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ค ำนำ 
หนังสือภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี เป็นการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ 

ค้นคว้า สัมภาษณ์เชิงลึก จัดท าขึ้นเพ่ือบันทึกเรื่องราวภูมิรู้ของคนในจังหวัดอุดรธานี ให้ 
นักเรียน นิสิตนักศึกษาและประชาชนบุคคลทั่วไปได้ทราบ โดยเฉพาะเยาวชนและเด็กๆ ได้
ทราบเรื่องราวในท้องถิ่นของตนว่ามีภูมิปัญญาท้องถิ่นอะไรบ้าง  จะได้เห็นความส าคัญกับการ
อนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ต่อไป และฟ้ืนฟูในส่วนที่ก าลังเลื่อนหาย รู้จักการน ามาปรับประยุกต์ใช้
ประโยชน์ให้เหมาะสม 

ในด้านการเรียนการสอน ใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนใน รายวิชา วิถี
ไทยพ้ืนถิ่นอุดรธานี ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  อีกทั้งยังช่วยกระตุ้น หนุน
เสริมให้เกิดการต่อยอด เพ่ิมคุณค่า  มูลค่าและค้นหาความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดต่อไป 

ในนามของผู้เรียบเรียง รวบรวม ขอขอบพระคุณปราชญ์ชาวบ้าน และทุกๆคน ที่ได้มี
ส่วนช่วยให้หนังสือเล่มนี้ ส าเร็จลงได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าง หนังสือฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์แก่นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป 

         

      นวรัตน์  บุญภิละ 

      มีนาคม  2554 
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1 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจงัหวดัอุดรธานี 

บทที่ 1 

บทน า 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นบ้านอีสาน  

ภาคอีสานเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นแต่ละจังหวัด ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้เป็นตัวบ่งบอกถึงความเชื่อค่านิยมศาสนาและรูปแบบการดําเนินชีวิต
ตลอดจนอาชีพของคนในท้องถิ่นนั้นๆได้เป็นอย่างดี  สาเหตุที่ภาคอีสานมีความหลากหลาย
ทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการเป็นศูนย์
รวมของประชากรหลากหลายเชื้อชาติและมีการติดต่อสังสรรค์กับประชาชนในประเทศ
ใกล้เคียง จนก่อให้เกิดการลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้นเช่น
ประชาชนชาวอีสานแถบจังหวัดเลย  หนองคายนครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี 
อํานาจเจริญที่มี พรมแดนติดต่อกับประเทศลาวประชาชนของทั้งสองประเทศมีการเดินทางไป
มาหาสู่กันทําให้เกิดการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นระหว่างกันและกันของทั้งสองประเทศ 

ซึ่งจะพบว่าชาวไทยอีสานและชาวลาวแถบลุ่มแม่น้ําโขงมีศิลปวัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่คล้ายๆกัน และรูปแบบการดําเนินชีวิตก็มีความคล้ายคลึงกัน  ภาคอีสาน
เป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆก็มี
ความแตกต่างกันตามแต่ละท้องถิ่นและ แตกต่างจากภูมิภาคอ่ืนๆของไทยอย่างเห็นได้ชัดทั้ง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านการดํารงชีวิตและศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ เกี่ยวข้องกับศาสนาซึ่ งเราสามารถสังเกตรูปแบบ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงามของชาวอีสานผ่านทางประเพณีต่างๆที่
ชาวอีสานจัดขึ้นซึ่งสามารถถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานได้
เป็นอย่างด ี

 ดังนั้นหากต้องการจะอนุรักษ์และปรับใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น จึงจําเป็นที่จะต้องใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเดิมกับภูมิปัญญาใหม่มาผสมผสานให้
สอดคล้องกับพ้ืนฐานทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นปัจจุบัน ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าคนรุ่นหลังไม่ค่อย
ให้ความสําคัญ หรือทราบข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในพ้ืนถิ่นของตนเองมากนัก 
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จึงจําเป็นอย่างมากที่จะต้องจัดทําเอกสารเผยแพร่ หรือจัดอบรมการถ่ายทอด สืบสาน ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นขึ้นในสถานศึกษาและตามชุมชนในท้องถิ่นให้เป็นรูปแบบของศูนย์การเรียนรู้ 
เพ่ือสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สําคัญและมีประโยชน์ไว้ไม่ให้สูญหายไปจาก
ท้องถิ่น และให้คนรุ่นหลังที่ได้รับการถ่ายทอดตระหนักถึงคุณค่าความสําคัญของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตนเองอันจะนําไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นอย่างยั่งยืน ต่อไป 

ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

                ภูมิปัญญาไทยหรืออาจเรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
หมายถึง ความรู้ความเข้าใจ ความสามารถ ความชํานาญอันเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
เพ่ือนํามาสร้างกิจกรรม เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ หรือการดํารงชีวิตในสังคม
ปกติสุข เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ตนอาศัยและมีการถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษ ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ภูมิปัญญายังมีความหมายรวมถึงความคิด ความเชื่อต่อสิ่งต่างๆ   โดยมี
นักวิชาการไทยได้ให้ความหมายของภูมิปัญญาออกเป็นต่อไปนี้ 
               ศรีศักร วัลลิโภดม (2535 :6) กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ศักยภาพของ
มนุษย์ในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม
ทําให้มนุษย์ดํารงอยู่ร่วมกันได้อย่างราบรื่น 

ฉลาดชาย รมิตานนท์ (2536 : 385) กล่าวว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นหมายถึง สติและปัญญาอันเกิดจากการเรียนรู้  สะสมและถ่ายทอดประสบการณ์ที่
ยาวนานของบุคคลในท้องถิ่น ซึ่งทําหน้าที่ชี้นําแนวทางการจะใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนถาวรกับ
ธรรมชาติรอบตัว 

เสรี พงศ์พิศ (2536 :146) กล่าวถึงว่า ภูมิปัญญา (Wisdom) หรือ ภูมิปัญญาชาวบ้าน
(Popular Wisdom) หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) หมายถึง พ้ืนรากฐานของ
ความรู้ของชาวบ้านหรือความรอบรู้ของชาวบ้านที่เรียนรู้ และมีประสบการณ์สืบทอดกันมาทั้ง
ทางตรง คือประสบการณ์ด้วย ตนเอง หรือทางอ้อม ซึ่งเรียนรู้จากผู้ใหญ่หรือความรู้ที่ได้สั่งสม
สืบต่อกันมากล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า ภูมิปัญญาชาวบ้านหมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดได้
เองที่นํามาใช้ในการแก้ปัญหา เป็นสติปัญญา เป็นองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้าน ทั้งกว้าง ทั้ง
ลึก ที่ชาวบ้านสามารถคิดเองทําเองโดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่แก้ปัญหาการดําเนินวิถีชีวิตได้ใน
ท้องถิ่นอย่างร่วมสมัย 
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ประคอง นิมมานเหมินท์(2538 : 47) กล่าวว่า ภูมิปัญญา หมายถึง ความรู้หรือระบบ
ความรู้ที่มนุษย์ค้นพบหรือคิดค้นขึ้น เพ่ือให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย มี
ความสะดวกสบาย สุขสงบและบันเทิงใจ อาจเป็นระบบความรู้ที่คิดขึ้นเพ่ือประโยชน์ส่วนตน
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาก่อนหรือเป็นระบบความรู้ที่คิดขึ้นเพ่ือประโยชน์ของกลุ่มชนก็ได้ 

เอกวิทย์ ณ ถลาง (2540 : 11) ได้ให้ความหมายว่า ภูมิปัญญา (Wisdom) หมายถึง 
ความรู้ความคิด ความสามารถ ความจัดเจนที่กลุ่มชนได้จากประสบการณ์ที่สั่งสมไว้ในการ
ปรับตัวและการดํารงชีพในระบบนิเวศ หรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทาง
สังคม วัฒนธรรมที่ได้มีพัฒนาการสืบสานกันมา ภูมิปัญญาเป็นความรู้ ความคิด ความเชื่อ 
ความสามารถ ความชัดเจน ที่เป็นผลของการใช้สติปัญญาปรับตัวกับสภาวะต่างๆ ในพ้ืนที่กลุ่ม
ชนนั้นตั้งหลักแหล่งถิ่นฐานอยู่ และได้แลกเปลี่ยนสังสรรค์ทางวัฒนธรรมกับกลุ่มชนอ่ืน จาก
พ้ืนที่สิ่งแวดล้อมอ่ืนที่ได้มีการติดต่อสัมพันธ์กันแล้วรับเอาหรือปรับเปลี่ยนนํามาสร้าง
ประโยชน์หรือแก้ปัญหาได้ในสิ่งแวดล้อมและบริบททางสังคมวัฒนธรรมของกลุ่มชนนั้น  ภูมิ
ปัญญาจึงมีทั้งภูมิปัญญาอันเกิดจากประสบการณ์ในพ้ืนที่ ภูมิปัญญาที่มาจากภายนอกและภูมิ
ปัญญาที่ผลิตใหม่ หรือผลิตซ้ําเพ่ือการแก้ปัญหา และการปรับตัวให้สอดคล้องกับความจําเป็น
และความเปลี่ยนแปลง 

สันติสุข กฤดากร (2541 : 14) ได้ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง พ้ืน
เพรากฐาน ความรู้ทั้งที่เป็นรูปธรรม และนามธรรมของชาวบ้านในสังคมหนึ่ง ๆ ซึ่งชาวบ้านใน
สังคมนั้นรับรู้ เชื่อถือ เข้าใจร่วมกันเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากการถ่ายทอดสืบต่อกันมา และเกิด
จากประสบการณ์ด้วยตนเองประสานกับความรู้ใหม่นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์และสามารถ
นํามาแก้ปัญหาในการดํารงชีวิตทั้งในระดับปัจเจกบุคคล และในระดับสังคมได้อย่างสอดคล้อง
สมดุลกับสภาพของแต่ละสังคม 

ศรีวรรณ จันทร์หงษ์ (2542 : 76) กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง มวลความรู้ 
ประสบการณ์ของชาวบ้าน ที่ได้รับการสั่งสมสืบทอดกันมาตามวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมและนําองค์ความรู้นั้นมาแก้ปัญหา หรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
กาลสมัย เพ่ือให้สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างสงบ 

จิริณี สินุธก (2543 : 11) กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความรู้ ความสามารถ
ในการดํารงชีวิตอยู่ในพ้ืนที่นั้น ๆ โดยใช้สติปัญญาสั่งสมความรู้ของตนอย่างหลากหลาย 
ผสมผสานความกลมกลืนระหว่างศาสนา สภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม การประกอบอาชีพ 
และกระบวนการทางสังคม เพ่ือให้ชีวิตอยู่ได้ในสภาพที่เหมาะสมกับธรรมชาติ และการ
ถ่ายทอดกระบวนการเหล่านี้มาจนหลายชั่วคนจากการศึกษาความหมาย  และแนวความคิด
ของภูมิปัญญาชาวบ้านที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
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สรุปได้ดังนี้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์

ของชาวบ้านที่มีการถ่ายทอดสืบต่อกันมา และเกิดจากประสบการณ์ด้วยตนเองผสมผสานกับ
ความรู้ใหม่ จนเกิดเป็นความกลมกลืนระหว่างวิถีชีวิต ศาสนา ภูมิประเทศ  สภาพแวดล้อม 
การประกอบอาชีพ และกระบวนการทางสังคม เพ่ือใช้ให้เกิดประโยชน์และสามารถนํามา
แก้ปัญหาในการดํารงชีวิต 
 

ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เสรี พงศ์พิศ(2529: 145-146) กล่าวถึงลักษณะของภูมิปัญญาไทยมี 2 ลักษณะ คือ 
1. ลักษณะที่เป็นนามธรรม เป็นโลกทัศน์ชีวทัศน์ เป็นปรัชญาในการดําเนินชีวิต  เป็น

เรื่องเก่ียวกับการ เกิด แก่ เจ็บ ตาย คุณค่า และความหมายของทุกสิ่งในชีวิตประจําวัน 
2. ลักษณะที่เป็นรูปธรรม เป็นเรื่องเกี่ยวกับเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น การทํามาหากิน 

การเกษตร หัตถกรรม ศิลปดนตรีและอ่ืน ๆ 
ประเวศ วะสี และคณะ (2536 : 21-23) ได้กล่าวถึง ลักษณะของภูมิปัญญาชาวบ้าน

หรือ  ภูมิปัญญาท้องถิ่นสรุปได้ดังนี้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสะสมขึ้นมาจากประสบการณ์ของชีวิต 
สังคมและในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันและถ่ายทอดสืบต่อกันมาเป็นวัฒนธรรม ซึ่งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมีลักษณะที่สําคัญ 3 ประการ คือ 

1. ความจําเพาะเกี่ยวกับท้องถิ่น เพราะภูมิปัญญาท้องถิ่นสะสมขึ้นมาจากประสบการณ์
หรือความจัดเจนจากชีวิตและสังคมในท้องถิ่น 

2. มีความเชื่อมโยงหรือบูรณาการสูง เพราะภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นภูมิปัญญาที่มาจาก
ประสบ การณ์จริงทั้งในเรื่องของกายใจ ชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดเรื่องพระแม่
ธรณี  แม่คงคา พระภูมิเจ้าที่ รุกขเทวดา เป็นตัวอย่างของการนําเอาธรรมชาติมาเป็น
นามธรรมที่สื่อไปถึงส่วนลึกของใจที่เชื่อมโยงไปสู่อัตถประโยชน์  โดยสร้างความสัมพันธ์ที่
ถูกต้องให้คนเคารพธรรมชาติคนเราถ้าเคารพอะไรย่อมไม่ทําลายสิ่งนั้น 

3. มีความเคารพผู้อาวุโส เนื่องจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความสําคัญแก่ประสบการณ์จึงมี
ความเคารพผู้อาวุโส เพราะผู้อาวุโสมีประสบการณ์มากกว่า 
         วิชิต นันทสุวรรณ (2528 :10-11)อ้างถึงในจริิณี สินุธก (2543 :16) ได้จําแนกประเภท
ของภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีสําคัญแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการใช้ชีวิตในธรรมชาติ เนื้อหาของภูมิปัญญา คือ การอธิบาย
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับธรรมชาติในลักษณะของ
กฎเกณฑท์ี่พ่ึงปฏิบัติและข้อห้ามที่มิให้ชาวบ้านปฏิบัติ ความเชื่อต่อธรรมชาติต่าง ๆ เรื่องของผี
ที่ทําให้เกิดภาวะสมดุลของการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับธรรมชาติ 
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2. ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากประสบการณ์อยู่ร่วมกัน ภูมิปัญญาแบบนี้มีพฤติกรรมตามแบบ
แผนของสังคม มีกฎเกณฑ์บอกว่าอย่างนั้นดีอย่างนี้ไม่ดี มีระบบความสัมพันธ์ของการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติเป็นหลัก มีความเข้าใจในอนิจจังของชีวิตเป็นแก่นสูงสุด รูปธรรมพึง
แสดงออก คือ ความเชื่อเรื่องบรรพบุรุษ เช่น ปู ย่า ตา ยาย ผีพ่อแม่และพิธีกรรมต่างๆเป็นต้น 

3. ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากประสบการณ์เฉพาะด้าน เช่น ภูมิปัญญาจากประสบการณ์การ
ทํามาหากินในด้านต่าง ๆ ภูมิปัญญาด้านการรักษาโรคเป็นต้น 

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
มีลักษณะเป็นองค์รวม  และมีคุณค่าทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นในวิถีชีวิตไทย  ซึ่งภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นอาจเป็นที่มาขององค์ความรู้ที่งอกงามขึ้นใหม่ที่จะช่วยในการเรียนรู้ การแก้ปัญหา  
การจัดการและการปรับตัวในการดําเนินวิถีชีวิตของคนไทย  ลักษณะองค์รวมของภูมิปัญญามี
ความเด่นชัดในหลายด้าน เช่น 

ด้านเกษตรกรรม  ได้แก่  ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้  ทักษะและ
เทคนิคด้านการเกษตรกับเทคโนโลยี  โดยการพัฒนาบนพ้ืนฐานคุณค่าดั้งเดิมซึ่งคนสามารถ
พ่ึงพาตนเอง ในสภาวการณ์ต่างๆได้  เช่น  การทําการเกษตรแบบผสมผสานการแก้ปัญหา
การเกษตรด้านการตลาดการแก้ปัญหาด้านการผลิตและการรู้จักปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับการเกษตร เป็นต้น 

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ได้แก่ การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
การแปรรูปผลผลิตเพ่ือการบริโภคอย่างปลอดภัย  ประหยัดและเป็นธรรม อันเป็นขบวนการ
ให้ชุมชนท้องถิ่น  สามารถพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจได้  ตลอดทั้งการผลิตและการจําหน่าย
ผลผลิตทางหัตถกรรม  เช่น การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา กลุ่มโรงสี กลุ่มหัตถกรรม 
เป็นต้น 

ด้านการแพทย์แผนไทย  ได้แก่  ความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษา
สุขภาพของคนในชุมชน  โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้ 
เช่น ยาจากสมุนไพรอันมีอยู่หลากหลาย การนวดแผนโบราณ การดูแลรักษาและสุขภาพแบบ
พ้ืนบ้านเป็นต้น 
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ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่  ความสามารถเกี่ยวกับ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งการอนุรักษ์การพัฒนาและการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน เช่น การบวชป่า การสืบชะตา
แม่น้ํา การทําแนวปะการังเทียมการอนุรักษ์ป่าชายเลนการจัดการป่าต้นน้ําและป่าชุมชน   

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ได้แก่  ความสามารถในด้านการสะสมและบริหาร
กองทุนและสวัสดิการชุมชน ทั้งที่เป็นเงินตราและโภคทรัพย์เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่
ชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในกลุ่มเช่น การจัดการกองทุนของชุมชนในรูปของสหกรณ์ออม
ทรัพย์  รวมถึงความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคนให้เกิด
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม โดยการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาล
ของชุมชน  และการจัดระบบสวัสดิการบริการชุมชน 

ด้านศิลปกรรม ได้แก่ ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะสาขา
ต่างๆ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรมนาฏศิลป์ ดนตรี  ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ การละเล่นพ้ืนบ้าน
และนันทนาการ 

ด้านภาษาและวรรณกรรม ได้แก่ ความสามารถในการอนุรักษ์และสร้างสรรค์ผลงาน
ด้านภาษา คือ ภาษาถิ่น ภาษาไทยในภูมิภาคต่าง ๆ  รวมถึงด้านวรรณกรรมท้องถิ่นลากร
จัดทําสารานุกรมภาษาถิ่น  การปริวรรตหนังสือโบราณ การฟ้ืนฟูการเรียนการสอนภาษาถิ่น
ของท้องถิ่นต่าง ๆ  

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี ได้แก่ ความสามารถประยุกต์  และปรับใช้
หลักธรรมคําสอนทางศาสนา ปรัชญา ความเชื่อและประเพณีที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อบริบท
ทางเศรษฐกิจสังคม เช่นการถ่ายทอดวรรณกรรม  คําสอน  การบวชป่า การประยุกต์ประเพณี
บุญประทายข้าว 

ด้านโภชนาการ ได้แก่ ความสามารถในการเลือกสรร ประดิษฐ์และปรุงแต่งอาหาร
และยาได้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายในสภาวการณ์ต่างๆ  ตลอดจนผลิตเป็นสินค้า
และบริการส่งออกท่ีได้รับความนิยมแพร่หลาย รวมถึงการขยายคุณค่าเพ่ิมของทรัพยากร   
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จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงสามารถที่จะ สรุปได้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นมี 2 ลักษณะคือ 
๑. เป็นรูปธรรม ได้แก่ วัตถุการกระทําทั้งหลาย เช่น การเกษตร หัตถกรรม 

ศิลปกรรมดนตรี การทํามาหากิน  
๒. เป็นนามธรรม ได้แก่ ความรู้ ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม ปรัชญาหรือแนว

ทางการดําเนินชีวิต 
 

ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย มีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละภูมิภาค ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นหมายร่วมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดค้นขึ้น แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนา
แก้ปัญหา เป็นทั้งสติปัญญาและองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้าน ดังนั้น จึงมีความครอบคลุม
เนื้อหาสาระและแนวทางดําเนินชีวิตในวงกว้าง ภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบไปด้วยองค์ความรู้
ในหลายวิชา ดังที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541) ได้จําแนกไว้รวม 10 

สาขา คือ 

1. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ทักษะ 
และเทคนิคด้านการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพ้ืนฐานคุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคน
สามารถพ่ึงพาตนเองในสภาวการณ์ต่างๆได้ เช่น การทําการเกษตรแบบผสมผสานการแก้
ปัญญาการเกษตรเป็นต้น  

2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค) หมายถึง การ
รู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูปผลผลิต เพ่ือชะลอการนําเข้าตลาด เพ่ือ
แก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัด และเป็นธรรมอันเป็นกระบวนการให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจได้ ตลอดทั้งการผลิตและการจัดจําหน่ายผลผลิตทาง
หัตถกรรม เช่น การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา กลุ่มโรงสี กลุ่มหัตถกรรม เป็นต้น  

3. สาขาการแพทย์ไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษา
สุขภาพของคนในชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้  

4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถ
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งอนุรักษ์ การพัฒนา และใช้
ประโยชน์จากคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
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5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึงความสามารถในด้านบริหารจัดการค้าการ
สะสมและบริการกองทุนและธุรกิจในชุมชน ทั้งที่เป็นเงินตราและโภคทรัพย์เพ่ือเสริมชีวิต
ความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน  

6. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกัน
คุณภาพชีวิตของคนให้เกิดความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม 

7. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะสาขา
ต่างๆ เช่น จิตกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ เป็นต้น 

8. สาขาจัดการ หมายถึง ความสามารถในการบริหารการจัดการดําเนินงานด้าน
ต่างๆทั้งขององค์กรชุมชน องค์กรทางสังคมอ่ืนๆ ในสังคมไทย เช่น การจัดการองค์กรของกลุ่ม
แม่บ้านระบบผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน เป็นต้น กรณีของการจัดการศึกษาเรียนรู้ นับได้ว่าเป็นภูมิ
ปัญญาสาขาการจัดการที่มีความสําคัญ เพราะการจัดการศึกษาเรียนรู้ดี หมายถึงกระบวนการ
เรียนรู้ พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาไทยที่มีประสิทธิผล 

9. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงานเกี่ยวกับด้าน
ภาษา ทั้ง ภาษาถิ่น ภาษาโบราณ ภาษาไทย และการใช้ภาษา ตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุก
ประเภท 

10. สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกต์และปรับใช้หลักธรรม
คําสอนทางศาสนาเชื่อและประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติให้
บังเกิดผลดีต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม เช่น การถ่ายทอดหลักศาสนา การบวชป่า การประยุกต์ 
ประเพณี บุญประทายข้าว เป็นต้น 
 

บทสรุป 

 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า   ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าและความดีงามที่
จรรโลงชีวิต และวิถีชุมนให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติและสภาวะแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนและ
สมดุล ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นพ้ืนฐานการประกอบอาชีพและเป็นรากฐานการพัฒนาที่เริ่ม 
จากการพัฒนาเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง การพัฒนาเพ่ือการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน และการ
พัฒนาที่เกิดจากการผสมผสานองค์ความรู้สากลบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเดิม เพ่ือเกิดเป็นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นใหม่ที่เหมาะสมกับยุคสมัย 
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 ภูมิปัญญาท้องถิ่นทําให้ชาติและชุมชนผ่านพ้นวิกฤติและดํารงความเป็นชาติ ชุมชน
หรือท้องถิ่นได้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงมีคุณค่าไม่เพียงแต่ต่อท้องถิ่นและผู้คนในท้องถิ่นเท่านั้น 
แต่ยังเอ้ือประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อประเทศชาติในการวางแผนพัฒนาประเทศให้อย่าง
ยั่งยืนและ มั่นคงต่อไป  

จังหวัดอุดรธานีเคยเป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ประมาณ 
5,000-7,000 ปีจากหลักฐาน การค้นพบที่บ้านเชียงอําเภอหนองหานและภาพเขียนสีบนผนัง
ถ้ําที่อําเภอบ้านผือ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นและยอมรับนับถือในวงการศึกษาประวัติศาสตร์และ
โบราณคดีระหว่างประเทศว่า จังหวัดอุดรธานีเป็นชุมชนที่อยู่ของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ที่มี
อารยะธรรมความเจริญในระดับสูงและนับได้เป็นศูนย์รวมแห่งวัฒนธรรมที่หลากหลาย จึง
ก่อให้เกิดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สั่งสมมาของบรรพบุรุษเป็นระยะเวลานาน อาจถ่ายทอดความ
เจริญนี้ไปสู่ประเทศจีนก็อาจเป็นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องปั้นดินเผาสีลายเส้นที่บ้านเชียงนั้น
สันนิษฐานว่าอาจเป็นเครื่องปั้นดินเผาสีลายเส้นที่เก่าที่สุดของโลก ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งที่คน
ในท้องถิ่นรุ่นหลังควรอนุรักษ์และสืบสานต่อไป ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานีส่วนใหญ่จะ
เชื่อมโยงสุ่การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น แหล่งธรรมมะ ประเพณี
ความเชื่อ วิถีการดํารงชีวิตความเป็นอยู่ร่วมถึง วิธีการทําตาลโตนด การถนอมอาหาร การทํา
ไร่นาสวนผสม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  สมุนไพร การทําจักสาน เป็นต้น แม้ในหนังสือเล่มนี้จะ
ไม่ได้กล่าวถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานีทั้งหมดแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่มีอยู่และทรงคุณค่าแก่การจดบันทึกไว้ ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและพัฒนาสืบสานให้ไปสู่ความ
เป็นสากลคู่สังคมไทยต่อไป 
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บทที่ 2 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดอุดรธานี 
 

สภาพทั่วไปของจังหวัดอุดรธาน ี
จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ของประเทศไทย  

อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  564  กิโลเมตรมีพ้ืนที่กว้างใหญ่เป็นอับดับ 11 ของประเทศและ
อับดับ 4 ของภาค มีเนื้อที่ประมาณ   7,331,438.75  ไร่  และประชากรมากเป็นอันดับ 8 
ของประเทศ  ตั้งอยู่บนที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นดินแดนที่มี
อารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง พ้ืนที่เอียงลาดลงสู่แม่น้้าโขง
ทางด้านทิศตะวันตกมีภูเขาและป่าติดต่อกันเป็น แนวยาวตามเขตแดนของจังหวัด ตั้งแต่
อ้าเภอน้้าโสมลงมาทางทิศใต้และตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ทางด้าน จังหวัดกาฬสินธุ์
และสกลนคร มีภูเขาเล็กๆ กระจัดกระจายอยู่เป็นจ้านวนมาก พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย
และดินลูกรัง ชั้นล่างเป็นดินดาน มีเทือกเขาที่ส้าคัญคือ เทือกเขาภูพาน แม่น้้าสายส้าคัญคือ 
แม่น้้าสงคราม ทั้งยังมีแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของภูมิภาค  มีสภาพภูมิประเทศที่
อุดมสมบรูณ์และยังมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายอีกด้วย  
ตราประจ าจังหวัดอุดรธานี 

อุดรธานี” มีความหมายว่า “เมืองทิศเหนือ” เดิมชื่อว่า บ้านหมากแข้ง ต่อมาได้เป็น
ที่ตั้งกองบัญชาการปราบขบถฮ่อที่ทุ่งเชียงค้า แคว้นเชียงขวางในประเทศลาว และได้ยกขึ้น
เป็นมณฑลลาวพวน ควบคุมดูแลปกครองหัวเมืองในภาคอีสานตอนบน ต่อมาภายหลังได้
เปลี่ยนชื่อมณฑลลาวพวนเป็นมณฑลฝ่ายเหนือ เพ่ือหลีกเลี่ยงค้าว่า “ลาวพวน” เมื่อประเทศ
ลาวได้ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อมณฑลฝ่ายเหนือเป็นมณฑลอุดร 
เมื่อกระทรวงมหาดไทย ยกเลิกระบบการปกครองท้องถิ่นแบบมณฑลไป มณฑลอุดรจึง
กลายเป็นเมืองอุดรและจังหวัดอุดรธานีในเวลาต่อมา 

อุดรธานี มาจากมณฑลฝ่ายเหนือ และมณฑลอุดร จึงมีตราประจ้าเมืองเป็นรูปท้าว
กุเวร หรือท้าวเวสสุวัณ ผู้เป็นเทพ หรือโลกบาลรักษาทิศเหนือ เป็นจอมยักษ์ เป็นโลกบาลทิศ
อุดร ใน ไตรภูมิพระร่วงเรียกว่า ท้าวไพศรพณ์มหาราช เป็นยักษ์ด้ารงอยู่ในธรรม มีหน้าที่
ตรวจตราดูแลความเป็นไปของมนุษย์ ดวงตราประจ้าเมืองจึงเป็นรูปวงกลม พ้ืนสีส้ม ภายใน
ดวงตราเป็นรูปยักษ์ยืนบนแท่น มือทั้งสองกุมกระบอง และมีกนกเปลวขนาบสองข้าง 
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สัญลักษณ์ประจ าจังหวัด 
  สัญลักษณ์ประจ้าจังหวัดอุดรธานี เป็นรูปภาชนะดินเผาลายเขียนสีบ้านเชียง (หม้อ
บ้านเชียง) เนื่องจากแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง อ้าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ได้รับการ
ยอมรับและยกย่องประกาศข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจังหวัดอุดรธานีจึงก้าหนดให้เป็น
สัญลักษณ์ประจ้าจังหวัด 
ค าขวัญประจ าจังหวัด 
  น้้าตกจากสันภูพาน อุทยานแห่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด แดนเนรมิต
หนองประจักษ์ เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ 
 

ความหมายของค าขวัญ 

  น้ าตกจากสันภูพาน  หมายถึง น้้าตกยูงทอง ซึ่งมีต้นก้าเนิดที่เทือกเขาภูพาน ตั้งอยู่
บริเวณพ้ืนที่บ้านสว่าง หมู่ที่ 2 ต้าบลน้้าโสม อ้าเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี เป็นน้้าตกที่มีขนาด
ใหญ่ในภูมิภาคนี้ สลับซับซ้อนเป็นชะโงกลดหลั่นกัน 3 ชั้น มีความสูง 40 เมตร จังหวัด
อุดรธานีเมืองแห่งน้้าตกจากสันภูพาน  เนื่องจากภูมิประเทศมีลักษณะเป็นที่ราบสูง   มี
เทือกเขาภูพานเป็นเทือกเขาส้าคัญ  วางตัวเป็นแนวยาวตั้งแต่ทางเหนือถึงใต้  เป็น
แหล่งก้าเนิดของน้้าตกหลายสาย  อาทิ  น้้าตกยูงทอง  ที่อ้าเภอนายูง  น้้าตกที่มีความสวยงาม  
นอกจากนี้ยังมีแม่น้้าสงครามเป็นแม่น้้าสายส้าคัญ อุทยานแห่งธรรมะ หมายถึง วัดป่าสถานที่
ปฏิบัติธรรมะ และเผยแพร่ธรรมะของพระอริยสงฆ์เจ้าสาย พระอาจารย์มั่นภูริทัตโต เช่น วัด
ป่าบ้านตาดของพระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน (พระราชญาณวิสุทธิโสภณ) วัดป่านาค้า
น้อย บ้านนาค้าน้อย อ้าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ของ พระอาจารย์อินทร์ถวาย วัดป่าบ้าน
ค้อ ต.บ้านค้อ อ.บ้านผือ ของพระอาจารย์ทูน ขิปปันโย และอีกหลายวัด จังหวัดอุดรธานีได้ขึ้น
ชื่อว่าเป็นแหล่งธรรมมะ  มีสถานที่ส้าคัญๆ  เกี่ยวกับพุทธศาสนามากมาย  อาทิ  อุทยาน
ประวัติศาสตร์ภูพระบาท  พระพุทธบาทบัวบก  ถ้้าและเพิงหินต่างๆ  ที่มีชิ้นส่วนสลักเสมา  
และหินทรายจ้าหลัก  พระพุทธรูป  ศิลปะสมัยทวาราวดี  ซึ่งค้นพบที่เพิงหินวัดพ่อตา  และ
เพิงหินวัดลูกเขย  นอกจากนี้ยังมีที่ตั้งของวัดส้าคัญ  เช่น  วัดป่าบ้านตาด  ของหลวงตามหา
บัว  วัดโพธิสมภรณ์  เป็นวัดที่สร้างราวปลายสมัยรัชกาลที่  5  วัดมัชฌิมาวาส ซึ่งมีหลวงพ่อ
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นาค  อันเป็นที่สักการะของชาวอุดรธานี วัดทิพยรัฐนิมิต หรือที่เรียกกันว่าวัดป่าบ้านจิก มี
เจดีย์องค์ใหญ่ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุครั้งพุทธกาล  

อารยธรรมห้าพันปี  หมายถึง แหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ที่บ้านเชียง 
ต้าบลบ้านเชียง อ้าเภอหนองหาน เป็นแหล่งที่มีการขุดค้นพบเครื่องปั้นดินเผา เครื่องส้าริด 
และโบราณวัตถุก่อนประวัติศาสตร์ต่างๆ มากมาย นักโบราณคดีสันนิษฐานว่า ลาย
เครื่องปั้นดินเผามีอายุเก่าแก่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันบ้านเชียงได้รับการยกย่องขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม เมื่อปีพ.ศ. 2538 จังหวัดอุดรธานีได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมรดก
โลกจากแหล่งโบราณบ้านเชียง  แหล่งโบราณคดีที่มีอายุราว  5,000  ปี  มีการขุดพบ
โบราณวัตถุ  เศษภาชนะ ดินเผา  โลหะส้าริด  สร้อยคอ ก้าไลแขนที่ท้าจากหินต่างๆ  เครื่องใช้  
อาวุธที่ท้าด้วยโลหะ  ส้าริด และเหล็ก โครงกระดูก ภาชนะใช้สอยต่างๆ  รวมทั้ง ภาชนะเขียน
สีซึ่งรู้จักกันในนาม “หม้อบ้านเชียง”มีลวดลายสวยงาม  เป็นแหล่งโบราณคดีเก่าแก่ที่สุดแห่ง
หนึ่งของโลก  ขุดค้นโดยกรมศิลปากรเมื่อปี  พ.ศ.  251o ก่อนจะได้รับเป็นมรดกโลกอับดับ 4 
ของประเทศไทย  เมื่อเดือนธันวาคม  ปี  พ.ศ.  2535 

 ธานี ผ้าหม่ี ขิด  หมายถึง เป็นเมืองที่ทอผ้าขิดและผ้ามัดหมี่ซึ่งเป็นผ้าเอกลักษณ์ของ
จังหวัด มีการผลิตและจ้าหน่ายมากที่สุดที่บริเวณบ้านนาข่า ต้าบลนาข่า อ้าเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี 

ผ้าหมี่ขิด  เป็นหัตถกรรมพ้ืนบ้านที่มีชื่อเสียงของชาวอุดรธานี  กล่าวกันว่าผ้าหมี่ขิ
ดจากหมู่บ้านาข่า  เป็นผ้าหมี่ขิดคุณภาพดี  ทั้งลวดลายยังสวยงามในขณะที่จ้าหน่ ายในราคา
ย่อมเยา  เป็นงานฝีมือจากชาวจังหวัดอุดรธานีอย่างแท้จริง ในปัจจุบันได้มีการจัดการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมชมกรรมวิธีการทอผ้าหมี่ขิดอย่างใกล้ชิด 

แดนเนรมิตหนองประจักษ์  หมายถึง หนองประจักษ์ ซึ่งเป็นหนองน้้าขนาดใหญ่ 
และเป็นสวนสาธารณะของจังหวัด เดิมชื่อ “หนองนาเกลือ”ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “หนอง
ประจักษ์” เพ่ือถวายพระเกียรติแด่ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม 
พระผู้สร้างเมืองอุดรธานี และในปี พ.ศ. 2530 เทศบาลเมืองอุดรธานีได้ท้าการปรับปรุงบูรณะ 
เพ่ือถวายเป็นราชสักการะแด่พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระ
ชนมพรรษาครบ 5 รอบ และปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “หนองประจักษ์ศิลปาคม” ทุกๆ วัน
จะมีประชาชนไปพักผ่อน และออกก้าลังกายเป็นจ้านวนมาก 
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สวนสาธารณะหนองประจักษ์ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ  กลางเมืองอุดรธานี  เดิมมีชื่อ
ว่า“หนองนาเกลือ”เมื่อครั้งกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมตั้งกองบัญชาการสร้างบ้านแปงเมือง
ก่อนจะมาเปลี่ยนชื่อเป็น“หนองประจักษ์ศิลปาคม”เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.  2496  เพ่ือเป็น
เกียรติประวัติแก่ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้สร้างเมืองอุดรธานี 
ขุนศุภกิจวิเลขการข้าหลวงประจ้าจังหวัดอุดรธานีในขณะนั้นจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อหนองนา
เกลือเป็น หนองประจักษ์ศิลปาคม เพ่ือเป็นเกียรติแก่ท่าน  ต่อมาปี 253o ได้มีการบูรณะ
หนองประจักษ์ใหม่เพ่ือถวายเป็น “ราชสักการะ”แด่องค์สมเด็จพระเจ้าองค์หัวภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช  เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญ พระชนมพรรษาครบ  5  รอบ  ปัจจุบัน
หนองประจักษ์เป็นสถานที่พักผ่อนและออกก้าลังกายใจของชาวอุดรธานีและ ผู้มาเยี่ยมเยือน 

เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ หมายถึง กล้วยไม้ชนิดหนึ่งที่ผลิตและผสมพันธุ์ 
โดยนายประดิษฐ์ ค้าเพ่ิมพูน เกษตรกรนักวิชาการชาวจังหวัดอุดรธานี  เจ้าของสวน“กล้วยไม้
หอมอุดรแสงตะวัน” ซึ่งได้ท้าการผสมพันธุ์กล้วยไม้ได้พันธุ์ใหม่มีคุณสมบัติพิเศษ คือ มีกลิ่น
หอมในตอนเช้ากลีบดอกสีเหลืองปนน้้าตาล สวยงามมาก ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอากาศ 
ออกดอกตลอดปี ฯลฯได้รับการยกย่องจาก นักวิชาการกล้วยไม้ทั่วประเทศ โดยได้รับการจด
ทะเบียนลิขสิทธิ์จากสมาคมกล้วยไม้โลกที่ประเทศอังกฤษ ท้าให้จังหวัดอุดรธานีมีชื่อเสียงใน
ฐานะพ้ืนที่ผลิตกล้วยไม้หอมชื่อ “มิสอุดรซันไฌน์” 

กล้วยไม้หอมอุดรธานีซันไฌน์เป็นกล้วยไม้ที่มีกลิ่นหอมหวนระดับโลกเกิดจากการ
ผสมพันธุ์ของแวนด้าโจเซฟิน แวนเบอโร่  (ใบร่อง)  ใช้เป็นต้นแม่ซึ่งไม่มีกลิ่นหอมกับกล้วยไม้
ป่าของไทย คือ แวนด้าสามปอยดง(ใบแบน)ใช้เป็นต้นพ่อโดยเริ่มผสมเกสรเมื่อปีพ.ศ.252o 

และเริ่มออกดอกเมื่อปีพ.ศ.253o กล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์  จะให้ดอกสีแดงจัดในช่วงฤดู
หนาวโดยจะส่งกลิ่นหอม  ในช่วงเวลา o9.3o – 15.3o น. และจะมีสีทองเคในช่วงฤดูร้อนและ
ฤดูฝนโดยจะส่งกลิ่นหอมในช่วงเวลาo6.oo – 13.oo น.  เจ้าของสายพันธุ์กล้วยไม้นี้ได้แก่ ดร.
ประดิษฐ์  ค้าเพ่ิมพูนซึ่งใช้เวลาการพัฒนาพันธุ์กว่า 11 ปี  และได้รับจดทะเบียนลิขสิทธิ์ที่
สมาคมกล้วยไม้โลกประเทศสหราชอาณาจักร เมื่อปี253o นอกจากนี้ยังได้น้าไปพัฒนาเป็น
น้้าหอมมิสอุดรซันไฌน์   ได้รับการย่อย่องให้เป็นผลิตภัณฑ์  ระดับห้าดาว  ประจ้าพ.ศ.2547  
ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย(OTOP Product  Champion ) ใน
วันที่ 9 ธันวาคม 2547 
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ต้นไม้ประจ าจังหวัดอุดรธานี 
ต้นไม้ประจ้าจังหวัดอุดรธานี คือ “ต้นทองกวาว” หรือ “ต้นดอกจาน” ตามภาษา

อีสาน ซึ่งมีความหมายในตัวเองอยู่หลายประการ คือ พระนามเดิมของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์
เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ตั้งเมืองอุดรธานีนั้น มีพระนามเดิมว่า “พระองค์เจ้าทอง
กองก้อนใหญ่”และเป็นต้นราชสกุล “ทองใหญ่” ขณะที่ พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวง
ประจักษ์ศิลปาคม ได้เคลื่อนทัพไพร่พลจากหนองคาย มาตั้งเมืองอุดรธานีที่บ้านเดื่อหมากแข้ง 
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2436 นั้น เป็นเวลาเดียวกันที่ “ต้นดอกจาน” ก้าลังออกดอกบาน
สะพรั่งและออกดอกนานไปจนถึงเดือนเมษายนของทุกๆปี  

จังหวัดอุดรธานียังมีวรรณคดีหรือต้านานพ้ืนบ้านมากมายหลายเรื่อง ซึ่งแต่งเป็น
กาพย์ กลอนและร้อยแก้ว จารึกลงในใบลาน เก็บรักษาไว้ในวัด และเป็นมุขปาฐะเล่าต่อกันมา
งานบุญเทศกาลจะน้าออกมาอ่านให้คนร่วมงานฟัง 

 

พรรณไม้มงคลพระราชทานประจ าจังหวัด 

 ต้นไม้ประจ้าจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ ต้นเต็ง(Shorea   obtusa ) อันเป็นพรรณไม้
มงคลพระราชทาน เต็งเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบบางท้องถิ่งเรียกว่า ต้นรังหรือต้นฮัง ออกดอกช่วง
เดือนมีนาคม – เมษายน ดอกสีเหลืองบานสะพรั่งทั้งต้น มีกลิ่นหอม 

ดอกไม้ประจ าจังหวัดอุดรธานี  ได้แก่  ดอกทองกาว 

 ทองกวาว (Butea monosperma) เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ  ลักษณะเด่นของดอก คือ 
ดอกขนาดใหญ่ รูปร่างคล้ายดอกถั่วเป็นช่อตามกิ่งก้านสีดอกที่พบมากคือสีแสด ออกดอกราว
เดือนมกราคม – มีนาคม ชาวพ้ืนเมืองเรียกว่า “ดอกจาน”เกร็ดประวัติศาสตร์ ที่มาของ
ดอกไม้ประจ้าจังหวัด ขณะที่พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม 
เคลื่อนย้ายไพร่พลจากหนองคายมาตั้งกองบัญชาการมณฑลลาวพวนที่บ้านหมากแข้งในวันที่
18  มกราคม พ.ศ.2436 เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่“ดอกจานหรือ ทองกวาว” ก้าลังบานสะพรั่ง
ตลอดสองข้างทาง จากเมืองหนองคาย สู่ อุดรธานี 
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การแบ่งการปกครองในจังหวัดอุดรธานี 
การปกครองแบ่งออกเป็น 20 อ้าเภอคือ อ้าเภอเมือง อ้าเภอกุดจับ อ้าเภอหนองวัวซอ 

 อ้าเภอกุมภวาปี อ้าเภอโนนสะอาด อ้าเภอหนองหาน  อ้าเภอทุ่งฝน  อ้าเภอไชวาน  

อ้าเภอศรีธาตุ  อ้าเภอวังสามหมอ  อ้าเภอบ้านดุง  อ้าเภอบ้านผือ  อ้าเภอน้้าโสม อ้าเภอนายูง
อ้าเภอสร้างคอม อ้าเภอหนองแสง  อ้าเภอพิบูลย์รักษ์ อ้าเภอกูแ่ก้ว  อ้าเภอประจักษ์ศิลปาคม   

บทสรุป 

 ดังนั้นหากต้องการจะอนุรักษ์และปรับใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น จึงจ้าเป็นที่จะต้องใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเดิมกับภูมิปัญญาใหม่มาผสมผสานให้
สอดคล้องกับพ้ืนฐานทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นปัจจุบัน ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าคนรุ่นหลังไม่ค่อย
ให้ความส้าคัญ หรือทราบข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในพ้ืนถิ่นของตนเองมากนัก 
จึงจ้าเป็นอย่างมากที่จะต้องจัดท้าเอกสารเผยแพร่ หรือจัดอบรมการถ่ายทอด สืบสาน ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นขึ้นในสถานศึกษาและตามชุมชนในท้องถิ่นให้เป็นรูปแบบของศูนย์การเรียนรู้ 
เพ่ือสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส้าคัญและมีประโยชน์ไว้ไม่ให้สูญหายไปจาก
ท้องถิ่น และให้คนรุ่นหลังที่ได้รับการถ่ายทอดตระหนักถึงคุณค่าความส้าคัญของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตนเองอันจะน้าไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นอย่างยั่งยืน ต่อไป  
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บทที่ 3 

ภูมิปัญญาด้านความเชื่อประเพณีหรือต านานในจังหวัดอุดรธาน ี
 

1. ชื่อเรื่อง คําชะโนด 

ชื่อผู้ที่ให้ข้อมูล  นางสาวสมพร มังษาอุดม  อายุ 52 ปี 
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 39 หมู่ 22 ตําบล บ้านม่วง อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
หมายเลขโทรศัพท ์083-3543254  

สัมภาษณ์วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2556 

ประวัติค าชะโนด 

เมืองคําชะโนดลักษณะพ้ืนที่โดยรอบเป็นเกาะ มีต้นชะโนด เกิดขึ้นรวมกันอยู่ เป็น
กลุ่มประมาณ 20 ไร่ ต้นชะโนดเป็นต้นไม้ชนิดที่หายากมากในประเทศไทย มีลักษณะ
ประกอบด้วยต้นไม้ 3 ชนิดคือ  ต้นมะพร้าว  ต้นหมาก และต้นตาล รวมกันเป็นต้นชะโนด 
ภายในป่าชะโนดยัง มีบ่อน้ําศักดิ์สิทธ์อยู่ตรงกลางเกาะ เรียก ว่า บ่อคําชะโนด เป็นน้ําใต้ดินที่
พุ่งไหลซึมตลอดเวลา ทางจังหวัดได้เลือกน้ํา จากบ่อนี้ไปร่วมในพิธีสําคัญเสมอ นอก จากนี้ยังมี
ศาลเจ้าพ่อพระยาศรีสุทโธที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ ใน ความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งตาม
เรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า เป็นพญานาคราช ที่อาศัยอยู่ใน เมืองบาดาล และใช้เมืองคําชะโนด
แห่งนี้ เป็นที่ขึ้นลงติดต่อระหว่างเมืองบาดาลกับเมือง มนุษย์ และยังมีเรื่องราวของความ
ศักดิ์สิทธิ์น่าศจรรย์ของสถานที่นี้ ให้เป็นที่เล่า ขานแก่ชาวเมืองคําชะโนดได้ 2 เส้นทาง คือ
เส้นทางสายอุดร-หนองคาย เลี้ยวขวาตรง ทางแยกบ้านนาข่า ตามทางหลวงหมายเลข 2255 
ถึงสามแยกบ้านสุมเส้าแล้ว เลี้ยวขวา ไป อ. บ้านดุงต่อไปหมู่บ้านสันติสุข ถึงวัดศิริสุทโธ อีก
ประมาณ 12 กม . หรือใช้เส้นทางอุดร-สกลนคร ประมาน 45 กม. แล้วเลี้ยวซ้ายแยกบ้าน
หนองแม็กไป อ.บ้านดุงอีกประมาณ 40 กม. แล้วไปหมู่บ้านสัติสุข ถึง วัดศิริสุทโธ ประมาณ 
12 กม.  
วังนาคินทร์ค าชะโนด 
              วังนาคินทร์ค าชะโนด หรือชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า เมืองชะโนด สถานที่ดังกล่าว
ตั้งอยู่ระหว่างรอยต่อของตําบลวังทอง ตําลบบ้านม่วงและตําบลบ้านจันทร์อําเภอบ้านดุง 
จังหวัดอุดรธานีวังนาคินทร์คําชะโนด หรือ เมืองคําชะโนดมีเรื่องเล่ากันมาว่า เจ้าพ่อพญาศรี
สุทโธเป็นพญานาค ครองเมืองหนองกระแสครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งเป็นพญานาคเช่นเดียวกัน
ปกครองมีชื่อว่าสุวรรณนาค และมีบริวารฝ่ายละ 5,000 เช่นเดียวกัน ทั้งสองฝ่ายอยู่ร่วมกัน
ด้วยความรัก ความสามัคคี เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันมีอาหารการกินก็แบ่งกันกิน มีการช่วยเหลือ
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ซึ่งกันและกันเป็นเพ่ือนตายกันตลอดมา แต่มีข้อตกลงกันอยู่ข้อหนึ่งว่า ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
ออกไปหากินล่าเนื้อหาอาหารอีกฝ่ายหนึ่งไม่ต้องออกไปล่าเนื้อหาอาหารเพราะเกรงว่าบริวาร
ไพร่พลจะกระทบกระทั่งกัน และอาจจะเกิดรบรากันข้ึนแต่ให้ฝ่ายที่ออกไปล่าเนื้อหาอาหารนํา
อาหารที่หามาได้แบ่งกันกินฝ่ายละครึ่ง การกระทําโดยวิธีนี้อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขตลอดมา 
อยู่มาวันหนึ่งสุวรรณนาคพาบริวารไพร่พลออกไปล่าเนื้อหาอาหารได้ช้างมาเป็นอาหาร ได้แบ่ง
ให้สุทโธนาคครึ่งหนึ่งพร้อมกับนําขนของช้างไปให้ดูเพ่ือเป็นหลักฐานต่างฝ่ายต่างกินเนื้ออย่าง
อ่ิมหนําสําราญด้วยกันทั้งสองฝ่าย และวันต่อมาอีกวันหนึ่งสุวรรณนาคได้พาบริวารไพร่พล
ออกไปล่าเนื้อหาอาหารได้เม่นมา สุวรรณนาคได้แบ่งให้สุทโธนาคครึ่งหนึ่งเหมือนเดิม พร้อม
ทั้งนําขนของเม่นไปให้ดู ปรากฎว่าเม่นตัวเล็กนิดเดียว แต่ขนของเม่นใหญ่เม่นตัวเล็กเมื่อแบ่ง
เนื้อเม่นให้สุทโธนาคจึงต้องแบ่งให้น้อยสุทโธนาคได้พิจารณาดูขนเม่นเห็นว่าขนาดขนช้างเล็ก
นิดเดียวตัวยังใหญ่โตขนาดนี้แต่นี้ขนใหญ่ขนาดนี้ตัวจะใหญ่โตขนาดไหนถึงอย่างไรตัวเม่น
จะต้องใหญ่กว่าช้างอย่างแน่นอน คิดได้อย่างนี้จึงให้เสนาอํามาตย์นําเนื้อเม่นที่ได้รับส่วนแบ่ง
ครึ่งหนึ่งไปคืนให้สุวรรณนาคพร้อมกับฝากบอกไปว่า "ไม่ขอรับอาหารส่วนแบ่งที่ไม่เป็นธรรม
จากเพ่ือนที่ไม่ซื่อสัตย์"  
      ฝ่ายสุวรรณนาคเมื่อได้ยินดังนั้น จึงได้รีบเดินทางไปพบสุทโธนาคเพ่ือชี้แจงให้ทราบว่า
เม่นถึงแม้ขนมันจะใหญ่โตแต่ตัวเล็กนิดเดียว  ขอให้เพ่ือนรับเนื้อเม่นไว้เป็นอาหารเสียเถิด 
สุวรรณนาคพูดเท่าไรสุทโธนาคก็ไม่เชื่อผลสุดท้ายทั้งสองฝ่ายจึงประกาศสงครามกัน ฝ่ายสุทโธ
นาคซึ่งมีความโกรธเป็นทุนอยู่ตั้งแต่เห็นเนื้อเม่นอยู่แล้วจึงสั่งบริวาร ไพร่พลทหารรุกรบทันที 
ฝ่ายสุวรรณนาคจึงรีบเรียกระดมบริวารไพร่พลต่อสู้ทันทีเช่นเดียวกัน ตามการบอกเล่าสู่กันฟัง
มาว่าพญานาค ทั้งสองรบกันอยู่ถึง 7 ปีต่างฝ่ายต่างเมื่อยล้า เพราะต่างฝ่ายต่างหวังจะเอาชนะ
กันให้ได้ เพื่อจะครองความเป็นใหญ่ในหนองกระแสเพียงคนเดียวจนทํา ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่
บริเวณหนองกระแสและบริเวณรอบ หนองกระแสเกิดความเสียหายเดือดร้อนไปตามกัน 
            เมื่อเกิดรบกันรุนแรงที่สุดจนทําให้ พ้ืนโลกสะเทือนเกิดแผ่นดินไหวทั้งหมด เทวดา
น้อยใหญ่ทั้งหลายเกิดความเดือดร้อน ไปทั้งสามภพความเดือดร้อนทั้งหลายได้ทราบไปถึง 
พระ อินทรา ธิราชผู้เป็นใหญ่ เทวดาน้อยใหญ่ทั้งหลายไปเข้าเฝ้าพระอินทร์เพ่ือร้องทุกข์และ
เล่าเหตุการณ์ต่าง ๆให้ฟังเมื่อพระอินทร์ได้ทราบเรื่องตลอดแล้ว จะต้อง หาวิธีการให้พญานาค
ทั้งสองหยุดรบกันเพ่ือความสงบสุขของไตรภพจึงได้เสด็จจากดาวดึงส์ ลงมา ยังเมืองมนุษย์โลก
ที่หนองกระแส แล้วพระอินทร์ตรัส เป็นเทวราชโองการว่า "ให้ท่านทั้งสองหยุดรบกัน
เดี๋ยวนี้"   การทําสงครามครั้งนี้ถือว่าทุกฝ่ายเสมอกัน และหนองกระแสให้ถือว่าเป็นเขตปลอด
สงคราม ให้พญานาคทั้งสองพากันสร้างแม่น้ําคนละสายออกจากหนองกระแส ใครสร้างถึง
ทะเล ก่อนจะ ให้ปลาบึก ขึ้นอยู่ในแม่น้ําแห่งนั้น และให้ถือว่าการทําสงครามครั้งนี้มีความ
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เสมอกัน เพ่ือป้องกันการทะเลาะวิวาทของพญานาคทั้งสอง ให้เอาภูเขาพญาไฟ เป็น เขตกั้น
คนละฝ่าย ใครข้ามไปราวีรุกรานกันขอ ให้ไฟจากภูเขาดงพญาไฟไหม้ฝ่ายนั้นเป็นจุลมหาจุล 
เมื่อพระอินทร์ตรัสเป็นเทวราชโองการดังกล่าวแล้ว 
                  สุทโธนาคจึงพาบริวารไพร่พลอพยพออก จาก หนองกระแสสร้างแม่น้ํามุ่งไป
ทางทิศตะวันออกของหนองกระแส เมื่อถึงตรง ไหนเป็นภูเขาก็คดโค้ง ไปตามภูเขาหรือ 
อาจจะลอดภูเขาบ้างตามความยาก ง่ายในการสร้าง เพราะสุทโธนาคเป็นคนใจร้อน แม่น้ํานี้
เรียกชื่อว่า "แม่น้ําโขง" คําว่า "โขง" จึงมาจาคําว่า "โค้ง" ซึ่งหมายถึงไม่ตรง ส่วนทางฝั่งลาว 
เรียกว่า แม่น้ําของ  ด้านสุวรรณนาค เมื่อได้รับเทวราชโองการ ดังกล่าวจึงพาบริวารไพร่พล
พลอย อพยพออกจากหนองกระแส สร้างแม่น้ํามุ่งไปทางทิศใต้ ของหนองกระแส สุวรรณนาค
เป็นคนตรงพิถีพิถันและเป็นผู้มีใจเย็น การสร้างแม่น้ําจึงต้องทํา ให้ตรงและคิดว่าตรง ๆ จะทํา
ให้ถึงจุดหมายปลายทางก่อน ตนจะได้เป็นผู้ชนะ แม่น้ํานี้เรียกชื่อว่า "แม่น้ําน่าน"แม่น้ําน่าน จึง
เป็นแม่น้ําที่มีความตรงกว่า แม่น้ําทุกสายในประเทศไทยการสร้างแม่น้ําแข่งกันในครั้งนั้น 
ปรากฏว่าสุทโธนาคสร้างแม่น้ําโขงเสร็จก่อนตามสัญญาของพระอินทร์ สุทโธนาคเป็นผู้ชนะ
และปลาบึกจึงต้องขึ้นอยู่แม่น้ําโขงแห่งเดียวในโลกตามการบอกเล่าต่อ ๆ กันมาว่า น้ําในแม่น้ํา
โขงและแม่น้ําในแม่น้ําน่านจะนํามาผสมกันไม่ได้ ถ้าผสมใส่ขวดเดียวกันขวดจะแตกทันที ใน
กรณีนี้ยังไม่เคยเห็นท่านผู้ใดนําน้ําทั้งสองแห่งนี้มาผสมกันสักที สุทโธนาคเมื่อสร้างแม่น้ําโขง
เสร็จแล้ว ปลาบึกข้ึนอยู่แม่น้ําโขงและเป็นผู้ชนะตามสัญญาแล้ว จึงได้แผลงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์
เหาะไปเฝ้าพระอินทร์ ณ ดาวดึงส์ ทูลถามพระอินทร์ว่า "ตัวข้าเป็นชาติเชื้อพญานาคถ้าจะอยู่
บนโลกมนุษย์นานเกินไปก็ไม่ได้ จึงขอทางขึ้นลงระหว่างบาดาลและโลกมนุษย์เอาไว้ 3 แห่ง 
และทูลถามว่าจะให้ครอบครองอยู่ตรงแห่งไหนแน่นอน พระอินทร์ผู้เป็นใหญ่จึงอนุญาตให้มีรู
พญานาคเอาไว้ 3 แห่ง คือ 
           1. ที่ธาตุหลวงนครเวียงจันทน์ 
           2. ที่หนองคันแท 

3. ที่พรหมประกายโลก (ท่ีคําชะโนด)  
พญานาคศรีสุทโธทางลงสู่เมืองพญานาค 
          ส่วนที่ 1-2 เป็นทางขึ้นลงสู่เมืองบาดาลของพญานาคเท่านั้น ส่วนสถานที่ 3 ที่ พรหม
ประกายโลกคือที่พรหมได้กลิ่นไอดิน (ตามตํานานพรหมสร้างโลก)แล้วพรหมเทวดาลงมากิน
ดินจนหมดฤทธิ์กลายเป็นมนุษย์หรือผู้ให้กําเนิดมนุษย์ให้สุทโธนาคไปตั้งบ้านเมืองครอบครอง
เฝ้าอยู่ที่นั้น ซึ่งมีต้นชะโนดขึ้นเป็นสัญลักษณ์ ลักษณะต้นชะโนดให้เอาต้นมะพร้าว ต้นหมาก
และต้นตาลมาผสมกัน อย่างละเท่า ๆ กันและให้ถือเป็นต้นไม้บรรพกาลให้สุทโธนาคมีลักษณะ 
31 วันข้างขึ้น 15 วัน ให้สุทโธนาคและบริวารกลายร่างเป็นมนุษย์เรียกชื่อว่า "เจ้าพ่อพญาศรี
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สุทโธ" มีวังนาคินทร์คําชะโนดเป็นถิ่น และอีก15 วัน ในข้างแรมให้สุทโธนาคและบริวารกลาย
ร่างเป็นนาค เรียกชื่อว่า "พญานาคราชศรีสุทโธ" ให้อาศัยอยู่เมืองบาดาล ตั้งแต่บัดนั้นมาถึงกึ่ง
พุทธกาล นับแต่ปี พ.ศ. 2500 ถอยหลังไป พ่ีน้องชาวบ้านม่วง บ้านเมืองไพร บ้านวังทอง 
อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จะไปพบเห็นชาวเมืองชะโนดไปเที่ยวงานบุญประจําปี หรือบุญ
มหาชาติที่ชาวบ้านเรียกว่าบุญพระเวท ทั้งผู้หญิงและผู้ชายอยู่บ่อยครั้ง และบางทีจะเป็น
ผู้หญิงไปยืมเครื่องมือทอหูก  ( ฟืม )  ไปทอผ้าอยู่เป็นประจําและปาฏิหาริย์ครั้งล่าสุดคือ   
 ปี พ.ศ.2519 เกิดน้ําท่วมใหญ่ในท่ีราบลุ่มแม่น้ําโขง(รวมทั้งท้องที่อําเภอบ้านดุง) แต่น้ําไม่ท่วม 
คําชะโนด 
            เจ้าพ่อพญาศรีสุทโธได้จัดมีการแข่งเรือและประกวดชายงามที่เมืองชะโนด นายคํา
ตา ทองสีเหลือง ซึ่งเป็นชาวบ้านวังทอง ตําบลวังทอง อําเภอบ้านดุง ได้บวชอยู่ที่วัดศิริสุทโธ 
(วัดโนนตูม และได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อ พ.ศ.2533) ติดกับเมืองชะโนดได้เป็นผู้ได้รับคัดเลือก
จากเจ้าพ่อพญาศรีสุทโธให้ไปประกวดชายงาม และบุคคลดังกล่าวเกิดความคลุ้มคลั่งอยู่
ประมาณ 1 อาทิตย์ ญาติพ่ีน้องได้ทําการรักษาโดยใช้หมอเวทมนต์ (อีสานเรียกว่าหมอทํา)จัด
เวรยามอยู่เฝ้ารักษาและในที่สุดได้หายไปนาน ประมาณ 6 ชั่วโมง แล้วได้กลับมาและได้เล่า
เรื่องเมืองชะโนดให้พ่อแม่พ่ีน้องทั้งหลายฟังถึงความงามความวิจิตรพิสดารต่าง ๆ ของเมือง
บาดาลให้ผู้สนใจฟัง 

ปัจจุบันนี้คําชะโนดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีชื่อเสียงในระดับประเทศ เรือตรี อนิวรรตน์ 
พะโยมเยี่ยม อดีตนายอําเภอบ้านดุง ได้ชักชวนข้าราชการทุกฝ่ายตลอดทั้ง ตํารวจ อส. พ่อค้า
ประชาชนได้ทําสะพานทางเข้าเมืองชะโนด ตลอดทั้งปรับปรุงบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ เพ่ือให้เป็น
สถานที่เคารพสักการะของชาวอําเภอบ้านดุง และจังหวัด อ่ืนและจนได้รับการคัดเลือกจาก
จังหวัดอุดรธานีให้นําน้ําจากบ่อศักดิ์สิทธิ์ คําชะโนดไปร่วมงาน พระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 5 รอบ ณ มณฑลพระราชพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ 
5 ธันวาคม 2530 และในปี พ.ศ.2533 นายมังกร มาเวียงปลัดอําเภอบ้านดุง (หัวหน้าฝ่าย
กิจการพิเศษ) ได้ชักชวนข้าราชการ พ่อค้าประชาชน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดทําบุญทอดผ้าป่า
สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือความมั่นคงแข็งแรงเข้าไปเมืองชะโนด   
ผีจ้างหนัง 

"ผีจ้างหนังที่คําชะโนด" (คนอีสานเรียก ผีบังบด หรือเมืองลับแล ไม่สามารถมองเห็น
ได้ทั่วไป นอกเสียจากว่าจะมีอะไรดลใจให้เห็น) โดยเมื่อปี พ.ศ.2532 ธงชัย แสงชัย เจ้าของ
บริษัทหนังเร่ดังกล่าว ได้เล่าว่า ตนเองถูกว่าจ้างจากใครคนหนึ่งให้ไปฉายหนังกลางแปลงที่
งานวัด ที่หมู่บ้านวังทอง แถวป่าคําชะโนด ด้วยจํานวนเงิน 4,000บาท แต่มีข้อแม้คือ ต้องฉาย
จบแค่ตี 4 ของวันใหม่ และให้ออกจากหมู่บ้านก่อนฟ้าสางโดยห้ามหันหลังกลับมามอง 
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หลังจากที่วางเงินมัดจําเสร็จ เจ้าของหนังก็จัดแจงเตรียมของอุปกรณ์สัมภาระ ฟิล์ม
หนังที่จะนําไปฉาย ไปกับลูกน้องอีก 4 รวมเป็น 5 คน โดยขึ้นรถบรรทุก 6 ล้อมีหลังคา ออก
จากตัวจังหวัดบ่ายแก่ ๆ ขับรถเข้าไปแถวป่าคําชะโนดก็เริ่มมืด ยิ่งขับไปทางเส้นทางตามที่ผู้
ว่าจ้างบอกก็ไม่เห็นว่าจะเจอหมู่บ้านหรือคนที่จะมารับ จึงนึกว่าหลงกัน ระหว่างจอดรถว่าจะ
ย้อนกลับไปดีหรือไม่ ก็มีผู้หญิง 2 คนใส่ชุดดํามาร้องเรียกว่าจะนําไปที่วัด คนขับที่เป็นเจ้าของ
หนังก็รับขึ้นรถ แต่แกก็สงสัยว่า 2 คนนี้โผล่มาจากไหนในที่มืดๆ อย่างนี้ พาหนะอะไรก็ไม่มี 
เมื่อขับเข้าไปในหมู่บ้านก็ยิ่งให้ชวนสงสัยใหญ่ว่า ทําไมไม่มีเสียงลําโพงออกมาจากงานวัด ไม่มี
เสียง หมอลํา หรือการละเล่นอะไรเลย พอไปถึงหมู่บ้านก็มีคนมารับ แต่แปลกว่าทุกคนจะใส่
เสื้อสีขาวกับดํา ถ้าเป็นผู้ชายใส่ชุดขาว ผู้หญิงใส่ชุดดําแยกให้เห็นชัดเจนแม้แต่เด็ก แต่ที่แปลก
ทุกคนจะทาหน้าขาวหมดเหมือนใช้ครีมพอกหน้า เมื่อถึงที่แล้วทุกคนก็เริ่มตั้งจอภาพยนตร์ 
เดินสายไฟ และเปิดเครื่องปั่นไฟ ระหว่างที่กําลังกุลีกุจอติดตั้งก็เริ่มเห็นผู้คนทยอยมานั่งดูหนัง 
แต่จะแยกชายหญิงชัดเจน ไม่นั่งรวมกัน และปกติของงานวัดจะต้องมีแม่ค้าแม่ขายมาขายน้ํา 
ขายถั่ว ขายปลาหมึกย่าง แต่ที่นี่กลับไม่มีแม่ค้าสักคน พอติดตั้งเสร็จก็เริ่มฉายหนัง หนังที่เอา
ไปฉายมี 4 เรื่อง เรื่องแรกเป็นหนังสงคราม เรื่องที่ 2 เป็นหนังตลกแอ็คชั่น เรื่องที่ 3 กับ 4 
เป็นหนังผี ระหว่างฉายคนพากย์ก็พยายามพากย์ยิงมุกตลกๆ แต่ไม่มีใครหัวเราะหรือแสดง
อารมณ์อย่างใดเลย ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้ไปฉายที่ไหน คนก็จะหัวเราะตลอด จนเริ่มฉายเรื่องที่ 3 
ที่เป็นหนังผี สังเกตท่าทางคนที่มาดูเริ่มตั้งใจดู ทั้งที่บรรยากาศตอนนั้นก็เที่ยงคืนดูน่ากลัว
มากๆ ระหว่างนั้นทางเจ้าภาพก็จัดข้าวต้มถ้วยเล็กมาให้ทีมงานฉายหนังกินกัน ทางทีมงานเห็น
แล้วก็ละเหี่ยใจ มีแต่ข้าวต้มซีดๆ กะเนื้อชิ้นเล็กๆ แต่เพ่ือไม่ให้เป็นการเสียน้ําใจ ทางทีมงานก็
เลยกินกัน ปรากฏว่าเป็นข้าวต้มที่อร่อยที่สุดที่เคยกินกันมา หลังจากฉายหนังจบถึงตี 2 ผู้คนก็
แยกย้ายกันกลับ แป๊บเดียวก็สลายไปหมด ไม่มีใครเหลืออยู่เลย ทางทีมงานก็เก็บอุปกรณ์ขึ้น
รถ โดยมีผู้หญิงสองคนนั่งรถออกมาส่ง ก่อนจะร่ําลาก็จ่ายค่าจ้างที่เหลือซึ่งเป็นเงินเหรียญ
ทั้งหมด พอออกมาส่งถึงปากซอยผู้หญิงสองคนนั้นลงจากรถ พอรถออกตัวคนขับที่เป็นเจ้าของ
หนังกลางแปลงหันกลับมาดูก็ไม่เห็นผู้หญิง 2 คนนั้นแล้ว  

หลังจากกลับมาถึงบริษัท ธงชัย ก็เกิดความสงสัย จึงเช็คประวัติกับผู้ว่าจ้างที่ถ่าย
เอกสารให้ตอนวางมัดจํา ก็พบตัวว่ามีชื่อนี้จริง แต่เจ้าตัวบอกว่าไม่เคยไปว่าจ้างใครไปฉายหนัง
ตามวันและเวลาที่บอก เมื่อสงสัยจัดก็เลยสอบถามไปยังเจ้าอาวาสวัดที่เอาหนังไปฉาย ทางเจ้า
อาวาสก็บอกว่าในวันนั้นที่วัดไม่ได้มีการจัดงานแต่อย่างใด แต่เจ้าอาวาสเล่าว่า ในคืนวันที่
เจ้าของหนังมาบอกว่ามีการฉายหนัง ที่ป่าคําชะโนดจะมีเสียงซู่ๆ เหมือนกับมีพายุพัดเข้ามา 
ทั้งๆ ที่คืนนั้นไม่มีลมใหญ่พัดมาจากไหน 
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หลักค าสอน 

การทะเลาะเบาะแว้งกันของพญานาค 2 ตน จากสาเหตุเล็กๆน้อยๆทําให้เกิดความ
วุ่นวายใหญ่โตขึ้น เพราะเพียงไม่คุยหรือปรับความเข้าใจกันดีๆ ถ้าปรับความเข้าใจหรือพูด
อธิบายเหตุผลให้กันและกันฟังดีๆ เรื่องราววุ่นวายทั้งหลายก็จะไม่เกิดขึ้นตามมาทีหลัง  ฉะนั้น
จึงสะท้อนคําสอนให้คนในปัจจุบันสามัคคีกัน เวลามีเรื่องอะไรที่ไม่เข้าใจกัน ก็ควรหันหน้าเข้า
มาคุยดีๆ จะได้ไม่มีเรื่องราวทะเลาะเบาะแว้งหรือผิดใจกัน เป็นเรื่องราวใหญ่โต บางครั้งการ
ทะเลาะเบาะแว้งหรือการผิดใจกันในอดีตอาจตามไปทําร้ายคุณในอนาคตก็ได้  

 
ภาพที่ 1 ทางเข้าคําชะโนด 
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2. เรื่อง ตํานานบ้านหมากแข้ง 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล นาย  บดินทร์   ดีวงษ์    อายุ 50 ปี 
ที่อยู ่บ้านเลขท่ี 260/3   ต. หมากแข้ง  อ. เมือง  จ.อุดรธานี  41000 

หมายเลขโทรศัพท์  089112-3145  

สัมภาษณ์วันที่ 23 สิงหาคม 2556 

ประวัติ หรือ เนื้อหา 

 ตํานานบ้านหมากแข้ง จังหวัดอุดรธานี เดิมมีชื่อเรียกว่า “บ้านหมากแข้ง” เป็น
หมู่บ้านร้างมานาน และหมู่บ้านนี้ก็มีต้นหมากแข้ง หรือมะเขือพวงต้นใหญ่อยู่หนึ่งต้น ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 40 ซม. และหมู่บ้านแห่งนี้ก็มีตํานานเล่าขานมาว่า                        
 วังของ “กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม” ต้ังอยู่ที่สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี 
ในปัจจุบัน หันหน้าทางทิศเหนือ หน้าวังด้านซ้ายมือมีต้นโพธิ์ใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง ซึ้งปัจจุบัน
จังหวัดอุดรธานี ได้อนุรักษ์เอาไว้ ด้านตรงข้ามของวัง “เสด็จในกรม” มีวัดอยู่วัดหนึ่ง ชื่อว่า 
“วัดเก่า”  ต่อมาจึงตั้งชื่อว่า “วัดมัชฌิมาวาส” บริเวณวัดมีลักษณะเป็นโนน ชาวบ้านเรียกว่า  
“โนนหมากแข้ง”  มีเจดีย์ศิลาแลง สัณฐานคล้ายกรงนกเขา ตั้งอยู่บนโนนแห่งนั้น เป็นเจดีย์ 
คล่อมตอหมากแข้งใหญ่เอาไว้ตํานานยังกล่าวไว้ว่า สถานที่แห่งนี้เคยมีต้นหมากแข้งขนาดใหญ่
อยู่ต้นหนึ่ง เจ้ามหาชีวิตแห่งล้านช้างร่มขาว ได้ให้ทหารมาโค่นไปทํากลองใหญ่ได้ถึง 3 ใบ เจ้า
มหาชีวิตให้เก็บกลอง 1 ใบไว้เพ่ือใช้ตีเป็นสัญญาณบอกเหตุ เมื่อมีศัตรูมารุกรานราวีที่เมืองศรี
สัตนาคนหุต เวียงจันทร์ กลองใหญ่ใบที่สอง ได้สั่งให้ น้ําไปไว้ที่เมืองหลวงพระบาง ส่วนใบที่
สามนั้นมีขนาดเล็กกว่าสองใบแรก เจ้ามหาชีวิตแห่งอาณาจักรล้านช้างให้ทหารนําไปไว้ที่วัด
เก่าตั้งอยู่ริมหนองบัวมีชื่อเรียกว่า “วัดหนองบัว”  เมื่อได้กลองมาจาก “เจ้ามหาชีวิตแห่งลาว” 
แล้วจึงได้ตั้งชื่อใหม่ว่า “วัดหนองบัวกลอง” เมื่อกลองหายไป ชาวบ้านจึงเรียกชื่อว่า “วัด
หนองบัว” ตามเดิม แต่ปัจจุบันได้ตั่งชื่อว่า  “วัดอาจสุรวิหาร”  

มีตํานานเล่าแยกแยะออกมาอีกว่า สาเหตุที่ “เจ้ามหาชีวิตแห่งลาว”  ได้ให้เก็บกลอง
ใบแรกไว้เพ่ือให้ใช้ตีเป็นสัญญาณบอกเหตุเมื่อมีศัตรูมารุกรานราวีที่นครเวียงจันทร์นั้น เพราะ
กลองใบนี้เมื่อตีแล้วจะมีเสียงดังมาก และดังไปจนถึงเมืองบาดาล เป็นสัญญาณให้ ”พญานาค” 
นําไพร่พลขึ้นมาช่วยรบจนข้าศึกพ่ายแพ้ทุกครั้ง กลองใหญ่ใบนี้ชาวลาวหวงแหนมาก ต้องจัด
ทหารเข้าเวรยามรักษาอย่างเข้มแข็ง ไม่ยอมให้ผู้คนเข้าไปใกล้เพราะเกรงว่าจะถูกขโมยไป  
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 ต่อมาก็ได้มีคนปัญญาดี เกิดขึ้นในแผ่นดินสยาม นามว่า “เซียงเมี่ยง” ตามตํานาน
นิทานพ้ืนบ้าน ของอีสาน หรือ “ศรีธนญชัย” คนปัญญาไวแห่งกรุงศรีอยุธยานั่นเอง เมื่อ
กองทัพไทยยกพลไปตีเมืองเวียงจันทร์ ก็พ่ายแพ้ทุกครั้งเพราะนาคขึ้นมาช่วย “เซียงเมื่ยง” คน
ปัญญาดีจึงได้อาสาไปหลอกให้เจ้ามหาชีวิตเอากลองไปทําลาย ไม่เช่นนั้นบ้านเมืองจะเกิดเหตุ
เพทภัยร้าย เจ้าลาวหลงเชื่อสั่งให้ทหารนําเอากลองไปทําลายทิ้ง จากนั้น “เซียงเมี่ยง” จึงได้
ส่งสัญญาณให้กองทัพเข้าตีเมืองและยึดได้ในที่สุด เมื่อยึดได้แล้ว “เซียงเมี่ยง” จึงได้ ช่างฝีมือดี
จัดการปิดรูพญานาคเอาไว้ และสถานที่ตรงนั้นก็คือ “พระธาตุหลวง” ที่ก่อสร้างด้วย
ศิลปกรรมล้านช้างอันงดงามในปัจจุบัน หันมาว่าเรื่อง “ต้นหมากแข้ง” ใหญ่ กันต่อไป  

เมื่อถูกตัดไปแล้วก็คงเหลือแต่ตอ จะใหญ่หรือไม่ขนาดพระภิกษุ 8 รูปขึ้นนั่งฉันจังหัน
ได้อย่างสบาย นี้คือการเล่าสืบทอดต่อกันมา แต่ผู้เขียนคิดว่าพระภิกษุ 8 รูป คงไม่ได้ขึ้นนั่งฉัน
อาหารอยู่บนตอหมากแข้งหรอก คงนั่งล้อมวงฉันจังหันรอบตอหมากแข้งกระมัง ต้นหมาแข้ง 
จะโตขนาดไหน ก็ลองหันไปฟังท่านเจ้าคุณปู่ พระเทพวิสุธาจารย์ (บุญ ปุญสิริมหาเถร) หรือ 
“หลวงปู่ดีเนาะ”  เจ้าอาวาสรูปที่ 3 วัดมัชฌิมาวาส  พระอารามหลวง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.
อุดรธานี เคยพูดไว้ว่า ที่โนนมากแข้งแห่งนี้ มีต้นหมากแข้งขนาดเล็กอยู่มากมาย แต่มีต้นใหญ่
เท่าต้นมะพร้าวอยู่ต้นหนึ่งแต่ต้นไม่สูง เป็นพุ่มกิ่งก้านสาขาแผ่ออกไป ประมาณ ปี พ.ศ.2442  

ก็มีแพะซึ้งเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นจํานวนมาก ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวัฒนานุวงศ์ 
ผู้ปกครองมณฑลลาวพวน อุดรธานี เข้าไปกัดกินกิ่งก้านต้นหมาก แข้งจนตายและสุญพันธุ์ไป 
หลวงปู่ดีเนาะ เข้าใจว่า ต้นหมากแข้งต้นนี้คงเป็นลูกหลานของต้นหมากแข้ง ที่เจ้ามหาชีวิต
แห่งอาณาจักรล้านช้างร่มขาว ตัดเอาไปทํากลองเพลก็ได้ ส่วนเจดีย์ศิลาแลงนั้นตั้งอยู่ตรงกลาง
พระอุโบสถในปัจจุบัน 
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3. ชื่อเรื่อง ประเพณีโคมลม 

ชื่อผู้ให้ข้อมูล  พระลําปาง ฉายาติกฺขวีโร  ว่องไว 

ที่อยู ่  วัดพระแท่น อําเภอพิบูลรักษ์  จังหวัดอุดรธานี 
ประวัติ หรือเนื้อหาความเป็นมาของโคมลม 

 เป็นประเพณีดั้งเดิมของบ้านแดง อําเภอพิบูลย์รักษ์ ตั้งแต่เดิมสมัยหลวงปู่พิบูลย์ยังมี
ชีวิตอยู่ โดยมากเป็นประเพณีของชาวอีสานทุกแห่ง แต่ใครจะรักษาได้ไม่ได้เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
โคมมีอยู่ 2 ประเภทคือ โคมลมและโคมไฟ โคมลมนิยมปล่อยกลางวันวันออกพรรษา โคมไฟ
ปล่อยกลางคืนในวันขึ้น 15 ค่ําและแรม 1 ค่ํา เดือน 11 การปล่อยโคมลมก็ดี โคมไฟก็ดี เป็น
ประเพณีนิยมว่าคือวันเข้าพรรษาของภิกษุ พระสงฆ์ทั้งปวง จะเชื้อเชิญเทพ เทวา อารักษ์ เจ้า
ดิน เจ้าน้ํา เจ้าลม เจ้าไฟ เจ้าป่า เจ้าเขา ผีสาง นางไม้ต่างๆ ให้มารวมกันอยู่ที่วัดวาอารามที่มี
ภิกษุจําพรรษาให้คอยดูแลปกป้องคุ้มครองพระสงฆ์ สามเณร แม่ชี ตลอดถึง อุบาสก อุบาสิกา 
ผู้มาปฏิบัติธรรมประจําวัด ตลอดถึงชาวบ้านผู้มาบําเพ็ญกุศลก็ดี ไม่มาก็ดี ให้ภูมิทั้งปวง
เหล่านั้นช่วยคุ้มครองดูแลรักษา ไม่ให้เกิดอันตรายต่อภิกษุ สามเณร และญาติโยมเหล่านั้น ให้
ได้ตั้งหน้าตั้งตารักษาศีล เจริญภวนา ศึกษาพระธรรมวินัย ให้การจําพรรษาของภิกษุ อยู่ได้
ตลอดไตรมาส 3 เดือน ไม่ให้โพยภัยอันตรายใดๆ เกิดขึ้น หลังจากออกพรรษาแล้ว เช้าวันขึ้น 
15 ค่ําเดือน 11 และ แรม 1 ค่ํา เดือน 11 จะมีการส่งเจ้าที่เจ้าภูมิที่เชื้อเชิญมารักษาการจํา
พรรษาของภิกษุในช่วงศึกษาพระธรรมวินัยให้กลับบ้าน ส่วนผู้มาจากน้ําก็ส่งไปทางเรือ ด้วย
การส่งโทง เครื่องอุปโภคบริโภคตามน้ํา ส่วนพวกมาจากภูมิดินและป่าเขาก็จะทําเป็นโทงข้าว
ดํา ข้าวแดง เครื่องกิน ของใช้ต่างๆไปส่งให้พ้นเขตบ้าน  

ส่วนพวกมาจากทางอากาศ ก็มีการปล่อยโคมลม โคมไฟ ฉะนั้นประเพณีของพระสงฆ์
ผู้นําศาสนาจึงได้นําญาติโยม ทําบุญบําเพ็ญกุศล เป็นกรณีพิเศษ เลี้ยงเจ้าที่ เจ้าภูมิ ที่ได้เชื้อ
เชิญมา คุ้มครองดูแลช่วงที่เข้าพรรษา พอออกพรรษาแล้วก็มีการเลี้ยงส่ง ดังนั้นประเพณีการ
ปล่อยโคมลมก็ดี การปล่อยโคมไฟก็ดี ก็ถือว่าเป็นการส่งเจ้าที่เจ้าภูมิกลับบ้านตน ดังคําที่ว่า 
ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ ภูมมานี วายานี ภูมิเจ้าที่มาสู่ที่นี้แล้ว ขอให้ภูมิเหล่านั้นจงกลับไป
ที่อยู่ของตนด้วยความสุขสวัสดีเถิด นิมิตชั่วร้ายเสียหายอันใด ที่ไม่ถูกใจพ่อเจ้าบ้านแม่เจ้า
เรือน ขอนิมิตเหล่านั้นจงพินาศฉิบหายไปจกดวงชะตาราศีของทุกคน   หลวงปู่พิบูลย์ ท่านมี
ความเห็นว่าการเล่นโคมลมและโคมไฟเป็นเอกลักษณ์ของชาวบ้านถิ่นนี้ แต่การปล่อยโคมไฟมี
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อันตรายที่แฝงอยู่ เพราะไฟจากข้ีไต้ที่เป็นเชื้อเพลิงเผาให้เกิดอากาศร้อน อาจจะยังไม่มอดเมื่อ
ตกถึงพ้ืน และหากลูกไฟดังกล่าวตกลงทุ่งนาของชาวบ้านที่มีข้าวสุกเหลืองเต็มทุ่ง หรือตกลง
หลังคาบ้านเรือนซึ่งมุงแฝก ก็จะเป็นเหตุเกิดไฟไหม้ ก่อให้เกิดความเสียหายมากกว่าประโยชน์
ที่ได้รับ หลวงปู่พิบูลย์ จึงแนะนําให้ชาวบ้านแดงเล่นโคมลมซึ่งไม่มีอันตรายแต่เพียงอย่างเดียว 

แต่เดิมการปล่อยโคมลมเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านจัดขึ้นเอง มิได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการ   ต่อมา
ภายหลังประมาณ  ปี 2536 นายบุญสืบ แช่มซ้อย มาเป็นหัวหน้ากิ่งหรือนายอําเภอพิบูลย์
รักษ์ ได้ไปปรึกษาหารือกับท่านพระครูมัญจาภิรักษ์ เจ้าคณะอําเภอพิบูลย์รักษ์ เห็นว่าควรจะ
ให้มีงานประจําอําเภอเหมือนเมืองใหญ่ๆ ที่มีขนมธรรมเนียมประเพณีวัฒนะธรรมประจําเมือง 
เช่น จังหวัดนครพนมก็มีงานไหลเรือไฟ จังหวัดหนองคายก็มีงานปราบฮ้อ จังหวัดเลยก็มีงาน
แห่ผีตาโขน จังหวัดอุดรธานีก็มีงานทุ่งศรีเมือง จึงได้ปรึกษาหารือกันว่า เราเป็นอําเภอตั้งใหม่ 
ควรจะมีประเพณีวัฒนะธรรมประจําอําเภอ พระครูมัญจาภิรักษ์ ได้บรรยายเรื่องโคมลมให้นาย
บุญสืบฟัง และได้ทําการทดลองโคมลมให้ดู เป็นที่ถูกใจของนายอําเภอบุญสืบ จึงได้ประชุม
ข้าราชการ หน่วยงานต่างๆ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกคนต่างเห็นชอบ แล้วได้ปรึกษาหารือกับเจ้า
คณะอําเภอว่าจะเลื่อนการปล่อยโคมลมออกพรรษาออกมาชักหนึ่งเดือนได้หรือไม่  

เพ่ือให้เหมาะกับการจัดงาน ท่านพระครูก็ให้ข้อคิดว่า ไม่มีปัญหาอันใด เพราะการส่ง
ภูมิทางวัดได้จัดทําอยู่แล้ว ส่วนจะจัดงานประเพณีส่งเจ้าที่เจ้าภูมิ รื่นเริง สนุกสนาน ก็ไม่มี
อะไรขัดข้อง จึงร่วมกันตกลงจัดเป็นประเพณี โคมลมลอยฟ้า ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม ดูของ
สวยงามพิบูลย์รักษ์ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เพ่ือให้งานนั้นยิ่งใหญ่และสนุกสนาน จึงมีการแข่งขัน
โคมลมแต่ละหมู่บ้านในอําเภอพิบูลย์รักษ์ ให้จัดโคมลมหมู่บ้านละ 3 ลูกบ้าง 5 ลูกบ้าง ใหญ่
บ้าง เล็กบ้าง ตามการจัดงานแข่งขันและมีงานอย่างอ่ืนประกอบด้วย เช่น เครื่องมือ เครื่องใช้ 
อันเป็นส่วนประกอบอาชีพของชุมชนและหมู่บ้าน นํามาประกอบเพ่ือโฆษณา ให้ผู้คนทั้งหลาย
มาเที่ยวดูงาน ได้เห็นประเพณี วิถีชีวิตของชาวอําเภอพิบูลย์รักษ์มาตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาจนถึง
ทุกวันนี้ 
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ลักษณะของโคมลม 

โคมลม มีลักษณะคล้ายถุงลมทําด้วยการนําเอากระดาษแก้วมาปะติดและต่อกันจน
กลายเป็นถุงลมส่วนใหญ่มีขนาดประมาณ 27 ลูกบาศก์เมตร(3X3X3 เมตร) ถึง 125 ลูกบาศก์
เมตร( 5X5X5 เมตรลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าโดยใช้อากาศร้อนจากควันที่ใส่เข้าไปพยุงตัวโคมให้ลอย
ขึ้น  

 

วิธีการปล่อยโคมลม 

การที่จะทําให้โคมลมขึ้นสู้ท้องฟ้านั้นต้องอาศัยแรงดันจากควัน ซึ่งได้จากการนําเอา
เศษฟางข้าวจากการทํานาของชาวบ้านมาจุดไฟก่อให้เกิดควัน และมีการนําเอาสังกะสีมาม้วน
ทําเป็นท่อที่จะทําให้สามารถนําเอาควันจากพ้ืนเข้าสู้โคมลมได้อย่างเต็มที่ 

 

สถานที่และช่วงเวลาในการจัดงานประเพณีโคมลม 

ปัจจุบันประเพณีโคมลมจะจัดจะจัดขึ้นพร้อมงานผ้ามัดหมีย้อมคราม โดยใช้ชื่องานว่า
ประเพณี โคมลมลอยฟ้า ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม ดูของสวยงามพิบูลย์รักษ์ ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วง
เดือนธันวาคมของทุกปี ณ วัดพระแท่น และสนามหน้าที่ว่าการอําเภอพิบูลย์รักษ์โดยในงานจัด
ให้มีการกระโดดร่ม การแข่งขันเต้นแอโรบิค การแข่งขันโคมลมประเภทสวยงามและความคิด
สร้างสรรค์ การแสดงและจําหน่ายผ้ามัดหมี่ย้อมคราม 
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ภาพที่ 2 การปล่อยโคมลอย 
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4. ชื่อเรื่อง    อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทบัวบก  

ชื่อผู้ให้ข้อมูล พะยอม วิทยา      อายุ   72  ปี 

ที่อยู่  บ้านติ้ว ตําบลเมืองพาน อําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 
หมายเลขโทรศัพท์  088-7188532   

สัมภาษณ์วันที่    24     สิงหาคม   2556 

ประวัติ หรือเนื้อหา       

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทบัวบก อยู่ที่อําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี อยู่ห่าง
จากตัวเมืองอุดร ฯ ประมาณ 55 กิโลเมตร รอยพระพุทธบาท ประดิษฐานอยู่ภายในพระธาตุ
เจดีย์พระพุทธบาทบัวบก ซึ่งมีลักษณะคล้ายพระธาตุพนม 
      ตามตํานานพระเจ้าเหยียบโลก กล่าวไว้ว่า พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาโปรดสัตว์ในที่ต่าง 
ๆ เป็นจํานวนมาก ครั้งหนึ่ง พระพุทธองค์ได้เสด็จมาประทับอยู่ที่ดอยนันทะดังฮี ในแคว้น
หลวงพระบาง ได้ทรงทราบว่า นาคแถบฝั่งโขงมีความดุร้าย มักรบกวนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย
อยู่เป็นประจํา เพ่ือที่จะโปรดสัตว์ให้พ้นทุกข์ พระองค์จึงได้เสด็จไปยังถ้ําหนองบัวบาน และถ้ํา
บัวบก อันเป็นที่อาศัยของนาค 2 ตัว คือ กุทโธปาปนาค และมิลินทนาค พระพุทธองค์ได้ทรง
แสดงธรรมแก่กุทโธปาปนาค เมื่อกุทโธปาปนาคได้สดับพระธรรมเทศนา ก็บังเกิดความเลื่อมใส
ประกาศตนเป็นอุบาสก และถือพระไตรสรณาคมณ์เป็นสรณะ ที่พ่ึงที่ระลึกตลอดชีวิต หลังจาก
นั้นกุทโธปาปนาคก็นึกถึงน้องชายคือมิลินทนาคว่า ควรจะได้สดับพระธรรมเทศนาจากพระ
พุทธองค์เช่นตน เพ่ือจะได้ประพฤติตนในทางที่ถูกท่ีควร จึงได้กราบทูลขอให้พระพุทธเจ้าเสด็จ
ไปโปรด เมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาถึงถ้ําบัวบกอันเป็นที่อยู่ของมิลินทนาค มิลินทนาคก็แสดง
ฤทธิ์อํานาจเพื่อขดัขวาง และทําร้ายพระพุทธองค์ด้วยวิธีต่าง ๆ แต่ไม่เป็นผล  

ในที่สุดจึงได้แปลงร่างเป็นมนุษย์  เข้าไปนมัสการพระพุทธองค์เพ่ือขอขมา 
พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดมิลินทนาค เมื่อมิลินทนาคได้สดับพระธรรมเทศนาแล้ว ก็
สํานึกผิดในสิ่งที่ตนได้กระทําไปแล้ว และทูลขอบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา แต่
เนื่องจากมิลินทนาคมิใช่มนุษย์ พระพุทธองค์จึงอุปสมบทให้ไม่ได้ เพราะผิดพระวินัย ดังนั้น
พระพุทธองค์จึงทรงประทานไตรสรณาคมณ์ ให้มิลินทนาคไว้เป็นสรณะที่พ่ึงที่ระลึกและถือ
ปฏิบัติต่อไป เป็นการเปลี่ยนวิถีชีวิต จากที่เคยเบียดเบียนทําร้ายสัตว์โลกมาเป็นช่วยเหลือ
เกื้อกูลสัตว์โลก ตามแนวทางของพระพุทธศาสนา 
         เมื่อมิลินทนาค รบัไตรสรณาคมณ์แล้ว จึงกราบทูลขอรอยพระบาทพระพุทธองค์ไว้เป็น
ที่สักการะบูชา พระพุทธองค์ทรงพิจารณาสถานที่แล้ว จึงได้ประทับรอยพระพุทธบาทไว้ ณ 
สถานที่นี้ แล้วจึงเสด็จกลับพระเชตวันมหาวิหาร พระพุทธบาทแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า พระพุทธบาท
บัวบก ตามชื่อถํ้าบัวบกนี้มิลินทนาคอาศัยอยู่ 
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         บริเวณวัดพระพุทธบาทบัวบก มีสถานที่อันเนื่องมาจาก ตํานานข้าวต้น คือ ถ้ํา
พญานาค อยู่ไม่ไกลจากพระพุทธบาทนัก มีลักษณะเป็นรูโพรงขนาดใหญ่ พอที่คนสองคนจะ
ลงไปได้พร้อมๆกันกล่าวกันว่าเป็นที่อาศัยของพญามิลินทนาคตามตํานานและเชื่อกันว่ารูถ้ํา
พญานาคนี้สามารถทะลุออกไปสู่แม่น้ําโขงได้           

หลังจากนั้น พระพุทธบาทแห่งนี้ก็ถูกทอดทิ้งมาเป็นระยะเวลานานกว่าสองพันปี 
อาจจะมีผู้บูรณะมาตามลําดับแต่ไม่ปรากฎหลักฐาน การบูรณะครั้งล่าสุดดังที่เห็นเป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน เป็นการบูรณะเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2462 โดยมีพระภิกษุสงฆ์จํานวนหนึ่งจากอําเภอ
ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม มีพระศรีทัตเป็นผู้นํา ได้ธุดงค์มาตามลําดับจนถึง อําเภอบ้านผือ 
จังหวัดอุดรธานี เพื่อค้นหารอยพระพุทธบาทตามตํานานดังกล่าวข้างต้น ชาวบ้านในแถบนั้นก็
ให้ข้อมูลตามที่ทราบ ในที่สุดก็ได้ค้นพบรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ จากนั้นจึงได้ขอแรงชาวบ้าน
ในพ้ืนที่และบริเวณใกล้เคียง สร้างพระเจดีย์ครอบรอยพระบาท ในการก่อสร้างต้องนําวัสดุมา
จากที่ห่างไกล ทั้งจากประเทศไทยและจากประเทศลาว การคมนาคมก็ไม่สะดวก ทําให้การ
ก่อสร้างเป็นไปด้วยความยากลําบาก และใช้เวลามาก แต่ด้วยแรงศรัทธาและความตั้งใจแน่ว
แน่ การก่อสร้างก็แล้วเสร็จ โดยใช้เวลาถึง 14 ปี 

 



31 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุดรธาน ี

    
      ภาพที่ 3 เจดีย์ครอบรอยพระบาท                  
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ภาพที่ 4 รอยพระพุทธบาท 
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5. ชื่อเรื่อง เจ้าปู่ศรีสุทโธ 

ชื่อผู้ให้ข้อมูล  นายผุ นาดีศรีสุข 

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 58 หมู่.6 ข้อยประดู่ ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี  
หมายเลขโทรศัพท ์087-2225041  

สัมภาษณ์วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2556 

ประวัติ หรือเนื้อหา 

เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพยําเกรงและศรัทธาของคนในอําเภอบ้านดุงจังหวัด
อุดรธานี และอีสานตอนบน  คําชะโนดตั้งอยู่ที่ตําบลวังทอง มีรอยต่อกับตําบลบ้านม่วง ตําบล
บ้านจันทร์ อําเภอบ้านดุงคําชะโนด ในภาษาถิ่น คํา คือ ที่ที่มีน้ําซับไม่เคยเหือดแห้ง ชะโนด 
ต้นไม้ที่มีลักษณะประหลาด ประสมกันระหว่างต้นตาล และต้นมะพร้าว ชะโนดเป็นภาษา
เขมร (โตนด = ต้นตาล) ชะโนดเป็นปาล์มชนิดหนึ่งไม่มีหนาม 

นายอําเภอบ้านดุงเป็นประธานในพิธีเลี้ยง มีดนตรี แคน ซึง กลอง ประกอบ เครื่อง
เลี้ยงจะจัดตั้งหน้าศาลเจ้าปู่ ในฤดูกาลเข้าพรรษาจะต้องจัดผ้าขาวไปห่มให้เจ้าปู่ ในวัน
เข้าพรรษา ถือว่าเจ้าปู่ถือศีลบวชต้องนุ่งขาวห่มขาว เมื่อออกพรรษาจะเปลี่ยนผ้าห่มให้เจ้าปู่
เป็นผ้าแดง 
วิธีการด าเนินการพิธีกรรมหรือหลักค าสอน 

จะมีพิธีเลี้ยงเจ้าปู่ศรีสุทโธทุกปี และจัดเป็นงานใหญ่มีทั้งพิธีเลี้ยงของชาวบ้านจะเลี้ยง
ในวันพุธ ก็จะจัดเครื่องเลี้ยงไปเลี้ยงที่ศาลเจ้าปู่ และหากผู้ใดที่บนบานเจ้าปู่ไว้ยังไม่ได้แก้บนก็
จะถือโอกาสแก้บนไปพร้อมกับการเลี้ยงก็ได้ จะแต่งเครื่องตามที่บนบานไว้มาเลี้ยงร่วม อีกพิธี
เลี้ยง คือทางอําเภอจะเลี้ยงเจ้าปู่ปีละ 2 ครั้ง  

๑. เลี้ยงในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี 
๒. เลี้ยงในวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี 

เครื่องเลี้ยงประกอบด้วย 

1.หัวหมู 1 คู ่   2.เป็ด 1 คู ่
3.ไก่ 1 คู ่   4.แป๊ะซะปลา 1 คู ่
5.เหล้า 2 ขวด   6.น้ําเขียว น้ําดํา น้ําแดง เหลือง แดง ขาว อย่าง

ละคู่  
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7.ผลไม้ 9 อย่าง จะเป็นอะไรก็ได้ 8.ขัน 5 ขัน 8 

9.พาข้าวทิพ 2 พา (สําหรับข้าวทิพ หรือขันข้าวทิพ)ประกอบด้วย  ข้าวต้มโรยด้วยงา
สุก ถั่วคั่ว น้ําผึ้ง สําหรับละ 9 อย่าง 

   

ภาพที่ 5 เจ้าปู่ศรีสุทโธ  
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ภาพที่ 6 ศาลเจ้าปู่ 
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ภาพที่ 7 บริเวณรอบๆศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ 
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6. ชื่อเรื่อง  บุญปราสาทผึ้งไทพวน 

ชื่อผู้ให้ข้อมูล  นาย  ประยงค์  อินทร์กง  อายุ  62  ปี 
ที่อยู่  บ้านเลขที่   118  บ้านหนองกาลึม ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 
สัมภาษณ์วันที่   25 สิงหาคม 2556 

ประวัติ หรือเนื้อหา 

ช่วงเวลา จะกระทําในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11หรือวันออกพรรษา เรียกว่า บุญเดือน 
11 ตามฮีตคองของชาวอีสานเป็นประเพณีของชาวอีสาน ตามฮีตสิบสองคอง 14 เดือน 11 ขึ้น 
15 ค่ํา หรือวันออกพรรษา ต้องทําปราสาทผึ้ง เพ่ือบูชาพระพุทธเจ้า การทําบุญปราสาทผึ้งจะ
เริ่มในตอนเช้าวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 ชาวบ้านทําอาหารไปตักบาตรเลี้ยงพระที่วัด เสร็จจาก
เลี้ยงพระแล้วก็จะแบ่งหน้าที่กันทําเป็นกลุ่มๆ เช่น บางกลุ่มจะไปช่วยกันหุงน้ํามันมะพร้าว 
เพ่ือใช้จุดประทีปบูชา ในวันนี้และแบ่งส่วนถวายวัดไว้ใช้ตามไฟในช่วงพ้นพรรษาไปแล้ว กลุ่ม
ช่างฝีมือจะไปปลูกร้านประทีปไว้ที่หน้าวิหารหรือหน้าหอแจก (ศาลาการเปรียญ)เป็นร้านไม้สูง
ประมาณเมตรเศษๆ พื้นร้านปูด้วยไม้ไผ่สานขัดแตะ ตกแต่งร้านด้วยทางมะพร้าวและต้นกล้วย
ให้ดูงดงาม เพ่ือวางถาดประทีป และทําโครงปราสาทผึ้งด้วยไม้ไผ่ และกาบกล้วย แล้วแทง
หยวกเป็นรูปเขี้ยวหมา ตกแต่งโครงปราสาทเป็นรูปหอปราสาท ซึ่งจะมีขนาดเล็กใหญ่ขึ้นกับ
ศรัทธาและกําลังของคุ้มบ้านฝ่ายหญิงจะแบ่งกําลังทําถาดประทีปไส้ประทีบ และทําดอกผึ้ง
ประดับปราสาท ถาดประทีบจะทําจากผลมะตูมกา ส้มกา ตามป่าในหมู่บ้าน นํามาผ่าซีกแล้ว
ควักไส้ออกให้หมด ขูดผิวให้เรียบ ไส้ประทีบจะนําด้ายมาฟ่ันให้เป็นรูปตีนกา เพ่ือรําลึกถึงแม่
กาที่ได้อุปการะเลี้ยงดูพระกกุธสันโธ ปัจเจกพระพุทธเจ้าในอดีต แล้ววางไส้ประทีบลงในถาด
ประทีป เทน้ํามันมะพร้าวลงถาดประทีป เพ่ือใช้จุดที่ร้านประทีบหรือที่บ้านของตนฝ่ายหญิงที่
ทําดอกผึ้งจะนําขี้ผึ้งมาใส่ถ้วยหรือขันลงลอยในน้ําร้อนที่ตั้งไฟอ่อนๆ ไว้ให้ขี้ผึ้งละลาย แล้วใช้
ผลมะละกอปอกเปลือกก้นมะละกอแล้วเอาก้นมะละกอจุ่มขี้ผึ้งที่ละลายแล้วยกลงจุ่มน้ําเย็น 
ดอกผึ้งจะหลุดร่อนออกมา อยากได้ดอกผึ้งหลากสีจะใช้สีขี้ผึ้งสีต่าง ๆ กัน เหลืองเข้มเหลือง
อ่อน เหลืองสด ขาว แล้วใช้ดอกไม้ป่า ดอกไม้พ้ืนบ้านเสียบตรงกลางเป็นเกสร แล้วนําไป
ประดับตัวปราสาทได้ปราสาทผึ้งที่งดงาม จากนั้นจัดเครื่องไทยธรรม มี สมุด ดินสอ ผ้าสบง
จีวร และเครื่องใช้อื่นๆ และปัจจัยทั้งหลายตกค่ําชาวบ้านจะแห่ปราสาทผึ้งไปวัด เมื่อถึงวัดจะ
นําปราสาทผึ้งไปเดินเวียนประทักษิณวิหารหรือหอแจกก่อน 3 รอบจึงจะเอาปราสาทผึ้งขึ้นไป
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ตั้งไว้หน้าพระประธาน ในวิหารหรือบนหอแจก หลังจากกราบพระประธานแล้ว ชาวบ้านยังไม่
ถวายปราสาทผึ้งจะลงมาที่ร้านประทีปมาร่วมกันจุดประทีปบูชา ขณะจุดประทีปก็จะจุด
ดอกไม้ไฟ พลุ ไปด้วย และจุดโคมลอย นอกจากจะจุดธูปเทียนบูชาไปด้วย เมื่อจุดประทีปบูชา
พระพุทธเจ้าแล้วชาวบ้านจะกลับขึ้นไปที่วิหารหรือหอแจก ฟังพระสวดปริตรมงคล และฟัง
พระเทศน์อานิสงส์การทําปราสาทผึ้ง 1 กัณฑ์ แล้วจึงถวายปราสาทผึ้ง และเครื่องไทยธรรมแด่
พระภิกษุสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธีการทําบุญปราสาทผึ้ง เมื่อพระภิกษุสงฆ์ชักเครื่ องไทยธรรมไป
แล้วชาวบ้านจะนําปราสาทผึ้งมาท้ิงไว้ตามตนไม้ 
 

วิธีการด าเนินการพิธีกรรมหรือหลักค าสอน 

การทําบุญปราสาทผึ้งของไทพวนบ้านหนองกาลึม ตําบลเมืองพาน อําเภอบ้านผือ 
จังหวัดอุดรธานี จะเริ่มจากทําบุญตักบาตรในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 แต่ละคุ้มจะแห่ปราสาท
ผึ้งไปที่วัด นําปราสาทผึ้งไปแห่เวียนรอบวิหาร หรือหอแจก 3 รอบ จึงนําขึ้นไปไว้บนหอแจก 
หรือวิหาร แล้วลงมาจุดถาดประทีปบูชาพระพุทธเจ้า ปล่อยโคมลอย (โคมลม) เสร็จขึ้นไป
ถวายปราสาทผึ้งและเครื่องไทยธรรม ฟังสวดพระปริตรมงคล และฟังเทศน์อานิสงส์การทําบุญ
ปราสาทผึ้ง เมื่อพระภิกษุสงฆ์ชักเครื่องไทยธรรม และดอกผึ้งเพ่ือนไปฟ่ันเป็นเทียนไว้ใช้จุด
ในช่วงออกพรรษาไปแล้ว ก็จะนําปราสาทผึ้งมาทิ้งไว้ตามโคนต้นไม้ในวัด เป็นเสร็จพิธีการ
ทําบุญปราสาทผึ้ง เพ่ือบูชาพระพุทธเจ้า 
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ภาพที่ 8 ปราสาทผึ้งไทพวน 
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7. ชื่อเรื่อง    ประเพณีแข่งเรือลําน้ําปาว  อําเภอกุมภวาปี 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล  นางขวัญพร  จันทะสมพร  อายุ 56 ปี 

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 97/3 หมู่ 3 ต.ปะโค  อ.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370 

หมายเลขโทรศัพท์  083-341-0626  

สัมภาษณ์วันที่  20  กันยายน  2556 

ประวัติ หรือเนื้อหา 

ประเพณีแข่งเรือลําน้ําปาว  อําเภอกุมภวาปี แหล่งน้ําที่เป็นต้นกําเนิดลําน้ําปาวคือ 
หนองหานน้อย หรือหนองหานกุมภวาปี เมื่อถึงวันเพ็ญเดือนสิบเอ็ดอันเป็นช่วงฤดูออกพรรษา 
ชาวอําเภอกุมภวาปีจะจัดประเพณีการแข่งเรือในลําน้ําปาว หน้าศาลเจ้ากุมภวาปีของทุกปี 

ลําน้ําปาวแห่งนี้เปรียบเสมือนสายโลหิตใหญ่ที่ผูกพันกับชาวอําเภอกุมภวาปี ในการ
ประกอบอาชีพ การดํารงชีพมาเป็นเวลาช้านาน เมื่อยามว่างจากการทํางาน ก็จะจัดการ
แข่งขันเรือยาว เป็นประจําสืบทอดต่อกันมาจนเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่สําคัญถือเป็นมรดก
แห่งลําน้ําปาว เพ่ือร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองและให้ยิ่งใหญ่ เป็นเอกลักษณ์
และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่น 

วิธีการด าเนินการพิธีกรรมหรือหลักค าสอน 

เมื่อถึงวันเพ็ญเดือนสิบเอ็ดอันเป็นช่วงฤดูออกพรรษาชาวอําเภอกุมภวาปีจะจัด
ประเพณีการแข่งเรือในลําน้ําปาว  หน้าศาลเจ้ากุมภวาปีของทุกปีเพ่ือแสดงความจงรักภักดี
ของพสกนิกร เพ่ือเป็นการสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมทะนุบํารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ํา และ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการใช้ภูมิปัญญาของท้องถิ่นในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
ส่งเสริมการออกกําลังกายการกีฬาทางน้ําและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี 
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ภาพที่ 9 ประเพณีการแข่งเรือในลําน้ําปาว 

 

8. ชื่อเรื่อง บุญแจกข้าว 

ชื่อผู้ให้ข้อมูล  นายแสนมั่น  อิทไชยา  อายุ 56  ปี 
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 24 หมู 1 บ้านถ่อนนาลับ ตําบลถ่อนนาลับ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
หมายเลขโทรศัพท์ 086-1678524 

ประวัติ หรือเนื้อหา 

ชาวอุดรธานีมีความเชื่อว่าดวงวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว หากไม่ได้รับการ
ทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แล้ว ดวงวิญญาณนั้นก็จะมีแต่ความอดอยากทนทุกข์ทรมานและ
ไม่ได้ไปผุดไปเกิด ด้วยความเชื่อดังกล่าวนี้จึงทําให้มีการจัดงานหรือการทําบุญอุทิศส่วนกุศลไป
ให้ผู้ที่เสียชีวิต หรือเรียกว่า การทําบุญแจกข้าว 

การทําบุญแจกข้าวเป็นการทําบุญเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติพ่ีน้องที่ได้ล่วงลับไป 
ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พ่ีน้องปู่ย่าตายายพ่ีป้าน้าอา ซึ่งผู้เสียชีวิตเหล่านั้นได้เสียชีวิตไปได้ไม่นาน
มากนัก ประมาณ 1-3 ปี 

http://ที่นี่ประเพณีไทย.blogspot.com/search/label/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://ที่นี่ประเพณีไทย.blogspot.com/search/label/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7


42 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุดรธาน ี

โดยการทําบุญแจกข้าวนี้ ต้องมีการระบุไปว่ามีความต้องการจะทําบุญแจกข้าวให้ใคร 
โดยจะมีการจัดงานกันใหญ่พอสมควรโดยมีการบอกกล่าวเพ่ือนบ้านใกล้เคียงและ ภายใน
หมู่บ้านหรือต่างหมู่บ้าน และมีการบอกกล่าวไปถึงญาติพ่ีน้องที่อยู่ห่างไกลให้มาร่วมงานนี้ด้วย 

งานทําบุญแจกข้าวนี้นิยมทํากันในเดือนสี่ จะเป็นข้างขึ้นหรือข้างแรมก็ได้ เพราะช่วง
นี้เป็นช่วงที่ชาวอีสานว่างเว้นจากการทําไร่ไถนาจึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะในการทํากิจกรรมนี้ 
การทําบุญแจกข้าวเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากสําหรับชาวอีสานเพราะชาวอีสานมีความเชื่อ
ว่าทุกคนที่เสียชีวิตไปแล้ว ต้องได้กินข้าวแจก หากคนใดที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วไม่ได้ทําบุญแจก
ข้าวไปให้บุคคลนั้นจะได้รับความอดอยากไม่ได้ไปผุดไปเกิด จะยังคงวนเวียนเพ่ือรอรับข้าวแจก
จากญาติพ่ีน้องต่อไป 

บุคคลใดเมือ่มีญาติท่ีเสียชีวิตไปแล้วไม่ได้ทําบุญแจกข้าวอุทิศส่วนกุศลไปให้ ก็จะถูกดู
หมิ่นดูแคลนจากคนภายในหมู่บ้าน ว่าไม่รู้จักบุญคุณไม่รักใคร่ญาติที่เสียชีวิตไป เป็นคนเห็นแก่
ตัวไม่รู้จักเสียสละ 
 

วิธีการด าเนินการพิธีกรรม วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ 
ก่อนการทําบุญแจกข้าวจะมีการบอกเล่าญาติพ่ีน้องและเพ่ือนบ้านว่าจะมีการ

ทําบุญ ให้ญาติที่เสียชีวิตไป พอถึงวันทําบุญในช่วงตอนกลางวันจะมีการจัดแต่งเครื่องไทยทาน 
เรียกว่า ห่ออัฎฐิ และมีการจัดเลี้ยง อาหารกลางวันแก่ผู้ที่มาจัดแต่งเครื่องไทยทานและมา
ช่วยงานในเรื่องต่างๆ บางครั้งภายในงานก็จะมีการบวชนาคด้วย ในช่วงเย็นก็จะมีการฟังเทศน์
และในช่วงกลางคืนก็ก็จะมีงานมหรสพที่เจ้าภาพของงานว่าจ้างมา ไม่ว่าจะเป็น หมอลํา 
ภาพยนตร์ เป็นต้น 

ในช่วงเช้าของวันใหม่จะมีการถวายอาหารและเครื่องไทยทานแด่พระภิกษุสงฆ์ โดย
จะนิมนต์มาบ้านเจ้าภาพหรือนําไปถวายที่วัดก็ได้ หลังจากนั้นก็จะมีการถวายผ้าบังสกุล ฟัง
เทศน์ และกรวดน้ําเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไป หลังจากนั้นก็จะมีการจัดเลี้ยงอาหารให้
ผู้ที่มาร่วมงาน ก็เป็นอันเสร็จพิธี การทําบุญแจกข้าวแก่ญาติที่เสียชีวิตไป ชนชาวอีสานถือเรื่อง
ความกตัญญูต่อญาติพ่ีน้องและผู้มีพระคุณ การจัดงานทําบุญแจกข้าวจึงเป็นการแสดงความ
กตัญญูต่อผู้ที่เสียชีวิตไป เพ่ือให้ดวงวิญญาณของคนเหล่านั้นได้รับบุญกุศลและไปเกิดใหม่ไม่
ต้องวนเวียนเพื่อรอรับส่วนบุญอีกต่อไป 
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ภาพที่ 10 เครื่องไทยทาน 
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9. ชื่อเรื่อง  ความเชื่อโบราณของชาวอุดรธานี 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล นายโกวิท มณีชื่น  อายุ  49 ปี 
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 41 หมู่ที่ 2  ตําบลนากว้าง  อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
สัมภาษณ์วันที่  25 สิงหาคม 2556 

เนื้อหา 
1.) ห้ามใส่ชุดสีดําเยี่ยมคนป่วย เพราะสีดําเป็นสีที่คนโบราณถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของ

ความทุกข์โศก การใส่ชุดดําไปเยี่ยมผู้ป่วยนั้นเป็นการแช่งให้ผู้ป่วยตายเร็วขึ้น 

2.) จิ้งจกร้องทัก ห้ามออกจากบ้านเด็ดขาด โดยถ้าเสียงนั้นอยู่ด้านหลังหรือตรงศีรษะ
ให้เลื่อนการเดินทางแต่หากเสียงร้องทักอยู่ด้านหน้าหรือซ้าย ให้เดินทางได้ จะทําให้การ
เดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นสะดวกสบาย 

3.) ตุ๊กแกร้องตอนกลางวัน เชื่อว่าจะมีเหตุร้ายเพราะตามปกติแล้วตุ๊กแกท่ีอาศัยใน
บ้านมักจะร้องตอนกลางคืนถ้าร้องตอนกลางวันถือเป็นลางบอกเหตุร้าย เนื่องจากคนโบราณ
เชื่อว่าตุ๊กแกคือวิญญาณของปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วมาอาศัยอยู่ คอยคุ้มครองลูกหลานจาก
ภัยอันตราย 

4.) นกแสกเกาะหลังคาบ้าน จะเกิดลางร้าย เพราะนกแสกเป็นนกที่ถือว่าให้ความ
อัปมงคลเนื่องจากโดยธรรมชาตินกแสกมักจะไม่มาปะปนอยู่ตามที่อยู่อาศัยของคน 

5.) ถ้านกถ่ายรดบนศีรษะ เชื่อว่าจะโชคร้ายหากกําลังจะออกเดินทางแล้วถูกนกถ่าย
รดที่ศรีษะซะก่อนให้หยุดการเดินทางทันที หรือเลื่อนกําหนดออกไปเป็นวันรุ่งขึ้น 

6.) เมือ่ตัวเงินตัวทองคลานเข้าบ้าน ให้พูดแต่สิ่งดีๆ ไม่ให้ไล่ 
7.) กลางคืนถ้าได้ยินเสียงร้องทักห้ามขานรับ เพราะเชื่อว่าเป็นเสียงของดวงวิญญาณ

อาจจะมาหลอนมาหลอกหรือเป็นการเชิญวิญญาณเข้าบ้าน 

8.) คนที่มีไฝที่ริมฝีปากล่าง ให้ระวังปากนําเคราะห์ เพราะพูดไม่คิด และมักเป็นคนใจ
ร้อน อารมณ์รุนแรงขาดเหตุผลในการยับยั้งชั่งใจ 

9.) คนใดท่ีมีลักษณะผมหยิกๆ หน้าสั้นคอสั้น มักจะเจ้าชู้(แต่เป็นความเชื่อขําๆนะ อัน
นี้ต้องคิดว่าต้องดูต่อจากภายในหัวใจ) 

10.) คนใบหูใหญ่มักร่ํารวยและมีบุญวาสนา คนใบหูหนาเป็นคนมีศีลธรรมคนใบหูบาง
เป็นคนโดดเดี่ยว ไร้บุญวาสนา 
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11.) คนที่พูดจาหลายเสียงในการพูดคุยครั้งเดียวกันเป็นคนคบยาก เพราะหาความ
แน่นอนอะไรไม่ได้ 

12.) คนหัวล้านมักจะเจ้าชู้และเจ้าเล่ห์ ซึ่งได้ต้นแบบมาจากขุนช้างในวรรณคดี ทําให้
คนโบราณเชื่อว่า คนลักษณะแบบนี้จะมีนิสัยเหมือนขุนช้าง 

13.) เด็กทารกคนใดที่เกิดมาแล้วมีปาน คนโบราณเชื่อว่า ได้เกิดมาแล้วชาติหนึ่ง 
(ชาติที่แล้ว) และถูกป้ายด้วยของตําหนิเอาไว้หากเป็นปานแดงหมายถึงถูกป้ายด้วยปูนแดงและ
หากเป็นปานดําหมายถึงถูกป้ายด้วยถ่าน 

14.) ห้ามปลูกต้นไม้ที่วัดปลูกมาแล้ว  (เช่น ไปเอาต้นไม้ที่อยู่ในวัดมาปลูกที่
บ้าน) เพราะเชื่อกันว่า ต้นไม้ที่ขึ้นตามวัดหรือนําไปปลูกที่วัดเป็นของสูงและสมควรอยู่ในวัด 
หากนํามาปลูกที่บ้านจะทําให้บ้านนั้นตกอับ 

15.) ห้ามตัดผมวันพุธเพราะเชื่อว่าการตัดผมวันพุธจะทําให้เกิดอัปมงคลกับชีวิต
เพราะอย่างนี้ ร้านตัดผมหลายร้านจะนิยมหยุดทําการในวันพุธ 

16.) หากตาซ้ายกระตุก เชื่อว่ามีเคราะห์ โชคร้ายผิดหวัง ถ้าตาขวากระตุกถือว่าโชค
ดี แต่ถ้าเป็นในช่วงกลางคืน ตาขวากระตุกจะไม่ดี จะมีเคราะห์มีเหตุร้ายเกิดขึ้น แต่ถ้าหากเป็น
ตาซ้ายกระตุกจะมีโชคลาภจากเพ่ือน 

17.) หากสัตว์ป่าเข้าบ้านเชื่อว่าจะนําความอัปมงคลมาให้ ควรจุดธูปเทียนดอกไม้และ
เชิญให้ออกจากบ้านพร้อมกับขอพรให้นําพาสิ่งดีงามมาให้ 

18.) ห้ามเผาศพวันศุกร์เพราะคนโบราณถือว่าการเผาศพในวันศุกร์จะให้ทุกข์กับคน
เป็นญาติ เนื่องจากวันศุกร์เป็นวันแห่งโชคลาภ เหมาะกับงานมงคลมากกว่า 

19.) ในขณะที่กําลังสางผม หากหวีเกิดหักคาผม จะเกิดเรื่องไม่ดีตามมา ให้นําหวีนั้น
ทิ้งไปเลย (ซื้อมาเป็นพันเป็นหมื่นก็อย่าเสียดาย) ไม่ให้เก็บไว้ใช้หรือนําไปซ่อมมาใช้ใหม่ 

20.) ตอนกลางคืนถ้าได้กลิ่นธูปลอยมา คนโบราณเชื่อกันว่า เป็นวิญญาณของญาติ
สนิทภายในครอบครัวมาหา 
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10. ชื่อเรื่อง การสะเดาะเคราะห์ 

ชื่อผู้ให้ข้อมูล  นายสมศักดิ์  สินสัตย์   อายุ 58 ปี 
ที่อยู่ บ้านเลขที่  159 หมู่ที่ 5  ต.อ้อมกอ  อ.บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
สัมภาษณ์วันที่     23 สิงหาคม 2556 

ประวัติ หรือเนื้อหา 

  ในอดีตมีความเชื่อว่าคนที่เจ็บไข้ คนที่ประสบอุบัติเหตุ นอนหลับฝันไม่ดี การเสียเงิน
เสียทองโดยสุดวิสัย เป็นต้น เหล่านี้ถือว่าเป็นคราวเคราะห์ของแต่ละคน เพราะฉะนั้นจะต้องมี
การส่งเคราะห์ส่งเข็ญ การสะเดาะเคราะห์ มีการเผาเทียนเผาบาปตามประเพณีทางด้าน
ศาสนาพราหม์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับผู้ที่ประสบเหตุการณ์ให้มีความรู้สึกที่ดี
ขึ้นหลังจากที่มีการประกอบพิธีกรรมเสร็จสิ้นไปแล้ว เนื่องจากถือว่าเป็นการส่งเคราะห์ ปลด
เคราะห์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ชาวอุดรธานีนิยม สะเดาะเคราะห์วันสงกรานต์ นิยมทําพร้อมกับการทําบุญอุทิศให้
บรรพบุรุษ พ่อแม่ ปู่ย่า ตายายที่เสียชีวิตแล้ว ให้ท่านเหล่านั้นอํานวยอวยพรขับไล่เสนียดจัญไร
ไม่ให้เข้ามาย่ํายีลูกหลาน 

วิธีการด าเนินการพิธีกรรมหรือหลักค าสอน 

มีการทํากระทง 5 กระทง แต่ละกระทงจะใส่เครื่องแปดคือจะใส่อะไรลงไปในกระทง
ต้องใส่ชนิดละ 8 ชิ้น ตัวอย่างเครื่องในกระทง ผ้าดํา ผ้าแดง แกงส้ม แกงหวาน ข้าวดํา ข้าว
แดง พริก เกลือ ดอกไม้ ข้าวตอก ดอกไม้ น้ําส้มป่อย เป็นต้น โดยขณะที่ประกอบพิธีกรรม 
กระทงจะต้องตั้งอยู่ตรงหน้าของคนที่จะร่วมพิธีกรรมนั้น ซึ่งพิธีกรรมนั้นก็จะมีการส่งเคราะห์
จากนั้นก็สะเดาะเคราะห์ต่อ เป็นโอกาสทําบุญใส่บาตร บริจาคเป็นทาน ปล่อยสัตว์ให้ชีวิตเป็น
ทาน สวดมนต์ไหว้พระและนั่งสมาธิให้คนหันมาทําแต่กรรมดีพร้อมกับ รักษากรรมดีความดี
เอาไว้ให้ได้ และหมั่นชําระล้างจิตใจให้ใสสะอาด ไม่มีสิ่งที่จะมาทําให้เศร้าหมองอีกต่อไป 

วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ 
ผ้าดํา ผ้าแดง แกงส้ม แกงหวาน ข้าวดํา ข้าวแดง พริก เกลือ ดอกไม้ ข้าวตอก 

ดอกไม้ น้ําส้มป่อย 
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ภาพที่ 11  กระทงแต่งแก้สะเดาะเคราะห์ 1  

 
ภาพที่ 12  กระทงแต่งแก้สะเดาะเคราะห์ 2 
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ภาพที่ 13  กระทงแต่งแก้สะเดาะเคราะห์ 

 

11. ชื่อเรื่อง  ผีก่องก่อย 

ชื่อผู้ให้ข้อมูล  นางสงสาร สุขคลี่   อายุ 78 ปี 
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 109หมู่ 1 บ้านถ่อนนาลับ ต.ถ่อนนาลับ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี  
หมายเลขโทรศัพท์  0861576717   

สัมภาษณ์วันที่   15 สิงหาคม 2556 

ประวัติความเป็นมา  
ชาวภูไทที่บ้านถ่อนนาลับ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ที่มีบรรพบุรุษ ที่ อําเภอ

หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร มีความเชื่อว่า ผีก่องก่อยเป็นผู้หญิงที่มีผมยาวสีแดง มีใบหน้าเรียว
แหลม บ้างก็ว่ามีรูปร่างลักษณะเหมือนลิง แต่มีขนาดเล็กกว่าลิงหรือลิงลมเสียอีก และเชื่ออีก
ว่า ผีก่องก่อยเป็นผีที่มีครอบครัว บ้างก็อาศัยอยู่ในถ้ําหรือโพรงไม้ ออกหากินโดยจับปลากิน
ตามลําห้วย หรือแม่น้ํา บางครั้งก็ขโมยปลาหรือข้าวของของผู้คน อีกทั้งยังเชื่อว่า ผีก่องก่อย
ชอบเดินถอยหลัง และพูดอะไรที่ตรงข้ามกับความจริงเสมอ อีกทั้งยังเชื่ออีกว่า ผีก่องก่อยมี

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
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ทรัพย์สินสมบัติสะสมอยู่มาก ซึ่งบางครั้งหากไปพบทรัพย์สมบัติหรือปลาตกอยู่กลางทางหรือ
ในป่า โดยไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของ ห้ามเก็บมา เพราะอาจเป็นผีก่องก่อย ผีก่องก่อยจะ
ตามมาทวงคืน โดยอาจจะทําร้ายมนุษย์ด้วยการล้วงควักตับไตไส้พุงกินเป็นอาหารได้ในเวลา
หลับ เช่นเดียวกับผีปอบ ซึ่งผู้ที่ถูกผีก่องก่อยล้วงควักอวัยวะภายในไปกินนั้น จะเสียชีวิต
เหมือนนอนหลับปกติ เรียกว่า "ใหลตาย" 

ก่องก่อย เป็นผีป่าชนิดหนึ่ง (ผีไพร) ลักษณะรูปร่างจะเป็นผีที่มีขาข้างเดียว บ้างก็ว่ามี
ปากเป็นท่อเหมือนแมลงวัน เวลาไปไหนมาไหนจะกระโดดไปด้วยขาข้างเดียว และส่งเสียงร้อง
ว่า "ก่องก่อย ๆ" อันเป็นที่มาของชื่อ เชื่อว่ามีหน้าตาคล้ายลิงหรือค่าง บ้างเรียกว่า ผีโป่ง หรือผี
โป่งค่าง สันนิษฐานว่า ความเชื่อเรื่องผีโป่ง ก็คือ ค่างแก่ที่หน้าตาน่าเกลียดไม่สามารถขึ้นต้นไม้
ได้ มีความเชื่อของคนบางกลุ่มว่า ถ้าได้ดื่มเลือดค่างจะทําให้ร่างกายคงกระพันเป็นอมตะ ชาว
ภูไทบ้านถ่อนนาลับมีความเชื่อว่า ผีก่องก่อย จะดูดเลือดจากหัวแม่เท้าของคนค้างแรมในป่า 
วิธีการป้องกันคือ ให้นอนไขว้ขาหรือชิดเท้ากันทั้งสองข้างและอย่านอนเอาขาหรือเท้าออก
นอกเต็นท์นอน  ความเชื่อเรื่องผีมีความผูกพันกับชีวิตของคนภูไทมาตั้งแต่เกิดจนกระทั่ง
ตาย เกี่ยวข้องกับชีวิตตลอดเวลา อํานาจเหนือธรรมชาติซึ่งมีผีเป็นตัวแทน จึงเป็นพ้ืนฐาน
สําคัญของวิถีชีวิตชาวภูไทตั้งแต่ครั้งอดีต ผีทําให้ชาวภูไทดํารงชีวิตอยู่ในสังคมเดี่ยวกันด้วย
ความราบรื่น สงบสุข โดยไม่ต้องมกีฎระเบียบข้อบังคับ 

 

12. ชือ่เรื่อง การสู่ขวัญ 

ชื่อผู้ให้ข้อมูล  นางบุญดี  ลุนไชยภา  อายุ 56 ปี  

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 15/9 บ้านนาทราย ตําบลนาทราย อําเภอพิบูลรักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130 

หมายเลขโทรศัพท์    0879472314 

ประวัติ ลักษณะความเชื่อ 

  เชื่อว่าทุกชีวิตมีเทพ หรือสิ่งเหนือธรรมชาติคุ้มครองและอวยชัยให้พร สามารถดล
บันดาลความสุขความสําเร็จ และกําจัดเภทภัยต่าง ๆ ไปจากชีวิตได้ หากทําพิธีบูชาได้ถูกต้อง 

พาขวัญจะเป็นพานมีบายศรี (ทําด้วยใบตอง) ดอกไม้ ข้าวต้ม ไข่ต้ม ขนม กล้วย อ้อย 
ปั้นข้าว เงินฮาง มีดด้ามแก้ว  ส่วนต่อมาจะตกแต่งด้วยใบศรี และ ดอกไม้ เช่น ดอกรัก ดอก
ดาวเรือง ดอกจําปา  ใบเงิน ใบคํา ใบคูณ ใบยอป่า มาตกแต่งอย่างสวยงาม    พิธีผูกขวัญไม่
กําหนดระยะเวลาและโอกาส ทําได้ตลอดปีตามโอกาสอันควรที่จะเสริมกําลังใจ หรือให้มงคล

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%9A_(%E0%B8%9C%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87
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ชีวิต เมื่อจะทําพิธีผูกขวัญผู้ทรงคุณวุฒิประเภทหมอขวัญ เป็นผู้ทําพิธีด้วยการนําเครื่องบูชาที่
เป็นบายศรีชนิดต่าง ๆ พร้อมเครื่องประกอบพิธี แล้วแต่ชนิดของพิธีที่จะทํา เช่น พิธีการเกิด 
การบวช การแต่งงาน ฯลฯ โดยเลือกแต่สิ่งมงคลเข้าเป็นเครื่องประกอบพิธีทําให้ผู้เข้าร่วม
พิธีกรรมมีความเชื่อมั่นในตนเองในความปลอดภัย มีความเบิกบาน มีความรักสามัคคีในหมู่
คณะ และให้ความเคารพนับถือผู้อาวุโส 

วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้       ไข่ต้ม ข้าวตอก ดอกไม้ หมู เห็ด เป็ด ไก่ 

 

 

ภาพที่ 14  วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในพิธีสู่ขวัญ 
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ภาพที่ 15  พิธีสู่ขวัญ ชาวอุดรธานี 
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13. ชื่อเรื่อง พ่อล่าม แม่ล่าม 

ชื่อผู้ให้ข้อมูล   ยายแซว สุวรรณไตร    อายุ   82  ปี 
ที่อยู ่บ้านเลขท่ี  95 หมู่14  บ้านสระแก้ว  ตําบลบ้านดุง อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  
สัมภาษณ์วันที่    10 สิงหาคม 2556 

ประวัติ วิธีการด าเนินการพิธกีรรม 

 “ล่าม” ในสําเนียงชนชาวผู้ไท มีความหมายเดียวกับการดูแลวัวควายด้วยการล่ามไว้
ด้วยเชือกโดยผู้ดูแลจะเฝ้าอยู่ไม่ห่างจากสัตว์ที่ล่ามอธิบายเพ่ิมเติมว่า “ล่าม” ในความหมาย
ของคนผู้ไท จะทําหน้าที่แทนพ่อแม่คือ พ่อแม่เป็นคนเลี้ยงดูมาจนโตแต่พ่อล่ามแม่ล่ามจะทํา
หน้าที่คอยดูแลหลังจากท่ีแยกครอบครัวแล้วคอยให้คําปรึกษาเรื่องครอบครัวและการทํามาหา
กิน  พ่อล่ามเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในสังคมผู้ไทเนื่องจากเป็นผู้ที่มีครอบครัวที่มั่นคงและเป็นผู้ที่
คนในชุมชนให้ความเคารพ และเป็นผู้แนะนาลูกล่ามหรือผู้ที่จะเป็นเขยใหม่ให้ขยันทํางานและ
อ่อนน้อมให้ความเคารพญาติผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงสําหรับคนที่มาเป็นพ่อล่ามมาจากหลายอาชีพ 
เช่น ข้าราชการ พ่อค้าและเกษตรกรคนที่เป็นพ่อล่ามจะมีบทบาทต่อลูกล่ามซึ่งเป็นคู่สมรสใหม่ 
ทั้งก่อนแต่งและบทบาทระหว่างจัดพิธีและหลังจัดงานแต่งงานเรียบร้อยแล้ว พ่อล่ามก็ยังมี
หน้าที่ดูแลคู่สมรสใหม่ ในเรื่องต่างๆ 

บรรพบุราษชาวผู้ไทได้ใช้เป็นกุศโลบายการให้มีพ่อล่าม – แม่ล่ามในการเชื่อม
ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและรักษาสัมพันธภาพของคู่แต่งงาน (บ่าว - สาว) ให้เกิด
สายสมพันธ์ที่ดีต่อกันและมีต้นแบบในการยึดเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติและให้ความ
เคารพ เสมือนพ่อแม่ของตนอีกหนึ่งคู่ โดยเชื่อว่าภูมิปัญญานี้เกิดขนอาจเพราะความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้งทางจิตวิทยาของคนโดยทั่วไปที่มองเห็นและเชื่อมั่นว่า “พ่อแม่ทุกคนยอมรักลูก” 
และเม่ือมีเหตุให้คู่แต่งงานที่เกิดความไม่เข้าใจกันหลังแต่งงานในช่วงเวลาที่มีปัญหาและหากไม่
มีคนกลาง หรือไม่มี “พ่อล่าม-แม่ล่าม” ที่จะมาช่วยเป็นคนคอยบอกกล่าวตักเตือน รับฟังและ
ไกล่เกลี่ยแล้วเมื่อต่างฝ่ายมีปัญหาก็อาจจะปรึกษาพ่อแม่ตนเองแล้วพ่อแม่แต่ละฝ่ายก็จะต้อง
เชื่อฟังและเข้าข้างลูกตนเอง ทําให้บางครั้งยากแก่การประสานความเข้าใจกัน ในบางครั้งถึง
ขนาดต้องเลิกรากันก็มีแต่เหตุการณ์นี้จะเกิดไม่บ่อยนักกับคู่แต่งงานที่เป็นชาวผู้ไท ที่มีความ
ศรัทธา ในการสืบทอดประเพณีการมีพ่อล่าม-แม่ล่ามไว้ 
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ตามประเพณีการแต่งงานของคนหนุ่มสาวชาวผู้ไทก็ยังยึดถือในขนบธรรมเนียมที่สืบ
ทอดต่อกันมาแต่ครั้งอดีตอันยาวนานนั่นคือการทาบทามจัดหาพ่อล่ามเพ่ือมาทําหน้าที่อัน
สําคัญในการใช้ชีวิตคู่ของหนุ่มสาวที่ตกลงปลงใจว่าจะลงเอยหรือเข้าสู่ประตูวิวาห์เพ่ืออยู่ร่วม
เรียงเคียงหมอนเป็นสามี-ภรรยา พร้อมที่จะสร้างครอบครัวใหม่ด้วยกันแล้ว พ่อล่าม-แม่ล่าม
จะเป็นผู้ดูแลเอาใจใส่ หาวิธีการปรองดองที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวให้มั่นคงเป็นครอบครัวที่อบอุ่น และธํารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีของชนเผ่าผู้
ไทให้ดํารงสืบต่อไป 

 

14. ชื่อเรื่อง การสักอนิจจา 

ชื่อผู้ให้ข้อมูล  นายสมหมาย  ไกรนอก      อายุ   56  ปี 
ที่อยู่ บ้านเลขที่  181/ 1 หมู่ที่  9 ต.บ้านตาด  อ.เมือง จังหวัดอุดรธานี 
สัมภาษณ์วันที่    22 สิงหาคม  2556 

ประวัติ วิธีการด าเนินการพิธกีรรม 

การทําพิธีสักอนิจจา จะกระทําก็ต่อเมื่อมีการทําบุญแจกข้าวและทํากองบุญ เพ่ือเชิญ
ดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับขึ้นมารับส่วนบุญหรือกองบุญ ก่อนงานบุญแจกข้าวจะมีประเพณี
การสักอนิจจาในป่าช้า โดยเริ่มจากบรรดาญาติพ่ีน้องและแขกเหรื่อที่มาช่วยงานมาพร้อมกัน
ตรงบริเวณที่เคยเผาศพ ซึ่งจะเก็บรักษาและป้องกันไว้โดยตัดกิ่งไม้ปกคลุมไว้อย่างแน่นหนา 

หลังจากที่นํากิ่งไม้ออกแล้วก็จะเห็นเป็นเศษเถ้าถ่านรอบๆบริเวณที่ทําพิธีจากนั้นพระผู้ใหญ่ก็
จะทําการเก็บกระดูกก่อนเป็นท่านแรก ตามด้วยบรรดาลูกหลานญาติพ่ีน้องช่วยกันเก็บเถ้า
กระดูกใส่อุปกรณ์ที่เตรียมไว้ ระหว่างนั้นก็จะใช้น้ําอบน้ําหอมที่เตรียมมารดรอบๆบริเวณและ
กระดูกเพ่ือป้องกันไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจายของที่นํามาร่วมในพิธีสักอนิจจา น้ําอบน้ําหอมนํามาล้าง
กระดูกจนสะอาด จากนั้นลูกหลานก็ช่วยกันนําจอบมากวาดเถ้าถ่านและเศษกระดูกรวมกัน
เป็นกองแล้วทําการตกแต่งกองเถ้าถ่านให้เป็นรูปคนมีมีมือมีแขนมีขา มีการนําเหรียญบาทมา
วางลงบนรูปคน 32 เหรียญแทนอวัยวะ 32 ประการ อาหารที่จัดเตรียมมาถูกนํามาวางข้างๆ
กองกระดูก สายสิญธ์ถูกจัดเตรียมวางโยงไปหาพระภิกษุสงฆ์เพ่ือประกอบพิธีทางสงฆ์ตาม
ประเพณี ระหว่างที่เสร็จพิธีสงฆ์แล้วนั้นจะมีการบังสกุลเสื้อผ้าอุทิศแด่ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว โดย
จะมีการนําเสื้อผ้าชุดใหม่  มาให้ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ทางญาติติดต่อไว้มาเปลี่ยนเพ่ือสวมใส่ในที่ตรงนั้น
เลย จุดประสงค์เพ่ือให้คนนั้นใส่เสื้อผ้า ชุดนี้ไปทําบุญที่วัดในตอนเช้าวันรุ่งขึ้น จากนั้นก็เข้าสู่
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การขุดหลุมเพ่ือฝังหลักเส หรืออนุสาวรีย์ประวัติของผู้ที่เสียชีวิต ณ.ตรงจุดที่ทําการฌาปณกิจ
ศพ  หลุมที่ขุดต้องกว้างและลึกพอสมควรเพราะต้องนํากองขึ้เถ้ากระดูกฝังกลบลงดินให้หมด  

โหลกระดูกถูกนําวางฝังคู่กับหลักเสหรืออนุสาวรีย์ของผู้ตายเป็นจุดที่ทําให้รู้ว่าที่ตรงนี้เป็นที่ๆ
เคยเผาศพมาแล้ว ระหว่างนี้ก็จะมีการนําต้นไม้ต่างๆมาปลูกใกล้ๆหลักเสอาทิเช่นต้นข่า ตระ
ไคร้ แตงกวา.แตงโม, ต้นดอกจําปา พระสงฆ์กรวดน้ําอุทิศให้กับผู้เสียชีวิตเป็นอันเสร็จพิธี   
เพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์นรกหรือเปรต 

 
ภาพที่ 16 พิธีสักอนิจจา 1  
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ภาพที่ 17 พิธีสักอนิจจา  2 

15. ชื่อเรื่อง  การซ้อนขัวญ 

ชื่อผู้ให้ข้อมูล นางเรไร  สุขสบาย       อายุ   40     ปี 
ที่อยู ่  บ้านเลขที่ 65 หมู่ 8 ต.เชียงยืน  อ.เมือง  จังหวัดอุดรธานี   41000     

หมายเลขโทรศัพท ์     086-2226354      

ประวัติ หรือเนื้อหา 

                  พิธีช้อนขวัญก็เป็นพิธีการรักษาอาการเจ็บป่วยทางใจของชาวอีสาน  ที่ทําแล้วก็
สืบทอดกันมายาวนาน  ตั่งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ไม่ค่อยมีให้เห็นเด่นชัดเหมือนแต่ก่อนมาก
นัก  แต่ก็ยังปรากฏให้เห็นบ้างตามชนบทที่มีความเชื่อในเรื่องนี้   พิธีช้อนขวัญจะทําขึ้นในยาม
ที่มีคนได้รับความเจ็บป่วย  หรือประสบอุบัติเหตุ เช่น รถชน  ป่วยเป็นโรคร้ายแรง  ชาวอีสาน
มีความเชื่อว่าเมื่อบุคคลใดประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บไข้ได้ป่วยจะทําให้ตกใจ   ผวา ทําให้ขวัญ
หน ี หรือเมื่อหายป่วยแล้วจะมีอาการซึมเซา  ไม่สดชื่นแจ่มใส เหมือนคนปกติ  ชาวอีสานก็จะ
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มีการทําพิธีช้อนขวัญ  โดยผู้เฒ่าผู้แก่จะทําพิธีนี้เพ่ือช้อนขวัญคนป่วยให้กลับคืนสู่ร่างกายของ
ผู้ป่วย เพื่อให้มีอาการดีข้ึน 

ชาวอีสานบางคนกล่าวว่า  หากไม่ไม่ทําพิธีช้อนขวัญคนป่วยกลับคืนมา  อาการของ
ผู้ป่วยจะหนักมากกว่าเดิม  แม้อาการทางร่างกายจะดีขึ้นแต่อาการทางจิตใจของผู้ป่วยจะทรุด
หนักลงกว่าเดิม 

เมื่อเราประสบเรื่องราวร้ายแรงไม่ว่าจะเป็น  รถชนหรือเจ็บไข้ได้ป่วย  การรักษาที่เรา
จะได้รับคือการรักษาทางกาย  โดยจะทําการรักษาโดยแพทย์ หรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ   ซึ่ง
เป็นการรักษาหลักๆที่เราจะได้รับเมื่อเราประสบเรื่องร้ายแรงดังกล่าว  และนอกจากการรักษา
ทางกายที่มีความสําคัญแล้วยังมีการรักษาทางจิตใจที่มีความสําคัญไม่แพ้การรักษาทาง
กาย   ในแต่ละที่แต่ละแห่งจะมีการรักษาทางใจแตกต่างกันไป   แล้วแต่ประเพณีวัฒนธรรม
ความเชื่อของตน   ว่าจะมีการรักษาทางจิตใจกันแบบใด   
วิธีการด าเนินการพิธีกรรมหรือหลักค าสอน 

                 ขั้นตอนการทําพิธีช้อนขวัญ  ก็จะนําหมากพลู บุหรี่ ไข่ไก่  ข้าว ฝ้าย  ใส่ลงไปใน
สวิง  จากนั้นนําไปยังผู้ป่วย  โดยให้ผู้หญิงกลางคนขึ้นไปทําการช้อนขวัญ   บางคนก็บอกว่า
ต้องมีผู้ชายถือมีดอยู่ด้านหน้าผู้ช้อน  บางคนก็บอกว่าไม่มีก็ได้  บางคนก็บอกว่าต้องมีแต่
ผู้หญิงล้วน  ล้อมอยูด้านหน้าเพ่ือทําการไล่ขวัญให้เข้าสวิง    ขณะทํากาข้อนครั้งที่หนึ่งผู้ช้อน
จะพูดว่า  “ มาเด้อขวัญเอ้ย “   ช้อนครั้งที่สองจะพูดว่า “ มาเด้อขวัญเอ้ย “  พอมาถึงครั้งที่
สามคนล้อมจะพูดว่า “ เข้าหรือยัง “ คนช้อนก็จะตอบว่า “ เข้าแล้ว “ จากนั้นก็จะมีคนมา
รวบสวิงแล้วนําผ้ามาคลุมแล้วนํากลับบ้านของผู้ป่วย  พอมาถึงบ้านคนที่นั่งรออยู่ที่บ้านก็จะ
ถามว่า  “ มาไหม “  คนที่ถือสวิงอยู่ก็จะตอบว่า “ มาแล้ว “ จากนั้นก็จะขึ้นไปหาผู้ป่วยแล้ว
นําเอาสวิงโดยเอาตรงก้นที่รวบไว้แตะลงไปที่หัวใจของคนป่วย   เสร็จแล้วนํา  หมาก
พลู  ไข ่ ข้าวออกจากสวิง  โดยนําเอาหมากพลู ไข่ ข้าว  ใส่ลงไปในมือผู้ป่วย  เอาฝ้ายผูกแขน
ผู้ป่วย  โดยให้คนทีเ่อาสวิงหรือนําขวัญมาผูกก่อน  จากนั้นก็เรียงตามอาวุโส โดยจะอวยพรให้
คนป่วยหายและประสบแต่สิ่งดีๆ  จากนั้นก็เป็นอันเสร็จพิธี บางครั้งจะมีการปลอกไข่เพ่ือเสี่ยง
ทาย  หากไข่ที่ปลอกออกมามีสภาพปกติก็ถือว่าผู้ป่วยจะหายจากอาการเจ็บป่วย   แต่ถ้าหาก
ว่าถ้าปลอกไข่ออกมาแล้วไข่ไม่ปกติก็จะทํานายว่าผู้ป่วยอาจจะไม่หาย 
            สําหรับอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการทําพิธีก็จะมี  สวิง ใช้ในการช้อนขวัญ  หมาก
พลู  บุหรี่  ข้าวเหนียวหนึ่งปั้น  จะนําไปให้ผี   ไข่ไก่ที่ต้มสุกหนึ่งฟอง  ฝ้ายใช้สําหรับผูก
แขน  ของหวานและดอกไม้ ซึ่งบางคนอาจจะไม่เอา  จะเห็นว่าการทําพิธีช้อนขวัญ จะเป็นการ
รักษาทางด้านจิตใจมากกว่าการรักษาทางร่างกาย  หากเรามีจิตใจที่ดีเข้มแข็งแล้วโรคร้ายก็จะ
บุกมาทําร้ายเราได้ไม่สะดวกนัก   และจะทําให้การรักษาทางร่างกายทําได้ง่ายและได้ผล
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ยิ่งขึ้น  ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายใดๆก็ตาม   การรักษาทางจิตใจจึงเป็นการรักษาที่มี
ความสําคัญ จงรักษาจิตใจของท่านให้เข้มแข็งไว้ 
 

 

ภาพที่ 18 อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการทําพิธี 
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ภาพที่ 19 การทําพิธีซ้อนขวัญ 
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บทที่ 4 

ภูมิปัญญาด้านแหล่งธรรมพระพุทธศาสนาในจังหวัดอุดรธาน ี

1. ชื่อพระเกจิ : หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ 

ผู้ให้ข้อมูล  : นางวรรณี ชมรัตน์ (คุณแม่นน) อายุ 49 ปี 
ที่อยู่ : วัดปุาบ้านค้อ ตําบลเขือน้ํา อําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี    
หมายเลขโทรศัพท์ : 085-4533245 

สัมภาษณ์วันที ่: 23 สิงหาคม 2556   

ประวัติ  
หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ เกิด ณ บ้านหนองค้อ ตําบลบัวค้อ อําเภอเมือง จังหวัด

มหาสารคาม เกิดวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2478 เป็นบุตรของนายอุทธา–นางจันทร์ 
นนฤาชา เป็นบุตรคนที่ 5 มีพ่ีน้องร่วมบิดามารดา 10 คน ท่านได้อุปสมบทเมื่อวันที่ 27 

กรกฎาคม พ.ศ. 2504 ณ วัดโพธิสมภรณ์ อําเภอเมืองอุดรธานี มีพระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุ
โล) เป็นพระอุปัชฌาย์ จากนั้นท่านได้ศึกษาจนมีความมั่นคงในพระพุทธศาสนาและมาอยู่เป็น
ลูกศิษย์หลวงปูุขาว อนาลโย และในกาลต่อมา เมื่อท่านมรณภาพลง หลวงพ่อทูล ท่านได้มา
สร้างวัดปุาบ้านค้อ และขึ้นดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสรูปแรก(1มกราคม พ.ศ.2528- 10 

พฤศจิกายนพ.ศ.2551)หลวงพ่อท่านได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
หลักค าสอน  

หลักคําสอนของท่านมีมากมายนัก แต่จะยกเฉพาะหลักคําสอนที่สําคัญๆ ของท่านมา
เพ่ือสืบต่อภูมิปัญญาด้านแห่ลงธรรมะของพระพุทธศาสนาต่อไป 

 หลวงพ่อทูล ท่านได้เขียนลงบนแผ่นกระดาษไว้มีเนื้อความว่า 

 “โรค คือ ยา กิเลสตัณหา คือ ต่อธรรม จึงยากท่ีจะแก้ไข แต่ไม่เหลือวิสัยถ้าผู้นั้นมี
สติปัญญาที่ด”ี 

 “กระจกไม่มีประโยชน์แก่คนตาบอดฉันใด ความรู้ไม่มีประโยชน์แก่ผู้ไร้ปัญญาฉันนั้น” 

 “ปัญญาไม่เกิดแก่ผู้หมดความคิด ความเห็นผิดย่อมเกิดจากการไร้เหตุผลที่ถูกต้อง” 

 “การฝึกใจให้มีความฉลาดนั้นแลดี บางกรณีต้องทําตัวเป็นคนโง่เองไว้บ้าง” 

 “สังเกตให้เป็น คิดให้เป็น พูดให้เป็น ทําให้เป็น วางแผนให้เป็น ถามให้เป็น ตอบให้
เป็น” 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/27_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/27_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2504
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C_(%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%A1_%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%BA%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C_(%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%A1_%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%BA%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5)
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2528
http://th.wikipedia.org/wiki/10_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/10_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2551
http://th.wikipedia.org/wiki/10_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2551
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2551
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 จากการสัมภาษณ์คุณแม่นนผู้ ให้ความรู้หลายอย่างทางด้านหลังธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลและสืบทอดภูมิปัญญาของหลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ ได้ให้
ข้อมูลมาว่า “หลวงพ่อทูลท่านจะชอบสอนในเรื่องของการรู้จักสังเกต การสังเกตนั้นเป็นต้นตอ
แห่งการเรียนรู้ทุกอย่าง เมื่อเป็นคนรู้จักสังเกตก็จะเป็นคนที่มีความฉลาด รู้จักคิด และเรียนรู้
สิ่งต่างๆ ไปพร้อมกับการที่ตนสังเกต” และท่านยังสอนเรื่องเกี่ยวกับการยอมแพ้ในบางเรื่อง 
เช่น เมื่อถูกรังแกก็อย่าต่อสู้ด้วยกําลัง แต่จะต้องต่อสู้ด้วยปัญญา ด้วยการไม่โต้ตอบและแผ่
เมตตาให้กับเขาผู้นั้น เพราะอาจจะเป็นกรรมแต่ก่อนเก่าที่เคยกระทําไว้แต่ชาติปางก่อนเขาจึง
มาทําร้ายเราโดยที่เราไม่เคยคิดจะทําร้ายเขาเลย การแผ่เมตตาจิตให้อาจมีผลระงับกรรมที่เคย
ทํากันมาแต่ชาติก่อน 

 อีกอย่างหนึ่ง ท่านยังสอนเรื่องเก่ียวกับเพ่ือนไว้ด้วย โดยยกบทกลอนเป็นคําสอนไว้ว่า  
 “มีน้ําใจช่วยเหลือเกื้อกูลเพ่ือน ไม่ลบเลือนเจือจางหายไปไหน 

 เป็นสมบัติติดตัวเราตลอดไป มีน้ําใจให้ผู้อื่นเพ่ือนชื่นอุราฯ” 

 การเดินทางไปสัมภาษณ์ในครั้งนี้นอกจากจะได้เห็นพุทธศาสนสถานอันงดงามที่หลวง
พ่อทูลท่านได้ให้ทําการก่อสร้างขึ้น สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการได้รับความรู้อันเป็นหลักธรรมคํา
สอนของแม่นนซึ่งเป็นผู้ให้สัมภาษณ์ ได้ถ่ายทอดหลักภูมิปัญญาด้านแหล่งธรรมะจากหลวงพ่อ
ทูล ขิปฺปปญฺโญ เช่น เรื่องการให้เป็นคนรู้จักสังเกต วิเคราะห์ แล้วนํามาปรับใช้ จึงจะเป็นผู้ที่มี
ความรู้อย่างก้าวหน้า มีความฉลาด และข้อคิดในด้านธรรมะอีกหลายข้อที่เกิดจากการสังเกต 
เช่น ตอไม้ หรือตอ เถาว์ เมื่อตัดหรือเผามันก็ยังสามารถที่จะงอกงามขึ้นมาอีกได้ เปรียบราก
เหมือนใบ กายเหมือนต้น เมื่อคิดจะทําอะไรด้วยมีใจอันตั้งมั่นไม่หวั่นไหว ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 
ด้วยใจอันเข้มแข็งนี้จะเป็นเครื่องนําพาไปสู่ความสําเร็จอย่างง่ายดาย 
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    ภาพที่ 20 หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ                      
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ภาพที่ 21 พระมหาธาตุเจดีย์ 
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2. ชื่อพระเกจิ หลวงปูุก่ํา  
ชื่อผู้ให้ข้อมูล พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ รักษาการเจ้าอาวาส วัดมัชฌิมาวาส 

ที่อยู่ บ้านดอนคง ต. อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ให้ข้อมูลประวัติหลวงปูุก่ํา 

ประวัติและหลักค าสอน 

หลวงปูุก่ํา เป็นพระพุทธรูปโบราณหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ มีอายุกว่า 1,300 ปี สูง 123 
เซนติเมตร หน้าตักกว้าง 82 เซนติเมตร ที่ฐานมีตัวอักษรสลักไว้เป็นภาษาไทยน้อย มีใจความ
ว่า"ศักราช 71 ปีกัดเปูา เดือนเจียง วัน 4 ขึ้น 4 ค่ํา แสนสุขาพร้อมด้วยทายาทเป็นผู้สร้าง" 
แปลตามภาษาไทยได้ความดังนี้.. ศักราช 71 ตัว เทียบเท่ากับปี พ.ศ. 1252 ปีกัดเปูา ตรงกับปี
ฉลู เดือนเจียง ตรงกับเดือน 1 วันที่ 4 ตรงกับวันพุธขึ้น 4 ค่ํา แสนสุขา อาจจะเป็นตําแหน่ง
หรือทักษิณาทางการปกครองในสมัยนั้นก็ได้  คนรุ่นปูุ ย่า ตา ยาย เล่าว่า คนสมัยโบราณยุค
ขอมโบราณ เขาพากันไปสร้างพระธาตุพนม ตามตํานานที่ว่า สร้างเป็นอุโมงค์บรรจุพระอุรังค
ธาตุ หลังจากพระพุทธองค์ทรงปรินิพพานแล้ว หลังจากนั้นพอสร้างเสร็จก็มีการเดินทางไป
ตามเส้นทางบริเวณนี้ ต่อมาเกิดเกวียนล่ม และมีเหตุการณ์หยุดพักซ่อมแซม พวกคนโบราณจึง
มีการก่อสร้างสิม และพระธาตุ สันนิษฐานว่าได้แก่วัดโนนธาตุในปัจจุบัน ส่วนที่เป็นหมู่บ้าน
บ้านดอนคง ก็เป็นเส้นทางที่คนสมัยโบราณได้พากันขนศิลาแลงจะไปสร้างพระธาตุพนม แต่
พอรู้ข่าวว่าพระธาตุพนมสร้างเสร็จแล้ว ก็เลยพากันมาสร้างสิมและพระธาตุที่บริเวณวัด
มัชฌิมาวาสในปัจจุบันนี้นั่นเอง ส่วนอีกที่หนึ่งที่อยู่ใกล้กันปัจจุบันเรียกว่าวัดดอนพระจากการ
สอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้ที่พบเจอหลวงปูุก่ําเป็นคนแรก คือ แม่ตู้ชาดา จันทรเสนา ท่านพบ
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์พระเปรอะเปื้อนคราบตะไคร่น้ํามากจนออกสีเขียวคล้ําไปทั้งองค์ 
ชาวบ้านจึงเรียกว่า หลวงปูุก่ํา  

ลักษณะของหลวงปูุก่ํา เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย พระพักตร์เรียบ ลักษณะเส้น
ต่างเด่นชัด พระเนตรนูน พระโอษฐ์เล็ก และทรงแย้มสรวล เม็ดพระศก พระเกศาแหลมคม 
พระเกศลักษณะเป็นเปลวเพลิง พระโสตใหญ่ และยาวปรกลงมาเกือบถึงพระอังสะ พระศอสูง 
ลักษณะพระสรีระได้สัดส่วน สังฆาฏิพาดยาวจากบ่าซ้ายลงมากึ่งกลางลําตัวจนถึงสะดือ แขน
ซ้ายมีเส้นจีวรพาดท่ีบริเวณเหนือข้อพระหัตถ์ ประทับนั่งขัดสมาธิเท้าขวาทับเท้าซ้าย พระหัตถ์
ขวาคว่ําลงวางบนพระชานุ ส่วนพระหัตถ์ซ้ายหงายขึ้นวางบนพระเพลา ประดิษฐานอยู่บนฐาน
สองชั้น ฐานแรกเป็นฐานเขียง ซึ่งหล่อเป็นชั้นเดียวกับหลวงปูุก่ําไม่สูงมากนัก ตั้งอยู่บนฐาน



64 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุดรธาน ี

ส่วนล่างซึ่งเป็นบัวคว่ําบัวหงายโบราณ ซึ่งมีความสูงพอสมควร นับว่าเป็นพระพุทธรูปโบราณที่
มีความสวยงามประณีตมากองค์หนึ่ง และเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองที่สาธุชนให้ความเคารพบูชา 

ซึ่งเชื่อว่าหลวงปูุก่ําจะให้ความคุ้มครองปูองกันภัยอันตรายต่างๆแก่ลูกหลาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีใดถ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ชาวบ้านก็จะพากันมาขอ ฝน เพ่ือทําไร่
ทํานาและจะได้สมตามความปรารถนา 

พระประทายคู่บารมีส่วนองค์ที่ประดิษฐานอยู่คู่กับหลวงปูุก่ํานั้นชาวบ้านเรียกว่า 
"พระประทาย" หรือ พระคู่บารมี เป็นพระท่ีสร้างด้วยหินทราย ได้ประดิษฐานอยู่กับหลวงปูุก่ํา
มานานแล้ว ตอนที่พบหลวงปูุก่ําก็เห็นพระประทายนี้ ตั้งอยู่คู่กันมาตั้งแต่ตอนนั้น พระ
ประทายองค์นี้เคยได้สําแดงฤทธิ์เดชให้แก่บางคนที่ไม่เชื่อฟัง ตามประวัติว่า เคยล้มใส่ผู้หญิงที่
ประมาท ขึ้นบนแท่นหลวงปูุก่ํามาแล้ว อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ขององค์หลวงปูุก่ําที่เป็นที่เคารพ
บูชาของชาวอําเภอประจักษ์ศิลปาคมและชาวอําเภอกุมภวาปี รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ริม
หนองหาร และเห็นถึงความเคารพ ความศรัทธา ความกตัญญูของประชาชนที่มีต่อหลวงปูุก่ํา 

http://luangpookum.com/index.php/78-2012-03-08-13-02-47/73-2012-03-08-12-56-31
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ภาพที่ 22  หลวงปูุก่ํา 
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ภาพที่ 23  พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ 
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3. ชื่อพระเกจิ       พระครูสถิตธรรมวิสุทธิ์ (หลวงปูุถิร ฐิตธมโฺม) 
วัดหรือสถานที่ตั้ง  วัดทิพยรัฐนิมิตร(บ้านจิก)201ถนนนเรศวร ต.หมากแข้ง อ.เมือง      
จังหวัดอุดรธานี  41000  

ชื่อผู้ให้ข้อมูล       นายนาวา   เเก่นวงษ์คํา    อายุ   52  ปี 
ที่อยู ่  บ้านเลขที่ 452  บ้านหมากเเข้ง   ตําบลบ้านจั่น  อ.เมือง  จ.อุดรธานี   
หมายเลขโทรศัพท์    0816947306 สัมภาษณ์วันที่  14 กันยายน 2556 

ภูมิปัญญาหลักค าสอนของท่าน  
เรื่อง  ศีล  การบําเพ็ญเพียรภาวนาเป็นการรักษาจิตใจ เรามานั่งรักษาจิตใจไม่ให้เกิด

พิษภัยขึ้นจากภายในจิตสิ่งที่เป็นพิษ สิ่งที่เป็นภัย คือ ตัวกิเลส ตัวความโลภ ตัวความโกรธ ตัว
ความหลง กิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจ ตัณหาคือความทะเยอทะยานอยาก อยากไม่มีจุดจบ 
หลงไปตามกิเลส เราจึงได้มาฝึกหัดอบรม ข่มไว้ด้วยสมถะ คือ ด้วยสมาธิธรรม เรามาข่ม เรา
มาบังคับจิตใจ ให้จิตใจของเราอยู่กับพุทโธ อย่าให้อารมณ์ อ่ืน ๆ เกิด ขึ้น อารมณ์ที่
ประกอบด้วยความโลภ ความโกรธ ความหลง  ที่มีอยู่ภายในจิตใจ ให้เบาบาง  เราจึงได้
พยายามฝึกหัดอบรมจิตใจของเรา ให้มีสมาธิธรรม ให้มีสติธรรม ปลูกฝังจิตใจของเราให้เกิด
ความเชื่อความเลื่อมใส จิตใจของเราก็จะเป็นธรรมขึ้นมา เราจึงได้พยายามฝึกหัดอบรมจิตใจ
ให้มีความเชื่อมั่น แน่วแน่ ความเชื่อที่เรามีอยู่ เชื่อแต่ไมมั่นคงในความเชื่อที่เราเชื่ออยู่ ในเมื่อ
เราไม่มีความม่ันคงภายในจิตใจ ความเชื่อเหล่านั้นก็ง่อนแง่นคลอนแคลน เราจึงได้มาพยายาม
ฝึกหัดอบรมจิตใจของเราให้มีขันติ มีความอดทน มีความพากเพียรเป็นที่ตั้ง ข่มจิตใจของเราไว้ 
ฝึกหัดจิตของเราให้เป็นผู้มักน้อย สันโดษ ยินดีตามมีตามเกิด อยู่อย่างนี้ เราจึงได้มาพยายาม
ฝึกหัดอบรมจิตใจของเราให้ตั้งมั่น ละความโลภ ละความโกรธ ละความหลง เรายึดมั่นในพระ
พุทธ  ในพระธรรม  ในพระสงฆ์ เป็นที่ตั้งภายในจิตใจของเรา เราอยู่ด้วยศีล ศีล คือความ
สํารวม ควมระมัดระวังไม่ให้เกิดบาปขึ้น ทางกาย ทางวาจา ทางใจ  โดยศีลเป็นต้นเหตุ สมาธิ
เป็นผลที่มาจากเหตุในเมื่อเราละบาปได้แล้ว ศีลของเราก็ไม่กําเริบ ศีลของเราก็ไม่มีความเศร้า
หมอง  เพราะเราละความโลภ ละความโกรธ ละความหลง ไม่ให้เกิดขึ้นภายในจิต เรามีศีลคือ
ความสํารวม ระมัดระวัง ไม่ให้บาปเกิดขึ้น  ทางกาย ทางวาจา ทางใจ เราก็อยู่กับพุทโธได้ 
สมาธิ คือความตั้งใจมั่น จิตใจเราก็จะมั่งคง จิตใจเราไม่มั่นคงก็เพราะเราไม่รักษาศีล ไม่รักษา
กาย ไม่รักษาวาจา ไม่รักษาจิตใจ ปล่อยไปตามอารมณ์ ปล่อยไปตามกิเลส ปล่อยไปตามความ
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โลภ ความโกรธ ความหลง เรามาระลึกพุทโธก็ไม่ได้พุทโธ จิตใจก็ไม่ตั้งมั่นและแน่วแน่  เมื่อ
จิตใจของเรามีความตั้งมั่นและแน่วแน่ อยู่ในธรรมอยู่อย่างนี้ นี่แหละได้ชื่อว่า  เราเป็นผู้
ประกอบความเพียรด้วยความไม่ประมาท 

ประวัติความเป็นมาและการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดทิพยรัฐนิมิตร 

                 วัดทิพยรัฐนิมิตรหรือวัดบ้านจิก เป็นวัดที่เก่าแก่ตั้งอยู่ที่มุมด้านทิศตะวันออก
เฉียงใต้ของสี่แยกที่ตัดกันระหว่างถนนนเรศวรกับ ถนนทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี 
บริเวณนี้คือ "คุ้มบ้านจิก" เมื่อท่านเดินทางเข้าประตูมาก็จะสังเกตุเห็นว่ายังมีรั้วอิฐเตี้ยๆ กั้นอยู่
อีกชั้นหนึ่ง แบ่งวัดออกเป็นสองตอน ตอนนอกมีพ้ืนที่น้อยกว่าตอนในมาก ตอนนอกนี้เคยเป็น
ที่ตั้งของโบสถ์เก่าซึ่งรื้อถอนออกไปเมื่อปี พ.ศ.2533 ส่วนตอนในนั้นมีพ้ืนที่มากกว่า มีสระน้ํา
ติดรั้วหนึ่งสระ เมื่อมองผ่านเลยไปทางด้านซ้ายของสระน้ําก็จะเห็นโรงครัวและกุฏิแม่ชีปลูก
เรียงรายกันไปตามแนวรั้วด้านทิศเหนือระหว่างสระน้ําและกุฏิแม่ชีจะมีถนนคอนกรีตทอดตัว
ยาวมุ่งตรงสู่ศาลายักษ์คู่ ซึ่งเป็นศาลาการเปรียญเก่าที่มีรปูปั้นยักษ์ 2 ตน ยืนเฝูาอยู่ข้างหน้า
ศาลา ศาลานี้หลวงปูุเคยใช้เป็นสถานที่ฉันภัตตาหารเช้าของคณะสงฆ์ตอนบ่ายใช้ เป็นสถานที่
อบรมสั่งสอน ญาติโยมให้ฝึกหัดปฏิบัติสมาธิภาวนาในสมัยที่ยังไม่มีโบสถ์ใหม่เมื่อหันมา
ทางด้านขวาของสระน้ําจะเห็น โบสถ์ใหม่ตั้งตระหง่านสง่างามมีลักษณะเป็นศิลปะผสม
ระหว่างสมัยสุโขทัยและ อยุธยาสวยงามมาก ปัจจุบันจะหาชมโบสถ์ที่มีศิลปะแบบผสมนี้ได้
ยากและถัดจากโบสถ์ใหม่ไปทางซ้ายมือจะเห็นวิหารคต ภายในจะมีพระพุทธรูปปางต่างๆ 
ตั้งแต่ปางประสูติ ตรัสรู้ จนถึงปาง ปรินิพพาน วิหารคตนี้ใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจของสงฆ์ใน
การฉันภัตตาหารเช้าในปัจจุบันเลยวิหารคตไปทางซ้ายจะมีกุฏิพระเรียงรายตามแนวรั้วด้านทิศ
ใต้ และช่วงระหว่างกุฏิพระกับวิหารคตยังมีสระน้ํากันอยู่อีกหนึ่ง สระ ส่วนถนนที่กั้นอยู่สระน้ํา
แรกกับโบสถ์ใหม่นั้นจะนําเราไปถึงกุฏิหลวงปูุซึ่งด้านหลังของกุฏิหลวงปูุยังมีสระน้ําอีกหนึ่ง
สระต่อมาประมาณ พ.ศ.2498 คณะภรรยาข้าราชการตํารวจและพ่อค้าชาวจีนในจังหวัด
อุดรธานีได้ร่วมกันซื้อที่ดิน  

นับตั้งแต่ส่วน ที่เป็นแนวรั้วเตี้ยๆ เก่าแก่ที่ทําด้วยอิฐดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ติดหนองน้ํา
ขึ้นไปทางทิศตะวันออกจนถึงห้วยหนองน้ําแฝด ด้านหลังห้วยน้ําแฝดจะเป็นปุาสําหรับรุกขมูลิ
กังคธุดงค์ อาณาบริเวณดังกล่าวนี้คือเขตวัดบ้านจิกใหม่ในปัจจุบันวันที่ 15 มกราคม 2506 
คณะตํารวจภูธรเขต 4 และพ่อค้าชาวจีนร่วมกันสร้างศาลาการเปรียญ (หลังที่มียักษ์สองตนยืน
เฝูาอยู่ข้างหน้า) ซึ่งสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2507 โดยหลวงปูุเป็นผู้ออกแบบและ
ควบคุมการก่อสร้างเอง ในปี พ.ศ.2514 ก็เริ่มสร้างกุฏิสองชั้นพ้ืนไม้มะค่า (หลังที่หลวงปูุพัก
อาศัยอยู่ประจําในปัจจุบัน) ในวันที่ 14 มีนาคม 2526 หลวงปูุได้เริ่มสร้างอุโบสถหลังใหม่ลงที่
เดิมที่เคยสร้างศาลากลางน้ําแล้วถูกพายุพัดพังทลายลงโดยออกแบบตามนิมิตที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 
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พ.ศ.2494 ซึ่งทําการก่อสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหลัง รอบฐานอุโบสถมีขนาดกว้าง 16 
เมตร ยาว 40 เมตร มีทั้งหมด 3 ชั้น 
ประวัติพระครูสถิตธรรมวิสุทธิ์ (หลวงปู่ถิร ฐิตธมฺโม) 
             พระครูสถิตธรรมวิสุทธิ์หรือ “หลวงปูุถิร ฐิตธมฺโม” มีนามเดิมชื่อ ถิร บุญญวรรณ 
เกิดเมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2459 ตรงกับขึ้น 14 ค่ํา เดือน 12 ปีมะโรง ณ บ้านสิงห์
มงคลใต้ อ.มุกดาหาร จ.นครพนม (ในสมัยนั้น) โยมบิดา-โยมมารดาชื่อ นายลอย และนางช่วย 
บุญญวรรณ มีพ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมด 6 คน ท่านเป็นบุตรคนที่ 3 ในวัยเด็ก
เรียนหนังสือจบชั้นประถมภาคบังคับที่โรงเรียนมุกดาหารมุกดาลัย อ.มุกดาหาร จ.นครพนม 
(ปัจจุบันเป็น จ.มุกดาหาร)  

เมื่ออายุ 10 ขวบ ได้ขอโยมบิดาไปเป็นลูกศิษย์วัดที่วัดยอดแก้วศรีวิชัย (วัดกลาง) ต.
ศรีบุญเรือง อ.มุกดาหาร จ.นครพนม คอยปรนนิบัติรับใช้พระอยู่ในวัด  เมื่อเรียนจบการศึกษา
จึงได้เข้าพิธีบรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดยอดแก้วศรีวิชัย ในปี พ.ศ.2475 ขณะนั้นอายุได้ 16 ปี 
โดยมีพระมหาแก้ว รัตนปัญโญเป็นพระอุปัชฌาย์ ด้วยคาดหวังจะได้ศึกษาหลักสูตรการเรียน
ของสามเณร ทั้งการฝึกหัดครู ศาสนาพุทธ ภาษาบาลีและสันสกฤตควบคู่กันไป ต่อมาโยมบิดา
ได้พาไปอยู่ที่วัดปุาศีลาวิเวก และได้รับการอบรมวิธีการบําเพ็ญเพียรภาวนา สมาธิ และ
กัมมัฏฐานจากพระอาจารย์ดี ฉันโน เจ้าอาวาสวัด เป็นเวลา 2 พรรษา จนกระทั่งสามเณรถิร
อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์จึงตัดสินใจขออุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2478 ณ วัดหัวเวียง ต.พระธาตุพนม จ.นครพนม โดยมีพระสารภาณมุนี (จันทร์ เขมิโย) เป็น
พระอุปัชฌาย์ และพระอธิการทอง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับนามฉายาว่า “ฐิตธมฺโม” 
แปลว่า ตั้งมั่นในธรรม หลังจากนั้นพระถิรได้มาจําพรรษาที่วัดปุาศีลาวิเวกกับพระอาจารย์ดี 
ฉนฺโน เช่นเดิมโดยได้ฝึกปฏิบัติตนตามแนวสายพระปุาอย่างจริงจัง เมื่อเข้าพรรษาที่ 2 จึง
เดินทางไปจําพรรษาที่วัดเกาะแก้ว แต่ไม่พบกับหลวงปูุเสาร์ กนฺตสีโล เนื่องจากท่านไปจํา
พรรษาที่ จ.อุบลราชธานี ในพรรษาที่ 4 ได้ออกธุดงค์กับพระอาจารย์อุ่น ไปบ้านปากดง ส่วน
ท่านเดินทางกลับมายังวัดบ้านจิก พ.ศ.2483 หลวงปูุมั่น ภูริทัตโตได้เดินทางมาจําพรรษาที่วัด
ปุาโนนนิเวศน์จ.อุดรธานี  พระถิรได้เดินทางไปกราบนมัสการหลวงปูุมั่น พ.ศ.2486 เป็นช่วง
เกิดสงครามโลก ครั้งที่ 2 พระถิรได้เดินทางไปธุดงค์และจําพรรษาที่วัดบ้านงิ้วพึง ข้าง
สนามบินอุดรธานี (กองบิน 23) จากนั้นได้กลับมาจําพรรษาที่วัดบ้านจิกอีก แต่มีเหตุการณ์ไม่
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สงบเกิดขึ้นในวัดมากมาย หลวงปูุจึงออกธุดงค์อีก พ.ศ.2488 พระอาจารย์อุ่น เจ้าอาวาสย้าย
ไปจําพรรษาที่อ่ืนหลวงปูุจึงต้องเป็นเจ้าอาวาสแทน แต่ปรากฏมีพระเถระบางรูปไม่พอใจ ทํา
ให้ท่านท้อใจออกธุดงค์ไปจําพรรษาที่วัดบ้านโปุง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และได้เข้านมัสการ
หลวงปูุแหวน สุจินโณ ที่วัดดอยแม่ปั๋ง ต่อมา ร.ต.ท.ขุนรัฐกิจบรรหารและคณะชาวบ้านได้ไป
นิมนต์ท่านให้กลับมาอยู่วัดบ้านจิกอีกครั้ง พ.ศ.2498 คณะภรรยาข้าราชการตํารวจและพ่อค้า
ชาวจีนในอุดรธานีได้ร่วมกันซื้อที่ดินให้วัดเพ่ิมข้ึนอีก ทําให้วัดกว้างขึ้นมากในปัจจุบันนี้ 

 

ภาพที่  24  หลวงปูุถิร ฐิตธมฺโม 
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4. ชื่อพระเกจิ  หลวงปูุจันทร์โสม  กิตติกาโร 

วัดหรือสถานที่ตั้ง  ที่อยู่ วัดปุานาศรีดา  ต. กลางใหญ่  อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 
ผู้ให้ข้อมูล  แม่ชี จันทร์ชัย  สุทธิดี   อายุ  61  ปี  

สัมภาษณ์วันที่   23 สิงหาคม 2556   

ประวัติ    
พระจันทร์โสม  กตติกาโร  นามสกุล  ปราบพาล  ชื่อบิดา  กรม  มารดาชื่ อ  อาน   

เกิดเมื่อวันที่  12 มิถุนายน พ.ศ. 2465  ตรงกับวันจันทร์แรม 3 ค่ํา เดือน 7 ปีจอ  มีพ่ีน้อง
ร่วมบิดามารดา  6 คน  ด้วยเหตุที่โยมบิดาเป็นมรรคทายก  วักป่านาศรีดา  เมื่อเป็นเด็กโยม
พ่อจึงได้พาไปวัดด้วยบ่อย ๆ  จมกระทั้งอายุได้ 10  ขวบ  ในปี พ.ศ. 2475  ก็ได้ถูกเกณฑ์รับ
การศึกษาประชาบาลที่วัดบ้านกลางใหญ่  ต.กลางใหญ่  อ. บ้านผือ    จ. อุดรธานี  ใน
ระยะแรกที่ไปเรียนหนังสือนั้นก็ไป ๆ มา ๆ ระหว่างวัดกับบ้าน  ในที่สุดก็ ได้ไปอยู่วัดเป็น
ประจํา  จนกระทั้งออกจากโรงเรียนเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับเท่าที่มีในสมัยนั้น คือจบ
ประถมศึกษาปีที่ 4  เมื่ออายุได้ 14 ปี  หลังจากออกมาจากโรงเรียนก็มีพระธุดงค์มาและได้
ชวนให้เดินทางไปศึกษากับพระท่านนั้น  จนกระทั้งที่สุดก็ได้ตัดสินใจ เข้าสู่การอุปสมบท ณ 
วัดอรัญญวารี อ. ท่าบ่อ จ.หนองคาย  เมื่อวันที่ 18 เดือนเมษายน  พ.ศ. 2485 โดยท่านเจ้า
คุณ พระธรรมไตรโลกาจารย์  (รักษ์  เรวโต)  เมื่อครั่งยังดํารงสมณศักดิ์เป็นที่พระครูวิชัยสังฆ
กิจ  เป็นพระอุปัชฌาย์ 
หลักค าสอน   

ปฏิบัติดี  ปฏิบัติชอบและปฏิบัติเคร่งคัด  เป็นผู้ที่ค้นพบทาง  บอกทางนั้นแก่คน
ทั้งหลาย ท่านได้แต่แนะนําและสนับสนุนพวกเขาตามแนวทางนั้น  แต่คนทั้งหลายจะต้อง
เดินทางด้วยตัวเอง  ในขณะเดียวกัน  พวกที่เดินทางไปได้ไกลแล้ว  ก็จะต้องช่วยแนะนํา
แนวทางและปลุกเร้าคนอ่ืน ๆ  ให้เร่งเดินทางเส้นนั้นด้วย  พวกเขาทั้งหมดควรเป็น
กัลยาณมิตรที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
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ภาพที่ 25 หลวงปูุจันทร์โสม 
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  ภาพที่ 26 ศาสนสถานวัดปุานาศรีดา   
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5. ชื่อพระเกจิ  หลวงปู่พิบูลย์      
วัดหรือสถานที่ตั้ง   วัดพระแท่น (บ้านแดง)  อ.พิบูลย์รักษ์  จ.อุดรธาน ี

ชื่อผู้ให้ข้อมูล พระล าปาง  ว่องไว    (พระติกฺขวีโร)   อายุ 47  พรรษา 

ประวัติและหลักค าสอน 

หลวงปูุพิบูลย์ นามเดิมชื่อ “พิบูลย์” เกิดที่บ้านพระเจ้า ตําบลมะอึ อําเภอธวัชบุรี    
จังหวัดร้อยเอ็ด บิดาชื่อสา มารดาชื่อโสภา นามสกุลแซ่ตัน  บิดาเป็นคนจีน มารดาเป็นคน
จังหวัดร้อยเอ็ด มีอาชีพทําไร่ทํานาและค้าขายจนมีฐานะมั่นคง ตามปกติหลวงปูุมีอุปนิสัยชอบ
ทําบุญบําเพ็ญทานกับภิกษุ และคนทุกข์คนจนผู้ตกทุกข์ได้ยาก เพราะหลวงปูุเห็นว่า ผลบุญ
กุศลที่ได้ทําแล้วจะทําให้เกิดบุญกุศลและเกิดความสุขในภพนี้และภพหน้า บุญกุศลเป็นความดี
และเป็นเครื่องห้ามกั้นไม่ให้ไปสู่อบาย หลวงปูุเอาใจใส่ทั้งการบําเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญ
เมตตา ต่อมาได้แต่งงานกับหญิงชาวบ้านพระเจ้าแต่ไม่ทราบชื่อ อยู่ด้วยกันมาหลายปีไม่มีบุตร 
ส่วนภรรยาต้องการบุตรมาสืบวงศ์สกูล  จึงได้ปรึกษากับหลวงปูุพิบูลย์ จึงตกลงกันไปขอบุตร
ของนางจันทีเพราะนางจันทีมีลูกหลายคน นางจันทีก็ยินดียกบุตรให้เป็นเด็กหญิงอายุประมาณ 
5 ขวบ หลวงปูุพิบูลย์ได้นํามาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม หลวงปูุพิบูลย์ได้อบรมสั่งสอนให้เป็นคนมี
อุปนิสัยดี ขยัน ซื่อสัตย์ ว่านอนสอนง่าย เป็นที่รักของหลวงปูุและภรรยา พอเจริญวัยขึ้นมา
อายุได้ประมาณ 16 ปี หลวงปูุพิบูลย์ได้ให้เครื่องประดับแก่บุตรสาวซึ่งเป็นคนที่มีรูปร่าง
หน้าตาสวยงามคนหนึ่งเป็นที่ชื่นชอบของหนุ่มๆ ต่อมาอายุ 18 ปีหลวงปูุพิบูลย์จึงได้ให้
แต่งงาน พอเห็นว่าบุตรสาวของตนได้แต่งงานกับบุคคลผู้มีนิสัยดี พอที่จะไว้เนื้อเชื่อใจได้ 
หลวงปูุพิบูลย์จึงบอกกล่าวกับลูกสาวและลูกเขยว่า “พ่อขอยกทรัพย์สมบัติทั้งปวงนี้ไห้แก่พวก
เจ้าเป็นผู้ดูแลรักษา ส่วนพ่อจะขอลาบวช” ส่วนภรรยาเมื่อได้ยินหลวงปูุพิบูลย์กล่าวอย่างนั้น 
ก็ออกปากจะออกบวชชีหนีไปคนละทางตลอดชีวิต ส่วนหลวงปูุพิบูลย์เมื่อตัดสินใจแล้ว จึงได้
ไปปรึกษากับพ่อจารย์ฮวดชักชวนให้ออกบวช พอพ่อจารย์ฮวดได้ยินคําชักชวนของหลวงปูุ
พิบูลย์ก็ยินดีจะออกบวชด้วย วันต่อมาจึงได้ไปปรึกษากับพระอุปัชฌาย์เรื่องจะบวช อุปัชฌาย์
ก็ยินดีอนุโมทนาด้วย พออุปัชฌาย์ตกลงแล้ว วันต่อมาก็ได้โกนหัวอุปสมบทในวันนั้นทั้งหลวงปูุ
พิบูลย์และอาจารย์ฮวด แต่ไม่ปรากฏนามฉายาของหลวงปูุพิบูลย์ พอบวชแล้วอยู่จําพรรษา
ร่วมกับพระอุปัชฌาย์และเหล่าภิกษุสามเณรวัดนั้นจนกระทั้ง ถึงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 
หลวงปูุพิบูลย์จึงมีความประสงค์จะออกเดินรุกขามูลเจริญกัมมัฏฐานในปุา จึงได้ไปลา
อุปัชฌาย์อาจารย์ และเรียนกัมมัฏฐานอันเป็นข้อปฏิบัติ และบอกกล่าวลาอุบาสกอุบาสิกาที่มี
อยู่ในหมู่บ้าน  
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ญาติโยมก็อนุโมทนาสาธุพร้อมด้วยเครื่องอัฐบริขารที่จําเป็นส่วนตัว ก็เดินทางออก
จากวัดมุ่งหน้าสู่ทางทิศตะวันออกโดยไม่มีใครติดตาม ไปเฉพาะลําพังรูปเดียว   ค่ําที่ไหนก็นอน
ที่นั่น พอเดินทางมาถึงริมแม่น้ําโขง ก็มีญาติโยมเอาเรือนําส่งไปถึงฝั่งประเทศลาว หลวงปูุ
พิบูลย์ได้ไปอาศัยถ้ําเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม   ถ้ํานั้นอยู่ที่ “ภูอาก” ไม่ใกล้ไม่ไกลจากหมู่บ้าน
เล็กๆแห่งหนึ่งพอลงมาบิณฑบาตได้ประมาณ 200 เส้น พอถึงเดือนแปดหลวงปูุพิบูลย์ก็จํา
พรรษา ณ ที่นั้น พอออกพรรษาแล้วหลวงปูุพิบูลย์ก็บอกลาญาติโยมหมู่บ้านเล็กๆ แห่งนั้นว่า 
ถ้ามีโอกาสก็จะกลับมาแวะอีก และหลวงปูุพิบูลย์ได้แนะนําสั่งสอนญาติโยมให้ทําบุญบําเพ็ญ
ทาน จะมีบุญกุศลนําช่วยเมื่อตาย แล้วหลวงปูุพิบูลย์ก็เดินทางออกจากภูอากมุ่งหน้าสู่ถ้ําแถบ
ภูเขาควายประเทศลาว     

ต่อมาได้ไปพบกับอาจารย์ไม้เท้าหนักหมื่น(12 กิโลกรัม) ได้ไปศึกษาและปฏิบัติธรรม
ร่วมกับลูกศิษย์อีก 7 รูป เป็นเวลาหลายปี จนอาจารย์เห็นว่าลูกศิษย์แต่ละรูปประพฤติปฏิบัติ
ในธรรมอย่างเคร่งครัด เห็นว่าได้บรรลุธรรมเป็นส่วนมากแล้ว อาจารย์จึงได้เรียกลูกศิษย์ทั้ง 7 
ออกมา แล้วเอาลูกสมอให้คนละหนึ่งลูก  ให้เคี้ยวลูกสมอนั้นให้แตก ปรากฏว่าหลวงปูุพิบูลย์
ของเราเคี้ยวลูกสมอแหลกละเอียดพร้อมทั้งอีก 5 รูป ส่วนอีก 2 รูปนั้นไม่แตกแม้กระทั่ง
เปลือก อาจารย์ก็รู้แล้วว่าผู้ได้บรรลุธรรม และไม่บรรลุธรรมแตกต่างกันอย่างไร ผู้ไม่ได้บรรลุ
ธรรมให้ปฏิบัติธรรมต่อไป ส่วนหลวงปูุพิบูลย์อาจารย์แนะนําให้ไปสร้างวัดอยู่ เขตอําเภอหนอง
หาน เมื่อหลวงปูุพิบูลย์มาถึงเขตอําเภอกุมภวาปีแล้ว ก็ได้สร้างวัดเกาะแก้วเกาะเกศอยู่ติดกับ
ลําน้ํา ปาวอยู่ที่นั่นหลายปี ในลําน้ําปาวนั้นเขตที่วัดอยู่มีจระเข้ยักษ์ตัวหนึ่งเที่ยวกินวัว กิน
ควายของชาวบ้าน ทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนจึงได้ไปปรึกษากับหลวงปูุ หลวงปูุได้แนะนําให้หา
ดอกไม้ธูปเทียนทํา ขันธ์ 5 ขันธ์ 8 เทียนเวียนรอบหัวและยาวเท่าลําตัวให้นํามาจากทุกหลังคา
เรือน พอมาถึงหลวงปูุก็ฉันอาหารเช้าเสร็จ ก็เริ่มนั่งบริกรรมแล้ว หลวงปูุก็นุ่งสบงจีวรรัดอกจุด
เทียนคู่หนึ่งถือไว้ในกํามือ แล้วก็เดินลงสู่ลําน้ําปาวประมาณ 2 ชั่วโมง น้ําเริ่มขุ่นมัวขึ้น 
ชาวบ้านจ้องดูตามริมฝั่งทั้งสองฟากพอประมาณ แล้วหลวงปูุก็ข้ึนมาพร้อมไม้เรียวและเทียน   

ข้อนี้เป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่ง เพราะสบงจีวรหลวงปูุไม่เปียก และเทียนที่จุดก็ไม่ดับ
และไม่สั้นลงไปอีก หลวงปูุจึงบอกกับชาวบ้านว่า “ไอ้จระเข้มันยอมแพ้แล้วมันจะหนีภายใน 7 
วัน”หลวงปูุจึงถามชาวบ้านว่า “อยากเห็นหน้ามันบ่พ่อออก แม่ออก อาตมาจะเอ้ินมันมาให้
เบิ่ง(ญาติโยมอยากเห็นหน้าไอ้จระเข้ไหม จะเรียกมันมาให้ดู)” ญาติโยมเหล่านั้นบอกว่าอยาก
เห็น หลวงปูุจึงเรียกให้ไอ้จระเข้ใหญ่ขึ้นมาจากน้ําอยู่ที่ริมฝั่ง ขณะนั้นหลวงปูุถามชาวบ้านว่า 
“ญาติโยมกลัวไอ้จระเข้ไหม”ญาติโยมบอกว่า”กลัวมากๆเลยหลวงปูุ” หลวงปูุบอกว่า “ไม่ต้อง
กลัวเพราะมันยอมเราแล้ว”หลวงปูุจึงเอามือตบหัวจระเข้แล้วเอามือล้วงเข้าไปในปากของไอ้
จระเข้มันก็ไม่ทําอะไรหลวงปูุ แล้วหลวงปูุก็บอกให้มันกลับลงสู่น้ําต่อมาภายหลังชาวบ้านเห็น
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จระเข้อยู่ในปุาจึงได้นําเหล็กแหลมๆ ทั้งสองข้างเอาริ้วหนังติดกับไม้ยื่นไปหาไอ้จระเข้  พอมัน
อ้าปากขึ้นก็ยื่นเหล็กเข้าในปากจระเข้ในทางตั้ง พอไอ้จระเข้มันงับปากลงเหล็กก็แทงเหล็กก็
แทงปากจระเข้ทั้งด้านบนและด้านล่าง(ช่วงนั้นหลวงปูุไม่อยู่แล้ว)ต่อมาภายหลังได้นํากระดูก
จระเข้มาทําเป็นตีนธรรมาสน์ ในสมัยก่อนวัดเกาะแก้วเกาะเกศแห่งนี้มีอาถรรพ์มากคนไม่กล้า
เข้าไปอยู่เพราะเป็นวัดร้าง ท่านหลวงปูุพาสร้างแล้วชาวบ้านก็อยู่เย็นเป็นสุข แล้วหลวงปูุก็
กลับมากราบอาจารย์ไม้เท้าหนักหมื่น ที่ประเทศลาวอีกครั้ง อาจารย์เลยบอกว่า “วัดที่หลวงปูุ
ไปสร้างนั้นไม่ใช่วัดเดิมของหลวงปูุ ที่บอกไปสร้างนั้นอยู่ทางทิศเหนือของอําเภอหนองหาน ซึ่ง
อยู่ติดกับริมห้วยหลวง” หลวงปูุอยู่พักกับอาจารย์ตามสมควร แล้วก็ลาอาจารย์กลับมายังฝั่ง
ไทยและได้พักที่วัดเกาะแก้วเกาะเกศอีก ส่วนลูกศิษย์คนอ่ืนๆนั้นอาจารย์ก็บอกให้ไปทาง
ภาคเหนือ-ภาคใต้ ส่วนหลวงปูุของเราให้อยู่ภาคอีสาน 
                 ต่อมาหลวงปูุก็ได้ลาญาติโยมชาววัดเกาะแก้วเกาะเกศ มุ่งหน้าสู่ทิศเหนือของ
อําเภอหนองหาน พอมาถึงบ้านเชียงงามก็เลยไปพักอยู่ที่วัดร้าง(วัดที่ไม่มีพระจําพรรษาอยู่) พ่อ
เวียงได้เห็นหลวงปูุเข้ามาอยู่ในวัดจึงได้แต่งขันมากพลู บุหรี่ออกไปหาหลวงปูุที่ วัด  เมื่อถวาย
ท่านแล้วก็ได้ถามถึงท่ีมาท่ีไปของหลวงปูุว่ามาจากที่ไหน จะไปไหน หลวงปูุเลยบอกว่า “จะไป
บ้านไท(บ้านแดงในปัจจุบัน)” ซึ่งอยู่ติดกับริมห้วยหลวง หลวงปูุถามโยมเวียงว่า “ยังอีกไกล
ไหมกว่าจะถึงบ้านไท" โยมเวียงบอกว่า “ยังอีกไกลอยู่เพราะถึงวันเข้าพรรษาแล้ว ข้าน้อย
(กระผม)ขอนิมนต์ปูุอยู่จําพรรษาที่วัดนี้ก่อน” หลวงปูุก็รับปาก หลวงปูุเลยถามว่า “มีผู้เอา
อะไรมาฝากไว้กับโยมหรือไม่เมื่อหลายปีก่อน” โยมเวียงบอกว่า “มีตาปะขาวคนหนึ่งได้นํา
อะไรไม่ทราบมาฝากผมไว้ ยาวประมาณ 4 ศอก แต่เอาผ้าขาวห่อไว้ไม่ให้ผมเห็นและไม่ให้บอก
ใคร จนกว่าเจ้าของเขาจะมาถามเอา” หลวงปูุเลยบอกว่า “ไม้เท้าของหลวงปูุเอง” พอค่ํามา
โยมเวียงก็นิมนต์หลวงปูุเข้าไปดูแล้วโยมเวียงก็นํามาถวาย หลวงปูุคลี่ผ้าขาวออกก็เห็นเป็นไม้
เท้า และภายในตัวไม้เท้ามีตัวหนังสือธรรมะเขียนไว้บนไม้เท้าว่า “หลวงปูุพิบูลย์” ลักษณะของ
ไม้เทา้นี้ปลายแหลม ข้างล่างเป็นเหล็กง่ามสองแฉก และตัวไม้เท้าเป็นปล้องๆ จะว่าเป็นเหล็กก็
ไม่ใช่ เป็นไม้ก็ไม่เชิง ส่วนผ้าที่ห่อไม้เท้านั้นโยมเวียงได้ขอเอาเป็นอนุสรณ์ผู้ที่ฝากของไว้พอฝาก
แล้วก็หายตัวไปเลย โยมเวียงไม่รู้จักจึงถามหลวงปูุว่าเป็นใครหลวงปูุบอกว่าเป็นเทพบุตร พอ
สนทนากับโยมเวียงพอสมควรแล้วหลวงปูุก็กลับมาที่วัด และจําพรรษาที่วัดเชียงงามตลอด
พรรษา ช่วงระยะกลางพรรษามีไอ้หนุ่มเกเรคนหนึ่งชื่อ “นายเถิก” เรียนเดรัจฉานวิชา ตอน
กลางคืนออกเท่ียวตอนกลางวันมาพักที่วัดแห่งนี้  
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หลวงปูุเห็นอยู่หลายวันจึงได้ว่ากล่าวตักเตือนว่า “ทําไมจึงได้มานอนอยู่ที่นี่ เป็นคน
เกียจคร้านหลีกการทํางานช่วยพ่อแม่ หาที่ซ่อนตัวไม่อยากทํางานช่วยพ่อแม่ใช่ไหม กลับไป
ทํางานช่วยพ่อแม่เถอะ” เมื่อนายเถิกได้ยินหลวงปูุว่าให้อย่างนั้นจึงเดินหนีด้วยกิริยาอาการที่
โกรธมาก พอเวลาประมาณตีสองของคืนนั้นนายเถิกก็ได้ปล่อยวัวธนูหมายจะทําร้ายหลวงปูุให้
ถึงตาย  วัวธนูก็ได้มาบินวนอยู่ที่กุฏิหลวงปูุถึงสามรอบ เสียงดังเหมือนฟูาร้อง  และไปวิ่ง
วนรอบตัวหลวงปูุหวังจะทําร้ายแต่เข้าไม่ถึงตัวหลวงปูุ ท่านเลยเอากระโถนหรือเงี่ยงน้ําหมาก
ครอบตัววัวธนูตัวนั้นไว้ทันที ต่อมาประมาณหนึ่งชั่วโมง ได้ยินเสียงชาวบ้านร้องให้วิ่งแตกตื่น
กันไปดู ว่านายเถิกไหลตาย จนกระทั่งรุ่งเช้าหลวงปูุออกบิณฑบาตเห็นชาวบ้านกําลังทําไม้
มงคลอยู่(ไม้หีบศพ) หลวงปูุเลยถามว่า “ญาติโยมพากันทําอะไร” ชาวบ้านบอกว่า “ทําไม้
หีบศพนายเถิก มันไหลตายเมื่อตอนตีสองของเมื่อคืนนี้” หลวงปูุเลยบอกว่า “ไม่ต้องทําหรอก 
คนสันดานไม่ดี(ขี้ดื้อ)” ชาวบ้านเลยถามว่า “ถ้าอย่างนั้นจะทําอย่างไรดีหลวงปูุ” หลวงปูุเลย
บอกว่า “เอาน้ํามนต์ของหลวงปูุให้มันกินเดี๋ยวมันก็พ้ืนขึ้นมา” โยมเหล่านั้นก็กุลีกุจอรีบไปตัก
น้ํามาให้หลวงปูุทําน้ํามนต์ให้ หลวงปูุบอกว่า “ยังทําไม่ได้เพราะบิณฑบาตอยู่ ให้หลวงปูุ
บิณฑบาตและฉันภัตตาหารเสร็จก่อน”  

พอหลวงปูุเสร็จกิจแล้วโยมได้นําดอกไม้ธูปเทียน และขันน้ํามนต์เข้าไปถวายหลวงปูุ
เพ่ือทําน้ํามนต์ หลวงปูุก็ทําให้เสร็จแล้วหลวงปูุบอกว่า “เอาไปล้างหน้าและให้หยดเข้าปากไม่
นานก็จะฟ้ืนขึ้นมา” ชาวบ้านก็ได้ทําตามนั้นไม่นานนายเถิกก็ฟ้ืน ลืมตาขึ้นพร้อมกับร้องขอ
ความช่วยเหลือจากพ่อแม่ว่าหลวงปูุผูกมัดไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ พอนายเถิกตั้งสติได้พ่อแม่ก็นํามา
คารวะหลวงปูุ พร้อมด้วยชาวบ้านแห่แตกตื่นกันออกมา หลวงปูุจึงแนะนําให้นายเถิกไปบวช
กับอุปัชฌาย์ และมาเป็นผู้อุปถากหลวงปูุอยู่ที่นั่น นายหลอดเมื่อเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ
นายเถิกแล้วกลัวตาย  จึงได้นําวิชาวัวธนูที่ไปเรียนมากับนายเถิกเอากลับไปคืนอาจารย์แล้วก็
บวชพร้อมกับนายเถิก  

ชาวบ้านจึงเริ่มเห็นอภินิหารของหลวงปูุ กล่าวถึงบ้านเชียงงามสมัยก่อนที่หลวงปูุจะ
เข้าไปจําพรรษา พระจะอยู่ไม่ได้เพราะมีเปรตร้ายอยู่ที่นั่น ถ้าพระไปนอนจะถูกเปรตลากขา
และหลอกหลอนตลอดทั้งคืน จึงเป็นวัดที่น่ากลัวสมัยนั้นหาผู้ไปอยู่ไม่ได้  พ่อเวียงได้แจ้งให้
หลวงปูุฟังตลอด แล้วปรึกษาหารือกับหลวงปูุว่าจะทําอย่างไร หลวงปูุให้คําแนะนําพ่อเวียงว่า 
“แต่ก่อนเปรตพวกนั้นมันทําบาปไว้มาก มันเอาเนื้อควายมาย่างกินอยู่ทีวัด และเอาไม้ศาลาวัด
มาก่อไฟย่าง” หลวงปูุบอกว่า “ให้บอกลูกหลานพร้อมทั้งผู้เฒ่าผู้แก่บ้านเราให้ทําข้าวร้อยพา 
(ข้าว 100 ถาด) แล้วนําไปไว้ 4 ทิศๆละ 25 พา(ถาด) ทําอย่างนี้มันจะได้ไปเกิด” ตั้งแต่นั้นมา
ชาวบ้านเชียงงามก็อยู่เย็นเป็นสุขมาตลอด เมื่อออกพรรษาแล้ว หลวงปูุก็อยู่กับญาติโยม
ชาวบ้านเชียงงามถึงเดือน 4 หลวงปูุจึงบอกลาญาติโยม มีพ่อเวียงเป็นต้น ว่าจะไปจําพรรษา
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ข้างหน้าและโปรดสัตว์ต่อไปคือจะไปที่บ้านไท(บ้านแดงปัจจุบัน) ญาติโยมเหล่านั้นเคารพ และ
ศรัทธาในตัวหลวงปูุเป็นอย่างมาก ไม่อยากให้หลวงปูุไปจึงพากันนิมนต์ไว้ แต่หลวงปูุไม่รับ
นิมนต์ พอถึงเวลาจะออกดินทางก็บอกแก่ญาติโยมว่า “ให้หม่อมเถิกและหม่อมหลอดอยู่ที่วัด
นี้ พอให้พ่อออกแม่ออก(ญาติโยม)ได้ทําบุญจังหันจังเพล(ถวายอาหารเช้าและเพล) พ่อเวียงจึง
นําส่งพอพ้นเขตบ้าน 
             หลวงปูุได้เดินทางมุ่งหน้าสู่บ้านไท (บ้านแดงปัจจุบัน) พอเดินทางมาถึงบ้านนา
ทราย หลวงปูุก็แวะพักที่ศาลาวัด พอท่านหลักคํา(พระประจําวัดอยู่นั่น)มองเห็นก็บอกให้เณร
นําน้ําไปถวาย  พอเณรถวายน้ําหลวงปูุแล้ว หลวงปูุถามว่า “อยู่กันกี่รูป” เณรบอกว่า “มีพระ 
1 เณร 1” หลวงปูุจึงถามต่อไปว่า “เคยไปบ้านไทหรือเปล่า” เณรบอกว่า “ไม่เคยไปชักที” ไม่
นานท่านหลักคําก็ตามมาถามข่าวคราวว่ามาจากไหนจะไปไหน หลวงปูุบอกว่า “พรรษาที่แล้ว
จําพรรษาอยู่บ้านเชียงงาม และกําลังจะเดินทางไปบ้านไท” และหลวงปูุก็ลาท่านหลักคํา
เดินทางมาจนถึงห้วยดานบริเวณท่าหลักเส หลวงปูุก็นั่งพักอยู่ระยะหนึ่ งพอดีเห็นโยมจารย์มี 
หลวงปูุถามว่า “เจ้าจะไปไหน” จารย์มีก็ตอบว่า “จะไปตามควาย มันหายไปสามสี่วันแล้ว คิด
ว่ามันคงจะไปทางหนองบ่อเค็ม” หลวงปูุเลยบอกว่า “ไม่ต้องไปตามมันหลอก แค่สีนวดเอา
ควายมันก็จะวิ่งมาเอง ให้มาเอาเครื่องอัฐบริขารของหลวงปูุข้ามน้ําไปเถอะ” น้ําก็ไม่ลึกเท่าไหร่
พอข้ามได้ พ่อจารย์มีก็ข้ามไปเอาเครื่องอัฐบริขารกับหลวงปูุ   เมื่ออาบน้ําสรงน้ําเสร็จแล้วก็พา
กันมุ่งหน้าสู่บ้านไทพอเดินทางมาถึงห้วยมันปลา ปรากฏว่ามีฝูงควายวิ่งตามมา หลวงปูุบอกกับ
จารย์มีว่า “โน้น ควายมันวิ่งตามมาแล้ว” พ่อจารย์มีเห็นแล้วก็ดีใจและน่าอัศจรรย์ใจ (คือเป็น
ตางึดตาง้อแท้) พอมาถึงโนนบ้านไทผู้เฒ่าผู้แก่ของหมู่บ้านเมื่อเห็นแล้วก็พากันเข้าไปต้อนรับ 
และปรึกษาหาที่พักให้กับหลวงปูุชั่วคราว 

เมื่อจัดหาที่พักให้กับหลวงปูุเสร็จเรียบร้อยแล้ว ชาวบ้านก็พากันจีบหมาก พันยาและ
นําน้ําไปประเคนหลวงปูุๆ  ก็ถามข่าวสาระทุกข์สุขดิบกับชาวบ้าน และถามถึงที่ๆเป็นวัดเก่า 
พ่อออก(โยมผู้ชาย) ก็บอกว่ามีอยู่ ห่างจากที่นี่ประมาณ 500 เมตร แต่มันศักดิ์สิทธิ์มากใครไป
ทําอะไรก็ไม่ได้ แม้วัวควายเข้าไปก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปตาม จะถ่ายอุจจาระปัสสาวะหันหน้าเข้า
ไปทางนั้นก็ไม่ได้ จะตัดตันไม้ลําเท่านิ้วมือนิ้วเท้าก็ไม่ได้ ถ้าใครไปทําจะมีอาการกระตุกและล้ม
ปุวยลงทันที ถ้าไม่ไปปลูกต้นไม้แทนหรือแก้ไขก็จะมีอันตรายถึงตาย ที่ว่าอย่างนี้เพราะมีคน
เป็นอย่างนี้มาแล้วหลายคนจึงไม่มีใครเข้าวัด วัดเก่าแห่งนี้มีของสําคัญอย่างหนึ่งคือ แท่นพระ
เก่าทําด้วยศิลาแลงเป็นแท่งขนาดกว้าง 1.5  เมตร ยาว 3 เมตร สูง 1.5 เมตร เป็นแท่นพระอยู่
ในซากวิหารเก่า และมีซากโบสถ์เก่าหนาทึบด้วยไม้เบญจพรรณน้อยใหญ่ออกดอกเต็มสะพรั่ง
ไปหมด  
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ในบริเวณวัดแห่งนี้มีต้นไม้ขนาดใหญ่ เช่น ไม้แดง ไม้สะแบง ไม้จิกและไม้รังเป็นต้น 
พอเช้าวันต่อมาญาติโยมก็ไปทําบุญใส่บาตรให้หลวงปูุทุกๆหลังคา ซึ่งในสมัยนั้นมีทั้งสิ้น 30 
หลังคาเรือน พอหลวงปูุฉันอาหารเสร็จ หลวงปูุก็เตรียมถุงหมาก ถุงย่าม มีดพร้า พร้อมด้วย
พ่อออก 2-3 คนพากันไปดูวัดแห่งนี้ ทุกคนอยากจะไปแต่ไม่กล้าเพราะกลัวมาก จะมีก็แต่ผู้
กล้าตายสองสามคนตามหลวงปูุไปดูวัด พอมาถึงหลวงปูุก็บอกว่า “ถางตรงนี้”  ชาวบ้านที่ไป
ด้วยต่างมีอาการกลัวไม่กล้าถาง   หลวงปูุย้ําไปอีกว่า “รับรองไม่มีอันตรายแน่ๆ” หลวงปูุก็ถาง
เข้าไปถึงแท่นพระ พวกเก้ง พวกกวาง ก็วิ่งออกจากแท่นพระเก่าเป็นจํานวนมาก วันแรกแม่
ออก(โยมหญิง) ไม่กล้ามาส่งเพล พอมาถึงเขตวัดก็หยุดพักอยู่ข้างนอก แล้วร้องนิมนต์ให้หลวง
ปูุให้มาฉันเพลข้างนอก พอผ่านไปหนึ่งคืนก็ไม่มีเหตุอันตรายไดๆเกิดขึ้นกับหลวงปูุ และพ่อ
ออกผู้ติดตาม เช้าวันต่อมาหลวงปูุถากถางวัดกับพ่อออกอีก พอสองสามวันผ่านไปชาวบ้านก็มี
ความมั่นใจในตัวหลวงปูุมากขึ้น ชาวบ้านจึงร่วมแรงร่วมใจช่วยหลวงปูุถากถางบริเวณนั้นโดยดี 
บริเวณแท่นพระและรอบๆแท่นพระนั้นมีไม้แดง และไม้สะแบงใหญ่มาก ถ้าหากโค่นล้มลงมา
กลัวว่าจะถูกแท่นพระ หลวงปูุสั่งให้เอาเครือหวาย และเครือจานมาทําเป็นเชือกแล้วนําไปผูกที่
ปลายของต้นแดงแล้วดึงออกจากจากแท่นพระ ชาวบ้านได้พยายามอยู่ 1 วันเต็ม จึงสามารถ
เอาไม้แดงใหญ่ออกไปได้ วันต่อมาพอหลวงปูุฉันเพลเสร็จจึงกล่าวกับพ่อออกแม่ออกว่า 
“หลวงปูุขอแผ่(บริจาค)หญ้าคากับญาติโยมบ้านละไพ(ตับ)สองไพ(ตับ) พอได้ทํากุฏิอาศัยอยู่
ชั่วคราว” ชาวบ้านหามาให้และได้ช่วยกันทําทั้งกลางวันและกลางคืนทําเป็นกุฏิเล็กๆอยู่กลาง
วัด รวมหญ้าที่ใช้ทํากุฏิทั้งสิ้น 35 ไพ(ตับ) ผู้ไดเจ็บไข้ได้ปุวยปูุก็หายามาให้กินให้ทา และรด
น้ํามนต์ให้  

ปรากฏว่าผู้คนมารักษากับหลวงปูุก็หายจากอาการเจ็บไข้เป็นปลิดทิ้ง ทําให้ทุกคนมี
กําลังใจและเชื่อมั่นกับหลวงปูุมากขึ้น บ้านใกล้บ้านไกลได้ยินข่าว ต่างพากันหลั่ง ไหลมาหา
หลวงปูุไม่ขาดทั้งกลางวันและกลางคืน โดยมากจําพวกผีฟูา ผีทรง ผีปอบ นางฟูา นางเทียม ผี
ปุาผีดง เข้าทรงเข้าสิง พอมาหาหลวงปูุก็อาบน้ํามนต์ ผูกแขน ชําระไล่ผีเหล่านั้นออกไป  ทําให้
ผู้คนในหมู่บ้านไทและบ้านใกล้เคียงนั้นอยู่ดีกินดี พอจะเข้าพรรษา พระเถิกและพระหลอด ที่
อยู่บ้านเชียงงามได้ยินข่าวจากชาวบ้านไทที่หนองหานจึงพากันมาคารวะกราบไหว้ และได้อยู่
จําพรรษาร่วมกับหลวงปูุในพรรษาแรกของวัดที่ตั้งขึ้น รวมสงฆ์จําพรรษาอยู่ 3 รูป ผู้คนจากวัด
ต่างๆ เช่น จากจังหวัดขอนแก่น บ้านขามเปี้ย หนองไฮ บ้านแฮด หนองเข็งจากลําชี บ้านแต้
จังหวัดมหาสารคราม บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว และที่มาจากจังหวัดหนองคาย ก็เยอะเหมือนกัน 
เมื่อคนมามากหลวงปูุก็มีกําลังศรัทธาที่จะสร้างกุฏิศาลา ภายใน 2-3 ปีทําให้วัดพระแท่นเต็ม
ไปด้วยกุฏิและศาลาน้อยใหญ่เป็นจํานวนมาก ในปีหนึ่งๆจะมีพระภิกษุสามเณรจําพรรษาอยู่ 
30-50 รูปตลอดที่หลวงปูุจําพรรษาอยู่                                                                                 
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หลวงปู่พิบูลย์ปราบจระเข้ที่กุดแห่ บ้านนานกหงส์ 
            ในสมัยก่อนกุดแห่แห่งนี้เป็นห้วยน้ําที่มีฝูงจระเข้น้อยใหญ่อยู่มากมายอาศัยอยู่ ทําให้
ชาวบ้านกลัวและไม่กล้าไปทํามาหากินในลําห้วยแห่งนี้ จึงพากันมากราบนมัสการให้หลวงปูุ
ทราบ พอท่านได้ทราบเรื่องแล้วในวันต่อมาได้ชักชวนพ่อออก(โยมผู้ชาย) 3-4 คนไปกุดแห่ด้วย 
พอไปถึงหลวงปูุจึงเอ่ยถามพ่อออกที่ไปด้วยว่า “โยมอยากเห็นเรือทองคําไหม? เป็นของพวกผี
เขาแห่มาไว้” พ่อออกก็บอกว่าอยากเห็น  หลวงปูุเดินลงไปในน้ําลึกประมาณโคนขา แล้วเอา
แขนล้วงลงไปในน้ําดึงเรือทองคําขึ้นมา เรือลําดังกล่าวยาวประมาณ 3 เมตร หลวงปูุถามโยม
ว่า “อยากได้ไหม” พ่อออกบอกว่าอยากได้ แต่หลวงปูุบอกว่า “เอาของๆ เขาไม่ได้เพราะ
เจ้าของเขาหวง” เสร็จแล้วหลวงปูุจึงปล่อยเรือลงไปไว้ดังเดิมด้วยเหตุนี้ห้วยน้ําแห่งนี้จึงได้ชื่อ
ว่า “ห้วยกุดแห่” ต่อจากนั้นหลวงปูุก็มานั่งบนฝั่งใช้มือล้วงเอาหินเสกท่ีอยู่ในย่ามหว่านลงไปใน
น้ําทําให้ฝูงจระเข้และเต่าทั้งหลายลอยขึ้นมาบนผิวน้ํา แล้วหลวงปูุก็สั่งให้สัตว์เหล่านั้นมา
รวมกันตรงหน้าหลวงปูุ แล้วหลวงปูุก็ให้ศีลพร้อมทั้งแผ่เมตตาให้สัตว์เหล่านั้นพร้อมให้หนีไป
อยู่ที่อ่ืนห้ามไม่ให้มาทําร้ายมนุษย์อีกต่อไปหลังจากนั้นอีก 7 วันก็ไม่มีใครปรากฏเห็นจระเข้อยู่
ในลําห้วยนั้นอีกเลย แต่ต่อมามีชาวบ้านนานกหงส์และบ้านนาทรายหลายคนบอกว่าได้ยิน
เสียงร้องให้อยู่แถวๆปุาแห่งนั้นในเวลากลางคืนและต่อมาอีกระยะหนึ่งก็มีคนพบซากศพจระเข้ 
และซากเต่าอยู่ตามโคกตามปุาแห่งนั้น ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ห้วยกุดแห่จึงเป็นห้วยน้ําที่ทํามาหา
กินของชาวบ้านนานกหงส์ บ้านนาทราย บ้านแดง บ้าน หนองผักแว่นและหมู่บ้านใกล้เคียงสืบ
มาจนถึงวันนี้ 
หลวงปู่พิบูลย์ถูกจับ 

        เมื่อหลวงปูุพัฒนาวัด และหมู่บ้านจนเป็นที่อาศัยของผู้เข้ามาอยู่เป็นอย่างดีแล้ว  จึงได้
ตั้งธนาคารข้าวเปลือก ธนาคารโคกระบือและบวชผู้หญิงนุ่งขาวห่มขาวถือศีล 8หรือที่เรียกว่า
“แม่ชี” ในการที่หลวงปูุได้พัฒนาหมู่บ้านทั้ง 3 อย่างนี้ถือเป็นการดีและเป็นประโยชน์ต่อ
ชาวบ้านเป็นอันมาก แต่เมื่อทางราชการได้ยินเรื่องนี้ ก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็น “ผีบุญ” หรือเป็น
การก่อกบฏนั้นเอง เพราะได้ซ่องสุมผู้คนไว้มากมาย ดังนั้นทางพระอําเภอหนองหาน และเจ้า
คณะแขวงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ตํารวจจึงมาจับกุมหลวงปูุ และทําทารุณต่างๆนานาแล้วส่งลง
ไปกรุงเทพฯ เพ่ือสอบสวน เมื่อทางการลงความเห็นว่าผิดจริง จึงส่งลงไปกักขังเพ่ือรอการ
ลงโทษอยู่ที่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ต่อมาเจ้าหน้าที่จึงลงโทษปูุ โดยการที่เอาหลวงปูุขังไว้ใน
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กรงไม้แล้วเอาลงถ่วงน้ํา เมื่อผ่านไป 7 วัน 7 คืน เจ้าหน้าที่คิดว่าหลวงปูุมรณภาพแน่นอนแล้ว
จึงดึงกรงนัน้ขึ้นมา ปรากฏว่าหลวงปูุท่านยังไม่ตาย อย่าว่าแต่ตายเลยแม้จีวรที่ท่านนุ่งห่มอยู่ก็
ไม่เปียก จึงทําให้เจ้าหน้าที่และผู้เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวถึงตกตะลึงในปาฏิหาริย์ของหลวงปูุ 
และเกิดความเลี่ยมใสศรัทธาในตัวหลวงปูุ   

หลังจากนั้นจึงนําหลวงปูุมากักขังไว้อย่างคนธรรมดาทั่วไป กักขังอยู่ 3 ปีพอครบ
กําหนดข้าหลวงเมืองชลบุรีก็เข้าไปหาหลวงปูุ และได้ไต่ถามหลวงปูุว่า “บ้านหลวงปูุอยู่ที่ไหน”
หลวงปูุตอบว่า “อยู่อุดร อําเภอหนองหาน(ในสมัยนั้น)” ท่านถามไปอีกว่า “อยากกลับบ้าน
หรือเปล่า” หลวงปูุตอบว่า “อยากกลับ” และท่านข้าหลวงถามต่อว่า “รถที่จะกลับนั้นถึงบ้าน
ที่อุดรหรือไม่” หลวงปูุตอบว่า “ไปไม่ถึง รถถึงแค่เมืองโคราช” ข้าหลวงจึงประกาศรับบริจาค
เงินทอง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับบ้านของหลวงปูุ และข้าหลวงได้ทําหนังสือส่งส่ง
ตัวหลวงปูุถึงนายอําเภอเมืองโคราช เมื่อหลวงปูุเดินทางมาถึงอําเภอเมืองโคราช นายอําเภอจึง
ประกาศหาคนที่อยู่อุดร หลังจากนั้นพ่อค้าเกวียนชื่อ “นายเบี้ยว”  บอกว่ามาจากหนองหาน
ได้นําเกวียนมาค้าขายกับพวกจํานวน 20 คน นายอําเภอเมืองโคราชจึงบอกกับนายเบี้ยวว่า 
“ให้นําหลวงปูุกลับไปบ้านแดงด้วยจะมีรางวัลให้  และในระหว่างการเดินทางให้ถวายอาหาร
เช้าและเพลให้หลวงปูุด้วยอย่าให้ขาดตกบกพร่อง” นายเบี้ยวได้พาหลวงปูุพร้อมเครื่อง
อัฐบริขารขึ้นเกวียนเดินทางมาถึงหนองหาน นายเบี้ยวได้ส่งข่าวให้ชาวบ้าน บ้านนายม บ้านดง
ยาง และบ้านแดงทราบ 

ชาวบ้านเมื่อทราบข่าวต่างมีความปีติยินดีเป็นอย่างมาก นายเบี้ยวได้มาส่งหลวงปูุ ถึง
บ้านโพธิ์ และได้เดินทางกลับ ชาวบ้านแดงได้ยินแตกตื่นไปรับกันหมดแล้วพากันแห่หลวงปูุเข้า
สู่บ้านแดง เป็นที่ชื่นชมยินดีของชาวบ้านแดงเป็นอย่างมาก เมื่อเหตุการณ์ปกติแล้วหลวงปูุก็พา
ชาวบ้านสร้าง และพัฒนาหมู่บ้านต่อไป เมื่อผู้คนชาวบ้านใกล้เคียงได้ยินข่าวว่าหลวงปูุ ถูกจับ
ถ่วงน้ําแต่ไม่ตาย  ยิ่งทําให้เกิดความเลี่ยมใสศรัทธาในตัวหลวงปูุมากยิ่งขึ้นไปอีก และหลั่งไหล
กันเข้ามาหาหลวงปูุมีทั้งพระทั้งโยมที่มาพ่ึงใบบุญ หลวงปูุได้นําพาชาวบ้านพัฒนาทําถนน
หนทางในหมู่บ้านจนสําเร็จ  มีผู้มาบวชชีและแสดงตนเป็นศิษย์มาก จนเป็นข่าวลือถึงหูพวก
เจ้าพวกนายอีกท้ังพระสงฆ์ ผู้ใหญ่ และเจ้านายทางอําเภอก็มาจับหลวงปูุไปเป็นครั้งที่สอง แต่
ครั้งนี้หลวงปูุไม่ยอมไป เขาจึงจับหลวงปูุฉุดกระชากลากถูดึงลงจากกุฏิศีรษะหลวงปูุฟาดกับ
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ขั้นบันได และเขาก็ลากหลวงปูุถูไถไปกับพ้ืนดินถึงห้าแยกแล้วจับโยนใส่เกวียน แล้วเอาวัวมา
เทียมเกวียนแต่วัวไม่ยอมเข้า เขาก็ทําท่าจะฆ่าจะแกงมันสุดท้ายมันก็หลุดวิ่งหนีไป     

ดังนั้นพวกที่มาจับหลวงปูุต้องลากเกวียนไปเอง    ในตอนที่เขามาจับหลวงปูุนั้น
ชาวบ้านก็ต่างพากันร้องให้ร้องห่มเต็มไปหมด ช่วยอะไรก็ไม่ได้เพราะผู้ใหญ่บ้านห้ามไว้ เขา
จับกุมตอนกลางวันกว่าจะถึงอุดรก็สว่างพอดี แล้วพวกที่มาจับกุมหลวงปูุก็นําท่านไปไว้ที่วัด
โพธิ์สมภรณ์ เจ้าอาวาสให้พักอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของวัด  ในช่วงที่อยู่วัดโพธิสมภรณ์นั้น 
หลวงปูุก็ถูกทรมารทําร้ายร่างกายอยู่หลายครั้งหลายหน  จนถึงขั้นห้ามไม่ให้ออกบิณฑบาต 
เพราะเห็นว่าหลวงปูุออกบิณฑบาตแล้วได้ข้าวอาหารเยอะ เมื่อผู้คนแถวนั้นไม่เห็นหลวงปูุออก
บิณฑบาตก็หลั่งไหลเข้าไปหาหลวงปูุ พอเหตุการณ์ร้ายๆสงบลง หลวงปูุก็เริ่มพาผู้คนพัฒนาวัด
โพธิ์สมภรณ์ ถากถางปุาและนําเงินที่ได้จากการบริจาคมาซื้อที่ดินเพ่ิมเติม ทําให้บริเวณที่หลวง
ปูุอยู่กว้างขวางขึ้น และได้สั่งให้พ่อออกไปหาซื้อบ้านเก่าๆเพ่ือนําไปปลูกสร้างกุฏิ รวมแล้วได้
กุฏิทั้งสิ้น 55 หลังและได้สร้างศาลาไว้เป็นที่ต้อนรับญาติโยมที่ไปมาหาสู่อยู่ไม่ขาดสาย และได้
สร้างเล้า(ยุ้งฉาง) ใส่ข้าวขนาดใหญ่อีกหนึ่งหลัง ให้พ่อออกนําเกวียนไปหาซื้อข้าวมาใส่ไว้ให้เต็ม 
เอาไว้รองรับผู้เข้าไปรักษาตัวจําพวกผีเข้าเจ้าทรง รักษาปอบ รักษาผี พวกนี้มีมากเหลือเกิน
และพวกไปหาเครื่องรางของขลัง ผูกแขนและรดน้ํามันเป็นต้น  หลวงปูุได้ตั้งธนาคารโคกระบือ
อีกไว้บริจาคให้กับผู้ตกทุกข์ได้ยากไม่มีควายทําไร่ทํานา ในช่วงที่หลวงปูุพัฒนาอยู่ที่วัดโพธิ์สม
ภรณ์นี้ ก็หาได้ลืมชาวบ้านแดงไม่ ขณะที่ชาวบ้านแดงเข้าไปนมัสการหลวงปูุ ท่านก็สั่งให้
ชาวบ้านขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง สร้างโบสถ์สร้างวิหารต่างๆ หากชาวบ้านขาดเหลือเงิน
ทองท่านก็ให้   

ชาวบ้านแดงใครไม่มีวัวควายทํานาก็ไปขอจากหลวงปูุท่านก็ให้ ในช่วงที่หลวงปูุไม่อยู่
บ้านแดงนี้ ก็ได้หลวงปูุโชติเป็นผู้บริหารงานแทนท่านอยู่ที่วัดพระแท่น ทําให้การการพัฒนาวัด
และหมู่บ้านไม่มีการหยุดยั้ง ที่ดินบางส่วนที่เป็นที่ตั้งโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีในปัจจุบันหลวง
ปูุก็ยกให้เป็นสมบัติของทางราชการ ช่วงระยะเวลาที่หลวงปูุอยู่ที่วัดโพธิ์สมภรณ์นั้ นเกิด
สงครามอินโดจีนขึ้นพวกฝรั่งเศสก็มาทิ้งระเบิดที่หนองนาเกลือ ในแต่ละวันระเบิดถูกทิ้งลง
ตรงไหนหลวงปูุรู้หมด และจะขีดเป็นวงกลมไว้ เมื่อระเบิดตกลงมาปรากฏว่า ลูกระเบิดไม่
ระเบิดแม้แต่ลูกเดียว จากเหตุการณ์ครั้งนั้น ก็ทําให้มีผู้สนใจเครื่องรางของขลังจากหลวงปูุ
เยอะมาก 
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ช่วงระยะเวลาหนึ่งท่ีหลวงปู่อยู่บ้านแดงท่ีก าลังพัฒนาอยู่  
             ครั้งนั้นหลวงปูุได้พาพระเณร และญาติโยมไปตัดไม้แคนใหญ่(ไม้ตะเคียน) อยู่ที่วัง
ใหญ่ฝั่งห้วยหลวง ตอนนั้นน้ําขึ้นมาเสมอฝั่งพอดี ไม้แคนใหญ่ต้นนั้นล้มลงกลางห้วยหลวงจึงไม่
มีใครสามารถลงไปตัดได้หลวงปูุจึงลงไปตัดคนเดียว หลวงปูุลงไปตัดไม้ตั้งแต่ช่วงเวลา 8 โมง
เช้าถึง 11 โมงเช้าตัดไม้ได้จํานวน 3 ท่อนๆหนึ่งยาว 6 เมตร เสร็จแล้วค่อยขึ้นมาจากน้ําทีเดียว
เลยเส้นผ่าศูนย์กลางของไม้แคนประมาณ 1.50 เมตร 
              หลวงปูุพิบูลย์บอกว่า วัดพระแท่นแห่งนี้เคยเป็นวัดเก่าของท่าน  เพราะช่วงเวลา
ก่อสร้างอยู่นั้น หลวงปูุท่านได้ชี้บอกว่าตรงนี้เป็นเสาวัดเก่า พอชาวบ้านขุดดูก็เห็นเสาไม้เก่าที่
ขาดอยู่ในดินตรงจุดนั้น ตลอดจนบ่อน้ําที่เคยมีอยู่ในวัดเก่า   พอขุดตรงบ่อน้ําที่เคยเจาะไว้จึง
ไม่ได้เจาะบ่อน้ําอีก หลวงปูุบอกว่าวัดนี้เป็นวัดมาตั้งแต่สมัยของพระเจ้ากัสสปะหลวงปูุได้มา
สร้างไว้เมื่อชาติทีแ่ล้ว 

อภินิหารหลวงปู่พิบูลย์ 

            เมื่อถึงฤดูฝนของแต่ละปี หลวงปูุจะบอกล่วงหน้าว่าปีนี้ฟูาจะผ่าลงวันไหนที่ไหนและ
ฟูาจะผ่าต้นไม้อะไร หลวงปูุก็จะไปกากบาททําเป็นเครื่องหมายไว้ เพ่ือไม่ให้คนเข้าไปใกล้ และ
ก็เป็นตามที่หลวงปูุบอกทุกครั้ง 
            เมื่อคนมาหาหลวงปูุ ตั้งใจไว้ว่าเมื่อไปถึงหลวงปูุแล้วจะพูดเรื่องอะไร ยังไงพอมาถึง
หลวงปูุท่านก็ทักทันทีว่าที่คิดไว้คิดดีแล้วหรือ เช่นว่าจะมาหาท่านตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่มาไม่ได้
เพราะติดธุระ พอมาถึงหลวงปูุท่านก็ถามทันทีติดธุระอะไรหรือเมื่อวานถึงไม่ได้มา อย่างนี้เป็น
ต้น และพวกท่ีว่ามีวิชาอาคมอยู่ยงคงกระพันนั้นเมื่อได้กินน้ํามนต์หลวงปูุแล้ววิชาเหล่านั้นก็จะ
จืดจางไปหมด 

           วันหนึ่งญาติโยมไปคอยรับบาตรหลวงปูุ เมื่อท่านจะออกบิณฑบาตตามปกติขณะนั่ง
อยู่นั้นก็ไม่เห็นหลวงปูุออกมาจากกุฏิชักทีคอยเป็นชั่วโมงแล้วค่อยเห็นหลวงปูุออกจากกุฏิ
พร้อมกับบาตรที่เต็มแล้วเหมือนกับท่านออกบิณฑบาตตามปกติ โยมที่คอยอยู่ก็เข้าไปรับบาตร 
แต่เมื่อโยมเห็นอาหารที่อยู่ในบาตรท่านนั้น มันไม่ใช่อาหารที่มีอยู่ตามบ้านนอกเราชักอย่าง แต่
มันเป็นอาหารจากตลาดในเมือง อาหารพวกนี้ไม่สามรถที่จะมีกิน หรือมีใส่บาตรสําหรับ
ชาวบ้านแดงในสมัยนั้นทําให้โยมผู้ที่นั่งรอรับบาตร และผู้ที่เห็นอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่ง จึงได้ถาม
หลวงปูุ ท่านก็บอกว่า “ไปบิณฑบาตมา” แต่ไปบิณฑบาตท่ีไหนนั้นท่านก็ไม่ได้บอก 
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            ในบางวันหลวงปูุเข้าไปในฐาน(ห้องน้ํา) ญาติโยมที่ไปหาท่านก็เห็นว่าท่านเดินเข้าไป
อยู่ในฐานนั้นกันทุกคน แต่ท่านเข้าไปนานเกินไป คือประมาณ 2 ชั่วโมง พ่อจารย์สุด บุญพา 
ในขณะนั้นบวชอยู่กับท่าน เมื่อเห็นว่าท่านเข้าฐานนานเกินไปกลัวว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับ
ท่าน จึงตัดสินใจเดินเข้าไปเปิดฐานดู พ่อจารย์สุดก็ต้องแปลกใจมากเพราะในฐานนั้นไม่มีหลวง
ปูุอยู่เลย ทําให้ทุกคนก็งงไปตามๆกัน พ่อจารย์สุด และทุกคนก็นั่งรอคอยท่านต่อไป สักครู่ผ่าน
ไปเห็นท่านเปิดประตูฐานนั้นออกมาก็ยิ่งทําให้ญาติโยมที่มานั่งคอยถึงกับแปลกใจ และงงกัน
หนักกว่าเดิม 

          ในช่วงที่หลวงปูุไปอยู่วัดโพธิสมภรณ์ตามปกติแล้ว ชาวบ้านแดง ทั้งพระทั้งโยมก็เทียว
ไปหาหลวงปูุอยู่ตลอด มีอยู่ครั้งหนึ่งพ่อออกบ้านแดงได้ย่างปลาแล้วบรรจุใส่ห่อเกลือเพ่ือจะ
เอาไปถวายหลวงปูุ เดินทางไปด้วยกัน 3-4 คน พอเดินทางไปถึงเนินบ้านสามพร้าวก็เห็นแลน
(ตะกวด) วิ่งเข้าไปในโพรงไม้ จึงได้ช่วยกันเอาไม้และกิ่งไม้อุดโพรงนั้นไว้ให้แน่น และตกลงกัน
ว่าขากลับจึงจะมาเอาแล้วก็ไม่ให้บอกใครด้วย พอไปถึงก็เข้าไปกราบนมัสการหลวงปูุ พร้อม
กับถวายปลาย่างและของอ่ืนๆที่นําไปให้ท่าน ขณะนั้นท่านก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายกับโยมที่ไป
หา แต่ให้พักที่วัดนั้นคืนหนึ่ง พอรุ่งเช้าก็เข้าไปลาท่านเพ่ือจะเดินทางกลับบ้านแต่เช้า หลวงปูุ
จึงได้พูดขึ้นว่า “แลนใหญ่ที่อุดไว้นั้นให้โยมปล่อยมันชะ”  โยมทั้ง 4 งงไปตามๆกัน เพราะท่าน
รู้ได้อย่างไร เมื่อหายจากการงงทุกคนก็พนมมือขึ้น และรับปากกับหลวงปูุอย่างพร้อมเพรียง
กันว่า “ครับหลวงปูุ” 

          อีกเรื่องหนึ่งที่เกิดอภินิหารขึ้นกับหลวงปูุพิบูรณ์ วันหนึ่งท่านได้พาสามเณรไปบ้านดง
ปอ แต่ช่วงนั้นเป็นช่วงฤดูน้ําหลาก ทําให้น้ําท่วมถนนหนทางที่จะไปบ้านดงปอ เพราะทั้งสอง
หมู่บ้านนี้อยู่คนละฟากน้ํา หลวงปูุและสามเณรจะข้ามไปบ้านดงปอแต่ไม่มีเรือ และตอนนั้นก็
ใกล้จะค่ําแล้ว หลวงปูุจึงบอกสามเณรว่าให้เณรคอยอยู่ตรงนี้หลวงปูุจะไปก่อน และหาเรือฝั่ง
โน้นมารับ เณรก็มองดูหลวงปูุเดินลงไปในน้ําเห็นท่านเดินไปน้ําลึกถึงหัวเข่าเณรน้อยก็มองตาม
ท่านไปเรื่อยๆแม้ท่านจะเดินไปไกลสุดสายตาก็เห็นน้ําลึกถึงแค่หัวเข่าของท่านตลอด ทั้ งๆที่
เส้นทางที่ท่านเดินข้ามนั้นมีลําน้ําห้วยหลวงอยู่ประมาณ 2-3 เมตร จึงทําให้สามเณรงงกับ
สายตาตนเอง ได้แต่นั่งคอยอยู่ตรงนั้นไม่นานเห็นโยมพายเรือมารับ พร้อมบอกกับเณรว่า 
“หลวงปูุคอยอยู่ฝั่งโน้นแล้ว” พอเณรไปถึงก็เห็นท่านั่งเคี้ยวหมากอยู่มองดูผ้าจีวรก็ไม่เปียก ยิ่ง
ทําให้เณรรูปนั้นงงจัดขึ้นกว่าเดิม แต่ก็ไม่ได้ชักไซร้อะไรท่าน 
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            มีอยู่วันหนึ่งหลวงปูุได้ให้พระเณรไปตัดไม้ที่ดงใหญ่วังใหญ่ ทุกคนก็พากันนอนค้างอยู่
ที่บริเวณท่ีตัดไม้กันหมด พอวันรุ่งเช้าหลวงปูุก็ออกบิณฑบาตเสร็จเรียบร้อย ส่วนญาติโยมก็จัด
แต่งอาหารเตรียมไว้ให้ผู้ไปตัดไม้ หลวงปูุบอกญาติโยมที่เตรียมอาหารว่า “ข้าวไม่ต้องเอาไปก็
ได้ เพราะกินอยู่กับในบาตรหลวงปูุก็ไม่หมด” แม่ออก(โยมผู้หญิง) ก็บอกหลวงปูุว่า”พระเณร
ตั้ง 50 รูปจะฉันอ่ิมได้อย่างไรกัน” หลวงปูุจึงบอกย้ําว่า “50 รูปก็ฉันไม่หมด” วันนั้นก็เลย
ไม่ได้นึ่งข้าวไป พอไปถึงแม่ออกก็จัดอาหารใส่พาข้าว(ถาด) หลวงปูุบอกให้พ่อออกเอาพาข้าว
มาใส่ข้าวหลวงปูุก็ล้วงเอาข้าวมาจากบาตรเอาออกเท่าไหร่ก็ไม่หมด จนครบพระเณร 50 รูป
ข้าวในบาตรหลวงปูุยังไม่หมด เมื่อพระเณรฉันเสร็จแล้วโยมก็กินต่อข้าวยังไม่หมดทั้งๆที่ขนาด
บาตรของหลวงปูุนั้นเป็นบาตรขนาดกลาง ตามปกติแล้วกินกัน 3-4 คนก็หมดแล้ว 

          หลวงปูุเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์มีคุณธรรมสูงหาได้ยากในสมัยนั้น ท่านเป็นผู้มองการณ์ไกล
ด้วยญาณของท่าน ท่านสอนให้ชาวบ้านรักษาศีลธรรมเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตให้ละเลิก
อบายมุขไม่ให้ดื่มสุรายาเมา เล่นการพนัน ให้ทุกคนฝักใฝุในศีลธรรม นับตั้งแต่นั้นมาชาวบ้าน
แดงก็อยู่เย็นเป็นสุข ไม่เคยเกิดโรคภัยไข้เจ็บ เป็นเพราะบารมีของหลวงปูุโดยแท้ นอกจากนั้น
ท่านยังเป็นผู้ถือศีลธรรมปัญญาบารมี 30 ทัศ และสั่งสอนอบรมชาวบ้านให้ถือธรรมปัญญา
บารมี ให้ทุกคนสวดทุกเช้า-เย็นถือพระรัตนตรัยแก้ว 3 ดวง คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 
ให้ทุกบ้านเรือนทําหิ้งพระ(พากระหย่อง) เอาไว้กราบไหว้บูชาทุกบ้านเรือน บ้านหลังใดมีหอปูุ
ตา หอผีสางให้รื้อทิ้งให้ถือธรรมะอย่างเดียว บ้านหลังไหนมีผีให้เอาดินเอาหินที่หลวงปูุเสกไป
หว่านขับไล่ผีจะหนีหมด จนมีการเล่าขานถึงดินหินที่หลวงปูุได้ไปปราบจระเข้ที่กุดแห่คําหมาก
แห้งที่หลวงปูุเคี้ยว ใครที่ได้มีติดตัวก็จะเป็นมงคลยิ่ง  สามารถปูองกันภูตผีปีศาจและสัตว์ร้าย
ได้ แม้แต่ติดเข้าปุายุงก็ไม่กัด จําคําเล่าเรื่องชาวบ้านและพระเณรที่พากันเข้าปุาไปตัดมี่ดงไร่
และดงใหญ่เพ่ือมาก่อสร้างวัด ซึ่งมียุงชุกชุมและเป็นถิ่นไข้มาลาเรียแต่ก็ไม่มีใครเจ็บไข้ได้ปุวย
เลย เป็นเพราะมีคําหมากแห้งติดตัวกันทุกคน 

    คําทํานายของหลวงปูุขณะอยู่ในวัดโพธิสมภรณ์ ใครมีเรื่องเดือดร้อนทุกข์ใจอันใดก็จะ
ไปเล่าให้หลวงปูุฟังและขอให้คําแนะนําช่วยเหลือ เช่น ปลัดสุระพล คําศรีระภาพ (น้องของคุณ
พ่อของพ่อประภาส บุญไชย) เมื่อ พ.ศ.2485 ได้เป็นปลัดตําบลบ้านเชียงพาชาวบ้านตัดถนน
หนทางหลายสาย มีอยู่สายหนึ่งขณะทําการก่อสร้างถนน ได้ไปตัดต้นพลูชาวบ้านจนมีการร้อง
ทุกข์ และจะฟูองร้องถึงอัยการ ปลัดสุระพลและพ่อจึงไปพบหลวงปูุเล่าให้ฟังว่าตัวเองกลุ้มใจ 



86 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุดรธาน ี

เดือดร้อนใจมากเกรงว่าเรื่องจะถึงอัยการมีการฟูองร้องตน  หลวงปูุสอบถามว่าเป็นลูกใคร 
และก็ดูลายมือและบอกว่า “ไม่เป็นไรหรอก ไม่ต้องกลุ้มใจเรื่องใกล้จะเสร็จแล้ว” หลังจากนั้น
ประมาณเดือนเศษอัยการก็มีคําสั่งไม่ฟูองและเรื่องก็ยุติลง 
         หลวงปูุลอยผู้เลื่อมใสศรัทธาหลวงปูุพิบูลย์ ซึ่งหลวงปูุลอยเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งอยู่
แถววัดโพธิ์สมภรณ์ วันหนึ่งควายที่เลี้ยงอยู่ 5-6 ตัวหายไปหาอย่างไรก็ไม่พบจนหมดปัญญาจะ
หาต่อ จึงไปให้หลวงปูุทํานายให้ว่าตนเองจะได้ควายกลับคืนมาหรือไม่ หลวงปูุจึงบอกกับ
ผู้ใหญ่ลอยว่า “มันไม่ได้หายไปไหน เวลาประมาณบ่ายสามโมงให้ไปรอที่บ่อน้ํา ควายจะมากิน
น้ํานั่น" และก็เป็นจริงตามที่หลวงปูุทํานายไว้ สร้างความดีใจและเลื่อมใสแก่ผู้ใหญ่ลอยมาก 
ภายหลังผู้ใหญ่ลอยกลับมาบวชพระอยู่วัดโพธิ์สมภรณ์ ได้ศึกษาประวัติหลวงปูุและบันทึกไว้ที่
กุฏิจําลอง บอกประวัติหลวงปูุ และสร้างรูปเหมือนหลวงปูุคล้ายกับก่อสร้างที่วัดพระแท่น 
ตั้งอยู่ส่วนหลังของวัดโพธิ์สมภรณ์ ส่วนหลวงปูุลอยผู้มีจิตศรัทธา และเลื่อมใสหลวงปูุได้ตั้งมั่นที่
จะอยู่กับหลวงปูุตลอดไปจึงได้สร้างสถูปไว้เก็บอัฐิของหลวงปูุพิบูลย์และรูปเหมือนของหลวงปูุ
พิบูลย์ ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ เมื่อหลวงปูุพิบูลย์มรณภาพแล้วศพหลวงปูุพิบูลย์ก็เก็บไว้ในสถูป
เจดีย์ ตรงที่หลวงปูุลอยได้หล่อรูปเหมือนประดิษฐานไว้ที่หลังโพธิ์สมภรณ์ในปัจจุบัน 

   ต่อไปนี้ เป็นคําทํานายล่วงหน้าของหลวงปูุพิบูลย์ เพ่ือให้เป็นแนวความคิดแก่อนุชน
คนรุ่นหลัง มีหลายเรื่องที่ท่านบอกไว้แต่ผู้ เขียนไม่สารําได้หมด มีคําต่างๆดังนี้ ต่อไปในภาย
ภาคหน้า “ม้าจะมีเขา”  ปัจจุบันคือ รถจักรยานยนต์ “เสาจะออกดอก” ปัจจุบันคือเสาไฟฟูา 
“แม่มาร(หญิงตั้งครรภ์)ออกลูกไม่มีบ้านเรือน” ปัจจุบันต้องไปออกลูกที่โรงพยาบาล “จะไม่มี
รอยเท้าของคนเดินดิน”  ปัจจุบันคนจะไปไหนมาไหนต้องสวมรองเท้า “หญิงอายุไม่ถึง 15 จะ
เอาผัวมีลูก” ข้อนี้ใจความปัจจุบันก็คือแต่งงานกันตั้งแต่อายุ 12-13-14 ปี ดังที่เราเห็นใน
ปัจจุบัน “หญิงออกจากบ้านมารท้องกรองน้ําตา” ปัจจุบันคือผู้หญิงไปได้เสียกับผู้ชายพอได้
แล้วผู้ชายไม่รับผิดชอบจึงต้องอุ้มท้องร้องให้มาหาพ่อแม่ “ต่อไปต้นก้นกัลปพฤกษ์ จะเกิดขึ้น
กลางบ้านกลางเมือง” ปัจจุบันก็คือตลาดสด ตลาดนัดเคลื่อนที่ มาลงตามหมู่บ้านทุกครึ่งเดือน 
“ต่อไปหญิงชายจะเหมือนกัน เมื่อมองดูแล้วจะไม่รู้ว่าหญิงหรือชาย เหมือนฝูงนกเขาไม่รู้ว่าตัว
ผู้ตัวเมีย” ปัจจุบันก็คือหญิงชายแต่งกายเหมือนกัน ไว้ผมสั้นผมยาวเหมือนกันหมด “แคนดวง
เดียวหมอลําพอฮ้อย(ร้อยคน)นุ่งผ้าส่อย(ผ้าที่ถูกตัดทําเป็นริ้ว)ผ่าบ้านผ่าเมือง”  
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ปัจจุบันคณะหมอลําใช้แคนอันเดียวแต่คนเป็นร้อย เช่น คณะหมอลําเรื่อง หมอลําชิ่ง
และผู้คนจะใส่ผ้าแหวกหน้าแหวกหลัง นุ่งน้อยห่มน้อย โชว์เนื้อ โชว์ตัว สนามพิบูลย์รังสรรค์ที่
หลวงปูุได้ทําไว้นี้ หลวงปูุบอกว่าเอาไว้ดูควายงาม หมายถึงเอาไว้เป็นสถานที่จัดงานรื่นเริง
ต่างๆ เช่น หมอลํางานประจําปี “ทวงสิบคืนซาว(ยี่สิบ)คืนหย่อ(ย่อ)เป็นคราวมื้อ สิบแม่น้ําซาว
แม่น้ําหย่อเป็นแผ่นดินเดียวแขนสั้นยาวคาวตาลึก”อธิบายได้ว่าจะหย่อนระยะการเดินทาง 
เช่น ไปกรุงเทพฯ แต่เมื่อก่อนเดินเท้าใช้เวลาเป็นรายเดือน แต่ปัจจุบันไปเช้าเย็นกลับก็ได้ คํา
ว่าแขนสั้นยาวคาวตาลึก ได้แก่การสั่งของทางโทรศัพท์ ส่วนคาวตาลึก ได้แก่การดูข่าวสารทั่ว
โลกทางโทรทัศน์ ส่วนสิบแม่น้ําซาวแม่น้ําหย่อเป็นแผ่นดินเดียวคือ การสร้างสะพานข้ามแม่น้ํา
เชื่อมต่อกันระหว่างหมู่บ้านกับหมู่บ้าน อําเภอกับอําเภอ จังหวัดกับจังหวัด จนถึงประเทศกับ
ประเทศ หลวงปูุยังทายต่อไปอีกว่า ถ้าบ้านเมืองไม่มีถนนเหมือนตาจีวรของพระภิกษุตราบนั้น
บ้านเมืองยังไม่เจริญเต็มที่ ถ้าสร้างถนนหนทางเหมือนตาจีวรหรือดุจคันนาตามทุ่งนาเมื่อนั้นจึง
จะเจริญเต็มที่ “เจ้าผู้เที่ยวทางเวิ้งเหิง(อ้อมไป)ไปมันสิค่ํา  มัวแต่เก็บหมากหว้ามันสิซ่า(ช้า)ค่ํา
ทาง”  

อธิบายได้ว่าการกิจการงานหน้าที่ต่างๆ ไม่อยู่ในกรอบศีลธรรม ทําในสิ่งที่ไม่มี
ประโยชน์ไม่พอจะเป็นบุญกุศลได้ พอนานๆไปก็จะแก่เฒ่าเสียเวลาบําเพ็ญกุศลอันเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองในภายภาคหน้า ในยามหนุ่มสาวมัวเมาในลาภ ยศ สรรเสริญ ยามแก่เฒ่า
เข้าวัดไม่ทันได้ทําบุญกุศลก็ตายก่อน อีกบทหนึ่งว่า “เจ้าผู้ควายบักเลวเฒ่านอนเซ่าบ่ฮู้ค่ํา  บัด
ตะเวน(ตะวัน)ค่ําค้อยตัวเจ้าชิอาวหา” บทนี้อธิบายว่าคนเกิดมาในเมื่อถึงวัยเป็นหนุ่มเป็นสาว
หลงมัวเมาสนุกสนานรื่นเริง ลุ่มหลงอยู่กับรูป รส แสง สี ลืมวันเดือนปี ไม่ได้บําเพ็ญกุศลคุณ
งามความดี พออายุแก่เฒ่าจะไปบําเพ็ญประโยชน์ก็ไม่ทันทําให้นั่งคิดนอนคิดรอความตายเพียง
อย่างเดียว “เจ้าผู้ไซหลังหล่าบ่หมานปลานําเพิน(คนไปหาปลามาท้ายเพ่ือนย่อมไม่ได้ปลาเท่า
เพ่ือน)ยามฝนถืก(ถูก)ต่อน้ํายามแล้งถืกแต่ตม”  

บทนี้อธิบายว่า เมื่อเกิดข้ึนมาเป็นคนไม่ได้บําเพ็ญกุศลคุณงามความดี อันเป็นที่พ่ึงของ
ตนในภายภาคหน้า เมื่อเขาจัดงานบุญงานกุศลมัวเที่ยวเล่นสนุกสนานอย่างเดียว ไม่หาบุญหา
กุศลใส่ตนเอง อันนี้ท่านบอกไว้ว่าเป็น “โมฆะบุรุษ” หมายถึงผู้ว่างเปล่าจากประโยชน์เกิด
ขึ้นมาเสียชาติเกิด อีกประการหนึ่งหลวงปูุ ท่านได้แนะนําชาวบ้านญาติโยมว่าบุคคลใดได้บวช
ลูกหลานเข้ามาอยู่ในพุทธศาสนา บุคคลนั้นย่อมได้ชื่อว่าเป็นเครือญาติกับพระพุทธเจ้า บทอีก
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ต่อไปว่าให้ญาติโยมทั้งหลายดูรอยมือรอยเท้า และจดจํารอยมือรอยเท้าของหลวงปูุไว้ให้ดี 
ญาติโยมบางคนก็ขอดูรอยมือของท่าน บางคนก็เห็นว่าเป็นรูปดอกจันทร์หรือรูปกงจักรและมี
รอยแดงๆฝังอยู่ หลวงปูุบอกว่า เมื่อจําอย่างนี้เมื่อนานไปคงจะไม่เห็นให้จําลงไปลึกซึ้งกว่านี้อีก 
ที่จริงรอยมือของท่านก็คือสถานที่ที่ท่านสร้างและพัฒนาไว้ เช่น กุฏิ วิหาร ห้วยหนองคลองบึง 
คําว่ารอยเท้าก็คือถนนหนทางที่หลวงปูุพาชาวบ้านตัดไว้ให้ช่วยกันดูแลรักษาให้ยั่งยืนสืบไปถึง
ลูกถึงหลาน กับอีกคําหนึ่งว่า “ต่อไปนี้ผ้าเหลืองแต่งครองบ้านครองเมืองเด้อ”  

อันนี้เป็นคําพูดของหลวงปูุอย่างหนึ่งที่เคยพูดกับพระภิกษุและญาติโยมเสมอ ข้อนี้คง
จะหมายความว่าพระสงฆ์จะเป็นผู้นําในการพัฒนาหมู่บ้านและวัด เป็นผู้วางแบบแปลนแผนผัง
ทุกอย่างในการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตายก็มีพระนําหน้า พึงเห็นได้ว่าชีวิตคนเราเกี่ยวเนื่อง
กับพระสงฆ์ตั้งแต่แรกเกิดกระทั่งตาย พระสงฆ์เป็นเพ่ือนคู่คิดมิตรคู่บ้าน  จะตั้งบ้านตั้งเมืองที่
ไหนก็ต้องมีพระสงฆ์เป็นที่พ่ึงทางใจมาตลอด พระสงฆ์จะเรียบประหนึ่งว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ 
แต่ก่อนบ้านเมืองไม่เจริญยังเป็นบ้านปุาบ้านดงอยู่ไม่มีแพทย์ หมอ อนามัย เมื่อเจ็บไข้ได้ปุวยก็
วิ่งเข้าหาพระ โรงเรียนก็อยู่วัด พระเป็นทั้งผู้สอนผู้ให้ที่พักอาศัย ปุวยทางกายก็เข้าวัด ปุวยทาง
ใจก็เข้าวัด พระสงฆ์ก็หายาให้กิน รดน้ําพุทธมนต์ ผูกแขนให้ เปุาให้ แตกความสามัคคีกันพระ
ก็ประสานสามัคคีให้ เมื่อบ้านเมืองเดือดร้อนพระสงฆ์ก็ช่วยขับไล่ภูตผีปีศาจ ทําให้หมู่บ้านอยู่
เย็นเป็นสุขทุกยุคทุกสมัยจนถึงปัจจุบัน ดังที่หลวงปูุได้นําพาชาวบ้านแดงตั้งบ้านสร้างบ้านแดง 
    เรื่อง พ่อจารย์คําตัน บุญพา เคยได้บวชร่วมหลวงปูุพิบูลย์ ได้เล่าให้ฟังว่าสมัยหลวงปูุ
พิบูลย์อยู่ที่วัดโพธิ์สมภรณ์ ฝายห้วยยางมันขาด ชํารุดอุดอย่างไรก็ไม่อยู่ จึงได้ปรึกษาหลวงปูุ 
ท่านแนะนําให้เริ่มตั้งแต่ ตอสะแบงถึงกอไผ่โจด(กอไผ่ชนิดหนึ่ง)อยู่ ทั้งที่หลวงปูุไม่ได้มาเห็น 
แต่สามารถบอกได้ว่าให้กั้นเสริมจากจุดนั้นถึงจุดนั้นได้ พอชาวบ้านได้ทําตามคําแนะนําของ
หลวงปูุแล้ว ฝายกั้นน้ําห้วยยางก็ใช้กักเก็บน้ําได้ และไม่ชํารุดอีกเป็นที่สาธารณะประโยชน์ของ
หมู่บ้านแดงมาจนถึงทุกวันนี้ สิ่งไดชาวบ้านสงสัยก็ได้ไปปรึกษากับท่าน หลวงปูุจะให้คําแนะนํา
และบอกแนวทางปฏิบัติทุกอย่าง ถ้าเงินทองขาดเขินพ่อจารย์คําตันกับพรรคพวกก็ได้ไปรับเงิน
จากหลวงปูุมาสร้าง และพัฒนาหมู่บ้านตลอดการพัฒนาของหลวงปูุทั้งวัดทั้งบ้าน ถนนหนทาง
ห้วยหนองคลองบึง การจัดสรรที่ดิน สถานที่จัดตั้งหน่วยงานราชการในอนาคต เช่น ที่ตั้ง
อําเภอ โรงเรียนมัธยม โรงเรียนประถม การไฟฟูา อนามัย ตลาด โรงพยาบาล การประปา 
เหล่านี้เป็นต้น หลวงปูุได้จัดสรรไว้ให้เป็นที่เป็นทาง ตั้งแต่ประมาณ 70-80 ปีมาแล้ว ทุกอย่าง
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เข้าท่ีเข้าทางชาวบ้านก็มีอยู่มีกิน ไม่มีภูตผีปีศาจเข้ามารบกวน แม้แต่บ่อน้ําทุกบ่อที่หลวงปูุขุด
ไว้หลวงปูุก็เอาหินเสกหว่านลงไปไม่ให้ภูตผีปีศาจอาศัยอยู่ได้ ทําลายวิชาอาคมพวกเดรัจฉาน
วิชาให้หมดไปหายไป 

   หลวงปูุอยู่โพธิสมภรณ์เป็นเวลา 15 ปี ถูกจับไปอยู่เกาะสีชัง 3 ปี นอกจากนั้นก็อยู่
บ้านแดงทั้งหมด จนรวมอายุของหลวงปูุได้ 135 ปี ในวันขึ้น 1 ค่ํา เดือน 3 ปี พ.ศ.2489 เวลา 
06.00 น.หลวงปูุก็เริ่มมีอาการเป็นโรคท้องร่วง เมื่อเสร็จกิจก็ออกจากห้องน้ําไม่ได้เนื่องจาก
แข้งขาไม่มีแรง หลวงปูุหนูซึ่งขณะนั้นเป็นโยมอุปถากหลวงปูุอยู่เป็นผู้พยุงหลวงปูุมาที่ห้องพัก 
เป็นอย่างนั้นหลายเที่ยวจนกระทั่งเวลา 10.00 น. หลวงปูุยังไม่ได้ฉันอาหารเช้าจนถึง 11.00 
น.ถึงได้ฉันอาหารเช้าแต่ก็ฉันได้แค่สองสามคําแค่นั้น หลวงปูุหนูก็ช่วยประคับประคองหลวงปูุ
อยู่อย่างนั้น บางวันก็ฉันข้าวได้บ้างไม่ได้บ้าง จนกระทั่งอาการหลวงปูุทรุดหนักลงไปเรื่อยๆ พอ
ถึงวันขึ้น 7 ค่ํา เดือน 3 ตอนค่ําของวันนั้นหลวงปูุจึงได้บอกให้หลวงปูุหนูนําหลวงปูุเข้าไปใน
กุฏินุ่งสบงทรงจีวรรัดอกให้ดีแล้วนําหลวงปูุเข้าไปนอนใสท่าสีไสยาสน์ เอาผ้าห่มผืนหนึ่งห่มไห้ 
หลวงปูุหนูจึงถามว่า “หลวงปูุอยากกลับบ้านแดงไหม” หลวงปูุบอกว่าต้องกลับให้ได้ แม้จะ
เหลือแต่หัวก็จะกลิ้งกลับบ้าน”  สุดท้ายก็สั่งให้หลวงปูุหนูปิดประตูให้แน่น อย่าให้ใครเข้ามา
จนกว่าจะมีสัญญาณบอก แล้วทุกคนก็ออกไปหมดรวมทั้งหลวงปูุหนูด้วย วันนั้นหลวงปูุโชติก็
อยู่ข้างนอกพร้อมกับแม่ชีปุยด้วย เพ่ือจะกันไม่ให้คนเข้าไปเพราะมีคนเป็นจํานวนมากคอยอยู่
ข้างนอก จนกระทั้งถึงเวลา 6 ทุ่ม ก็มีสัญญาณดังขึ้นบนหลังคากุฏิ สังกะสีดังโครมและมีแสง
สว่างพุ่งขึ้นท้องฟูาดุจพลุดอกไม้ไฟ หลวงปูุหนูก็เข้าใจว่าหลวงปูุได้สิ้นลมหายใจแล้ว จึงได้เปิด
ประตูเข้าไปจับดูตัวหลวงปูุก็เย็นไปหมดทั้งตัวแล้ว พอรู้ว่าหลวงปูุมรณภาพแล้วก็เลยออกมา
จากห้องพูดอะไรก็ไม่ออก และได้มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเมื่อได้ยินว่าหลวงปูุมรณภาพก็กรูเข้าไปรื้อ
ค้นสิ่งของท่าน ชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นก็ว่าไม่ได้ เงินในบัญชีของท่านที่แม่ชีปุยเก็บไว้จํานวน  
3,058 บาทก็เหลือแต่ตัวเลขจํานวนเงิน  

พอรุ่งเช้าก็จ้างช่างที่เป็นคนญวนมาทําหีบศพให้หลวงปูุ  ในราคา 200 บาท ทําพิธีศพ
อยู่ที่นั่น 5 คืน แล้วจึงนําศพของหลวงปูุบรรจุลงในเบ้า(ที่เก็บศพ) จากนั้นชาวบ้านก็เลิกรากลับ
บ้าน หลังจากนั้นมาอีก  4 ปี ชาวบ้านแดงพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านก็ได้ปรึกษาหารือชักชวนกัน มี
ความประสงค์ท่ีจะนําศพหลวงปูุกลับมาสู่บ้านแดง การไปติดต่อประสานงานกับทางวัดโพธิ์สม
ภรณ์มีปัญหายุ่งยากมากจนแทบจะไม่ได้ศพมาแต่ชาวบ้านก็ไม่ท้อถอย จนในที่สุดก็สามารถนํา
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ศพของหลวงปูุกลับมาสู่บ้านแดง โดยได้นําคณะเกวียนร้อยเล่มนําขบวนศพของหลวงปูุออก
จากเมืองอุดรฯ เมื่อนิมนต์ศพหลวงปูุขึ้นเกวียนแล้วจะเอาวัวไปเทียมเกวียน เอาวัวคู่ไหนเข้าก็
ไม่สามารถเข้าเทียมเกวียนได้ จําเป็นต้องปลดแอกทิ้งหมดจึงได้จัดสรรวัวอีกหลายคู่ และใน
ที่สุดก็ได้วัวของ นายทราย สร้อยธนู บุตรชายของ นายคํามี สร้อยธนู ซึ่งนายคํามีเคยบวชเป็น
พระอยู่ร่วมกับหลวงปูุ พอเอาวัวคู่ของนายทรายก็ไม่มีปัญหาอันได ขบวนเกวียนจึงเริ่มเดินทาง
ออกจากเมืองอุดรฯ โดยไปทางทิศเหนือของเมืองอุดรฯ ทางบ้านบ่อน้ํา เลี้ยวมาทางทิศ
ตะวันออกทางบ้านเหล่า บ้านหนองบุ บ้านสามพร้าว บ้านหว้าน บ้านไท บ้านดอนกลอยและ
เลี้ยวมาทางบ้านแดง จนถึงทางกุฏิของหลวงปูุ คณะชาวบ้านแดงจํานวนมากพากันออกไป
ต้อนรับอยู่ที่หนองโพธิ์คํา ในตอนนั้นผู้คนจากบ้านใกล้เรือนเคียงเยอะมากมืดฟูามัวดินไปหมด 
เพ่ือจะไปจัดตั้งขบวนแห่ศพของหลวงปูุเข้าบ้านแดง ในวันที่ 10 ค่ําเดือน 2 ปี พ.ศ.2492 เมื่อ
มาถึงบ้านแดงแล้ว ได้นําศพของหลวงปูุพิบูลย์มาประกอบพิธีอยู่ที่สนามพิบูลย์รังสรรค์ ตามที่
พ่อเถิง ศรีเดช ซึ่งในขณะนั้นเป็นไวยาวัจกรณ์อยู่ ได้บอกว่าครบงัน(สมโภช)ทั้งหมด 7 วัน 7 
คืนเสร็จแล้วจึงได้นําศพหลวงปูุเข้ามาไว้ในวัดพระแท่น ญาติโยมก็มีมาบําเพ็ญกุศลตามยุคสมัย 
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ภาพที่ 27 หลวงปูุพิบูลย์   
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ภาพที่ 28 รูปปั้นหลวงปูุพิบูลย์ 
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6. ชื่อพระเกจิ พระอุดมญาณโมลี (หลวงปูุจันทร์ศรีจนฺททีโป )  

ชื่อผู้ให้ข้อมูล พระมหาบัวฮองจตฺตสลฺโล     อายุ  41 ปี 
ที่อยู่บ้านเลขที่  วัดโพธิสมภรณ์(พระอารามหลวง)เลขที2่2 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี   
หมายเลขโทรศัพท ์         090-0323697   
สัมภาษณ์วันที่ 23  สิงหาคม 2556 

ประวัติและหลักค าสอน 

หลวงปูุจันทร์ศรี  จนฺททีโป นามเดิม จันทร์ศรี แสนมงคล เกิดเมื่อวันอังคาร ที่ 10
ตุลาคม พ.ศ. 2454ตรงกับวันอังคาร ตรงกับแรม 3 ค่ํา เดือน 11 ปีกุน ณ บ้านโนนทัน ตําบล
ในเมืองอําเภอ เมือง จังหวัดขอนแก่น โยมบิดา-โยมมารดาชื่อ นายบุญสาร และนางหลุน แสน
มงคล ความฝันของมารดาก่อนที่โยมมารดาจะตั้งครรภ์ในคืนวันขึ้น 14ค่ํา เดือน 3  โยม
มารดาฝันเห็นพระ 9รูป มายืนอยู่ที่ประตูหน้าบ้าน พอรุ่งขึ้นตรงวันขึ้น 15ค่ําเพ็ญเดือน 3ซึ่ง
เป็นวันมาฆบูชา ได้เห็นพระกัมมัฏฐาน 9รูปมาบิณฑบาตยืนอยู่หน้าบ้านจึงเกิดความเลื่อมใส
ศรัทธา จึงรีบจัดภัตตาหารใส่ภาชนะ ไปนั่งคุกเข่าประนมมือตรงหน้าพระเถระผู้เป็นหัวหน้ายก
มือไหว้ แล้วใส่บาตรจนครบทั้ง 9รูป แล้วนั่งพับเพียบประนมมือกล่าวขอพรว่า “ดิฉัน
ปรารถนาอยากได้ลูกชายสัก 1คน จะให้บวชเหมือนพระคุณเจ้าเจ้าค่ะ” พระเถระก็กล่าว
อนุโมทนาว่า “เอวํโหตุ เอวํโหตุ เอวํโหตุ” คุณแม่ก็รับว่า “ สาธุ สาธุ สาธุ”  

หลังจากนั้นอีก 1เดือน นางหลุน แสนมงคล ก็ได้ตั้งครรภ์ และต่อมาก็คลอดบุตรชาย
รูปงามในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2454 ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ 22เมษายน 
พ.ศ. 2468อายุ 14ปี     เป็นสามเณรจันทร์ศรี แสนมงคล ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านโนนทัน อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่นโดยมีเจ้าอธิการเปฺะธมฺมเมตฺติโก เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี, เจ้าคณะตําบล    
โนนทันเป็นพระอุปัชฌาย์   เมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุใน
พระพุทธศาสนา ณ พัทธสีมาวัดศรีจันทร์ (วัดศรีจันทราวาส) ตําบลในเมือง อ.เมือง จ.
ขอนแก่น เมื่อวันที่ 13มกราคม พ.ศ. 2474โดยมีพระครูพิศาลอรัญญเขตร (จันทร์ เขมิโย ป.ธ. 
3) เจ้าคณะธรรมยุตจังหวัดขอนแก่น และเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ (วัดศรีจันทราวาส) เป็นพระ
อุปัชฌาย์, พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระอาจารย์มหาปิ่น 
ปญฺญาพโล เป็นพระอนุสาวนาจารย์ มีพระอาจารย์กัมมัฏฐานจํานวน 25 รูปนั่งเป็นพระอันดับ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
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พระครูพิศาลอรัญญเขตรได้ตั้งฉายาแก่พระภิกษุจันทร์ศรีว่า (จนฺททีโป )อันมีความหมายเป็น
มงคลว่า( ผู้มีแสงสว่างเจิดจ้าดั่งจันทร์เพ็ญ) 

หลักค าสอน 

ความเพียรมานะใฝุความรู้อยู่เป็นนิจ บุคคลใดมีความใฝุรู้ใฝุเรียนอยู่เป็นประจําก็จะมี
ความรู้ที่ไม่หยุดนิ่งดั่งสายน้ําที่ไหลไม่มีวันหยุด ยึดมั่นทําความดี มุมานะในการทํางาน ทําการ
สิ่งใดมีสมาธิที่แน่วแน่ 

 หลวงปูุจันทร์ศรี จนฺททีโป ท่านมีหลักคําสอนกว่า 101 คําสอนยกตัวอย่างอาทิเช่น 

1. การปฏิบัติธรรมนั้นไม่ได้ไปปฏิบัติที่ไหน ปฏิบัติทีกาย วาจา ใจ เท่านี้เอง 
2. การปฏิบัตินี้ถ้าผู้มีศรัทธา บุคลผู้นั้นจะต้องตั้งใจปฏิบัติไป จนกระทั่งว่าได้เห็นของ

จริง ซึ่งมันเกิดขึ้นในใจของเรา ได้แก สัจธรรมทั้งสี่ มีทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค 

3. ถ้าในขณะใด จิตใจของเรามันรวมลงเป็นหนึ่งได้ มันก็วางจากความสุข และความ
ทุกขแ์ล้วมาตั้งอยู่เป็นกลางๆ คือ เป็นอุเบกขา เรียกว่า วางเฉยอยู่ 

4. สมาธิที่แน่วแน่ แม้อารมณ์ส่วนไหนจะผ่านเข้ามา ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น 
และทางกาย จนกระทั่งมาถึงใจ ใจก็วางเฉยอยู่อย่างนั้น ไม่ได้ยึด ไม่ได้ถือ นี่ท่านเรียกว่า เป็น
แก่นของการนั่งภาวนา คือ การนั่งสมาธิ 

5. ความสงบระงับที่จะเกิดข้ึนได้ ก็ต้องอาศัยสติ และสัมปชัญญะ คือ ความระลึกได้
และความรู้ตัวอยู่เสมอว่าขณะนี้เราทําอะไร 

6. ตัณหาสาม คือ กามตัณหา จิตใคร่ในกามในภพ นี่อันหนึ่ง ภวตัณหา จิตมันคิด
อยากจะเกิดในภพนี้ วิภวตัณหา คือ ความไม่อยากเกิด ไม่อยากเห็น ทีนี้ความอยากอันนี้เป็น
อุปสรรคเครื่องขัดข้อง ที่จะทําให้จิตใจของเรานั้นไม่เข้าสู่สมาธิได้ เราต้องแก้ไข 

7. คนโดยส่วนมาก มาติดอยู่ในสมมติ สมมติว่าเป็นอย่างนั้น อย่างนี้ อันนี้ล่ะมันเป็น
เหตุให้จิตใจของเราไม่สงบระงับ 

8. นิโรธ คือ ความดับทุกข์ ทีนี้การปฏิบัติจะให้ถึงความดับทุกข์ได้ ก็อาศัย
มัชฌิมาปฏิปทาให้รู้แจ้งแทงตลอดในสัจธรรมทั้ง 4 

9. ถ้าเราทั้งหลาย เป็นผู้บําเพ็ญอยู่เป็นนิจ จิตของเรานั้นจะเป็นคนเยือกเย็น ใครจะ
มาว่า มาด่า มาทําอย่างไร ใจของเราก็ไม่ได้หวั่นไหว เพราะได้เกิดความอดทนหริอดกลั้น 
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10. บุญนั้น เป็นชื่อแห่งความสุข คือ ความสุขกาย สบายใจ เมื่อใจสบายแล้ว ท่านก็
ถือว่าเป็นบุญ ใจก็เป็นบุญ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นบุญทั้งนั้น 

11. ในขณะใดที่ใจของเรามีปีติยินดี หรือใจของเรา เยือกเย็นสงบระงับ นั้นเรียกว่า
เป็นบุญ ถ้าในขณะใด ใจของเรามีความโกรธ มีความฉุนเฉียว มีความคับแค้นใจ ในขณะนั้น 
เรียกว่า ใจเป็นบาป 

12. การที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ พบพระพุทธศาสนา นับว่าเป็นลาภอันประเสริฐ
เกิดมาแล้ว จะต้องสร้างคุณงามความดีใส่ตน ของตน 

13. การรักษาศีล รักษาที่ไหน อะไรเป็นศีล ก็รักษาที่กาย วาจา ให้เป็นปรกติ กาย 
วาจา ที่จะเป็นปรกติได้ ก็ต้องอาศัยใจเป็นใหญ่ ใจเป็นหัวหน้า ใจเป็นประธาน ใจเป็น
ผู้บังคับบัญชา กาย วาจา ให้กระทําอย่างนั้น 

14. คนโดยส่วนมาก เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วนาน 
ศาสนานั้นเสื่อม ศีลธรรมเสื่อม ความเป็นจริง คําสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ได้เสื่อมไปไหน 
ศีลธรรมก็ไม่ได้เสื่อมไปไหน คนเราต่างหากเป็นผู้เสื่อม 

15. เราต้องตั้งสติ คือ ความระลึก สัมปชัญญะ คือ ความรอบรู้หรือความรู้ตัว ระลึก
นึกพิจารณาตนเองอยู่เสมอว่า บัดนี้เรามีคุณงามความดี พอแล้วหรือยัง 

16. ทรัพย์ภายใน ได้แก่ความเชื่อมั่นว่า การทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว ทําตัวของเรา ให้มี
จิตใจอันสุจริต ประพฤติไม่ผิดศีลธรรมและจารีตประเพณี 

17. ทรัพย์อันประเสริฐ ซึ่งเกิดขึ้นกับดวงใจของเรา ตกน้ําไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ โจร
ผู้ร้ายจะมาแย่งชิงเอาไปก็ไม่ได้ เพราะฝังอยู่ในดวงใจของเราแล้ว 

18. บุคคลผู้ใดประมาท แม้จะมีอายุถึง100ปี บุคคลผู้นั้นก็ชื่อว่าตายแล้ว 

19. ช่างเขากําลังจะสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ก็ต้องลงเข็มลงราก เพ่ือทํารากฐานให้
มั่นคงฉันใด การที่จะทําจิตใจของเราให้มั่นคง ก็ต้องมีความเชื่อความเลื่อมใสก่อน 

20. การมาปฏิบัติธรรม คือ ทําจิตใจของเราให้มันสงบ ระงับอยู่ในอารมณ์อันเดียว 
ไม่เก่ียวข้องด้วยอารมณ์อย่างอ่ืน 

21. เจตนา คือ จิตใจนั้นเป็นตัวของศีล นี้เป็นคํากล่าวของพระตถาคตเจ้า 
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22. ศีลนี้เป็นหลักสําคัญ ไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิต นับตั้งแต่สามเณร
จนกระท่ังถึงภิกษุ ผู้ที่เป็นพระเป็นเณรจะต้องมีความสํารวมในกาย ในวาจา รักษาศีลของตน
ให้บริสุทธิ์ 

23. เมื่อศีลและศรัทธามารวมกันเป็นรากฐานอันม่ันคงแล้วต่อจากนั้นไป เราก็จะ
ตั้งใจกําหนดจิตซึ่งเรียกว่า ภาวนาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการอบรมบ่มนิสัยใจคอของเรา 

24. เบื้องต้นเราก็ฝึกสมถะ คือ การบริกรรม พุธโธธัมโม หรือสังโฆ บทใดบทหนึ่ง ซึ่ง
เป็นเครื่องที่จิตใจของเรา มันจะจับเอาไว้มั่น ถ้ามั่นในพุธโธธัมโม หรือสังโฆ ใช้ได้ทั้งนั้น 

25. เรามีฐานะเพียงแค่ไหน ก็ให้ยินดีเพียงแค่นั้น ไม่ต้องทะเยอทะยาน ถ้าเรา
ทะเยอทะยาน ก็เป็นตัณหา คือ ความอยาก เข้ามากั้นจิตของเรา ไม่ให้เป็นสมาธิได้ 

26. เราจะทําอะไร จะเป็นงานหยาบก็ตาม งานละเอียดก็ตาม ถ่ขาดสติ ก็จัดว่าเป็น
ผู้ประมาท ทําอะไรก็พลั้งเผลอ บางทีเดินไปก็สะดุด ทํางานก็พลาด นี่เพราะขาดสติ 

27. เมื่ออารมณ์ส่วนไหน เข้ามาล่อลวงจิตใจของเรา ก็เอาสติและปัญญามาพิจารณา 
ชําระสะสางสิ่งนั้น ให้มันห่างไกลจากจิตใจของเราออกไป ให้ใจนั้นมันสงบระงับ ดับจาก
อารมณ์ส่วนนั้นได้ 

28. การปฏิบัติธรรมะนั้น ถ้าเราได้ปฏิบัติต่อเนื่องกัน ไม่ให้ขาดสายก็สามารถที่จะ
ทําลาย ความโลภ ความโกรธ ความหลง 

29. ของดีนั้น ไม่ต้องไปอวดใคร คือดีอยู่ที่ใจของเรานั้นเอง 
หลักคําสอนของหลวงปูุเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจ ให้รู้จักผิดชอบชั่วดี สอน

ให้เป็นคนดีของสังคมและเป็นคนดีของพระพุทธศาสนาและประพฤติปฏิบัติอยู่ในหลัก
พระพุทธศาสนา รู้จักมีความเพียรมุมานะในการอ่านการเรียน ได้เรียนรู้ถึงหลักการนั่งสมาธิว่า
มีประโยชน์ต่อการเรียนหนังสืออย่างไรและทําให้จิตใจผ่องใสมีชีวิตชีวาใบหน้ายิ้มแย้มเบิกบาน
มีความสุขกับสิ่งที่กําลังทํากําลังเป็นอยู่ในชีวิตประจําวัน 
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ภาพที่  29 หลวงปูุจันทร์ศรีจนฺททีโป 
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7. ชื่อพระเกจิ  หลวงปูุเพียร  วิริโย 

วัดหรือสถานที่ตั้ง    วัดปุาหนองกอง 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล    พ.ท  อรัญ แสงมณี  อายุ 66 ปี 
ที่อยู่ บ้านเลขที่236 หมู่ 1 บ.หัวคู หมู่ 1 ถ.ศรีสะอาด อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 
หมายเลขโทรศัพท์   081-9651880  

สัมภาษณ์วันที่     23 สิงหาคม 2556 

ประวัติ            
นามเดิมชื่อหลวงปูุชื่อ เพื่อน จันใด ก่อนบวชโยมแม่ได้พาไปฝากเป็นนาคทีวัดปุาบ้าน

ปุาบ้านศรีฐานและพระอาจารย์ บุญร่วง ธรรมวะโร ได้เมตตาเปลี่ยนชื่อในไหม เป็น เพียร และ
มีชื่อฉานว่า วิริโย หลอกปูุบุญมี  ปริปุณโณ ได้เมตตา เก่าให้ฟัง เมื่อ 12 มีนาคม พ.ศ. หลวงปูุ
เพียร วิริโย เกิด พฤหัสบดี ขึ้น 21 ค่ํา 11 ปีขาล 7 ตุลาคม พ.ศ. 2549 

หลักค าสอน      
คนมีความเพียรอยู่ยังได่ต่อสู้อยู่ยังลุกข้ึนสู้อยู่ ระมัดระวังอยู่ มรรคผลมันจั๋งสิเปุนไปได่ 
ถ่าบ่สู่แล้ว บ่ฝืนสู่แล้วกะถืกสิเลสมันขี่คออยู่จั่งสั้นหล่ะ ถ่ายังสู่อยู่มันจั๋งสิพอเปุนไปได่ 

ประโยชน์  
๑. ได้หลักคําสอน  ของหลวงพ่อ ปูุเพียร   
๒. นําไปปฎิบัติเป็นแนวทาง ในการใช้ชีวิต ให้มีความเจริญ มากยิ่งข้ึน 
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ภาพที่ 30 หลวงปูุเพียร  วิริโย 
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8. ชื่อพระเกจิ :  พระธรรมเจดีย์ (หลวงปูุจูม พนฺธุโล) 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล  :  พระอาจารย์พงศ์พสิน   อายุ 39 ปี   
วัดหรือที่ตั้ง วัดโพธิสมภรณ์ เลขที ่22  ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ. อุดรธานี 
หมายเลขโทรศัพท์  :  085-7524365  

สัมภาษณ์วันที่  :  26 สิงหาคม 2556 

ประวัติ 
 ท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ มีนามเดิมว่า จูม จันทรวงศ์ เกิดเมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 24 

เมษายน พ.ศ.2431 ตรงกับวันขึ้น 6 ค่ําเดือน 6 ปีชวด สัมฤทธิศก จุลศักราช 2450 เป็นบุตร
คนที่ 3 (ในจํานวน 9 คน) ของ นายคําสิงห์ และนางเขียว จันทรวงศ์ มีอาชีพทํานาทําไร่ ชาติ
ภูมิอยู่บ้านท่าอุเทน อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เด็กชายจูม จันทรวงศ์ เป็นผู้มีอุปนิสัยดี 
สนใจในการทําบุญทํากุศล ตั้งแต่เป็นเด็ก ชอบติดตามบิดามารดา หรือคุณตาคุณยาย ไปวัด 
ได้มีโอกาสพบเห็นพระสงฆ์เป็นประจํา เมื่ออายุครบเกณฑ์เข้าเรียนหนังสือ ก็ไปเข้า โรงเรียน
วัดศรีเทพประดิษฐาราม อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม จนจบหลักสูตรประถมศึกษาบริบูรณ์
หลักค าสอน 

          "จิตเป็นธรรมชาติที่กวัดแกว่งดิ้นรน  กระสับกระส่ายแส่ไปตามอารมณ์ที่ใคร่  พอใจใน
เบญจกามคุณ ถึงกระนั้นก็มีทมะ  คือความข่มจิตไว้ได้ไม่ให้ยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ พร้อม
ทั้งมีสติประคับประคองยกย่องจิตตามอนุรูปสมัยนับว่าได้ผล คือจิตสงบระงับจากนิวรณูปกิเลส
เป็นการชั่วคราวบ้าง  เป็นระยะยาวนานบ้าง แต่ในบางโอกาสก็ควบคุมได้ยากซึ่งเป็นของ
ธรรมดาสําหรับปุถุชน ต่อจากนั้น ก็ได้บากบั่นทําจิตของตนให้รู้เท่าทันสภาวธรรมนั้น ๆเพ่ือ
ปูองกันไม่ให้ตื่นเต้นไปกับโลกธรรม แต่ว่าระงับได้ในบางขณะ เช่น  ความรัก  ความชัง  อัน
เป็นปฏิปักขธรรมเป็นต้น เหล่านี้ยังปรากฏมีในตนเสมอ  

ถึงกระนั้นก็ยังมีปรีชาทราบอยู่เป็นนิตย์ว่า เป็นโลกียธรรมนําสัตว์ให้ท่องเที่ยวอยู่ใน
สังสารวัฏ เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงได้ฝึกหัดดัดนิสัย พยายามถอนตนออกจากโลกียธรรมตาม
ความสามารถ รู้สึกว่าสบายกายสบายใจอันแท้จริง  ธรรมนี้เกิดจากข้อวัตรปฏิบัติในการ
ละ พอใจยินดีอย่างยิ่งในความสงบ"  หลวงปูุท่านสอนให้เห็นว่า วิธีระงับดับอารมณ์นั้น โดยไม่
หลงใหลไปกับโลกธรรมอุบายนั้น ต้องรู้จักระงับกิเลส ไม่หลงมัวเมาไปตามอารมของตนเอง 
ต้องมีสติ และจิตใจที่แน่วแน่อยู่ตลอดเวลา   



101 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุดรธาน ี

 
ภาพที่ 31  หลวงปูุจูม พนฺธุโล 
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9. ชื่อพระเกจิ พระเทพวิสุทธาจารย์  (หลวงปู่ดีเนาะหลวง) 
วัดหรือสถานที่ตั้ง  วัดมัชิฌาวาส ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ. อุดรธานี  41000 

ชื่อผู้ให้ข้อมูล ท่านพระครูสังฆรักษ์ชัย จิตตฺตสวโร (เลขานุการเจ้าคณะอําเภอเมืองอุดรธานี)
อายุ: 58  พรรษา   
เบอร์โทรศัพท์ : 089 – 2765112 

ประวัติหลวงปู่  
  หลวงปูุดีเนาะหลวง เมื่อท่านอายุ 22 ปี โดยบรรพชาเป็นสามเณร   ที่วัดโนนสว่าง  
บ้านทุ่งแร่ ตําบลเชียงยืน อําเภอหมาแข้ง จังหวัดอุดรธานี เมื่อ พ.ศ. 2440 ปีระกา ก็ย้าย
สํานักเข้ามาอยู่ที่วัดมัชฌิมาวาส ในสมัยพระครูธรรมวันยานุยุทต์ เป็นเจ้าอาวาส ท่าน
มรณภาพวันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2513  ตรงกับวันขึ้น 4 ค่ํา  เดือน   4   ปีระกา 
คํานวณอายุได้ 96 พรรษา  โดยปี ที่ 76 พรรษา ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส  ( เจ้า
อาวาสที่ 3 )  
  ท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธาจารมีคําอุทานว่า “ ดีเนาะ” และคําว่า “สําคัญเนาะ” 
เรียกคนทั่วไปทั่งภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ว่า “ หลวง ” เมื่อมีบุคคลเข้ามาปรึกษาแม้จะเป็น
เรื่องเลวร้ายเช่น เรื่องความตาย เพราะเป็นธรรมดาของชาวโลกถือว่าเป็นเรื่องเลวร้ายที่สุด 
หรือจะเป็นเรื่องที่น่ายินดี  ประสบความสําเร็จ ท่านก็จะมองเห็นเป็นเรื่องดี  และจะทรงอุทาน
คําว่า “ ดีเนาะ”   ให้ได้ฟังเสมอ ๆ เพ่ือให้ผู้ที่เข้ามาปรึกษาได้มีกําลังใจ และสบายใจใน
เรื่องราวต่าง ๆรวมถึงมองเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่ทุกบุคคลต้องได้พบประสบเจอแตกต่าง
กันไป  ขึ้นอยู่กับระเวลาที่ช้า เร็ว จึงทําให้ท่านได้สมญานาม จากประชาชนว่า “หลวงปูุดี
เนาะ” สืบเรื่อยมาจนเป็นที่รู้จักและยังมีราชทินนามว่า “สาธุอุทานธรรมวาที” คงหมายถึงคํา
ว่า “ดีเนาะ” นั่นเอง ทําให้เราเข้าใจชีวิตมากขึ้น ไม่ยึดติดกับสิ่งใด เข้าใจการเปลี่ยนแปลง ใช้
ชีวิตง่ายขึ้น และรู้จักปล่อยว่าง ทําให้ได้รู้หลักธรรมการดําเนินชีวิตด้วยความสบายใจ 
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ภาพที่ 32 หลวงปูุดีเนาะ 
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10. ชื่อพระเกจิ  เจดีย์พระธาตุดอนแก้ว อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี 
วัดหรือสถานที่ตั้ง  พระธาตุดอนแก้ว บ้านดอนแก้ว ต.ตูมใต ้อ.กุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล ชื่อนาย สุรนันท์   นามวงษา    
ที่อยู ่    128 ม.5  บ.ดอนแก้ว  ต.กุมภวาปี  อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 
ชื่อ นาย สมศักดิ์  คุนุ       
ที่อยู ่     218 ม.5  บ.ดอนแก้ว  ต.กุมภวาปี  อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 
ประวัติ  
           ดอนแก้ว เป็นเกาะเล็กๆ กลางหนองหานน้อยกุมภวาปี ซึ่งเป็นต้นกําเนิดแม่น้ําลํา
ปาว ตํานานเล่าว่า พระอรหันต์กลุ่มหนึ่งจะไปนมัสการพระธาตุพรม ได้มาพักแรมที่ดอนแก้ว 
พระอรหันต์องค์หนึ่งอาพาธหนักถึงนิพพาน พระอรหันต์ทั้งหลายที่เหลื่ออยู่จึงถวายเพลิงท่าน 
และก่อเจดีย์บรรจุพระธาตุไว้ต่อมาประมาณ พ.ศ. 11 มีกลุ่มคนเข้ามาในดอนแก้วแล้วสร้างใบ
เสมาหินทรายล้อมรอบพระธาตุไว้ และปักรายรอบบริเวณดอนแก้ว จากการศึกษาพบว่าเป็น
เสมาสมัยทวารวดี  ต่อมาชุมชนลาได้อพยพจากเมืองร้อยเอ็ด เมืองชัยภูมิ เข้ามาตั้งถิ่นฐานที่
ดอนแก้ว มีท้าวชินเป็นหัวหน้าชุมชน ได้ปฏิสังขรณ์พระธาตุเจดีย์ขึ้น (จากจารึกที่ฐานพระธาตุ
เป็นตัวลาวโบราณ) บอกว่าบูรณะเสร็จสิ้นปี พ.ศ.2441 
         ประมาณ ปี พ.ศ.2471 มีชุมชนหลายกลุ่มเข้ามาอยู่ในดอนแก้ว ส่วนใหญ่เป็นลางเวียง 
จึงได้สร้างวัดเพ่ือประกอบพิธีกรรมทางศาสนาขึ้นที่ดอนแก้วให้ชื่อว่า "วัดมหาธาตุเจดีย์ พ.ศ. 
2513 พระครูสังฆรักษ์ (ชน) เจ้าอาวาส ร่วมมือกับชาวบ้านดอนแก้วปฏิสังขรณ์พระธาตุให้
แข็งแรงกว่าเดิม จากการศึกษาของนักโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรพบว่า อายุของพระ
ธาตุเจดีย์มีอายุไม่ต่ํากว่า 1,500ปี และเสมาที่ปักรายรอบมีอายุประมาณ พ.ศ.2511 
        ดอนแก้วมีพ้ืนที่ลักษณะกลม มีคูน้ําล้อมรอบ ภายในเกาะเป็นที่ดอนสูงๆต่ําๆ ใช้ทํา
การเกษตรไม่ได้ ชาวบ้านมาอยู่อาศัยบริเวณชายน้ําริมเกาะ หลักฐานที่พบ  พบเสมาหินทราย
สมัยทวารวดี บางทีมีภาพจําหลักมีจารึกที่ลบเลือนอ่านไม่ออก เสมาหินทรายปักรอบพระ
มหาธาตุเจดีย์ และอีกส่วนปักห่างจากพระมหาธาตุเจดีย์ไปประมาณ 500เมตร พบพระพุทธ
รุปหินทรายแดง และพระพทธรูปสําริด ฝีมือช่างพ้ืนบ้าน 

พระธาตุเจดีย์ เป็นเจดีย์ทรงเหลี่ยม ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลง 2ชิ้น ชั้นแรกกว้างด้านละ 
14 ม. สูง 1.25 ม. มีทางขึ้นลงด้านทิศตะวันออก และทิศตะวันตะวันตก ชั้นที่2 กว้างยาวด้าน
ละ 10 ม. สูง1.50 ม. มีทางขึ้นลง 4 ด้าน และฐานขั้นนี้เป็นลานประทักษิณเจดีย์ 

องค์พระธาตุก่อด้วยอิฐถือปูน ก่อจากฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีประติมากรรมปูนปั้นรูป
กลีบบัวหงายประดับที่มุมทั้ง 4 และมีประติมากรรมนูนต่ํา ภาพพระพุทธเจ้าพระสาวก เทวดา 
และบุคคล ประดับโดยรอบ เรือนธาตุเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนกัน 3ชั้น สูงขึ้นไปตามลําดับ 
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โดยมีบัวคว่ํา บัวหงาย และบัวลูกแก้วคั่น เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมล้านช้าง  คล้ายธาตุไม้
ของอิสาน เป็นการรับอิทธิพลพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ยอดธาตุเป็นปลีเล็กเรียวแหลมขึ้นไป 

 พบใบเสมาหินทราย บางหลักเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบน บางหลักกลมใหญ่ บางหลักกลม
เฉพาะตอนต่ําจากฐาน ตอนหนือฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมหนา ยาวขึ้นไปกว่า 3 เมตร หลักหนึ่งมี
ภาพจําหลักเป็นฐานกลีบบัว เหนือกลีบบัวเป็นรูปคล้ายช้างคู่คู่หนึ่งถวายความเคารพเทวรูปส
ตรีที่ประทับกึ่งกลาง แสดงปางพระพุทธเจ้าประสูติหลักหนึ่งมีจารึกที่ลบเลือนอ่านไม่ออก 
เสมาหลายหลักปรักหักพัง 
         องค์พระมหาธาตุเจดีย์  อันเป็นที่สักการะของชาวอําเภอกุมภวาปี อยู่ทางทิศ
ตะวันออกของหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเสาหินใบเสมา ปักอยู่โดยรอบ ซึ่งอาจจะปักไว้เป็น 
4 ทิศ หรือ 8 ทิศ โดยมีคตินิยมเพ่ือแสดงเขตสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คล้ายๆ กับการปักเสาใบเสมาที่
เมืองฟูาแดดสูงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งใบเสมาหินจะสลักเป็นภาพพุทธ
ประวัติ หรือ ชาดก อันถือเป็นคตินิยมทางพุทธศาสนาที่ผู้สลักภาพเหล่านั้น จะได้รับผลบุญ
กุศลในการอุทิศผลงานทางศิลปกรรมไว้ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ถึงแม้เราจะไม่พบภาพสลักที่
งดงามในใบเสมาหินที่กลุ่มโบราณสถาน ของบ้านดอนแก้ว อย่างเช่นที่เมืองฟูาแดดสูงยาง ก็
ตามแต่เราก็พบภาพสลักเป็นลวดลายธรรมชาติ บางส่วนและจารึกภาษามอญ ที่มีสภาพลบ
เลือนไปมากแล้ว จากใบเสมาสองใบที่อยู่เยื้องๆ กับองค์พระมหาธาตุเจดีย์ไปทางทิศตะวันตก 
นอกจากนี้ยังพบภาพสลักเก่ียวกับเรื่องราวในพรพุทธศาสนารอบๆ องค์พระมหาธาตุเจดีย์ อีก
ด้วย จากที่ได้กล่าวมาจึงพอจะอนุมานได้ว่าชุมชนโบราณบ้านดอนแก้ว เป็นชุมชนที่มีประวัติ
ความเป็นมาที่ยาวนาน ถึงแม้จะมีการสับเปลี่ยนกลุ่มของผู้ที่เข้าไปอยู่อาศัย หลายยุคและถูก
ทิ้งให้กลายเป็นเมืองร้างมานานจนไม่สามารถสืบค้นความเป็นมาได้อย่างชัดเจน แต่ในด้าน
แหล่งโบราณคดีที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันก็เป็นสิ่งยืนยันถึงความสําคัญและความอุดม
สมบูรณ์ของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุผลที่ว่าหากชุมชน ไม่มีความอุดมสมบูรณ์หรือ
ประชาชนไม่มีความเป็นอยู่ที่สุขสบายแล้วก็คงจะไม่มีกําลังเพียงพอที่จะสร้างสรรค์
โบราณสถาน ขึ้นไว้ เป็นแหล่งประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อตามลัทธิศาสนาที่ตนนับถือ ได้
อย่างใหญ่โตและงดงามขนาดนี้ ดังนั้นจึงเป็นการสมควรที่เราจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ หวงแหนให้
โบราณสถานภายในบริเวณวัด และที่มีกระจัดกระจายอยู่รอบๆ เกาะ ให้ยังคงอยู่สืบไป เพ่ือ
เป็นสิ่งยืนยันถึงวิวัฒนาการอันรุ่งเรือง ของชุมชนแห่งนี้ต่อไป  
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ภาพที่  33 เจดีย์พระธาตุดอนแก้ว 
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11. ชื่อพระเกจิ : พระอาจารย์อ่อน  ญาณสิริ 
วัดหรือสถานที่ตั้ง วัดปุานิโครธาราม บ้านหนองบัวบาน ต.หนองบัวบาน อ.เมือง จ.อุดรธานี  
ชื่อผู้ให้ข้อมูล  : นายสมดี  อรินทรา 
ที่อยู่ บ้านเลขที่ : 51หมู่ 9บ้านหนองบัวบาน ต.หนองบัวบานอ.หนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี   
หมายเลขโทรศัพท์ : 042-244757สัมภาษณ์วันที่ : 22  สิงหาคม  2556 

ประวัติ  
หลวงปูุอ่อน  ญาณสิริ  เดิมชื่ออ่อน ณ บ้านดอนเงิน ตําบลแซแล อําเภอกุมภวาปี 

จังหวัดอุดรธานี เมื่อสามเณรอ่อนอายุครบ 20 ปี ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดปะโค อําเภอ
กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี  

ในปี 2465 ได้ขอลาโยมแม่ออกธุดงค์ ไปอยู่หนองคาย ปี 2466 ได้ออกธุดงค์ไปวัดปุา
บ้านค้อ จังหวัดอุดรธานี ในปี 2468 ไปจําพรรษาที่ อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร ใน
ปี2469 จําพรรษาที่จังหวัดยโสธร ในปี 2474 ไปจําพรรษา จังหวัดขอนแก่น ในปี 2493 ไป
ธุดงค์ จังหวัดเพชรบุรี ในปี 2496 ได้สร้างวัดปุาหนองบัวบาน ตําบลหมากหญ้า อําเภอหนอง
วัวซอ จังหวัดอุดรธานี ตามคําบัญชาของท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ ผู้เป็นพระอุปชฌาย์  สิ้น
เงินหลายล้านบาท ครั้งปี 2518 เริ่มอาพาธด้วยโรคกระเพาะอาหาร ได้ผ่าตัดหลายครั้ง อาการ
พอทรงตัวอยู่ได้ร่างกายทรุดโทรม แต่ท่านก็ยังปฏิบัติกิจด้วยความอุตสาหะ สงเคราะห์พุทธ
บริษัท ปฏิบัติธรรมตลอดมิได้เว้นวันที่ 23 พฤษภาคม 2524 อาการอาพาธทรุดหนักจึงได้เข้า
รักษาอาการที่โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี วันที่ 27 พฤษภาคม 2524 

คืนวันพุธ เวลา 04.00 น. ท่านได้มรณภาพด้วยอาการอันสงบ ท่ามกลางนายแพทย์และคณะ
ศิษย์ที่ติดตามสิริรวมอายุได้ 80 ปี เป็นสามเณร 3 พรรษา เป็นพระ 58 พรรษา 
หลักค าสอน  

คนเราเกิดมาย่อมมีความดีและความชั่วปะปนกันไป ไฉนเราจึงพบแต่ความดีเพียง
อย่างเดียว อะไรก็ไม่สู้ การสร้างความดีนะ ความดีนั้นผู้ใดสร้างผู้นั้นย่อมมีความสุข เย็นอกเย็น
ใจ การให้อภัยนี้ย่อมเป็นสิ่งสําคัญ ปัจจุบันโลกเราต้องการคนดีโลกเราต้องการให้อภัย เพราะ
นั้นเป็นทางแห่งสันติสุขนะ ต้องให้อภัยทําให้ใจกว้างจึงจะได้เชื่อว่า เชื่อฟังคําสั่งสอนของพระ
สัมมาสัมมาพุทธเจ้าอย่างแท้จริง ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้านี้เป็นของเย็น 
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เป็นของบริสุทธิ์ ของผู้มีปัญญาจะไม่ปฏิเสธธรรมของพระพุทธเจ้า เพราะธรรมถ้ามีอยู่ในจิตใจ
ของผู้ใด ผู้นั่นย่อมมีความสุขเจริญ ธรรมชาติของธรรมนั้นผู้ปฎิบัติบําเพ็ญเท่านั้นจึงจะรู้ได้  

การให้อภัยกับคนอื่นๆ เป็นการฝึกความอ่อนโยนของจิตใจ สร้างความคิดทางบวกให้
เกิดกับจิตใจสร้างความเข้าใจในตัวบุคคลอ่ืน ให้เกิดขึ้นกับเรารวมถึงการเปลี่ยนแปลงความคิด
ให้มีเมตตากรุณากับคนอ่ืนๆให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย ความรักในตนเอง และการให้อภัยจะเป็นสิ่ง
ที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านดีเป็นการปลดปล่อย จิตใจจากความทุกข์ ปลดปล่อยสิ่งติด
ค้างในใจให้หมดไป เพ่ือเปิดรับสิ่งใหม่ๆให้เข้ามาในชีวิต 
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    ภาพที่ 34 รูปปั้นหลวงปูุอ่อน  ญาณสิริ 
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ภาพที่ 35 กุฏิหลวงปูุอ่อน  ญาณสิริ 
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12. ชื่อพระเกจิ หลวงปูุโชติ   
วัดหรือสถานที่ตั้ง  วัดพระแท่น  ตําบลบ้านแดง อําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล  พระอาจารย์ลําปาง ติกฺขวีโร  อายุ 58 ปี 
สัมภาษณ์วันที่ 16 สิงหาคม 2556 

ประวัติและหลักค าสอน 

หลวงปูุโชติ  เดิมชื่อ โขติ  ภูเฮืองแก้ว เกิดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2435 บิกาชื่อ
นายนู  ภูเฮืองแก้ว เกิดที่บ้านเลิงแฝก อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มีพ่ีน้องร่วมบิดา
มารดาเดียวกัน 5 คน เป็นบุตรคนแรก นอกนั้นได้ถึงแก่กรรมหมดแล้ว การบรรชาอุปสมบท   
เมื่ออายุ 14 ปี ก็ได้บวชเป็นสามเณร ปี พ.ศ.2454 ที่วัดหนองสิมใหญ่ อําเภอ บรบือ จังหวัด
มหาสารคาม เมื่อได้บรรชาแล้วก็ได้ศึษาพนะธรรมวินัยในสํานักวัดเลิงแฝกจนถึงอายุ 20 ปี
บริบูรณ์จึงได้อุปสมบทท่ีวัดสิมใหญ่ จังหวัดมหาสารคาม โดยอุปัชฌาปูอง และพระกรรมวาชา
จารย์ชื่อพระมหาบุตร อนุสาวนาจารย์ ชื่อ พระอธิการเกตุ เมื่ออุปสมบทแล้วได้ศึกษาพระ
ธรรมวินัยต่อท่ีวัดเลิงแฝกอยู่อีก 3 พรรษา  เมื่อปี 2462 ได้ย้ายขึ้นมาอยู่ร่วมกับหลวงปูุพิบูลย์
บ่านแดง(วัดพระแท่น) ตําบลบ้านแดง อําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ได้มอบกายถวายตัว
เป็นลูกศิษย์หลวงปูุพิบูลย์ โดยได้ศึกษาและปฏิบัติพระธรรมตามสายหลวงปูุพิบูลย์ จนเป็นที่
วางใจของหลวงปูุพิบูลย์ จนกระทั่งสมันหนึ่งมีความปรารถนาจะแสวงหาโมกขธรรมและเดิน
ธุดงค์ จึงได้ไปกราบลาขออนุญาตหลวงปูุหลวงปูุพิบูลย์โดยบอกว่าจะไปรุกขมูลทางทิศบูรพา
ของประเทศไทย  

หลวงปูุโชติพร้อมกับเพ่ือนนักธรรมอีกรูปหนึ่งได้ข้ามไปประเทศลาว และได้ไปปฏิบัติ
ธรรมที่ผากาดผากูด เมืองมหาชัย ประเทศลาว จุดมุ่งหมายเพ่ือจะไป ปฏิบัติธรรมกับ “ญาคู
สายบัว”(อาจารย์สายบัว) ผู้สําเร็จธรรมอยู่ถ้ําเขากวาง ช่วงระยะเวลาที่หลวงปูุโชติออกจาก
บ้านแดงเป็นวันขึ้น 3 ค่ํา เดือน 3 ไปถึงเขากวางเมื่อวันเพ็ญ เดือน 3 รวมระยะเดินทาง 12 
วัน ในช่วงปฏิบัติธรรมอยู่นั้นหลวงปูุได้อาพาธเป็นไข้ปุา ชาวบ้านโพนแก้วได้นํายามาถวาย 
อาพาธนานถึง 6 เดือน จึงหายเป็นปกติ ต่อมาหลวงปูุก็เดินรุกขมูลต่อไปยังบ้านซอกจะมุ่งหน้า
ไปด่านโมคคัลลา แต่มีเหตุตัดข้องจึงได้ย้อนกลับไปยังผากาดผากูด ตอนที่หลวงปูุไปนั้นมีพระ
เดินทางไปด้วยรวมกันเพียง 2 รูป แต่ชาวบ้านเห็น 3 รูป ชาวบ้านถามหลวงปูุ ท่านบอกว่ามี
แค่ 2 รูปเท่านั้น ชาวบ้านบอกว่ารูปที่ 3 เดินนําหน้าเป็นพระผู้เฒ่ามีไม้เท้าในมือ พร้อมกับ
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บอกลักษณะรูปร่าง หลวงปูุโชติจึงสํานึกได้ว่าหลวงปูุพิบูลย์ได้มาคุ้มครองดูแล และนิมิตสอน
ธรรมไม่ว่าหลวงปูุโชติจะไปอยู่ถ้ําไหน พอหลับตาก็จะนิมิตเห็นหลวงปูุพิบูลย์ให้คําแนะนําสั่ง
สอนอยู่ตลอด 

    หลังจากนั้นหลายปีต่อมาได้ทราบข่าวญาคูสายบัวไปที่บ้านแดง เพ่ือจะมากราบหลวง
ปูุพิบูลย์ พอหลวงปูุโชติทราบข่าว ก็ได้ย้อนกลับมาฝั่งไทยมุ่งหน้าสู่บ้านแดง พอมาถึงก็ได้พบ
กับญาคูสายบัว การเป็นอยู่ของวัดในสมัยนั้นยุ่งยากมากเพราะทางราชการไม่เข้าใจในแนว
ทางการปฏิบัติ และการพัฒนาของหลวงปูุพิบูลย์จนเป็นเหตุให้หลวงปูุพิบูลย์ได้ถูกจับถึงสอง
ครั้งสองคราว หลวงปูุโขติผู้เป็นศิษย์ก็กลัวเหตุการณ์นั้นบ่งครั้งจึงไปจําพรรษาอยู่ในปุาบ้าง อยู่
ที่วัดอ่ืนบ้าง บางครั้งก็ไปจําพรรษาอยู่ทามห้วยหลวง(ทาม คือปุาที่เป็นลุ่มของน้ําห้วยหลวง)
ต่อมาก็ได้อุปัฎฐากหลวงปูุพิบูลย์ที่วัดโพธิสมภรณ์ไปๆมาๆ ระหว่างบ้านแดงและอุดรธานี
ตลอด หลวงปูุโชติได้รับคําสั่งจากหลวงปูุพิบูลย์ให้มาพัฒนาวัดที่บ้านแดง 
   ต่อมาได้ทราบข่าวว่าหลวงปูุพิบูลย์อาพาธหนัก จึงได้ย้อนกลับไปที่วัดโพธิสมภรณ์
เพ่ืออุปัฏฐากดูแลในฐานะลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิด จนกระทั่งหลวงปูุพิบูลย์ได้มรณภาพ หลวงปูุโชติ
พร้อมด้วยข้าราชการ ราษฎรบ้านแดง และบ้านอ่ืนๆ ที่มีความเคารพหลวงปูุพิบูลย์ได้จัดงาน
ศพ สุดท้ายก็ได้เก็บศพหลวงปูุพิบูลย์ไว้ที่วัดโพธิสมภรณ์ หลวงปูุโชคิก็ย้อนกลับมาอยู่ที่วัดบ้าน
แดงได้นําชาวบ้านพัฒนาวัดและบ้านตามคําสั่งของหลวงปูุพิบูลย์ที่ได้สั่ง ไว้ก่อนมรณภาพว่า 
“ให้โชติพาชาวบ้านเฮ็ดเด้อ” หลวงปูุบอกอีกว่า “ผ้าเหลืองแต่งครองบ้านครองเมือง” ส่วนที่
พัฒนายังไม่แล้วเสร็จดี หลวงปูุโชติก็ได้พาชาวบ้านพัฒนาขึ้นมา และบูรณะสิ่งที่ได้ทํามาแล้วที่
ชํารุดทรุดโทรม ต่อมาหลวงปูุโชติได้ปรึกษาหารือกับชาวบ้านเพ่ือจะไปนําศพหลวงปูุพิบูลย์
กลับมายังบ้านแดง จึงได้ไปติดต่อประสานงานกับทางวดโพธิสมภรณ์ก็มีปัญหาจึงได้อาศัย
เจ้านายข้าราชการผู้ที่ให้ความเคารพหลวงปูุพิบูลย์ช่วยวิ่งเต้นให้จนกระทั่งประสบความสําเร็จ 
ตกลงได้นําศพของหลวงปูุพิบูลย์มาไว้ที่บ้านแดง 
    ต่อมาภายหลังจากนั้นอีกประมาณ 2-3 ปี หลวงปูุโชติก็ได้เดินทางไปที่ประเทศลาว
อีกครั้งหนึ่ง ไปจําพรรษาอยู่ที่วัดเมืองวา นครเวียงจันทร์ อยู่ที่นั่นเป็นเวลา 9 ปี เมื่อ พ.ศ.
2500 ทางบ้านแดงเกิดความไม่สงบ ราษฎรจึงพร้อมด้วยกํานันผู้ใหญ่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่ในบ้าน
แดงจึงได้ไปนิมนต์หลวงปูุโชติกลับคืนมาที่บ้านแดง เมื่อปราบปรามภูตผีปีศาจที่ทําให้เกิด
ความเดือดร้อนที่บ้านแดง เมื่อหลวงปูุโชติกลับมาทําพิธีขจัดภูตผีปีศาจเหล่านั้นให้สงบลงได้
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ด้วยดี ชาวบ้านแดงจึงอยู่เย็นเป็นสุข พอชาวบ้านอ่ืนทั้งใกล้และไกล ได้ยินข่าวว่าหลวงปูุโชติ
กลับมาอยู่ที่บ้านแดง ก็พากันหลั่งไหลเข้ามากราบขอพร ผู้ที่เจ็บไข้ได้ปุวย ผีเข้าทรงต่างก็ได้มา
รักษาอยู่กับลวงปูุโขติเหมือนกับสมัยหลวงปูุพิบูลย์มีชีวิตอยู่ 
     ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2508 หลวงปูุโชติได้เป็นประธานในการบูรณะวิหารหลังเก่าครอบ
แท่นพระแท่น และเป็นสถานที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงปูุพิบูลย์ โดยได้สร้างศาลาแบบ
จัตุรมุขเสร็จแล้วได้สร้างศาลาการเปรียญหลังปัจจุบัน และทําพิธีฉลองเมื่อปี พ.ศ.2514 ในปี
เดียวกันหลวงปูุโชติได้พูดกับคณะสงฆ์และญาติโยมว่า รอยพระบาทที่อยู่ที่ตําบลเตาไห อําเภอ
เพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เป็นสถานที่สําคัญควรจะได้รับการบูรณะและสร้างเป็นวัด หลวงปูุได้
ออกเดินทางไปจําพรรษาอยู่ที่รอยพระพุทธบาทและได้ทําการสร้างหอแบบจัตุรมุขครอบรอย
พระพุทธบาท พอเสร็จแล้วได้สร้างพระอุโบสถต่อ เมื่อสร้างอุโบสถเสร็จแล้วก็เห็นว่าสถานที่
บําเพ็ญประโยชน์ของญาติโยมและพระสงฆ์ยังไม่สมบูรณ์ หลวงปูุจึงได้ริเริ่มสร้างศาลาการ
เปรียญ ตลอดจนฝายกันน้ํา ตัดถนนรอบวัดและล้อมรั้ว มีกุฏิวิหารหลายหลังจนเป็นถารวัตถุไว้
ที่นั่นเป็นจํานวนมาก ปรากฏว่าช่วงเวลาที่หลวงปูุได้ไปจําพรรษา และได้สร้างวัดอยู่ที่วัดนฤ
นาทรอยพระพุทธบาทแห่งนี้  

ประชาชนต่างก็หลั่งไหลไปร่วมทําบุญเป็นจํานวนมากแต่ละวันไม่ขาดสาย และหลวง
ปูไุด้สร้างถนนจากแยกอุดรธานี-สุมเส้า-บ้านดุง เข้าไปวัดนฤนาทรอยพระพุทธบาท เมื่อหลวง
ปูุอยู่ท่ีนั่นได้หลายปีจนถึง พ.ศ.2531 เกิดอาเพศมีสิ่งไม่ดีไม่งาม โจรผู้ร้ายชุกชุมออกอาละวาด 
ทําให้ชาวบ้านและทางวัดเดือดร้อน เมื่อชาวบ้านแดงเห็นว่าสิ่งไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นกับหลวงปูุ ถ้า
จะปล่อยให้หลวงปูุอยู่ที่นั่นอีกต่อไปคงไม่ปลอดภัย ชาวบ้านแดงจึงได้พร้อมใจกันไป
ปรึกษาหารือกับบ้านเตาไห และเจ้าคณะอําเภอเพ็ญเพ่ือจะขอนิมนต์หลวงปูุกลับบ้านแดง แต่
ชาวบ้านเตาไหก็ไม่อยากให้หลวงปูุกลับมาเพราะจะขาดผู้นําทางวัดและชาวบ้านยังเคารพนับ
ถือหลวงปูุอยู่ สุดท้ายก็ตกลงกันได้ชาวบ้านแดงก็ได้นิมนต์หลวงปูุมาอยู่ที่บ้านแดง 

ปี พ.ศ.2531 ทางวัดและชาวบ้านแดงได้พิจารณาเห็นว่า  ถ้าจะให้หลวงปูุอยู่ร่วมกับ
ภิกษุ สามเณร ภายในวัดด้านในนี้จะการไม่สะดวก และไม่เหมาะสําหรับหลวงปูุเพราะหลวงปูุ
ชอบความสงบ สันโดษจึงได้พร้อมใจกันสร้างกุฏิทางทิศตะวันออกของวัดพระแท่น เมื่อสร้าง
เสร็จแล้วจึงนิมนต์หลวงปูุไปอยู่ที่นั่น ชาวบ้านใกล้บ้านไกลต่างทราบข่าวจึงได้หลั่งไหลมา
นมัสการเหมือนสมัยที่อยู่วัดนฤนาทรอยพระพุทธบาท ล้วนแล้วแต่เป็นผู้เจ็บไข้ได้ปุวยทางจิตก็



114 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุดรธาน ี

มารักษารดน้ํามนต์ผูกแขน  ทุกคนเมื่อมาแล้วก็สบายใจ ผู้ใดมีปัญหาไม่สบายก็มาหาหลวงปูุ ผู้
จะไปค้าขายต่างจังหวัด ไปทํางานต่างประเทศก็มารดน้ํามนต์ผูกแขน มิได้ขาด  หลวงปูุจะทํา
อย่างนี้อยู่เป็นนิจถือว่าเป็นกิจวัตรของท่าน 

     กล่าวถึงอุปนิสัยของหลวงปูุโชติ ท่านจะเป็นผู้มีอุปนิสัยจิตใจเยือกเย็น ชอบสงบ รัก
สันโดษ พูดน้อย ถ้าใครจะพูดจะถามกับหลวงปูุท่านก็จะตอบเฉพาะคําถามที่ถามไปนั้นไม่
บรรยายเนื้อความหมายถึง ถามคําไหนท่านก็จะตอบเฉพาะคําถามนั้น หลวงปูุมีนิสัยเกรงใจ
ผู้อ่ืนเป็นปกติ ไม่ทําให้ผิดอกผิดใจใคร เมื่อผู้ใดมานิมนต์ไปกิจธุระโดยมากหลวงปูุจะรับหมด
แม้เจ็บไข้ได้ปุวยอยู่เป็นบางครั้งท่านพอไปได้ท่านก็จะไป หลวงปูุเป็นผู้มีความเคารพนอบน้อม
ต่อพระผู้หลักผู้ใหญ่เสมอ หากมีพระเถระผู้ใหญ่มาเยี่ยม ท่านไม่อยากให้พระเถระผู้ใหญ่มา
กราบท่าน 

     ย้อนกล่าวถึงสมัยหลวงปูุโชติออกปฏิบัติธรรมแสวงหาที่สงบ โดยส่วนใหญ่แล้วท่าน
เที่ยวจาริกไป โดยมากที่ประเทศลาว ท่านจะไปพร้อมกับเพ่ือนธรรมิกะอีกรูปหนึ่งชื่อว่า “พระ
สุดแหล่” พากันเดินรุกขมูลกัมมัฏฐานไปตามถ้ําต่างๆ จนกระทั้งไปถึงถ้ํามองเดี่ยง ถ้ําแห่งนี้มี
ประตูเข้าที่เดียว แต่ก่อนถึงปากถ้ําเป็นช่องเขาขาดมีเหวลึกประมาณ 30 เมตร โดยฝั่งทางเข้า
จะมีหินยื่นยาวออกไปแล้วมีหินอีกก้อนหนึ่งวางทอดอยู่ เมื่อมองดูแล้วเหมือนมอง(ครกกระดี่
ยง)ตําข้าว หากใครจะเข้าไปในถ้ําแห่งนี้ก็ต้องเหยียบหินก้อนที่วางพาดนี้ จึงจะข้ามเข้าไปในถ้ํา
ได้ คนจึงเรียกว่า “ถ้ามองเดี่ยง” ถ้าใครจะเข้าไปก็ต้องเสี่ยงตายเข้าไป เพราะถ้าหากเหยียบ
พลาดแล้วก็ต้องพลัดตกลงไปในช่องเหวแห่งนี้ ซึ่งพระกัมมัฏฐานที่ปรารถนาจะเสี่ยงบารมีของ
ตนก็ต้องเอาชีวิตเข้าแลก  

เมื่อจะเข้าไปต้องเตรียมตัวพร้อมด้วยเครื่องอัฐบริขารไปยืนพนมมืออธิษฐานอยู่ปาก
ถ้ําว่าตนเองจะมีบารมีเข้าถ้ําแห่งนี้ได้หรือไม่แล้วจึงย่างก้าวเหยียบก้อนหินก้อนที่วางพาดอยู่
เพ่ือจะเข้าไปในถ้ํา พระบางรูปซึ่งบารมีไม่ถึงต่างก็พลัดตกลงไปตายในเหวข้างล่าง ส่วนผู้มี
บารมีก็เข้าไปได้ เมื่อเข้าไปในถ้ํา แล้วก็หาที่นั่งอันสมควรแล้วจึงเริ่มเข้าสมาธิ หลวงปูุโชติได้
เล่าให้ลูกหลานฟังต่อไปว่า การที่เข้าไปบําเพ็ญอยู่ในถ้ําแห่งนั้น โดยมากจะไม่ได้นอนเลย แม้
หลับก็หลับไม่ได้นานหรือนั่งหลับ เวลาที่บําเพ็ญเพียรอยู่นั้นต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอ เมื่อ
สองสามวันผ่านไป ก็จะมีสิ่งต่างๆ เกิดขึ้นเพ่ือที่จะให้ละความเพียร เช่นมีงูใหญ่เลื้อยเข้ามาพัน
รอบตัวแล้วรัดตัวเราแน่นเสมือนหนึ่งว่าร่างกายเราแทบจะแหลกละเอียดไปหมด เราก็ต้องมี
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สติสัมปชัญญะอย่างไม่ลดละ ในที่สุดงูใหญ่ก็จะคลายออกแล้วก็หายไปบางทีเป็นเสือบ้างเป็น
ยุงยักษ์บ้าง มาก่อกวนอยู่อย่างนั้นประมาณ 4 วันต่อจากนั้นก็จะหายไป  

หลวงปูุบอกว่าเราต้องบําเพ็ญไปเรื่อยๆอย่างไม่ย่อท้อ และในถ้ําแห่งนี้มีศพพระ
มรณภาพอยู่มากเหมือนกัน เมื่อ 15 วันผ่านไปจิตใจของเราเริ่มสงบลงเป็นสมาธิอันแน่วแน่
และมั่นคงมากขึ้น พอน้ํากินหมดก็อาศัยน้ําที่ไหลย้อยอยู่ตามซอกถ้ํา ถ้าหากร่างกายต้องการ
อาหารก็ออกจากสมาธิชั่วคราว แล้วจึงเอาบาตรมายืนบิณฑบาตกับพวกบังบด(รุกขเทวดา) ไม่
นานพวกบังบดก็จะใส่บาตรโดยมีเสียงสิ่งขิงเล็กๆตกลงในบาตรพอสมควรเมื่อภาวนาคาถา
เสร็จแล้วดูก็ล้วนมีแต่ถั่วงาและของทิพย์ต่างอยู่ในบาตรพอฉันอาหารเหล่านี้แล้วก็สามารถอยู่
ได้หลายวันโดยไม่รู้สึกหิวเลย ลักษณะองบังบดนี้หลวงปูุได้เล่าให้ฟังว่าจะมองดูตรงๆไม่ได้ต้อง
เป็นแบบไม่เจตนาดูและก็จะเห็นก็เพียงแต่เป็นนิ้วมือบ้าง นิ้วเท้าบ้าง โดยมีลักษณะขาวเหมือน
ตัวด้วง(ตัวหนอน)หลวงปูุบอกว่าถ้ําแห่งนี้มีพระกัมมัฏฐานอยู่หลายร้อยรูป บางรูปก็นั่งจน
ปลวกไปทํารังหุ้มตัว หลวงปูุจึงเข้าใจว่าตายแล้วแต่เมื่อเข้าไปดูใกล้ๆ ก็เห็นปากยังภาวนาอยู่ยัง
ไม่ตาย ลวงปูุยังบอกต่อไปอีกว่าพระเหล่านี้แหล่ะจะออกมา ร้อยกรองพระธรรมวินัยร่วมกัน
เป็นหมื่นรูปเพื่อสืบพุทธศาสนาต่อไป 

     หลวงปูุอยู่ที่ถ้ํามองเดี่ยงได้ 2 ปีก็ได้ออกมาปฏิบัติธรรมตามเขาต่างๆพร้อมกับพระสุด
แหล่ โดยอยู่บนภูเขาคนละลูกกัน และได้นัดหมายกันไว้ว่าเวลาสองทุ่มให้ตีฆ้องน้อย เมื่ออีก
ฝุายหนึ่งฝุายใดตีฆ้องอีกฝุายหนึ่งก็จะตีฆ้องรับเพ่ือเป็นสัญญาณว่าตัวเองยังอยู่สบายดี ต่อมา
เมื่อวันหนึ่งหลวงปูุตีฆ้องแต่ไม่มีสัญญาณฆ้องดังกลับมาอย่างที่ตกลงกันไว้ หลวงปูุจึงเดินข้าม
เขาเพ่ือไปดูว่ามีอะไรเกิดข้ึนกับพระสุดแหล่ เมื่อไปถึงเห็นพระสุดแหล่อาพาธอย่างหนัก หลวง
ปูุจึงประคองพระสุดแหล่ลงมารักษาตัวที่หมู่บ้าน จนในที่สุดพระสุดแหล่ก็ได้มรณภาพลง เมื่อ
จัดการเผาศพพระสุดแหล่เสร็จเรียบร้อยแล้ว หลวงปูุได้ไปปฏิบัติธรรมบนเขาลูกเดิมต่ออีก 
ปรากฏว่าตอนหลวงปูุตีฆ้องก็จะได้ยินเสียงฆ้องจากภูเขาลูกที่พระสุดแหล่อยู่ดังกลับมาตลอด 
เป็นอย่างนี้หลายเดือนจึงหายไป แล้วหลวงปูุโชติจึงได้กลับมาท่ีบ้านแดง 
     ตามปกติหลวงปูุโชติจะขยันหมั่นเพียรในการบําเพ็ญอย่างไม่ลดละแม้จะมีคนไปหา
หลวงปูุท่านจะพูดคุด้วยบริกรรมนับลูกประคําไปด้วย ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนๆตอนกลางคืน เมื่อ
เวลาที่คนนอนหลับหมดแล้วหลวงปูุจะลุกขึ้นมานั่งสมาธิตลอดทั้งคืน และพอถึงเวลาคนลุก
ขึ้นมาหลวงปูุจึงจะพัก หลวงปูุจะไม่ปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์เลย นิสัยของหลวงปูุชอบอยู่
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คนเดียว เมื่อหลวงปูุอยู่คนเดียวสิ่งที่หลวงปูุจะทําเป็นประจําอย่างหนึ่งคือ อ่านหนังสือ
ประเภทพงศวดารพ้ืนเมืองไทยและของประเทศลาว และหลวงปูุจะจําได้หมดและจะเล่าให้
ลูกหลานฟังอยู่เสมอ หนังสือประเภทหนึ่งที่หลวงปูุชอบอ่าน คือศาลากาลวิชาสูตร,มงคลสูตร
คิริมา นนทสูตร,บารมี30ทัศ,คุณหัสวิชัย,ธรรมกาไตร,บัวระพันธะ,พระเจ้าเลียบโลก,พระเจ้า 
10 ชาติ 500 ชาติ เหล่านี้หลวงปูุชอบเทศนาอธิบายให้ผู้คนที่ไปหาหลวงปูุฟังอยู่เสมอ ครั้ง
หนึ่งเมื่อตอนที่หลวงปูุอยู่ที่วัดพระแท่นในขณะนั้นมีพระเณรประมาณ 30-40 รูปอาศัยอยู่ที่
ศาลาใกล้กับกุฏิของหลวงปูุตอนกลางคืนพระเณรเหล่านั้นท่องหนังสือเสียงดังท่านก็ไม่ว่าอะไร 
ข้าพเจ้า(พระครูมัญจาภิรักษ์)ได้ไปถามหลวงปูุว่า “ตอนที่พระเณรท่องหนังสือเสียงดัง หลวง
ปูุนวกหูไหม”หลวงปูุตอบว่า “จะไปหนวกหูเขาทําไม เขาใช่ว่าจะท่องตลอดทั้งคืนดอก 4 ทุ่ม
เขาก็พากันหยุดท่องแล้วก็พากันนอนหมดแล้วเวลาเขานอนแล้วเราจะทําอะไรก็ได้” 

     หลวงปูุเป็นคนที่มองเห็นความสําคัญของการศึกษามาก โดยจะเห็นได้จากตอนที่
หลวงปูุอยู่ที่วัดนฤนาทพระพุทธบาท หากมีพระเณรไปจําพรรษาอยู่ด้วยหลวงปูุจะถามเรื่อง
เรียนนักธรรมถ้ารูปไหนยังไม่ได้นักธรรมเอกหลวงปูุจะบอกให้ไปลงชื่อเรียนกับระครูที่วัดบ้าน
แดง ถ้าไม่เรียนจะบวชมาอยู่ทําไม หลวงปูุต้องการให้เรียนนักธรรมทุกองค์ทั้งพระ สามเณร
และแม่ชี เพราะหลวงปูุบอกว่า คนที่ไม่เรียนหนังสือคือคนตาบอด ถ้ามีผู้ใดไปขอเรียน
กัมมัฏฐานกับหลวงปูุ ท่านจะแนะนําว่าอารมณ์ของกัมมัฏฐานทั้ง40ห้อง ให้พิจารณาว่า
อย่างไหนถูกกับจริตของตนก็ให้ถือเอาอารมณ์นั้นบริกรรม เหมือนเรากินยารักษาโรค ก็ต้องกิน
ยาให้ถูกกับโรคที่ตนเป็นอยู่ สําหรับอารมณ์กัมมัฏฐานที่หลวงปูุท่านเจริญอยู่ประจําคือ
พุทธคุณบทว่า “สัมมา อรหัง” ถ้าลูกหลานจะทําก็ขอให้เจริญอยู่ในใจของตนเองอย่าทําเล่นๆ
อย่าทําเพ่ือโกหกตัวเอง อย่าทําลวงโลก จงทําด้วยศรัทธาจริง ถ้าทําไม่จริงแล้วก็จะไม่เห็นจริง
โดยเด็ดขาด หลวงปูุแนะนํา เกี่ยวกับการปฏิบัติกัมมัฏฐานเพียงเท่านี้  
     อุปนิสัยของหลวงปูุอีกอย่างหนึ่งคือ ชอบเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่เห็นแก่ได้คนเดียวเวลาฉัน
อาหารร่วมกับพระรูปอื่นหลวงปูุจะมองพระรูปอ่ืนเสมอว่าขาดเหลืออาหารหรือไม่และจะหยิบ
อาหารในพา(ถาด)ของท่านให้พระรูปนั้นรูปนี้เป็นประจํา เนื่องจากกลัวพระรูปอ่ืนจะฉันไม่อ่ิม 
อีกอย่างหนึ่งเมื่อมีญาติโยมนิมนต์ท่านไปทําพิธีภายในหมู่บ้าน ญาติโยมจะถวายปัจจัยหรือ
สิ่งของ เมื่อกลับมาถึงวัดหลวงปูุจะแบ่งปัจจัยที่ได้ออกในสัดส่วนเท่ากัน แล้วจึงแบ่งพระหรือ
เณรที่ไปด้วย แม้จะไปกับเณรเพียง 2 รูปก็ตาม หลวงปูุจะแบ่งปัจจัยที่ได้ออกเป็นสองส่วนเพ่ือ
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เณรส่วนหนึ่งและหลวงปูุอีกส่วนหนึ่งอย่างละเท่าๆกัน ไม่ว่าปัจจัยที่ได้มาจะมากหรือน้อยก็
ตามเมื่อญาติโยมมานิมนต์ด้วยความจําเป็น บ้านเมืองเดือดร้อน หลวงปูุจะไม่ขัดนิมนต์และ
พยายามจะไปให้ได้ บางครั้งเมื่อหลวงปูุอาพาธพักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล เมื่อมีญาติโยมไปหา
อยากให้หลวงปูุผูกแขนให้ หลวงปูุก็จะยายามลุกขึ้นทําให้ ไม่ขัดใจใคร หลวงปูุจะไม่บ่นไม่ว่าให้
ใคร จะดีจะชั่วหลวงปูุจะไม่เพ่งดีเพ่งร้ายกับใครๆความอดทนอดกลั้นถือว่ายอดเยี่ยมมาก เวลา
ที่ญาติโยมมานิมนต์ท่านแล้วถวายปัจจัยแก่ท่าน ไม่ว่ามากหรือน้อยเพียงใด จะทําดีหรือไม่ดี
กับท่านอย่างไรจะต้อนรับหรือไม่ต้อนรับอย่างไร ก็ไม่เคยเห็นท่านถือโทษโกรธเคืองใครๆเลย 
วางตนเป็นกลางไม่ยึดว่าคนนั้นดีคนนี้ร้ายตลอด 

     หลวงปูุเป็นคนชอบทําบุญทํากุศลตลอดมา มีหลายครั้งอย่างที่ทางวัดและทางบ้านมี
ความเดือดร้อนหลวงปูุช่วยเหลือทุกอย่าง เมื่อขาดเขินไปหาหลวงปูุบอกความจําเป็นแต่ละครั้ง 
หลวงปูุจัดหาให้จนเป็นพอไปได้ ไม่เคยปฏิเสธลูกหลายว่าไม่มี เช่น การสร้างศูนย์พัฒนาบ้าน
แดง ผู้ใหญ่บ้านกํานันไปขอกับหลวงปูุว่าอยากได้ทุนสร้างศูนย์ฯ หลวงปูุก็ได้ช่วยเหลือ เป็นเงิน
หนึ่งแสนบาทและเมื่อ ปี พ.ศ.3531 ข้าพเจ้าได้สร้างถนนบ้านแดง-ดงปอ ท่านก็ช่วยมาหนึ่ง
แสนบาทเหล่านี้เป็นต้น นอกจากนี้ หลวงปูุชอบทําบุญประเภทเป็นเจ้าภาพสรงพระเถราภิเสก
(หดให้เป็นหัวชา) มีเท่าไร กี่องค์ ท่านใส่นิมนต์ทั้งหมดแต่ละปีของบุญประจําปี(บุญเดือน 4) 
ในปีหนึ่งๆมีหลายองค์ เพ่ือเป็นการยกย่องส่งเสริมให้ภิกษุผู้บวชเข้ามามีกําลังใจอยู่ในพุทธ
ศาสนา นอกจากนี้ หลวงปูุท่านยังนิยมเป็นเจ้าภาพสร้างกฐินสงเคราะห์วัดที่ไม่มีผู้จองกฐินทุก
ปีไม่ขาด เงินทองได้มาเท่าไรท่านได้นําไปสร้างวัดและทานหมด หลวงปูุบอกว่า หลวงปูุบอกว่า
เมื่อสร้างอยู่ในโลกมนุษย์นี้มันจะเป็นทิพย์สมบัติของเราอยู่ในสวรรค์ ถ้าเราทําไม่สําเร็จก็จะได้
อยู่ที่ไม่สําเร็จเหมือนกันในภพนั้นๆ อีกอย่างหนึ่งหลวงปูุชอบนําไม้จําปาไม้จําปีมาแกะทําเป็น
พระพุทธรูป ถ้ามีเวลาว่าง ต่อมาหลวงปูุให้พ่อช่างหนูจันทร์ทําบล๊อคปูนหล่อพระพุทธรูป 
หลวงปูุได้ทําครั้งละหลายร้อยองค์ เมื่อปลุกเสกแล้วก็จะนําไปถวายวัดต่างๆ 

     พุทธศาสนิกชนต่างก็เลื่อมใสในปฏิปทาของหลวงปูุมาก เพราะท่านปฎิบัติให้เป็นสุ
ปฏิปันโน อุชุปฏิปันโน จึงมีคนเลื่อมใสมากไม่ว่าท่านจะไปอยู่ ณ ที่ไดๆก็มีพุทธศาสนิกชน
หลั่งไหลไปหาท่านมิได้ขาดทุกค่ําเช้าตลอดทุกวัน พึงจะเห็นได้จากวันที่หลวงปูุได้มรณภาพ 
ประชาชนเรือนหมื่นเรือนแสนหลั่งไหลมารดน้ําศพของหลวงปูุทั้ง 3 วัน 3 คืน จึงได้บรรจุเข้า
หีบศพ ดอกกุหลาบที่นํามารองน้ํารดศพของท่านเท่าไหร่ยังไม่พอ เนื่องจากผู้เลื่อมใสเก็บเอา
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ดอกบ้างใบบ้างก้านบ้างเพ่ือนําไปบูชา บางคนก็นําดอกกุหลาบนั้นมากินก็มี อย่าว่าแต่ดอกไม้
ที่รองรับน้ําอาบศพเลยแม้แต่น้ํารดศพของท่านชาวบ้านก็แย่งกันเอาไปบูชาจนหมดเหมือนกัน 
ข้าพเจ้าไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนว่า มีคนกล้ากินน้ํารดศพพ่ึงเคยเห็นงานนี้ ตลอดงานรดน้ําศพ 3 
วัน 3 คืน ไม่มีน้ําตกลงพ้ืนเลย ข้าพเจ้าว่าไม่มีที่ไดในโลกที่มีคนทําอย่างนี้ ผู้มาเป็นเจ้าภาพ
สวดอภิธรรมแต่ละคืน ซึ่งในแต่ละคืนนั้นมีเจ้าภาพหลายคนกว่าจะเสร็จงานก็เกือบสองเดือน
จนได้ขอหยุดเพราะผู้ดูแลเหน็ดเหนื่อยจึงได้ประกาศหยุด วันที่ทําบุญร้อยวันของหลวงปูุนั้น
ประชาชนมามืดฟูามัวดิน พระ เณร จากทิศทั่ง 4 มามากถึง 600 รูป มาสวดมาติกาบังสุกุลใน
วันนั้น ตอนท่านยังมีชีวิตอยู่สิ่งที่ผู้คนที่ไปหาหลวงปูุอยากได้ คือ เส้นผม คําหมาก หินเสก ฝูาย
ผูกแขนและตะกุด คนจะไปไหนๆ ก็ต้องมาให้หลวงปูุ รดน้ํามนต์ผูกแขน เปุาหัวให้ทุกๆวัน 
บางวันข้าพเจ้าเห็นตั้งแต่ 6 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มก็มีทั้งคนดี คนร้าย คนรวย คนจน และต่างก็มา
ขอความเมตตาจากหลวงปูุทั้งนั้น 

     ขณะที่หลวงปูุอยู่วัดนฤนาทพระพุทธบาทท่านหลวงพ่อเจ้าคุณมณีสารประสาท รอง
เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นพระที่หลวงปูุให้ความเคารพนับถือรูปหนึ่ง ท่านได้มองเห็น
คุณค่าของผลงานต่างๆที่หลวงปูุทําไว้จํานวนมาก จึงได้เสนอขอพระราชทานสมณะศักดิ์ถวาย
แด่หลวงปูุโชติเป็นพระครูสัญญาบัติ เจ้าอาวาสชั้นโทมีนามว่า “พระครูวิบูลคุณาทร” 

การเจ็บป่วย มรณภาพและก าหนดการพระราชทานเพลิงศพ 

     หลวงปูุโชติได้บวชเป็นสมณะมาตั้งแต่แรกบวชจนกระทั่งได้มาอยู่กับพิบูลย์ และเป็น
กําลังสําคัญที่สนับสนุนนโยบายของหลวงปูุพิบูลย์จนเสร็จสิ้น ออกปฏิบัติธรรมตามถ้ําตามเขา
ทั้งในประเทศและประเทศลาว (จนแทบกล่าวได้ว่าภูเขาในประเทศลาวทุกลูกหลวงปูุได้ไป
ปฏิบัติธรรมมาแล้วทุกลูก) หนักเอาเบาสู้ต่อสู้กับอุปสรรคทั้งภายนอกและภายในของตน เป็น
พระท่ีมีปฏิปทาในธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นที่พ่ึงทางใจของพุทธศาสนิกชนได้ จนในที่สุด เมื่อ
ปี พ.ศ.2539 หลวงปูุเริ่มมีอาการปุวยเป็นโรคทางหู ท่านว่าเหมือนมีเสียงดังแอ๊กในหูของท่าน
ไม่หายสักที รวมทั้งได้มีโรคอย่างอ่ืนแทรกซ้อนเข้ามา จนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
หลายครั้ง พออาการทุเลาแพทย์ที่ให้การรักษาก็ให้กลับมาวัดได้ แต่ก็ไม่นานก็มีอาการกําเริบ
ขึ้นมาอีก จนทําให้ต้องเข้าออกโรงพยาบาลอยู่ตลอดทั้งปีทางสงฆ์และญาติโยมก็เอาใจใส่อย่าง
ไม่ลดละ ช่วงระยะเข้าพรรษาวันอุโบสถ(วันขึ้น 15 ค่ําและแรม 15 ค่ํา)จะมีการสวดปาฏิโมกข์ 
หลวงปูุท่านไม่เคยขาดจนแม้เพียงครั้งเดียว ถึงขนาดที่ว่าต้องได้นําท่านขึ้นรถเข็นเพ่ือมาฟังการ
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สวดในแต่ละครั้ง ท่านจะเอาใจใส่ในการลงอุโบสถเป็นพิเศษ หลวงปูุท่านไม่อยากจะไป
โรงพยาบาลเพราะท่านคงจะกําหนดรู้ถึงวันมรณภาพของท่านก็ได้ เนื่องจากหลวงปูุว่า “พระ
ครูอย่าให้หลวงปูุไปโรงพยาบาลเลยเพราะไปแล้วก็ไม่หาย ตายอยู่วัดเราดีกว่าเพราะมันอยู่อีก
ไม่นานหรอก” แต่ญาติโยมทุกคนก็เห็นว่าถ้าจะตายก็ไปตายกับหมอดีกว่า ตกลงจึงพาหลวงปูุ
ไปรักษาท่ีโรงพยาบาลชัยเกษม แพทย์ก็เอาใจใส่เป็นพิเศษ อยู่ห้องไอซียูตลอด 15 วัน แพทย์ที่
รับการรักษาจึงบอกว่าคงจะหมดวามสามารถของหมอแล้ว จึงบอกญาติโยมที่ไปเฝูาว่าควรจะ
ให้หลวงปูุกลับมาที่วัดดีกว่า แต่หากเดินทางมาก็ไม่รู้ว่าจะถึงวัดหรือไม่จึงให้ออกซิเจนตลอด
ทางที่จะกลับมาที่วัด พร้อมทั้งพยาบาลดูแลอีกสามคน อดีตกํานันตําบลบ้านแดง นายสมภพ
(สมภาร) บุญพาสิริกุล ได้บอกกับหลวงปูุว่า “หลวงปูุลูกหลานจะพากลับบ้าน” พอพูดอย่าง
นั้นหลวงปูุก็พยักหน้าให้ก็แสดงให้เห็นว่าหลวงปูุอยากจะกลับมาวัดมากที่สุด เมื่อมาถึงวัดแล้ว
จึงบอกกับหลวงปูุว่า “หลวงปูุมาถึงวัดเราแล้ว” และได้นําหลวงปูุขึ้นมาบนศาลาเพ่ือรอดูใจ
ของหลวงปูุ พอเวลา 14.34 ของวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2540 หลวงปูุก็ได้มรณภาพด้วย
อาการสงบทําให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจทั้งพระเณร และญาติโยมเป็นอันมาก รวมอายุของ
หลวงปูุโชติได้ 85 ปีเศษ 

      ญาติโยมสร้างพิพิธภัณฑ์ถวายแด่หลวงปูุ จึงให้ช่างออกแบบแปลนให้และให้เขา
ประเมินราคา ช่างก็ประเมินราคาไว้ที่ประมาณ 8 ล้านบาท ได้เริ่มทําการก่อสร้างวันที่ 27 
มีนาคม พ.ศ. 2541 ตรงกับวันแรม 15 ค่ําเดือน 4 ปีขาล เวลา 10.00 น.ทําการยกเสาเหล็ก
โดยคาดว่าจะให้แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2546 ในครั้งนั้นได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านแดงและ
บ้านใกล้เคียงเป็นอย่างดียิ่ง ทั้งที่แรกเริ่มนั้นมีเงินทุนอยู่เพียง 400,000 บาทเท่านั้น แสดงให้
เห็นว่า พุทธศาสนิกชนมีความเลื่อมใสศรัทธาในตัวหลวงปูุเป็นอันมาก พอเริ่มลงมือก่อสร้าง
ชาวบ้านก็เริ่มบริจาคเงินทองอย่างไม่ขาดสาย ทําให้การก่อสร้างมิได้ติดขัดหรือสะดุดแต่อย่าง
ได สําหรับรูปเหมือนของท่านมีคณะลูกหลาน มีนางแหวนและนางประไพ พลถวิล ซึ่งได้ไป
ทํางานที่ประเทศฮ่องกง บริจาคเงินเงินจํานวน 45,000 บาท จนพอดีกับราคาที่ช่างตั้งไว้ เมื่อ
การก่อสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สําเร็จลงในปี 2546 ทางคณะกรรมการทั้งฝุายบรรพชิตและ
คฤหัสถ์ ได้ตกลงกันว่าจะจัดงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปูุโชติขึ้น กําหนดงานในวันที่ 13-

17 มีนาคม พ.ศ.2546 ตรงกับวันขึ้น 11-15 ค่ํา เดือน 4 โดยวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2546 เป็น
วันพระราชทานเพลิงศพของหลวงปูุ และวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2546 เวลา 8.30 น.จะแห่อัฐิ
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ของท่านเข้าบรรจุเข้าไว้ในพิพิธภัณฑ์ เสร็จแล้วสงฆ์ 4 รูปสวดธาตุ สวดอนิจจา กรวดน้ําเป็น
อันเสร็จพิธี 

 

ภาพที่ 36 หลวงปูุโชติ 
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       ภาพที่  37 วัดบ้านแท่นพิพิธภัณฑ์หลวงปูุโชติ 
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13. ชื่อพระเกจิ     หลวงปูุลี กุสลธโร 
ผู้ให้ข้อมุล          พระอาจารย์ หวาน   ทุติณตโร 
ที่อยู ่ วัดหนองวัวซอ  153 ต.หนองโฮง อ.เมือง จ.อุดรธานี   
เบอร์โทร      080-7485028 

สัมภาษณ์วันที ่          22 สิงหาคม 2556 

ประวัติหลวงปู่ลี กุสลธโร 
หลวงปูุลี กุสลธโร ท่านเกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน พุทธศักราช 2465 ตรงกับวัน

ขึ้น 14 ค่ํา เดือน 10 ปีจอ ที่บ้านเก่า ตําบลบ้านเก่า อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นบุตรของ
นายปุุน และนางโพธิ์ สาลีเชียงพิณ ท่านมีพ่ีน้องร่วมอุทร 9 คน ชาย 4 คน หญิง 5 คน ท่าน
เล่าชีวิตในวัยเด็กว่า สมัยเป็นเด็กพ่อแม่ก็พาทําบุญเหมือนกับชาวบ้านทั่ว ๆ ไป อายุได้ 12 ปี 
เรียนจบชั้น ป. 3 พออายุ 20 กว่าปีก็ได้แต่งงานกับนางสาวตี ภรรยาตั้งท้องแล้วคลอดลูก
ออกมาตาย 

ท่านได้เกิดความสลดใจเป็นยิ่งนัก ท่านเล่าว่า การแต่งงานก็มิได้แต่งกันด้วยความรัก 
แต่งงานกันตามประเพณีที่พ่อแม่บอกให้แต่งเท่านั้น ท่านเองไม่เคยมีคนที่รัก และยังไม่เคยรัก
หญิงใดเลย ท่านอยู่กินกับภรรยาได้ 2 ปี 6 เดือน จึงขอออกบวช เพราะได้ฟังธรรมจากพระ
กรรมฐานที่เป็นศิษย์ของท่านอาจารย์มั่น ที่เดินธุดงค์มาพักยังปุาแถบหมู่บ้านของท่านเก่งนัก
ในการพิจารณาอสุภะกรรมฐาน พิจารณาเมื่อไหร่ ก็ได้เรื่องได้ราวเมื่อนั้น เห็นผลเป็นที่
ประจักษ์เป็นอุปนิสัยดั้งเดิมของท่าน 

ท่านอุปสมบทท่ีวัดศรีโพนเมือง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เมือวันที่ 
30 มกราคม พ.ศ. 2493 เวลา 16.12 น. โดยมีพระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล) เป็นพระอุปัชฌาย์ 
พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นพระอนุสาว
นาจารย์ ได้ฉายานามว่า กุสลธโร แปลว่า พระผู้ทรงไว้ซึ่งความดี 

หลวงปูุลี กุสลธโร ท่านบวชเณรเมื่อครั้งงานเผาศพหลวงปูุมั่น ภูริทัตโต จากนั้นท่านก็
ได้ติดตามหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน จนกระท่ังมาสร้างวัดปุาบ้านตาด จ.อุดรธานี หลวงปูุ
ฯท่านพระลูกศิษย์หลวงตามหาบัว รุ่นแรก ๆ เลยก็ว่าได้ สําหรับภูมิธรรมของหลวงปูุฯนั้น เมื่อ
เร็ว ๆ นี้หลวงตาบัวท่านก็ได้เทศน์ประกาศให้ลูกศิษย์ได้รับรู้รับทราบกันกระจ่างครบถ้วน
สมบูรณ์แล้ว ว่าหลวงปูุลีท่านถึงที่สุดแห่งธรรมมานานแล้วนะ แต่ท่านอยู่ของท่านอย่างเงียบ ๆ 
รู้กันเฉพาะในวงกรรมฐานเท่านั้น  

 

http://www.thammasatu.net/forum/index.php?PHPSESSID=111209660108962acbae5caf0785afcd&topic=436.msg463#msg463
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หลังจากงานประชุมเพลิงหลวงปูุใหญ่มั่นฯ เสร็จแล้ว องค์ท่านก็ได้มาอยู่สํานักของ
หลวงปูุอ่อน ญาณสิริ ที่บ้านหนองบัวบานก่อน (ต่อมาบริเวณนี้ได้กลายเป็นวัดปุานิโครธาราม) 
องค์ท่านเองได้เป็นพระพ่ีเลี้ยง พระอาจารย์จันทร์เรียน และได้ร่วมวิเวกด้วยกันหลาย ต่อ
หลายแห่ง และได้พบกันบ้างเมื่อติดตามหลวงปูุชอบ ฐานสโม เข้าปุาไป มีเรื่องอภินิหารที่ได้รับ
ฟังจากประสบการณ์ของหลวงพ่อจันทร์เรียน ครั้นที่ท่านทั้ง 2 อยู่ร่วมกันหลายเรื่อง แต่ถ้าเล่า
ไปคงต้องโดนท่านเข่น ภายหลังแน่ ฉะนั้นไปสอบถามท่านเองดีกว่า 

หลังจากนั้นองค์หลวงปูุลี ท่านก็ได้มาอยู่ที่ดอยน้ําจั่น ใครไปภูสังโฆ คงเห็นปูายอยู่ 
ปัจจุบันท่านพระอาจารย์สมหมาย อริโย ศิษย์ หลวงปูุฝั้น หลวงปูุขาว มาอยู่ดูแลแทน และได้
ตั้งเป็นวัดดอยน้ําจั่น บ.ห้วยไร่ ต.อุบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี สมัยที่หลวงปูุลี ไปอยู่เกิด
เหตุการณ์ถูกรบกวนจากพวกนายหน้าตัดไม้ทําลายปุา เข้ามาก่อกวน ท่านจึงวิเวกมาอยูที่ วัด
ปุาภูทอง บ.ภูทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี เดิมที หลวงปูุมหาบุญมี สิรินธโร มาสร้างไว้ ก่อนไป
อยู่ถ้ําและวัดปุาวังเลิง จ.มหาสารคาม ตามลําดับ 

ซึ่งปัจจุบันเจ้าอาวาส วัดปุาภูทอง คือ หลวงปูุคูณ สุเมโธ (ศิษย์ หลวงปูุสิงห์ทอง 
หลวงปูุฝั้น หลวงตามหาบัว) หลังจากนั้น หลวงปูุลี ก็ออกมาวิเวก ไปแถบภูลังกาต่อ ที่นี่ หลวง
ปูุบุญมี ปริปุณโณ (วัดปุาบ้านนาคูณ) เคยมาอยู่ก่อนแล้ว (คนละด้านกับวัดถ้ํายา ของ หลวงปูุ
วัง ฐิติสาโร ศิษย์หลวงปูุใหญ่มั่น เป็นเจ้าอาวาส) 

 

หลักค าสอน 

กรรมฐาน คือ ที่ตั้งแห่งการทํางานของจิตใจ สิ่งที่ใช้เป็นอารมณ์ในการเจริญภาวนา 
เป็นกลวิธีที่เหนี่ยวนําเกิดสมาธิ กรรมฐานจึงเป็นสิ่งที่เอามาให้จิตกําหนด เพ่ือให้จิตสงบอยู่ได้ 

วิปัสนากรรมบาน คือ กรรมฐานเป็นอุบายเรื่องปัญญากรรมฐานทําให้เกิดการรู้แจ้ง
เห็นจริง  เป็นการปฏิบัติธรรมที่ใช้สติเป็นหลักเป็นกรรมฐานที่มุ่งอบรมปัญญาเป็นหลัก 
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ภาพที่  38  หลวงปูุลี กุสลธโร 
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14. ชื่อพระเกจิ  วิสุทธิเมทาวัฒน์ (ยอย) ธฺมมธโร 
วัดหรือสถานที่ตั้ง  วัดปุาโนนนิเวศน์    อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล    นายเมธี  หิรัญมาภรณ์ 
ที่อยู่ บ้านเลขที่   695 หมู่ที่4 ตําบลบ้านจั่น อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
สัมภาษณ์วันที่   25 สิงหาคม 2556 

ประวัติ  
เดิมชื่อ ยอย สกุล สิทธิโชต เกิดเมื่อ วันเสาร์ ที่ 23 สิงหาคม 2484 ปีมะเส็ง ณ บ้าน

เหล่าใหญ่ ต.แชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานีเมื่ออายุย่างเข้า 21 ปี หลวงตาได้อุปสมบทที่พัทธสิ
มาณ วัดปุามัชฌิวงศ์รัตนาราม ณ หมู่บ้านเหล่า อันเป็นบ้านเกิดของหลวงตาเองโดยมี พระครู
ประภัสสร ศีลคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์   พระใบฎีกา ชาลี เป็นพระกรรมวาจาจารย์   พระมหา 
ทองศรี เป็นพระอนุสาวนาจารย์ อุปสมบทเมื่ออายุ 21 ปี วันที่ 26 พฤษภาคม 2505 เวลา 
14.00 น. 

หลวงตาครั้นได้อุปสมบทเข้ามาใต้ร่มกาสาวพักตร์ แล้วได้ประพฤติ-ปฏิบัติธรรม ตาม
คําอบรมสั่งสอนของพระอาจารย์อย่างเคร่งครัด และรักษาพระวินัยเป็นอย่างดีด้วยอุปนิสัยเด็ด
เดี่ยวเรื่อยมาในปีแรกนั้นหลวงตาท่านได้จําพรรษาอยู่ที่วัดปุา มัชฌิวงศ์รัตนาราม ร่วมกับพระ
อุปัชฌาย์ของท่านจนกระทั่งออกพรรษา หลวงตาท่านก็ได้ล่ําลาหลวงพ่ออุปัชฌาย์ เพ่ือเข้ามา
ศึกษาพระปริยัติธรรม ณ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง(ธ) เมื่อปี 2506 เรื่อยมาตลอดเวลา
ที่ได้เข้ามาศึกษาปริยัติธรรมที่วัดโพธิสมภรณ์นั้นท่านก็ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนควบคู่ไปกับการ 
ประพฤติ ปฏิบัติความพากเพียรในการฝึกสมาธิ-ภาวนา ด้วยความวิริยะอุตสาหะด้วยดีตลอด
มา จนกระทั่งหลวงตาสอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก และก็ได้ประพฤติ ปฏิบัติ อยู่ในกรอบพระ
ธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดด้วยดีตลอดมา และได้รักษาข้อวัตรปฏิบัติของพระปุากรรมฐาน ฝุาย
ธรรมยุต ตามแนวทางของแม่ทัพธรรมฝุายกรรมฐานที่ยิ่งใหญ่คือ หลวงปูุมั่น ภูริทัตโต นั่นเอง 
หลวงตาได้ศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่วัดโพธิสมภรณ์ เป็นเวลา 37 ปีเต็ม  

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2543 ทางวัดปุาโนนนิเวศน์ในขณะนั้นกําลังอยู่ในขั้นระส่ําระส่าย 
ขาดแคลนพระผู้ใหญ่ที่ปฏิบัติดี-ปฏิบัติชอบ ปกครองญาติโยมในละแวกใกล้เคียง และชุมชน
ต่างได้เข้าไปนิมนต์ พระคุณเจ้าที่วัดโพธิสมภรณ์ให้มาดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาส วัดปุาโนน
นิเวศน์ด้วยเหตุนี้ทางคณะสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ที่วัดโพธิสมภรณ์ได้พิจารณากลั่นกรองดีแล้วจึงมีคําสั่ง
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ให้หลวงตา ซึ่งในขณะนั้นหลวงตาท่านมีศักดิ์เป็นพระครูฐานา ที่พระครูปลัดเมธาวัฒน์ ซึ่ง
หลวงตาท่านเป็นพระสุปฏิปันโน คงไว้ซึ่งวัตร-ปฏิบัติของพระกรรมฐานอย่างเคร่งครัด เป็นที่
ไว้วางใจของพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ ที่มีความเห็นพ้องต้องกันให้หลวงตามาดํารงตําแหน่ง
เจ้าอาวาส วัดปุาโนนนิเวศน์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 
หลักค าสอน  

พระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบธรรมมะทําให้พวกเราใช้ชีวิตอย่างมีกรอบ อย่างมีขอบอย่าง
มีเขต เช่น เข้ามาวัดบ่อยๆ ทําให้รู้ว่าศีล5 ไม่ใช่เฉพาะคนดีๆที่จะรับ แต่ศีล5 มันเป็นพ้ืนฐานที่
ทุกคนต้องทําให้เกิดทําให้มี  หากผู้ใดมีศีล5 แล้วจะทําให้จิตใจสบายร่มเย็น บุคลิกภาพก็ดีขึ้น
ภายในจิตใจส่งผลถึงภายนอก  หากบุคคลใดได้ไปแล้วไม่รักษา  ศีล5 นั้นก็จะไม่มีประโยชน์ไม่
มีคุณค่าอะไร  การรับศีลกับการรักษาศีลมันคนละอย่างกัน หากท่านทั้งหลายรับจากพระสงฆ์
หรือพระพุทธเจ้า  หากรับมาแล้วไม่รักษามันก็ไม่มีประโยชน์อะไร เหมือนไก่ได้เพชรได้พลอย
มา ไก่มันรู้จักแต่ข้าวเปลือกที่มันจิกกินอยู่ทุกวัน ไก่มันไม่รู้หรอกว่าเพชรพลอยที่ได้มามันคือ
ของที่มีค่า มันไม่สนใจมันก็ทิ้งไป ส่วนที่ได้แก้วมามันก็ไม่รู้จักว่าแก้วคืออะไร แทนที่จะเอาไป
ใส่น้ํากินมันกับเอาทิ้งเพราะมันไม่รู้ประโยชน์ของแก้ว  

หากพวกท่านทั้งหลายรับศีลมาแล้ว แล้วนํามาปฏิบัติตามศีลนั้นจะเป็นเหมือนเพชร
เหมือนพลอยที่มีคุณค่ามาก  พระพุทธเจ้าเปรียบให้ศีลนั้นเหมือนกับเสื้อเกราะกันกระสุน หาก
เรามีศีลไปอยู่ที่ไหนก็อบอุ่นใจ สบายใจ จะไปอยู่ที่ที่ใดก็ตาม สมาคมใดก็ตามแต่ ก็จะไม่เดือด
เนื้อร้อนใจ  เมื่อเวลาเราถวายสังฆทานท่านก็จะให้รับศีลเสียก่อนเมื่อรับศีลแล้วก็จะเป็นผู้
บริสุทธิ์ 
พระพุทธเจ้ากล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนั้นมีอยู่ 4 อย่าง 

1. การเกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นของยาก มนุษย์นั้นไม่ได้เกิดกันง่ายๆ จะต้องมีศีลมีธรรมถึง
จะเกิดเป็นมนุษย์ หากไม่มีศีลไม่มีธรรมพวกเราก็ไปเกิดเป็นพวกสัตว์เดรัจฉาน 

2. การที่เรามีชีวิตไม่มีโรคไม่มีภัยนั้นถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐ 

3. การบังเกิดของพระพุทธเจ้านี้ก็เป็นของยาก  แต่ละองค์ต้องบําเพ็ญบารมีมายากมาก 

4. การได้ฟังธรรมไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่าย  เพราะกว่าพระพุทธเจ้าจะค้นพบหลักธรรมแต่ละ
หลักธรรมนั้นยากมาก 
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อันความตายตัวนี้พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่ามีอยู่ 5 ประการ 

1. พวกเราไม่รู้ว่าพวกเราจะมีอายุกี่ปี กี่เดือน 

2. พวกเราไม่รู้เลยว่าพวกเราจะเจ็บปุวยเป็นโรคอะไรถึงจะตาย 

3. พวกเราไม่รู้ว่าพวกเราจะตายในที่ใด ในน้ํา หรือบนบก หรืออากาศ 

4. พวกเรากําลังจะตาย เราก็ไม่รู้ว่าเราจะตายวันไหน ตอนไหน ตายตอนอายุเท่าไหร่ 
5. พวกเราตายไปพวกเราก็ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ไหน บนสวรรค์ หรือว่านรก 
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ภาพที่ 39  หลวงตายอย วัดปุาโนนนิเวศน์ 
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บทที่ 5 

ภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นบ้านในจังหวัดอุดรธานี 
1. ชื่อภูมิปัญญา  ข้าวหลาม 

ชื่อผู้ให้ข้อมูล : นายชวลิต  สงัสหชาติ   อายุ : 56 ปี 
ที่อยู ่104/1 หมู่ 14 ต าบล โนนสูง  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 
สัมภาษณ์วันที่ : 13 กันยายน 2556 

ประวัติความเป็นมาของอาหาร  
ประวัติความเป็นมาของข้าวหลามมีรายละเอียดไม่มากนักเพราะการท าข้าวหลามมี

มาตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันนี้ ส่วนใหญ่จะมีคนบอกว่าการท าข้าวหลามนั้นท ามาตั้งแต่สมัย
ปู่ ย่า ตา ยาย ที่คิดดัดแปลงมาโดยน าข้าวเหนียวกับถั่วด ามาปนคลุกเคล้ากันแล้วใส่กระบอก 
แต่บางคนบอกว่าท าด้วยข้าวเหนียวแดงใส่ถุงแล้วหาบขาย ต่อมานิยมท ากันมาเรื่อยๆ จน
กลายเป็นข้าวหลามใส่กระบอกไม้ไผ่ สมัยก่อนมีไม้ไผ่มากพอในการท าข้าวหลาม แต่ใน
ปัจจุบันมีการผลิตข้าวหลามขายกันถ้วนหน้าจนมีชื่อเสียงแพร่หลายและนิยมท ากันมากใน
ชุมชนจนยึดเป็นอาชีพกระบอกไม้ไผ่จึงหายากต้องสั่งมาจากจันทบุรีเป็นคันรถ 

วิธีการขั้นตอน 

1. ส่วนกระบอก เลือกไม้ไผ่ที่ค่อนข้างอ่อนจะมีเยื่อมาก เพ่ือให้ข้าวหลามที่สุกแล้ว 
เมื่อแกะรับประทานจะสะดวกเพราะมันร่อนหลุดจากเปลือกไม้ไผ่ได้ง่าย เอามาเลื่อยกะระยะ
ประมาณกระบอกละ 15 - 20 เซนติเมตรตามใจชอบ ถ้ากระบอกไหนมีกลิ่นก็ไม่ใช้ เพราะจะ
ท าให้ข้าวหลามมีกลิ่นไปด้วย ส าหรับจุกที่จะอุดปากกระบอกข้าวหลามเพ่ือช่วยให้ข้าวหลาม
ระอุ ก็ท าจากใบตองแห้งห่อกาบมะพร้าวอย่างอ่อน ให้ได้ขนาดพอเหมาะกับกระบอกไม้ไผ่แต่
ละกระบอกพับหัวกับท้ายแล้วทับเข้าหากันอีกที น าไปลองอุดกับกระบอกไม้ไผ่ให้แน่นพอดี ก็
ใช้ได้เราจะต้องท าจุกทุกกระบอกจุกจะช่วยให้ข้าวเหนียวในกระบอกร้อนระอุสุกทั่วกัน และ
ช่วยไม่ให้กะทิหกล้นกระบอกด้วย 

2. ส่วนเนื้อข้าวหลาม เอาข้าวเหนียวที่แช่น้ าทิ้งไว้ 1 คืน มาล้างให้หมดกากแล้วผึ่งน้ า 
กรอกใส่กระบอกประมาณ 1/3 ของกระบอก มะพร้าวคั้นเป็นกะทิแล้วกรอกใส่กระบอกที่มี
ข้าวเหนียวแล้วประมาณ 1/2 กระบอก ผสมน้ าตาล เกลือ ให้ได้รสชาติ เข้มข้นสักนิด เพ่ือว่า
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เมื่อข้าวหลามสุกแล้วก็จะได้รสชาติพอดี (ถ้าชอบถั่วด า ก็เอาถั่วด าที่ต้มสุกแล้วล้างน้ าให้
สะอาด คลุกกับข้าวเหนียวก่อนกรอกใส่กระบอก) 

3. เตรียมที่เผาข้าวหลาม จะใช้แบบเอาโคนกระบอกฝั่งดินสัก 3 - 5 เซนติเมตร ปัก
ให้เป็นแถว ๆ หรือใช้แบบตอกหลัก 2 หลัก เอาเหล็กพาด แล้วจึงเอากระบอกข้าวหลามวาง
เอนบนเหล็กเรียงกัน หลักควรให้ห่างกันเท่าที่พ้ืนที่อ านวยจะท าเป็น 2 แถวก็ได้ ติดไฟใส่ถ่าน
ให้ยาวเท่ากันความยาวของแถวข้าวหลามใต้เหล็กวางข้าวหลาม แล้วเราก็หมั่นคอยพลิกให้ข้าว
หลามสุกทั่วกัน เวลาที่เผาจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที ถ้าอย่างไรมีใส่สังขยา ก็เพ่ิม ไข่ 
น้ าตาลปีบ ผสมให้เข้ากันแล้วหยอดเวลาข้าวหลามสุกแล้ว เผาต่อเพ่ือให้ไส้ข้างในสุก 

วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ 
1.ไม้ไผ่  2.ฟืน  3.ฟาง  4.ถ่าน  5.ไม้ท าคานหรือเหล็กยาว 6.อุปกรณ์ส าหรับปิด

ปากกระบอกข้าวหลาม  7.ไม้ค้ า  8.ถังน้ า  9.เหล็กคีบถ่าน 10.ผ้าขี้ริ้ว  11.ช้อน 

ประโยชน์ : 1. เป็นอาหารที่ให้พลังงานสูง เหมาะส าหรับผู้ใช้แรงงาน 

    2. สร้างอาชีพให้กับคนในหมู่บ้าน 

    3. รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคนิคการเผาข้าวหลาม 

    4. เป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อ เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ 
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ภาพที่ 40  กระบวนการผลิตข้าวหลาม 1 
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ภาพที่ 41  กระบวนการผลิตข้าวหลาม 2 

 

 

 

 

 

 



133 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุดรธาน ี

2. ชื่อภูมิปัญญา ปลาร้าบ่องท่าตูม 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์  นางวนิดา  โคตรศาลา  (แม่ตุ้ย) 
ที่อยู่  บ้านเลขที่  162/1 บ้านท่าตูม หมู่ที่ 5 ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  
เบอร์โทรศัพท์   042-266228   081-2609633 

สัมภาษณ์วันที่  5 กันยายน 2556 

ประวัติความเป็นมา 

การท าปลาร้าเป็นภูมิปัญญาที่ชนชาวอิสานสืบถอดวิธีการกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ 
โดยสันนิษฐานว่าพ้ืนที่ภาคอิสานอุดมสมบูรณ์ไปด้วย ห้วย หนอง คลองบึง “ในน้ ามีปลาในนา
มีข้าว”แต่ในฤดูแล้งจะมีความแห้งแล้งมากขนาดถึงอาหารการกินไม่เพียงพอ ดังนั้นชนชาวอิ
สานจึงคิดวิธีการเก็บอาหารไว้ให้นานที่สุดประกอบกับ ในฤดูฝนปลาในห้วย หนอง คลองบึงมี
จ านวนมาก จึงได้คิดวิธีท าการหมักปลาเพ่ือเก็บไว้รับประทานให้นานที่สุด ซึ่งวิธีการดังกล่าว
ชาวอิสานเรียกว่า การท า “ปลาร้า” 

หมู่บ้านท่าตูม หมู่ที่ 5 ต าบลหมูม่น จังหวัดอุดรธานี มีพ้ืนที่ตั้งหมู่บ้านติดถนนสาย
อุดร-หนองคาย ซึ่งถนนสายนี้มีนักท่องเที่ยวจ านวนมากเดินทางผ่านไปเพ่ือท่องเที่ยวในจังหวัด
หนองคายอยู่เป็นไปประจ า โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี ดังนั้น กลุ่มแม่บ้าน
จึงเกิดความคิดและรวมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เพ่ือพัฒนาแปรรูปปลาร้าให้เป็น “ปลาร้าบอง” 
เพ่ือจ าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมกลุ่มปลาร้าบองท่าตูม ซึ่งปัจจุบันได้มีการ
พัฒนารูปแบบการบรรจุผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย สวยงาม ท าให้การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์”
ปลาร้าบอง”มีมูลค่าเพ่ิมและจ าน่ายได้มากยิ่งข้ึน  

เครื่องปรุง 
1.ข่า  2.ตะไคร้  3.ปลาแห้ง  4.ปลาร้าสับ  5.ปลาต้ม   
6.กระเทียม  7.หอมแดง  8.ใบมะกรูด  9.น้ ามะขามเปียก   
10.น้ าปลา  11.น้ าตาล  12.เกลือแกง  13.พริกป่น 

วิธีท า 

1) ใช้ปลาสดจากแหล่งน้ าธรรมชาติน ามาหมักข้ามปี 
2) ใช้ปลาที่ขนาดปานกลางน ามาสับ (บด) ให้ละเอียด 
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3) น าส่วนผสมทั้งหมดคลุกเคล้าให้เข้ากัน ตั้งไฟร้อนปลานกลาง ปรุงรสด้วย น้ าตาล น้ า
มะขามเปียก และใช้สมุนไพร หอม กระเทียม ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูดตั้งไฟนาน 1 ชั่วโมง 
4) ใช้เครื่องวัดความร้อนให้ได้ 100 องศา เพ่ือความสะอาด และเก็บรักษาคุณภาพได้ 1 ปี 
บรรจุหีบห่อสวยงามพกพาได้สวยปลอดภัยจากกลิ่นเก็บรักษาไว้ได้นาน 

ประโยชน์ 
คุณประโยชน์ของสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบของแจ่วบ่อง   
ข่าเป็นยาขับลมในล าไส้ แก้บิด ท้องอืด โรคหืด ขับเสมหะ และโรคหลอดลมอักเสบ 

ในข่าประกอบด้วย วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 แคลเซียม เส้นใยอาหาร และฟอสฟอรัส 

  ตะไคร้ ใช้เป็นยาทาแก้ปวด เช่น โรครูมาติซัม อาการปวดตามบั้นเอว ช่วยย่อยอาหาร 
ขับปัสสาวะอย่างอ่อน ขับเหงื่อ แก้ตกขาว อาเจียน ลดความดันโลหิต ขับลม แก้ไข้ ปวดท้อง 
โรคทางเดินปัสสาวะ นิ่ว และอาการปวดเกร็ง ในตะไคร้ประกอบด้วย วิตามินเอ แคลเซียม 
ธาตุเหล็ก เส้นใยอาหาร และฟอสฟอรัส 

  ใบมะกรูด ผสมมะกรูดช่วยขับลม แก้จุกเสียด แก้ลมวิงเวียน น้ ามะกรูดแก้เลือดออก
ตามไรฟัน ในมะกรูดประกอบด้วย เบต้า-แคโรทีน วิตามินเอ วิตามินบี 2 วิตามินซี แคลเซียม 
และโปรตีน 

กระเทียม มีฤทธิ์ลดความดันโลหิต ลดระดับไขมัน คอเลสเตอรอลและน้ าตาลในเลือด 
ในกระเทียมประกอบด้วย เซเลเนียม ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่ท าหน้าที่เป็นตัวประสานการท างานของ
เอนไซม์ระหว่างวิตามินอี เอ และซี 

หัวหอม ขับลม ขับปัสสาวะ ขับเสมหะ ขับประจ าเดือน แก้ไข้ แก้หวัด ช่วยย่อย
อาหาร เจริญอาหาร ในหอมแดงประกอบด้วย เซเลเนียมเป็นเกลือแร่ที่ท าหน้าที่เป็นตัว
ประสานการท างานของเอนไซม์ระหว่างวิตามินดี เอ และซี 

พริก ช่วยย่อย ท าให้เจริญอาหาร ขับลมขับเหงื่อได้ดี ท าให้รูขุมขนสะอาด ผิวพรรณ
สดใส และมีสารต้านมะเร็ง ในพริกขี้หนูประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เส้นใยอาหาร 
แคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามินเอ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินซี และธาตุเหล็ก 

แจ่วบ่องแม่ตุ้ยท่าตูม ได้รับรางวัลมาตรฐาน OTOP ผลที่ได้รับต่อชุมชนคือมีการจ้าง
งานคนในท้องที่เพ่ือช่วยผลิตสินค้า เกิดรายได้อย่างต่อเนื่อง 
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คุณภาพของสินค้า 

ปลาร้าบ่องแม่ตุ้ย ท่าตูม จ.อุดรธานี เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชม ได้รับการ 
ยอมรับจากหลายสถาบัน คือ 

 
ภาพที่ 42 รางวัลมาตรฐาน OTOP ที่ได้รับ 

    
ภาพที่ 43 ปลาร้าบองแม่ตุ้ย ท่าตูม จ.อุดรธานี 

 

javascript:void(0);
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3. ชื่ออาหาร ปลาจ่อม  

ชื่อผู้ให้ข้อมูล   นาง นันทิยา   ตีรณเวคิน อายุ 43  ปี 

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 355/1 ซอย จันเจริญสุข ต.หมากแข้ง  อ.เมือง  จังหวัด อุดรธานี   
หมายเลขโทรศัพท์ 081-1302839 

ประวัติ ความเป็นมาของอาหาร 

คุณป้าได้เล่าให้ฟังว่า  ตอนเป็นเด็กคุณพ่อของคุณป้าชอบทานปลาจ่อมมาก   เป็น
ประจ าที่วันหยุด เสาร์และอาทิตย์ คุณแม่ของคุณป้าก็จะพาไปตลาดไปซื้อปลาตัวเล็กๆมาแต่ก็
ไม่บ่อยครั้งที่จะได้ปลา  นานๆทีถึงจะได้ปลามาที่จะท าปลาจ่อมได้  พอได้ปลามาแล้วคุณแม่
ของคุณป้าก็ให้คุณป้าช่วยเป็นลูกมือในการท าปลาจ่อมอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นวิ ธีล้างท าความ
สะอาดปลา หรือวิธีการคลุกเคล้าปลา  คุณป้าช่วยคุณแม่ของคุณป้าบ่อยครั้งจนคุณป้าเองท า
ปลาจ่อมเป็น  
วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ 
    1.ปลาซิว 1 กิโล 

    2.คั่วข้าวสารเหนียวราวๆ 3 ช้อนโต๊ะ 

    3.ข้าวสารเหนียวแช่น้ าไว้ให้ออ่นราวๆ 2 ช้อนโต๊ะ 

    4.เกลือราวๆ 2 1/2 ช้อนโต๊ะ 

    5.กระเทียม ราวๆ 5-6 กลีบ 

วิธีการขั้นตอน  วิธีท า 

      1.คั่วข้าวคั่วให้เหลืองแล้วเอามาต าหรือบดด้วยเครื่องกระเทียมทุบให้แตกหยาบๆเอาทุก
อย่างที่เตรียมไว้ลงไปคลุกเข้าด้วยกันขย าให้เข้ากันแรงๆหน่อยหนึ่ง 
      2.การชิมดูว่าพอเกลือหรือไม่พอเครื่องหรือเปล่า 
      3.ให้เอากระทะตั้งไฟตักปลาซิวที่เราผสมไว้  ใส่ลงไปที่กระทะคั่วด้วยไฟให้สุกแล้วชิมว่า
รสชาติออกเค็มหน่อยหนึ่งแต่อย่าให้เค็มมากเพราะว่าการท าอาหารไม่ได้วัดและตวง 

      4.หาขวดแก้วที่มีฝาปิดใส่ปลาจ่อมทิ้งไว้ในที่มีความอบอุ่นเช่นในครัวสามวันผ่านไปปลา
จ่อมจะมีน้ าออกมามองเห็นได้ชัดทิ้งไว้ราวๆ 3-5 วัน รอจนปลาจ่อมออกรสเปรี้ยวแล้วเอาเก็บ
ไว้ในตู้เย็นไว้กินได้นานหลายวัน 
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ประโยชน์ 
ด้วยคุณป้าประกอบอาชีพค้าขาย ซึ่งการที่คุณป้าท าปลาจ่อมเป็นนั้นก็เป็นผลดีที่คุณ

ป้าสามารถน าปลาจ่อมที่คุณป้าท ามาวางขายที่ร้านของตนเองได้ 
วิธีปรุงปลาจ่อมคือ 

1.มะเขือขื่นที่มีสีเหลืองหรือมะเขือธรรมดาก็ได้ถ้าไม่มีมะเขือขื่น 

2.ตะไคร้หั่นฝอย 

3.พริกข้ีหนูแซม 

 
ภาพที่  44  ขั้นตอนการท าปลาจ่อม(1) 
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4. ชื่ออาหาร    ลาบเป็ดอ าเภอเพ็ญ 

ชื่อผู้ให้ข้อมูล   นายวรฤทธิ จิตประเสริฐ   อายุ  31  ปี 
ที่อยู่ บ้านเลขที่   309 หมู่ 17 ต. นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 
หมายเลขโทรศัพท์   0878569043 

สัมภาษณ์วันที่   26 สิงหาคม 2556  
ประวัติ ความเป็นมาของอาหาร 

     เริ่มเปิดร้านเมื่อปี 39 ที่ อ.เพ็ญ 7 ปี ต่อมาท่ีอุดรโพธิศรี 6 ปี และ ที่ถนนประชารักษา อีก 
4 ปี ก่อนเริ่มท าร้าน เริ่มมาจากการท าลาบเป็ดกินกันในครอบครัว ต่อมาญาติพ่ีน้องได้แนะน า
ให้ลองเปิดร้านอาหาร  
วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ 

1. เนื้อและหนังต้มสุก 

2.  น้ ามะนาว ,น้ าปลาร้า,น้ าปลา,พริก,ข้าวขั้ว,ผงชูรส,ต้นหอม,ตะไคร้ 
วิธีการขั้นตอน 

1. แยกเนื้อเป็ดกับหนังเป็ดออกจากกันและหั่นเนื้อเป็ดเป็นชิ้นเล็กๆ 

2. น าหนังและเนื้อรวนให้สุก 

3. น าเครื่องปรุงต่างๆใส่ไปกับเนื้อและหนังที่ต้มสุก ตามด้วยน้ ามะนาว 

4. น้ าปลาร้านิดหน่อย น้ าปลา ข้าวขั้วผงชูรส หัวหอม ตะไคร้ และชิมให้พอดี 

 
ภาพที่ 45 เนื้อเป็ดส่วนผสมหลัก ของลาบเป็ด 
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ภาพที่ 46 วิธีการข้ันตอนการปรุงลาบเป็ดอุดร 
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ภาพที่ 47 ต้มเป็ดผักสดกับข้าวเหนียว  
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5. ชื่ออาหาร  ลาบหมาน้อย  
ชื่อผู้ให้ข้อมูล (ผู้สืบทอดภูมิปัญญา) นางวันดี   วงศ์อนุ  อายุ 37  ปี 
ที่อยู ่บ้านเลขท่ี 3 หมู่ 11บ้านโนนมะข่า ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปีจ.อุดรธานี 
หมายเลขโทรศัพท์ 0876443297 

สัมภาษณ์วันที่ 25 สิงหาคม 2556 

ประวัติ ความเป็นมาของอาหาร 
หมาน้อย เป็นพืชชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นพืชตระกูลเถา คล้ายๆย่านาง นั่นแหละ แต่

จะต่างกันนิดหน่อย ต้องให้พ่ีดลคนสารคามซึ่งเชี่ยวชาญทางนี้อธิบาย ซึ่งค่อนข้างจะดูยากสัก
หน่อย แต่ถ้ามีวิธีจะดูออก ซึ่งก็ระวังนะ เพราะบางทีจะไปเก็บเอา ใบของเครือตดหมา แทนที่
จะได้ ใบของหมาน้อย 

 
ภาพที่  48  ต้นหมาน้อย พืชทีม่ีลักษณะเป็นเถา 

 

https://sites.google.com/site/saebxisan/xahar-khaw/ping-ki-ban/25_0.JPG?attredirects=0
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วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ 
1. ใบหมาน้อย 1 กอบ (อุ้งมือ) 
2. ปลาช่อน 

3. เครื่องปรุงอาหารประเภทลาบ เช่น ข้าวคั่ว ปลาร้า 

4. ใบผักหอมแป (สระแหน่ใบแบนยาว) ผักใบมน 

วิธีการขั้นตอน 

1.เอาปลาที่ได้มาท าการต้มจนสุก โดยน้ าต้มก็จะมีน้ าปลาแดก เพ่ือให้ปลาหอมสัก
หน่อย น าปลาที่ต้มสุกแล้ว มาแกะให้เหลือแต่เนื้อปลา ต าปลาที่แกะแล้วในครกด้วยสาก พอ
ละเอียดแล้วใส่พริกผง (พริกป่น) น้ าปลา ผงชูรส เพ่ือให้อร่อยเสร็จการท าป่น 

2. น าใบหมาน้อยมายอง (ขยี้) จนใบหมาน้อยเหลือแต่เส้นใบ ท าคล้ายๆยอง (ขยี้) 
ย่านางใส่แกงหน่อไม้นั่นแหละ ยองจน 1 กอบ เหลือแต่ก่าง (เหลือเส้นใบ) น าไปกรองเอาก้าง
ออกจากน้ าหมาน้อยให้หมด เหมือนแต่น้ าหมาน้อย น าเอาป่นปลาที่ได้ ใส่ลงไปในน้ าหมาน้อย  

3.ใส่หอมแป ผักใบมน คนให้เข้ากัน ใส่ข้าวคั่ว หัวหอม ปลาแดก และ เครื่องปรุงอ่ืนๆ 
เหมือนท าลาบ คนให้เข้ากัน  เพ่ือให้อร่อย 

 

ภาพที่  49 ขั้นตอนการท า ลาบหมาน้อย 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%A1+%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2&source=images&cd=&cad=rja&docid=6XPWfdg917wxjM&tbnid=wrMeNuc3yoHwMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.siamfishing.com/content/view.php?nid=34917&cat=recipe&ei=T2gXUoi1FYXorQf2pICYDQ&bvm=bv.51156542,d.bmk&psig=AFQjCNFHb7-bEhPH9Vt6kuz6IHAq-LnSWA&ust=1377351754033205
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%A1+%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2&source=images&cd=&cad=rja&docid=6XPWfdg917wxjM&tbnid=wrMeNuc3yoHwMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.siamfishing.com/content/view.php?nid=34917&cat=recipe&ei=T2gXUoi1FYXorQf2pICYDQ&bvm=bv.51156542,d.bmk&psig=AFQjCNFHb7-bEhPH9Vt6kuz6IHAq-LnSWA&ust=1377351754033205
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ภาพที่ 50 ส่วนผสมเครื่องปรุงลาบหมาน้อย 

ประโยชน์  

เป็นอาหารสัตว์ โค กระบือ ชาวบ้านใช้ใบมาต า ขย ากับน้ า น ามาปรุงอาหาร ถ้าทิ้งไว้จะ
แข็งตัวเหมือนวุ้น สมุนไพร ราก มีรสหอมเย็น แก้ไข้ ดีซ่าน เป็นยาอายุวัฒนะ บ ารุงอวัยวะเพศ
ให้แข็งแรง แก้กระเพาะปัสสาวะอักเสบ ใบ ใช้ทาแก้โรคผิวหนัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%A1+%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2&source=images&cd=&cad=rja&docid=6XPWfdg917wxjM&tbnid=yF_pRlID1pCkiM:&ved=0CAUQjRw&url=/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%A1+%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2&source=images&cd=&cad=rja&docid=6XPWfdg917wxjM&tbnid=yF_pRlID1pCkiM:&ved=&url=http://www.siamfishing.com/content/view.php?nid=34917&cat=recipe&ei=yWYXUvL0EomHrAfa6IE4&bvm=bv.51156542,d.bmk&psig=AFQjCNFHb7-bEhPH9Vt6kuz6IHAq-LnSWA&ust=1377351754033205&ei=bmcXUsLSBYOrrAeH04DoCg&bvm=bv.51156542,d.bmk&psig=AFQjCNFHb7-bEhPH9Vt6kuz6IHAq-LnSWA&ust=1377351754033205
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%A1+%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2&source=images&cd=&cad=rja&docid=6XPWfdg917wxjM&tbnid=yF_pRlID1pCkiM:&ved=0CAUQjRw&url=/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%A1+%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2&source=images&cd=&cad=rja&docid=6XPWfdg917wxjM&tbnid=yF_pRlID1pCkiM:&ved=&url=http://www.siamfishing.com/content/view.php?nid=34917&cat=recipe&ei=yWYXUvL0EomHrAfa6IE4&bvm=bv.51156542,d.bmk&psig=AFQjCNFHb7-bEhPH9Vt6kuz6IHAq-LnSWA&ust=1377351754033205&ei=bmcXUsLSBYOrrAeH04DoCg&bvm=bv.51156542,d.bmk&psig=AFQjCNFHb7-bEhPH9Vt6kuz6IHAq-LnSWA&ust=1377351754033205
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6. ชื่ออาหาร  อ่อมปูนา ( ละแวกกะปู ) 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล  นางจันทร์เพ็ญ  พันธ์แก่น  อายุ  36  ปี 
ที่อยู ่บ้านเลขท่ี 87 หมู่ 13 บ้านสามหมอพัฒนา ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 
หมายเลขโทรศัพท์ 084-9174823 

สัมภาษณ์วันที่  23 สิงหาคม 2556 

ประวัติ ความเป็นมาของอาหาร 

ปูนา  ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าตัวของมันอยู่ในนาข้าว ส าหรับชาวนาแล้วมันเป็นศัตรูข้าว
ตัวฉกาจที่เดียว แต่แทนที่ชาวนา แถบอีสานจะใช้ยาฆ่าแมลงมาก าจัดมันเหมือนที่อ่ืน ชาว
อีสานกลับมีวิธีที่แยบยลกว่านั้น ในเมื่อเป็นศัตรูของข้าวในนา ก็จับมันมากินกับข้าวเสียเลย 
ที่นี้แหละมันจะได้ไม่มารบกวนข้าวในนาได้อีก อีกท้ังพวกปลา กุ้งที่อยู่ในนาก็ไม่ได้ตายโดยไม่มี
ความผิดกับปูไปด้วย และที่ส าคัญที่สุดอ่ิมท้องด้วย จะรับประทาน ปูนา ให้อร่อยต้องทานใน
หน้าแล้งถึงจะอร่อย ก็หลังเก็บเกี่ยวข้าวในนาออกแล้วจะตรงกับช่วงกลางฤดูหนาว เลยไปถึง
ฤดูร้อน ฤดูฝนไม่อร่อยเพราะปูพ่ึงออกจากการจ าศีลมาหากินยังไม่อ้วนและยังไม่มีไขมัน  พอ
ใกล้จะแล้งปูจะขุนตัวเองให้อ้วน และจะสะสมไขมันเพ่ือจ าศีลในฤดูแล้งท าให้ช่วงนั้นปูมี
รสชาติดีเป็นพิเศษ 

 

วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ 
1.ปูนา    2.ผักชีลาวหั่น 

3.มะละกอสับให้ละเอียด  4.ต้นหอม 

5.น้ าปลาร้า    6.พริกแกง 
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ภาพที่ 51 ปูนา กับ ผักชีลาว 

 

 
                    ภาพที่ 52 มะละกอสับ                               ภาพที่  53 ต าปูในครก 
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วิธีการขั้นตอน 

1.ล้างปูให้สะอาด เพราะว่าปูนาที่ขุดมามีดินติดมาด้วย 

2.แกะเอากระดองและหน้าอกออก เอาเฉพาะเนื้อและขาและมันในกระดองปู 
3.ใส่ครก ต าให้แหลก กรองเอาเฉพาะน้ าด้วยกระชอน 

4.ต ากากที่กรอกได้อีกหนึ่งรอบ แล้วน ามากรองอีกเช่นกัน 

5.ใส่เครื่องปรุงลงไปมี น้ าปลาร้าผักชีลาว ต้นหอม พริกแกง มะละกอสับ 

6.ตั้งไฟร้อนๆพอเดือด คนสองสามรอบ พอผักสุก ยกลง ตักใส่ถ้วยทาน 

ประโยชน์ 
เป็นอาหารอร่อยจากท้องทุ่งมีให้เลือกเก็บเลือกกินได้ทุกฤดูกาล หาง่ายราคาถูกเป็น

แหล่งโปรตีนชั้นเยี่ยมของชาวบ้านเหมาะกับการน ามาปรุงเป็นเมนูจานเด็ดบนโต๊ะอาหารในยุค
เศรษฐกิจที่ไม่พอเพียงเช่นในปัจจุบัน 

 
ภาพที่ 54 อ่อมปูนา 
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7. ชื่ออาหาร หมกหน่อไม้ 
ผู้ให้ข้อมูล  นางเรไร  สุขสบาย           อายุ  40 ปี 
ที่อยู ่ เลขที่  65  หมู่  8  บ้านเชียงยืน  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 
สัมภาษณ์วันที่  23 สิงหาคม 2556 

ประวัติความเป็นมาของหมกหน่อไม้ 
เนื่องจากหน่อไม้เป็นอาหารพ้ืนบ้านที่มีมาตั้งแต่โบราณและสามารถหาได้ง่ายใน

ท้องถิ่นของเรา  รวมถึงส่วนประกอบที่ใช้ในการท าหมกหน่อไม้ด้วย  เช่น  แมงลัก  ย่านาง  
พริกสด  ซึ่งปัจจุบันนี้ชาวบ้านได้คิดค้นหมกหน่อไม้ขึ้นใหม่คือหมกหน่อไม้ใส่หมู  ชาวบ้านคิด
ว่าน่าจะเพ่ิมความอร่อยให้แก่ผู้รับประทานมากกว่าหมกหน่อไม่ดั้งเดิม  ซึ่งหมกหน่อไม้นั้นมี
ประโยชน์แก่ผู้ที่รับประทานอีกด้วย 

วัสดุ  

หน่อไม้ ใบแมงลัก เนื้อหมู ใบย่านาง พริกสด น้ าปลา ผงชูรส น้ าปลา ปลาร้า 

 

ภาพที่ 55 เครื่องปรุงการท าหมกหน่อไม้ 1 
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ภาพที่ 56 เครื่องปรุงการท าหมกหน่อไม้ 2 

วิธีการท า 

1.น าหน่อไม้ไปต้ม พอหน่อไม้สุกแล้วน ามาเขี่ยนห้เป็นเส้นๆ ไม่ต้องยาวมาก แล้วปั้น
น้ าออก 

 

ภาพที่ 57  วิธีการเตรียมหน่อไม้ 
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2.คั่นใบย่านาง ให้น้ าเป็นสีเขียวเข้ม 

 
ภาพที่  58 วิธีการค่ันน้ าในย่านาง 
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3.น าหน่อไม้และน้ าย่านางมาคลุก เอาหมูลงและปรุงรส และเอาพริกสดลงคนให้เข้ากัน 

 

 
ภาพที่ 59  ขั้นตอนการผสม 
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 4. เอามาห่อใส่ใบตอง แล้วเอาใบแมงลักโรยหน้า น าไปนึ่ง 
   5. สุกแล้ว น ามาเสิร์ฟพร้อมข้าวเหนียวร้อนๆได้เลย 
 

 
ภาพที่ 60 ขั้นตอนวิธีการห่อ 

 

 

 

 



152 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุดรธาน ี

ประโยชน์ 
หน่อไม้มีคุณค่าทางอาหารสูงทั้งโปรตีน วิตามิน และที่ส าคัญมีกรดอะมิโนที่ร่างกาย

ผลิตเองไม่ได้ ต้องน าเข้าจากอาหารประเภทต่าง ๆ นอกจากนั้นหน่อไม้ยังมีกากใยอาหารที่
ช่วยให้ร่างกาย น ากากและสารพิษออกสู่ภายนอกได้เร็ว โดยการดูดน้ าและเพ่ิมปริมาตรให้ตัว
กากให้มากขึ้น จนร่างกายต้องส่งออกฉับพลัน 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับประทานหน่อไม้ คือ ร่างกายก็จะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแส
เลือด ส่วนกากอาหารที่เหลือ หรือสารพิษต่าง ๆ เช่น ยาฆ่าแมลง ไปรวมกันที่ล าไส้ใหญ่ 

แต่ถ้ามีกากใยอาหารมาก ๆ กากใยอาหารเหล่านี้ จะช่วยดูดน้ าและเพ่ิมปริมาณ ท า
ให้กากอาหารเหล่านี้ มีน้ าหนักมากจะเคลื่อนขบวนออกสู่โลกภายนอกได้เร็ว กากใยอาหารจึง
ช่วยลดการเกิด มะเร็งล าไส้ใหญ่ 

ย่านาง มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ใช้ในการประกอบอาหารพ้ืนบ้านไทยหลายๆ 
ต ารับ ในใบย่านางมีวิตามินเอและซีสูง 

 

 

8. ชื่ออาหาร ก้อยกุ้ง 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล     นางสาววิไล  เจริญพร 

ที่อยู ่บ้านเลขท่ี 113/4 หมู่ 5 ซ.บ้านดงอุดม ต.หมากแข้งอ.เมืองจ.อุดรธานี 
สัมภาษณ์       วันที่22  สิงหาคม  2556 

ประวัติ ความเป็นมาของอาหาร 
 ก้อยเป็นอาหารชนิดหนึ่งคล้ายพล่า เป็นอาหารของคนภาคกลางและภาคอีสาน ปรุง
จากเนื้อสด ดิบ ที่ค้ันด้วยน้ ามะนาว หรือ น้ ามะขามเปียก จนเนื้อเปลี่ยนสีแล้วปรุงรส เนื้อสัตว์
ที่นิยมน ามาปรุงเป็นก้อย  ได้แก่ เนื้อวัว ไก่ ปลา และ กุ้ง 
วิธีการขั้นตอน  

1. กุ้งฝอยสด ๆ เป็น ๆ 1 ถ้วย ล้างกุ้งให้สะอาด เด็ดหนวด  
2. ใส่น้ าปลา น้ ามะนาว มะกรอก ลงในกุ้ง (เขาจึงเรียกกุ้งเต้น ต้องใช้ภาชนะปรุงที่มี

ฝาปิด  ถ้าไม่ชอบใส่เฉพาะมะนาว ชิมรส ให้เป็นรสจัด  
3. ใส่ข้าวคั่ว พริกป่น ตามด้วยต้นหอมผักต่างๆ เช่น ใบสะระแหน่ ใบมะกรูดหั่นฝอย 

ตะไคร้ซอย หอมแดง ผักชี ผักแพว ผักชีฝรั่ง สระแหน่ ตะไคร้ ใบมะกรูด คนให้เข้ากัน 
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ส่วนผสม 

1.กุ้งฝอยสด ๆ เป็น ๆ 1 ถ้วย          7.น้ าปลา 
2.หอมแดง 4-5 หัว ซอยบาง ๆ      8.ใบสะระแหน่ 
3.พริกข้ีหนูสด 10-20  เม็ด       9.ต้นหอม 

4.พริกป่น        10.ใบมะกรูดหั่นฝอย 

5.ตะไคร้ซอย 2-3 หัว (ตัดที่แข็งออก)     11.มะนาว, มะกอก 

6.ข้าวคั่ว 1-2  ช้อนโต๊ะ โขกละเอียด      12. ผักแพว 

 

ภาพที่  61 กุ้งฝอย 
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ภาพที่  62  ส่วนผสมก้อยกุ้ง ใบมะกรูด ตะไคร้  

 

 
ภาพที่  63  ส่วนผสมก้อยกุ้ง  หอมแดง สะแหน่ 
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ภาพที่ 64  ขั้นตอนการปรุง 

ประโยชน์ ส าหรับก้อยกุ้งมันก็มีท้ังข้อดีและข้อเสีย 

ข้อดี  ช่วยขับลม ขับเหงื่อ เจริญอาหาร เป็นอาหารบ ารุงธาตุลม 

ข้อเสีย ที่ไม่ควรรับประทาน ผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืด ไอ โลหิตจาง มดลูกอักเสบ โรคกระเพาะ 
ริดสีดวงทวาร ฝี กามโรค ปวดเมื่อยตามร่างกายขณะที่อยู่ระหว่างการรักษา หากรับประทาน
จะท าให้โรคและอาการป่วยดังกล่าวก าเริบและรักษาหายยาก 
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9. ชื่ออาหาร ซุปบักหมี่ หรือ ซุปขนุนอ่อน 

ผู้ให้ข้อมูล   นางจันไท  หาชนน  อายุ 70 ปี   
ที่อยู ่  บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 4 ต าบลนาบัว อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 
สัมภาษณ์  วันที่  23 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2556 

ความเป็นมา 

บักหมี่ หรือ ขนุนนอกจากจะรับทานผลสุกแล้ว ผลอ่อนของขนุนยังสามารถน ามาปรง
เป็นอาหารได้ โดยน าขนุนมาต้มให้เปื่อยซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนอีสานมาตั้งแต่สมัยโบราณ 
ภาคอีสานในมุมมองของคนภาคอ่ืน ๆ อาจจะมองว่าอีสานเป็นดินแดนที่แห้งแล้ง แต่คนอีสาน
ก็สามารถด ารงชีวิตด้วยการน าสิ่งที่มีอยู่รอบ ๆ ตัวน ามาปรุงอาหาร 

วิธีการ  เครื่องปรุง 
- ขนุนอ่อน ต้มให้เปื่อย         - พริกป่น      

- กระเทียมเผา หอมแดงเผา  - น้ าปลาร้า          

- น้ าปลา     - ข้าวคั่ว 

- หอมแดงซอย          - ต้นหอมซอย  
- ผักชีฝรั่งซอย   - ใบมะกรูดซอย         

- ปลาดุกย่าง 
ขั้นตอนการปรุง 

1. เริ่มจากน าขนุนอ่อนไปต้มให้เปื่อยก่อน จะต้มในน้ าปลาร้าเพ่ือให้รสชาติซึมเข้าไปในเนื้อ
ขนุนอ่อนจัดการสับขนุนอ่อนเป็นชิ้นเล็กๆ ก่อน 

2. เนื้อปลาดุกย่าง ใบมะกรูด ต้นหอม หอมแดง ผักชีฝรั่งซอย  

3. เอากระเทียมเผา หอมแดงเผา ต าในครก ใส่ขนุนอ่อน รวมทั้งเนื้อปลาดุกย่าง ลงไปต า
พร้อมกับพริกป่น ต าให้ขนุนแหลกหยาบๆ พร้อมกับปรุงรสด้วยน้ าปลาร้า น้ าปลา ใส่ข้าว
คั่ว หอมแดง และผักต่างๆ ลงไปคลุก 
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ภาพที่   65 เครื่องปรุงและส่วนผสมการท าซุบหมากหมี่ 
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ภาพที่ 66 ซุบหมากหมี่ 
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10. ชื่ออาหาร  ลาบปู  
ชื่อผู้ให้ข้อมูล  นางค าเติม ไตรวัน อายุ 43 ปี 
ที่อยู่ บ้านเลขที่  136 ม.10 บ.ภูดิน ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 
สัมภาษณ์วันที่  24 สิงหาคม 2556      
หมายเลขโทรศัพท ์ 0896197656   

ขั้นตอนรายละเอียด 

๑. ต้องจัดการล้างค่ะ เปิดน้ าใส่แรงๆ ล้างหลายๆครั้งค่ะ ไม่อย่างนั้นดินออกไม่หมด กิน
ไม่ได้ ประมาณ 5 ครั้ง ล้างเสร็จก็จะออกแบบนี้ 

2. ขั้นตอนต่อไปแกะปูทีละตัว แล้วเอาส่วนตัวปูที่มีเนื้อติดไปต าในครก ต าจนละเอียด 
แล้วจึงเอาน้ าใส่ลงไป คนๆ ให้เนื้อปูละลายออกมาจากตัวปู แล้วจึงกรองเอาเฉพาะน้ าปูด้วย
ตะแกรงค่ะกรองเสร็จแล้ว ใส่หม้อตั้งไฟเลยค่ะต้มไปเรื่อยๆ นะคะ ใช้ไฟปานกลางนะคะ 
จนกว่าน้ าจะงวด เหลือพอดี  

3. ขั้นตอนกรองใส่น้ าเยอะ น้ าปูของเราจะไม่เข้มข้น ใช้เวลาต้มนาน ต้องกะให้พอดี ได้ที่
แล้วยกลง เตรียมเครื่องลาบทั่วไป พริกป่น ข้าวคั่ว เน้นแบบท าเอง น้ าปลา เกลือ ต้นหอมผักชี 
ผงชูรสไม่ต้อง เพราะปูหวานมาก 

4. เพ่ิมมาพิเศษคือมะกอก มะกอกมีรสเปรี้ยว ใช้แทนมะนาว ใส่มะกอก บีบๆๆ เอา
เฉพาะน้ า เปลือกกับเม็ด ทิ้งไป   จากนั้นก็คนให้เข้ากัน 
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ภาพที่  67 ขั้นตอนการท าลาบปู 
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ภาพที่  68 ขั้นตอนการท าลาบปู 
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11. ชื่ออาหาร ซุปมะเขือ 

ผู้ให้ข้อมูล นางอ่อนจี  คลื่นแก้ว 

ที่อยู่   73 บ้านน้อยค าเม็ก หมู่ 9 ต าบลค าโคกสูง อ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280 

เบอร์โทรศัพท ์0804202115    
สอบถามวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2556 

ประวัติ  ซุปมะเขือ เป็นอาหารที่คนอีสานชอบท ารับประทานกัน เพราะมะเขือเป็นพืชผักที่คน
อีสานมักปลูกไว้เป็นพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ ซึ่งนิยมปลูกกันมากตามบ้านเรือน เนื่องจากปลูก
ง่าย ทนต่อสภาพสิ่งแวดล้อมท าให้ปลูกง่าย ชาวบ้านจึงมักปลูกไว้ ในครัวเรือนและน ามา
ประกอบเป็นอาหารต่าง ๆ ได้มากมาย เช่น ซุปมะเขือ 

วัสดุอุปกรณ์  
- ปลา                                             - ปลาร้า 
- ต้นหอม หัวหอม กระเทียม            - น้ าปลา 
- มะเขือเปราะ                                   - พริกสด  
- สะระแหน่                                      - งาขาวคั่ว 

วิธีท า 

๑. น าปลาดุกล้างท าความสะอาดแล้วลงต้มพร้อมกับมะเขือเปราะให้สุก พักไว้ 
๒. น าพริก กระเทียม หอมแดง ไปคั่วไฟให้หอม แล้วจึงยกมาต าพร้อมปลาดุกแกะเอาแต่

เนื้อ 
๓. ต าพริกกับเกลือเล็กน้อย พร้อมเนื้อปลาดุกไปพร้อมกัน แล้วจึงใส่มะเขือต้มลงไปต า 

เติมน้ าปลาร้าต้มสุก ปรุงรส ถ้าต้องการเค็มอีกนิดเติมน้ าปลาได้ เติมผงชูรสให้นัว 
สุดท้าย 

๔. หั่นต้นหอม และผักชีลาวใส่ลงไปต าคลุกๆให้เข้ากัน ชิมรสตามชอบ จัดใส่ถ้วยเสิร์ฟ 
ซุปมะเขือ เป็นอาหารอย่างหนึ่งที่น่าท าเวลาที่มีมะเขือกับเนื้อปลา เพราะว่าแค่มี 2 อย่าง

บวกกับวัตถุดิบที่มีอยู่ติดบ้าน ท าประมาณไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเราก็สามารถได้ซุปมะเขือที่แสน
อร่อยแล้ว 
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เครื่องปรุงของเรา 

 
    ภาพที่ 69   มะเขือ                         ภาพที ่70 พืชผักต่างๆ 

 

 
ภาพที่ 71 ก. มะเขือต้มกับพริก ข. โขลกพริกกับมะเขือ    

ก ข 



164 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุดรธาน ี

 
ภาพที่ 72 โขลกจนละเอียดแล้วปรุงรส 

 
ภาพที่ 73. ซุบมะเขือ กับ ผักสด 
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12. ชื่ออาหาร    อ่อมหอยขม 

ประวัติชื่อผู้ให้ข้อมูลชื่อ  นางสงวน นามสกุล  บุญหาญ 
ทื่อยู่ปัจจุบัน   บ้านเลขท่ี 12/2 บ้านหนองโอน หมู่ 4 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี41000 
โทรศัพท์มือถือ  086-0442521 
สัมภาษณ์วันที่  24 สิงหาคม พ.ศ 2556   
ประวัติความเป็นมาของอาหาร 

หอยขมสามารถพบได้ทั่วไปตามห้วย หนอง คลอง บึง ชอบเกาะอยู่ตามขอนไม้ที่แช่อยู่ใน
น้ า โขดหิน หรืออยู่ในโคลน ที่พบมากที่สุดคือในช่วงหน้าแล้งชาวนาจะเก็บหอยขมมาประกอบ
อาหาร หอยขมสามารถน ามาประกอบอาหารได้หลายอย่าง เช่น ต้ม แกง ผัด หรืออ่อม ได้
ตามใจชอบ และมีรสชาติอร่อย 

วิธีการขั้นตอน  

       1.น าหอยจูบมาตัดก้นให้สะอาด 
2.น าหม้อใส่น้ า แล้วต้มน้ าจนเดือด เอาหอยขมใส่หม้อ 
3. ต าพริก ตะไคร้ ข้าวเบือ รวมกันให้ละเอียด แล้วเอาใส่หม้อ 
4.คนพริก ตะไคร้ ข้าวเบือ คนให้เข้ากัน จนข้าวเบือสุก และปรุงรสด้วยเกลือ น้ าปลาร้า             
5.ใส่ผักอีตู่ ใบอีเลิศ หรือ ผักกะแยง ตักใส่ถ้วยพร้อมรับประทาน 

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
1. หอยจูบ (หอยขม)                     6. ต้นผักกะแยง   
2. ใบผักอ่ีตู่ (แมงลัก)                    7. น้ าปลาร้า 
3. เกลือ                                    8. ใบผักอีเลิศ 
4. น้ าปลา          9.  ข้าวเบือ 
5. ตะไคร้                                  10. พริก  

ประโยชน์ 
สรรพคุณช่วยต้านริ้วรอยจากอนุมูลอิสระ ต้านโรคหวัด บ ารุงสายตา  อุดมด้วยวิตามินซี

และเบต้าแคโรทีนสูงหอยขมที่มีโปรตีนสูงและหาได้ง่ายตามห้วยหนองคลองบึง เพียงเท่านี้เรา
ก็ได้เมนูอาหารอีสานต้านโรคหวัด แถมชะลอริ้วรอยได้ง่าย ๆ แล้ว 
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ภาพที่ 74 วิธีการตัดก้นหอย 
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ภาพที่ 75  วิธีการข้ันตอนการปรุงแกงหอยขม 
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ภาพที่ 76  วิธีการข้ันตอนการปรุงแกงหอยขม(ต่อ) 
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ภาพที่ 77  วิธีการข้ันตอนการปรุงแกงหอยขม 

 
ภาพที่ 78  แกงหอยขม 
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 13. ชื่ออาหาร  ป่นปลาแห้ง 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล นางบุญมา  วิธีเสน          อายุ 56 ปี 
ที่อยู ่ บ้านเลขที่307/12 ต. สามพร้าว อ. เมือง จ. อุดรธานี 
สัมภาษณ์วันที่ 21  เดือนกันยายน  พ.ศ.2556 

ประวัติความเป็นมาของอาหาร   
เนื่องจากในพ้ืนที่ได้มีการท าปลาตากแห้งเป็นจ านวนมาก  แล้วจึงมีการน าปลาที่ตากแห้ง

นั้นมาประกอบเป็นอาหาร ซึ่งการป่นปลาแห้งนี้สามารถท าได้ง่าย วัตถุดิบสามารถหาได้จาก
ครัวเรือน และยังเป็นอาหารที่มีรสชาติอร่อย และมีคุณประโยชน์จากเนื้อปลาอีกด้วย 

อุปกรณ์ 
   1. ปลาแห้ง     2. ต้นหอมซอย 

      3. น้ าปลาร้าต้มสุก 4. น้ าปลา     5. พริกสด 

 

ภาพที่ 79  เครื่องปรุง ป่นปลาแห้ง 
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วิธีการท า     

๑. น าปลาแห้งมาย่างให้สุก       
๒. ต าพริกแล้วน าเนื้อปลาลงไปต าให้ละเอียด 

๓. ใส่น้ าปลาร้าต้ม และน้ าปลาลงไปพร้อมกับต้นหอมซอยต าให้เข้ากันอีกครั้ง 

 
ภาพที่ 80 ปลาแห้งย่างสุก         ภาพที่ 81 ต าพริกกับปลา 

 
ภาพที่ 82 ป่นปลาแห้ง  
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ประโยชน์ 
จะเป็นโปรตีน ซึ่งในเนื้อปลา จะเป็นโปรตีนที่ย่อยง่าย และมีประโยชน์ต่อร่างกาย 

ไขมันจะมีอยู่บ้าง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับประเภทของปลา อย่างในปลาน้ าจืด จะมีไขมันไม่มากนัก 
ยกเว้นพวกปลาสวาย หรือปลาสลิดตากแห้ง ส่วนปลาทะเล ก็จะมีไขมันอีกประเภท ซึ่งจะ
แตกต่างจากปลาน้ าจืด พวกที่เป็นกรดไขมัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เราพบว่า มันมี
คุณค่าในแง่ ของการลดการจับตัวของเกล็ดเลือด และอาจจะช่วยในการป้องกันโรคต่างๆ อาทิ 
โรคหลอดเลือดหัวใจ หรือไขมันในเลือดสูง นอกจากนั้น เครื่องใน ตับปลา ก็จะมีน้ ามันและ
วิตามิน ในกลุ่มที่ละลายได้ดีในไขมัน เป็น วิตามิน A D E K และ แร่ธาตุ โดยเฉพาะในตัวปลา
บางชนิด ที่เรารับประทานได้ ก็จะได้แคลเซียมด้วย 

 

13. ชื่ออาหาร ปลาส้ม 

ชื่อผู้ให้ข้อมูล(ผู้สืบทอดภูมิปัญญา)  คุณมะลิวรรณ  จันค าภา อายุ 50 ปี        
ที่อยู่ 100 หมู่ที่ 2 บ้านสามพร้าว  ต.สามพร้าว อ.อุดรธานี จ.อุดรธานี 
หมายเลขโทรศัพท์ 0831456521 

สัมภาษณ์วันที่ 31 สิงหาคม  2556 

ประวัติความเป็นมาของอาหาร 

 ต าบลสามพร้าวที่ติดกับแหล่งน้ าคือห้วยหลวง ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่รอบๆห้วยหลวง 
ซึ่งเดิมมีอาชีพเกษตรกรรมมีอาชีพเสริม คือการท าประมง โดยเฉพาะการหาปลามาท าอาหาร
ชนิดต่าง ๆ เช่น ท าปลาร้า ปลาแห้ง และปลาส้ม เดิมก็ท ารับประทานเฉพาะในครัวเรือนและ
แจกจ่ายญาติ พ่ีน้อง การคมนาคม สะดวกลูกหลานก็น าไปฝากเพ่ือน ๆ ต่างจังหวัด จนท าให้
คนทั่วไปรู้จักปลาส้ม 

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
๑. ปลาสร้อยขาว   4. น้ าซาวข้าว 

๒. กระเทียม  5. เกลือ  
๓. ผงชูรส  
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ภาพที่ 83 ส่วนผสมการท าส้มปลาสร้อย 

 

 
ภาพที่ 84 เครื่องปรุง 
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วิธีการขั้นตอน 

1.ล้างท าความสะอาดปลา เอาไส้ออกให้หมด 

2.ใช้มีดบั้งที่ตัวปลา 

 
ภาพที ่85 ล้างปลา          ภาพที่ 86 บั้งปลา 

3.แช่ปลาในน้ าซาวข้าวประมาณ 10 นาที  

4. ใช้มือจับดูปลาให้ปลามีลักษณะแข็ง ๆ 

 
   ภาพที่ 87 แช่ปลาในน้ าซาวข้าว   ภาพที่  88 เอาปลาขึ้น 
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5. คลุกกับกระเทียม คลุกเกลือ 

 
     ภาพที่ 89  ใส่กระเทียม    ภาพที่  90  ใส่เกลือ 

6.คลุกข้าว  คลุกผงชูรส 

 
       ภาพที่ 91 ใส่ข้าวเหนียว      ภาพที่ 92 ปรุงรส 

 



176 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุดรธาน ี

 

7. น าไปบรรจุลงภาชนะท่ีมีฝาปิด หรือถุงพลาสติก ทิ้งไว้ประมาณ 4-5 วัน จนเปรี้ยว 

 
ภาพที่ 93 บรรจุใส่ภาชนะ 
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14. ชื่ออาหาร หมกไก่ใส่หัวปลี  
ชื่อผู้ให้ข้อมูล นางรัตติกานต์  จรโพธิ์  อายุ 50 ปี 

ที่อยู่ บ้านเลขที่   64/40 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  
หมายเลขโทรศัพท์ 087-8556049 

สัมภาษณ์วันที่  22 สิงหาคม  2556 

ประวัติความเป็นมาของอาหาร 

หากจะกล่าวถึงอาหารการกินของคนอีสาน  หลายคนคงรู้จักคุ้นเคยและได้ลิ้มชิมรส 
กันมาบ้างแล้ว   ชาวอีสานมีวิถีการด าเนินชีวิตที่เรียบง่ายเช่นเดียวกับการที่รับประทานอาหาร
อย่างง่ายๆ   มักจะรับประทานได้ทุกอย่าง    เพ่ือการด ารงชีวิตอยู่ให้สอดคล้องกับธรรมชาติ
ของภาคอีสาน   ชาวอีสานจึงรู้จักแสวงหาสิ่งต่างๆที่สามารถรับประทานได้ในท้องถิ่น  มา
ดัดแปลงเป็นอาหารรับประทาน อาหารอีสานเป็นอาหารที่มีความแตกต่างจากอาหารของภาค
อ่ืนๆ  และเข้ากับวิถีการด าเนินชีวิตที่เรียบง่ายของชาวอีสาน  ซึ่งหมกไก่ใส่ปลีก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของอาหารอีสานที่ชาวอีสานได้น าปลีมาเป็นส่วนผสมในการประกอบอาหารได้อย่างลงตัวตัว
และยังให้คุณค่าทางโภชนาการอีกด้วย ดังนั้น ชาวอีสานจึงนิยมท าหมกไก่ใส่ปลี 
วิธีการขั้นตอน 

1.ล้างไก่,ให้สะอาด หั่นพองาม , แกะหัวปลีจนถึงชั้นสีขาว ตัดขั้วทิ้งแล้วสับ-ซอย คล้าย
เส้นมะละกอท าส้มต า  

2.โขลกพริกสด-หอมหัวแดง-เกลือ ให้ละเอียด, ตะไคร้ตัดท่อน 

3.น าไก่  หัวปลีที่เตรียมไว้ใส่อ่างผสมตักพริกที่โขลกลงเคล้าให้เข้ากัน ใส่ไข่และน้ าปลา 
เคล้าอีกที ฉีกใบตองเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม 3 แผ่นวางสลับลาย เช็ดให้สะอาด เอาตะไคร้ท่อน ใบ
แมงลักวางตรงกลาง ตักส่วนผสมวางทับ, รวบใบตองท าเหมือนขนมใส่ไส้แต่ใหญ่กว่า กลัดด้วย
ไม้กลัด ถ้ามีส่วนผสมมากแบ่งท าเป็นห่อๆหลายห่อขนาดตามใจชอบ น าไปย่างเตาถ่านไฟ
อ่อนๆ จะมีน้ าน้อยแต่หอมมาก หรือนึ่งในลังถึงจนสุกดีจะหอมอีกแบบและมีน้ ามากกว่า 

วัสดุและอุปกรณ์ 
1.ไก ่  2.ไข่ไก ่2 ฟอง    3.ปลีกล้วยน้ าว้าหรือกล้วยตานี ขนาดใหญ่ 1 หัว  
4.พริกข้ีหนู หรือพริกชี้ฟ้าสด 12 เม็ด  5 . ต้นหอมสด 5 ต้น  
6.หอมหัวแดง 3 หัว   7.เกลือ 1 /2 ช้อนชา   8.ตะไคร้ 1 ต้น  
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9.ผักอีตู่ (ใบแมงลัก) 10 ยอด   10.น้ าปลา 2 ช้อนโต๊ะ  
11.ใบตองส าหรับห่อและไม้กลัด 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. หัวปลีเป็นอาหารที่บ ารุงน้ านมของผู้หญิงที่ก าลังมีบุตร นอกจากนี้หัวปลียังช่วยรักษา
โรคกระเพาะอาหารได้ด้วย 

2.  เนื้อไก่เป็นเป็นแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพสูงกว่าเนื้อสัตว์อ่ืนๆ25-30%และเนื้อไก่ยังอุดม
ไปด้วยเกลือแร่ต่างๆ มีไขมันต่ าและย่อยง่าย 

3.ต้นหอมเป็นผักที่มีคุณค่าทางอาหารที่ให้แคลเซียมและฟอสฟอรัสช่วยเป็นเกราะป้องกัน
มะเร็ง 

 
ภาพที่ 94  ส่วนผสม เครื่องปรุง 
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15. ชื่ออาหาร  ต้มซั่วไก่บ้าน 

ชื่อผู้ให้ข้อมูล (ผู้สืบทอดภูมิปัญญา)  นางปราณี  บุญภิละ  อายุ   54  ปี 
ที่อยู่ บ้านเลขที่  106 หมู่ 14 บ้านสระแก้ว ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 
สัมภาษณ์วันที่   23 สิงหาคม 2556   
หมายเลขโทรศัพท ์ 0800072687 

ประวัติ ความเป็นมาของอาหาร 
  เป็นอาหารของชาวผู้ไท ซึ่งมีพ้ืนถิ่นอยู่ในแถบทางภาคอีสานที่น้อยคนนักที่จะรู้จัก ต้ม
ซั่วไก่บ้านจะมีลักษณะคล้ายๆ ต้มแซบ ต้มซั่วไก่ลักษณะคล้ายต้มย าไก่ เริ่มจากเอาไก่ที่ผ่าเอา
เครื่องในออกเรียบร้อยแล้ว ต้มในน้ าเดือด ใส่ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด เติมเกลือเล็กน้อย ต้มไป
จนเนื้อไก่เปื่อย ตักขึ้นมาพักไว้ให้เย็น เก็บน้ าต้มไก่ไว้ น าเนื้อไก่มาฉีกเป็นชิ้นๆ ขนาดไม่ใหญ่
นัก กระดูกท่ีมีเนื้อไก่ติดก็สับเป็นชิ้นเล็กๆ ใส่จานเตรียมไว้ 
วิธีการขั้นตอน  
๑. หั่นไก่เป็นชิ้นใหญ่ๆ พักไว้ 
๒. ตั้งหม้อต้มน้ าบนไฟกลางจนเดือด ใส่ข่า ตะไคร้ หอมแดง และ เกลือลงไป ต้มจนเนื้อไก่
เปื่อย ตักออกมาฉีกเนื้อไก่เป็นริ้ว ๆ แล้วใส่กลับลงหม้อเดิมอีกครั้ง 
๓. ใส่น้ าปลาร้า น้ าปลา และน้ ามะขามเปียกลงไป ชิมรสให้ออกเค็มเปรี้ยว ใส่พริกป่น และ
ข้าวคั่วลงไป คนให้เข้ากัน โรยหน้าด้วยผักชีฝรั่ง ใบสะระแหน่ ผักแพว และต้นหอม จัดใส่ชาม
พร้อมเสิร์ฟ 

วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ส่วนประกอบ 

๑. ไก่บ้าน ต้มแล้วฉีกเอาแต่เนื้อ    

๒. น้ าปลาร้า 2 ช้อนโต๊ะ 

๓. น้ าปลา 1 ช้อนโต๊ะ  

๔. พริกแห้งคั่วป่น 1 ช้อนโต๊ะ 10.ข้าวคั่วป่น 1 ช้อนโต๊ะ  

๕. ตะไค้รบุบหั่นท่อน 2 ต้น 11. หอมหัวแดงบุบ 3 หัว 

๖. น้ าเปล่า 4 ถ้วยตวง  12. เกลือ 1 ช้อนชา 
๗. น้ ามะขาม 2 ช้อนโต๊ะ  13. ผักชีฝรั่งซอย 1 ต้น 

๘. ใบสะระแหน่ 10 ยอด  14. ผักแพวซอย 6 ยอด 
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๙. ต้นหอมซอย 2 ต้น  15. ข่าหั่นแว่น 4 แว่น 

ประโยชน์ 
ต้มซั่วไก่บ้าน มีจุดเด่นที่มีผักแพวเป็นส่วนผสมหลัก โดยผักแพวมีประโยชน์ในการช่วย

ขับลม 

 

      ภาพที่ 95 ผักที่เป็นส่วนผสม  
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ภาพที่  96 ไก่ต้ม 
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ภาพที่ 97 ไก่ต้มฉีก 
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ภาพที่ 98 ขั้นตอนการประกอบอาหาร 

 

 ภาพที่ 99  ต้มซั่วไก่บ้าน 
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16. ชื่ออาหาร   แกงอ่อมไก่ใส่วุ้นเส้น 

ชื่อผู้ให้ข้อมูล  คุณจ่อย  นิตยา   อายุ   49  ปี 
ทีอ่ยู ่บ้านเลขท่ี 18 หมู่ 7 ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี   
หมายเลขโทรศัพท์  0871043442 

สัมภาษณ์วันที่  24  สิงหาคม  พ.ศ.2556  
ประวัติ ความเป็นมาของอาหาร 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ค าจ ากัดความของ "อ่อม" ว่า อ่อม น. 
ชื่อแกงชนิดหนึ่ง คล้ายแกงคั่ว แต่ใส่มะระ มักใช้แกงกับ ปลาดุก เรียกว่า แกงอ่อมมะระ หรือ 
แกงอ่อมมะระปลาดุก 
อ่อม เป็นอาหารพ้ืนบ้านของชาวอีสาน และชาวลาว อาหารอีสานและลาวนั้นแทบจะ

แยกกันไม่ออก เรากินเหมือนๆ กันหลายอย่าง เพราะเราอยู่ใกล้กัน และเหนืออ่ืนใดเราอยู่ใน
วัฒนธรรมไทย-ลาวร่วมกัน เรามีรากของภาษาเดียวกัน  ค าว่า "อ่อม" นั้นหมายถึงแกงที่มีเนื้อ
และผักหลายชนิดประกอบกัน ในประเทศไทยอ่อมของแต่ละภาคก็ต่างกัน อ่อมภาคเหนือเน้น
เนื้อสัตว์และการเคี่ยวเนื้อสัตว์ให้เปื่อย อ่อมภาคอีสานคืออ่อมที่เหมือนกับอ่อมลาวที่เน้นผัก
หลายๆ ชนิด ใส่เนื้อสัตว์เพียงเล็กน้อย ส่วนอ่อมภาคกลางนั้นเป็นคนละเรื่องกันเลย ในที่นี้เรา
จะขอกล่าวถึงอ่อมอีสานหรืออ่อมลาวซึ่งจะอ่อมด้วยไก่  ก็ได้ตามแต่จะหามาได้ อ่อมที่นิยม
มากที่สุดคงหนีไม่พ้นอ่อมไก่ ถ้าเป็นของแท้ก็ต้องเป็นไก่บ้าน สับเป็นชิ้นเล็กๆ ทั้งกระดูก ถ้ามี
แต่เนื้อล้วนมันบ่แซบ ผักที่ใส่ในอ่อมหลักๆ ก็คือผักใบหอม เช่น ต้นหอม ผักชีลาว ใบแมงลัก 
ชะอม ใบชะพลู (ผักอีเลิด) ผักคะแยง เป็นต้น ผักสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมเหล่านี้นั้นมักจะ
เลือกใช้ตามชนิดของเนื้อสัตว์ เช่น ใบชะพลู มักจะใส่ในอ่อมเนื้อวัว ควาย ผักคะแยง มักใส่กับ
อ่อมกบ เขียด แย้ ปลา ส่วนผักชีลาว ชะอม และใบแมงลัก ที่ลาวเรียกว่าผักอีตู่นั้นเป็นผักที่ใส่
ได้กับอ่อมทั่วๆ ไป ส่วนต้นหอมนั้นก็เป็นผักยืนพ้ืนที่ขาดไม่ได้ในแกงอ่อมทุกชนิด  ผักอ่ืนๆ ที่
เสริมเข้าไป ได้แก่ มะเขือเปราะ มะเขือพวง ถั่วฝักยาว ยอดฟักแม้ว ยอดต าลึง ยอดมะระ 
ผักหวาน ผักกวางตุ้ง กะหล่ าปลี แตง ฟัก ฟักทอง บวบ เห็ด ดอกฟักทอง ดอกแค สารพัดผัก
ล้วนแต่เอามาใส่ในแกงอ่อมได้แทบทั้งนั้น หาอะไรได้ก็เอามาใส่สัก3-4  อย่างก็มากพอแล้ว  
พริกแกงอ่อมก็ท าง่ายๆ เพียงแค่โขลกพริกสด หัวหอม ตะไคร้หั่นฝอย โขลกหยาบๆ ก็พอ เอา
น้ าพริกนี้ละลายน้ าใส่หม้อต้มให้เดือด ปรุงรสด้วยเกลือ น้ าปลาร้า ซึ่งเป็นเครื่องปรุงรสส าคัญที่
ท าให้อ่อมนัว บางคนก็จะใส่น้ าปลาด้วยก็ไม่ว่ากัน แล้วใส่เนื้อสัตว์ และผักตามลงไป อย่างไหน
สุกยากก็ใส่ลงไปก่อน อ่อมจะมีน้ าแกงไม่มากเท่ากับแกง บางบ้านชอบให้น้ าข้นนิดๆ ก็ใส่ข้าว
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เบือลงไปด้วย ข้าวเบือคือข้าวสารเหนียวแช่น้ าแล้วน ามาต าให้แหลก ใส่ลงไปพร้อมๆ กับ
เครื่องพริก หรือจะใส่ข้าวคั่วก็หอมดี แต่ข้าวคั่วนี้จะใส่ในขั้นตอนสุดท้าย 

 

วิธีการขั้นตอน  
เครื่องปรุงก็มี 

1.ไก1่ตัว ตัวเล็กตัวใหญ่แล้วแต่ว่าทานก่ีคน 

2.วุ้นเส้น ห่อเล็ก2ห่อ 

3.ต้นหอม 7 ต้น   

4.ใบแมงลัก ใบมะกรูด  

5.น้ าปลาดี ผงรสดี เกลือ น้ าปลาร้า  

6. ก้านตะไคร้ที่เหลือจากเราหั่นเอาแต่ส่วนหัวเพ่ือเอาไปโขลกพริกแกง 
ส่วนผสมของเครื่องพริกแกง 

1.พริกแห้ง แล้วแต่ชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อย  2. หัวหอมแดง 6-7 หัว 

3.ตะไคร้ 4 หัว 

วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ 
ครก , สาก , หม้อ,ทัพพี,ภาชนะแช่เส้น,มีด เขียง,ถ้วย,เตาแก๊ส 

วิธีต าน้ าพริก 

เอาพริกใส่ครก ใส่ตะไคร้ซอยเอาแต่ส่วนหัว ก้านไม่เอาแต่แยกไว้ แล้วก็ใส่หอมแดง
โขลกให้ละเอียด ใส่เกลือไปด้วยนิดหนึ่ง พริกแห้ง ใส่มากน้อยแล้วแต่ชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อย 

หอมแดงกับใบมะกรูด หอมแดงแกะเปลือกล้างให้สะอาด ใบมะกรูดล้างแกะก้านตรงกลางออก
ด้วย โขลกให้ละเอียด 



186 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุดรธาน ี

 
ภาพที่ 100 ส่วนผสมเครื่องปรุงเครื่องพริกแกง 

 
ภาพที่ 101 ส่วนผสมเครื่องปรุงเครื่องพริกแกง 
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ขั้นตอนการท า  
ไก่ล้างให้สะอาดสับเป็นชิ้น แช่วุ้นเส้นในน้ าให้นิ่มแล้วตัดให้สั้น  เพ่ือสะดวกในการ

รับประทาน ต้นหอมล้างให้สะอาดหั่น ใบแมงลัก เด็ดแล้วล้างให้สะอาดใส่กระชอนให้สะเด็ด
น้ า 

 
ภาพที่ 102 ส่วนผสมการปรุงแกงไก่ใส่วุ้นเส้น 1 

 

 
ภาพที่ 103 ส่วนผสมการปรุงแกงไก่ใส่วุ้นเส้น 2 
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เอาหม้อตั้งไฟใส่ไก่ลงไป เหยาะน้ านิดหนึ่ง เสร็จแล้วตักพริกแกงลงไป ใส่น้ าปลาร้า
ตามลงไป 7 - 8 ช้อนโต๊ะ  คั่วไก่ให้สุก 

 
ภาพที่ 104 คั่วไก่ ใส่ต้นหอมซอย 

คั่วไก่สุกแล้ว ใส่ก้านตะไคร้ ใบมะกรูด ต้นหอมซอยลงไปโลด คนให้เข้ากันนิดหน่อย
แล้วเติมน้ าลงไป ปรุงรสด้วยน้ าปลา ผงรสดีนิดหน่อย พอเดือกอีกที ใส่วุ้นเส้นลงไป ตามด้วย
ใบแมงลั ก  ยกลง ใส่ วุ้ น เส้นลง ไปแล้ วอย่ า ต้มนานเพราะวุ้ น เส้ นจะอืด  ไม่อร่ อย 

 
ภาพที่ 105 แกงอ่อมไก่ใส่วุ้นเส้น 
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17. ชื่ออาหาร  ซุบเนื้อใสแตง 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล   น.ส.วชิราภรณ์ ใต้ชมภู   อายุ  38 ปี 
ที่อยู ่บ้านเลขท่ี  124/5 บ้านม่วง ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี  
หมายเลขโทรศัพท ์ 088-3042705 
สัมภาษณ์วันที ่  วันที่  30  สิงหาคม  2556 
ประวัติความเป็นมาของอาหาร   

จากการสอบถาม ว่าได้รับการถ่ายทอดมาจากยายอีกครั้ง 
วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ 

 1.แตง  2. เนื้อหมู   3.หอมแดง                        
 4. ผักแพรว             5.ผักหอมเป                   6. พริกป่น  
 7.ข้าวคั่ว        8. น้ าปลา                      9.ปลาร้า             10.งา (ที่ค่ัวแล้ว)       
11.เกลือ                      12.ผักสะระแหน่ 

ขั้นตอนการท า 

1.น าเนื้อหมูมาหันเป็นชิ้นแล้วท าการหมักโดยใส่เกลือและน้ าปลาก่อนย่าง 
2.น าเนื้อหมูท่ีเราหมักแล้วมาท าการย่างให้สุกตามที่เราต้องการ 

 
ภาพที่ 106  เนื้อหมูสดเอามาย่างไฟ 

3.หลังจากท่ีเราย่างเนื้อจนสุกตามท่ีต้องการแล้ว เราน าเนื้อมาหั่นเป็นชิ้นบางๆ 
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ภาพที่  107 น าเนื้อมาหั่นเป็นชิ้นบางๆ 

    4.จากนั้นสับแตงออกเป็นเส้นๆตามรูปด้านล่าง 

 
ภาพที่ 108 สับแตงออกเป็นเส้นๆ 
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5.จากนั้นน าเนื้อหมูที่เราหั่นแล้วน ามาคลุกกับแตงที่เราเตรียมไว้ ปรุงรสด้วย พริกป่น ข้าว
คั่ว งา น้ าปลาปลาร้า คลุกให้เข้ากันแล้วชิมรสชาติตามใจชอบ 

6.ใส่ผักแพรว ผักหอมเป ผักสะระแหน่ และหอมแดง คลุกให้กัน ตักใส่จานพร้อม
รบัประทาน 

 
ภาพที่ 109 ขั้นตอนการผสมส่วนต่างเข้าด้วยกัน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88
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ภาพที่ 110  ซุบเนื้อใสแตง 
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18. ชื่ออาหาร ต าเมี่ยงข่ากับตะไคร้ 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล   นางเรไร  สุขสบาย       อายุ   40     ปี 
ที่อยู ่  บ้านเลขที่ 65 หมู่ 8   ต าบลเชียงยืน   อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี   สัมภาษณ์วันที่        
23  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2556   

หมายเลขโทรศัพท ์     086-2226354      

ประวัติความเป็นมาของอาหาร 

 ในสมัยก่อนในหมู่บ้านนั้นมีข่ากับตะไคร้มากมาย ชาวบ้านจึงหาวิธีที่จะน าข่าตะไคร้
มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ดีกว่าปล่อยให้ข่าและตะไคร้แห้งตายไปเปล่าๆ ชาวบ้านจึงได้
น าข่าและตะไคร้มาท าเป็นต าเมี่ยง ที่ใช้รับประทานเป็นอาหารว่างซึ่งรับประทานได้ทั้ง
ครอบครัว นอกจากจะรับประทานเป็นอาหารว่างแล้วยังมีประโยชน์ต่อร่างกายเพราะข่าและ
ตะไครม้ีสรรพคุณแก้อาการท้องอืด แน่น จุก เสียด 

ส่วนผสมที่ใช ้

๑. ล าข่าแก่   5. ตะไคร้ 
๒. มะขามเปียก    6. น้ าปลาร้า 
๓. น้ าปลา   7. ผงชูรส 

๔. พริกสด 

อุปกรณ์ที่ใช้   

1. ครก    2. สากกะเบือ 

ขั้นตอนการท า 

๑. น าข่าและตะไคร้ไปล้างในน้ าให้สะอาด แล้วน าข่ามาปลอกเอาเปลือกนอกแข็งๆ
ออก 

๒. น าข่าและตะไคร้มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ 

๓. หลังจากนั้นให้น าข่าและตะไคร้ที่หั่นแล้วลงไปโขลกในครกให้ละเอียด 

๔. ปรุงรสตามท่ีต้องการแล้วตักใส่จาน 

๕. บางครั้งผู้ใหญ่อาจจะรับประทานกับใบอ่อนของขนุนและขนุนลูกเล็กๆ หรือท่ี
ชาวบ้านเรียนว่า “ห าบักมี่” 
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ประโยชน์ 
ต าเมี่ยงข่ากับตะไคร้ นอกจากจะรับประทานเป็นอาหารว่างแล้วยังมีประโยชน์ต่อ

ร่างกายเพราะว่าข่ากับตะไคร้เป็นสมุนไพร มีสรรพคุณคือ แก้อาการท้องอืด แน่น จุก เสียด 

 
ภาพที่ 111 ต าเมี่ยงข่ากับตะไคร้ 



195 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุดรธาน ี

 
ภาพที่ 112 ส่วนผสมต าเมี่ยงข่ากับตะไคร้ 
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19. ชื่ออาหาร  ลาบปลาตอง 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล  นางละออง เจียงภูเขียว 

ที่อยู ่  25 หมู่ 8 ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 

สัมภาษณ์วันที่  24 สิงหาคม 2556 หมายเลขโทรศัพท์  083-2838152 

ประวัติความเป็นมาของอาหาร 

ปลาตอง ปลาน้ าจืดชนิดหนึ่ง  อยู่ในวงศ์ปลากราย  มีรูปร่างเหมือนปลาทั่วไปในวงศ์
นี้ แต่มีส่วนหลังและหน้าผากลาดชันน้อยกว่าปลากราย ซึ่งเป็นปลาที่อยู่ในสกุลเดียวกัน สี
ล าตัวเป็นสีเงินแวววาว ล าตัวด้านท้าย   มีลายจุดและขีดจ านวนไม่แน่นอนคาดเฉียงค่อนข้าง
เป็นระเบียบ  
วิธีการขั้นตอน   

1. น าปลาตองมาตัดหัวลอกหนังออก แล่เอาแต่เนื้อสับเนื้อปลาให้ละเอียดส่วนหัวและ
หนังก้างปลาตองต้มให้สุดด้วยน้ าปลาร้า  

2. น าเอาเนื้อปลาตองที่สับละเอียดมาต าจนเหนียวแล้วค่อยตักน้ าท่ีใส่ต้มหัวปลาเติม
เล็กน้อย 

3. น าเครื่องปรุงที่เตรียมไว้ พริกป่น ข้าวคั่ว ใบมะกรูด หอมหั่น ข่าหั่น หอมแดง ปรุง
ด้วยน้ ามะนาวน้ าปลาและน้ าปลาร้า ตามใจชอบ 

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
1 .ปลาตองสดๆ    2.พริกป่น 

3.ข้าวคั่ว    4.น้ าปลาร้า 
5.น้ ามะนาว    6.น้ าปลา 
7.ข่าอ่อนหั่น    8.ต้นหอมหั่น 

9.หอมแดงหั่น    10.ใบมะกรูดหั่น 
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ภาพที่  113 ปลาตอง 

 
ภาพที่ 114  วิธีลอกหนัง 
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ภาพที่ 115  ขั้นตอนการปรุงลาบปลาตอง 
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ภาพที่ 116  ลาบปลาตองค่ัว 

 
     ภาพที่ 117 ลาบปลาตองกับผักสด 
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20. ชื่ออาหาร แกงอีลอก 

ชื่อผู้ให้ข้อมูล(ผู้สืบทอดภูมิปัญญา)  คุณนารี  ผาโคตร        อายุ 48   ปี 
ที่อยู ่20 หมู่ที่ 4 บ้านถ้ ากลองเพล  ต าบลโนนทัน อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู 39000 

หมายเลขโทรศัพท์ 087-2301291 

สัมภาษณ์วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2556 

ประวัติความเป็นมาของอาหาร 

              อีรอก ได้ชื่อว่าเป็นผักของผู้เฒ่าผู้แก่ เวลาเห็นอีรอกมัดเป็นก าวางขายในตลาดหัว
เมือง คนที่ซื้อมักเป็นคนแก่ ถ้าเป็นคนหนุ่มคนสาวซื้อ คนขายจะถามทันทีว่าเอาไปให้ใครแกง 
ถ้าแกงเองเขาจะไม่ขาย เพราะรู้ว่าคนสมัยนี้ท าผักอีรอกกินกันไม่เป็น  คนแก่จึงมักร้องทักกัน
ว่า "ไปแกงอีรอก อีงอมกันหรือสู" ซึ่งแน่นอนร้องทักกันเฉพาะฤดูฝนเท่านั้นผักอีรอก มีเสน่ห์
ในจานอาหารตรงที่ เป็นผักท่ีอ่อนนุ่ม ดูดซับรสชาติอาหารได้ดีเยี่ยม   อีรอกเป็นไม้ล้มลุกข้าม
ปี มีเหง้าอยู่ใต้ดิน   อีรอก เป็นผักท่ีให้คุณค่าทางอาหาร ฟอสฟอรัสมีมากในผักอีกรอก คือ
ความจ าเป็นของคนอีสานที่จะช่วยในการสูบฉีดโลหิต ป้องกันโรคไหลตายได้นั่นเอง 
เครื่องปรุง  

- ผักอีลอก    - ใบมะขามอ่อน  
- พริก    - ปลาร้า  
- น้ าปลา   - กะปิ  
- หัวหอม   - กระเทียม  
- น้ าตาล   - น้ าใบหญ้านาง  
- ใบแมงลัก 

วิธีการขั้นตอน 

1. ตัดต้นอีลอกมาแล้ว ให้ลอกเปลือกออกให้หมด ไม่อยากนั้นจะคัน กลายเป็นที่มา
ของชื่อว่า อีลอก ซึ่งใช้กินต้น ลอกเปลือกแล้วน าไปล้าง หั่นเป็นท่อนพอค า เคล็ดลับนอกจาก
ลอกเปลือกให้หมด น าไปต้มขณะน้ าเดือดจัดใส่มะขามเปียก แล้วเทน้ าออก 

2. เตรียมใบมะกรูด น้ าตาล น้ าปลา มะขาม ตะไคร้ กระเทียม หอมแดง พริกแห้ง
ใหญ่ กระชาย และกะปิ โขลกส่วนผสมทั้งหมดให้ละเอียด 
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3. ตั้งน้ าในหม้อ ใส่เกลือ ครึ่งช้อนโต๊ะ มะขามเปียก น้ าปลาร้าลงในหม้อแกง คนให้
เข้ากัน เมื่อน้ าเดือดจัด จึงน าอีลอกใส่ลงไป 

4. ปรุงรสด้วยน้ าตาล น้ าปลา น้ ามะขาม ให้ได้ 3 รสกลมกล่อม ใกล้สุกใส่ใบมะกรูด
ฉีกเพ่ิมกลิ่นความหอม ก่อนปลดลงจากเตา 

 

ภาพที่ 118  ผักอีลอก 
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  ภาพที่ 119  ขั้นตอนการท าแกงผักอีลอก 



203 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุดรธาน ี

 
ภาพที่ 120  แกงผักอีลอก 
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21. ชื่อเรื่อง  ลาบเลือด 

ชื่อผู้ให้ข้อมูล นายอนุ  บุญเกิด   อายุ  40  ปี 
ที่อยู่ บ้านเลขท่ี  632 ม.1  ต.หนองนาค า  อ.เมือง  จ.อุดรธานี 41000 

สัมภาษณ์วันที่   31 สิงหาคม พ.ศ.2556  

หมายเลขโทรศัพท์  0850048796 

เนื้อหา 
 ลาบ เป็นอาหารท้องถิ่นทางภาคอีสานและภาคเหนือ(รวมถึงประเทศลาว) โดยน าเนื้อ
มาสับให้ละเอียดแล้วคลุกกับเครื่องปรุง ซึ่งเนื้อที่น ามาท าลาบเป็นเนื้อหลายชนิด เช่น เนื้อ
ไก่ เนื้อเป็ด เนื้อวัว เนื้อควาย เนื้อปลา เนื้อหมู และเนื้อ 
จ าพวก กวาง เช่น ละมั่ง กระจง เก้ง หรือแม้แตบ่ึ้ง ก็น ามาลาบได้เช่นกัน ลาบนิยมกินคู่
กับข้าวเหนียว ลาบเลือดในความเชื่อของคนสมัยก่อนเชื่อว่าการกินลาบเลือดจะท าให้เลือดที่
กินไปเติมเต็มเลือดในร่างกายที่เสียไป 

วิธีการด าเนินการ 
 เตรียมการโดยน าเอาเนื้อมาฟักให้ละเอียด  แล้วก็เตรียมเครื่องปรุง พริก น้ าปลา ผงชู
รส เกลือ มะนาว หอม สะระแหน่ ใบมะกรูด ข้าวคั่ว เกลือ เลือด  แล้วน าเนื้อที่ฟักแล้วใส่ใน
หม้อ ใส่เลือดเล็กน้อยให้มีสีสันสวยงาม แล้วอย่าลืมใส่เหลือเพ่ือดับความคาวของเนื้อด้วย 
ต่อมาก็ใส่พริก ผงชูรส ข้าวคั่ว มะนาว น้ าปลา ตามแต่จะชอบรสชาติไหน  คนให้เข้ากันแล้ว
ชิมดู  เมื่อชิมดูแล้วพอใจกับรสชาติ  จึงใส่หอม ใบมะกรูด และตามด้วยสะระแหน่ลงไป  
ขั้นตอนสุดท้ายคือจัดใส่จาน  กินคู่กับผักเช่น หน่อไม้ แตงกวา  มะเขือ ยอดกระถิน เป็นต้น 

วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ 
๑. พริก    8 .น้ าปลา  
๒. ผงชูรส   9 .เกลือ  

๓. มะนาว   10 .ผักชีไทย 

๔. สะระแหน่   11 . ใบมะกรูด  

๕. ข้าวคั่ว   12 . ต้นหอม  

๖. เลือด   13 .หม้อ  

๗. ทัพพี  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
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ภาพที่ 121 ส่วนผสมการปรุง ลาบลือด 
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ภาพที่ 122 ส่วนผสมขั้นตอนหารปรุง ลาบ้ลือด 
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ภาพที่ 123  ลาบเลือดชาวอุดรธานี 
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22. ชื่ออาหาร  แจ่วเห็ดตะไค 

ชื่อผู้ให้ข้อมูล (ผู้สืบทอดภูมิปัญญา)  นางวิลัย  นามวงษ์   อายุ  38  ปี 
ที่อยู่ บ้านเลขที่  156 ม.5 บ.กาลืม  ต.เมืองพาน  อ.บ้านผือ  จ.อุดรธานี   
สัมภาษณ์วันที่   24  สิงหาคม  2556     

หมายเลขโทรศัพท์    080-1789464 

ประวัติ ความเป็นมาของอาหาร     

เห็ดไค มีลักษณะ คล้ายเห็ดก่อ ดอกใหญ่แข็งและกรอบ มีสีขาวปนเทา เวลาย่างจะมี
กลิ่นหอม ชอบขึ้นตามป่าที่เปียกชื่นเวลาฝนตกใหม่ๆแหล่งธรรมชาติชุมชนท้องถิ่นต่างๆ
ส่วนมากทางภาคอีสาน เห็ดไคส่วนมากนิยมมาประกอบอาหารทางอีสานเรียกว่า  เห็ดไค ทาง
เหนือเรียกเห็ดหล่ม ทางภาคกลางเรียกเห็ดตะไค เป็นสิ่งเกิดโดยธรรมชาติคนท้องถิ่นเชื่อกันว่า
เป็นยาอายุวัฒนะแก้โรคต่างๆได้มากมายตามความเชื่อของคนโบราณซึ่งได้สืบทอดกันมา       

 
ภาพที่  124 เห็ดไค      
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 วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ 
1.เห็ดตะไค   2.พริกข้ีหนู น้ าปลาร้า  น้ าปลา  ผงชูรส มะนาว       

3.ครก   สาก 

วิธีการขั้นตอน  
1. น าเห็ดตะไคมาล้างให้สะอาด แกะดินออกให้หมด  
 2.  น าเห็ดไปย่างไฟให้สุดพอเหลืองๆ ปิ้งพริก ปิ้งเห็ด (อาจเกรียมขอบเล็กน้อย) 
 3. น าพริกข้ีหนูสดๆ เผาไฟให้สุกพอหอม  

 4. โขลกพริกข้ีหนูให้ละเอียด  เสร็จแล้วน าเห็ดไคที่ย่างไฟเตรียมไว้ลงไปโขลกให้
ละเอียด 

 5. ปรุงรสด้วยน้ าปลา, น้ าปลาร้า, ผงชูรส  (อาจใส่เนื้อปลาช่อนด้วย) 
 6. ตักใส่จาน  เสิร์ฟพร้อมกับข้าวเหนียวร้อนๆ ลวกผัก  และผักสดต่างๆ  

 

ภาพที่ 125  วิธีการท าแจ่วเห็ดไค 
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ภาพที่ 126  วิธีการท าแจ่วเห็ดไค 

 



211 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุดรธาน ี

23. ชื่ออาหาร แกงหน่อไม้ 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล   นางค าภา สหมอดี  อายุ 46 ปี 
ที่อยู ่บ้านเลขท่ี 86 หมู่ 3 ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220 

หมายเลขโทรศัพท ์087-4275647 

 สัมภาษณ์วันที่ 24 สิหาคม 2556 

 ประวัติ ความเป็นมาของอาหาร 
 แกงหน่อไม้เป็นอีกหนึ่งอาหารหลักของชาวบ้านภู ซึ่งวัตถุดิบก็เอาจากในพ้ืนที่เทือก

สวนไร่ซึ่งหาได้ง่ายนาจะเห็นเมนูแกงหน่อไม้ทุกครัวเรือน แกงหน่อไม้มีหลายแบบแล้วแต่ละ
ท้องที่และการท าแตกต่างกันนิดหน่อย อยู่ที่การปรง คือสามารถแกงใส่อะไรก็ได้ที่เป็น
ส่วนประกอบ ส่วนเครื่องปรุงที่ขาดไม่ได้คือ ปลาร้า การท าแกงหน่อไม้ว่ายากก็ไม่ใช่ว่าง่ายก็ไม่
เชิง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ท านะค่ะ หน่อไม้มีหลายฤดูการและหลายชนิด มีหน่อไม่ไร่ 
หน่อไม้บง หน่อไม้ไผ่บ้าน หน่อไม้ฮวก ฯลฯ ซึ่งมีรสชาติแตกต่างกัน  
วิธีการขั้นตอน  

1. ต้มหน่อไม้ในน้ าเดือดพอประมาณ 10-15 นาที ยกลงเทน้ าออก 

2. โขลกพริกข้ีหนูสด ข้างเบือ จนละเอียด แล้วน าไปละลายในน้ าย่านาง น าขึ้นตั้งไฟ 
ใส่หน่อไม้ ให้เดือดประมาณ 10-15 นาท ี

3. ใส่เนื้อไก่ พอสุก แล้วใส่ฟักทอง บวบ ชิมรสชาติตามชอบ แล้วใส่ใบแมงลัก ผักชะ
แงะ ผักหวานบ้าน ผักก้านตง ผักชะอม แล้วยกลง รับประทานกับขิง หรือข่า 
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ภาพที่ 127 ส่วนผสมแกงหน่อไม้ 
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วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ 
เนื้อไก่สับ  หนอ่ไม้ ฝานบา ๆ  น้ าย่านาง  ผักชะอม 5-10 ยอด 

ใบ แมงลัก 1 ก ามือ  ผักชะแงะ 5 ต้น ผักก้านตง  1 ก ามือผัก  
หวานบ้าน 1 ก ามือ  ฟักทองหั่นเป็นชิ้น 1 ลูก บวบหอม 1 ลูก 

ข้าวเบือ 2 ช้อนโต๊ะ 

ประโยชน์ 
หน่อไม้มีคุณค่าทางอาหารสูงทั้งโปรตีน วิตามิน และที่ส าคัญมีกรดอะมิโนที่ร่ างกาย

ผลิตเองไม่ได้ ต้องน าเข้าจากอาหารประเภทต่าง ๆ นอกจากนั้นหน่อไม้ยังมีกากใยอาหารที่
ช่วยให้ร่างกาย น ากากและสารพิษออกสู่ภายนอกได้เร็ว โดยการดูดน้ าและเพ่ิมปริมาตรให้ตัว
กากให้มากขึ้น จนร่างกายต้องส่งออกฉับพลัน 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับประทานหน่อไม้ คือ ร่างกายก็จะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแส
เลือด ส่วนกากอาหารที่เหลือ หรือสารพิษต่าง ๆ เช่น ยาฆ่าแมลง โลหะหนักต่างๆหรือพวกไน
ไตรท์ ก็จะไปรวมกันที่ล าไส้ใหญ่  

น้ าย่านาง เป็นยาถอนพิษ ผักหวานบ้าน เป็นยาแก้โรคตับ 
 

 
ภาพที่ 128  ใบย่านาง กับ ผักหวานบ้าน 
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ภาพที่ 129  แกงหน่อไม้อุดรธานี 
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24. ชื่ออาหาร   แกงหวาย 

ชื่อผู้ให้ข้อมูล (ผู้สืบทอดภูมิปัญญา)  นางจันทร์หอม กันหาทอง       อายุ  59  ป ี

ที่อยู่ บ้านเลขที่ บ้านเลขที่114  หมู่4 บ้านดอนหาด  ต.สามพร้าว  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  
41000 

หมายเลขโทรศัพท ์ 087-2311020 

สัมภาษณ์วันที่  23  สิงหาคม  2556 

ประวัติ ความเป็นมาของอาหาร 
แกงหวาย เป็นอาหารจานเด็ดจานหนึ่งที่จะต้องมีอยู่ในส ารับของชาวผู้ไท เป็นอาหาร

แห่งชาติพันธ์ของชาวผู้ไทก็ว่าได้  ผู้ไทเป็นค าที่ใช้เรียกตัวเองของกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
ลุ่มแม่น้ าน้ าโขง ซึ้งแต่เดิมนั้นมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศลาว ต่อมาชาวผู้ไทได้เข้ามาตั้งรกรากใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะในจังหวัดสกลนคร มุกดาหารและอุดรธานี ชุมชนผู้ไท มีวิถีชีวิตที่
ผูกพันกับป่าเพราะพ้ืนป่าเป็นแหล่งอาหารที่ส าคัญของชาวผู้ไท ทั้งเนื้อสัตว์ พืชผักจากป่า 

วิธีการขั้นตอน  

๑. หวายปอกเปลือกและหนามแหลมออกเลือกแต่ล าต้นอ่อน ตัดเป็นชิ้นๆ แช่น้ าไว้ไม่ให้
หวายด า 

๒. ต้มหวายและเทน้ าออกเพ่ือให้หายขม(ส าหรับคนไม่ชอบรสขม) แต่คนไม่นิยมต้มก่อน
เพราะชอบรสขมเนื่องจากเชื่อว่าเป็นยา  

๓. พริกสด ข้าวเบื่อ เกลือ โขลกเข้าด้วยกัน ข้าวเบื่อท าให้น้ าแกงข้น 

๔. ใบย่านางน าไปขยี้ใส่น้ า กรองเอาแต่น้ า ใส่หม้อต้มจนเดือด จากนั้นใส่เครื่องแกงที่
โขลกไว้ เนื้อไก่ เมื่อไก่  สุกใส่หวาย 

๕. ปรุงรสด้วยน้ าปลา (ใส่น้ าปลาร้าด้วย) ใส่ผักสะแงะ (ผักพ้ืนบ้านช่วยแต่งกลิ่น) ตาม
ด้วยใบแมงลัก 

วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ 
1. หวาย (ล าต้นอ่อน) 2. ไก่ 3. ผักสะแงะ 4. ใบแมงลัก 
5. พริกสด 6. เกลือป่น       7. น้ าใบย่านาง 8. น้ าปลา 
9. ฟักทอง 10.ข้าวเบือ (ข้าวเหนียวแช่น้ า โขลกละเอียด)  

ประโยชน์ 
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หวายเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญชนิดหนึ่งของประเทศในเขตร้อน โดยเฉพาะประเทศ
ไทย ในจังหวัดแถบภาคอีสาน มีการปลูกหวายเชิงการค้า นิยมน าส่วนล าต้นที่สูงและมีความ 
ยืดหยุ่นมากเป็นพิเศษมาสานเป็นเฟอร์นิเจอร์ ลูกหวายอ่อนใช้กินเป็นผักจิ้มน้ าพริก แกะ
เปลือกออกแล้วน าไปท าส้มต า หน่อหวายใช้ท าอาหาร เช่น แกงอ่อมซุบหน่อหวาย ซึ่งในสมัย
โบราณใช้เป็นยาและใช้ย้อมสีไวโอลินในรัฐอัสสัมประเทศอินเดีย ใช้หน่อหวายเป็นอาหาร
เช่นกัน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1
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  . 
ภาพที่ 130  หวาย 
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ภาพที่ 131  เครื่องปรุงแกงหวาย 

 

ภาพที่  132  แกงหวายจังหวัดอุดรธานี 
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25. ชื่อเรื่อง การท าขนมจีน 

ชื่อผู้ให้ข้อมูล  นายเดช นามสกุล ศรีแสงเมือง     อายุ  57 ปี 
ที่อยู ่บ้านเลขท่ี  501 ม.10 ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 

หมายเลขโทรศัพท์ 085 7552573 

สัมภาษณ์วันที่  8 กันยายน 2556  
ประวัติ วิธีการ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ 

จากเดิมก่อนที่จะประกอบอาชีพการท าขนมจีนขาย บรรพบุรุษได้ท าเกี่ยวกับการ
เกษตรกรรมแต่ได้รายได้ไม่เพียงพอดีการเลี้ยงชีพ จีงเปลี่ยนจากการท าเกษตรกรรมมาเป็นการ
ท าขนมจีน โดยเริ่มแรกได้มีการจ้างผู้ที่มีประสบการณ์หรือผู้ที่ประกอบอาชีพมาสาธิตการท า
ขนมจีนและการเตรียมอุปกรณ์โดยในสมัยนั้นต้องจ่ายค่าจ้างประมาณ 10,000 บาท โดย
ในขณะนั้นมีภูมิล าเนาอยู่ที่จังหวัดหนองคาย และได้ย้ายถิ่นฐานมาเรื่อยๆจนในปัจจุบัน ตั้งถิ่น
ฐานอยู่ที่บ้านศรีบูรพา ต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รายได้จากการขาย
ขนมจีน วันละ 700 – 800 บาท / วัน 

ขั้นตอนการท าขนมจีน 

1. น าข้าวสารมาล้างน้ าแล้วน าไปหมักเป็นเวลา 2-3 วัน แล้วแต่ข้าว ในระหว่างการ
หมักข้าวนั้นต้องล้างน้ าทุกวัน หมักข้าวจนเปื่อยยุ่ย แล้วน าข้าวออกมาตากแดดให้น้ าออก 

2. การโม่หรือการบดข้าว เมื่อหมักข้าวจนเปื่อยยุ่ยแล้ว จากนั้นล้างน้ าให้สะอาด 
น าไปบดด้วยโม่หินที่หมุนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขณะโม่ใสเกลือประมาณร้อยละ7 ของน้ าข้าว
หมัก ถ้าข้าวเก่าจะใช้ประมาณร้อยละ 4 

3. การนอนน้ าแป้ง น้ าแป้งที่ได้จากการโม่หรือบดแล้วกรองด้วยผ้าขาวบางใส่ลงใน
โอ่งปล่อยทิ้งไว้ให้แป้งตกตะกอน 1-2 วัน แล้วดูดน้ าส่วนบนออก 2-3 ครั้ง ขั้นตอนนี้มีผลให้
แป้งมีสีขาวและมีกลิ่นหมักน้อยลง โดยดูดน้ าทิ้งทุกวันพร้อมใส่เกลือทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ า 

4. การทับน้ าแป้ง การทับน้ าแป้งเป็นการก าจัดน้ าส่วนเกินออกไป โดยน้ าแข็งที่ได้
จากการนอนน้ าแป้งใส่ถุงผ้าแล้วผูกปากถุงด้วยเชือกให้แน่น แล้วทับด้วยของหนักไว้หนึ่งคืน 

5. การต้มแป้ง แป้งที่ผ่านการทับน้ าแล้วจะเป็นก้อนแข็งเพราะแป้ง เกาะกันแน่น 
น้ าแข็งนี้ไปต้มด้วยน้ าร้อนประมาณ 30-1 ชั่วโมง แล้วแต่ลักษณะของแข็ง ซึ่งขั้นตอนนี้มีผลต่อ
ความเหนียวของแป้งขนมจีน ถ้าแป้งสุกมากหรือน้อยเกินไปขนมจีนจะขาดได้ง่ายและไม่
สามารถจับเป็นเส้นได้ 
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6. การนวดแป้ง การนวดแป้งเป็นการผสมแป้งดิบและแป้งสุกที่ผ่านขั้นตอนการท าให้
สุกเป็นบางส่วนเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังท าให้เม็ดแป้งแตกท าให้แป้งมีความเหนียวมากขึ้น 
การนวดนี้อาจนวดด้วยมือหรือเครื่องก็ได้ (แต่ที่เราดูนวดด้วยเครื่อง) นวดให้เข้ากันดี ถ้าแป้ง
แห้งเกินให้เติมน้ าลงไปทีละน้อย ขั้นตอนนี้อาจเรียกว่า “การโน้มแป้ง” 

7. การกรองแป้ง เนื่องจากการนวดแป้งไม่สามารถท าให้แป้งแตกออกได้หมดบางส่วน 
ยังมีเม็ดเล็กๆปนอยู่ จะต้องกรองแป้งผ่านมุ้งเขียวเพ่ือให้แป้งที่ผ่านการกรองมีความละเอียด
สม่ าเสมอ เพ่ือการโรยเส้นได้โดยสะดวก 

8. การโรยเส้นขนมจีน การโรยขนมจีนคือโรยด้วยเครื่องโรยเส้นขนมจีน ท าจากโลหะ
ปลอดสนิม แต่ในขณะที่โรยเส้นควรรักษาอุณหภูมิของน้ าด้วย เมื่อเส้นลอยน้ าขึ้นมาตักใส่น้ า
เย็นแล้วใส่อ่างน้ าเพื่อท าเป็นจับต่อไป 

9. การท าขนมจีนให้เป็นจับ จับเส้นขนมจีนที่แช่อยู่ในน้ า วิธีจับเส้นขนมจีนท าได้โดย
ใช้มือจับขนมจีนขึ้นมาจากน้ า เรียงเส้นขนมจีนให้เป็นเส้นเรียงซ้อนกันพอประมาณ แล้วพัน
เส้นขนมจีน ที่นิ้วชี้หรือหัวแม่มือแล้วแต่ถนัด ให้เส้นขนมจีนห้อยลงมาตามขนาดของจับที่
ต้องการ วางขนมจีนลงในลักษณะคว่ ามือลงในภาชนะ ทิ้งให้สะเด็ดน้ าแล้วน ามารับประทาน 

คุณภาพของขนมจีน 

 ขนมจีนที่มีคุณภาพดีควรจะมีสีขาว เส้นเหนียวไม่เละไม่มีกลิ่นกลดไม่มีรสเปรี้ยวและ
สามารถเก็บไว้ได้นานพอสมควรขนมจีนที่มีเส้นเหนียวเปื่อยยุ่ยเกิดจากการใช้ข้าวที่ไม่
เหมาะสม การนวดแป้งน้อยเกินไปหรือการใช้น้ ากระด้างสูงในการผลิตกลิ่นกลดหรือกลิ่นหมัก
เกิดจากการล้างแป้งไม่ดี 
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ภาพที่ 133  ขั้นตอนการจับขนมจีน 

 
ภาพที่ 134  ขั้นตอนการจับขนมจีน 
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26. ชื่อเรื่อง การท าผักดอง(ส้มผัก) 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล  คุณตาหาญ  นาเรือง  อายุ  63  ปี 
ที่อยู ่บ้านเลขท่ี 38/1 บ้านจั่น  ต.บ้านจั่น อ.เมือง จังหวัดอุดรธานี  41000 

สัมภาษณ์วันที่  15 กันยายน 2556 

ประวัติ วิธีการ  วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ 
๑. มีความรู้ความสามารถ ทางด้านการท าผักกาดดอง 
๒. ได้รับการถ่ายทอดกรรมวิธีมาจาก บิดา-มารดา 

๓. ท าผักดองขายเป็นอาชีพหลักมาแล้วกว่า 20 ปี 
จุดเด่นของผลงาน 

๑.  รสชาติอร่อยถูกปากลูกค้า 

๒.  มีความสะอาด 

๓. ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ 

วัสดุ-อุปกรณ์ 
1. ผักกาดเขียวปลี 50 กก. 6. ตะกร้า 
2. ปลายข้าวหอมมะลิ  7. ถุงพลาสติก 

3. เกลือ    8. ถังหมัก  

4. กะละมัง   9. น้ าสะอาด 

5. มีด  

วิธีการท า 

1. น าผักกาดเขียวปลีมาหั่นเป็นชิ้นๆ พอเหมาะ 

 2. น าปลายข้าวหอมมะลิไปต้มในปริมาณ3ถ้วยตวงต่อน้ า 2 ลิตร ต้มจนข้าวแตกตัว 
แล้วทิ้งไว้ให้เย็น 

 3. น าผักท่ีหันได้ไปล้างน้ าสะอาด (3 น้ า) 
 4. น้ าผักที่ล้างแล้ว มาแช่น้ าเกลือ  (เกลือ 1 กก.ต่อน้ า 20 ลิตร 

 5. รอให้ผักอ่อนตัวประมาณ 4 ชั่วโมง 
 6. น าผักท่ีแช่น้ าเกลือเรียบร้อยแล้ว ไปล้างน้ าสะอาด  ( 1 น้ า) 
 7. น าผักท่ีล้างแล้วมาค้ันผสมกับปลายข้าวที่ต้มไว้ ให้เข้ากัน 
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 8. จากนั้นน าไปใส่ภาชนะ ปิดฝาให้สนิท  เก็บไว้ประมาณ24 ชั่วโมง ก็สามารถน าไป
รับประทานได้ 

 

ภาพที่ 135  ขั้นตอนการท าส้มผัก 
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ภาพที่ 136  ส้มผักคุณตาหาญ  นาเรือง   
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27. ชื่ออาหาร : ก้อยหอยเชอรี่ 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล(ผู้สืบทอดภูมิปัญญา) : นางปราณี      ธรรมโส    อายุ : 45  ปี 
ที่อยู่ : บ้านเลขท่ี 182 หมู่ 6 บ้านกอก ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี  
หมายเลขโทรศัพท์ : 088-0661160 

สัมภาษณ์ : วันที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2556 

ประวัติความเป็นมาของอาหาร 

 คนอีสานบ้านเฮาเป็นคนเรียบง่าย เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินกะง่ายๆ เอาสิ่งที่มีอยู่ในนาใน
สวนเฮามาเฮ็ดเป็นแนวกิน ตั้งเเต่สมัยเป็นเด็กน้อย ไปนากับอิพ่อกับอิแม่ เผิ่นพาไปหาเก็บ
หมากหอยเชอรี่ออกจากไฮ่นาเพื่อบ่ให้มันกัดกินต้นข้าว พอเก็บมาได้แล้ว กะเอาไปเฮ็ดแนวกิน
สู่ลูกสู่เต้ากิน แซ่บๆ นัวๆ ได้แนวกินที่เฮ็ดจากหอยเชอรี่ เมนูนี่มีซื่อว่า ก้อยหอยเชอรี่     คน
อีสานบ้านเราเป็นคนเรียบง่าย การอยู่การกินก็ง่ายๆ เอาสิ่งที่มีอยู่ในไร่นามาท าเป็นอาหาร 
ตั้งแต่สมัยเป็นเด็ก ไปทุ่งนากับพ่อกับแม่ พ่อแม่พาไปเก็บหอยเชอรี่ออกจากทุ่งนาเพ่ือไม่ให้มัน
มากัดกินต้นข้าว พอเก็บมาได้แล้ว ก็เอาไปท าอาหารให้ลูกๆกิน รสชาติกลมกล่อม ได้อาหารที่
ท าจากหอยเชอรี่ วัสดุ : หอยเชอรี่ พริกป่น ข้าวคั่ว น้ าปลา น้ ามะนาว ต้นหอม ผักชี 
สะระแหน่ 

 

อุปกรณ์ : ชาม ช้อน จาน หม้อ  
วิธีการท า 

1. ไปเก็บหอยเชอรี่จากท้องทุ่งนา (เลือกเอาหัวใหญ่ๆ) 
2. น าหอยเชอรี่มาแกะออกจากเปลือกเอาแต่หัวหอยและที่ส าคัญอย่าลืมเอาตาหอยออก

เพราะถา้ไม่เอาออกเมื่อกินเข้าไปแล้วจะท าให้ปวดหัว (เป็นเฉพาะกับบางคน) 
3. น าไปล้างในน้ าเกลือ เพื่อให้น้ าลายหอยหายไป 

4. น าไปต้มให้สุก ประมาณ 10 นาที 
5. เมื่อหอยสุก หั่นเนื้อหอยเป็นชิ้นเล็กๆ หัวหนึ่งหั่นประมาณ 3-4 ชิ้น 

6. ใส่พริกป่น ข้าวคั่ว น้ าปลา น้ ามะนาว แล้วคนให้เข้ากัน 

7. ซอยต้นหอม ผักชี สะระแหน่ ใส่ลงไป แล้วคนให้เข้ากัน 

8. ตักใส่จาน เสิร์ฟพร้อมกับผักกาดขาวและถ่ัวฝักยาว 
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ภาพที่  137 หอยเชอรี่ต้ม 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=f-36mYQsmpiawM&tbnid=P_xIy9Sl6c5LXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://pantip.com/topic/30669778&ei=VQcbUtuSLIuCrgfiwoHYBQ&bvm=bv.51156542,d.dGI&psig=AFQjCNH-4hOv8EtbRq7aVHGLFgnuyO3FoA&ust=1377589447895139
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=f-36mYQsmpiawM&tbnid=P_xIy9Sl6c5LXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://pantip.com/topic/30669778&ei=VQcbUtuSLIuCrgfiwoHYBQ&bvm=bv.51156542,d.dGI&psig=AFQjCNH-4hOv8EtbRq7aVHGLFgnuyO3FoA&ust=1377589447895139
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=yYcUXqttG5lsLM&tbnid=L20Ix_zFz6kVxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ict4.moph.go.th/mophaccess/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=75&ei=WQgbUpnCAsn_rQeu3oCYBQ&bvm=bv.51156542,d.dGI&psig=AFQjCNH-4hOv8EtbRq7aVHGLFgnuyO3FoA&ust=1377589447895139
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ภาพที่  138 ก้อยหอยเชอรรี่ 
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บทที่ 6  
ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมการท่อผ้า 

1. ชื่อภูมิปัญญาด้านแบบลายผ้า ลายหม้อบ้านเชียง 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล คุณยายวิชิตคงอุ่น  อายุ 66 ปีเกิดเม่ือวันที่ 1 มกราคม 2489  

ที่อยูบ่้านเลขท่ี 43 หมู่ 9 บ้านเชียง ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 
วันที่สัมภาษณ์วันที่ 27 ตุลาคม 2556 

ประวัติ 
ลายผ้าเกิดจากความคิดริเริ่มของชาวบ้านที่เห็นลานไหบ้านเชียงและคิดที่จะประยุกต์

เข้ามาตกแต่งใส่เครื่องนุ่งห่มโดยได้คิดค้นการมัดหมีผ้าให้เป็นเอกลักษ์ของท้องถิ่นโดยบ้าน
เชียงนั่นเป็นแหล่งโบราณคดีของโลกและมีหมอลายเขียนสีเป็นเอกลักษ์และโดนเด่นสวยงาม
ชาวบ้านจึงคิดที่จะน าเอาลายของหมอดินเผาที่บ้านเชียงมาประยุกต์ให้เป็นลายผ้าโดยผู้คิดค้น
คนแรกคือคุณยายบี้และคุณยายคองได้ร่วมกันออกแบบผ้ามัดหมี่ลายหมอบ้านเชียงขึ้นเมื่อ
ชาวบ้านคนอ่ืนๆเห็นว่าลายผ้ามีความสวยงามจึงมีการน าลายผ้านี้ออกมาใช้กันอย่างแพร่หลาย
และเป็นที่รู้จักกันทั่วไปจนขึ้นชื่อว่าผ้ามัดหมี่ลายหมอบ้านเชียงประจ าจังหวัดอุดรธานีและเป็น
ที่โด่งดังในวงการผ้าไหมมัดหมี่ของไทย 

 
ภาพที่ 139  คุณยายวิชิต  คงอุ่น 
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ภาพที่ 140  ลายหม้อบ้านเชียง 1 

 

ภาพที่ 141 ลายหม้อบ้านเชียง 2 



231 
 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุดรธาน ี

2. ชื่อภูมิปัญญาด้านแบบลายผ้า ลายตะขอ 

ชื่อผู้ให้ข้อมูล คุณยายนวลนิด  ผาบหนูด า อายุ 58 ปี  
ที่อยูบ่้านเลขท่ี 87 หมู่ 9 บ้านเชียง ต. บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 
สัมภาษณ์วันที่ 27 ตุลาคม 2556  

 
ภาพที่ 142 คุณยายนวลนิด  ผาบหนูด า เจ้าของลายตะขอ 
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ภาพที่ 143 ผ้าลายตะขอ 
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3. ชื่อภูมิปัญญาด้านแบบลายผ้า ลาย 

ช่ือผู้ให้ข้อมูลนางแกว้อรุณ ส าแดงชยั อาย ุ68 ปี 

ทีอ่ยู่ บา้นเลขท่ี 85 หมู่ 7 ต าบลขอนยงู อ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี 

วันที่สัมภาษณ์  วันที่ 11 ธันวาคม 2556 

ประวัติ/ความหมาย 

             ลายผ้าเกิดจากผักแว่นเป็นพืชที่อยู่ตามชายฝั่งของล าน้ า ห้วย หนอง คลองบึง
เพราะผักแว่นเกิดง่าย ผักแว่นนี้เป็นพืชที่ชาวบ้านได้สัมผัสอยู่ทุกวันจึงเกิดความคิดที่จะสร้าง
งานทางด้านลายของผ้าจึงได้น าเอาดอกผักแว่นหรือผักแว่นนั้นมามัดหมี่และผ้าขิดได้ทั้งนี้
เพราะลักษณะของดอกผักแว่นเป็นดอกเล็กๆ สวยงาม เกิดเป็นกลุ่มและโตเร็วดังนั้นถ้ าใคร
สามารถมัดตาม ลายได้ก็จะ เป็นคนที่มีความสามัคคีในเอ้ือเฟ้ือมีความประณีตละเอียดอ่อน 

ภาพที่ 144  ลายผ้าทอลายดอกผักแว่น 
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4. ชื่อภูมิปัญญาด้านแบบลายผ้า ลายพญานาค 

ชื่อผู้ให้ข้อมูล นายเฉลิมชัย ไชยวงศ์ 
ที่อยู่ 11/1 หมู่ 3 หมู่บ้าน/อาคาร หัวบึง ต าบล/แขวง บ้านขาว อ าเภอ/เขต เมือง จังหวัด 
อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41111 

สัมภาษณ์วันที่14 ธันวาคม 2556 

ประวัติความหมายของลายผ้าพญานาค  

ตั้งแต่สมัยก่อนบ้านนาข่า ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี มีปุาที่อุดมสมบูรณ์ มีทั้งสัตย์
ปุานานาชนิด เช่น มีเสือ มีพญานาคและสัตย์อ่ืนๆ อีกมากมาย ทุกคนในหมู่บ้านมีวิถีชีวิตที่
เรียบง่าย ในน้ ามีปลาในนามีข้าว ชาวบ้านมีอาชีพคือท่อผ้ามัดหมี่ เรื่องพญานาคเป็นที่เลื่องลือ
มากทั้งในหมู่บ้านและที่ใกล้เคียง มีเรื่องเล่าต่อกันมาว่า มีพญานาคชื่อนาคาเทวี (เป็นตัวเมีย) 
มายืมฟืม (หรือท่ีทอผ้า) จากชาวบ้าน และในทุกวันพระพญานาคก็จะเข้ามาท่ีวัด และชาวบ้าน
ก็จะได้ยินเสียงดังภายในวัดดัง ปึ๊งปึ๊ง อยู่หลายรอบ คุณพ่อ เฉลิมชัย ไชยวงศ์คิดว่าจะท ายังไง
ให้พญานาคอยู่ในลายผ้ามัดหมี่ได้และเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน มีที่เดียวในประเทศไทย และ
หนึ่งเดียวในโลก ภายในผ้ามีต้นยางใหญ่อยู่ตรงกลาง หมายถึง ต้นยางประจ าหมู่บ้าน และมี
พญานาคนาคาเทวีรอบต้นยางอยู่ ส่วนที่อ่ืนๆก็ประกอบด้วยลายต่างๆ ให้สวยงาม และนี้จึง
เป็นที่มาของลายผ้าพญานาคของหมู่บ้านนาข่า เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและด ารงไว้ซึ่ง
ความเป็นอยู่วิถีชีวิต อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้านให้คนรุ่นหลังได้สัมผัสได้เห็นผ้า 
อันทรงคุณค่าของบ้านนาข่า จ.อุดรธานีต่อไป 
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ภาพที่ 145  นายเฉลิมชัย ไชยวงศ์ผู้คิดลายพญานาค 
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5. ชื่อภูมิปัญญาด้านแบบลายผ้า  ลายสามกษัตริย์ 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล  คุณ  อิทธิพล สัจจะไพบูรย์    อายุ   65 ปี 
ที่อยู ่   บ้านเลขท่ี  89 หมู่ 7  บ้านผือ  อ าเภอ บ้านผือ   จังหวัด อุดรธานี 
หมายเลขโทรศัพท์   185-7419718 

วันที่สัมภาษณ์  วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

ประวัติความเป็นมาของลายผ้า 

ผ้าสามกษัตริย์ เป็นการทอผ้าพื้นเมืองของกลุ่มชาวบ้านบ้านผือ ซึ่งเป็นการสืบทอดมา
แต่รุ่นปูุ รุ่นย่า ตาทวด (ผลิตกันหลายจนเป็นที่รู้จักกันทั่วไป) บ้านอ่ืนๆก็มีเหมือนกันแต่ไม่
เยอะเท่า ทางบ้านผือและลูกหลานเกิดใหม่ก็น า เอามาผสมผสานกันก่อเกิดเป็น งาน
หัตถกรรม ฝีมืออันล้ าค่าเดิมผ้าลายสามกษัตริย์เกิดจากการน าเอาวัตถุดิบ3ชนิด มาก่อให้เป็น
ผ้าผืนเดียวกัน วัตถุดิบเหล่านั้น ได้แก่  

1.ไหม  
2.ด้าย  
3.ฝูาย 

จึงมีชื่อเรียกว่าผ้าสามกษัตริย์ เมื่อใช้วัตถุดิบ 3ชนิดมาทอรวมกันจะท าให้เกิดปัญหา
คือ การขาดง่ายของผ้าเนื่องจากคุณสมบัติและวิธีการดูแลรักษาของวัตถุดิบที่แตกต่างกันจาก
รุ่นต่อรุ่น ผ่านกาลเวลา การพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันลายผ้าหรือกรรมวิธีมีหลายขึ้นกว่า
แต่ก่อนผ้าที่ชาวบ้านบ้านผือผลิตขึ้นนั้น แบ่งตามลักษณะทอมีอยู่ 3 ประเภท คือ 

1.ผ้าพื้น เป็นผ้าทอลายขัดใช้เส้นยืนและเส้นพุ่งสีเดียวทอตลอดทั้งผืน เป็นผ้าพื้นเรียบ 
ไม่มีลาย เช่นม่อฮ่อมผ้าพ้ืนฝูายฯลฯ 

2.ผ้าลายเป็นผ้าที่ทอออกมาแล้วจะมีลวดลายบนผืนผ้าต่างจากผ้าพ้ืน เช่น ผ้าขาวม้า 
ผ้าโสร่งผ้าหางกระรอก ผ้าลายลูกแก้ว ผ้ามัดหมี่ฯลฯ 

3.ผ้ายกดอก เป็นผ้าทอลายพิเศษต่างจากลายขัดธรรมดา ลายผ้าเกิดจากการใช้ตะ
กอบกี่มากข้ึนและผ้าสามกษัตริย์ในรูปแบบต่างๆเช่น ผ้าไหมมัดหมี่   ผ้าแพร    ผ้าโสร่ง 
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ภาพที่ 146 ลายสามกษัตริย์ 
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6. ชื่อภูมิปัญญาด้านแบบลายผ้า   ผ้าลายกระจับเครือ 

ชื่อผู้ให้ข้อมูล คุณยาย แหล่  พาสีราษฏร์ อายุ 66     ปี  
ที่อยู ่ บ้านเลขที่ 155 ม . 7 ชุมชน 2 ต.โนนสูง  อ. เมือง  จ. อุดรธานี  
หมายเลขโทรศัพท์ 082-1125618 

สัมภาษณ์วันที่  14 ธันวาคม 2556 

ประวัติ ความหมายของลายผ้า 

 ลายผ้านี้เกิดจากจินตนาการของคุณยาย  แหล่  พาสี  ราษฎรซึ่งมีความคิดริเริ่มมา
จาก พืชชนิดหนึ่ง ชื่อว่า กระจับ โดยท่านเห็นว่า พืชชนิดนี้มีรูปร่างที่แปลกตาดี จึงน ามาเป็น
แบบลายผ้า และเพ่ือให้สวยงามนั้น ท่านได้เพ่ิมรวดลายไว้รอบกระจับ คล้ายเครือไม้  จนได้ตั้ง
ชื่อว่า ผ้าลายกระจับเครือ 

 
ภาพที่ 147 คุณยาย แหล่  พาสีราษฏร์ผู้ออกแบบลายผ้า 
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ภาพที่ 148  ผ้าลายกระจับเครือ 
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7. ชื่อภูมิปัญญาด้านแบบลายผ้า ผ้าท่อลายนาคของไทพวน 

ผู้ให้ข้อมูล  นางจีราวรรณ  จันทะเลิศ  อายุ  45  ปี              
ที่อยู ่บ้านเลขท่ี  258  หมู่ 14 บ้านผือใน ต. บ้านผือ   อ. บ้านผือ   จ.อุดรธานี 
วันที่สัมภาษณ์ วันที่  15  ธันวาคม  2556 

ประวัติความเป็นมาของลายผ้า 

ลายผ้าเกิดขึ้นจากฝีมือของชาวไทพวน  ที่อพยมมาจากเมืองลาว  เมืองเชียงขวาง มา
ตั้งถิ่นฐานที่อ าเภอบ้านผือ  ชาวบ้านได้มีการคิดน าผ้ามัดหมี่ที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก มาท าเป็น
เครื่องนุ่งห่ม และได้คิดค้นลายผ้าขึ้นเพ่ือเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  โดยมีการคิดค้นขึ้นมา
จากลายพญานาค ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือของคนสมัยก่อน จึงได้น าลายพญานาคมาท าเป็น
ลายผ้า ที่เรียกว่า  ลายผ้านาคน้อย และ ลายผ้านาคใหญ่   ลายผ้านี้มีอายุประมาณ111ปี
กว่าๆจนเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดอ่ืนๆโดยมีคุณ จีราวรรณ เป็นผู้
สืบทอดในปัจจุบันและได้มีการจัดตั้งชมรมไทพวนตั้งคณะกรรมการไทพวนขึ้น เพ่ือที่จะ
ช่วยกันคิดค้นลายผ้าใหม่ๆต่อจาก ปูุย่าตายาย(ผู้เฒ่าผู้แก่)ของเราสืบต่อกันไป 

 
ภาพที่ 149 ผ้าท่อลายนาคของไทพวน 
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8. ชื่อภูมิปัญญาด้านแบบลายผ้า  ผ้าทอลายนาคน้อย 

ชื่อผู้ให้ข้อมูล คุณยายดวงปี  ชาวกล้า อายุ 74 ปี  
ที่อยู ่บ้านเลขท่ี6 หมู่2 ต าบลเพ็ญ อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 
สัมภาษณ์วันที่ 7 เดือน ธันวาคม 2556 

ประวัติความเป็นมา/ความหมาย 

เนื่องจากอ าเภอเพ็ญมีเขตแดนอยู่ใกล้กับจังหวัดหนองคาย คาดการณ์ว่าผ้าทอลาย
นาคน้อยนี้ได้รับอิทธิพลมาจากชาวจังหวัดหนองคายที่มีความเชื่อเรื่องพญานาค ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาสังเกตได้จากในลายผ้าจะมีการน าลวดลายของนาคและลาย
คล้ายดอกไม้ลงในผืนผ้า เปรียบดังนาคน้อยได้น าดอกไม้มาถวายพระพุทธเจ้า ลายผ้านี้มีความ
สวยงานอ่อนช้อยชาวบ้านจึงนิยมทอไว้คู่บ้านและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น 

 

ภาพที่ 150 ผ้าทอลายนาคน้อย 
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9. ชื่อภูมิปัญญาด้านแบบลายผ้า  ลายผ้านกยูง 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล:  คุณสุพัฒ  มะโนสินธุ์ อายุ  42 ปี 
ที่อยู ่:142 หมู่11 ต.บ้านโปร่ง  อ.ศรีธาตุ  จ.อุดรธานี 41231 

วันที่สัมภาษณ์: วันอาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม 2556 

ประวัติ ความหมายของลายผ้า 

การทอผ้ามัดหมี่ของชาวต าบลบ้านโปร่งได้มีมาอย่างยางนาน โดยการเรียนรู้และ
ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษรุ่นสู่รุ่น ซึ่งตัวของคุณสุพัฒ มะโนสินธุ์ ก็เช่นกันได้เรียนการ
ทอผ้ามัดหมี่มาจากปูุย่าตายายของท่านผ้ามัดหมี่ลายนี้ชื่อว่า ผ้ามัดหมี่ลายนกยูง ซึ่งมี
แนวความคิดมาจากนกยูงเพราะเวลานกยูงกางปีกออกสวยงามมาก และนกยูงยังเป็นสัตว์
มงคล สัตว์แห่งความโชคดี สัตว์แห่งโชคลาภก็เลยได้ความคิดดีๆมาทอผ้าพอทอออกมาสวย
สง่าเปรียบเสมือนนกยูง 

 

ภาพที่ 151 ลายผ้านกยูง 
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10. ชื่อภูมิปัญญาด้านแบบลายผ้า ผ้ามัดหมี่ลายกุญแจประยุกต์ 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล คุณแม่ละพิณ   เชี่ยวชาญ      อายุ 52  

ที่อยู ่บ้านเลขท่ี 8 หมู่ 15 บ้านพรพิบูลย์ ต. บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี  
หมายเลขโทรศัพท ์085-7423676 

สัมภาษณ์วันที่ 11 ธันวาคม 2556 

ประวัติเป็นมาของลายผ้า :  
ลายผ้าเกิดจากความคิดริเริ่มดั่งเดิมตั้งแต่สมัยปูุยาตายายของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใน

บ้านดงยาง-พรพิบูลย์ อ าเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี สมัยก่อนเรียกลายผ้านี้ว่า”ลาย
กุญแจบ่ไข” ซึ่งเป็นลายที่มีลักษณะคล้ายแม่กุญแจหลายๆดอกต่อกัน ปัจจุบันนี้ ได้เปลี่ยนชื่อ
มาเป็น”ลายกุญแจประยุกต์”และมีการปรับเปลี่ยนลายผ้าใหม่ขึ้นเพ่ือให้ได้ลายผ้าใหม่ที่
สวยงาม ประณีต เกิดความหลากหลายและเป็นที่ต้องการของคนรุ่นใหม่ ปัจจุบันมี การ
สร้างสรรค์ลายผ้าหลากหลายลวดลายโดย มีทั้งลายที่พัฒนาประยุกต์มาจากลายเดิมที่มีอยู่
และคิดค้นประดิษฐ์ลวดลายขึ้นใหม่เพ่ือให้เกิดความแปลกใหม่และเป็นการเพ่ิมทางเลือกใหม่
ให้ผู้บริโภคลายผ้าต่างๆลายผ้าใหม่ที่เกิดขึ้นเกิดการคิด การออกแบบร่วมกันของคนในชุมชน 
ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วยังเป็นการเชื่อสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชน
อีกด้วยจุดเด่นของผ้า  

นอกจากจะมีลายที่สวยงามแปลกใหม่แต่ยังคงซึ้งความเป็นเอกลักษณ์ของผ้าไทยแล้ว
ยังได้น าสี “คราม”ซึ้งเป็นสีที่สกัดจากต้นครามมาใช้ในการย้อมผ้าท าให้ลายผ้าเกิดสีที่โดดเด่น
มาก และเป็นที่ต้องการของท้องตลาด ซึ่งผ้ามัดหมี่ย้อมครามนี้นับว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญ
ของชุมชนและเป็นที่แพร่หลายประจักษ์แก่สายตาของผู้คนทั่วทุกภาคในประเทศไทย ผ้า
มัดหมี่ย้อมครามของอ าเภอพิบูลย์รักษ์จึงเป็นที่รู้จัก โด่งดัง มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในวงการผ้า
มัดหมี่ 
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ภาพที่ 152 ผ้ามัดหมี่ลายกุญแจประยุกต์ 
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11. ชื่อภูมิปัญญาด้านแบบลายผ้า ผ้าท่อลาย กรมปุาไม้ 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล นางสมบูรณ์  เรืองสิน  อายุ 52ปี  
ที่อยูบ่้านเลขท่ี 76 หมู่ 9 บ้านหนองกาลึม ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 
หมายเลขโทรศัพท0์81-181-3931 

วันที่สมัภาษณ์  วันที่7ธันวาคม 2556 

ประวัติ / ความเป็นมา 

ลายผ้าเกิดขึ้นจากของภูมิปัญญาของหมู่บ้าน และได้ท าการทดลองมัดลายผ้าให้ได้
ตามแบบที่ตั้งไว้ซึ่งในที่นี้คือลายกรมปุาไม้ที่ชาวบ้านได้คิดขึ้น เนื่องจากภูมิอากาศและบริเวณ
พ้ืนที่นั้นเป็นพ้ืนที่ใกล้ภูเขาและได้มีผู้แนะน าท าลายกรมปุาไม้นี้คือท่านเดชศักดิ์ บุตรดี ท่านได้
ด ารงต าแหน่งอยู่ที่กรมปุาไม้นั้นชาวบ้านเลยได้ท าผ้ามัดหมี่เป็นสัญลักษณ์กรมปุาไม้เพ่ือได้
แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ของชาวบ้านและสัญลักษณ์ของหมู่บ้านซึ่งสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 

 

ภาพที่ 153 นางสมบูรณ์  เรืองสิน 
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ภาพที่ 154  ผ้าท่อลาย กรมปุาไม้ 
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  12. ชื่อภูมิปัญญาด้านแบบลายผ้า  ผ้าท้อลายหมี่ดอกแก้ว 

ชื่อผู้ให้ข้อมูล คุณยายบุญถม ทักษิณบุตร อายุ 66 ปี 
ที่อยู ่บ้านเลขท่ี 17 หมู่ 3 บ้านดงใหญ่ ต. เชียงหวาง อ.เพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 
สัมภาษณ์วัน เสาร์ที่14 ธันวาคม พ.ศ.2556 

ประวัติ ความหมายของลายผ้า 

ลายผ้าเกิดจากความคิดของบรรพบุรุษ ได้คิดมาประยุกต์ตกแต่งใส่เป็นเครื่องนุ่งห่ม 
โดยได้คิดค้นกานมัดหมี่ผ้าให้เป็นลายหรือสัญลักษณ์ของท้องถิ่น โดยบ้านดงใหญ่อยู่ใกล้บ้าน
นาข่าและจังหวัดหนองคายซึ่งได้รับลายส่วนมากจะเป็นลายนาค ไม่ว่าจะ นาคหัวโป นาคง่า 
ชาวบ้านแถวนี้นิยมรับจ้างรับผ้าที่บ้านนาข่ามาท้อที่บ้าน  ส่วนลายนาค ลายหมี่ดอกแก้ว  
ผู้คิดค้นเป็นบรรพบุรุษได้ถ่ายทอดต่อๆกันมาจนถึงรุ่นหลัง เมื่อเห็นว่าลายผ้าสวยก็ได้
แพร่กระจายพากันท้อและส่งเข้าบ้านนาข่าตัดเป็นชุดขาย 

 

ภาพที่ 155 คุณยายบุญถม ทักษิณบุตร 
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ภาพที่ 156 ผ้าท้อลายหมี่ดอกแก้ว 
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แบบบันทึกภูมิปัญญา 

ชื่อภูมิปัญญา .........................................................  
ชื่อผู้ให้ข้อมูล .........................................................อายุ ………………. ปี 
ที่อยู ่......................................................... .........................................................  
สัมภาษณ์วันที่ ......................................................... 
เบอร์โทรศัพท์......................................................... 
ประวัติความเป็นมา 

......................................................... ................................................ ......... 

......................................................... .........................................................  
ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ  
......................................................... ............................................... .......... 
......................................................... .........................................................  

วัตถุดิบที่ใช้แหล่งที่มา 

......................................................... ............................................. ............ 

......................................................... .........................................................  

วัตถุประสงค์/ประโยชน์ 

......................................................... ............................................... .......... 

......................................................... .........................................................  
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ประวัติผู้เรียบเรียง 
ชื่อ-สกุล  นางสาวนวรัตน์ บุญภิละ  

ต าแหน่ง  
- หัวหน้ากลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานี 
- อาจารย์สอนรายวิชาสังคมวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ,รายวิชาวิถีไทย

พ้ืนถิ่นอุดรธานี 
คุณวุฒิประวัติการศึกษา 

- ศศบ.ศิลปศาสตร์บัณฑิต การพัฒนาชุมชน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2538 

- ศศม. ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 

ประวัติการท างาน 

๑. อาจารย์โรงเรียนศึกษาพิเศษสุพรรณบุรี  พ.ศ. 2540- 2544 
๒. อาจารย์พิเศษโรงเรียนเทคนิคบรรหาร-แจ่มใส พ.ศ. 2541-2544 
๓. อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน 

ผลงานเด่น / ผลงานวิจัย 

๑. เรียบเรียงเอกสารประกอบการสอน วิชาวิถีไทย 
๒. เรียบเรียงเอกสารประกอบการสอน วิชาสังคมวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
๓. เรียบเรียงเอกสารประกอบการสอน วิชาวิถีไทย พ้ืนถิ่นอุดรธานี 
๔. งานวิจัยความส านึกในคุณค่าวัฒนธรรมไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานี  ปีการศึกษา 2545.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 
 

ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก  ส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
หมายเลขโทรศัพท ์  086-4515093 

E-mail: navarat523@gmail.com 
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