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น้อมถวายบังคมด้วยความสํานึกในพระมาหากรุณาธิคุณ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้า   

คณะข้าราชการ  ลูกจ้างประจาํ  
พนักงานราชการและจ้างเหมาบริการ

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

           “ทําบัญชีใหเห็นวาสมดุลไมขาดทุน ถาทุกคนสามารถท่ีจะทําใหพอดีไมขาดทุน ประเทศชาติไม
ขาดทุนแน และประเทศชาติขาดทุนอยางน้ี ไมขาดทุน อยูรอด ขอสําคัญเปนอยางน้ี ท่ีวาเศรษฐกิจพอเพียง 

ไมใชวาพอเพียงในการบริโภค แตใหพอเพียงในการมีชีวิตอยู บางคนก็อาจจะรวยไดทีเดียว”
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรการ
ดําเนิน งานศูนยศึกษาพัฒนาการหวยทราย อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เม่ือวันที่ 14 กรกฎาคม 2541



นอมถวายบังคมดวยความสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ

ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ  ขาพระพุทธเจา   
คณะขาราชการ  ลูกจางประจํา  

พนักงานราชการและจางเหมาบริการ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอุบลราชธานี



         "ภายในปี 2564 สหกรณ์และเกษตรกร 
     มีระบบบริหารจดัการด้านการเงินการบญัชี
                    ที�มีคณุภาพ น่าเชื�อถือ”

         "By the Year 2021, the  
Accounting and Financial        

Management 
Conducts of Cooperatives 
and Farmers will be of good 
quality and reliable.”

 1



   พันธกิจของ
        กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

• พฒันาระบบการตรวจสอบบญัชีและระบบควบคมุคณุภาพการตรวจสอบบญัชีสหกรณ์
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

• พฒันามาตรฐานการบญัชีสหกรณ์และสง่เสริมความรู้การจดัทําบญัชีและการบริหาร
จดัการด้านการเงิน การบญัชีแก่สหกรณ์และเกษตรกร 

• เสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินและระบบการควบคมุภายในที�ดีแก่สหกรณ์ 

• พฒันาเทคโนโลยีดิจิทลัและการเตือนภยัทางการเงินแก่สหกรณ์ 

• พฒันาระบบการให้คําปรึกษาแนะนําด้านการเงินการบญัชีแก่สหกรณ์และเกษตรกร
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                             ค่านิยม
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ยุทธศาสตร์ที� 1 : คุณประโยชน์ของการปฏิบตัิตามหลกัธรรมาภบิาลจะตอ้งเป็นที�
ประจกัษอ์ยา่งชดัเจน และนาํไปสู่การพฒันาสหกรณ์ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม กลยทุธ์ 
ยุทธศาสตร์ที� 2 : สร้างผูบ้ริหารสหกรณ์เพื�อเป็นรากฐานของการพฒันาสหกรณ์แห่ง
อนาคต กลยทุธ์ 
ยุทธศาสตร์ที� 3 : คุณประโยชน์ของการทาํบญัชีและบริหารการเงินที�มีคุณภาพ 
จะตอ้งเป็นที�ประจกัษ ์ต่อเกษตรกรอยา่งกวา้งขวาง ชดัเจน และเขา้ถึงได ้กลยทุธ์ 
ยุทธศาสตร์ที� 4 : มีระบบบริหารจดัการองคก์รที�มีประสิทธิภาพในการรองรับภารกิจ
ที� เร่งด่วน ทา้ทาย และเพิ�มขึ�นอยา่งต่อเนื�อง และสามารถสร้างความเป็น 
AUDITOR ให้มีความชดัเจน และเป็นจริง กลยทุธ์ 
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ยุทธศาสตร์



                       ตวัชี�วดั

 

•  ดําเนินการตรวจสอบบญัชีสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรตามกฎหมาย
ว่าด้วยสหกรณ์ และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้อง 

• กําหนดระบบบญัชีและมาตรฐานการสอบบญัชีให้เหมาะสมกบัธรุกิจ
ของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร 

• ให้คําปรึกษาแนะนําและให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินและการ
บญัชีแก่คณะกรรมการและสมาชิกของสหกรณ์ กลุม่เกษตรกรและ
บคุลากรเครือข่าย 

• ถ่ายทอดความรู้และสง่เสริมการจดัทําบญัชีให้แก่สหกรณ์ กลุม่
เกษตรกร กลุม่อาชีพ วิสาหกิจชมุชน กลุม่เปา้หมายตามโครงการ
พระราชดําริ เกษตรกร และประชาชนทั�วไป 

• กํากบัดแูลการสอบบญัชีสหกรณ์โดยผู้สอบบญัชีภาคเอกชน 
• จดัทํารายงานภาวะเศรษฐกิจของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร เพื�อเป็น

พื �นฐานในการกําหนดนโยบาย และวางแผนพฒันาสหกรณ์ และกลุม่
เกษตรกร 

• ปฏิบตักิารอื�นใดที�กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที�ของ          
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ หรือตามที�กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 

***************************

                  ภารกจิตามกฎหมาย
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   ค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ

 
   1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
   2. ซื�อสัตย์ เสียสละ อดทน
   3. กตัญ�ูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
   4. ใฝ่หาความรู้ หมั�นศึกษาเล่าเรียน ทั �งทางตรง และทางอ้อม
   5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
   6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์
   7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย
   8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
   9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทาํ
  10. รู้จักดาํรงตนอยู่โดยให้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  11. มีความเข้มแข็งทั �งร่างกาย และจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออาํนาจ
      ฝ่ายตํ�า
  12. คาํนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของ
      ตนเอง
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1

ตั้งอยู  เลขที ่12   ถนนกรงุเกษม  แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200  www.cad.go.th

ในรัชสมัยของพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที� 6 เมื�อปี พ.ศ.
2459 กรมตรวจบญัชีสหกรณ์เริ�มมีขึ�นเป็นครั�งแรกในประเทศไทย  ซึ�งในขณะนั�นงานการตรวจ
บญัชีสหกรณ์อยู่ในความรับผดิชอบของแผนกงานสหกรณ์ กรมพาณิชย์และสถติิพยากรณ์   
กระทรวงพระคลงัมหาสมบตัแิละต่อมาเมื�อมีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมใหม่   จึงได้รับการ
เลื�อนฐานะเป็นกรมตรวจบญัชีสหกรณ์อยู่ในสังกดัของกระทรวงการสหกรณ์   เมื�อวันที� 12
มีนาคม พ.ศ.2495 ซึ�งต่อมากไ็ด้เปลี�ยนไปขึ�นอยู่กบักระทรวงพฒันาการแห่งชาติในปี พ.ศ.2506  
และเมื�อมีการยุบกระทรวงพฒันาการแห่งชาติในปี  พ.ศ. 2515 กรมตรวจบญัชีสหกรณ์  กเ็ปลี�ยน
มาขึ�นอยู่กบั  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จนถงึปัจจุบนันี�

ระบบการตรวจสอบบญัชีสหกรณ์แต่เดมินั�น  ผู้ตรวจสอบบญัชีทั�งหมดจะรวมกนั
อยู่ที�สํานักงานใหญ่ของกรมฯ ในกรุงเทพฯ เพยีงแห่งเดยีวและจะเดนิทางออกไปเพื�อทําการตรวจ
บญัชี ในจังหวัดต่างๆ เพยีงปีละครั�ง หรือสองครั�งเท่านั�น แต่ละครั�ง จะใช้เวลาประมาณ 60 ถงึ 90 
วัน   ซึ�งกเ็ป็นผลให้การปฏิบตัิงานเป็นไปไม่คล่องตัวเท่าที�ควร จนกระทั�ง  ในปี พ.ศ. 2524 กรม
ตรวจบญัชีสหกรณ์จึงได้เริ�มกระจายงานการตรวจสอบบญัชี  ออกไปยงัส่วนภูมิภาค โดยการ
จัดตั�งสํานักงานตรวจบญัชีสหกรณ์ประจําจังหวัดขึ�นเพื�อให้ความช่วยเหลือแนะนําด้านการเงิน
การบญัชี ให้สถาบนัเกษตรกร    ได้อย่างใกล้ชิดยิ�งขึ�นปัจจุบนักรมตรวจบญัชีสหกรณ์ มีสํานักงาน
ตรวจบญัชีสหกรณ์ประจําอยู่ทุกจังหวดัทั�วประเทศ โดยมีสํานักงานตรวจบญัชีสหกรณ์ที� 1-10 
ทําหน้าที�คอยกาํกบัดูแลการปฏิบตัิงานของสํานักงานตรวจบญัชีสหกรณ์ซึ�งอยู่ในสังกดั

ประวัติกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
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       สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี  ได้จัดตั �งขึ �นเมื�อวันที�  1  มีนาคม 2526  
ระยะแรกได้เช่าอาคารของเอกชนเป็นที�ตั �งสํานักงาน ปัจจุบันมีสํานักงานเป็นของตนเอง ตั �งอยู่ใน
บริเวณเดียวกับสํานักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี  ถนนแก้วเสนา    ตําบลวารินชาํราบ อาํเภอ

วารินชาํราบ จังหวัดอุบลราชธานี  และมีบ้านพักข้าราชการ  แบบทาวส์เฮ้าส์ 4 หลัง ตั �งอยู่ถนนแก้ว
เสนา  ติดกับสํานักงานที�ดินอาํเภอวารินชาํราบ อยู่ใกล้ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

สาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์อุบลราชธานี

ถนนสถิตยนิมานกาล ตําบลวารินชําราบ

อําเภอวารินชําราบ
จงัหวดัอบุลราชธานี 34190

045-321399 ต่อ 11 – 18 
โทรสาร 045-269468 

http://ubonratchathani.cad.go.th
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โดยเหตุที� รัฐบาลได้เล็งเห็นความสําคัญของสถาบันเกษตรกร ซึ�งรัฐบาลได้ให้การ
สนับสนุนมาโดยตลอดนั�น ยังมีความจําเป็นที�จะต้องให้ความร่วมมือ เพื�อให้สามารถควบคุม
การบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ     อันจะช่วยให้สามารถดูแลรักษาทรัพย์สินและ
ผลประโยชน์ของสถาบันเกษตรกรและสมาชิกได้อย่างรัดกุม รวมทั �งสามารถดําเนินงานได้
บรรลุวัตถุประสงค์ที�จะอาํนวยประโยชน์แก่สมาชกิสถาบันเกษตรกรตามความมุ่งหมายในการ
พัฒนาสหกรณ์ ตามแผนพัฒนาสหกรณ์การเกษตรสมบูรณ์แบบ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
จงึได้เสนอและได้รับอนุมัติให้ดําเนินงาน   "โครงการสินเชื�อเพื�อการเกษตรของประเทศไทย"

โครงการดังกล่าว มีโครงการปรับปรุงการบริหารการเงินและการบัญชีของสถาบัน

เกษตรกร ซึ�งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์รวมอยู่ ด้วย โดยกําหนดให้มี
การจัดตั �งสํานักงานตรวจสอบกิจการสถาบันเกษตรกรขึ �น  จังหวัดละ 1 สํานักงาน  เริ�มจาก
ปีงบประมาณ 2524 – 2526  ซึ�งเป็นระยะแรกของโครงการ กําหนดให้จัดตั �ง  จํานวน 50

สํานักงาน โดยใช้งบประมาณแผ่นดินสมทบกับเงินกู้จากธนาคารระหว่างประเทศ  เพื�อการ
บูรณะและพัฒนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์สามารถดําเนินการดังกล่าว ได้เสร็จสิ �นตามแผนใน
ปีงบประมาณ 2527 - 2528 กรมฯจงึได้รับนโยบายให้ขยายการจัดตั �งให้ครบทุกจังหวัด ปัจจุบัน

มี 77 จังหวัด และเปลี�ยนชื�อเป็น  "สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์"   โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน 
พร้อมทั �งกําหนดบทบาทและภารกิจในการที�จะช่วยเหลือเกษตรกรและสหกรณ์โดยให้การ
กํากับแนะนําด้านการเงินการบัญชี การสอบบัญชีประจําปี  และการให้การศึกษาอบรมด้าน
การเงินและการบัญชีแก่สมาชิกชั �นนําของสถาบันเกษตรกร ทั �งนี � เพื� อประโยชน์อันที�จะ
ปฏิบัติงานร่วมกับสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้อย่างใกล้ชดิ สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรค
ได้ทันท่วงที รวมทั �งให้การสอบบัญชีประจาํปีเสร็จลุล่วงอย่างรวดเร็วยิ�งขึ �น
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แผนท่ีจังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอาํนาจเจรญิ

จังหวัดศรสีะเกษ

ประเทศสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ประเทศกมัพูชา
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แผนที�ต ั�ง
โดยสงัเขป

สะพานรัตนโกสนิทร์  200  ปี

N

เขตอําเภอ

วารินชําราบ

แม่นํ �ามูล 
Moon River

แม่นํ �ามูล

Moon River

มูลนิธิสว่างบูชา-
ธรรม

เขต อ.เมืองอบุล
ฯ

ยงสงวน

ดีมาร์ท

สตส.อบ.

สตท.4

สหกรณ์
จังหวัด

ที�ดนิ       

อ.วารินชําราบ

สาํนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี       

ถ.สถิตย์นิมานกาล  อ.วารินชาํราบ  

จ.อุบลราชธานี  3 4 1 9 0

โรงแรมอุบลบุรีรีสอร์ท 
Ubonburi Resort Hotel

ไป อ.พบิูลมังสาหาร

300 เมตร

ไปสถานีรถไฟ   12



 งานวางรูปแบบบัญชี
-  ช่วยแนะนําสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที�จัดตั �งใหม่ให้มีรูปแบบการจัดทาํบัญชีที�

เหมาะสมกับลักษณะการดําเนินงานและการควบคุมภายในที�ดี และเหมาะสมกับธุรกิจที�
เปลี�ยนแปลงใหม่

   สอบบัญชีระหว่างปีแก่สถาบันเกษตรกร
- วางแผนการสอบบัญชีระหว่างปี  ให้เป็นไปตามนโยบายและคาํแนะนําของ    

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
- ดําเนินการตรวจสอบการปฏบัิตงิานด้านการเงนิ การจัดทาํบัญชีและการควบคุม

ภายในเป็นระยะตามความเหมาะสมอย่างต่อเนื�องและทั�วถงึทุกสถาบันเกษตรกร
- กํากับแนะนําฝึกฝนให้สถาบันเกษตรกรทาํบัญชีเองได้ รวมทั �งจัดทาํงบการเงนิ

และการใช้งบการเงนิ ในการบริหารงานได้ตามความเหมาะสม
- ให้ข้อสังเกตและคาํแนะนําหรือสั� งให้สถาบันเกษตรกรแก้ไขข้อบกพร่องที�เกี�ยวกับ

การเงนิการบัญชี และติดตามผลการแก้ไขของสถาบันเกษตรกร
   งานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
-  ควบคุมการสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร   ให้เป็นไปตามมาตรฐานการ

สอบบัญชีที� รับรองทั�วไปและถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์และ
คาํแนะนําของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

-  ดําเนินการสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร     ให้สําเร็จลุล่วงตามแผนงานที�
กําหนด เป็นไปตามความมุ่งหมายของทางราชการ  และนโยบายกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 13



   ติดตามการใช้เงนิช่วยเหลือเกษตรกรของรัฐบาล
- เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการดําเนินงานตามโครงการรัฐบาล ติดตามผลการดําเนินงาน

ในแต่ละโครงการที�สถาบันเกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้เป็นไปตามเป้าหมายเพื�อ
วเิคราะห์สรุปผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามโครงการ

   ให้การศึกษาอบรมเกี�ยวกับการเงนิการบัญชี
-  เป็นวทิยากรในการศกึษาด้านการเงนิการบัญชีแก่เจ้าหน้าที� ผู้จัดการ สมาชกิและ

คณะกรรมการดําเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยร่วมมือกับหน่วยงานของราชการ
หรือหน่วยงานที�จัดการอบรม

   งานวชิาการ
- แนะนําเกี�ยวกับการบัญชีและการจัดระบบควบคุมทางธุรกิจ
-  ศึกษาและวเิคราะห์ประสทิธิภาพ การจัดการควบคุมภายในของสหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกร เพื�อประโยชน์ในการศึกษาอบรมและการแก้ไขปรับปรุงการบริหารงาน
-  จัดให้มีสถติิและข้อมูลอื�น เพื�อการบริหารงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื�อ

ประกอบการพจิารณาของส่วนราชการและหน่วยงานอื�น
-  ศึกษาอบรมกรณีพเิศษเฉพาะอย่างที�เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสหกรณ์หรือกลุ่ม

เกษตรกรและผู้ที�เกี�ยวข้อง
   งานบริหารทั�วไป
-  กําหนดแผนปฏิบัติงาน งบประมาณ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาํสั� งและ

นโยบายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
-  บริหารงานทั�วไป ได้แก่ งานธุรการ  งานสารบรรณ   งานบุคคล  งานจัดระบบงาน

สํานักงาน งานเบิกจ่ายเงนิงบประมาณ  งานการเงนิและพัสดุ  และหน้าที�อื�นที�เกี�ยวข้อง
-  จัดให้มีการฝึกอบรมและสอนงานแก่ข้าราชการ ในบังคับบัญชา
-  ร่วมมือประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื�น  เพื�อความสะดวก รวมทั �ง

แก้ไขปัญหาและอุปสรรคข้อขัดแย้งต่าง ๆ  ในการปฏิบัติงาน
-  ปฏิบัติราชการอื�นตามที�กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ และส่วน

ราชการอื�นมอบหมาย
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หัวหนาสาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณอุบลราชธานี

ฝายบรหิารทัว่ไป

-งานบุคคล

-งานการเงิน บัญชี

--งานพัสดุ

--งานธุรการ

ฝ่ายตรวจสอบ
และ

แนะนําด้าน

การบัญชีที�  1

(ฝ่ายบริหาร)

ฝายตรวจสอบและ

แนะนําดานการบญัชี

ฝ่ายตรวจสอบ
และ

แนะนําด้าน

การบัญชีที�  2

(ฝ่ายโครงการ
พระราชดําริ)

ฝ่ายตรวจสอบ
และ

แนะนําด้าน

การบัญชีที�  3

(ฝ่ายโครงการ
ภูมิปัญญา)

ฝ่ายตรวจสอบ
และ

แนะนําด้าน

การบัญชีที� 4

(ฝ่าย IT)

ฝ่ายตรวจสอบ
และ

แนะนําด้าน

การบัญชีที� 5

(ฝ่ายสอบ
ทาน)

ฝ่ายตรวจสอบ
และ

แนะนําด้าน

การบัญชีที� 6

(ฝ่ายแผน)
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ตาํแหน่งข้าราชการ/ลูกจ้าง จาํนวน (คน)

ข้าราชการ

- ชาํนาญการพเิศษ  1

- ชาํนาญการ 19

            - อาวุโส  1

- ปฏิบัติการ  3

รวม 24

พนักงานราชการ 32
จ้างเหมาบริการ 14
       -  พนักงานบันทกึข้อมูล 1  คน

      -  พนักงานธุรการ                                3   คน

      -  พนักงานปฏิบัติงานโครงการ                2   คน

       -  พนักงานขับรถยนต์                           7  คน

      -  พนักงานทาํความสะอาด                   1   คน

หมายเหตุ :  พนักงานขับรถยนต์บริษัท

  (บริษัท  แอดวานซ์  โกลบอล จาํกัด)                1  คน 1

รวมทั �งสิ �น 72

 16



ลําดับ
ที�

ชื�อ-สกุล ตาํแหน่ง

ข้าราชการ
1 นายมงคล จนัทร์ส่อง หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

2 นางสาวพิมพ์ประไพ พูลทรัพย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ

3 สิบเอกอภิวัฒน์ ใจกล้า นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ

4 นายพุทธชัย ทองเหลือง เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส

5 นางวรรณนภา อุดนอก นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ
6 นางสาวลาวัล จรรยากรณ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ

7 นางวัชรี จติต์บรรเทิง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ

8 นางวิภวานี จารุวงศ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ

9 นางศิริวรรณ วิลามาศ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ

10 นางสาวจนัทร์เพ็ญ ต้นทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ

11 นางพิมพรรณ ขําคม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ

12 นางศรีวิภา เพชรสงคราม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ

13 นางสาวมุจรินทร์  โมมา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ

14 นางนภัสวรรณ รอดภัย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ

15 นางกชพร นันตะวงษ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ

16 นางกุลจริา จารุตันติ� นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ

17 นางสาวมัลสิกาวดี ไชยโชติ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ

18 นางสาวพิมลพรรณ แม่นธนู นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ

19 นายศุภกิตติ� ปกป้อง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ

20 นางนวพร             บุตนิตย์           นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ

21 นางสุภาวดี               ภาณะรมย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชชีํานาญการ

22 นายเกชา                 ไชยเพ็ชร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ  

23 นายเชิด                   ราชชิต นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ  

24 นางสาวพัตทราภรณ์  ทาคําห่อ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ  
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ลําดบั
ที�

ชื�อ -  สกุล ตาํแหน่ง                            

พนักงานราชการ

1 นางสุรีย์พร กัลยามาตร์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

2 นางพรพิมล สุขบุญ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

3 นางวาสนา เกาะสมบัติ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

4 นางสาววรรณภา เจริญวัย นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

5 นางสุภาพร จนัทป นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

6 นางสาวนพรัตน์ เสมามิ�ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

7 นายสริวิชญ์ วศินธรวิสุทธิ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

8 นายอัคครุทธิ� ภูดิษฐธนาพัชญ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

9 นายชาตภพ พันธ์ศรี นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

10 นางสาวรังษี สู่บุญ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

11 นางสาวเต็มศิริ ปรองดอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

12 นางวรรณนี โพธิ�ศรี นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

13 นางสาววลัยพร ประสมทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

14 นางสาวพิกุล วงษีแก้ว นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

15 นางมยุรี สายแวว นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

16 นางสาววรรณิภา ธานี นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

17 นางสาวนุชจนารถ ชูญาติ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

18 นางสาวนงคราญ ทองคําอวน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

19 นางสาวอรทัย เหมือนลา นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

20 นางพรวิภา ปาทานนท์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

21 นางขวัญศิริ ไชยมาตร์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

22 นางสาวนุตประวีณ์ ชูก้าน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

23 นางสาวนภาพร ศรีลาชัย นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

24 นางสาวชะบา สํารุด นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

25 นางสาวศิริเรียม พิมประจติร นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

26 นางสาวธนัชญา พรมดาว นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
27 นางสาวศิริพร สมยา นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
28 นางสาวพินใจ ทีเขียว นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
29 นางสาวนุชราพรรณ บุ้งทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
30 นางสาวยุวดี ยืนนาน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
31 นายทินกร ตุ้มบุญ เจ้าหน้าที�ระบบงานคอมพิวเตอร์
32 นายอนุรักษ์ อินทสิน เจ้าหน้าที�ระบบงานคอมพิวเตอร์
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ลําดับ
ที�

ชื�อ-สกุล ตาํแหน่ง

  จ้างเหมาบริการ

1   นางสาวสุชานาฏ  กนกหงษ์  เจ้าหน้าที�ธุรการ

2 นางสาววนิดา มูลมั� ง  เจ้าหน้าที�ธุรการ

3  นางสาวหทัยรัตน์  กําทอง  เจ้าหน้าที�ธุรการ

4  นางสาวถริดา  พุ่มเกษร  เจ้าหน้าที�บันทึกข้อมูล

5  นางสาวศรัณญ์รัชต์  สังข์ทอง  เจ้าหน้าที�โครงการแปลงใหญ่

6  นางสาววชิราภรณ์  แก้วใส  เจ้าหน้าที�โครงการวิสาหกิจชุมชน

7 นายอุดร จารุวงศ์ พนักงานขับรถยนต์

8 นายทองแดง เครือแก้ว พนักงานขับรถยนต์

9 นายอุทัย มั�นวงษ์ พนักงานขับรถยนต์

10 นายเรืองศักดิ� หมายเกื �อ พนักงานขับรถยนต์

11 นายอนุพงษ์ ทองชุม พนักงานขับรถยนต์

12 นายบุญนิยม นาคเกิด พนักงานขับรถยนต์

13 นายโฆษิต สังกะเพศ พนักงานขับรถยนต์

14 นางสุมนทา เกียรติกิตติกร พนักงานทําความสะอาด

15 นายพงษ์ศักดิ�      วังเอก พนักงานขับรถยนต์บริษัท  
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ผลผลติที ่1 : สหกรณและสถาบนัเกษตรกรไดรบัการพัฒนาและเสรมิสราง

ความเขมแข็ง

แผนงาน ผลงาน
รอยละของผลงาน

เทียบแผนงาน

289 289 100

8 8 100

 46  44 95.65

36 36 100

 23  23 100

การพิสจูนความมีอยูจรงิ การพิสจูนความมีอยูจรงิ 

งานสอบบัญชี

สอนแนะ/อบรมการจัดทาํบญัชี สอนแนะ/อบรมการจัดทาํบญัชี 

การวางระบบบญัชีการวางระบบบญัชี

สอบบัญชีประจําป (พรอมตรวจสอบ)สอบบัญชีประจําป (พรอมตรวจสอบ)
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การวิเคราะหขอมูล การทาํธุรกรรม
เชิงลึกของสหกรณ 

190 184 374

167 176 343

23 8 31

จํานวนตามทะเบียน

จํานวนที�ต้องตรวจสอบ

จํานวนที�ไม่ต้องตรวจสอบ

สหกรณ์ กลุ่ม     รวม



1ผลผลิตที ่1 : สหกรณและสถาบันเกษตรกรไดรบัการพัฒนาและ

เสริมสรางความเขมแข็งสหกรณ

แผนงาน ผลงาน
รอยละของ
ผลงานเทียบ

แผนงาน

10 10 100

36 36 100

โครงการเสรมิสรางความรูพ้ืนฐานดาน
การเงนิการบญัชีแกสหกรณ

โครงการสรางความเข็มแข็งการจดัทาํ
บัญชีและงบการเงนิแกสหกรณ

29 29 100

23 23 100

โครงการยกระดบัช้ันการควบคมุภายในแก
สหกรณ
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โครงการสงเสรมิความรูความเขาใจ
เศรษฐกจิการเงนิข้ันพ้ืนฐานแกสมาชิก
สหกรณ(กลุมพรอมรบัการตรวจสอบ)



1ผลผลิตที ่1 : สหกรณและสถาบันเกษตรกรไดรบัการพัฒนาและ

เสริมสรางความเขมแข็งสหกรณ

แผนงาน ผลงาน
รอยละของ
ผลงานเทียบ

แผนงาน

6 6 100

8 8 100

โครงการเพ่ิมศกัยภาพการใชขอมลู
ทางการเงนิการบญัชีเพ่ือการบรหิาร

สหกรณ

โครงการพัฒนาวิสาหกจิชุมชน (ใหม)

7 7 100

7 7 100

โครงการพัฒนาวิสาหกจิชุมชน (ติดตาม
ตอเนือ่งป 48 -59)
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โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพการกาํกบั
ดูแลฝายจดัการ



ผลผลิตที่ 2 เกษตรกร เยาวชน และประชาชนกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ดานการบัญชี

แผนงาน ผลงาน
รอยละของ
ผลงานเทียบ

แผนงาน

อบรม/สอนแนะการจัดทาํบัญชีตนทุนอาชีพ 7,350 7,350 100

โครงการพัฒนาเกษตรกรที่ทําบัญชีไดใชบัญชีเปน 121 121 100

โครงการสรางความย่ังยืนในการทาํบัญชีตนทุนอาชีพ
-กํากับแนะนําการจัดทําบัญชี
-ติดตาม/เก็บขอมูลการจัดทําบัญชี

211
211

211
211

100
100

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร 38 38 100

โครงการพัฒนากลุมอาชีพประชาชนฯ 6 6 100

โครงการสงเสรมิการเรยีนรูดานบัญชีในพ้ืนที่ศูนย
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
-อบรม/สอนแนะการจัดทําบัญชีตนทุนอาชีพ
-ติดตามการเก็บขอมูลการจัดทําบัญชี

75
75

75
75

100
100

โครงการศิลปาชีพ (ใหม) 200 200 100

โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ฯ 4 4 100

โครงการระบบสงเสรมิการเกษตรแปลงใหญ
-กํากับแนะนําการจัดทําบัญชี
-ติดตาม/เก็บขอมูลการจัดทําบัญชี

311
311

311
311

100
100

โครงการพัฒนาศูนยการเรยีนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินคาเกษตร

50 50 100
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29

  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนงาน ผลงาน
รอยละของ
ผลงานเทียบ

แผนงาน

การวางระบบบญัชีดวยโปรแกรมระบบบญัชี
สหกรณครบวงจร(FAS) 1 1 100
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งบประมาณประจําปี งบประมาณประจําปี 2559

รายการ ที่ไดรับจัดสรร ใชไป รอยละ

8,484,691.60 8,484,691.60 100

7,590,319.20 7,590,319.20 100

16,075,010.80 16,075,010.80 100

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

รวมทั้งสิ้น
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สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอุบลราชธานี  ไดประเมินภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของ
สหกรณ  โดยจําแนกเปนสหกรณภาคการเกษตร  และสหกรณนอกภาคการเกษตร จากสหกรณที่
เปนนิติบุคคล  จัดต้ังข้ึนโดยกลุมบุคคลที่ประกอบอาชีพอยูในลักษณะเดียวกัน ถ่ินฐานอยูใกลเคียง
กัน  แตมีการดําเนินงานที่แตกตางกันไปตามสภาพทองถ่ินและลักษณะการประกอบอาชีพ  โดยมี
จุดมุงหมายเพ่ือสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก  โดยวิธีชวยตนเอง
และชวยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักสหกรณ  ปจจุบันสหกรณไทยที่จดทะเบียนจัดต้ังข้ึนตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ.  2542  แบงออกเปน  7  ประเภท  คือ

1.  สหกรณการเกษตร

2.  สหกรณประมง

3.  สหกรณรานคา

4.  สหกรณบริการ

5.  สหกรณออมทรัพย

6 .  สหกรณนิคม

7.  สหกรณเครดิตยูเน่ียน
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รายงานภาวะเศรษฐกจิทางการเงินภาคสหกรณ  จังหวัดอบุลราชธาน ี ป ๒๕๕9
 

สรุปภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร  ป  ๒๕๕9
ภาวะเศรษฐกิจของสหกรณและกลุมเกษตรกร  ป ๒๕๕9  วิเคราะหโดยสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ
อุบลราชธานี  จากผลการรวบรวมขอมูลสหกรณและกลุมเกษตรกร 320 แหง ในพ้ืนที่ ๒๕ อําเภอของ
จังหวัดอุบลราชธานี  ซ่ึงผลการวิเคราะหเปนดังน้ี
สภาพแวดลอมของจังหวัดอุบลราชธานี  เปนจังหวัดทางตะวันออกสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ของประเทศไทยมีเน้ือที่ประมาณ 1๕,๗๗๔ ตารางกิโลเมตร  จํานวนประชากร  1 ,862 ,965  คน       
เปนสมาชิกของภาคสหกรณจํานวน  372,906 คน  คิดเปนรอยละ 20.02 ของจํานวนประชากรทั้งส้ิน  
สมาชิกสหกรณสวนใหญรอยละ 86.88  เปนสมาชิกสหกรณภาคการเกษตร  ประกอบอาชีพทํานา  ทําไร 
ทําสวนและเล้ียงสัตว  ไดรับบริการจากการดําเนินธุรกิจสินเช่ือ  จัดหาสินคามาจําหนาย  และรวบรวม
ผลิตผลเปนหลัก  การจัดหาสินคามาจําหนายแกสมาชิกโดยสวนใหญ  คือ ปุย รองลงมาคือนํ้ามันเช้ือเพลิง  
และการรวบรวมผลิตผลจากสมาชิกสวนใหญจะรวบรวมขาวเปลือก  รองลงมาคือ  ยางพารา  และมัน
สําปะหลัง  ซ่ึงเปนสินคาเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานี  
ภาพรวมภาวะเศรษฐกจิภาคสหกรณ  ภาคสหกรณในจังหวัดอุบลราชธานีจํานวนสหกรณ 320 แหง     มี
ทุนดําเนินงานรวมทั้งส้ิน  41,186.93 ลานบาท  ดําเนินกิจกรรมใหบริการ  6  ดาน  มูลคาธุรกิจทั้งส้ิน  
33,309.18 ลานบาท มีการดําเนินธุรกิจเพ่ิมข้ึนจากปกอนรอยละ 10.05 โดยแยกเปน ๒ กลุมใหญ  คือ

นอกภาคเกษตร  จํานวน  39 แหง  เปนสหกรณประเภท รานคา บริการ เครดิตยูเน่ียน 
ประมง และ ออมทรัพย  มีทุนดําเนินงาน 30 ,600 .32 ลานบาท  (74 .30% ของทุนดําเนินงานภาค
สหกรณ)  ดําเนินธุรกิจใหบริการสินเช่ือ  รับฝากเงิน  จัดหาสินคามาจําหนายและรวบรวมผลิตผล  มูลคา
ธุรกิจรวม 23,973.29 ลานบาท  คิดเปนรอยละ  71.97 ของมูลคาธุรกิจภาคสหกรณ  ภาวะเศรษฐกิจ
ของสหกรณนอกภาคเกษตรอยูในเกณฑที่ดี  สามารถสรางรายไดและมีกําไรสุทธิตอคน 22,807.72 บาท  
สมาชิกมีเงินออมเฉล่ียตอคน 104,395.99 บาท และมีหน้ีสินเฉล่ียตอคน 194,066.96 บาท  

ภาคเกษตร  จํานวน  281  แหง  เปนสหกรณการเกษตรและกลุมเกษตรกร  มีทุน
ดําเนินงาน 10 ,586 .61 ลานบาท (25 .70 % ของทุนดําเนินงานภาคสหกรณ)  ดําเนินธุรกิจ 6  ดาน       
การใหสินเช่ือ การรับฝากเงิน  จัดหาสินคามาจําหนาย  รวบรวมผลิตผล แปรรูปผลิตผลและใหบริการ
สงเสริมการเกษตร  มีมูลคาธุรกิจทั้งส้ิน  9,335.89 ลานบาท  หรือรอยละ  28.03 ของมูลคาธุรกิจภาค
สหกรณ  ภาคเกษตรสามารถสรางรายไดและมีกําไรตอคน 622 .93 บาท สมาชิกมีเงินออมเฉล่ียตอคน 
7,199.30 บาท  และมีหน้ีสินเฉล่ียตอคน  12,108.89 บาท

โดยรวมภาวะเศรษฐกจิ /…
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โดยรวมภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณในจังหวัดอุบลราชธานี ป 2559 ยังคงเดินหนาตอไป เน่ืองจาก
สหกรณนอกภาคเกษตรซ่ึงสมาชิกเปนกลุมที่มีรายไดประจํา สหกรณมีความสามารถในการบริหารจัดการ
ธุรกิจไดดี สวนสหกรณภาคเกษตรมุงเนนการใหบริการสมาชิกดานเงินทุนและปจจัยในการผลิตเปนหลัก
เพ่ือเพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผลผลิตที่ไดรับ  สงผลใหสมาชิกมีรายไดเพ่ิมข้ึนและธุรกิจมีการขยายตัว
เพ่ิมข้ึน  โดยเฉพาะยางพารามีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง
  สถานการณทางการเงนิภาคสหกรณ   มีผลการวิเคราะหดังน้ี
ความเพียงพอของเงนิทนุตอความเสีย่ง  (Capital  Strength)

นอกภาคเกษตร  มีทุนดําเนินงานจํานวน 30,600.32 ลานบาท มาจากการรับฝากเงิน
รอยละ 18.50 จากการกูยืมเงินรอยละ 31.12 และหน้ีสินอื่นรอยละ 2.32 สวนที่เหลือรอยละ ๔8 .06
เปนเงินทุนของสหกรณเอง  จะเห็นไดวาการจัดหาเงินทุนเพ่ือการบริหารงานของสหกรณนอกภาคเกษตร  
สวนใหญไดมาจากเงินทุนของสหกรณ  ซ่ึงสหกรณนอกภาคเกษตรมีหน้ีสินมากกวาทุน 1.08 เทา ปกอน
1.16 มีทุนสํารองคิดเปน ๐.๐8  เทาของสินทรัพยทั้งส้ิน ปกอน ๐.๐5 เทา และทุนของสหกรณสามารถ
สรางรายไดเกิดผลตอบแทนรอยละ 7.21  ปกอนรอยละ 6.87 เพ่ิมข้ึนจากปกอน นับวาสหกรณนอกภาค
เกษตรมีเงินทุนเพียงพอในการบริหารจัดการธุรกิจ  เพ่ืออํานวยประโยชนแกมวลสมาชิกไดโดยไมเกิดความ
เส่ียง

ภาคเกษตร  มีทุนดําเนินงาน  10 ,586 .61 ลานบาท  มาจากการรับฝากเงินรอยละ     
๒4.58 การกูยืมรอยละ ๓7.04 และหน้ีสินอื่นรอยละ 4.11  สวนที่เหลืออีกรอยละ 34.27 เปนเงินทุน
ของสหกรณเอง  จะเห็นไดวาการจัดหาเงินทุนเพ่ือการบริหารงานของสหกรณภาคเกษตรสวนใหญเปน
เงินทุนภายในไดมาจากระดมเงินฝากจากสมาชิก และทุนของสหกรณเอง ซ่ึงสหกรณภาคเกษตรมีหน้ีสิน
มากกวาทุน 1.92 เทา มีทุนสํารองคิดเปน ๐.๐5 เทาของสินทรัพยทั้งส้ิน  และทุนของสหกรณสามารถ
สรางรายไดเกิดผลตอบแทนรอยละ 5 .69  ปกอนรอยละ 8 .83 เพ่ิมข้ึนจากปกอน  นับวาเงินทุนของ
สหกรณภาคเกษตรที่ใชในการบริหาร จัดการธุรกิจเพ่ืออํานวยประโยชนแกมวลสมาชิกยังไมเขมแข็งและ
เพียงพอตอความเส่ียง
๒. คุณภาพสนิทรพัย  (Asset  Quality)

นอกภาคเกษตร  สินทรัพยทั้งส้ินมีจํานวน  30,600.32 ลานบาท  ไดนําไปลงทุนให
สมาชิกกูยืม ดอกเบ้ียคางรับ-สุทธิ เปนสวนใหญมากท่ีสุดถึงรอยละ 96.12 เทาของสินทรัพยทั้งส้ิน 
รองลงมาเปนเงินสดและเงินฝากธนาคารรอยละ 2.76  สินทรัพยของสหกรณที่มีอยูนําไปใชในการ
ดําเนินงานเพ่ือกอใหเกิดรายไดและสรางผลตอบแทนรอยละ 3.29

ภาคเกษตร  มีสินทรัพยทั้งส้ินจํานวน 10,586.61 ลานบาท  สวนใหญเปนลูกหน้ีเงินกู 
ดอกเบ้ียคางรับ-สุทธิ มากท่ีสุดถึงรอยละ 80.88 ของสินทรัพยทั้งส้ิน รองลงมาเปนเงินสดและเงินฝาก
ธนาคารรอยละ 12.19 จะเห็นวาสินทรัพยสวนหน่ึงของสหกรณภาคการเกษตรถือไวในรูปของเงินสดและ
เงินฝากธนาคารคอนขางสูง  สินทรัพยที่มีอยูนําไปใชในการดําเนินงานเพ่ือกอใหเกดิรายไดและสราง
ผลตอบแทนรอยละ 2.01 นับวามีความม่ันคงแตสูญเสียโอกาสที่จะกอใหเกิดรายไดหรอืมีผลตอบแทนตํ่า
ไมคุมกับตนทุนของเงินทุน  สหกรณภาคเกษตรตองหาแนวทางในการใชประโยชนจากสินทรพัยที่มีอยูให
เกิดผลตอบแทนตอมวลสมาชิกมากที่สุด

๓. ความสามารถ /…
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๓. ความสามารถในการบรหิารจดัการ  (Management  Ability) 
นอกภาคเกษตร  บริหารจัดการธุรกิจมีมูลคาธุรกิจรวม  33 ,309 .18  ลานบาท หรือ

เฉล่ีย 2,775.77 ลานบาทตอเดือน  โดยมีการใหสินเช่ือคิดเปนรอยละ 69.30 การรับฝากเงินรอยละ
23.56 การรวบรวมผลิตผลรอยละ 2.98 จัดหาสินคามาจําหนายรอยละ 4.15  และธุรกิจการใหบริการ
รอยละ ๐.๐1

ภาคเกษตร  บริหารจัดการธุรกิจมีมูลคาธุรกิจรวม 9 ,335 .89  ลานบาท หรือเฉล่ีย 
777.99 ลานบาทตอเดือน  โดยเปนการใหสินเช่ือคิดเปนรอยละ 55 .49 การรับฝากเงินรอยละ 29 .38 
รวบรวมผลิตผล/แปรรปูรอยละ 10.52  จัดหาสินคามาจําหนายรอยละ 14.59 และใหบริการและสงเสริม
การเกษตรรอยละ ๐.๐2  
                  จะเห็นวาภาคสหกรณในจังหวัดอุบลราชธานีมุงเนนการสงเสริมการเงินแกสมาชิก  สหกรณ
นอกภาคเกษตรใหบริการเงินกูมากท่ีสุด  ซ่ึงสมาชิกมีรายไดประจํานิยมใชบริการสินเช่ือและฝากเงิน  สวน
สหกรณภาคเกษตรจะใหการสงเสริมเงินทุนในการประกอบอาชีพแกสมาชิกเปนสวนใหญ  แตมีบทบาทใน
การสงเสริมการผลิตหรือแปรรูปผลิตภัณฑนอยมาก  หากสหกรณเปล่ียนแนวคิดในการบริหารจัดการธุรกิจ
เสียใหมโดยการรวบรวมผลิตผลมาเพ่ือแปรรูป  และมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหทันสมัยและมีคุณภาพเปนที่
ตองการของตลาด  จะสงผลตอมวลสมาชิกใหมีความเปนอยูที่ดีข้ึน  และเปนไปตามเจตนารมณของการ
จัดต้ังสหกรณ
๔. ความสามารถในการทาํกาํไร  (Earning)    

นอกภาคเกษตร การบริหารธุรกิจมีรายไดรวมทั้งส้ิน 2,290.82 ลานบาท  มีคาใชจาย
รวมทั้งส้ิน 1 ,171 .69  ลานบาท  จึงมีกําไรสุทธิ  1 ,119 .13  ลานบาท  สหกรณมีกําไรเฉล่ียตอคน
22,807 .72 บาท มีเงินออมเฉล่ียตอคน 104 ,395 .99 และมีหน้ีสินเฉล่ียตอคน 194 ,066 .66 บาท  
สมาชิกสหกรณนอกภาคเกษตรมีหน้ีสินมากกวาเงินออม  สหกรณนอกภาคเกษตรโดยสวนใหญมีคุณภาพ
การควบคุมภายในอยูในเกณฑที่ดีถึงดีมาก  จึงมีการบริหารจัดการธุรกิจไดดีและมีความสามารถในการ    
ทํากําไร

ภาคเกษตร  การบริหารธุรกิจมีรายไดรวมทั้งส้ิน 3 ,189 .12 ลานบาท มีคาใชจายรวม
ทั้งส้ิน 2,987.39 ลานบาท จึงมีกําไรสุทธิ  201.73 ลานบาท  สหกรณมีกําไรเฉล่ียตอคน 622.95 บาท 
มีเงินออมเฉล่ียตอคน 8,034.13 บาท และมีหน้ีสินเฉล่ียตอคน  12 ,108 .89 บาท สหกรณภาคเกษตร
สมาชิกมีหน้ีสินมากกวาเงินออม สหกรณภาคเกษตรโดยสวนใหญเปนขนาดกลางจนถึงขนาดเล็กและไมมี
เจาหนาที่ปฏิบัติงานซ่ึงไมมีการควบคุมภายใน ที่เหลือเปนสหกรณขนาดใหญซ่ึงมีระดับคุณภาพของการ
ควบคุมภายในอยูในระดับดีถึงดีมาก 

ผลการบริหารจัดการธุรกิจภาคสหกรณในจังหวัดอุบลราชธานี  โดยรวมสมาชิกสหกรณมี
หน้ีสินมากกวาเงินออม สําหรับสหกรณนอกภาคเกษตรมีความสามารถในการทํากําไร สวนสหกรณ       
ภาคเกษตร มีคาใชจายเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานลูกหน้ีคอนขางสูงมาก เชน หน้ีสงสัยจะสูญ คาใชจาย
ในการติดตามหน้ี เปนตน ความสามารถในการทํากําไรจึงอยูในเกณฑที่ควรปรับปรุงแกไข ทั้งในสวนการ
ขยายธุรกิจเพ่ือกอใหเกิดรายไดเพ่ิมข้ึน และการควบคุมคาใชจายเพ่ือลดตนทุนและคาใชจายในการ
ดําเนินงาน
                                                                                            /สภาพคลองทางการเงนิ...
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๕. สภาพคลองทางการเงิน  (Liquidity)
นอกภาคเกษตร  สหกรณมีอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหน้ีสินหมุนเวียน 0.50 เทา

จะเห็นวามีอัตราสวนสภาพคลองอยูในเกณฑที่ดี อาจเน่ืองมาจากการกอหน้ีระยะส้ันเพ่ือมาใหสมาชิกกูยืมใน
ระยะยาว  โดยสินทรัพยหมุนเวียนสวนใหญเปนลูกหน้ีเงินกู ดอกเบ้ียคางรับ-สุทธิ มากที่สุดรอยละ 96 .12 
รองลงมาเปนเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณอื่นรอยละ  2 .76   ดังน้ันสหกรณเพียงแตตอง
บริหารจัดการระยะเวลาในการชําระหน้ีของลูกหน้ีใหสอดคลองกับเจาหน้ี เพ่ือสภาพคลองทางการเงินของ
สหกรณ

ภาคเกษตร  หากพิจารณาสภาพคลองทางการเงิน  สหกรณภาคเกษตรมีอัตราสวน
สินทรัพยหมุนเวียนตอหน้ีสินหมุนเวียน 1 .31  เทา  แสดงถึงมีสภาพคลองทางการเงินอยูในเกณฑที่ดี        
แตหากพิจารณาสินทรัพยหมุนเวียนพบวาสวนใหญอยูในลูกหน้ี ดอกเบ้ียคางรับ-สุทธิ มากที่สุดรอยละ 
80.88 รองลงมาเปนเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากสหกรณอื่นรอยละ 12.19 ดังน้ันสภาพคลองของภาค
เกษตรจึงข้ึนอยูกับความสามารถในการบริหารจัดการลูกหน้ีเปนสําคัญ

๖. ผลกระทบของธุรกจิ  (Sensitivity)
แนวโนมภาวะเศรษฐกิจไทยป  2559 อยูในชวงขยายตัวเพ่ิมข้ึน  จะเห็นไดจากการเพ่ิมข้ึน

ของดัชนีราคาผูบริโภค  ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด  อัตราเงินเฟอและราคานํ้ามัน  ซ่ึงเปนปจจัยเส่ียงท่ี
สงผลกระทบตอภาคสหกรณ  รวมทั้งภัยจากธรรมชาติ  ราคาสินคา/พืชผลทางการเกษตรที่ไมแนนอน  
รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล   เหลาน้ีลวนสงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณเปนอยางมาก ในมุมของ
สหกรณนอกภาคเกษตรปจจัยเส่ียงดังกลาวจะไมสงผลกระทบกับการบริหารงานสหกรณมากนัก  เพียงแต
หากรายไดของสมาชิกไมมีการขยายตัว ในขณะที่มีการใชจายเพ่ิมมากข้ึน  ยอมสงผลใหธุรกิจของสหกรณ
ขยายตัวลดลงแนนอนโดยเฉพาะธุรกิจใหบริการสินเช่ือ ที่ไมสามารถเรียกเก็บหน้ีจากสมาชิกได  สวน
ผลกระทบสหกรณภาคเกษตรของจังหวัดอุบลราชธานีนับเปนแหลงผลิตขาวที่สําคัญแหลงหน่ึง  ในมุมของ
สมาชิกปจจัยเส่ียงน้ีจะสงผลตอการออมเงิน การลงทุน การบริโภคและการชําระหน้ีของสมาชิกเปนอยางมาก  
สวนสถาบันสหกรณจะสงผลตอการจัดหาทุน  การลงทุนและการดําเนินธุรกิจ  จึงเปนส่ิงท่ีควรเฝาระวัง
สถานการณอยางใกลชิดและหนวยงานที่เกีย่วของควรใหการกาํกับดูแลและใหคําแนะนําใหเปนไปในทิศทางที่
เหมาะสมและมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติโดยไมสงผลกระทบตอมวลสมาชิกในภาพรวม

บทสรปุ/...
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บทสรุป  จากการวิเคราะหภาพรวมภาวะเศรษฐกิจและสถานการณทางการเงินของภาคสหกรณ            
ป ๒๕๕9 โดยรวมถือวาอยูในเกณฑดี  สหกรณนอกภาคเกษตรมีการควบคุมภายในที่ดีถึงดีมาก  
มีทุนดําเนินงานคิดเปนรอยละ  74 .30  ของทุนดําเนินงานภาคสหกรณ  และสหกรณภาคเกษตรสวน
ใหญเปนสหกรณและกลุมเกษตรกรขนาดกลางถึงขนาดเล็กไมมีเจาหนาที่ปฏิบัติงานและไมมีการควบคุม
ภายใน  ที่เหลือเปนสหกรณขนาดใหญซ่ึงมีการควบคุมภายในอยู ในระดับดีถึงดีมาก  ภาคเกษตรมีทุน
ดําเนินงานเพียงรอยละ 25.70 ของทุนดําเนินงานภาคสหกรณ  ภาคสหกรณในจังหวัดอุบลราชธานีตาง
มุงเนนการใหบริการเงินกู โดยภาพรวมสมาชิกจะมีหน้ีสินเฉล่ียสูงกวาเงินออมเฉล่ีย เพียงแตวัตถุประสงค
การกูยืมเงินของสมาชิกมีความแตกตางกัน  กลาวคือ   สมาชิกนอกภาคเกษตรมีรายไดประจําจะกูยืมเงิน
เพ่ือใชจายในครัวเรือน  ซ่ึงจะเปนการกระตุนระบบเศรษฐกิจในระดับผูบริโภคของจังหวัดใหดีข้ึน  สงผล
ตอดัชนีผูบริโภคเพ่ิมข้ึน สวนสมาชิกภาคเกษตรเปนกลุมผูผลิตจะกูยืมเงินโดยมุงเนนเพ่ือการประกอบ
อาชีพ  ซ่ึงในอนาคตเม่ือถูกกระทบโดยสภาพแวดลอม  เชน   ภัยธรรมชาติจากนํ้าทวม  ภัยแลงหรือจาก
สภาพเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลง  สมาชิกตองอาศัยเพียงเงินชวยเหลือจากภาครัฐ อาจไมทันการณ

อยางไรก็ตาม ภาคสหกรณยังจําเปนตองใชนโยบายกระตุนเศรษฐกิจและสรางความ
เช่ือม่ันในการดําเนินธุรกิจตอเน่ือง  สหกรณนอกภาคจะตองสงเสรมิการออมใหมากข้ึนเพราะอาจไดรบั
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ   สวนสหกรณภาคเกษตรจําเปนตองใชนโยบายกระตุนเศรษฐกจิและ
เรียกความเช่ือม่ันในการดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง  เชน  การสงเสริมเงินทนุเพ่ือสนับสนุนการประกอบ
อาชีพของสมาชิก  การบริการจัดหาสินคา การรวบรวมผลิตผล  และภาครัฐตองผลักดันใหเกดิการสราง  
การผลิต/ผลิตภัณฑใหมในธุรกจิภาคสหกรณเพ่ือสรางรายไดแกสมาชิกนอกจากการปลูกพืชและเล้ียงสัตว  
สงเสริมใหเกษตรกรยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  รูจักพ่ึงตนเอง  ขยัน  อดออม  มีวินัยทางการเงิน
ทําบัญชีรับ - จายในครัวเรือน  ซ่ึงนาจะทําใหเศรษฐกิจภาคสหกรณจังหวัดอุบลราชธานีเดินหนาไปได
มากกวาน้ี
           ป 2560  ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณซ่ึงมีสัญญาณการปรับตัวในทิศทางดีข้ึน          
มีแนวโนมที่ธุรกิจเริ่มขยายตัว  สําหรับนอกภาคเกษตรมีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวของ
เศรษฐกิจประเทศ  สวนภาคเกษตรมีการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกจิภูมิภาคจากการเปดเขตการคาเสรี
อาเซียนมากข้ึนกวาปที่ผานมา  อาจสงผลกระทบตอสินคาเกษตรโดยเฉพาะสินคาขาวและยางพารา 
เปนสินคาที่มีการรวบรวมมากและมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในภาคสหกรณแตยังมีตนทุนสูงมาก  โดยที่ประเทศ
คูแขงในอาเซียนดวยกันมีตนทุนการผลิตตํ่ากวามาก  หากสมาชิกสหกรณภาคเกษตรไดรับการสงเสรมิ
ใหลดตนทุนการผลิตลงได  และมีการลงทนุภาคสหกรณมากข้ึน  รวมทั้งภาครัฐใหการสนับสนุน 
ภาคสหกรณจังหวัดอุบลราชธานี  จะปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยางแนนอนเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงเศรษฐกจิ
ภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก 

                                             ********************
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 หากจะพูดถึงของฝากเลื�องชื�อของ “เมืองดอกบวังาม” จ.อุบลราชธานี ล่ะก็คงจะหนีไม่พน้หมยูอแท่งโตๆเนื�อ
เนียนแน่นเดง้ดึ�งซึ�งมีใหเ้ลือกซื�อหาอยูห่ลากหลายร้านจนละลานตาไม่รู้ว่าจะเลือกหาร้านอร่อยๆใหถู้กใจได้
อยา่งไรดี วนันี� ทีมงานท่องเที�ยวดอทคอม ( www.thongteaw.com ) จึงขอนาํเสนอขอ้มูลของ
ร้านขายหมูยออุบลฯที�มีเสียงชื�อโด่งดงัมาชา้นาน อีกทั�งยงัเป็นที�ยอมรับกนัโดยทั�วไปในหมู่นกัท่องเที�ยวและ
ชาวจงัหวดัอุบลราชธานีว่าหมูยอร้านนี�มีความอร่อยโดดเด่นเหนือกวา่หมูยออุบลฯร้านอื�นๆโดยทั�วไป
หมูยอจาํนวนมากมายนอนรออยูใ่นตะกร้ารอท่านมาเลือกซื�อไปรับประทาน
     “หมูยอดาวทอง” เป็นร้านขายหมูยอเก่าแก่ซึ�งตั�งอยูบ่น ถ.ศรีณรงค ์อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ใกลก้บั
สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง มีป้ายชื�อร้านขนาดใหญ่สงัเกตเห็นไดง่้ายไม่ลาํบาก มีลูกคา้เดินไป-มา เขา้-ออก แวะ
จอดรถเพื�อซื�อหมูยออยูไ่ม่ขาดสายซึ�งน่าจะพอรับประกนัถึงความอร่อยของ “หมูยอดาวทอง” ไดเ้ป็นอยา่งดี 
เมื�อคุณเดินเขา้มาดา้นหนา้ร้านจะพบกบักระบะขนาดใหญ่ใส่แท่งหมูยอห่อใบตองไวเ้ป็นจาํนวนมาก มีจานใส่
หมูยอแผน่หั�นแบ่งไวเ้ป็นชิ�นเลก็ๆใหแ้ก่บรรดาว่าที�ลูกคา้ไดล้องลิ�มชิมรสก่อนที�จะตดัสินใจเลือกซื�อ ราคาหมู
ยอแท่งใหญ่ห่อใบตองอยูที่�แท่งละ 50 บาท แท่งเลก็ 25 บาท หมูยอแผน่โตในห่อพลาสติก ราคาห่อละ 50 บาท 
มีรสชาติใหเ้ลือก 3 แบบ คือ หมูลว้น ,เห็ดหอมและหมูยอหนงั เนื�อหมูยอเนียนเดง้รสชาติกลมกล่อมหอมกลิ�น
พริกไทยอ่อนๆโชยขึ�นจมูกยามเคี�ยวอยูใ่นปาก ทีมงานของเราเลือกซื�อหมูยอแท่งใหญ่รสพริกไทยดาํกลบับา้น 
ลองแกะดูขา้งในก็พบว่าเป็นหมูยอแท่งใหญ่จริง ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางหนา้ตดัใกลเ้คียงกบัปากผูใ้หญ่ซึ�ง
พยายามอา้กวา้งๆเต็มที� (ใครมีญาติสนิทมิตรสหายซึ�งมีนิสยัชอบการพูดมากๆจนนํ� าลายแตกฟองลองนาํไปยดั
ปากได ้ขนาดหมูยอใหญ่คบัปากจนตอ้งหยดุจอ้แน่นอนครับ) แตกต่างจากหมูยอห่อใบตองบางแห่งซึ�งดูแท่ง
....โต๊.....โต....แต่พอหั�นออกมาก็จะพบวา่ใบตองซึ�งใชห่้อนั�นหนาสุดๆและมีเนื�อหมูยออยูก่ระจอ้ยเดียว นบัได้
ว่า “หมูยอดาวทอง” นี� ซื�อแลว้คุม้ค่าคุม้ราคากวา่หมูยอหลายๆแห่งทีเดียว
  นอกจากหมูยอซึ�งเป็นของขึ�นชื�อของทางร้าน “หมูยอดาวทอง” ที�มีใหเ้ลือกซื�อหาแลว้ ยงัมีของกินของฝาก
ขึ�นชื�ออีกหลายรายการ เช่น “เคม็บักนัด” ซึ�งทาํมาจากการนาํปลานํ� าจืดชนิดต่างๆมาหั�นเป็นชิ�นเลก็ๆหมกักบั
สบัปะรดและเกลือแลว้ทิ�งไวป้ระมาณ 2 เดือน เวลาจะรับประทานก็นาํมาปรุงรสชาติใหก้ลายเป็นอาหารชนิด
ต่างๆตามความตอ้งการ แต่เค็มบกันดัซึ�งขายอยูที่�ร้าน “หมูยอดาวทอง” นี� เป็นของซึ�งรับมาจากร้าน “คุณแม่
อารีย์” เพื�อจาํหน่ายอีกทอดหนึ�ง(ทางร้าน “หมูยอดาวทอง” ไม่ไดท้าํเค็มบกันกัจาํหน่ายเอง)ราคาของเค็มบกั
นดัขวดใหญ่อยูที่� 60 บาท ส่วนขวดเลก็อยูที่� 40 บาท หรือหากใครที�ชอบของฝากแบบธรรมดาสามญัไม่แปลก
แหวกแนวมากนกัก็ลองดู “ไส้กรอกหมู” หรือ “กุนเชียงหมู” ก็ไดร้าคาแพค็ละ 100 บาทและ 150 บาท
ตามลาํดบั สุดทา้ยนี� ทีมงานท่องเที�ยวดอทคอมของเราขอแนะนาํว่า ใครที�แวะมาเที�ยวจงัหวดัอุบลราชธานีและ
ไม่อยากจะพลาดของดีของเด่นเมืองดอกบวังามแห่งนี�แลว้ล่ะก็ลองหาโอกาสผา่นมาซื�อ “หมูยออุบลฯ”
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       คําขวญัจงัหวดัอบุลราชธานี

            “  เมอืงดอกบวังาม แมน้ําสองส ีมีปลาแซบหลาย 
               หาดทรายแกงหิน    ถิ่นไทยนักปราชญ 
               ทวยราษฎรใฝธรรม   งามล้าํเทยีนพรรษา
                 ผาแตมกอนประวตัศิาสตร 

      ฉลาดภมูปิญญาทองถิน่ ดินแดนอนสุาวรยีคนดศีรอีบุล”

น้ําตกสรอยสวรรค อยูในเขตอําเภอโขงเจียม ภายในเขตอุทยานแหงชาติ
ผาแตม บนทางหลวงแผนดินหมายเลข 2112 หางจากอําเภอโขงเจียม
ประมาณ 30 กิโลเมตร เปนนํ้าตกขนาดใหญท่ีไหลจากหนาผาสูงชันสองดาน 
ซ่ึงเกิดจากลําหวยสรอยและลําแซไผ ตกลงมาบรรจบกันคลายสายสรอย กอน
ไหลลงสูแมนํ้าโขง สูงประมาณ 20 เมตร มีนํ้าไหลตลอดป เปนนํ้าตกท่ีมีคน
นิยมไปเท่ียวกันมาก นอกจากน้ี บริเวณนํ้าตกยังมีตนไมและดอกไมปา ชวย
เสริมบรรยากาศความงามของนํ้าตกแหงน้ี นักทองเท่ียวสามารถมองเห็น
ทิวทัศนแมนํ้าโขง ผืนปาและหนาผาหินฝงลาวไดอยางชัดเจน ฤดูท่ีนาเท่ียวควร
จะเปนหลังฤดูฝนใหม  ๆเพราะจะมีนํ้ามาก
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ตามหา พระแก้วนพรัตน์ พระแก้วศักดิ�สิทธิ� 
9 องค์แห่งอุบลราชธานี-

ตั �งแตทํ่าเวบ็ไซต์ไกดอ์บุลดอทคอม ผมมีโอกาสไปทําขา่วงานตา่งๆ มากมาย ซึ�งทําให้ได้พบพานกบัเรื�อง
สําคญัๆ ของเมืองอบุลฯ ทั �งจากตํารับตําราที�หาอา่นได้ และจากนกัปราชญ์ของเมืองอบุล โดยเฉพาะคณุพ่อ
สวุิชช  คณูผล หนึ�งในเรื�องราวแห่งความภาคภมูิใจ คือการได้ทราบวา่ เมืองอบุลราชธานี เป็นเมืองแห่ง
ศาสนาอย่างแท้จริง สมกบัคําขวญัท่อนหนึ�งของจงัหวดัที�วา่ "ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม" ได้มีโอกาสกราบพระแก้ว
โบราณอายมุากกวา่ 200 ปี หลายองค์ ตั �งแต ่พระแก้วบษุราคมั  พระแก้วไพฑรูย์    พระแก้วโกเมน   และ
พระแก้วขาวเพชรนํ �าค้าง ที�กลา่วมานี � ไมส่ามารถกราบนมสัการได้ในคราวเดียว ต้องใช้เวลาตามแตโ่อกาส
อนัเหมาะสมที�วดัตา่งๆ ที�ครอบครองจะอญัเชิญพระแก้วลงมาเปิดโอกาสให้พทุธศาสนิกชนกราบไหว้
               เมื�องานสงกรานต์ ปี 2555 ที�ผา่นมานี � ภายหลงัจากที�ทราบวา่ เดิมมีพระแก้วนิลกาฬอยู่ก่อน
แล้ว  ปีนี �ได้พบพระแก้วอีก 1 องค์ มีลกัษณะสีเขียวเหมือนแก้วมรกต  ทําให้นึกถึงเรื�องราวที�คณุพ่อสวุิชช 
เคยเลา่ให้ฟัง และได้เขียนไว้ในบทความ "อุบลบานเบ่งเกสรขจรไกล" เรื�อง พระแก้วสําคัญของเมือง
อุบล และเรื�อง "นพรัตน์ (แก้วเก้าประการ)" ที�คณุพ่อสวุิชช แนะนําวิธีจดจําแก้วเก้าประการ ดงันี �
               สีขาวผ่อง เพชรดี  ทับทมิสี มณีแดง  เขียวใสแสง มรกต  เหลืองใสสด บุษราคัม  แดง
แก่กํ�า โกเมนเอก  สีหมอกเมฆ นิลกาฬ  มุกดาหาร หมอกมัว  แดงสลัว เพทาย  สังวาลย์สาย 
ไพฑูรย์ ทําให้ผมกลบัมาเปรียบเทียบกบัพระแก้วที�เคยถา่ยไว้ ดงันี �
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ชรดีพระแก้วขาวเพชรนํ �าค้าง วัดสุปัฏนารามวรวิหาร
               พระแก้วขาวเพชรนํ �าค้างองค์นี � เป็นพระปางสมาธิสงู 17 ซ.ม. เนื �อองค์
เป็นแก้วผลกึสีขาวใส ซึ�งความใสขององค์พระประดุจนํ �าค้างยามเช้าเปลง่แสง
แวววาวในตวัเอง ดุจประกายเพชร จึงได้ชื�อวา่ “ พระแก้วเพชรนํ �าค้าง ” ฉลอง
องค์ด้วยทองคําเป็นบางสว่น เพื�อความสวยงามและทรงคุณค่า 
               ในช่วงปี พ.ศ. 2485 เจ้าพระคุณคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสโฺส 
อ้วน) ได้ขึ �นมาจําพรรษาที�วดัสปัุฎนาราม ได้มอบพระแก้วขาวองค์ศกัดิ�สทิธิ�องค์นี �
ให้เป็นสมบตัิอนัลํ �าค่าของวดัสปัุฎนาราม 
               พระรัตนมงคลนี � เจ้าอาวาสวดัสปัุฎฯ ปัจจุบนัสนันษิฐานวา่ หลายฝ่าย
ทางโบราณคดี และพทุธลกัษณะขององค์พระ คาดวา่ “ พระแก้วขาวเพชรนํ �าค้าง 
” นา่จะเป็นรุ่นเดียวกบั “ พระแก้วบษุราคมั ” โดยยึดหลกัจาก ตํานานการมาตั �ง
ถิ�นฐานของเมืองอุบลฯ เมื�อ 200 ปี เศษมาแล้ว บรรพบรุุษผู้มาสร้างเมืองได้อนั
เชิญมาเพื�อเป็นสริิมงคลในการเดินทางอนัยาวไกล และเป็นขวญักําลงัใจในการสู้
รบกบัศตัรูผู้ รุกรานจนสร้างบ้านเมืองได้เป็นหลกัแหลง่เทา่ทกุวนันี � 
               มีการอญัเชิญพระแก้วขาว วดัสปัุฎนารามฯ ลงให้สาธุชนสรงนํ �าขอพร
ปีใหม่สากล 31 ธนัวาคม ถึง 2 มกราคม ของทกุๆ ปี

ทับทมิสี มณีแดง  
               ยงัไมม่ีข้อมลูของพระองค์นี �ครับ
เขียวใสแสง มรกต  
               ภาพนี �ถ่ายไว้ในปี 2555 ลา่สดุ ในงานสรงนํ �าพระ 
ประเพณีสงกรานต์เมืองอบุลฯ ที�วดัเลียบ อ.เมือง จ.
อบุลราชธานี พระครูอุบลคณาภรณ์ เจ้าอาวาสวดัเลียบ บอก
วา่มีโยมมาถวายไว้ พทุธลกัษณะคล้ายพระแก้วโกเมน วดัป่า
น้อย

เหลืองใสสด บุษราคัม
               พระแก้วบุษราคัม เป็นพระพทุธรูปโบราณ อายุอยู่ประมาณพทุธ
ศตวรรษที� 22-23 หน้าตกักว้าง 3 นิ �ว สงู 4 นิ �ว ปางมารวชิยั สมยัเชียงแสน 
แกะสลกัจากแก้วบษุราคมั 
               ตามตํานานเลา่กนัวา่ พระวรราชภกัดี (พระวอ) พร้อมด้วยบตุร
หลานของพระตา คือเจ้าคําผง เจ้าทดิพรหมและเจ้ากํ�า บรรพบรุุษผู้ก่อตั �งเมือง
อุบลราชธานี ได้เชิญพระแก้วบษุราคมัมาจากกรุงศรีสตันาคณหตุ 
(เวียงจนัทน)์ เดิมทีพระแก้วบษุราคมัประดิษฐานอยู่ที�บ้านดอนมดแดง และได้
อญัเชิญมาประดิษฐานอยู่วดัศรีอุบลรัตนาราม พร้อมทั �งได้อญัเชิญพระแก้ว
บษุราคมัเป็นองค์ประธานในพธีิอนัสําคญัยิ�งทางราชการ โดยถือวา่เป็น
พระพทุธรูปศกัดิ�สทิธิ�คู่บ้านคู่เมืองสืบกนัมาแต่โบราณกาล 
               ปัจจุบนัในเทศกาลสงกรานต์ของทกุปี ชาวอุบลจะร่วมใจกนั
อญัเชิญพระแก้วบษุราคมัแหไ่ปรอบเมืองอุบลราชธานี เพื�อเปิดโอกาสให้
พทุธศาสนกิชน ได้นมสัการกราบไหว้และสรงนํ �ากนัโดยถ้วนหน้า 
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แดงแก่กํ�า โกเมนเอก
               ได้รับการบอกเลา่สืบต่อกนัมาฟังได้วา่ พระแก้วโกเมนอุบตัิขึ �นพร้อม
กบัพระแก้วบษุราคมั ซึ�งประดิษฐานอยู่วดัศรีอุบลรัตนรามปัจจบุนั เป็น
พระพทุธรูปอญัมณีในตระกูลแก้วเก้า ประการ คือ เพชร มณี มรกต บษุราคมั 
โกเมน นลิกาฬ มุกดาหาร เพทาย และไพฑูรย์ 
          เมื�อสมยักรุงรัตนโกสนิทร์ตอนต้น ไทยมีสงครามกบัเวียงจนัทน ์ผู้รักษา
การบ้านเมืองและทายก-ทายิกา ได้พากนันําพระแก้วโกเมนไปรักษาไว้อย่างดีที�
วดับ้านกุดละงุม อําเภอวารินชําราบปัจจุบนั และคณะผู้รักษาพระแก้วโกเมน ได้
นําทอ่นไม้จนัทร์มาทําเป็นผอบใหญ่ ควํ�าองค์พระพทุธรูปไว้ ด้วยเกรงวา่ข้าศึกจะ
แย่งชิงไป ครั �งเมื�อศึกสงบลงจึงได้นําพระแก้วโกเมนมาประดิษฐานไว้ ณ วดัมณี
วนาราม ซึ�งเจ้าอาวาสและคณะกรรมการวดัเก็บรักษาไว้เป็นความลบัสืบต่อกนั
มา 
          ทั �งนี � เนื�องด้วยพระแก้วโกเมนเป็นพระพทุธรูปที�มีค่าหาได้ยากยิ�ง เกรงจะ
สญูหาย จึงหวงแหนด้วยความหว่งใย พระเดชพระคุณเจ้าอาวาสวดัมณีวนาราม
ที�ผา่นมาทกุรูป จึงเก็บรักษาพระแก้วโกเมนไว้ในตู้นริภยัตลอดมา ครั �งเมื�อสิ �น
สมยัหลวงปู่ พระธรรมเสนานี (กิ�ง มหบัผโล) คณะกรรมการวดัจึงขออนญุาตนํา
พระแก้วโกเมนลงมาประดิษฐานให้พทุธศาสนกิชนได้กราบไหว้บชูา และสรงนํ �า
ในเทศกาลวนัวสิาขบชูา เพื�อเป็นสริิมงคลแก่ตนและครอบครัว และได้ถือปฏิบตัิ
สืบต่อกนัมาจนถึงปัจจุบนั 

สีหมอกเมฆ นิลกาฬ  
               จากการสมัภาษณ์ พระครูอบุลคณาภรณ์ เจ้าอาวาสวดั
เลยีบ เมื�อวนัที� 30 กรกฎาคม 2554 ท่านได้เลา่ถงึที�มาของพระแก้ว
นิลกาฬ จากการได้พบกลอ่งลายไม้สกัโบราณ ในขณะที�เป็นเจ้า
อาวาสในปี พ.ศ.2545 โดยค้นพบบนฝาเพดานกฎิุสขุสวสัดิ�มงคลซึ�ง
เป็นกฎิุหลงัเก่าของวดัเลยีบ อําเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี ซึ�งท่าน
ได้พบพระพทุธรูป 3 องค์ ได้แก่ พระพทุธรูปบเุงิน 2 องค์ และ พระ
แก้วนิลกาฬ 1 องค์ 
               ท่านได้อญัเชิญมาให้ญาติโยมพทุธศาสนิกชนสรงนํ �า
สงกรานต์ เมื�อพ.ศ.2549 เป็นต้นมา และได้จดัทําเครื�องทรงชฎา 
มงกฎุทองคํา ซึ�งทําจากพลอยแท้ ทองคําแท้ ถวายในภายหลงั
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สังวาลย์สาย ไพฑูรย์ 
               พระแก้วไพฑรูย์ แห่งเมืองอบุลราชธานีศรีวนาลยัประเทศราชนี � เป็นพระแก้วเกิดจากหิน
ธรรมชาติ มีอายหุลายล้านปีมาแล้ว เป็นพระพทุธรูปที�อยู่ในการปกครองของเจ้านายเมืองอบุลมานาน 
แต่บรรพบรุุษของพระปทมุวราชสริุยวงศ์ (เจ้าคําผง) ได้ถวายเป็นสมบตัิของวดัหลวงคู่กบัพระแก้ว
บษุราคมั เมื�อเจ้านายทางกรุงเทพมหานครมาปกครองเมืองอบุล ในสมยัรัชกาลที� 5 เจ้านายพื �นเมือง
อบุลราชธานีเกรงว่าเจ้านายทางกรุงเทพจะบงัคบัเอาพระแก้วทั �งสององค์ไปเป็นสมบัติของส่วนตวั จงึได้
พากนัเอาพระแก้วทั �งสององค์แบกออกจากกนัไปซ่อนไว้โดยมิดชิด ไม่ยอมแพร่งพรายให้คนทั�วไปรู้ 
          ต่อมาเมื�อสร้างวดัศรีอบุลรัตนาราม (วดัศรีทอง) โดยเจ้าอปุฮาชโท บิดาของพระอบุลเดชประชา
รักษ์ (เสอื ณ อบุล) จงึได้ไปเชิญเอาพระแก้วทั �งสองออกมาจากที�ซ่อน สาํหรับพระแก้วบษุราคมันั �น ได้
ถวายแด่พระเดชพระคณุพระเทวธัมมี (ม้าว) ซึ�งเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวดัศรีทอง (วดัศรีอบุลรัตนา
ราม) และเป็นลทัธิวิหาริกของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที� 4 มาจากกรุงเทพคงจะมี
ความเกรงใจไม่กล้าที�จะขอเอาพระแก้วบษุราคมั พระแก้วไพฑรูย์ไปจากเมืองอบุลราชธานี สว่นพระ
แก้วไพฑรูย์นั �น ทาญาติของเจ้านายพื �นเมืองอบุลราชธานีเอาไปเก็บรักษาไว้ เพราะเป็นสมบตัิอนัลํ �าค่า
ของบรรพบรุุษ ต่อมาภายหลงัจงึได้นํามาถวายพระครูวิลาสกิจจาทร เจ้าอาวาสวดัหลวงให้เป็นสมบัติ
ของวดัหลวงตามเดิม ดงัปรากฏอยู่ทกุวนันี � นบัว่าพระไพฑรูย์องค์นี �เป็นสมบตัิของวดัหลวง และของ
เจ้านายเมืองอบุลราชธานีมาแต่โบราณโดยแท้ 
          พระแก้วไพฑรูย์เป็นหนึ�งในแก้วอนัเป็นรัตนชาติ หากจะยกองค์พระขึ �นสอ่งจะเห็นเป็นคล้ายสาย
ฝนหยาดลงมาจากฟ้าอนัเป็นนิมิตหมายแห่งความอดุมสมบรูณ์ ฝนตกตามฤดกูาล
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เขมราฐธานี
ถนนคนเดินเขมราษฏร์ธานี 200ปี อ.เขมราฐ จ.อบุล แหล่งท่องเที�ยวสําคญัของ จ.อบุลฯ
สาํหรับแหล่งท่องเที�ยวสาํคญัอีกหนึ�งแห่ง ซึ� งเป็นอาํเภอรอบนอกของ จ.อุบลราชธานี แลว้ตอ้งมีชื�อของ
อาํเภอเขมราฐ อาํเภอเขมราฐ แปลว่า ดินแดนแห่งความเกษมสุข เป็นอาํเภอหนึ�งในจงัหวดัอุบลราชธานี 
อยู่ริมแม่นํ�าโขง อาํเภอเขมราฐเป็นอาํเภอเกา่แก ่ ซึ� งในเขตอาํเภอเขมราฐ และสถานที�ที�ถือว่าเป็นไฮไลทใ์น
ช่วงนี�  กคื็อ ถนนคนเดินเขมราฐ ซึ� งปัจจุบนัทาง อาํเภอเขมราฐ ไดร่้วมกนัจดังาน โปรโมต “เปิดงานฤดูกาลท่องเที�ยวอาํเภอ
เขมราฐ” ณ บริเวณ ถนนคนเดินเขมราษฏร์ธานี200ปี โดยมีผูว้่าราชการจงัหวดัอุบลราชธานี นายสมศกัดิ�  จงัตระกุล มาเป็น
ประธานและมี ท่านปัญญา เศวตธรรม นายอาํเภอเขมราฐ , นายกเทศมนตรีตาํบลเขมราฐ , ผกก.สภ.เขมราฐ , หวัหนา้ส่วน
ราชการในพื�นที�อาํเภอเขมราฐ , สื�อมวลชนจากหลายสาํนกัรวมทั�งประชาชนที�มาเดินตลาดตอ้งชม ถนนคนเดินเขมราษฏร์
ธานี 200 ปี เขา้ร่วมพิธีดว้ย ซึ� งแสดงถึงศิลปะวฒันธรรมเกา่แกข่องจงัหวดัอุบลราชธานี แลว้มีชุมชนเกา่แก ่ที�มีบา้นไมเ้กา่ๆ 
รวมถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของผูค้นริมฝั�งโขงครับสาํหรับงานถนนคนเดิน จะเปิดงานวนัที� 21-23 ต.ค. 2559  หลงัจากนั�น 
สามารถเขา้ชม และเดินที�ถนนคนเดินไดทุ้กวนัเสาร์ ตั�งแต่เวลา 4 โมงเยน็ 16:00 น. เป็นตน้ไป

อุทยานบึงบัวอบุลราชธานีเฉลมิพระเกยีรติ
อุทยานบึงบวัอุบลราชธานีเฉลิมพระเกยีรติ ร.9 ตั�งอยู่ที� อบต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี อุทยานฯ ชั�นใน ในพื�นที�หนองนํ�าสาธารณะ และ
ผืนดินโดยรอบ ประมาณ 519 ไร่ ประกอบดว้ย
•กลางหนองนํ�า มี ”อาคารหอเทยีนชัยอบุลราชธานี” เป็นอาคารสูงประมาณ 159 เมตร( 27 ชั�น) มีองคป์ระกอบสาํคญัเช่น ยอดบนสุดของ
อาคาร บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหนัตธา,ตุในพระพุทธรูปทองคาํ หนกัประมาณ 9 กโิลกรัม , อนุสรณ์สถานพระบูรพาจารยแ์ห่ง
อีสาน ”พระอริยสงฆ”์ ทั�งฝ่ายคนัถธุระ และวิปัสสนาธุระ ประมาณ 9 รูป ,ที�สักการะเทิดพระเกยีรติองคพ์ระมหากษตัริยแ์ละพระราชวงศจ์กัรี , 
หอชมทศันียภาพอุบลราชธานีที�สวยสดงดงาม , หอ้งพกัประหยดัพลงังาน 128 หอ้ง , มีสถานที�พกัผ่อนหย่อนใจหลากหลาย , มีหอ้งประชุมเล็ก 
ใหญ่ จดันิทรรศการ , มีหอเกยีรติคุณอุบลราชธานีเมืองนกัปราชญ์ , มีพิพิธภณัฑเ์ทียนอุบลฯ ,พิพิธภณัฑส์ัตวน์ํ�าจืดอนุภาคลุ่มนํ�าโขง(อุโมงคช์ม
ปลาใตน้ํ�า),การจัดภูมิทศัน์รอบหนองนํ�า นั�งรถรางชมสวน เล่นกฬีาทางนํ�า ส่วนหย่อม ศาลาพกัผ่อน ร้านคา้สินคา้พื�นเมือง ( OTOP)และสถานที�
ท่องเที�ยวที�สาํคญั ระดบันานาชาติ และพนัธุ์บวัพระราชทาน ,มีศูนยส่์งเสริมุขภาพทั�งกายและจิต ,มีสถานที�ประกอบกจิกรรมทางศาสนาคริสต ์
อิสลาม และมีสถานที�จดัเป็นอนุสรณส์ถานชาวอินโดจีนทั�งมวล
•สถานที�จอดรถ ไม่ตํ�ากว่า 300 คนั

อุทยานฯชั�นนอก ประกอบดว้ย -อุทยานการเรียนรู้ศึกษาของเกษตรกรไทย การเกษตรปลอดสารพิษตามแนวพระราชดาํริเศรษฐกจิ
พอเพียง -พฒันาถนนสายบวัเฉลิมพระเกยีรติ จากบา้นยางนอ้ย ถึงหอนาฬิกาอุบลฯ

ความสาํเร็จขึ�นอยู่กบักระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยการหลอมจิตหลอมใจร่วมไมร่้วมมือ ดว้ยความรู้รักสามคัคีอย่าง
พร้อมเพรียงกนัจึงจะทาํใหอุ้ทยานบงัเกดิผลสาํเร็จตามเจตนารมณ์ของชาวอุบลราชธานีร่วมกนั
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       น้ําตกแสงจนัทร (น้ําตกลงรู) เปนนํ้าตกอีกแหง
หน่ึงที่อยูที่อําเภอโขงเจียม ใชทางหลวงหมายเลข 
2314 (โขงเจียม - ศรีเมืองใหม) แลวเล้ียวขวาตาม
ทางหลวงหมายเลข 2112 ทางไป อ.เขมราฐ 
ระหวางทาง ผาน อุทยานแหงชาติผาแตม และนํ้าตก
สรอยสวรรค ถึงกอนนํ้าตกทุงนาเมือง 1 
ก.ม.  รถยนตเขาถึงไดบริเวณหนานํ้าตก เปนนํ้าตกท่ี
มีความสวยงามมาก และพิเศษคือ สายนํ้าจากลําหวย
ทาลง จะตกลงปลองหินลงสูเบ้ืองลาง ซ่ีงมองดูแลว 
คลายกับแสงจันทรที่เต็มดวงไดสาดสองลงมา อีกทั้ง
เม่ือสายนํ้ากระทบสูผืนนํ้าเบ้ืองลางยังจะกระจายตัว
เปนรูปหัวใจสีขาวนาอัศจรรย บริเวณโดยรอบน้ัน มี
โขดหินนอยใหญเรียงรายกนัอยู และมีตนไมนานา
พันธุ ซ่ึงดูแลวคลายกับสวนญ่ีปุน บริเวณเบ้ืองลางน้ัน
เปนถํ้า ซ่ึงสามารถต้ังแคมปไดเปนอยางดี ฤดูที่ควร
ไปเที่ยวคือ ฤดูฝน ถึงยางเขาฤดูหนาว

      แกงสะพือ  เปนแกงท่ีสวยงามท่ีสุดแหง
หน่ึงของจังหวัดอุบลราชธานี เปนแกงท่ี
อยูในแมนํ้ามูล ในเขตอําเภอพิบูลมังสา-
หาร หางจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี
ประมาณ 45 กิโลเมตร ตามทางหลวง
แผนดินหมายเลข 217  แกงสะพือ 
เปนคําท่ีเพ้ียนมาจากคําวา "ซําพืด" 
หรือ "ซําปด" ซ่ึงเปนภาษาสวยท่ีแปลวา 
งูใหญ หรืองูเหลือม แกงสะพือ จะมีหิน
นอยใหญสลับซับซอน กระแสนํ้าไหล
ผานกระทบหิน แลวเกิดเปนฟองขาวมี
เสียงดังตลอดเวลา ริมแกงจะมีศาลาพัก
รอนต้ังอยู สําหรับใหนักทองเท่ียวน่ังชม
ทัศนียภาพ
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         สามพันโบก เปนแกงหินที่อยูใต

ลํานํ้าโขง เน่ืองจากในชวงฤดูนํ้าหลากแกงหิน
ดังกลาวจะจมอยูใตบาดาลและดวยแรงนํ้าวนกัด

เซาะทําใหแกงหินกลายเปนแอง
เล็ก ใหญ   จํานวนมากกวา 3,000 แอง    

หรือ 3 พันโบก โบก หรือแอง หมายถึง บอนํ้า
ลึกในแกงหินใตลํานํ้าโขง และคําวา “โบก” เปน
ภาษาของลาวที่มักนิยมเรียกกัน และ สามพัน

โบก กลายเปนที่เพาะพันธุสัตวนํ้าจืด ในลํานํ้าโขง
ตามธรรมชาติ แหลงใหญที่สุด รักษาระบบ

นิเวศนและการขยายพันธุของสัตวนํ้าในลํานํ้าโขง
ใหอยูไดอยางสมดุล  อยูในเขต อําเภอโพธ์ิไทร

ผาชะนะได เป็นจดุชมพระอาทิตย์ขึ �น

แห่งแรกของประเทศไทย เพราะเป็นพื �นที�ที�อยูท่าง
ตะวนัออกสดุของประเทศไทย พระอาทิตย์ขึ �นเวลา

ประมาณ 05.30 นาฬิกา และตามแนวหน้าผา บนภเูขา
ที�ทอดยาวขนานไปตามลํานํ �าโขง นบัเป็นจดุขมววิ

ทิวทศัน์ที�สามารถมองเห็นลํานํ �าโขง และภเูขาสงูทะมนึ
สลบัซบัซ้อน ที�ปกคลมุไปด้วยป่าเขียวขจีของฝั�งลาวได้ 
รวมทั �งเป็นจดุชมทะเลหมอกที�สวยงามแห่งหนึ�งของ

เมืองไทย ในช่วงเดือนกนัยายนถึงเดือนธนัวาคม  ผาชะ
นะได  หน้าผาริมโขง ด้านตะวนัออกสดุสยาม จงัหวดั
อบุลราชธานี ได้ชื�อวา่เป็นจดุบอกพิกดัตะวนัขึ �น ของ

ประเทศไทยทกุเช้า

ความพิเศษของสถานที�เที�ยวแหง่นี �เป็นไปตามคําขวญัที�
รู้จกักนัทั�ว คือ  รับตะวนัก่อนใครในสยาม  ที�  ผาชะนะได  
โดยบนหน้าผาที�ยื�นผงาดฟ้าปกคลมุด้วยป่าสนสองใบ 
เมื�อมองทะลทิุวสนจะเห็นทิวเขาสลบัซบัซ้อนตดักบัเส้น
ขอบฟ้า และแสงตะวนัอย่างสวยงามยิ�งนกัทศด้วยการ

เห็นลําแสงเริ�มแรกของ ตะวนั 
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 นํ�าตกห้วยหลวง 
เมื�อเขา้หนา้ฝน  รอจนนํ� าฝนเตม็
อิ�ม ช่วงเดือนกนัยายน ถึงเดือน
ตุลาคม เป็นช่วงที�ดีที�สุดที�จะไป
เที�ยวนํ� าตกห้วยหลวงครับ นํ� าตก
ห้วยหลวง เรียกอีกชื�อหนึ�งวา่ 
นํ� าตกบกัเตว อยูใ่นเขตอุทยาน
แห่งชาติภูจอง-นายอย 
อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี  
มีพื�นที�คลอบคลุมถึง อ.นํ� ายนื
และ อ.บุณฑริกบางส่วน

  กุง้เดินขบวน  
ความมหศัจรรยส์ตัวโ์ลก คน้หา
ความแปลกของธรรมชาติกว่า
กุง้มากมายจะขึ�นมาเดินขบวน
อวดโฉมเป็นหมื�นตวัในช่วงคํ�า
คืน ช่วงระหว่างปลายฝน ตน้
หนาว    ณ ลานพนัรูบริเวณ
นํ�าตกแก่งลาํดวน ในพื�นที�เขต
รักษาพนัธ์ุสตัวป่์ายอดโดม 
และศูนยศึ์กษาธรรมชาติและ
สตัวป่์าอุบลราชธานี อาํเภอ
นํ�ายืน จงัหวดัอุบลราชธานี
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วัดมหาวนาราม ต้ังอยูบนถนนสรรพสิทธ์ิ 

อ.เมืองอุบล แตชาวบานนิยมเรียกกันโดยท่ัวไปวา 
"วัดปาใหญ" เปนวัดเกาแก และถือเปนวัด
คูบานคูเมืองของจังหวัดอุบลราชธานี มีมูลเหตุการ
สราง คือ เม่ือพระปทุมวรราชสุรยิวงศ (ทาวคําผง) 
เจาเมืองอุบลราชธานี คนแรก ไดกอสรางเมือง
อุบลราชธานี บริเวณริมฝงแมนํ้ามูล เปนที่เรียบรอย
แลว จึงไดกอสรางวัดข้ึนที่ริมฝงแมนํ้ามูลน้ันเอง ต้ัง
ช่ือวา "วัดหลวง" เพ่ือใหเปนสถานที่ทํานุบําเพ็ญกุศล
แกประชาชนทั่วไป วัดน้ีจึงนับไดวาเปนวัดแรกของ
เมืองอุบลราชธานี ภายหลังกอสรางวัดหลวงเสร็จ
แลว ไดนิมนต พระธรรมโชติวงศา ซ่ึงเปนพระมหา
เถระ และพระภิกษุสามเณร มาอยูจําพรรษา เพ่ือ
สนองศรัทธาของประชาชน

อุทยานแหงชาตผิาแตม มีเน้ือที่

ครอบคลุมทองที่อําเภอโขงเจียม อําเภอศรีเมืองใหม และ
อําเภอโพธ์ิไทร จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบดวยสภาพ
ปาที่อุดมสมบูรณ สัตวปานานาชนิด มีจุดเดนที่สวยงาม
ตามธรรมชาติมากมาย เชน ผาแตม นํ้าตกสรอยสวรรค 
เสาเฉลียง ถํ้าปาฏิหาริย ภูนาทาม เปนตน อีกทั้งยังไดมี
การคนพบภาพเขียนสีโบราณสมัยกอนประวัติศาสตร อายุ
ราว 3,000-4,000 ป ท่ีบริเวณผาขาม ผาแตม ผาเจ็ก 
ผาเมย และถือไดวา เปนอุทยานแหงชาติแหงแรกใน
ประเทศไทยที่มีแมนํ้าโขง ซ่ึงเปนเสนก้ันพรมแดนระหวาง
ประเทศไทยและประเทศลาว เปนแนวเขตอุทยานแหงชาติ
ที่ยาวที่สุด ทําใหสามารถมองเห็นทิวทัศนปาเขาทางฝง
ประเทศลาวไดเปนอยางดี  ในอดีตชาวบาน ทองถ่ินที่ทํา
กินในบริเวณใกลเคียงพ้ืนที่ปา
ภูผา นอยคนนักที่จะเดินทางเขาไปในปาดังกลาว 
เน่ืองจากมีความเช่ือวา "ผาแตม เปนเขตตองหาม 
ภูผาเหลานี้มคีวามศกัดิส์ิทธ์ิ เช่ือกันวาเปนภผูาแหงความ
ตาย ใครลวงล้ําเขาไป มักมีอันเปนไป อาจเจ็บไขหรอืเปน
อันตรายถงึชีวิตได"
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นํ �าตกโบกลึก เป็นนํ �าตกที�เกิดจากลําห้วยสบู ที�ไหลมาจากภสูบู ภเูขาเตี �ยๆ ที�มี
พลาญหินขนาดใหญ่และมีการค้นพบภาพเขียนสีโบราณเป็นจํานวนมาก โดย
สายนํ �าจากนํ �าตกจะไหลลดหลั�นลงมาชั �นๆ ตามซอกหลืบหินที�เกิดจากการกดั
เซาะของกระแสนํ �าเป็นเวลานาน ซึ�งบางช่วงนั �นเกิดหลมุหรือโบกขนาดใหญ่
กระจดักระจายอยูต่ามลําห้วยในช่วงหน้าร้อนจะมีนกัท่องเที�ยวจากทั �งใน และต่างถิ�น

เดินทางมาเลน่นํ �าตกเป็นจํานวนมาก เนื�องจากบริเวณนํ �าตกโบกลึกนั �นมีสถานที�ให้ลง
เลน่นํ �าได้ ที�สาํคญัคือนํ �าค่อนข้างตื �นและกระแสนํ �าไม่ไหลแรงมากจนเกินไป
สําหรับการเดนิ ทางไป เที�ยวนํ �าตกโบกลึก นั �นค่อนข้างสะดวกสบายพอสมควร 
เนื�องจากนํ �าตกอยู่ห่างจากทางหลวงหมายเลข 2135 (ถนนสายศรีเมืองใหม-่หนามแท่ง) 
ประมาณ 2 กิโลเมตร
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วัดสิรินธรวรารามภูพราว  หรือนิยมเรียกกันวา วัดเรืองแสง ต้ังอยูท่ี  อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เปนวัดท่ีต้ังอยูบนเนิน
เขาสูง โดยจําลองสภาพแวดลอมของวัดปาหิมพานตหรือเขาไกรลาศ  บริเวณบนยอดเขาจะมองเห็นพระอุโบสถสีปดทองต้ังเดนเปน
สงา  จุดเดนของวัดคือ การไดมาชมภาพเรืองแสงเปนสีเขียวของของตนกัลปพฤกษท่ีเปนจิตรกรรมท่ีอยูบนผนังดานหลังของอุโบสถ
ในยามคํ่าคืน ซ่ึงชวงเวลาท่ีเหมาะสําหรับการมาชมและถายภาพคือ ต้ังแตเวลา 6.00.19.30 น. ซ่ึงหากโชคดีก็จะไดเห็นดวงดาว
มากมายเต็มทองฟา อีกดวย  แตภาพเรืองแสงนี้หากมองดวยตาเปลาจะเห็นเพียงเล็กนอย จะไมเห็นเปนสีเขียวชัดเจนเทากับภาพท่ี
ถายดวยกลองถายภาพ เพราะฉะนั้นนักทองเท่ียวบางทานท่ีมาเก็บภาพความงดงามผานสายตาตองเผ่ือใจไวเล็กนอย
     นอกจากความมหัศจรรยของพระอุโบสถแลว วัดแหงนี้ยังมีจุดชมวิวทิวทัศนซ่ึงเปนวิวลําน้ําโขง และบริเวณดานหลังพระอุโบสถ
เปน  จุดชม วิวทิวทัศนของฝงประเทศลาวและมองเห็นดานสากลชองเม็กอยางสวยงามรวมท้ังอางเก็บน้ําท่ี อยูบริเวณเชิงเขาคลาย
กับทะเลสาป  โดยเฉพาะในชวงพระอาทิตยตกดินเราเราจะไดเห็นพระอาทิตยดวงโตซ่ึงเปนบรรยากาศที่สวยงามมาก สําหรับตน
กัลปพฤกษเรืองแสง เปนฝมือการออกแบบของชางคุณากร ปริญญาปุณโณ ผูลงมือติดโมเสกแตละช้ินดวยตัวเอง โดยมีแรงบันดาล
ใจมาจากตนไมแหงชีวิต ในภาพยนตรเร่ืองอวตาร โดยใชสารเรืองแสง หรือ สารฟลูออเรสเซนตรอบตน  คุณสมบัติของสารฟลูออ
เรสเซนตจะรับแสงพระอาทิตย ในตอนกลางวัน พรอมกับท่ีศิลปกรรมช้ินน้ี ไดหันหนาไปทางทิศตะวันออก หรือหันขางไปทางทิศ
ตะวันตก ก็เลยเหมือนเปนฉากกั้น พลังงาน ในชวงเวลาตอนกลางวัน แลวจะฉายแสงออกมาในตอนกลางคืน คือเปนการคาย
พลังงานออกมา  ตัวอุโบสถมีตนแบบมาจาก วัดเชียงทอง ประเทศลาว เสาแตละตนลงลวดลายดวยมือ โดยรอบนอกเปนลาย
ดอกบัวและสัตวท้ังหลายตามคติบัว 4 เหลา ทางเขาเปนตนสาละ
      สวนตัวอุโบสถมีตนแบบมาจากวัดเชียงทอง ประเทศลาว แตมีความกวางมากกวา 1 เทา และความยาวมากกวา 2 เทา เสาแต
ละตนลง ลวดลายดวยมือ โดยรอบนอกเปนลายดอกบัวและสัตวท้ังหลายตามคติบัว 4 เหลา หัวใจหลักของการทําพุทธศิลป คือ 
การนําเสนอ งานศิลปะท่ีเกิดจากความสงบ ความเพียร ความอดทน และวิสัยทัศน งานแตละช้ินตองคิดจากความคิดอันวิจิตรและ
ขบคิดมากอนท้ังส้ิน อยางแนวคิดการจําลองใหวัดเปนเขาพระสุเมรุ  ตรงกลางของพระอุโบสถ เปนท่ีต้ังของพระประธาน แตเดิมท่ี
คลายกับพระพุทธชินราช ในจังหวัดพิษณุโลก แตมีการนําเพียงสวนรัศมีออกไป เพ่ือใหแลดูกลมกลืนกันย่ิงข้ึน พรอมกับไดทําฉาก
หลังเปนตนโพธ์ิ โดยเบ้ืองบนติดดวยแผนพระทอง 
      สวนการสรางวัดนั้น ทานพระอาจารยบุญมากเปนผูริเร่ิม ทานเปนคนฝงลาวจําปาสักเขามาเผยแพรอบรมสมาธิทางฝงไท และ
ไดปกกลด    ท่ีภูพราวแหงนี้ในป 2497-2498 ตอมาป 2516ทานไดขอบิณฑบาตพ้ืนท่ีใหเปนวัดจากทางหนวยทหารและทาง
ราชการอ.พิบูลมังสาหาร ทางอําเภอจึงใหต้ังช่ือวัดวา วัดสิรินธรวราราม หลังจากนั้นทานพระอาจารยบุญมากตองกลับประเทศลาว 
ท้ิงใหวัดรางหลายสิบป จนกระท่ังป 2542 พระครูกมล ลูกศิษยของทานไดคนพบวัดอีกคร้ังและบูรณะใหกลับมาเปนสถานท่ีปฏิบัติ
ธรรมไดดังเดิม หลังจาก พระครูกมลละสังขารไปในป 2549 พระครูปญญาก็เขามารับตําแหนงเจาอาวาสวัดและสานตองานสรางวัด
ตอไป อยางตนกัลปพฤกษ เรืองแสงเพ่ิงสรางเสร็จเม่ือปท่ีแลว สวนพระอุโบสถยังมีการแตงเติมอยูเร่ือยๆ 

 46



 47

หาดชมดาว หรือ แก่งชมดาว อยูใ่นบริเวณหมู่บา้นโนนตาล อาํเภอนาตาล อุบลราชธานีอยูก่่อนถึงสามพนัโบก
ประมาณ  20 ก.ม. หาดชมดาวเป็นแนวหาดหิน แก่งหิน อนักวา้งใหญ่และยาวมากหลายร้อยเมตร  ซึ�งการเกิด
ของหินรูปพรรณสณัฐานประหลาด เช่นเดียว กบัสามพนัโบก ซึ�งในช่วงฤดูนํ� าหลากแก่งหินเหล่านี� จะจมอยูใ่ต้
แม่นํ� าโขงและดว้ยแรงนํ� าวนกดัเซาะ ทาํใหแ้ก่งหินกลายเป็นแอ่งเลก็ใหญ่ จาํนวนมาก เกิดเป็นประติมากรรม
หินธรรมชาติรูปร่างแปลกตาชวนใหจิ้นตนาการ  หาดชมดาวมีลกัษณะคลา้ยกบัสามพนัโบกแต่ มีพื�นที� กวา้ง
กว่า รวมถึงมีริ�วลายหินและรูปทรงแปลกๆใหเ้ห็นชมเยอะกว่า บางพื�นที�เป็นรูเวา้แหว่ง บางพื�นที�ก็ซอ้นกนัเป็น
ชั�น  บางพื�นที�เป็นดิน แหง้ระแหง มีแอ่งนํ� านอ้ยใหญ่ บางแอ่งใหญ่บางแอ่งเลก็ มีรูปร่างลกัษณะแตกต่างกนั
ออกไป  หาดชมดาวมีจุดไฮไลตที์� สวยที�สุด ซึ�งเป็นลกัษณะเป็นผาหินสูงใหญ่และเวา้แหว่งยาวคลา้ยช่องแคบมี
สายนํ� าไหลผา่น และมีกอ้นหินเลก็กลางนํ� าใหล้งไปยนืโพสตท่์าถ่ายรูป ซึ�งไดมุ้มสวยเก๋ไม่เหมือน
ใคร  ช่วงเวลาที�เหมาะสมมี 2 ช่วง คือ เชา้และบ่ายไม่แนะนาํใหม้าเที�ยงเพราะจะร้อนมาก หากอยากชม พระ
อาทิตยขึ์�นก็มาในช่วงเชา้ก่อน 8 โมง  เพราะหลงัจากเวลานั�นไปแดดจา้มาก เพราะอุบลเป็นจงัหวดัที�พระ
อาทิตยขึ์�นเร็วมาก ตีหา้ครึ� ง พระอาทิตยเ์ริ�มมาแลว้ และอีกหนึ�งช่วงคือ ช่วงบ่ายตั�งแต่ประมาณ 4 โมง เยน็ ทั�งนี�
ตอ้งเผื�อเวลาเดินอีกประมาณครึ� งชั�วโมงดว้ยค่ะ  ส่วนช่วงเวลาที�เหมาะจะมาเที�ยวนั�นก็คือ ตั�งแต่ พ.ย. –พ.ค. 



ทุง่ดอกไม้ป่านํ �าตกผาหลวง
ตาํบลนาเลิน อาํเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 

ทุง่ดอกกระดมุเงินหนองหญ้าม้า
หนองหญ้าม้า ตาํบล คาํขวาง อาํเภอ วารินชาํราบ อุบลราชธานี 34190 

โดยทุ่งดอกไม้ทั �งสองจะบานในช่วงหน้าหนาวราวปลายเดือน
 ต.ค.-ม.ค. หรืออาจบานยาวไปถึงต้นเดือน ก.พ. 
ขึ �นอยูก่บัสภาพอากาศปีนั �นๆ
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          "ผา้กาบบวั” ไดม้ีการประกาศให ้เป็นลายผา้เอกลกัษณ์ประจาํจงัหวดัอุบลราชธานี เมื�อวนัองัคารที� 25 เมษายน พ.ศ. 2543 
โดยคณะทาํงานพิจารณาลายผา้พื�นเมือง ตามโครงการสืบสานผา้ไทย สายใยเมืองอุบลฯ ไดร่้วมพิจารณาศึกษาประวตัิความ
เป็นมาของลายผา้ในอดีต ที�ทรงคุณค่ามาปรับปรุง ออกแบบสร้างสรรคล์ายผา้ เป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัอุบลราชธานี ซึ� งได้
คดัเลือกใหช้ื�อว่า "ผา้กาบบวั" เป็นลายผา้เอกลกัษณ์ประจาํจงัหวดัอุบลราชธานี มีคุณลกัษณะดงันี�
        สีผา้กาบบวั เป็นสีของกาบบวั หรือกลีบบวั ซึ� งไล่จาก สีอ่อนไปแก่ จากขาว ชมพู เทา เขียว นํ�าตาล ซึ� งผา้กาบบวัมี
ความหมายและเหมาะสมสอดคลอ้งกบัชื�อของจงัหวดัอุบลราชธานี
        ผา้กาบบวั อาจทอดว้ยฝ้ายหรือไหม ประกอบดว้ยเส้นยนื ยอ้มอยา่งนอ้ยสองสี เป็นริ�วตามลกัษณะ "ซิ�นทิว" นอกจากนี�  ยงั
ทอพุ่งดว้ยไหมสีมบัไม (ไหมปั�นเกลียวหางกระรอก) มดัหมี�และขิด
        จากบทนิยาม มาตรฐานผลิตภณัฑช์ุมชนตามประกาศมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม ฉบบัที� 1547(พ.ศ. 2552) ไดใ้ห้
ความหมายกาํหนดลกัษณะเฉพาะของผา้กาบบวั เป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ผา้กาบบวั (ธรรมดา) ผา้กาบบวั (จก) และผา้กาบบวั 
(คาํ)
        ผา้กาบบวั (ธรรมดา) หมายถึงผา้ทอที�ใชเ้ส้นดา้ยยนือยา่งนอ้ย 2สี ทอเป็นพื�นลายริ�วตามลกัษณะซิ�นทิว และใชเ้ส้นดา้ยพุ่ง
ทอเป็นลาย คั�นดว้ยหางกระรอก(ควบเส้น) มดัหมี� และขิด
        ผา้กาบบวั (จก) หมายถึงผา้ทอที�ใชเ้ส้นดา้ยยนือยา่งนอ้ย 2สี ทอเป็นพื�นลายริ�วตามลกัษณะซิ�นทิว และเพิ�มดา้ยพุ่งพิเศษ 
โดยการจกเป็นลวดลาย กระจุกดาว หรือเกาะลายดาว ซึ� งอาจมีเป็นช่วงกลุ่มหรือกระจายทั�วทั�งผืนผา้
        ผา้กาบบวั (คาํ) หมายถึงผา้ทอที�มีหรือไม่มีลายริ�วกไ็ด ้เป็นผา้ยกหรือผา้ขิดที�ใชเ้ส้นดา้ยพุ่งเพิ�มพิเศษ คือดิ�นทอง อาจ
สอดแทรกดว้ยดิ�นเงินหรือไหม สีต่างๆไปตามลวดลายบนลายพื�น และคั�นดว้ยมดัหมี�
  "ผ้ากาบบัว" ในหน้าประวัติศาสตร์          
        ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลที� 5 แห่งราชวงศจ์กัรี พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงสรรพ
สิทธิประสงค ์ขา้หลวงต่างพระองคส์าํเร็จราชการมณฑลลาวกาว ไดน้าํผา้ทอเมืองอุบลฯ ทูลเกลา้ถวาย ซึ� งปรากฏในพระ
ราชหตัถเลขาตอบเมื�อวนัที� 18 กุมภาพนัธ์ ร.ศ.114 ที�หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ความว่า  "ถึง สรรพสิทธิ ด้วยได้รับหนังสือลง
วันที� 13 มกราคม ส่งผ้าเยยีรบับลาวมาให้นั�นได้รับแล้ว    ผ้านี�ทอดีมากเชียงใหม่สู้ไม่ได้เลย ถ้าจะยใุห้ทํามาขายคงจะมีผู้ซื�อ ฉัน
จะรับเป็นนายหน้า ส่วนที�ส่งมาจะให้ตัดเสื�อ ถ้ามีเวลาจะถ่ายรูปให้ดู แต่อย่าตั�งใจคอยเพราะจะถ่ายเมื�อใดบอกไม่ได้"
จุฬาลงกรณ์ ปร.
        จากการคน้ควา้ถึงตาํนานผา้เยยีรบบันี�พบว่า เป็นผา้ลายกาบบวัคาํ ทอดว้ยเทคนิคขิดหรือยกดว้ยไหมคาํ (ดิ�นทอง) แทรก
ดว้ยไหมมดัหมี� ใชเ้ทคนิคการจกหรือเกาะดว้ยไหมสีต่างๆ ลงบนผืนผา้
 "ผ้ากาบบัว" ผ้าเอกลักษณ์ของเมืองอุบล 
        โครงการสืบสานผา้ไทยสายใยเมืองอุบลราชธานี ไดเ้กิดขึ�น เพื�อธาํรงไวซึ้� งความเป็นเอกลกัษณ์วฒันธรรมอนัล ํ�าค่าของ
เมืองอุบลราชธานี โดย นายศิวะ แสงมณี ผูว้่าราชการจงัหวดัอุบลราชธานี (ในสมยันั�น) ไดม้อบหมายใหค้ณะทาํงานพิจารณา
ฟื� นฟูลายผา้พื�นเมืองในอดีตที�สวยงาม จนไดล้ายผา้มีลกัษณะเป็นเอกลกัษณ์ชื�อว่า ผา้กาบบวั พร้อมกบัมีประกาศจงัหวดัใหผ้า้
กาบบวัเป็นลายผา้เอกลกัษณ์ประจาํจงัหวดั เมื�อวนัที� 25 เมษายน 2543
        ผา้กาบบวั (คาํ) คือ ผา้ทอยก (บางครั� งเรียก ขิด) ดว้ยไหมคาํ (ดิ�นทอง) อาจสอดแทรกดว้ยไหมเงิน หรือไหมสีต่างๆ อนั
เป็นผา้ที�ตอ้งใชค้วามประณีตในการทออยา่งสูง
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               กอนสมัยพระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค  เปนผูสําเร็จราชการเมือง
อุบลราชธานี ชาวอุบลราชธานีไมมีการหลอเทียนแหเทียนเชนปจจุบัน  ชาวบานจะฟนเทียน
ยาวรอบศีรษะไปถวายพระเพ่ือจุดบูชาจําพรรษา  คร้ันในสมัยกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค  
ไดเปนผูสําเร็จราชการท่ีเมืองอุบลคราวหน่ึงมีการแหบ้ังไฟท่ีวัดกลางมีคนไปดูมาก  ในการแห
บ้ังไฟมีการตีกันในขบวนแหจนถึงแกความตาย  เสด็จในกรมเห็นวาไมดี  จึงใหเลิกการ

       แหบ้ังไฟและเปล่ียนมาเปนการแหเทียนแทน
    การแหเทียนแตเดิมไมไดจัดใหญโตเชนปจจุบัน  เพียงแตชาวบานรวมกันบริจาคเทียน  

แลวนําเทียนมาติดกับลําไมไผท่ีเตรียมไวตามรอยตอหากระดาษจังโก (กระดาษสีเงินสีทอง)  
ตัดเปนลายฟนปลาปดรอยตอ  เสร็จแลวนําตนเทียนไปมัดติดกับปปนํ้ามันกาด  ฐานของ

      ตนเทียนใชไมตีเปนแผนเรียบหรือทําสูงข้ึนเปนช้ัน  ๆ ติดกระดาษ  เสร็จแลวมีการแหนําไป
ถวายวัด  พาหนะท่ีใชนิยมใชเกวียนหรือลอเล่ือนท่ีใชวัวหรือคนลากจูง  การแหของชาวบานก็
จะมีฆอง  กลอง  กรับ  และการฟอนรําดวยความสนุกสนาน

               ในระยะเวลาประมาณ  พ.ศ. 2480  การทําตนเทียนไดพัฒนาข้ึนถึงข้ันใชการหลอ
ออกจากเบาพิมพท่ีเปนลายงาย  ๆ เชน  ประจํายาม  กระจังตาออย  บัวควํ่าบัวหงาย  กามปู 
ฯลฯ  แลวนําไปติดท่ีลําตนเทียน  ชางผูมีช่ือเสียงในทางน้ีคือ  นายโพธิ์  สงศรี  ลายท่ีทําเปน
ลายงาย  ๆ   เชน  ลายประจํายาม กระจังตาออย  ใบเทศ  บัวควํ่าบัวหงาย  นายโพธ์ิ  สงศรี  
เปนชางทําตนเทียนใหกับวัดทุงศรีเมือง  ตอมา  นายสวน  คูณผล  ไดนําวิธีการดังกลาวมา
ประยุกตใช  และประดับฐานตนเทียนดวยรูปปนสัตวและลายไมฉลุ  ทําใหดูสวยงามมากข้ึน  
ผลงานทําตนเทียนของนายสวน  คูณผล  จึงมักไดรับรางวัลชนะเลิศอยูเปนประจํา

               ในชวงป  พ.ศ.  2494  ประชาชนเร่ิมใหความสนใจและเห็นความสําคัญ  ในการทํา
และแหเทียนพรรษามากข้ึน  เม่ือทางจังหวัดไดสงเสริมใหงานเขาพรรษาเปนงานประเพณี
ประจําป  แตตนเทียนในขณะน้ันยังมีการจัดทําอยูเพียง  2  ประเภท  คือ  ประเภท           
มัดเทียนรวมกันแลวติดกระดาษสีและประเภทพิมพลายติดลําตน

ประวัตปิระเพณี
แห่เทยีนเข้าพรรษา
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ในป  พ.ศ.  2495  ไดมีการฟนฟูศิลปะการทําตนเทียนและการแหเทียนพรรษาของ
จังหวัดอุบลราชธานี  มีการประกวดเทียนพรรษา  2  ประเภท  คือ  ประเภทมัดรวม  ติด
ลายและประเภทติดพิมพ

คร้ัน  พ.ศ.  2497  ชางฝมือรุนเยาว  อันไดแก  นายอารีย  สินสวัสดิ์   และนาย
ประดับ  กอนแกว  ไดพัฒนาวิธีทําข้ึนใหม  โดยใชปูนพลาสเตอรแกะเปนแมพิมพลายตาง  ๆ 
แลวหลอดวยเทียนออกมาเปนดอก  ๆ ผ้ึงท่ีใชหลอดอกไมคนละสีกับลําตน  จึงทําใหมองเห็น
เปนสวนลึกของลายอยางชัดเจน  นายประดับ  กอนแกว  ไดทําตนเทียนติดพิมพและตกแตง
ขบวนตนเทียนของวัดมหาวนารามไดอยางสวยงาม  จนไดรับรางวัลชนะเลิศ

                  ประมาณป  พ.ศ.  2500  มีการจัดงานกึ่งพุทธกาลท่ัวประเทศ  งานดานศาสนาจึง
เฟองฟูมาก  การแหเทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี  ไดรับการสนับสนุนใหย่ิงใหญมาก
ข้ึน  ท้ังดานการจัดขบวนแหและการจัดหาสาวงามสําหรับตนเทียน

                   พ.ศ.  2502  นายคําหมา  แสงงาม  ชางสูงอายุคนหน่ึงไดคิดและแกะสลักตน
เทียนโดยไมตองพิมพออกมาติดเหมือนเชนท่ีชางรุนกอนทํามา  ทําใหตนเทียนแกะสลักท่ี
นายคําหมาทําใหกับบานกุดเปง  อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  มีความแปลง
ใหมสวยงาม  ดังน้ัน  ในปตอมาจึงไดมีการเสนอใหจัดประกวดตนเทียน  3  ประเภท  คือ  
ประเภทมัดรวมติดลาย  ประเภทติดพิมพ  และประเภทแกะสลัก  ตอมาจึงตัดตนเทียน
ประเภทมัดรวมติดลายท่ีเปนตนเทียนแบบเกาออกจากการประกวด  ชางแกะสลักตนเทียนท่ี
มีฝมือในรุนตอมา  ไดแก  นายอุตสาห  จันทรวิจิตร  และนายสมัย  จันทรวิจิตร  ซ่ึงเปน พ่ี
นองกัน

                   นับแตป  พ.ศ.  2520  จังหวัดอุบลราชธานี  ไดจัดงานสัปดาหประเพณีแหเทียน
พรรษาใหเปนงานประเพณีท่ีย่ิงใหญและมโหฬาร  มีการประกวดตนเทียนประเภทตาง  ๆ 
ประกวดขบวนและนางฟา    โดยมีหลักเกณฑและวิธีการใหคะแนนอยางรัดกุม  มีการ
ประชาสัมพันธงานกันอยางกวางขวาง  ทําใหมีผูคนท้ังชาวไทยและชาวตางชาติมาเท่ียวและ
ชมงานเปนจํานวนมาก  โดยไดกําหนดจัดงานข้ึนในวันข้ึน  15  คํ่าเดือน  8  และแรม  1  
คํ่าเดือน  8  หรือวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา  ของทุกป  ซ่ึงในแตละปก็จะมีช่ืองาน
แตกตางกันไป  สถานท่ีจัดงาน  คือ  บริเวณทุงศรีเมืองและศาลาจตุรมุข
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ประกาศรางวัลการประกวดต้นเทียนพรรษา งานแห่เทียนอุบล 2560
ต้นเทียนประเภทแกะสลกั ขนาดใหญ่
- ชนะเลิศ ไดรั้บถว้ยรางวลัพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินสด 
200,000 บาท
- รองชนะเลิศอนัดบัที� 1 ไดรั้บถว้ยรางวลั พร้อมเงินสด 180,000 บาท
- รองชนะเลิศอนัดบัที� 2 ไดรั้บถว้ยรางวลั พร้อมเงินสด 150,000 บาท
- รางวลัชมเชย (ไม่เกิน 2 รางวลั) ไดรั้บเกียรติบตัร พร้อมเงินสด 50,000 บาท
ต้นเทียนประเภทแกะสลกั ขนาดกลาง
- ชนะเลิศ ไดรั้บถว้ยรางวลั พร้อมเงินสด 100,000 บาท
- รองชนะเลิศอนัดบัที� 1 ไดรั้บถว้ยรางวลั พร้อมเงินสด 80,000 บาท
- รองชนะเลิศอนัดบัที� 2 ไดรั้บถว้ยรางวลั พร้อมเงินสด 50,000 บาท
- รางวลัชมเชย (ไม่เกิน 2 รางวลั) ไดรั้บเกียรติบตัร พร้อมเงินสด 30,000 บาท
ต้นเทียนประเภทแกะสลกั ขนาดเลก็
-ชนะเลิศ ไดรั้บถว้ยรางวลั พร้อมเงินสด 60,000 บาท
- รองชนะเลิศอนัดบัที� 1 ไดรั้บถว้ยรางวลั พร้อมเงินสด 40,000 บาท
- รองชนะเลิศอนัดบัที� 2 ไดรั้บถว้ยรางวลั พร้อมเงินสด 20,000 บาท
- รางวลัชมเชย (ไม่เกิน 2 รางวลั) ไดรั้บเกียรติบตัร พร้อมเงินสด 10,000 บาท
ต้นเทียนประเภทตดิพมิพ์ ขนาดใหญ่
- ชนะเลิศ ไดรั้บถว้ยรางวลัพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินสด 
200,000 บาท
- รองชนะเลิศอนัดบัที� 1 ไดรั้บถว้ยรางวลั พร้อมเงินสด 180,000 บาท
- รองชนะเลิศอนัดบัที� 2 ไดรั้บถว้ยรางวลั พร้อมเงินสด 150,000 บาท
- รางวลัชมเชย (ไม่เกิน 2 รางวลั) ไดรั้บเกียรติบตัร พร้อมเงินสด 50,000 บาท
ต้นเทียนประเภทตดิพมิพ์ ขนาดกลาง
-ชนะเลิศ ไดรั้บถว้ยรางวลั พร้อมเงินสด 100,000 บาท
- รองชนะเลิศอนัดบัที� 1 ไดรั้บถว้ยรางวลั พร้อมเงินสด 80,000 บาท
- รองชนะเลิศอนัดบัที� 2 ไดรั้บถว้ยรางวลั พร้อมเงินสด 50,000 บาท
- รางวลัชมเชย (ไม่เกิน 2 รางวลั) ไดรั้บเกียรติบตัร พร้อมเงินสด 30,000 บาท
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ต้นเทียนประเภทตดิพมิพ์ ขนาดกลาง
- ชนะเลิศ ไดรั้บถว้ยรางวลั พร้อมเงินสด 100,000 บาท
- รองชนะเลิศอนัดบัที� 1 ไดรั้บถว้ยรางวลั พร้อมเงินสด 80,000 บาท
- รองชนะเลิศอนัดบัที� 2 ไดรั้บถว้ยรางวลั พร้อมเงินสด 50,000 บาท
- รางวลัชมเชย (ไม่เกิน 2 รางวลั) ไดรั้บเกียรติบตัร พร้อมเงินสด 30,000 บาท
ต้นเทียนประเภทตดิพมิพ์ ขนาดเลก็
- ชนะเลิศ ไดรั้บถว้ยรางวลั พร้อมเงินสด 60,000 บาท
- รองชนะเลิศอนัดบัที� 1 ไดรั้บถว้ยรางวลั พร้อมเงินสด 40,000 บาท
- รองชนะเลิศอนัดบัที� 2 ไดรั้บถว้ยรางวลั พร้อมเงินสด 20,000 บาท
- รางวลัชมเชย (ไม่เกิน 2 รางวลั) ไดรั้บเกียรติบตัร พร้อมเงินสด 10,000 บาทประเภทต้นเทียนโบราณดั�งเดิม 
(เทียนฝั�นหรือนาํมามดัรวมกนั)
- ชนะเลิศ ไดรั้บถว้ยรางวลั พร้อมเงินสด 30,000 บาท
- รองชนะเลิศอนัดบัที� 1 ไดรั้บถว้ยรางวลั พร้อมเงินสด 20,000 บาท
- รองชนะเลิศอนัดบัที� 2 ไดรั้บถว้ยรางวลั พร้อมเงินสด 10,000 บาท
- รางวลัชมเชย (ไม่เกิน 2 รางวลั) ไดรั้บเกียรติบตัร พร้อมเงินสด 5,000 บาท
 นอกจากนี�  เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดม้อบเงินสนบัสนุนการจดัทาํตน้เทียนพรรษา (เฉพาะในเขตเทศบาล
นครฯ) ที�ส่งเขา้ประกวด ดงันี�
- เงินสนบัสนุนตน้เทียนพรรษาขนาดใหญ่ ตน้ละ 120,000 บาท
- เงินสนบัสนุนตน้เทียนพรรษาขนาดกลาง ตน้ละ 80,000 บาท
- เงินสนบัสนุนตน้เทียนพรรษาขนาดเลก็ ตน้ละ 40,000 บาท
- เงินสนบัสนุนเทียนโบราณแบบดั�งเดิม ตน้ละ 10,000 บาท
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