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จั

พิธีพระราชทานรางวัล
เสาเสมาธรรมจักร

งหวัดสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์จันจิตร มันตะ
รองผู้ อำ � นวยการโรงเรี ย นเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ จั ง หวั ด
สกลนคร ที่ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภท
ส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ธ รรม เมื่ อ วั น ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
รางวัลเสาเสมาธรรมจักร เป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุด
ที่พระราชทานให้แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่ทำ�คุณประโยชน์
ต่อพระพุทธศาสนา บุคคลหรือองค์กร ที่ได้รับรางวัลนี้จะมีสิทธิ์
ได้รบั เพียงครัง้ เดียว เพราะถือว่าเป็นรางวัลทรงเกียรติสงู สุดในชีวติ
วัตถุประสงค์ของรางวัลคือ เพื่อส่งเสริมยกย่อง
คุณความดีและประกาศเกียรติคุณแด่บุคคล องค์กร และ
หน่วยงาน ทีบ่ �ำ เพ็ญประโยชน์ตอ่ พระพุทธศาสนาให้ปรากฏ
แก่พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป เป็นแบบอย่างแก่สังคมและ
เยาวชนของชาติ เป็นเกียรติ เป็นกำ�ลังใจในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
หน่วยงานที่รับผิดชอบการพิจารณามอบรางวัล
เสาเสมาธรรมจั ก ร คื อ กรมการศาสนา
กระทรวงวั ฒ นธรรม โดยจะมี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะอนุ ก รรมการพิ เ ศษ เพื่ อ พิ จ ารณา
ผู้ ส มควรได้ รั บ รางวั ล ทุ ก ๆ ปี โดยแบ่ ง
พิ จ ารณาเป็ น ๑๐ ประเภท เช่ น ประเภท
ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนา ประเภท
การศึ ก ษาสงเคราะห์ ประเภทส่ ง เสริ ม การ
เผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนา ประเภทส่ ง เสริ ม การ
ปฏิ บั ติ ธ รรม ประเภทส่ ง เสริ ม กิ จ การคณะ
สงฆ์ ประเภทสงเคราะห์ ป ระชาชนและ
ส่ ง เสริ มการพัฒนาชุม ชน ประเภทส่งเสริ ม

และอนุรักษ์วัฒนธรรมมรดกไทย ประเภทสื่อมวลชนที่
ส่งเสริมทางพระพุทธศาสนา ประเภทสมาคม องค์กร มูลนิธิ
สถาบั น และหน่ ว ยงานที่ มี กิ จ กรรมทางพระพุ ท ธศาสนา
และประเภทผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมและส่งเสริมทาง
พระพุทธศาสนา
การคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลคือ พิจารณาจากผู้ทำ�
คุ ณ ประโยชน์ ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง และคั ด เลื อ กจากเอกสารที่
สำ�นักงานวัฒนธรรมจังหวัด พิจารณาในชั้นต้น แล้วส่งไป
ให้คณะอนุกรรมการพิเศษ ได้พิจารณา
สำ�หรับปีที่ผ่านมา คือ ปี พ.ศ.๒๕๕๓ จังหวัด
สกลนคร มีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร
จำ�นวน ๒ ท่าน
คือ พระครูประจักษ์ สิทธิธรรม เจ้าอาวาสวัดนาเวง
และอาจารย์ฟองจันทร์ อรุณกมล จาก โรงเรียนธาตุนารายณ์
วิทยา อำ�เภอเมือง จังหวัดสกลนคร
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วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำ�ปี ๒๕๕๔

างอุดมลักษณ์ ประชุมรักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร และนักวิชาการ
วั ฒ นธรรม สำ � นั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด สกลนคร ร่ ว มงานรั ฐ พิ ธี
เนื่องในวัน “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก
มหาจักรีบรมราชวงศ์” เมื่อวันพุธที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๔ ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมีนายอำ�นาจ ผการัตน์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ตลอดจนสมาชิก
มูลนิธิ ชมรม สมาคม สโมสร กลุ่มพลังมวลชน สถานศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสักการะ

โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำ�ปี ๒๕๕๔
นางอุดมลักษณ์ ประชุมรักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
และข้าราชการสำ�นักงานวัฒนธรรม จัดโครงการพัฒนาบุคลากร
โดยศึกษาดูงาน ณ จังหวัดจันทบุรี ระยองและชลบุรี ระหว่าง
วันที่ ๒๙ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ วัตถุประสงค์เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ให้กับบุคลากรเชิงคุณภาพ ๒. เพื่อให้บุคลากร
เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานศิลปวัฒนธรรมเกิดความเข้มแข็ง มีการ
ประสานความร่ ว มมื อ ในการดำ � เนิ น งานวั ฒ นธรรมร่ ว มกั น
๓. เพือ่ ให้การดำ�เนินงานวัฒนธรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีนกั วิชาการวัฒนธรรม/ลูกจ้าง และเครือข่ายทางวัฒนธรรม
ร่วมในโครงการจำ�นวน ๕๐ คน

เกิด
เกิด
เกิด
เกิด

เกิด
เป็นคนควรมีธรรมประจำ�จิต
เป็นคนควรคิดสร้างหลักฐาน
เป็นคนควรทำ�ดีมีผลงาน
เป็นคนไม่เป็นพาลสร้างแต่บุญ
แก่
แก่
แก่
แก่

แก่
ตามวัยไม่มีใครจะหนีพ้น
ทุกคนควรรู้ทันกันไว้หนอ
แล้วรีบทำ�ดีอย่ารีรอ
แล้วรู้จักพออย่าก่อเวร

เจ็บ
เจ็บ
เจ็บ
เจ็บ

เจ็บ
อย่าคิดท้อเรื่องสังขาร
ป่วยต้องพยาบาลต้องรักษา
ป่วยถือเป็นกรรมธรรมดา
ป่วยต้องมีมากับทุกคน ตาย
ตาย
ตาย
ตาย

ตาย
แล้วร่างกายก็เน่าเปื่อย
แล้วร่างกายหมดความหมาย
แล้วคือผีที่วางวาย
แล้วทรัพย์มากมายอดใช้มัน

วีระ รักความสุข ประพันธ์ ป๋าถาป ละเบ๋อ รวบรวม
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โครงการสรงน้ำ�พระพุทธรูป ๙ วัด เสริมสิริมงคล
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำ�ปี ๒๕๕๔

นางอุดมลักษณ์ ประชุมรักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร และข้าราชการ
สำ�นักงานวัฒนธรรม จัดโครงการสรงน้ำ�พระพุทธรูป ๙ วัด เสริมสิริมงคล สืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำ�นึก
ให้แก่ประชาชน ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทยและปลูกฝังให้เด็ก และ
เยาวชนในท้องถิ่นได้ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์อันดีงามของชาติ ธำ �รงรักษาไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิน่ ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแก่ประชาชนและเยาวชนใน
ท้องถิ่น อีกทั้งเพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้มี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของสำ�นักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร โดยมีท่านรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดสกลนคร (นายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์)เป็นประธานในพิธี และข้าราชการ
พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ตลอดจนสมาชิกมูลนิธิ ชมรม สมาคม สโมสร กลุ่ม
พลังมวลชน สถานศึกษา ร่วมโครงการเป็นจำ�นวนมาก โดยมีวัดที่เข้าร่วมโครงการ
๙ วัด คือ ๑.วัดป่าสุทธาวาส ๒.วัดแจ้งแสงอรุณ ๓.วัดศรีสมุ งั คล์ ๔.วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
๕.วัดสะพานคำ� ๖.วัดศรีสะเกษ ๗.วัดศรีโพนเมือง ๘.วัดศรีชมพู ๙.วัดเหนือ

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะอนุสาวรีย์
พระยาประจันตประเทศธานี ประจำ�ปี ๒๕๕๔

นางอุ ด มลั ก ษณ์ ประชุ ม รั ก ษ์ วั ฒ นธรรมจั ง หวั ด สกลนคร
นำ�ข้าราชการสำ�นักงานวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวาย
สักการะอนุสาวรียพ์ ระยาประจันตประเทศธานี เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัด
สกลนคร และเป็นต้นตระกูล พรหมสาขา ณ สกลนคร เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑
พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ อนุสาวรีย์พระยาประจันตประเทศธานี บริเวณ
ปติมากรรม หนองหารหลวง (ประตูเมือง) โดยมีผวู้ า่ ราชการจังหวัดสกลนคร
(นายอำ�นาจ ผการัตน์) เดินทางมาเป็นประธานในพิธี มีข้าราชการ ทหาร
ตำ�รวจ ภาคเอกชน และผู้มีเกียรติ ร่วมในงานพิธีวางพวงมาลาเป็นจำ�นวน
มาก
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งานเทศกาลวิสาขบูชา ประจำ�ปี ๒๕๕๔
จังหวัดสกลนคร เป็นจังหวัด
หนึ่ ง ที่ ไ ด้ จั ด งานวิ ส าขบู ช าที่ ยิ่ ง ใหญ่
รวม ๗ วัน ๗ คืน โดยมีสำ�นักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสกลนคร เป็นฝ่ายเลขานุการ ปี ๒๕๕๔
จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔
โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น พิธีบวชชีพราหมณ์ การ
แสดงธรรมเทศนา วิง่ วิสาขะพุทธบูชา การประกวด
ทุงโบราณ การประกวดโคมดอกบัวบูชา กิจกรรม
ธรรมทัศนาจรและกิจกรรมอืน่ ๆ อีกมากมาย จุดเด่น
ของงานจะมีขึ้นในคืนวันสุดท้าย เป็นคืนวันเพ็ญ
วิสาขะ จะมีพิธีแห่โคมบัวบูชาขนาดใหญ่ จาก ๑๘
อำ�เภอ ๑๘ ขบวน พร้อมกับประชาชนประมาณครึง่ แสนนุง่ ขาวห่มขาว แห่ไปตามถนนเจริญเมือง
มุ่งสู่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เพื่อเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุเชิงชุม เป็นระยะทางเกือบ ๓
กม. โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร(นายอำ�นาจ ผการัตน์) นำ�ข้าราชการ พนักงาน
และลูกจ้างในสังกัด ตลอดจนสมาชิกมูลนิธิ ชมรม สมาคม สโมสร กลุ่มพลังมวลชน สถาน
ศึกษา และพุทธศาสนิกชนทั้งในจังหวัดสกลนครและพื้นที่ใกล้เคียง ต่างเดินทางมาแสวงบุญ
ในครั้งนี้เป็นจำ�นวนมาก

โครงการประกวดเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย การเสริมสร้าง
คุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต จังหวัดสกลนคร ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๔
สำ�นักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครจัดโครงการประกวดเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย
การเสริมสร้างคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต จังหวัดสกลนคร ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๕
มิถนุ ายน ๒๕๕๔ โดยดำ�เนินการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ประกวดวาดภาพระบายสี ประกวดเขียนเรือ่ ง
สัน้ ประกวดเรียงความ และจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ รณรงค์ และสร้างความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมถึงส่งเสริมการเลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ ที่
๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยกระตุน้ จิตสำ�นึกให้เยาวชนและประชาชนได้ออกไปใช้สทิ ธิอย่างกว้างขวางและ
ตระหนักถึงการใช้วิจารณญาณในการเลือกผู้แทนเข้าสภา
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ยินดีต้อนรับรับผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
ประจำ�ปี ๒๕๕๔ รอบที่ ๒

5

นางอุดมลักษณ์ ประชุมรักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดสกลนครและข้าราชการ
สำ � นั ก งานวั ฒ นธรรม ร่ ว มต้ อ นรั บ ผู้ ต รวจราชการกระทรวงวั ฒ นธรรม
(นายเขมชาติ เทพไชย) และคณะผูต้ ดิ ตาม เมือ่ วันที่ ๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๔ เพือ่ ประเมิน
ผลการดำ�เนินงานของสำ�นักงานและได้ออกตรวจเยี่ยมโครงการลานบุญ ลานปัญญา
ณ วัดโพธิ์แสงทอง อำ�เภอโพนนาแก้ว และได้ออกตรวจเยี่ยมโครงการวัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชน พืน้ ทีอ่ �ำ เภอกุสมุ าลย์ โดยได้รบั การต้อนรับจากท่านนายอำ�เภอกุสมุ าลย์
(นายวั ชระ ฉั ต รเท) และได้เยี่ยมชมพิพิธ ภัณ ฑ์ไ ทโส้ ซึ่งเป็นสถานที่เก็บสิ่งของ
เครื่องใช้ ของชนเผ่าพื้นเมืองไทยโส้

กิจกรรมประเมินผลการฝึกอบรมศิลปะการแสดง ๕ สาขา ตาม
โครงการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ปลูกฝัง
ค่านิยมจิตสำ�นึกอันดีงามบนพื้นฐานสังคม นำ�สังคมอยู่เย็นเป็นสุข
ประจำ�ปี ๒๕๕๔ (งบพัฒนาจังหวัด ๑,๑๓๕,๐๐๐ บาท)
		

สำ�นักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ได้ทำ�การประเมินผลการอบรมศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้าน ๕ สาขา ตามโครงการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ปลูกฝังค่านิยม
จิตสำ�นึกอันดีงามบนพื้นฐานสังคม นำ�สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ประจำ�ปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่
๒๑ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ โดย
จัดให้มีการประกวดประเมินผลการอบรมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน จำ�นวน ๕ สาขา คือ พิณ แคน
โหวด โปงลาง กับ๊ แก้บ ในการฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรม ๕ สาขา จากจำ�นวน ๒๐ โรงเรียนทีเ่ ข้าร่วม
โครงการ และทางสำ�นักงานวัฒนธรรมยังได้ผนวกกิจกรรมการจัดแสดงวัฒนธรรมสายใยชุมชน
และนิทรรศกาลพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ทีเ่ สด็จเยือนสกลนคร โดยได้
รับความสนใจจากผู้ที่มาศึกษาดูงาน และเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำ�นวนมาก
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โครงการสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติถวายพระราช
กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกันทั่วประเทศ เนื่อง
ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕
ธันวาคม ๒๕๕๔
นางอุดมลักษณ์ ประชุมรักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดสกลนครและข้าราชการสำ�นักงาน
วัฒนธรรม ร่วมงานโครงการสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกันทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดสกลนคร เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ
วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร เพื่อให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมี
พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นายอำ�นาจ ผการัตน์)
เป็นประธานในพิธี ในเวลา ๑๕.๒๙ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ มี ข้าราชการ พนักงาน
และลูกจ้างในสังกัด ตลอดจนสมาชิกมูลนิธิ ชมรม สมาคม สโมสร กลุ่มพลังมวลชน สถาน
ศึกษา และผู้แสวงบุญร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำ�นวนมาก
พระปริตร หมายความว่า ต้านทาน ป้องกัน รักษา เป็นบทสวดมนต์ที่นำ�มาจาก
คาถาพุทธภาษิต พระสูตร มีอนุภาพในทางต้านทานป้องกันสรรพภัยพิบัติ และรักษาโรค
ภัยไข้เจ็บ การสวดพระปริตรคือการเจริญพระพุทธมนต์ มีมาแต่ครั้งพุทธกาล ถือเป็นบุญ
กุศลและสิริมงคลที่จะทำ�ให้แคล้วคลาดภยันตรายและโรคภัยทั้งปวง.

“กั๊บแก้บ”
กั๊บแก้บ เป็นเครื่องดนตรีประเภทให้จังหวะ คน

อีสานมักจะเรียกว่า หมากกั๊บแก้บ เล่นโดยวิธีเคาะหรือตี ทำ�
จากไม้เนื้อแข็ง เช่นไม้ประดู่ ไม้พยุง ไม้ชิงชัน เป็นต้น กั๊บ
แก้บ มี ๒ ประเภท
๑. กับ๊ แก้บสัน้ เป็นลักษณะแท่งแบน เล็กๆ สัน้ ๆ
ประมาณพอดีกบั ฝ่ามือ เล่นโดย ถือไม้กบั๊ แก้บข้างละคู่ ใช้

ฝ่ามือจับ บีบให้ไม้สองอันกระทบกัน ดังกั๊บๆ
๒. กับ๊ แก้บยาว มี ๓ ชิน้ ตัวหนึง่ เป็นลักษณะแท่งแบน ยาว
ประมาณ ๑ ฟุต ใช้เหรียญโลหะแบนหรือฝาขวดน้ำ�อัดลม ตอกตะปู
ไว้กบั ปลายกับ๊ แก้บ (แต่กอ่ นนิยมเอาเหรียญสตางค์แดง)เรียกว่ากับ๊
แก้บตัวผู้ และใช้ไม้อีกอันหนึ่ง ทำ�เป็นร่องแบบฟันเลื่อย เป็นตัวรับ
เรียกว่ากับ๊ แก้บตัวเมีย อีกอันหนึง่ เป็นลักษณะของไม้สนั้ ๆ คล้ายกับ๊
แก้บสั้น ไว้สำ�หรับรูดฟันเลื่อยตัวเมียให้เกิดเสียง แกร๊ดๆ เรียกลูก
กั๊บแก้บ
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แนะนำ�บุคคลสำ�คัญทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดสกลนคร
นายระวี ศรีคำ�มูล เกิดวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๑๖
การศึกษา

ปริญญาตรี ดนตรีศึกษา เอกดนตรีสากล เครื่องมือกีต้าร์คลาสสิค สถาบันราชภัฎ		
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา กทม.
ตำ�แหน่งปัจจุบัน ครูชำ�นาญการพิเศษ โรงเรียนร่มเกล้า อำ�เภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
ประสบการณ์และผลงาน
พ.ศ. ๒๕๓๗ ครูประจำ�การสอนดนตรีพนื้ เมือง (โปงลาง) ทีศ่ นู ย์วฒ
ั นธรรมไทย วัดมงคลรัตนาราม
เบิร์กเลย์ นครซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนียร์ สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. ๒๕๔๙ ครูผู้อุทิศตนเพื่อวิชาชีพดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำ�ปี ๒๕๔๙
พ.ศ. ๒๕๕๐ ครูผู้อุทิศตนเพื่อวิชาชีพดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำ�ปี ๒๕๕๐
พ.ศ. ๒๕๕๑ “ครูดีในดวงใจ” ระดับมัธยมศึกษา สพฐ. สกลนคร เขต ๑
พ.ศ. ๒๕๕๒ รางวัลเหรียญทอง “เดี่ยวระนาดเอก” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อาจารย์ระวี ศรีคำ�มูล เป็นบุคคลที่เสียสละเวลา อุทิศตนช่วยเหลืองานด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดสกลนครมาโดยตลอด
เป็นทัง้ วิทยากร คณะกรรมการ คณะทำ�งานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับงานศิลปวัฒนธรรม ดังนัน้ จังหวัดสกลนคร และสำ�นักงานวัฒนธรรมจังหวัด
จึงขอยกย่องเชิดชูเกียรติท่านให้มีกำ�ลังใจทำ�งานด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดสกลนคร และเป็นแบบอย่างให้กับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนต่อไป

ไหว้พระ ทำ�บุญ
สังเวชนียสถาน ๔ ตำ�บล

ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดถ้ำ�พวง อำ�เภอส่องดาว โดยจำ�ลองสถานที่ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ แสดง
ปฐมเทศนา ปรินิพพานมาอยู่ในบริเวณเดียวกัน เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๑ แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๕ ขนาด ๓ ใน ๔ เท่าของขนาด
จริง เป็นพุทธสถานทีส่ ร้างอยูภ่ ายในอุทยานแห่งชาติภผู าเหล็กบนเทือกเขาภูพาน เหมาะสำ�หรับพุทธศาสนิกชนผูแ้ สวงหาความสงบสุข
ทางจิตใจ และเป็นสถานที่สำ�หรับพักผ่อนหย่อนใจเพลิดเพลินกับการชมทิวทัศน์อันสวยงาม สำ�หรับนักท่องเที่ยวทั่วไป มีระยะทางไม่
ไกลกันนัก แต่ละแห่งห่างกันประมาณ ๕๐ – ๑๐๐ เมตร นอกจากนี้ สถานที่แห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์วัน อุตตโม ใน
ทุก ๆ ปี จังหวัดสกลนคร จะจัดงานนมัสการขึ้น
โดยใช้ชื่อว่า “งานวันอาสาฬหฯ สักการะสังเวชนีย์ ที่ส่องดาว” ซึ่งตรงกับวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา มีกิจกรรมที่หลาก
หลาย อาทิ บวชเนกขัมมะ แสดงตนเป็นพุทธมามกะ แสดงพระธรรมเทศนา ประกวดเรียงความ และทีส่ �ำ คัญ คือ แห่โคมบูชา ไปสักการะ
สังเวชนียสถานแต่ละแห่ง โดยเวียนให้ครบ ๓ รอบ ไปสิน้ สุดทีว่ หิ ารปรินพิ พาน และร่วมกันปฏิบตั ธิ รรม โดยมีแห่งเดียวในประเทศไทย
ที่มีครบทั้ง ๔ แห่ง และอยู่ในบริเวณเดียวกัน
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“ผ้าย้อมคราม ผลิตภัณฑ์โดดเด่นของ จังหวัดสกลนคร”

“ผ้าย้อมคราม ผลิตภัณฑ์โดดเด่นของ จังหวัดสกลนคร”
เป็นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความโดดเด่น
แปลกใหม่ และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสำ�หรับท้องถิน่ จังหวัดสกลนคร
เป็นผลิตภัณฑ์ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
คราม เป็นไม้พมุ่ ตระกูลถัว่ ชอบแดดจัดและทีน่ �ำ้ ไม่ทว่ มขัง
จึงต้องปลูกในที่ดอน ราวปลายเดือนเมษายน ดายหญ้าทุก 1
สัปดาห์ ให้ครามได้รับแสงแดดเต็มที่เพื่อสร้างสีครามไว้ที่ใบ เมื่อ
ครามอายุราว ๓–๔ เดือน ใบจะเขียวเข้มและออกฝัก ตอนเช้าตรู่
สังเกตเห็นหยดน้�ำ เป็นสีน�้ำ เงินใต้ใบคราม แสดงว่าครามแก่ให้สไี ด้
แล้ว จึงตัดหรือเกีย่ วทัง้ ต้น ในเวลาเช้าตรู่ เพือ่ ให้ได้ใบครามสดทีส่ ดุ
มีสีครามมากที่สุด หากเก็บครามยามสาย ใบครามเหี่ยว (น้ำ�น้อย)
ทำ�ให้สารเคมีในใบคราม ไม่ทำ�งาน เมื่อนำ�มาแช่น้ำ� สีครามใน
ใบคราม ไม่สามารถออกมาละลายในน้ำ�ได้ดี

การผลิตผ้าย้อมคราม ต้องผ่านกระบวนการของการผลิต
สีครามและย้อมครามซึ่งเป็นกระบวนการทางเคมีที่มีความซับ
ซ้อน ทุกขั้นตอนมีข้อจำ�กัดในเรื่องของส่วนผสม เวลา อุณหภูมิ
ความชื่นและความเป็นกรด เป็นด่างของปริมาณสารที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งในกระบวนการดังกล่าวล้วนมีความสำ�คัญต่อคุณภาพของสี
และผ้าย้อมคราม (รายละเอียดติดต่อที่ : สำ�นักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสกลนคร หรือ ศูนย์คราม มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
http://kram.snru.ac.th/)
งานวิจยั ทัง้ ในอเมริกาและญีป่ นุ่ พบว่าผูท้ ใี่ ส่เสือ้ ผ้าคราม
จะมีผิวพรรณดี เนื่องจากสารเคมีในใบคราม จะสามารถป้องกัน
ผิวของผู้สวมใส่จากรังสีอัลตราไวโอเลต หรือแสงแดดได้

ที่ปรึกษา : ดร.ธนรัตน์ ตีรสวัสดิ์ชัย ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร / นางอุดมลักษณ์ ประชุมรักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
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