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เกริ่นนำ
เมืองแห่ งธรรมะ มีพระนั่งดิน ถิ่นทอนำ้ ไหล ผ้ ำทอไทลือ้ นำ้ ตกเลื่องลือ คะแนงนำ้ มิน ป่ ำไม้ ผืนดิน อุดมสมบูรณ์

หากจะกล่าวถึง ประวัติและความเป็ นมา ของหมูบ่ ้ านเกษตรสมบูรณ์ หมูท่ ี่ 15 ตาบลร่ มเย็น อาเภอเชียงคา จังหวัด
พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56110 แล้ วนัน้ ถึงแม้ วา่ จะเป็ นหมูบ่ ้ านที่ตงขึ
ั ้ ้นมาใหม่ เมื่อวันเสาร์ ที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2507 ตรง
กับวันแรม 13 ค่า เดือน 8 เหนือ โดยที่มีครอบครัวของ พ่ออุ้ยแก้ ว แม่อ้ ยุ สุ มาสุข และ ครอบครัวของ พ่ออุ้ยเงิน แม่เบ้ า รุ่ งเรื อง
เป็ นสองครอบครัวที่มาตังอยู
้ ่ ณ บริ เวณหมูบ่ ้ านเกษตรสมบูรณ์แห่งนี ้เป็ นครัง้ แรก และ ต่อมาทางราชการได้ ตงให้
ั ้ เป็ นหมู่บ้าน
อย่างถูกต้ องตามพระราชบัญญัติการปกครองบริ หารส่วนท้ องถิ่น เมื่อปี พุทธศักราช 2534 ซึง่ ถ้ านับตามจานวนปี พุทธศักราช
แล้ ว หมูบ่ ้ านเกษตรสมบูรณ์ของเรา ก็เพิ่งมีมาได้ ประมาณ 48 ปี (ปั จจุบนั ปี พ.ศ. 2555) ถ้ าเปรี ยบเทียบกับอายุของมนุษย์เรา
แล้ ว ก็คงเปรี ยบได้ แค่วยั กลางคนเท่านันเอง
้
แต่ในความเป็ นจริ งแล้ ว บรรดาผู้คนที่อาศัยอยู่บริ เวณหมูบ่ ้ านแห่งนี ้นัน้ มีมาก่อนตังแต่
้ สมัยบรรพบุรุษ ซึง่ ก็ได้ สืบเชื ้อ
สายกันมา และพากันอพยพ พร้ อมกับย้ ายที่อยู่เพื่อแสวงหาที่ทามาหากินที่อดุ มสมบูรณ์ แห่งใหม่อยู่เป็ นเนืองๆ ซึง่ ผู้เขียนเองก็
ได้ พยายามรวบรวมและเรี ยบเรี ยง ได้ สอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ พ่ออุ้ยแม่อ้ ยุ รวมไปถึงครู บาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์สามเณร พ่อน้ อย
พ่อหนาน และจากบรรดาปราชญ์ผ้ รู ้ ู ตา่ งๆ อีกทังได้
้ ค้นคว้ าจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ได้ ขอความรู้ จากหลายๆที่ หลายๆ
แห่งนามาประติดประต่อกัน เพื่อให้ มีข้อมูลที่จะเป็ นหลักฐานเชื่อมกัน อีกทังให้
้ ได้ รับรู้ ถงึ ประวัติความเป็ นมาของชุมชนต่างๆ
รอบหมูบ่ ้ านของเรา ซึง่ ผู้คนในอาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา ส่วนใหญ่แล้ วเป็ นชนชาติพื ้นเมืองดังเดิ
้ ม หรื อ คนเมืองล้ านนา
นัน่ เอง ที่อาศัยอยู่บริ เวณพื ้นที่แห่งนี ้ตังแต่
้ โบราณกาลเป็ นต้ นมา แต่ในปั จจุบนั นี ้ อาเภอเชียงคาของเรา มีผ้ คู นอยู่จานวนไม่น้อย
ที่อาศัยอยู่รวมกันถึง 5 ชนชาติพนั ธุ์ หลักๆ ดังนี ้ คือ
1. พี่น้องชนชำติพันธุ์พนื ้ เมือง ใช้ ภาษาล้ านนา เป็ นภาษาสื่อสารกัน มีอกั ษรหรื ออักขระล้ านนาเป็ นตัวหนังสือเขียน
2. พี่น้องชนชำติพันธุ์ไทลือ้ ใช้ ภาษาไทลื ้อเป็ นภาษาสื่อสารกัน มีอกั ษรหรื ออักขระธรรม ซึง่ ก็ใช้ อกั ษรล้ านนา ซึง่
บางครัง้ แทบจะแยกไม่ออกระหว่างคนพื ้นเมืองกับพี่น้องไทลื ้อ ซึง่ มีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่คล้ ายคลึงกัน
3. พี่น้องชนเผ่ ำเมี่ยน หรื อ เย้ ำ ซึง่ ส่วนใหญ่จะมีวฒ
ั นธรรมชนเผ่า และมีที่อยู่อาศัยอยู่บนภูเขาหรื ออยู่ใกล้ ภเู ขา
4. พี่น้องชนเผ่ ำม้ ง หรื อ แม้ ว มีวฒ
ั นธรรมประจาชนเผ่า อาศัยอยู่พื ้นลาบใกล้ เชิงเขา
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5. พี่น้องชนเผ่ ำไทยอีสำน ซึง่ ได้ อพยพมาหาที่ทากินแห่งใหม่เป็ นหมูบ่ ้ านที่ย้ายถิ่นฐานมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตังแต่
้ ปี พ .ศ.2502 ทังชาวไทยอี
้
สานและชาวผู้ไท ซึง่ มาจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้ อยเอ็ด ขอนแก่น นครราชสีมา นครพนม
และมุกดาหาร ซึง่ ก็มีหลายหมูบ่ ้ าน หลายชุมชนในตาบลต่างๆ ในอาเภอเชียงคานี ้
( หมายเหตุ ปั จจุบนั ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2545 ได้ มีโครงการบ้ านเล็กในป่ าใหญ่ เกิดขึ ้นมาจากพระราชดาริ ได้ มีการอพยพชาวเขาเผ่าต่างๆ จากจังหวัดเชียงใหม่ มาอีก 4 เผ่า เพื่อมา
ดูแลป่ าต้ นน ้าญวน ที่บ้านหนองห้ า ต.ร่มเย็น อ.เชียงคา จ.พะเยา อันได้ แก่ เผ่าเมี่ยนหรื อเย้ า เผ่าอาข่า เผ่ามูเซอ และชนเผ่าประกากะญอ หรื อ กะเหรี่ ยง )
http://www.kasetsomboon.org/th/2009-10-15-11-58-59.html

แผนที่บริเวณพืน้ ที่อำเภอเชียงคำ

สาหรับการกล่าวถึง ประวัติบ้านเกษตรสมบูรณ์แห่งนี ้นัน้ จะขอกล่าวถึงเฉพาะประวัติศาสตร์ เรื่ องราวหรื อตานาน ใน
พื ้นเขตอาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา โดยที่จะเน้ นไปเฉพาะเขตตาบลร่ มเย็น และบริ เวณพื ้นที่ใกล้ เคียง อันเป็ นที่ตงของหมู
ั้
บ่ ้ าน
เกษตรสมบูรณ์ของเราเป็ นส่วนใหญ่นะครับ โดยจะขอแยกออกเป็ นประวัติศาสตร์ ความเป็ นมา ตานาน ในส่วนต่างๆ จานวน 5
ส่วนด้ วยกันดังนี ้
1.ในส่ วนแรก ขอนำเสนอหลักฐำน ทำงประวัตศิ ำสตร์ ที่ได้ ข้อมูลมำจำกเว็ปไซต์ วิกพ
ิ ีเดีย สำรำนุกรมเสรี ที่
ได้ บันทึกเรื่ องรำวหลักฐำนประวัตอิ ำเภอเชียงคำ ไว้ ดังนี ้ คือ
อาเภอเชียงคา เป็ นอาเภอหนึง่ ในจังหวัดพะเยา ตังอยู
้ ่ในบริ เวณที่ราบลุม่ แม่น ้าลาว แม่น ้ายวน และแม่น ้าแวน ซึง่ เป็ น
ลุม่ น ้าย่อยของลุม่ แม่น ้าอิง ในอดีตเป็ นแอ่งอารยธรรมของชุมชนที่มีวิถีชีวิตที่ผกู พันกับสายน ้า ความเป็ นมาของอาเภอเชียงคา
ปรากฏในรู ปแบบตานาน 2 ตานานในสมัยพุทธกาลที่เกี่ยวข้ องกับพระพุทธเจ้ า
ตามตานานพระธาตุดอยคา ฉบับวัดหนองร่ มเย็น เมืองเชียงคามีชื่อเดิมว่า เวียงชะรำว ตังอยู
้ ่ในพื ้นที่บ้านคุ้มหมู่ 6
ตาบลร่ มเย็น อาเภอเชียงคา พระยาผู้ปกครองเมืองได้ สร้ างพระธาตุไว้ บนดอยนอกเมืองเพื่อล้ างบาป ต่อมามีผ้ พู บแหล่งทองคา
ขนาดใหญ่ ในลาธารหลังดอย ดอยนันได้
้ ชื่อว่า “ดอยคำ” พระธาตุบนดอยก็ชื่อว่า”พระธำตุดอยคำ” เมืองชะราวก็เปลี่ยนชื่อ
เป็ น “เมืองเชียงคา”
แต่ตานานพระเจ้ านัง่ ดิน พญาผู้สร้ างเมืองชื่อว่า “พญำคำแดง” และเมืองนันชื
้ ่อ “พุทธรส” ประชาชนชาวเมืองมี
ความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ได้ สร้ างพระพุทธรูปมีนามว่า “พระเจ้ านัง่ ดิน” พระพุทธเจ้ าทานายว่า สืบไปภายหน้ าเมืองจะ
เจริ ญรุ่ งเรื อง และอุดมไปด้ วยสินทรัพย์และจะได้ ชื่อว่า “เมืองเชียงคำ”
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พระเจ้ ำนั่งดิน พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ค่ เู มืองเชียงคำ

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 ประเทศไทยจัดระบบการปกครองแผ่นดินส่วนภูมิภาค
เป็ นแบบมณฑลเทศาภิบาล จังหวัด อาเภอ ตาบล หมูบ่ ้ าน ครัง้ นัน้ อาเภอเชียงคาอยู่ในแขวงน ้าลาว (รวมพื ้นที่อาเภอเทิง
จังหวัดเชียงรายอยู่ด้วย) พื ้นที่ในเขตการปกครองของจังหวัดน่าน โดยมี เจ้ าสุริยวงศ์ ดารงตาแหน่งข้ าหลวงประจาแขวง ที่วา่
การแขวงตังอยู
้ ่ ณ วัดพระแก้ ว บ้ านเวียง ม.6 ตาบลเวียง อาเภอเชียงคา ต่อมาทางราชการ ได้ ยบุ และปรับปรุ งแขวงน ้าลาว โดย
จัดเป็ นบริ เวณน่านเหนือ มีเขตการปกครองครอบคลุมพื ้นที่อาเภอเชียงคา อาเภอปง จังหวัดพะเยา อาเภอเทิง และบางส่วนของ
อาเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย
เมื่อปี พ.ศ. 2450 กระทรวงมหาดไทยได้ ยกเลิกตาแหน่งข้ าหลวง ตาแหน่งเจ้ าเมือง ตังเป็
้ นจังหวัด อาเภอ ตาบล
หมูบ่ ้ านเหมือนกันทัว่ ประเทศ จัดตังจั
้ งหวัดเชียงราย แขวงน ้าลาวถูกยุบและแยกเป็ นเมืองเทิง และเมืองเชียงคา เมืองเชียงคามี
ฐานะเป็ นอาเภอหนึง่ ขึ ้นกับจังหวัดเชียงราย ตังพระยาพิ
้
ศาลคีรี ดารงตาแหน่ง นายอาเภอเชียงคาเป็ นคนแรก
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2520 ได้ มีพระราชบัญญัติจดั ตังจั
้ งหวัดพะเยาขึ ้น แบ่งเขตการปกครองจากจังหวัดเชียงราย โดย
โอนอาเภอพะเยา อาเภอแม่ใจ อาเภอดอกคาใต้ อาเภอจุน อาเภอปง อาเภอเชียงม่วน และอาเภอเชียงคา รวม 7 อาเภอ จัดตัง้
เป็ นจังหวัดพะเยา
เมื่อวันที่ 26 มิถนุ ายน 2539 กระทรวงมหาดไทยได้ ออกพระราชกฤษฎีกา แบ่งพื ้นที่อาเภอเชียงคาเป็ น กิ่งอาเภอภูซาง
ประกอบด้ วย 5 ตาบล คือ ตาบลสบบง ตาบลภูซาง ตาบลเชียงแรง ตาบลทุ่งกล้ วยและตาบลป่ าสัก โดยมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่
15 กรกฎาคม 2539
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 กระทรวงมหาดไทยได้ ออกพระราชกฤษฎีกายกฐานะ กิ่งอาเภอภูซาง ขึ ้นเป็ น อาเภอ
ภูซาง โดยมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 8 กันยายน 2550
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ที่ตัง้ และอำณำเขต
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

อาเภอเทิง (จังหวัดเชียงราย) และอาเภอภูซาง
แขวงไชยะบุลี (ประเทศลาว) และอาเภอสองแคว (จังหวัดน่าน)
อาเภอสองแคว (จังหวัดน่าน) และอาเภอปง
อาเภอจุน และอาเภอเทิง (จังหวัดเชียงราย)

กำรแบ่ งเขตกำรปกครอง
กำรปกครองส่ วนภูมิภำค อาเภอเชียงคาแบ่งพื ้นที่การปกครองออกเป็ น 10 ตาบล 134 หมูบ่ ้ าน ได้ แก่
1 หย่วน
(Yuan)
15
หมูบ่ ้ าน
2. น ้าแวน
(Nam Waen)
14
หมูบ่ ้ าน
3. เวียง
(Wiang)
10
หมูบ่ ้ าน
4. ฝายกวาง
(Fai Kwang)
17
หมูบ่ ้ าน
5. เจดีย์คา
(Chedi Kham)
12
หมูบ่ ้ าน
6. ร่ มเย็น
(Rom Yen)
22
หมูบ่ ้ าน * บ้ านห้ วยเดื่อดอยนาง ขอแยกตังหมู
้ บ่ ้ านใหม่จากบ้ านประชาภักดี เมื่อ 22 ต.ค. 2555
7. เชียงบาน
(Chiang Ban)
11
หมูบ่ ้ าน
8. แม่ลาว
(Mae Lao)
14
หมูบ่ ้ าน
9. อ่างทอง
(Ang Thong)
13
หมูบ่ ้ าน
10. ทุ่งผาสุข
(Thung Pha Suk)
7
หมูบ่ ้ าน
กำรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ท้ องที่อาเภอเชียงคาประกอบด้ วยองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น 11 แห่ง ได้ แก่
1. เทศบาลตาบลเชียงคา ครอบคลุมพื ้นที่บางส่วนของตาบลหย่วน
2. เทศบาลตาบลบ้ านทราย ครอบคลุมพื ้นที่ตาบลเวียงทังต
้ าบล
3. เทศบาลตาบลฝายกวาง ครอบคลุมพื ้นที่ตาบลฝายกวางทังต
้ าบล
4. เทศบาลตาบลหย่วน ครอบคลุมพื ้นที่ตาบลหย่วน (นอกเขตเทศบาลตาบลเชียงคา)
5. องค์การบริ หารส่วนตาบลน ้าแวน ครอบคลุมพื ้นที่ตาบลน ้าแวนทังต
้ าบล
6. องค์การบริ หารส่วนตาบลเจดีย์คา ครอบคลุมพื ้นที่ตาบลเจดีย์คาทังต
้ าบล
7. องค์การบริ หารส่วนตาบลร่ มเย็น ครอบคลุมพื ้นที่ตาบลร่ มเย็นทังต
้ าบล
8. องค์การบริ หารส่วนตาบลเชียงบาน ครอบคลุมพื ้นที่ตาบลเชียงบานทังต
้ าบล
9. องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่ลาว ครอบคลุมพื ้นที่ตาบลแม่ลาวทังต
้ าบล
10. องค์การบริ หารส่วนตาบลอ่างทอง ครอบคลุมพื ้นที่ตาบลอ่างทองทังต
้ าบล
11. องค์การบริ หารส่วนตาบลทุ่งผาสุข ครอบคลุมพื ้นที่ตาบลทุ่งผาสุขทังต
้ าบล
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ภำพวิถชี วี ิตชำวไทลือ้

2.ในส่ วนที่สอง เป็ นตำนำนของพี่น้องชำวไทลือ้ ซึ่งก็ถือได้ ว่ำ เป็ นชนชำติพันธุ์ท่ อี พยพเข้ ำมำอยู่อำศัยในพืน้ ที่เขต
อำเภอเชียงคำของเรำจำนวนมำกเป็ นอันดับสอง ซึ่งตำมหลักฐำนทำงประวัตศิ ำสตร์ ได้ กล่ ำวไว้ ดังนี ้
ในปี พ.ศ. 2331 พระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 ได้ มีรับสัง่ ให้ เจ้ า อัตถวรปั ญโญ เจ้ าผู้ครอง นคร
น่าน ไปตีเมือง เชียงตุง และกวาดต้ อน ชาวไทยใหญ่ จากรัฐฉาน ประเทศพม่า กับชาวไทลื ้อ จากแคว้ นสิบสองปั นนาประเทศ
จีน อันประกอบด้ วย เมืองพง เมืองมาง เมืองหย่วน ฯลฯ อันแต่ละเมือง ก็มีเจ้ าผู้ครองนคร ปกครองอยู่
บรรดาผู้คน ที่ถกู กวาดต้ อน มาให้ ไปอยู่ที่เมือง เชียงม่วน (อ. เชียงม่วน จ. พะเยา) โดยมีเจ้ า ผู้ครองนคร ที่ทรงพระนาม
ว่า พญาคา และพญาธนะรวมอยู่ด้วย และมีความเห็นว่า อันเมืองเชียงม่วนนี ้ จะทาอาชีพใด หรื อการเกษตร ก็ไม่คอ่ ย ที่จะ
ได้ ผลดีนกั จึงขออนุญาต เจ้ าเมืองน่าน อพยพผู้คน ไปอยู่เมืองเชียงคา ( อ. เชียงคา จ. พะเยา ในปั จจุบนั ) และได้ ตังชื
้ ่อ
หมูบ่ ้ าน นี ้ว่า " บ้ านมาง " โดยได้ เอาชื่อเมืองมางที่เคยอยู่ใน อดีตมาตังเป็
้ นชื่อ หมูบ่ ้ าน พญาทังสอง
้
ได้ นาพวกชาว ไทลื ้อ มาตัง้
ถิ่นฐาน หรื อที่อยู่อาศัย พร้ อมกับ ประกอบอาชีพ ตามที่ถนัด และได้ พากัน สร้ างวัดขึ ้นมา วัดหนึง่ โดยตังชื
้ ่อวัดว่า " วัดมาง "
ต่อมาปี พ.ศ. 2396 พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 4 มีรับสัง่ ให้ เจ้ า อนันตวรฤทธิ์เดชฯ เจ้ าผู้ครอง
นครน่านไปตีเมือง สิบสองปั นนา เมืองเชียงรุ้ งอีก ปรากฏว่า พอถึงเจ้ าเมืองเชียงรุ้ ง ยอมสวามิภกั ดิ์ แต่โดยดี และยังพบชาวไท
ลื ้อ กลุม่ หนึง่ ตกอยู่ภายใต้ อิทธิพลของจีนฮ่อ ซึง่ ปกครอง ด้ วยระบบ ทารุ ณโหดร้ าย จึงได้ ทรงช่วยเหลือ ไทลื ้อเหล่านัน้ ให้ พ้น
จากอิทธิพล อันเลวร้ าย โดยการกวาดต้ อน เข้ ามาอยู่ที่บ้านเหงา อ.เทิง จ. เชียงราย
ครัน้ ถึง พ.ศ. 2413 พระเจ้ าสุริยพงษ์ ผริ ตเดชฯ ได้ สืบราชสมบัติ แห่งนครน่าน ได้ มีเจ้ าเมืองสิบสองปั นนาชื่อ "พญาโพธิ
ราช " พาชาวไทลื ้อ อพยพหนีภยั สงครามเข้ ามาอยู่ในเมืองเทิง ซึง่ บรรดาชาว ไทลื ้อต่างเรี ยงเจ้ าเมือง องค์นี ้ว่า " พญานายฮ้ อย "
ในปี พ.ศ. 2416 พระเจ้ าสุริยพงษ์ ผริ ตเดชฯ ทรงวิตก และเกรงว่าชาวไทลื ้อเหล่านี ้ อาจพากันอพยพกลับไปอยู่ที่เดิมอีก
จึงได้ อพยพไปอยู่ ที่อาเภอเชียงม่วน จ.น่าน แต่พื ้นที่ของ เมืองเชียงม่วน ไม่อดุ มสมบูรณ์ ชาวไทลื ้อ จึงเข้ าไปขออนุญาต ย้ ายที่
อยู่อาศัยใหม่ จากเจ้ าเมืองน่าน พระองค์ได้ โปรด ให้ หวั หน้ าเผ่าไทลื ้อ ออกไปสารวจ หาสถานที่ตามแหล่งต่างๆ ในที่สดุ ก็ไปพบ
ที่ราบกว้ างใหญ่ พื ้นดินอุดมสมบูรณ์ และมีแม่น ้าหย่วน แม่น ้าลาวไหลผ่าน เหมาะสมที่จะเป็ นที่อยู่อาศัยของเผ่าไทลื ้อสืบไปจึง
กลับไปถวายรายงานและก็ได้ รับอนุญาตแล้ วพากันอพยพเข้ ามาอยู่ในสถานที่แห่งใหม่นนั่ ก็คือท้ องที่อาเภอเชียงคาในปั จจุบนั
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ต่อมาปี พ.ศ. 2447 พวกไทลื ้อ ได้ พากันตังหมู
้ บ่ ้ าน ขึ ้นอีกแห่งชื่อ " บ้ านธาตุสบแวน " พร้ อมกับได้ พากัน แยกย้ ายหรื อ
ขยายหมูบ่ ้ านออก ไปตังถิ
้ ่นฐาน อยู่ในเขตเมือง เชียงคาอีก เป็ นจานวน หลายหมูบ่ ้ าน เช่น บ้ านทุ่งมอก บ้ านเชียงบาน บ้ านหล้ า
บ้ านหนองลื ้อ บ้ านแพด บ้ านหนองเลา บ้ านธาตุ ฯลฯ ชาวไทลื ้อ ได้ พากันตังหมู
้ บ่ ้ าน เป็ นหลักแหล่ง มาจนทุกวันนี ้
ชาวไทลื ้อ ยึดอาชีพ การเกษตรเป็ นหลัก มีการปลูกพืช ผักสวนครัว เลี ้ยงสัตว์เช่น วัว ควาย หมู เป็ ด และไก่ ไว้ ใช้ งาน
หรื อประกอบ อาหาร ในครัวเรื อน โดยถือคติวา่ " ไม่ซื ้อ ไม่ขาย เก็บไว้ กิน และ แบ่งปั นพี่น้อง "
ชาวไทลื ้อ ต่างนับถือ พุทธศาสนา ดังจะเห็นได้ จากการสร้ างวัด ที่มีศิลปะแบบ ของไทลื ้อล้ วนๆ และแบบศิลปะ ไทลื ้อ
ผสมพม่า ซึง่ ในท้ องที่ อ. เชียงคา มีอยู่หลายวัด เช่น วัดหย่วน วัดมาง และวัดนันตาราม ความเชื่อถือ ของบรรพบุรุษก็คือ นับถือ
เทพยดา อารักษ์ ผีสาง จะเห็นได้ จากการที่มีการใหว้ ผี ประจาปี ของ แต่ละหมูบ่ ้ าน ซึง่ จะมีขึ ้น เป็ นประจา
ผีที่ชาวไทลื ้อ นับถือมี 3 จาพวก ได้ แก่ ผีบรรพบุรุษ ผีบ้าน และพระ (ผี) เสื ้อเมือง เพราะชาวไทลื ้อ เชื่อว่า เหตุการณ์
ภายใน อาคารบ้ านเรื อน เป็ นหน้ าที่ ของผีบ้านผีเรื อน ที่ต้องดูแล คุ้มครอง ส่วนการนับถือ ผีบรรพบุรุษ อย่างมัน่ คง จะช่วยให้
เกิด สวัสดิมงคล อยู่ดีมีสขุ ทามาค้ าขึ ้น สาหรับพระ (ผี) เสื ้อเมือง จะคอยรักษา เหตุการณ์บ้านเมือง ให้ อยู่ในความสงบ โดย
ปราศจาก เหตุร้ายต่างๆ
สมัยก่อน ชาวไทลื ้อไม่นิยม นาพระพุทธรู ป ไว้ สกั การบูชาในบ้ าน โดยให้ เหตุผลว่า พระพุทธรูป เป็ นของสูง ที่ทรงความ
ศักดิ์สิทธิ์ ควรจะนาไป ประดิษฐานในโบสถ์หรื อวิหาร ไม่เหมาะสมที่จะนามาเก็บรักษาในบ้ านซึง่ เหมือนจะเป็ นการลบหลูด่ หู มิ่น
ชาวไทลื ้อ ถือคติวา่ ในโลกนี ้ ไม่มีใคร ช่วยเขาได้ นอกจาก ดวงวิญญาณ ของผีปยู่่ า ตายายของเขา เท่านัน้ ด้ วยเหตุนี ้
ทุกบ้ านจึงมี หิ ้งบูชาบรรพบุรุษ ที่จดั ไว้ ในห้ องเป็ นพิเศษ ส่วนการนับถือ ผีบ้านผีเรื อน และพระ (ผี) เสื ้อเมือง ชาวไทลื ้อ จะมี
ความเชื่อมัน่ อย่างจริ งจัง เวลาเคราะห์หามยามร้ ายอะไรขึ ้น มาก็มกั กล่าวหาว่า ผีบ้าน ทาเอาบ้ าง พระ(ผี) เสื ้อเมือง ลงโทษเอา
บ้ าง สุดแต่จะยก เหตุผลมาอ้ าง ไปต่างๆ นานา เช่น หากออกไป นอกบ้ านกลับมา มีอาการผิดปกติ หนาวจับไข้ ขึ ้นก็หาว่า ผี
ตายโหง ทาเอาโทษบ้ าง พระ(ผี)เสื ้อเมือง ทาอันตรายเอาบ้ าง แม้ แพทย์แผน ปั จจุบนั รักษาไม่หาย ยังมีอาการ แบบสามวันดี สี่
วันไข้ เจ้ าของบ้ าน จะทาพิธี "สะเดาะเคราะห์" หรื อที่เรี ยกตามภาษา พื ้นบ้ านว่า "กรรมเฮือน"
สาหรับพิธีกรรม เลี ้ยงพระ (ผี) เสื ้อเมือง จะร่ วมใจกัน จัดเป็ นงานใหญ่ โดยจัดกัน เป็ น 3 ปี ต่อหนึง่ ครัง้ คือ เริ่ มต้ นใน
ฤดู เก็บเกี่ยวในปี แรก จนครบ 3 ปี ตามปฏิทิน หรื อฤดูกาล ทานาครัง้ ที่ 4 ชาวไทลื ้อ เรี ยกพิธีนี ้ว่า 3 ปี 4 งวง (รวง) ข้ าว เวลาทา
พิธี เลี ้ยงพระเสื ้อเมือง เขาห้ ามคนใน ออกไปที่อื่น คนนอกเข้ ามา ในหมูบ่ ้ าน มีการแสดง เขตกาหนด บริ เวณหมูบ่ ้ าน โดยการทา
เฉลว (ตาเหลว) ที่สานด้ วยไม้ ไผ่ ไปผูกติดไว้ ที่ประตูชวั่ คราว ตรงปากทาง เป็ นเครื่ องหมาย พร้ อมกับมี หนังสือกาชับ หรื อมีคน
คอยป่ าว ประกาศห้ าม พอคนต่างถิ่น มาเห็นเข้ าก็ต้อง เดินอ้ อมไปอีกทางหนึง่ เพราะถ้ าขืนล่วงล ้าเข้ าไป ในหมูบ่ ้ าน ในขณะที่
ชาวบ้ าน กาลังกระทาพิธี เลี ้ยงผีประจาหมูบ่ ้ าน บุคคลนัน้ จะถูกปรับไหม แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึง่ ชาวไทลื ้อ ทุกคนยินดีที่จะ
ปฏิบตั ิตาม มิฉะนันจะถู
้ กประณาม อย่างเสียหาย
พิธีกรรมเลี ้ยงผี เริ่ มทากันตังแต่
้ ตอนเช้ าตรู่ เป็ นต้ นไป ซึง่ เป็ นที่ร้ ู จกั กันว่า ถ้ ามีการเลี ้ยงผี กานันผู้ใหญ่ และชาวบ้ าน
ทุกหลังคาเรื อน จะต้ องนาไก่มีชีวิต มารวมกันที่บ้าน ของหมอผีประจาหมูบ่ ้ าน โดยหมอผีเป็ นผู้กระทาพิธีทางไสยศาสตร์ ไปด้ ว
เรื่ องการนาไก่ มีชีวิตไปรวมกัน ถือเป็ นข้ อปฏิบตั ิ ที่ทกุ บ้ านจะขาด เสียมิได้ ถ้ าเวลานัน้ เจ้ าของบ้ าน ที่เป็ นผู้ชายไม่อยู่
อาจมีกิจธุระ ต้ องออกไป ทางานนอกบ้ าน ผู้เป็ นภรรยา จะต้ องให้ คนนา ไก่ไปที่บ้านหมอผี แต่ตวั ของนางจะไม่ไป เองเด็ดขาด
เหตุผลก็คือ ผู้หญิงเป็ นเพศ ที่ขวัญอ่อน มักตื่นตระหนกใจง่าย เวลาที่เห็นการฆ่าสัตว์ หรื อบางทีผ้ หู ญิง หน้ าตาสวย เข้ าไปใน
งานพิธี พระ (ผี) เสื ้อเมือง อาจถูกใจ เอาไปเป็ นเมีย ที่เมืองผีก็ได้ ดังนันในงานพิ
้
ธี เลยมีเฉพาะ ผู้ชายเท่านัน้ เมื่อเจ้ าของ บ้ านที่
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เป็ นผู้ชาย ทุกคนอุ้มไก่ คนละตัวไป บ้ านหมอผี จนได้ ไก่ครบตาม จานวนครอบครัว ขันตอนการ
้
ปฏิบตั ิตอ่ มา เขาจะเชิญ หมอผี
ประจาหมูบ่ ้ าน มาทาพิธี ใครที่เอาไก่ ไปก็ลงมือ เชือดคอไก่ ด้ วยตนเอง แบบของใครของมัน
ส่วนอีกพวกหนึง่ ก็จดุ ไฟต้ มน ้าร้ อน ไว้ ลวกไก่ หลังจากถอนขน เสร็ จก็เอาใส่รวมกัน ในกระทะใบใหญ่ ต้ ม ให้ สกุ จากนัน้
เอาไก่ เพียงตัวเดียว ใส่พานไม้ พร้ อมกับข้ าว เหนียวนึง่ 1 จาน เทียนสีผึ ้ง และสุรา 1 จอก (ประมาณ 100 ซีซี.) โดยหมอผี
ประจาหมูบ่ ้ าน จะถือไปด้ วยตนเอง เพื่อเปิ กการเจรจา กับพระเสื ้อเมือง หรื อเทพารักษ์ ประจาหมูบ่ ้ าน
หลังจากที่ทกุ อย่างพร้ อมแล้ ว บรรดาผู้ชาย ต่างพากัน นัง่ ยองๆ ด้ วยอาการ สงบนิ่ง อยู่ในบริ เวณนัน้ โดยหมอผี ประจา
หมูบ่ ้ าน จะเปล่งเสียง สาธยายมนต์ ตามตาราอย่างชัดเจนว่า
" ปี นี ้ก็ควบไคว่ เติงเวลาแล้ ว หมูจ่ มุ จาวบ้ าน ตังหลายตังมวล ได้ ร่ าเปิ งหา ปู่ เจ้ าเสื ้อบ้ าน จึงมาร่ ารี ร้ ่ าไร สูมาคารวะปู่
เจ้ า เสื ้อบ้ าน ขออาราธนา ปู่ เจ้ าได้ รับของกิน ของทาน ดังนี ้แล้ วขอปู่ เจ้ า เสื ้อบ้ านจุงได้ โผด กรุ ณาให้ ลูกให้ หลาน เหลนหลีกลี ้
ได้ อยู่ดีมีสขุ ผู้ทกุ คนฮอด ไปเติงหมู หมา เป็ ด ไก่ ช้ าง ม้ า วัว ควาย หื ้ออย่าได้ มี ภัยพยาธิ์มา เติงโดยแล " ต่อจากนัน้ ก็ยกไก่
และสุรา ไว้ บนหอ ให้ เวลาประมาณ 15 นาที คาดคะเนว่า ปู่ เสื ้อบ้ าน ได้ รับของเช่นสังเวย เรี ยบร้ อยแล้ ว ก็จะเอาไก่ต้ม ตัว
ดังกล่าว ลงจากหอปู่ เสื ้อบ้ าน ไปรวมกับไก่ต้ม ตัวอื่นๆ ก่อนที่จะลงมือ ฉีกเนื ้อไก่จิ ้ม น ้าปลากินกัน อย่างเอร็ ดอร่ อย พร้ อมแกล้ ม
กับสุรา ที่เตรี ยมเอามา ล่วงหน้ า
บรรดาอาหารต่างๆ ห้ ามนาเอากลับบ้ าน เหลืออะไร ก็ให้ เอาไว้ ที่ใต้ ต้ นไม้ ฮงุ (ต้ นไทร) ใหญ่หน้ าศาล ปู่ เสื ้อบ้ าน
ทังหมด
้
ดังคากล่าวที่วา่ กราบพระได้ บญ
ุ เลี ้ยงผีคนได้ กินอิ่มท้ อง ในวันนัน้ เป็ นวันหยุดงานทุกชนิด คนในหมูบ่ ้ าน ทังหมดจะ
้
ห้ าม ออกนอกบ้ านไป ทางหนึง่ ทางใด เด็ดขาด ต้ องอยู่ในหมูบ่ ้ าน ตลอดเวลา ถ้ าใครที่เดินทาง ออกไปจากบ้ าน ชาวบ้ านจะถือ
ว่า ละเมิดประเพณี แสดงว่าเป็ นตัว "อุบาทว์" หรื อ "ขึด" ประจาหมูบ่ ้ าน ไม่มีผ้ ใู ด อยากคบหา สมาคมด้ วย พิธีกรรม เมืองหรื อ
การบูชา เทพาอารักษ์ ของแต่ละเมือง มีขนบธรรมเนียม ที่แตกต่างกันไป คนละแบบไม่ เหมือนกัน ตลอดจน การจัดพิธีกรรม ก็
ไม่ตรงกัน เพราะบางเมือง จะมีพระเสื ้อ เมืองไม่เท่ากัน บางเมืองมีเพียง 3 - 4 คน แต่บางเมือง มีมากถึง 20 - 30 คน ทาให้ ต้อง
เลี ้ยง กันนานถึง 3 วันติดต่อกัน และจะจัดเพียง 3 ปี ต่อครัง้ เรี ยกว่า " 3ปี 4 งวง (รวง ) ข้ าว " ในพิธี 3 ปี 4 รวงข้ าวนัน้ มีการสนุก
รื่ นเริ ง เฮฮาตามประสา ชาวชนบท มีการละเล่น และเสียง มโหรี ปี่ซอ บรรเลงกันเต็มที่ ตลอดจนมี อาหารการกิน ทุกอย่างเลี ้ยง
กันเต็มที่
สัมผัสวิถีชีวิตไทลื ้อ อ.เชียง คา จ.พะเยา ชาวไทลื ้อในอาเภอเชียงคามีวิถีการดารงชีวิตอย่างเรี ยบง่ายส่วนใหญ่จะตัง้
บ้ านเรื อนเป็ นกลุม่ อยู่ริมฝั่ งแม่น ้า เอกลักษณ์อย่างหนึง่ ของบ้ านไทลื ้อคือจะมีบ่อน ้าไว้ ประจาแต่ละบ้ านนอกจากนัน้ ก็ยงั มีการ
ปลูกพืชผักสวนครัวอยู่ในบริ เวณบ้ านด้ วย โดยปกติแล้ วชาวไทลื ้อจะประกอบอาชีพทาไร่นา หลังจากหมดสิ ้นฤดูทานาแล้ ว
ผู้หญิงไทลื ้อก็จะพากันจับกลุม่ ทอผ้ าซึง่ ผ้ าทอไท ลื ้อนันถื
้ อว่ามีเอกลักษณ์โดดเด่นสวยงามไม่แพ้ ผ้าทอจากที่อื่น
หมูบ่ ้ านชาวไทลื ้อในอาเภอเชียงคา มีอยู่ 26 หมูบ่ ้ าน เมื่อกล่าวถึงเชื ้อสายบรรพบุรุษของไทลื ้อเฉพาะในอาเภอเชียงคา
สันนิฐานว่าน่าจะสืบเชื ้อสายมาจากกลุม่ เมืองพง เมืองมาง เมืองหย่วน เมืองบาน เมืองแพด และเมืองล้ า ในแค้ วนสิบสองพัน
นา โดยดูได้ จากชื่อของหมูบ่ ้ านที่ตงขึ
ั ้ ้นตามชื่อเมืองเดิม
พะเยาเป็ นจังหวัดหนึง่ ที่มีชมุ ชนไทลื ้อตังบ้
้ านเรื อนอยู่อย่างหนาแน่นใน อ.เชียงคา และที่ ต.ฝายกวาง ต.น ้าแวน ต.
เชียงบาน ต.ภูซาง ต.เวียงชุม เป็ นต้ น ทางอาเภอเชียงคาได้ จดั ตังเป็
้ นศูนย์แสดงผลงานทางศิลปะวัฒนธรรม และฝึ กอาชีพของ
ชาวไทลื ้อ ใกล้ ๆ กับศูนย์ทอผ้ าไทลื ้อจะเป็ นศูนย์วฒ
ั นธรรมไทลื ้อที่จดั แสดงข้ าวของเครื่ องใช้ ในชีวิตประจาของไทลื ้อมากมาย
ไม่วา่ จะเป็ นเสื ้อไทลื ้อเก่าอายุนบั ร้ อยปี อุปกรณ์เครื่ องมือในการจับสัตว์ นอกจากนี ้ยังมีการจาลองห้ องต่าง ๆ ของชาวไทลื ้อ เช่น
ห้ องนอน ห้ องครัว เป็ นต้ น
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3.ในส่ วนที่สำมนี ้ ถือได้ ว่ำเป็ นประวัตหิ รื อตำนำนที่อยู่ใกล้ เคียงกับชุมชนหมู่บ้ำนเกษตรสมบูรณ์ ของเรำมำก
ที่สุด เนื่องด้ วยมีบรรพบุรุษของชำวบ้ ำนเกษตรสมบูรณ์ ของเรำเข้ ำไปเกี่ยวข้ องด้ วย โดยตำนำนนี ้ เป็ นบทควำมที่
เขียนขึน้ มำโดย คุณชัยวัฒน์ จันธิมำ ซึ่งได้ ตีพมิ พ์ ครั ง้ แรกในหนังสือพิมพ์ พลเมื องเหนือ ในบทควำมดังกล่ ำวได้
กล่ ำวได้ ดังนี ้
ด้ วยความสมบูรณ์ของชีวิตและความผูกพันต่อสายน ้าและป่ าไม้ ชุมชนบ้ านคุ้ม ได้ รวมตัวกันรักษาประเพณีวฒ
ั นธรรม
พื ้นบ้ านอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น การเลี ้ยงผีขนุ น ้าและบวชป่ าสืบชะตาต้ นไม้ ประจาทุกปี และที่โดดเด่นคือ การฟั งเทศน์กลาง
แม่น ้า หรื อพระธรรมเทศนาพื ้นเมืองเรื่ องมัจฉาพระยาปลาช่อน ซึง่ ริ เริ่ มโดยพระครู ขนั ติวชิรธรรม เจ้ าคณะตาบลร่ มเย็น (ปั จจุบนั
เป็ นรองเจ้ าคณะอาเภอเชียงคา) อันเป็ นธรรมเทศนาขอฟ้าฝนตามคติโบราณที่ถือว่าใช้ เทศน์ให้ เกิดฝนตกต้ องตามฤดูกาล
อดีตกาลผ่านมากว่า 700 ปี เมืองเชียงคา หรื อเมืองชะราว หรื อเมืองพุทธรส มีผ้ ปู กครองเมืองนับตังแต่
้ พญาคาแดง
เป็ นต้ นมา เล่าสืบกันว่าเมืองแห่งนี ้ คือ ชุมชนบ้ านคุ้ม บ้ านสบสา บ้ านหนอง บ้ านร้ อง บ้ านโจ้ โก้ (ความเห็นจากผู้เรี ยบเรี ยง จาก
คาบอกเล่าของปราชญ์ชาวบ้ าน พ่ออุ้ยแม่อ้ ยุ ที่ได้ อยู่ทนั เห็นเหตุการณ์และเคยอยู่ในหมูบ่ ้ านแห่งนันแล้
้ วได้ พากันอพยพถิ่นฐาน
บ้ านเรื อน จากหมูบ่ ้ านต่างๆเหล่านัน้ ได้ เล่าให้ ฟังถึงว่า ในอดีตนัน้ ยังมีหมูบ่ ้ านอีกหลายหมูบ่ ้ านในบริ เวณใกล้ เคียงในเขตตาบล
ร่ มเย็น เช่น บ้ านแขม บ้ านก๊ อด บ้ านดงโค้ ง บ้ านทุ่งเก้ าพร้ าว บ้ านหัวนาเต๊ อะ บ้ านบน บ้ านร่ องดินแดง บ้ านปางงัว เป็ นต้ น ซึง่
หลายๆหมูบ่ ้ านดังกล่าวในปั จจุบนั ไม่หลงเหลือให้ เห็นเป็ นสภาพหมูบ่ ้ านแล้ ว เนื่องจากได้ กลายเป็ นทุ่งท้ องนาไปเสียหมดสิ ้น
คงเหลือไว้ ให้ เห็นแต่สภาพอิฐดินเผาเก่าๆ บ้ างที่ฝังอยู่ใต้ ดิน เวลาชาวบ้ านทาไร่ ทานา ก็ขดุ พบเจอเป็ นจานวนมาก บางทีก็ขดุ
ค้ นพบข้ าวของเครื่ องใช้ ที่ถกู ฝั งไว้ เป็ นจานวนหลายชิ ้นด้ วยกัน) ในเขตตาบลร่ มเย็น ซึง่ ตังอยู
้ ่ด้านทิศตะวันออกของอาเภอเชียง
คา จังหวัดพะเยาในปั จจุบนั นี ้เอง
ในตานานที่อ้างถึงเมืองพุทธรสแห่งนี ้ ตานานพระธาตุดอยคา ตานานวัดพระนัง่ ดิน ตานานสิงหนวัตร และตานานพระ
ธาตุสบแวน ได้ ลาดับเรื่ องราวของการสร้ างบ้ านแปงเมือง โดยผู้ปกครองเมือง ที่มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนา ทาให้ บ้านเมืองเจริ ญรุ่ งเรื องสืบทอดกันมายาวนาน และแม้ บางช่วงบางเหตุการณ์เช่นกัน ที่มีผ้ ปู กครองเมืองใจ
ชัว่ หยาบช้ ากดขี่ประชาราษฎร จึงถูกฟ้าดินลงโทษทัณฑ์ แต่เมืองเชียงคาก็สงบสุขร่ มเย็นและผ่านพ้ นวิกฤตการณ์อนั เลวร้ าย
เหล่านันมาได้
้
ตราบเท่าทุกวันนี ้
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จากผู้เรียบเรี ยง “ตามตานานเรื่ องเล่าการพบแร่ทองคาระหว่างลาห้ วย พ่ออุ้ยแม่อ้ ยุ ได้ เล่าเรื่ องปรัมปรา ให้ ฟังว่า ตะก่อนเคยมีแร่ทองคา
ไหลออกจากลาห้ วย แล้ วมีแม่หม้ ายยากจนเป็ นคนไปพบสายแร่ทองทองนี ้เป็ นคนแรก นางก็ได้ เก็บเรื่ องราวนี ้ไว้ เป็ นความลับอยูน่ าน
เพราะนางถึงแม้ จะเป็ นคนยากจน แต่นางเป็ นคนมีจิตใจที่มคี ณ
ุ ธรรมไม่โลภมาก บ้ างก็เล่าว่า เพราะเทวดาสงสารนาง เลยเนรมิตให้ นาง
พบกับแร่ทองคานี ้ เมื่อนางพบทองเป็ นลักษณะนี ้ นางก็ได้ ใช้ มีดทาการขูดเอาวันละเล็กละน้ อยพอหลายวันเข้ าก็ได้ เยอะขึ ้นแล้ วนาไป
ขาย ทาให้ ครอบครัวของนางมีฐานะดีขึ ้น ชาวบ้ านก็พากันแปลกใจ ไปถามนาง นางคนนี ้ก็ไม่ตอบอะไร จนมีคอยแอบสังเกตและแอบ
ตามนางไปที่นางไปหาของป่ า จนไปเจอเข้ ากับแร่ทองเหมือนกับทองแท่งที่ขวางเหมือนสะพานข้ ามลาห้ วย ก็พากันแตกตื่นไปทัว่ เมือง
เรื่ องเลยไปถึงพระกรรณของผู้ปกครองเมืองสมัยนัน้ ทาให้ มีแต่ผ้ คู นมีความโลภ และผู้ปกครองเมืองสมัยนัน้ ก็ได้ สงั่ ให้ คนรับใช้ และทหาร
จะพากันไปตัดทองนัน้ เพื่อที่จะได้ เยอะ โดยใช้ อปุ กรณ์ตา่ งๆ ไม่วา่ จะเป็ นเลือ่ ย ขวาน มีด จอบ เมื่อมีความโลภ จิตไม่มคี ณ
ุ ธรรมดังนัน้
อาจจะเพราะสิง่ ศักดิ์หรื อเทวดาที่คอยปกปั กรักษาทองคานี ้ไว้ เมือ่ มีคนใช้ ขวานและเลือ่ ยตัดให้ ขาด ปรากฎว่า ทองคาก็ขาดออกจากกัน
และได้ ไหลเข้ าไปในภูเขาเสียทังหมด
้
ทาให้ ไม่มีใครได้ ทองคานันอี
้ กเลย พยามขุดหาเท่าไหร่ก็ไม่พบ นับตังแต่
้ นนเป็
ั ้ นต้ นมา ดอยแห่งนี ้ก็
เลยได้ ชื่อว่าดอยคา ซึง่ มีตานานเรื่ องเล่ามากมาย เช่น ตานานการสร้ างพระธาตุ ที่มีการขนทองคาบรรทุกบนหลังม้ ามาเพื่อทีจ่ ะน้ างเจดีย์
เป็ นต้ น หากมีเวลาผู้เขียนจะได้ นาไปลงไว้ ที่เว็ปไซต์ www.kasetsomboon.org นะครับ ท.ทิวเทือกเขา”

ในปั จจุบนั แม้ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ และร่ องรอยของตานานที่เล่าขานสืบกันมาจะทรุดพังและถูกทาลายลงตาม
เหตุแห่งสมัย แต่สิ่งที่ปรากฏเป็ นความสง่างามเหนือชุมชนแห่งนี ้ คงยังมีให้ ลกู หลานมองเห็นอยู่บ้าง อาทิ พระธาตุดอยคา อัน
เป็ นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวเชียงคาทุกคน
อย่างไรก็ตามจากคาบอกเล่าของพ่ออุ้ยแม่อ้ ยุ และพระสงฆ์ในชุมชนแห่งนี ้ หลายท่านระบุวา่ ก่อนที่จะมาเป็ นชุมชน
บ้ านคุ้ม-บ้ านสบสานัน้ ชุมชนดังเดิ
้ มตังอยู
้ ่บริ เวณป่ าเหนือหมูบ่ ้ านขึ ้นไปอีกราว 2-3 กิโลเมตร ที่เรี ยกว่า "ป่ าห้ วยน ้าสา" โดย
บริ เวณดังกล่าวพบซากอิฐเก่าของวัดร้ างและเศษพระพุทธรู ปจานวนมาก เท่าที่ปรากฏให้ เห็น ได้ แก่ วัดพระธาตุท่งุ สา อยู่
บริ เวณป่ าห้ วยน ้าสา จากปากคาของพ่ออุ้ยแม่อ้ ยุ เล่าว่า ในวันสาคัญทางพุทธศาสนา จะมีแสงคล้ ายดวงแก้ วลอยขึ ้นมาใน
บริ เวณพระธาตุนนั ้ แล้ วค่อย ๆ เคลื่อนมาวนเวียนที่พระธาตุดอยคา จากนันก็
้ ลอยมาที่วดั คุ้ม ลอยต่อไปยังวัดพระนัง่ ดิน และ
กลับมาเช่นเดิม เป็ นอย่างนี ้มาหลายชัว่ อายุคนแล้ ว นอกจากนี ้ในบริ เวณนัน้ ชาวบ้ านมักจะได้ ยินเสียงประหลาดคล้ ายเสียงฆ้ อง
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เสียงกลองตีดงั สนุกสนานเหมือนงานวัดอยู่บ่อย ๆ เช่นกัน วัดโป่ งหนองขอน อยู่บริ เวณไม่ห่างไกลจากวัดพระธาตุท่งุ สานัก ตาม
คาบอกเล่าได้ ระบุวา่ มี "บ่อจืน" (บ่อตะกัว่ ) ในบริ เวณนันด้
้ วย ที่แห่งนันจะเป็
้
นที่ถลุงเงิน ถลุงทองคาในอดีต ซึง่ ตานานได้
กล่าวถึงสายแร่ ทองคาในเขตนี ้ด้ วย ต่อมาชาวบ้ านได้ ถมบ่อนี ้เพราะวัวควายมักจะตกลงไป
วัดห้ วยถ ้าอยู่บริ เวณห้ วยถ ้าหรื อ "ดอยโปด" (ภูเขาถล่ม) ที่แห่งนี ้เล่าว่า มีถ ้าที่เก็บพระพุทธรู ปและวัตถุโบราณหลาย
อย่างในช่วงสงครามพม่า (ประมาณ พ.ศ. 2101) แต่ตอ่ มาน ้าได้ เซาะดินเกิดถล่มปิ ดถ ้าไว้ หลายปี ต่อมามีชาวบ้ านรุ่ นหลังไปขุด
ค้ นและขโมยพระพุทธรู ปออกมาได้ จานวนไม่ นอกจากนี ้ยังมีการขุดค้ นพบพระพุทธรู ปออกมาได้ จานวนไม่น้อย บางส่วนก็เก็บ
รักษาบูชาที่วดั คุ้ม
นอกจากนี ้ยังมีการขุดค้ นพบพระพุทธรู ปและข้ าวของเครื่ องใช้ ในสมัยโบราณได้ ที่บริ เวณ "วังกว๊ าน" ปั จจุบนั เป็ นที่สวน
และไร่นาของชาวบ้ านไปแล้ ว เล่ากันว่า เมื่อประมาณ 40 ปี ก่อน "พ่ออุ๊ยหม่องคา" ได้ พบพระพุทธรู ปทองจานวนมากในบริ เวณนี ้
โดยบังเอิญ ชาวบ้ านแห่ไปขุด แต่ปรากฏว่ามีแต่ผงขี ้เถ้ า

พระครูขันติวชิรธรรม “ตุ๊ลุงเพชร” ปรำชญ์ พระสงฆ์ รองเจ้ ำคณะอำเภอเชียงคำ

พระครู ขันติวชิรธรรม ปราชญ์พระสงฆ์ เจ้ าคณะตาบลร่ มเย็น เล่าให้ ฟังว่า นอกจากพุทธสถานต่าง ๆ แล้ ว บริ เวณนี ้
ยังปรากฏร่ องรอยของการทาการเกษตรของชุมชนดังเดิ
้ มด้ วย คาดว่าจะเป็ นการทานา เพราะปรากฏมีคนั นาบางแห่งซึง่ ขณะนี ้
ได้ ฟืน้ เป็ นป่ าไปหมดแล้ ว พ่ออุ๊ยแม่อ๊ ยุ หลายคนเล่าว่า บริ เวณป่ าห้ วยสา ยังมีบริ เวณที่เรี ยนกว่า "ทุ่งทัพ" อันเป็ นที่พกั ของกองทัพ
ที่มาตังในสมั
้
ยกรุ งรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น โดยปรากฏมีร่องน ้าหนึง่ ชื่อ "ร่ องขี ้ม้ า" แสดงว่าอาจจะมีกองทหารม้ ามาตังอยู
้ ่ที่นี่ด้วย
นอกจากนันยั
้ งมีท่งุ เลี ้ยงสัตว์ และแหล่งน ้าที่ชาวบ้ านเรี ยกว่า "กอดสองห้ อง" และ"กอดป่ าครั่ง"
พ่ออุ้ยแม่อ้ ยุ หลายท่านช่วยกันวิเคราะห์วา่ การโยกย้ ายวัดและชุมชนจากป่ าห้ วยสา ลงมาสูบ่ ้ านคุ้มนันน่
้ าจะมีสาเหตุ
มาจากการถูกรบกวนไม่อย่างใดก็อย่างหนึง่ อาจจะเป็ นไชยภูมิในการรบหนึง่ เนื่องจากบริ เวณบ้ านคุ้มมีสาขาน ้ายวนและร่ อง
ลาห้ วยมากมาย เหมาะจะเป็ นคูป้องกันข้ าศึกได้ หรื ออาจจะเป็ นเพราะสมัยก่อนมีสิงสาราสัตว์มากชอบออกมารบกวนสัตว์เลี ้ยง
ของชาวบ้ านหนึง่ หรื ออาจจะเพราะมีพื ้นราบมาก มีพื ้นที่ช่มุ น ้า "หนอง" ได้ รับน ้าจากหลายสาย ฯลฯ
หลังจากนันหนองและร่
้
องน ้าบางสายก็ตื ้นเขิน จึงมีการขยายชุมชนและมีราษฎรจากที่ตา่ ง ๆ โดยเฉพาะจากจังหวัด
น่านอพยพมาตังถิ
้ ่นฐานเพิ่มเติมอีก ชุมชนบ้ านคุ้มและบ้ านสบสาก็ขยายเป็ นบ้ านหนอง บ้ านร้ อง บ้ านโจ้ โก้ ฯลฯ
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ในส่วนชุมชนเก่าแก่ที่ปล่อยรกร้ างว่างเปล่านัน้ ก็กลับฟื น้ เป็ นป่ าที่สมบูรณ์ กลายเป็ นป่ าใช้ สอยหรื อป่ าชุมชนของ
ชาวบ้ าน แต่ในช่วงปี 2505 รัฐบาลกลับเปิ ดให้ เอกชนสัมปทานป่ าบริ เวณนี ้ ทาให้ ไม้ สกั ไม้ มะค่า ไม้ ตะเคียนถูกโค่นล้ มลงไป
จานวนมาก นายทุนได้ ใช้ ช้างลากติดต่อกันหลายปี จนมีชื่อบริ เวณหนึง่ ว่า "ปางช้ าง"
อย่างไรก็ตามประมาณช่วงปี พ.ศ. 2512 พ่อหลวงหวัน จอมนาสวน ได้ รับเลือกให้ เป็ นผู้ใหญ่บ้านบ้ านคุ้ม จึงประกาศ
ให้ ป่าห้ วยสาเป็ นเขตอนุรักษ์ ป่าต้ นน ้า ห้ ามมีการตัดไม้ ทาลายป่ าจากบุคคลภายนอกอย่างเด็ดขาด อนุญาตให้ แต่เพียงคนใน
ชุมชนที่ต้องการสร้ างบ้ านเท่านัน้ แต่ก็ถกู ท้ าทายจากภายนอกบ้ าง
สืบต่อกันเรื่ อยมาจนถึงสมัยที่นายเจริ ญ แจ้ งสว่าง ได้ เป็ นผู้ใหญ่บ้านประมาณปี 2533 ได้ มีการตังกฎระเบี
้
ยบป่ าห้ วย
สาอย่างเข้ มงวดอีกครัง้ มีการตังคณะกรรมการและลงโทษอย่
้
างเด็ดขาด ทังนี
้ ้ได้ เชิญหน่วยงานราชการป่ าไม้ เข้ าร่ วมดาเนินงาน
ด้ วย จนทาให้ ป่าผืนนี ้สมบูรณ์ที่สดุ แห่งหนึง่ ของอาเภอเชียงคาด้ านตะวันออก
สาหรับป่ าต้ นน ้าห้ วยสานี ้ประกอบด้ วยลาห้ วยกว่า 10 สาขา ได้ แก่ ห้ วยถ ้า ห้ วยหวายฝาด ห้ วยต้ นหล้ อง ห้ วยแคแดง
ห้ วยครู บา ห้ วยคาวตอง ห้ วยน ้าบง ฯลฯ ไหลรวมกันเป็ นห้ วยน ้าสายาวประมาณ 30 กิโลเมตร ผ่านพื ้นที่การเกษตรกว่าหมื่นไร่
ในสองตาบลได้ แก่ ตาบลร่ มเย็นและตาบลเจดีย์ อันเป็ นพื ้นที่ผลิตข้ าว ข้ าวโพด หอมแดง สร้ างรายได้ ที่มนั่ คงให้ แก่ประชาชน
ทังนี
้ ้น ้าสานันมี
้ ไหลตลอดทังปี
้ ทาให้ ทาการเพราะปลูกพืชได้ ทกุ ฤดู
ด้ วยความสมบูรณ์ของชีวิต และความผูกพันต่อสายน ้าและป่ าไม้ ชุมชนบ้ านคุ้มได้ รวมตัวกันรักษาประเพณีวฒ
ั นธรรม
พื ้นบ้ านอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่นการเลี ้ยงผีขนุ น ้าและบวชป่ าสืบชะตาต้ นไม้ ประจาทุกปี และที่โดดเด่นคือการฟั งเทศน์กลาง
แม่น ้า หรื อพระธรรมเทศนาพื ้นเมืองเรื่ องมัจฉาพระยาปลาช่อน ซึง่ ริ เริ่ มโดยพระครู ขนั ติวชิรธรรม เจ้ าคณะตาบลร่ มเย็น อันเป็ น
ธรรมเทศนาขอฟ้าฝนตามคติโบราณที่ถือว่าใช้ เทศน์ให้ เกิดฝนตกต้ องตามฤดูกาล
เรื่ อง พระยาปลาช่อนนี ้ มีเรื่ องเล่าอยู่วา่ ณ ดินแดนแห่งหนึง่ ได้ เกิดความแห้ งแล้ งทุกข์เข็ญยิ่งนัก แม่น ้าแห้ งขอดจนกา
และแร้ งสามารถบินลงมาจิกกินกุ้ง หอย ปู ปลาในหนองได้ นอกจากนี ้ข้ าวกล้ าไร่ นาผู้คนก็แห้ งตายไม่มีเหลือ พระยาปลาช่อนผู้
มีใจกุศล อันก็คือพระโพธิสตั ว์ ก็ได้ แสดงปาฏิหาริ ย์บงั เกิดให้ มีฝนฟ้าตกลงมาโปรดสรรพสัตว์ทงหลาย
ั้
ในที่นี ้หมายถึงการสัง่
สอนให้ มนุษย์มีใจรักในหมูญ
่ าติพี่น้องของตน เมื่อญาติพี่น้องมีทกุ ข์ตนเองก็จะต้ องช่วยเหลือเผื่อแผ่ซงึ่ กันและกัน
ธรรมเทศนาปลาช่อนบทนี ้อาจจะสอนใจคนในยุคสมัยปั จจุบนั ได้ ดี หากทุกคนช่วยกันรักษาป่ า รักษาแม่น ้าลาธาร ไม่
ตัดไม้ ทาลายแม่น ้าเพียงเพราะความเห็นแก่ตวั คนเดียว ซึง่ ถ้ ารักษาป่ าก็หมายถึงการเกื ้อกูลญาติพี่น้องนัน่ เอง ป่ าอยู่ได้ คนอยู่
ได้ เมืองของเราก็มนั่ คงถาวร ปรากฏการณ์เล็ก ๆ ที่เมืองเชียงคาน่าจะพิสจู น์ให้ เราประจักษ์ ได้ ไม่มากก็น้อย
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ป้ำยชื่อหมู่บ้ำน อยู่ตรงปำกทำงเข้ ำหมู่บ้ำน

4.ในส่ วนที่ส่ ีนี ้ เป็ นกำรกล่ ำวถึงประวัตคิ วำมเป็ นมำของ บ้ ำนเกษตรสมบูรณ์ หมู่ท่ ี 15 ต.ร่ มเย็น อ.เชียงคำ
จ.พะเยำ รหัสไปรษณีย์ 56110 เป็ นหมู่บ้ำนที่ได้ ตงั ้ ชื่อขึน้ ใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยทำงกำรได้ ทำกำรแยกหมู่บ้ำน
เกษตรสมบูรณ์ ออกมำจำกบ้ ำนโจ้ โก้ หมู่ท่ ี 4 ก่ อนมีตงั ้ ชื่อหมู่บ้ำนนัน้ บ้ ำนกษตรสมบูรณ์ ได้ มีช่ อื เก่ ำว่ ำ "บ้ ำนโจ้ โก้
ใหม่ " ซึ่งก็สืบเนืองมำจำก เป็ นหมู่บ้ำนที่ขยำยตัวและเริ่ มมีประชำกรเพิ่มจำนวนมำกขึน้ แต่ ยังคงอยู่ในกำรปกครอง
ของบ้ ำนโจ้ โก้ ทำให้ กำรบริ หำรงำนเป็ นไปด้ วยควำมลำยำกบำก ทำให้ หน่ วยงำนรำชกำร อำเภอเชียงคำ มีควำมเห็น
พ้ องต้ องกันว่ ำ ควรจะตัง้ เป็ นหมู่บ้ำนแห่ งใหม่ ขนึ ้ มำ โดยให้ ชำวบ้ ำนได้ มีกำรประชุม เลือกตัง้ ผู้นำหมู่บ้ำน และตัง้ ชื่อ
หมู่บ้ำน ซึ่งในที่ประชุมของชำวบ้ ำน ก็มีมติในที่ประชุมเป็ นเอกฉันท์ ว่ำ "จะตัง้ ชื่อหมู่บ้ำนใหม่ ว่ำ บ้ ำนเกษตรสมบูรณ์
หมู่ท่ ี 15 "

ทำงเข้ ำหมู่บ้ำนเกษตรสมบูรณ์ หมู่ท่ ี 15 ต.ร่ มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยำ

13.

ประวัตคิ วำมเป็ นมำ บ้ ำนเกษตรสมบูรณ์
สาหรับประวัติความเป็ นมา ก่อนที่จะกลายมาเป็ นบ้ านเกษตรสมบูรณ์ ในปั จจุบนั นี ้ ก็มีประวัติความเป็ นมาที่น่าสนใจ
อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว ซึง่ ผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้ร้ ู พ่ออุ้ยแม่อ้ ยุ พ่อหน้ อย พ่อหนาน และปราชญ์ชาวบ้ าน ได้ เล่าให้ ฟังถึง เรื่ องราวความ
เป็ นมาในอดีตของผู้คนชาวบ้ านเกษตรสมบูรณ์ของเรา ซึง่ มีที่ไปที่มาต่างที่ตา่ งทางกัน เพราะในสมัยอดีตนัน้ มีการอพยพย้ ายที่
ทากินกันไปตามที่ตา่ งๆ ที่อดุ มสมบูรณ์ มีที่ทากิน โดยเฉพาะบริ เวณไหนที่อยู่ใกล้ แหล่งน ้า ก็มกั จะมีหมูบ่ ้ านไปรวมตัวกันอยู่ ณ
บริ เวณจุดนัน้ การเดินทางในสมัยอดีตนัน้ ใช้ วิธีการเดินทางโดยล้ อเกวียน การเดินทางไปเป็ นครอบครัวเดี่ยว หรื อไปเป็ นกลุม่
เป็ นคณะบ้ าง โดยได้ เดินทางมาจากทางตาบลเจดีย์คา เช่น บ้ านร่ องค้ อม บ้ านอัมพร บ้ านปั ว บ้ านปี น บ้ านกว๊ าน บ้ านปุ๊ บ้ าน
บุญยืน บ้ านดอนลาว เป็ นต้ น ที่มาจากตาบลเวียง ก็มีเช่น บ้ านปี ้ บ้ านทราย บ้ านกอม บ้ านดอนแก้ ว เป็ นต้ น และก็มาจาก
ตาบลอื่นๆ เช่น ตาบลแม่ลาว ตาบลหย่วน ตาบลเชียงบาน ตาบลทุ่งกล้ วย ก็มีอยู่บ้าง ฯลฯ เป็ นต้ น แต่ก็เป็ นเพียงแค่สว่ นน้ อย
ส่วนใหญ่จะเป็ นเขยหรื อเป็ นสะใภ้ เสียมากกว่า เพราะราษฎรส่วนใหญ่แล้ ว จะสืบเชื ้อสายมาจากทางตาบลร่ มเย็นมากกว่า
มากกว่าการสืบเชื ้อสายมาจากตาบลอื่น โดยบางครอบครัวก็ได้ อพยพย้ ายมาจาก บ้ านร้ องเก่า บ้ านร้ องใหม่ บ้ านใหม่เจริ ญสุข
บ้ านห้ วยสา บ้ านคุ้ม บ้ านสบสา บ้ านหนองร่ มเย็น บ้ านโจ้ โก้ บ้ านปางถ ้า ฯลฯ เป็ นต้ น

สตบ.ประจำหมู่บ้ำนเกษตรสมบูรณ์ (ชรบ. และ อฟปร.)

ชุมชนเหล่านี ้ สันนิษฐานว่า ตังขึ
้ ้นเมื่อปี พ.ศ. 2361 โดยราษฎรกลุม่ แรกนัน้ เป็ นคนพี ้นเมืองในท้ องถิ่นดังเดิ
้ มอยู่แล้ ว
และประมาณ ปี พ.ศ. 2441 ได้ มีราษฎรจากจังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และจังหวัดอื่นๆ ได้ อพยพเข้ ามาอยู่เพิ่มเติมมากขึ ้น โดย
ส่วนใหญ่แล้ ว ผู้คนบ้ านเกษตรสมบูรณ์ของเรา ดังเดิ
้ มนันสื
้ บเชื ้อสายมาจากผู้คนพื ้นเมือง ได้ อาศัยกันอยู่ที่่บ้ านก๊ อด บ้ านบน
บ้ านแขม บ้ านร่ องดินแดง บ้ านโจ้ โก้ "ปั จจุบนั หมูบ่ ้ านเหล่านี ้ ไม่ปรากฎรู ปร่ างหรื อสภาพหมูบ่ ้ านให้ เห็นเป็ นหมูบ่ ้ านแล้ ว เพราะ
พื ้นที่บางส่วนกลายเป็ นทุ่งนา ที่ไร่ที่สวน เป็ นที่ทาการเกษตรของหมูบ่ ้ านไปหมดแล้ ว มีเพียงแต่บ้านโจ้ โก้ เท่านัน้ ที่ยงั คงสภาพ
ให้ เห็นหมูบ่ ้ านอยู่อยู่มาจนกระทัง่ ถึงทุกวันนี ้
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เส้ นทางลัดจากบ้ านน ้าเกาะ เข้ าสูบ่ ้ านยอด ที่เห็นไกลๆโน่นคือดอยผาช้ าง เมื่อข้ ามไปก็จะถึงบ้ างปางส้ าน ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน
ผู้คนในสมัยอดีตเดินลัดเลาะไปจนถึง ห้ วยลึก บ้ านหนองห้ า (โครงการบ้ านเล็กในป่ าใหญ่ในปั จจุบนั ) บ้ านต้ นผึ ้ง ในเขตตาบลร่มเย็น

ในสมัยอดีตนัน้ ชาวบ้ านส่วนใหญ่จะพากันอพยพย้ ายถิ่นทามาหากินมาจากจังหวัดน่าน ด้ วยการเดินลัดเลาะตามห้ วย
และผ่านหมูบ่ ้ านชาวเขาเผ่าต่างๆมา ในปั จจุบนั นี ้ เส้ นทางที่พ่ออุ้ยแม่ได้ พากันเดินทางอพยพมาแทบจะไม่หลงเหลือร่ องรอยให้
เห็น เพราะเส้ นทางบางช่วงได้ ถกู ตัดขาดและบดบังด้ วยต้ นไม้ ใบหญ้ าไปหมดแล้ ว จากคาบอกเล่าของพ่ออุ้ยแม่อ้ ยุ ท่านได้ เล่า
ให้ ฟังอีกว่า "เส้ นทางที่พวกเขาได้ พากันเดินมาจากจังหวัดน่านนัน้ เป็ นเส้ นทางที่แสนจะลาบากมาก ต้ องพากันเดินเท้ ารอนแรม
นอนกลางดินกินกลางป่ า ผ่านหมูบ่ ้ านชาวเขาเผ่าต่างๆ ซึง่ ก็เป็ นหนทางเดินป่ าที่ ชาวบ้ านเหล่านันใช้
้ สาหรับสัญจรในการไปทา
ไร่ ข้าว หรื อไร่ ฝิ่นบ้ าง ผ่านมาทางอาเภอปั ว เข้ าอาเภอเชียงกลาง ผ่านอาเภอสองแคว ของจังหวัดน่าน เข้ าสูท่ ี่บ้าน ผาหลัก บ้ าน
ยอด บ้ านห้ วยเหาะ ปั จจุบนั เปลี่ยนชื่อเป็ น บ้ านผาสิงห์ ซึง่ หมูบ่ ้ านเหล่านี ้ส่วนใหญ่แล้ วเป็ นพี่น้องชาวไทลื ้อ อยู่ในพื ้นที่เขต
เทศบาล ต.ยอด อ.สองแคว จ.หวัดน่าน เข้ าสูบ่ ้ านปางส้ านซึง่ เป็ นหมูบ่ ้ านที่มีท่งุ นา และเป็ นหมูบ่ ้ านที่น่าอยู่ ดังนันจึ
้ งมีชาวบ้ าน
หลายครอบครัว พากันตังรกรากปั
้
กฐานกันที่นี่ก็เยอะ และหลายๆครอบครัวก็พากันเดินทางต่อเพื่อมุง่ หน้ าสูอ่ าเภอเชียงคา
จังหวัดเชียงราย (หลังวันที่ 28 สิงหาคม 2520 ก็ได้ รับการแบ่งการปกครองเป็ นจังหวัดพะเยา) สืบไป

ดอยผำช้ ำง ถ่ ำยจำกบ้ ำนผำสิงห์ (บ้ ำนห้ วยเหำะ ) ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่ ำน

15.

ภาพผู้คนที่อพยพส่วนหนึ่งที่ตงรกรากปั
ั้
กฐานอยูท่ ี่บ้านห้ วยเหาะ (บ้ านผาสิงห์) บ้ านปางส้ าน บ้ านยอด ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน ปั จจุบนั ก็กลายเป็ นส่วนหนึ่ง
ที่เป็ นหลักฐานยืนยันแสดงให้ เห็นได้ วา่ มีการอพยพกันจริ งๆ ในสมัยนัน้ เพราะบรรดาผู้คนที่เห็นเหล่านี ้ ก็เป็ นญาติพี่น้องของผู้เขียนเอง และได้ เล่าให้ ฟังถึงการเดินทางในสมัยนันได้
้ เป็ นอย่างดี

เส้ นทางคดเคี ้ยวเลี ้ยวลดไปตามไหล่เขา แห่งเทือกเขาดอยจี๋ ที่เมืองเห็นไกลๆ ก็คือดอยผาช้ าง ข้ างล่างเทือกเขานี ้ก็เป็ นบ้ านยอด ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน

ผู้คนที่ได้ อพยพถิ่นฐานที่ทากินเหล่านี ้ ได้ เดินทางลัดเลาะผ่านไปตามลาห้ วยต่างๆ ผ่านดอยกู้ ดอยจี๋ ซึง่ เป็ นเทือกเขาที่
สูงมาก แม้ ในปั จจุบนั จะมีทางลาดยางที่สะดวกสบายแล้ ว ก็ถือว่าเป็ นทางที่คอ่ นข้ างจะอันตรายอยู่พอสมควร ส่วนใหญ่หาก
ผู้คนที่สญ
ั จรจากอาเภอเชียงคา เพื่อเดินทางไปสูจ่ งั หวัดน่าน จะต้ องผ่านเส้ นทางนี ้ และส่วนใหญ่ก็จะต้ องพากันแวะพักดื่มน ้า
เย็นธรรมชาติที่ไหลออกมากลางหุบเขาดอยจี๋ และแวะไหว้ ศาลเจ้ าพ่อดอยจี๋แห่งนี ้เสียก่อนออกเดินทางต่อไป เพื่อความเป็ นสิริ
มงคล และเป็ นการแวะพักร่ างกายที่เมื่อยล้ าจากการเดินทาง เป็ นการเดินทางอย่างมีสติและไม่ประมาทด้ วย เนื่องด้ วยเส้ นทาง
เหล่านี ้ส่วนใหญ่จะมีแต่หบุ เขาและเหวลึกมาก อีกทังเป็
้ นเส้ นทางที่รถต้ องวิ่งสวนทางกัน ดังนันควรที
้
่จะต้ องขับขี่ด้วยความ
ระมัดระวังอย่างยิ่ง เพื่อความปลอดภัย
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ปั จจุบันเส้ นทำงจำกอำเภอเชียงคำไปจังหวัดน่ ำน เป็ นทำงลำดยำงสะดวกสบำยแล้ ว ใช้ เวลำไม่ ก่ ีช่ วั โมงก็ถึงจังหวัดน่ ำน

ผู้เดินทางเหล่านันได้
้ เดินทางรอนแรมจนกระทัง่ เดินทางมาถึงห้ วยลึก และส่วนใหญ่กจ็ ะมานอนพักแรมกันที่นี่จานวน
หนึง่ คืน " บางครัง้ บางคราวถ้ ามีแรงเดินมากหน่อยก็จะเดินต่อไปเพื่อพักที่บ้านปางถ ้า" พวกท่านได้ เล่าให้ ฟังว่า "บริ เวณที่แห่งนี ้
พบรอยเท้ าคล้ ายรอยเท้ ามนุษย์ปรากฎอยู่บนก้ อนหิน เป็ นสถานที่สงบร่ มเย็น ร่ มรื่ นอุดมสมบูรณ์ไปด้ วยผลหมากรากไม้ อีกทัง้
ยังมีสตั ว์ป่ามากมายหลายชนิดที่ได้ อาศัยอยู่ท่ามกลางป่ าเขาลาเนาไพร ที่อดุ มสมบูรณ์แห่งนี ้ ซึง่ ต่อมาในปั จจุบนั ผู้คนต่างก็ได้
ขึ ้นไปเยี่ยมชม และเชื่อกันว่าเป็ นรอยพระพุทธบาท"

รอยพระบำท สันนิษฐำนว่ ำ เป็ นรอยพระบำทพระอรหันต์ หรือพระอริ ยะ ที่ห้วยลึกเลยบ้ ำนต้ นผึง้ ไปนิดหน่ อย

17.

พระพุทธรู ปในถำ้ ผำแดง ที่บ้ำนปำงถำ้ ต.ร่ มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยำ

ดอยผำข่ ำม หรือ ดอยผำขำม ที่มีประวัติและตำนำนมำกมำย อีกทัง้ เคยเป็ นที่หลบภัยทำงกำรเมืองในสมัยก่ อนด้ วย

จากนันก็
้ ผ่านบ้ านต้ นผึ ้ง ผ่านบ้ านผาแดงล่าง เป็ นบ้ านชาวเขาเผ่าเย้ า หรื อ เมี่ยน เข้ าสูบ่ ้ านปางถ ้า ผ่านบ้ านปางปอบ
"ปั จจุบนั เรี ยกบ้ านน ้าญวนพัฒนา" ได้ มาตังรกรากปั
้
กฐาน ณ บ้ านก๊ อด บ้ านบน บ้ านแขม บ้ านโจ้ โก้ บ้ านร่ องดินแดง ส่วนหนึง่ ก็
ลงไปทางบ้ านคุ้ม บ้ านหนอง เข้ าสูต่ าบลเจดีย์คาก็มี เพราะเหตุแห่งความยากจน จึงได้ พากันออกรอนแรมเดินทาง เพื่อที่จะหาที่
ทากินแห่งใหม่" จากคาบอกเล่าของพ่ออุ้ยเม่อ้ ยุ ได้ เล่าให้ ฟังว่า ในครัง้ อดีตนัน้ บริ เวณหมูบ่ ้ านดังกล่าว เป็ นสถานที่อดุ มสมบูรณ์
พืชผักธัญญาหาร สัตว์ป่า สัตว์น ้า มีอยู่ชกุ ชุมจานวนเยอะมาก ทาให้ ผ้ คู นได้ พากันอพยพครอบครัวมาอยู่รวมกลุม่ กันนันบริ
้ เวณ
แห่งนี ้ บ้ านเกษตรสมบูรณ์แห่งนี ้ เดิมทียงั ไม่เป็ นหมูบ่ ้ าน สภาพแวดล้ อมโดยทัว่ ไป เป็ นป่ าไม้ เล็กๆ พืชพันธุ์และไม้ ตา่ งๆ ไม่
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ใหญ่โตมากนัก ส่วนมากเป็ นไม้ ประดู่ ไม้ เต็ง ไม้ ตองตึง ไม้ เหียง และเป็ นป่ าหญ้ าคา หรื อที่เรี ยกว่า ป่ าแพะ เป็ นต้ น ทางด้ านทิศ
ตะวันออกของหมูบ่ ้ าน เคยมีชาวเขามาอาศัยอยู่ด้วย สถานที่แห่งนี ้เป็ นสถานที่ทามาหากินของชาวบ้ านบ้ านก๊ อด บ้ านบน และ
บ้ านโจ้ โก้ ของชาวบ้ านในสมัยนัน้

แผนที่กำรเดินทำงจำกอำเภอเชียงไปสู่บ้ำนเกษตรสมบูรณ์
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พ่ ออุ้ยแก้ ว แม่ อ้ ุยสุ มำสุข ผู้ก่อตัง้ บ้ ำนเกษตรสมบูรณ์ และได้ เดินทำงมำอยู่เป็ นครอบครั วแรกเมื่อปี พ.ศ. 2507

ต่อมา เมื่อวันเสาร์ ที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2507 ตรงกับวันแรม 13 ค่า เดือน 8 เหนือ ได้ มี ครอบครัวของนายแก้ ว
มาสุข และ ครอบครัวของ นายเงิน รุ่ งเรื อง ได้ พากันย้ ายจากบ้ านก๊ อดและบ้ านทุ่งบน มาอยู่ยงั สถานที่แห่งนี ้ โดยได้ ปลูกบ้ านอยู่
ใกล้ กนั ที่ 4 แยก ทางไปบ้ านโจ้ โก้ ในปั จจุบนั และต่อมาก็เริ่ มมีชาวบ้ านครอบครัวอื่นๆ ได้ ทยอยกันย้ ายตามมาจนกลายเป็ น
หมูบ่ ้ านใหญ่ ในครัง้ ตอนที่ย้ายครอบครัวกันมาครัง้ แรกนัน้ บ้ านเกษตรสมบูรณ์แห่งนี ้ ยังคงใช้ ชื่อหมูบ่ ้ านตามหมูบ่ ้ านเดิมอยู่ มี
ผู้ใหญ่บ้านปกครอง 1 คน ในสมัยนันคื
้ อ นายเป็ ง ฐานะราช ชื่อหมู่บ้านคือ บ้ านโจ้ โก้ มีวดั แห่งหนึง่ ชื่อวัดดอนมูลหรื อวัดโจ้ โก้ เก่า
และเรี ยกหมูบ่ ้ านที่ตงขึ
ั ้ ้นใหม่วา่ บ้ านโจ้ โก้ ใหม่ หมูท่ ี่ 15 ตาบลเจดีย์คา อาเภอเชียงคา จังหวัดเชียงราย ต่อมา นายเป็ ง ฐานะราช
ได้ เสียชีวิตลง ทางราชการได้ เลือกและแต่งตังให้
้ นายทอง หายทุกข์ เป็ นผู้ใหญ่บ้านสืบต่อมาอีก 10 กว่าปี และเมื่อ นายทอง
หายทุกข์ ได้ ลาออกจากตาแหน่ง ทางราชการได้ เลือกและแต่งตังให้
้ นายมานพ ฐานะราช สืบต่อมา จากนันไม่
้ นาน ทางราชการ
ได้ แบ่งการปกครองใหม่ คือ ได้ แยกตาบลเจดีย์คา ออกเป็ น ตาบลร่ มเย็น จากหมูท่ ี่ 15 ให้ เป็ นหมูท่ ี่ 4 และเปลี่ยนการปกครอง
จากจังหวัดเชียงราย เป็ นจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2520

วัดพระธำตุดอยคำ ตัง้ ตระหง่ ำนตรงข้ ำมกับบ้ ำนเกษตรสมบูรณ์
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สาหรับหมูบ่ ้ านเกษตรสมบูรณ์ของเรา ทางองค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ ดาเนินการวางเสาไฟ และปล่อยกระแสไฟฟ้าให้
ชาวบ้ านใช้ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี พุทธศักราช 2527 เมื่อมีไฟฟ้าเข้ าหมูบ่ ้ าน เครื่ องอานวยความสะดวกต่างๆก็เริ่ มเข้ ามาสู่
หมูบ่ ้ านของเรา และมีผ้ คู นพากันอพยพครอบครัวมาอยู่ยงั หมูบ่ ้ านเกษตรสมบูรณ์แห่งนี ้เพิ่มมากขึ ้น และประชากรก็เพิ่มมากขึ ้น
เป็ นเงาตามตัว ทางชาวบ้ าน จึงมีการประชุมตกลงกัน เพื่อที่จะขออนุญาตทางการ ที่จะทาให้ ชมุ ชนของตนเองตังขึ
้ ้นเป็ น
หมูบ่ ้ านแห่งใหม่ โดยที่จะเลือกผู้นาขึ ้นมาเพื่อปกครองหมูบ่ ้ านของตนเอง เมื่อทางมติที่ประชุมได้ เห็นสมควรแล้ ว จึงได้ แจ้ งให้
ทางราชการทราบ และตังชื
้ ่อชุมชนหรื อหมูบ่ ้ านของตนเองว่า บ้ านเกษตรสมบูรณ์ เนื่องจากเห็นว่าสภาพของหมูบ่ ้ าน เป็ นพื ้นที่ที่
มีความอุดมสมบูรณ์ ทังด้
้ านข้ าวปลาอาหาร ที่ทากิน มีแม่น ้าและลาเหมืองไหลผ่าน สามารถที่จะทาการเกษตรได้ ตลอดทังปี
้

นำยอินแสวง มำสุข ผู้ใหญ่ บ้ำนคนแรก ตัง้ แต่ พ .ศ.2533- พ .ศ.2535 และ นำยเหลำ รุ่ งเรือง ผู้ใหญ่ บ้ำนคนที่ 2 พ .ศ.2535 – พ .ศ.2546

เมื่อได้ ชื่อหมูบ่ ้ านแล้ ว ชาวบ้ านได้ พากันเลือกผู้ใหญ่ใหม่ โดยได้ เปิ ดรับสมัครผู้ที่จะดารงตาแหน่งเป็ นผู้ใหญ่บ้าน มี
ผู้เข้ าร่ วมสมัครจานวน 2 คน คือ นายเหลา รุ่ งเรื อง และ นายอินแสวง มาสุข ปรากฏว่า หลังจากการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้
โดยที่ทางการมาดาเนินการในการเลือกตังผู
้ ้ ใหญ่บ้าน ให้ ชาวบ้ านโดยส่วนใหญ่ได้ เลือกให้ นายอินแสวง มาสุข เป็ นผู้ใหญ่บ้าน
ปกครองบ้ านเกษตรสมบูรณ์ หมูท่ ี่ 15 ตาบลร่ มเย็น อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56110 เมื่อปี พ.ศ. 2533 เป็ น
ผู้ใหญ่บ้านคนแรก ท่านก็ได้ ปกครองหมูบ่ ้ านแห่งนี ้ เป็ นเวลา 2 ปี และได้ ลาออกจากการเป็ นผู้ใหญ่บ้าน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2535 เมื่อ นายอินแสวง มาสุข ได้ ลาออก ทางราชการจึงได้ ให้ ชาวบ้ านเลือกตังผู
้ ้ นาหมูบ่ ้ านคนใหม่ เพื่อขึ ้นมาเป็ น
ผู้ใหญ่บ้านแทนผู้ใหญ่บ้านคนเก่าที่ลาออก และจัดให้ มีการเลือกตังขึ
้ ้น ในการลือกตังครั
้ ง้ นี ้ มีชาวบ้ านมาสมัคร เพื่อที่จะให้
ชาวบ้ านเลือกเป็ นผู้ใหญ่บ้านอยู่หลายคน หนึง่ ในนันคื
้ อ นายเหลา รุ่ งเรื อง และเมื่อลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ก็ปรากฎว่า นาย
เหลา รุ่ งเรื อง ได้ รับการคัดเลือกจากชาวบ้ านให้ ดารงตาแหน่งผู้ใหญ่บ้าน เป็ นผู้นาในชุมชนของตนเองสืบมา และทางการก็ได้
แต่งตังอย่
้ างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2535 และท่านได้ ดารงตาแหน่งจนครบวาระถึง 2 สมัย และหมด
วาระสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2546
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นำยเหลี่ยม รุ่ งเรือง ผู้ใหญ่ บ้ำนคนปั จจุบนั พ .ศ.2546-ปั จจุบัน

เมื่อนายเหลา รุ่ งเรื อง ได้ หมดวาระการดารงตาแหน่งผู้ใหญ่บ้านเกษตรสมบูรณ์ สมัยที่ 2 ท่านก็ไม่ได้ สมัครต่อในสมัยที่
3 แต่ท่านได้ ไปทางานที่องค์การบริ หารส่วนตาบลร่ มเย็นแทน โดยท่านได้ ดารงตาแหน่ง รองนายกองค์การบริ หารส่วนตาบล
ร่ มเย็น และได้ เปิ ดโอกาสให้ แก่น้องชายของตนเอง เข้ ามาเพื่อสมัครเป็ นผู้ใหญ่บ้านเกษตรสมบูรณ์ แทนตาแหนงที่วา่ งลง ทาง
ราชการก็ได้ ทาการเปิ ดรับสมัครผู้ที่จะมาดารงเป็ นผู้ใหญ่บ้านเกษตรสมบูรณ์ คนใหม่ ก็ได้ มีชาวบ้ านมาสมัครกันหลายคน แต่
เมื่อชาวบ้ านได้ ทาการเลือกตังและผลการเลื
้
อกตัง้ ปรากฎว่า นายเหลี่ยม รุ่ งเรื อง ก็ชนะผลการเลือกตังอย่
้ างเป็ นเอกฉันท์ เป็ น
ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ และทางราชการก็ได้ แต่งตังท่
้ านเป็ นผู้ใหญ่บ้านอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2546 และ
ได้ ปกครองหมูบ่ ้ านจนครบวาระสมัยที่ 1 เมื่อหมดวาระในสมัยแรก ก็ไม่มีใครสมัครอีก เนืองจากชาวบ้ านมีมติ เห็นว่าท่านได้
ทางานช่วยเหลือหมูบ่ ้ านอย่างจริ งจัง และนาพาหมูบ่ ้ านเกษตรสมบูรณ์ของเรา ให้ มีความเจริ ญก้ าวหน้ า จนกลายเป็ นหมูบ่ ้ าน
นาร่ อง หมูบ่ ้ านพัฒนาตัวอย่าง ชนะเลิศได้ ที่ 1 ในการประกวดหมูบ่ ้ านประจาอาเภอถึง 2 สมัยซ้ อน เนื่องจากท่านเป็ นผู้นาหนุ่ม
ไฟแรง และรับฟั งความคิดเห็นของชาวบ้ าน เป็ นประชาธิปไตย ไม่มีอคติลาเอียง ไม่เลือกญาติพี่น้อง ทางานอย่างจริ งจัง ทาให้
ได้ รับความไว้ วางใจ เป็ นที่รักและเคารพของชาวบ้ าน แม้ ในสมัยที่สอง ท่านจะไม่อยากจะรับตาแหน่ง แต่ชาวบ้ านก็ยงั ให้ การ
สนับสนุน เนื่องจากในสมัยที่ 2 ท่านมีสิทธิ์ที่จะชิงตาแหน่งกานันตาบลร่ มเย็น ที่หมดวาระลง แต่เมื่อท่านสมัครเข้ าชิงปรากฎว่า
การเลือกตังก
้ านันตาบลร่ มเย็นในครัง้ นี ้ ไม่ได้ เหมือนครัง้ ก่อนๆ คือ ในสมัยนี ้ (พ.ศ. 2552) การรับสมัครและการเลือกตัง้ ให้ เลือก
กันที่ประชุมของอาเภอ และผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตัง้ ไม่ใช่ชาวบ้ านตามหมูบ่ ้ านต่างๆในตาบลอีกต่อไปแล้ ว แต่ให้ อานาจผู้ใหญ่บ้าน
แต่ละหมุบ่ ้ านเป็ นคนเลือกกันเอง เพราะฉะนันผู
้ ้ นาหมูบ่ ้ านทังต
้ าบลร่ มเย็น ที่มีเพียง 21 หมูบ่ ้ านก็ได้ ใช้ ดลุ พินิจและความคิดเห็น
ของลูกบ้ านของตนเอง เลือกกานันคนใหม่ ปรากฏว่า ท่านกานันคนเก่า คือ นายเจริ ญ ก็สมัครเข้ าชิงตาแหน่งในสมัยที่ 2
เหมือนกัน ปรากฏว่าผลการเลือกตังก
้ านันเจริ ญ ชนะไปด้ วยคะแนนเสียง 11 ต่อ 8 คะแนน ท่านเพ้ ไปเพียง 3 คะแนน ทาให้ ท่าน
ไม่ได้ เป็ นกานันตาบลร่ มเย็น เนื่องจากชาวบ้ านคาดว่า หากท่านได้ ดารงตาแหน่ง คงจะทาให้ หมูบ่ ้ านและตาบลร่ มเย็น พัฒนา
ไปอย่างรวดเร็ ว เนื่องจากเห็นผลงานของท่านที่ทาไว้ กบั หมูบ่ ้ านเกษตรสมบูรณ์ของเรา อย่างไรก็แล้ วตาม ท่านก็ยงั คงดารง
ตาแหน่งผู้ใหญ่บ้านเกษตรสมบูรณ์ของเรา มาจนกระทัง่ ถึงปั จจุบนั โดยได้ แต่งตังให้
้ นายธงชัย มาสุข และนายกวด แจ้ งสว่าง
เป็ นผู้ช่วย ในสมัยแรก และในสมัยที่สอง พ.ศ. 2552 ได้ ตงนาย
ั้
ธงชัย มาสุข และ นายติด วงศ์แก้ ว เป็ นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เพื่อ
ช่วยกันทางานและพัฒนาหมูบ่ ้ าเกษตรสมบูรณ์ของเราสืบไป
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2.สภำพทั่วไปของหมู่บ้ำน :
พื ้นที่โดยทัว่ ไปของหมูบ่ ้ าน เป็ นที่ราบพื ้นที่ใกล้ เชิงเขา เป็ นพื ้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีพืชพันธุ์ธญ
ั ญาหารที่อดุ ม
สมบูรณ์ ใกล้ ภเู ขา และติดทุ่งนา ซึง่ อยู่ใกล้ แหล่งน ้า พื ้นดินมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถทาเทือกสวน ไร่ นา ได้ ตลอดปี ทุ่งนา
ไม่เคยว่างจากการทาการเกษตร ทังการปลู
้
กหอมแดง กระเทียม ข้ าวโพด ถัว่ ลิสง ยาสูบ ทาสวนลาไย ลิ ้นจี่ สวนขิง สวน
ยางพารา เป็ นต้ น

บริเวณท้ องทุ่งนำของชำวบ้ ำนเกษตรสมบูรณ์ ถ่ ำยจำกหน้ ำบ้ ำนผู้เขียน

บริเวณสวนลำไยของชำวบ้ ำนเกษตรสมบูรณ์ ถ่ ำยจำกดอยหัวนำเตอะ

ผลิตผลกำรเกษตรกำรปลูกยำงพำรำของหมู่บ้ำนเกษตรสมบูรณ์
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บริเวณหมู่บ้ำนของเรำมีลำเหมืองผ่ ำนทำให้ มีนำ้ ใช้ เพื่อกำรเกษตรตลอดปี ถ่ ำยจำกหน้ ำบ้ ำนผู้เขียน

สภำพถนนหนทำงในบริ เวณหมู่บ้ำนของเรำ ชำวบ้ ำนจะช่ วยกันดูแลรั กษำและร่ วมกันพัฒนำตลอดเวลำ

บริเวณท้ องทุ่งนำของชำวบ้ ำนเกษตรสมบูรณ์ ยำมข้ ำวนำเริ่มออกรวงเหลืองอร่ ำมกลำงท้ องทุ่ง
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กิจกรรมตักบำตรถวำยอำหำรแด่ พระสงฆ์ เนื่องในวันสำคัญต่ ำงๆ

บรรยำกำศในบริ เวณหมู่บ้ำนเกษตรสมบูรณ์

3.อำณำเขตติดต่ อ :
บ้ านเกษตรสมบูรณ์ เป็ นหมูบ่ ้ านขนาดกลาง ไม่ใหญ่และเล็กเกินไป มีชยั ภูมิที่ดี และมีอาณาเขตติดต่อ ทังภู
้ เขา ทุ่งนา แม่น ้า
และพื ้นที่ทางการเกษตร อุดมสมบูรณ์ตลอดทังปี
้ จึงได้ ชื่อว่า บ้ านเกษตรสมบูรณ์ ซึง่ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี ้
ทิศเหนือ

ติดต่อกับ ทุ่งนา บ้ านโจ้ โก้ หมู่ ๔ ต.ร่ มเย็น

ทิศใต้

ติดต่อกับ สวนมะขามและสวนลาไยของชาวบ้ าน และห่างออกไป 1 กิโลเมตร ติดกับบ้ านห้ วยสา

ทิศตะวันออก ติดต่อกับภูเขา และสวนลาไย สวนยางพารา ของชาวบ้ าน และอ่างเก็บน ้าญวน
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ สวนลาไย ของชาวบ้ าน และบ้ านใหม่เจริ ญสุข
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4.จำนวนประชำกรของหมู่บ้ำน :
บ้ านเกษตรสมบูรณ์ หมูท่ ี่ 15 ตาบลร่ มเย็น อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา เป็ นหมูบ่ ้ านขนาดกลาง มีประชากรอยู่
ทังหมด
้
138 ครัวเรื อน จานวนประชากร 489 คน เป็ นเพศชาย 244 คน เป็ นเพศหญิง 245 (พ.ศ. 2551)

4.1 คณะกรรมกำรบริ หำรหมู่บ้ำนเกษตรสมบูรณ์
ปั จจุบนั พ.ศ. 2552 บ้ านเกษตรสมบูรณ์ หมูท่ ี่ 15 ตาบลร่มเย็น อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา เป็ นหมูบ่ ้ านขนาดกลาง มีประชากรอยูท่ งหมด
ั้
138 ครัวเรือน
จานวนประชากร 489 คน เป็ นเพศชาย 244 คน เป็ นเพศหญิง 245 มีผ้ ใู หญ่บ้านเป็ นผู้ปกครอง นับตังแต่
้ ตงหมู
ั ้ บ่ ้ านมาเมื่อปี พุทธศักราช 2533 มีผ้ ใู หญ่บ้าน
ปกครองมาแล้ วจานวน 3 คน ดังนี ้
1. นายอินแสวง มาสุข

เป็ นผู้ใหญ่บ้านเมื่อ พ.ศ. 2533 - 2535

2. นายเหลา รุ่งเรือง

เป็ นผู้ใหญ่บ้านเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 - วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ( 2 สมัย)

3. นายเหลี่ยม รุ่งเรือง

เป็ นผู้ใหญ่บ้านเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2546 -ปั จจุบนั (สมัยที่ 2)
แผนผังคณะกรรมกำรบริ หำรหมู่บ้ำน

ส.อบต. ก้ าน กลิ่นหอม

ส.อบต. เพลิน มาสุข

สมำชิกองค์ กำรบริหำรส่ วนตำบล

สมำชิกองค์ กำรบริหำรส่ วนตำบล

นายเหลี่ยม รุ่งเรือง
ผู้ใหญ่ บ้ำนคนปั จจุบัน

นายธงชัย มาสุข

นายติด วงศ์แก้ ว

ผู้ช่วยผู้ใหญ่ บ้ำน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่ บ้ำน
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4.2 คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน :
เพื่อให้ การทางานของหมูบ่ ้ านเกษตรสมบูรณ์ หมูท่ ี่ 15 ต. ร่มเย็น อ.เชียงคา จ.พะเยา เป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อย สุข สงบ สามัคคี จึงได้ มีการแต่งตังคณะกรรม
้
เข้ ามาบริหาร เพื่อช่วยเหลืองานของผู้ใหญ่บ้าน ดังนี ้
1.

นายเหลี่ยม รุ่งเรือง

ผู้ใหญ่บ้าน

2.

นายธงชัย มาสุข

ผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บ้าน คนที่ 1

3.

นายติด วงศ์แก้ ว

ผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บ้านคนที่ 2

4.

นายก้ าน กลิ่นหอม

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลร่มเย็น

5.

นางนันทิกานต์ คิดหา

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลร่มเย็น

6.

นายหมาย ฐานะราช

คณะกรรมการหมูบ่ ้ าน

7.

นายสิทธิ์ แจ้ งสว่าง

คณะกรรมการหมูบ่ ้ าน

8.

นายวาสน์ มาสุข

คณะกรรมการหมูบ่ ้ าน

9.

นายเพชร ฉลาดแหลม

คณะกรรมการหมูบ่ ้ าน

10.

นายดวล แจ้ งสว่าง

คณะกรรมการหมูบ่ ้ าน

11.

นายบุญทา มาสุข

คณะกรรมการหมูบ่ ้ าน

12.

นายค่าย มาสุข

คณะกรรมการหมูบ่ ้ าน

13.

นายเพลิน มาสุข

คณะกรรมการหมูบ่ ้ าน

14.

นายบุญธรรม มาสุข

คณะกรรมการหมูบ่ ้ าน

15.

นายจันทร์ ใจใหญ่

คณะกรรมการหมูบ่ ้ าน

16.

นายสมฤทธิ์ ฐานะราช

คณะกรรมการหมูบ่ ้ าน

17.

นายกวด แจ้ งสว่าง

คณะกรรมการหมูบ่ ้ าน

4.3 ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริหำรหมู่บ้ำน
1.

นายศรีวรรณ ทองสุข

6.

นายเจริญ มาสุข

2.

นายเสริฐ แจ้ งสว่าง

7.

นายสิทธิ์ กันทะสอน

3.

นายอินทร์ ฉลาดแหลม

8.

นายฝาย ทะนันไชย

4.

นายเป็ ง อินแสนสืบ

9.

นายรัตน์ แจ้ งสว่าง

5.

นายเหลา รุ่งเรือง

10. นายหมาย ฐานะราช
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4.4 คณะกรรมกำร อสม. ประจำหมู่บ้ำน
1.

นายก้ าน กลิ่นหอม

ประธาน

2.

นายสมอาด รุ่งเรือง

รองประธาน

3.

นายสุวจั น์ รุ่งเรือง

เลขานุการ

4.

นางสมบูรณ์ หมื่นศรี

เหรัญญิก

5.

นางเหรียญ ไทวน

กรรมการ

6.

นางจันทร์ เพ็ญ รุ่งเรือง

กรรมการ

7.

นางสุทศั น์ สุทธสม

กรรมการ

8.

นายเมืองดี ใจหมัน้

กรรมการ

9.

นายสมาน เบ็ญจะญาติ

กรรมการ

10. นางศรีเรือน แจ้ งสว่าง

กรรมการ

11. นางสมคิด มาสุข

กรรมการ

12. นางนันทิกานต์ มาสุข

กรรมการ

13. นางแสงหล้ า ย้ ายถิ่น

กรรมการ

14. นางห่วง แจ้ งสว่าง

กรรมการ

4.5 คณะกรรมกำรกลุ่มพัฒนำสตรี ประจำหมู่บ้ำน
1.

นางปราณี สมบูรณ์

ประธาน

2.

นางสมบูรณ์ หมื่นศรี

รองประธาน

3.

นางกรณิกา มาสุข

เลขานุการ

4.

นางเพ็ญ พิศมร

เหรัญญิก

5.

นางพิศมัย มะโนศรี

ประชาสัมพันธ์

6.

นางเหนี่ยม มาสุข

ปฏิคม

7.

นางพี รุ่งเรือง

กรรมการ

8.

นางจ๋อน กลิ่นหอม

กรรมการ

9.

นางสุพฒ
ั น์ ชิดสนิท

กรรมการ
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4.6 คณะกรรมกำรกลุ่มผู้สูงอำยุ ประจำหมู่บ้ำน
1.

นายศรีวรรณ ทองสุข

ประธาน

2.

นายเสริฐ แจ้ งสว่าง

รองประธาน

3.

นายหมาย ฐานะราช

เลขานุการ

4.

นายฝาย ทะนันไชย

เหรัญญิก

4.7 คณะกรรมกำรกลุ่มอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้ำนนำ
1.

นายธงชัย มาสุข

ผู้อนุรักษ์ ดนตรีพื ้นเมือง ชะล้ อ ซอ ซึง

2.

นายติด วงศ์แก้ ว

ผู้อนุรักษ์ ดนตรีพื ้นเมือง ชะล้ อ ซอ ซึง

4.8 ปรำชญ์ ท้องถิ่น กลุ่มผู้ร้ ู ประจำหมู่บ้ำน
1.

พ่ออุ้ยหลง ชิดสนิท

เป็ นหมอยาเมือง เป่ ารักษาโรคตาแดง, เป่ างูสวัด, สารพัดโรค เสียชีวิตแล้ ว

2.

พ่อน้ อยเป็ ง อินแสนสืบ

เป็ นหมอบายศรีสขู่ วัญ, ปั ดเคราะห์

3.

พ่อหนานศรีวรรณ ทองสุข

เป็ นหมอบายศรีสขู่ วัญ, ปั ดเคราะห์

4.

พ่อหนานจู สมประเสริฐ

เป็ นหมอบายศรีสขู่ วัญ, ปั ดเคราะห์

5.

แม่อ้ ยุ สุ มาสุข

เป็ นหมอดูยาม (หาเมื่อ) เสียชีวิตแล้ ว

6.

พ่อหนานคา

เป็ นหมอบายศรีสขู่ วัญ, ปั ดเคราะห์
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5.ข้ อมูลอำชีพของหมู่บ้ำน
บ้ านเกษตรสมบูรณ์ของเรา มีการทาการเกษตรหลากหลายประเภทตลอดทังปี
้ เช่น

ไร่ ข้ำวโพด ที่ชำวบ้ ำนทำอยู่ตำมเชิงเขำแถวหมู่บ้ำนเกษตรสมบูรณ์

ไร่ ข้ำวโพด ที่ทำอยู่ตำมท้ องทุ่งนำหมู่บ้ำนเกษตรสมบูรณ์

สวนยำงพำรำ ที่ชำวบ้ ำนทำอยู่ตำมเชิงเขำแถวหมู่บ้ำนเกษตรสมบูรณ์

30.

1

ทานา

7

ทาสวนถัว่ ลิสง

2

ทาไร่ ข้าวโพด

8

ทาสวนถัว่ แดง

3

ทาสวนหอมแดง

9

ปลูกยาสูบ

4

ทาสวนกระเทียม

10 ทาสวนลาไย

5

ทาสวนยางพารา

11 ทาสวนลิ ้นจี่

6

ทาสวนมันเทศ

12 อื่นๆ เช่น ปลูกแตงกวา มะนอย ฯลฯ

สวนลำไย

สวนกระเทียม และ สวนแดง ส่ วนใหญ่ แล้ วนิยมทำกันกลำงท้ องทุ่งนำหลังจำกเก็บเกี่ยวข้ ำวเสร็จ
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6.ข้ อมูลสถำนที่ และสิ่งสำคัญของหมู่บ้ำน :

1

วัดเกษตรสมบูรณ์

6

โรงกลัน่ น ้ามันไบโอดีเซล

2

อ่างเก็บน ้าญวน

7

โรงบ่มใบยาสูบ

3

อ่างเก็บน ้าห้ วยเขียด

8

โรงอบลาไย

4

อ่างเก็บน ้าห้ วยดินดา

9

ศาลเจ้ าพ่อกาบคา

5

ศาลา SML

อ่ ำงเก็บนำ้ ญวน กำลังอยู่ในขัน้ ตอนดำเนินงำน เพื่อสร้ ำงเป็ นอ่ ำงเก็บนำ้ ขนำดกลำง
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7.แหล่ งนำ้ ธรรมชำติประจำหมู่บ้ำน :

1

ลาน ้าญวน

4

ลาน ้าห้ วยเฮี ้ย

2

ลาน ้าห้ วยเขียด

5

ลาน ้าห้ วยดินดา

3

ลาน ้าห้ วยโยนฟั น

6

ลาน ้าห้ วยปู่ โท้

ชำวบ้ ำนเกษตรสมบูรณ์ ช่ วยกันอนุรักษ์ รักษำป่ ำ ช่ วยกันป้องกันและดับไฟป่ ำ
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กฎระเบียบในหมู่บ้ำนบ้ ำนเกษตรสมบูรณ์ หมู่ท่ ี 15 ต.ร่ มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยำ
ประชุมประจำเดือนครัง้ ที่3 /2553 มีนำคม 2553
คณะ กรรมกำรในหมู่บ้ำนได้ ร่วมกันพิจำรณำออกกฎระเบียบเพื่อให้ ควำมเป็ นระเบียบ เรียบร้ อยในหมู่บ้ำนและได้ มีมติ
เห็นชอบจำกที่ประชุมรำษฎร ในหมู่บ้ำนเรียบร้ อยแล้ วดังนี ้
ข้ อ

กฏระเบียบปฏิบัติ

1. บ้ านหลังคาเรือนใดไม่ไปร่วมประชุม โดยไม่มีเหตุอนั ควรจะถูกปรับครัง้ ละ 20 บาท
2. บ้ านหลังคาเรือนใดไม่ไปร่วมพัฒนา ซึง่ เป็ นกิจกรรมรวมของหมูบ่ ้ านโดยไม่มีเหตุอนั สมควรปรับครัง้ ละไม่เกิน 100 บาท
3. บ้ านหลังคาเรือนใดในเขตรับผิดชอบของหัวหน้ าเขตไม่ร่วมอยูเ่ วรเฝ้างานศพโดยไม่มีเหตุอนั สมควรปรับครัง้ ละไม่เกิน 50 บาท
4. ผู้ใดลักขโมยน้ อยในหมูบ่ ้ านถูก จับได้ ต้องปรับครัง้ ละไม่เกิน 10 เท่า ของทรัพย์สินที่ถกู ขโมยและปรับเข้ ากองกลางหมูบ่ ้ าน500 บาท หรือส่งตัวดาเนินคดี
ตามกฎหมาย
5. ผู้ใดบุกรุกป่ าสงวนแห่งชาติ ป่ าต้ นน ้าและลักลอบตัดไม้ ทาร้ ายป่ าซึง่ เป็ นเหตุหวงห้ าม ถ้ าจับได้ ปรับรายละ 500-2,000 บาท หรือส่งตัวดาเนินคดีตาม
กฎหมาย ยกเว้ นป่ าที่เสื่อมโทรมทากินมาเป็ นเวลา10ปี
6. ผู้ใดดื่มเมาสุราทาให้ ก่อกวนก่อเกิดความไม่ สงบหรือเปิ ดเครื่องเสียงดังในยามวิกาล เกินเวลา 23:00 น. ถูกปรับครัง้ ละไม่เกิน 500 บาท เข้ ากองกลาง
หมูบ่ ้ าน(ยกเว้ นเป็ นงานประเพณี)
7. ผู้ใดก่อเหตุทะเลาะวิวาทในหมูบ่ ้ านหรืองาน ประเพณีตา่ งๆในหมูบ่ ้ าน ผู้ลงมือก่อเหตุก่อนมีโทษปรับครัง้ ละไม่เกิน 2,000 บาท คูก่ รณีปรับครัง้ ละไม่เกิน
1000 บาท เข้ ากองกลางหมูบ่ ้ านแต่ละคณะกรรมการจะพิจารณาคูก่ รณีที่ถกู ชกต่อยว่าจะมี ความผิดหรือไม่
8. ผู้ใดลักน ้าประปาในหมูบ้านโดยที่ไม่ได้ ผ่านมาตรน ้า ถ้ าจับได้ จะถูกปรับไม่เกิน 1,000 บาท
9. ผู้ใดใช้ ยิงปื นจุดประทัดหรือทาให้ เสียงดังใน หมูบ่ ้ าน(ยกเว้ นเป็ นประเพณี)ผู้ใดฝ่ าฝื นถูกปรับครัง้ ละไม่เกิน 100 บาท คณะกรรมการปรับครัง้ ละไม่เกิน
1000 บาท สอบต.. ,ผช. ปรับครัง้ ละเกิน 1500 บาท ผญบ. ปรับครัง้ ละไม่เกิน 2,000 บาท
10. ผู้ใดนาขยะไปทิ ้งในสาธารณะประโยชน์ เช่น แม่น ้าหรือสถานที่ซงึ่ มีเจ้ าของแล้ วถูกจับได้ ปรับครัง้ ละไม่เกิน 200 บาท
11. ผู้ใดใช้ กระแสไฟฟ้าจี ้ปลา สูบปลา ใช้ ยาฆ่าแมลงหรือวัตถุระเบิด ตาข่าย อวน แห จับปลาในเขตห้ ามของหมูบ่ ้ านถูกจับได้ ปรับครัง้ ละไม่เกิน 4,000 บาท
12. ผู้ใดขับขี่รถเสียงดังบนท้ องถนนหรือในซอยหมูบ่ ้ าน ในยามวิกาลจับได้ ปรับครัง้ ละไม่เกิน 500 บาท
13. ผู้ใดมียาเสพย์ติดไว้ ครอบครอง เพื่อเสพย์หรือใช้ ในสถานที่ตา่ งๆในหมูบ่ ้ านของตนเองเป็ นแหล่งมัว่ สุมยาเสพย์ ติด จับได้ ปรับครัง้ ละไม่เกิน 1000 บาท
และส่งตัวดาเนินคดีตามกฎหมาย
14. ราษฎรในหมูบ่ ้ านทุกคนต้ องเคารพกฎระเบียบของหมูบ่ ้ าน หากผู้ใดฝ่ าฝื นจะถูกลงโทษตัดออกจากการเป็ นสมาชิกด้ านสังคมต่างๆของหมูบ่ ้ าน ดัง นี ้
14.1 ต้ องออกจากการเป็ นสมาชิกฌาปนกิจของหมูบ้าน ห้ ามยืมเครื่องใช้ ในสิ่งของในวัดเกษตรสมบูรณ์ทกุ อย่าง
14.2 งานประเพณีตา่ งๆในหมูบ่ ้ านไม่มีสิทธิ์และไม่มีสว่ นเข้ าร่วมงานนันๆเช่
้ น ทาบุญขึ ้นบ้ านใหม่ แต่งงาน งานศพ ฯลฯ
14.3 สวัสดิการต่างๆจะถูกตัดออกทังหมดทั
้
งสวั
้ สดิการภายในหมูบ่ ้ านและสวัสดิการทางราชการ
14.4 กฎระเบียบของหมูบ่ ้ านมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 7 มีนาคม 2553

นายธงชัย มาสุข

นายเหลี่ยม รุ่งเรือง

นายติด วงศ์แก้ ว

ผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บ้านหมูท่ ี่ 15

ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ ี่ 15

ผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บ้านหมูท่ ี่ 15

นายก้ าน กลิ่นหอม

นายสมหมาย ฐานะราช

นางนันทิกานต์ คิดหา

สมาชิก อบต.

ที่ปรึกษา

สมาชิก อบต.

34.

อำหำรกำรกินท้ องถิ่นที่หำกินได้ บนภูเขำใกล้ หมู่บ้ำน ไม่ ว่ำจะเป็ น

สวนยำงพำรำ ที่สำมำรถกรีดขำยได้ แล้

บรรยำกำศท้ องทุ่งนำบ้ ำนเกษตรสมบูรณ์

35.

ชำวบ้ ำนเกษตรสมบูรณ์ ช่ วยกันนำนำ้ ประปำภูเขำจำกขุนห้ วยเฮีย้ มำใช้ ในหมู่บ้ำน 14-17 พ.ค. 2553

ชำวบ้ ำนเกษตรสมบูรณ์ ช่ วยกันนำนำ้ ประปำภูเขำจำกขุนห้ วยเฮีย้ มำใช้ ในหมู่บ้ำน 14-17 พ.ค. 2553

ประปำประจำหมู่บ้ำน

36.

บรรยำกำศท้ องทุ่งนำของชำวบ้ ำน ถ่ ำยภำพจำกประปำภูเขำของหมู่บ้ำนที่ ดอยหัวนำเตอะ

ประปำภูเขำของหมู่บ้ำนที่ ดอยหัวนำเตอะ

37.

ประปำภูเขำของหมู่บ้ำนที่ ดอยหัวนำเตอะ

ชำวบ้ ำนได้ ใช้ นำ้ ประปำภูเขำ สำหรับใช้ อุปโภคบริโภคและทำแปลงผักสวนครัวด้ วย
คงพอไว้ เท่ ำนีก้ ่ อนสำหรับประวัติควำมเป็ นมำของชุมชนบ้ ำนเกษตรสมบูรณ์ ของเรำนะครับ
รวบรวมและเรียบเรียงโดย
นำยสงกรำนต์ มำสุข "หนำนแดน" ท.ทิวเทือกเขำ
หากมีข้อผิดพลาดประการใด ทีเ่ กี่ยวกับข้ อมูลและรูปภาพ กระผมขอน้ อมรับคาแนะนาติชมได้ ตลอดเวลา ภาพและข้ อมูลต่างๆ
หากใครมีเพิม่ เติมก็สง่ ให้ ผมได้ นะครับ ผมก็รวบรวมได้ ตามที่พอจะหาได้ ซึง่ ก็มีให้ ชมมากมายในเว็ปไซต์ www.kasetsomboon.org นะ
ครับ ท่านสามารถรับชมภาพและข้ อมูลต่างๆของทางเว็ปไซต์ของได้ โดยคลิก๊ ไปที่หวั ข้ อ หรื อ เรื่ องราวต่างๆในหน้ าเว็ปไซต์ของเราได้ เลย
ครับ หรื อจะเลือกรับชมวีดีโอต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับหมูบ่ ้ านเกษตรสมบูรณ์และวัดของเรา ก็ขอเพียงท่านพิมพ์คาว่า วัดเกษตรสมบูรณ์
ในเว็ปไซต์ http://www.youtube.com ท่านก็จะสามารถรับชมวีดโี อต่างๆได้ ซึง่ มีอยูจ่ านวนเยอะแยะมากมายหลายร้ อยวีดีโอ หรื อ หาก
ท่านจะเข้ ารับชมในเว็ปไซต์ผา่ นทางเฟรชบุ๊คที่ เว็บไซต์ รวมพลคนเกษตรสมบูรณ์ หรื อของ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา ขอบกราบ
ขอบพระคุณครับ

38.

ประวัตวิ ัดเกษตรสมบูรณ์

1. ประวัตคิ วำมเป็ นมำ :
แต่แรกเริ่ มเดิมทีนนั ้ การทาบุญตามประเพณีหรื อกิจกรรมต่างๆทางพระพุทธศาสนานัน้ ชาวบ้ าน บ้ านเกษตรสมบูรณ์
ที่มีจิตเลื่อมใสเคารพศรัทธาและประพฤติปฏิบตั ิตามหลักธรรมคาสัง่ สอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
ที่ได้ ยดึ ถือ
ปฏิบตั ิตามกันมาตังแต่
้ บรรพบุรุษนัน้ ก็ยงั คงได้ ไปทาบุญกันที่วดั ดอนมูล หรื อบ้ านโจ้ โก้ เก่า แต่เมื่อวันเวลาผ่านไป ได้ มีผ้ คู นพา
กันอพยพครอบครัวมาอยู่ยงั หมูบ่ ้ านเกษตรสมบูรณ์แห่งนี ้เพิ่มมากขึ ้น และประชากรก็เพิ่มมากขึ ้นเป็ นเงาตามตัว ทางชาวบ้ าน
จึงมีการประชุมตกลงกันเพื่อที่จะขออนุญาตทางการทาให้ ชมุ ชนของตนเองตังขึ
้ ้นเป็ นหมูบ่ ้ านแห่งใหม่ โดยที่จะเลือกผู้นาขึ ้นมา
ปกครองหมูบ่ ้ านของตนเอง เมื่อทางมติที่ประชุมได้ เห็นสมควรแล้ ว จึงได้ แจ้ งให้ ทางราชการทราบและตังชื
้ ่อชุมชนหรื อหมูแ่ ห่ง
บ้ านนี ้ว่า บ้ ำนเกษตรสมบูรณ์ หมู่ท่ ี 15 ตำบลร่ มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยำ รหัสไปรษณีย์ 56110 เนื่องจากเห็น
ว่าสภาพของหมูบ่ ้ านเป็ นพื ้นที่อดุ มสมบูรณ์ ทังด้
้ านข้ าวปลาอาหาร ที่ทากิน และมีแม่น ้าไหลผ่าน สามารถทาการเกษตรได้
ตลอดปี เมื่อได้ ชื่อหมูบ่ ้ านแล้ ว ชาวบ้ านได้ พากันเลือกผู้ใหญ่บ้าน เพื่อจะมาทาหน้ าที่ปกครอง โดยได้ เปิ ดรับสมัครผู้ที่จะอาสา
เข้ ามาชิงตาแหน่งเป็ นผู้ใหญ่บ้าน และมีผ้ เู ข้ าร่ วมสมัครจานวน 2 คน คือ นายเหลา รุ่ งเรื อง และ นายอินแสวง มาสุข ปรากฏว่า
หลังการลงคะแนนเลือกตัง้ โดยที่ทางการได้ มาดาเนินการเลือกตังผู
้ ้ ใหญ่บ้านให้ ชาวบ้ านโดยส่วนใหญ่ได้ เลือก นำยอินแสวง
มำสุข เป็ นผู้ใหญ่บ้าน ปกครองบ้ านเกษตรสมบูรณ์ หมูท่ ี่ 15 ต.ร่ มเย็น อ.เชียงคา จ.พะเยา เป็ นคนแรก เมื่อปี พ.ศ. 2533
เมื่อได้ รับการตังให้
้ เป็ นหมูบ่ ้ านที่ถกู ต้ อง สมบูรณ์ ตามที่ทางราชการกาหนดแล้ ว ประกอบกับหมูบ่ ้ านเกษตรสมบูรณ์
ของเรา ก็มีประชากรมากพอสมควร อีกทังการเดิ
้
นทางไปทาบุญและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่วดั ดอนมูลก็มีระยะทาง
ค่อนข้ างไกล ผู้สงู อายุ ก็ไม่ต้องการที่จะเดินทางไกล เพราะไปลาบาก อีกทังถนนหนทางในสมั
้
ยนัน้ โดยเฉพาะฤดูฝนก็เดินทาง
ลาบากมากมีแต่ฝนและขี
ุ่
้โคลน เพราะต้ องผ่านหน้ าป่ าช้ าอีกประมาณ เกือบ 1 กิโลเมตร ชาวบ้ านจึงได้ มีการประชุมและตกลง
กันว่าจะสร้ างวัดใหม่ขึ ้นมา เพื่อที่จะใช้ เป็ นวัดประจาหมูบ่ ้ านของตนเอง เมื่อมีมติที่จะสร้ างวัดขึ ้นมา จึงได้ พากันปรึกษาว่าจะ
สร้ างที่ไหนกันดี ทางมติที่ประชุมจึงได้ ตกลงที่จะเลือกที่ดิน ซึง่ เป็ นที่วา่ งเปล่า ไม่มีโฉนดที่ดิน แต่เป็ นที่จบั จองทากินของ
ชาวบ้ าน ทางด้ านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของหมูบ่ ้ าน เพื่อที่จะทาการก่อสร้ างเป็ นวัดกัน

ชำวบ้ ำนเกษตรสมบูรณ์ ต่ ำงร่ วมแรงร่ วมใจกันสร้ ำงสำนักสงฆ์ เกษตรสมบูรณ์ เมื่อ พ.ศ. 2534

39.

เมื่อหาสถานที่ได้ แล้ ว จึงได้ ช่วยกันรวบรวมและหาปั จจัย เพื่อที่จะทาการซื ้อที่ดินดังกล่าว จากเจ้ าของที่ดินที่ได้ จบั จอง
กันไว้ แต่เดิม จึงได้ ตกลงกันที่จะจัดให้ มีผ้าป่ าสามัคคีกนั ขึ ้น จากการนาโดยกลุม่ หนุ่มสาวที่ไปทางานที่ กรุ งเทพมหานครและที่
อื่นๆ ในช่วงระยะเวลานัน้ เมื่อได้ ปัจจัยมาพอสมควร จึงได้ มีการตกลงขอซื ้อ ที่ดินดังกล่าวมาเป็ นสมบัติของหมูบ่ ้ านเกษตร
สมบูรณ์ โดยมีวตั ถุประสงค์ ที่จะสร้ างขึน้ ให้ เป็ นวัดและเป็ นสถานที่ประกอบกิจกรรมและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาสืบไป
เมื่อความพร้ อมเพรี ยงทังทางด้
้
านสถานที่ และพลังศรัทธาแห่งความสมัครสมานสามัคคี ของบรรดาคณะศรัทธาพ่อแม่
พี่น้องชาวบ้ านเกษตรสมบูรณ์ทกุ ท่านพร้ อมแล้ ว จึงได้ พร้ อมใจกันเริ่ มก่อสร้ างวัดเมื่อปี พ.ศ. 2534 เป็ นต้ นมา เนื่องจากไม่มี
งบประมาณเพียงพอที่จะสร้ างวัดด้ วยวัสดุอปุ กรณ์ที่ทนั สมัยคงทน ถาวร ชาวบ้ านจึงสร้ างด้ วยแรงศรัทธาที่มีตอ่ พระพุทธศาสนา
ด้ วยการช่วยกันลงทุนลงแรง ไปหาวัสดุอปุ กรณ์ที่พอจะหาได้ จากธรรมชาติ เช่น ไม้ ไผ่ หญ้ าคา ใบไม้ (ใบตองตึง) ไม้ รวก ต้ นไม้
ไม้ บง เป็ นต้ น ฯลฯ ที่พอจะหาได้ จากภูเขาใกล้ ๆหมูบ่ ้ าน มาช่วยกันก่อสร้ างวัด โดยช่วยกันลงมือไม่มีคา่ จ้ างกันแต่อย่างใด ทัง้
เด็กเล็ก คนหนุ่มสาว พ่อบ้ านแม่เรื อน ผู้เฒ่าผู้แก่ ต่างก็ช่วยกันด้ วยจิตศรัทธาที่มนั่ คงต่อพระพุทธศาสนาอย่างแท้ จริ ง*

สำนักสงฆ์ เกษตรสมบูรณ์ หลังแรก ที่สร้ ำงขึน้ ด้ วยศรั ทธำของชำวบ้ ำนเกษตรสมบูร์ ปี พ.ศ. 2534

คณะศรัทธา ชาวบ้ านเกษตรสมบูรณ์ทกุ ท่านได้ ร่วมแรงร่ วมใจกันสร้ างสานักสงฆ์แห่งนี ้ขึ ้นมา จานวน 2 หลังด้ วยกัน
หลังแรกทาเป็ นศาลาวิหารมุงด้ วยใบหญ้ าคา มีลกั ษณะโครงสร้ างคล้ ายอุโบสถ ล้ อมรอบด้ วยไม้ ไผ่ที่นามาสับ ๆ (ทางภาคเหนือ
เรี ยกว่า "ฟาก") และหลังที่สอง ได้ สร้ างเป็ นกุฏิที่พกั สงฆ์ มีลกั ษณ์คล้ ายๆบ้ านติดพื ้นดิน มีจานวน 4 ห้ องนอน มุงด้ วยใบหญ้ าคา
และล้ อมด้ วยไม้ ฟากเช่นกัน เมื่อสร้ างเป็ นรู ปเป็ นร่ าง พอที่จะเป็ นสานักสงฆ์แล้ ว

สำนักสงฆ์ เกษตรสมบูรณ์ หลังแรก ที่สร้ ำงขึน้ ด้ วยศรั ทธำของชำวบ้ ำนเกษตรสมบูร์ ปี พ.ศ. 2534

40.

ในช่วงแรกๆ ก็ได้ มีสามเณรที่เป็ นชาวบ้ านเกษตรสมบูรณ์และเพื่อนๆ ของท่าน ที่ได้ ไปศึกษาอยู่ที่วดั พระพุทธบาทตาก
ผ้ า จังหวัดลาพูน ก็ได้ แวะมาเยี่ยมเยือนบ้ างนัน่ ก็คือ สามเณรชารี สุทธอาษา หลังจากนัน้ ชาวบ้ านก็ได้ พากันไปอาราธนา หลวง
พ่อคาปั น ปั จจุบนั ท่านมรณภาพแล้ วด้ วยโรคประจาตัว เดิมท่านเป็ นคนบ้ านแวนโค้ ง อ.เชียงคา จ.พะเยา ซึง่ จาพรรษาอยู่ที่
จังหวัดน่าน โดยได้ อาราธนาให้ มาจาพรรษาที่สานักสงฆ์แห่งนี ้ พร้ อมทังได้
้ อาราธนาสามเณรมาพร้ อมท่านอีก 1 รู ป คือสามเณร
ตาล (ปั จจุบนั ไม่ทราบท่านลาสิกขาหรื ออยู่ที่แห่งหนใด) เมื่อท่านมาอยู่ที่สานักสงฆ์แห่งนี ้ ท่านก็ได้ ปฏิบตั ิศาสนกิจตามหน้ าที่
ของ สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าอย่างเคร่ งครัด ได้ เทศนาสัง่ สอนญาติโยมและลูกหลานของชาวบ้ าน ให้ ดาเนิน
รอยตามคาสอนของพระศาสดา สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา เป็ นที่เคารพรักศรัทธาต่อชาวบ้ านเป็ นอย่างมาก และได้ มี
ลูกหลานของชาวบ้ าน ได้ เข้ ามาอยู่กบั ท่านโดยมาเป็ นเด็กวัด "ขะโยม" เพื่อคอยดูแล ปรนนิบตั ิท่าน ท่านก็ได้ เมตตาสอนให้ ท่อง
บทสวดมนต์ และ ให้ ท่องคาการขอบรรพชาเป็ นสามเณร ให้ ได้ จนคล่อง ท่านปฏิบตั ิศาสนกิจอยู่จาพรรษาอยู่ที่สานักสงฆ์เกษตร
สมบูรณ์แห่งนี ้เป็ นเวลา 1 พรรษา ท่านก็ได้ ขอลาพระประธาน และชาวบ้ านที่เคารพศรัทธาในตัวท่าน กลับไปจาพรรษาที่วดั แวน
โค้ ง อ.เชียงคา ซี่งเป็ นบ้ านเกิดเมืองนอนของท่าน จนกระทัง่ ท่านได้ มรณภาพลงด้ วยโรคประจาตัว ของท่าน**

พระครูขันติวชิรธรรม (ตุ๊ลุงเพชร) เจ้ ำคณะตำบลร่ มเย็นในสมัยนัน้ ปั จจุบัน)เป็ นรองเจ้ ำคณะอำเภอเชียงคำ(
ได้ แวะเวียนมำเยี่ยมและให้ กำลังใจแก่ คณะศรั ทธำชำวบ้ ำนเกษตรสมบูรณ์ อย่ ำงต่ อเนื่อง

หลังจาก ที่หลวงพ่อคาปั น ท่านได้ ขอลาชาวบ้ านที่เคารพศรัทธาและนับถือท่านกลับไป บ้ านเกิดของท่าน และสามเณร
ที่ติดตามท่านมาจากจังวัดน่าน พร้ อมเด็กวัด 2 คน "ขะโยม" ก็ได้ เดินทางไปพร้ อมกับท่านด้ วย ทาให้ สานักสงฆ์วา่ งลง ไม่มีใคร
อาศัยอยู่ มีเพียงผู้เฒ่าผู้แก่ ได้ ผลัดไปนอนเฝ้าสานักสงฆ์อยู่หลายคืน ดังนัน้ ชาวบ้ านจึงมีความคิดที่จะนาลูกหลานของชาวบ้ าน
เอง เข้ ามาบรรพชาให้ เป็ นสามเณรประจาอยู่ที่สานักสงฆ์แห่งนี ้ เมื่อที่ประชุมตกลงกันแล้ ว ก็ได้ พากันนาขบวนไปติดตามหาเด็ก
วัด 2 คน ที่ติดตามหลวงพ่อคาปั นไปด้ วย
พระประธำนองค์ แรกของวัด ปำงมำรวิชัย
(ปำงชนะมำร มีขนำดหน้ ำตัก 9 นิว้ )
ชำวบ้ ำนเรียกว่ ำ หลวงพุทธพุทธเมตตำมหำลำภ
บริจำคโดย พ่ ออุ้ยคำ เมืองพรหม

41.

ภำพกูฏิหลังเก่ ำที่สร้ ำงขึน้ ตัง้ แต่ พ .ศ.2534 เพื่อเป็ นที่พักสงฆ์ ช่ ัวครำว มุงด้ วยหญ้ ำคำ

พิธีกรรมบรรพชำสำมเณรรุ่ นแรกของสำนักสงฆ์ เกษตรสมบูรณ์ เมื่อปี พ .ศ.2536

ท่านได้ พาเด็กวัดทังสอง
้
และสามเณรไปฝากไว้ ยงั วัดต่างๆอยู่หลายที่ด้วยกัน ทังที
้ ่ วัดผาหลัก ตาบลยอด อาเภอสอง
แคว จังหวัดน่าน วัดห้ วยไคร้ จังหวัดเชียงราย ที่วดั พระอาจารย์เมืองใจ และที่วดั ดงสุวรรณ อาเภอจุน จังหวัดพะเยา และ
สุดท้ าย หลวงพ่อคาปั น ท่านก็ได้ พากลับมาบ้ านเกิดของท่านที่บ้านแวนโค้ ง โดยได้ พักอยู่ที่วดั แวนโค้ ง ตาบลน ้าแวน อาเภอ
เชียงคา จังหวัดพะเยา โดยที่ขบวนรถกลุม่ ของชาวบ้ านเกษตรสมบูรณ์ได้ มาเจอเด็กวัดทังสองที
้
่วดั บ้ าน แวนโค้ งแห่งนี ้ และได้
พูดคุยกับหลวงพ่อคาปั น เพื่อขอตัวเด็กวัดทังสองกลั
้
บไปยังสานักสงฆ์เกษตรสมบูรณ์ เพื่อที่จะให้ บรรพชาเป็ นสามเณร และช่วย
ดูแลรักษาสานักสงฆ์แห่งนี ้สืบต่อมา

42.

สำมเณรสงกรำนต์ มำสุข "น้ อยโรง" และ สำมเณรวุฒิพงษ์ หอมนำน "หนำนแดน"สำมเณรรุ่ นแรกของสำนักสงฆ์

ผู้ที่บรรพชาเป็ นสามเณรรุ่นแรกของสานักสงฆ์แห่งนี ้คือ สามเณรวุฒิพงศ์ หอมนาน "น้ อยโรง" และสามเณรสงกรานต์
มาสุข "หนานแดน" และได้ ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ทาการบรรพชาเป็ นสามเณร เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.
2536 โดยพระเถรานุเถระมาร่ วมพิธีกรรมทางศาสนา งานบรรพชาสามเณรในครัง้ นี ้ ดังนี ้
๑. พระครู สวุ รรณเจติยารักษ์ ตุ๊อ้ ยุ พรหม เจ้ าอาวาสวัดบ้ านปุ

ต.เจดีย์คา อ.เชียงคา จ.พะเยา ปั จจุบนั มรณภาพแล้ ว

๒. พระครู โอภาสบุญเขต

ตุ๊ลงุ ข่อง

ต.ร่ มเย็น อ.เชียงคา จ.พะเยา ปั จจุบนั มรณภาพแล้ ว

๓. พระอาจาร์ ปอน จิตฺตสุโข

ตุ๊อ้ ยุ ปอน เจ้ าอาวาสวัดสบสา

๔. พระอาจารย์บญ
ุ มา

ตุ๊ลงุ มา

เจ้ าอาวาสวัดห้ วยสา ต.ร่ มเย็น อ.เชียงคา จ.พะเยา ปั จจุบนั มรณภาพแล้ ว

๕. พระอาจารย์วิชยั ปิ ยธมฺโม ตุ๊ลงุ ปื อ้

เจ้ าอาวาสวัดร้ องเก่า ต.ร่ มเย็น อ.เชียงคา จ.พะเยา ปั จจุบนั มรณภาพแล้ ว

๖. พระอธิการจเร กิตฺติวณฺโณ ตุ๊ปีพ้ ล

เจ้ าอาวาสวัดร้ องใหม่ ต.ร่ มเย็น อ.เชียงคา จ.พะเยา ปั จจุบนั เป็ นเจ้ าอาวาส

๗. พระมหานาพล เมธาวชิโร ตุ๊ปีน้ ง

วัดพระบาทตากผ้ า

เจ้ าอาวาสวัดโจ้ โก้

ต.ร่ มเย็น อ.เชียงคา จ.พะเยา ปั จจุบนั มรณภาพแล้ ว

ต.มะกอก อ.ป่ าซาง จ.ลาพูน

พระธรรมทูตสาย
ต่างประเทศ รุ่ นที่ 1
ปั จจุบนั ลาสิกขาแล้ ว อยู่
ที่รัฐยูท่าห์ ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา

เมื่อมี สามเณรได้ มาอยู่จาพรรษา ณ สานักสงฆ์แห่งนี ้แล้ ว ประกอบกับ พ.ศ. 2536 นี ้ทางวัดคุ้ม ตาบลร่ มเย็น อาเภอ
เชียงคา จังหวัดพะเยา ได้ ทาการอุปสมบทพระภิกษุจานวนหลายรู ปด้ วยกัน ทางหลวงพ่อ พระครู ขนั ติวชิรธรรม เจ้ าอาวาสวัด
หนองร่ มเย็น เจ้ าคณะตาบลร่มเย็นในสมัยนัน้ ปั จจุบนั ดารงตาหน่งรองเจ้ าคณะอาเภอเชียงคา ได้ มีเมตตาส่ง พระสมพร อัคค
ปั ญโญ (เข็มทอง) ซึง่ เป็ นชาวบ้ านคุ้ม ให้ มาดูแลและจาพรรษายังสานักสงฆ์แห่งนี ้ และในปี ตอ่ ๆ มาก็มีสามเณรบรรพชาต่อเนื่อง
ตามมาทุกๆปี จนกระทัง่ ถึงปั จจุบนั

43.

กุฏิท่พ
ี ักสงฆ์ หลังใหม่ ท่ สี ร้ ำงขึน้ แทนกุฏิหลังเก่ ำที่มุงด้ วยหญ้ ำคำ

พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2539 หลังจากที่ พระสมพร อัคคปั ญโญ ได้ มาอยู่ยงั สานักสงฆ์เกษตรสมบูรณ์แล้ ว ท่านเป็ นพระ
หนุ่มที่ขยันขันแข็ง ได้ ทาหน้ าที่เจ้ าสานักสงฆ์เป็ นอย่างดี ได้ ปฏิบตั ิศาสนกิจมิได้ ขาด เป็ นที่รักของชาวบ้ าน นอกจากนันแล้
้ ว
ท่านยังได้ นาคณะสามเณรและเด็กวัด ร่ วมกันทาความสะอาดในทุกๆเช้ าและทุกวัน ทังการ
้ ตัดหญ้ า ต้ นไม้ ขุดตอต้ นยูคาลิปตัส
ที่ชาวบ้ านได้ ตดั ลาต้ นออก เพื่อไม่ให้ เกิดเป็ นตอค้ างอยู่อย่างนัน้ โดยได้ นาดินมาถมแล้ วทาการเกลี่ยให้ พื ้นที่ราบเสมอกัน ทาให้
วัดสะอาดสะอ้ านน่าอยู่ และบรรยากาศวัดขณะนัน้ เต็มได้ ด้วยต้ นดอกเฟื่ องฟ้าที่ออกดอกสวยงามตลอดเวลา

กุฏิท่พ
ี ักสงฆ์ หลังใหม่ ท่ สี ร้ ำงขึน้ แทนกุฏิหลังเก่ ำที่มุงด้ วยหญ้ ำคำ ด้ ำนข้ ำง

ต่อมา ท่านก็ได้ รวบรวมญาติโยม และได้ บอกบุญไปยังผู้มีจิตศรัทธา และได้ ทงศรั
ั ้ ทธาในหมูบ่ ้ าน และคณะผู้มีจิต
ศรัทธาจากทางเมืองหลวง โดยได้ รับความอนุเคราะห์จาก พระภิกษุสามเณรที่อยู่ในกรุ งเทพ รวมถึง พระอาจารย์ พระมหาจารึก
วัดราชคฤห์ แขวงตลาดพลู ธนบุรี กรุ งเทพฯ พร้ อมทังกลุ
้ ม่ หนุม่ สาว ชาวบ้ านที่มาทางานในเมืองกรุ ง ได้ ช่วยกันหาเจ้ าภาพ เพื่อ
จัดทาเป็ นผ้ าป่ าสามัคคีขึ ้น โดยได้ รวบรวมปั จจัย ทังจากผู
้
้ ที่มีจิตศรัทธา และการบริ จาคของชาวบ้ าน ได้ นาคณะศรัทธาชาวบ้ าน
สร้ างกุฏิที่พกั สงฆ์ขึ ้นมาหลังหนึง่ ทดแทนกุฏิที่พกั สงฆ์หลังที่สร้ างด้ วยไม้ ไผ่มงุ หญ้ าคาที่ชารุ ดทรุ ดโทรมลงไปตามกาลเวลา

44.

ศำลำกำรเปรียญ สำหรับประกอบพิธีกรรมทำงพระพุทธศำสนำ ที่ พระสมพร อัคคปั ญโญ นำญำติโยมสร้ ำง

เมื่อ สร้ างกุฏิที่พกั สงฆ์เสร็ จก็ได้ พิธีฉลองสืบไป เมื่อมีกฏุ ิที่พกั สงฆ์ พอที่จะอาศัยเพื่อปฏิบตั ิศาสนกิจเรี ยบร้ อยแล้ ว
ต่อมาท่านก็ได้ รวบรวมชาวบ้ านและคณะผู้มีจิตศรัทธาจากที่ตา่ งๆ
ได้ ทาการก่อสร้ างศาลาการเปรี ยญขึ ้นมาอีกหลังหนึง่
ทดแทนอุโบสถศาลาหญ้ าคา ซึง่ ชารุ ดทรุ ดโทรมไปตามกาลเวลาเช่นกัน ซึง่ คณะศรัทธาชาวบ้ านก็ได้ ช่วยกันด้ วยความรักความ
สมัครสมานสามัคคี ต่อมาเมื่อสร้ างศาลาการเปรี ยญเสร็ จเรี ยบ ร้ อย ท่านก็ได้ ลาสิกขา***

ภำพบรรยำกำศภำยในศำลำกำรเปรียญ

พ.ศ. 2540 เมื่อพระสมพร อัคคปั ญโญ ได้ ลาสิกขาไปใช้ ชีวิตฆราวาส ก็คงเหลือแต่สามเณรและเด็กวัด ที่ได้ ช่วยกัน
ดูแลรักษาวัด ในยามที่ไม่มีเจ้ าอาวาสดูแลปกครอง ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2539 ไปจนกระทัง่ ก่อนเข้ าพรรษา ปี พ.ศ. 2540 ได้ มี
พระภิกษุมาพักอาศัยบ้ าง แต่มาอยู่ไม่นานแค่ระเวลาเดือนสองเดือนแล้ วก็จากไป จวบจนกระทัง่ ก่อนเข้ าพรรษาได้ มี ลูกหลาน
ของชาวบ้ านเกษตรสมบูรณ์ ได้ อปุ สมบทเป็ นพระภิกษุรูปหนึง่ เพื่ออยู่จาพรรษาที่สานักสงฆ์แห่งนี ้ คือ พระชัด แจ้ งสว่าง และได้
ดูแลสานักสงฆ์แห่งนี ้ จนกระทัง่ ต้ นปี พ.ศ. 2541 ท่านก็ได้ ลาสิกขาบทออกไปประกอบอาชีพของตนเอง

45.

พระอธิกำรจเร กิตติวัณโณ เจ้ ำวำสวัดเกษตรสมบูรณ์ รู ปปั จจุบัน พ .ศ.2541- ปั จจุบัน

พ.ศ. 2541 - ปั จจุบนั เมื่อพระชัด แจ้ งสว่าง ได้ ลาสิกขาออกไปใช้ ชีวิตฆราวาสแล้ ว ทางสานักสงฆ์เกษตรสมบูรณ์ของ
เรา ก็วา่ งเว้ นจากการมีพระภิกษุอยู่เป็ นระยะเวลาหนึง่ ในช่วงระยะเวลานี ้ ก็มีสามเณรที่ไปเรี ยนหนังสืออยู่ทางต่างจังหวัด และ
ที่กรุ งเทพมหานคร ได้ แวะเวียนมาจาพรรษาบ้ าง มีพระสงฆ์จากอาคันตุกะจากต่างถิ่นเข้ ามาพักอาศัยบ้ าง แต่ท่านเหล่านัน้ ก็ได้
พักอยู่แค่ไม่กี่เดือนท่านก็ได้ ลาจากชาวบ้ านไป เมื่อชาวบ้ านได้ มีความเห็นร่ วมกันว่า ควรจะมีการไปหาอาราธนาพระสงฆ์
เพื่อที่จะมาจาพรรษาและช่วยพัฒนาวัดเป็ นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้ านและเป็ นผู้นาในการประกอบกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

อุโบสถหลังใหม่ สร้ ำงขึน้ แทนอุโบสถหญ้ ำคำหลังเก่ ำ พระอธิกำรจเร กิตติวัณโณ ได้ เป็ นผู้นำในกำรก่ อสร้ ำง

คณะศรัทธาชาวบ้ านเกษตรสมบูรณ์ จึงได้ ประชุมตกลงกันที่จะไปอาราธนาพระสงฆ์ให้ มาอยู่จาพรรษา ณ อารามแห่ง
นี ้ และเป็ นความโชคดีของชาวบ้ าน ที่ได้ ทราบข่าวว่า ทางวัดร้ องใหม่ ต.ร่ มเย็น อ.เชียงคา จ.พะเยา ได้ มีพระภิกษุจานวน 2 รู ป
และมีสามเณรอยู่ด้วยกันอยู่หลายรู ป ชาวบ้ านได้ ตกลงที่จะไปอาราธนา พระอธิการจเร กิตติวณ
ั โณ "ตุ๊พล" นามสกุล แว่นไหว
ซึง่ เดิมท่านเป็ นคนบ้ านห้ วยอ้ อ ต.ปาน อ.ลอง จ.แพร่ บิดาชื่อนายศรี นวล แว่นไหว มารดาชื่อนางแก้ ว แว่นไหว จาพรรษาอยู่ที่

46.

วัดร้ องใหม่ โดยได้ อาราธนาให้ มาจาพรรษาที่สานักสงฆ์เกษตรสมบูรณ์ของพวกเรา ท่านก็ได้ รับอาราธนาด้ วยความเต็มใจ และ
ได้ มาพร้ อมกับสามเณรอีกสองรู ป และท่านก็ได้ ตงสั
ั ้ จจะอธิษฐานว่า จะขออยู่พฒ
ั นาสานักสงฆ์เกษตรสมบูรณ์แห่งนี ้ ณ ที่นี ้จวบ
จนสิ ้นลมหายใจ" และได้ เดินทางมาอยู่ยงั สานักสงฆ์เกษตรสมบูรณ์ ตังแต่
้ พ.ศ. 2541 เป็ นต้ นมาจนกระทัง่ ถึงปั จจุบนั

อุโบสถหลังใหม่ สร้ ำงขึน้ แทนอุโบสถหญ้ ำคำหลังเก่ ำ ด้ ำนหน้ ำ

เมื่อ พระอธิการจเร กิตติวณ
ั โณ ได้ ย้ายมาจาพรรษายังวัดเกษตรสมบูรณ์แห่งนี ้ ท่านก็ได้ ตงใจพั
ั ้ ฒนาดูแลรักษาวัดเป็ น
อย่างดี ได้ นาคณะศรัทธาชาวบ้ านเกษตรสมบูรณ์ และท่านผู้มีจิตศรัทธาทัว่ ไป สร้ างอุโบสถขึ ้นมาหลังหนึง่ เพื่อใช้ เป็ นสถานที่
ประกอบพิธีกรรมทางคณะสงฆ์ และใช้ ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยได้ เริ่ มก่อสร้ างมาตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2541
จนกระทัง่ ถึงปั จจุบนั พ.ศ. 2548 ก็สาเร็ จเสร็ จสิ ้น และได้ ทาพิธีฉลองสมโภชไปเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว แต่ยงั ไม่สามารถที่จะผูกพัทธ
สีมาได้ เนื่องจากกาลัง อยู่ในขันตอนของพระราชทานวิ
้
สงุ คามสีมาอยู่

ภำพบรรยำกำศวัดเกษตรสมบูรณ์ ยำมเช้ ำ ถ่ ำยเมื่อเช้ ำวันพญำวัน ปี พ .ศ.2552

47.

นำยเหลี่ยม รุ่ งเรือง ผู้ใหญ่ บ้ำนได้ เดินทำงไปอัญเชิญพระประธำน ที่วัดชิโนรสำรำมวรวิหำร ด้ วยตนเอง เมื่อปี พ9452 .ศ.

ภำพกำรอัญเชิญพระประธำนพร้ อมลูกนิมิต จำกกรุ งเทพ โดย เครื่ องบินของกองทัพอำกำศ ปี พ9452 .ศ.

เมื่อสร้ างอุโบสถศาลาเสร็ จแล้ ว พระอธิการจเร กิตติวณ
ั โณ ก็ได้ นาคณะศรัทธาญาติโยม นาโดย นายเหลี่ยม รุ่ งเรื อง
ผู้ใหญ่บ้าน บ้ านเกษตรสมบูรณ์ ได้ ไปอัญเชิญพระประธาน ซึง่ พระเดชพระคุณ พระราชพัฒนโสภณ เจ้ าอาวาสวัด ชิโนรสาราม
วรวิหาร แขวบ้ านช่างหล่อ เขตบางกอกน้ อย กรุ งเทพมหานคร ท่านได้ จดั สร้ างโดยได้ เชิญเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา " ได้
เสด็จมาทรงเป็ นพระธานในพิธีเททองหล่อ ณ วัดชิโนรสารามวรวิหาร เมื่อเสร็ จแล้ วได้ พระราชทานตามวัดต่างๆ ทางวัดเกษตร
สมบูรณ์เราก็ถือว่าโชคดีและเป็ นวัดที่มีบญ
ุ ที่ได้ รับพระราชทานพระประธานมาไว้ ที่วิหารวัดของเรา

48.

ภำพกำรอัญเชิญพระประธำนพร้ อมลูกนิมิต จำกกรุงเทพ โดย เครื่องบินของกองทัพอำกำศ ปี พ9452 .ศ.

ภำพกำรอัญเชิญพระประธำนพร้ อมลูกนิมิต จำกกรุงเทพ โดย เครื่องบินของกองทัพอำกำศ ปี พ9452 .ศ.

พระอำจำรย์ ปลัดวีรำนนท์ และ พระอำจำรย์ ส่งเสริม ได้ นำญำติโยม นำพระพุทธรู ปมำถวำย ณ วัดเกษตรสมบูรณ์ ของเรำ

49.

บรรยำกำศในอุโบสถศำลำ เดิมทีฐำนชุกชี มีพนื ้ ที่แคบ สำมำรถประดิษฐำนพระประธำนได้ องค์ เดียว

ต่ อมำที่ประชุมของชำวบ้ ำนมีมติให้ ขยำยออกเพิ่มขึน้ เพื่อจะได้ อัญเชิญพระพุทธรู ปมำประดิษฐำนเพิ่ม

ฐำนชุกชีของในพระวิหำรปั จจุบัน พ 9444 .ศ.สร้ ำงขึน้ ถวำยโดยคณะผ้ ำป่ ำ คุณแม่ เฮียง แซ่ เจีย คุณสุภชัย วิวัฒนะประเสริฐ และ คุณธนพร พิชญำจิตติพงษ์
เป็ นจำนวนปั จจัยทัง้ สิน้ 431,219 บำท ทำงวัดเกษตรสมบูรณ์ ก็ต้องขออนุโมทนำบุญมำ ณ โอกำสนีด้ ้ วย

50.

คณะผ้ ำป่ ำ คุณแม่ เฮียง แซ่ เจีย คุณสุภชัย วิวัฒนะประเสริฐ และ คุณธนพร พิชญำจิตติพงษ์
ร่ วมกันสร้ ำงห้ องสุขำถวำยวัด

ศำลำ หอฉัน สร้ ำงถวำยโดย
คณะผ้ ำป่ ำ คุณแม่ เฮียง แซ่ เจีย คุณสุภชัย วิวัฒนะประเสริฐ และ คุณธนพร พิชญำจิตติพงษ์

51.

กุฏิท่ พ
ี ักสงฆ์ สร้ ำงถวำยโดย
คณะผ้ ำป่ ำ คุณแม่ เฮียง แซ่ เจีย คุณสุภชัย วิวัฒนะประเสริฐ และ คุณธนพร พิชญำจิตติพงษ์

กุฏิท่ พ
ี ักสงฆ์ สร้ ำงถวำยโดย
คณะผ้ ำป่ ำ คุณแม่ เฮียง แซ่ เจีย คุณสุภชัย วิวัฒนะประเสริฐ และ คุณธนพร พิชญำจิตติพงษ์

กุฏิท่ พ
ี ักสงฆ์ สร้ ำงถวำยโดย
คณะผ้ ำป่ ำ คุณแม่ เฮียง แซ่ เจีย คุณสุภชัย วิวัฒนะประเสริฐ และ คุณธนพร พิชญำจิตติพงษ์

52.

หอกลองและหอระฆังเดิม ก่ อนจะสร้ ำงแบบถำวร

พิธีวำงศิลำฤกษ์ เพื่อทำกำรก่ อสร้ ำง หอกลองและหอระฆัง

หอกลองและหอระฆัง สร้ ำงถวำยโดย
คณะผ้ ำป่ ำ คุณแม่ เฮียง แซ่ เจีย คุณสุภชัย วิวัฒนะประเสริฐ และ คุณธนพร พิชญำจิตติพงษ์
พร้ อมคณะผ้ ำป่ ำจำกชลบุรี นำโดยคุณสุวิทย์ แจ้ งสว่ ำง และคณะศรั ทธำจำกหลำยๆแห่ ง
รวมไปถึงพ่ อแม่ พ่ นี ้ องชำวบ้ ำนเกษตรสมบูรณ์ และหมู่บ้ำนใกล้ เคียงทุกหมู่บ้ำน

53.

คณะผ้ ำป่ ำ คุณแม่ เฮียง แซ่ เจีย คุณสุภชัย วิวัฒนะประเสริฐ และ คุณธนพร พิชญำจิตติพงษ์

คณะผ้ ำป่ ำ คุณแม่ เฮียง แซ่ เจีย คุณสุภชัย วิวัฒนะประเสริฐ และ คุณธนพร พิชญำจิตติพงษ์

คณะผ้ ำป่ ำ คุณแม่ เฮียง แซ่ เจีย คุณสุภชัย วิวัฒนะประเสริฐ และ คุณธนพร พิชญำจิตติพงษ์

54.

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2548

ลูกน้ องมำบอกบุญ จนกลำยจุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิต
ที่มีควำมหมำยต่ อตนเองและผู้อ่ ืน

คณะผ้ ำป่ ำร่ วมสร้ ำงพระอุโบสถ วัดเกษตรสมบูรณ์ ต.ร่ มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยำ
ยอดเงินทำบุญ 410,999 บำท (พระอุโบสถ สร้ ำงมำก่ อน 8 ปี ไม่ แล้ วเสร็จ)

พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2549

คณะผ้ ำป่ ำร่ วมสร้ ำงห้ องสุขำ และห้ องอำบนำ้ ยอดเงินทำบุญ 217,989 บำท
(ห้ องขวำเป็ นห้ องนำ้ แบบเดิม ปั จจุบันเป็ นห้ องสุขำและห้ องอำบนำ้ ตำมแบบซ้ ำยมือ

คณะผ้ ำป่ ำมอบทุนอำหำรกลำงวันให้ นักเรี ยน โรงเรียนบ้ ำนโจ้ โก้
และจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ ยอดเงินทำบุญ 88,000 บำท
โดยมี ท่ ำนผู้อำนวยกำรเป็ นผู้รับมอบ ผู้ใหญ่ บ้ำน นำยเหลี่ยม รุ่งเรือง เป็ นสักขีพยำน

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2550

คณะผ้ ำป่ ำ สร้ ำงศำลำหอฉัน ยอดเงินทำบุญ 361,129 บำท
ของเดิมเป็ นศำลำกำรเปรียญที่ผุพังมำกแล้ ว ห้ องครัวอยู่ด้ำนหลังศำลำหอฉัน

คณะผ้ ำป่ ำมอบทุนกำรศึกษำให้ นักเรียน โรงเรียนบ้ ำนโจ้ โก้
ยอดเงินทำบุญ 70,000 บำท แบ่ งเป็ นทุนเรียนดี 6 ชัน้ ๆละ 3 ทุน = 18 ทุน
ที่เหลือเป็ นทุนซือ้ คอมพิวเตอร์ ซึ่งขำดแคลนมำก โรงเรียนแห่ งนีร้ องรับนักเรียน 5 หมู่บ้ำน

55.

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2551

คณะผ้ ำป่ ำ ถวำยซือ้ ที่ดินเพิ่มให้ ครบ 6 ไร่ เพื่อสำมำรถจดทะเบียนเป็ นวัดได้
ยอดเงินทำบุญ 181,129 บำท
มอบทุนกำรศึกษำให้ นักเรียนที่มีจริยธรรม ควำมประพฤติดี จำนวน 18 ทุน

คณะผ้ ำป่ ำ มอบทุนกำรศึกษำ 18 ทุน มอบทุนำให้ นักเรียนที่มีจริยธรรม
ควำมประพฤติดี จำนวน 18 ทุน รวม 36 ทุน ยอดเงินทำบุญ 80,000 บำท เป็ นทุนข้ ำงต้ น
และจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ (เดิม 1 เครื่องใช้ 3 คน ปั จจุบัน 2 คนต่ อ 1 เครือง ที่เหลือเป็ นทุนห้ องสมุด

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2552

คณะผ้ ำป่ ำ ถวำยองค์ พระประธำน ฐำนชุกชี ยอดเงินทำบุญ 361,219 บำท
ในปี นี ้ เกิดเหตุอัศจรรย์ กล่ ำวคือ เมื่อตัง้ องค์ พระเสร็จ ปรำกฏว่ ำมีผึง้ หลวงจำนวน
หนึ่งบินวนอยู่หน้ ำพระอุโบสถ ประมำณ 3 รอบ แล้ วบินจำกไป

คณะผ้ ำป่ ำ มอบทุนกำรศึกษำ และทุนจริยธรรม รวม 36 ทุน ที่เหลือเป็ นทุนห้ องสมุด
(ซือ้ หนังสือ) ยอดเงินทำบุญ 70,000 บำท

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554

คณะจุลกฐิน สร้ ำงกุฏิ 2 ชัน้ ยอดเงินทำบุญ 474,539 บำท
มอบทุนกำรศึกษำและทุนจริยธรรม รวม 36 ทุน ทุนพัฒนำห้ องสมุด ทุนพัฒนำ
สถำนที่เรียน สำหรับเด็กก่ อนปฐมวัย ยอดเงินทำบุญ 81,527 บำท

คณะผ้ ำป่ ำ สร้ ำงหอระฆัง และถวำยระฆัง ยอดเงินทำบุญ 583,649 บำท

ปี นี ้ มีผ้ บู ริจำคอุปกรณ์ เพื่อกำรศึกษำหลำยท่ ำน เช่ น Vista มอบเกมเพื่อกำรศึกษำ เถ้ ำแก่ น้อย

56.

พ.ศ. 2554
คณะผ้ ำป่ ำ มอบทุนกำรศึกษำ และทุนจริยธรรม รวม 36 ทุน
ยอดเงินทำบุญ 89,240 บำท ห้ องสมุดโรงเรียนบ้ ำนโจ้ โก้ ได้ รับรำงวัลห้ องสมุดดีเด่ น
ประจำเขตกำรศึกษำที่ 2 ของจังหวัดพะเยำ

สรุ ปจำนวนรำยรับ-รำยจ่ ำย จำกคณะผ้ ำป่ ำ คุณแม่ เฮียง แซ่ เจีย คุณสุภชัย วิวัฒนะประเสริฐ และ คุณธนพร พิชญำจิตติพงษ์
ที่นำมำถวำยให้ กับวัดเกษตรสมบูรณ์ ของเรำ ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2547 – 2554 ดังนี ้
 พ.ศ. 9452
 พ.ศ. 9452
 พ.ศ. 2549

ถวายพระพุทธรูปและปั จจัย ได้ ยอดเงิน
จานวน 7, 000 บาท
วันที่ 2452 ค.พ 22
ถวายผ้ าป่ า ได้ ยอด
จานวน 510, 999 บาท
วันที่ 2459 ค.พ 11
ถวายผ้ าป่ าได้ ยอด
จานวน 111,999 บาท
รวมกับเงินผู้ร่วมทาบุญในหมูบ่ ้ าน + 990 ค่าอาหาร 4,000
รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น
จานวน 117,929 บาท
ให้ ทนุ โรงเรี ยนเป็ นค่าอาหารกลางวันเด็กจานวนทังสิ
้ ้น 00 ,000 บาท
แยกออกเป็ นรายจ่ายดังนี ้
- ให้ ทนุ เรี ยนดี
จานวน 12,000 บาท
- ใช้ ทากิจกรรมต่างๆ จานวน 10, 000 บาท
รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น
จานวน 22, 000 บาท
สรุ ปยอดรำยรับรำยจ่ ำยปี พ.ศ. 2549 ดังนี ้
จากยอดทาบุญข้ างบน
จานวน 117,929 บาท
ให้ ทนุ เรี ยนดีและทากิจกรรม จานวน 22,000 บาท
รวมเป็ นยอดรายรับรายจ่าย จาวน 204, 929 บาท ของปี พ.ศ. 2559

 พ.ศ. 9459
 พ.ศ. 9442
 พ.ศ. 2551

วันที่ 17 ต.ค. 2549
วันที่ ธ 11.ค. 2441

โอนเงินทาห้ องน ้า
ถวายผ้ าป่ าได้ ยอด
ถวายผ้ าป่ าได้ ยอด
ค่าอาหาร
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จำนวน

100, 000บาท (เป็ นเงินที่โอนมา)
511, 129บาท
101,129 บาท
10,000 บาท
11,192 บำท

57.

 พ.ศ. 9442

วันที่ 31 ม.ค. 2552

ถวายผ้ าป่ าได้ ยอด
เงินที่โอนมาทีหลัง
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้
 พ.ศ. 2553
วันที่ 24 ต.ค.244 3
ถวายผ้ าจุลกฐิ นได้ ยอด
 พ.ศ. 2554
ถวายผ้ าป่ าได้ ยอด
ถวายเพิม่ เติมอีก
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้
ยอดรวมกำรถวำยทัง้ หมดตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2547 – 2544 รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้
รำยจ่ ำยที่นำเงินจำนวนดังกล่ ำวไปใช้ ดังนี ้
 ซื ้อที่ดินแปลงทิศใต้ ทจี่ ดั งาน
วันที่ 7 ตค.. 2548
 ฉลองวิหาร
วันที่ มี 11-11.ค.2459
 ซื ้อที่ดินทิศตะวันตกสวนลาไย
วันที่ ย.พ 11จ่ายงวดแรก
งวดที่สอง

จานวน
จานวน
จำนวน
จานวน
จานวน
จานวน
จำนวน
จำวนน

210,129 บาท
11,420 บาท
952,222 บำท
502,929 บาท
472,009 บาท
29, 250 บาท
007, 259บำท
9,656,บำท 333

จานวน 100,000 บาท
จานวน 200, 000บาท
จานวน 40,000 บาท

คณะผ้ ำป่ ำจำกกรุงเทพมหำนคร ปี พ.ศ. 2549 นำโดยพระสงกรำนต์ จิตตสุโข (หนำนแดน มำสุข) และคณะศรัทธำจำกหลำยๆแห่ ง
รวมไปถึงพ่ อแม่ พ่ นี ้ องชำวบ้ ำนเกษตรสมบูรณ์ และหมู่บ้ำนใกล้ เคียงทุกหมู่บ้ำน

58.

คณะผ้ ำป่ ำจำกกรุงเทพมหำนคร ปี พ.ศ. 2549 นำโดยพระสงกรำนต์ จิตตสุโข (หนำนแดน มำสุข) และคณะศรัทธำจำกหลำยๆแห่ ง
รวมไปถึงพ่ อแม่ พ่ นี ้ องชำวบ้ ำนเกษตรสมบูรณ์ และหมู่บ้ำนใกล้ เคียงทุกหมู่บ้ำน

59.

คณะผ้ ำป่ ำจำกกรุงเทพมหำนคร ปี พ.ศ. 2549 นำโดยพระสงกรำนต์ จิตตสุโข (หนำนแดน มำสุข) และคณะศรัทธำจำกหลำยๆแห่ ง
รวมไปถึงพ่ อแม่ พ่ นี ้ องชำวบ้ ำนเกษตรสมบูรณ์ และหมู่บ้ำนใกล้ เคียงทุกหมู่บ้ำน

คณะผ้ ำป่ ำจำกชลบุรี นำโดยคุณสุวิทย์ แจ้ งสว่ ำง และคณะศรัทธำจำกหลำยๆแห่ ง รวมไปถึงพ่ อแม่ พ่ ีน้องชำวบ้ ำนเกษตรสมบูรณ์ และหมู่บ้ำนใกล้ เคียงทุกหมู่บ้ำน

60.

ใช้ เป็ นสถำนที่อบรมเยำวชน ให้ เข้ ำใจในหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำและนำไปประยุกต์ ใช้ ในชีวิตได้ จริง

ใช้ เป็ นสถำนที่อบรมเยำวชน ให้ เข้ ำใจในหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำและนำไปประยุกต์ ใช้ ในชีวิตได้ จริง

บรรยำกำศวัดเกษตรสมบูรณ์ ถ่ ำยเมื่อเดือนกันยำยน ปี พ.ศ. 2555

61.

วัดเป็ นศูนย์ รวมทำงจิตใจและกำรทำกิจกรรมต่ ำงๆ ทัง้ ของพระพุทธศำสนำและของชุมชน

วัดเป็ นศูนย์ รวมทำงจิตใจและกำรทำกิจกรรมต่ ำงๆ ทัง้ ของพระพุทธศำสนำและของชุมชน

วัดเป็ นศูนย์ รวมทำงจิตใจและกำรทำกิจกรรมต่ ำงๆ ทัง้ ของพระพุทธศำสนำและของชุมชน

62.

บรรยำกำศบริเวณวัดเกษตรสมบูรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2555

บรรยำกำศบริเวณวัดเกษตรสมบูรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2555

บรรยำกำศบริเวณวัดเกษตรสมบูรณ์ เช้ ำวันพญำวัน เมื่อปี พ.ศ. 2552

63.

บรรยำกำศบริเวณวัดเกษตรสมบูรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2555

บรรยำกำศบริเวณวัดเกษตรสมบูรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2555

บรรยำกำศบริเวณวัดเกษตรสมบูรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2552

64.

ที่เก็บอัฐิของ พระวิชัย ปิ ยธัมโม “ตุ๊ลุงปี ้ อ”

2.สภำพทั่วไปของวัดเกษตรสมบูรณ์ : เป็ นสานักสงฆ์ที่ความสงบร่ มรื่ น มีวิวทิวทัศน์สวยงามใกล้ ภเู ขา เป็ นสถานที่สปั ปายะ
เหมาะแก่การประพฤติปฏิบตั ิธรรมเป็ นอย่างดียิ่ง
3. อำณำเขตติดต่ อ :
ทิศเหนือ

ติดต่อกับ

หมูบ่ ้ าน และติดที่ดิน น.ส. ๔ จ. ของ นายเป็ ง สุทธะอาษา

ทิศใต้

ติดต่อกับ

สวนมะขาม ที่ดิน น.ส. ๓ ของ ส.อบจ..ต่วน ใจสุข

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ

ทางสาธารณะประโยชน์ ทางหลวงชนบท

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ

หมูบ่ ้ าน และสวนลาไย ที่ดิน น.ส. ๔ จ. ของนางสาวแสงดาว กิตติวงศ์

4. จำนวนเนือ้ ที่โดยประมำณ 7 ไร่ ๒ งำน
ขณะนี ้ทางสานักสงฆ์ของเรา ก็มีที่ดินครบกาหนดตาม พระราชบัญญัติแห่งการสร้ างวัดครบแล้ ว ทางคณะกรรมการ
หมูบ่ ้ าน นาโดย เจ้ าอาวาสและผู้ใหญ่บ้าน ก็ได้ ทาหนังสือส่งไปยังสานักงานพระพุทธศาสนาประจาจังหวัดพะเยา เพื่อขอ
อนุญาตสร้ างวัด และขอพระราชทานผูกพัทธสีมา ทางสานักงานพระพุทธศาสนาประจาจังหวัดพะเยาได้ ทาหนังสือส่งต่อไปยัง
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว เหลือเพียงมติจากมหาเถรสมาคมที่จะอนุมตั สืบไป

65.

หมำยเหตุ *
* มีกลุม่ คนบางกลุม่ ที่ไม่อยากจะให้ สร้ างสานักสงฆ์แห่งนี ้ขึ ้นมา เนื่องจากเกรงว่า เมื่อมีการสร้ างแล้ ว จะต้ องมีการบังคับให้ มีการบริ จาค
เงิน เพื่อที่จะสร้ างอาราม ดังกล่าว แต่ในความเป็ นจริงแล้ ว ไม่ได้ มีการบังคับหรื อเรี่ยไรอะไรจากชาวบ้ านเลย มีแต่การบริ จาคด้ วยจิต
ศรัทธาจริงๆ ส่วนชาวบ้ านที่ไม่เห็นด้ วยกับการสร้ างวัด ก็ได้ พากันย้ ายครอบครัวกลับไปรวมอยูก่ บั บ้ านโจ้ โก้ และไปทาบุญที่วดั ดอลมูล
"วัดโจ้ โก้ " ตามเดิม ประมาณ 30-40 ครอบครัว บางครอบครัวก็ได้ ย้ายบ้ านออกจากหมูบ่ ้ านเกษตรสมบูรณ์เลยก็มี คงเหลือแต่ชาวบ้ านที่
มีจิตศรัทธาต่อการสร้ างวัดเกษตรสมบูรณ์จริ งๆ ในปั จจุบนั ชาวบ้ านอยูก่ นั ด้ วยความสามัครสมานกลมเกลียวกันเป็ นอย่างดี ช่วย
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ร่วมทาบุญบริ จาค จนสามารถสร้ างวิหาร กุฏิ ศาลา และหอฉัน ให้ เสร็ จด้ วยเวลาอันรวดเร็ ว
** เนื่อง มาจากเกิดความขัดแย้ งอย่างต่อเนื่องในเรื่ องของการสร้ างสานักสงฆ์ ซึง่ มี ชาวบ้ านบางกลุม่ ไม่เห็นด้ วยที่จะให้ สร้ างวัด เพราะ
กลัวต้ องมีการบังคับให้ เสียเงินเสียทองในการสร้ างวัด จึงได้ พากันขับไล่ทา่ น ในความเป็ นจริ งท่านก็ไม่ได้ อยากจะกลับ เพราะท่านตังใจ
้
และอธิษฐานไว้ ว่า จะอยูร่ ่วมสร้ างร่วมพัฒนาสานักสงฆ์แห่งนี ้ให้ มีความเจริ ญสืบต่อไปให้ เป็ นวัด โดยสมบูรณ์ในภายภาคหน้ า ในวัน
ก่อนที่ทา่ นจะเดินทางกลับ ท่านถึงกลับน ้าตาซึม และตังจิ
้ ตอธิฐาน อยูใ่ นอุโบสถหลังเดิมตลอดคืน และจดจาเหตุการณ์พร้ อมจารึกชื่อคน
ที่ขบั ไล่ ท่านใส่ในจีวร แล้ วฝั งลงไปในพื ้นดิน ตรงใจกลางอุโบสถ และตังจิ
้ ตอธิษฐาน ขอให้ สร้ างอุโบสถสร้ างหลังใหม่ทบั อุโบสถหลังเดิม
ให้ เสร็ จในเร็ วพลัน และในวันรุ่งขึ ้นท่านก็ได้ ลาญาติโยมที่รักและเคารพศรัทธาในตัวท่าน กลับไปจาพรรษาที่บ้านเกิดของท่าน คือ บ้ าน
แวนโค้ ง อ.เชียงคา จนกระทัง่ ท่านมรณภาพด้ วยโรคประจาตัวของท่าน ที่บ้านเกิดของท่านเอง
***ใน ขณะที่ พระสมพร อคฺคปญฺโญ ซึง่ เป็ นพระภิกษุหนุม่ ที่ได้ อปุ สมบทมาจากสามเณร เป็ นชาวบ้ านคุ้ม ต.ร่มเย็น และได้ มาเป็ นเจ้ า
สานักสงฆ์เกษตรสมบูรณ์แห่งนี ้ ความขัดแย้ งในเรื่ องการสร้ างวัด ในตอนแรกดูเหมือนว่า จะผ่านไปได้ ด้วยดี ดูชาวบ้ านมีความสุขเพิ่ม
มากขึ ้น แต่ก็ยงั มีชาว บ้ านกลุม่ หนึง่ ไม่คอ่ ยเห็นด้ วย ก็ได้ มีการขัดขวางบ้ าง แล้ วไม่คอ่ ยยอมรับพระสงฆ์ที่จาพรรษาอยูย่ งั อารามแห่งนี ้ มี
ชาวบ้ านบางคนถึงกับห้ ามไม่ให้ พระสงฆ์สามเณรไม่ให้ มาบิณฑบาตผ่านหน้ าบ้ านตน เอง มีกรณีที่ร้ายแรงถึงขนาดมีการวางเพลิงสานัก
สงฆ์แห่งนี ้ โดยการใช้ หมอนทีใ่ ช้ หนุนศีรษะจุดไฟแล้ วยัดไว้ ทมี่ มุ ของหลังคาอุโบสถหลังเก่า ที่เป็ นหญ้ าคา ทาให้ เกิดไฟลุกไหม้ ไป
ประมาณ 3 วา แต่โชคดีที่มีชาวบ้ านมาพบเห็นแล้ วเรียกกันมาช่วยกันดับไว้ ทนั โดยที่ พระสมพร อัคคปั ญโญ เป็ นผู้ที่ขึ ้นไปดับเอาไว้ ทนั
ก่อนที่ไฟจะลุกไหม้ ทงหลั
ั ้ ง ถือเป็ นความโชคดี ถ้ าหากเกิดไฟไหมไปหมด อาจจะไม่มวี ดั เกษตรสมบูรณ์อย่างทีเ่ ป็ นอย่างปั จจุบนั นี ้ก็เป็ นได้
ก็อย่างที่พดู กันไว้ วา่ "มารไม่มี บารมีไม่เกิด" ปั จจุบนั ก็ยงั ไม่มใี ครทราบว่าใครเป็ นคนก่อเหตุ แต่ชาวบ้ านก็ได้ พากันสาปแช่งต่างๆนานา
หลังจากเกิดเหตุการณ์นนมา
ั ้ ก็ได้ มีศรัทธาหลัง่ ไหลมาช่วยกันทาบุญกันอย่างต่อ เนื่องทาให้ วดั สร้ างเสร็ จด้ วยเวลาอันรวดเร็ ว ด้ วยบารมี
ของหลวงพ่อพระพุทธเมตตา หลวงพ่อพระประธานองค์เแรกของวัดเกษตร สมบูรณ์"
รวบรวมและเรียบเรียงโดย
นำยสงกรำนต์ มำสุข "หนำนแดน" ท.ทิวเทือกเขำ
หากมีข้อผิดพลาดประการใดเกี่ยวกับข้ อมูลและรูปภาพ กระผมขอน้ อมรับคาแนะนาติชมได้ ตลอดเวลาครับ ภาพและข้ อมูลต่างๆ หาก
ใครมีเพิ่มเติมก็สง่ ให้ ผมได้ นะครับ ผมก็รวบรวมได้ ตามที่พอจะหาได้ ซึง่ ก็มใี ห้ ชมมากมายในเว็ปไซต์ www.kasetsomboon.org นะครับ
ท่านสามารถรับชมภาพและข้ อมูลต่างๆของทางเว็ปไซต์ของได้ โดยคลิก๊ ไปที่หวั ข้ อ หรื อ เรื่ องราวต่างๆในหน้ าเว็ปไซต์ของเราได้ เลยครับ
หรื อจะเลือกรับชมวีดีโอต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับหมูบ่ ้ านเกษตรสมบูรณ์และวัดของเรา ก็ขอเพียงท่านพิมพ์คาว่า วัดเกษตรสมบูรณ์ ในเว็ป
ไซต์ http://www.youtube.com ท่านก็จะสามารถรับชมวีดีโอต่างๆได้ ซึง่ มีอยูจ่ านวนเยอะแยะมากมายหลายร้ อยวีดีโอ หรื อ หากท่านจะ
เข้ ารับชมในเว็ปไซต์ผา่ นทางเฟรชบุ๊คที่เว็บไซต์รวมพลคนเกษตรสมบูรณ์หรื อของ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา ขอบกรำบขอบพระคุณครับ
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ฤกษ์ ยำมดีล้ำนนำบ้ ำนเฮำ
ตามประเพณีและความเชื่อของคนล้ านนา หากจะทาการมงคลใดๆ ก็ตามไม่วา่ จะเป็ นงาน ขุดน ้าบ่อ ก่อศาลา ละเมียเก่า เอา
เมียใหม่ คนต้ องมาถามถึงมื ้อจัน๋ วันดีจากพี่หนาน วันนี ้เลยนาเรื่ องการหาฤกษ์ งามยามดี แบบกว้ างๆ เป็ นวันเสียประจาแต่ละเดือน หาก
เดือนไหนตรงกับวันเสียก็ให้ เว้ น
วันดีวนั เสีย เพราะเป็ นคาทีค่ ้ นุ หูมากกว่า เป็ นวันที่คนล้ านนาเชื่อว่า เป็ นวันที่ควรหรื อไม่ควรสาหรับทาพิธีกรรม หรื อกิจกรรม
ต่างๆ วันดีวนั เสีย เป็ นการนับวันตามคติความเชื่อแบบท้ องถิ่น การยึดถือเช่นนี ้ ยังไม่พบทีม่ าของความคิด หรื อวิธีการจัดระบบความคิด
ได้ ชดั เจน แม้ จะเป็ นเพียงความเชื่อตามคตินยิ มก็ตาม แต่ก็ได้ รับการยอมรับในหมูป่ ระชาชนทัว่ ไปเสมอมา “วันดีวนั เสีย” ที่ปรากฏใน
เอกสารและที่คนล้ านนาเชื่อถือมีอยูม่ ากมาย
มื ้อจันวันดีหรื อที่ออกเสียงตามสาเนียงชาวเหนือว่า "มื ้อจัน๋ วันดี" นัน้ เป็ นการหาฤกษ์ ยาม ตามเดือนพื ้นเมือง ก่อนทีจ่ ะกระทา
พิธีอนั เป็ นมงคลทุกอย่าง ไม่วา่ จะเป็ นการแต่งงาน ขึ ้นบ้ านใหม่ การเดินทางไปค้ าขาย หรื อการบวช ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
เดือน

วันจ๋ ม (วันไม่ ด)ี

วันฟู (วันดี)

เดือนเกี๋ยง (ตุลาคม)

วันจันทร์ อ่านว่า วันจัน๋

วันศุกร์ อ่านว่า วันสุก

เดือนยี่ (พฤศจิกายน)

วันอังคาร อ่านว่า วันกาน

วันอาทิตย์ อ่านว่า วันติ๊ด

เดือนสาม (ธันวาคม)

วันพุธ อ่านว่า วันปุ๊ ด

วันอาทิตย์ อ่านว่า วันติ๊ด

เดือนสี่ (มกราคม)

วันพฤหัสบดี อ่านว่า วันผัด

วันจันทร์ อ่านว่า วันจัน๋

เดือนห้ า (กุมภาพันธ์)

วันศุกร์ อ่านว่า วันสุก

วันเสาร์ อ่านว่า วันเสา

เดือนหก (มีนาคม)

วันเสาร์ อ่านว่า วันเสา

วันพุธ อ่านว่า วันปุ๊ ด

เดือนเจ็ด (เมษายน)

วันอาทิตย์ อ่านว่า วันติ๊ด

วันพฤหัสบดี อ่านว่า วันผัด

เดือนแปด (พฤษภาคม)

วันพุธ อ่านว่า วันปุ๊ ด

วันอาทิตย์ อ่านว่า วันติ๊ด

เดือนเก้ า (มิถนุ ายน)

วันพฤหัสบดี อ่านว่า วันผัด

วันจันทร์ อ่านว่า วันจัน๋

เดือนสิบ (กรกฎาคม)

วันศุกร์ อ่านว่า วันสุก

วันอังคาร อ่านว่า วันกาน

เดือนสิบเอ็ด (สิงหาคม)

วันเสาร์ อ่านว่า วันเสา

วันพุธ อ่านว่า วันปุ๊ ด

เดือนสิบสอง (กันยายน)

วันอาทิตย์ อ่านว่า วันติ๊ด

วันพฤหัสบดี อ่านว่า วันผัด

อนึง่ การนับเดือนของภาคเหนือจะนับเร็ วกว่าภาคกลางไป 2 เดือน เช่น เดือน 5 ของภาคกลาง ภาคเหนือจะนับเป็ น 7 เป็ นต้ น
โดยมีหลักการไล่วนั เสียประจาแต่ละเดือนอย่างนี ้

วันเสียประจำเดือน
เดือน
เดือน
เดือน
เดือน

เกี๋ยง (1)
ยี่ (2)
สำม (3)
สี่ (4)

ห้ ำ (5)
หก (6)
เจ็ด (7)
แปด (8)

เก้ ำ (9)
สิบ (10)
สิบเอ็ด (11)
สิบสอง (12)

ระวิจั๋นตังอังกำรัง
โสริกุรุ
สุโขพุทธำ

เสียอำทิตย์ กับจันทร์
เสียอังคำรวันเดียว
เสียเสำร์ กับพฤหัสบดี
เสียศุกร์ กับพุธ
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เมื่อทรำบวันดีแล้ ว ก็ควรจะทรำบยำมหรือเวลำอันเป็ นมงคลของแต่ ละวันด้ วย ดังนี ้
วันอำทิตย์
วันจันทร์
วันอังคำร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสำร์

ยามเช้ า ไม่ดี ยามสายและยามใกล้ เที่ยง ดีมาก ยามบ่ายและยามเย็น ไม่ดี ยามใกล้ ค่า ดีมาก
ยามเช้ า ยามสาย และยามใกล้ ที่ยง ไม่ดี ยามเที่ยงและยามบ่าย ดีมาก ยามเย็น ยามใกล้ ค่า และยามค่า ไม่ดี
ยามเช้ าและยามสาย ดีมาก ยามใกล้ เที่ยง ยามเที่ยง และยามบ่าย ไม่ดี ยาม เย็นและยามใกล้ ค่า ดีมาก ยามค่า ไม่ดี
ยามเช้ า ยามสาย และยามใกล้ เที่ยง ไม่ดี ยามเที่ยงและยามบ่าย ดีมาก ยามบ่าย- เย็น ยามใกล้ ค่า และยามค่า ไม่ดี
ยามเช้ าและยามสาย ไม่ดี ยามใกล้ เที่ยงและยามเที่ยง ดีมาก ยามบ่าย-เย็นและใกล้ ค่า ไม่ดี ยามค่า ดีมาก
ยามเช้ าไม่ดี ยามสายดีมาก ยามใกล้ เที่ยงและยามเที่ยงไม่ดี ยามบ่ายและยามเย็นไม่ดี ยามใกล้ ค่าและยามค่าดีมาก
ยามเช้ าและยามสาย ดีมาก ยามใกล้ เที่ยงและยามเที่ยง ไม่ดี ยามบ่าย-เย็น ดีมากยามใกล้ ค่าและยามค่า ไม่ดี

พูดถึงหลักการให้ ฤกษ์สาหรับออกรถ ออกเดินทาง ขึ ้นบ้ านใหม่ โบราณท่านมักจะใช้ ดถิ ีฤกษ์ไชยหรื อดิถีฤกษ์ ชยั เป็ นหลักใหญ่สาหรับการ
คานวณหา ฤกษ์ แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องดูดถิ ีอื่นๆประกอบอีกมากมายหลายอย่าง เช่น นักษัตร หรื อฤกษ์บน-ล่างตามนักษัตรที่ดาวจันทร์ ทงดวง
ั้
ชาตาเดิมและดวงจร กับฤกษ์ล่างที่คานวณจากดิถีของวัน เช่นวันทินกาล วันบอด วันภาณฤกษ์ วันฟู วันจม วันพิลา ฯลฯ และดูกาลโยคประจาปี อีก
เช่น วันอธิบดี วันโลกาวินาศ ฯลฯ และวาร เช่น วันอังคาร วันเสาร์ งดเว้ นเด็ดขาดสาหรับการออกเดินทาง ออกรถใหม่ เข้ าบ้ านใหม่, ฯลฯ อีกทังก็
้
ต้ องดูดาวจรในวันที่จะทาการนันๆว่
้ ามีทรรศนะสัมพันธ์ องศา โยคเกณฑ์ดีร้ายต่อกันอย่างไร แล้ วก็ต้องดูวา่ เป็ นวันจันทร์ ดบั อมาวสี ดาวเคราะห์
เป็ นอัสตะ (ดับ)พักร์ มนฑ์ เสริ ด เกิดคราส แพ้ เคราะห์ยุทธ อาทิตย์-จันทร์ ทรงกลด นี่ก็ต้องห้ ามในการให้ ฤกษ์ออกรถ ขึ ้นบ้ านทังนั
้ น้ สาหรับดิถีฤกษ์
ไชยแต่โบราณนันผมได้
้
จดั ทาเป็ นตารางให้ ดงู ่ายๆ ดังนี ้ครับ
ขึน้ /แรม
ชื่อดิถี
1 ค่ำ ขี่จ๊างแก้วขึ้นสู่โรงธรรม
2 ค่ำ ฟังธรรมกล๋ างป่ าจ๊า
3 ค่ำ
4 ค่ำ
5 ค่ำ
6 ค่ำ
7 ค่ำ
8 ค่ำ
9 ค่ำ
10 ค่ำ
11 ค่ำ
12 ค่ำ
13 ค่ำ
14 ค่ำ
15 ค่ำ

ควำมหมำย
เดินทางก็จะปลอดภัยประสบผลสาเร็จ หากต้ องการลาภก็จะได้ ผลตามปรารถนา วันนี ้ต้ องการทาการอย่างใดก็ได้ ทงสิ
ั ้ ้น
วันนี ้ท่าว่าเป็ นวันที่ไม่ดี และไม่ดีผสมกัน หากต้ องการความสาเร็จก็ต้องฟั นฝ่ าอุปสรรคอย่างมากมาย การเดินทาง
ปลอดภัยแต่โดดเดี่ยวและมีอปุ สรรค เป็ นวันที่โดดเดี่ยวขาดผู้อปุ ถัมภ์
ล้างมือถ้าคอยกิ๋น
วันนี ้เป็ นวันดีทาอะไรก็จะสาเร็จผลทุกๆประการ
นอนปล๋ ายติ๋นตากแดด ท่านว่าวันนี ้ไม่ดีไม่ควรริ เริ่ มทาการเดินทาง ขึ ้นบ้ าน หาลาภผล เพราะชื่อก็บอกเอาไว้ วา่ ห้ ามเดินทาง
ผีแวดล้อมปองเอา
ท่านว่าวันนี ้มีอิทธิพลจากสิ่งที่มองไม่เห็นเช่นภูตผี ปิ ศาจมารังควาญดังนันจึ
้ งห้ ามออกเดินทาง ทาการมงคลใดใด
ลงสะเปาไปก๊า
ท่านว่าวันนี ้เป็ นวันดี เหมาะแก่การแสวงหาลาภผล การเดินทางเจรจาติดต่อการค้ าขาย
เคราะห์อยูห่ น้าต๋ าจ๋ น
ท่านห้ ามกระทาการมงคลใดใด หรือการเดินทางเพราะจะเผชิยกับอุปสรรค หนักเข้ าอาจจะเลือดตกยางออก
สาละวนบ่เมี้ยน
ท่านว่าวันนี ้ไม่ดี ห้ ามลงทุนค้ าขาย ห้ ามเดินทาง เปิ ดร้ าน
ถูกเสี้ ยนพระราม
ท่านว่าทาการวันนี ้จะเป็ นโทษเหมือนดังยักษ์ ต้องศรนารายณ์ ผู้ใหญ่จะให้ โทษ
หาความงามบ่ได้
ท่านว่าวันนี ้เป็ นวันดี ปลอดโปร่งไม่มีเพศภัยอันใด เหมาะแก่การเปิ ดร้ านค้ า เดินทาง ขึ ้นบ้ านใหม่
ขี้ฮา้ ยกล๋ ายเป๋ นดี
ท่านว่าวันนี ้เป็ นวันดี เหมาะแก่การเดินทาง เปิ ดร้ าน ย้ ายบ้ าน จะอยูเ่ ย็นเป็ นสุข
บ่มีดีสกั อย่าง
ท่านว่าวันนี ้เป็ นวันทีห่ าความเจริญไม่ได้ ห้ ามทาการมงคล ออกเดินทางเพราะไม่ดีตลอดทังกลางวั
้
นกลางคืน ฯลฯ
จัยยะปราบจมปู
วันนี ้เป็ นวันดี ควรแก่การมงคลทุกชนิด จะชนะอุปสรรคทังปวง
้
สัตถูปองฆ่า
วันนี ้ไม่ดีเลย ห้ ามทาการมงคล ออกเดินทาง จะพบศัตรูคอู่ าฆาต หากขึ ้นบ้ านใหม่จะทะเลาะเบาะแว้ ง ออกรถใหม่ก็ไม่ดี
ถูกแม่ผีหลวง วายชีวาบ่คืน ห้ ามพิเศษโดยเฉพาะวันดับ อมาวสีหรื อแรม 15 ค่า ห้ ามประการมงคลทังปวง
้

สรุ ป 1 3 6 11 13 ค่ำ เป็ นวันดี
กิจกรรม วันดี
นุ่งผ้ ำใหม่
สระผม
ตัดผม
ตัดเล็บ

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พฤหัสบดี ศุกร์
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
อาทิตย์ จันทร์ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
จันทร์ พุธ ศุกร์

68.

วันขึน้ บ้ ำนใหม่ ถ้ ำเดือนนัน้ ได้ ฤกษ์ ตรงวันใดโบรำณเปิ ้ นว่ ำหือ้ ทำดังนี ้
อำทิตย์
ให้ กินข้ าว3คาแล้ วขึ ้นก่อน ดี
จันทร์
เอาของหอมขึ ้นก่อน ดีนกั
อังคำร
เอาน ้าใส่หม้ อใส่ใหขึ ้นก่อนดีนกั
พุธ
เอาข้ าวเปลือกขึ ้นก่อนดี
พฤหัสบดี
เอาดอกไม้ ของหอมใส่ขนั ขึ ้นก่อนดี
ศุกร์
เอาดอกไม้ สขี าวใส่ขนั ขันขึ ้นก่อนดี
เสำร์
ทาเป็ นโกธแค้ นให้ ลกู เมียก่อนแล้ วขึ ้นดี แต่ห้ามใช้ วาจาด่าคาหยาบคาย

วันดิถีทัง้ ๕
๑. เดือนใดก็ดี

ที่ ขึ ้น / แรม ๑, ๖, ๑๑ ค่า

๒. เดือนใดก็ดี

ที่ ขึ ้น / แรม ๒, ๗, ๑๒ ค่า

๓. เดือนใดก็ดี

ที่ ขึ ้น / แรม ๓, ๘, ๑๓ ค่า

๔. เดือนใดก็ดี

ที่ ขึ ้น / แรม ๔, ๙, ๑๔ ค่า

๕. เดือนใดก็ดี

ที่ ขึ ้น / แรม ๕, ๑๐, ๑๕ ค่า

ตรงกับวันศุกร์ ชื่อว่า วันนันทาดิถี ปลูกบ้ านใหม่ ปลูกข้ าว
ทาขวัญ ตัดเย็บเสื ้อผ้ านุง่ ดีนกั
ตรงกับวันพุธ ชื่อว่า วันภัทราดิถี ไปติดต่อเข้ าหาผู้ใหญ่
เจรจาความขึ ้นศาล ตังชื
้ ่อลูกหลาน และทาการวิวาห์ ดีนกั
ตรงกับวันอังคาร ชื่อว่า วันไชยยาดิถี
ควรทาเครื่ องมือศาสตราอาวุธทุกชนิด ประกาศสงครามต่อสู้คดีความ ดีนกั
ตรงกับวันเสาร์ ชื่อว่า วันริ ทธาดิถี ควรทาความสะอาดที่พกั อยูอ่ าศัย
อาบน ้าสระผม ทาเครื่ องประดับเงินทอง ทาโรงช้ างโรงม้ า
ตรงกับวันพฤหัสบดี ชื่อว่า วันปุณณาดิถี เรี ยนหนังสือ เรี ยนธรรม
บรรพชา อุปสมบท ภิกษุ สามเณร ตังชื
้ ่อท้ าวพระยา ทาแก้ วแหวน ดีนกั

ก๋ ำนแต่ งตั๋วของจำวล้ ำนนำก่ อนออกจำกบ้ ำน เพื่อหือ้ เป๋นมงคล
วันอำทิตย์
วันจันทร์
วันอังคำร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสำร์

เดช (อานาจ ,ฤทธิ์ เดช) สีชมพู ศรี (สิริมงคล , โชคลาภเงินทอง) สีเขียว มนตรี (ผู้อปุ ถัมภ์ , ช่วยเหลือ) สีดา
น ้าเงินเข้ ม , น ้าตาล กาลกิณี (อับโชค ไม่ดี) สีฟ้า น ้าเงินสด
เดช (อานาจ ,ฤทธิ์ เดช) สีเขียว ศรี (สิริมงคล , โชคลาภเงินทอง) สีมว่ ง มนตรี (ผู้อปุ ถัมภ์ , ช่วยเหลือ) สีฟ้า
น ้าเงินสด กาลกิณี (อับโชค ไม่ด)ี สีแดง
เดช (อานาจ ,ฤทธิ์ เดช) สีมว่ ง ศรี (สิริมงคล , โชคลาภเงินทอง) สีส้ม มนตรี
(ผู้อปุ ถัมภ์ , ช่วยเหลือ) สีแดง กาลกิณี (อับโชค ไม่ด)ี สีเหลือง , สีขาว
เดช (อานาจ ,ฤทธิ์ เดช) สีส้ม , สีแสด ศรี (สิริมงคล , โชคลาภเงินทอง) สีดา ,น ้าตาลแก่ , เทาแก่
มนตรี (ผู้อปุ ถัมภ์ , ช่วยเหลือ) สีดา , น ้าเงินเข้ ม , น ้าตาล กาลกิณี (อับโชค ไม่ดี) สีฟ้า , น ้าเงินสด
เดช (อานาจ ,ฤทธิ์ เดช) สีฟ้า , น ้าเงิน ศรี (สิริมงคล , โชคลาภเงินทอง) สีแดง
มนตรี (ผู้อปุ ถัมภ์ , ช่วยเหลือ) สีเขียว กาลกิณี (อับโชค ไม่ดี) สีมว่ ง
เดช (อานาจ ,ฤทธิ์ เดช) สีเหลือง , สีขาว ศรี (สิริมงคล , โชคลาภเงินทอง) สีชมพู มนตรี
(ผู้อปุ ถัมภ์ , ช่วยเหลือ) สีส้มแสด กาลกิณี (อับโชค ไม่ดี) สีดา , น ้าเงินเข้ ม , เทาแก่
เดช (อานาจ ,ฤทธิ์ เดช) สีดา , น ้าเงินเข้ ม , น ้าตาล ศรี (สิริมงคล , โชคลาภเงินทอง) สีน ้าเงินสด , ฟ้ า
มนตรี (ผู้อปุ ถัมภ์ , ช่วยเหลือ) สีชมพู กาลกิณี (อับโชค ไม่ด)ี สีเขียว

69.

อีกตำรำหนึ่งกล่ ำวถึงกำรนุ่งผ้ ำใหม่ ในรอบสัปดำห์ ว่ำ
นุ่งวันอำทิตย์

ชนะศัตรู

นุ่งวันจันทร์

จะมีคนรักชอบพอมาก

นุ่งวันพุธ

จะมีความสุขมาก

นุ่งวันพฤหัสบดี

เป็ นมงคลดีมาก

นุ่งวันศุกร์

จะมีทรัพย์ จะได้ เมีย

นุ่งวันเสำร์

จะโศกเศร้ า จะมีโรค

วันดี - วันเสีย เกี่ยวกับกำร ตัดผม สระผม และตัดเล็บ ชำวล้ ำนนำท่ ำนยึดถือกันมำกและสั่งสอนลูกหลำนดังนี ้
ตัดผม
วันอำทิตย์

ดี

วันจันทร์

ไม่ดี จะมีโทษ

วันอังคำร

ดีจะชนะศัตรู และจะมีลาภ

วันพุธ

ไม่ดี จะเกิดคดีความ

วันพฤหัสดี

ดี จะมีลาภ

วันศุกร์

ดี จะได้ กินอาหารอันประณีต

วันเสำร์

ดี จะกระทาการสิ่งใดก็จะสาเร็ จทุกประการ

สระผม
วันอำทิตย์

หันหน้ าไปทางทิศตะวันออก ดี จะชนะข้ าศึกศัตรู และจะได้ ลาภ

วันจันทร์

หันหน้ าไปทางทิศใต้ ดีจะได้ ลาภ

วันอังคำร

หันหน้ าไปทางทิศใต้ ดี จะได้ ลกู ผู้หญิง

วันพุธ

หันหน้ าไปทางทิศใตี ดี จะได้ ลาภ

วันพฤหัสบดี

หันหน้ าไปทางทิศเหนือ ดี จะได้ ลาภกับผู้หญิง(ผู้หญิงนาลาภมาให้ )

วันศุกร์

หันหน้ าไปทางทิศตะวันออก ดี จะได้ เมียกับขุมทรัพย์

วันเสำร์

หันหน้ าไปทางทิศใต้ ดี จะได้ ลาภและหายจากเคราะห์ทงปวง
ั้

ตัดเล็บ
วันอำทิตย์

ไม่ดี จะเป็ นศัตรู แก่เจ้ านาย

วันจันทร์

ดี มีเสน่ห์

วันอังคำร

ดีจะได้ เป็ นเจ้ าข้ าวเจ้ าของ

วันพุธ

ไม่ดี จะเสียรู้ แก่ผ้ อู ื่น และจะเสียข้ าวของเงินทอง

วันพฤหัสบดี

ดี จะมีลาภมากมายแต่ก็จะเสียรู้ แก่ผ้ อู ื่นและอับจนปั ญญายิ่งนัก (ทุกขลาภคือได้ ลาภแล้ วเกิดทุกข์ )

วันศุกร์

ดี จะมีลาภ

วันเสำร์

ไม่ดี จะมีทกุ ข์มาก

70.

อีกตำรำหนึ่ง วันสระผม ตัดเล็บ
วันอำทิตย์

สระผมตอนใกล้ เทีย่ ว ผินหน้ าไปทิศตะวันออก ตัดผมดี ตัดเล็บไม่ดี

วันจันทร์

สระผมไม่ดี มักเสียของรัก ตัดผมไม่ดี ตัดเล็บดีมีศรี แลฯ

วันอังคำร
วันพุธ

สระผมตอนเย็น ผินหน้ าไปทิศใต้ ตัดผมดี ตัดเล็บไม่ดี
สระผมไม่ดี เสียฤทธิ์เดช ตัดผมก็ไม่ดี ตัดเล็บดี

วันพฤหัสบดี

สระผมยามเที่ยงดี ผินหน้ าไปหนเหนือได้ ลาภ ตัดผมดี ตัดเล็บไม่ดี

วันศุกร์

สระผมยามเย็นดี ผินหน้ าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ได้ ลาภ ตัดผมดี ตัดเล็บดี

วันเสำร์

สระผมยามบ่าย ผินหน้ าไปทิศใต้ จักได้ ลาภ ตัดผมดีนกั ตัดเล็บไม่ดีแลฯ

สีประจำวันเกิด
เกิดวันอำทิตย์

สีแดง

นุง่ ผ้ าใหม่

ชนะมาร

เกิดวันจันทร์

สีแสด

นุง่ ผ้ าใหม่

เป็ นมหาเสน่ห์

เกิดวันอังคำร

สีชมพู

นุง่ ผ้ าใหม่

จะได้ รับทุกข์โศก

เกิดวันพุธ

สีเขียวใบไม้

นุง่ ผ้ าใหม่

จะได้ รับความสุขสมบูรณ์

เกิดวันพฤหัสบดี

สีมว่ ง

นุง่ ผ้ าใหม่

จะไพบูลย์พนู สุข

เกิดวันศุกร์

สีเหลือง

นุง่ ผ้ าใหม่

จะได้ สมบัติทรัพย์สนิ

เกิดวันเสำร์

สีดา

นุง่ ผ้ าใหม่

จะบังเกิดภัยพิบตั ิ

ของทำบุญประจำปี เกิด
คนเกิดปี เส็ด

(ปี จอ(

สร้ าง

ธรรมาสน์ เป๋ นตาน

คนเกิดปี ไก๊

(ปี กุน(

สร้ าง

ห้ องน ้า เป๋ นตาน

คนเกิดปี ไจ้

(ปี ชวด(

สร้ าง

ศาลาและบ่อน ้า เป๋ นตาน

คนเกิดปี เป้า

(ปี ฉลู(

สร้ าง

โรงสีไฟ เป๋ นตาน

คนเกิดปี ยี

(ปี ขาล(

สร้ าง

ศาลาบาตร เป๋ นตาน

คนเกิดปี เหม้ า

(ปี เถาะ(

สร้ าง

ปราสาท เป๋ นตาน

คนเกิดปี สี

(ปี มะโรง(

สร้ าง

เจดีย์ เป๋ นตาน

คนเกิดปี ไส้

(ปี มะเส็ง(

สร้ าง

ดอกไม้ คา เป๋ นตาน

คนเกิดปี สะง้ า

(ปี มะเมีย(

สร้ าง

แท่นสังฆ์ เป๋ นตาน

คนเกิดปี เม็ด

(ปี มะแม(

สร้ าง

ร่มฉัตร เป๋ นตาน

คนเกิดปี สัน

(ปี วอก(

สร้ าง

กาแพง เป๋ นตาน

คนเกิดปี เล้ า

(ปี ระกา(

สร้ าง

เว็จจกุฎี เป๋ นตาน (ห้ องสุขา)

จำกหนังสือ.................”ประเพณีลำนนำไทย”

71.

ศิริแปดประกำร
๑. ก่อนนอนให้ ล้างเท้ า
๒. ตื่นตอนเช้ าให้ ล้างหน้ า หันหน้ าไปทางทิศตะวันออก
๓. ผู้หญิงให้ นอนข้ างซ้ าย ผู้ชายให้ นอนข้ างขวา (เวลานอน)
๔. เครื่ องนุง่ ห่ม เสื ้อผ้ า ให้ เปลีย่ นทุกวัน ใช้ กลางวันชุดหนึง่ กลางคืนชุดหนึง่
๕. เวลารับประทานอาหาร ให้ หนั หน้ าไปทางทิศตะวันออก เป็ นศิริมงคล
๖. เวลาถ่ายอุจจาระ ปั สสาวะ ให้ หนั หน้ าไปทางทิศตะวันตก
๗. เวลากลางวัน ราศีอยูท่ ี่อก ให้ เอาน ้าอบน ้าหอมหรื อแป้งประพรมหรื อเจิมหน้ าอก (เที่ยงวัน)
๘. ถึงวันเกิดของตน (วันจัน๋ ตะคาดตือกัน๋ ) วันสงกรานต์ วันที่มีจนั ทรุปราคา หรื อสุริยคราส (วันทางจันทรคติ ขึ ้นแรมกี่คา่ )
วันเข้ าพรรษาวันออกพรรษำ วันขึ ้น-๗แรม -๘ ค่า ๑๔ – ๑๕ ค่า ห้ ามเสพเมถุน หากปฏิบตั ิได้ ดงั นี ้ได้ เทวดารักษา เป็ นศิริมงคลยิง่ แลฯ

ตำรำสร้ ำงบ้ ำนแป๋งเฮือนแบบล้ ำนนำ
ถ้ าเฮาจะปลูกบ้ านแป๋ งเฮือน ตลอดจ๋นย้ ายไปอยูต่ ี ้ใหม่ เช่น หอพัก เป๋ นต้ น เปิ น้ แต้ มไว้ ในปั๊ บดัง่ นี ้
วันขึ ้น ๑ ค่า

ต้ นกล้ วยออกเป๋ นคา

ดีนกั แล ,

วันขึ ้น ๒ ค่า

มูลหลวง

ดี

วันขึ ้น ๓ ค่า

นอนกิ๋นน ้าข้ าว

บ่ดี

วันขึ ้น ๔ ค่า

บันไดแก้ ว

ดีนกั

วันขึ ้น ๕ ค่า

หอคา

ดีนกั

วันขึ ้น ๖ ค่า

เตียวลงดิน

บ่ดี

วันขึ ้น ๗ ค่า

เรื อนห่าง

บ่ดี

วันขึ ้น ๘ ค่า

ไม่คานหามผี

บ่ดี

วันขึ ้น ๙ ค่า

ต้ นกล้ วยคา

ดี

วันขึ ้น ๑๐ ค่า

เรื อนมูลทอง

ดี

เอาไม้ เก่าเรื อนหลายหลังมาสร้ างแป๋ งเรื อนเป๋ นหลังเดียว เรี ยกกันว่า " เฮือนแก๋งแค"ย่อมขึดนักหนา ในตาราการสร้ างเฮือน
(เรื อน)ในล้ านนา มีข้อความบ่งบอกไว้ วา่ "เฮือน(เรื อน)หลายหลังมาแป๋ ง(สร้ าง)เฮือนหลังเดียวย่อมขึดนักหนา...เพราะเรี ยกกันว่า เฮือน
แก๋งแค อันว่าบ้ านเรื อนบางคนได้ มาอย่างง่ายดาย..แต่ผ้ คู นส่วนมากกว่าจะได้ เฮือน(เรื อน)มาแต่ละหลังมันแทบน ้าตาตก หรื อบางคน
น ้าตาตกไปหลายครัง้ ต้ องเป็ นหนี ้สิน กู้ยืมเงินมาสร้ างบ้ านเพียงเพื่อว่า "บ้ านคือวิมานของเรา"โดยเฉพาะคนระดับรากหญ้ า หาเช้ ากิน
เช้ านัน่ แหละ อย่าว่าหาเช้ ากินค่าเลย...แม้ วา่ จะมีที่ดินของบรรพบุรุษอยูบ่ ้ างแต่จะเอาไม้ มาสร้ างบ้ านหรื อจ้ างสะหล่า(ช่าง)มาสร้ างบ้ าน
ก็ต้องไปยืมเงินมาจ้ าง กว่าจะใช้ หนี ้เสร็ จพอดีก็บ้านเก่าชารุด ต้ องซ่อมต้ องเสียเงินกันอีก ...โอ๊ ย...ทุกข์แท้ หนอ..ทุกร้ อยแปดว่าอัน....
้
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ตำรำจัดเสำเรือน ควำมหมำยของเสำเฮือนแต่ ละต้ น
1 ต้ น

น ้าบ่อแก้ วกิ๋นเย็น

ดี

2 ต้ น

ผีเข็นเข้ าป่ าช้ า

บ่ดี

3 ต้ น

นัง่ อยูถ่ ้ ากองดาย

ปานกลาง

4 ต้ น

หยิบถุงลายใส่เงินย่อย

ปานกลาง

5 ต้ น

จ่อมอ่อยเสียผี

บ่ดี

6 ต้ น

เศรษฐี ขายลูก

บ่ดี

7 ต้ น

ผูกไว้ แทนเมือง

ดี

8 ต้ น

บุญเรื องก ้าฟ้ า

ดี

9 ต้ น

แสนโศกถ้ ามาฮอม

บ่ดี

10 ต้ น

ฮิฮอมได้ ก่ตงึ ยาก

บ่ดี

11 ต้ น

มีโชคมากท่านลือชา

ดี

12 ต้ น

ศัตรูถ้าคอยโจน

บ่ดี

หำกมีเสำเฮือน เกินต้ นที่ 12 ไปให้ นับต้ นที่ 13 เป็ นต้ นที่ 1 ใหม่ หมำยถึง ต้ นที่ 13 คือ ต้ นที่ 1 นั่นเอง
จากการศึกษาเรื่ องขึดหรื อข้ อห้ ามคนล้ านนาเกี่ยวกับการสร้ างบ้ านที่อยูอ่ าศัยมีข้อความสรุปไว้ ตอนหนึง่ ว่า "มันผู้ใดเอาไม้ จาก
เฮือน(เรื อน)หลายหลังมาแป๋ ง(สร้ าง)บ้ านเป็ นหลังเดียว ถือว่าขึดนักหนา ..มักจะอยูไ่ ม่เป็ นสุข..นักแล"
แปลความหมายให้ เข้ าใจกันง่ายๆก็คือ ผู้ใดไปซื ้อหรื อเอาไม้ เรื อนเก่าที่รือ้ มาจากบ้ านหลายหลังหรื อตังแต่
้ เรี อนสองหลังขึ ้นไป
แล้ วเอาไม้ เก่าเหล่านันมารวมกั
้
นสร้ างบ้ านเป็ นบ้ านใหม่หลังเดียว...จะทาให้ อยูไ่ ม่เป็ นสุข
เท่าที่พบและการหาข้ อมูลจากเรื่องขึดดังกล่าวพบว่ ผู้ที่นาไม้ เก่าจากเรื อนหลายหลังมาสร้ างเป็ นบ้ านหลังเดียวนัน้ มักมีอาการ
ดัง่ บ้ า แม้ วา่ พวกเขาไม่ถือเรื่ องขึดเพราะพวกเขาไม่นบั ถือพระพุทธศาสนา ในศาสนาอื่นเขาไม่เชื่อเรื่ องนี ้ที่สดุ สองพี่น้องเสียชีวิตลงใน
บ้ านหลังที่เขาร่วมกันสร้ าง ภายหลังจากที่เสียชีวติ ไปแล้ วไม่มใี ครเป็ นเจ้ าของบ้ านญาติๆจึงรื อ้ เรือนหลังนันขายให้
้
กบั พ่อค้ าไม้ เรื อนเก่า
และเป็ นที่นา่ สังเกตว่าที่ดินสองไร่ที่รือ้ บ้ านออกไปแล้ วกลายเป็ นทีร่ กร้ าง...แม้ ตอ่ มามีคนไปซื ้อที่ดินแห่งนัน้
แต่เมื่อสร้ างโรงงานกลับ
ขาดทุนโดยไม่ทราบสาเหตุต้องประกาศขาย..เจ้ าแล้ วเจ้ าเล่ามาซื ้อพัฒนาจะทาการค้ าก็ประสบกับการขาดทุนทุกครัง้ จนปั จจุบนั เจ้ าของ
คนสุดท้ ายก็เอาที่เป็ นที่เก็บหลัว(ฟื น)ไว้ ป้อนเตาโรงงานของตนเอง
หากพิจารณาเรื่ องดังกล่าวอาจวิพากย์ได้ วา่ เรื อนเก่าแต่ละหลังไม้ ที่ใช้ ยอ่ มมีอายุการใช้ ไม้ หลังเก่าก่อนอาจมีการผุพงั เร็ ว
กว่าไม้ บ้านที่สร้ างภายหลัง บางครัง้ ขนาดและความยาวของไม้ จากเรื อนแต่ละหลังมีขนาดไม่เท่ากัน ต้ องตัดทิ ้งตัดขว้ างทาให้ สิ ้นเปลือง
และอายุการใช้ งานไม่เท่ากันดังกล่าวแล้ ว เมื่อนามาสร้ างบ้ านเป็ นหลังเดียวย่อมเกิดความต่างของความคงทน ไม้ ทเี่ ก่าอาจหักพังไป
ก่อนทาให้ สว่ นของบ้ านเกิดความเสียหาย ต้ องซ่อมแซม ต้ องเสียเงินทองบ่อยครัง้ ......
อีกประการหนึง่ ความเชื่อเรื่ องเสามงคล บ้ านหนึง่ หลังย่อมมีเสามงคลเพียงหนึง่ เสา แต่การรื อ้ บ้ านเก่าเอาเสามงคลจากบ้ าน
แต่ละหลังมาสร้ างร่วมกันย่อมผิดแผกไปจากวิถีเดิม หรื อบางครัง้ มีความจาเป็ นต้ องผ่าเสามงคลเป็ นแป้น(ไม้ กระดาน)ทาให้ เกิดอาถรรพ์
โดยไม่ทราบสาเหตุ....อย่างที่เขาว่า ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู.่ .นัน่ แล
ขึด ข้ อห้ าม หรื อ ความเฃื่อที่เป็ นข้ อห้ ามกระทาของชาวล้ านนา ผู้คนล้ านนาหากได้ ยินคาว่า "ขึด" พวกเขาจะหยุดกระทาทันที
คา ว่าขึด (อ่านออกเสียงขึ ้นนาสิกวรรณยุกต์โทว่า ขึ ้ด) เป็ นคาที่ปรามผู้คนมิให้ กระทาโดยเชื่อกันว่าหากระทาแล้ วจะเกิดความเสียหาย
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ต่อตนเองหรื อครอบครัวหรื อญาติๆหรื อต่อส่วนรวม ในที่นี ้จะขอเล่า เรื่ องขึดในวิถีชีวติ คนล้ านนาพอสังเขปเพื่อให้ เข้ าใจว่าวิถีชีวิตคน
ล้ านนามีการสร้ างสรรค์กฎ กติกา ข้ อห้ ามโดยใช้ ความเชื่อปรามผู้คนมิให้ กระทาในสิง่ ที่ผิดหรือเสีย่ งต่ออันตรายในชีวิตและทรัพย์สนิ
เท่านัน้ คาว่า ขึด เป็ นสิง่ ที่ผ้ คู นล้ านนาได้ สงั เกตุตอ่ ๆกันมาว่า การกระทาในสิง่ ที่เป็ นอาถรรพ์ เสนียด จัญไร อัปมงคล การกระทานันๆ
้
ย่อมทาความเสียหายเริ่ มตังแต่
้ การกระทาทีต่ นเอง เช่น แม่มานนัง่ หัวขันไดมั
้ นขึด หมายความว่า ผู้หญิงตังครรพ์
้
หากนัง่ หัวบันไดด้ านบน
ซึง่ เป็ นที่สงู ถือว่าขึด (เพราะอาจ เป็ นอันตรายหากลุกขึ ้นแล้ วอาจพลัดตกบันไดได้ เป็ นต้ น)
กำรตัง้ เมือง
๑. เมืองก็ดี วัดวาอารามก็ดี บ้ านสวนก็ดี เฮือนก็ดี กันจักแป๋ งเฮือนอยูน่ นั ้ อย่าหื ้อซื่อสายน้ ามมาต้ องตัดสายกองใหญ่-หน้ อย
มาตา๋ ตัดสายต
้
าพระเจ้ า และสายตาแม่ยกั ขณีมาต๋า อย่าหื ้อตัดตี
้ ้จักตังแป๋
้ งเฮือนอยูน่ นั ้ ก็บด่ ีและ บ่วฒ
ุ ิฉิบหายแล
หมายความว่า บ้ านเมือง วัดวาอาราม บ้ าน สวน หรื อเรื อนก็ดี ถ้ าจะปลูกสร้ างเรื อนอยูน่ นั ้ อย่าได้ สร้ างให้ ตรงกับแม่น ้า หรื อ
สร้ างตรงกับถนนใหญ่-เล็ก หรื อสร้ างตรงกับสายตาพระประธานทีว่ ดั หรื อตรงกับสายตายักษ์ ไม่เช่นนันจะไม่
้
ดีขดึ
๒. อันว่าเวียงตังดี
้ แล้ ว ปายลูนป๊ อยย้ ายออก บ่ดี บ้ านก็สนั เดียวกัน๋ กันว่าเมืองบ่หา่ ง ก็แป๊ จาวเมือง บ่อนจั
ั ้ กคลาดลาดตี ้อยูแ่ ล ดูการาเจ้ า
ตังหลายฝูงอันเป็ นต้ าวพญา อันว่าภัยอันจักเกิดแก่บ้านเมืองนัน้ กันว่าเมิน ๓ ปี่ จิ่งปรากฎแล กันว่าแผ่นดิน ๗ - ๘ ปี๋ จิ่ปรากฎแล
หมายความว่า เวียง หรื อบ้ านที่ตงไว้
ั ้ ดีแล้ ว ต่อมาได้ ย้ายออกไปตังในที
้ ่ใหม่ที่ไม่ดี ถ้ าเมืองไม่ร้าง ภัยทังหลายก็
้
จะเกิดกับ
ชาวเมืองได้ บ้ านก็เช่นเดียวกับ ภัยที่เกิดขึ ้นกับเมืองนันจะปรากฎภายใน
้
3 ปี ถ้ าเป็ นบ้ านนันจะเห็
้
นผลใน ๓ เดือน ถ้ าเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับ
แผ่นดิน ๗ - ๘ ปี จึงจะเห็นผล
หลักเมืองและสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์ประจำเมือง
บ่ ไปเลี ้ยงพลีกมั๋ ปูจาแก้ มเลี ้ยงตังเตวดา อาฮักษ์ เจนบ้ านเมือง แลเสาหินอินต๊ ะขิลและกุม๋ ภัณฑ์ ๖ ต๋น และปู่ แสะย่าแสะดอย
เหนือดอยใต้ ก็บไ่ ด้ เลี ้ยงหันแล
้ หมายความว่า การไม่ประกอบพิธีกรรมบูชาสังเวยเทวดาอารักษ์ คูบ่ ้ นคูเ่ มือง เสาอินทขิล รูปกุมภัณฑ์ทงั ้
๖ ตน ผีปแสะย่
ู่
าแสะ ที่อยูด่ อยเหนือ คือ ดอยเชียงดาว และดอยใต้ คือ ดอยคา เป็ นขึด ทาให้ บ้านเมืองเสือ่ มลง
หลักเมืองและสิ่งศักดิ์สทิ ธื์ประจำเมือง
พญาจ๊ างเผือก ๒ ตัว๋ หัวเวียงและพญาราชสีห์ ๒ ตัว๋ หัวเวียง บ่หื ้อไผไปสระสรงได้ หมายความว่า การไม่ไปสระสรงสักการะบูชา
รูปปั น้ พญาช้ างเผือก ๒ ตัว และพญาราชสีห์ ๒ ตัว ที่ตงอยู
ั ้ ท่ างประตูหวั เวียงไม่ดี เป็ นขึด
เขตแดนเมืองและสนำมประจำเมือง
บ่ควรย้ ายมี ๒ ประก๋าร
๑. เขตแดนบ้ าน ๒. เขตแดนเมือง
หมายความว่า สิง่ ไม่ควรย้ ายมี ๒ ประการ คือ ๑. ย้ ายเขตแดนบ้ าน ๒. ย้ ายเขตแดนของเมือง
หลักเมืองและสิ่งศักดิ์สทิ ธื์ประจำเมือง
สนามเดิมมีไว้ กบั เมืองนัน้ ก็...ไปเตเสียหันแล
้ หมายความว่า อาคารว่าราชการที่มคี บู่ ้ านคูเ่ มืองมาแต่เดิม ต่อมาไว้ ไปรื อ้ ออก
เสีย การกระทาเช่นนี ้ไม่ดีขดึ
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กำแพงเมืองคูเมือง
๑. เมืองใด ก็ดี บ้ านสวนใดก็ดี ตังแป๋
้ งก่อเวียงไว้ ดีแล้ ว ป๊ อยควากเวียงหื ้อกว้ างเหลือกว่าเวียงเก่า ป๊ อยควากบ้ านออกหื ้อกว้ าง
เหลือบ้ านเก่า บ่อดีขดึ นักแล เมืองใดก็ดี บ้ านสวนใดก็ดี หมายความว่า หากได้ ก่อสร้ างกาแพง และคูเวียงไว้ ดีแล้ วต่อมจะขยับขยายบ้ าน
และเมืองให้ มีขนาดกว้ างกว่าเดิม การกระทาเช่นนี ้ ไม่ดี ขึดนักแล
๒. ขุดคือ เวียงด้ านตะวันออก มาด้ านใต้ แป๋ งคือสูงล ้าไว้ แล้ ว เขาก็หื ้อคนตังหลายตังล
้ าปายบนแล้ ว เขาก็ตงเวี
ั ้ ยงใหม่อมเวียง
เก่า หื ้อเป๋ นหุน่ ราหูก้าบเวียงแก้ วหันแล
้ หมายความว่า การขุดคูเมืองด้ านทิศตะวันออกแล้ วอ้ อมมาทางทิศใต้ สร้ างกาแพงดินและปั กรัว้
เวียงบนนันให้
้ สงู ล ้ากว่าเวียงเก่าและสร้ างเวียงใหม่ให้ มีลกั ษณะเป็ นเหมือนรูปราหูอมดวงจันทร์ การกระทาดังกล่าวไม่ดี เป็ นขึด
ประตูเมืองประตูบ้ำน - รัว้ เวียง รัว้ คุ้ม
๑. ประตูเ๋ วียงตังแป๋
้ งดีแล้ ว ป๊ อยตึดประตูเ๋ วียงเก่าเสียย้ ายออกไปแป๋ งตี ้ใหม่ ก็บด่ ีขดึ นักแล บ่แป๊ เจ้ า เมืองก็จกั แป้เมืองจ้ ะแล
หมายความว่า ประตูเมืองสร้ างไว้ ดีอยูแ่ ล้ ว ต่อมาได้ ทาการปิ ดประตูเมืองเก่าเสีย แล้ วย้ ายออกไปสร้ างในทีใ่ หม่แทนทาเช่นนี ้ไม่ดีขดึ แล
๒. ประตูบ๋ ้ านเฮือนตังแป๋
้ งดีแล้ วป๊ อยตึดประตูเ๋ ก่าเสีย ย้ ายออกไปแป๋ งตี ้ใหม่ก็บด่ ขี ดึ นักแล หมายความว่า ประตูบ้านประตูเรื อน
เดิมสร้ างไว้ ดีอยูแ่ ล้ ว ต่อมาปิ ดประตูเก่าเสีย แล้ วย้ ายไปสร้ างในที่ใหม่ ไม่ดี ขึดมากแล
๓. บ่ดีโยกย้ ายของโบรานตี ้มาแต่เก๊ าแต่เดิม คือ ย้ ายประตูเ๋ ฮื อนเก่าแต่โบราณ ย้ ายฮัวบ้
้ านเก่า หมายความว่า อย่าได้
เคลือ่ นย้ ายของทีม่ ีมาแต่โบราณ คือ ย้ ายช่องประตูเรื อนเก่า และย้ ายรัว้ บ้ านที่มมี าแต่เดิม
ขัว หรือสะพำน
๑. อย่าตึดปะตูเ๋ ก๋าเสียแล้ วแปง๋ตางใหม่ อย่าได้ ปิดประตูเดิม หรื อปิ ดทางเดิม หมายความว่า แล้ วสร้ างประตูหรื อทางเดินใหม่
แทนของเก่าไม่ดี
๒. แป๋ งขัวหื ้อซื่อตัดปะตู
้
ป๋ ้ านประตูเ๋ มืองบ่ดีขดึ นักแล จักเแป๊ เจ้ าเมือง บ่แป๊ เจ้ าเมืองก็แป๊ เสนาอามาตย์แลราชจ้ ะสัณฐาน บ่อย่า
จ้ ะแล หมายความว่า สร้ างสะพานตรงประตูบ้านประตูเมืองไม่ดี ขึดมากแล ถ้ ากระทาไปจะให้ เจ้ าเมืองหรื อเสนาอามาตย์ หรื อบ้ านเมือง
เกิดเภทภัย อันตรายขึ ้นได้
เกี่ยวกับศำสนำสถำน พระพุทธรูป และศรัทธำวัด
๑. วัดห่างเสีย ๒ หลัง ๓ หลัง ป๊ อยเอามาฮอมกัน สร้ างเป๋ นวัดเดียว พระเจ้ าก็เอามาฮอมกัน๋ ไว้ วดั เดียว ก็บด่ ีบแ่ ม่นธรรมแต๊ แล
บ่รีตบ่ม้างเหตุวา่ อาฮักษ์ มนั ต่างกัน๋ แก่นกล้ านักหน้ อยก็ตา่ งกัน๋ มันจ้ าง มาเยียะ หื ้อเป๋ นอันตะราย และเหตุอาฮักษ์ เตวดาบ๋ได้ กิ๋นน ้าหยาด
จิ่งแต่งหื ้อเป๋ นวอดดายขึด หมายความว่า วัดร้ างมี ๒ วัด ๓ ถ้ าเอาเครื่ องไม้ ตา่ ง ๆ มาสร้ างเป็ นวัดเดียวกับและเอาพระพุทธรูป ข้ าวของ
แต่ละวัดมารวมไว้ ในวัดเดียวกันไม่ดี เพราะเหตุวา่ อารักษ์ ที่รักษาวัดแต่ละวัดไม่เหมือนกับ บางองค์ก็มีฤทธิ์มาก บางองค์ก็เก่งกล้ า ซึง่ จะ
ทาให้ วดั ที่สร้ างขึ ้นนันวอดวายฉิ
้
บหายได้
๒. พระพุทธรูปเจ้ า คอแห่งต้ านหล่อนไปก็ดี จักเอาต๋น ๑ มาต่อต๋น ๑ เอวและมือหล่อนไปก็ดี จักเอาต๊ น ๑ มาต่อต๋น ๑ บ่ดีขดึ
นักแล หมายความว่า หากพระพุทธรูปคอหัก หรื อสะเอวหัก หรือมือ หักหลุดไปก็ดี ห้ ามนาเอาชิ ้นส่วน ไปต่อให้ กบั อีกองค์เด็ดขาด ไม่ดี
เป็ นขึดใหญ่
เกี่ยวกับพืน้ ที่สถำนะและจอมปวก
แหล่ งนำ้
๑. ถมสมุทร มี ๕ ประก๋าร คือ ๑. ถมบ่อน ้า ๒. ถมสระหนอง ๓. ถมเมืองถมฝาย ๔. ถมตี ้พระเจ้ าพระสงฆ์ ๕. ถมตี ้เทวดา หื ้อ
เป๋ นตี ้อยู่ บ่ดี มักฉิบหายแล
๒. ถมบวก ถมหนอง แป๋ งนาก็ขดึ หมายความว่า ถมหนองน ้าเดิมไปทาเป็ นที่นา ไม่ดีขดึ
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พืน้ ที่ดอย ภูเขำ ถำ้
๑. ลานประหนม คือ ม้ างจุม๋ ปลวก ม้ างดอย แป๋ งบ้ านแป๋ งเฮือนบ่ดีมกั ฉิบหาย หมายความว่า ลานประหนม คือ ขุดรื อ้ จอม
ปลวก ภูเขา แล้ วสร้ างบ้ านเรื อนอาศัยบนพื ้นที่นนไม่
ั ้ ดี
๒. ถมปากถ ้าคูหาบ่ดี หมายความว่า เอาหินดินไปถม หรื อปิ ดปากถ ้าไม่ดี ขึด
๓. ขุดจุ๋มปลวกหื ้อเปี ยงก็ขดึ หมายความว่า ขุดรื อ้ จอมปลวกให้ ราบเรี ยบไม่ดขี ดึ
๔. จุ๋มปลวก ตัดฟั นกุ่นถมเสียแล้ วตังบ้
้ านเฮือนอยูก่ ็ฉิบหาย หมายความว่า ถ้ าไปขุดรื อ้ ถอน และตัดฟั นจอมปลวก แล้ วไปถมที่
เพื่อสร้ างบ้ านเรื อนอาศัยอยูไ่ ม่ดี จะฉิบหายแล
๕. จุ๋มปลวก ตัด๊ ปะตูบ๋ ้ านประตูเ๋ ฮือนก็ดี ตังแต่
้ ซาววามาหาบ้ านเฮือนก็บด่ ขี ดึ นักแล หมายความว่า จอมปลวก ถ้ าอยูต่ รงกับ
ประตูบ้านประตูเรื อน และหากตังอยู
้ ห่ า่ งจากตัวเรื อนตังแต่
้ ๒๐ วาลงมาไม่ดีขดึ นักเเล
พืน้ ที่นำ ที่สวน ที่ไร่
๑. เอาบ้ านแป๋ งนา เอานาแป๋ งบ้ านบ่ดีขดึ นักแล อยูม่ กั ฉิบหายจ้ ะแล หมายความว่า ห้ ามไม่ให้ เอาที่บ้านทาเป็ นที่นา หรื อเอาที่
นาทาเป็ นที่บ้านไม่ดี อยูก่ ็จะฉิบหายล่มจมได้
๒. อย่าไปย้ ายคันนา อย่ากาต๋าจัง้ หมายความว่า ห้ ามย้ ายคันนาที่มีมาแต่เดิม และ ห้ ามโกงตาชัง่ เมื่อมีการชัง่ สิง่ ของ
๓. บ่ดีม้างแดนนา หมายความว่า ไม่ควรรื อ้ หรื อทาลายคันนา
๔. ควากนาหื ้อเป๋ นไฮ่ก็ขดึ หมายความว่า ขยายที่นาให้ เป็ นที่ไร่ก็ไม่ดีขดึ
๕. ตี ้นาเอาแป๋ งตี ้สวน แป๋ งตี ้บ้ านตังเฮื
้ อนก็บด่ ีขดึ นักแลหมายความว่า ห้ ามไม่ให้ เอาที่นาทาเป็ นสวนหรื อสร้ างบ้ านเรื อนในที่นา
ต้ นไม่ ท่ หี ้ ำมตัดฟั นทำลำย
๑. คะโดงทุมมา คือ ต้ นไม้ ใหญ่เป๋ นไม้ มิ่งบ้ าน ป๊ อยว่าตัดป้ าเสียก็ขดึ มักฉิบหาย ขึด หมายความว่า กระโดงทุมมา คือ การไป
ตัดต้ นไม้ ใหญ่ที่เป็ นไม้ มงิ่ เมือง ถ้ าไปตัดเสียจะฉิบหาย ขึดมาก
๒. ลานประหนม คือ ไม้ ใหญ่อนั เป๋ นสรี แก่บ้านแก่วดั ก็บก่ วรป้ า บ่กวรฮานกิ่ง แลไม้ สมี หาโพธิ์บก่ วรป้ าแลฮานเสียบ่ดีแต้ แล
หมายความว่า ลานประหนม คือ ห้ ามตัดฟั นต้ นไม้ หรื อลิดรานกิ่งต้ นไม้ ใหญ่เป็ นศรี แก่บ้านแก่วดั และไม่ควรลิดรานกิ่งต้ นไม้ ศรี มหาโพธิ์
ถ้ ากระทาไปไม่ดีแล
ต้ นไม้ ท่ ขี ดึ ห้ ำมนำมำปลูกบ้ ำนเรือน
ไม้ ขดึ ไม่บด่ ีเอามาแป๋ งเฮือนอยูน่ นั ้ คือ ไม้ เฮือนห้ าง ไม้ ห้างนาห่าง ไม้ วดั ห่าง ไม้ ฟ้าผ่า ไม้ ตา๋ ยขาน ไม้ ตา๋ ยฟ้ าผ่า ไม้ เป็ นฮูกล๋วง
ไม้ แตกผู้เดียว ไม้ เครื อเขาเกี ้ยว ไม้ เกิดเหนือจุม๋ ปลวก ไม้ หกั ไม้ ก้ ดู ไม้ ปล๋ายก็ด ไม้ งา่ มหางปลา ไม้ งา่ มตาวันผ่า ไม้ ใกล้ ฝั่งน ้า ไม้ อิงอาฮักษ์
ไม้ แดนเมือง ไม้ เก๊ าหน้ อยปล๋ายใหญ่ ไม้ ดงก๋า จักเอามาแป๋ งเฮือนอยู่ ไม้ ต้นใดเมื่อฟั นมันจักโก้ นนัน้ เสียงมันดังเหมือนดัง่ คนโห่ก็ดี
เหมือนคนไห้ ก็ดี เหมือนคนใคร่หวั ก็ดี ไม้ บป่ ้ าบ่ฟันหากต๊ าวคนเดียว ไม้ แยงเงา ไม้ งามเสมอกัน๋ ไม้ เก๊ าหน้ อยปล๋ายหน้ อยกล๋างใหญ่ ไม้
เก๊ าแป้ปไม้ เหล้ มเีี ยว ไม้ ไหลน้ า ไม้ ตี ้บ่ควรเอาแป๋ งเฮือนอยู่ แป๋ งเฮือนบ่แป๊ คนก็แป๊ สัตว์ แป๋ งวัดก็แป๊ เจ้ าวัด แป๋ งขัวไต่ก็แป๊ เจ้ าเมือง ไม้ บด่ ี
กระตาไป ก็ฉิบหายย้ อนไม้ ย้อนเฮือนแล บ่ใจ้ อยูด่ ีแล
หมายความว่า ไม้ ที่ไม่สมควรนามาปลูกเรื อนได้ แก่ ไม้ ของเรื อนร้ าง ไม้ กระต๊ อบห้ างนาร้ างที่ไม่ได้ ใช้ ประโยชน์แล้ ว ไม้ ของวัด
ร้ าง ต้ นไม้ ทเี่ คยถูกฟ้ าผ่า ต้ นไม้ ที่ตายเองตามธรรมชาติ ต้ นไม้ ทมี่ ีรูกลวงเป็ นโพรงลึกเข้ าไป ไม้ ทมี่ ีรอยร้ าวแตกที่ลาต้ น ต้ นไม้ ทมี่ ีเถาวัลย์
ขึ ้นพันเกี่ยว ต้ นไม้ ที่ขึ ้นบนจอมปลวก ไม้ ที่หกั และล้ มเอนลง ต้ นไม้ ที่ปลายยอดดวน ต้ นไม้ ที่มีลาต้ นเดียว ปลายแตกเป็ น ๒ ต้ น ๒ กิ่ง จาก
ลาโคนต้ นไม้ ขึ ้นไปทางปลายยอดมีงา่ ไม้ แตกทางด้ านทิศเหนือ ๑ กิ่ง และแตกทางทิศใต้ อกี ๑ กิ่ง ต้ นไม้ ที่จึ ้นอยูร่ ิ มฝั่ งน ้า ต้ นไม้ ที่ขึ ้นอยูใ่ น
บริ เวณที่ชาวบ้ านชาวเมืองนับถือว่าเป็ นอาณาบริ เวณทีม่ ี ผีอารักษ์ ปกปั กรักษาอยู่ ต้ นไม้ ที่ขึ ้นในบริ เวณที่เป็ นแนวแบ่งเขตแดนระหว่าง
เมือง ต้ นไม้ ทมี่ ีโคนต้ นเล็ก แต่สว่ นปลายต้ นมีขนาดใหญ่ ต้ นไม้ ที่ขึ ้นอยูใ่ นบริ เวณป่ าลึกป่ าใหญ่ ต้ นไม้ ที่มีเสียเหมือนคนโห่ ต้ นไม้ ที่มีเสีย
เหมือนคนร้ องไห้ ต้ นไม้ ทมี่ ีเสียเหมือนคนคราง ต้ นไม้ ที่มเี สียเหมือนคนตดก็ดี เป็ นดัง่ ควันฟุ้งออกมาก็ดี เหมือนคนใคร่หวั ก็ดี คือ ต้ นไม้ ที่

76.

ตอนฟั น จะมีเสียงลักษณะดังกล่าวออกมา ต้ นไม้ เหล่านี ้หน้ าโคนทาลาย ต้ นไม้ ที่ล้มเอง โดยไม่มีใครตัดฟั น ต้ นไม้ ที่ขึ ้นอยูใ่ กล้ ฝั่งแม่น ้า
หรื อใกล้ สระหนอง ต้ นไม้ ที่มีลาต้ นตรงขึ ้นไปแล้ วแตกออกเป็ น ๒ ลามีขนาดใหญ่เล็กเท่ากัน ต้ นไม้ ที่มีโคนต้ น และปลายต้ นเล็ก แต่มี
กลางต้ นใหญ๋ ต้ นไม้ ที่มีสว่ นโคนต้ นแบน และส่วนปลายเป็ นรูโพรง ต้ นไม้ ต้นเดียวกันแต่มกี ิ่งไม้ เกียวชนกัน ต้ นไม้ ที่ไหลบามาพร้ อมกับ
กระแสน ้า เมื่อเกิดเหตุการณ์น ้าท่วนน ้านอง
สัตว์ ท่ ไี ม่ ควรนำมำเลีย้ ง
บ่ดีเลี ้ยงมี ๕ จาป้วก คือ ๑. แมว ๕ ตัว๋ ๒. เป็ ด ๕ ตัว๋ ๓. แป๊ ะ ๕ ตัว๋ ๔. ม้ า ๕ ตัว๋ ๕. จ๊ าง ๕ ตัว๋ หมายความว่า สัตว์ ๕ ประเภท
ไม่ควรเลี ้ยงตามจานวนต่อไปนี ้ คือ ๑. เลี ้ยงแมว ๕ ตัว ๒. เลี ้ยงเป็ ด ๕ ตัว ๓. เลี ้ยงแพะ ๕ ตัว ๔. เลี ้ยงม้ า ๕ ตัว ๕. เลี ้ยงช้ าง ๕ ตัว
กำรปฎิบตั ิตนของเด็กและหนุ่มสำว
๑. ปุคคละญิงจายอันเกิดมาบย่ปอ ๗ ปี๋ ก็บก่ วรปูจาเลี ้ยงเคราะห์ กับเถิง ๗ ปี๋ จิ่งกวรแล หมายความว่า หญิง หรื อชายที่เกิดมา
อายุยุ งั ไม่ครบ ๗ ปี ไม่ควรให้ บชู าส่งเคราะห์ ควรรอให้ มีอายุครบถึง ๗ ปี ก่อน จึงสามารถกระทาได้ แล
๒. ปุคคละญิงจายอันหนุม่ หน้ อยนัน้ บ่กวรสร้ างขัวเป็ นตานเตื ้อ หีดธรรม ๑ ตุงคา ๑ เจติยะ ฉัตรคา ๑ บ่กวรตานเตื ้อ แป้อายุผ้ ู
หนุม่ อายุบย่ ืนเสี ้ยงเขตดาย หมายความว่า บุคคลที่มีอายุไม่ถงึ ๒๐ ปี ไม่ควรสร้ างสะพาน สร้ างหีบใส่คมั ภีร์ สร้ างตุงทองคา สร้ างเจดีย์
สร้ างฉัตรทอง ถวายเป็ นทานถ้ าสร้ างสิง่ เหล่านี ้อายุของผู้สร้ างจะไม่ยืนยาว
๓. พีผ่ ้ ญ
ู ิง น้ องผู้ญิง ผู้นงึ่ มีลกู จาย ผู้นงึ่ มีลกู ญิง ก็บก่ วรเอากัน๋ แล บ่หนัน้ บ่ยืนแล หมายความว่า พี่สาว กับ น้ องสาวทังสองคน
้
หากฝ่ ายหนึง่ มีลกู ชาย ฝ่ ายหนึง่ มีลกู ผู้หญิง ก็ไม่ควรแต่งงานกัน เพราะจะอยูก่ นั ไม่ยืนยาว
๔. คนตังหลายฝูงเป๋ นเจ้ าติเจื๊อเครื อเดียว เฮือนเดียวกัน๋ นัน้ บ่กวรกระตาปลูกแป๋ งเป๋ นเฮือนฮ่ วมเดียวกัน๋ มักปั ด้ พรากจากกัน๋ แล
หมายความว่า คนที่เป็ นญาติในตระตูลเดียวกัน หรื ออยูใ่ นเรื อนเดียวกัน ไม่ควรแต่งงานกัน หากแต่งมักจะเกิดการหย่าร้ าง หรื อตายจาก
กันได้ ภายหลัง
๕. ผ้ าบ่ขาดใคร่ได้ ผืนลาย เมีย-ผัวบ่ตา๋ ยใคร่ได้ ผวั ใหม่ เมียใหม่ก็ฉิบหาย หมายความว่า เสื ้อผ้ านุง่ ห่มยังไม่ขาด อย่ากเปลีย่ น
ซื ้อผื ้นใหม เหมือนกับสามี-ภรรยา ยังไม่ตาย อยากได้ ภรรยาหรื อสามีใหม่ ไม่ดี ฉิบหาย
๖. เมียหื ้อหลับเดิ๊กลุกเจ๊ าก่อนผัว หมายความว่า ภรรยาควรนอนที่หลัง และตื่นก่อนสามี
๗. อย่าปื ดผ้ าหื ้อหมาเห่า อย่าเล่าจู๊เก่าหื ้อเมียฟั ง หมายความว่า ไม่ให้ เปิ ดเสื ้อผ้ าที่นงุ่ ห่มให้ สนุ ขั เห่าและอย่าเล่าเรื่ องแฟนเก่า
ให้ ภรรยาฟั ง ไม่ดขี ดึ มากแล
เด็กหรือทำรกตำย
ลูกอ่อนเกิดมาอายุยงั บ่ถงึ ๑๐ ปี๋ ตา๋ ยไป บ่ดเี อาไว้ ข้ามคืน ข้ ามวันบ่ดีขดึ นักแล จักแป๊ ป๊ อแม่ปีน้ ้ อง และเข้ าของสัมปั ตติ สัตว์ ๔
ตี๋น ๒ ตี๋นจ๊ ะแล หมายความว่า เด็กที่มีอายุยงั ไม่ถงึ ๑๐ ปี ถ้ าตายลง ห้ ้ามไม่ให้ เอาศพตังไว้
้ ข้ามคืนข้ ามวัน มิฉะนันจะเกิ
้
ดภัยพิบตั แิ ก่พอ่
แม่ ญาติพี่น้อง ข้ าวของเงินทอง และสัตว์ ๔ เท้ า ๒ เท้ า
หญิงมีครรภ์ ตำย
ญิงงผู้ตา๋ ยอันด้ วยกัพภะนั
้
น้ ก็บก่ วรส่งสะก๋ารฮ่วมป่ าจ๊ าต้ านตังหลาย ก็กวรฝั งตี ้นึง่ แล บ่กวรไว้ แฮมคืนแล หมายความว่า
ผู้หญิงที่ตายท้ องกลม หรื อตายพราย ไม่ควรเอาศพไปฝั งร่วมป่ าช้ ากับผู้อื่น ให้ นาไปฝั งไว้ อกี ที่หนึง่ ต่างหาก และห้ ามเอาศพไว้ ค้างคืนให้
ทาพิธีวนั นันเลย
้
พระภิกษุ สำมเณร ศิษย์ วดั ตำย
ครูบาก็ดี ตุ๊เจ้ าก็ดี พะก่อดี ขะโยมก็ดี หากต๋ายนัน้ ต๋งและแวงหากหักก็ดี เสาหักก็ดี โฮงก็ดี เฮือนก็ดี ก็บก่ วรจักสืบไปแล
หมายความว่า ถ้ ามีพระภิกษุ มรณภาพ หรื อ ลูกศิษย์วดั หรื อเด็กวัดตายลง ถ้ าในระหว่างนันไม้
้ คาน แวง เสาเรื อน หรื อเสากุฎิหกั ก็ดี ให้
ทาการรื อ้ ถอนเสีย ไม่ควรให้ มคี นอาศัยอยูต่ อ่ ไป ถ้ าไม่กระทาดังนี ้ไม่ดีแน่แล
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กำรตำย และกำรจัดพิธีศพทั่วไป
๑. เป๋ นเฮื ้อน เป๋ นตู้ด บ่กวรเผาแล หมายความว่า บุคคลผู้ใดตายด้ วยโรคเรื อ้ น หรื อที่เรี ยกว่า ยี ้ทูด ห้ ามนาศพไปเฝา ให้ ฝังดิน
๒. ไม้ โลงผีนนเอาไปตุ
ั้
มแล้ ว ป๊ อยว่าเก็บเอามาบ้ านมาเมืองนัน้ บ่ดีขดึ แล หมายความว่า ไม้ โลงศพที่ใส่ศพไปเผาแล้ ว
อย่าเก็บเอาเข้ ามาในบ้ านในเมือง ไม่ดี เป็ นขึด
กิริยำมำรยำทในลักษณะต่ ำง ๆ
๑. วัตถุบก่ วรดีบริ โภค มี ๓ ประก๋าร คือ ๑. ของพระเจ้ า ๒. ของพระธรรม ๓. ของพระสงฆ์ หมายความว่า วัตถุอนั ไม่สมควร
บริ โภคมี ๓ ประการ คือ ๑. ของที่มีคนถวายบูชาแด่พระพุทธรูป ๒. ของที่มคี นถวายบูชาแด่พระธรรม ๓. ของที่มคี นถวายบูชาแด่
พระสงฆ์
๒. น ้าใส่หม้ อต้ มเข้ าไว้ นนั ้ ก็บด่ กี ิ๋นแล หมายความว่า น ้าทีใ่ ส่หม้ อต้ มข้ าวไม่ควรดื่ม
๓. กิ๋นจิ๊นสิทดู ยังบ้ านก็ขดึ หมายความว่า นาเอานกสีทดุ มาทาอาหารกินในหมูบ่ ้ านไม่ดีขดึ
๔. หมอนหนุนหัวนอนตึงวัน อย่าเอามานัง่ บ่ดีแล หมายความว่า อย่านัง่ ทับหมอนหนุนศรี ษะอยูท่ กุ วัน ไม่ดีแล
๕. อย่าขนดังกล๋างเฮือนเปิ น้ หมายความว่า นอนหลับบ้ านคนอื่น อย่านอนกรนเสียงดัง
๖. อย่านอนย่านตาง ๓ เส้ น หมายความว่า อย่าไปนอนตรงบริ เวณทางสามแยก
๗. บ่ดีเอาจ๊ อนป้ากตักเข้ ายังหลอง หมายความว่า ไม่ควรเอาช้ อน หรื อทัพพีตกั ข้ าวในยุ้ง
๘. เอาจ๊ อนแลป้ากไปตักน ้าห้ วยน ้าแม่ ก็บด่ ีขดึ นัก หมายความว่า เอาช้ อนหรื อทัพพีตกั เอาน ้าจากลาห้ วย หรื อแม่น ้า ขึด๊ มาก
๙. ต่าพริ กเอาแก่นต่อยปากครก ก็บด่ ี ขึด หมายความว่า เวลาตาน ้าพริ กอย่าเอาสากไปตีที่ปากครก ไม่ดี เป็ นขึดแล
๑๐. บ่กวรดีตากเครื่ องนุง่ หม ตากสไบยังหลังคา หมายความว่า ไม่ควรตากเครื่ องนุง่ ห่ม ผ้ าสไบบนหลังคาเรื อน
๑๑. บ่กวรเมื่อต้ านมัดคนไปฆ่า หมายความว่า ไม่ควรไปดูในขณะที่ผ้ อู ื่นกาลังผูกมัดคนเพื่อไปฆ่า
๑๒. บ่กวรฆ่ามี ๓ ผะก๋าร คือ ๑. ฆ่าคนใจ๊ พญา ๒. ฆ่าสัตว์มาบอกเหตุ ๓. ฆ่าตัว๋ ต๋ายหมายความว่า สิง่ ที่ไม่ควรฆ่า ๓ อย่าง
คือ ๑. ฆ่าคนใช้ ของผู้มีอานาจ ๒. ฆ่าสัตว์ที่มาแสดงเหตุ ๓. ฆ่าตัวตาย
๑๓. ของอันบ่ดีแลกมี ๓ ประก๋าร ๑. บ้ านแลกบ้ าน ๒. เฮือนแลกเฮือน ๓. เมียแลกเมีย หมายความว่า สิง่ ที่ไม่ควรแลกมี ๓
ประการคือ ๑. แลกบ้ านกัน ๒. แลกเรื อนกัน ๓. แลกภรรยากัน
ขึดกับเหตุกำรณ์ แปลกประหลำด
๑. คนออกลูกเป็ นสัตว์ริฉานก็ขดึ หมายความว่า มนุษย์คลอดลูกออกมาเป็ นสัตว์เดรัจฉานไม่ดีขดึ
๒. สัตว์ออกลูกเป๋ น ๒ หัว ๒ หางบ่ดี หมายความว่า สัตว์ออกลูกเป็ น ๒ หัว ๒ หาง ไม่ดีอบุ าทว์
๓. งัวออกลูกเป๋ นควาย เป๋ นจ้ าง เป๋ นม้ า เป๋ นสัตว์อนั ใดอันหนึง่ บ่ดี หมายความว่า วัวออกลูกเป็ น ควาย เป็ นช้ าง
ม้ า หรื อสัตว์ชนิดหนึง่ ไม่ดี
๔. หมูออกลูกเป๋ นหมาบ่ดี หมายความว่า หมูออกลูกเป็ นสุนขั ไม่ดี
๕. คนหากอยูห่ ากดิ ้นต๋ายบ่ดี หมายความว่า คนที่ไม่เจ็บไข้ ได้ ป่วยอะไร อยูด่ ีๆ กลับดิ ้นตายลงไปเป็ นอุบาทว์
๖. สัตว์ตา่ งกัน๋ มากระตากัน๋ ยังบ้ านบ่ดี หมายความว่า สัตว์ตา่ งชนิดกัน มาผสมพันธุ์กนั ถือว่าเป็ นอุบาทว์
๗. ก๋าและนกยางมาฮบกัน๋ บ่ดี หมายความว่า นกจาพวกกา และนกยางจิกตีกนั ไม่ดี เป็ นอุบาทว์
๘. เข้ าสารใส่ไว้ ในหม้ อ หากหนีเสียบ่ดี หมายความว่า ข้ าวสารทีใ่ ส่ไว้ ในหม้ อ แล้ วอยูด่ ีๆ หายไปพร่องไปเองไม่ดี
๙. ไม้ ต้าว กืมเฮือนบ่ดี หมายความว่า ต้ นไม้ ล้มพาด หลังคาเรื อนไม่ดี
๑๐. เข้ าน ้าจักกิ๋น ป๊ อยกล๋ายเป๋ นเลือด ก็ลวดเกิดเป๋ นลางบ่ดี หมายความว่า ข้ าว หรื อ น ้าที่ใช้ รับประทานกลายเป็ นสีเลือด
ไม่ดี ถือว่าเป็ นลางร้ าย
๑๑. ฟ้ าผ่าเจดีย์ตี ้วิเศษ หมายความว่า ฟ้าผ่าเจดีย์ไม่ดี
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๑๒. จองหากอยูห่ ากหักบ่ดี หมายความว่า อยูด่ ีๆ เตียงนอนก็หกั ไปไม่ดี เป็ นอุบาทว์
๑๓. ไม้ ก้นไปหานาบ่ดีขดึ หมายความว่า ต้ นไม้ ล้มเข้ าไปหาที่นาไม่ดี ขึด
๑๔. กล๋องหากอยูห่ ากดังบ่ดี หมายความว่า กลองไม่มคี นตี อยูด่ ๆี ก็มีเสียงดังขึ ้นมา เป็ นอุบาว์
เอกสารอ้ างอิง ข้ อห้ ามในล้ านนา ของสถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำสอนบะเก่ ำ
สุภาษิ ต หมายถึง คาพูดที่พดู ออกมา ไม่วา่ จะเป็ นทานองสานวนโวหาร หรื อคาพังเพย มีเนื ้อความหรื อความหมายที่ดี มัก
เป็ นคตักเตือนสัง่ สอน หรื อเตือนใจให้ ระลึกถึงอยูเ่ สมอ มีอยู่ 2 ประเภท คือ
1.คาสุภาษิ ตประเภทที่ พูด อ่าน หรื อเข้ าใจเนื ้อความได้ ทนั ที โดยไม่ต้องแปลความหมาย
2.คาสุภาษิ ตประเภทที่ พูด อ่าน หรื อฟั งแล้ วยังไม่เข้ าใจเนื ้อความนันในทั
้ นที ต้ องนึกตรึกตรอง หรือแปลความอีกที
คาพังเพย หมายถึง กลุม่ คาที่กล่าวขึ ้นมาลอยๆ มีลกั ษณะติชมหรือแสดงความคิดเห็นอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อเตือนให้ คิด ซึง่
แต่งมาจากเหตุการณ์ตา่ งๆในอดีตล้ านนา หมายถึง ดินแดนที่อยูท่ างภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย คือจังหวัดทังหมด
้
๙ จังหวัด
ได้ แก่เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลาพูน ลาปาง อุตรดิตถ์ มีภาษาถิ่นคือ ภาษาล้ านนา หรื อ คาเมือง และคนที่
อาศัยอยูใ่ นแดนล้ านนาจะเรี ยกว่า คนล้ านนา หรื อคนเมือง
สุภาษิ ตล้ านนา คือ คาภาษิ ตทีถ่ กู แต่งโดยคนล้ านนา โดยใช้ ภาษาล้ านนาในการแต่ง เพื่อใช้ ในการสัง่ สอนคนในท้ องถิ่นล้ านนา
โดยแต่งจากมูลเหตุตา่ งๆในอดีต เช่น เกิดจากธรรมชาติ เกิดจากการละเล่น เกิดการการกระทา เกิดจากสิง่ แวดล้ อม เกิดจากอุบตั เิ หตุ
เกิดจากแบบแผนประเพณี เกิดจากศาสนา เป็ นต้ น
กาบ่าเก่า เป็ นคาสุภาษิ ตพื ้นบ้ านของคนล้ านนา ซึง่ เป็ นคติสอนใจที่ชาวบ้ านในท้ องถิ่นได้ ยดึ ถือ เป็ นแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบตั ิในชีวติ ประจาวัน คาสุภาษิ ตจะมีทงที
ั ้ ม่ ีคากล่าวที่ดี และไม่ดี หากแต่มีประโยชน์ เป็ นแนวทางสัง่ สอน ตักเตือนให้ ข้อคิดทีเ่ ป็ น
ประโยชน์
ในปั จจุบนั ความเจริ ญทางวิทยาการ ได้ เข้ ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันของคนล้ านนา วัฒนธรรมอันดีงามบางอย่างกาลังใกล้
ที่จะสูญหายไป "กาบ่าเก่า" เองก็เช่นกันทีใ่ กล้ จะสูญหายไปตามความงอกงามแห่งวัตถุ ลูกหลานชาวล้ านนาทุกคน ควรที่จะระลึกถึง
คุณค่าของวัฒนธรรมอันดีงาม ที่บรรพบุรุษได้ สรรค์สร้ างขึ ้นมา พ่ออุ้ยแม่อ้ ยุ ก็มกั นาคาบ่าเก่ามาสอนลูกหลาน ด้ วยคาสอนต่างๆ เช่น
กาค่าวกาเครื อ คือคาพูดคล้ องจองกันซึง่ มีหลายรูปแบบในลักษณะ ค่าว คากลอน กาพย์หรื อฉันท์เป็ นต้ นจะได้ กล่าวดังต่อไปนี ้

 ยามมีฮกั น ้าส้ มว่าหวาน ใจ๋บเ่ จยบานน ้าตาลว่าส้ ม เมื่อยามมีความรักอะไรก็ดีทกุ อย่าง แต่เมื่อโกรธกันน ้าตาลก็ยงั มีรส
เปรี ย้ ว








สะลิดสะลักติดต้ นบ่าเกว๋น บ่ใจ้ กร๋ รมเวรมันตึงบ่ได้ คนที่ไม่ใช่เป็ นเนื ้อคูก่ นั ย่อมไม่ได้ อยูด่ ้ วยกัน
ปากเปิ น้ ว่าแต้ ใจ๋ในบ่ตา๋ ม ฟู่ จ๋ากางามน ้าใสซ่วยหน้ า ปากกับใจไม่ตรงกัน
ขดมาเพ้ เต๊ อะนัง่ เมอะอิงกัน๋ ใผหันจ้ างมันของเฮาหล้ างได้ ในเมื่อเราจะอยูด่ ้ วยกันแล้ วไม่ต้องกลัวใครเขาจะว่า
งามแต้ งามตัก๊ งามนักงามหนา เหมือนเตวดาลงมาหล่อเบ้ า คนอะไร สวยเหมือนกับเทวดา นางฟ้ า
คนเฮาใหญ่แล้ วบ่ถ้าใผสอน จิ ้งฮีดแมงจรใผสอนมันเต้ น คนเราโตแล้ วเรี ยนรู้อะไรต่างๆเอง
คนหมัน่ ยากไร้ มีคนสงสาร คนคร้ านแอวยานใผบ่ชอบหน้ า คนที่ขยันแต่ทกุ ข์ยากมีแต่คนสงสาร คนที่ขี ้เกียจทุกข์ยากไม่มี
ใครชอบ

 จับใจ๋แฮ้ งบ่แหน้ นใจ๋ก๋า จับใจ๋ครูบาบ่จบั ใจ๋พระน้ อย จิตใจของมนุษย์ไม่เหมือนกัน
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 เปิ ง้ ปี เ้ จ็บต๊ อง เปิ ง้ น้ องเจ็บใจ๋ จ๋าเปิ ง้ คนใดดูใผบ่เอื ้อ พึง่ ใครไม่ได้ แม้ แต่พี่น้องของตนเอง
 เยี ้ยะหื ้อเปิ น้ ฮักยากนักจักหวัง เยี ้ยะหื ้อเปิ น้ จังกาเดียวก็ได้ การทาให้ คนชอบคนรักทาได้ ยากมาก แต่ทาให้ เกลียดทาได้ ง่าย
 มหาสมุทรสุดที่วา่ ลึก ยังรู้หยัง่ ได้ เนอนาย หัวใจ๋คนนันลึ
้ กข้ อมือปล๋าย ใผไหนจานายจักหลอนหยัง่ ได้ “จิตมนุษย์ไซร้ ยาก
แท้ หยัง่ ถึง”

 เฒ่าแก่ค้าวบ่าป้าวหัวสี จ่องใจ้ มนั มี ขูดใส่ข้าวต้ ม คนแก่เฒ่าที่มีประโยชน์
 วัวควายจ้ างม้ า ต๋ายแล้ วเหลือหนัง กระดูกเขายัง ไว้ ใจ้ กา๋ รได้ มนุษย์เฮาต๋าย ใผบ่เข้ าใกล้ กลัว๋ จักเป๋ นภัยเป๋ นพิษ สัตว์ที่
ตายไปแล้ วมีประโยชน์กว่าคนทีต่ าย

 มีหนึง่ แล้ ว บ่ดีแอ้ มสอง ขี่เฮือน ้านอง ซ้ อนสองจังล้้ ม ให้ รักเดียวใจเดียว
 ปี น้ ้ องผิดกัน๋ เหมือนพร้ าฟั นน ้า อย่าได้ ผกู อันก๋
้ รรมเวร พี่น้องที่ทะเลาะกันไม่ควรถือโทษโกรธเคืองกัน
 เสียมบ่คมหื ้อใส่ด้ามหนักๆ ความฮู้บน่ กั หื ้อหมัน่ ฮ่าหมัน่ เฮียน คนที่ความรู้น้อยให้ ขยันเรียนหาความรู้
สุภำษิต-คำก้ อมพืน้ เมือง












กิ๋นหวอมๆผอมจ้ อค่อ (ลักษณะคนมีโรคประจาตัวบางอย่างกินเท่าไรไม่ร้ ูจกั อ้ วนท้ วนแข็งแรง)
กาอู้เหมือนผีสอนที่นอนเหมือนโหม้ งกระต่าย ( กาอู้อย่างผีสอน ผ่อที่นอนยังมุ้งหมา) (พูดดีพดู เก่งแต่ไม่ปฏิบตั ิตาม)
ของบ่กิ๋นฮู้เน่า ของบ่เล่าฮู้ลมื (ตาราหรื อความรู้ที่ทิ ้งไปนาน ไม่ได้ ทบทวนฝึ กฝนก็ทาให้ ลมื ได้ )
ขอนบ่มีเห็ด (คนแก่ไม่มีสมบัติอะไรไว้ ให้ ลกู หลานได้ สบื ทอด)
คบแฮ้ งเป๋ นแฮ้ ง คบก๋าเป๋ นก๋า (คบคนเช่นไรย่อมเป็ นคนเช่นนัน)
้
จะกิ๋นก็กลัว๋ ผลาญ จะตานก็กลัว๋ เสี ้ยง (ลักษณะของคนตระหนี่ ไม่ยอมใช้ จา่ ยทรัพย์ที่มเี ลยไม้ ได้ ประโยชน์จากทรัพย์นนั ้
ใหญ่เพราะกิ๋นข้ าว เฒ่าเพราะเกิดเมิน (คนแก่ทาตนไม่มคี า่ ไม่มคี วามหมายต่อลูกหลาน)
ตุ้มผ้ าลายหมาเห่า ค้ นกาเก่าจัง่ ผิดกัน๋ (เรื่ องไม่ดีควรยุติได้ แล้ วถ้ าขุดคุ้ยขึ ้นมาอีกอาจก่อการทะเลาะวิวาทได้ )
ว่าหื ้อเปิ น้ บ่ซวามง่อนตัว๋ (ตาหนิคนอื่นโดยไม่หนั มามองดูตวั เองทังที
้ ่นา่ ตาหนิพอๆกัน)
ฮ่อมหนูหนูไต่ ฮ่อมไหน่ ไหน่เตียว (ทาอะไรตามความถนัดของใครของมันเพราะมีความรู้ความชานาญต่างกัน)

คำสอนล้ ำนนำน่ ำคิด
คาพูดคล้ องจองต่อไปนี ้เป็ นคาทีม่ กั พูดกันเสมอในแบบทีเล่นทีจริงเป็ นคาฝากไว้ ให้ คดิ อาจได้ คติสอนใจซึง่ ถือเป็ นแนวปฏิบตั ใิ น
ส่วนที่ดีได้ เช่นกัน









สุราน ้าพิษ กิ๋นแล้ วเมาหาย บ่ใช่เมาดาย สตางค์ก็เสี ้ยง
ฟั งกาธรรมกิ๋นน ้าพริกดากับข้ าว ฟั งกาขี ้เหล้ ากิ๋นลาบกิ๋นส้ าตึงวัน
ใคร่กิ๋นนักหื ้อกิ๋นเท่าปล๋ายก้ อย ใคร่กิ๋นน้ อยหื ้อกิ๋นเท่าหัวแม่มือ
ใคร่เป๋ นดีหื ้อหมัน่ ก๊ า ใคร่เป๋ นหนี ้เป๋ นข้ าหื ้อเป๋ นนายประกัน๋
ตุ๊ก(ทุกข์)บ่ได้ กิ๋นบ่มีใผต๋ามไฟส่องต๊ อง ตุ๊กบ่ได้ นงุ่ ได้ หย้ องปี น้ ้ องเปิ น้ ดูถกู ดูแคลน
ฟั งกากิ๋นก็ฉิบหาย ฟั งกาต๋ายก็ดกี ิ๋น
ยามมีกิ๋นติก๊ ๆ ยามบ่มีพบั ต๋าหยิบๆ
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ยิ่งหนียงิ่ ฮ้ าย ยิ่งย้ ายยิ่งฉิบหาย(หมายถึงที่อยูอ่ าศัย)
เอาเมียผิดคิดจ๋นตัว๋ ต๋าย ปลูกเฮือนผิดคิดจ๋นเฮือนวาย
หนี ้เก่าหัวเข่าคลอน
ตัณ
๋ หาฮักเมียเหมือนเจือกมัดคอ ตัณ
๋ หาฮักลูกนันหนอเหมื
้
อนป๋ อมัดศอก ตัณ
๋ หาฮักทรัพย์
เก้ าเหล้ าสิบเหล้ าบ่เท่าเหล้ าเดือนเกี๋ยง เก้ าเสียงสิบเสียงบ่เท่าเสียงแม่หว้ าง เก้ าช้ างสิ บช้ างบ่เท่าช้ างเอราวัน เก้ าวันสิบวัน
บ่เท่าวันนี ้วันเดียว

 เก้ าเหลีย่ มสิบเหลีย่ ม บ่เต้ าเหลีย่ มใบคา เก้ าหนาสิบหนา บ่เต้ าหนากาอู้
 เก้ าจ๋นสิบจ๋น อย่าได้ จ๋นความคิด เก้ าผิดสิบผิด อย่าได้ ผิดเมียท่าน เก้ ารัน้ สิบรัน้ อย่าได้ รัน้ เจ้ านาย เก้ าขายสิบขาย อย่าได้
ขายแก่นตากิ๋น เก้ าหมิ่นสิบหมิ่น อย่าได้ หมิ่นประมาท เก้ าขาดสิบขาด อย่าได้ ขาดทาบุญ เก้ าคุณสิบคุณ บ่อเต๊ าคุณป่ อ
แม่ เก้ าแผ่สบิ แผ่ บ่อเต๊ าแผ่เมตต๋า เก้ าหาสิบหา บ่อเต๊ าหาความรู้ เก้ าชู้สบิ ชู้ บ่อเต๊ าเมียตัว๋ เอง เก้ าเกรงสิบเกรง บ่อเต๊ า
เกรงใจ๋ทา่ น เก้ าฝั นสิบฝั น บ่อเต๊ าฝั นเป็ นจริ ง เก้ ายิงสิบยิง บ่อเต๊ ายิงถูกเป้า เก้ าเฒ่าสิบเฒ่า บ่อเต๊ าเฒ่าคุณธรรม เก้ าจ๋า
สิบจ๋า บ่อเต๊ าจ๋าใส่ใจ๋ เก้ าใสสิบใส บ่อเต๊ าใสสะอาด เก้ าหาบสิบหาบ บ่อเต๊ าหาบความดี เก้ ามีสบิ มี บ่อเต๊ ามีคณ
ุ ธรรม





















เมื่อจะกิ่วขอหื ้อกิ่วคองู เมื่อจะอูขอหื ้นอูคอจ๊ าง
กิ๋นของเปิ น้ ไว้ ของตัว๋
สอนเปิ น้ ไต่ขวั ตัว๋ กลัว๋ ตกน ้า
กิ๋นส้ มบ่ดีฮาน กิ๋นหวานบ่ดีป้ า
หันเปิ น้ มีจะไปใคร่ได้ หันเปิ น้ ขี ้ไร้ จะไปดูแควน
กากึ ้ดดีขายสลีนอนสาด
คนฉลาดอย่าปะหมาดคนง่าว
คนเฮาใหญ่แล้ วบ่ต้องมาสอน จิ ้งหีด แมงจอน ไผสอนมันเต้ น
กว๋างฟานมันตึงบ่ตา๋ ยเหล่าใหม่ มันตึงมาต๋ายเหล่าเก่า
ของกิ๋นลาอยูต่ ี ้คนมัก ของฮักอยูต่ ี ้คนเปิ งใจ๋
ครั่งใกล้ ไฟ ไขใกล้ แดด
ได้ ผ้าต๊ วบใกล้ แจ้ ง
ฝนจะตกจะไปเจื ้อใจ๋ดาว มีลกู สาวจะไปเจื ้อใจ๋มนั
เยียะไฮ่ไกล๋ตา๋ เยียะนาไกล๋บ้าน
อย่าอวดสูงกว่าป้อแม่ อย่าอวดแก่กว่าอาจารย์
กิ๋นหื ้อปอต๊ อง หย้ องหื ้อปอตัว๋
เก็บผักหื ้อเก็บตึงเครื อ เก็บบ่าเขือหื ้อเอาตึงขวัน้
บ่าลืมของเก่า บ่าเมาของใหม่
ใหญ่เพราะกิ๋นเข้ า เฒ่าเพราะเกิดเมิน(เฒ่าเพราะปี๋ เดือนวัน)
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เกิดตะวา มืนต๋าตะเจ๊ า จะไปฟั่ งแก่เฒ่ากัน๋ เลย
อย่าฮู้ก่อนหมอ อย่าซอก่อนปี่
ของกิ๋นแมวจะไปเอาไว้ ใกล้ ฝา ของกิ๋นหมาจะเอาไปไว้ ตา่
กันเข้ าวัดหื ้ออู้คาปราชญ์ กันเข้ ากาดหื ้อเป็ นพ่อค้ า
ผ่อชายมีผญา หื ้อผ่อเมื่อยามกินเหล้ า
เป็ นสาว เปิ น้ ช่างว่าฮ้ าย เป็ นแม่ฮ้างแม่มา่ ยเปิ น้ ช่างดูแคลน
จับใจ๋แฮ้ งบ่แน่นใจ๋ก๋า จับใจ๋ครูบาบ่เปิ งใจ๋พระน้ อย
ก้ นหม้ อบ่ฮ้อน บ่เป๋ นแต่ไห มันเป๋ นแต่ไฟ บ่ใจ้ ก้นหม้ อ
ไก่เกยจน คนเกยฟ้ อน
สิบตอกมัดบ่แน่นเต้ าหวาย อู้กนั๋ บ่ดายบ่เต้ ากิ๋นเหล้ า
ปากว่าแล้ วก่อแล้ วตึงใจ๋ ปากว่าจะไดใจ๋วา่ จะอัน้
ปากว่าแต๊ น ้าใจ๋บต่ า๋ ม อู้เอางามน ้าใสซ่วยหน้ า
จังไผจะไปฮื ้อเปิ น้ ฮู้ เจ้ าชู้จะไปฮื ้อเปิ น้ หัน
นาดีเปิ น้ บ่ละเป๋ นฮ้ าง
นุง่ เสื ้อลายหมาเห่า ค้ นกาเก่าจ้ างผิดกัน๋
หลัวหลวง เติ ้กก้ อนเส้ า ผัวเฒ่าเติ ้กตี ้นอน
เว้ นหมาหื ้อปอศอก เว้ นวอกหื ้อปอวา
เก็บผักลวดหักหลัว ตกขัวลวดอาบน ้า
แก่นต๋าตัว๋ ควักออก เอาบ่ากอกเข้ ายัด
แก้ วแหง แสงแตก สะแหรกปุด สุดขาด สาดหิ ้น ของเหล่านี ้ ใจ๊ ก่อบ่ได้
กาปากว่าแต้ ใจ๋แผ่ไปหลาย ปากว่าบ่ดาย ใจ้ กา๋ รบ่ได้
กันว่าจะมัด บ่ต้องมัดด้ วยป๋ อ กาปากกาคอมัดกัน๋ ก็ได้
กันว่าจะมัด บ่ต้องมัดด้ วยหวาย อู้กนั๋ บ่ดายบ่เต้ ากิ๋นเล้ ว
ไก่เจ้ าเล้ า เป๋ นใจ๋เห็น
กาจ่มกาด่านันเป๋
้ นกาดี ถ้ าฟั งบ่ถี่มนั ตึงบ่มว่ นหู
กาขอแปงเหลือกาซื ้อ กาลือแปงเหลือกาอู้
ข้ าเก่าเต่าฮ้ าย เสือควายมีเขา จัก๊ เข็บแมงเวา เลี ้ยงไว้ บไ่ ด้
ข้ ามขัวบ่ป้น บ่ดีฟั่งห่มก้ นแยงเงา
ข้ าวลีบงวงตัง้ ข้ าวเต้ งงวงก๊ อม
ของกิ๋นบ่มกั บ่จ้างขับจ๋า ของกิ๋นบ่ลาบ่จ้างก๋าป้อน
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ขี ้แห้ งจับต๋าหมา
ดาวเดือนอยูฟ่ ้ า ยังมีราหู ปลาเหยี่ยนอยูฮ่ ู ยังต๋ายถูกส้ อม
ปี จ้ ายกับน้ องเมีย เหมือนต๋าเพี ้ยกับแมงพิ ้ง
ไปบ่มีไผดา มาบ่มีไผต้ อน
ถ่านไฟเก่า ขี ้เต้ ามันยัง
ได้ กิ๋นแก๋งปล๋า มาละแก๋งจิ๊น มาละหีบหิ ้งหมองดาย
หมาบ่เห่าบ่ดีเปี๋ ยไม้ ละอ่อนบ่ให้ บด่ ีปั๋นเข้ าหนม
หมาบ่เห่าจะไปหลอก คนหัววอกจะไปคบมัน
อยูด่ งป่ าไม้ จะไปต้ าเสือ อยูย่ งั แปเฮือ จะไปต้ าเงือก
เสียมบ่คมหื ้อใส่ด้ามหนัก ๆ กาฮู้บน่ กั หื ้อหมัน่ ฮ่าหมัน่ เฮียน
หนุม่ เอาเก๊ า เฒ่าเอาปล๋าย
หันสาวก่ใครหยอก หันดอกก่ใคร่ดม
หล็วกคนเดียว บ่เต้ าง่าวตึงหมู่
ตอกสัน้ ฮื่อมัดตี ้กิ่ว สิว่ สันฮื
้ ่อสิว่ ไม้ บาง
มีนงึ่ แล้ วจะแอมแถมสอง ขีเ่ ฮือน ้านองซ้ อนสองจังล่
้ ม
ใจ๋บ่ แข็ง บ่ ได้ ขี่จ๊างงา ใจ๋บ่ กล้ า บ่ ได้ เป๋ นป้อเลี ้ยง
คนเฒ่าปากหวาน ลูกหลานฮัก คนเฒ่าปากนัก ลูกหลานจัง
ตัว๋ เป๋ นผะญาต ต้ องล่นหาหมอ ตัว๋ เป๋ นจ้ างซอ ต้ องง้ อหาปี่
ฟั งกาเมีย จังเสี
้ ยปี เ้ สียน้ อง ฟั งกาปากกาฟ้ อง เสียเปื อ้ นบ้ าน
สิบเถี่ยนพร้ า บ่ เต้ าห้ าคมขวาน
หลานสิบคน บ่ เต้ าลูกเต้ า
คนจะดี มันตึงดีแต่ผ้าอ้ อมป้อก คนจะวอก ผมหงอกก่ ตึงบ่าดี
ต๋าหันดาย เหมือนควายหันหญ้ า ผัดไปมาแวดฮัว้
ยามฮัก ส้ มจักว่าหวาน ใจ๋บ่ เจยบาน น ้าต๋าลว่าส้ ม
ไม้ ก๊ด ใจ๊ แป๋ งขอ เหล็กงอ ใจ๊ แป๋ งเคียว คนก๊ ดอย่างเดียวแป๋ งหยังบ่ได้
ไค่ขี ้ล่นหาขอน ไค่นอนล่นหาสาด
ข้ าวบ่ได้ ตาก ตา๋ ปึ ก คนหลึกมันตึงสอนยาก

คำสอนบ่ ำเก่ ำพร้ อมแปลควำมหมำย

 จิกปิ กไหนก่อป้อ จ้ อหว้ อไหนก่อ ขวัก หมายถึง คนที่เห็นแก่ตวั เอาเปรียบผู้อื่น
 กิ๋นข้ าวงายแล้ วนอน กินข้ าวตอนแล้ วแอ่ว แอ่วๆแหวงๆปิ๊ กมากินน ้าแกงถ้ วยเก่า หมายถึง ถ้ าเอาแต่กิน นอน เที่ยว ก็ไม่มี
อะไรดีขึ ้น
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 กิ๋นข้ าวแล้ วนอน ผีปั๋นปอนวันละเจ็ดเตื ้อ หมายถึง คนทีใ่ ช้ ชีวติ แบบกินๆนอนๆ ไม่ร้ ูจกั ออกกาลังกาย มักมีโรคภัยไข้ เจ็บอยู่
เสมอๆ

 กิ๋นข้ าวหื ้อไว้ ตา่ น ้า หมายถึง ทาอะไรให้ ร้ ูจกั พอประมาณ
 กิ๋นแล้ วหื ้อเก็บ เจ็บแล้ วหื ้อจา หมายถึง ให้ ร้ ูจกั เก็บและจดจาประสบการณ์และสิง่ ที่เคยทามาเอาไว้
 กิ๋นหวอมหวอม ผอมจ้ อค่อ หมายถึง ทุม่ เททาอะไรลงไปแล้ วไม่มอี ะไรดีขึ ้น กิ๋นหื ้อปอต๊ อง หย้ องหื ้อปองาม หมายถึง การ
กินการอยูต่ ้ องรู้จกั พอประมาณ






เกิดเป็ นคนขึ ้นห้ วยหื ้อสุด ขุดฮูไหนหื ้อตึก หมายถึง ถ้ าจะทางานอะไรต้ องทาให้ ถึงที่สดุ
เก็บผักผลไม้ บ่ดีเก็บไกล๋ เก็บต๋มตัวคันได ปอแก๋งปอนึ ้ง
หมายถึง การทางาน ทามาค้ าขาย อย่าโหมงานหนักจนเกินกาลัง จงทาแต่พอเหมาะพอควรกับพละกาลัง
เก็บผักหื ้อเอาตึงเครื อ เก็บบ่าเขือหื ้อเอาตึงขวัน๊ หมายถึง ทาอะไรให้ เรี ยบร้ อย อย่าเอาเฉพาะส่วนที่มีประโยชน์แล้ วทิ ้งส่วน
อื่นที่ไม่จาเป็ นไว้

 ข้ ามขัวยังบ่ป้น จะไป๋ ฟั่ งห่มก้ มแยงเงา หมายถึง ทาอะไรยังไม่สาเร็จอย่าเพิ่งโอ้ อวด
 จะนัง่ หื ้อผ่อตี ้ จะหนีหื ้อผ่อก้ น หมายถึง เวลาจะทาอะไรต้ องเป็ นคนรอบคอบ
 โจรปล้ นยังเหลือเฮือนไว้ ไฟไหมยังเหลือตี ้ดิน แต่การพนันมันกิ๋น บ่มีดินจักอยู่ หมายถึง โจรปล้ นยังเหลือบ้ านไว้ ไฟไหม้ ยงั
เหลือที่ดิน แต่การพนันทาให้ แม้ แต่ที่ดินก็ไม่เหลือ

 ดัก๊ จื ้อกื ้อ เหมือนลื ้อฟั งธรรม หมายถึง อาการนึง่ เงียบไม่พดู ไม่จา
 ดาน ้าหื ้อถึงทราย นอนหงายหื ้อมันเห็นฟ้ า หมายถึง ทาอะไรให้ ทาจริงจัง
 ตุ้มผ้ าลายหมาจ้ างเห่า ค้ นกาเก่าจ้ างผิดหัวกัน๋ หมายถึง การขุดคุ้ยเรื่องเก่าๆที่เคยบาดหมางกันมาพูด มักเป็ นต้ นเหตุให้
ทะเลาะกัน











บ่ดีตี๋กลองแข่งฟ้ า บ่ดีขี่ม้าแข่งต๋าวัน หมายถึง อย่าทาอะไรให้ เกินกาลังความสามารถของตัวเอง
บ่ตนั นัง่ จะไปฟั่ งคู้เข่า ควายบ่ตนั เน่าจะไปฟั่ งปาดจิ ้น หมายถึง ทางานไม่เสร็ จอย่าเพิ่งคุยโม้
ไปก๋ารเมื่อตอน ดีกว่านอนวันค่า หมายถึง ไปทางานสาย ยังดีกว่าเอาแต่นอนไม่ทางาน
ยามมีกิ๋นติก๊ ๆ ยามบ่ะมีพบั ต๋าหยิบๆ หมายถึง คนที่เวลามัง่ มีก็กินเอาๆ เมื่อยามจน ก็มานัง่ ทาตาปริ บๆ เพราะไม่มีจะกิน
เยี๊ยะการเอ็นยาน หมายถึง คนทีข่ ี ้เกียจ ทางานแบบขอไปที
วัดหัวลูบง่อน หมายถึง คนที่ทาความเจ็บช ้าให้ คนอื่นแล้ วในภายหลังก็มาขอโทษ
อย่าฮู้ก่อนหมอ อย่าซอก่อนปี่ หมายถึง อย่าทาอะไรที่มนั ไม่ถกู กาลเทศะ
อู้หื ้อเปิ น้ ฮัก ยากนักจักหวัง อู้หื ้อเปิ น้ จัง คาเดียวก็ได้ หมายถึง การพูดให้ เขารักนันยาก
้
แต่การพูดให้ เขาเกลียดชังนันง่
้ าย
กากึด๊ ดี เหล็กจียอ่ มเป๋ นพร้ าโต้ กากึ๊ดขี ้โล้ พร้ าโต้ ยอ่ มเป๋ นเหล็กจี หมายถึง ถ้ ามีความคิดดีก็สามารถทาสิง่ เล็กน้ อยเป็ นสิง่
ที่มีคณ
ุ ค่าได้ แต่ถ้ามีแต่ความคิดไร้ แก่นสารก็สามารถทาให้ ของทีม่ ีคา่ ก็กลายเป็ นของด้ อยค่าได้

 กึ๊ดว่าตัว๋ หล๊ วกคือคนง่าว กึด๊ ดว่าตัว๋ ง่าวคือคนหล๊ วก หมายถึง คนที่อวดรู้อวดฉลาดคือคนโง่ เพราะคนฉลาดมักอ่อนน้ อม
ถ่อมตน

 กึ๊มงึม๋ ดื่มใน น ้าบ่ไหลเจี ้ยวปี๊ น หมายถึง คนที่เงียบขรึมแต่เวลาทาอะไรนันจะเอาจริ
้
งเอาจัง
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เกิดเป๋ นคนหื ้อมืนตากว้ างๆ ผ่อหนตางไปไกล๋ๆ หมายถึง คนเราต้ องมองการณ์ไกล พิจารณาสิง่ ต่างๆ ให้ รอบคอบ
แก่นตาควักออก เอาบ่ากอกเข้ ายัด หมายถึง ของมีคา่ อยูก่ บั ตนไม่ร้ ูจกั ใช้ แต่ไปหาสิง่ ไร้ คา่ มาแทน
ของกิ๋นลาอยูต่ ี ้คนมัก ของฮักอยูต่ ี ้คนเปิ งใจ๋ หมายถึง ความพึงพอใจของแต่ละบุคคล ไม่สามารถบังคับกันได้
ขี ้โลภปั นเสีย ขี ้เหลือปั นได้ หมายถึง คนโลภมักจะเสียของ คนไม่โลภมักจะได้ ทรัพย์
คนจะดี ตึงดีเมื่อผ้ าอ้ อมปอก คนจะวอก มันตึงวอกต๊ าวต๋าย หมายถึง คนดีก็จะดีตงแต่
ั ้ แรก คนโป้ปดมดเท็จ มันก็เป็ นแบบ
นันไปตลอด
้

 คนหมัน่ ยากไร้ มีคนสงสาร ขี ้คร้ านแอวยาน ไผบ่ผอ่ หน้ า หมายถึง คนขยันหมัน่ เพียร แม้ ยากไร้ ก็มีคนสงสาร คนขี ้เกียจ
สันหลังยาว ไม่มใี ครสนใจ







คนอู้ได้ ปากนัก อมแพะเต็มปากยังบ่ฮ้ ตู วั หมายถึง การห้ ามคนพูดมากให้ หยุดพูดเป็ นการยาก
คนเฮามนุษย์ อย่าไปหัวแข็ง หื ้อร่าเปิ ดแยง ต๋ามธรรมพระเจ้ า หมายถึง อย่าทาเป็ นคนหัวแข็งดื ้อด้ านว่ายาก สอนยาก
ใคร่ขี ้ล่นหาขอน ใคร่นอนล่นหาสาด หมายถึง คนที่อยูไ่ ปวันๆอย่างไม่มีความกระตือรื อร้ น ถึงเวลาจาเป็ นจึงจะเตรี ยมตัว
เฒ่าหัวเฒ่าหาง ตางกลางยังบ่เฒ่า หมายถึง คนแก่ที่แก่แต่ตวั หัวใจไม่ยอมแก่
ตกต๋าเปิ น้ เป๋ นดีใคร่หวั ตกต๋าตัวเป๋ นดีใคร่ไห้ หมายถึง อย่าหัวเราะเยาะเมื่อผู้อื่นทาพลาด เพราะเมื่อเราทาพลาดเราก็จะ
ถูกหัวเราะเยาะเช่นกัน

 ตางไปวัดหมอง ตางไปหนองเหลี ้ยม หมายถึง คนที่หลงผิดจนยากจะเห็นธรรม
 ต๋าอยูห่ น้ า ผ่อหน้ าบ่หนั หมายถึง ความบกพร่องของคนอื่นนัน้ เรามองเห็นได้ ชดั แต่ความบกพร่องของตนแล้ วมักจะมอง
ไม่เห็น

 เปิ น้ ว่าเสือ ตัว๋ ว่าพระเจ้ า บ่ดีเน้ อปี น้ ้ อง หมายถึง สิง่ ที่คนอื่นมองว่าไม่ดี แต่เรากลับมองว่าดี
 มนุษย์ลมุ่ ฟ้ า โลกหล้ าใจ๋เหลียว เลิกเจ้ นข้ อมือเดียว ไผหลอนหยัง่ ได้ สมุทรกงกา แม่น ้าต่าใต้ จักเลิก๊ เปี ยงใด หยัง่ ตึก๊
หมายถึง มนุษย์ที่อาศัยอยูบ่ นโลกนี ้น ้าใจลึกเพียงองคุลเี ดียว แต่ไม่มีใครจะหยัง่ น ้าใจได้

 มีลกู มีหลานอย่าไปถามฆ่า มีจ๊างมีม้าอย่าไปถามฟั น หมายถึง อย่าเป็ นคนใจคอโหดร้ ายทารุณ
 เมือ่ ป้อแม่มี กิ๋นขว้ างโบ๊ ะขว้ างบ๊ ะ ป้อแม่ตายละ เป๋ นบ่าห่อยนอยจา หมายถึง คนทีย่ ามที่พอ่ แม่อยูน่ นั ้ ชอบกิ ้นทิ ้งขว้ าง ใช้
จ่ายฟุ่ มเฟื อย เมื่อพ่อแม่ตายไป ก็ไม่มีเงิน ไม่มีที่อยู่

 เลี ้ยงหมาหวังไว้ กิ๋นดูก เลี ้ยงลูกหวังไว้ กิ๋นแฮง ปลูกเต้ าปลูกแต๋งหวังไว้ กิ๋นหน่วย หมายถึง เราทาการอะไรไว้ ก็ยอ่ มหวัง
ผลตอบแทนเป็ นธรรมดา เหมือนเลี ้ยงหมาไว้ ให้ มนั แทะกระดูกวัวกระดูกควาย เลี ้ยงลูกก็หวังไว้ ให้ ช่วยแรงงาน เหมือนเรา
ปลูกแตงหวังกินลูกกินผลของมันฉันใด คนเราทาอะไรก็ต้องหวังผลเช่นนัน้






สอนเปิ่ นไต่ขวั แต่ตวั๋ ตกน ้า หมายถึง คนทีม่ กั จะเที่ยวสัง่ สอนผู้อื่นแต่ตวั เองกลับทาพลาดเสียเอง หรื อทาแบบนันไม่
้ ได้
สิบมื ้อซื ้อวัน บ่ตนั ได้ กิ๋น เจ๊ าก็วา่ งาย ขวายก็วา่ ฮ้ อน หมายถึง คนทีม่ วั แต่หาข้ ออ้ างอยูอ่ ย่างนัน้ ไม่ยอมทางาน
หนังแห้ งบ่เคยพอง หมายถึง คนที่ตกยากมานาน พอได้ ดมี กั จะลืมตัว
เอาคนอื่นเป๋ นดีไปตางหน้ า ละป้อแม่ไว้ เป๋ นหย่อมหญ้ าอยูต่ างหลัง หมายถึง คนที่ไปได้ ดิบได้ ดี หรื อไปเป็ นคนมีทรัพย์
สมบัติบริ วารเจริ ญงอกงามไพบูลย์ แต่ละทิ ้งพ่อแม่โดยไม่แลเหลียว
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 ก้ นหม้ อบ่ฮ้อน บ่เป็ นแต่ไห มันเป็ นแต่ไฟ บ่าใจ้ กบั หม้ อ (อย่าด่วนตัดสิน สาเหตุของปั ญหา ควรพิจารณาให้ รอบคอบ
เสียก่อน)





























กบไกล้ ปากงู หนู้ใกล้ บอกไม้ ชิ ้นเกลือดังแมว (ชายหญิงที่อยูใ่ กล้ ชิดกันมาก ย่อมยากที่จะหักใจ)
กล้ วยคาง่าม ง่ามคากล้ วย ( คนเราต้ องพึง่ พาอาศัยกัน)
กิ๋นแล้ วหื ้อเก็บ เจ็บแล้ วหื ้อจา (ให้ ร้ ูจกั เก็บและจดจาประสบการณ์เอาไว้ )
กิ๋นหวอม ผอมจ้ อค่อ (ทุม่ เททาอะไรลงไปแล้ วไม่มีอะไรดีขึ ้น)
เก็บผักหลวดหักหลัว ตกขัวหลวดอาบน ้า (รู้จกั ใช้ ประโชชน์ที่มีอยูใ่ ห้ เกิดประโยชน์จะไม่เสียเวลา)
เก็บผักหื ้อเอาตึงเครื อ เก็บบ่าเขือหื ้อเอาตึงขวัน๊ (ทาอะไรให้ เรี ยบร้ อย อย่าเอาส่วนทีม่ ีประโยชน์แล้ วทิ ้งส่วนอื่นไว้ )
เกิดเป็ นคนขึ ้นห้ วยหื ้อสุด ขุดฮูไหนหื ้อตึก (ทาให้ ถงึ ที่สดุ )
แก่นตาควักออก เอาบ่ากอกเข้ ายัด (ของมีคา่ อยูก่ บั ตนไม่ร้ ูจกั ใช้ แต่ไปหาสิง่ ไร้ คา่ มาแทน)
แก่เพราะกิ๋นข้ าว เฒ่าเพราะเกิดเมิน ( คนสูงอายุที่มีคณ
ุ ค่าสมกับวัย)
ไก่เกยจน คนเกยฟ้ อน (ตนที่มีประสบการณ์ยอ่ มย่อมทางานที่เคยทามาแล้ วได้ )
ของกิ๋นลาอยูท่ ี่คนมัก ของจักฮักอยูท่ ี่เปิ งใจ (อะไรดีไม่ดีอยูท่ ใี่ จ)
ขอนบ่มีเห็ด ไผตึงบ่เข้ าไกล้ ( สิง่ ที่ไม่มีประโยชน์ยอ่ มไม่มีใครสนใจ)
ข้ ามขัวยังบ่ป้น อย่าฟั่ งห่มกันแยงเงา ( ทาอะไรยังไม่สาเร็ จอย่าเพิง่ โอ้ อวด)
ขี ้ควายไหลตวยน ้า (โลเล ไม่แน่นอน)
คนง่าวบ่มี คนผะหยาดีก็ง่อม ( เป็ นธรรมดาความโง่ความฉลาดเป็ นคูก่ นั )
คนใบ้ ใช้ หลายเตื่อ ( คนโง่ต้องใช้ หลายครัง้ )
คนอู้ได้ ปากนัก อมแพะเต็มปากยังบ่ฮ้ ตู วั (ยากนักที่จะห้ ามคนพูดมากให้ หยุดพล่าม)
คนเฮาใหญ่แล้ ว บ่ถ้าไผสอน จิ๊หีดแมงจอนไผสอนมันเต้ น (คนเรามีสามัญสานึกรู้ชอบชัว่ ดีเอง ไม่ต้องรอให้ คนสอน)
คิดว่าตัว๋ หล๊ วกคือคนง่าว คิดว่าตัว๋ ง่าวคือคนหล๊ วก (อวดรู้อวดฉลาดคือคนโง่ คนฉลาดมักอ่อนน้ อมถ่อมตน)
จ๊ กกล่องเข้ า จุ๊หมาเฒ่าแกว่งหาง (สาวหลอกชายแก่ให้ หลงรัก)
จิ ้นบ่เน่าหนอนบ่จี คาบ่มเี ขาบ่วา่ (ถ้ าไม่มีเหตุคงไม่มีผล)
เฒ่าหัวเฒ่าหาง ตางกลางยังบ่เฒ่า ( แก่แต่ตวั หัวใจไม่ยอมแก่)
ตกต่าเปิ น้ เป็ นดีไคร่หวั ตกต่าตัวเป็ นดีใคร่ไห้ ( อย่าหัวเราะเยาะผู้อื่น)
ตูบน้ อยไผว่าบ่มีผี คนงามคนดีไผว่าบ่มเี จ้ าของ ( คนดียอ่ มเป็ นทีป่ ราถนาของผู้อื่น)
ปลาแห้ งไกล้ แมว แมวบ่กิ๋นแมวง่าว สาวใกล้ บา่ ว บ่าวบ่าหยุบก็ซวาม (อย่าไว้ ใจทาง อย่าวางใจคน)
เผื่อฮุ้คิง น ้าปิ งปอแห้ ง (รู้ตวั อีกทีก่ ็สายไปแล้ ว)
อู้กบั คนใบ้ เหมือนผ่าไม้ ตดั๊ ต๋า อู้กบั คนมีผญา เหมือนผ่าไม้ โล่งปล้ อง (พูดกับคนไม่มีความคิด เหมือนเอามีดไปผ่าตรงตา
ไม้ พูดกับคนมีสติปัญญา เหมือนผ่าไม้ ไผ่)

 ปากเป๋ นธรรม ใจ๋ดา เหมือนหมิ่นหม้ อ มีควาหมายเดียวกับคาว่า "มือถือสาก ปากถือศีล" นัน่ เอง
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 ตุ้มผ้ าลาย จ่างหมาเห่า อู้กาเก่า จ่างผิดกัน๋ (ห่มผ้ าลาย สุนนัขมักจะไล่เห่า พูดเรื่องเก่าๆ มักจะทะเลาะกัน) สุภาษิตนี ้
เตือนสติ ระวังไม่ให้ ขดุ คุ้ยเรื่ องเก่าๆ ที่เคยทาให้ เจ็บช ้าน ้าใจกันมาก่อน เพราะมักจะทาให้ ทะเลาะขึ ้นมาได้ อีก

 คนเฮาใหญ่แล้ว บ่ถ้าไผสอน จิ๊ฮีดแมงจอน ไผสอนมันเต้ น (คนเราโตๆกันแล้ ว ไม่ต้องรอให้ ใครมาสอน จิ ้งหรีด แมง
กระชอน ใครสอนมันกระโดด) สุภาษิ ตนี ้ มีความหมายเป็ นไปทานองที่วา่ อะไรดี อะไรไม่ดี ก็ควรรู้อยูแ่ ก่ใจ อย่าต้ องรอให้
ใครมาบอกมากล่าว เช่นเดียวกับจิ ้งหรี ด ที่แม้ จะไม่มใี ครสอนมันมันก็กระโดดได้ เอง

 คนแก่แล้ วบ่ต้องมีไผมาสอน ไม้ ขอนนอนมันตึงบ่ตงั ้ (คนแก่แล้ ว อย่าให้ ใครสอนเลย ขอนไม้ นอน มันก็ไม่ตง)ั ้ มีความหมาย
เดียวกับคาว่า "ไม้ ออ่ นดัดง่าย ไม้ แก่ดดั ยาก"

 ไม้ บเ่ นิ ้ง เผิ ้งบ่ตอ๋ ม แมวบ่งอม หมาบ่ญี่เขี ้ยว (โพลงไม้ ไม่เหมาะสม ผึ ้งไม่มาทารัง แมวไม่ฟองขน สุนขั ไม่แยกเขี ้ยว)
สุภาษิ ตนี ้มีความหมายว่าตรงกับคาว่า "ไม่มีมลู ฝอย สุนขั ไม่ขี ้" หมายถึง เพราะมันมีเหตุ มันจึงมีผลตามมา

 ปี่ น้ องผิดกัน เหมือนพร้ าฟั นน ้า อย่ากาผูกหมัน้ ทือเวร เปอะเปิ กนัน้ น ้าหากพาเป็ น เอาน ้าใสเย็น ซ่วยเหียจิ่งเสี ้ยง พี่น้อง
ผิดกัน เหมือนเหล็กขี ้เหมี ้ยง เต็มฝนแล้ วหาก ทึงมี เจ้ าน้ องรัก จุง่ อดขันตี หื ้อแปงใจดี เหมือนน ้าทังห้
้ า (พี่น้องทะเลาะกัน
เหมือเอามีดพร้ าไปฟั นน ้า อย่าได้ ผกู เวรต่อกัน คราบโคลนที่เกิดจากน ้า เอาน ้าใสเย็น ล้ างออกเสียก็หมดไป พี่น้องทะเลาะ
กัน ก็เหมือนเหล็กขึ ้นสนิม แม้ จะฝนออกไปแล้ ว ก็จะกลับมาเป็ นสนิมได้ อีก เจ้ าน้ องรัก จงอดทน แล้ วทาใจดี ให้ เหมือน
แม่น ้าทังห้
้ าเถิด) สุภาษิ ตนี ้มีความหมายว่า พีน้องทะเลากัน ก็เหมือนเอามีดพร้ าไปฟั นน ้า ฟั นแล้ ว ไม่ทิ ้งรอยเอาไว้ จึง
อย่าได้ ผกู ใจเจ็บเก็บเอาไว้ ตอ่ ไปเลย โคลนนัน้ เอาน ้าล้ างก็ออก หมายถึงไม่ใช่เรื่ องยากเย็นอะไรที่จะให้ อภัยต่อพี่น้องของ
ตน เหล็กเป็ นสนิมนัน้ ฝนออกแล้ ว ยังๆไงมันก็กลับมีขึ ้นมาอีก หมายถึง พี่น้องทะเลาะกัน มันเป็ นเรื่ องธรรมดาๆ เป็ นของคู่
กัน เช่นเดียวกับสนิมและเหล็ก จึงขอให้ มคี วามอดทน ทาใจดี ให้ เหมือนแม่น ้าทังห้
้ าเอาไว้ เสีย (คือปั ญจมหานทีห้าสาย
ตามคัมภีร์ อันประกอบด้ วย คังคา ยมนา อจิรวตี สรภู มหิ)

 คบคนบ่ดีมกั มีโต่ด คบคนขี ้โขด มักเสียของ (คบคนนิสยั ไม่ดี มักมีเรื่องเดือดร้ อน คนคนขี ้โมโห มักมีเรื่องให้ เสียทรัพย์)
 นกบ่บินจะไปกาปี กมันอ้ า งัวควายบ่กิ๋นหญ้ า จะไปตกเขามันลง (นกไม่อยากบิน อย่าได้ จบั มันกางปี ก วัวควายไม่อยาก
กินหญ้ า อย่าไปกดเขามันลง) สุภาษิ ตนี ้ มีความหมายว่า อย่าไปบังคับฝื นใจคนอื่น ให้ ทาตามอย่างที่เราต้ องการ เพราะ
มันไม่เกิดประโยชน์อะไร

 บ่ดีหลัวกก่อนหมอ บ่ดีซอก่อนปี่ (อย่าอวดฉลาด ก่อนผู้ร้ ู อย่าสีซอขึ ้น ก่อนปี่ จะโหมโรง) สุภาษิตนี ้ เตือนสติวา่ อย่าทา
อะไรที่มนั ไม่ถกู กาละเทศะ

 บ้ านบ่มีฮวั ้ หัวบ่มีผม นมบ่มีเต้ า เข้ าหนมบ่มีใส้ มันบ่เปิ ง (บ้ านไม่มีรัว้ หัวไม่มเี ส้ นผม นมไม่มีเต้ า ขนมไม่มีใส้ มันไม่
เหมาะสม) สุภาษิตนี ้มีความหมายว่า การทาอะไรๆนัน้ แค่ทาให้ สาเร็ จยังไม่พอ แต่จะต้ องทาให้ ดี และเหมาะสมกับสิง่ ที่
ทาตามสมควรด้ วย เหมือนกับบ้ านถึงไม่มีรวั ้ ก็อาศัยอยูไ่ ด้ แต่ควรจะมีดกี ว่า เพื่อป้องกันการบุกรุก ป้องกันโจรขโมยได้ ใน
ระดับหนึง่ ฯลฯ หรื ออย่างเช่นเรี ยนกฎหมาย แต่ไม่มีประมวล ก็เรี ยนได้ แต่ควรจะมีดกี ว่า อย่างนี ้ เป็ นต้ น...

 แม่ฮ้างสามผัว งัวสามกาด ขะโยมฮาดสามวัด (หญิงม่ายสามผัว วัวสามตลาด มักกะทายกสามวัด) มีความหมายเดียวกับ
สุภาษิ ตที่วา่ "ข้ าสามเจ้ า บ่าวสามนาย ชายสามโบสถ์ หญิงโสดสามผัว ขรัวสามศึก" หมายถึงลักษณะของคนที่ไม่นา่ ไว้ ใจ
หญิงม่ายสามผัว คือผู้หญิงที่ผา่ นการมีสามีมาแล้ วสามครัง้ ย่อมไม่เป็ นที่นา่ ไว้ ใจ เพราะเธอต้ องมีข้อเสียอะไรบางอย่างที่
ทาให้ สามีทงสามคนเธอ
ั้
อยูด่ ้ วยไม่ได้ จนหนีไปจนหมด...วัวสามตลาด คือวัวที่ผา่ นการขายต่อๆกันมาแล้ วสามตลาด
ย่อมไม่เป็ นที่นา่ ไว้ ในใจ เพราะวัวตัวนันย่
้ อมมีตาหนิอะไรบางอย่าง จนพ่อค้ าที่รับซื ้อคนแรกต้ องอามาขายต่อ และตกทอด
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มาจนถึง 3 ตลาด...และมักกะทายกที่เคยอยูว่ ดั มาแล้ วสามวัดก็ยอ่ มไม่นา่ ไว้ วางใจ เพราะต้ องมีควาามประพฤติอะไรที่ไม่
ชอบมาพากล จนทาให้ ถกู ขับออกจากวัดมาแล้ วถึงสามวัด...

 คนจะดี ดีเมื่อผ้ าอ้ อมปอก คนจะวอก มันตึงวอกต้ าวต๋าย (คนจะดี ก็ดีตงแต่
ั ้ เป็ นเด็กๆ คนจะโป้ปดมดเท็จ มันก็เป็ นแบบ
นันไปจนวั
้
นตาย...)

 คนใบ้ ได้ จา๋ หม้ อแก๋งหนา ได้ เดือน มันเมิน (คนใบ้ จะได้ พดู หม้ อแกงหนาๆ น ้าจะเดือน มันช้ า...) มีความหมายเดียวกับคา
ว่า "กว่าถัว่ จะสุก งาก็ไหม้ "

 มีดจะบังจะเสี
้
ยก็ย้อนไม้ เป๋ นต๋า คนจะเสียผญา ก็ย้อนเปื่ อนปาเข้ าวงเหล้ า (มีดจะบิ่น จะพัง เพราะฟั นตรงตาไม้ คนจะเสีย
สติปัญญา ก็เพราะเพื่อนพาเข้ าวงเหล้ า)

 ใคร่มเี งินนัก หื ้อปลูกผักไว้ กิน ใคร่เป๋ นหนี ้สิน หื ้อเอาตึงแป๊ ะ ตึงยืม (อยากมีเงินเยอะๆ ให้ หมัน่ ปลูกผักไว้ กินเอง อยากเป็ น
หนี ้สิน เอาทังเชื
้ ่อ เอาทังยื
้ ม...)

 ถึงเป๋ นเจ้ าจ้ างมหาเศรษฐี หากยะบ่ดี ไผบ่อวดอ้ าง (ถึงจะเป็ นมหาเศรษฐี หากทาตัวไม่ดี ก็ไม่มีใครสรรเสริญ)
 คนหลัว๊ กอยูต่ ี ้เก่า บ่เต้ าคนง่าวเตียวตาง , หลัว๊ กคนเดียว บ่เต้ าง่าวตึงหมู่ (คนฉลาดอยูท่ เี่ ดิม มิส้ คู นโง่เขลาเดินถนน , คน
ฉลาดคนเดียว มิส้ คู นโง่หลายๆคน) สุภาษิ ตนี ้มีความหมายว่า 1. คนฉลาดที่ไม่ทางานทาการอะไรเลย สู้คนโง่ที่
ขยันหมัน่ เพียรไม่ได้ ...2. คนฉลาดแต่ต้องทางานคนเดียว สู้คนโง่ที่งานกันเป็ นหมูค่ ณะไม่ได้ ...

 ตางไปวัดหมอง ตางไปหนองเหลี ้ยม (ทางไปวัดหมอง ทางไปหนองสะอาดหมดจด) สุภาษิตนี ้ ใช้ เปรียบเทียบกับ คนที่หลง
ผิดจนยากที่จะเห็นทางธรรม

 สิบเถี่ยนพร้ า บ่เต่าคมขวาน หลานสิบคน บ่อเต่าลูกเต้ า สิบลูกเต้ า บ่เต่าผัวฮักเมียแปง (คมมีดพร้ าสิบเล่ม ไม่เท่าคมขวาน
เล่มเดียว มีหลานสิบคน ไม่เท่ามีลกู ในใส้ คนเดียว มีลกู สิบคน ไม่เท่ามีสามี-ภรรยา คูท่ กุ ข์คยู่ าก)

 จับ๊ ใจ๋แฮ้ ง บ่แหน้ นใจกา จับ๊ ใจครูบา บ่จบั๊ ใจพระน้ อย ,จับ๊ ใจ๋แฮ้ ง บ่แหน้ นใจกา จับใจหมอยา พยาธิบส่ ้ ู ,,จับ๊ ใจ๋งู บ่จใู จ๋
เขียด จับใจ๋เปี๊ ยด บ่จบั๊ ใจ๋ไม้ กาน,,จับ๊ ใจ๋หลาน ทรมานใจ๋อ้ ยุ จับ๊ ใจฝ่ อเซิ ้ง บ่เปิ งใจ๋ฝ่อเงี ้ยว,,ภาษิ ตโบราณ “จับใจแฮ้ ง บ่อ
แหน้ นใจกา จับใจครูบา บ่จบั ใจพระน้ อย” เป็ นภาษิตที่ใช้ สงั่ สอนให้ มีคณ
ุ ธรรม รู้จกั เอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จกั เห็นอกเห็น
ใจผู้อื่น เป็ นคาโบราณพื ้นบ้ านของนาหมื่น “จับใจแฮ้ ง บ่อแหน้ นใจกา จับใจครูบา บ่จบั ใจพระน้ อย” มีความหมายว่า
ความพอใจของอีแร้ ง ไม่เป็ นที่พอใจ หรื อถูกใจอีกา ถูกใจครูบา หรื อผู้เฒ่าผู้แก่ แต่ไม่ถกู ใจสามเณรน้ อยทังหลาย
้
คา
โบราณนี ้ เป็ นเครื่ องเตือนใจ สอนให้ ร้ ูจกั เอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จกั เห็นใจผู้อื่น ไม่ทาอะไรที่เป็ นที่ขม่ เหงจิตใจ ทาร้ าย
น ้าใจผู้อื่น หรื อ ถ้ ารักใครก็ทาดีตอ่ ผู้นนั ้ ชังหรื อไม่ชอบหน้ าใครก็ไม่ควรทาให้ ผ้ นู นเดื
ั ้ อดร้ อน หรื อมีอคติตอ่ ผู้อื่น ควรจะ
ดารงตนอยูใ่ นหลักธรรมคาสัง่ สอนของพระพุทธเจ้ า เป็ นคุณธรรมเบื ้องสูงที่ทาให้ การอยูร่ ่วมกันเป็ นไปอย่างราบรื่ น

 ย่ะก๋ารคนเดียว เหมือนจะต๋าย ย่ะก๋ารหลายคนเหมือนเหล้ น (ทางานคนเดียว เหมือนจะเป็ นจะตาย ทางานหลายคน
เหมือนเล่นกัน) หมายถึง ทางานหลายคนย่อมสนุกกว่าการทางานคนเดียว...

 กิ๋นเข้ า หื ้อไว้ ตา่ น ้า ศัพท์ เข้ า หมายถึง ข้ าว ต่าน ้า หมายถึง เผื่อน ้า "กินข้ าวให้ เผื่อน ้า" เป็ นสุภาษิตที่สอนในเรื่องการ
กินการอยู่ หรื อการทางานควรทาแต่พอดี ไม่มากหรื อน้ อยเกินไป

 เก๊ ามันเต้ าเหล้ มเข้ ม ปล๋ายมันเต๋มแม่น ้า ศัพท์ เหล้ มเข็ม หมายถึง เข็มเป็ นเล่ม "โคนมันเท่าเข็ม ปลายมันเต็มแม่น ้า"
กล่าวถึงเรื่ องราวที่เกิดขึ ้นเพียงเล็กน้ อย แต่ถกู ขยายให้ มีความมากเกินความเป็ นจริ ง มากเรื่ องมากความไม่ร้ ูจกั จบสิ ้น
กลายเป็ นเรื่ องราวใหญ่โตขึ ้นมาได้
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 กาบ่มีไผบ่วา่ นกจับปล๋ายคา บ่ตวั๋ ปู๊ ก่อตัว๋ แม่ ศัพท์ คา หมายถึง หลังที่ทาจากใบคา ตัว๋ ปู๊ หมายถึง ตัวผู้ ตัว๋ แม่
หมายถึง ตัวเมีย "เรื่ องราวไม่มีมลู ความจริ ง ไม่มใี ครพูดถึง นกเกาะหลังคา ไม่เป็ นตัวผู้ก็เป็ นตัวเมีย" เป็ นสุภาษิ ตที่
กล่าวถึงว่าเรื่ องราวที่นามาพูดกันใหญ่โตนันถึ
้ งจะไม่เป็ นความจริงทังหมด
้
แต่ก็มเี นื ้อความอยูบ่ ้ างไม่มากก็น้อย ตรงกับ
สุภาษิ ตภาคกลาง "ไม่มลู หมาไม่ขี ้"

 กาปากว่าไป เอาตี๋นย่าไว้ ศัพท์ กาปาก หมายถึง คาพูด ย่า หมายถึง เหยียบ "พูดไปเรื่อย ๆ เอาตีนเหยียบไว้ " กล่าวถึง
บุคคลที่ไม่มีสจั จะในคาพูด ชอบพูดจาให้ สญ
ั ญากับบุคคลอื่นไว้ มาก เพื่อต้ องการที่จะใช้ ประโยชน์จากผู้อื่น บุคคลจาพวก
นี ้มักไม่ให้ ความสาคัญกับสิง่ ที่ตนเองเคยพูดไว้

 ควันไฟไผห่อบ่ก้ มุ ศัพท์ บ่ก้ มุ หมายถึง ไม่ทวั่ ถึง "ควันไฟ ไม่มีใครที่จะไปห่อหุ้มให้ มิดชิด" ย่อมทีจ่ ะล่องลอยออกมาให้
เห็น เปรี ยบเทียบกับเรื่ องราวทีเ่ กิดขึ ้นแม้ จะพยายามปกปิ ดให้ เป็ นความลับมากเพียงใด ในที่สดุ เรื่ องราวความลับนันย่
้ อม
ถูกเปิ ดเผยออกมาในที่สดุ

 ใคร่หื ้อเปิ น้ ฮักยากนักจักหวัง ใครหื ้อเหิ ้นจังกาเดียวก็ได้ ศัพท์ จัง หมายถึง เกลียด ชัง กาเดียว หมายถึง ประเดีย๋ วเดียว
"อยากให้ คนอื่นรักยากมากทีจ่ ะหวังให้ เขารักได้ อยากให้ คนอื่นเกลียดชัง เดี๋ยวเดียวก็ได้ " การที่จะทาให้ คนอื่นมารักเรานัน้
ทาได้ ยาก ต้ องอาศัยเวลา และความพยายาม ความอดทน แต่การทาให้ คนอื่นเกลียดนัน้ เพียงแค่ทาสิง่ ใดสิง่ หนึง่ เพียง
เล็กน้ อยที่ขดั ใจเพียงเล็กน้ อยก็ทาให้ คนอื่นเกลียดเราได้

 ต๋ามีหน้ าผ่อหน้ าบ่หนั ศัพท์ ผ่อ หมายถึง มอง ดู บ่หนั หมายถึง ไม่เห็น "ตามีที่หน้ า แต่มองหน้ าตนเองไม่เห็น" กล่าวถึง
บุคคลที่ชอบจับผิดบุคคลอื่นอยูเ่ สมอ กล่าวหา หรื อนินทา ให้ ผ้ อู ื่นเสือ่ มเสีย โดยที่ไม่มองดูตนเอง เรื่ องราวหรื อความผิด
ต่าง ๆ ที่ตนเองได้ กระทาซึง่ มีมากมายนัก อาจจะมากกว่าบุคคลที่ตนเองกล่าวถึงก็ได้

 ตุ๊มผ้ าลายหมาเห่า ค้ นกาเก่าจ้ างผิดกัน๋ ศัพท์ ตุ๊มผ้ า หมายถึง ห่มผ้ า กาเก่า หมายถึง คาพูดเดิม เรื่องราวเดิม สุภาษิตที่
ใช้ สอนบุคคลอื่นไม่ให้ พดู ในสิง่ ทีผ่ า่ นมาแล้ วในอดีต เพราะไม่มีประโยชน์ที่จะต้ องรื อ้ ฟื น้ มาพูดกันอีก อาจเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันได้

 ปากว่าบ่ดายใจ๊ กา๋ รบ่ได้ ศัพท์ บ่ดาย หมายถึง เท่านัน้ "พูดได้ แต่ไม่สามารถทาได้ " เป็ นสุภาษิตที่เปรียบกับคนที่ดีแต่พดู
แต่ไม่สามารถทาให้ สงิ่ ที่พดู เป็ นความจริ งขึ ้นได้

 ปากได้ ไปเปลือ๋ ง ศัพท์ ปากได้ หมายถึง พูดเก่ง พูดมาก การพูดมากจนเกินไป เป็ นสุภาษิตที่กล่าวถึง คนที่พกู เก่ง พูด
คล่อง สามารถใช้ คาพูดแก้ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ ้น กับตัวเองจากเหตุการณ์ที่ไม่ดใี ห้ กลายเป็ นดีได้ บุคคลประเภทนี ้จะมี
มนุษยสัมพันธ์ทดี่ ีสามารถเข้ ากับคนได้ ทกุ ประเภท

 แมวขึ ้นค่วน บ่มว่ นใจ๋หนู ศัพท์ ขึ ้นค่วน หมายถึง ขึ ้นบนเพดาน บ่มว่ น หมายถึง ไม่ถกู ใจ แมวขึ ้นไปบนเพดาน หนูที่อาศัย
อยูน่ นต้
ั ้ องไม่พอใจ เปรี ยบกับผู้ใหญ่เข้ าร่วมกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึง่ ที่จดั ขึ ้นสาหรับผู้น้อย ย่อมเป็ นที่อดึ อัดใจของบุคคล
เหล่านัน้ ทาให้ เกิดความเกรงใจ และรู้สกึ ไม่สนุกกับกิจกรรมทีจ่ ดั ขึ ้น

 ไม้ สอดต๋าก๋วย ศัพท์ ก๋วย หมายถึง ตระกร้ า เครื่องสานสาหรับบรรจุสงิ่ ของหลายชนิด หลายขนาด คนที่ทาผิดย่อมถูก
ตาหนิ เหมือนกับไม้ ที่สอดตาตะกร้ าที่สอดตาใดก็สามารถเข้ าได้ หมด

 แลกต๋ามแลกได้ แจ้ กก้ นปุด ศัพท์ แจ้ ก หมายถึง ภาชนะสานรูปสอบ สาหรับใส่สงิ่ ของ ใช้ ห้อยแบกหลัง ปุด หมายถึง ขาด
"ถ้ าแลกเปลีย่ นสิง่ ของไปเรื่ อย ๆ มักจะได้ แจ้ กก้ นขาด" เป็ นสุภาษิตที่กล่าวถึง ความไม่พอใจในสิง่ ที่ตนมีอยู่ ชอบ
แลกเปลีย่ นสิง่ ของกับบุคคลอื่นเรื่อย ๆ จนในที่สดุ มักจะได้ สงิ่ ที่ไม่ดีมาเป็ นของตน
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 อย่าควักเอาแก่นต๋าออก แล้ วเอาแก่นบ่ากอกเข้ ายัด ศัพท์ แก่นต๋า หมายถึง ดวงตา แก่นบ่ากอก หมายถึง แกนหรือเม็ด
ของมะกอก "ไม่ควรควักเอาดวงตาออกแล้ วเอาลูกมะกอกดันเข้ าใส่" เป็ นการสอนบุคคลมิให้ ทิ ้งสิง่ ดีๆ ที่มีอยู่ เพื่อที่จะรับ
เอาสิง่ ใหม่โดยสาคัญผิดเห็นว่ามันมีคณ
ุ ค่า และทิ ้งของเดิมที่มีคณ
ุ ค่ายิง่ กว่า

 อ้ าปากบ่หลมเข็ม ศัพท์ หลม หมายถึง หลวม "อ้ าปากได้ นดิ เดียวเท่านัน"้ เป็ นสุภาษิตกล่าวถึงคนที่มีปากแล้วพูดไม่ออก
เพราะเมื่อพูดออกไปจะมีผลทาให้ เกิดความเดือดร้ อนหรื อเป็ นอันตรายได้ ตรงกับสุภาษิตภาคกลางว่า "น ้าท่วมปาก"

 หางหมาลอดรัว้ ถุดถู้ถดุ ถุน คนเนรคุณ ร้ ายหลังดีหน้ า (คนเนรคุณมักหน้ าไหว้ หลังหลอก)หน้ าซื่อเหมือนหมาขี่รถ หน้ าชด
เหมือนหมาขี่ล้อ (--คางคกขึ ้นวอ)








มดง่ามมักมันหมู สัตรูมกั กล่าวโทษ โปรดฅนทุกข์ชา่ งลืมคุณ (คนจนมักลืมคุณของคนอื่น)
เว้ นงัวเว้ นฅวายเว้ นหื ้อพอสอก เว้ นวอกหื ้อเว้ นพอวา เว้ นฅนพาลาหื ้อพอแสนโยชน์ (ผิดใจกันก็อย่าได้ ผกู เวรพยาบาท
น ้ามันบ่เตมต้ น มันทึงดัง(คนโทที่น ้าไม่เต็มนัน้ เมื่อเขย่าจะมีเสียงดัง, คนรู้ไม่พดู คนพูดไม่ร้ ู)
ไม้ ต้นเดียวบ่เปนกอ ปอต้ นเดียวบ่เปนเหล่า (มีปอต้ นเดียวจะเป็ นป่ าไปไม่ได้ ) (ควรสามัคคีกนั )
ใคร่เปนเจ้ าหื ้อหมัน่ เรี ยนคุณ ใคร่เปนขุนหื ้อหมัน่ เข้ าเฝ้ า (วิชาความรู้)
ใคร่กินเข้ าหื ้อหมัน่ ไพโท่งไพนา ใคร่เปนเสฏฐี หื ้อหมัน่ ค้ า ใคร่เปนขี ้ข้ า หื ้อหมัน่ เหล้ นภ้ ายหลังหลาย (เล่นไพ่) ใคร่ตายโหง
หื ้อหมัน่ นอนเมื่อวัน (นอนตอนกลางวัน)

 ใคร่เวิยหื ้อคลาน ใคร่นานหื ้อต่อ (ไว) (อยากให้ ยาวนานก็ให้ ตอ่ -ไมตรี)
 ใคร่นงั่ แท่นม่อ ค็หื ้ออด (อยากนัง่ แท่นเสวยเมืองโดยง่าย ก็ให้ มีความอดทน)
 เมื่อรู้คพ็ อวาย เมื่ออายค็พอเถ้ า เมื่อรู้คาพระเจ้ าค็พอเข้ าอยูใ่ นหล้อง (กว่าจะรู้ก็สาย กว่าจะอายก็แก่ กว่าจะรู้ธรรมของ
พระพุทธเจ้ าก็เมื่อเข้ าโลง)











ฅนหมัน่ ยากไร้ มีฅนสงสาร ขี ้คร้ านแอวยาน ใผบ่ผอ่ หน้ า (ขี ้เกียจเอวยาว,หลังยาว ไม่มคี นใส่ใจ)






คนหมัน่ ยากไร้ มีฅนสงสาร ขี ้คร้ านแอวยาน ใผบ่ผอ่ หน้ า(ขี ้เกียจเอวยาว,หลังยาว ไม่มคี นใส่ใจ)

หนังแห้ งบ่เคยพอง (คนตกยากมานาน พอได้ ดีมกั จะลืมตัว)
อู้หื ้อเพิ่นรัก ยากนักจักหวัง อู้หื ้อเพิ่นชัง คาเดียวค็ได้ (พูดให้ คนรักนันท
้ าได้ ยาก พูดให้ คนชังทาได้ งา่ ย)
ค่อยอยูไ่ พตามน ้า ทาไพตามตัว น ้าเพียงใด ดอกบัวเพียงอัน้ (ทาสิง่ ใดก็ให้ พอควรแก่ฐานะ)
ยามเปนดีมเี ก้ าป้าสิบป้า เสื ้อปุดหลังขาดหน้ า ป้าฅนเดียวค็หาย (มัง่ มีก็มีญาติ พอผ้ าขาด<ยากจน>ญาติก็หาย)
ลูกใพ้ กบั แม่ผวั เหมือนดุ้นหลัวกับไม้ ก้อม (ลูกสะใภ้ เหมือนฟื นกับท่อนไม้ -กระแทกกันเสมอ)
อย่าไพกินก่อนทาน อย่าไพมานก่อนแต่ง (อย่ากินก่อนทาบุญ อย่ามีท้องก่อนแต่งงาน)
กินเข้ าแล้ วนอน ผีปันพอรวันละเจ็ดเทื่อ (กินข้ าวมื ้อเย็นแล้ วนอน ผีอวยพรวันละเจ็ดครัง้ )
เมื่อรู้ค็พอวาย เมื่ออายค็พอเฒ่า เมื่อรู้คาพระเจ้ าค็พอเข้ าอยูใ่ นหล้ อง (กว่าจะรู้ก็สาย กว่าจะอายก็แก่ กว่าจะรู้ธรรมของ
พระพุทธเจ้ าก็เมื่อเข้ าโลง)
หนังแห้ งบ่เคยพอง(คนตกยากมานาน พอได้ ดีมกั จะลืมตัว)
อู้หื ้อเพิ่นรัก ยากนักจักหวัง อู้หื ้อเพิ่นชัง คาเดียวค็ได้ (พูดให้ คนรักนันท
้ าได้ ยาก พูดให้ คนชังทาได้ งา่ ย)
ค่อยอยูไ่ พตามน ้า ทาไพตามตัว น ้าเพียงใด ดอกบัวเพียงอัน้ (ทาสิง่ ใดก็ให้ พอควรแก่ฐานะ)
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สุภำษิตที่สอนเฉพำะเพศชำย








กันเข้ าวัดหื ้ออู้คาปราชญ์ กันเข้ ากาดหื ้อเป็ นพ่อค้ า
กันเป็ นผู้ชายอย่าฟั งคาส่อ กันเป็ นพ่ออย่าหลงคาแม่น้า
คนชาย ถ้ าหมัน่ แล้ ว บ่แคล้ วแพ้ ใจสาว
จะเอาเมีย อย่างกลัวการ เป็ นทหารอย่ากลัวศึก
ผู้ชายจะยังเป็ นลูก จนถึงวันทีม่ ีเมีย
หญ้ าเป็ นข้ าควาย ผู้ชายเป็ นข้ าหญิง

สุภำษิตที่สอนเฉพำะเพศหญิง








ผ่อชายมีผญา หื ้อผ่อเมื่อยามกินเหล้ า
จะมีผวั อย่ากลัวมีท้อง
มีผวั มีลกู เหมือนเชือกผูกมัดแข้ ง มัดขา
มีผวั มีลกู มีโซ่ผกู พันชัว่ ชีวิต
หญิงเดือน หญิงด่า หื ้อพิจารณาถี่ ๆ
เป็ นสาว เปิ น้ ช่างว่าร้ าย เป็ นแม่ร้างแม่มา่ ยเปิ น้ ช่างดูแคลน

สุภำษิตที่สอนทัง้ ชำย หญิง










หญิงเยียะการสบาย ชายเยียะการหลายแท้ นอ
หญิงเป็ นเสาเรื อนเอก ชายเอกเขนกสัง่ การ
หญิงรักที่น ้าใจ ชายรักที่หนุ่ ร่าง
หญิงรักแล้ ว ตึงรักหลาย ๆ ชายรักที่หนุ่ ร่าง
หญิงลุกเช้ า ชายลุกขวาย สองตายายอยูก่ นั จนเฒ่า
ถ้ าผัวว่าแล้ ว เมียแก้ วอย่าเกิน ถ้ าผัวทาเพลิน เมียต้ องว่าห้ าม
หญิงเป็ นผู้จา่ ย ชายเป็ นผู้ริ
ผัวเป็ นหิง เมียเป็ นข้ อง ตีกลองทิงมอง ม่วนล ้า
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ตุ๊กสุดๆ จะไปหือ้ ปะ ( สิ่งทรมำนสุดๆ อย่ ำให้ ได้ เจอกับตัว )
1. ก้ างปั กเหงียก

ก้ างปลาปั กเหงือก

26. ป๋ ายเป๋ นตุม่ ...

ปลายเป็ นตุม่ ......

2. เกียกขบตี๋น

รองเท้ ากัด

27. ตุ้ยอุ้มลุ้มอุ้บา่ ฉ๊ ะ

อ้ วนกลมพูดไม่คล่อง

3. จิ ้นขาเขี ้ยว

เศษเนื ้อติดฟั น

28. เมียละผัวหนี

เมียทิ ้งผัวหนี

4. ไค่ขี ้ไค่เยี่ยวบนรถ

ปวดอึปวดฉี่บนรถ

29. ทีวีโดนลัก

โทรทัศน์โดนขโมย

5. มดขบต๋า

มดกัดตา

30. ผีตกั๊ ต๋อนค่า

ผีทกั ทายตอนดึก

6. ขาเป็ นตะคริว

ขาเป็ นตะคริว

31. มดง่ามขบจู๋

มดตะนอยกัดน้ อง....

7. สิวออกในฮุดงั

สิวออกในจมูก

32. หูเป๋ นน ้าหนวก

หูเป็ นน ้าหนวก

8. คันหลังเก๋าบ่สดุ

คันหลังเกาไม่ถึง

33. เมียสวกตบหงีบ

เมียดุ ตบทัดดอกไม้

9. มุดฮัวลวดหนาม
้

มุดรัว้ ลวดหนาม

34. ผัวถีบตกรถ

สามีถีบตกรถ

10 .จ๋ามในห้ องแอร์

จามในห้ องแอร์

35. เก็บกดแม่เมียด่า

เก็บกด แม่เมียด่า

11. เหม็นขี ้แฮ้ ในลิฟท์

เหม็นกลิ่นเต่า ในลิฟท์

36. ขี ้หมาติ๊ดเกิบ

ขี ้หมาติดรองเท้ า

12. รูดซิบติดหา

รูปซิปติดไข่...

37. ต่าวอวบเติ๊บเปิ๊ บก๋างห้ าง เดินสะดุดกลางห้ าง

13. ยกจ๋าขึ ้นบะได้

อันนี ้แปลไม่ออก

38. อารมณ์ค้างผัวเสร็จเวอย

อารมณ์ค้างสามี นกกระจอก

14. ไค่ให้ ไค่หยุ

อยากร้ องอยากตะโกน

39. เมือ่ ยไข้ ทบั ระดู

เป็ นไข้ ทับระดู

15. โดนหละกุยยอกแก่นต๋า

โดนหมัดที่ลกู กะตา

40. ฮู บ่กระชับ

พูดมาก ไม่กระชับ

16. เซาะหาผัวบะเจอ

ตามหาสามีไม่เจอ

41. โดนยับใบขับขี่

โดนจับยึดใบขับขี่

17. เมียเผลอเซาะมีกิ๊ก

เมียเผลอหากิ๊ก

42. ไค่ขี ้ต๋อนกิ๋นเข้ า

ปวดท้ องหนัก ตอนกินข้ าว

18. ต๋าน ้าพริกปอบะแหลว

ตาน ้าพริกไม่ละเอียด

43. ฮักเมาแม่เฮือนหนุ่ม

แอบชอบเมียชาวบ้ าน

19. อู้หยัง่ แม้ วหยัง่ กับยาง

พูดไม่ชดั เหมือนแม้ วเหมือนยาง

44. ไอ่ลมุ่ บ่อไค่แข็งแรง

น้ องไม่ส้ ู

20. ขางผัวอยู่ตงึ วัน

หวงสามีทงวั
ั้ น

45. เหม็นแมงแกงติดหัว

เหม็นแมลงเหม็น ติดหัว ติดผม

21. อันนันสั
้ นล
้ ้าไป

อันนันสั
้ นเกิ
้ นไป

46. ผัวบะนอนตวย

สามีไม่นอนด้ วย

22. มีไข่แก่นเดียว

มีไข่ข้างเดียว (ทองแดง อิอ)ิ

47. ซื ้อหวยก่อบะถูก

ซื ้อล๊ อตตาลี่ ก็ไม่ถกู

23. บ่าเสียวมีเซ็กซ์

ไม่เสียวเวลามี.......

48. ขี ้มูกกาฮุดงั

ขี ้มูกติดจมูก

24. ต๋าเก๊ กสองข้ าง

ตาเข๋ สองข้ าง (เหล่)

49. เป๋ นสังคังติดเก๊ าขา

เป็ นสังคังที่หว่างขา

25. ป๋ ายกางเป๋ นฝี

ปลายคางเป็ นฝี

50. สาบขี ้หมาในรถ

กลิ่นขี ้หมาในรถ
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ั ฑิต สาขาศาสนศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2550 พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 13

ตาแหน่ งและสถานที่ทางาน
- พ.ศ. 2538 – 2550 เป็ นครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาและมารยาทไทย
ครูสอนวิชาธรรมะ, ครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
- พ.ศ. 2546 เป็ นหัวหน้าแผนกนาฏศิลป์ ดนตรีไทย ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวังเ ขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
- พ.ศ. 2546 – 2550 เป็ นพระวิทยากรประจาค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรูพ้ ระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล จ.นครปฐม
- พ.ศ. 2546 – 2548 สอนนักเรียนที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
- พ.ศ. 2549 สอนนักเรียนที่ โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ แขวงห้วยขวาง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
- พ.ศ. 2549 – 2550 สอนนักเรียนที่ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี แขวงห้วยขวาง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
- พ.ศ. 2550 – 2553 พระธรรมทูตสายตางประเทศ ที่วดั ไทยลอสแองเจลิส นอร์ทฮอลลี่วูด มหานครลอสแองเจลิส
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- พ.ศ. 2553 ลาสิกขา

นามปากกา/นามแฝง
- ท.ทิวเทือกเขา
- นายตัวดี
- นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา

