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ประทับใจ  สิกขำ



พระครูเกษมธรรมำนุวัตร (บุญชู อตฺถกำโม)
รองเจ้ำคณะอ�ำเภอตระกำรพืชผล
และเจ้ำอำวำสวัดเกษมส�ำรำญ

ผู้สืบสำนและถำ่ยทอดภูมิปัญญำกำรท�ำนกหัสดีลิงค์

ค�ำอนุโมทนำ

 กำรท�ำเมรนุกหสัดลีงิค์ เป็นงำนทีใ่ช้ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ควำมสำมัคคี ควำมเสียสละและ
อดทน ของลกูหมูล่กูคณะ ถงึจะส�ำเรจ็ได้ 
 เป็นผลงำนทีอ่ำตมำมคีวำมชืน่ชมและยนิดี 
ที่ได้รับนิมนต์ให้ท�ำเมรุนกหัสดีลิงค์ ซึ่งเป็นของ 
ท�ำยำก กำรท�ำเมรนุีถ้อืว่ำ เป็นเครือ่งสกักำระของ
คณะศิษย์ที่ท�ำแก่พระผู ้มรภำพที่มีพระคุณอัน
ประเสริฐ โดยทั่วไป พิธีงำนศพเมรุนกหัสดีลิงค ์
หำชมได้ยำก นำนๆ จะมสีกัครัง้
 โดยอำตมำมีควำมคิดว่ำ ถ้ำเรำไม่ท�ำไป
เรือ่ยๆ กจ็ะขำดหำยไป ซึง่ตอนทีท่�ำครัง้แรก เพือ่ถวำย 
หลวงพ่อพระครูนันทปัญญำจำรย์ (พ่อถ่ำนพร 
นน.ทปญโญ) อดีตเจ้ำอำวำส พระอุปัชฌำย์  
พระอำจำรย์สอนสั่ง ไม่เคยห่ำงไกลจำกท่ำนเลย  
อยู่กับท่ำนตั้งแต่บวชเป็นสำมเณร จนถึงปัจจุบัน
เป็นเจ้ำอำวำสต่อจำกหลวงพ่อถ่ำนพร นัน่กม็ปัีญหำ
หลำยประกำรในกำรท�ำงำน แต่กส็�ำเรจ็ไปได้ด้วยดี  
ก็เพรำะมีผู ้ ให ้ควำมช่วยเหลือร ่วมไม้ร ่วมมือ  
และเมือ่มผีูม้ำขอควำมอนเุครำะห์ให้มำท�ำเมรใุนทัง้
ทีใ่กล้และทีไ่กล ซึง่อำตมำรูแ้ล้วว่ำ เขำคงอยำกจะ
บชูำคณุของพระอำจำรย์ของเขำ ซึง่เป็นควำมรูส้กึ
ทีอ่ำตมำนกึถงึเมือ่ครัง้จะหำช่ำงท�ำเมรใุห้หลวงพ่อ
พระครนูนัทปัญญำจำรย์ นัน่เอง ซึง่ในกำรท�ำเมรุ
แต่ละครัง้ได้มกีำรปรบัปรงุแก้ไขรปูแบบกำรท�ำเมรุ
ให้มคีวำมสวยงำมและกระชบัเวลำ
 โดยกล่ำวถึงคณะท�ำงำนแล้ว ถือว่ำเป็น
ควำมภำคภูมิใจของคณะท�ำงำนที่มีควำมรู้ไม่มำก 
ท�ำนำเป็นอำชพีหลกั พอเสรจ็กำรเกบ็เกีย่วกท็�ำงำน
ทัว่ไป เมือ่ได้มำท�ำงำนร่วมกนั ได้ใช้ประสบกำรณ์ที่
ตนมอียูม่ำใช้ในกำรท�ำงำน กส็ำมำรถท�ำได้ ซึง่เป็น

เครื่องแสดงให้เห็นว่ำ กำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
กำรท�ำเมรุนกหัสดีลิงค์นี้ ทุกคนมีส่วนร่วมได้  
โดยอำศยับคุลำกรเฉพำะทำงบ้ำงในบำงขัน้ตอน กไ็ม่
เป็นปัญหำในกำรด�ำเนนิงำน เพรำะทกุคนต่ำงอยำก
ให้ผลงำนออกมำส�ำเรจ็และสวยงำม ไม่ว่ำจะเป็นทำง
คณะช่ำงและเจ้ำของงำน ล้วนมจีดุมุง่หมำยเดยีวกนั
ว่ำต้องให้ดทีีส่ดุ และได้ยนิค�ำเหล่ำนีท้กุครัง้ในเวลำ
ไปท�ำเมรุตำมที่ต่ำงๆ เช่นค�ำว่ำ “ท�ำให้สุดฝีมือ  
มีอะไรขำดให้บอกมำ อยำกได้อะไรจะหำให้”  
ด้วยเหตุนี้ คณะท�ำงำนเมรุนกหัสดีลิงค์ไม่เกิด
ควำมเครียด และได้น�้ำใจไมตรีตอบแทนมำ  
ซึ่งมำกกว่ำค่ำจ้ำง เช่น ขอเป็นบ้ำนพี่เมืองน้อง  
มีงำนบุญอะไรบอกข่ำวมำจะไปร่วมงำนบุญด้วย  
เมือ่มงีำนให้บอกด้วย ซึง่มติรภำพหำได้ยำกทีจ่ะมี
แบบนี ้อนัเป็นก�ำลงัใจในกำรท�ำงำนในครัง้ต่อๆ ไป 
คอืได้ท�ำงำนทีต่นรกั ได้มติรภำพระหว่ำงหมูบ้่ำน วดั 
และบคุลำกร ไปทีไ่หนกม็ผีูใ้ห้กำรต้อนรบั ยนิดช่ีวย
เหลอืถ้ำขอควำมอนเุครำะห์มำ และมผีูใ้ห้ควำมร่วม
มอือนัเป็นส่วนให้กำรด�ำเนนิงำนประสบควำมส�ำเรจ็
ด้วยดเีสมอมำ
 และขออนุโมทนำ ผู ้ช่วยศำสตรำจำรย์  
ดร. ศักดิ์ชำย สิกขำ และผู ้ช่วยศำสตรำจำรย์  
ดร. ประทับใจ สิกขำ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  
ที่ได้เสียสละช่วยรวบรวมองค์ควำมรู้กำรท�ำเมร ุ
นกหัสดีลิงค์แบบฉบับของอำตมำนี้เพื่อเผยแพร่ 
อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู ้สนใจได้ศึกษำเรียนรู ้
และร่วมด้วยช่วยกนัอนรุกัษ์กำรท�ำเมรนุกหสัดลีงิค์นี้ 
ให้คงอยูส่บืต่อไป



นกหัสดีลิงค์ ปรำกฏในภำษำบำลีว่ำ หัตดีลิงค์สกุโณ 

(หัตดี แปลว่ำ ช้ำง ลิงค์ แปลว่ำ เพศ สกุโณ แปลวำ่ นก)

ที่มา : มรดกอีสาน. ม.ป.ป. : 32 



ค�ำนิยม

 กำรสร้ำงสรรค์วัฒนธรรมอย่ำกลัวผิด  

ให้คดิอย่ำงมจีนิตนำกำร แม้จะอยูบ่นพืน้ฐำนควำม

เชื่อ และรูปแบบที่สืบทอดกันมำ แต่เมื่อให้จินตนำ

สร้ำงสรรค์เรื่องรำวขึ้นแล้ว ฝีมือย่อมก่อให้เกิด

เอกลักษณ์ และกำรต่อยอดภูมิปัญญำ เฉกเช่นที่

เรำสำมำรถเห็นได้จำกกำรสร้ำงสรรค์เมรุนกหัสดี

ลิงค์ ที่มีกำรผสมผสำนเรื่องรำวนกหิมพำนต์เข้ำ

ไว้กับกำรสร้ำงเขำพระสุเมรุ ด้วยควำมงดงำมและ

สีสันสดใส ท�ำให้ข้ำพเจ้ำฟั่นเฟือน ประดุจได้เห็น

นกมหัศจรรย์นั้น น�ำพำเขำพระสุเมรุที่สถิตด้วย

ร่ำงและวญิญำณของผูว้ำยชนม์ลอยขึน้ฟ้ำกลบัคนื

สู่สรวงสวรรค์

 ผู้ที่ท�ำคุณงำมควำมดี เมื่อตำยไปแล้ว ผู้อยู่

เบือ้งหลงักย็งัระลกึถงึ ผลงำนทีท่�ำไว้กไ็ด้เป็นมรดก

สบืทอดคณุควำมดใีห้กบัสงัคม แม้เมรนุกหสัดลีงิค์ 

จะถูกเผำไปสิ้นพร้อมกับผู ้วำยชนม์ ประดุจ 

คุณบูชำครั้งสุดท้ำย องค์ควำมรู้และควำมงดงำม

เป็นที่น่ำอัศจรรย์ในกำรสรำ้งเมรุนกหัสดีลิงค์ ก็ได้

ถกูสบืทอดมำโดยช่ำงฝีมอือสีำน โดยเฉพำะอย่ำงยิง่

ท่ำนพระครเูกษมธรรมำนวุตัร แห่งวดัเกษมส�ำรำญ 

จังหวัดอุบลรำชธำนี และได้มีโอกำสจำรึกไว ้

เป็นหลักฐำนแล้วโดย ผศ.ดร.ประทับใจ สิกขำ ใน

หนังสือเล่มนี้

 เพรำะนับวันโอกำสที่จะสร้ำงคุณบูชำใน

กำรสร้ำงเมรุนกหัสดีลิงค์ย่อมจะเลือนและอำจ

สูญหำยไปด้วยปัจจัยแวดล้อมเปลี่ยนแปลงทำง

สังคม หนังสือเรื่องนกหัสดีลิงค์จึงนอกจำกจะให้

ควำมรู ้ที่กอปรด้วยเนื้อหำสำระครบถ้วนในเชิง

ศิลปะและภูมิปัญญำ ที่ผ่ำนกระบวนกำรบันทึก

ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นหนังสือวิชำกำรดำ้น

ศลิปกรรมทีส่�ำคญัเล่มหนึง่แล้ว ยงัจะเป็นมรดกคณุ

ควำมดีของชำวอีสำนและผู้เขียนได้อีกด้วย

 ข้ำพเจ้ำรูส้กึปลำบปลืม้ที ่ผูช่้วยศำสตรำจำรย์ 

ดร.ประทับใจ สิกขำ ได้ใช้ควำมมำนะอุตสำหะ

ผลิตผลงำนวิชำกำรที่งดงำมมำอย่ำงต่อเนื่อง และ

ได้ให้มูลนิธิภูมิปัญญำ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและ

ศิลปะเอเซียได้มีส่วนร่วมสนับสนุนในกำรเจริญ

คุณควำมดีเพื่อฝำกให้สังคมสืบไป ข้ำพเจ้ำจึงหวัง

เป็นอย่ำงยิ่งว่ำหนังสือเล่มนี้จะได้สถิตอยู่คู่กับห้อง

สมุดหรือห้องหนังสือในชุมชน สถำบันหรือส่วนตัว

ของผู้สนใจอย่ำงแพร่หลำย สมกับควำมตั้งใจของ 

ผู้เขียนสืบไป

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธำดำ สุทธิธรรม
ประธำนมูลนิธิภูมิปัญญำ สิ่งแวดล้อม 

วัฒนธรรมและศิลปะเอเชีย



ในภำษำสันสกฤตคือ หัสดิน ลิงคะ มีควำมหมำยเช่นเดียวกัน 

ซึ่งแปลว่ำ นกมีเพศเสมือนดั่งช้าง 

ที่มา : งานข้อมูลท้องถิ่น ส�านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

อ้างอิงจาก บ�าเพ็ญ ณ อุบล



ค�ำนิยม

 “นกหัสดีลิงค์” ในเอกสำรวิชำกำรเรื่องนี้ 

เป็น ‘ผลงำนศิลปะในมิติวัฒนธรรม’ ของชำว

อุบลรำชธำนี  พื้นที่ทำงสังคมที่ถือเป็นศูนย์กลำง

ของวัฒนธรรมไทลำวแห่งหนึ่งในภำคตะวันออก

เฉียงเหนือของไทย 

 เมื่อมองนกหัสดีลิงค ์ในมิติวัฒนธรรม  

จะเหน็ว่ำ ‘กำรสร้ำงนกหัสดีลิงค์’ มิได้มีเพียง 

กระบวนกำรทำงกำรช่ำงเท่ำนัน้ หำกแต่มรีหสัหมำย 

ทำงสงัคมวฒันธรรม ทีผ่สำนอยูใ่นกระบวนกำรสร้ำง 

นกหสัดลีงิค์ รวมถงึกำรประกอบพธิฌีำปนกจิร่ำงไร้ 

วิญญำณของบุคคลส�ำคัญ ผู้ทอดเรือนกำยอยู่ใน 

หีบศพที่วำงอยู่บนเมรุรูปนกหัสดีลิงค์

 ‘นกหัสดีลิงค์’ ในฐำนะฌำปนกิจสถำน 

จึงเป็นศิลปกรรมที่สะท้อนเสนอกระบวนกำรทำง 

สังคม ของกลุ่มคนที่แตกต่ำงในหน่วยของสังคม 

วัฒนธรรมอีสำนชุดหนึ่งๆ ซึ่งถูกผูกโยงเข้ำไปเป็น 

ตัวละครหรือผู ้แสดงคนหนึ่ง ชุดหนึ่ง ในสนำม 

และเวทีพิธีกรรมฌำปนกิจ นับตั้งแต่ผู้วำยชนม์  

จุดเริ่มต้นของกำรประกอบสร้ำงนกหัสดีลิงค์ ที่ถูก

ให้ควำมหมำย (จำกสังคมวัฒนธรรมนั้นๆ) ว่ำมิใช ่

ร่ำงศพของสำมัญชน หรือคนธรรมดำ แต่เป็น

คนมีบุญญำบำรมี ในที่นี้ ก็คือ คนที่มีชั้น หรือ 

Class ระดบัสงูในช่วงทีม่ชีวีติ ซึง่มทีัง้ระดบัสงูด้ำน

อ�ำนำจ ชำติก�ำเนิด ในกรณีเชื้อเจ้ำ หรือ Class  

ที่เกิดจำกกำรสั่งสมบ่มเพำะบำรมีตำมแนวทำง

ของสังคมวัฒนธรรมอีสำน แม ้ชำติก� ำ เนิด

อำจจะมำจำกสำมัญชน  ส�ำหรับในกรณีหลัง  

โดยมำกหรือเกือบทั้งหมด คือ พระเถรำนุเถระ

ชั้นผู้ใหญ่ ผู้เป็นที่เคำรพนับถือยิ่งของคนอีสำน 

ดังนั้น พิธีกรรมเกี่ยวกับกำรตำย เพื่อท�ำให้สภำพ

กำยภำพของร่ำงศพสลำยไปจำกพิภพ จึงต้องแตก

ต่ำงจำกสำมัญชนทั่วไป เพื่อสร้ำงควำมทรงจ�ำถึง

ท่ำนเหล่ำนั้น ให้ลอยอยู่เหนือกว่ำสำมัญชนทั่วไป  

ซึง่เป็นกำรสร้ำงควำมทรงจ�ำทำงสงัคมอกีแบบหนึง่ 

 จำกเงื่อนไขข ้ำงต ้น จึงส ่งผลต ่อกำร 

แปรจินตนำกำร “หัตดีลิงค์ สกุโณ” ที่แปล

ตำมตัวว ่ำ “นกที่มีเพศเป็นช้ำง” สู ่ลักษณะ

รู ป แบบศิ ล ปก ร รม  ( A r t  S t y l e )  ข อ ง  

“หัสดีลิงคสถำน” เชิงรูปธรรม  

 รปูแบบ เนือ้หำ และเทคนคิทำงศลิปกรรม

ของสถำปัตยกรรมหสัดลีงิค์  จงึมคีวำมพถิพีถินัเป็น

พิเศษ จนถือได้ว่ำ เป็นศิลปกรรมขั้นสูงสุดชิ้นหนึ่ง

ของสงัคมวฒันธรรมอสีำน ทีภ่มูปัิญญำทำงกำรช่ำง

สอดผสำนอย่ำงเป็นหนึง่กบัสญัคต ิด้ำนรปูแบบ และ
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ตัวเป็นนก หัวเป็นนก

แต่มีงวง มีงำ เหมือนช้ำง กินเนื้อเป็นอำหำร

ที่มา : ที่ระลึกในวโรกาสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

พระราชทาน  พระบรมราชานุเคราะห์งานออกเมรุ พระราชทานเพลิงศพพระราชรัตโนบล  

(พิมพ์ นารโท). 2548 : 28



เนื้อหำแห่งนกหัสดีลิงค์  ประกำรส�ำคัญ หัสดีลิงค ์

ได ้ฉำยให้เห็นถึงจักรวำลวิทยำของคนอีสำน  

ที่สัมพันธ์ระหว่ำงท้องฟ้ำในฐำนะของเมืองสวรรค์ 

กำรข้ำมพรมแดนระหว่ำงโลกมนษุย์ ไปสูส่วรรค์ภพ  

ต้องอำศัยสัตวเทพที่มีพละก�ำลังมหำศำล จึงจะ 

สำมำรถน�ำพำดวงวิญญำณผู้มีบำรมีของอีสำน  

ทะยำนไปสู่สวรรคำลัยได้  นอกจำกนั้น ยังต้อง 

มีพิธีกรรมที่เป็นกระบวนกำรทำงสังคม ในกำร

สร้ำงให้เกิดควำมสมจริง แม้จะตระหนักว่ำ มิใช่

ควำมเป็นจริง ผ่ำนตัวละครต่ำงๆ อำทิ ผู้ท�ำหน้ำที่

เป็นคนทรงเจ้ำนำงสีดำ ซึ่งถือเป็นกระบวนกำร

ผลติซ�ำ้จกัรวำลวทิยำของคนอสีำน ทีผ่สำนระหว่ำง 

โลกมนุษย์ สวรรค์ และนรกภูมิ ทั้งนี้ ก็เพื่อให้

คนที่ยังมีชีวิตอยู่ ได้ตระหนักถึงกำรมีอยู่จริงของ 

โลกหน้ำ และนรก สวรรค์ เพื่อที่จะปฏิบัติตำม

กรอบเกณฑ์จริยธรรมทำงสังคมในโลกปัจจุบัน

นั่นเอง... ซึ่งทั้งหมดที่ผมกล่ำวมำ ได้สะท้อนอยู่ใน

เอกสำรวิชำกำรเล่มนี้ทั้งสิ้น 

   ในฐำนะนกัวชิำกำรด้ำนศลิปกรรมศำสตร์  

และมนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ ผมมีควำมชื่นชม

ผลงำนวิชำกำรเรื่อง “นกหัสดีลิงค์” ซึ่งเป็น 

งำนวิชำกำรที่บุกเบิกกำรศึกษำ ‘วัตถุศิลปกรรม’  

อย่ำง ‘เชื่อมโยงกับสังคมวัฒนธรรม’ เพรำะนี ่

คือ ศิลปะในมิติวัฒนธรรม กำรท�ำควำมเข้ำใจ

จึงต้องท�ำให้เห็นวัฒนธรรมควบคู ่ไปพร้อมกัน 

ผู ้ช ่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประทับใจ สิกขำ  

ได้ท�ำงำนสนำมควบคู่กับกำรศึกษำเอกสำร และ

สัมภำษณ์ รวมทั้งกำรน�ำเสนออย่ำงละเอียด

ถี่ถ้วน และท�ำให้เห็นว่ำ ศิลปะในมิติวัฒนธรรม 

มิ ใช ่ผลงำนที่ ถู กสร ้ ำงขึ้ นด ้ วยศิลป ินคนใด 

คนหนึ่ง หรือช่ำงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หำกแต่เป็นกำร

ประกอบสร้ำงร่วมกันทั้งสังคมวัฒนธรรม ทั้งนี้  

ด้วยกระบวนกำรสร้ำงศิลปกรรมในกลุ่มนี้ แท้จริง

แล้วก็คือ กำรประกอบสร้ำงสังคมและวัฒนธรรม 

นั่นเอง 

 นกหัสดีลิงค์ เรื่องนี้ จึงเป็นโครงกำรวิจัย 

ที่ดีที่นอกจำกจะให้องค์ควำมรู้อย่ำงละเอียดแล้ว  

ยังเป็นงำนวิชำกำรที่จักช่วยให้นักประยุกตศิลป์ 

และศิลปกรรมศำสตร์ ได้เบิกมุมมองทำงศิลปะ

ไปให้ไกลกว่ำกำรมองเห็นเพียง “วัตถุศิลปะ” 

หรือ Art Product ชิ้นใดชิ้นหนึ่งอย่ำงโดดแยก

ออกมำจำกชีวิต และสังคมวัฒนธรรม ผมจึง

ขอชื่นชมตัวผลงำน และควำมเพียรพยำยำม

ของผู ้ศึกษำ และขอขอบคุณแหล่งทุน ที่ช ่วย

ให ้วงวิชำกำรด ้ำนศิลปะ และศิลปะในมิติ

วัฒนธรรมของภำคอีสำน มีเอกสำรวิชำกำร 

ที่ดีเพิ่มขึ้นมำอีกเรื่องหนึ่ง และหวังว่ำจะเห็น 

กำรท�ำงำนเช ่นนี้  จำก ผู ้ช ่วยศำสตรำจำรย์ 

ดร.ประทับใจ สิกขำ อย่ำงต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ

ตลอดไป

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
คณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม



มีชื่อเรียกขำนแตกต่ำงกันไป เช่น

นกฮุ้งใหญ่  นกสักกะไดลิงค์  นกหัตดีลิงค์

นกหัสดิน  นกหัสถิ์  นกหัวชำ้ง

ในหนังสือเล่มนี้ เรียกว่ำ นกหัสดีลิงค ์

ที่มา : งานข้อมูลท้องถิ่น ส�านักวิทยบริการ  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  อ้างอิงจาก บ�าเพ็ญ ณ อุบล



ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ประทับใจ  สิกขำ

หัวหน้ำโครงกำรฯ

 โครงกำรอนุรักษ์ภูมิปัญญำกำรท�ำนกหัสดีลิงค์ 

เป็นโครงกำรที่ด�ำเนินกำรตำมแผนงำนท�ำนุบ�ำรุง

ศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ประจ�ำ

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 กำรด�ำเนินงำนได้ส�ำเร็จ

ลุล่วงด้วยดี โดยบุคคลหลำยทำ่น ซึ่งผู้ด�ำเนินงำน

ต้องขอขอบคุณไว้ ณ โอกำสนี้ ดังนี้

 ขอขอบคุณ กองส่งเสริมกำรวิจัย บริกำร

วชิำกำร และท�ำนบุ�ำรงุศลิปวฒันธรรม มหำวทิยำลยั

อุบลรำชธำนี ที่ตระหนักในคุณคำ่ควำมส�ำคัญและ

สนับสนุนงบประมำณ

 ขอบคุณ รองศำสตรำจำรย์ ดร. ธำดำ สุทธิธรรม 

ประธำนมลูนธิภิมูปิญัญำ ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรมและ

ศิลปะเอเชีย และรองศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ 

คณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  

ท่ีให้ค�ำแนะน�ำปรึกษำควำมรู้ทำงวิชำกำร

 ขอบคุณ พระครู เกษมธรรมำนุวัตร  

รองเจ้ำคณะอ�ำเภอตระกำรพืชผล /เจ้ำอำวำส 

วดัเกษมส�ำรำญ ต�ำบลเกษม อ�ำเภอตระกำรพืชผล 

จังหวัดอุบลรำชธำนี ผู้สืบสำนและถ่ำยทอด

ภูมิปัญญำกำรท�ำนกหัสดีลิงค์ 

กิตติกรรมประกำศ
 ขอบคุณพระสุวรรณ์ สีหำ (ปิยวณ.โณ)  

พระพรมมำ ชำคโร (เครือสีดำ) พระอำนันท์ เฝือฝ่ัน 

(อำนน.โท) พระรัชพล วงค์สอน (เตชปุญโญ)  

นำงสำวรัตรินทร์ คลังตระกูล ตลอดจนคณะช่ำง

ฝ่ำยสงฆ์ คณะช่ำงฝ่ำยฆรำวำส คณะผู้ประกอบ

พิธีกรรมฆ่ำนกหัสดีลิงค์ ชำวบ้ำน และผู้รู้ทุกท่ำน 

ซึ่งไม่สำมำรถเอ่ยนำมได้ทั้งหมด ที่ ให้ควำม

อนุเครำะห์ข้อมูลภูมิควำมรู้ และค�ำแนะน�ำที่เป็น

ประโยชน์ต่อโครงกำร

 ท้ำยที่สุดต้องขอบคุณ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 

ดร.ศักดิ์ชำย สิกขำ นำยประสิทธิ์  พวงบุตร   

นำยเสกสนัต ์ศรสีนัต ์นำงสำวศภุลกัษณ ์มำคณูตน 

ตลอดจนบคุลำกรผูเ้กีย่วขอ้งทกุทำ่นทีเ่สยีสละเวลำ

อันมีคุณค่ำให้ควำมร่วมมือช่วยเหลือ และแก้ไข

ปัญหำอุปสรรคต่ำงๆ ในกำรด�ำเนินโครงกำรฯ  

จนส�ำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์

 คุณค่ำควำมรู้และคุณประโยชน์ใดๆ ที่เป็น

กุศลอันเกิดจำกหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนขอน้อมอุทิศ

แด่ พระอำนันท์ เฝือฝั่น (อำนน.โท) ซึ่งมรณภำพ 

ในระหว่ำงบันทึกข้อมูลเพื่อจัดพิมพ์หนังสือ



เมรุนกหัสดีลิงค์ งานพระราชทานเพลิงศพพระเทพมงคลเมธี (ชม ธม.มธีโร ป.ธ. 6, น.ธ. เอก)

อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครพนม และอดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ 

ณ วัดมหาธาตุ ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดนครพนม, 18-20 พฤศจิกายน 2554 

เชื่อว่า : 

เชื่อว่า : 

นกหัสดีลิงค์ เป็นนกใหญ่ มีฤทธิ์ มีก�าลังมาก 

แสดงว่า ผู้ตายมีบุญบารมีมาก จึงอยู่บนหลังนกได้

นกหัสดีลิงค์ สามารถน�าดวงวิญญาณของผู้ตายไป 

สู่สวรรค์ได้



เรื่องเล่า...นกหัสดีลิงค์

นกหัสดีลิงค์กับพิธีเผาศพในจังหวัดอุบลราชธานี

พระครูเกษมธรรมานุวัตร

ภูมิปัญญาการท�าเมรุนกหัสดีลิงค์

พิธีศพแบบเมรุนกหัสดีลิงค์

เมรุนกหัสดีลิงค์ ผลงานของพระครูเกษมธรรมานุวัตร

เอกสารอ้างอิง

บรรณานุกรมสัมภาษณ์

เสวนาระดมความคิด “ช�าระประวัติศาสตร์เมืองเกษมสีมา”
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เรื่องเล่า...
	 	 นกหัสดีลิงค์

	 สุวิชช	 คูณผล	 (2548	 :	 19-32)	 เขียนไว ้

ในหนังสือที่ระลึกในวโรกาสสมเด็จพระนางเจ้าฯ	

พระบรมราชินีนาถ	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 

พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์งานออกเมร ุ

พระราชทาน เพลิ งศพ 	 พระราชรั ต โนบล	 

(พมิพ์	นารโท)	วดัทุง่ศรเีมอืง	ดงันี	้ค�าว่า	นกหสัดลีงิค์	 

เป็นชื่อนกใหญ่ชนิดหนึ่งในเทวนิยายว่า	 อาศัยอยู่ 

ในป่าหิมพานต์	 รูปตัวส่วนใหญ่เป็นนก	 เว้นแต่ 

จะงอยปากมลีกัษณะเป็นงวงอย่างงวงช้าง	ชาวอสีาน 

รุ ่นเก่าก่อนรู ้จักนกหัสดีลิงค์	 โดยเหตุที่งานศพ

เจ้านายผู ้ใหญ่	 พระเถระผู ้ใหญ่	 หรืองานศพ 

ท ่านผู ้ มี วาสนาบารมีสู งยิ่ ง 	 มักจัดงานศพ

โดยสร ้างรูปนกหัสดีลิ งค ์ขนาดใหญ่รองรับ 

หีบศพ	 นกนั้นสร้างแบบมีชีวิต	 เช่น	 หันศรีษะได	้ 

งวงม้วนได้	 ตากระพริบ	 หูกระดิก	 มีเสียงร้อง

ได ้ ด ้ วย 	 การน� าศพเคลื่ อนจากที่ ตั้ ง ไปยั ง

เมรุ	 นิยมใช้ตะเฆ่รองรับฐานของนกหัสดีลิงค์	 

มี เชือก	 3	 สาย	 ผูกที่ ฐานล ่างของนก	 ให  ้

ญาติและชาวบ ้านชักลากไป	 หากเป ็นศพ 

เจ ้าเมือง	 หรือศพพระเถระผู ้ ใหญ่	 เล ่าขาน 

กันว ่า	 คนทั้งเมืองมาช ่วยกันลากศพไปช้าๆ	 

งานใหญ่ๆ	 เช่นนี้	 สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ	 โรงทาน	 

น�้ากิน	 น�้าใช้	 ต้องบริบูรณ์ตลอดงาน	 ครั้นศพถึง 

เมรุ	 ผู ้เข้าพิธีในงานจัดก�าลังไว้ยกนกหัสดีลิงค ์

ที่บรรทุกศพเข้าเทียบในเมรุ	

เมรุนกหัสดีลิงค์
ที่มา : งานข้อมูลท้องถิ่น ส�านักวิทยบริการ  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  อ้างอิงจาก บ�าเพ็ญ ณ อุบล
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	 ในธรรมบทได้กล่าวถึงเรื่องนกหัสดีลิงค์ 

ที่เกี่ยวกับพระเจ้าอุเทนกับนกหัสดีลิงค์ไว้เพียง

ย่อๆ	ว่า	สมัยนั้นในกรุงโกสัมพี	มีพระราชานามว่า	 

พระเจ ้าปรันตปะ	 วันหนึ่งพระเจ ้าปรันตปะ 

นั่งผิงแดดอ ่อนอยู ่กลางแจ ้งกับพระราชเทว ี

ผู ้ทรงพระครรภ ์ 	 และได ้ถอดพระธ�ามรงค ์ 

ส ว ม ใ ส ่ นิ้ ว ข อ ง พ ร ะ ร า ช เ ท วี 	 ขณ ะนั้ น มี

นกหัสดีลิงค์	 ซึ่งเป็นนกใหญ่เป็นนกทรงพลัง 

เท่ากับช้าง	 5	 เชือก	 บินผ่านมาเห็นพระราชเทวี 

ทรงผ้ากัมพลสีแดง	 เข้าใจว่าเป็นชิ้นเนื้อจึงชะลอ 

ปีกโผลงมา	 พระราชาตกพระทัยจึงเสด็จลุกเข้า 

ไปภายในพระราชนิเวศน์	 ส่วนพระราชเทวีไม่

อาจไปได้ทันเพราะทรงพระครรภ์แก่	 จึงถูก 

นกหสัดลีงิค์โฉบจับไป	พระราชเทวตีกพระทยักลวั 

ต่อมรณภัย	แต่ก็ตั้งสติได้ว่า	ถ้าเราร้องออกไปอาจ

เป็นเหตใุห้นกนีต้กใจกลวัแล้วทิง้เราลงไปเสยี	เราคง 

จักตายเป็นแน่	 พระนางคงจักสิ้นชีพพร้อมกับ 

ลูกน้อยในครรภ์	 แต่เมื่อมันพาเราไปจับอยู่ในที่

ใดแล้ว	 จึงร้องขึ้นไล่มันไปเสียก็อาจมีชีวิตรอด	

พระนางด�ารเิช่นนัน้แล้วจงึเงยีบอยู	่เมือ่นกหสัดลีงิค์

น�าพระราชเทวีไปวางไว้ระหว่างคาคบต้นไทรใหญ	่ 

พระราชเทวีทรงด�าริว่า	 บัดนี้เราควรไล่นกนี้ให ้

หนีไป	 นกหัสดีลิงค์ได้ยินเสียงร้องดังขึ้นพร้อม 

เสียงปรบมือก็ตกใจจึงบินหนีไป

	 ครัง้นัน้เป็นเวลาอาทติย์อสัดง	ลมกมัมชวาต 

ปั่นป่วนในพระครรภ์ของพระราชเทวี	 ครั้งนั้น

มหาเมฆค�ารามร้องดังขึ้นในทุกทิศ	 พระนาง

ตกพระทั ยกลั ว ไม ่ ได ้ หลับตลอดทั้ งคื นยัน

รุ่ง	 อันความทุกข์เข้าครอบง�า	 แต่เมื่อจวนราตรี

สว่าง	 พระนางก็ได้ประสูติพระโอรส	 และตั้ง 

ชื่อพระโอรสว่า	“อุเทน”	

	 พอรุ่งเช้ามีดาบสนามว่า	 อัลลกัปปดาบส	 

อาศัยอยู่ในที่ไม่ไกลจากต้นไทรใหญ่นัก	 โดยปกต ิ

หากวนัไหนมฝีนตก	ดาบสจะไม่เข้าป่าเพือ่หาผลไม้	

จักแสวงหาอาหารอยู่เลียบต้นไทรใหญ่	 ในเช้าวัน

นั้นก็เช่นกัน	 อัลลกัปปดาบสได้ไปแสวงหาอาหาร

อยูเ่ลยีบต้นไทรนัน้	ทนัใดนัน้ได้ยนิเสยีงเดก็ร้องอยู่

บนต้นไทร	อัลลกัปปดาบสได้สนทนาไต่ถามความ

เป็นมาจากพระราชเทวี	 แล้วเข้าใจว่าทั้งสองต่าง

เป็นตระกูลกษัตริย์	 อัลลกัปปดาบสจึงได้ขึ้นไปรับ

พระราชเทวีพร้อมทารกลงมาจากต้นไทร	 แล้วรับ

พระราชเทวีไปสู่อาศรม	 อนุเคราะห์ด้วยอาหาร	

บ�ารุงเลี้ยงดูโดยไม่กระท�าให้เสียศีลเลยแม้แต่น้อย	
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	 ครั้นต่อมาในกาลวันหนึ่ง	 อัลลกัปปดาบส

ได้ตรวจดคูวามประกอบแห่งดาวนกัษตัร	เหน็ความ

หม่นหมองแห่งดาวนักษัตรของพระเจ้าปรันตปะ	

จงึบอกแก่พระนางราชเทวว่ีา	พระเจ้าปรนัตปะแห่ง

กรุงโกสัมพีสวรรคตแล้ว	พระนางราชเทวีได้ยินอด

กลั้นน�้าตาไม่อยู่จึงร้องไห้ออกมา	 อัลลกัปปดาบส

สอบถามถงึเหตแุห่งการร้องไห้จงึทราบว่า	พระนาง

เป็นพระมเหสีของพระเจ้าปรันตปะแห่งโกสัมพี 

ซึ่งพระกุมารอุเทนควรเป็นผู้สืบราชสมบัติต่อไป	 

เมื่ออัลลกัปปดาบสได้ทราบพระประสงค์ของ 

พระราชเทวี	 จึงได้มอบพิณวิเศษและสอนมนต์

เรียกช้างแก่พระกุมารอุเทน	 เมื่อพระกุมารอุเทน

ได้เรียนรู้การใช้พิณวิเศษและการใช้มนต์ที่ดาบส

สอนให้แล้ว	 พระราชเทวีจึงได้มอบผ้ากัมพลแดง

และธ�ามรงค์ที่ได้จากพระเจ้าปรันตปะผู้เป็นบิดา	

พร้อมกับบอกชื่อของเสนาบดี	 และก�าชับว่า	 เมื่อ

ไปถึงกรุงโกสัมพีแล้วให้แสดงตนว่าเป็นพระโอรส

ของพระเจ้าปรันตปะที่มารดาถูกนกหัสดีลิงค์ 

จับไป	พร้อมแจ้งชื่อเสนาบดี

	 เมื่อได้ฤกษ์งามยามดีแล้ว	พระกุมารอุเทน 

จึงได้ร่ายมนต์เรียกช้างมารวมกันที่ต้นไทรใหญ่	 

แล ้ วน� า ขบวนช ้ า งนั บแสน เชื อก เข ้ า ล ้ อม

กรุงโกสัมพี	 พร ้อมทั้ งส ่งสาส ์นจะให ้ เรารบ 

หรือจะมอบราชสมบัติให้แก่เรา	 โดยที่ชาวเมือง

ตอบว่า	 ไม่ให้รบและไม่ให้ราชสมบัติ	 เพราะ 

พระราชเทวีของพวกเรามีพระครรภ ์แก ่ถูก 

นกหัสดีลิงค์จับไปไม่ทราบว่าพระนางยังมีชีวิตอยู่

หรอืสิน้พระชนม์แล้ว	การทีเ่รายงัไม่ทราบเรือ่งราว 

	 เราจะไม่ให้ราชสมบัตินี้แก่ใคร	จากนั้นพระกุมาร 

อุเทนจึงตรัสแก่พวกเสนาบดีว่า	 เราคือบุตรของ

พระนางพร้อมอ้างชื่อเสนาบดี	 พวกเสนาบดี 

ไม่เชือ่	พระองค์จงึแสดงผ้ากมัพลพร้อมธ�ามรงค์ของ 

พระเจ้าปรันตปะให้เสนาดู	 เมื่อเสนาบดีได้เห็น 

ผ้ากัมพลพร้อมธ�ามรงค์แล้วเชื่อด้วยความสนิทใจ 

พร้อมเปิดประตเูมอืงต้อนรบัและอภเิษกพระกมุาร 

อุเทนขึ้นครองราชสมบัติสืบไป
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การประกอบพิธีศพแบบเมรุนกหัสดีลิงค์

เป็นการแสดงน�้าใจของผู้คน 

เพื่อเชิดชูเกียรติแด่ผู้วายชนม์

ที่มีเชื้อสายของเจ้านายตามต�านาน

หรือพระเถระผู้ใหญ่ ซึ่งมีความส�าคัญ

ที่สร้างคุณงามความดี 

สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ 

บ่งบอกถึงความกตัญญูกตเวที 

อันเป็นคุณธรรมที่น่ายกย่อง
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นกหัสดีลิงค์กับพิธีเผาศพ
						ในจังหวัดอุบลราชธานี

	 เดมิทเีมอืงอบุลราชธานมีเีชือ้เจ้าชัน้กษตัรย์ิ

จากเมืองเชียงรุ้งแสนหวีฟ้าได้หนีกองทัพพวกฮ่อ

หัวขาวที่ยกมาปล้นเมืองเชียงรุ้งแสนหวีฟ้าและถูก

ตีแตก	พวกฮ่อหัวขาวได้จับเจ้านาย	 ราษฎรฆ่าทิ้ง

เสียเป็นส่วนมาก	 ส่วนเจ้านายที่เหลือได้แยกย้าย

กันหนีออกจากเมืองพาไพร่พลไปพึ่งเมืองที่เป็น

ญาติพี่น้อง	สายที่หนีลงมาอาศัยอยู่กรุงศรีสัตตนา

คนหุตล้านช้างเวียงจันมีสามพระองค์คือ

	 เจ้าอินทรกุมารหนึ่ง	 เจ้านางจันทรกุมารี

หนึง่	เจ้าปางค�าหนึง่	ภายหลงัทัง้สามพระองค์ได้รบั 

พระมหากรณุาธคิณุจากพระเจ้าสรุยิวงศาธรรมกิราช	 

พระเจ้ากรงุศรสีตัตนาคนหตุล้านช้างเวยีงจนัได้รบั

ไว้อปุถมัภ์ในฐานะพระประยรูญาตทิางพระมารดา	

เพราะว่าพระราชธิดาเมืองเชียงรุ้งแสนหวีฟ้าได้

มาเป็นพระราชเทวีในอดีตพระมหากษัตริย์แห่ง

“คนโบราณท่านมิให้วิจารณ์งานศพ เนือ่งจากประเพณนีัน้แตกต่างกนัไปตามท้องถิน่

และถือว่าผู้มาร่วมงานทุกท่าน ล้วนท�าด้วยความกตัญญูกตเวทิตา”

เมรุนกหัสดีลิงค์ พระราชมุนี (อ้อน) 5 ประโยค 

29 เมษายน 2487 ที่มา : มรดกอีสาน. ม.ป.ป. : 32 
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กรุงศรีสัตนาคนหุตล้านช้างเวียงจัน	 จึงให้ทั้งสอง 

พระนครเกี่ยวดองเป็นญาติทางเสกสมรสต่อกัน 

มาช้านาน	 ดังนั้นเมื่อเจ้าอินทรกุมารเสียเมือง 

แก ่พวกฮ ่อหั วขาว 	 จึ ง ได ้พาไพร ่พลมาพึ่ ง 

พระบรมโพธิสมภารแห่งพระเจ้ากรุงศรีสัตนา 

คนหุตล้านช้างเวียงจัน	 เพื่อให้ราชสกุลทั้งสอง

เป็นทองแผ่นเดียวกัน	 ในครั้งนี้พระเจ้าสุริยวง 

ศาธรรมิ กราชจึ งทรง ให ้ เจ ้ านายที่ ม าจาก 

นครเชียงรุ ้ งแสนหวีฟ ้าได ้อภิ เษกสมรสกับ

พระราชธิดาและพระราชนัดดาของพระองค์

คื อ 	 เจ ้ า อิ นทรกุ ม า ร ไ ด ้ อภิ เ ษกสมรสกั บ 

พระราชนัดดาของพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชได้ 

พระโอรสด้วยกัน	1	พระองค์	คือ	พระเจ้าองค์นก 

แห่งหลวงพระบาง	(องค์ที	่2)

	 เจ ้านางจันทกุมารีได ้อภิเษกสมรสกับ 

พระอุปยุพราช	 คือ	 พระราชบุตรของพระเจ้า 

สุริยวงศาธรรมิกราช	 ได้พระราชโอรสด้วยกัน 

2	 พระองค ์ 	 คื อ 	 พระ เจ ้ ากิ งกิ สราชแห ่ ง 

หลวงพระบาง(องค์ที่	 1)	 และพระเจ้าอินทรเสน 

พระเจ ้าหลวงพระบางองค์ที่ 	 3	 ซึ่งทรงเป ็น 

ต้นพระราชวงศ์หลวงพระบาง	(ณ	หลวงพระบาง)

	 เจ ้าปางค�า	 (เจ ้าน ้า)	 ผู ้ เป ็นน ้องของ

เจ ้ าอินทรกุมารและเจ ้ านางจันทกุมารี ได ้

อภิ เษกสมรสกับพระราชนัดดาของพระเจ ้า

สุริยวงศาธรรมิกราชได้โอรส	 คือ	 พระเจ้าตา	 

เจ้าผู ้ครองเมืองนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน 

แทนพระบิดา	 คือ	 เจ้าปางค�า	 ซึ่งเป็นต้นราชวงศ์

ของเมืองอุบลราชธานี

	 เจ้านายดังกล่าวที่เป็นเชื้อสายเชียงรุ้งแสน

หวีฟ้ามาสร้างเมืองอุบลราชธานีก็คือ	 เจ้าค�าผง	 

หรือ	 พระปทุมวรราชสุริยวงศ์	 ซึ่งเป็นหลานของ

เจ้าปางค�า

	 ต ามธ ร รม เนี ยมขอ ง เจ ้ า น าย เมื อ ง

อุบลราชธานี 	 เมื่อถึงแก่อสัญกรรมแล้วจะมี

การสร้างเมรุเป็นรูปนกหัสดีลิงค์ตามโบราณ

ราชประเพณีของ เมือง เชี ยงรุ ้ งแสนหวีฟ ้ า

สืบมาถึงยุคเมืองอุบลราชธานี	 ต�าแหน่งที่จะ

มีสิทธิ์น� าศพขึ้นนกหัสดีลิ งค ์ ได ้นั้น 	 จะต ้อง

เป ็นเจ ้า เมืองและเจ ้าอุปฮาด	 เจ ้าราชวงศ ์	 

เจ้าราชบุตร	 เจ้านายที่ว่านี้	 เรียกว่า	 อัญญาสี่	 

และลูกหลานท่านที่กล่าวมา	 นอกจากนี้แล้วไม่มี 

สิทธิ์ที่จะขึ้นนกหัสดีลิงค์ได้	เว้นแต่พระเถระผู้ใหญ ่

ของเมืองเท่านั้น	 พิธีสร้างเมรุนกหัสดีลิงค์นี้จึง 

ไม่ค่อยม	ีเนือ่งจากเชือ้วงศ์เจ้านายพืน้เมอืงไม่ค่อยมี 

คงจะมีได้ก็เฉพาะพระเถระผู้ใหญ่เท่านั้น	

	 ส�าหรับช่างที่ท�าเมรุนกหัสดีลิงค์ในเมือง 

อุบลราชธานี	 อาทิ	 ญาท่านดีโลดวัดทุ่งศรีเมือง 

ญาท่านพระมหาเสนาวัดทุ่งศรีเมือง	 ช่างโพธิส่์งศร ี

ช่างสาย	สทุทราวงศ์	 ช่างสห์ี	 ช่างครคู�าหมา	แสงงาม	 

ช่างศิลป ์	 ฟุ ้งสุข	 ซึ่ งท ่านดังกล ่าวก็ เสียชีวิต 

ไปหมดแล้ว	(ทีร่ะลกึในวโรกาสสมเดจ็พระนางเจ้าฯ	 

พระบรมราชินีนาถ	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์งานออกเมร ุ

พระราชทานเพลงิศพพรราชรตัโนบล	(พมิพ์	นารโท. 

2548	:	33-36)	
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	 เมรุนกหัสดีลิงค์ในจังหวัดอุบลราชธานี	

อาทิ	

	 เมรุนกหัสดีลิงค์พระครูวิโรจน์รัตโนบล 

(ญาท่านดโีลดวดัทุง่ศรเีมอืง)	10-16	เมษายน	2486

	 เมรนุกหสัดลีงิค์ญาพ่อโฮงแพหรอืพระอบุล

การประชานติย์	(ท้าวสทิธสิารบญุช	ูพรหมวงศานนท์)	

หลานพระพรหมราชวงศา	 (ท้าวกุทองเจ้าเมือง

อุบลราชธาน	ีคนที่	3)	พ.ศ.	2491

	 เมรุนกหัสดีลิงค์พระครูจิตตวิโสธนาจารย์	

(ทองพลู)	วดัสร่างโศก	อ�ายโสธร	จงัหวดัอบุลราชธานี	 

23	เมษายน	2491

	 เมรุนกหัสดีลิงค์พระศรีธรรมวงศาจารย	์ 

วัดสุปัฏนาราม	2508

	 เมรนุกหสัดลีงิค์ญาท่านนาคพระครนูวกรรม 

โกวิทย์	วัดป่าใหญ่	29	มีนาคม	2529

	 เมรุนกหัสดีลิงค ์ เจ ้าคุณมงคลบุญสาร	 

วัดศรีโพธิ์ชัย	 อ�าเภอตระการพืชผล	 จังหวัด

อุบลราชธาน	ีพ.ศ.	2530

	 เมรุนกหัสดีลิงค์พระครูนันทปัญญาจารย ์

(พร	 นนฺทปญโญ)	 วัดเกษมส�าราญ	 อ�าเภอ

ตระการพืชผล	จังหวัดอุบลราชธาน	ีพ.ศ.	2540

	 เมรุนกหัสดีลิ งค ์พระครูศุภกิจ โกศล	 

วัดธัญญตมาราม	อ�าเภอกุดข้าวปุ้น	พ.ศ.	2540

	 เมรุนกหัสดีลิงค์พระครูหลวงพ่อทองด	ี 

วดับ้านสองคอน	อ�าเภอโพธิไ์ทร	จงัหวดัอบุลราชธานี 

พ.ศ.	2541

	 เมรุนกหัสดีลิงค์พระครูทน	 วัดบ้านนา

นางวาน	 ต�าบลม่วงใหญ่	 อ�าเภอโพธิ์ไทร	 จังหวัด

อุบลราชธาน	ีพ.ศ.	2542

	 เมรนุกหสัดลีงิค์พ่อท่านหงวน	(อนิทปัญญา

โสภณ)	 วัดบ้านหนองทันนา	 อ�าเภอกุดข้าวปุ้น	

จังหวัดอุบลราชธานี	พ.ศ.	2543

	 เมรุนกหัสดีลิงค์หลวงพ่อเพชร	 วัดบ้านตูม	

อ�าเภอโพธิ์ไทร	จังหวัดอุบลราชธานี	พ.ศ.	2544

	 เมรุนกหัสดีลิงค์วัดบ้านสะพือใต้	 (ท่าค้อ)	

อ�าเภอพบิลูมงัสาหาร	จงัหวดัอบุลราชธาน	ีพ.ศ.	2545

	 เ ม รุ นกหั สดี ลิ ง ค ์ พ ร ะ ร าช รั ต โนบล	 

(พมิพ์	นารโท)	วดัทุง่ศรเีมอืง	17-19	มถินุายน	2548

	 เมรนุกหสัดลีงิค์ญาท่านเหลือ่น	วดับ้านโนนสวาง	 

ต�าบลโนนสวาง	อ�าเภอกดุข้าวปุน้	จงัหวดัอบุลราชธาน	ี

พ.ศ.	2550

	 เมรุนกหัสดีลิ งค ์พระครูสิริ ธรรมากร	

(บุดดา	 สุภทฺโท)	 วัดศรีตระการ	 ต�าบลขุหล ุ

อ�าเภอตระการพืชผล	 จังหวัดอุบลราชธาน	ี 

พ.ศ.	2555

	 เมรนุกหสัดลีงิค์	เจ้าคณุพระศลีวสิทุธาจารย์ 

(พรหมา	ญาณจาร	ีป.ธ.	6)	วดัเหนอื	อ�าเภอเขมราฐ 

จังหวัดอุบลราชธานี	พ.ศ.	2555

	 เมรุนกหัสดีลิงค ์พระเดชพระคุณท่าน 

เจ้าคุณศรีธรรมวงศา	(ทองจันทร์	พันธ์เพ็ง)

	 เมรนุกหสัดลีงิค์ญาแม่นางค�าญาณ	ณ	อบุล	

ที่วัดวารินช�าราบ	

	 เมรุนกหัสดีลิ งค ์พระอริยวงศาจารย  ์

ญาณวิมลอุบลคณาภิบาลสังฆปาโมกข์	(สุ้ย)	เมือง

อุบลราชธานี	

	 เมรุนกหัสดีลิงค์ท่านธรรมผุย	หลักค�าเมือง	

เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม
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เมรนุกหสัดลีงิค์ พระครนูวกรรมโกวทิย์ (หลวงปูน่าค ภรูปิณ.โณ)

วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่) 29 มีนาคม พ.ศ. 2529
ที่มา : ที่ระลึกในวโรกาสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน  พระบรมราชานุเคราะห์ 

งานออกเมรุ พระราชทานเพลิงศพพระราชรัตโนบล  

(พิมพ์ นารโท). 2548 : 28

	 การประกอบพิธีศพแบบเมรุนกหัสดีลิงค์นี	้ 

ผู้น�าชาวอีสาน	 คือ	 พระตา	 พระวอ	 ก็ปรากฏว่า	 

ท�าศพแบบรูปนกหัสดีลิงค์	 เอาศพพระวอ	พระตา 

ขึ้นตั้งบนหลังนก	 มีมหรสพครบ	 7	 วัน	 7	 คืน	 

แล้วเผา	ณ	 ทุ่งบ้านดู่	 บ้านแก	 เขตนครจ�าปาสัก 

ลูกชายของพระตา	 2	 คน	 คือ	 ท ้าวค�าผง	 

(พระปทมุราชวงศา)	เจ้าเมอืงอบุลราชธานคีนแรก	และ	 

ท้าวพรหม	 (พระพรหมราชวงศา)	 เจ ้าเมือง 

อุบลราชธานีคนที่สอง	 กับลูกชายท้าวค�าผง	 

ชือ่	กทุอง	(พระปทมุราชวงศา)	เจ้าเมืองอุบลราชธาน ี

คนที่สาม	 เจ ้าเมืองทั้งสามองค ์นี้ครองเมือง

อุบลราชธานีมาเป็นเวลานานถึง	80	ปีเศษ	เวลาถึง 

แก ่กรรม	 ก็ จั ดท� าศพแบบรูปนกหัสดีลิ งค 	์ 

มีมหรสพคบงัน	 7	 วัน	 7	 คืน	 ณ	 บริ เวณ 

ทุ่งศรีเมือง	 ในเมืองอุบลราชธานี	 (สิน	ปิติกะวงศ์, 

2479.	 ประวัติ เมืองอุบลฯ.	 http://www.

isangate.com/life/dead.html),	 สืบค้นเมื่อ 

20	สิงหาคม	2555

เมรุนกหัสดีลิงค์ญาพ่อโฮงแพ

หรือพระอุบลการประชานิตย์ 

(ท้าวสทิธสิารบญุช ูพรหมวงศานนท์) 

หลานพระพรหมราวงศา  

(ท้าวกทุอง เจ้าเมอืงอบุลราชธานี 

คนที่ 3) พ.ศ. 2491
ที่มา : งานข้อมูลท้องถิ่น 

ส�านักวิทยบริการ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อ้างอิงจาก บ�าเพ็ญ ณ อุบล
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	 เกี่ยวกับประเพณีนี้ที่เมืองอุบลราชธาน	ี 

หากเจ ้านายผู ้ ใหญ ่ที่ เป ็นเชื้อแถวแนวพันธุ ์ 

ในอัญญาทั้ งปวงที่ สืบมาแต ่ เจ ้ าครองเมือง 

เจ้าอุปฮาด	 เจ้าราชวงศ์	 เจ้าราชบุตร	 นั้น	 หากถึง 

แก่กรรมลงไปต้องเก็บศพไว้สามเดือน	 ในระยะ

สามเดือนที่ตั้งศพบ�าเพ็ญกุศลอยู ่นั้นก็จะมีการ

ปรึกษากันระหว่างเจ้านายที่ยังมีชีวิตอยู ่	 และ 

ชาวคุ้มทั้งหลาย	ในการจัดการปลงศพ	โดยจะต้อง 

ตกลงกันสร ้างเมรุรูปนกหัสดีลิงค ์	 มีหอแก้ว

ประดิษฐานศพบนหลังนก	 แล้วเชิญศพขึ้นตั้ง 

ชักลากออกไปบ�าเพ็ญกุศลครบถ้วน	3	 วัน	 จึงเผา 

ก่อนเผาต้องมีพิธีฆ่านก	 แล้วเผาทั้งศพทั้งนก	 โดย

ผู ้ที่ฆ่านกหัสดีลิงค์จะต้องเป็นผู ้สืบสกุลจาก

เจ้านางสีดาผู ้ฆ ่านกในสมัยโบราณ	 ซึ่งก็คือ	 

ญาแม่นางสุกัณ ปราบภัย	 ผู้สืบเชื้อสายมาจาก 

เมืองตักศิลา	 บุตรีเจ้านางสีดา	 เมื่อญาแม่สุกัณ 

ถึ ง แ ก ่ ก ร ร ม ไปแล ้ ว 	 บุ ต รี ข อ งท ่ า น 	 คื อ 

คุณยายมณีจันทร ์ ผ ่องศิลป์	 เป ็นผู ้รับช ่วง 

ในการทรง เจ ้ านางสี ดาผู ้ ฆ ่ านกหั สดี ลิ งค ์	 

ต่อมาเมื่อคุณยายมณีจันทร์	ผ่องศิลป	์ถึงแก่กรรม 

ไปแล้ว	บตุรขีองท่าน	คอื	 คณุยายสมวาสนา	 รศัมี	

รับช่วงในการทรงเจ้านางสีดาผู ้ฆ่านกหัสดีลิงค์	

ต่อมาเมื่อคุณยายสมวาสนา	 รัศมี	 ถึงแก่กรรม

ไปแล้ว	 คุณยายยุพิน ผ่องศิลป์	 ซึ่งเป็นบุตรี 

ของคุณยายมณีจันทร์	 ผ่องศิลป์	 เป็นผู้รับช่วงใน

การเข้าทรงเจ้านางสีดาผู ้ฆ่านกหัสดีลิงค์ต่อไป	

(พ.ศ.	2548)	

	 บ�าเพ็ญ	ณ	อุบล	(2548:	37-42)	ในฐานะ 

ลูกหลานเหลนที่ได้เคยพบเห็นมาแต่สมัยเป็นเด็ก 

และจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือเล่าให้ฟังสืบทอด 

กันมา	 ขอเอ ่ยนามคือ	 อัญญาใหญ่นางแพง 

อัญญาใหญ่นางอบ	 อัญญาใหญ่ท้าวจอม	 อัญญา

เจ้าเรือนสมบูรณ์	 เล่าว่า	 ตามต�านาน	 “…มีนครๆ	

หนึ่ง	 ชื่อ	 นครเชียงรุ ้งตักศิลา	 พระเจ้าแผ่นดิน

ถงึแก่สวรรคต	พระมเหสนี�าพระบรมศพแห่แหนไป

ถวายพระเพลงินอกเมอืงทีทุ่ง่หลวงตามธรรมเนยีม

โบราณราชประเพณี	 ขณะนั้นมีนกหัสดีลิงค  ์

ซึ่งกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารบินมาจากป่าหิมพานต	์

เห็นพระศพเข้าใจว่าเป็นอาหาร	 จึงบินโฉบลง

มาแย่งเอาพระศพจะไปกิน	 เมื่อพระมเหสีเห็น 

เช่นนัน้กป็ระกาศให้คนดมีฝีีมอืต่อสูก้บันกหสัดลีงิค์	

เพื่อเอาพระศพกลับคืนมา	 คนทั้งหลายต่างก็

อาสาต่อสู ้	 แต่ก็สู ้นกหัสดีลิงค์ไม่ได้	 ในที่สุดม ี

หญงิสาวผูห้นึง่ชือ่	 เจ้านางสดีา	เป็นบตุรขีองมหาราชคร ู

อาสาต่อสู ้กับนกหัสดีลิงค์	 เจ ้านางสีดามีวิชา 

ยิงศรเป็นเยี่ยม	 ได้ใช้ศรยิงถูกนกหัสดีลิงค์ตกลง

มาถึงแก่ความตาย	 พระมเหสีจึงให้ประกอบพิธ ี

ถวายพระเพลิงพระบรมศพพร้อมกับนกหัสดีลิงค ์

กลายเป ็นธรรมเนียมตั้ งแต ่นั้ น เป ็นต ้นมา	 

เจ้านายในราชวงศ์แห่งนครเชยีงรุง้ตกัศลิา	ได้ถอืเอา

ประเพณีท�าเมรุนกหัสดีลิงค์เพื่อประกอบพิธีถวาย

พระเพลงิแก่เจ้านายเชือ้พระวงศ์ทีถ่งึแก่อสญักรรม	

ประเพณีนี้จึงถือสืบทอดกันมาจนถึงเจ ้านาย 

เมืองอุบลราชธานีและเชื้อสายของเมืองตักศิลา



นกหัสดีลิงค์10

ญาแม่นางสุกัณ ปราบภัย : คนทรงเจ้านางสีดา

ในการท�าพิธีฆ่านกหัสดีลิงค์
ที่มา : งานข้อมูลท้องถิ่น ส�านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อ้างอิงจาก บ�าเพ็ญ ณ อุบล

	 ในการทีจ่ะเชญิเจ้านางสดีาลงมาฆ่านกหสัดี

ลิงค์นั้น	 โบราณว่า	 ตัวแทนของอัญญาสี่	 จ�านวน

ผู้ชาย	 4	 คน	 ผู้หญิง	 4	 คน	 ที่เป็นบุตรหลานของ 

อัญญาสี่จะต้องน�าขันธ์ห้า	 คือ	 ดอกไม้ขาว	 5	 คู่	

เทียนแท้	5	คู่ยาวคืบหนึ่ง	ใส่พานไปที่ต�าหนักทรง

ของเจ้าแม่นางสีดา	 เพื่อบอกกล่าวเชิญเจ้าแม่นาง

สีดาไปฆ่านกหัสดีลิงค์	เมื่อผู้ทรงได้รับอัญเชิญก็จะ

เข้าทรงเชญิเจ้าแม่นางสดีาลงมาพบตวัแทนอญัญาสี่	

แล้วว่าจะรับหรือไม่	 เมื่อท่านเจ้าแม่ในร่างทรงรับ

จะไปฆ่านกหสัดลีงิค์	กจ็ะมกีารตกลงรบัเครือ่งบชูา

ครูทั้งสองคราวคือ	 เครื่องบูชาครูก่อนท�าพิธีฆ่านก	

เรียกว่า	คายหน้า	คือ	เครื่องบูชาบวงสรวง	ก่อนที่

จะไปฆ่านกหัสดีลิงค์นั้นจะต้องมีการบวงสรวงเข้า

ทรงเสียก่อนตามประเพณีโบราณ	 เครื่องบูชาคร	ู

หรือเครื่องบวงสรวง	มีดังนี้

คายหน้า 

1.	เงินซาง	11	ซาง		

2.	ขันหมากแข็ง	2	คู่	

3.	ขันธ์ห้า	1	ขันธ์	ขันธ์แปด	1	ขันธ์

4.	ขันผ้าขันแพร	1	ชุด

5.	ธูปเทียนส�าหรับจุด	1	ชุด

6.	เหล้า	1	ไห	

7.	หัวหมูพร้อมขาหางต้มแล้ว	1	ชุด	พร้อมแจ่ว	

8.	ผ้าขาวยาว	5	ศอก	1	ผืน

9.	ไก่ต้มแล้วพร้อมเครื่องใน	2	ตัว	พร้อมแจ่ว	

10.	พาหวาน	1	พาคาว	1	

11.	ขันน�้าพานรองมีจอกลอย	1	ที่

12.	หมากพลบูหุรีท่ีจ่บีแล้ว	1	ขนั	มากน้อยตามสมควร

13.	 เครื่องถนิมพิมพาภรณ์ตามศักดิ์อัญญา 

เรียกว่า	 เงินค�าพันช้อน	 เพื่อให้แต่งตัวเครื่อง	 

มโหรีปี ่พาทย์	 เป็นเครื่องกล่อมเพื่อบวงสรวง	 

และเพื่อแห่ไปฆ่านกหัสดีลิงค์	

14.	 สัปทนส�าหรับกั้นให้เจ้าแม่สีดาเวลาไปฆ่า 

นกหัสดีลิงค์

15.	เสลี่ยง	2	ชุด	ส�าหรับเจ้าแม่สีดาประทับไปฆ่า

นกหัสดีลิงค์และใส่เครื่องบวงสรวง	

16.	ทหารหอก	ทหารดาบ	และบริวารเป็นเกียรต ิ

แก่เจ้าแม่สีดา

17.	หมวกยอดและศร	ซึ่งเจ้าแม่สีดาทรงเพื่อไปยิง 

นกหัสดีลิงค์
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	 เมื่อกระบวนแห่ไปถึงบริเวณที่ตั้ งเมร ุ

นกหัสดีลิงค์แล้ว	 ก็จะแห่เจ้านางสีดานั้นไปรอบๆ	 

นกหสัดลีงิค์	3	รอบ	และท�าท่าล่อหลอกนก	แต่ละรอบ 

นกก็จะแสดงอาการหันซ้ายหันขวา	 งวงกวัดแกว่ง 

ไขว่คว้า	ตากระพริบ	หูกระพือ	อ้าปากร้องเสียงดัง	 

ประหนึ่งต่อสู้กัน	ฝ่ายเจ้านางสีดา	ก็ไม่รั้งรอพอได้

จงัหวะกแ็ผลงศรไปทีน่กหสัดลีงิค์	จากนัน้กระบวน

ก็จะแห่ไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็ยิงนกหัสดีลิงค์อีกครั้ง	

แห่ไปอีกรอบหนึ่งก็จะกลับมายิงนกหัสดีลิงค์อีก	 

เมือ่ศรปักอกนก	คนอยูข้่างในร่างนกกจ็ะเทน�า้สแีดง 

ทีเ่ตรยีมไว้ออกมาตามรลูกูศรประหนึง่นกหลัง่เลอืด	 

งวงตก	 ตาหลับ	 ซึ่งแสดงว่านกหัสดีลิงค์ตาย

แล้ว	 บริวารของเจ้านางสีดาก็จะช่วยกันเอาหอก 

คุณยายมณีจันทร์ ผ่องศิลป์
ที่มา: อุบลราชธานี 200 ปี. 2535 : 132-134

เอาดาบฟันนกหัสดีลิงค์	 เมื่อเสร็จจากการฆ่า 

นกหัสดีลิงค์แล้ว	 กระบวนเจ้านางสีดาก็กลับ

ต� าหนัก 	 รอจนสามคืนก็ จะมีพิ ธี บวงสรวง 

เจ ้ านางสีดาอีก เรียกว ่ า 	 บวงสรวงกินลาบ 

นกหสัดลีงิค์	การบวงสรวงครัง้หลงัเรยีกว่า	คายหลงั 

เครือ่งบวงสรวงกเ็ช่นเดมิเหมอืนคายหน้า	คายหลงั

ต้องใช้เงินบูชาครู	15	ต�าลึง

	 ในงานศพแบบนกหัสดีลิงค์นี้	 เจ้าภาพ 

ในฐานะเป็นอัญญาสี่	 จะต้องทิ้งทาน	 เรียกว่า 

สคมหาทาน	 คือ	 ทานช้าง	 ทานม้า	 ทานข้าชาย 

ทานข ้ าหญิง 	 ทานวัว 	 ทานควาย	 ทานรถ	 

ทานเสื้อ	 ทานผ้า	 ทานเงิน	 ทานทองค�า	 เพื่ออุทิศ
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กุศลถึงท่านที่ถึงแก่อสัญกรรม	 แต่ต่อมาสมัย 

ปัจจุบันการทานขึ้นอยู ่กับฐานะของเจ้าภาพ 

ไม่ก�าหนดตายตัว	 นอกจากนั้นในงานนี้จะต้องมี 

โรงทานตลอดสามวนั	คนทีม่าในงานไม่ให้อดอยาก

ที่มา: อุบลราชธานี 200 ปี. 2535 : 129-131

ได้มีอาหารกินทุกมื้อ	 กลางวันมีการแสดงกีฬา	 

จะเป็นมวยคาดเชือก	 ปีนไม้แย่งเงิน	 แย่งลูก

มะพร้าว	 กลางคืนจะมีมหรสพครบครันตลอดจน

เผาศพเสร็จ	นับเป็นงานใหญ่มากส�าหรับเจ้านาย	
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	 กาญจนา	ชนินาค.		2550	:	69-70	กล่าวว่า	 

การปรับ เปลี่ ยนพิ ธี กรรมการปลงศพแบบ 

นกหัสดีลิงค์ที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ	 การ

ปรับเปลี่ยนพิธีกรรมที่มีลักษณะ	 “เฉพาะ”	 ให้มา

เป็นพิธีกรรม	“ทั่วไป”	อันอาจจะเรียกว่าเป็นการ

รับใช้สังคมในวงกว้างมากขึ้น	 ดังในงานศึกษาของ	 

อรรถ	 นันทจักร์	 (2536)	 ที่ระบุว่าการขึ้นนก 

(การปลงศพบนนกหัสดีลิงค์)	 ของ	 “สามัญชน”	 

	 การท�าศพแบบนกหัสดีลิงค ์นั้นจ�ากัด

เฉพาะกลุ่มเจ้านายเชื้อสายจ�าปาสักเท่านั้น	ผู้ไม่ใช ่

เจ้านายไม่อนุญาตให้ท�าศพแบบนี้	 ระยะแรก 

การเผาศพกระท�าที่ทุ ่งศรีเมือง	 ต่อมาภายหลัง

เมื่อกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์เป็นข้าหลวง

ต ่างพระองค ์ปกครองเมืองอุบล	 ให ้ยกเลิก

ประเพณีการเผาศพที่ทุ ่ งศรี เมือง 	 ( เข ้ า ใจ

ว่า	 เกรงจะเป็นการเลียนแบบพระมหากษัตริย์

ที่ มี การ เผาพระบรมศพ	 ณ	 พระเมรุท ้ อง 

สนามหลวง	 จึงโปรดให้ยกเลิกประเพณีนี้เสีย)	

และอนุญาตให้พระเถระที่ทรงคุณธรรม	 เมื่อ

มรณภาพให้จัดประเพณีการท�าศพแบบนกหัสดี

ลิงค์ได้ด้วย	โดยเริ่มจากธรรมบาลผุย	หลักค�าเมือง	 

เจ้าอาวาสวดัมณวีนาราม	เนือ่งจากกรมหลวงสรรพ

สิทธิประสงค์ทรงศรัทธาเลื่อมใสท่านธรรมบาลว่า

เคร่งครัดในพระธรรมวินัย	 มีความรู้ในพระปริยัติ

แตกฉานไม่แพ้พระเถระทางกรุงเทพฯ	 เมื่อท่าน

ธรรมบาล	(ผุย)	ถึงแก่มรณภาพ	เสด็จในกรมสั่งให้

สร้างเมรุรูปนกหัสดีลิงค์ถวายเป็นเกียรติยศและ 

ให้เผาที่ทุ่งศรีเมือง	พระสงฆ์ที่เป็นพระเถระผู้ใหญ่

จึงได้รับเกียรติยศให้ขึ้นนกตั้งแต่นั้นมา	 หลังจาก

นั้นแล้วไม่มีการเผาศพที่ทุ่งศรีเมืองอีกเลย	 (อุบล	

200	ปี	:	128-129)

มีถึง	 4	 คน	 คือ	ญาพ่อหยู	่ ณ	 อบุล	ญาแม่หยาน	

(ภรรยา	ญาพ่อหยู	่ณ	อบุล)	พ่อใหญ่เคน	แสงงาม	

และพ่อใหญ่ค�าหมา	 แสงงาม	 โดยเหตุผลที่พอ

ประมวลได้ก็คือ	 บุคคลที่จะสามารถขึ้นนกหัสดี

ลิงค์ได้นั้น	 ไม่จ�าเป็นต้องเป็นกลุ่มเจ้านายอัญญาสี่	 

และพระเถระชั้นผู้ใหญ่เท่านั้น	 แต่ขอให้เป็นคนที่

มีความดีงามอันปรากฏชัดในสังคม	 ก็สามารถจะ

ขึ้นนกหัสดีลิงค์ได้	 แต่เงื่อนไขอีกประการหนึ่งที่ดู

จะส�าคัญไม่น้อยก็คือ	 บุคคลที่จะขึ้นนกหัสดีลิงค ์

ได ้นั้น	 จะต้องมีทรัพย ์สินพอประมาณ	 ทั้งนี้

เพราะในปัจจุบันค่าใช้จ่ายโดยรวมของการท�า 

นกหัสดีลิงค์แต่ละตัวราคาไม่น้อยกว่าหนึ่งถึง 

สองแสนบาท	การปรบัเปลีย่นพธิกีรรมการปลงศพ 

แบบนกหัสดีลิงค์ดังกล่าวข้างต้น	 สะท้อนภาพ

ที่ชัดเจนว่าพิธีกรรมก�าลังถูกปรับเปลี่ยนเพื่อ

ให ้ เข ้ากับบริบททางสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไป	 

ดังนั้น	 ภาพของพิธีศพแบบนกหัสดีลิงค์ปัจจุบัน	 

อาจเรียกว ่ า เป ็นพิธีกรรมการปลงศพแบบ 

นกหัสดีลิงค์	 ในยุคโลกาภิวัตน์ความเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดขึ้นก็คือ	 พิธีกรรมนี้เริ่มไม่ผูกขาดเฉพาะ	

“เจ้า”	 กับ	 “พระ”	 ดังในอดีต	 เนื่องจากปัจจุบัน 

ผู ้ที่สืบเชื้อสายเจ้าเมืองอุบลราชธานีเริ่มลดลง 

ไปตามล�าดับ	 ดังนั้น	 โอกาสที่จะได้จัดพิธีกรรม	 

“ขึ้ นนก”	 หัสดี ลิ งค ์ เมื่ อ เสี ยชี วิ ต ไปแล ้ วก็

ย ่อมน้อยลงไปด้วย	 ดังจะเห็นได้ว ่านับตั้งแต่

ง านศพญาพ ่ อพระอุ บลกา รประชานิ ต ย ์	 

(ท ้าวสิทธิสาร-บุญชู	 พรหมวงศานนท์)	 เมื่อ	 

พ.ศ.	 2491	 แล้ว	 ยังไม่เคยมีพิธีปลงศพแบบ 

นกหั สดี ลิ งค ์ ของผู ้ ที่ สื บ เชื้ อสาย เจ ้ า เมื อ ง

อุบลราชธานีอีกเลย	 หากแต่กลุ ่มที่จะได ้รับ 

การจัดพิธีปลงศพแบบนกหัสดีลิงค ์มากก็คือ	 

“พระเถระชั้นผู้ใหญ่”
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รองเจ้าคณะอ�าเภอตระการพืชผล		เจ้าอาวาสวัดเกษมส�าราญ

ผู้สืบสานและถ่ายทอดภูมิปัญญาการท�านกหัสดีลิงค์

พระครูเกษมธรรมานุวัตร
(บุญชู	อตถฺกาโม)

เข้ารับพระราชทานรางวัล 

เสาเสมาธรรมจักร ในงาน

สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 

ประจ�าปี 2554 

ผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธ

ศาสนา  ประเภท ส่งเสริมและ

อนุรักษ์วัฒนธรรมมรดกไทยทาง

พระพุทธศาสนา
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ชาติก�าเนิด
	 พระครเูกษมธรรมานวุตัร	ชาวบ้านส่วนใหญ่ 

มักเรียกขานท่านว่า	 ญาท่านเกษม	 นามเดิม	 

นายบุญชู	 สายเล็น	 เกิดเมื่อวันที่	 11	 มกราคม	 

พ.ศ.	 2489	 ตรงกับวันอาทิตย ์	 แรม	 5	 ค�่า	 

เดือนสอง	 (เดือนยี่ )	 ปีจอ	 บิดาชื่อ	 นายออน	 

มารดาชื่อ	 นางพร	 สายเล็น	 (ถึงแก่กรรมตั้งแต่ 

ญาท่าน	 อายุได้	 3	 ขวบ)	 เกิด	 ณ	 บ้านเลขที	่ 

43	 หมู่ที่	 1	 ต�าบลเกษม	 อ�าเภอตระการพืชผล	 

จังหวัดอุบลราชธานี	 มีพี่น ้องร่วมบิดามารดา 

เดียวกัน	4	คน	เป็นชาย	1	คน	เป็นหญิง	3	คน	คือ

	 1)	นางค�านาง	ลาเบกิบาน	(ถงึแก่กรรมแล้ว)	

	 2)	นางหนู	ศิริราช	(ถึงแก่กรรมแล้ว)

	 3)	นายบญุช	ูสายเลน็	(พระครเูกษมธรรมานวุตัร)

	 4)	นางสาวอ่อนส	ีสายเลน็	(ถงึแก่กรรมแล้ว)

 ชีวิ ต ในวั ย เยาว ์ 	 มี ผู ้ เ ล ่ าสืบต ่อกัน 

มาว่า	เด็กชาย	บุญชู	สายเล็น	เป็นเด็กที่มีนิสัยดื้อ

ซุกซน	 แต่มีความแตกต่างจากเด็กในวัยเดียวกัน

คือ	 เป็นคนตรงไปตรงมา	 ชอบความยุติธรรม	

และเป็นคนมีสัจจะ	 หลังจากที่มารดาถึงแก่กรรม

เมื่ออายุได้	 3	 ขวบ	 และในเวลาต่อมาบิดาก็ไปมี

ครอบครัวใหม่	 ด.ช.	 บุญชู	 จึงมาอยู่ในความดูแล

ของน้า	ซึ่งเป็นน้องสาวของแม่	ชื่อ	นางม	ีเชื้อสิงห์	 

ประกอบอาชีพท�านาหาเลี้ยงหลานชายเรื่อย

มา	 ด.ช.บุญชู	 สายเล็น	 จึงต้องมีความรับผิดชอบ

และท�างานหนักมาตั้งแต่เด็กๆ	 คือ	 ต้องช่วย

ท�างานทุกอย่าง	 ทั้งงานบ้านและงานนา	 เพราะ

ในบ้านมีแต่ผู ้หญิง	 ชีวิตในวัยเด็กถือว่าล�าบาก

มาก	เมื่อย่างเข้าสู่วัยเรียน	น้าก็ส่งเข้าเรียนหนังสือ

ที่โรงเรียนบ้านเกษม	 จนจบชั้นประถมศึกษา 

ปีที่	 4	 และในวัยเรียนนี้เองที่เกิดเรื่องจนท�าให้	

ด.ช.	 บุญชู	 ต้องถือสัจจะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา	

เรื่องก็มีอยู่ว่า	 วันหนึ่งหลังเลิกเรียน	 ด.ช.	 บุญช	ู 

และญาติ	ซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันได้รับมอบหมาย 

จากน้าให้ไปเฝ้านา	 เพราะกลัวว่าวัวควายจะไป

กัดกินต้นข้าวซึ่งก�าลังออกรวง	 ในระหว่างนั้นมี

คนแก่คนหนึ่งชื่อตาโหม่	 มาพูดกระเซ้าเย้าแหย่

ว่า	 ด.ช.	 บุญชูและเพื่อนถอดกินมานข้าวในนา	

(มานข้าว	 ในภาษาอีสาน	 หมายถึง	 ข้าวที่ก�าลัง

ออกรวง	 มีรสหวาน	 เด็กๆ	 ชอบกิน)	 และจะน�า

เรื่องนี้ไปบอกน้าของทั้งสองที่บ้าน	 แต่ด้วยความ 

ไร้เดียงสา	 ด.ช.	 บุญชู	 จึงไม่รู้ว่า	 ตาโหม่พูดเล่น 

หรือจริง	 เพราะตัวเองไม่ได้ท�า	 ด้วยความโมโห 

จงึบอกกบัเพือ่นว่า	คนแก่อย่างตาโหม่พดูไม่มสีจัจะ

และไม่น่านับถือ	 เพราะเอาเรื่องที่ไม่ใช่ความจริง 

มาพูด	 ตั้งแต่นี้ต ่อไปจะเรียกตาโหม่ว ่า	 เสี่ยว	 

(เสี่ยว	 ในภาษาอีสานแปลว่า	 เพื่อน)	 และพูดขึ้น

มาดังๆ	 ว่า	 “เสี่ยวโหม่”	 เมื่อตาโหม่ได้ยินก็โกรธ

เป็นฟืนเป็นไฟ	 แล้วก็น�าเรื่องนี้ไปบอกน้าของ	 

ด.ช.บญุช	ูว่า	เป็นเดก็ไม่มสีมัมาคารวะและก้าวร้าว

ผู้ใหญ่	 ซึ่งน้าก็เชื่อตาโหม่และไม่ฟังเหตุผลของ

หลาน	ท�าให้	ด.ช.	บญุช	ูโดนท�าโทษอย่างหนกัตัง้แต่

วันนั้นเป็นต้นมา	ด.ช.	บุญชู	จึงตั้งปณิธานเอาไว้ว่า	

เรื่องที่ไม่เป็นความจริงจะไม่เอามาพูดเป็นอันขาด	

และจะถือสัจจะเป็นที่สุด
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หลวงปูญ่าท่านสวน กบัญาท่านเกษม
	 มนษุย์เราเกดิมาล้วนแล้วแต่อยูใ่ต้กฎเกณฑ์

ของกรรมทั้งสิ้น	 ทั้งกรรมดี	 กรรมชั่ว	 แล้วแต่บุญ

วาสนาจะพาไป	 และก่อนที่แต่ละคนจะมารู้จักมัก

คุ้นหรือสนิทสนมกันมันก็ต้องมีเหตุเสียก่อน	อะไร

หรือ?	คือเหตุที่ว่า	ก็บุญหรือกรรมนั่นแหละที่เป็น

การเข้าสู่เพศบรรพชิต
	 เมื่อวันที่	 	7	ฯ	3	 	ค�่า	 	ปีมะเมีย	วันที่	5	 

เดือนกุมภาพันธ์	 2509	 ณ	 พัทธสีมา	 วัดเกษม

ส�าราญ	ต�าบลเกษม	เขต	1	อ�าเภอตระการพืชผล	 

จังหวัดอุบลราชธานี	 พระอุป ัชฌาย์	 พระครู

นันทปัญญาจารย์	 วัดเกษมส�าราญ	 ต�าบลเกษม	 

อ�าเภอตระการพืชผล	 จังหวัดอุบลราชธานี	 พระ

อธิการวันปัญญาวโร	 วัดสิงหาญ	 ต�าบลเกษม	 

อ� า เภอตระการพืชผล	 จังหวัดอุบลราชธานี		 

เป็นพระกรรมวาจารย์	 เจ ้าอธิการค�า	 เขมิโย	 

วัดปฐมวัน	 ต�าบลแก่งเค็ง	 อ�าเภอกุดข้าวปุ ้น	 

จังหวัดอุบลราชธานี	เป็นพระอนุสานาจารย์

ตัวน�าพา	 ปฐมเหตุที่ญาท่านเกษม	 (พระครูเกษม

ธรรมานุวัตร)	 จะได้มาเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ญา

ท่านสวน	ฉนัทโร	(พระครอูาทรพฒันคณุ)	กเ็ป็นบญุ 

เช่นกัน	

	 ณ	 วัดชัยมงคล	 ต�าบลกุศกร	 อ�าเภอ

ตระการพืชผล	 จังหวัดอุบลราชธานี	 วันที่	 24	

พฤษภาคม	 2537	 วันนั้นที่วัดชัยมงคลได ้มี 

งานพุทธาภิเษก	 โดยทางวัดได้นิมนต์พระเถระ

ชั้นผู ้ ใหญ ่และพระเกจิคณาจารย ์ ในจังหวัด

อุบลราชธานีมาร ่ วมในพิธี 	 คง เป ็น เพราะ

บุพเพสันนิวาสที่จะท�าให้ลูกศิษย์และอาจารย์

ได้มารู้จักกัน	 ในวันนั้นทางวัดชัยมงคลได้นิมนต ์

พระมาหลายรูป	 ซึ่ ง ในจ� านวนดังกล ่าวก็มี 

หลวงปู ่ญาท่านสวนและญาท่านเกษมรวมอยู ่

ด้วย	 ทั้งสองรูปได้รับนิมนต์มาเพื่อนั่งปรกและ 

อฐิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคล	 โดยแบ่งเป็น 

สองวาระ	ซึง่ในวาระแรกจะให้หลวงปูญ่าท่านสวน

ขึ้นนั่งปรกอธิษฐานจิตปลุกเสกพร้อมพระเถระชั้น

ผูใ้หญ่อกีหลายรปู	ส่วนญาท่านเกษมจะเป็นหวัหน้า 

พระสงฆ์ขึน้สวดพทุธาภเิษกด้วยชยัมงคลคาถาและ

อืน่ๆ	เป็นวาระทีส่อง	ก่อนพธิกีารจะเริม่ขึน้	ญาท่าน

เกษมมองเห็นพระภิกษุชรารูปหนึ่ง	 (หลวงปู่ญา

ท่านสวน)	มีท่าทีที่สงบและส�ารวมแล้วยังมีแววตา

ที่น่าเลื่อมใส	จึงเข้าไปกราบและถามเป็นภาษาพื้น

บ้านว่า	“หลวงปู่มาแต่ใส?	(หลวงปู่มาจากที่ไหน?)	

หลวงปู่ญาท่านสวนยิ้มให้	 แล้วตอบว่า	 “มาแต ่

วดันาอดุม	อ�าเภอตาลสมุ	(มาจากวดันาอดุม	อ�าเภอ

ตาลสุม)	ญาท่านเกษมจึงถามแบบกระเซ้าเย้าแหย่

อีกว่า	 “คือหากินไกแท้?	 (ท�าไมหากินไกลจัง)”	 

หลวงปู ่ญาท่านสวนก็ตอบแบบยิ้มๆ	 ว่า	 “โยม

เพิ้นนิมนต์มานั่ง”	 (โยมเขานิมนต์มานั่งปรก)	แล้ว
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ท่านก็ถามญาท่านเกษมกลับไปว่า	“แล้วท่านหล่ะ 

มาแต ่ ไส?”	 (แล ้วท ่ านหล ่ะมาจากที่ ไหน)	 

ญาท่านเกษมตอบว่า	 “มาแต่วัดเกษมส�าราญ	

อ�าเภอตระการฯ	 คับ	 หลวงปู่ฮู ้จักบ่?	 (มาจาก

วัดเกษมส�าราญ	 อ�าเภอตระการฯ	 ครับ	 หลวงปู่ 

รู้จักไหม?)	 หลวงปู่ญาท่านสวนก็ตอบแบบยิ้มๆ	

เหมือนเดิมว่า	“บ่ฮู้จักดอกเด้อ”	(ไม่รู้จักหรอกนะ)	

	 หลั งจากนั้ นหลวงปู ่ญาท ่ านสวนจึ ง

ขอตัวไปนั่งประจ�าที่เพื่อเตรียมอธิษฐานจิตปลุก

เสกวัตถุมงคล	 ท่านนั่งปรกอยู ่นานจนเสร็จพิธี	 

แล้วจึงเดินกลับมาทางเก่า	 เมื่อเดินมาถึงตัวของ

ญาท่านเกษม	 หลวงปู ่ญาท่านสวนก็พูดขึ้นว่า	 

“พ่อกับก่อนเด้อลูก”	 (พ่อกลับก่อนนะลูก)	 แล้ว

ท่านก็เดินจากไป	 ค�าว่า	 “พ่อกลับก่อนนะลูก”	 

ท�าให้ญาท่านเกษมขนลุกซู่ไปทั้งตัว	ทั้งปลาบปลื้ม

และยินดีเป็นอย่างมากที่ได้รับความเมตตาจาก

หลวงปู่ญาท่านสวนทั้งๆ	 ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน	 

นบัจากวนันัน้เป็นต้นมาญาท่านเกษมกม็คีวามรูส้กึ

เคารพนับถือและคิดถึงหลวงปู่ญาท่านสวนเป็น

อย่างมาก	ยิง่นานวนัยิง่ทวคีณูความคดิถงึ	ท่านคดิถงึ 

หลวงปู่ญาท่านสวนเหมือนกับลูกคิดถึงพ่อ	 ไม่รู้ว่า 

เป็นเพราะสาเหตุอะไรจึงมีความรู ้สึกเช่นนั้น	

ท ่านตั้งใจเอาไว ้ว ่าจะต ้องไปกราบนมัสการ

หลว งปู ่ ญ าท ่ า นส วน ให ้ จ ง ไ ด ้ สั ก วั นหนึ่ ง	 

จนเวลาผ่านไปร่วมๆ	 สองเดือน	 ท่านจึงตัดสินใจ 

เดินทางไปกราบหลวงปู่ญาท่านสวน	แต่ก็มีปัญหา

ตรงที่ไม่รู ้ว ่าวัดนาอุดมนั้นตั้งอยู ่ส ่วนไหนของ

อ�าเภอตาลสุม	 ท่านจึงสอบถามจากญาติโยมที่เขา

รู้จักและให้เขาเขียนแผนที่เส้นทางให้	 แล้วเหมา

รถสกายแล็ป	 (รถสามล้อเครื่อง)	 ไปกราบหลวงปู่

ญาท่านสวนที่อ�าเภอตาลสุม	 คงเป็นวาสนาตั้งแต่

ชาติปางที่ท่านทั้งสองเคยท�าร่วมกันอย่างแน่แท้	

จึงท�าให้มีวันนี้เกิดขึ้น	 ก่อนออกเดินทางญาท่าน

เกษมได้ซื้อนาฬิกาแขวนผนังมาหนึ่งเรือน	 เพื่อ

น�าไปถวายหลวงปู่ญาท่านสวน	 ท่านบอกว่าที่ซื้อ

นาฬิกาไปถวายก็เพราะอยากให้ครูบาอาจารย์ 

รู้ว่า	 เราตรงต่อเวลา	 (ญาท่านเกษมท่านเป็นคน

ที่ตรงต่อเวลามาก	 ท่านบอกว่าให้เราไปรอ	 ดีกว่า

ให้เขารอ)	 ระยะทางจากวัดเกษมส�าราญไปที่วัด

นาอุดมนั้นไกลมาก	 ถนนหนทางก็ไม่ดีเหมือนเช่น

ทุกวันนี้	 การเหมารถสามล้อเครื่องเป็นพาหนะ

ในการเดินทางจึงเป็นเรื่องที่ล�าบากพอสมควร	 

แต่ญาท่านเกษมก็ไม่ย่อท้อ	 บางทีหลงทางจน

ต้องจอดถามชาวบ้าน	 และในที่สุดก็เดินทางมา

ถึงบ้านหนองกุงใหญ่	 รถสกายแล็ปสับปะรังเค 

ก็ดับ	 เครื่องสตาร์ทอย่างไรก็ไม่ติด	 ลองซ่อมอยู่

นานเป็นหลายชั่วโมงก็ไม่ติด	 จนคนขับท้อแท้และ

ยอมแพ้ในที่สุด	 ในช่วงเวลาอันสับสนทั้งหลงทาง

บวกกับรถเสีย	 ขณะนั้นก็ได้มีรถยนต์คันหนึ่งวิ่ง

ผ่านมาและจอดดู	 โดยที่ยังไม่ดับเครื่อง	 กระจก

ด้านผู้โดยสารถูกลดลงแล้วคนในรถก็ถามมาว่า	 

“จะไปไหนกนั”	ซึง่คนถามกไ็ม่ใช่ใครทีไ่หน	แต่เป็น 

หลวงปู่ญาท่านสวนนั่นเอง	 ท่านกลับมาจากกิจ

นิมนต์	 เห็นว่ามีรถสามล้อเครื่องจอดเสียอยู่กลาง

ทางและมีพระสงฆ์	 (ญาท่านเกษม)	 ยืนอยู่ข้างๆ	

ท่านจึงให้คนขับรถจอดถามดูว่า	รถเป็นอะไร	และ

จะไปที่ไหน	ญาท่านเกษมเห็นว่าเป็นรถหลวงปู่ญา

ท่านสวนกด็ใีจและตอบกลบัไปว่า	“ผมจะไปกราบ

หลวงปู่นั่นแหละครับ”	 หลวงปู่ญาท่านสวนยิ้มให้

แล้วบอกว่า	“งั้นก็ตามมาซิ”	หลังจากนั้นท่านก็ให้

คนขบัรถมุง่หน้าไปทีว่ดันาอดุมโดยไม่รอรถสามล้อ

เครือ่งของญาท่านเกษมทีจ่อดเสยีอยู่	ญาท่านเกษม

และคนขบัสามล้อเครือ่งได้แต่งงๆ	เพราะไม่รูว่้าจะ
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ไปอย่างไร	 เนื่องจากรถเสียอยู่	 แต่เมื่อหลวงปู่ญา

ท่านสวนบอกให้ตามไป	 เลยให้คนขับลองสตาร์ท

เครือ่งดอูกีครัง้	คราวนีแ้ปลกมาก	พอสตาร์ทเครือ่ง

ปุ๊บก็ติดปั๊บ	 จากนั้นคนขับก็พาไปจนถึงวัดนาอุดม	

เหตกุารณ์คราวนัน้ญาท่านเกษมบอกว่า	มหศัจรรย์

มาก	ไม่เชือ่กต้็องเชือ่	บารมขีองหลวงปูญ่าท่านสวน

นั้นสุดจะคณานับจริงๆ	 สามารถเอาชนะอุปสรรค

ทั้งปวงให้มลายสิ้นไปได้	 หลวงปู่ญาท่านสวนนั้นมี

วาจาสิทธิ์จริงๆ	 ถือเป็นความประทับใจครั้งที่สอง

ที่ญาท่านเกษมมีต่อหลวงปู่ญาท่านสวน

	 ความประทับใจครั้งที่สามที่ญาท่านเกษม

มีต่อหลวงปู่ญาท่านสวนคือ	 การใช้โทรจิต	 มีอยู่

หลายครั้งที่ญาท่านเกษมตั้งใจไปกราบหลวงปู ่

ญาท่านสวนแล้วไม่ได้เจอ	 เนื่องจากท่านติดกิจ

นิมนต์	 เมื่อมีโอกาสจึงกราบเรียนท่าน	 หลวงปู่

ญาท่านสวนก็บอกมาว่า	 ถ้าจะมาหาก็ให้นึกเอา

ว่าท่านอยู่	 ก็จะได้เจอ	 ถ้านึกว่าไม่อยู่	 ก็จะไม่เจอ	 

ญาท่านเกษมเคยลองหลายครั้ง	 ก่อนที่จะไปก็

นึกในใจว่าหลวงปู่อยู่วัด	 พอไปถึงท่านก็อยู่จริงๆ	 

เคยมีญาติโยมที่เป็นลูกศิษย์ของญาท่านเกษมไป

กราบหลวงปู่ญาท่านสวนแล้วไม่เจอ	 จึงมาเล่าให้

ญาท่านเกษมฟัง	และบอกว่าจะไปใหม่ในวันรุ่งขึ้น	

แต่ก็กลัวว่าจะไม่พบหลวงปู่ญาท่านสวนอีก	จึงขอ

ให้ญาท่านเกษมติดต่อทางวัดนาอุดมให้	 ญาท่าน

เกษมก็พูดขึ้นมาดังๆ	 ว่า	 วันพรุ่งนี้หลวงปู่ญาท่าน

สวนอยู่วัดทั้งวัน	ไปแล้วเจอท่านแน่นอน	ในรุ่งขึ้น

ญาติโยมกลุ่มดังกล่าวก็เดินทางไปกราบหลวงปู่ 

ญาท่านสวนที่วัดนาอุดม	 ผลปรากฏว่า	 หลวงปู่ 

ญาท่านสวนกอ็ยูท่ีว่ดัจรงิๆ	ทัง้ๆ	ทีว่นันัน้ท่านมธีรุะ

แต่ก็ไม่ไป	 จึงเชื่อได้ว่า	 ท่านทั้งสองมีญาณที่สูงส่ง	

สามารถโทรจิตถึงกันได้
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การศึกษาทั้งทางโลก

และทางธรรม
 พ.ศ. 2501	 ส�าเร็จการศึกษาชั้นประถม 

ปีที่	4	จากโรงเรียนบ้านเกษม		ต�าบลเกษม		อ�าเภอ

ตระการพืชผล		จังหวัดอุบลราชธานี

 พ.ศ. 2511	 สอบไล่ได้ประโยคนักธรรม 

ชั้นตรี	 จากส�านักศาสนศึกษาวัดเกษมส�าราญ	 

ต�าบลเกษม	 อ�าเภอตระการพืชผล	 จังหวัด

อุบลราชธานี

 พ.ศ. 2513	 สอบไล่ได้ประโยคนักธรรม 

ชั้นโท	 จากส�านักศาสนศึกษาวัดเกษมส�าราญ		 

ต�าบลเกษม	 อ�าเภอตระการพืชผล	 จังหวัด

อุบลราชธานี

 พ.ศ. 2516	 สอบไล่ได้ประโยคนักธรรม

ชั้นเอก	 จากส�านักศาสนศึกษาวัดโนนรังน้อย	 

ต�าบลยางโยภาพ	 อ�าเภอม่วงสามสิบ	 จังหวัด

อุบลราชธานี

 พ.ศ. 2516	 ผ่านการสอบภายใต้การ

ควบคุมของคณะกรรมการตามหลักสูตรในวิชา

บัญชีชั้นต้น

 พ.ศ. 2531	 ผ่านการอบรมตามโครงการ 

อบรมพระกรรมวาจาจารย	์ 	 พระอนุสาวนาจารย์		 

รุ่นที่	 1	ณ	 วัดมหาวนาราม	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัด

อุบลราชธานี

 พ.ศ. 2539	 ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตร 

การศึกษานอกโรงเรียน	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 พ.ศ. 2553	 ได้รับพระราชทานปริญญา

พุทธศาสตรบัณฑิตกิ ตติ มศั กดิ์ 	 สาขาวิ ชา

พุทธจิตวิทยา	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ 

ราชวิทยาลัย	

สมณศักดิ์ หน้าที่การงาน

และการปกครอง
 พ.ศ.  2516	 สอบไล่ได้	 นักธรรมชั้นเอก	 

วดัโนนรงัน้อย	ส�านกัเรยีนคณะจงัหวดัอบุลราชธาน	ี

ให้ไว้	ณ	วันที่	7	กุมภาพันธ์	2517	

 พ.ศ .  2519 	 ได ้ รับแต ่ งตั้ ง ให ้ เป ็น 

พระปลัดฐานานุกรมในพระครูไพโรจน์ปรีชากร	 

เจ้าคณะอ�าเภอตระการพืชผล

 พ.ศ. 2523	 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์

เป ็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี	 “พระครูเกษม 

ธรรมานุวัตร”	 ด�ารงต�าแหน่งรองเจ ้าอาวาส	 

วดัเกษมส�าราญ	ต�าบลเกษม	อ�าเภอตระการพชืผล	

จังหวัดอุบลราชธานี	ตราตั้งที่	20/2523

 พ.ศ. 2524	ได้รบัตราตัง้ครสูอนปรยิตัธิรรม 

ประจ� าส� านั กศาสนศึกษาวั ด เกษมส� าราญ	 

ต�าบลเกษม	 อ�าเภอตระการพืชผล	 จังหวัด

อุบลราชธานี	ตราตั้งที่	44/2524

 พ.ศ.  2529 ได ้ รับแต ่ งตั้ ง ให ้ เป ็น 

พระปลดัฐานานกุรม	 ในพระครูไพโรจน์ปรีชากร	 

เจ้าคณะอ�าเภอตระการพืชผล

 พ.ศ. 2532	ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ

สนามหลวงแผนกธรรม	ตราตั้งที่	54/2532

 พ.ศ. 2539	ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง 

เจ้าอาวาสวัดเกษมส�าราญ	 ต�าบลเกษม	 อ�าเภอ

ตระการพืชผล	 จังหวัดอุบลราชธานี	 ตราตั้ง 

ที่	53/2539	

 พ.ศ. 2539	ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง 

รองเจ้าคณะต�าบลเกษม	เขต	1	อ�าเภอตระการพชืผล	

จังหวัดอุบลราชธานี	ตราตั้งที่	1/2539

 พ.ศ. 2539	ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง 

เจ้าคณะต�าบลเกษม	เขต	1	อ�าเภอตระการพืชผล		

จังหวัดอุบลราชธานี	ตราตั้งที่	7/2539
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 พ.ศ. 2540	 ได้รับพระราชทานแต่งตั้งให้

เป็นพระอุปัชฌาย์ในเขตการปกครองเกษม	เขต	1	

อ�าเภอตระการพืชผล	จังหวัดอุบลราชธานี

 พ .ศ .  2 5 45 	 ไ ด ้ รั บ ก า ร เ ลื่ อ นชั้ น 

พระสังฆาธิการ	เจ้าคณะต�าบล	ชั้นตรี	เป็น	ชั้นโท

 พ .ศ .  2 5 50 	 ไ ด ้ รั บ ก า ร เ ลื่ อ นชั้ น 

พระสังฆาธิการ	เจ้าคณะต�าบล	ชั้นโท	เป็น	ชั้นเอก

 พ.ศ. 2550	เป็นผูอ้�านวยการศนูย์การศกึษา 

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย ์	 วัดเกษมส�าราญ	 

อ�าเภอตระการพืชผล	จังหวัดอุบลราชธานี

 พ.ศ. 2552 	 ได ้รับสมณศักดิ์พัดยศ	 

เป็นพระครชูัน้เอก

 พ.ศ. 2553	ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง

เจ้าคณะต�าบลเกษม	 -	 กุดยาลวน	 เขต	 1	 อ�าเภอ

ตระการพืชผล	 จังหวัดอุบลราชธานี	 ตราตั้ง 

ที่	8/2553

 พ.ศ. 2554	 เป็นประธาน	 “โครงการ

วัฒนธรรมสายใยชุมชน”	 ต�าบลเกษม	 อ�าเภอ

ตระการพืชผล	จังหวัดอุบลราชธานี

 พ.ศ. 2555	ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง

รองเจ ้าคณะอ�าเภอตระการพืชผล	 จังหวัด

อุบลราชธาน	ีตราตั้งที่	70/2555

เกียรติคุณที่เคยได้รับ  
 พ.ศ. 2540	 ได้รับโล่รางวัล	 วัดพัฒนา

ตัวอย่าง	 จากกรมศาสนา	 กระทรวงศึกษาธิการ	

พ.ศ.	2543	ได้รบัเกยีรตบิตัร	กรรมการสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐานดีเด่น	ประจ�าปี	 2543	 	จากส�านักงาน

การประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 พ.ศ. 2544	ได้รับเกียรติบัตรผลงานดีเด่น

ด้านอาชีพ	 ในฐานะ	 ประธานกลุ่มอาชีพจักสานดี

เด่น	 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ	 จากองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลเกษม	

 พ.ศ. 2545	 ได้รับโล่เชิดชูเกียรติคุณให้

เป็นศิลปินดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี	 สาขาศิลปะ

สถาปัตยกรรม	 ประจ�าปีพุทธศักราช	 2545	 จาก

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

 พ.ศ. 2546	 ได้รับเกียรติบัตร	 รางวัลรอง

ชนะเลศิอนัดบั	3	การประกวดหมูบ้่านพฒันายัง่ยนื

ดีเด่นระดับต�าบล	 ตามนโยบาย	 “บ้านเมืองน่าอยู	่

เชิดชูคุณธรรม”	 ประจ�าปี	 2546	 จากนายอ�าเภอ

ตระการพืชผล	จังหวัดอุบลราชธานี	

 พ.ศ. 2551	ได้รับรางวัล	“เพชรแผ่นดิน”	

สาขา	ผู้น�าศาสนา	อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	

จาก	 หนังสือพิมพ์แผ่นดินธรรมร่วมกับนิตยสาร

ศูนย์ข่าววิทยุและโทรทัศน์

 พ.ศ.  2552 ได้รับรางวัล	 “วัดส่งเสริม 

สขุภาพดเีด่น”	ของจงัหวดัอบุลราชธาน	ีจากอธบิดี

กรมอนามัย	

 พ.ศ.  2552	ได้รบัคดัเลอืกเป็น	“วดัพฒันา

ตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น”

 พ.ศ.  2553	 ได้รับ	 โล่รางวัล	 “ระดับดี

เยีย่ม”	ตามเกณฑ์การประเมนิโครงการ	“อบุลเมอืง

สะอาด	ราชธานีอีสาน	(ระยะที่	3)”	

 พ.ศ. 2554	 ได้รับพระราชทาน	 รางวัล 

เสาเสมาธรรมจักร	 ในงานสัปดาห ์ส ่งเสริม 

พระพทุธศาสนา	ประจ�าปี	2554	ผูท้�าคณุประโยชน์

ต่อพระพุทธศาสนา	 ประเภทส่งเสริมและอนุรักษ์

วัฒนธรรมมรดกไทยทางพระพุทธศาสนา
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ผลงานด้านการอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
	 พระครูเกษมธรรมานุวัตร	 นับว่าเป็นผู้น�า

ทางด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	 

เป ็นศูนย ์รวมการจัดงานบุญประเพณีต ่างๆ	 

ของชุมชน	 เป็นผู้มีกุศโลบายที่ดีเยี่ยมในการสั่ง

สอนพุทธศาสนา	 ผสมผสานไปกับประเพณีของ 

ท้องถิ่นได ้อย ่างกลมกลืน	 แยกจากกันไม ่ได ้	 

วันวิสาขบูชา ก่อเจดีย์ทราย

บุญเดือน 6

โดยท่านมคีวามคดิความเชือ่ว่า	การจะจดักจิกรรม 

อะไรก็ตามของคนอีสาน	 จะต้องใช ้พิธีกรรม 

ทางศาสนาน�าหน้าก่อนแทบทั้งสิ้น	 เพื่อความ 

เป็นสิริมงคลและความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน 

ของคนในท้องถิ่นนั้นๆ	 จากนั้นจึงประกอบพิธี 

ตามประเพณีของท้องถิ่นต่อไป	
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หัตถกรรมจักสานบ้านเกษม
	 เป ็นกลุ ่มที่จัดตั้ งขึ้นโดยพระครู เกษม 

ธรรมานุวัตร	 ด ้วยเห็นความส�าคัญในการใช ้ 

เวลาว ่างให ้เกิดประโยชน์	 เสริมสร ้างความ

สามัคคีในการท�างานร่วมกัน	 และสามารถสร้าง 

รายได้ให้กับครอบครัวเมื่อว่างเว้นจากการท�านา	 

โดยใช้ไม้ไผ่บ้าน	ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่าย	ปลูกไว้

ตามบ้าน	 ถือว่า	 เป็นพระภิกษุต้นแบบในการสาน

สัมพันธ์ระหว่างบ้าน	วัด	และโรงเรียน	อย่างที่เคย

เป็นมาในอดีตไว้อย่างแน่นแฟ้น	 ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต	

เช่น	ก่องข้าว	หวด	ไซ	ตุ้ม	สุ่ม	ฯลฯ	ปัจจุบันสมาชิก

กลุ่มจักสาน	มีจ�านวน	22	คน

ก่องข้าว ผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่มหัตถกรรมจักสาน สมาชิกกลุ่มจักสาน และญาท่านเกษม
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พิพิธภัณฑ์เมืองเกษมสีมา
										ด ้ ว ย ร ะ ย ะ เ ว ล า อั น ย า ว น า น ที ่

วัดเกษมส�าราญ	 ได้รวบรวมวัตถุสิ่งของ	 มรดก

ทางวัฒนธรรม	 ถือเป ็นงานที่มีความยุ ่งยาก	 

ที่ต้องสืบค้น	 บันทึก	 ศึกษา	 หากคนท�าไม่มีใจรัก

ใจชอบ	 คงยากที่จะส�าเร็จได้	 หลายปีที่ผ่านมา 

วั ด เกษมส� าราญได ้ เห็นคุณค ่ าของสิ่ ง ของ

ต ่างๆ	 ที่มีมาแต ่ โบราณค ่อยๆ	 จางหายไป

จากชุมชน	 บางอย่างตกอยู ่ในมือพ่อค้ารับซื้อ

ของเก ่า	 บางอย่างช�ารุดตามอายุการใช ้งาน	 

บางอย ่ างถูกทิ้ งขว ้ า ง ไม ่ ได ้ รับความสนใจ	 

สถานที่จัดเก็บวัตถุสิ่งของ (อดีต)

ตัวอย่าง วัตถุโบราณที่ขุดค้นพบที่โนนนาหว่าน บ้านเกษม ต�าบลเกษม อ�าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ที่นาของนางดอกจันทร์ ย�ายวน กรมศิลปกรส�ารวจเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2548

สิ่งของเหล ่านี้มีรากเหง ้าจากภูมิป ัญญาของ

คนในท้องถิ่น	 การรวบรวมข้อมูลสิ่งของของ 

วัดเกษมส�าราญ	 โดยการน�าของพระครูเกษม 

ธรรมานุวัตร	 ได้เริ่มจากการดูแลรักษาของเก่าที่

มีอยู่ในวัด	นับตั้งแต่พระไม้	 โฮงฮด	งานพุทธศิลป์

ต่างๆ	 ภายในวัด	 จากนั้นจึงให้ความรู้กับชุมชนให้

เห็นความส�าคัญ	 มีผู ้บริจาคสมทบมาโดยล�าดับ	

นานหลายปี	 ท�าให้มีสิ่งของจ�านวนมากขึ้นเรื่อยๆ	

จนเต็มศาลา
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	 ในปี	 พ.ศ.	 2544	 ได้มีการริเริ่มสร้าง

พิพิธภัณฑ์	กว้าง	6	เมตร	ยาว	20	เมตร	เป็นอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น	 ด้วยงบประมาณใน

ระยะเริ่มต้น	 5,500,000	 บาท	 (ห้าล้านห้าแสน

บาทถ้วน)	 จนกระทั่งปลายป	ี พ.ศ.	 2552	 อาคาร

พิพิธภัณฑ์ที่จัดสร้างเริ่มเสร็จสมบูรณ	์กอปรกับใน

ช่วงนัน้	ดร.	ศกัดิช์าย	สกิขา	และ	ดร.	ประทบัใจ	สกิขา	 

ได้จัดท�าโครงการให้ความรู ้ เกี่ยวกับแนวทาง 

ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ พั ฒ น า พิ พิ ธ ภั ณ ฑ  ์

พิพิธภัณฑ์เมืองเกษมสีมา

พื้นบ ้าน	 จึงได ้มีการระดมความคิดกับกลุ ่ม

ชาวบ้านมีมติเห็นชอบให้ใช้ชื่อว่า	 พิพิธภัณฑ์

เมืองเกษมสีมา	 ญาท่านเกษมเห็นว่าเป็นชื่อที่ดี	 

มคีวามเป็นมา	สามารถสือ่ถงึความเป็นชมุชนเก่าแก่

ในอดตีได้	จงึได้ชือ่นีเ้ป็นชือ่พพิธิภณัฑ์	โดยได้ทมีงาน	 

รวมถงึนกัศกึษาทีเ่รยีนในรายวชิา	ภมูปัิญญาท้องถิน่	 

คณะศลิปประยกุต์และการออกแบบ	มหาวทิยาลยั 

อุบลราชธานี	 ช่วยกันออกแบบตกแต่งภายใน 

พิพิธภัณฑ ์ตามแบบแปลนที่ ได ้ออกแบบไว ้ 

ร่วมกับช่างในชุมชน	 มีการจัดท�าทะเบียนวัตถุ 

สิ่งของ	 และมีพิธีเปิดงานพุทธาภิเษกสมโภชน์ 

พระประธาน	 พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์เมืองเกษมสีมา 

และฉลอ ง สมณศั ก ดิ์ พั ด ย ศพ ร ะค รู เ ก ษม 

ธรรมานวุตัร	โดยนายชวน	ศรินินัท์พร	ผูว่้าราชการ

จังหวัดอุบลราชธานี	 เมื่อวันที่	 วันที่	 9	 มกราคม	

2553	
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	 พิพิธภัณฑ์เมืองเกษมสีมาแห่งนี้	เป็นความ 

ภาคภูมิใจและความคาดหวังของญาท่านเกษม	 

และชาวบ้านเกษมที่ปรารถนาจะให้เป็นแหล่ง 

เรียนรู้ในชุมชน	 ผู้สนใจหรือนักท่องเที่ยวสามารถ

เข้าชมและศึกษาวัฒนธรรมชุมชนได้ทุกวัน

พิธีศพแบบนกหัสดีลิงค์ก�าลังจะสูญหายไป	 โดย

ในปี	 พ.ศ.	 2530	 วัดศรีโพธิ์ชัย	 ได้ท�านกหัสดีลิงค์

ให้กับเจ้าคุณมงคลบุญสาร	 รองเจ้าคณะจังหวัด

อบุลราชธาน	ีมทีมีงานของญาแม่นางสกุณั	ปราบภยั 

เป็นผู้ท�าพิธีฆ่านกหัสดีลิงค์	 แต่ไม่มีช่าง	 (สมัยนั้น 

ช ่ า งท� านกหั สดี ลิ ง ค ์ มี แต ่ พ ่ อ ใหญ ่ ค� าหมา	 

พ่อใหญ่สี 	 ร ่วมมือกันท�าหัวนกมาจากบ ้าน

แล ้วใส ่รถหกล ้อน�ามาสวมประกอบเข ้ากับ 

ตัวนกในวันงาน	 (ไม่เผยแพร่ให้ใครรู ้)	 ดังนั้น 

พระครูเกษมธรรมานุวัตร	 จึงได้คิดเอง	 ท�าเอง	 

ซึง่ในยคุนัน้นกหสัดลีงิค์นิง่ไม่มกีลไกการเคลือ่นไหว	 

ต่อมาในปี	พ.ศ.	2548	นายบ�าเพ็ญ	ณ	อุบล	หรือ

เรียกกันทั่วไปว่าพ่อใหญ่บ�าเพ็ญ	 นักปราชญ  ์

แห ่ ง เมื อ งอุบลราชธานี 	 ได ้ รั บมอบหมาย

ให ้ เป ็นผู ้ ออกแบบ	 ควบคุมดูแลการสร ้ าง 

เมรุนกหัสดีลิงค์
	 ผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้พระครูเกษม 

ธรรมานุวัตร	 ในระดับประเทศแขนงหนึ่งคือ	 

ความรู ้ศิลปะ	 “เมรุนกหัสดีลิงค ์”	 เกิดจาก 

แรงบันดาลใจที่ท่านอยากจะท�าอะไรสักอย่างที่

เป็นผลงานชิ้นเอกส�าหรับพระอุปัชฌาย์	 (พระครู

นันทปัญญาจารย์)	 ผู้เปรียบเสมือนบิดาของท่าน	

ที่มรภาพไป		กอปรกับในยุคสมัยนั้น	การประกอบ
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นกหัสดี ลิ งค ์ ในงานพระราชทานเพลิ งศพ 

พระราชรัตโนบล	 เจ ้าอาวาสวัดทุ ่ งศรี เมือง	

ถือว่า	 เป็นงานส�าคัญของจังหวัดอุบลราชธานี	 

พ่อใหญ่บ�าเพ็ญเห็นว่า	 พระครูเกษมธรรมานุวัตร 

เป็นผูท้ีจ่ะช่วยท�าและช่วยสบืสานภมูปัิญญาการท�า 

นกหัสดีลิงค ์ต ่อไปได ้ 	 จึงได ้น�าเอาภาพถ่าย	 

(ขาวด�า)	 ยุคเผาเจ ้าเมืองอุบลราชธานีมาให้

พระครูเกษมธรรมานุวัตรดู	 แล้วบอกว่า	 ให้ท�า

ตามแบบนั้น	 จากนั้นพ่อใหญ่บ�าเพ็ญได้น�าโครง 

นกหัสดีลิงค์จ�าลองมาให้ศึกษากลไกเคลื่อนไหว	

ซึ่งนกหัสดีลิงค์จ�าลองที่พ่อใหญ่บ�าเพ็ญน�ามาให้

ดูนั้น	 เฉพาะลูกตาใช้ไข่เป็ดท�า	 ส่วนกลไกการ

เคลื่อนไหว	 มีเพียงยกงวงได้	 และกระพริบตาได้

เท่านั้น	 ต่อมาพระครูเกษมธรรมานุวัตรได้พัฒนา

กลไกการเคลื่อนไหวเพิ่มเติม	 โดยให้นกหัสดีลิงค์

สามารถขยับหูได้	 หันซ้ายหันขวาได้	 และอ้าปาก

ท�าเสียงร้องได้	

	 ภู มิ ป ัญญาการท� านกหั สดี ลิ ง ค ์ ของ 

พระครูเกษมธรรมานุวัตร	 ช่วยให้เห็นคุณค่าใน 

ก า รอนุ รั ก ษ ์ ป ร ะ เพณี ก า รท� า บุ ญ ง านศพ	 

คณะท� างานที่ ร ่ วมท� างานกับพระครู เกษม 

ธรรมานุวัตร	 ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มหัตถกรรม

จักสาน	 พระภิกษุ	 สามเณร	 ในวัดเกษมส�าราญ	

ตลอดจนลูกศิษย์ที่เคารพในตัวท่าน	 ซึ่งจะช่วย

กันท�างานอย่างตั้งใจไม ่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย	

พระครู เกษมธรรมานุวัตร	 ได ้ท�างานด ้านนี ้

ไม่เคยขาด	โดยรับงานท�าหีบศพจากพระภิกษุและ 

ผู ้ที่มาขอความเมตตา	 บางครั้งท�าแต่หีบศพ	 

บางครั้ งท� าปราสาทเมรุ เผาศพพระผู ้ ใหญ ่	 

บ า ง ค รั้ ง ท� า ตั ว น กหั ส ดี ลิ ง ค ์ 	 ซึ่ ง ถื อ เ ป ็ น

งานที่ได ้รวมศาสตร์ต ่างๆ	 ทั้งงานศิลปกรรม	

สถาปัตยกรรม	 จิตรกรรม	 ดนตรี	 และนาฏศิลป์	

เข้าด้วยกัน	 การเป็นผู ้น�าในการท�างานถือเป็น 

การถ่ายทอดความรู้กับให้ชาวบ้านและลูกศิษย์	

ให ้ตระหนักในคุณค่าศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	 

โดยเรียนรู ้จากการท�างานร่วมกัน	 เพื่อสืบสาน 

ภูมิปัญญาการท�านกหัสดีลิงค์ให้คงอยู่ต่อไป
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ภูมิปัญญา
			การท�าเมรุนกหัสดีลิงค์

	 บ�าเพญ็	ณ	อบุล	(มรดกอสีาน.	ม.ป.ป.	:	27-28) 

กล่าวถึง	 การท�าเมรุนกหัสดีลิงค์ในสมัยก่อนว่า	 

เริ่มจากการเกณฑ์ชาวบ้านที่เป็นเลขหมู่นายกอง

ของท่านที่เจ้านายผู้ถึงแก่กรรมนั้นให้พากันหาไม้

เสาที่จะท�าเสาเมรุ	 เลือกเอาต้นที่พองาม	 ล�าตรง	

ได้ช่วงยาวตามก�าหนด	 และหาไม้ไผ่ตามจ�านวน

ที่ต้องการมามอบให้คณะช่าง	 ซึ่งมีอยู ่ในเมือง

อุบลราชธานี	 ทั้งที่เป็นคฤหัสถ์และบรรพชิตที่จะ

มาช่วยกันสร้าง	 เมรุที่สร้างนี้จะต้องเป็นเมรุที่ชัก

ลากเลื่อนไปได้	เพื่อที่จะชักลากแห่ศพจากคุ้มหรือ

โฮงของท่านเจ้านายที่ถึงแก่กรรมไปสู่ข่วง	(บริเวณ

เมร)ุ	แต่ก่อนงานชกัลากนกนีจ้ะต้องชกัลากไปเผาที่

ทุ่งศรีเมือง	เมื่อได้เสาและไม้มาตามที่ต้องการแล้ว	 

ช ่ า งก็ จะ เริ่ มท� า เมรุ ตั้ ง แต ่ ถาก เสา 	 ไส เสา

ให้กลมเกลี้ยง	 และตั้งแม่ตะเฆ่แม่พะนอนตั้ง

เสาวางขื่อ	 เมื่อได ้รูปร ่างแล ้วก็จะประกอบ

เป ็นรูปนก	 โดยอีกพวกหนึ่งก็จะไปผ ่าไม ้ไผ ่

จักตอกตามที่นายช่างก�าหนด	 แล้วใช้ไม้ไผ่ที่

จั กแล ้ วนั้ นสานเป ็นโครงนกคือ	 สานเป ็น 

รปูศรษีะนก	หางนก	ปีกนก	แล้วนายช่างกจ็ะให้ลกู

น้องน�ากระดาษสามาปิดเป็นตัวนก	หัวนก	หางนก	

เสรจ็แล้วนายช่างกจ็ะลงมอืเขยีนลายด้วยสนี�้าตาม

ทีต้่องการเป็นลายกนกศรษีะ	ลายกนกปีก	ลายกนก

หางและยอดเมรุ

	 ในวันจะยกยอดเมรุนั้นจะต ้องมีการ

บวงสรวงบูชาครู	 อันมีขันหมากเบ็งซ ้ายขวา	 

ขันธ์	5	ขันธ์	8	 เทียนเล่มบาท	เทียนเล่มเบี้ย	 เงิน

ฮาง	8	ฮาง	ขันผ้า	ขันแพร	กระจกเงา	คือ	แว่น	หวี	

น�า้มนัหอม	หวัหม	ูบายศร	ีมะพร้าวอ่อน	กล้วยหอม	 

ผ้าขาว	 1	 วา	 ดอกไม้	 ธูป	 เทียน	 ส�ารับคาวหวาน	

หมากพลู	บุหรี	่เมื่อได้ครบถ้วนแล้ว	ก็จะยกขึ้นไป

ตั้งบนตั่งใหญ่	 แล้วนายช่างจุดธูปเทียนอ่านคาถา

อาคมขลังบูชาครู	 เสร็จแล้วก็ชักสายยกยอดเมรุ	

ขณะนั้นก็มีเครื่องฆ้องกลองพิณพาทย์ประโคม	

เมือ่ได้ยกยอดเมรแุล้ว	นายช่างกจ็ะประกอบตวันก	 

ใส่ศรษีะ	ใส่หาง	แล้วใส่ปีก	และทดสอบชกัสายปาก	

สายงวง	สายตา	คิ้ว	หมุนคอ	ส่งเสียงร้อง	ดูดังจะ

บินได้



นกหัสดีลิงค์30

	 ประเพณีสร้างเมรุนกหัสดีลิงค์นี้ 	 เป็น

ประเพณีสืบมาแต่โบราณ	 ได้กระท�ามาตลอด	 

นับเป็นประเพณีใหญ่ที่น ่าดูและน่าเกรงขาม	 

นกแต่ละตัวใช้เวลาสร้างอยู่ถึงสามเดือน	 ส่วนที่

นายช่างสงวนก็คือ	 ส่วนที่เป็นศรีษะนก	 เพราะจะ

ต้องกระท�าให้งวงนกเคลื่อนไหวได้	 ปากนกอ้าได้

หุบปากได้	 ตานกต้องกลอกกลิ้งไปมาได้	 ลืมตา

ได้หลับตาได้	 คิ้วนกก็พยักคิ้วได้	 หูนกก็โบกพัดไป 

มาได้	คอนกกห็นัไปได้รอบด้าน	จงึเป็นวชิาชัน้ยอด

ของการสร้างนก	 ลวดลายที่จะต้องเขียนล้วนเป็น

ลายไทยอันวิจิตรทั้งนั้น	 ไม่ว่าลายประกอบตัวนก	

ลายปีกนก	ขนนก	หางนก	ท�าให้เหมอืนของจรงิเท่า

ทีจ่ะท�าได้	ดจุดงัขนนกและปีกนกยงูฉะนัน้	ส�าหรบั

หอแก้วบนหลังนกก็จะต้องวิจิตรพิสดาร	 นับแต่

ลายฐาน	ลายเสา	ลายค้างคาว	ลายกบ	ลายหลังคา	

ลายหน้ามุขทั้ง	 4	 ด้าน	 ช่อฟ้า	 ใบระกา	 หางหงส	์ 

	 พระครูเกษมธรรมานุวัตร	 เล่าถึงการท�านกหัสดีลิงค์ว่า	 ก่อนจะเริ่มด�าเนินการท�า 

นกหัสดีลิงค์จะต้องท�าพิธีบอกกล่าวผู้ที่ถึงแก่กรรม	 เตรียมและจัดหาวัสดุอุปกรณ์	 ในการท�า 

เมรุนกหัสดีลิงค์	แบ่งการท�างานออกเป็น	4	ส่วน	คือ

	 1.	การปรับพื้นที่	ตีผัง	และปราสาทเมรุ

	 2.	การท�าตัวนกหัสดีลิงค์

	 3.	การท�าโลงบรรจุศพ

	 4.	งานประดับตกแต่งบริเวณโดยรอบ

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องจัดหา 
	 1.	ไม้แป้น	หน้า	6	ยาว	4	เมตร	หนา	2	นิ้ว		 	 	 12	แผ่น

	 2.	ไม้แป้น	หน้า	6	ยาว	4	เมตร	หนา	1	นิ้ว		 	 	 40	แผ่น

	 3.	ไม้หน้า	3	ยาว	4	เมตร	ประมาณ		 	 	 	 80-130	ท่อน

		 4.	ไม้	1	นิ้ว	X	1	นิ้ว	ยาว	4	เมตร	 	 	 	 80	ท่อน	

	 5.	ไม้ยูคาลิปตัส	เส้นผ่าศูนย์กลาง	6-8	นิ้ว	ยาว	8	เมตร		 4	ท่อน

	 6.	ไม้ยูคาลิปตัส	เพื่อท�ารั้วรอบเมรุ	ยาว	1	เมตร		 	 80	ท่อน

ลายเทพพนม	พรหมสีห่น้า	ลายบลัลงัก์	ลายบวั	ลาย

ยอดเมรุ	และนพศูล	ล้วนวิจิตรตระการตาทั้งนั้น

	 ส มั ย ก ่ อ นช ่ า ง ส� า คั ญ ใ นก า รท� า นก

ได้แก่	 พระครูวิโรจน์รัตโนบล	 (สมจิต	 บุญรอด)	 

ญาพ่อมหาเสนา	 วัดทุ่งศรีเมือง	 ช่างสาย	 ช่างส ี

จนถึงช่างค�าหมา	 (พ่อใหญ่ค�าหมา	 แสงงาม)	 

การสร ้างนกต้องมีการยกครู	 เครื่องยกครูมี	 

ขนัหมากเบง็คู	่(พานส�าหรบัใส่เครือ่งสกัการะ	มข้ีาว

ตอก	ดอกไม้	ธูป	เทียน	ประทีป	จัด	5	คู่	เรียกว่า	 

ขันธ์	5	จัดแปดคู่	เรียกว่า	ขันธ์	8	เย็บใบกล้วยติด

กันเป็นแหนบเหน็บดอกไม้ธูปเทียนเข้าที่	 เรียกว่า	 

ขันหมากเบ็ง	 หรือขันหมากเบ็ญก็เรียก)	 ขันผ้า	

ขันแพร	 เงินฮ้อย	 เงินฮาง	 เครื่องเงิน	 เครื่องคาย	

เหล้าไห	 ไก่ตัว	 หัวหมู	 บายศรี	 เครื่องพิณพาทย์	 

ราดตะโพน	ฆ้องกลองประโคม	เวลายกยอดเมรุ
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	 7.	เสาเพื่อตั้งบังคับฟืนไม้ยูคาลิปตัส	ยาว	3	เมตร		 	 6	ต้น

	 8.	ไม้ไผ่ใหญ่	(ไม้ไผ่บ้าน)	ยาวประมาณ	5-6	เมตร	ไม่น้อยกว่า		20	ล�า

	 9.	ไม้ไผ่น้อย	(ไม้ซ้างไพ)	ยาวประมาณ	5-6	เมตร	ไม่น้อยกว่า		50	ล�า

	 10.	ไม้อัด	หนา	4	มิลลิเมตร		 	 	 	 	 80	แผ่น

	 11.	ไม้อัด	หนา	3	มิลลิเมตร		 	 	 	 	 200	แผ่น

	 12.	ไม้อัด	หนา	20	มิลลิเมตร	(ใช้ท�าโลงศพ)	 	 	 10	แผ่น

	 13.	กระดาษมันปู	(สีเม็ดมะขาม)	 	 	 	 ประมาณ	200	แผ่น

	 14.	กระดาษตังโก	(สีด�า)	 	 	 	 	 ประมาณ	50	แผ่น

	 15.	กระดาษตังโก	(สีทอง)	 	 	 	 	 ประมาณ	200	แผ่น

	 16.	กระดาษเทา-ขาว	(ใช้ท�ารั้ว)	 	 	 	 ประมาณ	30	แผ่น

	 17.	โฟม	หนา	2	นิ้ว	(ใช้ท�าบัวหัวเสา)	 	 	 	 ประมาณ	20	แผ่น

	 18.	โฟม	หนา	0.5	นิ้ว	(ใช้ท�าขนนก)		 	 	 	 ประมาณ	40	แผ่น

	 19.	สีน�้าพลาสติก	(สีขาว)	 	 	 	 	 3	ถังใหญ่

	 20.	สีน�้าพลาสติก	(สีแดง)		 	 	 	 	 6	ถังเล็ก

	 21.	สีน�้าพลาสติก	(สีทอง)		 	 	 	 	 2	กระป๋องใหญ่

	 22.	สีสะท้อนแสง	สีเขียว	ขนาด	240	ซีซี	 	 	 15	ขวด

	 23.	สีสะท้อนแสง	สีเหลืองอ่อน	ขนาด	240	ซีซี	 	 15	ขวด

	 24.	สีสะท้อนแสง	สีส้ม/แสด	ขนาด	240	ซีซี	 	 	 15	ขวด	

	 25.	สีสะท้อนแสง	สีชมพู	ขนาด	240	ซีซี	 	 	 4	ขวด

	 26.	กาวลาเท็กซ	์(กระปุกใหญ่)		 	 	 	 36	กระปุก

	 27.	ลวดด�า	 	 	 	 	 	 	 4	มัด

	 28.	ลวดขาว	 	 	 	 	 	 	 1	กิโลกรัม

	 29.	ตะปู	4X7					 	 	 	 	 	 1	ลัง

	 30.	ตะปู	3X10					 	 	 	 	 	 1	ลัง

	 31.	ตะปู	2	เรียว					 	 	 	 	 	 5	กิโลกรัม

	 32.	ตะปู	1.5	เรียว					 	 	 	 	 	 3	กิโลกรัม

	 33.	ตะปูหัวโต	ตอกไม้อัด	 	 	 	 	 1-3	กิโลกรัม

	 34.	ผ้าคลุมนก	หน้ากว้าง	1.80	เมตร	ยาว	200	เมตร	 	 10	ผืน

	 35.	ผ้าขาว-ด�า		 	 	 	 	 	 20	ไม้

ไม้ โฟมไม้ไผ่ กระดาษตังโก (สีทอง)สีสะท้อนแสง
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การปรับพื้นที่ ตีผังและปราสาทเมรุ

 ปรบัพืน้ที ่ต้องปรบัให้ได้	2-3	ระดบั	ลดหลัน่ 

กันไป	แล้วแต่สถานที	่(ไม่เหมือนกัน)	โดยมีขนาด	

8	-	16	–	20	เมตร	(มาตรฐาน)	ชั้นบนสุด	ขนาด	

8	 X	 8	 เมตร	 ความกว้างของแต่ละชั้นอย่างน้อย	 

2	เมตร	เพื่อประกอบพิธีการต่างๆ	รวมถึงพิธีกรรม

ฆ่านกหัสดีลิงค์	(ชั้น	2)

 ตีผัง ตั้งเสา ขนาด	4	X	4	เมตร	โดยปกติ

เสาท�าจากไม้เนือ้แขง็	หรอืไม้ยคูาลปิตสั	ทีจ่ดัหาได้

สะดวก	สิ่งส�าคัญคือ	เสาต้องตรงและยาว	8	เมตร	

จ�านวน	4	ต้น	ฝังลงพืน้ดนิประมาณ	0.80-0.90	เมตร	 

ส่วนปลายเสาเหลือไว้ส�าหรับตียึดติดกับโครง

ปราสาท	0.60	เมตร	ฉะนัน้เสาจงึมคีวามสงูประมาณ	 

6.50	เมตร	จากพื้น

ถากเสา ไสเสา ให้เรียบ เสา ใช้ไม้เนื้อแข็ง หรือไม้ยูคาลิปตัส
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ชั้นปราสาทเมรุ
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การท�าชัน้ปราสาทเมร ุมวีธิกีารและข้อควรค�านงึคอื 

 ยกยอด/ยกคอสอง จะท�าให้ทราบถงึความ

เที่ยงตรงในการวางมุม ไม่เช่นนั้นจะลงเหลี่ยมไม่

ได้ เนื่องจากย่อ 12 เหลี่ยม โดยปกติมี 6 ชั้น (บาง

ครั้งมี 5 ชั้น) ตามความเชื่อที่ว่า คีก/คี่ อยู่ คู่ หนี 

(ค�าว่า คีก/คี่ อยู่ หมายถึง อยู่ด้วยกัน ส่วนค�าว่า  

คู่ หนี หมายถึง การพลัดพรากจากกัน หรือตาย

จากกัน) โดยใช้ไม้อัดตีชั้นของเมรุ ขนาด 60-55-

50-45-40-35 ลดหลั่นลงชั้นละ 5 เซนติเมตร  

เมื่อตีชั้นเสร็จแล้วจะท�าให้ทราบได้ว่าแต่ละชั้น

มีความกว้างเท่าไหร่ จึงวัดขนาดความกว้างของ

แต่ละชั้นเพื่อวางลายและแกะลาย ทาทับด้วย

กระดาษเงิน/ทอง ด้านในทาสีขาวรองพื้นหรือ 

ไม่ทากไ็ด้ (มองไม่เหน็) จากนัน้ปิดทบัด้วยลวดลาย 

(สับลาย)
ชั้นปราสาทเมรุ

การปรับพื้นที่และโครงสร้างปราสาทเมรุ
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ทากาวลาเท็กซ์ไม้อัด ปิดทับด้วยกระดาษทอง

จากนั้นน�าลวดลายที่สับเตรียมไว้ปิดทับกระดาษทอง

น�าขึ้นไปติดข้างบน ยึดศูนย์กลางเป็นแนว

เพื่อให้แต่ละชั้นตรงกัน

 บัวประดับไฟ ความสูง 2.00 เมตร ขึ้นไป 

ท�าจากไม้เนื้อแข็ง ไสให้กลม ตีกล่องให้มีลักษณะ

เป็นชั้น/เรียวแหลมขึ้นไปจนถึงยอดบัว ทาสี

หรือใช้กาวลาเท็กซ์ทาติดด้วยแผ่นกระดาษทอง  

ยอดบวัประดบัด้วยลายทีส่บัเตรยีมไว้และตดิโคมไฟ
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ท�าห้างส�าหรับวางโครงเมรุ ปูพื้นจากพื้นตีไม้โครง สูงประมาณ 1.80 – 2 เมตร ส�าหรับวางกองฟืน

เจาะตรงกลางให้ได้ขนาดเท่ากับโลงศพ ส�าหรับเมื่อเผา ศพจะตกลงมากลางกองฟืนพอดี
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ประดับเสาด้วยการตีกล่องเสา กว้างประมาณ 18 นิ้ว 

หรือ 0.35 เมตร ขึ้นอยู่กับรูปทรงและขนาดของนก 

มี 2 แบบ คือ เสาสี่เหลี่ยมเรียบ (ส่วนใหญ่ใช้ไม่มีนก) 

กับเสาห้าเหลี่ยม (ใช้กับมีนก)

ตกแต่งลวดลาย (สับลาย) ด้วยการทากาวไม้อัดติด

กระดาษทอง

น�าลายไปติดทับกระดาษทอง

หน้าเสาด้านในทาด้วยสีแดง (สีพลาสติก) ไม่ตกแต่งติดลวดลาย
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เสาห้าเหลี่ยม
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การท�าตัวนกหัสดีลิงค์
 การท�านกหัสดีลิงค์นั้น สร้างด้วยไม้ไผ่  

น�ามาจักเป็นริ้ว แล้วสานเป็นโครงรูปนก ท�าเมรุ 

หีบศพบนหลังนก เมื่อสร้างโครงรูปนกด้วยไม้ไผ่

เสร็จแล้ว น�ากระดาษ ผ้า มากรุให้ทั่ว แล้วเขียน

ลายด้วยสีให้เหมือนนกจริงๆ ส่วนส�าคัญคือ หัวนก  

จะต้องให้เคลือ่นไหวได้ เช่น งวงม้วนได้ ตากระพรบิ

ได้ หันคอได้ หูขยับได้ และอ้าปากร้องได้

 เมรนุกหสัดลีงิค์ โดยส่วนใหญ่สามารถท�าได้ 

2 รูปแบบ คือ ตัวนกหัสดีลิงค์อยู่ภายในกรอบ 

เสาเมรุ และตัวนกหัสดีลิงค์อยู่ภายนอกเสาเมรุ 

ซึ่งตัวนกจะมีขนาดใหญ่กว่าแบบที่ตัวนกหัสดีลิงค์

อยู่ภายในกรอบเสาเมรุ แบ่งการท�างานออกเป็น 

3 ส่วน ดังนี้

 1. โครงรูปนก 

 2. หัวนกและกลไกการเคลื่อนไหว

 3. ปีก ขน และหาง
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ตัวนกหัสดีลิงค์อยู่ภายนอกเสาเมรุ ตัวนกหัสดีลิงค์อยู่ภายในกรอบเสาเมรุ 

โครงรูปนก 
 การท�าโครงรูปนก สร้างด้วยไม้ไผ่ โดยวิธีการผ่าไม้ไผ่น�ามาจักเป็นริ้ว ขนาด 1.50 – 2 เซนติเมตร 

ความยาวมาตรฐาน 4 เมตร แล้วสานเป็นโครงรูปนก มัดด้วยลวดด�า เพื่อความแข็งแรง ไม่โยก เฉพาะ

มัดโครงสร้างตัวนกใช้เวลา 2 วัน เมื่อสร้างโครงรูปนกด้วยไม้ไผ่เสร็จแล้ว น�ากระดาษ ผ้า มากรุให้ทั่ว  

ลงสีขาวเพื่อให้กระชับตึง รอการลงสี เขียนลายต่อไป (เฉพาะส่วนหัว คอ) ส่วนตัวนกใช้วิธีการติดขนนก 

ซึ่งท�าจากโฟม ผ้า เขียนลายด้วยสีสะท้อนแสงให้เหมือนนกจริงๆ มัดด้วยลวดขาว
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ไม้ท�าโครงสร้างตวันก ใช้ไม้ไผ่ใหญ่ (ไม้ไผ่บ้าน) ไม้ไผ่ 1 ล�า

ผ่าได้ 16 ริว้ ใช้ประมาณ 30 ล�า และไม้ไผ่น้อย (ไม้ซ้างไพ)

ไม้ไผ่ 1 ล�า ผ่าได้ 8 ริ้ว ใช้ประมาณ 50 ล�า

มัดด้วยลวดด�า เพื่อความแข็งแรง ไม่โยก 

ใช้เวลาท�าตัวนก (โครงสร้าง) มัดเฉพาะตัวนก 2 วัน

ท�าหัวนก 1 วัน รวม 3 วัน

โครงรูปนก
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ใช้กระดาษ ผ้า มากรุให้ทั่ว ทาทับด้วยสีน�้าพลาสติกรองพื้นสีขาว
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ห่อหุ้มด้วยผ้า ทาสีขาวรองพื้นให้แข็ง

หัวนกและกลไกการเคลื่อนไหว
 หัวนก ท�าจากโครงไม้ไผ่ ใช้เข็มเย็บห่อหุ้ม

ด้วยผ้า ทาสีขาวรองพื้นให้แข็ง ระบายสี ประกอบ

ด้วยส่วนส�าคัญ เช่น 

 หงอนนก ใช้โฟมแกะ ระบายสีด้วยสี

สะท้อนแสง 

 ตา ท�าจากกะลามะพร้าว

 หู ทั้งสองข้างท�าจากไม้อัด ระบายสี 

 ปาก ใช้ลวดเส้นใหญ่ขดให้เป็นรูปปาก 

ห่อหุ้มด้วยผ้าขาว ทาสีให้แข็ง ปากนกจะท�าเสร็จ

เรียบร้อยไว้แล้วพร้อมกับหัวนก

 งา ท�าจากเครือไม้/เถาวัลย์ทั่วไปที่มี

ลกัษณะโค้งคล้ายๆ งา ชาวบ้านทัว่ไปเรยีกว่า เครอื

คอมหนาม 

 ยกไปติดตั้ง เพื่อให้หัวกับตัวเข้ากันจะ

ต้องไปปรับแต่ง บางครั้งใหญ่ไป บางครั้งเล็กไป 

เนื่องจากต้องท�าให้ขยับได้ เมื่อน�างวงใส่จะเป็น

ปัญหา

 งวง ท�าจากไม้ไผ่ดัดให้มีลักษณะโค้งงอ 

ขนาดลดหลั่นลงไป

 ปลายงวง (จมูก) ท�าจากลูกมะพร้าวแห้ง 

ขนาดพอเหมาะ 

 ยกงวงไปติดตั้งเข้ากับส่วนหัว เพื่อให้

สามารถเคลื่อนไหวได้
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หัวนก

เครือคอมหนาม น�ามาขูดผิวให้เรียบ ทาสีขาว

ท�าเป็นงา

ลูกมะพร้าวแห้ง

ใช้ท�าปลายงวง (จมูก)
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การท�างวง
 ท�าจากไม้ไผ่ขดเป็นกง เรียกว่า กงลูก

ระนาด ลกัษณะคล้ายฮวงคหุรอืฮวงกะต่า (ตะกร้า)  

ใช้ประมาณ 20-30 ชิ้น ขึ้นอยู่กับขนาดของหัวนก
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 ขดไม้ไผ่ให้มีลักษณะโค้งเป็นรูปกง โดยให้มีขนาดลดหลั่นลงไปเรื่อยๆ

 ใช้ตะปูเข็มตอกไม้ไผ่ (กง) ยึดติดกับไม้เนื้อแข็ง (หน้าประมาณ 2 เซนติเมตร) 

 เขียนหมายเลขก�ากับกงแต่ละอัน (เรียงล�าดับขนาดของกง)
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 ใช้ตะปูเข็มตอกกงให้เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน โดยใช้หวาย 4 เส้น (ข้างละ 2 เส้น) จึงจะยกได้ดี  

หากใช้หวาย 2 เส้น จะอ่อนเกินไปยกไม่ได้ (ที่เลือกใช้หวาย เนื่องจากหวายมีความเหนียว)

 ให้กงแต่ละอันมีระยะห่างกัน 15 เซนติเมตร

 เจาะรูตรงกลางด้านบนของกงทุกชิ้น เพื่อร ้อยเชือกไนล่อนส�าหรับเชื่อมต่อกับจมูก  

ให้สามารถดึงงวงให้กระดกขึ้น-ลงได้

 ใช้ผ้าห่อหุ้มงวง และใช้เข็มเย็บเก็บขอบตามรูปทรงของงวง ทาสีขาวรองพื้น เพื่อให้ผ้าแข็งตัว 

เจาะรู
ไม้เนื้อแข็ง

ไม้ไผ่

ไม้เนื้อแข็ง

เส้นหวาย
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 น�างวง ส ่วนที่ เป ็นปลายเส้นหวายทั้ง  

4 เส้นไปเชื่อมต่อกับส่วนหัวและปาก มัดด้วยลวด  

(สมัยก่อนใช้เส้นตอก) เย็บผ้าให้ต่อกัน ระบายสี 

เก็บงานให้เป็นชิ้นเดียวกัน

ทาด้วยสีน�้า ให้สีเหมือนกับงวงช้างมากที่สุด



นกหัสดีลิงค์ 53

เขียนลายด้วยสีสะท้อนแสงให้เหมือนนกจริงๆ
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 กลไกการเคลื่อนไหว เช่น งวงม้วนได้ ตาก

ระพริบได้ คอหันซ้ายขวาได้ หูกระพือได้ และอ้า

ปากร้องได้ (ปากขยับได้โดยใช้เอ็นดึง โยงเข้ากับ

เชือกงวง)

เชือกชัก 3 เส้น

เส้นขวา ชักให้หู ตา ขยับ

เส้นกลาง ชักให้งวง เคลื่อนไหว

เส้นซ้าย ชักให้ปากขยับ

 ใช้เท้าเหยียบ เพื่อให้งวงยกขึ้น-ลงได้  

 ใช้ 2 คน อยู่ในร่างนก หรือมากกว่านั้น  

เผื่อโยนขี้นก (โปรยทาน)
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ปีกและหาง

 ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

 1. ปีกนก ใช้ไม้อัดหนา 4 มิลลิเมตร เอาด้านยาวมาเรียงต่อกัน 6 แผ่น (7.20 เมตร) วาดโครง

ร่างรูปปีกนก ตัดเป็นรูปปีกนก เตรียมไม้ไผ่ขดให้เป็นรูปโค้ง ตามลักษณะปีก ใช้ไม้เนื้อแข็ง ขนาด  

1.00-1.50 นิ้ว ตียึดโครงไม้ไผ่ให้เป็นรูปปีกนก เพื่อไม่ให้ไม้อัดแตก ทาสีขาวรองพื้น ระบายสีด้วย 

สีสะท้อนแสง เช่น สีเหลือง สีแดง สีส้ม สีเขียว ตามจินตนาการของช่าง หรือตามความต้องการของ 

เจ้าภาพ ท�าสีให้เหมือนกันทั้ง 2 ปีก จากนั้นเคลือบด้วยแล็คเกอร์ 

ไม้อัดเรียงต่อกันตามแนวยาว 2 แถวๆ ละ 3 แผ่น
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ตียึดโครงไม้ไผ่ให้เป็นรูปปีกนก เพื่อไม่ให้ไม้อัดแตก

ระบายสีด้วยสีสะท้อนแสง ให้เหมือนกันทั้ง 2 ปีก
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น�ำไปประกอบเข้ำกับตัวนก
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 2. ขนนก ขนนกส่วนทีต่ดิอยูก่บัตวันก ส่วน

ล�ำตัวใช้โฟม ส่วนคอใช้ผำ้ ตัดเป็นชิ้นวำดระบำยสี 

เช่น สีแดง สีเขียว สีเหลือง ให้มีลวดลำยเหมือนกับ

ขนนก และให้มีสีตัดกันกับปีกนกเล็กน้อย ติดโดย

ใช้ลวดขำวมัดยึดกับโครงไม้ไผ่ 

 ขนหำงปกก้นนก เป็นไม้อัดที่ตีปิดอยู ่

กับโครงนก ทำสีขำวรองพื้น ระบำยสีให้เข้ำกับ

ปีกนก เฉพำะขนหำงเล็กๆ บำงครั้งระบำยสีคล้ำย 

เมล็ดข้ำว (สีเหลืองทอง) น�ำมำเรียงต่อกัน 

ขนนกส่วนที่ติดอยู่กับตัวนก (ส่วนล�ำตัว) ใช้โฟม 

ติดขนนก โดยใช้ลวดมัดยึดติดกับโครงไม้ไผ่

ขนหำงปกก้นนก ใช้ไม้อัด ระบำยสีให้เข้ำกับปีกนก

ขนนกส่วนที่ติดอยู่กับตัวนก (ส่วนคอ) ใช้ผ้ำ

หำงนกใช้ไม้อัด ระบำยสีให้เข้ำกับปีกนก

 3. หางนก ใช้ไม้อัดหนำ 4 มิลลิเมตร 

ตัดไม้อัดฉลุลำย ตีโครงด้วยไม้ไผ่เพื่อให้แข็งแรง 

ทำสีขำวรองพื้น ระบำยสีด้วยสีสะท้อนแสง เช่น  

สเีหลอืง สแีดง สส้ีม สเีขยีว ตำมจนิตนำกำรของช่ำง 

หรือตำมควำมต้องกำรของเจ้ำภำพ ด้ำนในทำสี

แดง จำกนั้นน�ำมำติดตั้งและยึดติดด้วยไม้เนื้อแข็ง 
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หำงนก ใช้ไม้อัด ด้ำนนอกระบำยสีให้เข้ำกับปีกนก ด้ำนในทำสีแดง น�ำมำติดตั้งและยึดติดกับไม้เนื้อแข็ง
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การท�าโลงบรรจุศพ
 บ�ำเพญ็ ณ อบุล (มรดกอสีำน. ม.ป.ป. : 30) 

กล่ำวถึง หีบศพเจ้ำนำยเมืองอุบลนั้นนิยมให้ช่ำง 

ตดัหบี หรอืเรยีกว่ำ ตดัเครือ่งมงคล โดยใช้ไม้กะบำก

แผ่นใหญ่ ตัดเป็นตัวหีบ เรียกว่ำ เหม ซึ่งประกอบ

ด้วยส่วนต่ำงๆ นบัแต่ฐำนหบี เรยีกว่ำ แม่คไีฟ สำม

ชัน้ต่อมำตำมล�ำดบั คอื วนัม่วง เข่ำ พรหม โบกคว�ำ่  

แอวขัน โบกหงำย (ที่ไว้ศพ) ปำกขัน ชั้นกระจังหีบ

ใหญ่ โบกคว�่ำหีบน้อย แอวขันหีบน้อย โบกหงำย

หบีน้อย ขัน้กะจงัหบีน้อย นพศลูสำมยอด รวมเป็น

ตวัหบีเตม็ยศส�ำหรบัผูม้ศีกัดิ ์(แต่ก่อนไม่นยิมบรรจุ

ศพผู้ดีด้วยหีบเขมรเช่นปัจจุบัน) ตัวหีบจะท�ำลำย

รดน�ำ้ หรอืปรลุำยทอง อนัมลีำยก้ำมป ูลำยบวัรอบ  

ลำยประจ�ำยำม ลำยทรงข้ำวบิณฑ์ ลำยแข้วยักษ์ 

ลำยลูกแก้ว สีที่ใช้นิยมใช้สีทองและสีด�ำ มีสีแดง

และสีน�้ำเงินเป็นลวดคั่นระหว่ำงลำยใหญ่และ

ก้ำมปู (ปัจจุบันหำดูได้ยำก เพรำะเศรษฐกิจท�ำให้

ศิลปะเปลี่ยนแปลงและคนก็มักงำ่ย)

ดวงปลี

โบกหงำยหีบน้อย

โบกหงำย

โบกคว�่ำ

โบกคว�่ำหีบน้อย
ตั่งไหม (ฝำปิดโลง)

ฝำปำระมี

ส่วนใหญ่ท�ำเป็นคู่

(4  ชั้น)
กระดูกงู

รองดูกงู

กระดูกงู
รองดูกงู

ท้องบ้ง/แอวขัน/เอวขัน

รองตีนหีบ/ฐำนรอง/

แม่คีไฟ
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ทำกำวลำเท็กซ์บนแผ่นไม้ที่ใช้ท�ำโลง ปิดทับด้วยแผ่นกระดำษทอง ใช้ผ้ำเช็ดและซับเบำๆ

เพื่อให้กระดำษทองเรียบไม่มีรอยย่น จำกนั้นน�ำลำยที่สับเตรียมไว้ มำปิดทับกระดำษทองด้วยกำวลำเท็กซ์บำงๆ

แล้วใช้ผ้ำเช็ดและซับเบำๆ เพื่อให้ลำยเรียบ ไม่มีรอยย่น
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ใช้แม็กซ์ยิงก�ำปั้นเสือ (ใช้ประดับฝำบำระมีหีบศพ) 

ใช้กำวลำเท็กซ์ติดเกล็ดพลอย (เหลื่อม) มีหลำกหลำยสี 

เพื่อตกแต่งลวดลำยให้สวยงำม
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ลอกลวดลำยจำกแบบ ลงบนกระดำษมันปู

ลวดลายประดับตกแต่ง
 กำรท�ำลวดลำยประดบัตกแต่ง เมรนุกหสัดี

ลิงค์สำมำรถท�ำได้ 4 วิธีคือ 

 1. กำรตอกฉลุฉำย/กำรแกะลำย/สับลำย

 2. กำรใช้เครื่องจิ๊กซอ

 3. กำรตัด/แกะโฟม

 4. กำรวำดระบำยสี 

การตอกฉลฉุาย/การแกะลาย/สบัลาย
 วัสดุอุปกรณ์ เช่น กระดำษมันปู (สีเม็ด

มะขำม) สิ่วและค้อนตอกสิ่ว 

 ลวดลำยที่ใช้วิธีกำรตอกฉลุลำย/กำรสับ

ลำยนีใ้ช้ประดบัตกแต่งลวดลำยบรเิวณชัน้ปรำสำท

เมรุ เสำเมรุ หีบศพ ฉัตร เสำรั้ว เป็นต้น

 พระครูเกษมธรรมำนุวัตร เล่ำว่ำ เริ่มใช้

สิ่วแกะลำย/สับลำย โดยกำรไปนั่งดูช่ำงเขำท�ำ 

จดจ�ำ คิดเอง ซื้อหนังสือลำยไทยมำดู แล้วน�ำมำ 

ลองท�ำ ในอดตีท�ำพมิพ์ (หนงัควำย) ลำยเดยีวตลอด  

ต�ำอิด (ครั้ งแรก) มีสิ่ ว 11 อัน ได ้สิ่ วจำก 

บ้ำนนำสะไมย์ จังหวัดยโสธร ซึ่งทำงวัดจ้ำง 

ช่ำงทุยให้มำท�ำศำลำโบสถ์ หอแก้วโนนอำรำม  

เห็นสิ่วช่ำงแล้วอยำกได้ (สิ่ว 1 ชุด มี 11 อัน รำคำ 

500 บำท ไม่มีขำย) พระครูเกษมฯให้ช่ำงท�ำให้

ในรำคำ 1,500 บำท โดยเริ่มจำกกำรท�ำโลงศพ  

ในปี พ.ศ. 2517 ปัจจุบันให้พ่อใหญ่ปำน บ้ำนไร่ 

เป็นผู้ท�ำสิ่วให้ ใช้เหล็กแหนบท�ำ
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ลวดลำยส่วนใหญ่ได้จำกกำรวำดด้วยตัวเอง 

โดยดูตัวอย่ำงลวดลำยจำกหนังสือลำยไทย

และจำกส่วนของกำรประดับลวดลำยตกแต่งภำยในวัด

ตอกฉล/ุแกะลำย/สบัลำย โดยใช้สิว่และค้อนตอกสิว่

สำมำรถตอกกระดำษได้หนำ 15 แผ่น X 4 = 60 

แต่มีผลกระทบคือ ปวดเอว
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ตัวอย่ำงลวดลำยที่ใช้วิธีกำรตอกฉลุลำย/กำรแกะลำย/สับลำย
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ใช้เครือ่งจิก๊ซอตดัตำมรอยดนิสอทีล่อกลวดลำยจำกแบบ

ทำรองพื้นด้วยสีทองทั้ง 2 ด้ำน / ทำรองพื้นด้วยสีทอง 1 ดำ้น อีกด้ำนทำรองพื้นสีแดง

ลงสีวำดลวดลำยด้วยสีสะท้อน

ลอกลวดลำยจำกแบบ ลงบนแผ่นไม้อัด

การใช้เครื่องจิ๊กซอ 
 วัสดุอุปกรณ์ ไม้อัด สี จิ๊กซอ 

 ใช้ท�ำลวดลำยประดับตกแต่งบริเวณยอดปรำสำทเมรุ เสำรั้ว เป็นต้น
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ใช้ประดับตกแต่งยอดปรำสำทเมรุ

โหง่ (กนก) ใช้ไม้อัด 15-20 มิลลิเมตร ประดับตกแต่งที่

เหลี่ยมมุมของปรำสำท มุมละ 3 อัน มี 3 ขนำด คือ 

1) ขนำดใหญ่ 19.5 X 24 นิ้ว จ�ำนวน 24 อัน ใช้

ประดับตกแต่งชั้นที่ 1-2 

2) ขนำดกลำง 6 X 18 นิ้ว จ�ำนวน 36 อัน ใช้ประดับ

ตกแต่งชั้นที่ 3-4-5 

3) ขนำดเล็ก 4 X 14 นิ้ว จ�ำนวน 12 อัน  

ใช้ประดับตกแต่งชั้นที่ 6
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ลำยกระจัง เป็นลำยที่ใช้มำก ติดด้ำนบนแต่ละชั้น กระจังรวน จะเอียงซำ้ยหรือเอียงขวำก็ได้ 

ใส่ดำ้นล่ำงของแต่ละชั้น
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ลำยประจ�ำยำม ใช้ติดรั้วด้ำนนอก
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ใช้คัตเตอร์ตัดโฟม (ขนนก)

การตัด/แกะโฟม
 วัสดุอุปกรณ์ โฟม เครื่องตัดโฟม คัตเตอร์ 

สี ใช้ท�ำขนนก หำงนก บัวหัวเสำ สังวำล เพดำน 

เป็นต้น
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ใช้มีดแกะโฟม
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ใช้เครื่องตัดโฟม (ดัดแปลงขึ้นเอง)

ใช้เครื่องตัดโฟมแบบไม้ปิ้งไก่ (ดัดแปลงขึ้นเอง)
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การวาดระบายสี
 วัสดุอุปกรณ์ โฟม ไม้อัด พู่กัน สี 

 ใช้ท�ำขนนก หำงนก เป็นต้น
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งานประดับตกแต่งบริเวณโดยรอบ

ฉัตร เสำรั้ว
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ตัวอย่ำงงำนประดับตกแต่งบริเวณโดยรอบ
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พิธีศพ
	 แบบเมรุนกหัสดีลิงค์

	 บ�ำเพ็ญ	ณ	 อุบล	 (อุบล	 200	 ปี	 :	 131)	

เล่ำว่ำ	 ในพิธีญำติพี่น้องจะแต่งตัวนุ่งขำวห่มขำว	

เมื่อพร้อมกันแล้วญำติผู ้ใหญ่ที่เป็นประธำนจะ

น�ำขันธ์	5	ประกอบด้วย	เทียน	5	คู	่ดอกไม้	5	คู่	 

ขอขมำศพ	แล้วน�ำศพสูเ่มรนุก	เมือ่ตัง้ศพเรยีบร้อย

แล้ว	 นิมนต์พระเถระที่สี่ขึ้นนั่งบนที่นั่งหลังนก	

เพื่ออ่ำนคัมภีร์บนนกนั้นด้วย	 กระบวนแห่ศพ

จะน�ำเชือกหนังอย่ำงดีผูกมัดกับฐำนนก	 ซึ่งท�ำ

เป็นตะเข้ใหญ่	 3	 เส้น	 แล้วจัดคนเขำ้แถวตำมเส้น

เชือกนั้นเป็น	3	แถว	กระบวนสุดท้ำยคือ	ต้นแถว	 

จะมีคนหำฆ้องใหญ่ตีให้สัญญำณน�ำหน้ำแถว	 

ถดัมำกจ็ะเป็นกระบวนพณิพำทย์เครือ่งประโคมแห่	 

มีคนถือธงสำมหำงและธงซ่อ	 ธงชัย	 กระบวน

หอก	 กระบวนดำบ	 กระบวนช้ำง	 กระบวนเครื่อง

ยศของผู้ตำย	 แล้วจึงถึงกระบวนชักลำกด้วยเชือก	 

3	 เส้นดังกล่ำว	 เมื่อได้สัญญำณแล้วก็พร้อมกันดึง

นกให้เคลื่อนที่แห่ไปตำมถนนจนถึงวัด	 กระบวน

ท้ำยคือ	 กระบวนผู้ที่จะใช้ท่อนไม้งัดตะเข้นกใหญ่	 

หำกติดขัด	 ในกำรแห่นกใหญ่จะมีคนมำร่วม

กระบวนมำก	เรยีกว่ำ	พร้อมทัง้บ้ำนเมอืงเลยทเีดยีว	

เพรำะถือว่ำเป็นกำรแสดงควำมเคำรพรักแก่ผู้ตำย

เป็นครั้งสุดท้ำย	 แม้แต่เจ้ำนำยที่เป็นญำติกันอยู่ที่

เมืองอื่นก็มำร่วมงำนด้วย
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	 พระครูเกษมธรรมำนุวัตร	 เล่ำว่ำ	 ปัจจุบัน 

เมื่อสร้ำงเมรุนกหัสดีลิงค์เสร็จเรียบร้อยแล้ว	 

ในวันนั้นจะเริ่มพิธีทำงศำสนำ	 ณ	 สถำนที่ที่ศพ 

ตั้งอยู่เสียก่อน	แล้วจึงเชิญศพมำขึ้นนก	ซึ่งมีขบวน

เตรียมพร้อมอยู่แล้ว	 คือ	 ผู้ที่เคำรพนับถือท่ำน 

ผู้ถึงแก่กรรมนั้นก็จะมำรวมกัน	 แต่ละคนล้วนแต่

แต่งตัวสมฐำนะของตน	บ้ำงก็นุ่งขำว	 หรือแต่งตัว

ให้เป็นที่เรียบร้อย	 ตำมธรรมเนียมประเพณีนิยม	

จำกนั้นแห่ศพไปรอบๆ	 เมรุนกหัสดีลิงค์	 (วนขวำ/

ทวนเข็มนำฬิกำ	จนครบ	3	รอบ)	แล้วเชิญศพขึ้น

นกเป็นที่เรียบร้อย	จำกนั้นก็ตั้งศพสมโภชอยู่	3	วัน	

มีมหรสพครบงันตลอดทั้ง	 3	วัน	มีกำรตั้งโรงทำน	

ใครไปในงำนไม่ต้องอดอยำก	 มีข้ำวปลำอำหำรให้

ได้กินกันทั้ง	3	วัน

ตั้งขบวนแห่ไปยังเมรุนกหัสดีลิงค์
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เมื่อน�ำศพเทียบเมรุแล้ว พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนำ

สมโภชตำมก�ำลังของเจ้ำภำพและญำติ (โดยปกติจะตั้งสมโภช 3 วัน)

จนกระทั่งถึงก�ำหนดวันประชุมเพลิง/พระรำชทำนเพลิงศพ
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ประเพณีกำรท�ำศพแบบนกหัสดีลิงค์ถือเป็นงำนใหญ่ เจ้ำภำพจึงต้องจัดโรงทำนไว้

เป็นประจ�ำตลอด 3 วัน คนที่มำในงำนไม่ให้อดอยำกได้มีอำหำรกินทุกมื้อ
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พิธีพระรำชทำนเพลิงศพ

	 ในวันที่	3	ตอนบ่ำย	

	 เวลำ	13.00	น.	พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนำ

	 เวลำ	16.00	น.	พิธีพระทำนเพลิงศพและพิธีฆ่ำนกหัสดีลิงค์	

	 เวลำ	20.00	น.	ท�ำพิธีถวำยเพลิง	(เผำจริง)
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พิธีพระรำชทำนเพลิงศพ
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พิธีฆ่านกหัสดีลิงค์
	 กำรฆ่ำนกนี้เป็นพิธีอันสืบกันมำแต่โบรำณ	

หำกไม่ฆ่ำนกแล้วถือว่ำคะล�ำจะเกิดเหตุเพทภัยแก่

บ้ำนเมือง	 ส�ำหรับผู้ที่จะฆ่ำนกนั้นจะต้องเป็นผู้มี

ตระกลูสบืเชือ้สำยมำจำกเมอืงตกัศลิำ	อนัหมำยถงึ	

เมอืงเชยีงฮุง้มำแต่โบรำณ	หำกมใิช่เชือ้สำยนีแ้ล้วก็

ไม่อำจที่จะท�ำกำรฆ่ำนกได้

	 พระครู เกษมธรรมำนุวัตร	 ท ่ำนเป ็น 

พระอำจำรย์ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและช�ำนำญ

กำรในกำรประกอบพิธีกรรมฆ่ำนกหัสดีลิงค์ใน

งำนพระรำชทำนเพลิงศพพระครูหรือพระเถระ

ผูใ้หญ่	ซึง่ท่ำนมคีวำมคดิควำมเชือ่มำจำกประเพณี

โบรำณของเมืองอุบลที่ได้สืบทอดกันมำนำน	คณะ

ประกอบพิธีร่วมกับพระครูเกษมธรรมำนุวัตรนั้น	

จะต้องมีเชื้อสำยมำจำกเจ้ำเมืองเกษมสีมำเดิม	 

ซึ่งสืบทอดในฐำนะเป็นลูกหลำนของอัญญำสี่	

ตระกูล	วรรำช	รำชบุตร	และอุปฮำด	โดยท่ำนเล่ำ

ให้ฟังว่ำ	 ผู้ที่จะร่วมประกอบพิธีกรรมนี้	 ถ้ำไม่เป็น

เชื้อสำยของเจ้ำเมืองแล้ว	 จะท�ำพิธีนี้ไม่ได้	 เพรำะ

ไม่มเีชือ้สำยจำกอญัญำสีข่องเจ้ำเมอืงเดมิ	ถ้ำใครท�ำ

ผิดประเพณีนี้ก็จะมีอันเป็นไป	 หรือขณะประกอบ

พธิอียูน่ัน้กจ็ะเกดิอำเพศขึน้	จำกควำมเชือ่ดงักล่ำว	

ผู ้ที่จะประกอบพิธีนี้จึงเป็นชำวบ้ำนเกษมที่สืบ

เชื้อสำยจำกเจ้ำเมืองเก่ำ	 ปัจจุบันอยู่ในฐำนะเป็น 

ลูกหลำนของเจ้ำวรรำชคือ	 นำงทำ	 บุดดำพันธ์	

แสดงเป็นนำงสีดำ	โดยมีผู้ร่วมประกอบพิธีซึ่งมีพื้น

ฐำนกำรเล่นลเิกมำก่อน	เป็นกำรน�ำพืน้ฐำนกำรเล่น

ลิเกมำประยุกต์ใช้	และมีกำรบรรเลงดนตรีท�ำนอง

พื้นบ้ำนประกอบพิธีฆ่ำนกหัสดีลิงค์ด้วย
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 เครื่องบูชำครูก่อนท�ำพิธีฆำ่นก	เรียกวำ่	คำยหน้ำ	หมำยถึง	เครื่องบูชำบวงสรวงก่อนที่จะไปฆ่ำ 

นกหัสดีลิงค์นั้นจะต้องมีกำรบวงสรวงเขำ้ทรงเสียก่อนตำมประเพณีโบรำณ

พานคาย	(เชญินำงสดีำ	ในพธิฆ่ีำนก)	ประกอบด้วย	

-	กล้วย	1	หวี	

-	เทียนใหญ่สีเหลือง	(เทียนเล่มบำท)	1	คู่

-	 ขันธ์	 5	 (เทียนเล่มเล็กสีเหลือง	 5	 คู่	 ดอกไม้ 

สขีำว	5	คู)่

-	เงิน	12	บำท

-	แป้ง

-	แว่น	(กระจก)

-	หวี

-	เหล้ำขำว	1	ขวด

-	บำ้ง	(กรวยหรือซวยดอกไม้)	4	บ้ำง

พานคายอ้อ	(พำนยกครู)	ประกอบด้วย	

-	เหล้ำ	1	ขวด

-	ผ้ำผนืแพรวำ	(ผ้ำถงุ	1	ผนื	ผ้ำขำวม้ำ	1	ผนื)

-	ขันธ์	8	(เทียนเล่มเล็ก	8	คู่	ดอกไม้สีขำว	8	คู่)

-	ธนู

-	ดำบ

-	เทยีนเล่มใหญ่สเีหลอืง	(เทยีนเล่มบำท	1	คู)่

-	แป้ง

พำนคำยอ้อ (พำนยกครูมโหรี)
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	 เมือ่ขบวนแห่นำงสดีำไปถงึบรเิวณทีต่ัง้เมรุ

นกหัสดีลิงค์แล้ว	 จะแห่เจ้ำนำงสีดำนั้นไปรอบๆ	

นกหัสดีลิงค์	3	รอบ	โดยแต่ละรอบเสนำจะท�ำท่ำ 

ล่อหลอกนก	 นกก็จะแสดงอำกำรหันซ้ำยหันขวำ	

งวงกวัดแกว่ง	 ไขว่คว้ำ	 ตำกระพริบ	 หูกระพือ	 

อ้ำปำกร้องเสียงดัง	 พร้อมที่จะต่อสู้	 ฝ่ำยเสนำจะ 

ฆ่ำนก	 แต่นกไม ่ตำย	 จึงน�ำพำนคำยไปเชิญ 

เจ้ำนำงสีดำ	เพื่อฆ่ำนกหัสดีลิงค์	ฝ่ำยนำงสีดำก็ไม่

รั้งรอ	พอได้จังหวะก็แผลงศรไปที่นกหัสดีลิงค์

บุญมี สำยสิงห์.* 5 กุมภำพันธ์ 2555

* พ่อจ�้ำ หมำยถึง ขวัญบ้ำน หรือผู้เชิญ

ในพิธีเลี้ยงคอบผีปู่ตำ หรือสื่อกลำงผู้แทน

คนทั้งหมู่บ้ำน
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มโหรีฆ่ำนก

นำงสีดำใช้ลูกศรยิงไปยังตัวนก

ทิ้งทำน

ลูกศรจะเสียบตัวนก ณ ต�ำแหน่งที่ท�ำเครื่องหมำยไว ้

คนที่อยู่ข้ำงในรำ่งนก ก็จะเทน�้ำสีแดงที่เตรียมไว ้

ออกมำตำมลูกศร ประหนึ่งนกหลั่งเลือด

	 เมือ่ศรปักอกนก	คนทีอ่ยูด้่ำนในร่ำงนกกจ็ะ

เทน�้ำสีแดงที่เตรียมไว้ออกมำตำมรูลูกศรประหนึ่ง

นกหลั่งเลือด	 งวงตก	 ตำหลับ	 เป็นสัญญำณว่ำ 

นกหัสดีลิงค์ตำยแล้ว	บริวำรของนำงสีดำก็จะช่วย

กันเอำหอกเอำดำบฟันนกหัสดีลิงค์	 จำกนั้นช่ำง

นกก็จะน�ำผ้ำขำวม้ำมำมัดส่วนหัวนก	แล้วหันหน้ำ

นกเข้ำไปทำงที่ศพตั้งอยู่	 ก็จะเป็นอันเสร็จพิธีฆ่ำ 

นกหัสดีลิงค์	 แล้วเตรียมกำรเผำศพ	 ด้ำนหำงนกก็

จะมีคนโยนขนม	มะพร้ำว	กล้วย	และผลไม้ต่ำงๆ	 

ให้ผู ้ที่มำร ่วมงำนได้แย่งกันเป็นที่สนุกสนำน	 

ถือเป็นกำรโปรยทำนไปในตัว
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งวงตก ตำหลับ เป็นสัญญำณว่ำ นกตำย
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หลังจำกเผำนกและเมรุแล้ว

คืนนั้นจะมีมหรสพสมโภชอัฐิไปด้วย

	 รุ ่งเช้ำประกอบพิธีสำมหำบ	 เก็บอัฐิและ

ท�ำบุญแจกข้ำวอุทิศส่วนกุศลแก่ผู ้ตำย	 แล้วน�ำ

อัฐิไปก่อธำตุบรรจุหรือท�ำพิธีลอยอังคำรต่อไป	 

เป็นอันเสร็จพิธี

เครื่องประกอบพิธีสำมหำบ
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พิธีสำมหำบ งำนพระรำชทำนเพลิงศพพระเทพมงคลเมธี (ชม ธม.มธีโร ป.ธ. 6, น.ธ. เอก)

อดีตที่ปรึกษำเจ้ำคณะจังหวัดนครพนม และอดีตเจำ้อำวำสวัดมหำธำตุ
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เมรุนกหัสดีลิงค	์
	...ผลงานพระครูเกษมธรรมานุวัตร

พ.ศ.	2540

	 -	วดัเกษมส�ำรำญ	อ�ำเภอตระกำรพชืผล	จงัหวดัอบุลรำชธำน	ี(พระครนูนัทปัญญำจำรย์		(พร	นนทฺปญโญ)

	 -	วัดธัญญตมำรำม	อ�ำเภอกุดขำ้วปุ้น	(พระครูศุภกิจโกศล)

	 -	วัดสี่แยกคูณสวรรค	์อ�ำเภอพนำ	จังหวัดอ�ำนำจเจริญ	(พระครูไพศำลอรัญกิจ)

พ.ศ.	2541

	 -	วัดบ้ำนสองคอน	อ�ำเภอโพธิ์ไทร	จังหวัดอุบลรำชธำนี	(พระครูหลวงพ่อทองดี)

พ.ศ.	2542

	 -	วัดบ้ำนนำนำงวำน	ต�ำบลม่วงใหญ่	อ�ำเภอโพธิ์ไทร	จังหวัดอุบลรำชธำนี	(พระครูทน)

พ.ศ.	2543

	 -	วัดบ้ำนบุ่งเขียว	อ�ำเภอชำนุมำน	จังหวัดอ�ำนำจเจริญ	(พ่อท่ำนด่อน)

	 -	วดับ้ำนหนองทนันำ	อ�ำเภอกดุข้ำวปุน้	จงัหวดัอบุลรำชธำน	ี(พ่อท่ำนหงวน	(อนิทปัญญำโสภณ)

พ.ศ.	2544

	 -	วัดบ้ำนตูม	อ�ำเภอโพธิ์ไทร	จังหวัดอุบลรำชธำนี	(หลวงพ่อเพชร)

พ.ศ.	2545

	 -	วัดบ้ำนสะพือใต้	(ท่ำค้อ)	อ�ำเภอพิบูลมังสำหำร	จังหวัดอุบลรำชธำนี

พ.ศ.	2546

	 -	วัดบ้ำนนำขี้เหล็ก	แขวงสะหวันนะเขต	ประเทศลำว	(หลวงพ่อทำ	อำจำโร)

	 -	วัดบ้ำนโนนสว่ำงแก้งโคน	แขวงสะหวันนะเขต	ประเทศลำว	(หลวงปู่สูน	สุนทะโร)
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พ.ศ.	2547

	 -	วดับ้ำนโนนค้อ	อ�ำเภอโนนคณู	จงัหวดัศรสีะเกษ	(พระครพูทิกัษ์ธรรมถำวร	เจ้ำคณะอ�ำเภอโนนคณู)

	 -	วัดบำ้นดงจงอำง	อ�ำเภอมหำชนะชัย	จังหวัดยโสธร	(พระครูโกศลธรรมสำร)

พ.ศ.	2548

	 -	วัดทุ่งศรีเมือง	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดอุบลรำชธำนี	(พระรำชรัตโนบล)

พ.ศ.	2549

	 -	วัดดู่ทุ่ง	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดยโสธร

	 -	วัดปัจฉิม	ต�ำบลบ้ำนดู่	อ�ำเภออำจสำมำรถ	จังหวัดร้อยเอ็ด	พระครูศิริวรรณำภรณ์	

	 (พันธ์	ฉวิวัณ.โณ)	น.ธ.เอก

พ.ศ.	2550

	 -	วัดบำ้นโนนสวำง	ต�ำบลโนนสวำง	อ�ำเภอกุดข้ำวปุ้น	จังหวัดอุบลรำชธำนี	(ญำท่ำนเหลื่อน)

พ.ศ.	2551

	 -	วัดหนองบัวไชยวำน	อ�ำเภอกันทรำรมย์	จังหวัดศรีสะเกษ	(ญำท่ำนสิงห์)

พ.ศ.	2552

	 -	วดักนัทรำรมย์	อ�ำเภอกนัทรำรมย์	จงัหวดัศรสีะเกษ	(ญำท่ำนอ้วน	เจ้ำคณะอ�ำเภอกนัทรำรมย์)

	 -	วัดปำ่สำมัคคีศิริพัฒนำรำม	(กุดโพนทัน)	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดหนองบัวล�ำภู	พระครูปภัศรคุณ	

	 (หลวงปู่ญำทำ่นบุญเลิศ	ปภสฺสโร)

พ.ศ.	2553

	 -	วัดโนนผึ้ง	บ้ำนโนนผึ้ง	ต�ำบลโนนสัง	อ�ำเภอกันทรำรมย	์จังหวัดศรีสะเกษ	(หลวงพ่อ	ประสำร)

	 -	วัดทุ่งสว่ำงชัยภูมิ	ต�ำบลในเมือง	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดยโสธร	(ดร.บ�ำเพ็ญ	ณ	อุบล)

พ.ศ.	2555

	 -	วัดศรีตระกำร	ต�ำบลขุหลุ	อ�ำเภอตระกำรพืชผล	จังหวัดอุบลรำชธำนี

	 พระครูสิริธรรมำกร	(บุดดำ	สุภท.โท)	อดีตเจ้ำอำวำสวัดศรีโพธิ์ชัย	และ

	 อดีตเจำ้คณะอ�ำเภอตระกำรพืชผล	จังหวัดอุบลรำชธำนี

	 -	วัดดงเค็ง	เทศบำลต�ำบลประทำย	อ�ำเภอประทำย	จังหวัดนครรำชสีมำ

	 เจ้ำคุณพระปริยัติมุนี	(จันดี	อนำลโย	ป.ธ.6)

	 -	วัดหนองงูเหลือมใต้	ต�ำบลหนองงูเหลือม	อ�ำเภอเบญจลักษ์	จังหวัดศรีสะเกษ

	 พระครูพินิตศำสนกำร	(ลี	อุต.ตโม)	อดีตเจ้ำคณะต�ำบลกิตติมศักดิ์	และ

	 อดีตเจำ้อำวำสวัดหนองงูเหลือมใต้

	 -	วัดเหนือ	อ�ำเภอเขมรำฐ	จังหวัดอุบลรำชธำนี	เจ้ำคุณพระศีลวิสุทธำจำรย์	

	 (พรหมำ	ญำณจำร	ีป.ธ.	6)	อดตีเจ้ำอำวำสวดัเหนอื	และอดตีทีป่รกึษำเจ้ำคณะจงัหวดัอบุลรำชธำนี
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ตัวอย่างเมรุนกหัสดีลิงค์
โดย พระครูเกษมธรรมานุวัตรและคณะ

เมรุนกหัสดีลิงค์งำนพระรำชทำนเพลิงศพพระรำชรัตโนบล (พิมพ์ นำรโท)

ณ วัดทุ่งศรีเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี (พ.ศ. 2548)
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เมรุนกหัสดีลิงค์งำนพระรำชทำนเพลิงศพพระครูศิริวรรณำภรณ์ (พันธ์ ฉวิวัณ.โณ) น.ธ.เอก

ณ วัดปัจฉิม ต�ำบลบ้ำนดู่ อ�ำเภออำจสำมำรถ จังหวัดร้อยเอ็ด (พ.ศ. 2549)
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เมรุนกหัสดีลิงค์ งานพระราชทานเพลิงศพรองเจ้าคณะอ�าเภออาจสามารถ

อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด  (พ.ศ. 2549)
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เมรุนกหัสดีลิงค์งานพระราชทานเพลิงศพญาท่านเหลื่อน

ณ วัดบ้านโนนสวาง ต�าบลโนนสวาง อ�าเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. 2550)
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เมรุนกหัสดีลิงค์ 

ณ วัดกันทรารมย์ อ�าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ (พ.ศ. 2552)
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เมรุนกหัสดีลิงค์ งานพระราชทานเพลิงศพพระครูปภัศรคุณ (หลวงปู่ญาท่านบุญเลิศ ปภัส.สโร)

ณ วัดป่าสามัคคีศิริพัฒนาราม (กุดโพนทัน) อ�าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล�าภู (พ.ศ. 2552)



นกหัสดีลิงค์ 101

เมรุนกหัสดีลิงค์

ณ วัดโนนผึ้ง ต�าบลโนนสัง อ�าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ (พ.ศ. 2553)
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เมรุนกหัสดีลิงค์ (จ�าลอง) งานฌาปนกิจศพ ดร.บ�าเพ็ญ ณ อุบล

ณ วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดยโสธร (พ.ศ. 2553)
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เมรุนกหัสดีลิงค์ งานพระราชทานเพลิงศพพระครูสิริธรรมากร (บุดดา สุภท.โท)

อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโพธิ์ชัย อดีตเจ้าคณะอ�าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ณ วัดศรีตระการ ต�าบลขุหลุ อ�าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. 2555)
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เมรุนกหัสดีลิงค์ งานพระราชทานเพลิงศพเจ้าคุณพระปริยัติมุนี (จันดี อนาลโย ป.ธ.6)

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอ�าเภอประทาย เจ้าอาวาสวัดดงเค็ง

ณ วัดดงเค็ง เทศบาลต�าบลประทาย อ�าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2555)
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เมรุนกหัสดีลิงค์ งานพระราชทานเพลิงศพพระครูพินิตศาสนการ (ลี อุต.ตโม)

อดีตเจ้าคณะต�าบลกิตติมศักดิ์ และอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองงูเหลือมใต้

ณ วัดหนองงูเหลือมใต้ ต�าบลหนองงูเหลือม อ�าเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ (พ.ศ. 2555)
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เมรุนกหัสดีลิงค์ งานพระราชทานเพลิงศพเจ้าคุณพระศีลวิสุทธาจารย์ (พรหมา ญาณจารี ป.ธ. 6)

อดีตเจ้าอาวาสวัดเหนือ และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี

ณ วัดเหนือ อ�าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. 2555)
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เมรุนกหัสดีลิงค์ (จ�าลอง)

ณ พิพิธภัณฑ์เมืองเกษมสีมา วัดเกษมส�าราญ ต�าบลเกษม อ�าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

(พ.ศ. 2555)
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คณะช่างฝ่ายสงฆ์

พระครูเกษมธรรมานุวัตร

(หัวหน้าคณะช่าง)

พระอานันท์ เฝือฝั่น

(อานน.โท) มรณภาพ

พระอธิการเทิน สารโท พระคมสัน เจริญวงศ์

พระสุวรรณ์ สีหา

(ปิยวณ.โณ)

พระแก้ว ทาบุดดา

(สิริจน.โท)

พระพรมมา เครือสีดา

(ชาคโร)

พระคาดี ยายวน

(ติกขญาโณ)

พระรัชพล วงค์สอน

(เตชปุญโญ)

พระใคร บุญโท

(สจฺจวโร)

คณะช่างผู้สร้างเมรุนกหัสดีลิงค์

พระบุญเพ็ง สีหล้า

(ปภากโร)
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คณะช่างฝ่ายฆราวาส

นายเคน ทองเลิศ

นายบรรชา ทองสรรค์

นายส�าเลิง บุญเติม

นายสุวรรณ์ บุดดาพันธ์

นายส�าราญ แข่งขัน

นายครีม สายสิงห์

นายนิกร จันทะเสน

นายสอน บุญถูก

นายค�าดี ลาเบิกบาน
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คณะผู้ประกอบ

พิธีกรรมฆ่านกหัสดีลิงค์

พระครูเกษมธรรมานุวัตร

ฝ่ายขบวนแห่นางสีดา

นายสิม แสงทอง
ถือพานคายอ้อ
(พานยกครู)

นายค�าดี ลาเบิกบาน 
ถือพานธนู-ดาบ

นายครีม สายสิงห์
ถือพานคาย

นายหนู โพธิ์ตาด 
เพชฌฆาตล่อนก

นางทา บุดดาพันธ์
นางสีดา

นางฐิติพร บุญวัง
ถือป้ายขบวนนางสีดา

นางสาวจติราพร โจระสา
ถือพานพุ่ม

นางสาวสายสมร จนัทะเสน
ถือพานพุ่ม
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ฝ่ายมโหรี (ขบวนแห่นางสีดา) คณะเกษมศิลป์กองยาว

นางค�าพา ผลจันทร์ 
ฟ้อนร่วมขบวนแห่

นางอ่อนสี จันทะเสน
ฟ้อนร่วมขบวนแห่

นายประสิทธิ์ โพธิ์พา
ตีฉิ่ง มือฉาบ

นายกองศูนย์ แก้วลี
มือพิณ

นายหน ูแสงมณ ี(ธงชยั)
มือกลองยาว

นายสมจิตร ทองค�า
มือกลองยาว

นางราตรี การัตน์ 
ฟ้อนร่วมขบวนแห่

 นางสาวไมตร ีผลจนัทร์
ฟ้อนร่วมขบวนแห่

นางบญุกอง ลาเบกิบาน
ฟ้อนร่วมขบวนแห่

ฝ่ายขบวนแห่นางสีดา(ต่อ)

นายสวาสดิ์ การัตน์
มือกลองยาว

นายบุญมี สายสิงห์
ฟ้อนร่วมในขบวนแห่

นายอัมพร แก้วกนก
ฟ้อนร่วมในขบวนแห่
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ฝ่ายมโหรี (ขบวนแห่นางสีดา) คณะเกษมศิลป์กองยาว(ต่อ)

นายสุพี แข่งขัน
มือกลองยาว

นายพรมมา ชมพจูนัทร์ 
มือระนาด

นายส�าราญ แข่งขัน
มือกลองตัด

นายสิม ศรีหล้า
มือกลองตัด

นายสวาสดิ์ การัตน์
มือฉาบ

นายสวาสดิ์ การัตน์
มือกลองยาว

นายนิคม นิลใหม่
มือกลองยาว

ค ณ ะ ป ร ะ ก อ บ พิ ธ ี

ทั้ งหมดนี้  จะต ้องไป 

ร่วมจัดพิธีทุกขั้นตอน 

โดยมเีครือ่งดคูายสงัเวย 

ตามต�าราที่กล ่าวมา 

ทุกขั้นตอน ป ัจจุบัน 

พระครเูกษมธรรมานวุตัร 

ได ้ รับกิ จนิมนต ์ เพื่ อ

ไ ป ป ร ะ ก อ บ พิ ธี ฆ ่ า 

นกหัสดีลิงค์เป็นประจ�า

ฝ่ายมโหรี (ฆ่านก)

นายอ�าคา แก้วกนก
มือกลองเติ้ง

นายนิกร จันทะเสน
มือกลองยาว

นายบัวสี แข่งขัน
มือฉาบ
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เสวนาระดมความคิด“ช�าระประวัติศาสตร์เมืองเกษมสีมา”
วันที่ 30 กันยายน 2555 เวลา 13.00 น. 

ณ วัดเกษมส�าราญ ต�าบลเกษม อ�าเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานี

ความส�าคัญและมูลเหตุที่ต้องช�าระ

ประวัติศาสตร์เมืองเกษมสีมา
 บ้านเกษม ต�าบลเกษม อ�าเภอตระการพชืผล 

จังหวัดอุบลราชธานี เป็นที่เชื่อกันว่า ตั้งแต่อดีต 

จนกระทั่งปัจจุบันบ้านเกษมเป็นชุมชนโบราณที่มี

เรื่องราวและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่า

แก่การบนัทกึศกึษามากมาย และมหีลกัฐานส�าคญั

หลายชิ้นบงชี้ว่าหมู่บ้านแห่งนี้เดิมเคยได้ชื่อเป็น  

เมืองเกษมสีมา มาก่อน 

 ค�าว่า เมอืง เป็นสิง่บ่งบอกให้เหน็ว่า ดนิแดน

แถบนี้ย่อมต้องมีความเจริญ และมีเรื่องเล่าขาน

มากมาย ลูกหลานในยุคหลังบางคนอาจไม่เคยรับ

รู้รับทราบข้อมูลมาก่อน เพราะปัจจุบันเมืองที่เคย

ถูกยกฐานะในอดีตถูกลดฐานะลงเป็นเพียงต�าบล 

การช�าระประวัติศาสตร์ครั้งนี้จึงมีจุดประสงค ์

เพื่อต้องการบันทึกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

รวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ โดยคนในชุมชน

เป็นผู้ช�าระประวัติศาสตร์ของตนเอง ซึ่งประกอบ

ด้วยชาวบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน นักวิชาการในท้อง

ถิ่น ผู้น�าทางศาสนา/วัฒนธรรม และผู้น�าชุมชน 

เป็นผู้เข้าประชุมเสวนาระดมความคิดร่วมกัน โดย

ประเด็นส�าคัญคือ ประเด็นเกี่ยวกับที่ตั้งของเมือง

เกษมสมีา ซึง่เป็นทีร่บัรูก้นัทัว่ไปในชมุชนแต่ยงัขาด

การบันทึกข้อมูลเพื่อการเผยแพร่ ส�าหรับประเด็น

ที่จะบ่งชี้ให้เห็นสถานที่ตั้งของเมืองเกษมสีมาที่

ชัดเจนมีส่วนที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน 4 ส่วน คือ 

 1. ต�านาน หรือเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมา

  1.1 ต�านาน บ้านที (บ้านเกษม)

  1.2 ต�านาน พระครูยอดแก้วกับ 

  วัดบ้านที (วัดเกษมส�าราญ)  

 2. ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

  2.1 การเมืองการปกครอง

  2.2 ประวัติวัดเกษมส�าราญ

 3. พยานบุคคลในท้องถิ่น (ผู้เฒ่าผู้แก่) 

 4. ภาษาที่ใช้เรียกขาน

 เริ่ มการ เสวนาระดมความคิ ด เวลา  

13.00 น. 

 นายรุ ่งรวี โชติพันธ์ ก�านันต�าบลเกษม 

ได้กล่าวเปิดประเด็นการเสวนาระดมความคิด  

“ช�าระประวัติศาสตร์เมืองเกษมสีมา” ในครั้งนี้

ว่า ตามที่มีข้อมูลปรากฏใน หนังสือความเป็นมา 

ของเมืองและอ�าเภอต่างๆ ในบริเวณจังหวัด 

อุบลราชธานี จังหวัดยโสธร และจังหวัด 
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อ�านาจเจริญ พ.ศ. 2335-2550 ซึ่งเขียนโดย  

ระลกึ ธาน ีปรากฏในหน้า 58 เกีย่วกบัเมอืงเกษมสมีา  

ความว่า ในปี พ.ศ. 2425 สมัยรัชกาลที่ 5 

เจ้าเมืองเขมราฐได้อพยพมาอยู ่บ ้านที ซึ่งอยู ่

ทางทิศเหนือของเมืองตระการพืชผล โดยมี

ความ เชื่ อและสันนิษฐานว ่ า  อาจจะ เป ็น

บริ เวณบ ้ านค� าสมิ ง ในป ั จจุ บั น  จึ ง ขอ ให ้ 

ชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่ที่รู ้เรื่องราวประวัติความเป็น

มาของบ้านเกษมได้โปรดร่วมแสดงความคิดเห็น 

เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นไปตามความ

เป็นจริงที่ปรากฏ ทั้งนี้ หากประวัติศาสตร์มีความ

ถูกต้องจะท�าให้คนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจ

ในบรรพบุรุษของตนเอง มีความรักความผูกพันใน

ท้องถิ่นยิ่งขึ้น

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชาย สิกขา  

จากมหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ีได้กล่าวถงึประเดน็ 

ความคิดเห็นที่มีต่อหนังสือของอาจารย์ระลึก ธานี  

อกีครัง้ว่า “ในการช�าระประวตัศิาสตร์เมอืงเกษมสมีา 

ครั้ งนี้  มีความส�าคัญต ่อบุตรหลานของชาว 

ต�าบลเกษม ซึ่งจะต้องรู ้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ของตนเองอย่างถูกต้องและชัดเจน ข้อมูลที่ถูก

ต้องจะต้องผ่านการพิจารณาจากคนในชุมชน 

เพราะถือว่าเป็นกลุ ่มคนที่รู ้ดีที่สุด หากมีสิ่งใด

ที่ผิดพลาดเกิดขึ้นควรมีการแก ้ไขให ้ถูกต ้อง  

ทุกความคิดเห็นในวันนี้จึงมีความส�าคัญและหลัก

ฐานความคิดเห็นในวันนี้จะถูกบันทึกทั้งในรูปของ

วิดีโอ เอกสารการประชุม รวมทั้งลายเซ็นต์ของ 

ผู ้เข้าประชุม หากสิ่งใดไม่เห็นด้วยต้องช่วยกัน

คัดค้าน จากเอกสารหนังสือที่กล่าวถึงกันในหน้า 

58 ที่เขียนในช่วงหนึ่งว่า เกี่ยวกับที่ตั้งของบ้านที

หรอืต่อมาเป็นเมอืงเกษมสมีานัน้ มข้ีอความบนัทกึ 

ข้อสันนิษฐานว่า อาจจะเป็นบริเวณบ้านค�าสมิงใน

ปัจจุบัน โดยข้อความดังกล่าวเมื่อมีการตีพิมพ์เผย

แพร่เป็นหนังสือจ�านวนมากถึงพันเล่ม อาจท�าให้

ผู้อ่านสับสนได้ว่า แท้จริงแล้ว บ้านค�าสมิง เป็น

หมู่บ้านที่เกี่ยวข้องกับเมืองเกษมสีมาจริงหรือไม่? 

ดังนั้น ในวันนี้ เพื่อให้ข้อสงสัยต่างๆ หมดไป จึง

อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านได้โปรดร่วมกันแสดง

ความคิดเห็น เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน เมื่อได้ข้อสรุป

ที่ทุกคนยอมรับแล้วจึงน�าออกเผยแพร่ในรูปแบบ

ต่างๆ เพื่อน�าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องสู่สังคม”   

 พระครูเกษมธรรมานุวัตร รองเจ้าคณะ 

อ�าเภอตระการพชืผลและเจ้าอาวาสวดัเกษมส�าราญ  

ได้เล่าถงึประวตัคิวามเป็นมาของหมูบ้่านตามต�านาน 

ซึ่งเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างบ้านขุหลุ บ้านคอน

สาย บ้านท ีบ้านขมุค�า ว่า ต�านานบ้านท ี(บ้านเกษม) 

ตามต�านานเล่าขาน เมื่อครั้งอดีตกาล เมืองสาเกษ 

หรอืศรษีะเกษ ได้เกดิความแห้งแล้งอย่างรนุแรงนบั

หลายๆ ปี คอื ฝนฟ้าไม่ตก 7 ปีปลาย 7 เดอืน กบัอกี 

7 วนั ตดิต่อกนั ท�าให้ไพร่ฟ้าข้าทาสตกระก�าล�าบาก 

อดอยากหิวโหย ต่างพากันอาศัยเผือกมันในป่า 

ที่หาได ้กินต ่างข ้าวเพื่อประทังชีวิตไปวันๆ  

ท้าวคัธนามกับมารดาซึ่งอาศัยอยู่เมืองสาเกษก็ตก

อยูใ่นสภาพเช่นเดยีวกนั คอื ต่างคนกไ็ด้ออกแสวงหา

เผือกมันตามป่าไม้ชายเขาตามแต่จะได้ วันหนึ่ง 

ท้าวคัธนามกับมารดาได้ออกแสวงหาเผือกมัน

เพื่อจะน�ามาเลี้ยงชีพ ขณะที่พวกเขาทั้งสอง

ก�าลังขุดเผือกมันอยู ่ในป่าทึบแห่งหนึ่ง ทั้งสอง

ได้พบ “มันแซงหัวขนาดใหญ่ที่สุด” เท่าที่เคย

เห็นมา ทั้งสองต่างช่วยกันขุดด้วยความดีใจ

อย ่างลิงโลด เพราะว ่าวันนี้ ได ้ เผือกมันมาก

เป็นพิเศษ แต่ทั้งสองรู ้สึกเหนื่อยล้าอิดโรยเป็น
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ก�ำลัง ฝ่ำยมำรดำจึงได้บอกท้ำวคัธนำมไปก่อไฟ  

เพื่อจี่ (เผำ) เผือกมันที่ได้รองท้องแก้หิว ในขณะที่ 

ท้ำวคัธนำมก�ำลังจี่ (เผำ) เผือกมันอยู่ ซึ่งห่ำงจำก

ผู้เป็นแม่หลำยวำ ทันใดนั้นเอง ได้มีนำงยักษิณีตน

หนึ่งซึ่งสิงสถิตอยู่ในละแวกใกล้ๆ นั้น กลับมำจำก

กำรหำเหยื่ออำหำรข้ำงนอก ได้มองเห็นควันไฟ

พวยพุง่กแ็ปลกใจยิง่นกั ยกัษ์ตนนัน้ชือ่ยกัษ์กำระสำ  

จึงได้ค่อยๆ เดินย่องเข้ำไปดู ก็ได้พบหญิงชรำ 

อยู ่ภำยในหลุม ซึ่งก�ำลังขุดค้นหำเผือกมันอยู ่

อย ่ำงขะมักเขม้น โดยมิได ้ระวังภัยรอบข้ำง 

แต่อย่ำงใด นำงยักษ์กำระสำโกรธเป็นฟืนเป็น

ไฟที่หญิงชรำบังอำจล่วงล�้ำถิ่นของตน จึงได้

กระโจนลงในหลมุ หวงัจะขยีห้ญงิชรำให้ตำยกบัมอื  

โดยยื่นมือทั้งสองไปกดที่บ่ำไหล่ของหญิงชรำให้

นั่งลงกับพื้นอย่ำงรวดเร็ว หญิงชรำตกใจสุดขีด 

จึงได้ร้องขึ้นอย่ำงลืมสติ เพื่อขอควำมช่วยเหลือ 

ฝ่ำยท้ำวคัธนำม เช้ำวันนั้นได้ดื่มน�้ำอมฤทธิ์ใน 

น�้ำเต้ำไปสองหยด มีแรงเหมือนช้ำงสิบเชือก ก็วิ่ง

มำที่ปำกหลุม มือขวำกระชำกผมของนำงยักษ์ 

ขณะทีม่อืซ้ำยจบัด้ำมเสยีมถบีเตะเข้ำทีค่อหอยของ 

นำงยักษ์อย่ำงสุดก�ำลัง ด้วยอิทธิฤทธิ์นั่นเอง  

จึงท�ำให้นำงยักษ์หมดเรี่ยวแรงแล้วยอมแพ้โดยไม่

คิดต่อสู้ และให้ไว้ชีวิตด้วย พร้อมที่จะมอบสมบัติ

ที่มีอยู่ให้ ถ้ำต้องกำร เมื่อท้ำวคัธนำมตอบตกลง 

นำงยักษิณีก็ได้มอบ “ขุมค�ำ” อันมีค่ำมหำศำลยิ่ง

ให้ท้ำวคันธนำมกับมำรดำ เพื่อตอบแทนบุญคุณที่

ไว้ชวีติตน ท้ำวคธันำมกบัมำรดำได้รบัเอำขมุค�ำโดย

ไม่ท�ำร้ำยนำงยักษ์

 ทั้งสำมตกลงให้อภัยซึ่งกันและกัน ท้ำว

คัธนำมได้สั่งสอนอบรมนำงยักษิณีและบอกว่ำ  

“ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เจ้ำอย่ำได้คิดท�ำร้ำยพวก

มนุษย์ ตลอดจนสัตว์อื่นๆ ก็อย่ำคิดเบียดเบียน 

กันและกัน จงตั้งตนให้อยู ่ในศีล 5 ประกำร”  

ต่อจำกนัน้ นำงยกัษ์กน็�ำทัง้สองไปชีบ้อกขมุทีน่ำงได้ 

ซ่อนทองค�ำไว้แล้วให้ท้ำวคัธนำมขุดค้นเอำทองค�ำ

เหล่ำนั้น ฝ่ำยท้ำวคัธนำมกับแม่ก็ได้ขุดค้นเอำ

ทองค�ำภำยในหลุมนั้นไป หลังจำกนั้นนำงยักษ์ตน

นัน้ กม็ไิด้ท�ำร้ำยเหล่ำมนษุย์อกีเลย และพวกมนษุย์

ก็สำมำรถเข้ำออกในละแวกปำ่ทึบแห่งนั้นได้

 “ขุมค�ำ” ที่ว่ำนี้ อยู่ในท้องที่บ้ำนขุมค�ำ 

ติดทำงหลวงจังหวัด จำกอ�ำเภอตระกำรพืชผล

ไปอ�ำเภอเขมรำฐ จังหวัดอุบลรำชธำนี และ

ขึ้นกับต�ำบลแก่งเค็ง อ�ำเภอกุดข้ำวปุ้น จังหวัด

อุบลรำชธำนี

 บริเวณขุมค�ำ ชำวบ้ำนพร้อมกับคณะสงฆ์

โดยกำรน�ำของท่ำนพระครูอินทปัญญำโสภณ  

ได้สร้ำงวัดขึ้นและตั้งชื่อว่ำ วัดบ้ำนขุมค�ำ โดยมี 

พระเจ้ำใหญ่ขุมค�ำเป็นประธำนสูง 21 เมตร  

และได้สร้ำง อนุสรณ์สถำน คือ

 1.  รูปปั้นหุ่นท้ำวคัธนำม

 2.  รูปปั้นหุ่นมำรดำของท้ำวคัธนำม

 3.  หลมุมนัแซง ของเดมิเพยีงแต่ตกแต่งให้

สวยงำมเท่ำนั้น

 4.  รูปปั้นหุ่นนำงยักษิณี

 5.  ขุมค�ำ ของเดิมและอนุรักษ์ไว้ให้คงเดิม

มำกที่สุด

 ครั้นทั้งสองแม่ลูกพักเอำแรงสักพักใหญ่ๆ 

ฉับพลันนั้นเอง ควำมเหน็ดเหนื่อยก็ค่อยๆ จำง

หำยไป พอเหลียวดูฟ้ำมองมำทำงลุ่ม (คือทิศใต้  

ซึ่งเมืองสำเกษตั้งอยู ่) “บนฟำกฟ้ำมีเมฆมัวฝน 

ปนลม บนห่ำฝนมีเค้ำอึมครึมทึบ มืดด�ำเสียงก้อง 

ท�ำนองเข้ำฝนคะนองฟ้ำลั่น”  
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 เมื่อทั้งสองแม่ลูกพันผูกห่อทองได้สองห่อ

แล้ว เดินย�่ำย่ำงหันหนักอึ้งตึ้งบนบ่ำของทั้งสอง   

ในขณะที่เดินทำงลงมำทิศใต้ระยะทำงได้หลำย

เส้น พอมำถงึบรเิวณแห่งหนึง่ บงัเอญิสำยหำบคอน

ห่อทองค�ำขำดหล่นลงพื้นดิน แล้วก็ได้ช่วยกันต่อ

สำยหำบคอนผูกใหม่ และคอนเดินทำงต่อไปตำม

ล�ำห้วย  จำกทีน่ัน้มำ แต่ยงัไม่ถงึข้ำมคนื ฝ่ำยมำรดำ

ก็รู้สึกเมื่อยล้ำเหลือจะทน จึงได้พักเอำเรี่ยวแรง 

ณ บนฝั่งล�ำห้วยแห่งหนึ่ง ต่ำงก็ได้พูดคุยสนทนำ

กันถึงควำมหนักหนำของค�ำที่คอนมำ “อยำกรู้ว่ำ 

ทองค�ำเหล่ำนีห้นกัสกัเท่ำใด ทัง้สองจงึได้น�ำทองค�ำ

ทั้งหมดมำทีดู” ปรำกฏว่ำ “ห่อของท้ำวคัธนำม

หนักถึง  340,000 บำท และห่อที่แม่คอนนั้นหนัก

ได้ 5,000 บำท” ซึ่งเลำ่สืบต่อกันมำว่ำ ฝั่งล�ำห้วย

ที่สองแม่ลูกนั่งทีค�ำนั้น ชำวบ้ำนทั่วไปเรียกว่ำ  

บ้านที ต่อมำเรียกว่ำ เมืองเกษมสีมา หรือ  

บ้านกะเสิม หรือ บ้านเกษม ดังเช่นปัจจุบัน  

จึงยืนยันได้ว่ำ บ้านค�าสมิง ซึ่งแต่ก่อนเรียกว่ำ  

บ้ำนสวนฝ้ำย หรอืบ้ำนเหล่ำฝ้ำย ไม่ใช่บ้านท ีหรอื

เมืองเกษมสีมา แน่นอน

 บริเวณที่สำยหำบคอนขำดนั้น ปัจจุบันคือ 

บ้ำนคอนสำย ต�ำบลคอนสำย อ�ำเภอตระกำรพชืผล 

จังหวัดอุบลรำชธำนี

 ค�ำว่ำ ท ีเป็นค�ำในภำษำถิน่โบรำณ พระครู

เกษมธรรมมำนุวัตร อธิบำยว่ำ ที หมำยถึง กำร

รวม หรือกำรประสำนกันเข้ำ ส. สิมำฤทธ์ ให้ควำม

หมำยในอกีแง่มมุหนึง่ว่ำ ท ีหมำยถงึ กำรชัง่น�ำ้หนกั

สิง่ของเครือ่งใช้ และอำจหมำยถงึ กำรประกนัหรอื

จ�ำนองสิ่งของระหวำ่งผู้กู้กับผู้ยืม เข้ำใจว่ำเดิมอำจ

มำจำกค�ำว่ำ กำรันตี (KUARANTEE)

 ล�ำห้วยทีก่ล่ำวถงึนัน้ ปัจจบุนัไหลผ่ำนบ้ำน

คอนสำยและบำ้นเกษม ฯลฯ ชำวบำ้นเรียกกันว่ำ 

“ห้วยที” หรือ “ล�ำห้วยที”

 บนฝ ั ่ งห ้วยทีที่ สองแม ่ลูกนั่ งทีค� ำนั้น  

ชำวบ้ำนทั่วไปเรียกว่ำ “บ้ำนที” บำงคนเรียกว่ำ  

“บ้ำนสุขกระเสริม” เนื่องจำกบริเวณดังกล่ำว 

มี พื้ น ที่ อั น อุ ด ม ส ม บู ร ณ ์  ต ่ อ ม ำ เรี ย ก ว ่ ำ  

“เมืองเกษมสีมำ” และ “บ้ำนเกษม” ในปัจจุบัน 

รูปปั้นท้าวคัธนามกับแม่

ภายในบริเวณวัดเกษมส�าราญ
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 นำยสิม แสงทอง อำยุ 89 ปี ปรำชญ์ 

ชำวบ้ำน เล่ำว่ำ บรรพบุรุษได้เล่ำให้ฟังว่ำ บ้ำนที 

คือ บ้านกะเสิม และเคยเป็นเมือง 

 พระครูเกษมธรรมำนุวัตร รองเจ้ำคณะ

อ�ำเภอตระกำรพืชผลและเจ้ำอำวำสวัดเกษม

ส�ำรำญ เล่ำว่ำ บ้ำนเกษม เดิมชื่อ “บ้ำนที และ

เดิมเคยมีฐำนะเป็นเมืองเกษมสีมำอยู่ระยะหนึ่ง  

ตำมเค้ำเดิม พระไชยยกมำแต่เขมรำฐ ต้องกำร

ขยำยกำรปกครองดูแล เลยมำตั้งบ้ำนที เขำจึง 

เรียกว่ำ เขมะ แปลว่ำ เกษม และกล่ำวถึงหลัก

ฐำนที่อยู ่อ�ำเภอม่วงสำมสิบว่ำ มีสระเกษมจริง  

แต่ไม่ได้เป็นบ้ำนท ีคนจงึอำจสนันษิฐำนว่ำ เคยเป็น

บ้ำนเกษม ส่วนบ้ำนทีหรือบ้ำนเกษม เป็นหมู่บำ้น

ดัง้เดมิทีเ่กดิขึน้ก่อนปี พ.ศ. 2425 สงัเกตได้จำกกำร

ตั้งวัดเกษมส�ำรำญ (วัดตั้ง พ.ศ. 2291) บำ้นทีต้อง

ตั้งก่อนวัดแน่นอน และจำกกำรศึกษำประวัติวัด

เกษมส�าราญ เจ้าอาวาสรูปแรกชื่อ พ่อท่านทุม  

ได้ส่งสามเณร (เพีย) ไปเล่าเรียนที่เวียงจันทน์  

ได้เป็นลูกศิษย์ของพระครูยอดแก้ว และเคยได้

ช่วยชีวิตพระครูยอดแก้วในกำรรวบรวมบันทึก 

ใบลำน และได้พบกับพระครูยอดแก้วที่บ้ำนเกษม 

แต่พระครูยอดแก้วถูกจับได้ที่หมู่บ้ำนแห่งนี้ และ

ได้กล่ำวไว้ว่ำ หมู่บ้ำนแห่งนี้จะเป็นหมู่บ้ำนที่อุดม

สมบูรณ์ แต่น�้ำตำของพระครูยอดแก้วได้ตกลง

ถูกพื้นจำกกำรถูกทรมำน จะไม่เจริญ จึงเป็นที่มำ 

ของค�ำว่ำ บ้ำนถูกสำป มีเรื่องเล่ำสืบต่อกันมำ

เกี่ยวกับ “จัวเพียมำลำ” ซึ่งหลักฐำนส�ำคัญคือ  

หอแก้วโนนอาราม 

 ต�ำนำนบอกว่ำ เมือ่ครัง้นครเวยีงจนัทน์เกดิ

กบฏแย่งชิงรำชบัลลังก์กันระหว่ำงกลุ่มอ�ำมำตย์

กับองค์กษัตริย์เวียงจันทน์ เจ้ำแก้ว รำชโอรส

องค์สุดท้ำยของกษัตริย์เวียงจันทน์ (ไม่ได้ระบุ

ว่ำเป็นกษัตริย์องค์ที่เท่ำใด) มีนิสัยรักสงบใฝ่กำร

ศึกษำ พระรำชบิดำตั้งพระทัยจะให้ครองรำชย ์

สืบสันตติวงศ์ จึงได้ให้เข้ำรับกำรศึกษำตำมอย่ำง

โบรำณรำชประเพณี

 ในขณะที่ เจ ้ ำแก ้วมีชันษำได ้  16 ป ี  

พระรำชบิดำก็เริ่มประชวรหนัก ทรงวิตกกังวล

พระทัยว่ำ หำกเกิดกำรแย่งชิงรำชสมบัติกัน 

จำกกลุ่มอ�ำมำตย์ต่ำงๆ แล้ว เจ้ำแก้ว ก็จะพลำด

โอกำสครองรำชย์ได้สืบรำชบัลลังก์ จึงได้ทรงเรียก

ประชุมเหล่ำขุนนำงอ�ำมำตย์ข้ำรำชบริพำรชั้น

ผู้ใหญ่ เพื่อประกอบพิธีเสี่ยงทำยคัดเลือกผู้ที่จะได้

เป็นกษัตริย์องค์ต่อไป

 มีเรื่องเล่ำว่ำ ในขณะที่ก�ำลังประชุมกัน

อยู่นั้น เจ้ำแก้ว เผอิญปวดท้องขี้ จนสุดจะทนจึง

ได้ออกไปท�ำธุระนอกห้องประชุม และภำยในที่

ประชุมจึงคัดเลือกโหวตให้ “เจ้ำอนุ” บุตรของ 

มหำอ�ำมำตย์ท่ำนหนึ่งให้เป็นกษัตริย์องค์ต่อไป  

เจ้ำแก้วพลำดโอกำสครองเมือง จำกเหตุกำรณ์ 

ครั้ งนั้น จึงได ้มีค�ำพังเพยของชำวอีสำนว ่ำ  

“ห ่อนสิได ้นั่ ง เมือง ผั่นปวดท ้องขี้”  ต ่อมำ 

พระรำชบิดำผิดหวัง และตรอมพระทัยสวรรคต

 เจ้ำแก้ว เมื่อหมดโอกำสผิดหวังจำกกำร

ครองรำชย์ก็ตัดสินพระทัยออกบวชแสวงหำ

วิเวกในร่มกำสำวพัสตร์ จนมีกิตติศัพท์โด่งดัง

เลื่องลือข้ำมเขตแคว้นแดนไกล แม้กระทั่งบ้ำนที  

ได้รับทรำบเช่นกัน มีผู้คนเลื่อมใสศรัทธำมำกมำย 

คณนำนับ ทั้งพ่อค้ำวำณิชย์ เจ้ำต่ำงแคว้นท้ำว 

ต่ำงแดน

 ฝ ่ ำ ย เจ ้ ำอนุ ว งศ ์ กษั ต ริ ย ์ ค รองนคร

เวียงจันทน์ (เดิมเป็นสำมัญชน) ได้ทรงทรำบ

กิตติศัพท์หัวเจ้ำแก้วก็ให้เกิดควำมระแวงพระทัย

ว่ำ ขณะนี้หัวเจ้ำแก้วนี่ก�ำลังซ่องสุมหำสมัคร 
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พรรคพวกเพื่อก่อกำรกบฏ จึงได้คิดหำอุบำยเพื่อ

สกัดหัวเจ้ำแก้วเสีย โดยทรงสถำปนำให้หัวเจ้ำ

แก้วมีบรรดำศักดิ์สูงที่สุดจะได้ไม่คิดสึกในขณะ

นั้นคือ “พระยอด” (เขำ้ใจว่ำเป็นต�ำแหน่งสมเด็จ 

พระสงัฆรำช) ระยะหลงัๆ มผีูศ้รทัธำในตวัท่ำนนยิม

เรยีกว่ำ “ท่ำนพระครยูอดแก้ว” แต่กำรณ์กลบัตรง

กันข้ำมเพรำะว่ำท่ำนพระครูฯ ยิ่งเลื่องลือไปไกล

ถึงนครจ�ำปำสักทำงใต้ เขมร พม่ำ กรุงศรีอยุธยำ 

ฯลฯ ทุกสำรทิศ

 ในสมัยนี้แหละ ทำงวัดบ้ำนที (เกษม

ปัจจุบัน) ก็ได้มีคณำจำรย์รูปหนึ่งชื่อ “ญำคูทุม  

เจ้ำอำวำสวัดบ้ำนที” หรือวัดเกษมส�ำรำญใน

ปัจจุบัน คนแถบนี้มักเรียกท่ำนว่ำ ญำท่ำนทุม  

(พ่อท่ำนทุม ค�ำว่ำ ญำท่ำน เป็นค�ำที่ใช้ยกย่อง

พระชั้นผู ้ ใหญ่ ล�ำดับนับตั้งแต ่ ญำคู ญำซำ  

ญำท่ำน) เลื่องลือด้ำนวิทยำคม เล่ำขำนกันว่ำ 

พวกขอมกุลำพม่ำที่เดินทำงมำค้ำขำยแถบนี้ก็เคย

สยบด้วยอิทธิฤทธิ์ของท่ำนหลำยครั้ง จนถึงขนำด

พอแต่เพยีงเดนิผ่ำนมองเหน็วดับ้ำนทกีพ็ำกนัยกมอื

ท่วมหัวและพระภิกษุสำมเณรภำยในวัดนี้ก็มีมำก

พอควร เฉพำะอย่ำงยิ่งคือ “จัวเพีย” (จัว หมำยถึง 

สำมเณร หัวหรือเจ้ำหัว หมำยถึง พระภิกษุทั่วไป) 

ได้ติดตำมอยู่รับใช้ใกล้ชิดญำท่ำนทุมเป็นพิเศษ  

จึงเป็นที่รักใคร่ของญำท่ำน  จัวเพียขยันท่องบท

สวดมนต์จ�ำแม่นย�ำ และยังชอบเก็บดอกไม้ตำม

ปำ่น�ำมำให้ญำท่ำนบูชำตอนค�่ำทุกๆ วัน  จนคนใน

ละแวกนี้เรียกกันติดปำกว่ำ จัวเพียมำลำ

 เย็นวันหนึ่งจัวเพียครุ่นคิดอย่ำงหนัก จึงได้

เข้ำไปปรึกษำหำรือกับญำท่ำน เพรำะต้องกำรจะ

ไปศึกษำเล่ำเรียนที่นครเวียงจันทน์กับทำ่นพระครู

ยอดแก้ว ฝำ่ยญำทำ่นทุมก็รู้ว่ำจัวเพียมีแววเฉลียว

ฉลำดคงจะไม่ท�ำให้ผิดหวังแน่นอน จึงได้อนุญำต

ให้จัวเพียมำลำไปด้วยควำมยินดี

 ก่อนหน้ำที่จัวเพียจะเดินทำงมำถึงวัดของ

ท่ำนพระครูฯ นั้น คืนหนึ่งท่ำนพระครูยอดแก้ว 

นอนหลับฝันไปวำ่ 

 “มีช้างเผือกเชือกหนึ่ง เดินทางข้ามแม่น�้า

ของมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ พอมาถึงวัดก็ได้

ใช้งวงกอดรัดฟัดเหวี่ยง ท�าลายสิ่งของตลอดจนตู้

หนังสือเป็นการใหญ่ภายในวัดกระจัดกระจายไป

ทั่ว ต่อมาไม่นานหนังสือใบลานก็กลับมาอยู่ในตู้

ตามเดิม” 

 หลงัจำกตืน่แล้ว ท่ำนกไ็ด้เล่ำนมิติฝันนัน้ให้

พวกพระเณรทัง้วดัฟัง และในวนันีท่้ำนกจ็ะเดนิทำง

ไปร่วมประชมุคณะสงฆ์ทีห่ลวงพระบำง ก่อนไปได้

สั่งไว้กับพระลูกวัดว่ำ ถ้ำมีอำคันตุกะจรมำก็ให้รับ

หน้ำไว้ด้วย

 พอตอนสำยๆ จัวเพียมำลำก็เดินหน้ำด�ำ 

คร�่ำเครียดฝ่ำแสงแดดอันร้อนมำถึงเวียงจันทน์  

สอบถำมจนพบวัดของท่ำนพระครูฯ พอเข้ำมำ

ภำยในวดัแล้ว จวัเพยีกไ็ด้นัง่พกัร้อนอยูใ่ต้ร่มไม้ต้น

หนึ่ง  พวกพระเณรเห็นเข้ำ ก็รีบมำสอบถำมอย่ำง

กุลีกุจอได้ควำมว่ำมำจำกแดนไกลและต้องกำร

เป็นศิษย์ท่ำนพระครู จึงได้น�ำจัวเพียไปพักยัง 

ห้องรับแขกเพื่อคอยพบ

 ฝ่ำยท่ำนพระครูฯ เมื่อกำรประชุมเลิก  

ก็เดินทำงกลับจำกหลวงพระบำงถึงวัด ได้รับ

รำยงำนจำกพระลกูวดัว่ำมจีวัมำนัง่คอยท่ำนในห้อง

รับแขกตลอดวัน จึงตรงไปยังห้องรับแขก ทันใด

นั้นเองจัวเพียรู ้สึกสะท้ำนเย็นเยือกๆ จนจับขั้ว

หัวใจ เพรำะบุคคลที่ปรำกฏแก่สำยตำของจัวเพีย

ซึ่งก�ำลังตรงเข้ำหำนั้นมีลักษณะองอำจน่ำเลื่อมใส
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ยิง่นกั แล้วจงึค่อยๆนัง่ยองๆยกมอืทัง้สองก้มกรำบ 

บอกว่ำ ขำ้น้อยมำหำทำ่นพระครูฯ ต้องกำรเรียน

หนังสือ ท่ำนพระครูฯ จึงบอกว่ำ “ข่อยนี่แหละ 

พระครยูอดแก้ว” จำกนัน้กไ็ต่ถำมได้ควำมแล้วกต็ก

ลงรับจัวเพียไว้เป็นศิษย์แล้วสั่งให้พระเณรจัดแจง

หำห้องหับแก่จัว

 ขณะที่จัวเพียมำลำอยู่ในวัดฐำนเป็นศิษย์

แล้ว กไ็ด้ตัง้อกตัง้ใจเรยีนจนสำมำรถท่องสตูรต่ำงๆ  

ปำติโมกข์ พระไตรปิฎก บั้นต้น บั้นปลำย ได้อย่ำง

คล่องแคล่วเป็นที่พออกพอใจของท่ำนพระครูฯ 

มำกยิ่ง

 เจ้ำอนุวงศ์หลังจำกกำรณ์ไม่เป็นไปตำม

คำดคิดก็ยิ่งทวีควำมระแวงในพฤติกรรมของ

ท่ำนพระครูฯ จึงได้ตั้งกองสอดแนมเพื่อจับผิดให ้

จงได้ บังเอิญวันหนึ่งทรำบมำว่ำ ท่ำนพระครูฯ 

และเหล่ำศิษย์ทั้งวัด ไม่มีใครอยู่ จึงสั่งให้คนสนิท

ของพระองค์ลอบเข้ำไปท�ำลำยสิ่งของในวัดและ

ตัดสำยสนองที่ร ้อยหนังสือใบลำนทั้งหมดแล้ว  

ก็จึงหอบหนังสือใบลำนที่ไม่มีสำยสนองไปโยนทิ้ง

ทั่วลำนวัด ทั้งนี้เพื่อใส่ควำมและท�ำลำยควำมน่ำ

เชื่อถือ เพื่อมิให้คนมำเลื่อมใสศรัทธำในตัวท่ำน  

ยังดีที่ท่ำนกลับมำพบเข้ำ ก็รู ้ว่ำเป็นคนของเจ้ำ

อนุวงศ์ และท่ำนพระครูฯก็ได้สั่งพระเณรให้เก็บ

ข้ำวของ หนงัสอืหนงัหำเหล่ำนัน้เสยี ส่วนจวัเพยีมำ

ลำได้ตั้งจิตอธิษฐำนว่ำ “สำธุ ขอให้หนังสือหมู่นี้  

คืนเข ้ำผูกเดิม อย่ำผิดพลำดเพี้ยน เฮียงหมู  ่

รวมตอน” พอจบค�ำอธิษฐำน ก็ลงมือเก็บหนังสือ

เข้ำตู ้โดยใช้สำยสนองร้อยมิได้ค�ำนึงว่ำผิดหรือ

ถูก หลังจำกท่ำนพระครูฯ ถูกสืบสวนในศำลแล้ว  

เจ้ำนำยผู้ใหญ่ ให้คนมำส�ำรวจดูในตู้กลับปรำกฏ

ว่ำหนังสือทุกๆ ผูกร้อยเข้ำที่เข้ำทำงไม่ผิดเพี้ยน 

แม้แต่วรรคตอนเดียว ตกลงว่ำท่ำนพระครูฯ ก็พ้น

ผิดอำญำร้ำยแรงไป

 ครั้นต่อมำจัวเพียมำลำก็เรียนจบครบ 

ตำมสูตร พอดึกๆ ข ่อนนอนบ่อหลับจนฮุ ่ ง  

ควำมหนำวเหน็บเจ็บเย็นจับใจ ท�ำให้จัวเพียว้ำ

วุ่นจิตคิดถึงถิ่นฐำนบ้ำนเก่ำ พอตื่นฮุ่งเช้ำ มำลำ 

เจ้ำถ่ำนอำจำรย์พร้อมกับหมู่สงฆ์ จิตใจมุ่ง ตรงต่อ

เมืองนอน ทั้งๆ ที่ใจห่วงอำลัยอำวรณ์จัว แต่ท่ำนก็

ไม่อำจฝืนใจ  ครั้นจัวเพียกลับมำถึงบ้ำนทีไม่นำน 

ก็ได้ลำสิกขำเพื่อไปช่วยพ่อแม่ท�ำนำ

 ส่วนแผนกำรท�ำลำยควำมน่ำเชื่อถือและ

จับผิดท่ำนพระครูฯ ของเจ้ำอนุวงศ์ ยิ่งทวีควำม

รุนแรง ในขณะที่ท่ำนพระครูฯ จ�ำวัดอยู่ ก็ได้ยิน

เสียงหญิงสำวร้องโอดครวญคล้ำยๆ กับวำ่ถูกพระ

ในวัดข่มขืนนั่นเอง และร้องให้ช่วยเหลือ พวกที่

คอยสอดส่องอยู่ภำยนอกจึงวิ่งเข้ำไปในวัดเพื่อจับ

ตัวท่ำน เผอิญท่ำนไหวตัวทัน จึงได้หลบหนีไปทำง

ช่องหน้ำต่ำง และก็หนีโดยไม่คิดชีวิต พวกหน่วย

สอดแนมก็ได้ค้นหำตำมที่ต่ำงๆ ทั่วเวียงจันทน์  

แต่ก็ไร้วี่แวว

 ในขณะที่หลบหนีอยู่นั่นแหละ ท่ำนพระ

ครูฯ ก็นึกขึ้นได้ว่ำคนพอจะพึ่งได้คือ จัวเพียมำลำ 

ซึ่งอยู่ด้ำนทิศตะวันออกเฉียงใต้ จึงได้ข้ำมแม่น�้ำ

ของมุ่งไปยังบ้ำนที ซึ่งอยู่ห่ำงจำกเวียงจันทน์มำก

คงปลอดภัยแน่ ระยะทำงที่เดินมำช่ำงล�ำบำก 

เหลือเข็ญ ข้ำมเขำลงห้วยกว่ำจะถึงต้องรอนแรม

เป็นเดือน ครั้นมำถึงบ้ำนที (บ้ำนเกษม) ก็ตกดึก

สงัดทรำบว่ำเพียมำลำออกไปลำ่สัตว์หลำยวันแล้ว

 ผู้คนก็พำกันโจษขำนว่ำพระต่ำงถิ่นมำพัก 

ต่อมำเพียมำลำได้ทรำบจึงเข้ำไปดูบ้ำง ปรำกฏ

ว่ำพระที่เล่ำขำนกันกลับเป็นพระครูยอดแก้ว  
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ที่เป็นพระอำจำรย์ของตนก�ำลังนั่งเหม่อลอย คอย

อยู่ที่ “โพนอำรำม” ดีใจจนสุดขีดที่พบกันอย่ำง

ไม่คำดฝัน ไต่ถำมสำรทุกข์สุกดิบ ท่ำนพระครูฯ 

ได้ค่อยๆ เลำ่เหตุกำรณ์ให้ฟังโดยตลอด เพียมำลำ 

มองดูอำจำรย์อย่ำงส�ำรวจตรวจสอบด้วยควำม

สงสยั พบว่ำ ตำมสรรพำงค์กำยของท่ำนหม่นหมอง

ซูบผอมอยำ่งปรำกฏชัด โดยเข้ำใจว่ำพระอำจำรย์

คงล�ำบำกเพรำะเดนิทำงไกล จงึกลบัเข้ำไปบ้ำนน�ำ

ส�ำรับกับขำ้วมำถวำยในเวลำวิกำล ได้คะยั้นคะยอ

ให้ท่ำนฉันพร้อมกับขันอำสำรับบำปแทน ฝ่ำย

พระครูฯ เพียงแต่รับไว้มิได้ฉัน และพูดว่ำ “โอนอ 

บำ้นทีเจ้ำ ข้ำวไฮ่นำสวน มวลภักษำมำกมีอุดมล้น  

คนมำผ่ำย หิวกระหำย บ่อดอยำก”

 ทั้งสองก�ำลังคุยกันอย่ำงออกรสอยู ่นั้น  

ข้ำงนอกปรำกฏว่ำมีเสียงฝีเท้ำของคนจ�ำนวนหนึ่ง

ดังปุบปับๆๆ ใกล้เข้ำมำทุกขณะ ครั้นพอจวนจะ

ถึงตัวท่ำนกับเพียมำลำ เสียงดังก็หยุดชะงักลง

พร้อมกับเสียงตะโกนขึ้นว่ำ “ค้นให้ทั่ว” ทันใด

นั้นเองจึงได้พบท่ำนพระครูยอดแก้วกับเพียมำลำ

ซ่อนตัวอยู่ข้ำงโพนอำรำม (โนนอำรำมบ้ำง) ทุก

คนกว็ิง่ปรีเ่ข้ำประชดิตวัท่ำนท�ำกำรจบักมุทนัท ีพอ

ถูกจับมัดมือไขว้หลังจึงได้รู้ว่ำเป็นพวกเจ้ำอนุวงศ์  

ซึง่ตดิตำมสบืหำจนพบและพวกเขำกบ็งัคบัให้ท่ำน

รับสำรภำพผิด พร้อมกับทรมำนด้วยวิธีบีบขบับ

ทับเล็บอย่ำงทำรุณ จนถึงกับท่ำนพระครูยอดแก้ว

น�้ำตำร่วงปนเปื้อนเหงื่อไคลที่ “โพนอำรำม หรือ 

หอแก้วโนนอาราม
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โนนอำรำม” ด้วยควำมเจ็บปวดเพียมำลำเห็น

อำจำรย์ถกูทำรณุกร้็องไห้อย่ำงตกตะลงึและสงสำร

 หลงัจำกทีท่่ำนพระครฯู ถกูจบักมุและโดน

ทรมำนข่มขู่ให้ยอมรับสำรภำพผิด ฐำนกบฏคิดคด

ต่ออำณำจักร ท�ำให้ผู้อื่นเสียหำยและผิดพระวินัย

สงฆ์อย่ำงแรง ท่ำนกไ็ม่อำจจะยอมได้และยนืยนัว่ำ  

“ผู้ข้ำบริสุทธิ์” ด้วยควำมเจ็บปวดและทอดอำลัย

จนพลั้งปำกไปว่ำ “โอยนอ ทองค�ำเจ้ำแสนอุดม 

มำกค่ำ หำผู้คุ้มปกป้อง บ่มี คั้นแหม่นมีอยู่แล้ว 

ศักดิ์เจ้ำบ่สูง”  

 เมื่อสองฝ่ำยต่ำงก็ไม่ยอมลดรำวำศอก

ประนีประนอมกัน จึงได้ตกลงกันไปยังกรุงศรี 

(อยุธยำ) เพื่อที่จะได้ไต่สวนคดี ในกรุงศรีมีกำร 

ช�ำระคดีควำมกันด ้วยวิธีดื่มน�้ ำพระพิพัฒน ์

สัตยำธิษฐำน ครั้นสองฝ่ำยมำถึงกรุงศรี เจ ้ำ

ตลุำกำรกใ็ห้ทัง้สองฝ่ำยท�ำพธิถีอืน�ำ้สำบำนและตัง้

จิตอธิษฐำนว่ำ “สำธุเด้อ คั้นแหม่นฝูงผู้ข้ำ ตั้งก่อ 

ควำมเท็จ ขอให้ตำยในเจ็ดมื้อวัน อย่ำให้กลำย 

เกินนั้น”  

 เสร็จจำกดื่มน�้ำสำบำนสองฝ่ำยกลับนคร

เวียงจันทน์โดยทำงเรือ ในขณะเดินทำงอยู ่นั้น  

เจ้ำอนุวงศ์ผู้อยู่ในเวียงจันทน์ก็ได้ประชวรด้วยโรค

ท้องมำน (ท้องโต) อย่ำงปัจจบุนัทนัด่วน ทนทรมำน

ไม่ไหว จึงสวรรคตแล้วแลฯ ด้วยประกำรฉะนี้

 ก่อนเห็นเป็นเมืองเกษมสีมำ การเมือง

การปกครองในดินแดนแถบลุ ่มแม่น�้ำมูลตอน

ล่ำง (แถบพื้นที่จังหวัดอุบลรำชธำนี) พระตากับ 

พระวอ  ได ้ อพยพหนีภั ยกำร เมืองมำจำก

หนองบัวล�ำภู เมื่อสมัยเจ้ำสิริบุญสำรครองรำชย์

นครเวียงจันทน์ ระหว่ำง พ.ศ. 2303 – 2325  

(เติม วิภำคย์พจนกิจ 2515 : 61) โดยได้น�ำพำ

คณะลกูหลำนและข้ำรำชกำรผูภ้กัดลีงมำตัง้รกรำก

ที่บ ้ำนดอนมดแดงและนครจ�ำปำสักบำงส่วน  

หลังจำกนั้นประมำณ 50 – 100 ปีให ้หลัง  

ลูกหลำนของท่ำนก็ได้ไปครองตำมเมืองต่ำงๆ เช่น 

ยโสธร เขมรำฐ นครจ�ำปำสัก เป็นต้น และเมื่อ

รำวๆ ปี พ.ศ. 2425 ก็ได้มี พระไชย หรือ ท้ำวจันดี 

อดีตกรมกำรเมืองเขมรำฐธำนี ได้อพยพครอบครัว

ไพร่พลมำตั้งรกรำกอยู ่ที่บ ้ำนที (บ ้ำนเกษม)  

แขวงเมอืงอบุลรำชธำน ีซึง่เป็นพืน้ทีร่ำบกว้ำงใหญ่

อดุมสมบรูณ์รมิฝ่ังห้วยทใีนปัจจบุนั บรเิวณดงักล่ำว

เหมำะแก่กำรเพำะปลกูและเกษตรกรรมอย่ำงมำก

 ต่อมำภำยหลัง พระไชย หรือ ท้ำวจันดี  

มีควำมประสงค์ต้องกำรจะยกฐำนะหมู่บ้ำนทีขึ้น

เป็นเมือง จึงได้เข้ำไปปรึกษำหำรือกับเจ้ำพรหม

เทวำนุเครำะห์วงศ์ (เจ้ำหน่อค�ำ) เจ้ำเมืองอุบลฯ 

คนที่  4 จวบกับเจ ้ำหน ่อค�ำต ้องกำรขยำย

กำรปกครองไปยังหัวเมืองเล็กเมืองน้อยด้วย  

โดยให้ขึ้นตรงต่อเมืองอุบลรำชธำนี เพื่อรวบรวม

ไพร ่พลและสะดวกแก ่กำรเก็บค ่ำส ่วยและ 

เครื่องบรรณำกำรอื่นๆ (ปรีชำ พิณทอง : 2530) 

เจ้ำพรหมเทวำนุเครำะห์วงศ์ จึงได้มีใบบอกกรำบ

บังคมทูลขอพระรำชทำนตั้งหมู ่บ ้ำนทีขึ้นเป็น

เมือง และขอให้พระไชยหรือท้ำวจันดีเป็นเจ้ำ

เมือง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯให้ยก หมู่บ้านที 

เป็น เมืองเกษมสีมา ขึ้นตรงต่อเมืองอุบลรำชธำนี  

เมือ่วนัอำทติย์ แรม 2 ค�ำ่ เดอืน 3 พ.ศ. 2425 และให้

พระไชยหรือท้าวจันดี เป็น พระพิชัยชาญณรงค์ 

เจ้าเมอืงเกษมสมีา คนแรก (ระลกึ ธำน ี2524 : 376) 

และให้มีกรมกำรเมืองชุดแรกของเมืองเกษมสีมำ

คือ
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 1. พระพชิยัชำญณรงค์  เจ้ำเมอืงเกษมสมีำ

 2. ท้ำวชยัแสง (เสอื) อปุฮำดเมอืงเกษมสมีำ

 3. ท้ำวเพยี (พรหม) รำชวงศ์เมอืงเกษมสมีำ

 4. ท้ำวพรหม (ท้ำว) รำชบตุรเมอืงเกษมสมีำ 

(เติม วิภำคย์พจนกิจ 2515 : 175)

 ในครำวเดียวกันได้ทรงโปรดเกล้ำฯ ให้

ตั้งเมืองขึ้นอีก 4 เมือง บริเวณใกล้เคียงกันคือ  

เ มื อ ง ช ำ ณุ ม ำ ร ม ณ ฑ ล  เ มื อ ง พ น ำ นิ ค ม  

เมืองวำรินช�ำรำบ และเมืองโดมประดิษฐ์

 ส มั ย ต ้ น รั ช ก ำ ล พ ร ะ บ ำ ท ส ม เ ด็ จ 

พระจุลจอมเกล ้ำเจ ้ำอยู ่หัว ทรงมีพระบรม 

รำชำนุญำตให้ตั้งเมืองขึ้นในท้องที่ต่ำงๆ ตำมที ่

เจ้ำเมืองใหญ่มีใบบอกไปกรำบทูลขอพระบรม 

รำชำนุญำต แต ่ต ่อมำพระองค ์ ได ้ทรำบใน 

ภำยหลังว่ำกำรขอตั้งเมืองเป็นอุบำยของพวก  

ท้ำวพระยำหรือกรมกำรเมืองที่มีควำมประสงค ์

จะแย่งอำณำเขตและไพร่พลของกันและกัน จน

เกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำรเป็นอย่ำงมำก 

ดังนั้นพระองค์จึงทรงให้งดกำรตั้งเมืองเสียตั้งแต่ปี  

พ.ศ. 2428 เป็นต้นมำ ดังจะเห็นได้ว่ำในบริเวณ

เมืองอุบลรำชธำนี หลังจำก พ.ศ. 2425 แล้วก็

ไม่ปรำกฏว่ำตั้งเมืองอื่นใดอีกเลย ก็ด้วยเหตุผล 

ดังกล่ำว

 เมื่อทรงมีนโยบำยให้ยับยั้งกำรตั้งเมือง 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2428 เป็นต้นมำ หลังจำกนั้น 

พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล ้ำเจ ้ำอยู ่หัว  

ทรงโปรดเกล้ำฯ ให้ด�ำเนินกำรปฏิรูปกำรปกครอง

หัวเมืองเสียใหม่  โดยทรงแบ่งหัวเมืองต่ำงๆ  

ออกเป็นกองๆ แล้วรวบหัวเมืองเอก โท ตรี  

และจัตวำ เข้ำเป็นกองเดียวกันตำมเห็นสมควร  

มีข้ำหลวงก�ำกับรำชกำรท�ำกำรปกครองดูแลช�ำระ

คดคีวำมและเร่งรดัจดัเกบ็เงนิเสยีส่วยกองละ 1 คน

 ผลกระทบจำกกำรจดัรปูแบบกำรปกครอง

ลักษณะเช่นนี้ เมืองเกษมสีมำจึงถูกลดฐำนะลงมำ

เป็นเมอืงโทขึน้กบัเมอืงอบุลรำชธำน ีซึง่มฐีำนะเป็น 

เมืองเอกในปี พ.ศ. 2433

 ต่อมำในปี พ.ศ. 2440 สมัยกรมหลวง 

สรรพสิทธิประสงค์ข้ำหลวงต่ำงพระองค์ส�ำเร็จ

รำชกำรหัว เมืองลำวกำว พระบำทสมเด็จ 

พระจลุจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่วั รชักำลที ่5 ทรงประกำศ

ใช้พระรำชบัญญัติปกครองท้องที่ พ.ศ. 2431  

(ร.ศ. 116) มีผลกระทบท�ำให้คณะอำชญำสี่ถูก

ยกเลิกไป (คณะอำชญำสี่ คือเจ้ำเมือง อุปฮำด 

รำชวงศ์ และรำชบุตร)

 เจ้ำเมือง เปลี่ยนเป็น ผู้ว่ำรำชกำรเมือง

 อุปฮำด เปลี่ยนเป็น ปลัดเมือง

 รำชวงศ์ เปลี่ยนเป็น ยกบัตรเมือง

 รำชบตุร เปลีย่นเป็น ผูช่้วยว่ำรำชกำรเมอืง

 หลังจำกนั้นมำก็มีกำรปรับปรุงรูปแบบ 

กำรปกครองเรื่อยมำ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2451  

หัวเมืองโทต่ำงๆ ถูกเปลี่ยนเป็นอ�ำเภอ ดังเช่น  

เมืองอุบลรำชธำนีมี 11 อ�ำเภอ คือ 

 1) อ�ำเภอบุพุปลนิคม 

 2) อ�ำเภอทักษิณูปลนิคม 

 3) อ�ำเภอปจิมูปลนิคม 

 4) อ�ำเภออุตรูปลนิคม 

 5) อ�ำเภอพิบูลมังสำหำร 

 6) อ�ำเภอตระกำรพืชผล 

 7) อ�ำเภอมหำชนะไชย 
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 8) อ�ำเภอเกษมสีมำ 

 9) อ�ำเภอพนำนิคม 

 10) อ�ำเภอเสนำงคนิคม 

 11) อ�ำเภอชำณุมำรมณฑล

 ในปี พ.ศ. 2452 กรมหลวงสรรพสิทธิ

ประสงค์ได้ปรบัปรงุและเปลีย่นแปลงกำรปกครอง

บริเวณเมืองอุบลฯ โดยให้รวม อ�ำเภออุตรูปลนิคม 

กบัอ�ำเภอเกษมสมีำ เข้ำด้วยกนัแล้วเรยีกชือ่ใหม่ว่ำ 

อ�าเภออุดรอุบล

 กระทั่งในปี พ.ศ. 2455 สมเด็จกรมพระยำ

ด�ำรงเดชำนุภำพ เสนำบดีกระทรวงมหำดไทย 

ได้กรำบบังคมทูล พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำ

เจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 6 ให้ทรงยุบอ�ำเภอตำ่งๆ และ

ในวันที่ 1 กันยำยน 2456 พระยำวิเศษสิงหนำท  

เมื่อครั้งด�ำรงต�ำแหน่งสมุหเทศำภิบำลส�ำเร็จ

รำชกำรมณฑลอุบลรำชธำนี  ได ้ เปลี่ยนชื่อ

อ�ำเภออุดรอุบล กลับมำเป็น อ�าเภอเกษมสีมา  

อีกครั้งหนึ่ง

 กำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรปกครอง

ด�ำเนินมำถึงปี พ.ศ. 2459 กระทรวงมหำดไทยได้

ประกำศเปลีย่นชือ่ เมอืง เป็น จงัหวดั และต�ำแหน่ง 

ผูว่้ำรำชกำรเมอืง เป็น ผูว่้ำรำชกำรจงัหวดั ตัง้แต่วนั

ที่ 19 พฤษภำคม 2459 เป็นต้นมำ ในปีต่อมำเพื่อ

ให้สอดคล้องกบัประกำศเรยีกนำมเมอืงเป็นจงัหวดั  

ดังนั้นกระทรวงมหำดไทยได้ประกำศเปลี่ยนชื่อ

อ�ำเภอใหม่เมื่อวันที่ 24 เมษำยน พ.ศ. 2460

 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมำ อ�าเภอเกษมสีมา ก็ได้

ถกูเปลีย่นชือ่เป็น อ�าเภอม่วงสามสบิ พร้อมกบัย้ำย

ที่ท�ำกำรเมืองเกษมสีมำเก่ำไปตั้งที่บ้ำนม่วง บัดนี้

เมืองเกษมสีมาหรือ หมู่บ้านทีเก่าจึงมีฐานะเป็น 

ต�าบลเกษม ขึ้นกับอ�าเภอตระการพืชผลเท่านั้น

 การปกครองต�าบลเกษม

 ตั้งแต่ อ�าเภอเกษมสีมา ถูกลดฐำนะเป็น 

ต�าบลเกษม ขึน้กบัอ�ำเภอตระกำรพชืผล ในปี พ.ศ.  

2460  มีผู้ปกครองต�ำบลเรียงตำมล�ำดับ ดังนี้

 1. ก�านันกู๋ (ไม่ทรำบนำมสกุล) ควำมเป็น

อยูข่องรำษฎรเป็นแบบพืน้เมอืงโบรำณ กล่ำวได้ว่ำ 

เป็นกำรปกครองแบบพ่อปกครองลกู กำรคมนำคม

ใช้กำรเดินเท้ำ มำ้ เกวียน

 2. ก�านันวรราช (ไม่ทรำบนำมสกุล) แบ่ง

กำรปกครองออกเป็น 2 หมู่บำ้น มีกำรใช้เงินฮำง

เป็นสื่อกลำงในกำรแลกเปลี่ยน

 3. ก�านันไกรยราช หรือขุนแสนเกษมเขต 

แบ่งกำรปกครองออกเป็น 2 หมู่บ้ำนเหมือนเดิม

 4. ก�านันจูม นิสดล แบ่งกำรปกครองเป็น 

4 หมู่บ้ำน

 5. ก�านันโหลย ทองเลิศ (ตอนหลังเปลี่ยน

ชื่อเป็นนำยจรรยำ พจนศิลป์) เริ่ม พ.ศ. 2481  

แบ่งกำรปกครองในบ้ำนเกษมออกเป็น 4 หมู่บ้ำน  

มีกำรวำงแผนกำรปกครองอย่ำงมีหลักเกณฑ์  

โดยมีนโยบำยเน้นหนักด้ำนสำธำรณูปโภคเป็น

ส�ำคัญ เช่น กำรตัดถนนเชื่อมต่อตัวอ�ำเภอ วำงผัง

ตัดถนนในหมู่บ้ำน กำรสร้ำงชลประทำนเพื่อกัก

เกบ็น�ำ้ไว้ใช้ในกำรเกษตรของรำษฎร เป็นก�ำนนัคน

แรกทีป่ระสำนงำนกำรก่อสร้ำงส�ำนกังำนผดงุครรภ์ 

จนเป็นผลส�ำเร็จ นอกจำกนั้นยังเป็นผู้เห็นควำม

ส�ำคัญของกำรศึกษำ โดยได้ย้ำยสถำนศึกษำจำก

เดิมที่วัดเกษมส�ำรำญ ไปตั้งที่วัดสิงหำญ และ

เนือ่งจำกเป็นยคุทีเ่หตกุำรณ์บ้ำนเมอืงเกดิสงครำม

มหำเอเชียบูรพำ ทำงรำชกำรมีนโยบำยลดเขต 

กำรปกครองให้เหลือน้อยลง ก�ำนันโหลยมีควำม

ห่วงใยในฐำนะของต�ำบลเกษม จึงได้ยอมตัวเข้ำไป
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ปฏิบัติงำนเป็นเสมียนตรำมหำดไทย เพื่อจะได้

มีโอกำสประสำนงำนกับทำงอ�ำเภอ ส่วนงำนใน

หน้ำที่ก�ำนันได้มอบหมำยให้นำยพร แก้วกนก  

ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 1 รักษำกำรแทน ด้วยไหวพริบ

เช่นนี้ จึงยังคงรักษำฐำนะต�ำบลเกษมได้จนตรำบ

เท่ำทุกวันนี้

 6. ก�านันลบ  ดีมาก  แบ่งกำรปกครองใน

บ้ำนเกษมเป็น 2 หมู่บ้ำน ได้รับงบประมำณจำก

กระทรวงศึกษำธิกำรให้สรำ้งโรงเรียน  นอกจำกนี้

ยังได้ก่อสร้ำงตลำดสดของหมู่บ้ำนขึ้น

 7. ก�านนัสอน พนัโบ ได้ก่อสร้ำงสภำต�ำบล 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก และได้รับโล่เกียรติยศจำก 

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

 8. ก�านนักอง สายสงิห์ (พ.ศ. 2526-2529) 

เป็นก�ำนันดีเด่นรับรำงวัลจำกทำงอ�ำเภอ และ 

ได้สร้ำงสถำนีอนำมัยชั้น 1

 9. ก�านันหนูสินทร์ ไหลหลั่ง (พ.ศ. 2529-

2544) ได้จัดกำรปกครองบ้ำนเกษม โดยแบ่ง

กำรปกครองออกเป็น 3 หมู่บ้ำน ได้แก่ หมู่ที่ 1  

นำยบุญมี ดีมำก เป ็นผู ้ ใหญ่บ ้ำน หมู ่ที่  8  

นำยสมบัติ  โสภวงศ์  เป็นผู้ใหญ่บำ้น และหมู่ที่ 9 

นำยบุญอำจ โมหำ เป็นผู้ใหญ่บำ้น ทั้ง 3 หมู่บำ้น 

ได้ร่วมกันพัฒนำบ้ำนเกษม  จนได้รับรำงวัลที่ 3  

ตำมโครงกำรประกวดหมู ่บ ้ ำนของอ� ำ เภอ

ตระกำรพืชผล และเป็นผลส�ำเร็จในกำรพัฒนำ

คุณธรรม จนกระทั่ ง ได ้ รับ เกียรติจำกผู ้ ว ่ ำ

รำชกำรจังหวัดอุบลรำชธำนี เรือตรีดนัย เกตุสิริ  

เป็นประธำนพิธีประกำศ ต�ำบลเกษมเป็นต�ำบล

แผ่นดนิธรรมแผ่นดนิทอง เมือ่วนัที ่17 พฤศจกิำยน  

2531

 10. นายอักคณิต ไท้ทอง (พ.ศ. 2544-

2549)

 11. นายทองอินทร์ นิสดล (พ.ศ. 2549)

 12. นายรุ ่งรวี โชติพันธ์ (พ.ศ.2554- 

ปัจจุบัน)

 ปัจจุบันต�ำบลเกษม เป็นต�ำบลที่มีกำร

พฒันำในหลำยด้ำน มกีลุม่กจิกรรมชมุชนมำกมำย 

มีกลุ ่มด้ำนกำรเกษตร กลุ ่มสหกรณ์ และกลุ ่ม

อำชีพต่ำงๆ โดยเฉพำะบ้ำนเกษม ต�ำบลเกษม  

มีกลุ่มอำชีพหัตถกรรมจักสำนที่เลื่องชื่อ มีฝีมือ

จักสำนก่องขำ้วเหนียวที่โดดเด่น หำกจ�ำแนกตำม 

กำรปกครองอำจแบ่งออกเป็น 15 หมู่ ดังนี้

 หมู่ที่ 1 บ้ำนเกษม

 หมู่ที่ 2 บ้ำนนิคม

 หมู่ที่ 3 บ้ำนกุดชมพู

 หมู่ที่ 4 บ้ำนเหมือดแอ่

 หมู่ที่ 5 บ้ำนกอก

 หมู่ที่ 6 บ้ำนค�ำเจริญ

 หมู่ที่ 7 บ้ำนค�ำสมิงใต้

 หมู่ที่ 8 บ้ำนเกษมสีมำ

 หมู่ที่ 9 บ้ำนเกษม

 หมู่ที่ 10 บ้ำนนำค�ำ

 หมู่ที่ 11 บ้ำนค�ำสมิง

 หมู่ที่ 12 บ้ำนค�ำสมิงกลำง

 หมู่ที่ 13 บ้ำนหนองเอำะ

 หมู่ที่ 14 บ้ำนหนองสิม

 หมู่ที่ 15 บ้ำนกึ่งพุทธกำล
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 ประวัติวัดเกษมส�าราญ วัดเกษมส�ำรำญ 

ตั้งอยู ่บ้ำนเกษม หมู ่ที่ 8 ต�ำบลเกษม อ�ำเภอ

ตระกำรพืชผล จังหวัดอุบลรำชธำนี ที่ดินตั้งวัด 

มเีนือ้ที ่8 ไร่ 3 งำน 83 ตำรำงวำ มอีำคำรเสนำสนะ

ประกอบด้วยพระอุโบสถ ขนำด 6 X 12 เมตร 

สร้ำงเมื่อปี พ.ศ. 2487 สร้ำงด้วยอิฐถือปูนโครง

หลงัคำมงุด้วยไม้ช่อฟ้ำใบระกำแกะลวดลำยด้วยไม้

ตะเคยีน ปี พ.ศ. 2519 ได้เปลีย่นหลงัคำเป็นสงักะสี  

ปี พ.ศ. 2553 ได้เปลี่ยนหลังคำใหม่เป็นไม้แป้น

เกล็ดจนถึงป ัจจุบัน ศำลำกำรเปรียญขนำด  

13 X 28 เมตร สร้ำงเมื่อปี พ.ศ. 2530 หอสวด

มนต์ (หอแก้วโนนอำรำม) ขนำด  6.50 X 6.50 

เมตร สร้ำงเมื่อปี พ.ศ. 2533 และกุฏิ 5 หลัง เป็น

อำคำรไม้ทั้งหมด ปูชนียวัตถุที่ส�ำคัญของวัดคือ  

พระพุทธนิมิต (พระประธำนอยู่ในพระอุโบสถ)  

ตู้เก็บหนังสือใบลาน ได้มำจำกเวียงจันทน์ 4 ใบ

รูปปั้นพระพิชัยชาญณรงค์ เจ้าเมืองเกษมสีมาคนแรก

ตู้เก็บหนังสือใบลาน

หลักฐานส�าคัญทางประวัติศาสตร์
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 วัดเกษมส�ำรำญจำกกำรส�ำรวจหลักฐำน

ที่ปรำกฏพบข้อมูลที่เป็นทำงกำรว่ำ ตั้งขึ้นเมื่อ

ปี พ.ศ. 2291  ประมำณ 264 ปีมำแล้ว เดิมชื่อ  

วดัศรโีพธิช์ยั ได้เปลีย่นชือ่มำเป็นวดัเกษมส�าราญ 

เมือ่ปี พ.ศ. 2484  เหตผุลทีเ่ปลีย่นเพรำะเป็นชือ่ซ�ำ้

กันกับวัดเจ้ำคณะอ�ำเภอตระกำรพืชผล ประกอบ

กบักำรเปลีย่นแปลงกำรปกครองคณะสงฆ์ไทยใหม่ 

ชำวบ้ำนนยิมเรยีกว่ำ วดัใหญ่ วดัเกษมส�ำรำญเป็น

วัดเก่ำแก่มำกวัดหนึ่งในเขตจังหวัดอุบลรำชธำนี 

และเป็นที่เคยมีควำมส�ำคัญทำงประวัติศำสตร ์

ตำมประวัติเมืองเกษมสีมำปรำกฏว่ำวัดแห่งนี้เคย

มีพระผู้น�ำระดับสูง (สังฆรำช) จำกนครเวียงจันทน์

มำพักอยู ่วัดแห่งนี้ ประกอบกับหมู ่บ้ำนแห่งนี้

เคยมีฐำนะเป็น เมืองเกษมสีมา มำก่อนระหว่ำง  

ปี พ.ศ. 2425-2452  ต่อมำเมืองเกษมสีมำรวมกัน

กับเมืองอุตรูปลนิคมโดยเรียกชื่อใหม่ว่ำ อ�ำเภอ

อุดรอุบล กำรปรับปรุงกำรปกครองยังคงด�ำเนิน

ต่อไปจนถึงปี พ.ศ. 2455 สมเด็จกรมพระยำด�ำรง

เดชำนุภำพเสนำบดีกระทรวงมหำดไทยได้กรำบ

บงัคมทลูพระบำทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้ำเจ้ำอยูห่วั 

รัชกำลที่ 6 พระยำวิเศษสิงหนำท เมื่อครั้งด�ำรง

ต�ำแหน่งสมุหเทศำภิบำล ส�ำเร็จรำชกำรมณฑล

อุบลรำชธำนีได้เปลี่ยนชื่ออ�ำเภออุดรอุบลกลับคืน

มำเป็นอ�ำเภอเกษมสีมำอีกครั้งหนึ่ง

 กำรเปลี่ยนแปลงปรับปรุงรูปแบบกำร

ปกครองมำถึงปี พ.ศ. 2459 กระทรวงมหำดไทย

ได้ประกำศเปลี่ยนชื่อเมืองเป็นจังหวัด ต�ำแหน่ง 

ผู้ว่ำรำชกำรเมืองเปลี่ยนเป็นผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 

ทั้งนี้ตั้งแต่ป ี พ.ศ. 2459 เป็นต้นมำและใน 

ปีถดัมำ เพือ่ให้สอดคล้องกบักำรประกำศเรยีกนำม

เมืองเป็นจังหวัด กระทรวงมหำดไทยได้ประกำศ

เปลี่ยนชื่ออ�ำเภอใหม่เมื่อ 24 เมษำยน พ.ศ. 2460 

ตัง้แต่วนันัน้เป็นต้นมำ อ�ำเภอเกษมสมีำกไ็ด้รบักำร 

ลดฐำนะลงมำเป็นเพียงต�ำบลจนถึงปัจจุบัน 
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ล�าดับเจ้าอาวาสวัดเกษมส�าราญ

 1.  ญำท่ำนทุม  (ผู้สรำ้งวัด)     พ.ศ.  2291-2320   

 2.  ญำท่ำนพรม      พ.ศ.  2321-2332

 3.  ญำคูสม       พ.ศ.  2333-2351

 4.  ซำยอด       พ.ศ.  2352-2370

 5.  ซำดม       พ.ศ.  2371-2393

 6.  ญำคูพันธ์       พ.ศ.  2394-2430

 7.  พระชัยสุริยงศ ์      พ.ศ.  2431-2445

 8.  พระเครือ       พ.ศ.  2446-2450

 9.  พระสมชำย       พ.ศ.  2451-2459

         10.  พระปีด       พ.ศ.  2460-2468

         11.  พ่อท่ำนหัน (พระอุปัชฌำย์หัน)    พ.ศ.  2469-2486

         12.  พระวัน       พ.ศ.  2487-2488

         13.  เจ้ำอธิกำรสิงห ์      พ.ศ.  2489

         14.  พระครูนันทปัญญำจำรย์ (พ่อท่ำนพร  นนฺทปญฺโญ)  พ.ศ.  2489-2539

         15.  พระครูเกษมธรรมำนุวัตร (บุญชู  อตฺถกำโม)  พ.ศ.  2539-ปัจจุบัน
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 ปัจจุบันวัดเกษมส�ำรำญก�ำลังปรับปรุง

พัฒนำโดยขยำยพื้นที่ให้กว้ำงกว่ำเดิม ถมที่สูง

โครงกำรที่ก�ำลังด�ำเนินกำรอยู่คือ โครงกำรสร้ำง 

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมรำชย์ ให้เป็นศูนย์รวม

จิตใจ และเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

 นำยสิม แสงทอง (ปรำชญ์ชำวบ้ำน) 

อำยุ 89 ปี บ้ำนเลขที่ 26 หมู่ที่ 8 บ้ำนเกษม 

ต�ำบลเกษม อ�ำเภอตระกำรพืชผล จังหวัด

อุบลรำชธำนี เล ่ำว ่ำ “โฮง หรือ บ ้ำนโฮง  

(บ้ำนแหลมทองในปัจจุบัน) เป็นที่อยู่ของเจ้ำเมือง 

หรือเป็นบ้ำนของอุปฮำด รำชบุตร สถำนที่ท�ำกำร

ของเมือง อยู่ตรงกกบกใหญ่ ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน

ในอดตีเป็นบ้ำนพกัคร ูพ่อใหญ่ค�ำ พ่อใหญ่เลก็มำพกั 

พ่อใหญ่สุนีย์ สำรีบุตร ก็เคยมำพัก ข้ำงวัดน้อย

เป็นทีพ่มิพ์ววัควำย อบต. ปัจจบุนั ข้ำงวดัสงิหำญ”

 นำงหลอด เหล็กดี (ทองเลิศ) อำยุ 89 ปี 

บ้ำนเลขที ่8 หมูท่ี ่1 บ้ำนเกษม ต�ำบลเกษม อ�ำเภอ

ตระกำรพืชผล จังหวัดอุบลรำชธำนี เล่ำว่ำ “เกิดที่

บ้ำนคอนสำย ซึง่เป็นหมูบ้่ำนข้ำงเคยีง ปัจจบุนัย้ำย

มำอยูบ้่ำนเกษมและเป็นคนบ้ำนเกษมมำนำนหลำย

 นายสิม แสงทอง นางหลอด เหลก็ด ี(ทองเลศิ) นายเกษมสุข วะสุขันธ์ นายรองรัตน์ สีหา

ปีแล้ว ขอยืนยันวำ่ บำ้นเกษม เดิมคือ บำ้นที และ

เชือ่ว่ำต่อมำ บ้ำนท ีได้เปลีย่นเป็น เมอืงเกษมสมีำ”

 นำยเกษมสุข วะสุขันธ์ (อดีตผู้ใหญ่บ้ำน)  

อำยุ 63 ปี บ้ำนเลขที่ 93 หมู่ที่ 9 บ้ำนเกษม 

ต�ำบลเกษม อ�ำเภอตระกำรพืชผล จังหวัด

อุบลรำชธำนี เล่ำว่ำ “ตนเองบวชเป็นเณรและ

จ�ำวัดอยู ่บ ้ำนค�ำสมิงกับญำท่ำนอด แม่ออก 

ผู ้เฒ่ำผู ้แก่ถำมว่ำเณรมำแต่ใส (มำจำกที่ใด)  

ญำท่ำนอดก็ตอบว่ำ มำจำกบ้ำนที (บ้ำนเกษม)  

จึงขอยืนยันว่ำ บ้านที ก็คือ บ้านกะเสิม หรือ 

บ้านเกษม” 

 นำยรองรตัน์ สหีำ (รองผูอ้�ำนวยกำรโรงเรยีน

บ้ำนเกษม) บ้ำนเลขที ่126 หมูท่ี ่1 บ้ำนเกษม ต�ำบล

เกษม อ�ำเภอตระกำรพืชผล จังหวัดอุบลรำชธำนี  

เล่ำว่ำ “คนบ้ำนเป้ำเรยีก บ้านเกษม ว่ำ บ้านกะเสมิ 

และต�ำบลที่อยู่ใกล้ๆ เช่น ต�ำบลตระกำร ก็เรียก 

บ้ำนเกษม ว่ำ บ้ำนกะเสิม เช่นกัน จึงขอถำมว่ำ 

บ้านที บ้านกะเสิม บ้านเกษม มีความสัมพันธ์

กันอย่างไร?”
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 นำยสิม แสงทอง อธิบำยว่ำ แต่เดิมบำ้นทีเป็นหมู่บำ้นเล็กๆ ต่อมำเมื่อมีประชำกรเพิ่มมำกขึ้น

ขยำยใหญ่ขึ้นจึงเรียกวำ่ กะเสิม (เมืองเกษมสีมำ) หรือบำ้นเกษม ซึ่งหมำยถึงควำมอุดมสมบูรณ์

 พระครูเกษมธรรมำนุวัตร /ญำท่ำนเกษม ได้อธิบำยว่ำ เป็นกำรใช้ค�ำและเปลี่ยนชื่อเมือง 

ในปี พ.ศ. 2470

แผนที่แสดงที่ตั้งต�าบลเกษม อ�าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
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ภาพกิจกรรม เสวนาระดมความคิด “ช�าระประวัติศาสตร์เมืองเกษมสีมา”
วันที่ 30 กันยำยน 2555 เวลำ 13.00 น. 

ณ วัดเกษมส�ำรำญ ต�ำบลเกษม อ�ำเภอตระกำรพืชผลจังหวัดอุบลรำชธำนี
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