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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้ เพ่ือศึกษาการสืบสานวัฒนธรรมวิถีพุทธของชาติพันธุลาวคร่ัง ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม  
จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวา 1) ในชุมชนของกลุมชาติพันธุลาวคร่ังตําบลหวยดวน มีการรักษา สืบสานและ
ถายทอดวัฒนธรรมวิถีพุทธท่ีเขมขนผานประเพณีสําคัญๆ ท่ีเปนเอกลักษณของกลุมชาติพันธุลาวคร่ัง คือ การแหธง
สงกรานต การทําบุญกลางบาน และสารทเดือนสิบ 2) รูปแบบการสืบสานวัฒนธรรมวิถีพุทธเชิงบูรณาการท่ีเนนการ
มีสวนรวมของภาคสวนในชุมชน ไดแก วัด โรงเรียน องคการปกครองสวนทองถิ่น และภาคประชาชน รวมกันเปน
คณะทํางานและจัดทําแผนการสืบสานวัฒนธรรมวิถีพุทธ ประกอบดวย 4 มิติ ไดแก คติธรรม เนติธรรม สหธรรม 
และวัตถุธรรม และ 3) ในปจจุบันโรงเรียนวัดกงลาด เปนแหลงจัดเก็บฐานขอมูลและดูแลระบบสารสนเทศท่ีรวบรวม
บริบททางวัฒนธรรมวิถีพุทธของชาติพันธุลาวคร่ังในตําบลหวยดวน  
คําสําคัญ: การสืบสาน, วัฒนธรรมวิถีพุทธ, ชาติพันธุลาวคร่ัง 

 
Abstract 

The purposes of this research were to study Buddhist Cultural Heritage of Lao Khrang in 
Tumbol Huay  Duan  Amphoe Don Tum  Changwat Nakhon Pathom. Major findings were as 
follows : 1) The communities of ethnic Lao Krang Huai Duan and continue to maintain a strong 
Buddhist culture through traditional broadcast key of The unique ethnic Lao Krang is The flag of 
the Song Kran festival Traditional philanthropy And Tenth Lunar Month. 2) Form Integrative 
Buddhist culture that emphasizes the involvement of stakeholders in the temple, school, 
community, including a local government . And the public sector working together and plan 
consists of four dimensions including Moral Legal Social and Material. 3) The current wat Kong lad 
school. A storage database and information system that captures the cultural context of ethnic 
Lao Buddhism in Huay Duan. 
Keyword:  Heritage, Buddhist Culture, Lao Khrang 
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บทนํา 
 ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม มีประชากร 3,625 คน 889 ครัวเรือน ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเปนสวนใหญ ประชากรเกือบท้ังหมดเปนเชื้อสายลาวคร่ัง (ขอมูลและศักยภาพของชุมชน อบต. หวยดวน, 
2555-2556) อาจารยบุญเรือง ปาแสนกุล อดีตผูอํานวยการโรงเรียนวัดกงลาดซึ่งเปนโรงเรียนในชุมชน และแกนนํา
คนสําคัญในการพลิกฟนความเปนลาวคร่ังของชุมชนแหงนี้ ไดเลาวา “…ชาวลาวคร่ังถูกกวาดตอนเขามาในประเทศ
ไทยในรัชสมัยพระเจากรุงธนบุรี ป พ.ศ. 2321 และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ป 
พ.ศ. 2334  ไทยไดยกทัพไปตีเมืองหลวงพระบาง และกวาดตอนครอบครัวชาวลาวมาเน่ืองจากแพสงคราม สวนหน่ึงไดมา
ต้ังถิ่นฐานท่ี ตําบลหวยดวนแหงน้ี...”  ซ่ึงชาวลาวคร่ังในตําบลหวยดวนยังคงมีวัฒนธรรมเปนเอกลักษณของตนเอง ไดแก 
ภาษา การแตงกาย ประเพณี พิธีกรรม และความเชื่อตาง ๆ ท่ีถือปฏิบัติสืบตอกันมา แตเมื่อวิถีสังคมเปลี่ยนแปลงไป 
ชุมชนชาวลาวคร่ังตําบลหวยดวนในปจจุบันจึงประสบปญหาท่ีสําคัญ 2 ประการ ไดแก 1) เกิดการแตกแยกกันจากการ
ปกครองสวนทองถิ่น และ 2) วัฒนธรรมกําลังถูกลืมเลือนไป  จนในป พ.ศ. 2550 เปนตนมา ชาวชุมชนไดตระหนักถึง
ปญหาดังกลาว จึงรวมแรงรวมใจกันหาทางแกปญหาโดยไดหลักการแกปญหา ไดแก “ลดความแตกแยกดวย
วัฒนธรรม”(บุญเรือง, 2557) 
 นายเสถียร พุมพะยอม แกนนําคนสําคัญอีกทานหน่ึงไดใหสัมภาษณวา “…คนเราเมื่อมารวมพิธีตาง ๆ เชน 
งานบวช แตง สวดศพ แหธง และอื่น ๆ ท่ีเปนประเพณีของพวกเราเอง ชวยกันทําผืนธง คันธง แลวก็ไปแหธงดวยกัน 3 
วัน 3 คืน ทําแกงผําใบยานาง อาหารพ้ืนบานของพวกเรา กินขาวดวยกัน มีความเปนพ่ี ปา นา อา ตอกัน แลวจะ
ทะเลาะเบาะแวง ฆาฟนกันไดลงคอเชียวหรือ ในเมื่อเราก็เปนชาวลาวคร่ังดวยกัน...”  ในป พ.ศ. 2553 จึงไดรวมกัน
จัดตั้งกลุมอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายลาวคร่ัง โดยมีโรงเรียนวัดกงลาดเปนแหลงเรียนรู  และมี
คณะกรรมการมาจากทุกหมูบาน (7 หมู) มุงเพ่ือสรางความเขมแข็งดานวัฒนธรรมและแกปญหาความแตกแยกในชุมชน 
(เสถียร, 2557)    

ท้ังน้ี วิถีแหงวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณของชาวลาวคร่ัง ไดแก เร่ืองความเชื่อและพิธีกรรมตางๆ ซ่ึงเปน
รากฐานของวิถีชีวิตท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอกลุมชาติพันธุลาวคร่ัง เพราะเปนเคร่ืองบงบอกความเปนลาวคร่ังท่ี
ชัดเจนท่ีสุด และแมวาชาวลาวคร่ังจะมีความเชื่อในเร่ืองผีบรรพบุรุษท่ีโดดเดน แตดวยอิทธิพลของวัฒนธรรมดั้งเดิม
ในถิ่นฐานท่ีชาวลาวคร่ังเขามาอยูน้ันเปนวัฒนธรรมวิถีพุทธ จึงทําใหเกิดการผสมผสานกันระหวางความเชื่อด้ังเดิมกับ
ความเชื่อทางพุทธศาสนาอยางกลมกลืน พิธีกรรมหลายอยาง เชน แหธงสงกรานต บวชนาค การทําบุญวันพระและ
การทําบุญสารท เปนตน สะทอนใหเห็นวาวิถีวัฒนธรรมของชาวลาวคร่ังไดรับอิทธิพลทางพุทธศาสนาเปนอยางมาก  
แตอยางไรก็ตาม ดวยสภาพสังคมยุคโลกาภิวัตน ไดมีการบอนทําลายวิถีวัฒนธรรมท้ังทางตรงและทางออมเกิดขึ้น
แพรหลายและรวดเร็ว วัฒนธรรมวิถีพุทธของชาวลาวคร่ังปจจุบันจึงไดรับผลกระทบจากสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง
ดวย การรักษาและสืบสานวัฒนธรรมวิถีพุทธท่ีผสมผสานอยูในวิถีชีวิตของชาวลาวคร่ังใหคงอยูเพ่ือความเปนชนชาติ
ท่ีมีเอกลักษณและความเขมแข็งทางวัฒนธรรมจึงไมใชเร่ืองงายนัก แตก็มีความจําเปนตองกระทําโดยอาศัยความ
รวมมือจากทุกภาคสวนรวมดวยชวยกัน 
 นอกจากน้ี ในยุคปจจุบันน้ัน การใชพลังการมีสวนรวมของชุมชนในการสรางสรรคสิ่งตางๆ ในชุมชนเอง
เปนสิ่งท่ีสําคัญและมีความจําเปนอยางย่ิง เพราะในท่ีสุดเมื่อบุคคลหรือหนวยงานภายนอกพยายามจัดการหรือเสนอ
สิ่งตางๆ ให หากชุมชนเองไมต่ืนตัวอยางรูเทาทันดวยตนเอง ความย่ังยืนในการสรางสรรคสิ่งน้ันๆ ก็จะหาไมได 
ประโยชนของกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนจึงมีมากมาย เชน เพ่ิมคุณภาพของการตัดสินใจลดคาใชจาย และ
การสูญเสียเวลาท่ีเก่ียวกับความขัดแยง การสรางฉันทามติ (Consensus Building) และการยอมรับ  เพ่ิมความงาย
ตอการนําไปปฏิบัติ หลีกเลี่ยงการเผชิญหนา ดํารงไวซ่ึงความนาเชื่อถือ และความชอบธรรม เจาหนาท่ีทองถิ่น
สามารถคาดคะเนถึง ความกงัวล และคานิยมของประชาชน ได พัฒนาความเชี่ยวชาญ และความคิดสรางสรรคของ
สาธารณชน (วันชัย  วัฒนศัพท, 2544: 7 – 10) การนําหลักการมีสวนรวมมาใชในการอนุรักษวัฒนธรรมจึงนาจะ
เปนแนวทางหน่ึงท่ีจะสงเสริมประสิทธิภาพในการดําเนินงานและทําใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไวอยางแนนอน 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือทองถิ่น ไดมีนโยบายใหความสําคัญกับการ
สงเสริมคณาจารยและนักศึกษาใหมีสวนรวมในการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนทองถิ่น  จึงสงเสริมใหมีการใช
กระบวนการวิจัยในการแกปญหาตางๆ  ดังน้ัน  ผูวิจัยจึงเล็งเห็นวาเปนโอกาสสําคัญในการแสวงหากระบวนการหรือ
รูปแบบในการสืบสานวัฒนธรรมวิถีพุทธใหมีความมั่นคงยั่งยืนสืบไปโดยใชกระบวนการของการวิจัย ประกอบกับการ
ท่ีผูวิจัยและคณะไดลงพ้ืนท่ีเพ่ือสํารวจสภาพปญหาของชุมชน พบวา ชุมชนมีความตองการเปนอยางมากท่ีจะใหมี
การวิจัยเพ่ือแกปญหาโดยชุมชนมีสวนรวมดวย มุงใชกระบวนการวิจัยเปนฐานในการสรางความเขมแข็งของชุมชน 
สรางรูปแบบและองคความรูเพ่ือการอนุรักษวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุลาวคร่ังในตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม 
จังหวัดนครปฐมและสามารถขยายผลตอไปในภาคสวนตางๆ ในอนาคตเพ่ือเปนงานวิจัยท่ีเพ่ิมความเขมแข็งทาง
ปญญา (research for empowerment) ใหกับชุมชนตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันทางวัฒนธรรมวิถีพุทธของชาติพันธุลาวคร่ังในตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม 
จังหวัดนครปฐม   
 2. เพ่ือสรางรูปแบบในการสืบสานวัฒนธรรมวิถีพุทธของชาติพันธุลาวคร่ังตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม 
จังหวัดนครปฐม 
 3. เพ่ือจัดทําฐานขอมูลการสืบสานวัฒนธรรมวิถีพุทธของชาติพันธุลาวคร่ังตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม 
จังหวัดนครปฐม 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบบผสมผสาน คือ ใชการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Research) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research – PAR) มี
ขั้นตอนการวิจัย คือ  

1) การศึกษาภาคเอกสาร ผูวิจัยเนนใชการศึกษาเอกสาร (Document Data) ท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย  
2) การศึกษาภาคสนาม ใชวิธีการสังเกตการณอยางมีสวนรวม (Participant  Observation) การจัดกลุม

สนทนา (Focus Group) สําหรับการจัดการความรูและใชกระบวนการถอดบทเรียน รวมท้ังการเก็บขอมูลจากเร่ือง
เลา (Story Telling) การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview)  กับผูใหขอมูลคนสําคัญ (Key Informant) 
จํานวน 12 คน  ประกอบดวย พระสงฆ ปราชญชาวบาน ผูบริหารสถานศึกษา และผูนําชุมชน หลังจากน้ัน จึงนํา
ขอมูลท่ีไดไปวิเคราะห สังเคราะห สรุปและอภิปรายผล โดยไดดําเนินการรวบรวมขอมูลต้ังแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2557 จนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 รวมเปนระยะเวลา 12 เดือน 
 การวิจัยคร้ังน้ี ใชเคร่ืองมือในการวิจัยประกอบดวย แบบสัมภาษณเชิงลึก และแบบบันทึกการสนทนากลุม 
โดยผูวิจัยใชแบบสัมภาษณเชิงลึก ในการเก็บขอมูล 2 ขั้นตอน ไดแก  
 1) การสัมภาษณเพ่ือศึกษาบริบท สภาพปญหา แนวทางการสืบสานวัฒนธรรมวิถีพุทธในตําบลหวยดวน   
 2) การสัมภาษณเพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการสืบสานวัฒนธรรมวิถีพุทธท่ีเกิดจากการ
วิจัยเพ่ือนําขอคิดเห็นไปปรับปรุงรูปแบบน้ันตอไป และใชแบบบันทึกการสนทนากลุม ในมีผูใหขอมูลคนสําคัญท้ัง 12 คน 
เพ่ือรวมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการสืบสานวัฒนธรรมวิถีพุทธของกลุมชาติพันธุลาวคร่ังในตําบลหวยดวน  
ซ่ึงอาศัยผูชวยนักวิจัยในการบันทึก โดยใชเคร่ืองบันทึกเสียง สมุดบันทึกและการบันทึกภาพ โดยท่ีผูวิจัยเปนผูบันทึก
ขอมูลดวยและดําเนินการสนทนาเพ่ือสอบถามประเด็นตางๆ  
 การวิเคราะหขอมูล ใชการวิเคราะหเน้ือหาจากการศึกษาภาคเอกสาร และจากขอมูลท่ีไดจากการเก็บ
ขอมูลภาคสนาม โดยผูวิ จัยใชวิธีการจําแนกประเด็นท่ีตองการศึกษา  จัดหมวดหมูขอมูลใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการวิจัย  วิเคราะหสาระสําคัญของขอมูล สังเคราะหขอมูลจากทุกแหลงท่ีมา และสรุปผลตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย แลวจึงอภิปรายผลการวิจัยและใหขอเสนอแนะตอไป 
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สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิจัย สามารถสรุปผลได ดังน้ี 

 1. จากการศึกษาสภาพปญหาดานวัฒนธรรมวิถีพุทธของชาติพันธุลาวคร่ังในตําบลหวยดวน พบวา 
ปจจุบันน้ีวัฒนธรรมวิถีพุทธกําลังไดรับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคมจนทําใหคนรุนใหมหางเหิน ละเลย 
และละท้ิงวิถีวัฒนธรรมด้ังเดิมไปมากเหมือนอยางสังคมโดยท่ัวไป แตเมื่อเปรียบเทียบกับชุมชนขางเคียง พบวา ใน
ชุมชนของกลุมชาติพันธุลาวคร่ังตําบลหวยดวนยังคงมีการรักษา สืบสานและถายทอดวัฒนธรรมวิถีพุทธท่ีเขมขนผาน
ประเพณีสําคัญๆ ท่ีเปนเอกลักษณของกลุมชาติพันธุลาวคร่ัง คือ การแหธงสงกรานต การทําบุญกลางบาน และ
สารทเดือนสิบ โดยมีกลุมแกนนําทางวัฒนธรรมท่ีเขมแข็งเปนกลุมบุคคลสําคัญในการดําเนินการ  แตโดยภาพรวม
ของพิธีกรรมในประเพณีเหลาน้ี เปนลักษณะวัฒนธรรมวิถีพุทธแบบผสมผสานระหวางวิถีพุทธกระแสหลักกับวิถี
ความเชื่อนอกพุทธศาสนาท่ีมีมาแตเดิม    
 2. จากการสรางรูปแบบในการสืบสานวัฒนธรรมวิถีพุทธของชาติพันธุลาวคร่ังตําบลหวยดวน พบวา เปน
รูปแบบการสืบสานวัฒนธรรมวิถีพุทธเชิงบูรณาการท่ีเนนการมีสวนรวมของภาคสวนสําคัญในชุมชน ไดแก วัด 
โรงเรียน องคการปกครองสวนทองถิ่น และภาคประชาชน ซ่ึงมารวมกันเปนคณะทํางานและจัดทําแผนการสืบสาน
วัฒนธรรมวิถีพุทธท่ีประกอบดวย 4 มิติ ไดแก คติธรรม เนติธรรม สหธรรม และวัตถุธรรม ดังภาพตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปภาพแสดงรูปแบบการสืบสานวัฒนธรรมวิถีพุทธของชาติพันธุลาวคร่ังตําบลหวยดวน 

 
 

โรงเรียน 

การสืบสาน 
วัฒนธรรมวิถีพุทธ 

เชิงบูรณาการ 

คติธรรม 

เนติธรรม 

สหธรรม 

วัตถุธรรม ภาค

ประชาชน 
อปท. 

แผนงานกิจกรรมทางวัฒนธรรมวิถีพุทธประจําป  

วัด 
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  จากภาพน้ี อธิบายไดวา การสืบสานวัฒนธรรมวิถีพุทธเชิงบูรณาการ เปนความรวมมือระหวางวัด ภาค
ประชาชน โรงเรียน และองคการปกครองสวนทองถิ่น ในการจัดทําแผนรวมกัน และจัดกิจกรรมตางๆ รวมกัน โดยมี
ผูรับผิดชอบหลักในแตละมิติ ไดแก   
  1) วัด เปนหลักในมิติคติธรรม คือ สั่งสอน เผยแผคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ภูมิปญญาทาง
ธรรมท่ีแฝงอยูในพิธีกรรมตาง ๆ  
  2) ภาคประชาชน เปนหลักในมิติเนติธรรม คือ กําหนดแนวทางในการสืบสานจารีต ประเพณี 
ศีลธรรมและแบบแผนอันดีงามของชุมชน  
  3) โรงเรียน เปนหลักในมิติสหธรรม คือ สงเสริมการเรียนรูดานมารยาททางสังคม และสงเสริมการอยู
รวมกันบนพ้ืนฐานวัฒนธรรมวิถีพุทธ   
  4) องคการปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เปนหลักในมิติวัตถุธรรม คือ รักษาสถานท่ีและวัตถุท่ีสะทอน
เอกลักษณทางวัฒนธรรมวิถีพุทธใหคงอยู และมีการพัฒนาหรือสรางเสริมตามความเหมาะสมและความตองการของ
ชุมชน   
 3. การจัดทําฐานขอมูลการสืบสานวัฒนธรรมวิถีพุทธของชาติพันธุลาวคร่ังตําบลหวยดวนท่ีไดจากการวิจยั
น้ัน เปนระบบฐานขอมูลสารสนเทศท่ีรวบรวมบริบททางวัฒนธรรมวิถีพุทธของชาติพันธุลาวคร่ังในตําบลหวยดวน 
รวมท้ังสภาพปจจุบัน แนวทางการสืบสานและรูปแบบการสืบสานวัฒนธรรมวิถีพุทธท้ัง 4 มิติ ซ่ึงงายตอการสืบคน
เพ่ือการเรียนรูในยุคปจจุบัน โดยมีการเผยแพรท้ังในลักษณะฐานขอมูลออนไลน หนังสือและเอกสารควบคูกันไป 
และมีโรงเรียนวัดกงลาดเปนแหลงจัดเก็บฐานขอมูลและดูแลระบบสารสนเทศท่ีสรางขึ้น   
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยในคร้ังน้ี ทําใหรับทราบสภาพปญหาทางวัฒนธรรมวิถีพุทธของชาติพันธุลาวคร่ัง ตําบลหวย
ดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีลักษณะเปนวัฒนธรรมผสมผสานระหวางวิถีความเชื่อดั้งเดิมกับ
พระพุทธศาสนาและแมวาจะมีการพยายามสืบสานรักษากิจกรรมทางวัฒนธรรมอยางเขมขนในชุมชน แตปญหา
สําคัญคือความสนใจและการมีสวนรวมของคนรุนใหมเร่ิมมีนอยลง จึงตองมีรูปแบบการสืบสานวัฒนธรรมวิถีพุทธท่ีมี
ประสิทธิภาพซ่ึงจากการวิจัยน้ี ไดรูปแบบเชิงบูรณาการท่ีเปนท่ียอมรับของชุมชนโดยมีโครงสรางท่ีเปนเน้ือหาสาระ 4 
มิติ ไดแก คติธรรม เนติธรรม สหธรรม และวัตถุธรรม และมีผูมีบทบาทหลักในการขับเคลื่อน 4 ภาคสวน ไดแก วัด 
ภาคประชาชน โรงเรียน และองคการปกครองสวนทองถิ่น  ซ่ึงจะตองรวมกันในลักษณะการบูรณาการกิจกรรมและ
บทบาทในการจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมอยางตอเน่ือง ทําใหวิถีวัฒนธรรมดํารงอยูอยางย่ังยืน อีกท้ัง
จากการวิจัยน้ี ไดมีการจัดทําฐานขอมูลการสืบสานวัฒนธรรมวิถีพุทธของชาติพันธุลาวคร่ังตําบลหวยดวนโดยใช
ระบบสารสนเทศในการจัดเก็บและเผยแพรขอมูลเพ่ือเปนแหลงเรียนรูตอไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยน้ีไดรับการสนับสนุนจากโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัย
แหงชาติภายใตสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และขอขอบพระคุณ ขอบคุณทุกหนวยงานและบุคคลท่ีมี
สวนสนับสนุนและสงเสริมใหการวิจัยคร้ังน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดี ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยสถาบันวิจัย
และพัฒนา และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เจาอาวาสวัดกงลาด ผูอํานวยการโรงเรียนวัดกงลาด นายก
องคการบริหารสวนตําบลหวยดวน  อาจารยบุญเรือง ปาแสนกุล นายเสถียร พุมพะยอม รวมท้ังทุกทานท่ีมีสวน
เก่ียวของซ่ึงมิไมไดกลาวถึงมา ณ โอกาสน้ีดวย 
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