บันทึกเกี่ยวกับประวัตศิ าสตร์ องค์ พระธาตุเชิงชุม ( ๑๒ )
ดร.เกรี ยงไกร ปริญญาพล
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมชาวสกลนคร

เหตุการณ์บ้านเมืองสกลนครในปั จจุบนั เห็นจะไม่มีเรื่ องราวใดเป็ นที่สนใจมาก
ไปกว่าเรื่ องการบูรณะเรื อนยอดองค์พระธาตุเชิงชุม จากกรณีประสบเหตุวาตภัยเมื่อ
คืนวันที่ 20 มีนาคม 2557 ซึ่งนักวิชาการด้ านประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นหลายท่าน ตลอด
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ผู้ที่สนใจ ต่างทุ่มเทสรรพกาลังในทุกๆด้ านเพื่อค้ นคว้ าประวัติศาสตร์ เกี่ ยวกับองค์พระ
ธาตุนบั แต่โบราณกาลจนถึงปั จจุบนั เพื่อไขปริศนาเรื่ องราวต่างๆให้ ตรงกับข้ อเท็จจริ ง
มากที่สดุ
www.kkppn.com เป็ นสื่อสารสังคมออนไลน์ ซึ่งบอกกล่าวไว้ ก่อนเข้ าสู่หน้ า
หลักแล้ วว่า จะนาเรื่ องราวประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นในแง่มุ มต่างๆซึ่งส่วนมากจะยังไม่
ปรากฏต่อสาธารณะมาก่อน ทั ้งนีเ้ พื่อนามาเผยแพร่ เป็ นประโยชน์ ต่อสังคมทัว่ ไปใน
ยุคปั จจุบนั
เพื่ อ ความทัน สมัย กับ เหตุ ก ารณ์ แ ละความสนใจของสัง คม ผู้ เขี ย นจึ ง ได้
ทาการค้ นคว้ าประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นเกี่ยวกับองค์พระธาตุเชิงชุมในส่วนที่สงั คมยังไม่
ค่อยได้ รับทราบแพร่หลาย กระทัง่ สอบค้ นพบหนังสืออนุสรณ์งานนมัสการพระธาตุเชิง
ชุม ฉบับ ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยหนัง สื อ ฉบับ ดัง กล่า วจะมี บัน ทึก และบทความทาง
วิชาการที่ทรงคุณค่าอยู่มาก บังเอิญผู้เขียนได้ พบบทบันทึกเรื่ อง ปฐมเหตุในการจัด
งานเทศกาลขึ ้น จากบันทึกความจาของพระมหาเทอดธรรม ธรรมรักษ์ ( น.๒๑ - ๒๖ )
ซึง่ ก็คือพระภิกษุพระมหาบัวทอง สุมงฺคโล พระนักคิด นักเขียน นักพัฒนา ต่อมาท่าน
ได้ รับตาแหน่งเป็ นเจ้ าอาวาสวัดศรี สระเกษ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร ภายหลังได้
ลาสิกขาและเข้ ารับราชการที่แผนกศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร และเจริ ญรุ่ งเรื องใน
หน้ าที่การงานตลอดมาจนกระทัง่ ถึงแก่กรรม
ผู้เขียนเห็นว่าบทความดังกล่าวทรงคุณค่ายิ่ง โดยเฉพาะที่มาของคาว่า วัดพระ
ธาตุ เ ชิ ง ชุ ม หรื อ ค าว่ า วั ด พระธาตุ ศ าสดาราม และเนื อ้ หาส่ ว นอื่ น ๆ ตลอดทั ง้
บรรยากาศ สภาพสัง คมในสมัย นั น้ ล้ วนแล้ ว แต่ จุ ด ประกายความคิ ด ของนั ก
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ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นเมืองสกลนคร ตลอดทั ้งผู้ที่สนใจ ได้ เชื่อมโยงประวัติศาสตร์
เชื่อมโยงความคิด ไขปริ ศนา ต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั ผู้เขียนจึงขอนามาลงเผยแพร่
เพื่อความเชื่อมโยงของประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น และมิให้ ประวัติศาสตร์ การบูรณะองค์
พระธาตุขาดหายไป ทั ้งนี โ้ ดยผู้เขียนมิได้ ตดั ทอน หรื อเปลี่ยนแปลงข้ อความและการ
สะกดอักขระ พยัญชนะ ที่มีมาแต่ดั ้งเดิมอย่างใดทั ้งสิ ้น.

ปฐมเหตุในการจัดงานเทศกาลขึน้
จาก บันทึกความจา ของ พระมหาเทอดธรรม ธรรมรักษ์
___________
ก่อนอื่น ข้ าพเจ้ าขอให้ ท่านใช้ จินตนาการหวนย้ อนกลับไปดูสภาพของวัดพระ
ธาตุเ ชิงชุมเมื่อ ๙ ปี ก่ อนว่า มีสภาพเช่ นใด ต่างกับสมัย เดี๋ ยวนี อ้ ย่างใดบ้ าง เรื่ อนี ้
ข้ า พเจ้ า จะไม่ ข อตอบในที่ นี เ้ พราะหน้ ากระดาษจ ากัด ขอให้ ท่ า นผู้ อ่ า นที่ ร้ ู เห็ น
เหตุการณ์ จงนึกทบทวนตอบเอง แต่ขอแง้ มเปิ ดประตูให้ ท่านสักนิด เผื่อท่านผู้ไม่ร้ ูไม่
เห็นจะได้ ทราบสภาพของวัดพระธาตุเชิงชุม เมื่อก่อนโน้ น ไม่เป็ นอย่างเช่นเห็นกันอยู่
ทุก วัน นี ้ นับ ตัง้ แต่ อ งค์ พ ระธาตุเ ชิ ง ชุม พระวิ ห าร บริ เ วณพระธาตุฯ ก าแพงแก้ ว
โรงเรี ยนปริยตั ิธรรม หอสมุด กุฏิ และถนนเข้ าวัดเป็ นต้ น มีสภาพที่ชารุ ดทรุดโทรมเต็ม
ที ไม่ค่อยจะเหมาะสมกับเป็ นวัดหลักบ้ านหลักเมือง หรื อวัดมิ่งเมืองนัก แต่เดี๋ยวนี ้
สภาพของวัดได้ ถูกพัฒนาการให้ เจริ ญรุ่ งเรื องขึ ้นตามลาดับ แม้ กระทั่งชื่อวัดก็ต้อง
เปลี่ยนจากวัดพระธาตุศาสดาราม มาเป็ นวัดพระธาตุเชิงชุมเพื่อให้ กลมกลืนกันกับ
องค์พระธาตุ จึงเหมาะสมกับเป็ นวัดมิ่งเมืองโดยแท้ นับว่ากลับกลายจากสภาพเดิม
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มาเป็ นจุดศูนย์รวมแห่งจิตใจ หรื อสถานีกลางแห่งสามัคคีธรรม วัฒนธรรม และอื่นๆ
อีกหลายด้ าน ทั ้งนี ้ก็ด้วยเหตุหลายอย่าง และแรงหลายแรงดังจะกล่าวต่อไป
เหตุใหญ่ อันดับหนึ่ง
เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๙๔ เวลาประมาณ ๑๔.๓๐ นาฬิกา ถ้ า
ท่านผู้ใดยังจ าเหตุก ารณ์ ได้ จะได้ แลเห็ นท้ อ งฟ้า ทางด้ านเหนื อ ของสกลนครและ
หนองหารหลวง มีเมฆฝนตั ้งเค้ าทะมึนทึนอยู่ ชัว่ ระยะเวลาประเดี๋ยวเดียว กลุ่มเมฆที่
แลเห็นนั ้น ก็แผ่ปกคลุมเป็ นอาณาบริ เวณกว้ าง และแล้ วก็ กระจายทัว่ ไป เสียงฟ้าร้ อง
ฟ้าฝ่ า ครางกระหึม่ และดังเปรี ย้ งๆอยู่ แทบจะว่ามิได้ ขาดสาย ที่ร้ายที่สดุ ก็คือลม พัด
อย่างแรงมาก บรรดาต้ นตาลทั ้งหลาย ( ในสมัยนั ้นมีมาก ) เมื่อถูกลมแรงโหมหนักเข้ า
เช่นนั ้น ก็ลไู่ หวโอนเอนไปตามสายลม จะหักและมิหกั แหล่ แต่ส่วนในของมันนั ้น ที่จบั
ต้ นไม่ค่อยดีหน่อย ก็ร่วงหล่นลงเต็มวัดไปหมด ค้ างคาว ( บิ ้ง ) ที่อาศัยอยู่ตามใบตาล
จึง ตกอยู่ใ นฐานะอนาถา ได้ แ ต่ บิน เร่ ร่ อ นขวัด ไขว่ ไ ปมา เหมื อ นกับ ฝูง นกเหล็ก ที่
อเมริ กาปล่อยไปทิ ้งระเบิดใส่ญี่ปนุ่ และเยอรมันงั ้นแหละ เออ ! ลาบากจริ ง มิหนาซ ้า
ฝนห่าใหญ่ซึ่งตามมากับสายลมแรง ก็กระหน่าซ ้าเติ มลงมาอีก เหมือนกับฟ้ารั่วหรื อ
เหมือนกับว่า ในปี นี ้ จะตกลงมาให้ หมดเสียทีเดียว เล่นเอาผู้ที่อยู่ตามทุ่งหนองหาร ซึ่ง
ไม่สามารถจะหาที่หลบซ่อนได้ ทัน แทบจะลืมตา อ้ าปากไม่ได้ ถึงแม้ ผ้ ูอยู่ในเมืองก็
ย่าแย่เต็มที เกือบจะหาที่หลบอาศัยไม่ได้ นนั่ แหละมาก บ้ านเรื อนหักพัง กลังคาเปิ ดไป
ก็มีไม่น้อย พระสงฆ์องค์เจ้ า ญาติโยม สับสนวุ่นวาย แย่จริงๆ
เอาละ ข้ าพเจ้ าได้ พาท่านย้ อนกลับไปดูเหตุการณ์ในวันนั ้น พอควรแล้ ว จะขอ
วกเข้ าสู่เรื่ องเสียที ท่านทั ้งหลาย พระธาตุเชิงชุม ซึ่งตั ้งตระหง่าน พุ่งยอดสู่ฟ้าโดยใช้
ยอดแหลมๆ นัน้ เสี ย บเมฆที่ พัด ผ่ า นไปมา นานนับ ร้ อยปี ก็ เ หมื อ นๆ กับ สิ่ ง ที่ ห า
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วิญญาณมิได้ ทั ้งหลายนั ้นแหละ เมื่อถูกปะทะเข้ ากับลมแรงจึงต้ านทานไม่ไหวเพราะ
ทนต่อภัยธรรมชาติมานานแล้ ว ทันใดนั ้น ยอดพระธาตุฯ ซึ่งมีความยาวประมาณ ๓
เมตร ก็หล่นตูมตามลงมาสู่พื ้นดินทันที ฉัตรทองคา หิน อิฐ ทราย ซึ่งประกอบกัน เข้ า
เป็ นยอดพระธาตุฯ จึงแตกกระจายไปคนละทิศละทาง ที่เหลืออยู่ก็บบุ สลายเต็มที
บังเอิญ ขณะนัน้ ข้ าพเจ้ าพักสังขาร คือ มีนิวาสสถานอยู่ที่ห้องในศาลาการ
เปรี ยญ คิดอยากจะดูยอดพระธาตุฯ ต่อสู้กับลม จึงเปิ ดหน้ าต่างสู้ลมออกไปพอดีได้
เห็นยอดพระธาตุฯ ลอยละลิว่ ลงมา บังเอิญแท้ ๆ
เหตุใหญ่ อันดับสอง
เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๓ พระแท่น พุทฺธสาโร ( ขณะนีเ้ ป็ นพระครู วินัยกรณ์ โสภน
แท่น ป.ธ. ๕ น.ธ. เอก ฐานานุกรมในสมเด็จพระสังฆราช องค์ปัจจุบนั ) ได้ ยื่นใบลา
ออกจากเลขาฯ จังหวัด ผู้ช่วย เพื่อไปศึกษาต่อที่วดั เบญจมบพิตร พระนคร และพระ
มหาต้ น ปณฺฑิโต ซึ่งเป็ นตัวเลขาฯ จังหวัด ก็กลับไปอยู่บ้านต้ นแหน อาเภอนาแก จึง
ให้ เป็ นตาแหน่งเลขาฯ และครูสอนปริยตั ิธรรม ที่สานักวัดพระธาตุฯ ว่างลง ดังนั ้น ทาง
คณะกรรมการสงฆ์จงั หวัดสกลนคร อันมีพระเดชพระคุณท่านเจ้ าคุณวิมลเมธี (ขณะนี ้
ได้ เลื่อนสมณศักดิ์เป็ นที่พระราชวิมลเมธี) เป็ นประธาน จึงได้ มีหนังสือขอตัวข้ าพเจ้ า
ไปยังเจ้ าคุณพระธรรมธีรราชมหามุนีเจ้ าคณะตรวจการภาค ๓ ( สมัยยังรวมภาคอยู่
ขณะนี ้ ท่ านอยู่ที่พุทธคยา ประเทศอินเดี ย ) และท่านเจ้ าคุณธรรมคุณาภรณ์ เจ้ า
อาวาสวัดสามพระยา และเจ้ าคณะจังหวัดพระนคร ( ขณะนี ้ เป็ นสังฆมนตรี ว่าการ
องค์การศึกษา แม่กองบาลี สนามหลวง ) ซึ่งเป็ นวัดที่ข้าพเจ้ าอาศัยอยู่ เมื่อข้ าพเจ้ า
ได้ รับแจ้ งจากท่านเจ้ าคุณทัง้ ๒ แล้ ว จึงตกลงใจลาออกจากมหาจุฬาลงกรณ์ ราช
วิทยาลัย แล้ วใช้ เวลาคิดอยู่เกือบเดือน เพราะขณะนั ้น ข้ าพเจ้ าถูกเกี ้ยวหลายทางเพื่อ
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อยากให้ ไ ปเป็ นครู แต่ ใ นที่ สุด ก็ ต กลงใจเด็ ด ขาด เพื่ อ อกมาบ าเพ็ ญ ศาสนกิ จ ที่
สกลนคร แหล่งแห่ งญาติ ภูมิ และอาจารย์ ผ้ ูให้ ค วามรู้ ( ท่ านเจ้ าคุณ ราชวิมลเมธี
มหาพิเชด มหาณรงค์ เป็ นผู้สอน ป.ธ. ๓ ) เป็ นอันว่าข้ าพเจ้ าได้ มาอยู่สกลนครรอบ ๒
นี ้ ตั ้งแต่วนั ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๔๙๓ จนถึงปี นี ้ เป็ นเวลา ๑๑ พรรษาแล้ ว เออนี่ ! ออก
จะพูดเรื่ องตัวเองมากไปแล้ ว แต่ก็ควรบอกเล่าเก้ าสิบกันเสียหน่อย เพราะเป็ นเรื่ อง
เกี่ยวด้ วยส่วนรวมเหมือนกัน
ตัง้ แต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๔๙๓ ถึงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๔๙๔ ที่ข้าพเจ้ า
ได้ มาอยู่ที่สกลนครเป็ นเวลา ๒ พรรษาพอดี และข้ าพเจ้ ามีเพื่อ นคู่ใจอยู่รูปหนึ่ง คือ
พระมหาประกิต ปกิตฺติ ( ขณะนี ้ลาสิกขาไปเป็ นอนุศาสนาจารย์อยู่นครเวียงจันทน์ )
ท่านรูปนี ้มีปัญญาหลักแหลมดี ( หัวแหลม ) ตลอดระยะเวลา ๒ พรรษาที่ผ่านมานั ้น
ข้ าพเจ้ าทั ้ง ๒ ได้ ปรึกษาหารื อกันในอันที่พฒ
ั นาการวัดพระธาตุฯ เกือบจะทุกวันแล้ วก็
นาความคิดนั ้นเสนอท่านเจ้ าคุณอาจารย์ ท่านก็เห็นดีเห็นชอบด้ วยเป็ นส่วนมาก แต่
บางรายก็จนด้ วยเกล้ าฯ เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ และที่สาคัญที่สดุ ในปฐมเหตุ
ประการที่ สองนี ้ คื อ ในระหว่างพรรษาทัง้ ๒ ปี มานัน้ ข้ าพเจ้ าได้ ตัง้ ข้ อ สังเกตมา
ตามลาดับ พอถึงวันพระได้ เห็นท่านผู้มีศรัทธาทั ้งหลาย มีมือถือดอกไม้ ธูป เทียน เพื่อ
นามาสักการะองค์พระธาตุฯ เป็ นประจาทุกวันพระไป แต่ที่ได้ เฝ้าสังเกตการณ์เห็นมา
นัน้ มีเป็ นส่วนน้ อย ไม่มากมายเหมือนทุกวันนี ้ โดยมากก็เป็ นคนแก่ หนุ่มๆ สาวๆ
อย่างสมัยนี ้ หายาก
ด้ วยเหตุใหญ่ทั ้ง ๒ ดังกล่าวมานี ้เอง เป็ นแรงจูงใจให้ เพื่อนคู่ใจ และข้ าพเจ้ าพา
กัน คิ ด ร่ า งโครงการ งานนมัส การ ( ไหว้ ) พระธาตุฯ เป็ นกิ จ จะลัก ษณะขึน้ เพื่ อ
วัตถุประสงค์หลายประการ แต่พอจะประมวลกล่าวได้ ย่อๆ ดังนี ้
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๑. เพื่อเสริ มสร้ างงานมหาประเพณี ให้ เป็ นมรดกตกทอดไปยังอนุชน และเป็ น
การเผยแผ่ศิลป วัฒนธรรม ของชาวสกลนครไปในตัวอีกด้ วย
๒. เพื่อดาเนินเจริญรอยตามการเสียสละของบรรพบุรุษ
๓. เพื่อเชิดชู บูชาสักการะปูชนี ยวัตถุอันล ้าค่าในทางพระพุทธศาสนาที่เป็ น
อนุสาวรี ย์แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
๔. เพื่อ ให้ องค์ พระธาตุฯ และวัดพระธาตุฯ เป็ นจุดศูนย์ รวมจิ ตใจ และเป็ น
สโมสรสถานระหว่างชาวพุทธต่อชาวพุทธ
ฯลฯ
ทั ้งนี ้ ก็โดยถือเอาเหตุใหญ่อันดับแรกนั ้น เป็ นแรงดึง คือ จัดให้ มีศาสนพิธียก
ยอดพระธาตุฯ ขึ ้นใหม่ เหตุใหญ่อนั ดับสองเป็ นแรงดัน คือ จัดให้ มีการนมัสการพระ
ธาตุ ฯ เป็ นกิ จ จลัก ษณะขึ น้ แล้ วก็ ถื อ เอาบริ ษั ท ภายในและภายนอก เป็ นแรง
ประคับประคอง
เมื่อร่ างโครงการเสร็ จ ได้ นาไปให้ นายเตียง ศิริขนั ธ์ ส.ส. สกลนคร ( ขณะนี ้ไม่
ทราบว่าอยู่ ณ แห่งหนตาบลใด ใครทราบโปรดบอกด้ วย ) พอนายเตียงอ่านโครงการ
จบ ก็ตอบออกมาทันทีว่า เห็นดีด้วย ผมคิดไว้ แล้ วเหมือนกัน แต่ยังไม่พร้ อมที่จะทา
แล้ วยังแถมถามอีกว่า ต้ องการอะไรยินดีช่วยเต็มที่ ข้ าพเจ้ าทั ้งสองจึงตอบขอบคุณไป
ว่า “ เจริญพร รู้สกึ ชื่นใจจริง ”
ในวันเดียวกันนี ้ ก็ได้ นาร่างโครงงานไปให้ พ.ต.อ. เสนาะศักดิ์ สิวสกุล ข้ าหลวง
ประจาจังหวัดสกลนคร ( ในเวลานั ้น ยังเรี ยกชื่อข้ าหลวงอยู่ แต่ขณะนี ้ไม่ทราบว่า ดวง
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วิญญาณของท่านไปสถิต ณ ภพใด ) สาหรับท่านผุ้นี ้ เมื่ออ่านโครงการจบแล้ ว ก็ตอบ
รับว่า ยินดีสนับสนุนจนเต็มกาลังความสามารถ ฟั งแล้ วดีใจเป็ นกอง ยังเหลืออีกแรง
หนึ่งเท่านั ้นแหละ ขอให้ อ่านต่อไป เฉียดๆ จะสาเร็ จอยู่แล้ ว แรงสุดท้ ายนี ้สาคัญมาก
คือ ท่านเจ้ าคุณพระราชวิมลเมธี ไงเล่าเพราะท่านเป็ นทั ้งเจ้ าอาวาสวัดพระธาตุฯ และ
เจ้ าคณะจังหวัดสกลนคร ท่านเป็ นผู้ถือหางเสือใหญ่ ถ้ าท่านไม่เห็นด้ วย โครงการก็
ต้ องล้ มเหลว แต่ก็เดชะบุญแท้ ๆ ท่านเห็นด้ วยทุกประการ ที่มีหนักใจอยู่นิดหน่อย ก็คือ
เรื่ องทุนในการจัดงานเท่านั ้น แต่พอเริ่ มดาเนินการเข้ าจริ งๆ นายเตียง ศิริขันธ์ เจ้ า
ปั ญญา ก็แบกภาระเรื่ องทุนช่วย หนักแป้หลังแอ่นไปเลย
เป็ นอันว่า ได้ ๓ แรงแข็งขัน ครบถ้ วนกระบวนการแล้ ว เรื่ องสาเร็ จหรื อไม่นั น้ ไม่
คิด อีก แล้ ว เริ่ มด าเนิน งานตามแผนการทันที โดยแบ่งภาระกันดังนี ้ ทางสกลนคร
ข้ าพเจ้ ารับเป็ นภารธุระ ( ลิ่วล้ อ ) มหาประกิต เป็ นสื่อสารระหว่างกรุงเทพฯ สกลนคร
และเพื่อนคู่ทุกข์อีกคนหนึ่ง คือ พระครู วินัยกรณ์ โศภน รับเป็ นภารธุระทางกรุ งเทพฯ
ทั ้งข้ าพเจ้ าและพระครูวินยั ฯ ก็ต้องรับภาระมาจนบัดนี ้ ส่วนภาระของท่านเจ้ าคุณเจ้ า
อาวาสนั ้น เห็นจะไม่ต้องกล่าวถึงมากนัก เพราะท่านจะต้ องหนักเป็ นทวีคณ
ู เท่าที่ได้
ดาเนิน การตามลาดับก็เพื่อ จุดประสงค์ ดังกล่าว มิได้ มีเป็ นอื่น เลย เพราะเป็ นงาน
สมัครใจทา
ท่านผู้อ่านคงจะทราบแล้ วว่า เหตุเกิดเบื ้องแรกของงานไหว้ พระธาตุฯ เกิดขึ ้น
อย่ างไร ยากเย็ น แค่ ไหน ขอให้ นึก เสี ยว่า งานสร้ างประเพณี เป็ นงานหนัก ผู้ส ร้ าง
จะต้ องพยายามทาจิตใจให้ หนักแน่น แข็งแกร่ ง ทรหดอดทน ผู้ใจเบาจะสร้ างงาน
ประเพณี ไ ด้ ย าก และใคร่ ข อฝากอนาคตของงานนี ไ้ ว้ แ ด่ อ นุช นด้ ว ยว่ า งานนี จ้ ะ
ขยายตัวออกไป หรื อจากัดขอบเขตอยู่เพียงเท่าที่เคยจัดมานี ้ หรื อลดระดับลงไป ก็
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ขึ ้นอยู่ที่ผ้ ถู ือบังเหียนงาน หรื อผู้คมุ ตัวจักรใหญ่ของงาน ตลอดถึงผู้ร่วมงานจะบันดาล
ให้ เป็ นไป และนอกจากนี ้ คณะผู้ดาเนินงานจัดงาน จะต้ องมีความบริสทุ ธิ์ใจ คือ
๑. เห็นประโยชน์ของพระศาสนาเป็ นที่ตั ้ง
๒. พยายามสร้ างและรักษาศรัทธาของประชาชนไว้
๓. เห็นใจกัน
๔. ไว้ ใจกัน เป็ นต้ น
ขอแถมอีกนิดว่า งานทุกงานจะต้ องมีทัง้ ผู้น้อย ผู้ใหญ่ และผู้เสมอกัน เป็ นผู้
ควบคุมดูแล ดังนัน้ “ งานจะเดิน เงินจะดี มีมนต์มหาเสน่ห์ ดูดเอาคนมาไหว้ พระ
ธาตุฯ มากๆ ” ควรถือคติว่า ผู้ใหญ่ดงึ ผู้น้อยดัน ผู้เสมอกันประคับประคอง.
________________________
ขอได้ รับความขอบคุณและปรารถนาดีจาก www.kkppn.com
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