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งขุดค้นโดย นายพิสิฐ เจริญวงศ์  
เมื่อปี ๒๕๒๐-๒๕๒๑ โดยเครื่องมือเหล็กในสมัยแรก ก�าหนดอายุได้ราว ๕๐๐-๓๕๐ ปีก่อนคริสต์ศักราช หรือประมาณ 
๒,๕๐๐-๒,๑๕๐ ปีมาแล้ว
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 พ.ศ. ๒๕๒๕ นายสถาพร ขวัญยืน ขุดค้นทางโบราณคดีที่แหล่งโนนขี้กลิ้ง บ้านหนองสระปลา ต�าบลบ้านยา 
อ�าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี แล้วศึกษาเปรียบเทียบภาชนะดินเผากับแหล่งบ้านเชียงได้ตรงกับสมัยที่ ๕  
หรือ ๒,๕๐๐-๓,๐๐๐ ปีมาแล้ว และสมัยที่ ๓ หรือ ๔,๐๐๐ ปีมาแล้ว
 ปีเดียวกันนี้เอง ดร.จอยส์ ซี.ไวท์ (Joyce C. White) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบคนล่าสุดของงานการศึกษาวิเคราะห์
หลักฐานที่ได้จากการขุดค้นที่บ้านเชียงในระหว่างปี ๒๕๑๗ - ๒๕๑๘ นั้น ได้เสนอผลของการศึกษาและการก�าหนดอายุ
ของแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงออกมาใหม่ (White 1982) โดยแบ่งล�าดับช้ันทางวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร ์
ของบ้านเชยีงออกได้เป็น ๓ สมยัหลกั ๆ  ตามลกัษณะประเพณกีารฝังศพและรูปแบบภาชนะดินเผาท่ีฝังไว้รวมกับโครงกระดูก
คนในหลุมฝังศพ ดังนี้
  ๑. สมัยต้น (Early Period) มีอายุตั้งแต่ราว ๕,๖๐๐ ปีมาแล้ว ถึงราว ๓,๐๐๐ ปีมาแล้ว
  ๒. สมัยกลาง (Middle Period) มีอายุตั้งแต่ราว ๓,๐๐๐ ปีมาแล้ว ถึงราว ๒,๓๐๐ ปีมาแล้ว
  ๓. สมัยปลาย (Late Period) มีอายุตั้งแต่ราว ๒,๓๐๐ ปีมาแล้ว ถึงราว ๑,๘๐๐ ปีมาแล้ว
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับโลหะนั้นได้เสนอว่าในช่วงระยะเวลาราว ๔,๐๐๐-๓,๕๐๐ ปีมาแล้วเป็น
อย่างน้อยเริม่ปรากฏเครือ่งมอืส�ารดิขึน้ท่ีบ้านเชยีงโดยส�ารดิรุน่แรก ๆ  ดงักล่าวนัน้มีท้ังใบหอก ก�าไลข้อมือและก�าไลข้อเท้า
 พ.ศ. ๒๕๓๔ นายสุรพล นาถะพินธุ และคณะนักโบราณคดี กองโบราณคดี กรมศิลปากร ด�าเนินงานส�ารวจ
แหล่งวฒันธรรมบ้านเชยีงในเป้าหมายการก�าหนดขอบเขตของแหล่งวฒันธรรม และศึกษาในรายละเอยีดของแต่ละแหล่ง 
ท�าให้พบแหล่งโบราณคดีวัฒนธรรมบ้านเชียงขึ้นอีกหลายสิบแห่ง และขอบเขตของวัฒนธรรมขยายออกไป
 อย่างไรก็ตาม ข้อโต้แย้งที่เกี่ยวกับการก�าหนดอายุของแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงก็ยังคงมีอยู่อีกเป็นอันมาก 
ดังจะเห็นได้จากรายงานผลการก�าหนดอายุของพิพิธภัณฑ์โบเวอร์ที่ก�าหนดอายุด้วยกระดูกมนุษย์ที่ได้จากการขุดค้นใน
แหล่งโบราณคดบ้ีานเชยีง ปรากฏว่าได้อายเุพยีง ๒,๗๔๕-๒,๒๑๐ ปีมาแล้ว (Labbe 1985) และรองศาสตราจารย์ศรศีกัร  
วัลลิโภดม ได้กล่าวสรุปถึงข้อปัญหาดังกล่าวนี้ (ศรีศักร วัลลิโภดม ๒๕๓๕, หน้า ๒๗-๓๐) ไว้ดังนี้

“ในเรื่องท่ีเก่ียวกับอายุของชุมชนหมู่บ้านของสังคมวัฒนธรรมบ้านเชียงในแอ่งสกลนครนี้  
ในชั้นแรก ๆ ก็มีการเสนอไว้ต่าง ๆ นานานับแต่ประมาณ ๗,๐๐๐-๘,๐๐๐ ปีลงมาจนถึง ๖,๐๐๐ ป ี
โดยเฉพาะในเรือ่งการพบโบราณวตัถุทีเ่ป็นส�ารดินัน้ กเ็คยมผีูเ้สนอว่ามอีายไุม่ต�า่กว่า ๖,๐๐๐ ปี 
ซ่ึงแก่กว่ายุคส�าริดในตะวันออกกลางในประเทศอินเดียและจีน ต่อมามีนักโบราณคดีของ 
อเมริกันมาสมทบร่วมขุดค้นทางโบราณคดีกับนักโบราณคดีไทยของกรมศิลปากรอีก ได้ก�าหนด
อายุของการมีโลหะส�าริดใช้ในบ้านเชียงประมาณ ๕,๖๐๐ ปีมาแล้ว หรืออีกนัยหน่ึงประมาณ 
๓,๖๐๐ ปีก่อนครสิตกาล มกีารออกข่าวไปทัว่โลกว่าแหล่งโบราณคดทีีบ้่านเชยีงนัน้แสดงให้เหน็
ว่าคนท้องถ่ินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เคยมีอารยธรรมมาช้านาน สามารถหล่อส�าริด
ขึ้นใช้เป็นเคร่ืองมือและเครื่องประดับก่อนชาติใด ๆ ในโลก ไม่ว่าจะเป็นตะวันออกกลาง จีน  
หรืออินเดียที่เคยเชื่อกันว่าเป็นแหล่งส�าริดที่เก่าแก่มาก่อน”

“ในระยะหลัง ๆ ลงมาก็มีการค้นคว้าหาข้อเท็จจริงในเรื่องอายุของการมีโลหะส�าริดใช้ใน 
บ้านเชยีงกนัใหญ่โตโดยบรรดานกัโบราณคดแีละนกัวชิาการจากหลายประเทศต่างกเ็ริม่ปฏเิสธอายุ
ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลกของการมีวัตถุส�าริดใช้ที่ชุมนุมซนหมู่บ้านโบราณที่บ้านเชียงกัน โดยเฉพาะ
ในกลุ่มนกัโบราณคดชีาวอเมรกินัทีเ่คยก�าหนดอายไุว้ ๕,๖๐๐ ปีกป็ระกาศเปลีย่นแปลงลดลงมา
เป็น ๔,๐๐๐ ปี หรือ ๒,๐๐๐ ปีก่อนคริสตกาลแทน โดยแก้ไขว่าอายุ ๕,๖๐๐ ปีนั้น แท้ที่จริงเป็น



หนังสือที่ระลึกพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มศว ๒๕๖๓72

อายขุองคนบ้านเชยีงทีเ่ป็นเจ้าของภาชนะเครือ่งป้ันดนิเผาสีด�าทีม่ลีวดลายขดขดีซีง่พบในชัน้ดนิ
ต�า่สดุแทน ส่วนเครือ่งส�ารดินัน้พบในชัน้ดนิทีอ่ยูเ่หนอืขึน้มาร่วมกบับรรดาเครือ่งป้ันดนิเผาชนดิ
ที่มีลายเขียนสี”

 “กระนั้นก็มีบรรดานักโบราณคดีชาติอื่น เช่น ญี่ปุ่นและจีน ก็ยังไม่เชื่อเรื่องอายุของยุคส�าริด 
ทีบ้่านเชยีงทีมี่การเสนอใหม่นี ้ได้มีการเสนอในลกัษณะโต้แย้งว่า มกีารน�ารปูแบบของบรรดาวตัถุ
ส�าริดที่พบที่บ้านเชียงและแหล่งโบราณคดีใกล้เคียงไปศึกษาเปรียบเทียบกับบรรดาโบราณวัตถุ
ส�าริดท่ีพบในเขตประเทศจีนตอนใต้โดยเฉพาะในมณฑลยูนนานและในเขตประเทศเวียดนาม
แล้วมีหลายแห่งทีเดียวที่คล้ายคลึงกัน สามารถก�าหนดอายุในลักษณะที่สัมพันธ์กันได้ว่า  
เครือ่งส�ารดิในแหล่งโบราณคดทีีบ้่านเชยีงในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืของประเทศไทยมอีายอุย่างเก่า
แก่ที่สุดไม่เกิน ๑,๐๐๐ ปีก่อนคริสตกาลหรืออีกนัยหนึ่งประมาณ ๓,๐๐๐ ปีมาแล้วเท่านั้นเอง 
จึงไม่มีอะไรที่จะบอกได้ว่าเก่าแก่ที่สุดในโลก”

 “เพราะฉะนัน้เรือ่งอายแุละสมยัเวลาของชมุชนหมูบ้่านยคุแรกเริม่ในสงัคมวัฒนธรรมบ้านเชยีง
ท่ีพบในแถบลุ่มแม่น�้าสงครามตอนบนในแอ่งสกลนครของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทยยังเป็นเรื่องที่หาข้อยุติไม่ได้ ต้องมีการค้นคว้าและศึกษาเพื่อหาข้อเท็จจริงต่อไป”

“แต่สิ่งท่ีน่าต้ังข้อสังเกตอย่างหน่ึงในที่นี้ก็คือ การก�าหนดอายุสังคมหมู่บ้านที่สูงถึง ๕,๖๐๐ ปี
หรอื ๔,๐๐๐ ปีนัน้ดเูหมอืนโดดเด่นอยูแ่ต่เพยีงทีบ้่านเชยีงเป็นส่วนใหญ่แต่บรรดาแหล่งโบราณคดี
ที่เกี่ยวกับสังคมหมู่บ้านอื่น ๆ ที่พบในบริเวณอื่น ๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะใน
แอ่งโคราชกบัในเขตภาคกลางนัน้ ไม่ว่านกัโบราณคดทีัง้ชาวต่างประเทศและชาวไทยกลบัก�าหนด
อายุราว ๓,๐๐๐ ปี หรือประมาณ ๒,๕๐๐ ปี ซึ่งเท่ากับ ๑,๐๐๐ ปีก่อนคริสตกาล หรือ ๕๐๐ ปี
ก่อนคริสตกาลลงมาเกือบทั้งนั้น ท�าให้เกิดช่วงเวลาที่ว่างระหว่างชุมชนสมัย ๕,๖๐๐ ปี  
หรือ ๔,๐๐๐ ปี กับชุมชนสมัย ๓,๐๐๐ ปีลงมาเป็นอย่างมาก ยังไม่มีการอธิบายให้แน่ชัดว่า
ลักษณะสังคมในช่วงหนึ่งพันปีที่อยู่ระหว่างชุมชนที่มีอายุ ๔,๐๐๐ ปีกับชุมชนที่มีอายุ ๓,๐๐๐ ปี
ว่ามีลักษณะเช่นใด และมีความสัมพันธ์และสืบเนื่องต่อกันอย่างใด”

 “แต่ก่อน ๆ  เคยมีนักโบราณคดีชาวต่างประเทศเสนอว่ากลุ่มชนทีอ่ยู่ร่วมกันในสังคมวัฒนธรรม
บ้านเชียงในแอ่งสกลนครท่ีถือว่าเก่าแก่ที่สุดนั้นมีการเคล่ือนย้ายและแพร่กระจายมาตั้งถิ่นฐาน
ในแอ่งโคราชซึ่งอยู่ต�่าลงมาทางใต้ แต่ปัจจุบันน้ีบรรดานักโบราณคดีเหล่าน้ันก็ดูเหมือนล้มเลิก
การเสนอข้อคดิเหน็เหล่านัน้แล้ว เพราะในการขุดค้นแหล่งโบราณคดชีมุชนหมูบ้่านในระยะแรก
เริ่มในแอ่งโคราชและบริเวณอื่น ๆ แต่ละแหล่งล้วนมีรูปแบบของบรรดาโบราณวัตถุโดยเฉพาะ
พวกเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้เป็นภาชนะเซ่นศพแตกต่างไม่เหมือนกันทั้งสิ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ชนในแต่ละแหล่งนั้นไม่ใช่คนพวกเดียวกัน”

“ข้อยุตทิี่น่าจะประมาณได้ในขัน้นี้ก่อนคอืสังคมหมู่บ้านในระยะแรกเริ่มในดินแดนประเทศไทย
พัฒนาขึ้นก่อนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยราว ๓,๐๐๐ ปีมาแล้ว ทั้งในบริเวณ
แอ่งสกลนครและแอ่งโคราช
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หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่วัดโพธิ์ศรีใน	ในเขตหมู่บ้านบ้านเชียง

การขุดค้นทางโบราณคดีที่บ้านเชียง	ฅตามโครงการร่วมมือระหว่างกรมศิลปากร-มหาวิทยาลัย
เพนซิลเวเนีย	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ใน	พ.ศ.	๒๕๑๗-๒๕๑๘

หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่บ้านเชียง	ใน	พ.ศ.๒๕๑๗-๒๕๑๘
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วัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์บ้านเชียง
 อย่างไรกต็ามผลของการศกึษาวเิคราะห์หลกัฐานทีไ่ด้จากการขดุค้นทางโบราณคด ีโดยเฉพาะจากการขดุค้น
ในระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๑๘ ซ่ึงเป็นการขุดค้นระดับใหญ่ที่เป็นโครงการร่วมมือระหว่างกรมศิลปากรกับพิพิธภัณฑ์
มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ความรู้ที่ได้จากแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเท่าที่มี
การน�าเสนอจนถึงขณะนี้ แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมบ้านเชียงเริ่มต้นขึ้นเมื่อราว ๕,๖๐๐ ปีมาแล้วและมีความต่อเนื่องมา
จนถึงราว ๑,๘๐๐ ปีมาแล้ว ในช่วงระยะเวลายาวนานนับพัน ๆ ปีของวัฒนธรรมบ้านเชียงมีการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ 
ตลอดเวลา ซึ่งสะท้อนออกมาให้เห็นได้อย่างง่าย ๆ ในวัตถุและพฤติกรรมเนื่องในวัฒนธรรม ซึ่งได้แก่ภาชนะดินเผา 
และประเพณีการฝังศพ ซึ่งรายละเอียดของผลการศึกษาในแต่ละด้านนั้น พอสรุปได้ดังนี้

อายุสมัยของบ้านเชียง
 ในคร้ังแรก ๆ  นัน้ ผูอ้�านวยการขดุค้นร่วมในโครงการร่วมมอืระหว่างกรมศลิปากรและมหาวทิยาลยัเพนซลิเวเนยี 
(Gorman and Chareonwongsa, 1976, 1978) ได้เผยแพร่ผลการศึกษาและแบ่งวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์
บ้านเชยีงออกเป็น ๖ สมยัย่อย แต่ต่อมาได้มกีารน�าล�าดบัอายสุมยัดงักล่าวนัน้มาทบทวนและแก้ไขเพิม่เตมิ โดย ดร.จอยซ์ 
ซี. ไวท์ (Joyce c. White) ได้ประมวลผลสรุปเสนอใหม่ไว้ว่า ล�าดับชั้นทางวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของบ้าน
เชียงแบ่งออกเป็น ๓ สมัยหลัก ๆ ตามลักษณะประเพณีการฝังศพและรูปแบบภาชนะดินเผาที่ฝังไว้รวมกับโครงกระดูก 
ในหลุมฝังศพ ดังนี้ (สุรพล นาถะพินธุ ๒๕๓๐, หน้า ๒๑-๒๗)
 ๑. บ้านเชียงสมัยต้น (Early Period) เริ่มตั้งแต่ เม่ือราว ๕,๖๐๐ ปีมาแล้ว จนถึงราว ๓,๐๐๐ ปีมาแล้ว 
ประเพณีการฝังศพของสมัยต้นมีอย่างน้อย ๓ แบบ คือ
  - แบบที่ ๑ วางศพในลักษณะนอนหงายเหยียดยาว (Extended) โดยมีภาชนะดินเผาวางไว้บริเวณขา 
หรือศีรษะ
  - แบบที่ ๒ วางศพในลักษณะนอนงอเข่า (Flexed) มีทั้งศพที่มีและไม่มีสิ่งของเครื่องใช้ฝังไว้ด้วย 
  - แบบที่ ๓ เอาศพใส่ในภาชนะดินเผาขนาด ใหญ่ แล้วจึงน�าไปฝัง การฝังแบบนี้ใช้กับศพเด็กเท่านั้น 
 ๒. สมัยกลาง (Middle Period) อายุราว ๓,๐๐๐-๒,๓๐๐ ปีมาแล้ว
  การฝังศพของสมัยกลางเป็นแบบวางศพในลกัษณะนอนหงายเหยยีดยาว มภีาชนะดนิเผาทีท่บุให้แตกแล้ว
โรยคลุมศพ
 ๓. สมัยปลาย (Late Period) อายุราว ๒,๓๐๐-๑,๘๐๐ ปีมาแล้ว
  การฝังศพของสมัยปลายจะวางศพในลักษณะนอนหงายเหยียดยาว แล้ววางภาชนะดินเผาทับไว้บนศพ

มนุษย์ผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมบ้านเชียง
 ดร. ไมเคิล ปีทรูเซฟสกี้ (Michael Pietrusewsky) และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาวาย สหรัฐอเมริกา  
ใช้เวลา ๖ ปี ศึกษาโครงกระดูกมนุษย์ที่ขุดได้จากบ้านเชียงเกือบ ๑๓๐ โครง (Pietrusewsky, M. 1984) ปรากฏผลดังนี้ 
 เพศ พบว่าโครงกระดูกเป็นชายมากกว่าเป็นหญิง ในระยะท้าย ๆ มีโครงกระดูกของเด็กอ่อนมากกว่าการฝัง
ในระยะต้น ๆ
 อาย ุชาวบ้านเชียงโบราณมีอายุเฉลี่ยไม่เกิน ๓๑ ปี เปรียบเทียบกับโครงที่พบในรุ่นหลัง พบว่ารุ่นแรกมีอายุ
น้อยกว่าเล็กน้อย
 ความสูง ชาวบ้านเชียงโบราณเป็นประชากรที่มีร่างค่อนข้างสูง ขายาว และมีกล้ามเนื้อเจริญดี ชายจะสูง
ระหว่าง ๕ ฟุต ๕ นิ้ว ถึง ๕ ฟุต ๙ นิ้ว หญิงจะสูง ระหว่าง ๔ ฟุต ๑๑ นิ้ว ถึง ๕ ฟุต ๒ นิ้ว ชายที่สูงที่สุดวัดได้ถึง ๖ ฟุต 
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๒ นิ้ว และหญิงอาจเตี้ยเพียง ๔ ฟุต ๘ นิ้ว มีร่องรอยของการนั่งโดยวิธีขัดสมาธิเพราะพบสแควททิ้ง ฟาเซท์ส (Squatings 
Facets) มีสันกระดูก (Bony Spurs) และกระดูกยาวมีรูปแบน (Long Bone Flattening) แสดงว่าชาวบ้านเชียงชอบวิธี
นั่งแบบนี้ยิ่งกว่าในท่าอื่น ๆ
 ลักษณะของฟัน เปรียบกับฟันของคนที่ยังมีชีวิตอยู่และจากโครงที่ฝังอยู่ของประชากรของเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ชาวบ้านเชียงโบราณไม่มีฟันใหญ่กว่าบุคคลและโครงเหล่าน้ัน ฟันของคนรุ่นแรกโตกว่าฟันของคนรุ่นหลังเพียง
เล็กน้อย ฟันสึกมากจากการเคี้ยว มีฟันผุและเป็นโรคเหงือกอักเสบค่อนข้างมาก ฟันหน้าเป็นรูปจอบ (Shovel Shaped 
incisors)3๒ พบได้บ่อย ฟันมีรอยเปื้อน (staining) สันนิษฐานว่าเนื่องจากการเคี้ยวหมาก การมีฟันสึกและผุมากแสดงว่า
ใช้เคีย้วอาหารทีเ่ป็นอาหารพวกแป้งมากและเป็นอาหารค่อนข้างหยาบท�าให้สนันิษฐานว่าเป็นลักษณะของการกนิอยูก่่อน
จะมีการเพาะปลูกหรือเป็นแบบผสม (Mixed or Preagricultural Economy)
 พยาธิสภาพ ชาวบ้านเชียงโบราณมีข้ออักเสบมาก (Osteoarthritis) มีรอยของก้อนทูมที่กะโหลก
 ศาสตราจารย์ปีทรูเซฟสก้ีดูจะให้ความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับการผิดปกติของสีเลือดที่เป็นโรคประจ�าทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทคไทย เพราะฉะน้ันเม่ือได้พบกะโหลกส่วนบน (Skull vault) หนาขึ้นก็กล่าวถึง 
โรคธัลลัสซีเมียและเฮโมโกลบิน อี และกล่าวเลยไปถึงว่าผู้ที่มีสีเลือดผิดปกตินี้จะมีการต้านทานต่อการเป็นไข้มาลาเรียและได้น�า
ผลงานจากการศึกษากะโหลกของชาวบ้านเชียงโบราณไปเปรียบเทียบกับกะโหลกของโครงกระดูกของแหล่งโบราณคดี
โนนนกทา ของบ้านเก่าและโครงกระดูกมนษุย์สมยัหนิใหม่ทีพ่บทีป่ระเทศลาวและเวยีดนาม ได้ผลสรุปว่าโครงกระดกูของ
ชาวบ้านเชียงโบราณนั้นเป็นกลุ่มชนท่ีอยู่ในกลุ่มของสมัยหินใหม่ที่อาศัยอยู่ในแถบนี้มาตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์  
(Prehistoric South East Asia) และใกล้เคยีงกบัหมูช่นทีอ่าศยัอยูใ่นหมูเ่กาะของเอเชียตะวนัออก (สดุ แสงวเิชยีร ๒๕๒๘, 
หน้า ๘๗-๙๑)

๒ ซึ่งถือเป็นลักษณะของชนเชื้อชาติมองโกลอยด์โดยเฉพาะชาวจีน

ภาชนะดินเผาบรรจุศพเด็กทารก	วัฒนธรรมบ้านเชียงสมัยต้น	อายุประมาณ	๔,๕๐๐	–	๔,๐๐๐	ปีมาแล้ว
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ภาชนะดินเผาบ้านเชียง
 ดร.จอยซ์ ซี. ไวท์ (Joyce c. White) ได้ศึกษารูปแบบภาชนะดินเผาที่พบในหลุมฝังศพสมัยต่าง ๆ  
ของบ้านเชียง และสรุปว่าสมัยต้น สมัยกลาง และสมัยปลายของบ้านเชียงนั้น มีภาชนะดินเผาแบบเดิมเฉพาะตัวของ 
แต่ละสมัยแตกต่างกันไป ดังนี้
 ๑. สมัยต้น (Early Period)
  - ภาชนะดินเผาลักษณะเด่น ๆ หรือประเภทเด่น ๆ ของบ้านเชียงสมัยต้น สรุปได้ดังนี้
   (๑) ในระยะเริ่มแรกของสมัยต้นอายุประมาณ ๕,๖๐๐-๔,๕๐๐ ปีมาแล้ว มีภาชนะประเภทเด่น 
คือ ภาชนะมีเชิงหรือฐานเตี้ย ๆ (Short ring foot) ส่วนใหญ่เป็นภาชนะสีด�า ส่วนครึ่งบนของภาชนะมักตกแต่งด้วยเส้น
ขีดเป็นลายขด (หรือลายเส้นคดโค้ง) และมีลายกดเป็นขุดหรือเส้นสั้น ๆ เติมพื้นที่ระหว่างลายขีดให้เต็ม ส่วนครึ่งล่าง
ภาชนะมักตกแต่งด้วยลายเชือกทาบ

ภาชนะดินเผาสีด�ามีลายขีด	วัฒนธรรมบ้านเชียงสมัยต้นระยะแรก	อายุประมาณ	๕,๖๐๐	-	๔,๕๐๐	ปีมาแล้ว

   (๒) ระยะที่ ๒ ของสมัยต้น อายุประมาณ ๔,๕๐๐-๔,๐๐๐ ปีมาแล้ว มีภาชนะประเภทเด่นที่ปรากฏ
เพิม่ขึน้มาคอื ภาชนะขนาดใหญ่ทีใ่ช้ใส่ศพเดก็ก่อนน�าไปฝังและภาชนะขนาดเลก็อืน่ ๆ  ซึง่มกีารตกแต่งเส้นขดีเป็นลวดลาย
คดโค้งบนผิวส่วนใหญ่ของภาชนะ จึงดูว่ามีปริมาณลายตกแต่งหนาแน่นกว่าลายขีดบนภาชนะดินเผาของระยะเริ่มแรก

ภาชนะดินเผาลายเชือกทาบ	วัฒนธรรมบ้านเชียงสมัยต้นระยะที่สอง	อายุประมาณ	๔,๕๐๐	–	๔,๐๐๐	ปีมาแล้ว
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   (๓) ระยะที ่๓ ของสมยัต้น อายปุระมาณ ๔,๐๐๐-๓,๕๐๐ ปีมาแล้ว เริม่ปรากฏมภีาชนะทีด้่านข้างตรง
หรือเกือบตรง (ท�าให้ดูเป็นภาชนะทรงกระบอก Beaker) และภาชนะตกแต่งด้วยลายเชือกทาบทั้งใบที่มีส่วนคอภาชนะ
ตั้งตรง ก้นภาชนะกลม

ภาชนะดินเผาทรงบีกเกอร	์วัฒนธรรมบ้านเชียงสมัยต้นระยะที่สาม	อายุประมาณ	๔,๐๐๐	–	๓,๕๐๐	ปีมาแล้ว

   (๔)  ระยะสดุท้ายของสมยัต้น อายปุระมาณ ๓,๕๐๐-๓,๐๐๐ ปีมาแล้ว เริม่ปรากฏมภีาชนะดนิเผาแบบ 
“บ้านอ้อมแก้ว” ซ่ึงหมายถึง ภาชนะทรงก้นกลมตกแต่งบริเวณไหล่ภาชนะด้วยลายขีดเป็นเสันคดโค้งผสมกับการเขียน 
สีแดง และตกแต่งส่วนอื่น ๆ ที่อยู่ใต้ลงมาด้วยลายเชือกทาบ สาเหตุที่เรียกภาชนะดินเผาแบบนี้ว่าแบบ “บ้านอ้อมแก้ว” 
ก็เพราะได้พบว่า เป็นประเภทหลักท่ีพบในชั้นดินล่างสุด หรือระยะการอยู ่อาศัยเริ่มแรกของแหล่งโบราณคดีที ่
บ้านอ้อมแก้วซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านเชียงนัก

ภาชนะดินเผาลายเชือกทาบ	มีลายขีดทาสีแดง	วัฒนธรรมบ้านเชียงสมัยกลาง	อายุประมาณ	๓,๐๐๐	–	๒,๓๐๐	ปีมาแล้ว
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 ๒. สมัยกลาง (Middle Period) อายุประมาณ ๓,๐๐๐-๒,๓๐๐ ปีมาแล้ว
  ภาชนะดินเผาประเภทเด่นของสมัยกลาง คือภาชนะผิวนอกสีขาว ท�าส่วนไหล่ภาชนะให้เป็นสันหักมุม 
(Carinated Pot) มีท้ังแบบก้นภาชนะกลมและแหลม บางชิ้นมีการตกแต่งด้วยลายขีดผสมกับลายเขียนสีที่บริเวณไหล่
ภาชนะ ตอนปลาย ๆ ของสมัยกลางเริ่มมีการตกแต่งภาชนะแบบนี้ด้วยการทาสีแดงที่บริเวณปากภาชนะ

ภาชนะดินเผาผิวเรียบสีขาว	วัฒนธรรมบ้านเชียงสมัยกลาง	อายุประมาณ	๓,๐๐๐	–	๒,๓๐๐	ปีมาแล้ว

 ๓.  สมัยปลาย (Late Period) อายุประมาณ ๒,๓๐๐ - ๑,๘๐๐ ปีมาแล้ว
  ช่วงต้น ๆ ของสมัยปลายมีภาชนะชนิดเขียนลายสีแดงบนพื้นสีนวล (Red-on-buff painted Pottery) 
เป็นภาชนะดนิเผาประเภทเด่นทีเ่ริม่ปรากฏขึน้มาตอนกลางของสมยั จงึเริม่มภีาชนะชนดิเขยีนลวดลายสีแดงบนผิวสีแดง 
(Red Pot Painted with red designs) ระยะสุดท้ายของสมัยจึงมีภาชนะดินเผาฉาบผิวนอกด้วยน�้าโคลนสีแดง 
แล้วขัดมัน (Red slipped and burnished Pot) เพิ่มขึ้นมา

ภาชนะดินเผาลายเขียนส	ีวัฒนธรรมบ้านเชียงสมัยปลาย	อายุประมาณ	๒,๓๐๐	–	๑,๘๐๐	ปีมาแล้ว
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การโลหกรรมของบ้านเชียง
 การโลหกรรมของบ้านเชียงเริ่มต้นโดยใช้ส�าริด เมื่อประมาณ ๔,๕๐๐-๔,๐๐๐ ปีมาแล้ว หลังจากนั้น 
ในราว ๒,๗๐๐-๒,๕๐๐ ปีมาแล้วจึงเริ่มมีการใช้เหล็ก (กรมศิลปากร ๒๕๓๔, หน้า ๓๑)
 วัตถุเก่ียวเน่ืองกับการโลหกรรมด้านส�าริดที่พบที่บ้านเชียงนั้นมีตั้งแต่เบ้าดินเผาส�าหรับหลอมโลหะ  
แม่พิมพ์หินทรายส�าหรับหล่อโลหะให้เป็นวัตถุและตัววัตถุส�าริดประเภทต่าง ๆ เช่น ใบหอก หัวขวาน หัวลูกศร ก�าไลข้อ
มือข้อเท้า เบ็ดตกปลา ฯลฯ
 วัตถสุ�ารดิช้ินท่ีมอีายเุก่าแก่ทีส่ดุเท่าทีพ่บจากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านเชยีงถงึขณะนีก้ค็อืใบหอกท่ีมีส่วน
ปลายงอพับซึ่งพบฝังอยู่ในหลุมฝังศพที่ก�าหนดอายุได้ราว ๔,๐๐๐ ปีมาแล้ว ผลการวิเคราะห์พบว่าใบหอกชิ้นนี้มีกรรมวิธี
การท�า คือเริ่มต้นด้วยการหล่อโดยใช้แม่พิมพ์ชนิด ๒ ชิ้นประกบกัน จากนั้นถูกน�าไปตีเพื่อตกแต่งรูปร่างให้สมบูรณ์  
เสรจ็แล้วจงึน�าไปเผาไฟจนร้อนแดงแล้วปล่อยทิง้ไว้ให้เยน็ตัวลงอย่างช้า ๆ  เพ่ือลดความเปราะท่ีเกิดขึน้เนือ่งจากการตีตกแต่ง 
กรรมวิธีเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าช่างส�าริดรุ่นแรก ๆ ที่บ้านเชียงมีความเข้าใจพื้นฐานของการโลหกรรมส�าริดเป็นอย่างดียิ่ง
 อนึ่ง ส�าริดเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงและดีบุกซ่ึงเป็นโลหะที่ไม่มีอยู่ตามธรรมชาติในบริเวณบ้านเชียง  
ดังนั้น ช่างส�าริดท่ีบ้านเชียงน่าจะได้โลหะท้ังสองชนิดนี้มาจากชุมชนอื่น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการติดต่อแลกเปล่ียนค้าขาย
ระหว่างชมุชนต่าง ๆ  อย่างเป็นระบบจะต้องเกดิขึน้แล้วในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของไทย ตัง้แต่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ปี
มาแล้ว
 การใช้เหล็กที่บ้านเชียงเริ่มขึ้นเมื่อราว ๒,๗๐๐- ๒,๕๐๐ ปีมาแล้ว ผลการวิเคราะห์แสดงว่าเหล็กที่ใช้ตั้งแต่
ครั้งแรก ๆ นั้นไม่ใช่เหล็กจากอุกกาบาต แต่เป็นเหล็กที่ได้มาจากการถลุงสินแร่เหล็กให้ได้เป็นก้อนโลหะเหล็กก่อน  
แล้วจงึน�าไปตีขึน้รปูให้เป็นสิง่ของมีรปูร่างตามต้องการ ขัน้ตอนสดุท้ายในการท�าเครือ่งมอืเหลก็กค็อืการชบุให้เหลก็แขง็ขึน้
ด้วยการเผาให้ร้อนแดงแล้วจุ่มลงไปในน�้าเย็นทันที
 เครื่องมือเหล็กที่พบในแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงนั้นส่วนใหญ่จะเป็นใบหอก หัวขวาน และหัวลูกศร  
นอกจากนั้นก็มีเคียวและมีด
 ล�าดบัวฒันธรรมก่อนประวตัศิาสตร์สมัยย่อยของบ้านเชยีงดงักล่าวข้างต้น สรุปเป็นตารางเพือ่ให้ดเูข้าใจได้ง่าย 
ดังนี้

ใบหอกและเบ็ดส�าริด	อายุประมาณ	๔,๐๐๐	–	๓,๐๐๐	ปีมาแล้ว		
ส่วนก�าไลและขวานส�าริด	อายุประมาณ	๒,๓๐๐	–	๑,๘๐๐	ปีมาแล้ว

ปล้องแขนส�าริด	วัฒนธรรมบ้านเชียง		
อายุประมาณ	๒,๓๐๐	–	๑,๘๐๐	ปีมาแล้ว
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ตารางที่ ๑ สมัยต้น (Early Period) อายุประมาณ ๕,๖๐๐-๓,๐๐๐ ปีมาแล้ว

ลักษณะการฝังศพ ลักษณะ/ประเภทของภาชนะดินเผาเด่น ๆ การใช้โลหะ

พบว่ามีอย่างน้อย ๓ แบบ
- คอืฝังในลกัษณะนอนหงาย

เหยยีดยาวโดยมภีาชนะดนิ
เผาวางไว้บริเวณขาหรือ
ศีรษะ

- ฝังในลักษณะวางศพนอน
งอเข่า บางครั้งมีและไม่มี
สิ่งของฝังลงไปด้วย

- ศพเด็กใส่ภาชนะดินเผาแล้ว
ฝัง

ในระยะเริ่มแรกของสมัยต้น (ราว ๕,๖๐๐-๔,๕๐๐ ปี
มาแล้ว) มีภาชนะดินเผาสีด�ามีเชิงเตี้ย ๆ ตกแต่งด้วย
เสันขีดเป็นลายขด (หรือเส้นคดโค้ง) และมีลายกด 
เป็นจดุหรอืเส้นสัน้ ๆ  เตมิระหว่างเส้นลายขดี ส่วนใหญ่
ตกแต่งด้วยวิธีดังกล่าวเฉพาะครึ่งบนของภาชนะ  
ส่วนครึ่งล่างตกแต่งด้วยลายเชือกทาบ
ระยะที ่๒ ของสมยัต้น (ราว ๔,๕๐๐-๔,๐๐๐ ปีมาแล้ว) 
เริ่มมีภาชนะดินเผาตกแต่งด้วยเส้นขีดเป็นลายขด 
ในปริมาณหนาแน่นกว่าของสมัยแรก
ระยะที ่๓ ของสมยัด้น (ราว ๔,๐๐๐-๓,๕๐๐ ปีมาแล้ว) 
เริม่ปรากฏมภีาชนะดนิเผาแบบทรงกระบอก (Beaker) 
ปากผายเล็กน้อย และภาชนะตกแต่งด้วยลายเชือก
ทาบท้ังใบ มีส่วนคอภาชนะตั้งตรงและก้นภาชนะ
กลม 
ระยะสุดท้ายของสมัยต้น (ราว ๓,๕๐๐-๓,๐๐๐ ปีมา
แล ้ว )  ซ่ึงต ่อเนื่องกับระยะแรกของสมัยกลาง  
เริม่ปรากฏมภีาชนะทรงกลมตกแต่งด้วยลายเชอืกทาบ
แต่มกีารตกแต่งด้วยลายขดีเป็นเส้นคดโค้งผสมทบัการ
เขียนสเีฉพาะบรเิวณไหล่ภาชนะ หรอืทีเ่รยีกว่าภาชนะ
แบบ “บ้านอ้อมแก้ว”

โลหะส�ารดิเริม่ปรากฏในระยะ
ที่ ๓ ของสมัยต้น อายุราว 
๒,๐๐๐ ปีก่อนคริสตกาล หรอื
ราว ๔,๐๐๐ ปีมาแล้ว หรือ
ระยะที่ ๓ ของสมัยต้นนี้

ตารางที่ ๒ สมัยกลาง (Middle Period) อายุประมาณ ๓,๐๐๐-๒,๓๐๐ ปีมาแล้ว

ลักษณะการฝังศพ ลักษณะ/ประเภทของภาชนะดินเผาเด่น ๆ การใช้โลหะ

ฝ ั ง ในลั กษณะนอนหงาย 
เหยยีดยาว โดยน�าภาชนะ ดนิ
เผาทบุให้แตกแล้ว วางลงคลมุ
บนศพ

ภาชนะมไีหล่เป็นสันหกัมมุ (Carinated Pot) มทีัง้แบบ
ก้นภาชนะแหลมและกลม ผิวภาชนะสีขาว บางครั้งมี
การตกแต ่งด ้วยลายขีดผสมกับลายเขียนสีแดง  
ตอนปลายของสมัยกลางจงเริ่มมีการตกแต่งภาชนะ
แบบนี้ด้วยการทาสีแดงที่ขอบปาก

เริม่มกีารใช้เหลก็ โดยพบก�าไล
ส� าริดมี เส ้น เหล็กพันรอบ 
และใบหอกท�าด้วยโลหะ ๒ ชนดิ 
ในช่วงอายุระหว่าง ๘๐๐-
๔๐๐ ปีก่อนคริสตกาล หรือ 
๒,๘๐๐-๒,๐๐๐ ปีมาแล้ว 
หรือตอนกลางของสมัยนี้
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ตารางที่ ๓ สมัยปลาย (Late Period) อายุประมาณ ๒,๓๐๐-๑,๘๐๐ ปีมาแล้ว

ลักษณะการฝังศพ ลักษณะ/ประเภทของภาชนะดินเผาเด่น ๆ การใช้โลหะ

ฝ ั ง ในลั กษณะนอนหงาย
เหยยีดยาว โดยวางภาชนะดนิ
เผาไว้บนศพ

ในระยะแรก ๆ ของสมัยปลายมีภาชนะดินเผาเขียนสี
แดงบนพืน้สนีวล ตอนกลางของสมัยเริม่มภีาชนะเขยีน
ลายสีแดงบนภาชนะผิวสีแดง ระยะสุดท้ายของสมัย 
จึงมีภาชนะฉาบน�้า,โคลนสีแดงแล้วขัดมันเพิ่มขึ้นมา

มีการใช ้เหล็กท�าเคร่ืองมือ
ใช้สอยกนัอย่างแพร่หลายและ
มกีารพฒันาทางด้านโลหวิทยา 
ที่ ส� า คัญ คื อก า รท� า ส� า ริ ด 
ที่มีดีบุกปริมาณสูงเกิดขึ้น  
โดยการท�า เครื่ องประดับ
ประเภทห่วงคอ เป็นต้น

ผ้าในวัฒนธรรมบ้านเชียง
 หลักฐานทางโบราณคดแีสดงให้เหน็ว่าชุมชนโบราณในแหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียงมคีวามเจริญทางวัฒนธรรม
และเทคโนโลยีมาเป็นเวลายาวนานหลายพันปี นอกจากจะพบเครื่องมือเครื่องใช้ อาวุธและเครื่องประดับที่สวยงามแล้ว 
ยังพบหลักฐานที่แสดงถึงเทคโนโลยีในการทอผ้าอีกด้วย (กรมศิลปากร ๒๕๓๔, หน้า ๓๒-๓๔)
 เทคโนโลยีในการทอผ้าถือก�าเนิดมาจากการท�าเชือก เส้ือและเครื่องจักสาน เครื่องปั้นดินเผาลายเชือกทาบ
เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าชุมชนโบราณในแหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียงรู้จักท�าเชือกมานานไม่ต�่ากว่า ๕,๖๐๐ ปีมาแล้ว 
เครื่องปั้นดินเผาที่มีลายจักสานทาบอยู่บนผิว (อายุประมาณ ๓,๐๐๐-๒,๓๐๐ ปีมาแล้ว) เป็นหลักฐานส�าคัญที่แสดงถึง
เทคโนโลยใีนการจกัสาน นอกจากนีย้งัมรีายงานว่าพบหนิทบุผ้าเปลือกไม้จ�านวน ๑ อนัจากการลักลอบขดุ แม้ว่าหลักฐาน
ชิ้นนี้จะไม่สามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจน แต่อย่างน้อย ๆ ก็แสดงว่าคงมีการใช้ผ้าเปลือกไม้กันบ้าง
 หลักฐานทีเ่กีย่วข้องกบัการผลติเส้นด้ายหรอืผนืผ้าทีพ่บเสมอในแหล่งวฒันธรรมบ้านเชยีง คอืแวดนิเผาซึง่เป็น
เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการป่ันด้าย และหลกัฐานท่ีแสดงถงึเทคโนโลยใีนการทอผ้าปรากฏแจ่มชดัขึน้ในยคุโลหะมกีารพบผ้าและ
ร่องรอยของผ้าบนเครื่องส�าริดและเครื่องมือเหล็ก ผ้าเหล่านั้นคงสภาพอยู่ได้เนื่องจากสนิมของส�าริดที่ผ้านั้น ๆ  สัมผัสอยู่

ลูกกลิ้งดินเผาแบบต่างๆ	ที่เชื่อกันว่าจะใช้ส�าหรับท�าลวดลายบนผ้า	ในวัฒนธรรมบ้านเชียง		
อายุประมาณ	๒,๓๐๐	–	๑,๘๐๐	ปีมาแล้ว
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 การตรวจสอบเส้นใยโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ไม่พบร่องรอยของสีย้อม ผลการวิเคราะห์เส้นใยด้ายโดยวิธี
วิทยาศาสตร์พบว่า ผ้าจากแหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียงส่วนใหญ่เป็นผ้าที่ทอจากเส้นใยป่านกัญชา (Hemp หรือ  
Cannabis sativa) และส่วนน้อยทอจากใยฝ้าย ผ้าป่านกัญชาส่วนใหญ่เป็นผ้าเนื้อหนาและหยาบ ในขณะที่ผ้าฝ้ายมักมี
เนื้อละเอียดและบางกว่า บางตัวอย่างพบว่ามีการใช้ป่านกัญชาและฝ้ายในผ้าชิ้นเดียวกัน
 เป็นทีน่่าเสยีดายทีผ้่าจากแหล่งวฒันธรรมบ้านเชียงส่วนใหญ่ได้จากการลักลอบขุดท�าให้ไม่ทราบทีม่าทีแ่น่นอน
ไม่มีข้อมูลที่จ�าเป็นในการก�าหนดอายุสมัย มีเพียงไม่ก่ีตัวอย่างที่ได้จากการขุดค้นอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม  
หลักฐานเหล่านื้มีคุณค่ายิ่งในฐานะท่ีเป็นหลักฐานโดยตรงที่แสดงเทคโนโลยีในการทอผ้าของชุมชนโบราณ 
ในแหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียง

สังคมและสิ่งแวดล้อมในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านเชียง
 ชนกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยบนเนินดินบ้านเชียงเมื่อประมาณ ๕,๐๐๐ ปีมาแล้วนั้น เป็นกลุ่มชน 
ที่พัฒนาแล้ว มีเทคโนโลยีการท�าภาชนะดินเผา มีการเลี้ยงสัตว์บางชนิด คือ วัว หมู หมา และไก่ รวมทั้ง 
ยังท�าการเพาะปลูกข้าวแล้ว
 การเพาะปลูกข้าวของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์รุ่นแรก ๆ ที่บ้านเชียงนั้นคงจะเป็นการท�านาหว่านในที่ลุ่ม
มีน�้าขัง ต่อมาในสมัยหลัง ๆ  ราว ๓,๐๐๐ ปีมาแล้ว จึงอาจพัฒนามาท�าการเพาะปลูกข้าวโดยการท�านาด�าในแปลงนาข้าว
ที่ต้องไถพรวนเตรียมไว้
 นอกเหนือจากการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์แล้ว คนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านเชียงยังคงท�าการล่าสัตว์ป่า 
เช่น เก้ง กวาง สมัน เสือ แรด หมูป่า นิ่ม ชะมด พังพอน นาก กระรอก กระต่าย และสัตว์น�้านานาชนิด เช่น จระเข้ เต่า 
ตะพาบ กบ ปลาดุก ปลาช่อน และหอยหลายชนิด ฯลฯ
 ร่องรอยของหลุมเสาบ้านท่ีพบช้ีให้เห็นว่าชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านเชียงนั้นประกอบด้วยบ้านใต้ถุนสูง 
ผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าปลูกอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านถาวรบนเนินดินสูงที่ล้อมรอบด้วยที่ราบลุ่ม
 ในสังคมน้ีคงจะมีผู้ช�านาญงานหรือช่างฝีมือในงานเฉพาะด้านบางด้านอยู่ด้วย อย่างน้อยก็พบหลักฐานว่าใน
ระยะแรก ๆ มีนายพรานผู้ช�านาญการล่าสัตว์ มีช่างท�าภาชนะดินเผา และในระยะหลัง ๆ มีช่างโลหะส�าริดและช่างเหล็ก
เพิ่มขึ้นมา
 หลุมฝังศพหลายหลุมพบว่ามีสิ่งของ เครื่องใช้สอย เครื่องประดับ รวมทั้งของมีค่าอื่น ๆ ฝังอยู่ด้วยในปริมาณ
ที่ต่าง ๆ กัน แสดงให้เห็นว่าในสังคมก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านเชียงน่าจะประกอบด้วยสมาชิกที่มีฐานะแตกต่างกัน  
(กรมศิลปากร ๒๕๓๔, หน้า ๒๙)

ขอบเขตของแหล่งวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์บ้านเชียง
 แหล่งโบราณคดีสมยัก่อนประวตัศิาสตร์วฒันธรรมแบบบ้านเชยีง ดงัทีไ่ด้กล่าวมาแล้วนัน้ มไิด้พบมอียูแ่ต่เพยีง
บรเิวณทีเ่ป็นทีต่ัง้หมูบ้่านบ้านเชยีงในปัจจบุนันีเ้ท่านัน้แต่ยงัพบอยูก่ระจายทัว่ไปในบรเิวณทีร่าบสงูโคราชตอนเหนอืหรอื
แอ่งสกลนคร และเนื่องจากรูปแบบของวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ดังกล่าวได้ค้นพบครั้งแรกที่บ้านเชียง ดังนั้น 
จึงต่างพากันเรียกรูปแบบวัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์ดังกล่าวว่า วัฒนธรรมบ้านเชียง และเพื่อเป็นเกียรติแก่สถานที ่
ดังกล่าวที่อาจถือว่าเป็นแหล่งโบราณคดีที่ส�าคัญแห่งหนี่งของโลกอีกด้วย
 จากการส�ารวจของกรมศิลปากรจนกระทั่งถึง พ.ศ. ๒๕๓๔ พบว่ามีแหล่งโบราณคดีวัฒนธรรมแบบบ้านเชียง 
จ�านวน ๑๒๗ แห่ง มีแหล่งที่ได้ท�าการขุดตรวจตามหลักวิชาการแล้ว ๑๒ แห่ง คือ บ้านเชียง บ้านอ้อมแก้ว บ้านธาตุ  
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บ้านต้อง โนนขี้กลิ้ง โนนเก่าน้อย บ้านเมืองพรึก บ้านผักตบ บ้านโนนนาสร้าง บ้านสะแบง ในเขตจังหวัดอุดรธานี  
บ้านโคกคอน และบ้านสร้างคู่ ในเขตจังหวัดสกลนคร
 ส่วนที่เหลือเป็นเพียงแหล่งที่พบได้จากการส�ารวจซึ่งข้อมูลที่ได้ส่วนใหญ่จะมาจากหลักฐานที่กระจัดกระจาย
ตามผิวดินจากหลุมที่ถูกลักลอบขุด และจากการสัมภาษณ์
 โดยภาพรวมแล้ว แหล่งโบราณคดีกลุ่มวัฒนธรรมบ้านเชียงเหล่านี้ จะกระจายอยู่เป็นกลุ่ม ๆ ตามเนินดิน 
ในบริเวณลุ่มแม่น�้าสายต่าง ๆ ของแอ่งสกลนคร ส่วนใหญ่แล้วมักจะมีท�าเลอยู่ใกล้ ๆ กับล�าน�้าสาขาย่อย ๆ ตรงบริเวณที่มี
ล�าน�้าอย่างน้อยสองสายไหลมาบรรจบกัน และเป็นบริเวณที่มีดินอุดมสมบูรณ์เหมาะในการเพาะปลูกข้าวอยู่รอบ ๆ  
เนนิดินเหล่าน้ีมักจะตัง้อยูใ่นบรเิวณท่ีมีสภาพพืน้ทีเ่ป็นแบบท่ีราบข้ันบนัไดต�า่ และทีร่าบแบบขัน้บนัไดกลาง โดยจะอยูใ่นระดบั
ความสูงจากระดับน�้าทะเลระหว่าง ๑๕๘-๑๙๐ เมตร (รัชนี บรรณานุรักษ์, อาณัติ บ�ารุงวงศ์ ๒๕๓๔)
 แหล่งโบราณคดีกลุ่มวัฒนธรรมบ้านเชียง สามารถแบ่งออกได้เป็น ๗ กลุ่ม ดังนี้
  ๑. กลุม่ล�าน�า้สวย พบแหล่งโบราณคด ี๓ แห่ง อยูใ่นบรเิวณอ�าเภอเพ็ญ แหล่งโบราณคดีเหล่านีเ้ป็นแหล่ง
ที่มีภาชนะแบบสีด�า คล้ายกับที่บ้านเชียงสมัยต้น
  ๒. กลุ่มต้นน�้าห้วยด่าน พบแหล่งโบราณคดี ๒๑ แห่ง ในเขตอ�าเภอหนองหาน และอ�าเภอเมือง  
จังหวัดอุดรธานี แหล่งโบราณคดีเหล่านี้มีหลายสมัยด้วยกัน ตั้งแต่สมัยบ้านเชียงตอนต้นจนถึงสมัยบ้านเชียงตอนปลาย  
แหล่งที่ท�าการขุดค้นแล้ว คือ บ้านผักตบ บ้านนาสร้าง บ้านสะแบง นอกจากนี้ยังพบแหล่งผลิตเกลือด้วย คือ ที่โนนมะค่า 
และโนนวังน�้าขาว อ�าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
  ๓. กลุ่มแม่น�้าสงครามตอนบน พบแหล่งโบราณคดี ๑๕ แห่ง ในเขตอ�าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
และ อ�าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร แหล่งที่ท�าการขุดค้นแล้วคือบ้านเชียง บ้านอ้อมแก้ว บ้านธาตุ บ้านต้อง  
และโนนขี้กลิ้ง แหล่งโบราณคดีเหล่านี้อายุตั้งแต่สมัยบ้านเชียงตอนต้นจนถึงสมัยปลาย
  ๔. กลุ่มห้วยหลวง-แม่น�้าสงคราม พบแหล่งโบราณคดี ๑๒ แห่ง ตามแนวล�าห้วยทวน (สาขาของแม่น�า้
สงคราม) ในกลุ่มนี้ยังไม่เคยพบแหล่งที่มีอายุเก่าถึงสมัยบ้านเชียงตอนต้น พบแต่ภาชนะลายเขียนสี ลายเชือกทาบ  
แบบเคลอืบสแีดงขัดมนัซึง่ตรงกบับ้านเชียงตอนกลางและตอนปลาย หากมกีารขดุค้นหรอืส�ารวจเพิม่เตมิ อาจจะพบแหล่ง
ที่มีอายุร่วมสมัยกับที่บ้านเชียงยุคแรก ๆ
  ๕. กลุม่หนองหานกมุภวาปี พบแหล่งโบราณคด ี๒๙ แห่ง กระจายอยูร่อบ ๆ  หนองหาน แหล่งโบราณคดี
เหล่านีส้�ารวจพบโดยโครงการโบราณคดภีาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และมหาวทิยาลัยโอทาโก ประเทศนิวซแีลนด์ ทีท่�าการ
ขุดตรวจแล้วมี ๓ แห่ง คือ บ้านนาดี บ้านเมืองพรึก และโนนเก่าน้อย แหล่งโบราณคดีเหล่านี้มีอายุตั้งแต่บ้านเชียงสมัย
ต้นตอนปลาย-สมัยปลาย ยกเว้นที่โนนเก่าน้อยอาจมีอายุร่วมสมัยกับบ้านเชียงตอนต้น
 ๖. กลุม่ห้วยยาม-ห้วยปลาหางตอนบน (ทัง้ ๒ ห้วยเป็นสาขาของแม่น�า้สงคราม) พบแหล่งโบราณคดค่ีอนข้าง
หนาแน่นกว่ากลุ่มอื่น ๆ และเป็นกลุ่มท่ีมีการลักลอบขุดหาโบราณวัตถุอย่างมาก แหล่งโบราณคดีที่ส�ารวจพบแล้ว  
๓๗ แห่ง ทีท่�าการขดุค้นแล้ว คอืทีบ้่านสร้างตู่ ในกลุม่นีไ้ม่พบแหล่งทีมี่หลกัฐานคล้ายกบับ้านเชยีงสมยัแรก พบแต่ภาชนะ
ในสมัยหลัง ๆ  ที่มีการเขียนสีแล้ว ที่น่าสนใจคือในกลุ่มห้วยยาม-ห้วยปลาหางตอนบนนี้ ภาชนะลายเขียนสีมีลวดลายงาม
มาก และบางแหล่งมีลักษณะเป็นเนินดินเล็ก ๆ เตี้ย ๆ เข้าใจว่าใช้เป็นที่ฝังศพแต่เพียงอย่างเดียว เนินดินเล็ก ๆ เหล่านี้
มักจะอยู่ไม่ไกลจากแหล่งโบราณคดีที่มีขนาดใหญ่
 ๗. กลุ่มห้วยศาลจอด พบแหล่งโบราณคดี ๖ แห่ง เป็นกลุ่มของแหล่งโบราณคดีอยู่ใกล้กับห้วยศาลจอด  
(สาขาของแม่น�้าสงคราม) ซ่ึงเป็นลุ่มแม่น�้าที่อยู่ระหว่างแม่น�้าสงครามและล�าห้วยยาม ท่ีบ้านโคกดอน ต�าบลโคกสี  
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อ�าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เคยมีการขุดค้นโดยหน่วยศิลปากรที่ ๗ เมื่อราว พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๑๗ โบราณวัตถุที่พบ
ส่วนใหญ่คล้ายกับบ้านเชียงสมัยกลางและสมัยหลัง
 นอกจาก ๗ กลุม่นีแ้ล้วยงัพบแหล่งโบราณคดโีดด ๆ  เช่น แหล่งสร้างคอม กิง่อ�าเภอสร้างคอม4๓ จงัหวดัอดุรธานี 
แหล่งเตาไห ต�าบลเตาไห อ�าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี แหล่งโนนแคน ต�าบลเชียงพิณ อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  
แหล่งบ้านโคกโนนยาง ต�าบลค�าบ่อ อ�าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เป็นต้น

การแปลความบางประการที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของบ้านเชียง
 ผลของการศึกษาวิเคราะห์หลักฐานที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีที่บ้านเชียงและแหล่งใกล้เคียงในระยะ
เวลาที่ผ่านมา อาจแปลความหมาย (Interpretation) เพื่ออธิบายภาพบางประการของชุมชนและวัฒนธรรมสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ที่บ้านเชียงอย่างกว้าง ๆ ได้ (สุรพล นาถะพินธุ ๒๕๓๐, หน้า ๓๑-๓๓) ดังนี้
 เมื่อราวกว่า ๕,๐๐๐ ปีมาแล้ว ได้มีกลุ่มเกษตรกรที่ท�าการเพาะปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์ เคลื่อนย้ายเข้ามาอยู่
อาศัยบริเวณเนินดินที่เป็นบ้านเชียงปัจจุบัน ในขณะนี้ยังไม่สามารถกล่าวได้อย่างแน่นอนว่า ชนกลุ่มนี้เคลื่อนย้ายมาจาก
จุดใด แต่น่าจะเป็นพื้นที่ในเขตภูมิประเทศแบบที่ราบลุ่ม ภายในแอ่งสกลนครของที่ราบสูงโคราชนี่เอง
 ครั้นเลือกพื้นที่ตั้งชุมชนแล้ว จึงเริ่มลงมือหักร้าง ถางป่า และถากถางพื้นที่ลุ่มหรือพื้นที่แอ่งน�้าตื้น ๆ ที่มีอยู่
รอบ ๆ เนิน เพื่อเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่ปลูกข้าว ในครั้งแรกๆ นั้น อาจเป็นการท�านาแบบเลื่อนลอยในที่น�้าขัง (Wed  
Swidden Agriculture) ซ่ึงหมายถึงต้องมีการเปล่ียนต�าแหน่งแปลงปลูกข้าวหมุนเวียนไปมาในช่วงเวลาที่คิดว่าสมควร 
ชนพวกนี้มีการล่าสัตว์และจับปลามาเป็นอาหารเสริมจากพืชที่เพาะปลูกและสัตว์ที่เลี้ยงเอง
 การวิเคราะห์กระดูกสัตว์พบว่า สัตว์ที่ชาวบ้านเชียงสมัยก่อนประวัติศาสตร์เลี้ยงนั้นอย่างน้อยก็มีวัว หม ู
และหมา ส่วนสตัว์ทีไ่ม่ได้เพาะเลีย้งแต่สามารถล่าหรอืหามาได้ มทีัง้สตัว์ขนาดใหญ่ (เช่น ช้าง แรด) สตัว์ขนาดกลาง (เช่น เสอื 
กวาง สมัน) และสัตว์ขนาดเล็ก (เช่น เก้ง อีเห็น พังพอน เต่า กบ ปลา หอย ฯลฯ) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าคนพวกนี ้
มีความช�านาญและคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมแบบป่าดงดิบแล้ง (Dry Deciduous Forest) ที่อยู่รอบ ๆ พื้นที่บ้านเชียง 
เมือ่กว่า ๕,๐๐๐ ปีมาแล้ว จงึรู้จกัพืชและสตัว์นานาชนดิทีมี่อยูใ่นสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติของตนเป็นอย่างดี จนสามารถ
ประสบความส�าเร็จในการดึงเอาประโยชน์ (Exploitation) มาจากสิ่งแวดล้อมถึงระดับที่สามารถพาให้สังคม วัฒนธรรม 
ชุมชนอยู่รอดได้ในถิ่นฐานใหม่ ทั้งยังพัฒนาสืบต่อมาดังเห็นได้จากหลักฐานของสมัยถัดมา โดยเฉพาะจากภาชนะดินเผา
และการใช้โลหะ
 ในช่วงระยะเวลาราว ๔,๐๐๐-๓,๕๐๐ ปีมาแล้วเป็นอย่างน้อย เริ่มปรากฏเคร่ืองมือส�าริดขึ้นที่บ้านเชียง  
เครื่องส�าริดรุ่นแรก ๆ ดังกล่าวนั้นมีทั้งใบหอก ก�าไลข้อมือและก�าไลข้อเท้า
 โดยทั่วไปแล้ว ส�าริด (Bronze) ในทางโบราณคดี หมายถืง โลหะผสม (Alloy) ที่มีทองแดงและดีบุกเป็น 
องค์ประกอบหลัก โดยดีบุกนั้นเป็นสิ่งที่ช่างส�าริดตั้งใจผสมลงไปอย่างน้อย ๑ เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
 ในที่ราบสูงโคราชนั้น ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบมีตะกอนล�าน�้า (Alluvium) เป็นวัตถุต้นก�าเนิดดิน  
ไม่มีแหล่งแร่ทองแดงและดีบุกขนาดใหญ่ ๆ แต่แร่โลหะทั้งสองพบได้แถบขอบของที่ราบสูงโคราช เช่น แร่ทองแดงพบได้
แถบรมิแม่น�า้โขง ในจงัหวดัหนองคาย และในจงัหวดัเลย ส่วนแหล่งแร่ดบีกุทีใ่กล้ทีร่าบสงูโคราชท่ีสดุ คอื แถบเวยีงจนัทน์  
ในประเทศลาว ทั้งนี้ยังไม่นับแหล่งแร่ดีบุกที่ยังมีอยู่อีกมากในพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของประเทศไทยปัจจุบัน

๓ ยกฐานะเป็นอ�าเภอเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๓ จนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะรัฐมนตรีมีความเห็นชอบอนุมัติให้ร่างพระราชกฤษฎีกายกฐานะของกิ่ง
อ�าเภอขึ้นเป็นอ�าเภอทั้งหมด ปัจจุบัน ประเทศไทยจึงไม่มีเขตการปกครองในระดับกิ่งอ�าเภอ



วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดอุดรธานี 85

 ดังนั้น การพบโบราณวัตถุท�าด้วยส�าริดที่บ้านเชียงและอาจรวมแหล่งโบราณคดีโนนนกทาด้วยนั้นจึงชี้ว่า 
น่าจะมีการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างชุมชนต่าง ๆ มาตั้งแต่ประมาณ ๔,๐๐๐-๓,๕๐๐ ปีมาแล้ว หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ  
น่าจะมชีมุชนก่อนประวตัศิาสตร์อายรุ่วมสมยักบัระยะแรก ๆ  ของบ้านเชียง (และโนนนกทา) อยูอ่กีหลายแห่งซึง่บางชมุชน
มีการผลิตหรืออาจเป็นถึงขั้นศูนย์กลางของวัตถุดิบที่จ�าเป็นส�าหรับโลหวิทยาด้านส�าริดก็ได้ เหมืองทองแดงสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ที่ภูโล้น อ�าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย อาจเป็นที่มาของทองแดงส่วนหน่ึงที่ใช้กันในที่ราบสูงโคราช 
เมื่อสมัยก่อนประวัติศาสตร์ระยะแรก ๆ ก็ได้
 ความเห็นนี้เป็นพื้นฐานของข้อสันนิษฐานที่ว่าโลหวิทยาด้านส�าริดเกิดขึ้นในที่ราบสูงโคราชหรือบริเวณใด
บริเวณหนึ่ง (ของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์) ที่มีแหล่งวัตถุดิบที่จ�าเป็น (คือทองแดง และดีบุก) มาตั้งแต่ ๔,๐๐๐ ปีมาแล้ว
อย่างแน่นอน ทั้งยังอาจเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นก็เป็นได้
 ต่อมาราว ๒,๗๐๐-๒,๕๐๐ ปีมาแล้ว จึงเริ่มมีการใช้เหล็กที่บ้านเชียง โดยในตอนแรก ๆ อาจยังคงเป็นโลหะ
ที่ผลิตได้ยากและมีค่าจึงใช้ในลักษณะเป็นของประดับตกแต่ง เคร่ืองส�าริดสิ่งของท�าด้วยโลหะ ๒ ซนิด (Bimetallic)  
คือ ส�าริดประกอบกับเหล็ก มีทั้งที่เป็นใบหอกและก�าไลข้อมือ ปรากฏขึ้นบ้างในขณะที่การท�าส�าริดมีพัฒนาการขึ้นมาก
 ในระยะต่อมาไม่นาน จึงมีการใช้เหล็กเป็นวัสดุท�าเครื่องมือ เครื่องใช้ อาวุธอย่างแพร่หลาย รวมทั้ง 
ยังมีการใช้สิ่งของจากวัสดุประเภทอื่น เช่น ลูกปัดแก้วด้วย
 การเพาะปลกูข้าวและการโลหกรรม คอื ประเดน็ส�าคญัทีท่�าให้นกัโบราณคดทีัว่โลกให้ความสนใจต่อบ้านเชยีง
จนชื่อนี้กลายเป็นตัวแทนของยุคก่อนประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งของประเทศไทยเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ ช่วงที่ท�าการเกษตรกรรมแล้วของดินแดนอื่น ๆ  เพื่อศึกษาหาค�าอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลง
พฒันาในสงัคม วัฒนธรรม พฤติกรรม และสิง่แวดลอ้มของมนุษยท์ั้งในดา้นสาเหตกุารเกิดและการคลีค่ลายในพัฒนาการ
ของสังคมมนุษย์
 จงึกล่าวโดยสรปุได้ว่า วฒันธรรมบ้านเชยีงหรอืวฒันธรรมแบบบ้านเชยีง ซึง่มคีวามครอบคลมุแหล่งโบราณคดี
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยอีกนับร้อยแห่งนั้น “ไม่ได้หมายถึงวัฒนธรรมของกลุ่มชนโบราณที่มีการประดิษฐ์
เครื่องส�าริด และภาชนะดินเผาลายเขียนสีที่สวยงามแปลกตามานับเป็นหลายพันปีจนอาจนับได้ว่าเก่าแก่ที่สุดของโลก” 
ตามที่เคยเข้าใจกัน แต่วัฒนธรรมบ้านเชียงหรือวัฒนธรรมแบบบ้านเชียง “หมายถึง วัฒนธรรมของชุมชนสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ในบริเวณหนึ่งของเอเชียอาคเนย์ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่กว่า ๕,๐๐๐ ปีมาแล้วเป็นอย่างน้อย และเป็นวัฒนธรรม
ของชุมชนที่ปรับตัวเข้ากับสภาพภูมิประเทศแบบที่ราบลุ่ม จนถึงขั้นสามารถประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดีทั้งการดึงเอา
ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมที่ประกอบด้วยป่าผสมที่ลุ่ม และในการดัดแปลงสภาพแวดล้อมธรรมชาติบางส่วนให้กลายเป็น
สภาพแวดล้อมระบบใหม่ท่ีจ�าเป็นส�าหรับท�าการเพาะปลูกข้าวให้เป็นที่มาของเศรษฐกิจหลัก ซึ่งการดัดแปลงนั้น 
ประสบความส�าเรจ็จนสังคมวัฒนธรรมม่ันคง จงึพัฒนาต่อ ๆ  มาเป็นระยะเวลายาวนานนบัพนั ๆ  ปี โดยมพีฒันาการทางเทคโนโลยี
บางประการ โดยเฉพาะในการโลหกรรม การท�าภาชนะดินเผา ฯลฯ เกิดขึ้นด้วยเป็นครั้งคราวในแต่ละช่วงเวลา 
ของวัฒนธรรมนี้

บ้านเชียงในปัจจุบัน
 บ้านเชยีงในทกุวนัน้ีกย็งัคงเป็นหมูบ้่านหนึง่ในเขตต�าบลบ้านเชยีง อ�าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธาน ีจากเดมิ
ที่เคยเป็นหมู่บ้านท่ีอยู่ในถิ่นกันดาร การคมนาคมติดต่อกับโลกภายนอกเป็นไปด้วยความยากล�าบาก นับตั้งแต่เรื่องราว
ของภาชนะดินเผาลายเขียนสีบ้านเชียงและชื่อเสียงของแหล่งโบราณคดีที่บ้านเชียงโด่งดังออกไป ได้ก่อให้เกิด 
การเปลีย่นแปลงต่อหมู่บ้านและชาวบ้านเชียงอย่างใหญ่หลวง เริม่ต้นตัง้แต่ได้มกีารปรบัปรงุเส้นทางคมนาคมเข้าสูบ้่านเชยีง
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ดีขึ้น ถนนราดยาง ไฟฟ้า โทรศัพท์ สถานีอนามัย ที่ท�าการไปรษณีย์ ขณะนี้บ้านเชียงได้รับการประกาศให้เป็น 
เขตสุขาภิบาล5๔ มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ตลาดนัดวันละ ๒ เวลา เช้าและเย็น มีผู้คนจากต่างหมู่บ้าน 
ต่างต�าบล และต่างอ�าเภอ เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมและซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าเป็นอันมากทุกวัน
 ความเจรญิเตบิโตของบ้านเชยีงนัน้คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเป็นผลพวงทีสื่บเนือ่งมาจากความมชีือ่เสยีงของแหล่ง
โบราณคดีบ้านเชียง นอกเหนือจากนักวิชาการทั่วโลกจะมุ่งให้ความสนใจเดินทางเข้ามาด�าเนินกิจกรรมเก่ียวข้องกับ 
บ้านเชียงแล้ว บรรดานักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและต่างประเทศอีกเป็นอันมากก็ได้หลั่งไหลเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมและ
ชื่นชมกับแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ซึ่งแน่นอนส่วนหนึ่งเข้ามาท่องเที่ยวด้วยความอยากรู้อยากเห็น และอีกส่วนหนึ่ง
ต้องการจะเสาะแสวงหาโบราณวัตถุจากบ้านเชียง ด้วยเหตุนี้บ้านเชียงจึงต้องมีหลายอย่างเพื่อตอบสนองผู้คนเหล่านั้น  
จึงมีการผลิตของที่ระลึกภาชนะดินเผาลายเขียนสีเลียนแบบบ้านเชียง เป็นต้น จึงนับได้ว่าอดีตของบ้านเชียงนั้นมีคุณค่า 
สามารถรับใช้สังคมปัจจุบันได้เป็นอย่างดียิ่ง
 หลมุค้นทางโบราณคดหีรอืพพิธิภณัฑ์กลางแจ้งในแหล่งโบราณคดทีีว่ดัโพธิศ์ร ีในทีต่ัง้อยูช่ายเนนิของหมูบ้่าน
บ้านเชยีง ซึง่กรมศลิปากรได้ด�าเนนิการขดุค้นทางโบราณคดไีว้ในปี ๒๕๑๕ และพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัและสมเดจ็
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินทอดพระเนตรเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ปัจจุบันยังคง
สภาพเดิมของหลุมขุดค้นโดยมีหลังคาคลุมไว้เพ่ือแสดงหลักฐานของโครงกระดูกและโบราณวัตถุในลักษณะเดิม  
นบัเป็นพพิธิภัณฑ์กลางแจ้งแห่งแรกของประเทศไทยและเป็นจุดเริม่ต้นของการก�าเนดิพพิธิภณัฑสถานแห่งชาตทิีบ้่านเชยีง 
และเป็นแรงดงีดดูให้นกัท่องเทีย่วเดนิทางเข้าไปสูห่มูบ้่านบ้านเชยีง จนท�าให้บ้านเชยีงเจรญิเตบิโตเกดิกจิกรรมและกจิการ
ต้อนรับผู้คนที่หลั่งไหลไปสู่บ้านเชียง

มุมหนึ่งของร้านค้าขายของที่ระลึกที่บ้านเชียงในปัจจุบัน

๔ ปัจจุบันคือ เทศบาล
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 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง ถูกจัดตั้งขึ้นที่บ้านเชียง เพื่อจัดแสดงและเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับ 
โบราณวตัถ ุและโบราณคดขีองบ้านเชยีงในอดตี เม่ือ พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นต้นมา โดยในชัน้แรกมีการก่อสร้างและการจดัแสดง  
ณ อาคารชัน้เดยีวเพยีงหนึง่หลงั ต่อมา ใน พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้ก่อสร้างอาคารเพ่ิมเตมิอีกหนึง่หลัง ซึง่ส่วนหนึง่ไต้รับการสนบัสนนุ
จากมูลนิธิจอห์น เอฟ. เคเนดี้ แห่งประเทศไทย บริจาคเงินพร้อมอุปกรณ์จัดแสดงและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระนามาภิไธย “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” เป็นชื่ออาคาร
หลังที่ ๒ และโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาเสด็จพระราชด�าเนินทรงประกอบพิธีเปิด
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๐ นับแต่น้ันมาบ้านเชียงได้กลายเป็น 
แหล่งท่องเท่ียวท่ีส�าคัญแห่งหน่ึง มีผู้คนท้ังชาวไทยและต่างประเทศเดินทางไปสู่บ้านเชียงเป็นอันมาก จากสถิติผู้เข้าชม
พพิธิภณัฑสถานแห่งซาติบ้านเชียงในแต่ละปีมจี�านวนท่ีสงูกว่าพพิิธภณัฑสถานแห่งชาตใิด ๆ  ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
นั้นเป็นเครื่องยืนยันให้เห็นว่าชื่อเสียงของบ้านเชียงยังอยู่ในความทรงจ�าของผู้คนมิลืมเลือน
 ช่ือเสียงและความส�าคัญของแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงดูเหมือนว่าจะมิหยุดอยู่เพียงแค่นั้น เมื่อวันที่ ๑๓ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการมรดกโลกในองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ  
ยเูนสโก ได้ประชุม ณ เมอืงซานตาเฟ รฐันวิเม็กซโิก ประเทศสหรฐัอเมรกิา มมีตปิระกาศยกย่องแหล่งโบราณคดบ้ีานเชยีง
ให้เป็นมรดกโลก นับเป็นเกียรติภูมิอันน่าภาคภูมิใจของคนไทยเป็นอย่างย่ิง ส่ิงเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันให้เห็นว่าแหล่ง
โบราณคดบ้ีานเชยีงและความรูท้ีไ่ด้จากแหล่งโบราณคดบ้ีานเชยีงนัน้ มคีณุค่ามเิพยีงแต่ส�าหรบัประชาชนคนไทย แต่ยงัมี
ค่าส�าหรบัมวลมนษุยชาตทิัง้โลกอกีด้วย น่าเสยีดายทีแ่หล่งโบราณคดใีนวฒันธรรมบ้านเชยีงได้ถูกท�าลายไปเกือบหมดส้ิน
เสยีแล้วด้วยน�า้มอืของคนไทยด้วยกันเอง แต่ความรูท้ีไ่ด้จากการขดุค้นศกึษาเพยีงไม่กีแ่ห่งนัน้ยงัมคีณุค่าและความส�าคัญ
ถงึเพียงนี ้หากแหล่งโบราณคดเีหล่านัน้ไม่ถกูท�าลายแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและมวลมนษุยชาตสัิกเพยีงไหน 
สิ่งที่เกิดขึ้นแม้จะไม่อาจเรียกร้องให้ความดีงามทั้งหลายทั้งปวงพลิกฟื้นกลับคืนมาได้ แต่ก็ควรจะเป็นบทเรียนที่ชี้ให้เห็น
ถงึความสญูเสยีอย่างใหญ่หลวงของมรดกวัฒนธรรมไทยและมรดกโลกทีน่่าอบัอายยิง่ และเหตกุารณ์ทีเ่ป็นประวตัศิาสตร์
ดังกล่าวนี้ไม่ควรจะย้อนรอยเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราอีกครั้ง
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วัดป่าภูก้อน

 วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน�้าโสม ท้องที่บ้านนาค�า ต�าบลบ้านก้อง อ�าเภอ 
นายูง จังหวัดอุดรธานี อันเป็นรอยต่อแผ่นดิน ๓ จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย ก�าเนิดขึ้นจากพุทธบริษัทสี่  
ผู้ตระหนักถึงคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและป่าต้นน�า้ล�าธาร ซึ่งก�าลังถูกท�าลาย
 โดยใน พ.ศ. ๒๕๒๗ พระเดชพระคุณหลวงปู่ฝั้น อาจาโร ได้เมตตาปรากฏในทิพยนิมิต สั่งให้ไปธุดงค์ทางภาค
อีสานเป็นเวลา ๑๐ วัน คุณปิยวรรณและคุณโอฬาร วีรวรรณ พร้อมคณะได้เดินทางมาธุดงค์แถบจังหวัดสกลนคร 
และอดุรธาน ีเกดิความเลือ่มใสในปฏปิทาของพระป่า จงึได้เข้าช่วยเหลือท่านพระอาจารย์อนิทร์ถวาย สนัตสฺุสโก ส�านกัสงฆ์
บ้านนาค�าน้อย ในการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจัดตั้งเป็นวัดป่านาค�าน้อย และปลูกป่าทดแทนฟื้นฟูสภาพป่า
เสื่อมโทรมกว่า ๗๕๐ ไร่ อย่างถูกต้องตามระเบียบของกรมป่าไม้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมและอยู่อาศัยของ
พระสงฆ์ จากนั้นท่านพระอาจารย์อินทร์ถวายได้พาไปดูป่าภูก้อนที่ก�าลังถูกสัมปทานตีตราตัดไม้ คณะศรัทธาจึงได้ตัดสิน
ใจสร้างวัด โดยกราบอาราธนาท่านพระอาจารย์ชาลี ถิรธัมโม (ปัจจุบันเป็นพระครูจิตตภาวนาญาณ) เป็นประธาน 
และขวญัก�าลงัใจในการก่อสร้าง และได้ท�าเร่ืองขอใช้ทีด่นิในเขตป่าสงวนแห่งชาตนิายงู-น�า้โสม เพือ่สร้างวดัในเนือ้ที ่๑๕ ไร่ 
จากกรมป่าไม้ จนได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ต่อมาได้ด�าเนินการตามขั้นตอนของกรมการศาสนา 
จนได้รับอนุญาตให้สร้างวัดในวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ และมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการตั้งเป็น “วัดป่าภูก้อน” 
ขึ้นในพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๐
 เพือ่รกัษาบรเิวณวดัให้คงสภาพป่าอย่างสมบรูณ์ คณะศรทัธาจงึพยายามอย่างหนกัทีจ่ะขออนญุาตใช้พืน้ทีป่่า
สงวนแห่งชาติท่ีอยู่โดยรอบวัดด้วย ด้วยความเมตตากรุณาเป็นที่สุดของผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณหลายท่านในกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย อันได้แก่ ท่านปลัดเถลิง ธ�ารงนาวาสวัสดิ์ ท่านปลัดจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  
ท่านปลัดอนันต์ อนันตกูล ท่านอธิบดีจ�านงค์ โพธิเสโร ที่เห็นคุณค่าของป่าและความตั้งใจจริงของคณะศรัทธาที่จะรักษาป่า 
จึงได้สนับสนุนช่วยเหลือจนเป็นผลส�าเร็จ จนในที่สุดในวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าท�า

ที่มา	:	https://watpaphukon.org/history/
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ประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อจัดตั้งพุทธอุทยานมีเนื้อที่ ๑,๐๐๐ ไร่ และได้รับขนานนามว่า  
“พทุธอทุยานมหารกุขปารชิาติภกู้อน” ภายหลงัยงัได้รบัความสนบัสนนุจากอธบิดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมชลประทาน ท่านต่อๆ มา 
ตลอดจนท่านผู้ใหญ่ในกรมต�ารวจ กองทัพบก กองทัพอากาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค องค์การโทรศัพท์ อีกหลายท่าน
 วัดป่าภูก้อนได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ในวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๒ คณะศรัทธาจึงได้พร้อมใจกัน
จัดงานฝังลูกนิมิต โดยได้รับเกียรติจากท่านจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะน้ัน  
เป็นประธานในพิธีตัดลูกนิมิตและผูกพัทธสีมา ณ วัดป่าภูก้อน เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และรวบรวมปัจจัย
ในงานจัดตั้งมูลนิธิ “ปิยธรรมมูลนิธิ” ขึ้น เพื่อเกื้อกูลพระภิกษุสามเณรในวัดและงานสาธารณประโยชน์ต่างๆ ในท้องถิ่น
 พทุธอทุยานแห่งน้ียงัเคยเป็นสถานทีธ่ดุงควัตรของพระนวกะ จากโรงเรยีนนายร้อยทัง้ ๔ เหล่าทพั ซึง่อปุสมบท
ในภาคฤดูร้อน โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดเกล้าฯ บรรพชาที่วัดบวร
นิเวศฯ แล้วประทานอนุญาตให้มาอบรมกรรมฐานที่วัดป่าภูก้อน ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นเวลา ๕ ปีติดต่อกัน
 ปัจจุบนันีว้ดัมศีาลาอโุบสถ ๒ ชัน้ ๑ หลงั ซึง่เป็นทีป่ระกอบพธิสีงฆ์ชัน้บนและเป็นทีฉ่นัชัน้ล่าง มีกฏุพิระ ๔๕ หลงั 
เรือนครัว ๑ หลัง เรือนพักฆราวาส ๖ หลัง ถังเก็บน�้าคอนกรีต ๒๐ ถัง และห้องน�้าจ�านวนมาก โดยใช้ระบบประปา 
ภูเขา จากฝายเกบ็น�า้ดนิขนาดเลก็ทีเ่ป็นแหล่งต้นน�า้ซับและน�า้ตกในวดั ซึง่ต่อมากรมชลประทานได้บรูณะถวายให้แขง็แรง
ถาวรใน พ.ศ. ๒๕๓๘ และวัดยังได้ต่อระบบประปาไปถึงหมู่บ้านนาค�าที่อยู่ห่างจากวัดไป ๔ กม. เพื่อให้ชาวบ้าน 
มีแหล่งน�า้ใช้อย่างสะดวกและสะอาด
 ด้วยความสง่างามและความศกัดิส์ทิธ์ิของอาณาเขตพทุธอทุยาน และป่าสงวนแห่งชาตบินเนือ้ทีก่ว่า ๓,๐๐๐ ไร่ 
ที่กรมป่าไม้ได้ให้วัดป่าภูก้อนช่วยดูแลงานด้านป่าไม้ (เพิ่มขึ้นจากพื้นที่พุทธอุทยานเดิมอีก ๒,๐๐๐ ไร่) เพื่อรักษาป้องกัน
ไฟป่าและการบกุรุกท�าลายป่า ล่าสตัว์ วดัป่าภกู้อนจงึเป็นทีส่งบสปัปายะ วเิวก ควรแก่การบ�าเพญ็ภาวนารกัษากาย วาจา
และจิตใจในกรรมฐานเป็นที่สุด ดังมีผู้ได้พบเห็นหลักฐานความอัศจรรย์ของธรรมชาติแห่งนี้อยู่เสมอ คณะศรัทธา จึงร่วม
กันด�าริสร้างพระมหาเจดีย์ นามว่า “พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์” โดยมีวัตถุประสงค์ส�าคัญคือ อัญเชิญพระบรม
สารีริกธาตขุึน้ประดษิฐานในสถานทีอ่นัสมควรเพือ่สกัการะบชูา และแสดงกตญัญกูตเวทติาแด่คณุของพระพทุธ พระธรรม 
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พระสงฆ์ และบูรพอาจารย์กรรมฐานในแถบอีสาน ทั้งยังเป็นมงคลสถานที่พุทธศาสนิกชนจะได้ตระหนักถึงคุณค่า 
และความส�าคญัของป่าไม้อนัให้ประโยชน์ทัง้ทางโลกและทางธรรม เป็นทีป่ฏิบตัขิดัเกลาจติใจ และเป็นศูนย์รวมจติใจของ
ชาวอีสาน ซึ่งควรร่วมกันส่งเสริมรักษาอย่างจริงจังตลอดไป
 องค์พระมหาเจดย์ีแห่งน้ี เป็น ๑ ใน “โครงการเฉลมิพระเกยีรต ิพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เนือ่งในวโรกาส
พระราชพธีิมหามงคล เฉลมิพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒” และได้อัญเชญิตราสญัลกัษณ์ และพระรปู
หล่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประดิษฐานภายในองค์พระมหาเจดีย์ด้วย
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 ในโอกาสน้ีท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กราบทูลอัญเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จฯ มาเป็นองค์ประธานประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกศ “พระร่วงรุ่งโรจน์ศรีบูรพา”  
พระประธานหน้าองค์พระมหาเจดย์ี ทรงลงพระนามาภไิธยและปลกูต้นสาละไว้ เมือ่วนัที ่๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และ
วัดป่าภูก้อนยังได้รับมอบประกาศนียบัตรจากกรมป่าไม้ เป็นวัดอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ดีเด่น ระดับจังหวัด
ประจ�าปี ๒๕๔๔ ประเภทดูแลรักษาป่าดั้งเดิม ตั้งแต่ ๕๐๑ ไร่ขึ้นไป
 ในปัจจบุนันี ้วดัป่าภกู้อนด�ารงคงอยูด้่วยความสมดลุของป่าไม้ท่ีทวคีวามอดุมสมบรูณ์ขึน้ทุกคนืวนั โดยบคุคล
ผูม้คีวามศรทัธาและระลกึคณุของสรรพสิง่ท้ังหลายของชาตแิละแผ่นดนิอนัเป็นทีก่�าเนดิแห่งชวีติ โดยมคีณุพระพทุธศาสนา
เป็นเครือ่งส�านกึ และมพีระมหากรณุาธคิณุของพระมหากษตัรย์ิทีช่าวไทยทกุคนควรทดแทน เป็นก�าลงัใจส่งเสรมิพระสงฆ์
ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ด�ารงปฏิปทาของพระป่ากรรมฐานเพื่อบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จนถึงที่สุด

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด
 องค์พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์
 ชั้นบนยอด บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สูงสุดด้วยความเคารพเหนือเศียรเหนือเกล้า
 ชั้นสอง อัญเชิญรูปหล่อเหมือนบูรพาจารย์ อันเป็นพ่อแม่ครูบาพระอาจารย์ใหญ่ในสายกรรมฐานสถิตอยู่ให้
กราบระลึกบูชา
 ชั้นหนึ่ง อัญเชิญรูปพ่อแม่ครูบาพระอาจารย์อยู่ในปัจจุบัน ด้วยความเคารพอย่างเรียนเพียรตายด้วย
  องค์พระปฐมรัตนบรูพาบชูาคณุ จดัสร้างขึน้เม่ือมีมนุษย์ผูมี้ศรทัธาความเช่ือในสิง่ท่ีควรเช่ือ มีวิรยิะในสิง่ท่ีควรเพียร 
มีสติในสิ่งที่ควรระลึกได้ มีสมาธิในสิ่งท่ีควรตั้งม่ัน มีปัญญาในส่ิงที่ควรรอบรู้ มีทุนทรัพย์สร้างในส่ิงที่เป็นอริยทรัพย์  
เป็นกองทัพธรรมกรรมฐานสมดุลกันแล้ว ย่อมเป็นช้างสารมหาก�าลังใหญ่ที่จะปกป้องคุ้มครองพระไตรปิฎกของ 
พระพุทธศาสนาด้วยชีวิต ครั้งพุทธกาลท่านได้ทรงยกย่องป่าและวัดเป็นป่ามาก อุดมด้วยสัตว์ป่านานาชนิดทั้งนั้น มิหน�าซ�้าเป็นที่
ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสรู้และแสดงธรรมจักรถึงปรินิพพาน ย่อมเป็นป่าเต็มภูมิ ตลอดถึง

ทีม่า	:	https://watpaphukon.org/history/



วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดอุดรธานี 93

พระวนิยัอนสุาสน์และพระสตูรต่างๆ แทบทกุสตูรข้องเกีย่วกบัป่าๆ ดงๆ ภูเขา เพราะเป็นทีสั่ปปายะ ส�าหรบับ�าเพญ็ภาวนา 
เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอนัทรงพลงัแห่งกองทัพธรรมกรรมฐาน อนักมัปนาทแสนยานภุาพแห่งคณุพระศรรีตันตรยั 
ทรงสถิตไว้ในโลกมาจนถึงทุกวัน 
 ปัจจุบันสถานที่นี้และป่าอื่นๆ ด�ารงอยู่งดงามด้วยฝีมือของมนุษย์อันมี ศีล สมาธิ ปัญญา ศรัทธา ความเพียร
อันใหญ่ยิ่งที่จะสืบทอด ยอยก รักษา บ�ารุง ส่งเสริมด้วยความกตัญญู รู้ถึงคุณพระมหากรุณาธิคุณต่อสัตว์โลกอันยิ่งใหญ่
ไพศาลของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น เหตุฉะน้ัน พวกเราชาวพุทธควรที่จะรักษาป่าประดุจรักษาชีวิต เพื่ออนุชน
ของเราจะได้สืบ จะได้รัก จะได้ส่งเสริมป่า เพื่อชีวิตของพวกเขาเอง ยิ่งนานวันคุณค่าแห่งความขลังยิ่งทวีอานุภาพเพิ่ม
มากขึ้น อิฐทุกก้อน ดินทุกก�า คือประวัติศาสตร์ และอารยธรรมแห่งคุณความดี ของความเป็นไทยอย่างเต็มภาคภูมิ  
ความสง่างามของพญานาคทองสมัฤทธิ ๔ ตนนีย้งัคงผงาดอยูป่ระกาศศรทัธาบูชาคณุ สวนกระแสลมแห่งความเปลีย่นแปลง
ที่กรรโชกรุนแรง อย่างมั่นคงตราบจิรกาล

ประวัติเจ้าอาวาส
 พระครูสังฆรักษ์ พุทธิพงศ์ อภิชาโต มีชื่อเดิมว่า นาย “พุทธิพงศ์” นามสกุล “ว่องพานิช” เกิดเมื่อวันอาทิตย์
ที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๑ ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๗ ค�า่ เดือน ๗ ปีวอก ราศีพฤษภ ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว ถนน
บ�ารุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โยมบิดาชื่อ “นายไพโรจน์ ว่องพานิช” โยม
มารดาชื่อ “นางปิยวรรณ ปฐมรัตน์(วีรวรรณ)” ท่านเป็นลูกคนกลางโดยมีพี่ชายและน้องสาวคือ นายเกียรติศักด์ิ และ  
นางสาวโศรยา ว่องพานชิ ประวตัท่ิานได้ใช้ชวีติในวยัเดก็ทีจ่งัหวดันครปฐม ได้รับการศกึษาภายในโรงเรยีนวดัมาโดยตลอด 
จนถงึ พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้เข้ามาศึกษาต่อภายในกรุงเทพฯ ทีโ่รงเรยีนปทมุคงคา ซึง่เป็นปีแรกทีไ่ด้เริม่มกีารก่อสร้างวดัป่าภกู้อน 
ดังนั้นในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ของทุกสัปดาห์ซึ่งไม่มีเรียนหนังสือ ท่านและคุณแม่ปิยวรรณต้องเดินทางจากกรุงเทพฯ 
มาที่พื้นที่ก่อสร้างวัดป่าภูก้อนเพื่อส่งของ วัสดุก่อสร้าง รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ และต้องรีบกลับเข้ากรุงเทพฯ 
ก่อนเช้าวันจันทร์เพื่อให้ทันเรียนหนังสือ เป็นเช่นนี้ตลอดช่วงการก่อสร้างวัด
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  ช่วงต้น พ.ศ. ๒๕๓๕ ท่านได้มีโอกาสตามคุณแม่ปิยวรรณไปกราบนมัสการพระราชนิโรธรังสีคัมภีร์ปัญญา 
วิศิษฏ์ หรือหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เป็นพระภิกษุฝ่ายวิปัสสนาธุระสายหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต และเมื่อพบกับหลวงปู่เทสก์
แล้วก็ได้เกิดธรรมนิมิตเกิดความคิดต้องการที่จะบวชอย่างแรงกล้าในวันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕ อายุ ๒๔ ปี 
ท่านได้อุปสมบทครั้งแรก ณ วัดหินหมากเป้ง ต�าบลพระพุทธบาท อ�าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โดยมีพระธรรมไตร
โลกาจารย์ (รักษ์ เรวโต) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์วินัย เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์ทรงวุฒิ ธรรมวโร 

เป็นพระอนุสาวนาจารย์ และได้รับฉายาว่า “อนุตฺตโร”1๑

 เมื่ออุปสมบทแล้วพระพุทธิพงศ์ก็ได้จ�าพรรษาแรกที่วัดหินหมากเป้ง ในพรรษาที่สองและสามก็ได้ตามไป
อุปัฏฐากหลวงปู่เทสก์ที่ถ�้าขาม จวบจนถึงวาระสุดท้ายที่หลวงปู่เทสก์ได้ละสังขาร หลังจากเสร็จส้ินพิธีพระราชทาน 
เพลิงศพ พระพุทธิพงศ์ก็ได้ไปจ�าพรรษาทางใต้บ้าง เข้ามาในกรุงเทพบ้าง จนถึงวัดบรมนิวาสและได้ลาสิกขาไปเม่ือได้
พรรษาที่ ๘ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ หลังจากท่านได้ใช้ชีวิตในเพศฆราวาสก็เกิดความเบื่อหน่าย จึงได้อุปสมบท
ในบวรพทุธศาสนาอกีครัง้ ในวนัที ่๕ เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ณ วดัพระราม ๙ กาญจนาภเิษก แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร โดยมี พระเทพญาณวิศิษฏ์ (พระธรรมบัณฑิต อภิพล อภิพโล) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครู 
ปลัดสุวัฒนพรหมจริยคุณ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูปลัดบุญยืน ปุญญพโล เป็นพระอนุสาวนาจารย์ และได้รับ
ฉายาคือ “อภิชาโต” ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพติร ผู้ทรงพระคณุอนัประเสรฐิ ได้มพีระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานเลือ่นสมณศกัดิ ์พระเทพ
ญาณวศิิษฏ์ ข้ึนเป็นพระราชาคณะชัน้ธรรม ที ่พระธรรมบณัฑิต สามารถตัง้ฐานานกุรมจงึแต่งตัง้ให้ พระพุทธพิงศ์ อภชิาโต 
ด�ารงต�าแหน่ง “พระครูสังฆรักษ์” ณ วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ หลังจากอุปสมบทแล้ว พระครูสังฆรักษ์ พุทธิพงศ ์
อภิชาโต ได้ศึกษาพระปริยัติธรรม จนสอบได้นักธรรมชั้นเอก จากส�านักเรียนวัดศรีสุมังคล์ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๓๐ 
เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑ วัดป่าภูก้อน. (ไม่ปรากฏปี). ประวัติและปฏิปทาเจ้าอาวาส. ออนไลน์
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 วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ พระครูสุทธิปัญญาวัฒน์ เจ้าคณะอ�าเภอนายูง (ธรรมยุต) ได้อาศัยอ�านาจ
ตามกฎมหาเถรสมาคม ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ แต่งตั้งให้ พระครูสังฆรักษ์ พุทธิพงศ์ อภิชาโต ด�ารง
ต�าแหน่ง รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าภูก้อน จวบจนปัจจุบัน
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วังนาคินทร์ค�าชะโนด

ป่าต้นชะโนด
	ที่มา	:	https://travel.kapook.com/view174532.html

 วังนาคนิทร์ค�าชะโนดคอืสถานทีท่่องเทีย่วส�าคญัแห่งหนึง่ของจงัหวัดอดุรธาน ีตัง้อยูท่างทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ของอ�าเภอบ้านดุง มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวที่ศรัทธาในพญานาค มีลักษณะทางกายภาพเป็น 
เกาะกลางบึง พื้นที่ประมาณ ๕๐ ไร่ ชาวบ้านเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ประทับของพญานาคผู้ทรง
อิทธิฤทธิ์ คือ พ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมา เหตุที่มีชื่อว่าค�าชะโนดนั้น เนื่องจากในภาษาถิ่น ค�า หมายถึงพื้นที่ที่มีน�้า
ท่วมขัง และมีต้นชะโนดขึ้นอยู่หนาแน่น 

ต�านานค�าชะโนด
 ตามต�านานเล่าว่า เดิมพ่อปู่ศรีสุทโธนาคราชและบริวารอาศัยอยู่ที่หนองแสร่วมกับพญาสุวรรณนาคราชและ
บรวิาร ทัง้สองฝ่ายต่างมไีมตรต่ีอกนัและตกลงระหว่างกนัว่าถ้าฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดหาอาหารได้กจ็ะน�ามาแบ่งปัน วันหนึง่พญา
ศรีสุทโธนาคราชหาช้างมาได้ ๑ ตัว และน�ามาแบ่งให้พญาสุวรรณนาคราชผู้เป็นสหาย วันต่อมาพญาสุวรรณนาคราช หา
เม่นมาได้ ๑ ตัว ก็น�ามาแบ่งให้พญาศรีสุทโธนาคราชเช่นกัน แต่พญาศรีสุทโธนาคราชกลับไม่พอใจเนื่องจากมองเห็นแต่
เพียงขนเม่นและเข้าใจผิดไปว่าพญาสุวรรณนาคราชเอาเปรียบตน 
 ในคราวที่พญาศรีสุทโธนาคราชหาเหยื่อมาได้ สัตว์ชนิดนั้นมีขนเส้นเล็กนิดเดียว แต่ร่างกายกลับใหญ่โตเช่น
ช้าง ในขณะท่ีสัตว์ที่พญาสุวรรณนาคราชหามาได้นั้นกลับมีขนยาวกว่าใหญ่กว่ามาก ชะรอยว่าสัตว์ชนิดนี้ 
น่าจะมขีนาดใหญ่มหมึาเป็นแน่ ท�าให้พญาศรสีทุโธนาคราชและพญาสวุรรณนาคราชเกดิหมางใจต่อกนั และสูร้บกนันาน
ถึง ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วัน สรรพสัตว์ที่อาศัยอยู่ในหนองน�้านั้นต่างได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนบาดเจ็บและล้มตายเป็น
จ�านวนมาก 
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 ความเดือดร ้อนน้ีลามไปถึงพระอินทร์ จึงต ้องลงมาหาทางไกลเกลี่ยให ้พญานาคทั้งสองสงบศึก  
พระอินทร์มีเทวโองการให้พญานาค ๒ ตนขุดแม่น�้าแข่งกัน พญาศรีสุทโธนาคราชรับบัญชาแล้วรีบลงมือขุดแม่น�้าทันที
โดยไม่รอช้า พ้ืนทีใ่ดเป็นหนิพญาศรสีทุโธนาคราชกเ็ว้นไว้และเลีย่งไปขุดบรเิวณทีเ่ป็นดนิทรายแทนท�าให้แม่น�า้มลีกัษณะ
โค้งไปมา มีความเชื่อว่าเป็นที่มาของนามแม่น�า้ว่าแม่น�า้โขง ซึ่ง “โขง” มาจากค�าว่าโค้งนั่นเอง 
 ส่วนพญาสุวรรณนาคราชน้ันใจเย็นกว่าจึงค่อยๆ ขุดแผ่นดินจนเกิดเป็นแม่น�้าที่มีลักษณะเป็นเส้นตรง 
ไม่เลี่ยงพื้นที่ที่เป็นหิน จึงเป็นสาเหตุหลักที่ท�าให้ใช้เวลานานมากถึงจะขุดเสร็จ จึงท�าให้แม่น�า้สายนี้ได้ชื่อว่า “น่าน” มา
จากค�าว่านานนั่นเอง
 เมื่อผลการแข่งออกมา ปรากฏว่าพญาศรีสุทโธนาคราชขุดแม่น�้าเสร็จก่อนพญาสุวรรณนาคราชนั้น  
จึงถือว่าเป็นผู ้ชนะ พระอินทร์จึงทรงประทาน “ปลาบึก” ให้มาอาศัยอยู ่ในล�าน�้าโขง และให้ค�าชะโนดแห่งนี้  
เป็นทางขึ้นลงระหว่างโลกมนุษย์และเมืองบาดาลของพญานาค ซึ่งทางขึ้นลงนี้บ้างกว็่ามี ๓ แห่งคือ ๑ พรหมประกายโลก
หรือค�าชะโนด ๒ พระธาตุหลวงนครเวียงจันทน์ และ ๓ พระธาตุค�านครเวียงจันทน์ 
 อีกเรือ่งเล่าของชาวบ้านนัน้เชือ่ว่าสถานทีแ่ห่งนีน้อกจากจะมคีวามศกัดิส์ทิธ์ิ เป็นทีอ่ยูข่องบรรดาพญานาคแล้ว 
ยังมีความเชื่อเรื่องเมืองบังบดลับแลด้วย 
 ครั้งหน่ึงมีสุภาพสตรีสองคนแต่งกายคล้ายหญิงชาววังเดินออกมาจากเมืองค�าชะโนด มาขอยืมต�าหูก  
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทอผ้าจากชาวบ้านเมืองไพร ท่ีอยู่ห่างจากค�าชะโนดไปประมาณ ๔ กิโลเมตร สตรีทั้งสองนี้ได้พูดคุยกับ
เจ้าของบ้านอย่างถูกคอ จนเวลาล่วงเลยไปมากเจ้าของบ้านจึงชวนค้างคนืด้วย เมือ่เจ้าของบ้านจดัทีห่ลบัทีน่อนเสรจ็แล้ว
จงึเชญิแขกเข้าพกัตามธรรมเนยีม แต่สตรทีัง้สองนีก้ลบัขอให้ช่วยปทูีน่อนไว้ในเพนยีดกระเชอใบใหญ่ทีอ่ยู่ใต้ถนุบ้านแทน 
ซึ่งเจ้าของก็ไม่ขัดข้องหากแต่ยังเก็บความสงสัยไว้ เมื่อตกดึกเจ้าของบ้านจึงได้ส่องไฟลงมาดูสตรีทั้งสอง แต่กลับต้องพบ
ว่าในเพนียดน้ันเป็นงูใหญ่สองตัวนอนขดอยู่ ที่เป็นเช่นนี้เพราะพญานาคจะกลับคืนร่างเดิมในเวลานอนหลับเสมอ  
เมื่อรุ่งเช้าสตรีทั้งสองก็เดินจากไป

เกาะค�าชะโนด	
ที่มา	:	https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/1237
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 ป่าค�าชะโนดจึงมีชื่อเสียงโด่งดังรู้จักกันดีในฐานะ “เมืองพญานาค” เชื่อกันว่าเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างโลก
มนุษย์กับเมืองบาดาล โดยมีพญานาคราชพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมา คอยปกปักษ์รักษา ซ่ึงนอกจากต�านาน
พญานาคแล้ว ภายในวังนาคินทร์ค�าชะโนดก็ยังมีสถานที่น่าสนใจอีกหลายจุด ได้แก่ 

ศาลของพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมา 
 คือศาลส�าหรับสักการะผู ้ปกครองวังนาคินทร์ค�าชะโนด ซ่ึงเป็นส่ิงศักดิ์สิทธ์ิสูงสุดของสถานที่แห่งน้ี  
เป็นแต่ละวันจะมีผู้คนที่เคารพศรัทธาเดินทางมาขอพรกันเป็นจ�านวนมาก 

ศาลของพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมา	
ที่มา	:	https://travel.kapook.com/view174532.html

บ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์
  เป็นความจริงท่ีว่าบ่อน�้าแห่งน้ีไม่เคยเหือดแห้ง อ้างอิงจากระดับน�้าในบ่อที่ไม่เคยหายไป ซึ่งเชื่อกันว่า 
เป็นสถานที่เช่ือมต่อระหว่างเมืองบาดาลกับโลกมนุษย์ของเหล่าพญานาค บางคนเช่ือว่าน�้าจากบ่อสามารถรักษาโรคภัย
ไข้เจบ็และขจัดสิง่อปัมงคลได้ และประชาชนส่วนใหญ่ยงัตกัน�า้ใส่ขวด เพือ่เก็บกลบัไปสกัการะ เพราะเชือ่ว่าเป็นสริมิงคล
แก่ชีวิต โดยในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก็ได้น�าน�้าจาก
บ่อน�า้ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ไปเป็นน�า้อภิเษกของจังหวัดอุดรธานี
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บ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์	
ที่มา	:	https://siamrath.co.th/n/80458	

ต้นมะเดื่อยักษ์
 ต้นมะเดื่อขนาดใหญ่อายุราว ๑๐๐ ปี มีความเชื่อว่าเป็นขุมทรัพย์ของพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมา  
ซึ่งในช่วงใกล้วันออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาล จะมีบรรดานักเส่ียงโชคมากราบไหว้ขอพรจากต้นมะเดื่อยักษ ์
กันอย่างเนืองแน่น 

ต้นมะเดื่อยักษ์	
ที่มา	:	https://travel.kapook.com/view174532.html
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 ต้นชะโนด
 ด้วยความที่ป่าค�าชะโนดเป็นป่าพรุ มีสภาพพื้นที่อุดมสมบูรณ์ ผืนดินมีความชื้นสูงและเปียกตลอดปี เหมาะ
กับการเจริญเติบโตของพืชพิเศษชนิดหนึ่งซึ่งก็คือ “ต้นชะโนด” พืชชนิดนี้พบได้ที่เกาะค�าชะโนดเพียงแห่งเดียวเท่านั้น 
มีลักษณะคล้ายต้นตาล ต้นมะพร้าว และต้นหมากอยู่ในต้นเดียวกัน เมื่อเติบโตเต็มที่จะมีขนาดเท่าต้นมะพร้าว มีกาบห่อ
หุ้มรอบๆล�าต้นและมีหนามแหลมยาว ออกผลเป็นทะลายคล้ายมะพร้าว แต่ผลเล็กกว่า ไม่นิยมน�ามารับประทาน 
เพราะมียางเหนียว หากสัมผัสโดนผิวหนังจะท�าให้เกิดอาการระคายเคืองได้

ต้นชะโนด	
ที่มา	:	https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/1237

 
 เนื่องจากแรงศรัทธาจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางไปยังป่าค�าชะโนดเป็นจ�านวนมาก จึงท�าให้คณะกรรมการได้
ออกกฎระเบียบ ๖ ข้อ ได้แก่
  ๑. ห้ามจุดธูปเทียนบูชาในป่าค�าชะโนด
  ๒. ให้น�าพานบายศรีหรือเครื่องเซ่นไหว้กลับไปด้วย เพื่อเป็นการลดขยะ
  ๓. งดโยนเหรียญลงบ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์ 
  ๔. งดปล่อยปลาและสัตว์น�้าลงไปในแหล่งน�้า
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ค�าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่ ๕๙๖๒/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
-----------------------

 ตามที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน  
ให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ น�าไปถวายพระสงฆ์จ�าพรรษากาลถ้วนไตรมาส ในวันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓  
ณ วัดมัชฌิมาวาส ต�าบลหมากแข้ง อ�าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี นั้น
 เพื่อให้การด�าเนินการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย เหมาะสมและส�าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ดังนี้

คณะกรรมการอ�านวยการ
 อธิการบดี ประธานกรรมการ
 รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ รองประธานกรรมการ
 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรรมการ
 ผู้ช่วยอธิการบดีทุกฝ่าย กรรมการ
 ผู้อ�านวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ กรรมการและเลขานุการ
ภาระหน้าที่
 ๑. วางกรอบนโยบายการด�าเนินงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
 ๒. สนับสนุนและให้ค�าปรึกษาการด�าเนินงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
 ๓. ส่งเสริมและแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด�าเนินงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานแก่บุคลากรใน
หน่วยงานทราบและให้ความร่วมมือ

คณะกรรมการด�าเนินงาน
 รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ ประธานกรรมการ
 ผู้อ�านวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ รองประธานกรรมการ
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ รองประธานกรรมการ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วรพล อร่ามรัศมีกุล)
 ประธานกรรมการฝ่ายต่างๆ กรรมการ
 ผู้อ�านวยการส่วนบริหารงานกลาง กรรมการและเลขานุการ
 นางสาวนฤมล เมืองวงค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 นายอนิรุทธ์ ศรีเถื่อน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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ภาระหน้าที่
 ประสานงานและเชื่อมโยงการปฏิบัติงานระหว่างประธานแต่ละฝ่าย และประสานงานกับกรรมการในฝ่าย 
เพื่อให้งานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ประธานและกรรมการฝ่ายต่างๆ

๑. ฝ่ายพิธีการและหนังสือที่ระลึก
 ผู้อ�านวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ประธานกรรมการ
 รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ รองประธานกรรมการ
 รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ รองประธานกรรมการ
 กรรมการ
 นายสุรชัย ทุหมัด นายวิวัฑฒน์ สมตน
 นางสาวพิจนันท์ ทองพรรณกุล นายปยุต ถิระสาโรช
 นางสาวพิมนิภา ทรัพย์วิริยะกุล นายกฤศณัฏฐ์ ดิลกศิริธนภัทร์
 นางสาวอุษณีย์ เล้าเจริญ นางสาวภทรพรรณ พืชเงิน
 นางสาวพิมพ์ปพัชญ์ โรจนสังวร นางสาวกนกนัจ บงกชศุภภา 
 นางสาวปภาวี ภูทาวัน นายภาณุมาศ พุกกลิ่น
 นางสาวกิติยา ชูชมฉาย นางสาวธิศวรรณ สุริยะพันธ์
 นายเอกมงคล แก้วกล�า่ นางสาวชนาพร กองจินดา
 นายสมภพ จันเพ็ง
 นายจาระไน ไชยโยธา  กรรมการและเลขานุการ
 นางสาวสโรชา เมฆอรุณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 ภาระหน้าที่
 ๑. จัดท�าก�าหนดการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
 ๒. จัดท�าหนังสือที่ระลึกพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
 ๓. จัดองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน 
 ๔. ประสานงานกับฝ่ายประสานงานและต้อนรับเกี่ยวกับการแจกหนังสือที่ระลึก
 ๕. ประสานงานกับวัดที่จะไปถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
 ๖. ดูแลกิจกรรมให้เป็นไปตามก�าหนดการ
 ๗. ประสานงานกับกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. ฝ่ายจัดหาปัจจัยถวายองค์พระกฐินพระราชทาน
 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ประธานกรรมการ
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต รองประธานกรรมการ
 (อาจารย์ ดร.สุรีรัตน์ จีนพงษ์)
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต รองประธานกรรมการ
 (อาจารย์วิไลกุล หนูแก้ว)
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 กรรมการ
 คณบดี (ทุกคณะ, วิทยาลัย)
 ผู้อ�านวยการส�านักงาน/สถาบัน/ส�านัก หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าส�านักงาน/
 สถาบัน/ส�านัก (ทุกส�านักงาน สถาบัน ส�านักและทุกส่วนงาน)
 ผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตทุกแห่ง
 ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
 ผู้อ�านวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน สังกัดส�านักงานอธิการบดี
 บุคลากรส่วนกิจการนิสิต
 ประธานชมรมผู้สูงอายุ มศว 
 นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตประสานมิตร
 นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
 นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
 นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 นายกองค์การนิสิต, ประธานสภานิสิต, ประธานสโมสรนิสิตคณะและวิทยาลัย
 หัวหน้างานบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์  กรรมการและเลขานุการ
 นางสาวธัญสินี โพธิ์ปั้น  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 ภาระหน้าที่
 ๑. จัดหาและรวบรวมปัจจัยเพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
 ๒. ประสานงานกับกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓. ฝ่ายการแสดงและตกแต่งสถานที่พิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน
 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประธานกรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ ์ รองประธานกรรมการ
 กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพิกา รอดสการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวดี มากพา
 อาจารย์ ดร.กิติศักดิ์ เยาวนานนท ์ อาจารย์กษิด์เดช เนื่องจ�านงค์
 นางมาลา วงษ์งาม นางสาวสุพัตรา แก้วอ่อน
 นายสายชล จิตรีขาน นายชูเกียรติ เอกนาม
 นางสาวนุชนารถ รอดสอาด นางสาวจารุวรรณ ส่งเสริม
 นางสาวไรวินท์ ลียวัฒนานุพงศ์
 นางสาวพัณณ์ชิตา เดชครุธ  กรรมการและเลขานุการ
 นางสาวนัยนา วงษ์ยีเมาะ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 นิสิตช่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ (นักแสดง) ๑๑ คน ดังนี้
 นายธวัชชัย นุกรรัมย ์ นางสาวชลลดา อภิบาล
 นางสาวณัฐฑิชา บุญศักดิ ์ นางสาวปณิตา ภุวัสเดชานนท์
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 นางสาวปลายฟ้า ฟองแก้ว นางสาวปิยธิดา วงศ์สุวรรณ
 นางสาวภคพร นักคิ้ม นางสาวภัทราวดี ปรองดอง
 นางสาวสินีนาถ กักจัตุรัส นางสาวอภิชญา คล้ายสุวรรณ
 นางสาวพรรณนารายณ์ เปรมตุ่น
 ภาระหน้าที่
 ๑. จดัตกแต่งสถานทีพ่ธิสีมโภชองค์พระกฐนิพระราชทาน และจัดตกแต่งสถานทีบ่รเิวณแสดงมหรสพสมโภช
องค์พระกฐินพระราชทาน
 ๒. จัดการแสดงในพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน 
 ๓. ประสานงานกับกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๔. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ประธานกรรมการ
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รองประธานกรรมการ
 ผู้อ�านวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รองประธานกรรมการ
 กรรมการ
 อาจารย์อาทิตยา ทรัพย์สินวิวัฒน์ นางฉันทนียา วิศปาแพ้ว
 นายกฤชสุวัชร์ ประโยชน์พิบูลผล นายศักดินนท์ พุ่มพฤกษ์
 นายกิตติภาส ศักดากัมปนาท นางสาวภัทรพร หงษ์ทอง
 นางค�านึง พ่วงปิ่นเพชร์ นางสาวพจมาน ค�ามัง
 นายอชิร ลีเสย
 นางสาวพัชรวรรณ กุลพันธ์  กรรมการและเลขานุการ
 นางอุไรวรรณ วรรณะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 ภาระหน้าที่
 ๑. ประชาสมัพนัธ์งานพธิถีวายผ้าพระกฐนิพระราชทาน ประจ�าปีพทุธศักราช ๒๕๖๓ ให้แก่หน่วยงานภายใน

และภายนอก
 ๒. ออกแบบและจัดท�าป้ายประชาสมัพนัธ์งานพธิถีวายผ้าพระกฐนิพระราชทาน ประจ�าปีพทุธศกัราช ๒๕๖๓ 

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 ๓. ประสานงานกับกรรมการฝ่ายต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

๕. ฝ่ายจัดการเดินทางและยานพาหนะ
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ ประธานกรรมการ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วรพล อร่ามรัศมีกุล)
 กรรมการ
 บุคลากรส่วนพัฒนากายภาพ จ�านวน ๑๓ คน
 บุคลากรส่วนพัฒนาความยั่งยืน จ�านวน ๔ คน
 บุคลากรส่วนกิจการเพื่อสังคม จ�านวน ๒ คน
 ผู้อ�านวยการส่วนพัฒนากายภาพ  กรรมการและเลขานุการ



หนังสือที่ระลึกพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มศว ๒๕๖๓106

 ภาระหน้าที่
 ๑. จัดยานพาหนะ รับ – ส่ง กรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่และบุคลากรที่ไปร่วมงาน
 ๒. ประสานงานทุกฝ่ายในการจัดรถรับ - ส่ง ในวันเตรียมงานและวันงาน
 ๓. ประสานงานด้านการจราจรในการเดินทาง รวมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจท้องที่เกี่ยวกับ 

เส้นทางการเดินทาง
 ๓. ประสานงานกับกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๖. ฝ่ายที่พัก
 คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ พันธบุตร
 อาจารย์ ดร.รินบุญ นุชน้อมบุญ อาจารย์ภัทรนันท์ ไวทยะสิน
 อาจารย์อธิป เตชะพงศธร นางสาววิลาวัลย์ ม่วงพลับ
 นายสาวิทย์ ปัญญาสิทธ ิ นางสาวสิรินภา ชาวกัณหา
 นายเอนก สังสระน้อย
 นายวรทัศน์ วัฒนชีวโนปกรณ ์ กรรมการและเลขานุการ
 นางสาวอุบลวรรณ บุญบ�ารุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 นางสาววิพัฒน์ โยทัยเคลื่อน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 ภาระหน้าที่
 ๑. ติดต่อประสานงานจัดหาที่พักส�าหรับคณะกรรมการและบุคลากรที่เข้าร่วมงานพิธี
 ๒. จัดเตรียมที่พักส�าหรับคณะกรรมการและบุคลากรที่เข้าร่วมงานพิธี
 ๓. ประสานงานกับกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๗. ฝ่ายต้อนรับและประสานงาน
 ผู้อ�านวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ประธานกรรมการ
 รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ รองประธานกรรมการ
 รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ รองประธานกรรมการ
 อาจารย์ ดร.ปรวัน แพทยานนท ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรัฐ ภักดีรณชิต
 อาจารย์ปิลันลน์ ปุณญประภา นางสาวสโรชา เมฆอรุณ
 นางสาวพิมนิภา ทรัพย์วิริยะกุล นายสุรชัย ทุหมัด
 นายกฤศณัฏฐ์ ดิลกศิริธนภัทร์ นางสาวอุษณีย์ เล้าเจริญ
 นางสาวพิจนันท์ ทองพรรณกุล นางสาวภทรพรรณ พืชเงิน
 นางสาวกนกนัจ บงกชศุภภา นายภาณุมาศ พุกกลิ่น
 นางสาวกิติยา ชูชมฉาย นางสาวชนาพร กองจินดา
 นางสาวพิมพ์ปพัชญ์ โรจนสังวร  กรรมการและเลขานุการ
 นางสาวธิศวรรณ สุริยะพันธ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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 ภาระหน้าที่
 ๑. ต้อนรับผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ และคณะกรรมการที่มาร่วมงานในพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน 

และพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
 ๒. แจกของที่ระลึกแขกผู้มีเกียรติ
 ๓. ประสานงานกับกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๘. ฝ่ายประสานงานจัดภัตตาหารและจัดเลี้ยง
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ ประธานกรรมการ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจเดือน สีละมาด)
 คณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร รองประธานกรรมการ
 กรรมการ
 บุคลากรส่วนพัฒนาความยั่งยืน จ�านวน ๗ คน
 บุคลากรคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร จ�านวน ๑๑ คน
 บุคลากรวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จ�านวน ๘ คน
 นางสาวจีราภรณ์ ธรรมมาลัย กรรมการและเลขานุการ
 ภาระหน้าที่
 ๑. ประสานงานกับวัดที่จะไปถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อด�าเนินการจัดภัตตาหาร ส�าหรับพระภิกษุ

และจัดเลี้ยงแขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการ รวมทั้งผู้ร่วมงาน
 ๒. ประสานงานกบัฝ่ายจดัการเดนิทางและจดัเตรยีมสถานทีใ่นการก�าหนดสถานที ่จ�านวนโต๊ะ เก้าอีใ้ห้เหมาะสม

และเพียงพอ
 ๓. ประสานงานกับกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๙. ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
 ผู้อ�านวยการส�านักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประธานกรรมการ
 รองผู้อ�านวยการฝ่ายสร้างสรรค์และบริการสื่อการเรียนรู้ รองประธานกรรมการ
 รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารและนวัตกรรมการศึกษา รองประธานกรรมการ
 กรรมการ
 บุคลากรส�านักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา จ�านวน 10 คน
 นายสุเมธ กลิ่นหอม  กรรมการและเลขานุการ
 ภาระหน้าที่
 ๑. รับผิดชอบระบบเสียง บันทึกภาพนิ่ง และบันทึกวีดิทัศน์ในพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน และพิธี

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์
 ๒. ประสานงานกับกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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๑๐. ฝ่ายการเงินและบัญชี
 ผู้อ�านวยการส่วนการคลัง ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 บุคลากรส่วนการคลัง และบุคลากรงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ส่วนทรัพยากรบุคคล
 ภาระหน้าที่
 ๑. รวบรวมเงินบริจาคและเบิกจ่ายเงินดังกล่าว เพื่อมอบให้แก่วัดที่ไปถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
 ๒. รวบรวมค�าขอตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายของแต่ละฝ่าย เพื่อเสนอขอจัดสรรงบประมาณจากเงินสวัสดิการ

ของมหาวิทยาลัย
 ๓. ประสานงานกับกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑๑. ฝ่ายเลขานุการ
 ผู้อ�านวยการส่วนบริหารงานกลาง ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 บุคลากรส่วนบริหารงานกลาง
 นางสาวนฤมล เมืองวงค์ กรรมการและเลขานุการ
 นางกัญญาภัทร เทวาพิทักษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 นายชูศักดิ์ สุขส�าราญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 ภาระหน้าที่
 ๑. จัดท�าค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกาจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
 ๒. จัดท�าประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
 ๓. จดัท�าหนงัสอืเชญิเข้าร่วมพธิถีวายผ้าพระกฐนิพระราชทานและซองกฐนิ เพือ่มอบให้ฝ่ายจัดหาปัจจยัถวาย

องค์พระกฐินพระราชทาน ส�าหรับแจกให้บุคลากร ผู้ปกครองนิสิต ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิต  
ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป

 ๔. ด�าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการด�าเนินงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
 ๕. จัดท�าหนังสือตอบขอบคุณผู้ร่วมสมทบทุนเป็นเจ้าภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
 ๖. ประสานงานกับประธานและกรรมการทุกฝ่าย
   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

    สั่ง ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
 

                                                                 
    (รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล)
    รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


