
 

 

บนัทกึเก่ียวกับประวัตศิาสตร์องค์พระธาตุเชิงชุม ( ๑๒ ) 

 
                                                         ดร.เกรียงไกร  ปริญญาพล 

ที่ปรึกษากติตมิศักดิ์สมาคมชาวสกลนคร 

 

 เหตกุารณ์บ้านเมืองสกลนครในปัจจบุนั เห็นจะไมม่ีเร่ืองราวใดเป็นท่ีสนใจมาก

ไปกว่าเร่ืองการบรูณะเรือนยอดองค์พระธาตเุชิงชมุ จากกรณีประสบเหตวุาตภยัเมื่อ

คืนวนัที่ 20 มีนาคม 2557 ซึ่งนกัวิชาการด้านประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินหลายท่าน ตลอด
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ผู้ ท่ีสนใจ ต่างทุ่มเทสรรพก าลงัในทกุๆด้านเพ่ือค้นคว้าประวตัิศาสตร์เก่ียวกบัองค์พระ

ธาตนุบัแต่โบราณกาลจนถึงปัจจบุนั เพ่ือไขปริศนาเร่ืองราวต่างๆให้ตรงกบัข้อเท็จจริง

มากท่ีสดุ 

 www.kkppn.com เป็นสื่อสารสงัคมออนไลน์ซึ่งบอกกล่าวไว้ก่อนเข้าสู่หน้า

หลกัแล้วว่า จะน าเร่ืองราวประวัติศาสตร์ท้องถ่ินในแง่มุมต่างๆซึ่งส่วนมากจะยงัไม่

ปรากฏต่อสาธารณะมาก่อน ทัง้นีเ้พ่ือน ามาเผยแพร่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมทัว่ไปใน

ยคุปัจจบุนั 

 เพ่ือความทันสมัยกับเหตุการณ์และความสนใจของสังคม  ผู้ เขียนจึงได้

ท าการค้นคว้าประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินเก่ียวกบัองค์พระธาตเุชิงชมุในส่วนท่ีสงัคมยงัไม่

ค่อยได้รับทราบแพร่หลาย กระทัง่สอบค้นพบหนงัสืออนสุรณ์งานนมสัการพระธาตเุชิง

ชุม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยหนังสือฉบับดังกล่าวจะมีบันทึกและบทความทาง

วิชาการท่ีทรงคุณค่าอยู่มาก บงัเอิญผู้ เขียนได้พบบทบนัทึกเร่ือง ปฐมเหตุในการจัด

งานเทศกาลขึน้ จากบนัทกึความจ าของพระมหาเทอดธรรม ธรรมรักษ์ ( น.๒๑ - ๒๖ )

ซึง่ก็คือพระภิกษุพระมหาบวัทอง  สมุงฺคโล พระนกัคิด นกัเขียน นกัพฒันา ต่อมาท่าน

ได้รับต าแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวดัศรีสระเกษ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร ภายหลงัได้

ลาสิกขาและเข้ารับราชการท่ีแผนกศึกษาธิการจงัหวดัสกลนคร และเจริญรุ่งเรืองใน

หน้าท่ีการงานตลอดมาจนกระทัง่ถึงแก่กรรม 

 ผู้ เขียนเห็นว่าบทความดงักลา่วทรงคณุค่ายิ่ง โดยเฉพาะท่ีมาของค าว่า วดัพระ

ธาตุเชิงชุม หรือค าว่าวัดพระธาตุศาสดาราม  และเนือ้หาส่วนอ่ืนๆ ตลอดทัง้

บรรยากาศ สภาพสังคมในสมัยนัน้  ล้วนแล้วแต่จุดประกายความคิดของนัก

http://www.kkppn.com/
http://www.kkppn.com/
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ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินเมืองสกลนคร ตลอดทัง้ผู้ ท่ีสนใจ ได้เช่ือมโยงประวัติศาสตร์ 

เช่ือมโยงความคิด ไขปริศนา ต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจบุนั ผู้ เขียนจึงขอน ามาลงเผยแพร่

เพ่ือความเช่ือมโยงของประวตัิศาสตร์ท้องถ่ิน และมิให้ประวตัิศาสตร์การบูรณะองค์

พระธาตขุาดหายไป ทัง้นีโ้ดยผู้ เขียนมิได้ตดัทอน หรือเปลี่ยนแปลงข้อความและการ

สะกดอกัขระ พยญัชนะ ท่ีมีมาแต่ดัง้เดิมอย่างใดทัง้สิน้. 

 

ปฐมเหตุในการจัดงานเทศกาลขึน้ 

จาก บนัทกึความจ า ของ พระมหาเทอดธรรม  ธรรมรักษ์ 

___________ 

 ก่อนอ่ืน ข้าพเจ้าขอให้ท่านใช้จินตนาการหวนย้อนกลบัไปดูสภาพของวดัพระ

ธาตุเชิงชุมเมื่อ ๙ ปีก่อนว่า มีสภาพเช่นใด ต่างกับสมัยเด๋ียวนีอ้ย่างใดบ้าง เร่ือนี ้

ข้าพเจ้าจะไม่ขอตอบในท่ีนีเ้พราะหน้ากระดาษจ ากัด ขอให้ท่านผู้ อ่านท่ีรู้เห็น

เหตกุารณ์ จงนึกทบทวนตอบเอง แต่ขอแง้มเปิดประตใูห้ท่านสกันิด เผ่ือท่านผู้ ไม่รู้ไม่

เห็นจะได้ทราบสภาพของวดัพระธาตเุชิงชุม เมื่อก่อนโน้น ไม่เป็นอย่างเช่นเห็นกนัอยู่

ทุกวันนี ้นับตัง้แต่องค์พระธาตุเชิงชุม พระวิหาร บริเวณพระธาตุฯ ก าแพงแก้ว 

โรงเรียนปริยตัิธรรม หอสมดุ กฏุิ และถนนเข้าวดัเป็นต้น มีสภาพท่ีช ารุดทรุดโทรมเต็ม

ที ไม่ค่อยจะเหมาะสมกับเป็นวัดหลกับ้านหลกัเมือง หรือวัดมิ่งเมืองนัก แต่เด๋ียวนี ้

สภาพของวัดได้ถูกพัฒนาการให้เจริญรุ่งเรืองขึน้ตามล าดับ แม้กระทั่งช่ือวัดก็ต้อง

เปลี่ยนจากวดัพระธาตุศาสดาราม มาเป็นวดัพระธาตุเชิงชุมเพ่ือให้กลมกลืนกันกับ

องค์พระธาตุ จึงเหมาะสมกบัเป็นวดัมิ่งเมืองโดยแท้ นบัว่ากลบักลายจากสภาพเดิม
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มาเป็นจดุศูนย์รวมแห่งจิตใจ หรือสถานีกลางแห่งสามคัคีธรรม วฒันธรรม และอ่ืนๆ

อีกหลายด้าน ทัง้นีก็้ด้วยเหตหุลายอย่าง และแรงหลายแรงดงัจะกลา่วต่อไป 

เหตุใหญ่อันดับหน่ึง 

 เมื่อวนัที่ ๑๔ มกราคม พทุธศกัราช ๒๔๙๔ เวลาประมาณ ๑๔.๓๐ นาฬิกา ถ้า

ท่านผู้ ใดยังจ าเหตุการณ์ได้ จะได้แลเห็นท้องฟ้า ทางด้านเหนือของสกลนครและ

หนองหารหลวง มีเมฆฝนตัง้เค้าทะมนึทึนอยู่ ชัว่ระยะเวลาประเด๋ียวเดียว กลุ่มเมฆท่ี

แลเห็นนัน้ ก็แผ่ปกคลุมเป็นอาณาบริเวณกว้าง และแล้วก็กระจายทัว่ไป เสียงฟ้าร้อง 

ฟ้าฝ่า ครางกระหึม่ และดงัเปรีย้งๆอยู่ แทบจะว่ามิได้ขาดสาย ท่ีร้ายท่ีสดุก็คือลม พดั

อย่างแรงมาก บรรดาต้นตาลทัง้หลาย ( ในสมยันัน้มีมาก ) เมื่อถกูลมแรงโหมหนกัเข้า

เช่นนัน้ ก็ลูไ่หวโอนเอนไปตามสายลม จะหกัและมหิกัแหล่ แต่ส่วนในของมนันัน้ ท่ีจบั

ต้นไมค่่อยดีหน่อย ก็ร่วงหลน่ลงเต็มวดัไปหมด ค้างคาว ( บิง้ ) ท่ีอาศยัอยู่ตามใบตาล 

จึงตกอยู่ในฐานะอนาถา ได้แต่บินเร่ร่อนขวัดไขว่ไปมา เหมือนกับฝูงนกเหล็กท่ี

อเมริกาปล่อยไปทิง้ระเบิดใส่ญ่ีปุ่ น และเยอรมนังัน้แหละ เออ ! ล าบากจริง มิหน าซ า้

ฝนห่าใหญ่ซึ่งตามมากับสายลมแรง ก็กระหน ่าซ า้เติมลงมาอีก เหมือนกับฟ้าร่ัวหรือ

เหมือนกบัว่า ในปีนี ้จะตกลงมาให้หมดเสียทีเดียว เลน่เอาผู้ ท่ีอยู่ตามทุ่งหนองหาร ซึ่ง

ไม่สามารถจะหาท่ีหลบซ่อนได้ทัน แทบจะลืมตา อ้าปากไม่ได้ ถึงแม้ผู้อยู่ในเมืองก็

ย ่าแย่เต็มที เกือบจะหาที่หลบอาศยัไมไ่ด้นัน่แหละมาก บ้านเรือนหกัพงั กลงัคาเปิดไป 

ก็มีไมน้่อย พระสงฆ์องค์เจ้า ญาติโยม สบัสนวุ่นวาย แย่จริงๆ 

 เอาละ ข้าพเจ้าได้พาท่านย้อนกลบัไปดเูหตกุารณ์ในวนันัน้ พอควรแล้ว จะขอ

วกเข้าสู่เร่ืองเสียที ท่านทัง้หลาย พระธาตุเชิงชุม ซึ่งตัง้ตระหง่าน พุ่งยอดสู่ฟ้าโดยใช้

ยอดแหลมๆ นัน้เสียบเมฆท่ีพัดผ่านไปมา นานนับร้อยปีก็เหมือนๆ กับสิ่งท่ีหา
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วิญญาณมิได้ทัง้หลายนัน้แหละ เมื่อถกูปะทะเข้ากบัลมแรงจึงต้านทานไม่ไหวเพราะ

ทนต่อภยัธรรมชาติมานานแล้ว ทนัใดนัน้ ยอดพระธาตุฯ ซึ่งมีความยาวประมาณ ๓ 

เมตร ก็หล่นตมูตามลงมาสู่พืน้ดินทนัที ฉัตรทองค า หิน อิฐ ทราย ซึ่งประกอบกนั เข้า

เป็นยอดพระธาตฯุ จงึแตกกระจายไปคนละทิศละทาง ท่ีเหลืออยู่ก็บบุสลายเต็มที 

 บงัเอิญ ขณะนัน้ ข้าพเจ้าพักสังขาร คือ มีนิวาสสถานอยู่ท่ีห้องในศาลาการ

เปรียญ คิดอยากจะดูยอดพระธาตุฯ ต่อสู้กับลม จึงเปิดหน้าต่างสู้ลมออกไปพอดีได้

เห็นยอดพระธาตฯุ ลอยละลิว่ลงมา บงัเอิญแท้ๆ 

เหตุใหญ่อันดับสอง 

 เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๓ พระแท่น พุทฺธสาโร ( ขณะนีเ้ป็นพระครูวินัยกรณ์โสภน 

แท่น ป.ธ. ๕ น.ธ. เอก ฐานานุกรมในสมเด็จพระสงัฆราช องค์ปัจจบุนั ) ได้ย่ืนใบลา

ออกจากเลขาฯ จงัหวดั ผู้ช่วย เพ่ือไปศึกษาต่อท่ีวดัเบญจมบพิตร พระนคร และพระ

มหาต้น  ปณฺฑิโต ซึ่งเป็นตวัเลขาฯ จงัหวดั ก็กลบัไปอยู่บ้านต้นแหน อ าเภอนาแก จึง

ให้เป็นต าแหน่งเลขาฯ และครูสอนปริยตัิธรรม ท่ีส านกัวดัพระธาตฯุ ว่างลง ดงันัน้ ทาง

คณะกรรมการสงฆ์จงัหวดัสกลนคร อนัมีพระเดชพระคณุท่านเจ้าคณุวิมลเมธี (ขณะนี ้

ได้เลื่อนสมณศกัดิ์เป็นท่ีพระราชวิมลเมธี) เป็นประธาน จึงได้มีหนังสือขอตวัข้าพเจ้า 

ไปยงัเจ้าคุณพระธรรมธีรราชมหามนีุเจ้าคณะตรวจการภาค ๓ ( สมยัยงัรวมภาคอยู่ 

ขณะนี ้ท่านอยู่ท่ีพุทธคยา ประเทศอินเดีย ) และท่านเจ้าคุณธรรมคุณาภรณ์ เจ้า

อาวาสวดัสามพระยา และเจ้าคณะจังหวัดพระนคร ( ขณะนี ้เป็นสงัฆมนตรีว่าการ

องค์การศึกษา แม่กองบาลี สนามหลวง ) ซึ่งเป็นวดัท่ีข้าพเจ้าอาศยัอยู่ เมื่อข้าพเจ้า

ได้รับแจ้งจากท่านเจ้าคุณทัง้ ๒ แล้ว จึงตกลงใจลาออกจากมหาจุฬาลงกรณ์ราช

วิทยาลยั แล้วใช้เวลาคิดอยู่เกือบเดือน เพราะขณะนัน้ ข้าพเจ้าถกูเกีย้วหลายทางเพ่ือ
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อยากให้ไปเป็นครู แต่ในท่ีสุด ก็ตกลงใจเด็ดขาด เพ่ืออกมาบ าเพ็ญศาสนกิจท่ี

สกลนคร แหล่งแห่งญาติภูมิ และอาจารย์ผู้ ให้ความรู้ ( ท่านเจ้าคุณราชวิมลเมธี 

มหาพิเชด มหาณรงค์ เป็นผู้สอน ป.ธ. ๓ ) เป็นอนัว่าข้าพเจ้าได้มาอยู่สกลนครรอบ ๒ 

นี ้ตัง้แต่วนัที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๔๙๓ จนถึงปีนี ้เป็นเวลา ๑๑ พรรษาแล้ว เออน่ี ! ออก

จะพูดเร่ืองตวัเองมากไปแล้ว แต่ก็ควรบอกเล่าเก้าสิบกันเสียหน่อย เพราะเป็นเร่ือง

เก่ียวด้วยสว่นรวมเหมือนกนั 

 ตัง้แต่วันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๔๙๓ ถึงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๔๙๔ ท่ีข้าพเจ้า

ได้มาอยู่ท่ีสกลนครเป็นเวลา ๒ พรรษาพอดี และข้าพเจ้ามีเพ่ือนคู่ใจอยู่รูปหนึ่ง คือ 

พระมหาประกิต ปกิตฺติ ( ขณะนีล้าสิกขาไปเป็นอนศุาสนาจารย์อยู่นครเวียงจนัทน์ ) 

ท่านรูปนีม้ีปัญญาหลกัแหลมดี ( หวัแหลม ) ตลอดระยะเวลา ๒ พรรษาท่ีผ่านมานัน้ 

ข้าพเจ้าทัง้ ๒ ได้ปรึกษาหารือกนัในอนัที่พฒันาการวดัพระธาตฯุ เกือบจะทกุวนัแล้วก็

น าความคิดนัน้เสนอท่านเจ้าคุณอาจารย์ ท่านก็เห็นดีเห็นชอบด้วยเป็นส่วนมาก แต่

บางรายก็จนด้วยเกล้าฯ เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ และท่ีส าคญัท่ีสดุในปฐมเหตุ

ประการท่ีสองนี ้คือ ในระหว่างพรรษาทัง้ ๒ ปี มานัน้ ข้าพเจ้าได้ตัง้ข้อสังเกตมา

ตามล าดบั พอถึงวนัพระได้เห็นท่านผู้มีศรัทธาทัง้หลาย มีมือถือดอกไม้ ธูป เทียน เพ่ือ

น ามาสกัการะองค์พระธาตฯุ เป็นประจ าทกุวนัพระไป แต่ท่ีได้เฝ้าสงัเกตการณ์เห็นมา

นัน้ มีเป็นส่วนน้อย ไม่มากมายเหมือนทุกวันนี ้โดยมากก็เป็นคนแก่ หนุ่มๆ สาวๆ 

อย่างสมยันี ้หายาก 

 ด้วยเหตใุหญ่ทัง้ ๒ ดงักลา่วมานีเ้อง เป็นแรงจงูใจให้เพ่ือนคู่ใจ และข้าพเจ้าพา

กันคิดร่างโครงการ งานนมัสการ ( ไหว้ ) พระธาตุฯ เป็นกิจจะลักษณะขึน้เพ่ือ

วตัถปุระสงค์หลายประการ แต่พอจะประมวลกลา่วได้ย่อๆ ดงันี ้



๗ 
 

 ๑. เพ่ือเสริมสร้างงานมหาประเพณี ให้เป็นมรดกตกทอดไปยงัอนชุน และเป็น

การเผยแผ่ศิลป วฒันธรรม ของชาวสกลนครไปในตวัอีกด้วย 

 ๒. เพ่ือด าเนินเจริญรอยตามการเสียสละของบรรพบรุุษ 

 ๓. เพ่ือเชิดชู บูชาสักการะปูชนียวัตถุอันล า้ค่าในทางพระพุทธศาสนาท่ีเป็น

อนสุาวรีย์แทนองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

 ๔. เพ่ือให้องค์พระธาตุฯ และวัดพระธาตุฯ เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจ และเป็น

สโมสรสถานระหว่างชาวพทุธต่อชาวพทุธ 

ฯลฯ 

 ทัง้นี ้ก็โดยถือเอาเหตุใหญ่อันดับแรกนัน้ เป็นแรงดึง คือ จดัให้มีศาสนพิธียก

ยอดพระธาตุฯ ขึน้ใหม่ เหตุใหญ่อนัดบัสองเป็นแรงดนั คือ จดัให้มีการนมสัการพระ

ธาตุฯ เป็นกิจจลักษณะขึน้ แล้วก็ถือเอาบริษัทภายในและภายนอก เป็นแรง

ประคบัประคอง 

 เมื่อร่างโครงการเสร็จ ได้น าไปให้นายเตียง ศิริขนัธ์ ส.ส. สกลนคร ( ขณะนีไ้ม่

ทราบว่าอยู่ ณ แห่งหนต าบลใด ใครทราบโปรดบอกด้วย ) พอนายเตียงอ่านโครงการ

จบ ก็ตอบออกมาทนัทีว่า เห็นดีด้วย ผมคิดไว้แล้วเหมือนกัน แต่ยังไม่พร้อมท่ีจะท า 

แล้วยงัแถมถามอีกว่า ต้องการอะไรยินดีช่วยเต็มท่ี ข้าพเจ้าทัง้สองจึงตอบขอบคณุไป

ว่า “ เจริญพร รู้สกึช่ืนใจจริง ”  

 ในวนัเดียวกนันี ้ก็ได้น าร่างโครงงานไปให้ พ.ต.อ. เสนาะศกัดิ์  สวิสกลุ ข้าหลวง

ประจ าจงัหวดัสกลนคร ( ในเวลานัน้ ยงัเรียกช่ือข้าหลวงอยู่ แต่ขณะนีไ้ม่ทราบว่า ดวง
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วิญญาณของท่านไปสถิต ณ ภพใด ) ส าหรับท่านผุ้ นี ้เมื่ออ่านโครงการจบแล้ว ก็ตอบ

รับว่า ยินดีสนบัสนุนจนเต็มก าลงัความสามารถ ฟังแล้วดีใจเป็นกอง ยงัเหลืออีกแรง

หนึ่งเท่านัน้แหละ ขอให้อ่านต่อไป เฉียดๆ จะส าเร็จอยู่แล้ว แรงสดุท้ายนีส้ าคญัมาก 

คือ ท่านเจ้าคณุพระราชวิมลเมธี ไงเลา่เพราะท่านเป็นทัง้เจ้าอาวาสวดัพระธาตฯุ และ

เจ้าคณะจงัหวดัสกลนคร ท่านเป็นผู้ ถือหางเสือใหญ่ ถ้าท่านไม่เห็นด้วย โครงการก็

ต้องล้มเหลว แต่ก็เดชะบญุแท้ๆ ท่านเห็นด้วยทกุประการ ท่ีมีหนกัใจอยู่นิดหน่อย ก็คือ

เร่ืองทุนในการจดังานเท่านัน้ แต่พอเร่ิมด าเนินการเข้าจริงๆ นายเตียง  ศิริขันธ์ เจ้า

ปัญญา ก็แบกภาระเร่ืองทนุช่วย หนกัแป้หลงัแอ่นไปเลย 

 เป็นอนัว่า ได้ ๓ แรงแข็งขนั ครบถ้วนกระบวนการแล้ว เร่ืองส าเร็จหรือไม่นัน้ไม่

คิดอีกแล้ว เร่ิมด าเนินงานตามแผนการทันที โดยแบ่งภาระกันดังนี ้ทางสกลนคร 

ข้าพเจ้ารับเป็นภารธุระ ( ลิ่วล้อ ) มหาประกิต เป็นสื่อสารระหว่างกรุงเทพฯ สกลนคร 

และเพ่ือนคู่ทุกข์อีกคนหนึ่ง คือ พระครูวินัยกรณ์โศภน รับเป็นภารธุระทางกรุงเทพฯ 

ทัง้ข้าพเจ้าและพระครูวินยัฯ ก็ต้องรับภาระมาจนบดันี ้ส่วนภาระของท่านเจ้าคณุเจ้า

อาวาสนัน้ เห็นจะไม่ต้องกล่าวถึงมากนกั เพราะท่านจะต้องหนกัเป็นทวีคณู เท่าท่ีได้

ด าเนินการตามล าดับก็เพ่ือจุดประสงค์ดังกล่าว มิได้มีเป็นอ่ืนเลย เพราะเป็นงาน

สมคัรใจท า 

 ท่านผู้อ่านคงจะทราบแล้วว่า เหตุเกิดเบือ้งแรกของงานไหว้พระธาตุฯ เกิดขึน้

อย่างไร ยากเย็นแค่ไหน ขอให้นึกเสียว่า งานสร้างประเพณีเป็นงานหนัก ผู้ สร้าง

จะต้องพยายามท าจิตใจให้หนักแน่น แข็งแกร่ง ทรหดอดทน ผู้ ใจเบาจะสร้างงาน

ประเพณีได้ยาก และใคร่ขอฝากอนาคตของงานนีไ้ว้แด่อนุชนด้วยว่า งานนีจ้ะ

ขยายตัวออกไป หรือจ ากัดขอบเขตอยู่เพียงเท่าท่ีเคยจดัมานี ้หรือลดระดบัลงไป ก็
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ขึน้อยู่ท่ีผู้ ถือบงัเหียนงาน หรือผู้คมุตวัจกัรใหญ่ของงาน ตลอดถึงผู้ ร่วมงานจะบนัดาล

ให้เป็นไป และนอกจากนี ้คณะผู้ด าเนินงานจดังาน จะต้องมีความบริสทุธ์ิใจ คือ 

 ๑. เห็นประโยชน์ของพระศาสนาเป็นที่ตัง้ 

 ๒. พยายามสร้างและรักษาศรัทธาของประชาชนไว้ 

 ๓. เห็นใจกนั 

 ๔. ไว้ใจกนั เป็นต้น 

 ขอแถมอีกนิดว่า งานทุกงานจะต้องมีทัง้ผู้ น้อย ผู้ ใหญ่และผู้ เสมอกัน เป็นผู้

ควบคุมดูแล ดังนัน้   “ งานจะเดิน เงินจะดี มีมนต์มหาเสน่ห์ ดูดเอาคนมาไหว้พระ

ธาตฯุ มากๆ ” ควรถือคติว่า ผู้ใหญ่ดงึ ผู้ น้อยดนั ผู้ เสมอกนัประคบัประคอง. 

________________________ 

ขอได้รับความขอบคุณและปรารถนาดีจาก  www.kkppn.com 
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