
ปร
ะจ

ำเ
ดือ

นม
กร

าค
ม-
มิถ

ุนา
ยน

 2
55

8

IS
SN

 2
40

8-
16

39

พ้ืนถิน่โขง ชี มลู
MEKONG  CHI  MUN  ART  AND  CULTURE  JOURNAL

วารสาร
ปีท

ี่ 1
  ฉ

บับ
ที่ 

1 

ไผ่ว่าอีสานมันฮ้าง  สิพาไปเบิ่ง
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี



 

    

 
 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวชิาศึกษาทั่วไป 
มหาวทิยาลัยราชภฏัอุดรธานี 

 



วารสารพืน้ถ่ินโขง ชี มูล 
Mekong Chi Mun Art and Culture Journal 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2558 
ISSN:  2408 - 1639 
เจ้าของ   ศนูย์การเรียนรู้พทุธศิลป์ถ่ินอีสาน ส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 
ที่ปรึกษา (Advisors) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจกัร์        นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
ดร.ณตัิเทพ พิทกัษานรัุตน์         อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 
รองศาสตราจารย์สมชาย ชื่นวฒันาประณิธิ     รองอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 
ศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร.สนัติ เล็กสขุุม       คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ศาสตราจารย์ ดร.เดือน ค าดี        ภาคีสมาชิกราชบณัฑิต คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล ชาติประเสริฐ       คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
นายสมชาย เสียงหลาย                                  ประธานมลูนิธิสโมสรมิตรภาพวฒันธรรมสากล/อดีตปลดักระทรวงวฒันธรรม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา ณ หนองคาย  ผู้อ านวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 
อาจารย์สติัยะพนัธ์ คชมิตร       ผู้อ านวยการส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 
บรรณาธิการ (Editor) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดชาย บตุดี                ส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 
กองบรรณาธิการ (Editorial Board) 
ดร.วรวฒุิ ตถัย์วิสทุธ์ิ        คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี 
ดร.ไกรฤกษ์ ศิลาคม        ส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 
อาจารย์พงษ์ศกัด์ิ อคัรวฒันากลุ                  ส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 
ดร.ศภุชยั อารีรุ่งเรือง                           คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ดร.ธิกานต์ ศรีนารา        คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
อาจารย์ปฐม ตาคะนานนัท์       คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
นายชินวฒัน์ ตัง้สทุธิจิต                              รองเลขาธิการมลูนิธิสโมสรมิตรภาพวฒันธรรมสากล 
ฝ่ายบรรณาธิการภาษาอังกฤษ (English Language Editor) 
อาจารย์สราวดี ณ หนองคาย        ส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 
ฝ่ายรูปเล่มและพิสูจน์อักษร (Layout and Proofreader)  
อาจารย์ศศิพงษ์ ศรีสวสัด์ิ         ส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 
อาจารย์ปียกนิษฐ์ สาธารณ์        ส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 
อาจารย์สิริรัตน์ จนัทร์มาลา        ส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Public relation and Information Technology) 
อาจารย์มงคล ทะกอง                            ส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 
อาจารย์ดรุณี มณีทศัน์         ส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 
ฝ่ายประสานงานและจัดการ (Coordination and Management) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วฒัน์จิรชยั เวชชนินนาท  คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 
อาจารย์อรอนงค์ ทองหลอ่ ทะกอง         ส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 
อาจารย์ทิพย์อบุล ทิพเลิศ         ส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 
อาจารย์ฐากรู สรวงศ์สิริ           ส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 
 

พิมพ์ที่:  โรงพิมพ์บ้านเหลา่การพิมพ์ บ้านเหลา่ อ าเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี  โทร. 042 - 325 - 938



  วารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มูล   Mekong Chi Mun Art and Culture Journal 
 

เป็นวารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    ราย  6  เดือน 
ก าหนดออกปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน  ฉบับที่ 2 เดือน
กรกฎาคม – เดือนธันวาคม)  มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและ
ผลงานวิจัย ทัง้จากอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  รวมถึง
ผู้ เขียนภายนอก และเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการของ
คณาจารย์  นกัศึกษา  และผู้สนใจทัว่ไป  โดยเนือ้หาของบทความต้องเก่ียวกับความ
หลากหลายในพืน้ถ่ินลุม่น า้โขง ชี มลู ในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้    

 ประวตัิศาสตร์ 
  ศาสนา - วฒันธรรม 
  สงัคม - เศรษฐกิจ 
  ศิลปกรรม 
  ชาติพนัธุ์ 
  ภาษาและวรรณกรรม 
 
ทกุบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารได้ผา่นการพิจารณากลัน่กรองคณุภาพจาก
ผู้ทรงคณุวฒุิอยา่งน้อยสองทา่น ทศันะและเนือ้หาที่ปรากฏในวารสาร ไมถื่อเป็นทศันะ
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วารสารพืน้ถ่ินโขง ชี มลู เลม่ที่ปรากฏอยูใ่นสายตาผู้อา่นนี ้คือ วารสารเลม่แรก
ที่เกิดขึน้อย่างเป็นทางการภายใต้การด าเนินงานของศนูย์การเรียนรู้พทุธศิลป์ถ่ินอีสาน 
ส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี หลงัจากที่มีการตีพิมพ์ฉบบัพิเศษ 
เนื่องในการเปิดตวัศนูย์การเรียนรู้ฯ และเช่นเดียวกนัในวารสารเลม่นี ้ก็มีเนือ้หาสาระที่
น่าอ่านหลากหลายเร่ือง ทัง้ที่เป็นบทความพิเศษ บทความวิชาการ  บทความวิจยั  และ
บทวิจารณ์หนงัสือ เร่ิมที่บทความพิเศษคือ  เล่าเร่ือง: พระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร 
พระแก้วมรกต ของ ผศ.จรูญ ถาวรจักร์  ที่มีการสืบค้นข้อมูลต านานความเป็นมาของ
พระแก้วมรกตจากหลายๆ แหลง่มาน าเสนอ  และตอนท้ายผู้ เขียนก็มีข้อเสนอตอ่ประเดน็
นีไ้ว้อยา่งนา่สนใจ 

ถัดมาอีก 4 เร่ืองเป็นบทความวิชาการที่ผู้ เขียนแต่ละท่านได้น าเสนอประเด็น
เก่ียวกับพืน้ถ่ินในลุ่มน า้โขง ชี มูล ที่ต่างกันออกไป เร่ืองแรกคือ พัฒนาการทาง
ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินชมุชนโบราณเมืองหนองบวัล าภู โดย ธีระวฒัน์  แสนค า เป็นงานท่ี
แสดงให้เห็นพฒันาการของเมืองหนองบวัล าภใูนแต่ละยคุสมยัวา่เป็นมาอยา่งไร  ก่อนที่
จะกลายเป็นจงัหวดัหนองบวัล าภูอย่างในปัจจุบนั  ต่อมาคือเร่ือง การจดัการความเชื่อ
เร่ืองพญานาคของชาวอีสานและส่ิงที่ควรทบทวนใหม่  โดย เกณิกา ชาติชายวงศ์  
บทความเร่ืองนีผู้้ เขียนได้ชีช้วนให้ผู้อ่านคิดและทบทวนเก่ียวกบัความเช่ือเร่ืองพญานาค
ไว้อย่างน่าสนใจวา่ การพยายามพิสจูน์วา่นาคมีจริงไหม อาจไม่ส าคญัเทา่กบัวา่เราเป็น
มนุษย์ที่ด ารงตนอยู่ในท านองคลองธรรมหรือไม่ ขณะที่ เร่ืองต่อไปคือ พระอินทร์: คติ
ความเชื่อและรูปแบบที่พบบนใบเสมาสมยัทวารวดีอีสาน โดย พระศรณัย์ มะกรูดอินทร์ 
ผู้ เขียนได้เสนอวา่รูปลกัษณ์บคุคลที่ปรากฏอยูบ่นใบเสมาในอริยาบทตา่งๆ คือพระอินทร์ 
และส าหรับบทความวิชาการเร่ืองสดุท้าย คือ วิถีชีวิต ความเชื่อ และภูมิปัญญาของชาว
ผูไ้ทในอีสาน โดย นวรัตน์ บญุภิละ แม้เร่ืองนีจ้ะเป็นงานเขียนในเชิงเรียบเรียงข้อมลู ที่



ผู้อ่านสามารถพบข้อมูลเหล่านีไ้ด้ในแหล่งต่างๆ แต่อย่างน้อยงานเร่ืองนีก็้ได้รวบรวม
เร่ืองราวและข้อมลูเก่ียวกบัชาวผู้ไทในอีสานมาได้อยา่งกระชบัและนา่สนใจ  

 ส าหรับบทความวิจยัในเลม่ คือ การตีความบทบาททางการเมืองของพระสงฆ์
ในบริบทสงัคมปัจจุบนั โดย ไกรฤกษ์  ศิลาคม ซึ่งเสนอการศกึษาและวิเคราะห์เก่ียวกบั
บทบาทของพระสงฆ์ไทยทัง้ฝ่ายคามวาสีและอรัญญวาสี ต่อสถานการณ์บ้านเมืองใน
ปัจจบุนัวา่ พระสงฆ์ควรปฏิบตัิตนอยา่งไรจึงได้ช่ือวา่เหมาะสมกบัสมณะสารูป สว่นท้าย
เลม่ คือ บทวิจารณ์หนงัสือเร่ือง ศิลปะลาว ของ ผศ.ดร.ประภสัสร์ ชูวิเชียร โดย ชวลิต 
อธิปัตยกุล ซึ่งผู้ วิจารณ์ได้ให้ความเห็นว่างานเขียนเล่มนีเ้ป็นหนังสือที่ดีและเหมาะ
ส าหรับผู้ เร่ิมสนใจต่อการศึกษาเก่ียวกับศิลปะลาว ในที่สุด กองบรรณาธิการหวงัว่า
เนือ้หาสาระที่ปรากฏอยูใ่นบทความทกุๆ เร่ืองจะเป็นประโยชน์ตอ่วงวิชาการและผู้สนใจ
ทัว่ไป 
      
                  เชิดชาย บุตดี  
                                  บรรณาธิการ       
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 เล่าเร่ือง: พระพุทธมหามณีรัตนปฏมิากร  

              พระแก้วมรกต  
    

                                      จรูญ ถาวรจักร์1 / Charoon Thawornchak 
  
 

บทน า 
 

 “พระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร” หรือ“พระแก้วมรกต” เป็นพระพทุธรูป
คูบ้่านคูเ่มือง ปัจจบุนัประดิษฐานท่ีวดัพระศรีรัตนศาสดารามหรือวดัพระแก้ว 
ในพระบรมมหาราชวัง  กรุงเทพมหานคร  เป็นพระพุทธรูปศกัดิ์สิทธ์ิ  คอย
ปกปอ้งคุ้มครองดแูลรักษาบ้านเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสขุสวสัดิ์  จึงเป็นท่ี
เคารพสกัการะของชาวไทยมาตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั  พระแก้วมรกตจดัเป็น
ปชูนียวตัถท่ีุมีความส าคญัท่ีสดุ และเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีมีคณุคา่ยิ่งของ
เมืองไทย จดัเป็นพระพุทธรูปท่ีมีพระพุทธลกัษณะแตกต่างไปจากพระพุทธรูป
ทัว่ไปซึ่งมกัจะสร้างด้วยโลหะ อาทิ ทองค า ส าริด ฯลฯ   ใน “ต านานพระแก้ว
มรกต” รัตนพิมพวงศ์ ฉบบัส านวนการแปลของพระยาธรรมปโรหิต (แก้ว) เม่ือ
พระนาคเสนด าริจะสร้างพระพุทธปฏิมากรอันประเสริฐไว้เพ่ือจะยงั     พระ
พทุธจกัรให้รุ่งเรืองไปในอนาคต ได้พิจารณาเห็นวา่ควรสร้างด้วยแก้วจะดีกว่า
โลหะ โดยมีเหตผุลวา่  

อาตมาจะสร้างพระพทุธรูปแล้วด้วยเงินและทอง  โจรทัง้หลายเป็น
อนัมากประกอบดว้ยโลภะ  โทสะ โมหะ จะกระท ามิใหเ้ป็นประโยชน์ 

                                                                        
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี  
 

บทความพเิศษ 
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ไปในอนาคต   เหตุการณ์นัน้อาตมาจะกระท าพระพทุธรูปแล้วด้วย
แก้ว อนัมีเดชานุภาพเป็นอนัมาก  อนับุคคลจะท าลายล้างเสียเป็น
อนัยาก (กรมศิลปากร, 2504: 120 - 121)  

 

อโนชา อ่ิมเอิบ อธิบายถึงพระพทุธลกัษณะของพระแก้วมรกตไว้วา่           
  องค์พระพทุธรูปซ่ึงท าด้วยแก้วอย่างดีสีเขียวแก่ อนัเป็นของหายาก

ที่สุดในโลกชนิดหน่ึง แก้วชนิดนี้อยู่ในประเภทรัตนชาติ ซ่ึงคนทัว่ไป
เรียกว่า “หยก” เป็นชื่อแร่ชนิดหน่ึง  มีสีขาวนวลไปจนถึงสีเขียวเข้ม 
สามารถพบได้ประปรายบางประเทศ เช่น   พม่า   จีน    นิวซีแลนด์     
อลาสกา  ไซบีเรีย  หยกสีเขียวใบไม้ที่น ามาสร้างพระพทุธรูปองค์นี้ 
ชาวไทยเรียกว่า แก้วมรกต ดงันัน้ จึงพากนัเรียกพระพทุธรูปที่สร้าง
จากหยกสีเขียวองค์นีว่้า พระแก้วมรกต สืบต่อมา 
(อโนชา อ่ิมเอิบ, 2533: 12 - 13)  

 

พระแก้วมรกตตามความจริงแล้ว “เนือ้วสัดนุัน้ไมจ่ดัเป็นมรกตแตเ่ป็น
เพียงหินสีเขียวชนิดหนึง่”(ศกัดิช์ยั สายสิงห์, 2554: 5)  พระแก้วมรกตมีเคร่ือง
ทรงท าด้วยทองค าบริสทุธ์ิ  3 ชดุ  เป็นเคร่ืองทรงส าหรับ  3  ฤด ู ซึง่ไมมี่มาแต่
เดมิ   พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก  รัชกาลท่ี 1  กรุงรัตนโกสินทร์ 
ทรงมีพระราชศรัทธาสร้างเคร่ืองทรงส าหรับฤดรู้อน   และฤดฝูนเป็นพทุธบชูา 
ตอ่มาพระบาทสมเดจ็พระนัง่กล้าเจ้าอยูห่วั  รัชกาลท่ี  3   ทรงสร้างเคร่ืองทรง
ส าหรับฤดหูนาว เพิ่มอีก 1 ชดุ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั จะเสดจ็ฯไปทรง
เปล่ียนเคร่ืองทรงพระแก้วมรกตตามฤดกูาลในทัง้ 3 ฤด ูคือ ทรงเปล่ียนเคร่ือง
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ทรงในวนัแรม  1  ค ่า  เดือน 4 (ราวเดือนมีนาคม)   อนัเป็นการเร่ิมต้นฤดรู้อน 
ครัน้ถึงวนัแรม 1 ค ่า เดือน  8 (ราวเดือนกรกฎาคม) ทรงเปล่ียนเป็นเคร่ืองทรง
ฤดฝูน  จนถึงวนัแรม 1  ค ่าเดือน 12  (ราวเดือนพฤศจิกายน)  ทรงเปล่ียนเป็น
เคร่ืองทรงฤดหูนาว 
 

 
 

   พระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ในเคร่ืองทรงฤดฝูน 

   ที่มา: http://พระบชูา.blogspot.com/2014/06/blog-post_27.html 
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ต านานพระแก้วมรกต 
 พระแก้วมรกตเป็นพระพทุธรูปท่ีมีอายยุาวนาน   รวมทัง้การค้นพบก็มี
เหตกุารณ์ท่ีนา่ต่ืนเต้น  ประหลาดใจ ยิ่งองค์พระพทุธรูปท าด้วยวสัดคุล้ายแก้ว
อยา่งดีสีเขียวเข้ม   มีคา่สงูหาได้ยาก  ก็ยิ่งท าให้พระแก้วมรกตเป็นท่ีนา่สนใจ 
เลา่ขานสืบตอ่กนัไปมากมาย อาทิ เชน่ 
            1. ต านานพระแก้วมรกต ท้ายพงศาวดารเหนือ 
 2. เร่ืองพระแก้วมรกต  ฉบบัเจ้านครหลวงพระบางน าถวายพระบาท 
สมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก โดยมีพระยาเชียงขวาและพระยาเชียงแพน 
เป็นผู้แปลเป็นภาษาไทย 
 3. รัตนพิมพวงศ์ (รตฺนพิมฺพวงฺส พระภิกษุพรหมราชปัญญา แตง่ไว้
เป็นภาษาบาลี)  แปลโดย พระยาธรรมปโรหิต (แก้ว) ฉบบัหนึง่ และพระยา
ปริยตัธิรรมธาดา อีกฉบบัหนึ่ง 
 4. พระรัตนปฏิมา ในต านานชินกาลมาลีปกรณ์ (พระรัตนปัญญา
เถระ แตง่ไว้เป็นภาษาบาลี) ร.ต.ท.แสง มนวิทรู เป็นผู้แปล 
 5. ต านานพระแก้วมรกต พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั  
ทรงพระราชนิพนธ์ 
 เอกสารต านานทัง้ 5 ฉบบั ล้วนแตง่ด้วยส านวนโวหารท่ีแตกตา่งกนั 
รัตนพิมพวงศ์ กล่าวถึงประวตัขิองพระนาคเสนไว้วา่  

ตัง้แต่อดีตชาติของพระนาคเสนและพระยามิลินท์     จนถึงพระ
นาคเสนศึกษาพระไตรปิฎกเพื่อไปตอบปัญหาพระยามิลินท์  ซ่ึง
แสดงใหเ้ห็นว่าพระนาคเสนเป็นพระสงฆ์ส าคญั  เป็นผูมี้บทบาทใน
การสร้างพระแก้วมรกตไวม้ากกว่า 
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เร่ืองพระแก้วมรกตฉบบัเจ้านครหลวงพระบางกล่าวถึง พระนาคเสนเห็นวา่ 
พระแก้วนีจ้ะไมไ่ด้อยูใ่นเมืองปาตลีบตุรเป็นมัน่คง จงึท านายไว้วา่   

พระแก้วองค์นี้จะไม่ได้อยู่ที่เมืองปาตลีบตุรช้านานมัน่คง คงได้เสด็จ
ไปโปรดสรรพสตัว์ในเบญจประเทศราช คือ ภูมิประเทศ 5 แห่ง คือที่ 
ลงักาทวีป 1 กมัพูชา ศรีอยธุยา 1 โยนะวิสยั 1 สวุรรณภูมิ 1 ปะมะ
หละวิสยั 1 เป็น 5 แห่งประเทศ (กรมศิลปากร, 2504: 46-47)  

 

ต านานพระแก้วมรกตท้ายพงศาวดารเหนือ กล่าวไว้ใกล้เคียงกนัคือ  
ดูกรท่านทัง้ปวง ซ่ึงพระแก้วเจ้าของเราองค์นี้ มิใช่จะอยู่เมืองปาตลี
บตุรที่นี้เป็นมัง่คงเลย ท่านยงัจะเสด็จไปโปรดสตัว์ในประเทศ 5 แห่ง 
คือ ลงักาทวีปเป็นกมัโพชวิสยัแห่ง 1 ศรีอยธุยาวิสยัแห่ง 1 โยนกวิสยั
แห่ง 1 สวุรรณภูมิวิสยัแห่ง 1 ปมหลวิสยัแห่ง 1 เข้ากนัเป็น 5 แห่งนี้
แล” (ธรรมทาส พานิช, 2551: 124 - 125) 
  

โดยแตกตา่งไปจากรัตนพิมพวงศ์ ท่ีกล่าวไว้วา่  
อนัว่าพระพทุธรัตนปฏิมากรแก้วมรกตนี ้  จะเสด็จรุ่งเรืองโปรดไปใน
วงค์ทัง้สาม คือ  กมัพชุวงศ์  และมลานวงค์  และสยามวงศ์ ประดจุ
พระสรรเพชญ์พทุธเจ้า (กรมศิลปากร, 2504: 132)  
 

ต านานพระแก้วมรกตท่ีพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าฯ ได้ทรงพระ
ราชนิพนธ์ส าหรับอาลักษณ์อ่านในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
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ในวันสวดมนต์เย็นพระราชพิธีศรีสจัจปานกาล เป็นต้น  ส่วนสาระความ
เป็นมาขององค์พระแก้วมรกตตามต านานกล่าวไว้พอประมวลได้ ดงันี ้
 ยงัมีพระอรหนัต์เจ้าพระองค์หนึง่ ทรงนามวา่พระนาคเสน อนัจบด้วย
ไตรปิฎกและมีปัญญาอนัชาญฉลาด  เป็นศษิย์แหง่พระมหาธรรมรักขิตเถรอยู่
ในอโศการามอนัอยูใ่นปาตลีบตุรมหานคร   ครัน้ผู้ เป็นอาจารย์นิพพานไปแล้ว
พระนาคเสนคดิเห็นวา่  ควรจะสร้างพระพทุธรูปเจ้าขึน้ไว้ให้เป็นท่ีนมสัการแก่
มนษุย์และเทพาไปข้างหน้า  ถ้าจะสร้างด้วยเงินและทองค าจะให้ยัง่ยืนมัน่คง
หาได้ไม ่เพราะคนทัง้ปวงมี โลภะ โทสะ โมหะมาก  เขาจะท าลายพระพทุธรูป 
เสีย เราควรจะสร้างพระพทุธรูปไว้ด้วยแก้ว 
 สมเด็จอมรินทราธิราชบพิตรกับพระวิศณุกรรมเทพบุตรทราบความ
ปรารถนาของพระนาคเสน    ก็รับอาสาไปหาก้อนแก้วอนัมีในเขาเวบลุบรรพต 
ซึง่มีพวกกมุภณัฑ์ คนธรรพ์ยกัษ์ อารักษ์เทพยารักษาไว้ และเม่ือพระอินทร์กับ
พระวิษณุเทพบุตรได้รับการถวายแก้วมรกตมีรัศมีอันเขียวงามบริสุทธ์ิและมี
ลกูแก้วประเสริฐเป็นบริวารพนัลกู   พระวิศณุกรรมยงัได้แปลงเป็นบุคคลสามญั
รับเป็นช่างท าแก้วให้เป็นพระพทุธรูปส าเร็จในเจ็ดวนั  และยงัได้สร้างพระมหา
วิหารถวายส าหรับประดิษฐานพระแก้วมรกตด้วย  เป็นท่ีช่ืนชมโสมนัสแก่   
พระอินทร์  พระพรหมและเทพยดา นาค ครุฑ มนษุย์ กมุภณัฑ์ทัง้ปวง  พร้อม
ทัง้น าดอกไม้ ธูป เทียนน ามาถวายเป็นพุทธบูชา พระอรหนัต์สาวกร้อยโกฏิ
พระองค์ในชมพูทวีปทัง้ 4 ทิศ 8 ทิศ มีพระนาคเสนเป็นประธาน  แม้ว่าพระ
ยามหากษัตริย์  อ ามาตย์ ราชมนตรี  ตา่งพากนัเข้ามาร่วมถวายนมสัการบชูา 
พระแก้วเจ้าทัง้สิน้ พระแก้วเจ้าก็ท าปาฏิหาริย์ เปลง่ออกยงัฉพัพรรณรังสีมาก
นกัหนาหาท่ีจะมิได้ 
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 พระนาคเสนเจ้า จึงตัง้สตัยาธิษฐานขออาราธนาเชิญพระบรมธาตุ
เจ้า 7 องค์นัน้ ให้เสด็จเข้าไปในพระองค์พระแก้วเจ้า พระองค์หนึ่งก็เสด็จเข้า
ในพระโมฬี  พระองค์หนึ่งก็เสด็จเจ้าในพระพักตร์ (รัตนพิมพวงศ์ว่าในพระ
นลาฏ)  พระองคห์นึง่ก็เสดจ็เข้าในพระหตัถ์ก าขวา พระองค์หนึง่ก็เสดจ็เข้าใน    
พระหตัถ์ก าซ้าย  พระองค์หนึ่งก็เสด็จเข้าในเข่าข้างขวา  พระองค์หนึ่งก็เสดจ็
เข้าในเข่าข้างซ้าย   พระองค์หนึ่งก็เสด็จเข้าในพระทรวงแห่งพระแก้วเจ้า (ใน
รัตนพิมพวงศ์ว่าในพระนาภี) สิน้ทัง้ 7 พระองค์นัน้   และได้ท านายไว้ว่า 
พระแก้วเจ้าพระองค์นีม้ิใช่จะอยู่เมืองปาตลีบุตรมัน่คงตลอดไป  ท่านยงัจะ
เสด็จไปโปรดสตัว์ในอีกประเทศ 5 แห่ง คือ ลงักาทวีปเป็นกัมโพชวิสยัแห่ง 1 
ศรีอยธุยาวิสยัแห่ง 1 โยนกวิสยัแห่ง 1 สวุรรณภูมิวิสยัแห่ง 1 ปมหลวิสยัแห่ง 
1 (รัตนพิมพวงศ์ว่าจะเสด็จรุ่งเรืองโปรดไปในวงศ์ทัง้  3 คือ กัมพูชวงศ์     
มลานวงศ์  และสยามวงศ์ประดจุสมเดจ็พระสรรเพชญ์พทุธเจ้า)  
 ชาวเมืองปาตลีบุตร มีพระมหากษัตริย์และเสนาอ ามาตย์ราชมนตรี 
เศรษฐี พราหมณ์ พร้อมกนัปฏิบตับิชูารักษาพระแก้วสืบตอ่กนัมาช้านาน ลว่ง
ถึงเจ้าศิริกิตติราชกมุารครองราชสมบตัิ  เกิดศกึสงครามรบพุ่งกันฉิบหายล้ม
ตายเป็นอันมาก  พวกเข้าอยู่ปฏิบตัิรักษาพระแก้วเจ้า  เห็นเหตุไม่ดีกลัวว่า
พระแก้วเจ้าจะฉิบหาย  จงึเชิญเอาพระแก้วเจ้าขึน้สูส่ าเภาล าหนึง่  พร้อมด้วย
พระปิฎกธรรมเจ้ากับสิ่งของอันคนทัง้ปวงบูชาพระแก้วเจ้า พากันหนีไปสู่
กมัโพชวิสยั คือวา่ลงักาทวีป 
 พระเจ้าอนุรุธราชาธิราชครองราชสมบตัิในนครพุกาม ท่านปฏิบติั
รักษาคุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรมเจ้า และคณุพระสงฆ์เจ้าเป็นนิตย์มิได้
ขาด พระสีลขนัธ์ภิกษุมีปัญญาเฉลียวฉลาดศกึษาร ่าเรียนมามาก เข้าไปบอก
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แก่พระเจ้าอนุรุธราชาธิราชพระปิฎกธรรมอันดีอยู่ในเมืองนีไ้ม่ถูกต้องตาม
อกัขระพยญัชนะเลย  พระมหาพทุธโฆษาจารย์เถรเจ้าเขียนไว้ในเมืองลงักา
ทวีปนัน้เป็นอันบริสุทธ์ิถูกต้องหนักหนา   ดงันัน้พระองค์จึงทรงขึน้หลังม้า  
เหาะไปทางอากาศถึงเมืองลังกาทวีปพร้อมกับส าเภาสองล า พระองค์ทรง
วานพระภิกษุสงฆ์ทัง้ปวงเขียนเอาพระปิฎกธรรมสาร ไปพร้อมกบัท่ีพระองค์
เขียนด้วยตนเอง ครัน้ส าเร็จครบถ้วนแล้วพระองค์ก็ขอพระแก้วมรกตเจ้าจาก
เจ้าพระนครลงักาพระสหาย น าลงส าเภาพร้อมด้วยพระปิฎกธรรมท่ีเขียนโดย
ชาวพุกามล าหนึ่ง  และยกเอาพระปิฎกธรรมท่ีชาวเมืองลังกาช่วยกันเขียน
พร้อมพระภิกษุ 8 องค์ ลงส าเภาล าหนึ่งออกจากลงักาทวีป ส่วนพระองค์นัน้
เสดจ็ขึน้สูห่ลงัม้าแก้วหสัดรเหาะกลบัพระนครพกุาม คอยทา่ส าเภาสองล านัน้ 
ก็เห็นแต่ส าเภาพระปิฎกธรรมเจ้าเข้ามาแต่ล าเดียว ส่วนส าเภาอนัทรงพระ
ปิฎกธรรมและพระแก้วเจ้านัน้ได้ข่าวว่าพลดัเข้าไปในเมืองอินทปัตมหานคร 
พระองค์จงึขึน้สู่หลงัม้าแก้วอาชาไนยล่องไปในอากาศเวหา สูอ่ารามแห่งหนึ่ง
ใกล้เมืองอินทปัตมหานคร  พระองค์ก็ถ่ายปัสสาวะลงเหนือหลังศิลา  น า้
ปัสสาวะนัน้ก็ลอดหินนัน้ลงมา   

เ ม่ือมีพระภิกษุมาเห็นยังน า้มูตรท่ีลอดหินลงไปเกิดความเป็น
มหัศจรรย์   จึงสอบถามพระเจ้าอนุรุธราชาธิราช   จึงได้ความเขวไปว่าเจ้า
พระนครพกุามใช้ให้ข้ามาน าส าเภาอนัทรงพระแก้วเจ้ากลบัไป   พระสงัฆราช
นครอินทปัตได้น าความไปถวายพระพรขอให้พระเจ้ากรุงอินทปัตส่งคืนพระ
แก้ว พระเจ้าอินทปัตก็อ้างว่า พระแก้วเจ้าพลัดมาถึงบ้านเมืองของเรานี ้ก็
เพราะบุญสมภารของข้า  ข้าไม่ให้   เม่ือพระเจ้าอนุรุธราชาธิราชทรงทราบก็
ทรงกริว้โกรธ  จงึแสดงศกัดานภุาพโดยเอาดาบซึง่ท าด้วยไม้ทาด้วยฝุ่ นหินแล้ว
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จึงเหาะขึน้ไปสู่อากาศเวหากระท าประทกัษิณสะกดคนทัง้ปวง เอาดาบขีดให้
เป็นรอยท่ีพระศอของพระเจ้าอินทปัต  พระมเหสีและเสนาบดีตลอดจนคน
อ่ืนๆ  แล้วก็ป่าวร้องด้วยพระสุรสิงหนาทว่าจะตัดศีรษะท่านทัง้ปวง เจ้า
อินทปัตจึงให้อ ามาตย์สองคนไปเจรจากับพระเจ้าอนรุุธว่าจะคืนส าเภาและ
พระแก้วมรกตไปให้   ขอให้พระเจ้าอนุรุธกลบัไปก่อน   พระองค์จึงทรงม้า
กลบัถึงพระนครพุกาม  สุดท้ายเจ้าอินทปัตส่งคืนไปให้แต่ส าเภาและพระ
ปิฎกธรรม พระองค์จงึตดัพระทยัไม่อาลยักบัพระแก้วเจ้านัน้   ด้วยทรงเห็นใน
น า้พระทัยว่า  อินทรปัตมหานครมีความปรารถนาจะใคร่ได้พระแก้วเจ้าไว้
ปฏิบตัิรักษา พระองค์ก็ยกย่องพระพุทธศาสนาในเมืองพุกามให้รุ่งเรืองงาม
มากนัน้แล 
 พระแก้วมรกตเจ้าเ มื ่อได้ประดิษฐานอยู ่ในอินทปัตมหานคร 
พระมหากษัตริย์  เสนาอ ามาตย์ราชมนตรี  ตลอดจนชาวเมืองทัง้ปวง  ได้
ปฏิบตัิบชูารักษาอยู่เป็นนิตย์ แตน่ัน้พระพทุธศาสนาของพระบรมพทุธครูเจ้า
ก็รุ่งเรืองงามไปทัว่สกลชมพทูวีปทัง้ปวง  ด้วยอานภุาพแหง่พระแก้วเจ้านัน้แล 
พระแก้วเจ้าได้ประดิษฐานอยู่ในเมืองอินทปัตมหานครนับได้หลายชั่ว
พระมหากษัตริย์ ตกมาถึงสมัยพระเจ้าเสนกราชกษัตริย์ มีพระโอรสเอา
แมลงวนัหวัเขียวมาเลีย้งไว้ตวัหนึง่ ปโุรหิตอาจารย์ของพระเจ้าเสนกราช มีลกู
ชายก็เลีย้งแมงมมุเสือตวัหนึ่ง  กมุารทัง้สองถือเอาของเล่นแห่งตนไปเล่นอยู่
ด้วยกนัทกุวนั   

วนัหนึ่งแมงมุมเสือของบุตรปโุรหิตกินแมลงวันหัวเขียวของเจ้าราช
บุตร  เจ้าราชบุตรจึงร้องไห้เป็นนกัหนา บ่าวชายของราชบุตรจึงกราบบงัคม
ทลูให้พระเจ้าเสนกราชทรงทราบ  พระองค์ก็ทรงกริว้และให้เพชฌฆาตไปจบั
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บตุรปโุรหิตไปถ่วงน า้  ด้วยเหตวุ่าพระเจ้าเสนกราชไม่ทรงธรรม  พญานาคจงึ
กระท าปาฏิหาริย์บนัดาลให้น า้ท่วมเมืองอินทปัตมหานครเกิดฉิบหายผู้คน
จมน า้ตายเป็นอนัมาก แต ่นัน้ย งัม ีมหาเถรเจ้าองค ์หนึ ่งท ่านยกเอา  
พระแก้วเจ้าขึน้สูส่ าเภาล าหนึ่ง แล้วก็ออกหนีไปแตเ่มืองอินทปัตมหานครแล้ว
ก็ขึน้ไปสูบ้่านแหง่หนึง่ฝ่ายหนเหนือนัน้แล 
 พระเจ้าอาทิตยราช พระมหากษัตริย์ผู้ ทรงครองราชสมบตัิในกรุงศรี
อยธุยา  ครัน้เม่ือทราบวา่น า้ทว่มเมืองอินทปัตมหานคร  ก็ทรงพระวิตกไปเป็น
อันมาก กลัวแต่พระแก้วเจ้าจะฉิบหายเสีย จึงเสด็จไปพร้อมจตุรงคเสนา
ทแกล้วทหารเป็นอนัมาก ครัน้ไปถึงเมืองอินทปัตมหานครแล้ว ก็ให้สืบสวนจน
ได้พระแก้วมรกตเจ้าแล้ว  จึงกวาดต้อนผู้คนท่ีสมคัรกบัพระแก้วเป็นอนัเสด็จ
กลบักรุงศรีอยุธยาแล  พระเจ้าอาทิตยราชพระมหากษัตริย์ทรงมีน า้พระทัย
เล่ือมใสยินดีในพระแก้วเจ้าเป็นท่ีสดุ ให้จดัแจงแตง่การฉลองบชูาพระแก้วเจ้า 
มีแก้วและเงินค าเป็นประธาน ฝ่ายคนทัง้ปวงอนัอยู่ในทิศทัง้ 4 และทัง้ 8 ตา่ง
ก็น าสิ่งของคือแก้วแหวน เงิน ทอง ธูปเทียน แลดอกไม้อันมีกลิ่นสุคนธรส
ตา่งๆ มาพร้อมกนั  แล้วฉลองบชูาพระแก้วเจ้านัน้สิน้กาลอนันานได้เดือนหนึ่ง 
แล้วอัญเชิญพระแก้วมรกตเข้าประดิษฐานในมหาเวชยันต์ปราสาท  พร้อม
ประดับด้วยเค ร่ื องสักการบูชา โดยมีสิ่ งของประณีตมี ราคาทั ง้ สิ น้ 
พระพุทธศาสนาของพระพุทธครูเจ้าก็รุ่งเรืองงามมากในนครศรีอยุธยา  หาท่ี
จะประมาณมิได้  พระแก้วมรกตด ารงอยู่กรุงศรีอยุธยาช้านานหลายชั่ว
พระมหากษัตริย์ 
 ตอ่มาเจ้าพระก าแพงเพชร ซึง่เป็นพระญาตขิองพระเจ้ากรุงศรีอยธุยา 
ลอยลงมาทลูขอพระแก้วเจ้าขึน้ไปไว้ในเมืองก าแพงเพชร  ท่านก็ปฏิบตัิบูชา
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รักษาพระแก้วเจ้าต่อไป  มินานราชบุตรท่ีได้ไปเป็นเจ้าของเมืองละโว้ ระลึก
นึกถึงพระแก้วเจ้าเป็นท่ีสดุ  อยากได้พระแก้วเจ้าเพ่ือไว้ปฏิบตัิรักษาบชูา  จึง
อ้อนวอนพระราชมารดาให้กราบทลูขอพระแก้วเจ้าจากพระราชบดิา พระองค์
ก็ทรงพระราชเมตตาในพระราชโอรส  จึงทรงตรัสแก่พระมเหสีว่าพระแก้วเจ้า
นัน้อยู่ในอารามท่ีนบัเป็นหลายองค์อยู่  ถ้าเจ้าราชโอรสทรงรู้จกัพระแก้วเจ้า
เป็นแน่แท้ก็ให้เอาไปเถิด ดงันัน้ฝ่ายอคัรมเหสีและพระราชโอรสจึงขอให้นาย
ประตชู่วยออกอุบายเอาดอกไม้แดงทอดไว้ท่ีฝ่าพระหตัถ์พระแก้วเจ้าในตอน
กลางคืน   เม่ือเจ้าราชบตุรเข้าไปในปราสาทพระแก้วเจ้า  ก็ให้บา่วชายยกเอา
องค์พระแก้วเจ้าซึ่งนายประตูได้ท าเคร่ืองหมายไว้ พาไปยังเมืองละโว้ได้
ปฏิบตับิชูารักษาพระแก้วเจ้าได้ปีปลายเก้าเดือนแล้วก็น ากลบัไปสง่คืนให้เจ้า
เมืองก าแพงเพชรพระราชบดิา 
 พระยาพรหมทตัครองราชสมบตัิในเมืองเชียงราย  ทราบว่าเจ้าเมือง
ก าแพงเพชรซึ่งเป็นมิตรไมตรีต่อกัน  ได้พระแก้วมรกตมาปฏิบตัิบูชารักษา 
ปรารถนาอยากได้มาปฏิบัติบูชารักษาในเมืองเชียงราย   จึงพาเอาเสนา
อ ามาตย์ไพร่พลสู่เมืองก าแพงเพชร  ทูลขอและแห่พระแก้วมรกตจากเมือง
ก าแพงเพชรขึน้ไป  ณ  เมืองเชียงราย  ท่านก็ปฏิบตัิบชูารักษาเป็นนิตย์ทกุวนั
มิได้ขาด ครัน้ต่อมาเจ้าเมืองเชียงใหม่เกิดอริวิวาทกันกับเจ้าเมืองเชียงรายผู้
เป็นอา  ยกไพร่พลโยธาทแกล้วทหารจ านวนมาก  ขึน้ไปรบพุ่งกับเมือง
เชียงรายเจ้าเมืองเชียงใหม่ชนะ  ท่านก็ให้คนทัง้ปวงอนัเชิญเอาพระแก้วเจ้า
และกวาดต้อนผู้คนไปยงัเมืองเชียงใหม ่ท่านก็ให้บอกกล่าวป่าวร้องราษฎรทัง้
ขอบแขวงทุกต าบล ซึ่งได้น าเคร่ืองสักการบูชาเป็นจ านวนมาก จดัฉลองบูชา
พระแก้วเจ้า 7 วนั 7 คืน นัน้แล  
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เจ้าเมืองเชียงใหม่ได้ปฏิบตัิบูชารักษาพระแก้วเจ้าตลอดเร่ือยมาถึง
ราชตระกูลลูกหลานได้ครองราชสมบัติในเมืองเชียงใหม่สืบต่อกันมา 
พระพทุธศาสนาในครัง้นัน้ก็รุ่งเรืองงามเป็นท่ีสดุ  ด้วยเดชานภุาพพระแก้วเจ้า
พระองค์นัน้   นบัตัง้แต่องค์สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสตราจารย์ทรงเสด็จ
ดบัขนัธปรินิพพาน  จนพระแก้วเจ้าประดิษฐานอยู่  ณ  เมืองเชียงใหม่  พระ
พทุธศกัราชลว่งมาได้ 2000 ปี  
 ครัน้อยู่มาพระมหากษัตริย์ผู้ เป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่ ยินข่าวสารว่า 
พระโพธิสารพระมหากษัตริย์ผู้ครองเมืองศรีสตันาคนหุตอุดมรัตนชวาละวัติ
มหานคร  มีบญุฤทธ์ิและอิทธิฤทธ์ิ  มหิทธิศกัดานภุาพมากนกั  ด้วยความยินดี
จึงให้อ ามาตย์น าพระราชธิดาช่ือว่านางยอดค าราชกัญญา ไปถวายพระเจ้า
โพธิสารและได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นอัครมเหสี มีพระนามใหม่ว่า นางหอสูง 
ตอ่มาก็ได้ประสตูพิระโอรสทรงพระนามว่าเจ้าไชยเชษฐาราชกมุาร หลงัจากท่ี
ได้พระราชทานพระธิดาไปมินาน  เจ้าเมืองเชียงใหม่ก็สวรรคต จะหาตระกูล
วงศาเจ้านายท่ีสืบราชสมบตัิครองบ้านครองเมืองไม่ได้  เสนาอ ามาตย์ แล
ราชบัณฑิต  มหาสังฆราชร่วมปรึกษาหารือในสิหิงคมหาอาราม  แล้วไป
อัญเชิญพระไชยเชษฐาราชกุมารอันเจริญอายุได้สิบสองปี  มาเป็นกษัตริย์
ครองเมืองเชียงใหม ่ผา่นไปได้ 3 ปี 

เม่ือพระไชยเชษฐาราชกมุารได้ทราบขา่วพระเจ้าโพธิสารราชกษัตริย์
พระราชบดิาสวรรคต จงึเสดจ็กลบัไปศรีสตันาคนหตุอดุมรัตนชวาละมหานคร 
เพ่ือดแูลบ้านเมือง และท าบญุให้ทานพร้อมญาติพ่ีน้องถวายพระราชกศุลแก่
พระราชบดิา ในการเสด็จไปนัน้พระองค์ก็ได้อาราธนาเชิญเอาพระแก้วเจ้ามา
ด้วย และได้อญัเชิญขึน้ประดิษฐานไว้ในปราสาทท่ีพระเจ้าแทรกค าอยู่ จดั
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ฉลองบูชาคณุพระแก้วเจ้า พร้อมท าบุญท าทานนาน 7 วนั 7 คืน พระองค์ก็
ปฏิบตัิบูชารักษาพระแก้วเจ้าอยู่เป็นนิตย์มิได้ขาด  จนเวลาล่วงเลยไป 3 ปี  
ทางเชียงใหม่ไม่มีพระมหากษัตริย์ครอบครองราชสมบตัิก็เกรงจะเกิดความ
พิบตัิฉิบหายเสีย  จึงได้อญัเชิญพระเมกฎุิราชาภิเษกขึน้ครองราชสมบติั
เป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่  พระไชยเชษฐาธิราชเม่ือทรงได้ทราบข่าวทรงกริว้โกรธ
นัก จึงเกณฑ์เสนาอ ามาตย์ไพร่พลโยธาทแกล้วทหารยกไปตีเมืองเชียงแสน
เร่ือยมาถึงปลายแดนเมืองเชียงใหม ่ ทรงทราบว่าพระเมกฎิุยกเมืองเชียงใหม่ไป
ถวายพมา่และพมา่ได้ยกทพัมาชว่ยเมืองเชียงใหม่เป็นอนัมาก   ครัน้จะท าศกึ
สงครามให้นานออกไป  ไพร่ลาวตายก็เสียข้าพระราชบิดากูก็จะฉิบหายทัง้
สองฝ่าย ดงันัน้พระองค์จงึเลิกทพักลบัไปตัง้อยูใ่นเมืองเชียงแสนนาน 9 ปี  จงึ
เลิกทพักลบัเมืองศรีสตันาคนหตุหลวงพระบาง 
 พระไชยเชษฐาธิราชทรงด าริว่าเมืองชวาละวตัิมหานคร  (นครหลวง
พระบาง)  นัน้คบัแคบมีภูเขาใหญ่น้อยมากมายไม่เหมาะท่ีจะเป็นราชธานี 
พระองค์จึงพาเอาเสนาอ ามาตย์ไพร่พลทัง้ปวงไปสร้างบ้านแปงเมืองอยู่ในท่ี
อนักว้างขวาง  ท่ีนครเวียงจนัทน์  สถาปนาเป็นราชธานีแห่งใหม่  ได้อญัเชิญ
พระแก้วเจ้าและพระแซกค าเจ้าขึน้ประดิษฐานในปราสาทภายในวงัของทา่น 
ให้ท าการสมโภชบูชาท าบญุให้ทานนานได้เดือนหนึ่ง  จึงเสร็จกาลด้วยเดชะ
การท าบุญนัน้  พระองค์ก็อยู่ครอบครองราชสมบตัิเมืองเวียงจนัทน์ราชธานี
ด้วยอนัเป็นบรมสขุเกษมตอ่แดนอายขุองพระองค์นัน้แล 
 ครัน้ถึงจลุศกัราช  1141  สมเด็จพระเจ้ามหากษัตริย์ศกึและพระเจ้า
สุรสีหพิษณวาธิราชได้ยกพยุหโยธาทัพขึน้ไปปราบเมืองศรีสัตนคนหุต
เ วียงจันทน์   ด้วยอ านาจพระบารมีสมเด็จพระเ จ้ามหากษัต ริ ย์ศึก  
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ซึ่งควรเป็นผู้ครอบครองปฏิบตัิบูชาพระรัตนปฏิมากรพระองค์นี  ้  จึงได้เมือง
เวียงจนัทน์ อัญเชิญพระรัตนปฏิมากรและพระบาง  แล้วเลิกทพักลบัลงมาไว้
ท่ีพระอุโบสถวดัอรุณราชวรารามภายในพระราชวงั  เสร็จแล้วจึงให้อญัเชิญ
พระมหามณีรัตนปฏิมากรและพระบาง ขึน้ประดิษฐานในโรงและให้มีการ
สมโภชต่างๆ ครัน้สิน้รัชกาลพระเจ้าตากสิน  พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหากษัตริย์ศกึ ทรงพระราชด าริว่าพระพทุธรัตนปฏิมากรพระองค์นีเ้ป็นแก้ว
อย่างดีวิเศษ  ไม่สมควรท่ีจะประดิษฐานอยู่ท่ีเมืองธนบุรี    จึงทรงสถาปนา
สร้างพระอุโบสถในพระบรมมหาราชวงัขึน้ท่ีกรุงเทพทวารวดีศรีอยธุยา   ฝ่ัง
ฟากตะวนัออกเมืองธนบรีุ จลุศกัราช 1146 ปีมะโรงฉศก ณ วนัจนัทร์ แรม สิบ
สองค ่า เดือนส่ี จึงให้อญัเชิญพระพทุธรัตนปฏิมากรลงเรือพระท่ีนัง่ก่ิงพร้อม
ด้วยเรือขบวนแห่ข้ามฝากมาเข้าพระบรมมหาราชวงั อญัเชิญประดิษฐานใน
พระอโุบสถอารามใหม ่พระราชทานพระนามวา่ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
 

           เมื่อนครใดเสือ่มศีลธรรม    

   พระแก้วมรกตก็อ าลาจากไป 
           พระแก้วมรกตเสด็จเข้าไปยงันครใด  

   ในนครนัน้พระพทุธศาสนาก็รุ่งเรือง 
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พระบรมราชาธิบาย ของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั  ทรงมีพระบรมราชาธิบายไว้

ในต านานพระแก้วมรกต ดงันี ้(กรมศลิปากร, 2504: 1-3)  
...จงฟังต านานเร่ืองพระแก้วมรกต และพระแก้วมรกตเป็นแท่งทึบ
องค์ใหญ่นี้ คนเก่าที่ได้เลื่อมใสในพระพทุธศาสนา ซ่ึงเราไม่รู้จักชื่อ
และต าบลและคราวครั้งเป็นแน่ลงไป ท่านได้สร้างไว้เป็นที่สกัการบูชา
ก่อนหลายปี แต่พทุธศกัราช 1979 คริสตศกัราช 1436 ปี ก็แต่เร่ืองราว
ที่ควรเชื่อได้ส้ินสงสยัเป็นแน่ แต่เดิมเมื่อแรกสร้างนัน้เราหาได้ไว้ไม่ 
นิทานทีเ่มืองเขมรบ้าง  ไทยบา้ง ลาวพงุด าบา้ง ลาวพงุขาวบ้าง แต่ง
ไว้ก็มีอยู่มาก แต่ต่างคนต่างว่าตามได้ยินและคาดคะเนผิดๆ กนัมาก
นัก จะเอาเป็นประมาณลงไม่ได้ เราจะขอกล่าวเร่ืองราวพระแก้ว
มรกตนัน้ ตัง้แต่ครั้งทีไ่ดค้วามเป็นแน่ ซ่ึงผูฟั้งคดัคา้นมิไดใ้หท่้านฟัง 

 เมื่อพทุธศกัราช 1979 คริสตศกัราช 1436 ปี พระแก้วมรกตองค์นี้อยู่
ในพระสถูปใหญ่เก่าองค์หน่ึง ณ เมืองเชียงราย ครั้นพระสถูปเจดีย์
นั้นต้องอสุนีบาตพงัลงมาแล้ว ชาวเมืองเชียงรายได้เห็นเป็นองค์
พระพทุธรูปปิดทองค าทึบทัง้องค์ ก็ส าคญัว่าพระพุทธรูปศิลาสามัญ 
จึงเชิญไปไว้ในวิหารที่ไว้พระพทุธรูปในวดัแห่งหน่ึง แต่นัน้ไป 2 เดือน 
3 เดือน  ปนูที่ลงรักปิดทองหุ้มทัง้องค์พระนัน้กะเทาะออกที่ปลาย
พระนาสิก เจ้าอธิการในอารามนัน้ได้เห็นเป็นแก้วสีเขียวงาม จึงแกะ
ต่อออกไปทัง้พระองค์ คนทัง้ปวงจึงได้เห็นและทราบความว่า เป็น
พระพุทธรูปแก้วแท่งทึบทั้งแท่งบริสุทธ์ิดี ไม่บุบสลาย คนชาว
เชียงรายและเมืองลาวอืน่ๆ ก็ตืน่กนัไปบูชานมสัการมากมาย... 
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ในการสร้างพระแก้วมรกตนัน้ได้ทรงพระราชนิพนธ์ไว้วา่  
...ฝีมือช่างทีท่ าพระพทุธรูปพระองค์นีน้ัน้เล่า เมื่อพิจารณาเทียบเคียง
ดู ก็เห็นเป็นฝีมือช่างที่เอกทีเดียวในครั้งหลงัคราวหน่ึง จะเป็นฝีมือ
ช่างข้างอินเดีย คือเมืองเบงคอละราฐสรุัฐแลเมืองแขกพราหมณ์ข้าง
เมืองมชัฌิมประเทศทีไ่ทยเรียกเมืองเทศนัน้ก็มิใช่เลย 
  อน่ึงจะเป็นฝีมือสิงหฬ มอญ พม่า เขมร และไทยเหนือ และ
จีนก็มิใช่ ดูฝีมือไม่ใกล้เคียงคล้ายคลึงกนักบัพระพทุธรูปซ่ึงเป็นฝีมือ
ช่างในเมืองทัง้ปวงทีอ่อกชื่อมา ถ้าจะว่าเป็นฝีมือเทวดาดงัต านานว่า 
ก็เห็นว่าฝีมือเทวดาคงจะผิดกว่าฝีมือช่างมนุษย์ทัง้ปวงทีเดียว เมื่อ
เปรียบเทียบไปโดยละเอียด ดูเหมือนว่าจะเป็นฝีมือช่างลาวเหนือ
โบราณข้างเมืองเชียงแสน เห็นคล้ายคลึงมากกว่าฝีมือช่างเมืองอื่น 
แลถึงจะเป็นช่างที่เมืองลาวก็จะเป็นช่างดีช่างเอกทีเดียวมิใช่เลว
ทราม ดว้ยเป็นของงามดีเกลีย้งเกลามากอยู่ไม่หยาบคาย...   
(กรมศลิปากร, 2504: 269 - 270) 
  

 พระบรมราชาธิบายของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวันัน้ 
พระแก้วมรกตอาจสร้างขึน้ในอาณาจกัรล้านนา ก่อนพทุธศกัราช 1979 ในปี  
พ.ศ. 2455 กรมศิลปากรได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี  เป็นผู้
ศึกษารูปทรงพระแก้วมรกต  ได้สรุปความเห็นไว้ว่า “น่าจะเป็นฝีมือช่าง
ท้องถ่ิน ในอาณาจักรลานนาไทย  หรือเป็นฝีมือช่างทางเมืองเหนือของไทย  
ถา้จะจดัยคุสมยัทางโบราณคดี พระแก้วมรกตน่าจะสร้างข้ึนในสมยัเชียงแสน
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รุ่นหลงั ไม่ใช่ฝีมือช่างชาวต่างประเทศ  ดงัเข้าใจมาแต่เดิม”  (กรมศิลปากร 
อ้างถึง อโนชา อ่ิมเอิบ, 2533: 14 – 15)  

จากการศกึษาวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ด้านรูปแบบศิลปะและต านาน
ระหวา่งพระแก้วมรกตกบัพระพทุธรูปหินทรายสกลุช่างพะเยา  ศาสตราจารย์
ดร.ศกัดิ์ชัย สายสิงห์  นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  สามารถใช้เป็นหลกัฐานช่วยสนบัสนุนได้ว่า  พระแก้วมรกตน่าจะ
สร้างขึน้ในอาณาจักรล้านนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองเชียงราย  บริเวณ
เมืองเวียงชัยอันเป็นสถานท่ีค้นพบพระพุทธรูปหินทรายท่ีมีรูปแบบศิลปะ
ใกล้เคียงกนัเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคนิคประติมากรรม 
ความสมัพนัธ์ดงักลา่วนี ้ นา่จะมีต้นเค้ามาจากพระแก้วมรกตเป็นส าคญั และ
คงมีอายุอยู่ในระยะเวลาใกล้เคียงกันคือราวต้นพุทธศตวรรษท่ี 20 ซึ่งเป็น
ช่วงแรกท่ีพระแก้วมรกตยงัประดิษฐานอยู่ท่ีเมืองเชียงรายก่อนท่ีจะน าไปบรรจุ
ไว้ในองค์เจดีย์และมาค้นพบอีกครัง้ในปี พ.ศ. 1979 จากนัน้ จงึได้มีการอญัเชิญ
ไปตามเมืองต่างๆ  ซึ่งเร่ืองราวดงักล่าวเป็นท่ีทราบกันโดยทั่วไป  (ศกัดิ์ชัย 
สายสิงห์, 2554: 12 - 13) 
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พระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ไมท่รงเคร่ือง 
                    ที่มา: http://e-shann.com/?p=9284 

http://e-shann.com/?p=9284
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พระแก้วมรกตสร้างในสมัยศรีวิชัย ข้อมูลด้านใหม่ทางประวัติศาสตร์
พุทธศาสนา 
 ถ้าหากพิจารณาประวตัิความเป็นมาของพระแก้วมรกต  จากต านาน
พระแก้วมรกตพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ “การเร่ือง
ข้างต้นนัน้ไม่มีพยานมากยกไว้ก่อน จะขอกล่าวข้อความเร่ืองพระมหามณี
ร ัตนปฏิมากรพระองค์นี ้ แต่ที ่ควรจะเ ชื ่อได ้แลแต่โดยอน ุมานตาม
สลกัส าคญั ที่มีในองค์พระพุทธปฏิมากรนั้น...” (กรมศิลปากร, 2504: 268) 
และบทความเร่ืองพระแก้วมรกตคือ พระพุทธรูปล้านนาที่มีความสัมพนัธ์
ทางด้านรูปแบบกับพระพุทธรูปหินทรายสกุลช่างพะเยา   ความตอนหนึ่ง
ว่า  

จากการศึกษาของนกัวิชาการทางด้านประวติัศาสตร์ศิลปะได้มีข้อ
สนันิษฐานเก่ียวกบัการก าหนดอายุพระแก้วมรกตอยู่ 2 ข้อ คือ ข้อ
แรกเชื่อว่าสร้างข้ึนในอินเดียหรือลังกาและได้อัญเชิญมายังเมือง
ต่างๆ ตามทีป่รากฏในต านาน  กบัอีกข้อหน่ึงเชื่อว่าเป็นพระพทุธรูปที่
สร้างข้ึนในอาณาจักรล้านนา จากรูปแบบศิลปะของพระแก้วมรกต 
เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ประทับนั่งขัดสมาธิราบเหนือฐานหน้า
กระดานเกลี้ยง  มีพระพกัตร์ค่อนข้างกลมคล้ายพระพทุธรูปล้านนา
ระยะแรก...(ศกัด์ิชยั สายสิงห์, 2554: 5) 
 
 

 ข้อมลูทัง้ 2 ชดุท่ียกขึน้มานัน้ เม่ือพิจารณาถึงความท่ีว่า “แลแต่โดย
อนุมานตามสลกัส าคญั”  กับ  “มีข้อสนันิษฐาน”  แสดงให้เห็นว่าเร่ืองประวัติ
และความเป็นมาของพระแก้วมรกตควรท่ีนกัประวตัิศาสตร์พุทธศาสนา   และ      
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นักโบราณคดี  รวมทัง้ท่านท่ีสนใจควรได้มีการศึกษาค้นคว้าและน ามา
เผยแพร่ตอ่ไปได้อีก ข้อมลูใหมท่างประวตัิศาสตร์ท่ีวา่ พระแก้วมรกตของไทย
นา่จะสร้างขึน้ในสมยัศรีวิชยั ซึง่เป็นสมยัท่ีพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสงูสุด
ยุคหนึ่ง ดงัข้อความในต านานพระแก้วมรกตท่ีได้กล่าวถึง “นครปาตลีบุตร”  
นา่จะมิใชน่ครปาตลีบตุรในอินเดีย  

จากการสืบค้นไม่พบหนังสือต านานพระแก้วมรกตท่ีแต่งขึน้เป็น
ภาษาของประเทศอินเดีย ศรีลงักา และพม่าเลย (อโนชา อ่ิมเอิบ, 2533: 17)  
มีเหตผุลสมัพนัธ์ท่ีว่า  ในสมยัโบราณท่ีพระมหากษัตริย์ลงมาตัง้นครพนัพาน
ท่ีต าบลเวียงสระ  ในอ าเภอบ้านนาสาร  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี เม่ือประมาณปี
พ.ศ. 900 – 1100  ตัง้นครตามพรลิงค์ท่ีนครศรีธรรมราช เม่ือประมาณปี  พ.ศ.
1100 – 1200  ตัง้นครโพธ์ิศรีไชยา เม่ือประมาณปี พ.ศ. 1200 – 1400  เร่ือง
ของนครโบราณรอบอ่าวบ้านดอน  สามนครนีเ้ป็นเร่ืองนานแสนนาน  จนคน
ไทยในสมยันัน้ได้เขียนต านานกล่าวถึงนามพระมหากษัตริย์ในนครทัง้สามนี ้
ว่า “พระเจ้าศรีธรรมาโศก” เหมือนกันไปทัง้หมด เพราะท่านเป็นลูกหลานของ
พระเจ้าศรีธรรมาโศก (อินเดีย)  และยังสามารถท าให้นครทัง้สามนีมี้พุทธ
ศาสนารุ่งเรืองเชน่เดียวกบัในนครปาตลีบตุรของอินเดียได้ด้วย ต านานไทยจึง
เรียกนครของพระเจ้าศรีธรรมาโศกเมืองไทยทัง้สามแหง่นีว้า่ “นครปาตลีบตุร” 
ไปด้วย (ธรรมทาส พานิช, 2551: 39) และข้อความท่ีทรงพระราชนิพนธ์ไว้วา่  

มีเร่ืองราวเล่ายืดยาวไปดุจมีคนได้รู้เห็นเป็นแน่แลความนัน้ใคร่ที่มัก
เชื่อง่าย ก็จะย่อมเห็นว่าเป็นจริง ตามต านานที่กล่าวมานัน้ที่ไม่เชื่อก็
จะคิดวิตกสงสยัไปต่างๆ ว่าพระพุทธรูปองค์นี้แลฝีมือเทวดาสร้าง
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พระพทุธเจ้ารูปร่างเหมือนอย่างนี้เป็นฝีมือเทวดาแน่แลว้ และจะเป็น
ทีส่งสยัไม่ตกลงกนั  
 

สมเด็จอมรินทราธิราชบพิตร และพระวิศณุกรรมเทพบุตรในต านาน
ไม่ใช่เทวดาแต่ทัง้สองพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์  สมเด็จพระอมรินทราธิ 
ราชหรือพระอินทร์ มีนามในภาษาสนัสกฤตว่าศรีนทรวรมเทวะ คือพระอินทร์
บรมเทพ ตามประวตัศิาสตร์ศรีวิชยั  ปรากฏวา่พระอินทร์เสวยราชย์ในปี พ.ศ. 
1230 – 1270 พระวิษณุกรรมเทพบุตร  มีนามในจารึกกรุงศรีวิชยั พ.ศ.1318  
พบท่ีวัดเวียงไชยาว่า วิษณุ(วิษฺณวาชโย)  พระวิษณุเสวยราชย์ในระยะ
ประมาณปี พ.ศ. 127 - 1330 (ธรรมทาส พานิช, 2552: 41 - 42)   
 พระพุทธลักษณะของพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ 
ประทบันัง่ขดัสมาธิราบเหนือฐานหน้ากระดานเกลีย้ง   มีพระพกัตร์คอ่นข้าง
กลม  มีชายสังฆาฏิยาวจรดพระนาภีฯ  ท่านผู้ รู้ให้ความเห็นว่าน่าจะเป็น
พระพทุธรูปท่ีจดัอยูใ่นสมยัเชียงแสน  การน าช่ือเมืองเชียงแสนมาตัง้ช่ือศิลปะ
สมยัเชียงแสน  พทุธศตวรรษท่ี 16 – 21 ซึ่งมีศิลปะแบบคปุตะและปาละของ
อินเดียกับโปลนนารุวะของลังกา  บางท่านก็ว่ามีศิลปกรรมสุโขทัย เช่น 
พระพทุธรูปสโุขทยัหมวดวดัตะกวน จงัหวดัสโุขทยั หรือศิลปะแบบเชียงใหม่ 
หรือศิลปะแบบพระพทุธรูปบุโรพทุโธในชวา และศิลปะแบบนครศรีธรรมราช
มาผสมอยู่ด้วย จะเห็นได้ว่ารูปแบบศิลปะมีการผสมผสานหลายแบบทีเดียว 
จึงท าให้พระพทุธรูปแบบสมยัเชียงแสนเป็นท่ีนิยมกนัมาก (บรรจบ เทียมทตั, 
2531: 26)         
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พระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร หรือ วชัรปราณี 
                    ที่มา: http://wathuahin.com/403.html 

 

http://wathuahin.com/403.html
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พระพุทธลกัษณะของพระแก้วมรกตท่ีส าคญั คือ มีพระอณุหิส หรือ
ตรีเนตรระหว่างพระขนง เดิมมีเพชรเม็ดเล็กๆ ฝังอยู่ ต่อมาพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั  ซึ่งมีพระราชศรัทธาในองค์พระแก้วมรกตมาก  ได้
ทรงบริจาคทรัพย์สว่นพระองค์  ซือ้เพชรเม็ดใหญ่ขนาดเทา่เม็ดบวั  น า้บริสทุธ์ิ
งดงามมาเปล่ียนใหม่เม่ือปี พ.ศ.2397 (อโนชา อ่ิมเอิบ, 2533: 14)  ประเด็น
น่าสนใจคือ พระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร หรือ วชัรปราณี เป็นเทวรูปส าริดสมยั
ศรีวิชยั  พบท่ีอ าเภอไชยยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  ถือเป็นศลิปะชิน้เอกชิน้หนึ่ง
ของโลก  ก็มีตรีเนตรเหมือนกับพระแก้วมรกต โดยธรรมทาส พานิช ให้
ความเห็นไว้วา่  

พระวิษณุกรรมสร้างพระแก้วมรกตให้เป็นตวัแทนของพระมหาธรรม
รักขิต ซ่ึงเป็นพระอรหนัต์ สร้างพระโพธิสตัว์วชัรปราณี ใหเ้ป็นตวัแทน
ของพระอินทร์ ผู้บรรลุนิพพานธรรมทัง้เป็นฆราวาส ปฏิมาทัง้สองนี้
สร้างด้วยฝีพระหตัถ์พระมหากษัตริย์ศิลปิน จึงได้ท าตรีเนตรเป็นตุ่ม
เล็กๆ ไว้ระหว่างพระเนตรของพระปฏิมาเป็นเคร่ืองหมายว่า “พระ
อินทร์ ทา้วสามตา จดัการเอง”(ธรรมทาส พานิช, 2551: 16) 
 

 ชินกาลมาลีปกรณ์จดไว้แมน่ย าวา่  พระเจ้าอนรุุธท่ีไปชิงพระแก้วเป็น
ลูกหลานของพระเจ้าอนุรุธท่ีตัง้จุลศักราช  จากพระนามพระเจ้าอนุรุธใน
ต านานนี ้  เราทราบได้ว่าต านานไทยโบราณเรียกพระนามกษัตริย์ทางแดน
มอญว่าพระเจ้าอนรุุธไปทุกพระองค์ในหลายยุค เหมือนกบัต านานไทยเรียก
พระเจ้าแผ่นดินทางไชยา เวียงสระ และนครศรีธรรมราชว่าศรีธรรมาโศกราช
ไปทกุๆ พระองค์ ตามต านานพระแก้วมรกตว่า พระเจ้าอนรุุธยกกองทพัม้ามา
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และเรือทรงพระแก้วมรกตถูกพาหนีไปอินทปัตได้  แสดงว่าลังกาทวีปใน
ต านานพระแก้วมรกตคงจะเป็นเกาะลังกาสิงหฬไม่ได้   ต้องเป็นเมือง
พระไตรปิฎกท่ีนครศรีธรรมราชจึงจะพอดี  คือยกกองทพัม้ามาจากเมืองมอญ
ได้  พาเรือทรงพระแก้วมรกตหนีไปนครอินทปัตได้ (ธรรมทาส พานิช, 2554: 
64) เป็นขอสนันิษฐานและอธิบายถึงลงักาทวีปวา่คือ นครศรีธรรมราช  ส าเภา
จึงสามารถพลดัเข้าไปถึงเมืองอินทปัตมหานครได้  พร้อมทัง้ได้แสดงแผนท่ี
การเดนิทางของพระแก้วมรกตไว้ด้วย 
 ข้อมลูทางประวตัิศาสตร์ว่าด้วย พระแก้วมรกตของไทย  น่าจะสร้าง
ในสมัยศรีวิชัยเป็นชุดข้อมูลท่ี “ธรรมทาส พานิช”  นักประวัติศาสตร์พุทธ
ศาสนาได้ค้นคว้าและเรียบเรียงขึน้ไว้เป็นหนงัสือเร่ือง  พระแก้วมรกตของไทย 
พิมพ์เผยแพร่ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2508 จนถึงฉบบัพิมพ์ครัง้ท่ี 6 พ.ศ. 2554 จึงเป็น
การเปิดประเด็นส าหรับนักประวัติศาสตร์พุทธศาสนา  นักโบราณคดี 
นกัวิชาการ  ตลอดจนผู้ ท่ีมีความสนใจใคร่ศึกษา ได้มีการศึกษาค้นคว้าและ
ตรวจสอบประวตัิและความเป็นมาของ พระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ     
พระแก้วมรกตกนัตอ่ไป 
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25 เล่าเร่ือง: พระพุทธมหามณีรัตนปฏมิากร พระแก้วมรกต 

 
 

แผนท่ีการเดินทางของพระแก้วมรกต 
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พัฒนาการทางประวัตศิาสตร์ท้องถิ่นชุมชนโบราณเมืองหนองบัวล าภู 
The Local Historical Development of Muang Nong Bua Lam Phu 
Ancient Community 
    

                                      ธีระวัฒน์  แสนค า1 / Teerawatt Sankom 
 
  

บทคัดย่อ 
 

 บทความนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ท้องถ่ินของชมุชนโบราณเมืองหนองบวัล าภู  ซึ่งตัง้อยู่ริมฝ่ังหนองบวั  ในเขต
ต าบลล าภ ู อ าเภอเมืองหนองบวัล าภ ู จงัหวดัหนองบวัล าภู 
  จากการศึกษาพบว่า  ชุมชนโบราณเมืองหนองบัวล าภูมีร่องรอย
มนุษย์เข้ามาอยู่อาศยัตัง้แต่ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 14 -16 ในวัฒนธรรม
ทวารวดี สืบเน่ืองมาจนถึงวฒันธรรมขอม และมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก
ในช่วงท่ีอยู่ภายใต้การปกครองของราชอาณาจักรล้านช้าง ตัง้แต่พุทธ
ศตวรรษท่ี 19 - 24  โดยมีสถานะเป็นเมืองหน้าด่าน  และเคยเป็นรัฐอิสระใน
ระหว่างปี พ.ศ.2302 - 2322  เมืองหนองบัวล าภูได้รับความเสียหายจาก
ภาวะสงครามจนถึงขัน้ทิง้เมืองอย่างน้อย 2 ครัง้  คือในปี พ.ศ.2302  และ 
พ.ศ.2370  แตด้่วยความท่ีมีสภาพภูมิประเทศเหมาะสมจึงมีผู้คนกลับมาตัง้
ถ่ินฐานสืบเน่ืองโดยตลอด  ในปี พ.ศ.2406 ได้ถูกยกขึน้เป็นเมืองอีกครัง้

                                                   
1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพระพทุธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั  
วิทยาลยัสงฆ์เลย อีเมล teerawattano@hotmail.com  
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ภายใต้การปกครองของราชอาณาจกัรสยาม  ในปี พ.ศ.2449 ถกูลดฐานะลง
เป็นอ าเภอขึน้กบัจงัหวดัอดุรธานี  จนถึงวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2536 จงึได้มีการยก
ฐานะขึน้เป็นจงัหวดัหนองบวัล าภ ู  
ค าส าคัญ: เมืองหนองบวัล าภ ู ชมุชนโบราณ  พฒันาการทางประวตัศิาสตร์   
 
Abstract 
 This article aimed to examine the local historical development 
of Muang Nong Bua Lam Phu ancient community located beside the 
lotus pond in Lam Phu Sub-district, Muang District, Nong Bua Lam Phu 
Province. 
  The study revealed that Muang Nong Bua Lam Phu ancient 
community had evidence of human habitation from the 9th Buddhist 
century to the 11th Buddhist century when the Davaravati culture and 
Khmer culture were still in existence. In this period, the ancient 
community was in a place of outpost town and greatly civilized under 
the rule of Lan Xang Kingdom between the 14th Buddhist century to the 
19th Buddhist century. Until 1759 A.D., the ancient community had 
become independent. In fact, this ancient community had been 
destroyed and abandoned because of wars for two times - in 1759 
A.D. and in 1827 A.D. However, due to the suitable geography of the 
ancient community where its natural resources were abundant, it 
attracted the people to return and settle permanently. In 1863 A.D., 
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Muang Nong Bua Lam Phu ancient community was promoted to city 
under the rule of Kingdom of Siam. However, the city was demoted to 
district under Udon Thani Province in 1906 A.D. Fortunately, Nong Bua 
Lam Phu District was promoted to province on 1st December 1993, and 
the province is still in existence as it is today. 
Keywords: Muang Nong Bua Lam Phu, Ancient community, 
                 The historical development 
 

ความน า 
 รอบๆ หนองบวั  หนองน า้ขนาดใหญ่ท่ีอยู่เชิงทิวเขาภูพานค า ในเขต
ต าบลล าภ ู อ าเภอเมือง  จงัหวดัหนองบวัล าภ ู มีการพบร่องรอยโบราณสถาน
อยู่บริเวณใกล้เคียงหนองบัวหลายแห่ง  ซึ่งน่าจะเป็นศาสนสถานประจ า
ชุมชนในบริเวณท่ีเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนโบราณเมืองหนองบวัล าภู  เมือง
โบราณท่ีมีความส าคญัและถือเป็นสว่นหนึง่ของอาณาจกัรกรุงศรีสตันาคนหุต
(ล้านช้าง) ชว่งประมาณพทุธศตวรรษท่ี 19 จนถึงปี พ.ศ.2371   
  เร่ืองราวของชมุชนโบราณเมืองหนองบวัล าภูปรากฏข้อมลูในเอกสาร
ประวตัิศาสตร์ชัน้ต้นหลายชิน้  ทัง้ในเอกสารพงศาวดารของล้านช้างและใน
พระราชพงศาวดารของสยาม  ปรากฏร่องรอยต าแหน่งท่ีตัง้ท่ีบ่งชีถ้ึงความ
เป็นชมุชนโบราณขนาดใหญ่  มีซากโบราณสถานหลายแหง่ท่ีสะท้อนถึงความ
รุ่งเรืองของชมุชนในชว่งพทุธศตวรรษท่ี 22-24  แตท่วา่ข้อมลูในเชิงพฒันาการ
ทางประวตัิศาสตร์ของเมืองหนองบวัล าภูนัน้  กลบัไม่ได้รับการศึกษาสืบค้น
และมีการน าเสนออย่างเ ป็นระบบเท่าท่ีควรจะเป็น  ส่วนใหญ่มักจะมี
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นกัวิชาการกล่าวถึงในลกัษณะผิวเผินมากกว่าการเจาะลึกในเชิงพฒันาการ  
หากจะมีอยู่บ้างก็เป็นการน าเสนอจากข้อมูลมุขปาฐะ  ต านานพืน้บ้านและ
เอกสารชัน้รอง  จึงท าให้ข้อมูลท่ีถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวางในปัจจุบันมี
ความคลาดเคล่ือนในหลายๆ กรณี 
  บทความนี ้  ผู้ เขียนจึงมีวัตถุประสงค์ท่ีจะน าเสนอข้อมูลเบือ้งต้น
เก่ียวกบัเมืองหนองบวัล าภ ู เพ่ือแสดงให้เห็นถึงพฒันาการทางประวตัิศาสตร์
ท้องถ่ิน  และบริบททางการเมือง  เศรษฐกิจ  สงัคมและวฒันธรรมท่ีเก่ียวข้อง  
รวมทัง้สภาพบริบทใกล้เคียงอ่ืนๆ ตัง้แต่ในช่วงแรกท่ีก่อตัง้ชุมชนขึน้ท่ีริมฝ่ัง
หนองบวัเม่ือประมาณพุทธศตวรรษท่ี 16 -18  การเป็นชุมชนเมืองในสังคม
แบบรัฐจารีตในวฒันธรรมล้านช้างและสยาม  จนถึงการปรับเปล่ียนสถานะ
มาเป็นศูนย์กลางของจังหวัดหนองบัวล าภูในปี พ.ศ.2536  โดยมีมุมมอง
การศึกษาจากพัฒนาการภายในเมืองเป็นหลัก  เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับ
การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ท้องถ่ินเมืองหนองบัวล าภูอย่าง
ละเอียดลุ่มลึก  และเพ่ือสร้างความเข้าใจในบริบททางประวัติศาสตร์ของ
เมืองหนองบวัล าภูตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้เกิดขึน้แก่วงวิชาการ        
ชาวหนองบวัล าภ ูและผู้สนใจทัว่ไป 
 

ชุมชนโบราณเมืองหนองบัวล าภู : ข้อมูลเชิงกายภาพ 
  ชุมชนโบราณเมืองหนองบวัล าภูเป็นชุมชนโบราณขนาดใหญ่  ไม่
ปรากฏลกัษณะผงัเมืองท่ีชดัเจน  เน่ืองจากไมมี่การขดุคนู า้และคนัดินท าแนว
เขตตวัเมือง  เอกสารประวตัิศาสตร์ในชว่งปี พ.ศ.2369-2371 ระบวุา่มีการน า
เสาไม้มาตัง้ร้อยเอ็นเป็นแนวก าแพง (หม่อมเจ้าทบัในกรมหลวงเสนีบริรักษ์, 
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2473:77) ยาว 30 เส้น  กว้าง 16 เส้น (จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 3 เลม่ 3, 2530: 
77)  เพ่ือรับศกึท่ียกกองทพัมาจากกรุงเทพมหานคร   
  ปัจจบุนับริเวณศนูย์กลางของเมืองตัง้อยู่ในเขตชมุชนบ้านกลางทาง
ทิศเหนือของหนองบวัหรือหนองซ าช้าง (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสาร
และจดหมายเหตุฯ, 2544: 41)  หนองน า้ใหญ่ซึ่งเป็นท่ีรวมน า้จากล าห้วย
เชียงท่ีไหลมาจากแนวทิวเขาภูพานค าท่ีอยู่ทางทิศตะวนัออก  และมีชุมชน
โบราณระดบัหมู่บ้านกระจายอยู่รอบหนองบวั และบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นท่ี
ราบลุ่มล าห้วยพะเนียง  โดยในปัจจุบนัพืน้ท่ีส่วนใหญ่อยู่ในเขตต าบลล าภู  
อ าเภอเมือง  จงัหวดัหนองบวัล าภ ู  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    “หนองบวั”  แหลง่น า้ขนาดใหญ่เชิงเขาภพูานค า ซึง่เป็นปัจจยัทางกายภาพที่ส าคญั 

    อนัสง่ผลตอ่พฒันาการของชมุชนโบราณเมืองหนองบวัล าภ ู
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   พืน้ท่ีตัง้เมืองหนองบัวล าภูเป็นท่ีราบลุ่มริมหนองบัว  มีล าห้วย
พะเนียงและล าห้วยเชียงไหลผ่าน  เป็นพืน้ท่ีคล้ายแอ่งกระทะ  ลาดเอียงจาก
ทิศตะวนัออกของเมืองซึ่งเป็นแนวทิวเขาภพูานค าไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้  
ซึ่งเป็นท่ีราบคอ่นข้างกว้างใหญ่ต่อเน่ืองไปทางทิศใต้ของตวัเมือง  ท าให้เป็น
บริเวณท่ีมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกและตัง้ถ่ินฐาน  ดงันัน้ 
เมืองหนองบวัล าภจูงึมีผู้คนเข้ามาตัง้ถ่ินฐานอยา่งตอ่เน่ือง แม้วา่ในเหตกุารณ์
ทางประวตัิศาสตร์เมืองนีจ้ะถูกทิง้ร้างด้วยภาวะสงครามถึงสองครัง้สองครา
ด้วยกนั 

  นอกจากนี ้  หนองบัวยังเป็นแหล่งน า้ท่ีมีสัตว์ต่างๆ ได้อาศัยด้วย  
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งคือ “ช้าง” จนท าให้หนองบวัมีช่ือเรียกอีกช่ือหนึง่ว่า “หนอง
ซ าช้าง”  เม่ือพิจารณาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างต านานเมือง
จ าปาศกัดิฉ์บบัพระยามหาอ ามาตยาธิบดี  ได้กลา่วถึงเจ้าปางค าวา่   

ในศักราชได้ 1003 ปีมะเส็ง ตรีศก (พ.ศ.2184) เจ้าปางค าบ้าน
หนองบวัล าภู  เดินช้างพลายพงั หมอควาญพร้อมกบัทา้วเพีย้ไพร่พล
ยกลงมาเที่ยวโพนแซก คล้องช้างตามอรัญราวป่าประเทศ  ก็ถึงเขต
แดนนครกาลจ าปากนาคบุรีศรีก็หยุดพกัอาศัยในนครได้หลายวัน  
เจ้าปางค าเห็นนางเภามีสิริรูปอนังาม เจ้าปางค าพูดจาลอบรักร่วม
สงัวาสดว้ยนางเภาจนมีครรภ์  แลว้เจ้าปางค าพร้อมด้วยท้าวเพี้ยไพร่
พลช้างต่อหมอควาญยกกลบัไปบา้นหนองบวัล าภู 
(พระยามหาอ ามาตยาธิบดี, 2512: 160-161) 
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  หลักฐานประวัติศาสตร์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า  บริเวณเมือง
หนองบวัล าภูเคยเป็นท่ีอยู่ของโขลงช้างป่าขนาดใหญ่มาก่อน  หรือเหมาะแก่
การเลีย้งช้าง  จนท าให้เจ้าปางค าซึ่งอาจมีต าแหน่งนายกองช้างหรือเจ้ากรม
ช้างของราชส านกัเวียงจนัทน์ได้น าช้างออกไปเลีย้งและแอบฝึกช้างอยู่ท่ีเมือง
นีก็้เป็นได้ (สิลา  วีระวงส์, 2539: 161)  ขณะเดียวกนัผู้ เขียนเคยได้ยินค าบอก
เลา่ในท้องถ่ินว่าเคยมีการขดุพบงาช้างวางเรียงกนัอยู่จ านวนมากบริเวณทาง
ทิศใต้ของหนองบวัใกล้กบัตลาดแลงแม่ส าเนียงในปัจจบุนัด้วย  สภาพงาช้าง
ท่ีพบบางก่ิงสมบรูณ์แตส่ว่นใหญ่อยูใ่นสภาพผพุงั   
 

ร่องรอยการเข้ามาของผู้คนริมฝ่ังหนองบัวก่อนการเกิดเมือง
หนองบัวล าภู 
  สภาพภูมิประเทศท่ีแวดล้อมชุมชนโบราณเมืองหนองบวัล าภู  ซึ่งมี
แนวทิวเขาภูพานค าทอดตวัยาวจากท่ีราบลุ่มแม่น า้พองทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้  ไปทางทิศตะวนัออกและโค้งยาวไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของเมืองหนองบวัล าภู  พืน้ท่ีทางทิศใต้มีภูเก้าเป็นแนวทิวเขาท่ี
ทอดตวัยาวไปเช่ือมกบัท่ีราบลุ่มแมน่ า้พอง  และพืน้ท่ีทางทิศใต้สว่นใหญ่เป็น
ท่ีดอนสลบัท่ีราบลุม่ล าห้วยสาขาของล าห้วยพะเนียงและแมน่ า้พอง 
 บริเวณท่ีราบลุ่มท่ีคัน่กลางระหว่างภูพานค ากับภูเก้าทางทิศใต้ของ
เมืองหนองบัวล าภู  ได้มีการส ารวจพบร่องรอยการตัง้ถ่ินฐานของมนุษย์
สมยัก่อนประวตัิศาสตร์ในเขตบ้านกุดคอเมย  ต าบลกดุดู ่ และบ้านกดุกวาง
สร้อย  ต าบลบ้านถ่ิน  อ าเภอโนนสงั  จงัหวดัหนองบวัล าภ ู ซึง่พบโครงกระดกู
มนุษย์  ภาชนะดินเผาทัง้แบบผิวเรียบและตกแต่งผิวด้วยการเขียนสีและ
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ลวดลายต่างๆ เคร่ืองดินเผา เคร่ืองมือเหล็กและเคร่ืองประดับส าริด อายุ
ประมาณ 2,500 ปีมาแล้ว  ถือว่าเป็นการพบร่องรอยการอยู่อาศยัของมนุษย์
ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในบริเวณใกล้เคียงกับเมืองหนองบวัล าภู (คณะกรรมการฝ่าย
ประมวลเอกสารและจดหมายเหตฯุ, 2544: 38) 
 ในขณะเดียวกันก็มีการส ารวจพบภาพเขียนสีบนผนงัถ า้ท่ีเก่ียวข้อง
กับพิธีกรรมของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตามเพิงผาและถ า้บนภูเก้า  
เช่น  ถ า้เสือตก  ถ า้จนัได  ถ า้พลานไฮ  ต าบลโคกม่วง  ถ า้มิม้และถ า้อาจารย์
สิม  ต าบลนิคมพฒันา  อ าเภอโนนสงั  เป็นต้น  ส่วนใหญ่เป็นภาพลายเส้น
ทรงเรขาคณิตแบบตา่งๆ  ภาพฝ่ามือ  ภาพคน  และภาพสตัว์  เช่น  ปลาและ
หมี  เป็นต้น  นอกจากนี ้  ยังพบภาพสลักบนผนังถ า้เป็นภาพลายเส้นทรง
เรขาคณิตแบบต่างๆ  ภาพปลา และอาวุธต่างๆ รวมอยู่ด้วย (กรมศิลปากร, 
2531: 73-75) 
 เม่ือเข้าสูส่มยัประวตัิศาสตร์ยคุแรก  ไมมี่การพบเอกสารหรือบนัทึกท่ี
เป็นลายลกัษณ์อกัษรเก่ียวกับการตัง้ถ่ินฐานของมนุษย์ในพืน้ท่ีริมหนองบวั  
แตมี่การพบร่องรอยศาสนสถานท่ีเก่ียวเน่ืองกบัพิธีกรรมทางพระพทุธศาสนา
สมยัทวารวดีในบริเวณทางทิศเหนือของหนองบวั  ซึ่งปัจจบุนัคือท่ีตัง้ของวัด
ศรีคูณเมือง  บ้านเหนือ  ต าบลล าภู  อ าเภอเมืองหนองบวัล าภู โดยได้พบ
เสมาหินหลายหลักสลักรูปสถูปตรงแกนกลางแผ่นหิน และมีจ านวนหนึ่งท่ี
เป็นแผ่นหินธรรมดาไม่มีการสลกัลวดลายใดๆ  ปักอยู่รอบซากอโุบสถขนาด
เล็ก เป็นศลิปะแบบล้านช้าง  
 
 



 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2558 

35 พัฒนาการทางประวัตศิาสตร์ท้องถิน่ชุมชนโบราณเมืองหนองบัวล าภู 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชิน้สว่นเสมาหินทรายทีม่ีรูปสถปูสลกัตรงแกนกลาง พบท่ีวดัศรีคณูเมือง  สนันิษฐานวา่มี
อายปุระมาณพทุธศตวรรษที่  15 - 16   ซึง่เป็นหลกัฐานทางโบราณคดีที่เก่ียวกบัการเข้า
มาตัง้ถ่ินฐานของมนษุย์ในพืน้ท่ีชมุชนโบราณเมืองหนองบวัล าภทูี่เก่าแก่ที่สดุ 
 
 

 
 

 
 
 
 
  
ซากอโุบสถเก่าศิลปะล้านช้าง(พทุธศตวรรษที่ 22 - 24) ภายในวดัศรีคณูเมือง  มีการใช้
ก้อนศิลาแลงสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่คล้ายวสัดกุารสร้างปราสาทในวฒันธรรมขอมในการ
ก่อสร้าง  สะท้อนให้เห็นวา่ชุมชนโบราณหนองบวัล าภเูคยรับวฒันธรรมขอมก่อนท่ีจะรับ
วฒันธรรมล้านช้าง   
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เสมาหินเหล่านีมี้ลักษณะคล้ายกับเสมาหินท่ีพบอยู่ในเขตอ าเภอ
บ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี  อ าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย  และอ าเภอชุมแพ  
จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งมีชุมชนโบราณสมัยทวารวดีและแหล่งเสมาหินขนาด
ใหญ่ท่ีพบในบริเวณใกล้เคียงกับท่ีตัง้เมืองหนองบัวล าภู  นักวิชาการ
สันนิษฐานว่ามีอายุประมาณพุทธศตวรรษท่ี 15 - 16 (ศรีศกัร  วัลลิโภดม, 
2546: 367- 414)  และจากหลักฐานทางโบราณคดีท่ีปรากฏสันนิษฐานว่า  
บริเวณวดัศรีคณูเมืองเป็นร่องรอยการตัง้ถ่ินฐานของมนษุย์ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุเท่าท่ี
มีการพบขณะนีใ้นพืน้ท่ีเมืองหนองบวัล าภู 
 นบัตัง้แต่พุทธศตวรรษท่ี 16  เป็นต้นไป  อารยธรรมขอมทัง้ในด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  เทคโนโลยีและการเมืองได้แผ่ไปทั่วทัง้พืน้ท่ีภาคอีสานใน
ปัจจุบนั  จนเกิดพฒันาการของบ้านเมืองใหม่ๆ ขึน้หลายแห่ง   โดยเฉพาะ
เมืองพิมาย  ในเขตจงัหวดันครราชสีมา ท่ีมีฐานะเป็นศนูย์กลางทางการเมือง
และวฒันธรรมในเขตอีสานใต้  และเมืองหนองหาน  ในเขตจงัหวดัสกลนครท่ี
เป็นศนูย์กลางความส าคญัของอีสานเหนือ  ประเพณีการปักเสมาหินก็คอ่ยๆ 
เส่ือมไปเพราะมีการก่อสร้างศาสนสถานท่ีเป็นปราสาทหรือสิ่ง ท่ี เ ป็น
สถาปัตยกรรมขึน้มาแทน (ศรีศกัร  วลัลิโภดม, 2546: 413)   
 ในท านองเดียวกัน  ภายในบริเวณท่ีตัง้เมืองหนองบวัล าภูก็ปรากฏ
ร่องรอยหลกัฐาน  คือ  ก้อนศลิาแลงรูปทรงส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่  จากลกัษณะ
แล้วน่าจะเป็นวสัดสุ าคญัในการสร้างปราสาทหรืออาคารในวฒันธรรมขอม
อยู่ในบริเวณวัดศรีคูณเมือง  ซึ่งถูกน ามาใช้สร้างเป็นส่วนฐานและผนังของ
อาคารท่ีอยู่ในวงล้อมของกลุ่มเสมาหินสมัยทวารวดี  ถึงแม้ว่าอาคารท่ีถูก
ก่อสร้างด้วยก้อนศิลาแลงนีจ้ะถูกใช้งานเป็นอุโบสถในทางพระพุทธศาสนา
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ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 22 - 24  แต่ก็มีความเป็นไปได้สูงว่า  ก่อนหน้านี ้
ก้อนศิลาแลงดังกล่าวน่าจะถูกน ามาสร้างในช่วงท่ีอารยธรรมขอมขยาย
อ านาจเข้ามา (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตฯุ, 2544: 
40)  อาจสร้างเป็นเทวสถานหรือพทุธสถานซึง่ก็ไม่ปรากฏหลกัฐานแนช่ดั  แต่
ภายหลังน่าจะถูกดัดแปลงให้เป็นอาคารอุโบสถทางพระพุทธศาสนาดงัท่ี
ปรากฏการใช้งานเร่ือยมา  ก่อนท่ีจะเลิกใช้หลงัมีการสร้างอุโบสถของวดัศรี
คณูเมืองหลงัใหม ่
 ดงันัน้  จากหลกัฐานดงักล่าวจึงสะท้อนให้เห็นว่า  ในช่วงประมาณ
พุทธศตวรรษท่ี 16 เป็นต้นมา  บริเวณท่ีตัง้เมืองหนองบวัล าภูได้มีมนุษย์มา
ตัง้ถ่ินฐานเป็นชมุชนแล้ว  และได้รับเอาวฒันธรรมขอมซึง่ขยายอ านาจเข้ามา
แทนท่ีวัฒนธรรมทวารวดี  ก่อนท่ีจะมีพัฒนาการของชุมชนใหญ่ขึน้และ
ปรากฏหลกัฐานความเป็นเมืองขึน้อย่างชดัเจนในหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์
ในราวพุทธศตวรรษท่ี 19  แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวเราไม่พบหลักฐานทาง
ประวตัิศาสตร์ท่ีแสดงให้เห็นถึงเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ภายในชุมชนโบราณแห่งนี ้ 
จึงยากท่ีจะสนันิษฐานว่ากลุ่มคนท่ีเข้ามาตัง้ถ่ินฐานและสร้างบ้านแปงเมือง 
ขึน้ในบริเวณริมฝ่ังหนองบวันีเ้ป็นคนกลุ่มใด  และมีรูปแบบวิถีชีวิตทางสงัคม
เป็นเชน่ใด 
 
เมืองชายแดน: สถานะเมืองหนองบัวล าภูในยุคแรกเร่ิมรัฐล้านช้าง  
  เมืองหนองบวัล าภูถือเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจกัรกรุงศรีสตันา 
คนหุต(ล้านช้าง)อย่างชัดเจน  มาจนถึงปี พ.ศ. 2371 ท่ีราชส านักล้านช้าง
เวียงจนัทน์ล่มสลาย  ก่อนท่ีจะอยู่ภายใต้การปกครองของราชส านกัสยามท่ี
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กรุงเทพมหานคร  เน่ืองจากปรากฏในนิทานขุนบรมราชาซึ่งเป็นหลักฐาน
ประวัติศาสตร์ท่ีส าคัญของล้านช้างท่ีกล่าวย้อนไปถึงสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ ม 
(ครองราชย์ พ.ศ.1896-1936) ซึง่กลา่วถึงเมืองหนองบวัล าภ ู ทัง้ยงัระบวุา่เจ้า
เมืองหนองบวัล าภูเป็น “ขนุใหญ่ขอบเมือง” ท่ีดแูลดา่นสามหม่ืนร่วมกบัเมือง
แก่นท้าวและเมืองทรายขาว  หลงัจากท่ีพระเจ้าฟ้างุ้มได้ท าสงครามรวบรวม
บ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นรวมเป็นรัฐล้านช้าง  หรือราชอาณาจกัรกรุงศรีสตันา 
คนหตุ  ดงัปรากฏข้อความในพงศาวดารความว่า “...ขุนใหญ่ขอบเมืองแก่น
ท้าว เจ้าเมืองหนองบวั เจ้าเมืองซายขาว เอาด่านสามหมื่น ขุนทัง้มวลฝงูนี้
พระยาฟา้ใหร้ักษาขอบเมืองลานช้างแล” (กรมศิลปากร, 2545: 156) 

จากหลกัฐานข้างต้นแสดงให้เห็นว่าเมืองหนองบวัล าภูมีพฒันาการ
ความเป็นชุมชนระดับเมืองแล้ว  อย่างน้อยก็เป็นเมืองท่ีดูแลชายแดน
เน่ืองจากอยู่ใกล้กับด่านสามหม่ืนหรือมีสถานะเป็นเมืองด่าน (ดวงไช หลวง
พะสี, 2001 ข: 31) มาตัง้แต่พุทธศตวรรษท่ี 19 เป็นอย่างน้อย  ส าหรับด่าน
สามหม่ืนท่ีปรากฏในพงศาวดารนัน้  คณุสรุศกัดิ ์ ศรีส าอาง  อดีตผู้อ านวยการ
ส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  กรมศิลปากร  ได้สันนิษฐานว่าคือบริเวณ
หนองสามหม่ืน หรือท่ีตัง้ของพระธาตหุนองสามหม่ืน  ในเขตอ าเภอภูเขียว  
จังหวัดชัยภูมิในปัจจุบัน (สุรศักดิ์  ศรีส าอาง, 2545: 46-47) แต่ผู้ เขียน
สนันิษฐานว่าด่านสามหม่ืนน่าจะอยู่บริเวณช่องเขาภูสามหม่ืน  บนเส้นทาง
โบราณระหว่างเมืองนครไทยกับเมืองทรายขาว และเมืองด่านซ้ายมากกว่า  
เพราะมีหลกัฐานปรากฏทัง้สภาพภูมิศาสตร์ และเอกสารโบราณท่ีกล่าวถึง
ความเป็นเขตแดนกนัระหว่างราชอาณาจกัรสยามกบัราชอาณาจกัรล้านช้าง  
และบริเวณภูสามหม่ืนยงัอยู่ในต าแหน่งกึ่งกลางใกล้กับเมืองแก่นท้าว  เมือง
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หนองบวัและเมืองซายขาวมากกว่าท่ีหนองสามหม่ืน (ธีระวัฒน์  แสนค า, 
2558: 56-57)   
  นอกจากหลกัฐานดงักล่าวยงัแสดงให้เห็นว่า  เมืองหนองบวัล าภูเป็น
ส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรกรุงศรีสัตนาคนหุต (ล้านช้าง) ตัง้แต่เ ร่ิมมี
พัฒนาการความเป็นรัฐแบบจารีตในรัชกาลพระเจ้าฟ้างุ้ มแล้ ว  แต่คงมี
โครงสร้างความสมัพนัธ์เป็นไปอย่างหลวมๆ เทา่นัน้  เพราะราชส านกัต้องการ
เพียงการส่งเคร่ืองบรรณาการตรงตามก าหนด  เจ้าเมืองต้องมาเข้าเฝา้อย่าง
สม ่าเสมอ  ต้องเตรียมพร้อมท่ีจะสง่คนและอาวธุมาให้เม่ือถกูเรียก  โดยท่ีเจ้า
เมืองก็เป็นอิสระในการปกครองตนเอง (มาร์ตนิ สจ๊วต-ฟอกซ์, 2553: 12-13)  
  
เมืองหนองบัวล าภูหลังการย้ายราชธานีในสมัยสมเดจ็พระเจ้าไชย
เชษฐาธิราช 
 ต่อมาเมืองหนองบวัล าภูคงมีบทบาทในการควบคุมด่านสามหม่ืน
และช่องข้าวสารอนัเป็นดา่นบนเส้นทางคมนาคมโบราณท่ีเช่ือมระหว่างเมือง
เวียงจนัทน์กบักรุงศรีอยธุยาทางเมืองนครราชสีมาได้  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจาก
รัชสมยัสมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชเร่ือยมา  และมีความเป็นไปได้อย่าง
มากท่ีภายหลังการย้ายเมืองราชธานีจากเมืองหลวงพระบางลงมายังเมือง
เวียงจนัทน์ของสมเดจ็พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชในปี พ.ศ.2103  จะมีสว่นท าให้
เมืองหนองบวัล าภูมีบทบาทและความรุ่งเรืองทางด้านตา่งๆ ในพทุธศตวรรษ
ท่ี 21-24  ซึ่งเป็นหนึ่งใน “เขตสะสม” ของราชอาณาจกัรล้านช้างเวียงจันทน์ 
(ศรีศกัร  วลัลิโภดม, 2546: 223-238)  ดงัปรากฏหลกัฐานทางด้านโบราณคดี
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และความทรงจ าของท้องถ่ินเก่ียวข้องกับรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าไชย
เชษฐาธิราช 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

     ซากวิหารหลวงเกา่ศิลปะล้านช้าง (พทุธศตวรรษที่ 22-24) ภายในวดัศรีคณูเมือง   

     ซึง่เป็นโบราณสถานท่ีมีขนาดใหญ่    และส าคญัที่สดุภายในบริเวณชมุชนโบราณ 

     เมืองหนองบวัล าภ ู

 

  กล่าวคือ ในบริเวณเมืองหนองบวัล าภูมีโบราณสถานส าคญัคือ  วดั
ศรีคณูเมืองอยู่ภายในเมือง  มีพระพทุธรูปปนูปัน้สภาพช ารุดประดิษฐานอยู่
ภายในอบูมงุ (อโุมงค์หรือซุ้มพระเจ้า)ในวิหาร  ชาวบ้านเรียกช่ือพระพุทธรูป
องค์นีว้่า “พระไชยเชษฐา” เพราะเช่ือว่าพระพทุธรูปองค์นีส้มเด็จพระเจ้าไชย
เชษฐาธิราชทรงสร้างไว้รุ่นราวคราวเดียวกนักับหลวงพ่อพระไชยเชษฐาท่ีวัด
ถ า้สุวรรณคูหา  (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุฯ, 
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2544: 77)  ซึ่งมีจารึกระบุว่าสร้างขึน้ในปี พ.ศ. 2125 (กรมศิลปากร, 2529: 
239 - 242) และเม่ือพิจารณาจากหลกัฐานทางโบราณคดีส าคญัท่ีหลงเหลือ
อยู่คือ อูบมุงประดิษฐานพระพุทธรูปในวิหารวดัศรีคณูเมืองซึ่งเป็นลกัษณะ
สถาปัตยกรรมล้านช้างนัน้  นักโบราณคดีสันนิษฐานว่ามีอายุราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 23-24 (สุรศกัดิ์  ศรีส าอาง, 2545: 233) ซึ่งใกล้เคียงกับเร่ืองเล่า
หรือความทรงจ าของท้องถ่ินด้วย   
  ทัง้นี ้ เน่ืองจากวา่สมเดจ็พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรงบรูณปฏิสงัขรณ์ 
ศาสนสถานหลายแห่งท่ีเคยมีมาแต่เดิม  ทัง้ในเวียงจันทน์และในดินแดน
อีสาน  เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในราชอาณาจักรล้านช้างสมัยของ
พระองค์ (สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2549: 399-400) และทรงเป็นวีรกษัตริย์ท่ีกล้า
หาญและทรงเป็นองค์อปุถมัภ์พระพทุธศาสนาของราชอาณาจกัรล้านช้างจึง
ท าให้พระนามของพระองค์ปรากฏอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์นิพนธ์ลาวใน
ฐานะพระมหากษัตริย์พระองค์ส าคญัของลาว (ดารารัตน์  เมตตาริกานนท์, 
2555: 122-123) และในลกัษณะเดียวกนัยงัปรากฏในความทรงจ าของผู้คนท่ี
สืบเน่ืองในวฒันธรรมล้านช้างด้วย 
  ในช่วงเวลาดังกล่าว (พุทธศตวรรษท่ี 22-23) พบว่า มีร่องรอย
โบราณสถานภายในบริเวณเมืองหนองบวัล าภท่ีูถกูสร้างขึน้นอกเหนือไปจาก
โบราณสถานวดัศรีคณูเมือง  เช่น   โบราณสถานวดัมหาชยั  อยู่ริมหนองบวั
ทางทิศตะวนัตก  ชาวบ้านมกัจะเรียก ช่ือวดัสัน้ๆ วา่ “วดัธาต”ุ (คณะกรรมการ
ฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตฯุ, 2544: 264-265)  ภายในบริเวณมี
เนินดินท่ีปกคลุมก้อนอิฐขนาดใหญ่  ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นฐานพระเจดีย์ท่ี
พงัทลาย  เน่ืองจากวา่ยงัมีผู้ ท่ีเคยเห็นพระเจดีย์ก่ออิฐในสภาพช ารุดก่อนท่ีจะ
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พังทลายอยู่   พระเจดีย์นี เ้ดิมทีคงเป็นพระเจดีย์ส าคัญประจ า เ มือง
หนองบวัล าภู  โบราณสถานวัดโพธ์ิศรีหรือวัดหายโศก  อยู่ในเขตบ้านล าภู
หา่งจากหนองบวัมาทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ประมาณ 3 กิโลเมตร  ภายในวดั
เคยปรากฏร่องรอย ศาสนสถานก่อด้วยอิฐ  แตปั่จจบุนัถกูอโุบสถสร้างทบัไป
แล้ว  ในอุโบสถของวดันีเ้ป็นท่ีประดิษฐานหลวงพ่อพระราชศรีสุมงัค์ (หลวง
พอ่ศรีวิชยัหรือพระเจ้าใหญ่)  ซึง่เป็นพระพทุธรูปปนูปัน้ปางมารวิชยั  ขดัสมาธิ
ราบ  หน้าตกักว้าง 1.80 เมตร  สงู 1.90 เมตร (ทศพล  จงัพานิชย์กลุ, 2547: 
217) เป็นต้น  
 

  
 
 
 
 
 
 

   
สภาพเนินดินซึง่เป็นซากฐานพระเจดย์ีศิลปะแบบล้านช้าง (พทุธศตวรรษที่ 22-24)  ที่วดั

มหาชยั ซึง่สะท้อนให้เห็นสภาพความร่วงโรยหกัพงัของศาสนสถานในชมุชนโบราณเมอืง

หนองบวัล าภ ู ที่เกิดขึน้หลงัต้องเผชิญกบัภาวะสงครามจนต้องทิง้ร้างอยา่งน้อย  2  ครัง้ 
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ขณะเดียวกันยังพบว่า  ในช่วงเวลาดงักล่าวได้มีชุมชนระดบัเมือง
ขนาดเล็กและหมู่บ้านกระจายอยู่บริเวณท่ีราบลุ่มล าห้วยใกล้เคียงเมือง
หนองบวัล าภู  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางทิศใต้และทิศตะวนัตกของเมือง  ซึ่งไม่
นับรวมชุมชนโบราณท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงวัดถ า้สุวรรณคูหาซึ่งมีชุมชน
โบราณกระจายอยู่เป็นจ านวนมาก  เช่น ชุมชนโบราณเมืองพิน (ธีระวฒัน์  
แสนค า, 2552 ก: 36-38), ชมุชนโบราณท่าสิม (ธีระวฒัน์  แสนค า, 2554 ข: 
55-59), ชุมชนโบราณในลุ่มน า้มอตอนต้น (ธีระวฒัน์ แสนค า, 2552 ข: 36-
38), และชมุชนโบราณบริเวณวดัธาตหุาญเทาว์ (คณะกรรมการฝ่ายประมวล
เอกสารและจดหมายเหตฯุ, 2544: 79)  เป็นต้น 
   นอกจากนี ้ ในปี พ.ศ.2117  เมืองหนองบวัล าภูน่าจะถูกรุกรานจาก
กองทพักรุงศรีอยธุยาด้วย  เน่ืองจากพระเจ้าบเุรงนองแห่งราชอาณาจกัรกรุง
หงสาวดีได้พยายามท าสงครามขยายอ านาจเข้ามายงัราชอาณาจกัรล้านช้าง  
ซึ่งในขณะนัน้มีสมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชเป็นพระมหากษัตริย์  และมี
ท่ีตัง้ราชธานีอยู่ท่ีกรุงเวียงจนัทน์  พระเจ้าบเุรงนองได้มีพระบญัชาให้สมเด็จ
พระมหาธรรมราชาธิราชแหง่ราชอาณาจกัรกรุงศรีอยธุยา  ซึง่เป็นประเทศราช
ของกรุงหงสาวดียกกองทพัขึน้มาสมทบกับกองทพักรุงหงสาวดีด้วย  ในครัง้
นัน้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชท่ีเป็นพระมหาอปุราชครองเมืองพิษณุโลกได้
โดยเสด็จพระราชบิดาด้วย  ระหว่างทางเม่ือไปถึงท่ีต าบลหนองบวั  สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชก็ทรงพระประชวรไข้ทรพิษ  พระเจ้าบเุรงนองจึงอนญุาต
ให้ยกทัพกลับกรุงศรีอยุธยา  (พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา  ฉบบัพัน
จันทนุมาศ (เจิม), 2542: 275)  สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพทรง
สนันิษฐานว่า  ช่ือต าบลหนองบวัท่ีปรากฏในพระราชพงศาวดารน่าจะเป็น
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บริเวณเดียวกบัท่ีตัง้บ้านหนองบวัล าภ ู (สมเดจ็เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดั
ตวิงศ์ และสมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานภุาพ, 2505: 238-239) 
  แม้หลกัฐานประวัติศาสตร์ท่ีกล่าวถึงการยกมาตัง้ท่ีต าบลหนองบวั
ของกองทพักรุงศรีอยธุยาจะไม่ได้กล่าวถึงการตอ่ต้านหรือการท าสงครามกบั
เมืองหนองบวัล าภูโดยตรง  แตก่องทพักรุงศรีอยธุยาท่ียกมานัน้มีสถานะเป็น
ข้าศึกของราชอาณาจกัรล้านช้าง  ซึ่งก็คือข้าศึกของเมืองหนองบวัล าภูด้วย  
ผู้ เขียนเช่ือว่าก่อนท่ีกองทพักรุงศรีอยุธยาจะตัง้ทพัได้นัน้  จะต้องมีการสู้ รบ
ระหว่างกองทัพกรุงศรีอยุธยากับกองทัพเมืองหนองบัวล าภูเป็นเบือ้งต้น  
หรือไม่ก็อาจจะเกิดการเจรจาความเมืองระหว่างกันเกิดขึน้อย่างแน่นอน  
ไม่เช่นนัน้กองทพักรุงศรีอยุธยาคงไม่อาจยกเข้ามาตัง้ทพัในพืน้ท่ีกลางเมือง
ได้ 
 
นครเข่ือนขันธ์กาบแก้วบัวบาน: สถานะเมืองหนองบัวล าภูในช่วงปี 
พ.ศ. 2302 – 2322  
 ด้วยความท่ีเมืองหนองบวัล าภูมีทิวเขาภูพานค าทอดยาวขวางกัน้
ระหวา่งเมืองหนองบวัล าภกูบัเมืองเวียงจนัทน์  โดยมีชอ่งข้าวสารเป็นช่องเขา
บนเส้นทางคมนาคมไปมาระหว่างกันท่ีส าคัญมาโดยตลอด ปัจจุบันช่อง
ข้าวสารอยูใ่นเขตรอยตอ่ระหว่างอ าเภอสวุรรณคหูา จงัหวดัหนองบวัล าภ ู กบั
อ าเภอบ้านผือ  จงัหวดัอดุรธานี (ธีระวฒัน์  แสนค า, 2554 ก: 41-45)  การท่ีมี
ทิวเขากัน้ระหว่างเมืองหนองบัวล าภูกับศูนย์อ านาจรัฐน่าจะท าให้เมือง
หนองบวัล าภูมีความเป็นอิสระในการปกครองตนเองระดบัหนึ่ง   และมีความ
เหมาะสมส าหรับการสร้างอ านาจซ่องสุมไพร่พล  ดงัท่ีปรากฏหลักฐานว่า  
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เจ้าพระวรปิตาเป็นขุนนางชัน้ผู้ ใหญ่ของราชส านักเวียงจันทน์เลือกเมือง
หนองบวัล าภูเป็นท่ีซ่องสุมไพร่พล  เพ่ือแยกการปกครองออกจากราชส านกั
เวียงจนัทน์ในรัชกาลพระเจ้าสิริบญุสาร 
  ในปี  พ.ศ.2302  เจ้าพระวรปิตา  หรือท่ีเคยเรียกวา่ พระวอพระตา  ผู้
เป็นเสนาบดีผู้ ใหญ่ในราชส านกัเวียงจนัทน์มีข้อขดัแย้งกบัพระเจ้าสิริบญุสาร
ด้วยสาเหตใุดไมแ่จ้งชดั  ได้พาไพร่พลและญาตพ่ีิน้องของตนอพยพมาตัง้แข็ง
เมืองท่ีเมืองหนองบวัล าภูไพร่พล 20,000 คนเศษ  ส่วนท่ีเหลือกระจายไป
ตัง้อยู่ท่ีเมืองผ้าขาวพนันาหม่ืนเศษโดยการน าของหลวงราชโภชไนยและอีก
หม่ืนเศษไปตัง้อยู่ท่ีเมืองภูเวียงโดยการน าของท้าวนาม ประกาศตนเป็นอิสระ
ไมข่ึน้กบัราชส านกัเวียงจนัทน์(สิลา  วีระวงส์, 2539: 140) พระราชพงศาวดาร
ฉบบัพระราชหตัถเลขาบนัทึกไว้ว่าสร้างขึน้เป็นเมืองตัง้ค่ายเสาไม้แก่น (พระ
ราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา(ภาคจบ), 2505: 418)  และให้ช่ือเมือง
ใหมนี่ว้า่ “นครเข่ือนขนัธ์กาบแก้วบวับาน” (หมอ่มอมรวงศ์วิจิตร, 2506: 186; 
เตมิ วิภาคย์พจนกิจ, 2542: 93) และอาจมีความพยายามตรากฎหมายขึน้มา
ใช้เองภายในเมืองด้วย (สวุิทย์  ธีรศาศวตั, 2549: 143-160) 
  จากการศกึษาของสิลา  วีระวงส์   นกัปราชญ์ด้านประวตัิศาสตร์คน
ส าคญัของลาวพบว่า  เร่ืองเจ้าพระวรปิตาหรือพระวอพระตานีมี้ความสบัสน
พดูไม่ตรงกนั  บางแห่งเรียกพระวอพระตา  บางแห่งเรียกพระตาพระวอ  ว่า
เป็นสองคน  บางแห่งเรียกเจ้าพระวรราชวงศา (หรือพระวรราชวงษา)  บาง
แห่งเรียกเจ้าพระวรราชภักดีเป็นคนคนเดียวกัน  แต่ตามข้อสนันิษฐานแล้ว
เป็นคนคนเดียวกนั  เดมิเป็นนายกองอยู่บ้านหินโงม (ปัจจบุนัอยู่ในเขตต าบล
หินโงม  อ าเภอเมืองหนองคาย  จงัหวดัหนองคาย)    ได้อุปการะพระเจ้าสิริ
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บุญสารให้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน  และเป็นพ่อตาของพระเจ้าสิริบุญสารด้วย  
พระเจ้าสิริบญุสารจึงยกขึน้เป็น “พระวรปิตา”  คือคนธรรมดาสามญัมิใช่เจ้า  
ได้มาเป็นพ่อพระเจ้าแผ่นดินหรือพ่อเลีย้งพ่อตาก็ตาม  ได้รับการสถาปนาขึน้
เป็นพระวรปิตา  ดงัเดียวกันกับพระวรปิตา  พ่อของพระวรวงศาธรรมิกราช 
(สิลา วีระวงส์, 2539: 140-141; สรุศกัดิ ์ ศรีส าอาง, 2545: 235) ในเหตกุารณ์
กรณีเดียวกนันี ้ สอดคล้องกบัพระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขาซึ่งมี
ข้อความกลา่วถึงเฉพาะพระวอ ไมไ่ด้กลา่วถึงพระตาเลย (พระราชพงศาวดาร
ฉบบัพระราชหตัถเลขา(ภาคจบ), 2505: 418-419)   
  ในเอกสารประวัติศาสตร์นิพนธ์ลาวเล่มหนึ่งระบุว่า พระวรราชวงษา
หรือพระวอ เสนาบดีชัน้ผู้ ใหญ่คนหนึ่งของเมืองเวียงจันทน์  ซึ่งเป็นบุตรของ
เจ้าอปุราชลอง และกลา่วถึงเหตคุวามขดัแย้งกบัพระเจ้าสิริบญุสารวา่  เพราะ
พระวอขอเป็นอปุราชแต่พระเจ้าสิริบญุสารไม่ทรงอนุญาต ด้วยว่ามีความขดั
เคืองใจท่ีเจ้าอุปราชลองยึดอ านาจการปกครองไว้ถึง 8 ปี  พระเจ้าสิริบญุสาร
ต้องรอจนกระทัง่เจ้าอุปราชลองสิน้พระชนม์จึงได้ขึน้เป็นเจ้าแผ่นดิน (บุนมี 
เทบสีเมือง, 2556: 64)  หากเป็นไปตามข้อมูลนี ้  ก็จะสอดคล้องกับการ
ค้นคว้าของสิลา วีระวงส์  ท่ีสนันิษฐานว่า พระวอพระตาคือบคุคลคนเดียวกนั 
ไมไ่ด้เป็นพอ่กบัลกูหรือพ่ีกบัน้องแตอ่ยา่งใด 
  อย่างไรก็ดี  เน่ืองจากข้อความเก่ียวกับกรณีนีค้่อนข้างจะมีความ
สับสนดงัปรากฏในหลักฐานต่างๆ  เช่น  พงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสาน 
และต านานเมืองนครจ าปาศกัดิ์  อนัมีสาเหตมุาจากเอกสารเดิม (ต้นฉบบั) 
ขาดหายไปบางสว่น  ท าให้เนือ้ความท่ีเรียบเรียงขึน้ใหมเ่กิดความสบัสน  และ
เนือ้หาในส่วนนีผู้้ เขียนก็น าเสนอผลการศกึษาโดยสงัเขปเท่านัน้  ยงัจ าเป็นท่ี
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จะต้องศึกษาค้นคว้าจากหลกัฐานประวตัิศาสตร์ชัน้ต้นต่างๆ อย่างละเอียด
และลุม่ลกึตอ่ไป   
  ท่ีหลกัฐานส่วนใหญ่กล่าวสอดคล้องกันคือ  การท่ีเจ้าพระวรปิตาได้
น าไพร่พล 20,000 คนเศษมาตัง้อยู่เมืองหนองบวัล าภู  ส่วนท่ีเหลือกระจาย
ไปตัง้อยู่ท่ีเมืองผ้าขาวพนันา  โดยการน าของหลวงราชโภชไนย   และท่ีเมือง
ภูเวียงโดยการน าของท้าวนาม   พระเจ้าสิริบญุสารได้พยายามส่งทหารมาตี
เมืองหนองบวัล าภู  สู้ รบกันอยู่ได้ประมาณ 3 ปี  ฝ่ายเจ้าพระวรปิตาเกรงว่า
จะไม่สามารถต้านทานได้จึงส่งสาส์นไปขอความช่วยเหลือจากกองทพัพมา่ท่ี
เมืองเชียงใหม่  แตก่ลบัถกูฝ่ายพระเจ้าสิริบญุสารท าการเกลีย้กล่อมกองทพั
พม่าให้เข้าร่วมด้วย  พากนัยกมาตีเมืองหนองบัวล าภู (หม่อมอมรวงศ์วิจิตร, 
2506: 201-202)  หลกัฐานบางแหง่ระบวุา่พระเจ้าสิริบญุสารให้คนลงไปเชิญ
เจ้าเมืองนครราชสีมาขึน้มาช่วยปราบฝ่ายเจ้าพระวรปิตา (มหาศิลา  วีรวงศ์, 
ม.ป.ป.: 124) 
  จนถึงปี พ.ศ.2322 กองทัพพระเจ้าสิริบุญสารจึงสามารถตีเมือง
หนองบวัล าภูได้  ท าให้เจ้าพระวรปิตาพาไพร่พลอพยพหนีลงไปทางใต้พร้อม
ด้วยไพร่พลจากเมืองผ้าขาวพันนาและเมืองภูเวียง  ไปจนถึงเขตเมืองนคร
จ าปาศกัดิ ์ เพ่ือพึง่พระบรมโพธิสมภารเจ้าไชยกมุาร  เจ้านครจ าปาศกัดิ ์ แล้ว
ตัง้บ้านเมืองอยู่บริเวณบ้านดู่บ้านแก  ต่อมาได้เกิดการผิดใจกันของเจ้า
พระวรปิตากับเจ้าไชยกุมาร  เจ้าพระวรปิตาจึงได้พาไพร่พลมาตัง้อยู่ท่ีดอน
มดแดง  และมีพัฒนาการของชุมชนกลายมาเป็นเมืองอุบลราชธานีในทุก
วนันี ้(คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายจดัท าหนงัสือ, 2535: 7-9) 
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บทบาทเมืองหนองบัวล าภูในศึกเจ้าอนุวงศ์ พ.ศ. 2369-2371 
 หลังจากกลุ่มเจ้าพระวรปิตาหนีภาวะสงครามไปในลุ่มแม่น า้มูล  
เมืองหนองบวัคงถูกทิง้ร้างไประยะหนึ่ง  เม่ือสงครามสงบหลงัจากท่ีกองทพั
กรุงธนบรีุซึ่งมีเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (ตอ่มาคือพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช) เป็นแมท่พั  ท าสงครามเข้ายดึราชส านกัเวียงจนัทน์
ได้  ทูลเชิญพระเจ้าสิริบุญสารพร้อมด้วยพระราชวงศ์ส่วนหนึ่งลงไปยังกรุง
ธนบรีุในปี พ.ศ.2322 แล้วตัง้พระยาสโุพ  ขนุนางเมืองเวียงจนัทน์เป็นผู้ รักษา
เมือง(เติม วิภาคย์พจนกิจ, 2542: 102)  และคงมีผู้คนส่วนหนึ่งท่ีหลบหนีภัย
สงครามขึน้เขาเข้าป่ากลบัลงมาตัง้ถ่ินฐานตามเดมิ   
  ดงัปรากฏหลกัฐานในแผนท่ีโบราณสมยัต้นกรุงรัตนโกสินทร์ (ปลาย
พุทธศตวรรษท่ี  24)  ท่ีระบุช่ือเมือง “หนองบัวลุ่มภู”  อยู่ในแผนท่ีด้วย 
(Santanee Phasuk & Philip Stott, 2004: 131) และในปี พ.ศ.2369-2370 ก็
ยงัพบว่าเมืองหนองบวัล าภูคงมีสถานะเป็นเมืองอยู่  มีเจ้าเมืองปกครอง  แต่
ช่วงเวลาดงักล่าวนีก็้เข้าสู่ภาวะสงครามอีกครัง้  เราเรียกศกึครัง้นีว้่า “ศกึเจ้า
อนวุงศ”์    
 ศึกเจ้าอนุวงศ์เกิดขึน้ในช่วงปี พ.ศ. 2369 - 2371  เจ้าอนุวงศ์เป็น
พระมหากษัตริย์ของราชอาณาจกัรล้านช้างเวียงจนัทน์ในฐานะประเทศราช
ของกรุงเทพมหานคร  ครองราชย์ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2346-2370 เป็นพระโอรสของ
พระเจ้าสิริบญุสาร   เดมิถกูเชิญมาชบุเลีย้งในฐานะพระโอรสของเจ้าประเทศ
ราชท่ีกรุงธนบุรี ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้
โปรดฯ ให้เจ้าอนุวงศ์กลับไปเวียงจันทน์  ภายหลังจากเจ้าอินทวงศ์
สิน้พระชนม์  เจ้าอนุวงศ์จึงได้รับโปรดเกล้าให้เป็นพระมหากษัตริย์กรุง
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เวียงจันทน์ต่อจากพระเชษฐาในปี พ.ศ.2347 เจ้าอนุวงศ์ได้ปฏิบตัิราชการ
บ้านเมือง โดยมีความดีความชอบมาแตค่รัง้รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพทุธ
เลิศหล้านภาลัย  เเละในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึง
ได้รับความไว้วางพระราชหฤทยัเป็นอนัมาก เม่ือมีข้อราชการขึน้กราบบงัคม
ทูลฯ ก็ทรงเห็นชอบตามนัน้ (สุรศกัดิ์  ศรีส าอาง, 2545: 246 - 249)  แต่เม่ือ
ภายหลังพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลยัเสด็จสวรรคตในปี พ.ศ.
2367 ความสมัพนัธ์ระหว่างราชส านกัทัง้สองก็ไม่ค่อยมีความราบร่ืนเท่าใด
นกัด้วยสาเหตหุลายประการ โดยเฉพาะการสกัเลกของผู้แทนราชส านกัสยาม
ในหวัเมืองอีสาน (ธวชั  ปณุโณทก, 2526: 80-81)  จนกระทัง่ในปี พ.ศ.2369  
เจ้าอนุวงศ์ได้น ากองทพัลาวเข้ามากวาดต้อนชาวลาวทางฝ่ังขวาแม่น า้โขง
และหมายจะยกลงไปตีกรุงเทพมหานคร  ท าให้เกิดสงครามระหว่างล้านช้าง
กบัสยามขึน้   
  กองทพัเวียงจนัทน์น าโดยเจ้าอนวุงศ์ได้น าไพร่พลจากเมืองต่างๆ ใน
ปกครองยกลงไปจนถึงเมืองนครราชสีมา  ยดึเมืองนครราชสีมาได้  ตอ่มาเม่ือ
ทราบข่าวว่ากองทพัสยามยกขึน้มาจากกรุงเทพมหานครจึงถอยทพักลบัมา
ตัง้รับศกึอยู่ท่ีเมืองหนองบวัล าภ ู สว่นเจ้าอนุวงศ์ไปตัง้คา่ยคอยดสูถานการณ์
ศกึท่ีชอ่งข้าวสาร 
  การปกครองภายในเมืองหนองบัวล าภู  เจ้าอนุวงศ์ได้ตัง้ให้พญา
นรินทร์(หรือพญานรินทรสงคราม)   เจ้าเมืองส่ีมมุ (ปัจจบุนัอยู่ในเขตอ าเภอ
จตัรัุส  จงัหวดัชยัภมูิ)  มาเป็นเจ้าเมืองเพ่ือรับศกึท่ียกมาจากกรุงเทพมหานคร  
พร้อมด้วยขนุนางท้องถ่ินหลายคน เชน่ ปลดัเมืองหนองบวัล าภคูนเก่าเป็นต้น  
คมุไพร่พล 800 คน ปืนคาบศิลา 300 กระบอก  มีการน าเสาไม้มาตัง้ร้อยเอ็น
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เป็นแนวก าแพง (หม่อมเจ้าทบัในกรมหลวงเสนีบริรักษ์, 2473: 77) ยาว 30 
เส้น  กว้าง 16 เส้น (จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 3 เลม่ 3, 2530: 77)  ปอ้งกนัรักษา
เมือง   
  พญานรินทร์ได้น าก าลงัไพร่พลเมืองหนองบวัล าภูตอ่สู้อย่างสามารถ
และฆ่าฟันทหารสยามล้มตายลงเป็นจ านวนมาก (คณะภาษา วรรณคดีและ
มนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยแห่งชาติ, 2002: 49)  แต่สุดท้ายไพร่พลของ
พญานรินทร์ก็ถูกกองทพัสยามจ านวน 5 กอง  ก าลงัไพร่พล 8,400 คน  ท่ีมี
กรมหม่ืนนเรศโยธีเป็นแม่ทพั และกรมหม่ืนเสนีบริรักษ์เป็นแม่ทพัหน้าท่ีสองก็
สามารถเข้าตีเมืองหนองบวัล าภูแตกในวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2370 (สวุิทย์ 
ธีรศาศวตั, 2543: 125)  ซึ่งส่งผลให้เมืองหนองบวัล าภูถูกท าลายเป็นอย่าง
มาก ขณะท่ีพญานรินทร์ผู้ เป็นเจ้าเมืองถูกจบัประหารชีวิตโดยให้ช้างเอางา
แทง (ดวงไช  หลวงพะสี, 2001ก: 31) ผู้ คนแตกกระจัดกระจายไปตามป่า  
บางส่วนถูกกวาดต้อนลงไปยงักรุงเทพมหานครและเมืองในท่ีราบลุ่มแม่น า้
เจ้าพระยาและแมน่ า้สาขา  
 
จากเมืองกมุทธาสัยถงึจังหวัดหนองบัวล าภู: สถานะเมืองหนองบัวล าภู 
ในศูนย์อ านาจรัฐสยามและประเทศไทย 
 เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศท่ีตัง้เมืองหนองบวัล าภูมีความเหมาะสม
ตอ่การตัง้ถ่ินฐาน  ท าให้ภายหลงัสงครามสงบได้มีผู้คนกลบัมาตัง้ถ่ินฐานอีก
ครัง้  จนกระทั่งราวปี พ.ศ.2406  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลท่ี 4  ได้ตัง้บ้านหนองบวัล าภูขึน้เป็นเมืองกมุทธาสัย (สมเด็จเจ้าฟ้า
กรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์  และสมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานภุาพ, 2505: 
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254) (บางแห่งเขียนว่า “เมืองกมุทธาไสย” หรือ “กุมุทาสยั”)  ซึ่งช่ือ  “เมือง
กมุทธาสัย”  หรือ  “เมืองกุมุทาสัย” แปลว่า เมืองท่ีมีบัวสายดอกขาว 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 10)  ขึน้กับเมืองหนองคายซึ่งศูนย์กลางการ
ปกครองหวัเมืองลาวฝ่ายเหนือท่ีราชส านกักรุงเทพมหานครตัง้ขึน้  โดยมีราช
ทินนามเจ้าเมืองหรือผู้ ว่าราชการเมืองคนแรกว่า “พระวิชโยดมกมุทธเขต” 
(คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตฯุ, 2544: 59)  ปกครอง
ตามรูปแบบหัวเมืองลาวมีท้าวเพีย้ต่างๆ (กองหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, 
2430: ร.5 มร.5 รล-มท/34 เลขท่ี 14)  หลังจากมีการปฏิรูปการปกครอง
ท้องถ่ินเป็นมณฑลเทศาภิบาลเมืองกมุทธาสยัก็อยู่ในมณฑลลาวพวน  และ
มณฑลอดุรในเวลาตอ่มา (สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานภุาพ, 2545: 68) 
  ตอ่มาในปี พ.ศ.2449   สมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานภุาพ  เสนาบดี
กระทรวงมหาดไทยในขณะนัน้  ได้มีการเปล่ียนช่ือเมืองกมุทธาสัย  ซึ่งใน
เวลานัน้ถูกลดฐานะเป็นอ าเภอให้กลับมาเป็นช่ือเดิม คือ  หนองบัวล าภู 
(คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุฯ, 2544: 59)  ดัง
ปรากฏในพระนิพนธ์สาส์นสมเด็จ  ซึ่งเป็นจดหมายของสมเด็จกรมพระยา
ด ารงราชานุภาพส่งโต้ตอบถวายสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์  
ฉบบัวนัท่ี 12 ธันวาคม 2478  ความว่า “...เมื่อหม่อมฉนัได้รับค าชี้แจงที่เมือง
อดุรว่าหนองบวัล าภูนัน้คือ เมืองกมุทาสยั  ซ่ึงยกข้ึนเป็นเมืองเมื่อในรัชกาลที่ 
4  หม่อมฉนักลบัลงมากรุงเทพฯ  ได้มีท้องตราสัง่ให้เปลีย่นชื่อเมืองกมทุาสยั  
ซ่ึงลดลงเป็นอ าเภออยู่ในเวลานัน้  กลบัเรียกชื่อเดิมว่า  อ าเภอหนองบวัล าภู  
ดูเหมือนจะยงัใช้อยู่จนบดันี”้ (สมเดจ็เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัตวิงศ์ และ
สมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานภุาพ, 2505: 238-239) 
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  เมืองหนองบวัล าภูถูกลดฐานะลงเป็นเพียงอ าเภอหนองบวัล าภู  อยู่
ภายใต้การบริหารราชการของเมืองอุดรธานีและจงัหวดัอุดรธานี  โดยมีพระ
วิจารณ์กมทุธกิจ (เสือ เปรยะโพธิเดชะ)  เป็นนายอ าเภอหนองบวัล าภูคนแรก  
จนถึงวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2536  จงึได้มีการประกาศยกฐานะอ าเภอหนองบวัล าภู
ขึน้เป็นจงัหวัดหนองบวัล าภู โดยมีนายประภา  ยุวานนท์  เป็นผู้ ว่าราชการ
จังหวัดคนแรก (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุฯ, 
2544: 59)  ปัจจบุนัจงัหวดัหนองบวัล าภูมีอาณาเขตปกครองทัง้สิน้ 6 อ าเภอ  
ได้แก่  อ าเภอเมืองหนองบวัล าภ ู อ าเภอนากลาง  อ าเภอศรีบญุเรือง  อ าเภอ
โนนสงั  อ าเภอสวุรรณคหูา  และอ าเภอนาวงั 
 
บทสรุป 
  จากหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์และโบราณคดีท่ีผู้ เขียนน าเสนอและ
อธิบายมาข้างต้น  จะเห็นได้ว่าชุมชนโบราณเมืองหนองบวัล าภูมีสภาพภูมิ
ประเทศท่ีเป็นบริเวณท่ีราบลุ่มท่ีมีล าห้วยเชียงไหลมาจากหุบเขาทางทิศ
ตะวนัออก  ประกอบกบัมีหนองบวัซึง่เป็นหนองน า้ขนาดใหญ่สามารถกกัเก็บ
น า้ไว้อุปโภคบริโภคได้ตลอดทัง้ปี  บริเวณนีจ้ึงเหมาะแก่การตัง้ถ่ินฐานของ
มนษุย์ในสงัคมเกษตรกรรม  ดงัปรากฏร่องรอยการเข้ามาอยู่อาศยัของมนุษย์
ตัง้แตส่มยัทวารวดี  หรือประมาณพทุธศตวรรษท่ี 15 -16 เป็นอยา่งน้อย 
  ชมุชนโบราณเมืองหนองบวัล าภูจึงเป็นชมุชนท่ีมีผู้คนอาศยัสืบเน่ือง
มาตลอด  และมีหลกัฐานระบถุึงความเป็นชมุชนระดบัเมืองในวฒันธรรมการ
ปกครองแบบจารีตมาตัง้แต่พุทธศตวรรษท่ี 19  โดยมีสถานะเป็นเมืองหน้า
ด่านของราชอาณาจักรล้านช้างท่ีท าหน้าท่ีดแูลด่านสามหม่ืนตัง้แต่รัชสมัย
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พระเจ้าฟ้างุ้ม  แม้วา่ชมุชนโบราณเมืองหนองบวัล าภจูะผา่นภาวะสงครามใน
เมืองมาอย่างน้อย 2 ครัง้  แตห่ลงัจากสงครามสงบก็มีผู้คนกลบัเข้ามาตัง้ถ่ิน
ฐานตามเดมิ 
  ภายหลังการย้ายราชธานีจากเมืองหลวงพระบางลงมายังเมือง
เวียงจนัทน์ในรัชสมยัสมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช  ในต้นพุทธศตวรรษท่ี 
22  ได้เป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้ท้องถ่ินเมืองหนองบัวล าภูได้เจริญรุ่งเรืองเป็น
อยา่งมาก  ดงัปรากฏร่องรอยโบราณสถานภายในเขตเมืองหนองบวัล าภูล้วน
ถกูสนันิษฐานวา่มีอายกุารสร้างในราวพทุธศตวรรษท่ี 22-24 ทัง้สิน้  ก่อนท่ีจะ
ถกูทิง้ร้างครัง้แรกในปี พ.ศ.2322  จากการท าสงครามระหว่างพระเจ้าสิริบญุ
สารกบักลุม่เจ้าพระวรปิตาซึง่เป็นผู้ปกครองเมืองหนองบวัล าภหูรือในช่ือเมือง
นครเข่ือนขนัธ์กาบแก้วบวับานในขณะนัน้  ท่ีฝ่ายเจ้าพระวรปิตาได้ทิง้เมือง
หนีไปทางปากแม่น า้มูล  แม้จะถูกทิง้ร้างแต่ก็คงไม่นานนัก  เพราะปรากฏ
หลกัฐานในปลายพทุธศตวรรษท่ี 24 เมืองหนองบวัล าภูได้กลบัมามีบทบาท
อีกครัง้  และเป็นเมืองหน้าด่านส าคญัอีกเมืองหนึ่งของราชส านักล้านช้าง
เวียงจนัทน์ในศกึเจ้าอนวุงษ์ (พ.ศ. 2369-2370)  และก็ถกูทิง้ร้างอีกครัง้หนึง่ 
  ตอ่มาหลงัสงครามสงบก็คงมีผู้คนกลบัเข้ามาตัง้ถ่ินฐานจ านวนหนึ่ง  
จนถึงกระทั่งถึงประมาณปี พ.ศ.2406  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว  ได้ตัง้บ้านหนองบวัล าภูขึน้เป็นเมืองกมุทธาสัย  หลังจากมีการ
ปฏิรูปการปกครองท้องถ่ินเป็นมณฑลเทศาภิบาลเมืองกมุทธาสัยก็อยู่ใน
มณฑลลาวพวน  และมณฑลอดุรในเวลาตอ่มา  ตอ่มาในปี พ.ศ.2449  ได้ถกู
ลดฐานะเป็นอ าเภอหนองบัวล าภูอยู่ภายใต้การบริหารราชการของเมือง
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อุดรธานีและจังหวัดอุดรธานี  จนถึงวันท่ี 1 ธันวาคม 2536  จึงได้มีการ
ประกาศยกฐานะอ าเภอหนองบวัล าภขูึน้เป็นจงัหวดัหนองบวัล าภ ู  
  ชุมชนโบราณเมืองหนองบวัล าภูจึงมีพฒันาการทางประวัติศาสตร์
ท้องถ่ินท่ียาวนาน  และผ่านสถานะภาพความเป็นเมืองท่ีรุ่งเรืองและถูกทิง้
ร้างมาก่อน  ถูกการผลดัเปล่ียนศนูย์กลางอ านาจรัฐเข้ามาปกครองเมืองทัง้
สองราชอาณาจกัรด้วยกัน  การศึกษาพฒันาการทางประวตัิศาสตร์ท้องถ่ิน
ของชุมชนโบราณเมืองหนองบัวล าภูจึงจ า เ ป็นต้องอาศัยหลักฐาน
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การจัดการความเช่ือเร่ืองพญานาคของชาวอีสาน  
และสิ่งที่ควรทบทวนใหม่ 
The Management of Northeastern Thai People’s Belief in NAGA and 
Some Issues that Should Be Reviewed  
 

                             เกณิกา ชาตชิายวงศ์ 1 / Kenika Chartchaiwong 
 
 
 

บทคัดย่อ 
 

 ความเช่ือเร่ืองพญานาคผูกพนัและปรากฏเป็นสัญลักษณ์อยู่ในวิถี
การด ารงชีวิตของชาวอีสาน ทัง้ในด้านพิธีกรรมการเกษตร   ศิลปะ  และ 
สถาปัตยกรรม สืบเน่ืองมาจากอิทธิพลด้านความเช่ือโบราณและศาสนา ล้วน
ผสมผสานกนัจนกลายเป็นอตัลกัษณ์ของชาวอีสาน  
 จากการสมัภาษณ์เชิงลึกกลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นชาวอีสานเร่ืองความเช่ือ
เก่ียวกับพญานาค พวกเขาต่างเช่ือมั่นว่าพญานาคมีจริงและพญานาคคือ
สัญลักษณ์ของความมั่งมีและโชคลาภ  ส่วนความเช่ือของบุคลากรใน
หน่วยงานภาคเอกชน และในหน่วยงานรัฐท้องถ่ิน พวกเขาต่างสนับสนุน
ความเช่ือด้วยการน าเสนอภาพลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียวเชิงศกัดิ์สิทธ์ิ หากแต่
เป็นการพัฒนาเชิงวัตถุจนสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมและท าลายระบบนิเวศ  
เม่ือวิเคราะห์ความเช่ือของชาวอีสานและภาครัฐ พบว่า ความเช่ือศรัทธาได้

                                                                        
1 นกัวิชาการอิสระ ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา         
มหาวิทยาลยัเซนต์จอห์น อีเมล ckeinika@live.com  
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ถูกแฝงเร้นหรือแทนท่ีโดยกิเลสวัตถุ  ซึ่งขัดแย้งกับหลักค าสอนในทาง
พระพทุธศาสนา 
 เม่ือวิถีความเช่ือความศรัทธาในปัจจบุนัไม่ได้ช่วยส่งเสริมอตัลักษณ์
อนัสืบทอดวฒันธรรมท่ีบริสทุธ์ิงดงามอีกตอ่ไป นอกจากนัน้การถกเถียงเร่ือง
ความเช่ือหรือไม่เช่ือจึงไม่ส าคญัเน่ืองจากเป็นสิ่งท่ีเรียกว่า “อจินไตย” ฉะนัน้ 
สิ่งท่ีควรทบทวนและสรรค์สร้างแนวทางใหม่ คือ ทกุภาคส่วนควรร่วมมือกัน
เพ่ือตีความใหมแ่ละจดัการเร่ืองความเช่ือพญานาคให้เป็นไปในเชิงสร้างสรรค์  
ก่อให้เกิดสมัมาทิฏฐิ  ลดการเบียดเบียน/อกศุลระหว่างกนั ตลอดจนหนทางท่ี
ถกูต้องในอริยสจั 4 เพ่ือสร้างความเข้าใจในแก่นแท้พระพทุธศาสนา 
ค าส าคัญ: พญานาค  การจดัการความเช่ือ  
 
Abstract 

Northeastern Thai people and their belief in NAGA are deep 
bond which are explicitly seen towards their ways of life through 
agricultural rites, art, and architecture. These are influenced by 
combination of religious faith and their ancient beliefs which later 
becomes their obvious identity.   

Results from the in-depth interview utilized for northeastern 
Thai villagers, northeastern Thai entrepreneurs from individual sectors, 
and northeastern Thai local government officers revealed that all of 
them strongly believe in NAGA that it exists and symbolizes 
supernatural power, wealth, and fortune. In order to support this belief, 
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all of them have highlighted their sacred tourist attractions through 
object–oriented development. Unfortunately, this afterwards causes 
environmental problems and destroys ecology. This investigated 
comes an analysis of northeastern Thai people’s belief which indicated 
that their nowadays belief is latent and replaced by object desire, and 
this absolutely conflicts with Buddhist doctrines. 

When the principal purpose of nowadays people’s belief does 
not aim to preserve or inherit their valuable traditional belief identity, 
debates on belief in NAGA is unnecessary to be mentioned since this 
has been known as Ahinati or meaningless in Buddhist doctrines. 
Consequently, what should be reviewed and focused on is every 
section should cooperate in interpretation on belief in NAGA and 
management of belief in NAGA according to moral principles, for the 
people comprehend moral right view; do not encroach on each other; 
and behave themselves according to the four noble truths. 
Keywords: NAGA, Management of belief in NAGA  
 
บทน า 
 สิ่งท่ีท าให้มนษุย์อยู่เหนือสตัว์ทัง้หลาย คือ การรู้จกัพินิจพิเคราะห์สิ่ง
รอบตวั ท าความเข้าใจและหาเหตผุลสนบัสนุนหรือคดัค้าน  ซึ่งเป็นท่ีมาของ
การสร้างสรรค์ สงัเคราะห์ให้ได้องค์ความรู้ใหมเ่กิดขึน้มา  
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 มนุษย์รู้จกัวิธีการวิเคราะห์และน ามาเป็นข้อมูลสนับสนุนเพ่ือส ร้าง
ความเช่ือมัน่ ซึ่งก็คือความเช่ือพืน้ฐานนั่นเอง  ดงันัน้การท่ีมนุษย์ได้รับการ
อบรมจากครอบครัว การรับประเพณีวัฒนธรรมจากสังคม และการได้รับ
การศึกษาเล่าเรียน ฯลฯ  ทัง้หมดจึงประมวลรวมกันกลายเป็นความเช่ือ
พืน้ฐาน  ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันกับเร่ืองเทวรูปทัง้ 4 ท่ีเป็นสาเหตขุองอคติ 
โดยนกัปรัชญาฟรานซิส เบคอน (Bacon,1901) มีรายละเอียดคือ  

1. เทวรูปแห่งเผ่าพันธุ์ (Idol of the Tribe) อนัได้แก่ รสนิยมส่วนตวั
ในจิตของแต่ละบุคคล เพราะถือว่ารสนิยมส่วนตวันีต้กทอดมาทางตระกูล 
เผา่พนัธุ์    2. เทวรูปแห่งถ า้(Idol of the Cave) ได้แก่ สิ่งแวดล้อมและการ
อบรมสัง่สอน  ท าให้ล้อมกรอบเราเหมือนถูกกักในถ า้มองเห็นแคบๆ เฉพาะ
ภายในถ า้และคดิวา่โลกมีอาณาบริเวณเพียงถ า้  3. เทวรูปแหง่ตลาดนดั (Idol 
of the Marketplace)  ได้แก่  ภาษาท่ีเราใช้  กฎไวยากรณ์  และหลักภาษา
ตลอดจนค าศพัท์ ล้วนแตบ่งัคบัความคิดของเราให้อยูใ่นขอบเขตของมนั และ 
4. เทวรูปแห่งโรงละคร (Idol of the Theatre)   ได้แก่   ระบบปรัชญา กระแส
ความคดิความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความศรัทธาตอ่ศาสนาและอุดม
คตวิางมาตรฐานให้ตดัสิน สิ่งท่ีเป็นความเคยชินจงึเป็นสิ่งท่ีถกูต้อง 
 สิ่งตา่งๆ ท่ีกลายมาเป็นบริบทรอบๆ ตวัและถกูปลกูฝังในจิตใจมนุษย์
มาตัง้แต่เกิด ได้แก่ สิ่งแวดล้อม ศาสนา อารยธรรมใกล้เคียง อิทธิพลของ
ผู้ปกครองอาณาจกัร ฯลฯ อนัเป็นองค์ประกอบพืน้ฐานส าคญัตอ่คติความเช่ือ
ของคนกลุ่มตา่งๆ  ความเช่ือพืน้ฐานของชาวอีสานก็เช่นเดียวกนั ท่ีได้รับการ
หล่อหลอมคติความเช่ือตัง้แต่ลทัธิดัง้เดิมท่ีนบัถือผี เทพยดา ดิน น า้ ลม ไฟ 
สัตว์  และอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู  ท่ีมีการแผ่ขยายเข้ามาใน



 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2558 

  

63 การจัดการความเชื่อเร่ืองพญานาคของชาวอสีาน และสิ่งทีค่วรทบทวนใหม่ 

สมัยโบราณ  จวบจนมีการเผยแผ่ของศาสนาพุทธเข้ามาจึงท าให้มีการ
ผสมผสาน จนกลายเป็น อตัลกัษณ์เฉพาะของชาวอีสาน 
 
1. ที่มาความเช่ือเร่ืองพญานาค 
 หนึ่งในบรรดาความเช่ือพืน้ฐานท่ีโดดเด่นของชาวอีสาน คือ ความ
เช่ือเก่ียวกับพญานาค ซึ่งเช่ือว่าอยู่ในโลกใต้บาดาลอนัศกัดิ์สิทธ์ิ บนัดาลให้
ฝนตกลงในทัง้จักรวาลประกอบด้วย มหาสมุทร โลก และป่าหิมพานต์ 
พญานาคจึงสัมพันธ์กับการท านา  เน่ืองจากเก่ียวข้องกับการพ่นน า้ให้ฝน  
ประเพณีใหญ่ของทุกปีของชาวอีสานคือ งานบญุบัง้ไฟท่ีจดัขึน้บริเวณล าน า้
โขงทกุวนัออกพรรษา  ประเพณีไหลเรือไฟซึง่เป็นการบชูาพระพทุธเจ้า  บ้างก็
วา่เป็นการบชูาพญานาค พญานาคมกัปรากฏในสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิในลกัษณะ
สญัลกัษณ์  โดยพบได้จากงานสถาปัตยกรรมวดัวาอารามในพระพทุธศาสนา  
และปราสาทอารยธรรมขอมส าคญัๆ ท่ีกระจายตวัในภาคอีสาน เชน่ ปราสาท
พนมรุ้ง จงัหวดับรีุรัมย์ ปราสาทพิมาย จงัหวดันครราชสีมา ก็มีรูปพญานาค
ทอดยาวไปตามราวบนัได 2   
 ดงัรายละเอียดสนับสนุนจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง กล่าวว่า “ระบบ
สญัลกัษณ์ของพญานาคหากแบ่งตามกฎเกณฑ์ตามบริบทสงัคมวฒันธรรม

                                                                        
2 การสร้างปราสาทในอารยธรรมขอม มีคตวิา่เป็นการจ าลองเขาพระสเุมรุที่เป็นท่ีสถิต
ของเทพเจ้ามาไว้ในโลกมนษุย์ มกีารใช้สญัลกัษณ์ตา่งๆ เช่น การท าหลงัคาปราสาทเป็น
เรือนซ้อนชัน้ ซึง่หมายถึง “สวรรค์” หรือ “วิมาน” ของเทพเทวดา บนัไดทอดสูป่ราสาทจึง
มีรูปพญานาคทอดยาวที่ราวบนัได เพื่อสือ่ถึงจดุเช่ือมโยงระหวา่งโลกมนษุย์และสวรรค์ 
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อนัเป็นร่องรอยความคิดแห่งอดีตท่ีว่าด้วยเร่ือง “พญานาค” สามารถแบ่งได้
เป็น 3 ข้อคือ 1. พญานาคเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มชนดัง้เดิม  2. พญานาค
เป็นสญัลกัษณ์ของเจ้าแห่งดินและน า้ 3. พญานาคเป็นลทัธิทางศาสนา ทัง้นี ้
พญานาคมักปรากฏอยู่ในลัทธิความอุดมสมบูรณ์ของสังคมอีสาน โดยถูก
ผสานความเช่ือดัง้เดิมและความเช่ือทางพระพุทธศาสนาในเร่ืองสวรรค์และ
นรก (จิตกร เอมพนัธุ์, 2545: บทคดัยอ่) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

              สะพานนาคราชชัน้ท่ีสองก่อนเข้าสูป่ราสาทหินพนมรุ้ง จงัหวดับรีุรัมย์  

ที่มา: topicstock.pantip.com/blueplanet/topicstock/2008/12/E7279491/E7279491.html 
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 อนัท่ีจริงเร่ืองราวของพญานาคเป็นท่ีกลา่วขานกนัมากทัง้ในประเทศ
ไทย และประเทศลาว โดยเฉพาะในพืน้ท่ีท่ีมีแม่น า้โขงไหลผ่าน  มีหลกัฐานท่ี
สะท้อนความเช่ือเร่ืองราวเก่ียวกบัพญานาคมาตัง้แตส่มยัทวารวดี วฒันธรรม
ขอมสมัยลพบุรี จนถึงล้านช้าง นอกจากนีพ้ญานาคยังสัมพันธ์กับรูปแบบ
สังคมเกษตรกรรมในฐานะท่ีเป็นสัญลักษณ์ของน า้ ความอุดมสมบูรณ์  มี
ต านานและหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นเก่ียวกบัความเช่ือเร่ืองพญานาคในหลาย
แง่มมุของความเช่ือดงันี ้ 

มีต้นก าเนิดความเช่ือเร่ืองพญานาคท่ีอินเดียใต้ โดยในสมยัท่ียงัไม่มี
การเผยแผ่ศาสนามีการบูชาตามลทัธิความเช่ือต่างๆ  จากภูมิประเทศท่ีเป็น
ป่าทึบ  มีสตัว์ร้าย  งูพิษชุกชุม  จึงเกิดลทัธิท่ีนบัถืองูเป็นเทพเจ้า  ในศาสนา
พราหมณ์ – ฮินดไูด้กล่าวถึงพญาอนนัตนาคราชผู้ เป็นบลัลงัก์ของพระวิษณุ 
ณ เกษียรสมทุร ซึ่งปรากฏในมหากาพย์เร่ืองรามเกียรติ์ตอนท่ีเทวดาและอสรู
ต้องการท าพิธีกวนเกษียรสมทุรเพ่ือความเป็นอมตะของตนโดยใช้พญานาค
เป็นเชือก  อนนัตนาคราชจึงเป็นต้นตระกูลของพญานาคทัง้หมดและเช่ือว่า
นาคเป็นสะพานเช่ือมระหว่างโลกมนษุย์กบัสวรรค์อนัศกัดิ์สิทธ์ิ สงัเกตได้จาก
ราวบนัไดท่ีทางเข้าปราสาทหินของอารยธรรมขอม ขณะท่ีในพระไตรปิฎกของ
พระพุทธศาสนา ในพระอรรถกถาจมัเปยยชาดก ขุททกนิกายชาดก เล่ม 3 
ภาค 7 มีเนือ้หาเก่ียวกับพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาว่า พระองค์ทรง
เคยเกิดเป็นพญานาคท่ีตัง้จิตมัน่ต่อพุทธภูมิ และในวินยัปิฎกมหาวรรคก็ได้
กล่าวถึง มจุจลินทนาคราชไว้ว่าขณะท่ีพระพทุธเจ้าทรงเสวยวิมตุติสขุ ฝนตก
พร าเจือด้วยลมหนาวตลอด 7 วนั มุจจลินทนาคราชจึงออกจากท่ีอยู่ของตน
ได้แวดวงพระกายพระผู้ มีพระภาคเจ้าด้วยขนด 7 รอบได้แผ่พังพานใหญ่
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เหนือเศียรเพ่ือเป็นท่ีก าบงั เม่ือครบ 7 วนัอากาศปลอดโปร่งแล้วจึงจ าแลงรูป
ตนเป็นมนษุย์และกราบนมสัการสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า  
 เม่ือพิจารณาแก่นค าสอนในทางพระพุทธศาสนาเก่ียวกับเร่ืองนี ้มี
กล่าวไว้มากมายเก่ียวกับความปรารถนาในพุทธภูมิของเหล่าพญานาคท่ีมี
สัมมาทิฏฐิ  เช่น พญานาคซึ่งศรัทธาจ าแลงกายขอออกบวช สมเด็จพระ
สมัมาสมัพระพทุธเจ้าไมอ่นญุาต เน่ืองจากแม้วา่พญานาคเป็นเทพแตก่ึ่งสตัว์
เดรัจฉาน มีธาตุขันธ์ไม่บริบูรณ์จึงไม่สามารถบรรลุธรรมขัน้สูงได้ 3 หากแต่
พระพทุธเจ้าได้ผอ่นปรนตามศรัทธาค าขอของพญานาคโดยการใช้สญัลกัษณ์
ของผู้บวชใหม่ให้ห่มขาวนุ่งขาวเป็นนาค  ก่อนเปล่ียนผ่านเข้าสู่สภาวะความ
เป็นภิกษุนุ่งห่มจีวรเหลือง   หรืออีกกรณีหนึ่งท่ีพญานาคพบพระอริยสงฆ์ คือ 
หลวงปู่ ชอบ ฐานสโม  ท่ีท่านเล่าว่า มีชายผู้หนึ่งมีรัศมีงามเหนือสามัญมา
ท าบญุกบัทา่น ทา่นทราบวา่ชายผู้ นีเ้ป็นพญานาคจงึถามว่าต้องการอะไร  ซึง่
พญานาคนัน้ตอบว่าเขาเพียงประสงค์จะให้ทานแก่พระผู้ทรงศีล รักษาศีล 
และเจริญสมาธิภาวนาเทา่นัน้ 

ดินแดนในแถบภาคพืน้ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายแห่งท่ีมี
ความเช่ือเร่ืองพญานาคปรากฏอยู่  มีต านานท้องถ่ินมากมายท่ีเก่ียวกับ

                                                                        
3 สามารถอธิบายด้วยเหตผุลหนึง่คือ การเกิดเป็นนาคนัน้เนื่องจากชาติกาลก่อนท าบญุ
มากแตเ่จือด้วยราคะ นาคจดัอยูใ่นฝ่ายสคุติภมูิ อยูส่วรรค์ชัน้จาตมุหาราชิกา ทานปุการ
สตูรได้กลา่วถงึเหตกุารณ์การเกิดเป็นพญานาคไว้วา่ เป็นเพราะมนษุย์บางคนได้ฟังมาวา่
พญานาคมีอายยุืนมวีรรณะงามมีความสขุมาก พวกเขาจงึตัง้ความปรารถนาวา่เมื่อตาย
ไปแล้วขอให้ได้ไปเกิดเป็นพญานาคในก าเนิดทัง้สีต่ามทีต่วัเองต้องการ   
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พญานาคซึง่สร้างเมืองในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เชน่ อาณาจกัรพระนครใน
กมัพชูา  เวียงจนัทน์ในประเทศลาว และในอีกหลายเมืองท่ีอยู่ในประเทศไทย 
(สจุิตต์ วงษ์เทศ, 2543: 37, 85) 

ในต านานสิงหนวตัิซึ่งเป็นต านานพืน้บ้านท่ีเก่าแก่ทางภาคเหนือของ
ประเทศไทยได้กล่าวถึง ท่ีมาของอาณาจกัรล้านนาของพญามงัรายว่า  มีต้น
ก าเนิดจากแคว้นโยนกนคร ซึ่งมีพญานาคมาช่วยชีท่ี้ตัง้เมือง นอกจากนีย้งัมี
ต านานพืน้บ้านเก่ียวกบัต้นก าเนิดของแม่น า้โขง และแม่น า้สายตา่งๆ ในลาว
และในภาคอีสานว่า เกิดจากการแข่งขันกันสร้างแม่น า้ท่ีมีทางออกสู่ทะเล 
ระหวา่งพญานาคศรีสทุโธ และพญานาคศรีสวุรรณ 
 
2. ความคิดเหน็ต่อความเช่ือเร่ืองพญานาค    
 จากท่ีกล่าวมาในหัวข้อแรกจะพบว่าพญานาคไม่ใช่เร่ืองราวท่ีถูก
กล่าวถึงอย่างเล่ือนลอยไร้หลกัฐาน แต่พญานาคผูกพนัอยู่ทัง้ในด้านความ
เช่ือเร่ืองศาสนา ศลิปวฒันธรรมและวิถีการด ารงชีวิต และโดยเฉพาะในสงัคม
เกษตรกรรมของผู้คนทัว่ไปโดยเฉพาะในหมู่ชาวอีสาน ท่ีมีท่ีอยู่อาศยัในแถบ
สองฝ่ังแม่น า้โขง และแม้ว่าสงัคมในยุคปัจจบุนัจะก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม  
และเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว แต่จากการท่ีผู้ เขียนได้สมัภาษณ์ชาวอีสาน
กลุ่มตวัอย่างในเชิงลึก ท าให้ผู้ เขียนพบว่าพวกเขามีความเช่ือเร่ืองพญานาค
แตกตา่งกนัออกไปโดยสามารถแบง่ได้เป็น 3 กลุม่คือ 1.เช่ือมัน่วา่มีจริง 2.เช่ือ
คร่ึงไมเ่ช่ือคร่ึง ด้วยเกรงจะถกูประณามวา่เช่ือในเร่ืองงมงาย  แตข่ณะเดียวกนั
ก็ไม่กล้าสบประมาทลบหลู่ และ 3.ไม่เช่ือเลย เพราะได้รับการพิสูจน์ทาง
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วิทยาศาสตร์แล้วว่าไม่มีจริง เช่น ลูกไฟท่ีขึน้จากล าน า้โขงคือก๊าซท่ีเกิดจาก
ซากพืชและสตัว์ท่ีทบัถมเป็นตะกอน 

ชาวอีสานท่ีเ ช่ือมั่นว่าพญานาคมีอยู่จริง มักเป็นกลุ่มท่ีนับถือ
พระพุทธศาสนา แต่ก็ไม่ใช่ทัง้หมด เน่ืองจากชาวพุทธท่ีเป็นชาวอีสานอีก
มากมายก็อยู่ในกลุ่มท่ีเช่ือคร่ึงไม่เช่ือคร่ึง จนถึงกลุ่มท่ีไม่เ ช่ือเลยว่ามีจริง โดย
มีการอ้างถึงการพิสูจน์ไม่ได้ในทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความเช่ือ
พืน้ฐานท่ีได้รับจากระบบการศึกษาสมยัใหม่ แม้ว่าพญานาคจะถูกกล่าวถึง
ในหลกัฐานต่างๆ เช่นพระไตรปิฎก และต านานพืน้บ้านท่ีเก่าแก่ดงัได้กล่าว
มาแล้วในข้างต้น ตลอดจนมีประวตัขิองพระอริยสงฆ์ไทยหลายรูปท่ีมีเร่ืองเล่า
วา่ได้เคยพบกบัพญานาคมาแล้ว  
 ผู้ เขียนได้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นชาวอีสาน และเช่ือมั่นว่า
พญานาคมีจริง  โดยผู้ ให้สมัภาษณ์ช่ือคณุนิด (นามสมมตุิ) อาชีพข้าราชการ
เกษียณ นับถือและศรัทธาในพระพุทธศาสนา  มีภูมิล า เนาอยู่ท่ีจังหวัด
ขอนแก่น เธอมี “เพชรพญานาค” ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับอัญมณีไว้ใน
ครอบครอง ซึ่งได้มาเพราะร่วมบริจาคเงินและเข้าร่วมในพิธีสร้างเทวสถาน
เพ่ือหนุนเสริมบารมีบ้านเมือง โดยคณุนิดได้ท าพิธีรับเพชรพญานาค ณ ป่า
ค าชะโนด ซึ่งเป็นสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ และเช่ือว่าเป็นหนึ่งในจุดส าคญัท่ีเป็นจุด
ขึน้ลงระหว่างโลกมนุษย์และโลกศกัดิ์สิทธ์ิใต้บาดาล ทัง้นี ้หลงัจากท่ีคณุนิด
ได้เพชรพญานาคก็ได้อธิษฐานขอให้พญานาคคุ้ มครองให้แคล้วคลาด
ปลอดภยั ชว่ยรักษาตนให้ปราศจากภยนัตราย (นางนิด นามสมมต,ิ 2557) 
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 อีกกรณีศกึษาหนึ่งจากกลุ่มตวัอย่าง คือบคุคลท่ีศรัทธาและต้องการ
ครอบครองเพชรพญานาคหรือท่ีเธอเรียกว่า “ลกูแก้วพญานาค”  โดยบุคคล
ดังกล่าวได้รับท่ีส านักสงฆ์แห่งหนึ่ง  ในอ าเภอตระการพืชผล  จังหวัด
อุบลราชธานี  เน่ืองจากมีพระสงฆ์รูปหนึ่งในส านกัสงฆ์แห่งนัน้สามารถคาย
ลูกแก้วพญานาคได้  หรือไม่ก็เก็บลูกแก้วได้จากล าน า้เพ่ือเป็นวตัถุมงคลให้
ญาตโิยมท่ีมาร่วมสร้างศาลาปฏิบตัธิรรม  

กล่าวกนัว่าเม่ือได้บชูาลูกแก้วพญานาคนีแ้ล้วจะท าให้ท ามาค้าขาย
ร ่ารวย รวมถึงสามารถแก้ไขอุปสรรคในชีวิตได้และจะมีผู้ เข้ามาช่วยเหลือ  
ได้รับโชคลาภอย่างไม่คาดฝัน ฯลฯ  เชน่ คณุน้อย(นามสมมตุิ) เป็นชาวพทุธท่ี
มีถ่ินเกิดในอีสาน แต่ย้ายมาตัง้ครอบครัวและรับราชการท่ีจังหวัดในภาค
กลาง หากแต่ความเช่ือศรัทธายังฝังในจิตส านึก เธอจึงแวะเวียนกลับไปท่ี
บ้านเกิดท่ีจงัหวดัอบุลราชธานีแทบทกุเดือน เพ่ือช่วยหาทนุในการสร้างศาลา
ปฏิบตัิธรรมตลอดจนสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ เช่น ห้องน า้ภายในส านกัสงฆ์แห่งนี ้ 
คุณน้อยได้ครอบครองลูกแก้วพญานาค  และเก็บในห้องพระเพ่ือบูชาโดย
มุ่งหวงัให้ลกูแก้วช่วยเธอมีจิตท่ีตัง้มัน่ในการสวดมนต์ท าสมาธิ และเพ่ือให้ได้
อานิสงส์เป็นเงินทองโชคลาภ เธอกล่าวว่าตัง้แตเ่ธอได้บชูาลกูแก้ว  ชีวิตของ
เธอดีขึน้มีโชคลาภเข้ามามากมาย เช่น ถูกหวย ได้เงินทองมาโดยไม่คาดฝัน 
กิจการค้าขายท่ีเป็นงานรองของเธอก็ดีขึน้ทนัตาเห็น (นางน้อย นามสมมติ, 
2557) 
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3. หน่วยงานภาครัฐกับการจัดการความเช่ือเร่ืองพญานาค 
 นอกจากในระดบับุคคลแล้ว ความเช่ือในพญานาคยังได้ถูกน ามา
เป็นจดุขายให้กบัอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
เช่น การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้ชปูระเด็นการท่องเท่ียวอีสานในแนวคดิ 
“กาลครั ง้หนึ่ง ต้องไป…Dream Destination”  ท่ีอ าเภอสังคม  จังหวัด
หนองคาย  เก่ียวกับมหศัจรรย์ธรรมชาติท่ีท าให้ทรายและตะกอนมาทับถม
รวมกนั สร้างให้ริว้ทรายบนผืนดินชายฝ่ังแม่น า้โขงเป็นลวดลายคล่ืนรอยหยกั
คล้ายเกล็ดพญานาค    
 
 
 

 
 
 
 
 

                                              
 
 
 
 
 
 

                                               ป่าค าชะโนดลอยน า้ อ.บ้านดงุ จ.อดุรธาน ี
                                    ท่ีมา: http://pantip.com/topic/32493313 
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 ในจงัหวดัอุดรธานีมีกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับความเช่ือเร่ืองพญานาค
ในหลายรูปแบบ เพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวภายในจงัหวัด เช่น 
การจดัการป่าค าชะโนดของหน่วยงานภาครัฐในจงัหวดัอุดรธานี หน่วยงาน
ภาครัฐในระดบัจังหวัด  อ าเภอ  และต าบล  ได้สร้างป้ายทางหลวงและสิ่ง
ปลูกสร้างเพ่ือเชิญชวนนักท่องเท่ียวเข้าไปชมป่าค าชะโนด  อ าเภอบ้านดุง  
จงัหวดัอดุรธานี  ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีเป็นเกาะลอยน า้กลางทุง่นา เดมิทีการเข้าออก
เป็นไปอย่างยากล าบาก  หน่วยงานท้องถ่ินจึงได้สร้างสะพานปนูเช่ือมเข้าไป
ท่ีเกาะ และยงัได้ปรับปรุงพืน้ท่ีบริเวณบอ่น า้ศกัดิ์สิทธ์ิซึ่งเช่ือว่าเป็นทางขึน้ลง
ของพญานาค  

นอกจากนี ้ยังมีการสร้างรูปเคารพและบ่อน า้แห่งใหม่ เพ่ือรองรับ
นกัทอ่งเท่ียวท่ีเพิ่มมากขึน้ดงัข้อความในส านกัข่าวท้องถ่ินท่ีว่า   

ปัจจุบนันี้ค ำชะโนดเป็นสถำนที่ศกัด์ิสิทธ์ิมีชื่อเสียงในระดบัประเทศ 
เรือตรีอนิวรรตน์ พะโยมเยี่ยม  อดีตนำยอ ำเภอบ้ำนดงุ  ได้ชกัชวน
ข้ำรำชกำรทุกฝ่ำยตลอดทัง้ต ำรวจ อส. พ่อค้ำ ประชำชนได้สร้ำง
สะพำนทำงเข้ำเมืองชะโนด   ตลอดทั้งปรับปรุงบ่อน ้ำศักด์ิสิทธ์ิ 
เพือ่ใหเ้ป็นสถำนทีเ่คำรพสกักำระของชำวอ ำเภอบำ้นดงุและจงัหวดั
อืน่ และจนไดร้ับกำรคดัเลือกจำกจงัหวดัอดุรธำนี  ใหน้ ำน ้ำจำกบ่อ
ศักด์ิสิทธ์ิค ำชะโนดไปร่วมงำนพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ 5 รอบ  ณ  มณฑลพระรำชพิธีท้องสนำมหลวง
กรุงเทพมหำนคร  ในวนัเสำร์ ที่ 5 ธันวำคม 2530 และในปี พ.ศ. 
2533  นำยมงักร มำเวียง ปลดัอ ำเภอบ้ำนดุง(หวัหน้ำฝ่ำยกิจกำร
พิเศษ) ไดช้กัชวนข้ำรำชกำร  พ่อคำ้ประชำชน ผูมี้จิตศรัทธำร่วมกนั
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จัดท ำบุญทอดผ้ำป่ำสร้ำงสะพำนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อควำม
มัน่คงแข็งแรงเข้ำไปเมืองชะโนด (เมืองค ำชะโนด, ม.ป.ป.) 
  

เน่ืองจากเดิมป่าค าชะโนดเป็นป่าพรุอนัอดุมสมบรูณ์  ท่ีหนาแน่นทึบ
ด้วยต้นไม้มีอายุเก่าแก่ราว 2,000 ปี หากแต่มีผู้ คน หน่วยงานต่างๆ และ
ส่ือมวลชน  ขอเข้าไปเพ่ือพิสจูน์ข้อเท็จจริงของความเช่ือในชุมชนด้วยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์  และเม่ือหนว่ยงานภาครัฐในท้องถ่ินมีแนวคิดในการพฒันา
ป่าค าชะโนดให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวโดยขาดความรู้ความเข้าใจตอ่การพฒันา
ท่ียัง่ยืน  สถานท่ีแห่งนีจ้ึงถูกพัฒนาในลกัษณะท่ีเน้นวัตถุ ด้านงบประมาณ
มหาศาลถูกใช้เพ่ือสิ่งปลูกสร้าง เช่น ถนน สะพาน อาคารร้านค้า ฯลฯ เพ่ือ
อ านวยความสะดวกแก่นกัทอ่งเท่ียวและกระตุ้นเศรษฐกิจในชมุชนท่ีอยูร่อบๆ  
ป่าค าชะโนด   พ่อค้าแม่ค้าชุมชนก็มีส่วนท าลายระบบนิเวศในป่าค าชะโนด
ด้วยการตกัน า้ธรรมชาติในบ่อศกัดิ์สิทธ์ิออกมาเร่ขาย   ปัจจบุนัป่าค าชะโนด
จงึมีปัญหาทางระบบนิเวศ จงึท าให้ป่าไมส่มบรูณ์เหมือนดงัเก่าก่อน กลา่วคือ  
ต้นไม้บางสว่นเร่ิมเป็นสีเหลืองตายลง พืน้ดนิเร่ิมแห้งไมชุ่ม่น า้เร่ิมมีกลิ่นเหม็น 
อากาศร้อนขึน้ ท่ีส าคญัคือป่าค าชะโนดท่ีถูกท าให้เป็นธุรกิจจึงถูกลดทอน
ความศกัดิ์สิทธ์ิและคณุค่าลงไป  ดงัในข้อความท่ีมาจากชาวบ้านในพืน้ท่ีคือ 
“นายเข็มพร  เพ็งสวุรรณ” ชาวบ้านมีชยัได้กลา่ววา่  

ด้ำนกำรท่องเที่ยวมีผลดีข้ึนคนรู้จัก มีคนมำทัศนศึกษำมำกข้ึน  
ส่วนด้ำนธรรมชำติ ต้นชะโนดมีกำรตำยบ้ำงบำงส่วนเพรำะน ้ำท่วม 
มีกำรแก้ไขโดยสูบน ้ำจืดเข้ำมำรอบๆ เกำะค ำชะโนด และไม่ให้ท ำ
นำเกลือใกล้ๆ  บริเวณนี ้มนัเป็นผลกระทบถึง(ควำมสมบูรณ์ของป่ำ
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ค ำชะโนด)  แม้มนัไม่เป็นผลกระทบโดยตรง  ตอนนี้ได้มีกำรน ำน ้ำ
ในบ่อน ้ำศกัด์ิสิทธ์ิมำขำยข้ำงนอกบริเวณวดัโดยกำรให้ผู้สนใจบูชำ
เพือ่เป็นสิริมงคลกบัชีวิตและครอบครัว  กำรพฒันำเป็นเร่ืองที่ดีแต่
ต้องดูผลที่ตำมมำด้วยว่ำจะมีผลดีหรือผลเสียมำกน้อยอย่ำงไร   
ผมมองดูรอบๆ ทำงเข้ำส่ิงก่อสร้ำงเดิมๆ ที่เติบโตมำพร้อมกับผม 
ได้ถูกท ำลำยไปแล้ว ไม่ว่ำจะเป็นต้นดอกจำนสีเหลืองที่ออกดอก
บำนสวยงำมช่วงหน้ำหนำวข้ำงสะพำน  ซุ้มประตูโขงทำงเข้ำที่ทุบ
ท้ิง สะพำนที่ต้องพำยเรือเข้ำไปในค ำชะโนดตอนน ้ำท่วม  จะมี
เหล่ำบรรดำสตัว์น ้ำ ป ู ปลำ หอย  ปลิงควำย  ว่ำยน ้ำมำต้อนรับ
คนที่เข้ำไปในเมืองค ำชะโนดเพือ่สกักำระเจ้ำปู่ ศรีสทุโธ  ส่ิงเหล่ำนี้
ที่เติบโตมำพร้อมกับผม มันได้หำยไปหมดแล้ว  เหลือไว้เพียงแค่
ควำมทรงจ ำให้ผมได้คิดถึง”    ส่วนนำยอทุยั ไพเรำะ จ ้ำปู่ ศรีสทุโธ 
(ร่ำงทรงทำงภำคอีสำน)   ซ่ึงเป็นผู้ดูแลป่ำค ำชะโนด  กล่ำวว่ำ “ไม่
เห็นดว้ยกบักำรสร้ำงส่ิงใหม่ๆ เหล่ำนี ้ มีแต่ปนูซีเมนต์มนัอำจท ำให้
ดินเค็มต้นชะโนดในนี้อำจตำยได้ หำกต้นไหนตำยก็จะหกัล้มลง  
จึงเป็นกำรเปิดช่องทำงลมให้พดัเข้ำมำแรงเกินไป  หำกไม่มีต้นไม้
ใหญ่บงัลมข้ำงนอกอำจจะท ำให้ต้นไม้ข้ำงในโดนลมพดัหกัหมด  
แล้วมันจะเหลืออะไร  เคยเสนอให้ใช้หินใช้ศิลำแลงมำใช้ในกำร
ก่อสร้ำงมนัจะไม่ขดักับส่ิงแวดล้อมนกั เขำก็หำว่ำผมดึกด ำบรรพ์
เต่ำลำ้นปี (สทิุน ทองสีเหลือง, 2543) 
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 จากข้อมูลดงัท่ีกล่าวมา จะพบว่าป่าค าชะโนดได้เกิดปัญหาดินเค็ม
ขึน้แล้ว ซึ่งได้กลายเป็นปัญหาในระดบัจงัหวดั โดยหน่วยงานรัฐได้ให้ข้อมูล
เบือ้งต้นวา่มาจากการท าเกลือสินเธาว์ของชาวบ้านท่ีอยูร่อบๆ พืน้ท่ีค าชะโนด 
แตอี่กข้อท่ีปฏิเสธไมไ่ด้คือเป็นผลพวงมาจากการก่อสร้างถนน คือ น า้จากข้าง
นอกนัน้ไหลมาทางท่อลอดใต้ถนนท่ีหน่วยงานท้องถ่ินสร้างเข้าสู่ป่าค าชะโนด 
และไมว่า่ทอ่หรือถนนก็ล้วนสร้างด้วยคอนกรีต ปนูซีเมนต์ทัง้สิน้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สะพานทางเข้าป่าค าชะโนดที่สร้างขึน้ใหม ่
                                 ที่มา: http://pantip.com/topic/32439591 
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                          บอ่น า้ศกัดิ์สทิธ์ิท่ีก่อสร้างเพ่ิมเติม ซึง่เช่ือวา่เป็นท่ีขึน้ลงของพญานาค 

               ที่มา: http://pantip.com/topic/30615449  

 

4. พญานาคกับพระพุทธศาสนาและสิ่งท่ีควรทบทวนใหม่ 
 ผู้ เขียนตัง้ข้อสังเกตว่า  สิ่งท่ีเช่ือมโยงระหว่างพญานาคในมิติโลก
ศกัดิ์สิทธ์ิใต้บาดาลให้สามารถเข้ามาสมัพนัธ์กับโลกมนษุย์ได้  ก็โดยความท่ี
พญานาคมีศรัทธาในพระพทุธศาสนา นัน่คือ ในทางพระพทุธศาสนาอธิบาย
ไว้วา่ พญานาคมีจดุประสงค์ท่ีจะสร้างผลบญุในอนัท่ีจะเกือ้กลูตนให้มีโอกาส
เข้าถึงนิพพานในอนาคตกาลข้างหน้า ซึ่งผลบุญท่ีจะได้มานัน้ก็โดยการ
บ าเพ็ญทาน ศีล และภาวนา   
 ทัง้นี ้หากการท าบุญท าทานของคุณนิดและคุณน้อย ซึ่งเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีผู้ เขียนได้สมัภาษณ์เชิงลึกนัน้ เป็นไปเพ่ือลดละกิเลสท่ียึดมัน่ถือมัน่ 

http://pantip.com/topic/30615449
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ก็จะถือเป็นการท าทานโดยไม่หวงัผลตอบแทน  อีกประการหนึ่ง การบนบาน
ขอพรตอ่พญานาคเพ่ือหวงัถกูหวยได้ทรัพย์สินเงินทองอยา่งง่ายดาย  ถือเป็น 
การขดัตอ่หลกัพระพทุธศาสนาในเร่ืองการลดละกิเลส ให้เป็นท่ีพึง่แหง่ตนโดย 
รู้จักประกอบสัมมาอาชีวะ ไม่ใช่มุ่งมั่นเร่ืองหวยท่ีขัดต่อสัมมาอาชีวะอัน
ประกอบด้วยการเลีย้งชีพชอบและไม่แสวงหาลาภโดยปราศจากการประกอบ
ความเพียร   
 การท่ีหน่วยงานท้องถ่ินได้เข้าไปบริหารจดัการพืน้ท่ี  จนมีผลกระทบ
ต่อความอุดมสมบูรณ์ของป่าค าชะโนด  โดยอ้างว่าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว
ประจ าจังหวัดอุดรธานี  นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการท าลายธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมแล้ว ยงัเป็นการรบกวนและเปิดทางให้แก่ผู้ ท่ีชอบลองของ ได้เข้า
ไปลว่งละเมิดสถานท่ีศกัดิส์ิทธ์ิได้อย่างง่ายดาย ซึง่ในขณะเดียวกนัก็ท าให้คน
เหล่านัน้ได้พบกับอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆ และโชคร้ายท่ีเข้าหา   หลังจากท่ีได้
ลองของ  สิ่งนีจ้งึขดัแย้งกบัจดุประสงค์ท่ีแท้จริงของพญานาคในอนัท่ีต้องการ
สร้างแต่กุศล ปรารถนาพุทธภูมิเป็นท่ีหมาย    เป็นท่ีน่าเสียดายหากการท่ี
มนษุย์พยายามติดตอ่เช่ือมเข้าหา กลบัท าให้เกิดการก้าวล่วง เกิดความเป็น
“อกศุล” ระหวา่งกนัอยา่งง่ายดายไมว่า่จะด้วย “กาย” และ “วาจา”  

เม่ือมีการยึดโยงระหว่างโลกมนษุย์และโลกใต้บาดาล อนัเป็นท่ีสถิต
ของพญานาคท่ีเล่ือมใสศรัทธาในพระพทุธศาสนา พญานาคจงึต้องอาศยัการ
สร้างกศุลบารมีจากการให้ทานพระสงฆ์  การฟังเทศน์ฟังธรรม  รักษาศีลและ
เจริญสมาธิภาวนา  ซึ่งย่อมต้องการความสงบวิเวกเป็นส าคญั จึงมีประเดน็ท่ี
ควรน ามาทบทวนใหม ่เพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสม ดงัตอ่ไปนี ้



 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2558 

  

77 การจัดการความเชื่อเร่ืองพญานาคของชาวอสีาน และสิ่งทีค่วรทบทวนใหม่ 

1. เป็นสิ่งสมควรและเหมาะสมหรือไม่ท่ีมนุษย์พยายามบนบานต่อ
พญานาคเพ่ือขอโชคลาภและทรัพย์สินเงินทอง โดยไมพ่ยายามใช้ความเพียร              
ในการด ารงชีพ  

2. จากข้อ 1 ถือวา่เป็นการขดัตอ่หลกัค าสอนในพระพทุธศาสนาเร่ือง
มรรคมีองค์ 8 ในข้อท่ีวา่ด้วย “สมัมาอาชีวะ” และ “สมัมากมัมนัตะ”  

3. เป็นสิ่งสมควรเหมาะสมแล้วหรือไม่  ท่ีหน่วยงานภาครัฐใช้ความ
ความเช่ือความศรัทธาเป็นเคร่ืองมือในการดึงดดูนักท่องเท่ียวมายงัสถานท่ี
ศกัดิ์สิทธ์ิท่ีเก่ียวข้องกับความเช่ือพญานาคเช่นท่ี “ค าชะโนด” รวมไปถึงการ
สร้างสิ่งปลกูสร้างใหม่ๆ เพ่ือท ากิจกรรมการค้าขายของชมุชนโดยรอบ เพราะ
สิ่งเหลา่นีล้้วนมีสว่นท าลายระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในสถานท่ีดงักลา่ว  

4. เป็นสิ่งท่ีเหมาะสมหรือไมท่ี่มนษุย์พยายามเข้าไปพิสจูน์ความจริง 
ว่าพญานาคมีจริงหรือไม่  เพราะท้ายท่ีสุดก็เป็นเร่ืองของ “อจินไตย” 4 
กล่าวคือ ไม่มีประโยชน์ต่อทางไปสู่มรรคผลนิพพาน  เปล่าประโยชน์ท่ีจะ
ถกเถียงกันเน่ืองจากไม่ได้ช่วยให้เข้าใจสัจธรรมท่ีแท้จริง อีกประการหนึ่ง
อจินไตยนีส้ามารถรับรู้ได้ด้วยการบรรลธุรรมขัน้สงูเทา่นัน้ 
 ความเช่ือของชาวอีสานเก่ียวกับเร่ืองพญานาค จากท่ีเคยได้รับการ
ถักทอด้วยศิลปวัฒนธรรม ศาสนา พิธีกรรม การด ารงชีวิตด้านการเกษตร 
ผู้คนให้ความเคารพแต่ไม่แสวงหาก้าวล่วง  แต่ปัจจุบนัเราไม่สามารถเห็น
ความเป็นอตัลกัษณ์วฒันธรรมท่ีสืบทอดตอ่กนัมา แตก่ลบักลายเป็นการแฝง

                                                                        
4  “อจินไตย” แปลวา่ “สิง่ที่ไมค่วรคิด” หมายถงึ สิง่ที่ไมอ่าจเข้าใจได้ด้วยตรรกะสามญั 
    ของปถุชุน  มี 4 อยา่ง ได้แก่ พทุธวิสยั ฌานวิสยั กรรมวิสยั และโลกวิสยั  
 



 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2558 

 

78 

เร้นด้วยความมุ่งหมายต่อผลประโยชน์และวัตถุ  หากทุกภาคส่วนช่วยกัน
ตีความความเช่ือพืน้ฐานของชาวอีสานในเร่ืองพญานาคไปในแนวทาง
สร้างสรรค์ ตวัอย่างเช่น การเกิดเป็นมนษุย์ถือว่าประเสริฐกว่าสตัว์เดรัจฉาน
แล้ว เพราะการเป็นมนุษย์นัน้สามารถประกอบคุณงามความดี ทัง้การบวช 
การให้ทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา ขณะท่ีพญานาคแม้จะมีก าเนิดเป็น
เดรัจฉานกึ่งเทพแต่ก็มีข้อจ ากัด เช่น การไม่สามารถบวชได้ตามท่ีผู้ เขียน
ยกตวัอยา่งมาในตอนต้น  

ดงันัน้ การถกเถียงเร่ืองเช่ือหรือไม่และมุ่งหาเหตผุลมาพิสูจน์ความ
จริงเร่ืองพญานาคจึงไม่ส าคัญอีกต่อไป เพราะถือเป็นเพียงความเห็นท่ี
แตกต่างกันในสังคมเท่านัน้ และไม่ว่าอย่างไร ความเช่ือหรือไม่เช่ืออาจไม่
ให้ผลท่ีถกูต้องตามทศันะของพระพทุธศาสนาเสมอไป  สิ่งท่ีเหนือกว่านัน้คือ
การรู้จักท าความเข้าใจในแก่นแท้ค าสอนของพระพุทธศาสนา  ทัง้ในเร่ือง
กรรม การตัง้มัน่ในกศุลกรรมท่ีพร้อมด้วยมรรคมีองค์ 8  การลดละกิเลสส่วน
ตนด้วยทาน ศีล  ภาวนา  เช่นเดียวกนั หน่วยงานแตล่ะภาคส่วนควรมองถึง
ประโยชน์สงัคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อมเป็นท่ีตัง้ ดงัตวัอย่างท่ีป่าค าชะโนด 
ซึ่งควรได้รับการอนรัุกษ์เป็นพืน้ท่ีสีเขียวให้กลายเป็นเขตอนรัุกษ์พนัธุ์พืชพนัธุ์
สัตว์ป่าอาจจะเป็นสิ่งท่ีเหมาะสมมากกว่า ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์แก่การศึกษา
สว่นรวมตอ่ไป  
 
5. บทสรุป 
 ดงัท่ีผู้ เขียนได้กล่าวไว้ในบทน าว่า ความเช่ือพืน้ฐานมีท่ีมาจากปัจจยั 
หลายอย่างประกอบกนั  และเป็นคณุลกัษณะส าคญัของมนษุย์  จึงเป็นเร่ือง



 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2558 

  

79 การจัดการความเชื่อเร่ืองพญานาคของชาวอสีาน และสิ่งทีค่วรทบทวนใหม่ 

ปกตใินสงัคมมนษุย์  ท่ีมีการอยูอ่าศยัร่วมกนัในความแตกตา่ง หากแตผู่้ เขียน
มีความเห็นว่าสิ่งท่ีเป็นจุดเหมือนหรือจุดร่วมส าคญั  ท่ีทุกคนในสังคมควร
ยึดถือร่วมกันคือความดีงาม  รู้จักเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมในทุกๆ ด้าน 
รวมถึงธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
 การถกประเดน็ความเช่ือเร่ืองพญานาคก่อให้เกิดช่องทางใหมข่องผู้ มี
กิเลสวตัถ ุก่อให้เกิดการท้าทายสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ เกิดการหกัล้างความเช่ือด้วยการ
พิสจูน์ทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการจดัการของภาครัฐท่ีผลกัดนัความเช่ือเร่ือง
พญานาคให้น าไปสู่การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงศักดิ์สิทธ์ิ  อันเป็นการ
เบียดเบียนท าลายระบบนิเวศอยา่งรุนแรง   
 ภาพลกัษณ์ชาวอีสานโบราณ ท่ีเคยมีความเช่ือและศรัทธาอนับริสทุธ์ิ 
โดยถกูน ามาแสดงออกผ่านวฒันธรรมหลากหลายรูปแบบอย่างงดงาม  เช่น 
พญานาคเป็นสญัลกัษณ์ของน า้ และความอดุมสมบรูณ์ในสงัคมเกษตรกรรม  
รวมถึงเป็นสัญลักษณ์แห่งการเช่ือมโยงโลกของมนุษย์ไปสู่สวรรค์ผ่านงาน
สถาปัตยกรรมในศาสนสถาน 
 ปัจจุบนัความเช่ือความศรัทธาในพญานาคโดยชุมชนก าลังเป็นสิ่ง
ผลกัดนัผู้คนให้ตกอยู่ในอกุศล การจดัการความเช่ือโดยภาครัฐก าลงักระตุ้น
ให้เกิดท าลายสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ การจดัการความเช่ือท่ีถกูต้องจงึเป็น
สิ่งส าคญัในการปรับทิศทางให้ผู้คนเข้าสู่ความมีสมัมาทิฏฐิ เม่ือจดุร่วมส าคญั
ของสงัคมคือความดีงาม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตัง้ รวมถึงเร่ืองการ
อนรัุกษ์ระบบนิเวศ  ยอ่มสง่ผลตอ่การมีทศันะท่ีดีในความเช่ือเร่ืองนาค ดงันัน้ 
ภาครัฐส่วนกลาง ส่วนท้องถ่ินและภาคเอกชนควรให้ความร่วมมือกนัในทุกๆ 
ด้าน ด้วยการตีความใหม่และจดัการความเช่ือเร่ืองพญานาคแนวทางใหม่ 
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โดยชีใ้ห้เห็นถึงแก่นของความสมัพนัธ์ท่ีแท้จริงระหว่างมนษุย์และพญานาคท่ี
มีความศรัทธาในพทุธศาสนา  

กล่าวคือไม่ว่ามนุษย์หรือพญานาคก็ต่างเวียนว่ายตายเกิดอยู่ใน
วัฏสงสาร และมีเป้าหมายการเกิดเหมือนกันคือต้องการบรรลุมรรคผล
นิพพาน แท้ท่ีจริงแล้วมนษุย์มีความสามารถในการบรรลมุรรคผลนิพพานได้
เน่ืองจากครบขันธ์บริบูรณ์ซึ่งเหนือกว่าพญานาค  การจัดการโดยการ
ตีความหมายในแนวทางเช่นนีจ้ะเป็นการสร้างสรรค์มุมมองใหม่ท่ีอาจเป็น
ประเด็นท าให้ชุมชนมองข้ามกิเลสวัตถุ และหันมาสนใจในความโชคดีของ
มนษุย์ท่ีมีคณุคา่และศกัยภาพในตนเองท่ีจะสามารถบรรลธุรรมขัน้สงูได้ ผลท่ี
จะเกิดขึน้คือ การเกิดสมัมาทิฏฐิขึน้ในกลุ่มชุมชนอันจะยังประโยชน์ให้เกิด
ความดีงาม การสืบทอดค าสอนในพระพทุธศาสนาอย่างถกูต้อง และสามารถ
เป็นประโยชน์ตอ่สงัคมสว่นรวม และสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ 
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Indra: Beliefs and Iconography of Northeastern Thai Boundary 
Marker Stones in Dvaravati Age 

 

 

                         พระศรัณย์ มะกรูดอินทร์1 / Phra Sarun Makrudin 
 
บทคัดย่อ 

ภาพสลกัเลา่เร่ืองบนใบเสมาทวารวดีอีสานนัน้ใช้เป็นส่ือในการแสดง
ธรรมะทางพุทธศาสนา  ทัง้พุทธประวตัิ  และชาดกแก่ศาสนิกชนท่ีเข้ามาใน
พุทธสถานนัน้  โดยมีรูปแบบใบเสมาท่ีมีลักษณะแตกต่างกันอย่างชัดเจน
ด้วยกัน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มใบเสมาท่ีเมืองฟ้าแดดสูงยาง อ าเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งพบมากในแถบพืน้ท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
บริเวณลุม่แมน่ า้ชี ใบเสมาในกลุม่นีม้กัแสดงลกัษณะบคุคลตามแบบทวารวดี 
คือ ตาโปน จมกูบานใหญ่ ปากหนา และแสดงภาพเล่าเร่ืองอยู่เต็มพืน้ท่ีของ
ใบเสมา  โดยในเร่ืองพระอินทร์ปรากฏทัง้ภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวณั พระ
อินทร์ประทับบนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ร่วมกับพระชายา พระอินทร์ในพุทธ
ประวตัติอนเสด็จลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ และพระอินทร์ในชาดก โดยแสดง
เป็นรูปพระอินทร์แปลงเป็นพราหมณ์มาขอนางมทัรีในเวสสนัดรชาดก 

                                                                        
1 นกัศกึษาปริญญาเอก สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี  
มหาวิทยาลยัศิลปากร อีเมล panyabalo@gmail.com 
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ในขณะท่ีกลุ่มใบเสมาใกล้พระพทุธบาทบวับาน บ้านไผ่ล้อม อ าเภอ
บ้านผือ จงัหวดัอดุรธานี บริเวณลุ่มแม่น า้โขง กลบัปรากฏอิทธิพลศิลปะเขมร 
สมยัเมืองพระนครอย่างชดัเจน ทัง้ลกัษณะของบุคคล และกรอบซุ้ม   โดยมี
ระเบียบการสลกัภาพบริเวณโคนใบเสมา  ลกัษณะของพระอินทร์ท่ีปรากฏบน
ใบเสมากลุ่มนีไ้ม่มีความชดัเจนมากนกั หากแตใ่ช้การเทียบเคียงกบัลกัษณะ
ของพระอินทร์ท่ีปรากฏบนหน้าบนัและทบัหลงัปราสาทเขมร พิจารณาร่วมกบั
มทุรา  อาสนะ และทิศทางการปักใบเสมาตีความว่าบุคคลท่ีปรากฏใบเสมา
นัน้ คือ พระอินทร์  
ค าส าคัญ: พระอินทร์  รูปแบบ  ใบเสมา  
 
Abstract 

The bas-reliefs on northeastern Thai boundary marker stones 
in Dvaravati age (known as Sema) are depicted as Buddhist sermon 
related to Lord Buddha’s life history and Jakata tales to Buddhist 
devotees who come into monasteries. These Sema are explicitly found 
to be comprised of two different styles.    

The first style of Sema is in Muang Fa Daed Song Yang of 
Kamalasai District in Kalasin Province. This style is mostly found in the 
upper area of Northeast Thailand where Chi River Basin is located in. 
This style shows different characteristics of people in Dvaravati age 
which is comprised of protruding eyes, flat noses, and thick lips. Also, 
these Sema are full of Indra bas-reliefs evidenced by carvings on the 
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face of the entire Sema. The Indra iconography of these Sema shows: 
1) Indra riding his elephant called Airavata; 2) Indra and his wives on 
Tavatimsa Heaven; 3) Indra, according to the Buddha’s life history, 
coming down from the Tavatimsa Heaven; and 4) Indra, according to 
Vessantara Jakata tale, impersonating himself as Brahman in order to 
ask Princess Maddi from Prince Vessantara. 
  The second style of Sema found near Phra Buddha Bat Bua 
Ban in Phai Lom Village of Ban Phue District, Udon Thani Province and 
close to Mekong River Basin is stylistically influenced by Khmer art. 
These Sema are only carved on their lower portions. The iconography 
related to Indra in this style is inexplicit. However, there are some 
characteristics which are believed the Indra is depicted here. These 
are evidenced by the similarities of Indra characteristics carved on 
lintels of Khmer architecture included mudras, asana, and the position 
the Sema are located.  
Keywords: Indra, Iconography, Sema  
  
น าเร่ือง 

ร่องรอยคติความเช่ือเก่ียวกับพระอินทร์ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
นัน้   ปรากฏภาพสลกัรูปพระอินทร์บนใบเสมาในสมยัทวารวดีอยู่จ านวนหนึ่งท่ี
สะท้อนพระอินทร์ในคตพิทุธศาสนาเถรวาท  ตลอดจนการผสมผสานรูปแบบงาน
ศิลปกรรมแบบทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับศิลปกรรมแบบเขมรสมัย
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เมืองพระนครด้วย ซึง่การสลกัภาพเลา่เร่ืองบนใบเสมานัน้เป็นการถ่ายทอดเร่ืองราว
ทัง้พทุธประวตัิ หรือชาดกท่ีประชาชนในสมยันัน้รับรู้กันอยู่ทัว่ไป เพ่ือใช้เป็นส่ือ
ในการแสดงธรรมะนอกเหนือไปจากค าสอนของพระบรมศาสดา  ท่ีได้รับการ
ถ่ายทอดผา่นทางพระภิกษุสงฆ์แตเ่พียงอยา่งเดียว 

ใบเสมาท่ีปรากฏรูปพระอินทร์ในพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ไทยนัน้  ส่วนใหญ่พบใน 2 พืน้ท่ีท่ีต่างมีรูปแบบแตกต่างกันอย่างชดัเจน คือ 
กลุ่มใบเสมาท่ีพบในเมืองฟ้าแดดสงูยาง  อ าเภอกมลาไสย  จงัหวดักาฬสินธุ์ 
ซึ่งเป็นกลุ่มใบเสมาท่ีพบมากในแถบพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 
บริเวณลุ่มแม่น า้ชี  และกลุ่มใบเสมาใกล้พระพุทธบาทบวับาน บ้านไผ่ล้อม 
ต าบลเมืองพาน อ าเภอบ้านผือ จงัหวดัอดุรธานี บริเวณลุม่แมน่ า้โขง เขตแอ่ง
สกลนคร  
 

กลุ่มใบเสมาท่ีพบท่ีเมืองโบราณฟ้าแดดสูงยาง อ าเภอกมลาไสย    
จังหวัดกาฬสินธ์ุ  

ใบเสมาชิน้แรกพบท่ีเมืองโบราณฟ้าแดดสูงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์  
ปัจจบุนัจดัแสดงอยู่ท่ีพิพิธภณัฑ์แหง่ชาติองักฤษ (British museum) แสดงรูป
พระอินทร์ประทบันัง่บนช้างเอราวณั 3 เศียรร่วมกับพระชายาอีก 2 องค์ โดย
พระอินทร์และพระชายานัน้ต่างประทับนั่งอยู่บนกระพองช้างแต่ละเศียร  
ลักษณะของพระอินทร์นัน้ประทับนั่งอยู่ในท่ามหาราชลีลาสนะทรงเคร่ือง
เทวพสัตราภรณ์อันประกอบด้วยกิรีฏมงกุฏ กุณฑล พาหุรัด ทองกร และอุทร
พนัธะ เบือ้งหลงัพระเศียรมีแถบประภามณฑล พระหตัถ์ขวายกขึน้ในระดบั
พระอรุะในลกัษณะท่ีทรงเทพศสัตราวธุ  พระกรซ้ายทอดยาวโดยวางพระหตัถ์
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ไว้เหนือพระชงฆ์  พระชายาเบือ้งขวาประทบันัง่พบัเพียบ พระหตัถ์วางอยู่บน
พระชานุขวาของพระอินทร์ พระชายาเบือ้งซ้ายประทับนัง่พบัเพียบ พระกร
ขวาทอดยาวลงบนกระพองช้าง   พระหัตถ์ซ้ายจับพระกะโประ(ศอก)  
เบือ้งหลงัทัง้ 3 องค์มีเส้นสินเทาในลกัษณะคล้ายก้อนเมฆ  ในส่วนของช้าง
เอราวณันัน้ แสดงรูปด้วยช้าง 3 เศียร ทรงเคร่ืองคชาภรณ์ อนัประกอบด้วย 
ปกกระพอง และสร้อยคอ (ภาพท่ี 1) 

 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 ใบเสมารูปพระอินทร์ประทบันัง่บนช้างเอราวณัที่เมืองโบราณฟา้แดดสงูยาง 
จงัหวดักาฬสนิธุ์ 
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จากรูปแบบพระอินทร์บนในเสมานี ้สนันิษฐานว่าเป็นรูปพระอินทร์
ขณะประพาสอทุยาน หากแตเ่ศียรของช้างเอราวณันัน้ ปรากฏเพียง 3 เศียร 
อนัเป็นรูปแบบเศียรของช้างเอราวณัท่ีนิยมแสดงในงานศิลปกรรม เพ่ือความ
งดงามทางสนุทรียภาพ และสะท้อนภาพของเทพท่ีประดบัเหนือเศียรช้างนัน้
ว่าคือพระอินทร์ อีกทัง้ใน 2 กระพองทัง้ด้านข้างก็แสดงรูปพระชายาแทนรูป
เทวบุตรอีก 32 ตน ด้วย เพ่ือมาปรนนิบตัิดูแลพระอินทร์ผู้ เป็นจอมเทพแห่ง
สรวงสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ 

ชิน้ท่ี 2 คือ ใบเสมาแสดงภาพเล่าเร่ืองพทุธประวตัิตอนเสด็จลงจาก
สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ พบท่ีเมืองโบราณฟ้าแดดสงูยาง จงัหวดักาฬสินธุ์ ปัจจบุนั
จดัแสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิพระนคร แสดงรูปพระพทุธเจ้าประทบั
ยืนสมภังค์ แสดงปางวิตรรกมุทราสองพระหัตถ์ ทรงครองจีวรห่มคลุม โดย
พระเศียรมีรัศมีในลกัษณะของแผ่นประภามณฑล พร้อมทัง้มีฉัตรกางกัน้อยู่
เบือ้งหลงั ขนาบด้วยเทวดา 2 องค์ เทวดาเบือ้งซ้ายประทับยืน พระหตัถ์ขวา
แสดงปางวิตรรกมทุรา ทรงเคร่ืองพสัตราภรณ์อย่างกษัตริย์ อนัประกอบไปด้วย 
กรัณฑมงกุฏท่ีเบือ้งหลังมีแผ่นประภามณฑล กุณฑล กรองศอ ทองกร อุทร
พนัธะ ทรงผ้านุ่งท่ีมีการชกัชายผ้าออกมาเบือ้งหน้า  ส่วนเทวดาเบือ้งขวานัน้
ช ารุด  ถัดขึน้ไปเหนือเทวดาทัง้ 2 องค์แสดงด้วยรูปก้อนเมฆท่ีมีเทวดาเหาะ
อีก 2 องค์กระท าอญัชลีมาทางพระพทุธเจ้า (ภาพท่ี 2) 
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ภาพท่ี 2 ใบเสมารูปพทุธประวตัิตอนเสด็จลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ ที่เมืองโบราณ 
     ฟา้แดดสงูยาง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ที่มาภาพขวา: ศรีศกัร วลัลิโภดม, 2518, ภาพที่ 14. 
 

จากประตมิานวิทยาดงักลา่ว ตรงกบัพทุธประวตัใินตอนเสดจ็ลงจาก
สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ ตามท่ีปรากฏในอรรถกถาเตรสนิบาต สรภชาดก และอรรถ
กถาขุททกนิกาย คาถาธรรมบท พุทธวรรคท่ี 14 ได้บรรยายถึง เหตกุารณ์ท่ี
พระพุทธองค์เสด็จขึน้ไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ ท้าวสกักะ
พร้อมด้วยหมู่ เทวดานิมนต์ให้พระพุทธองค์ประทับนั่งบนพระแท่น
บณัฑกุมัพลศิลาอาสน์ พระพทุธเจ้าทรงแสดงอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดา
จนครบพรรษกาล จงึเสดจ็ลงยงัมนษุย์โลก ณ เมืองสงักสัสะ 

หากแตมี่ข้อแตกตา่งในประเดน็ผู้สร้างบนัไดทองค า บนัไดแก้วมณี 
บนัไดเงินลงสูย่งัประตสูงักสัสนคร ความว่า ในอรรถกถาธรรมบทนัน้ ระบวุ่า 
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ท้าวสกักะเป็นผู้นิรมิตบนัไดถวาย (พระสตูรและอรรถกถาแปล ขทุทกนิกาย 
คาถาธรรมบทเลม่ท่ี 1 ภาคท่ี 2 ตอนท่ี 3, 2530, 316-317)  สว่นในอรรถกถา
สรภชาดกระบวุา่ ทรงตรัสเรียกวิษณุกรรมเทพบตุรมาสร้างไว้ (พระสตูรและ
อรรถกถาแปล ขทุทกนิกายชาดก เลม่ท่ี 3 ภาค 6, 2530, 335)   

โดยในอรรถกถาธรรมบทยงัได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมอีกว่า บนัได
ทองนัน้อยู่เบือ้งขวาส าหรับเทวดาทัง้หลาย  ส่วนบันไดเงินอยู่เบือ้งซ้าย
ส าหรับมหาพรหมทัง้หลาย   บนัไดแก้วอยู่ท่ามกลางส าหรับพระบรมศาสดา  
ครัน้พระพุทธองค์ทรงท าปาฏิหาริย์เปิดโลก   และทรงเปล่งฉัพพรรณรังสีแล้ว 
เหลา่เทวดาลงทางบนัไดทอง มหาพรหมลงทางบนัไดเงิน พระสมัมาสมัพทุธเจ้า
เสด็จลงทางบนัไดแก้วมณี มีปัญจสิขะถือพิณสีเหลืองดจุผลมะตมูยืนอยู่ ณ 
ข้างเบือ้งขวา  ท าบูชาด้วยการฟ้อนถวาย  มีมาตลีสงัคาหกเทพบุตรยืน  ณ 
เบือ้งซ้าย  ถือของหอมและดอกไม้อนัเป็นทิพย์นมสัการอยู่ ท้าวมหาพรหมได้
กัน้ฉตัร  ท้าวสยุามถือพดัวาลวิชนีเสดจ็ตามลงมาพร้อมเหลา่เทวดา (พระสตูร
และอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่มท่ี 1 ภาคท่ี 2 ตอนท่ี 3, 
2530, 317)   

ในขณะท่ีอรรถกถาสรภชาดกยังได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ยังมี
ท้าวสกักะทรงเชิญบาตรและจีวรตามเสด็จลงมาด้วย (พระสตูรและอรรถกถา
แปล ขทุทกนิกายชาดก เลม่ท่ี 3 ภาค 6, 2530, 335) ภาพนีจ้งึถกูตีความว่าเป็น
พุทธประวัติตอนเสด็จลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ ดังปรากฏรายละเอียดท่ี
สอดคล้องกับในคมัภีร์อรรถกถา คือ การกัน้ฉัตรแสดงถึงการเสด็จพระราช
ด าเนินอยูท่า่มกลางเทวดา (พระอินทร์) และพรหม (ช ารุด) พร้อมเหลา่เทวดา
ท่ีเหาะหาสง่เสดจ็อีกด้วย 
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ชิน้ท่ี 3 คือ ใบเสมาท่ีพบรอบฐานเจดีย์พระธาตยุาค ูเมืองฟ้าแดดสงูยาง 
จังหวัดกาฬสินธุ์   แสดงภาพพระอินทร์ทรงเคร่ืองอย่างกษัตริย์   ได้แก่ 
กรัณฑมกฏุ กณุฑล กรองศอ อทุรพนัธะ พระหตัถ์ขวาทรงวชัระ พระหตัถ์ซ้าย
วางบนพระชงฆ์ ประทบันัง่ในทา่ลลิตาสนะใต้ร่มไม้  เบือ้งซ้ายมีรูปสตรี 3 นาง 
โดยสตรีด้านหน้านัน้ถือนกอยู่ในพระหัตถ์  เบือ้งขวามีรูปช้างประดับด้วย
เคร่ืองคชาภรณ์ ได้แก่ ปกกระพอง และสร้อยคอ (ภาพท่ี 3) 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 ใบเสมารูปพระอินทร์ทีพ่บรอบฐานเจดีย์พระธาตยุาค ูเมืองโบราณฟา้แดดสงูยาง 
จงัหวดักาฬสนิธุ์ 
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ศาสตราจารย์ ดร.ศกัดิ์ชยั สายสิงห์ (2543,149-150) สนันิษฐานว่า 
เป็นภาพของพระอินทร์กับพระชายาทัง้ 3 คน  ส่วนนกนัน้เป็นนกเผือกหรือ
นกกระยางซึ่งเป็นชายาของพระอินทร์เช่นกัน พระนามวา่ สชุาดา ท่ีกลา่วถึง 
เร่ืองราวของมฆมาณพท่ีบ าเพ็ญบารมี  ด้วยการสร้างศาลาท่ีพกัคนเดินทาง
เป็นจ านวนมาก จนกษัตริย์ของเมืองนัน้คดิวา่เป็นกบฏจงึสง่ช้างมาท าร้าย แต่
ช้างก็ไมส่ามารถท าอะไรได้ (ในภาพแสดงช้างก าลงัหมอบท าความเคารพอยู่) 
มฆมาณพมีภรรยาหลวง คือนางสชุาดา ซึง่ไมไ่ด้ชว่ยท างานเลย  เพราะคดิว่า
เม่ือสามีท าแล้วผลบุญคงจะตกมาถึงตนด้วย เม่ือทัง้หมดตายไป มฆมาณพ
ได้มาเกิดเป็นพระอินทร์ ชายาทัง้ 3 คนได้มาเกิดเป็นเทพธิดาด้วย ยกเว้นนาง
สุชาดาที่ไม่ได้ท าบุญจึงไปเกิดเป็นนกกระยาง(หรือกาเผือก) และได้มา
เฝ้าพระอินทร์เสมอ พระอินทร์ได้รู้ด้วยญาณจึงได้ให้นางบ าเพ็ญเพียรไมกิ่น
สตัว์มีชีวิต นางก็ได้ปฏิบตัิตามค าแนะน า ตอ่มาจงึได้มาเกิดบนสวรรค์และมา
เป็นชายาของพระอินทร์ในท่ีสดุ  

ส่วนผู้ เขียนได้สันนิษฐานว่าคือรูปของพระอินทร์ ร่วมกับพระชายา   
โดยเฉพาะชายาองค์หนึ่งท่ีไปเกิดเป็นนางนกยาง  หากแต่มีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมว่า  สถานท่ีประทับของพระอินทร์ คือ สวรรค์ชัน้ดาวดึงส์   ช่างใน
สมยัก่อนคงสะท้อนสัญลักษณ์ ด้วยการสลกัให้พระอินทร์ประทับนัง่อยู่บน
พระแท่นบณัฑกุมัพลศิลาอาสน์ ใต้ต้นไม้ท่ีขึน้บนสวรรค์ชัน้นี ้คือ ต้นปาริชาติ 
พร้อมทัง้แสดงรูปช้างเอราวณั อยูเ่บือ้งหลงัของพระอินทร์ โดยเฉพาะรูปช้างนี ้
คงเป็นรูปช้างเอราวณั มากกว่าช้างท่ีกษัตริย์ทรงปล่อยเพ่ือท าร้ายมฆมาณพ 
เพราะจากบริบทโดยรวมของภาพนัน้สะท้อนเหตกุารณ์ขณะท่ีมฆมาณพจตุิ
ขึน้มาเกิดเป็นพระอินทร์บนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์แล้ว  
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นอกจากนี ้เร่ืองราวของพระอินทร์บนใบเสมานีย้งัมีความสมัพันธ์กับ
คมัภีร์ทางพุทธศาสนา 3 คมัภีร์ด้วยกัน กล่าวคือ คมัภีร์สุมงัคลวิลาสินี อรรถ
กถาทีฆนิกาย มหาวรรค สักกปัญหสูตร ภาณวารท่ี 1 ในเร่ือง “สกฺกปวตฺ
ติวณฺณนา”  หรือการบรรยายประวัติของพระอินทร์  อรรถกถาขุททกนิกาย 
ธรรมบท  คาถาธรรมบท  อปัปมาทวรรคท่ี 2 และอรรถกถากลุาวกชาดก  ท่ีล้วน
กล่าวถึง เร่ืองราวของพระอินทร์ท่ีเคยเกิดเป็นมนษุย์นาม “มฆมาณพ” ในตอน
ท่ีท้าวสกักะน าเอาชายาท่ีไปเกิดเป็นนางนกยางขึน้มาบนสวรรค์ 

หากแตอ่รรถกถาทีฆนิกาย มหาวรรค สกักปัญหสตูร และอรรถกถาขทุทก
นิกาย ธรรมบท คาถาธรรมบท อัปปมาทวรรคท่ี 2 จะกล่าวถึงพระอินทร์ใน
ฐานะเร่ืองของพระอินทร์องค์ปัจจุบนั  ส่วนอรรถกถากุลาวกชาดกนัน้แสดง
เร่ืองราวพระอินทร์ท่ีเป็นอดีตชาติหนึง่ของพระสมัมาสมัพทุธเจ้า   โดยมีอรรถ
กถาขุททกนิกาย ธรรมบท คาถาธรรมบท อปัปมาทวรรคท่ี 2 ท่ีให้รายละเอียด
เพิ่มเตมิไปจนถึงบทสนทนาในเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

ใบเสมาภาพนีจ้งึเป็นเหตกุารณ์ท่ีพระอินทร์น านางนกยางขึน้สูส่วรรค์
ชัน้ดาวดึงส์ หากแต่ก็ยงัไม่สามารถระบุแน่ชดัลงไปได้ว่า เป็นพระอินทร์ท่ี
เป็นอดีตชาติของพระพทุธเจ้าตอนท่ีอธิบายไว้ในอรรถกถากลุาวกชาดก หรือ
เป็นเร่ืองราวอดีตชาติของพระอินทร์องค์ปัจจุบนัตามท่ีอรรถกถาทีฆนิกาย 
มหาวรรค สกักปัญหสูตร และอรรถกถาขุททกนิกาย ธรรมบท คาถาธรรมบท 
อปัปมาทวรรคท่ี 2 ก็เป็นไปได้ทัง้ 2 แนวทาง 

นอกจากนี ้ท่ีเมืองฟ้าแดดสงูยางยงัมีใบเสมาอีกใบหนึง่ท่ีอาจมีความ
เก่ียวพนักับเร่ืองราวของมฆมาณพ  เม่ือครัง้สร้างศาลาในทางส่ีแยกส าหรับ
เป็นท่ีพกัของประชาชน ร่วมกบัภรรยาอีก 3 คน คือ นางสธุรรมา นางสจุิตรา 
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นางสนุนัทา ซึง่เหตกุารณ์ส าคญัของเร่ืองท่ีแสดงให้เห็นถึงปฏิภาณของภรรยา
ของมฆมาณพในการร่วมสร้างศาลา เน่ืองด้วยเหล่าบุรุษท่ีสร้างศาลามิ
ต้องการให้ภรรยามีส่วนร่วม เพราะเม่ือครัง้ท่ีมฆมาณพและสหายอีก 32 คน 
ถกูพระราชาลงโทษให้ช้างเหยียบนัน้ มิได้มีภรรยาคนใดเข้ามาช่วยเหลือ  ใน
ครัง้นัน้ นางสุธรรมาได้ร่วมยกช่อฟ้าศาลา นางสุจิตราปลูกพุ่มไม้ดอก  โดยท่ี
นางสนุนัทาให้ขดุสระบวัไว้ใกล้ๆ  เว้นแตน่างสชุาดา ภรรยาเอกเท่านัน้ท่ีมิได้
ชว่ยอนัใด (ภาพท่ี 4) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 ใบเสมาจากเมืองโบราณฟา้แดดสงยาง ปัจจบุนัจดัแสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑสถาน
แหง่ชาติ ขอนแก่น ที่มา: น. ณ ปากน า้, 2524, รูปท่ี 33. 
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ภาพดงักล่าวจึงอาจจะสะท้อนเหตกุารณ์หลงัจากท่ีมฆมาณพได้จุติ
ไปเกิดเป็นพระอินทร์บนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์  ดงัท่ีปรากฏในอรรถกถาทีฆนิกาย 
มหาวรรค สกักปัญหสูตร ภาณวารท่ี 1 ในเร่ือง “สกฺกปวตฺติวณฺณนา” ความ
วา่ 

...ด้วยผลแห่งไม้ช่อฟ้าของนางสุธรรมา เกิดเทวสภาชื่อสุธรรมา
สามร้อยโยชน์.  ด้วยผลแห่งสระบวัของนางสุนนัทา เกิดสระบัว
ชื่อนนัทาห้าสิบโยชน์.  ด้วยผลแห่งสวนพุ่มไม้ดอกของนางสจิุตรา 
เกิดอุทยานชื่อจิตรลดาวนัหกสิบโยชน์.ท้าวสกักะผู้เป็นราชาแห่ง
เทพ ประทับนั่งบนบัลลังก์ทองโยชน์หน่ึงในสุธรรมาเทวสภา มี
เศวตฉตัรสามโยชน์กางกัน้...(พระสูตรและอรรถกถาแปล ทีฆนิกาย 
มหาวรรค เล่มที ่2 ภาคที ่2, 2530: 169 -170) 
 
หรืออาจเป็นเหตกุารณ์ภายหลงัท่ีนางสุชาดาหลงัจากไปก าเนิดเป็น

นางนกยาง ธิดาช่างหม้อแล้ว ในภายหลงัไปก าเนิดเป็นธิดาของอสรูเวปจิตติ 
ในตอนเลือกคู่ ซึ่งพระนางได้เลือกพระอินทร์ และได้พาพระนางมาประทบั
ร่วมกันบนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์  (พระสูตรและอรรถกถาแปล ทีฆนิกาย 
มหาวรรค เลม่ท่ี 2 ภาคท่ี 2, 2530:171-173) ซึง่ในอรรถกถาธรรมบท อปัปมาท
วรรคท่ี 2 ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าพระอินทร์ได้ปลอมองค์เป็นอสูรไปใน
การเลือกคู่ของธิดาของอสูรเวปจิตติ   และการปะทะกับเหล่าอสูรเน่ืองใน
เหตกุารณ์ดงักลา่ว  (พระสตูรและอรรถกถาแปล  ขทุทกนิกาย  คาถาธรรมบท  
เลม่ท่ี  1  ภาค 2, 2530: 374-376)  
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ภาพท่ี 5 ภาพพระเวสสนัดรประทานพระนางมทัรีแก่พระอินทร์ 

    ซึง่แปลงเป็นพราหมณ์มาขอ   ที่มา: ศรีศกัร วลัลิโภดม. 2518, ภาพท่ี 16. 

  
นอกจากใบเสมาท่ีสลกัเป็นภาพพระอินทร์โดยตรงแล้ว ยงัพบวา่มีภาพ

พระอินทร์แปลง(ภาพท่ี 5) ดังปรากฏเหตุการณ์ส าคัญนีใ้นมหาเวสสันดร
ชาดก สกักบรรพ ท่ีปรากฏในคมัภีร์ขทุทกนิกาย ชาดก มหานิบาต ความวา่ 

หลงัจากทีพ่ระเวสสนัดรได้ประทานกณัหาและชาลีแก่ชูชกแล้ว เช้า
วนัถดัมาพระอินทร์ได้ทรงแปลงเพศมาเป็นพราหมณี เพื่อทูลขอ
พระราชทานพระมเหสี คือ พระนางมทัรี  ล าดบันัน้พระเวสสนัดร
ทรงกุมหตัถ์พระนางมทัรีแล้วจับเต้าน ้าหลั่งลงพระราชทานให้เป็น
ทานแก่พราหมณ์ ส่วนพระนางมทัรีเองก็มิได้ทรงกนัแสงกลบัทรง
เพ่งดูพระสวามีโดยดุษณีภาพ ครั้งนัน้จึงเกิดแผ่นดินไหว สายฟ้า



 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2558 
 

97 พระอินทร์: คติความเชือ่และรูปแบบที่พบบนใบเสมาสมัยทวารวดอีีสาน 

แลบ และเหล่าเทวดาทัง้หลายก็ได้ถวายอนุโมทนาแก่การถวาย
ทานของพระเวสสนัดรในครั้งนี้  ครั้นแล้วพระอินทร์จึงได้ถวายพระ
นางมทัรีคืน พร้อมทัง้ทรงอวยพร 8 ประการแก่พระเวสสนัดร (พระ
สตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย ชาดก เล่มที ่4 ภาค 3, 2530: 570-574) 

 

สอดคล้องกับประติมาน   ท่ีพบบนใบเสมาเป็นรูปพระเวสสันดร
ทรงเคร่ืองทรงแบบนกับวชด้วยการไว้ผมทรงชฎามงกฏุ  พระหตัถ์ด้านซ้ายกมุ
พระหตัถ์ขวาพระนางมทัรี  พระหตัถ์ด้านขวาทรงหลัง่น า้ถวายแด่พราหมณ์
แสดงในลกัษณะบุคคลปล่อยผมสยาย  ตาโปน  มือทัง้สองยกขึน้รับน า้จาก
พระเวสสันดร เบือ้งหลังรูปบุคคลทัง้ 3 แสดงด้วยภาพอาคารและต้นไม้ 
สนันิษฐานว่า  แท่นอาศรมของพระเวสสนัดรท่ีอยู่ท่ามกลางป่าในเขาวงกต 
พร้อมทัง้ยังปรากฏมีรูปเทวดา 2 องค์เหาะอยู่ด้านบน อันแสดงถึงการ
อนโุมทนาสาธุการของเหลา่เทวดาอีกด้วย 

 
กลุ่มใบเสมาใกล้พระพุทธบาทบัวบาน (ในบริเวณที่เรียก“บวชพระปู่”) 
บ้านไผ่ล้อม ต าบลเมืองพาน อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี  

กลุ่มใบเสมาแห่งนีไ้ด้รับการขดุแตง่ในปี พ.ศ. 2535 พบว่ามีใบเสมา
จ านวน 24 ใบ โดยมีระเบียบในการปักท่ีแนน่อน ด้วยการปักอยู่ตามแนวแกน
ทิศหลกัและทิศรองทัง้ 8 ทิศ แต่ละทิศปักซ้อนกันเป็น 3 ชัน้  สนันิษฐานเป็น
การปักใบเสมาล้อมรอบอุโบสถ อนัเป็นสถานท่ีประกอบสงัฆกรรมของพระภิกษุ 
ซึ่งสมยัแรกนัน้อาจเป็นเพียงเนินดินท่ีอาจก่อตัง้อาคารเป็นเคร่ืองไม้ขึน้ (ศรีศกัร 
วลัลิโภดม, 2518: 112) 



 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2558 
 

98 

ใบเสมาชัน้ในและชัน้กลางปักอยู่ใกล้กนั ส่วนใบเสมาชัน้นอกนัน้ปัก
ห่างออกไปเล็กน้อย  โดยเฉพาะใบเสมาชัน้ในมกัปรากฏภาพสลกัเล่าเร่ือง 
(แผนผงัท่ี 1) ในส่วนนีป้รากฏใบเสมาท่ีสนันิษฐานว่าได้มีการสลกัเร่ืองราวท่ี
เก่ียวพนักบัพระอินทร์ ดงันี ้
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผงัที่ 1 แสดงต าแหนง่กลุม่ใบเสมาใกล้พระพทุธบาทบวับาน 
    ที่มา: อรุณศกัดิ์ ก่ิงมณี, 2541, แผนผงัหมายเลข 1. 

 
ใบเสมาหมายเลข 1  ใบเสมานีมี้การสลกัภาพทัง้ 2 ด้าน  ด้านหนึ่ง

แสดงเป็นรูปบรุุษประทบัในท่ามหาราชลีลาสนะบนแท่นภายใต้ซุ้มเรือนแก้ว 
พระหตัถ์ด้านซ้ายวางบนพระเพลา  พระหตัถ์ด้านขวายกขึน้เสมอพระอรุะถือ
ก้านดอกไม้ (ภาพท่ี 6)  ศาสตราจารย์ ดร. หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ 
(2537: 100-101) ได้สนันิษฐานว่าอาจหมายถึง พระศรีอาริยเมตไตรย ผู้ทรง
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ดอกบษุกรตามคติพทุธศาสนาแบบเถรวาท  มากกว่าพระโพธิสตัว์ปัทมปาณี ผู้
ทรงดอกบวัขาบตามคติพทุธศาสนาแบบมหายาน  เน่ืองด้วยภาพสลกับนใบ
เสมาจากพระพุทธบาทบัวบานนีส้ร้างขึน้จากคติพุทธศาสนาแบบเถรวาท
เชน่เดียวกบัเมืองโบราณฟ้าแดดสงูยาง  

 
 

 
  

 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 6 ใบเสมาหมายเลข 1 ใกล้พระพทุธบาทบวับาน 
            ที่มา:  อรุณศกัดิ์ ก่ิงมณี, 2541, ปกหน้า และปกใน. 
 

อรุณศักดิ์ ก่ิงมณี สันนิษฐานว่าจากลักษณะดอกไม้ในพระหัตถ์ ท่ี
ปรากฏในใบเสมาต่าง ๆ นัน้ สามารถแบ่งประเภทผู้ ถือ ได้แก่ พระโพธิสตัว์ 
พระมหาสัตว์  (อดีตชาติของพระพุทธเจ้า)  และบุคคลชัน้รองหรือบริวาร 
หากแต่ ดร.นนัทนา ชุติวงศ์ ได้ให้ทศันะเพิ่มเติมว่า อาจหมายถึง พระอินทร์
ตามคติพุทธศาสนา  เน่ืองด้วยในอดีตชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าก็เคยถือ
ก าเนิดเป็นพระอินทร์  และลักษณะของพระอินทร์เช่นนีน้่าจะได้รับแรง
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บนัดาลใจมาจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดท่ีูหน้าบนั หรือทบัหลงัของปราสาท
หินเขมรท่ีนิยมสลกัเป็นภาพประทบันัง่ในท่ามหาราชลีลาสนะ โดยมีพาหนะ 
ได้แก่ ช้างเอราวณั แตบ่างครัง้ก็สลกัประทบัเหนือบลัลงัก์  สว่นเทพศสัตราวธุ
แม้โดยปกตจิกัทรงวชัระ แตบ่างครัง้ก็ทรงกระบอง หรือดอกบวัอยู่ด้วยเช่นกนั 
(อรุณศกัดิ ์ก่ิงมณี, 2541: 31)  

เพราะเม่ือพิจารณาร่วมกบัทิศทางของใบเสมานัน้พบว่า การปักใบเสมา
บริเวณใกล้พระพทุธบาทบวับาน  มีรูปแบบการปักในแนวแกนทิศอยา่งชดัเจน 
โดยการปักในเสมาตามแนวทิศทัง้ 8 ในแตล่ะทิศนัน้ปักใบเสมาเรียงกนัทิศละ 
3 ใบ ซึง่การปักใบเสมาในลกัษณะนีย้งัพบท่ีกลุม่ใบเสมาท่ีพระเจ้าใหญ่ เมือง
ชยัวาน อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น(อรุณศกัดิ์ ก่ิงมณี, 2541: 49)  โดย
ใบเสมานีป้ระดิษฐานอยู่ทางทิศตะวนัออก  อนัเป็นทิศเดียวกบัคติพระอินทร์
ในศาสนาพราหมณ์-ฮินด ูท่ีแสดงสถานะหนึ่ง คือ การเป็นโลกปาลหรือเทพ
ประจ าทิศตะวันออก   ดังปรากฏคตินีสื้บมาปราสาทหินท่ีพบในดินแดน
กมัพชูาและประเทศไทย 

ภาพสลกัอีกด้านหนึ่ง แสดงรูปบรุุษประธานประทบันัง่ขดัสมาธิเพชร
บนบลัลงัก์ภายใต้ซุ้มเรือนแก้ว  พระหตัถ์ซ้ายถือการดอกไม้บานยกขึน้ระดบั
พระอรุะ  พระหตัถ์วางบนพระเพลา  ทรงเคร่ืองถนิมพิมพาภรณ์ต่างๆ ได้แก่ 
กรัณฑมงกฏุ กณุฑล กรองศอ  อทุรพนัธะ ด้านซ้ายท าเป็นรูปสตรีประทับนัง่
พบัเพียบอยูใ่นซุ้มเรือนแก้วท่ีต ่ากวา่รูปบรุุษประธาน  พระกรซ้ายทาบขวางล า
พระองค์  พระกรขวาเหยียดตรงมาสมัผสัพระแท่น และทางด้านขวาของรูป
บุรุษประธานแสดงรูปบุคคล 2 คน ประทับนั่งพับเพียบบนแท่นในล าดับท่ี
ต ่าลงไป (ภาพท่ี 7) 
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ภาพท่ี 7 ใบเสมาหมายเลข 1 ใกล้พระพทุธบาทบวับาน 
                             ที่มา: อรุณศกัดิ์ ก่ิงมณี, 2541, รูปท่ี 3 และปกในหลงั. 

 

หากรูปบคุคลประทบันัง่ในท่ามหาราชลีลาสนะ แสดงถึงการประทบั
ของผู้ มีอ านาจท่ีอาจส่ือความหมายถึง พระอินทร์ ได้นัน้  รูปบุรุษประธาน
ประทบันัง่ขดัสมาธิราบ  ซึ่งเป็นท่าปฏิบตัิธรรมของนักบวช  ก็อาจหมายถึง 
พระมหาสตัว์ หรืออดีตชาติของพระพทุธองค์ได้เช่นเดียวกนั   ด้วยเหตนีุ ้หาก
เป็นอดีตชาติหนึ่งของพระพุทธองค์ เม่ือพิจารณาร่วมกับองค์ประกอบอ่ืน ๆ 
ในภาพ โดยเฉพาะรูปสตรีสงูศกัดิ์และรูปบคุคลชัน้สงูอีก 2 คนนัน้ จงึเป็นท่ีมา
ของข้อสนันิษฐานวา่แสดงรูปในเร่ืองเวสสนัดรชาดก  ซึง่พระเวสสนัดรประทบั
อยู่บนพระมหามณเฑียรร่วมกับพระนางมัทรี และพระกุมารทัง้ 2 องค์ คือ 
พระชาลีและพระกณัหา (อรุณศกัดิ ์ก่ิงมณี, 2541: 31) 

 หากว่ารูปบุคคลทรงเคร่ืองอย่างกษัตริ ย์   ท่ีประทับนั่งในท่า
มหาราชลีลาสนะนี ้ส่ือความหมายถึงพระอินทร์ตามท่ี ดร.นนัทนา ชตุวิงศ์ ได้
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แสดงทศันะไว้ ก็ยงัพบใบเสมาอ่ืนในกลุ่มพระพทุธบาทบวับานท่ีอาจส่ือความ
หมายถึงพระอินทร์ได้ ดงัตอ่ไปนี ้

ใบเสมาหมายเลข 7 ใบเสมานีส้ลักเป็นรูปบุคคล 2 คน โดยบุคคล
ทางซ้ายเป็นบุรุษประธานทรงเคร่ืองทรงอย่างกษัตริย์ ประทับนั่งในท่า
มหาราชลีลาสนะบนพระแท่นในซุ้มเรือนแก้ว  พระหตัถ์ซ้ายยกขึน้เสมอกับ
พระอุระทรงก้านดอกบวับาน  พระหัตถ์ขวาวางบนพระเพลา   ส่วนบุคคล
ด้านขวาประทบันัง่ราบชนัเขา่ขวาเล็กน้อยในซุ้มเรือนแก้ว หนัหน้าเข้าหาบุรุษ
ประธาน (อรุณศกัดิ ์ก่ิงมณี, 2541: 33) (ภาพท่ี 8) จากลกัษณะการประทบันัง่
ในท่ามหาราชลีลาสนะและการประทบัในซุ้มเรือนแก้วนัน้   จึงสนันิษฐานว่า
เป็นรูปของพระอินทร์และบริวาร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 8 ใบเสมาหมายเลข 7 ใกล้พระพทุธบาทบวับาน 
                             ที่มา: อรุณศกัดิ์ ก่ิงมณี, 2541, รูปท่ี 9. 
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ใบเสมาหมายเลข 13 บนใบเสมานีส้ลักเป็นรูปบุคคล 3 คนในซุ้ ม
เรือนแก้ว  บุรุษประธานทรงเคร่ืองทรงอย่างกษัตริย์  และประทับนั่งในท่า
มหาราชลีลาสนะบนพระแท่น พระหตัถ์ซ้ายทรงก้านดอกบวับาน  พระหตัถ์
ขวาวางบนพระเพลา บคุคลด้านซ้ายประทบันัง่พบัเพียบบนพระแทน่ถดัลงมา 
ประนมพระหตัถ์ระหว่างพระอรุะ บคุคลด้านขวาเป็นสตรีประทบันัง่พบัเพียบ
บนพระแท่นท่ีต ่าท่ีสุด พระหตัถ์ซ้ายวางท่ีพระอุทร  พระหตัถ์ขวาเหยียดตรง
มาสมัผสัพระแทน่ (ภาพท่ี 9) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพท่ี 9 ใบเสมาหมายเลข 13 ใกล้พระพทุธบาทบวับาน 
                              ที่มา: อรุณศกัดิ์ ก่ิงมณี, 2541, รูปท่ี 15. 

 
จากลกัษณะการประทบันัง่ในท่ามหาราชลีลาสนะและการประทบัใน

ซุ้มเรือนแก้วนัน้ จึงสนันิษฐานว่าเป็นรูปของพระอินทร์ประทานพรให้แก่สตรี



 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2558 
 

104 

สูงศกัดิ์  ด้วยเหตุนี ้อรุณศกัดิ์ ก่ิงมณี จึงสันนิษฐานว่าเป็นภาพพระอินทร์
ก าลงัประทานพรแก่นางผสุดี ท่ีปรากฏในเวสสนัดรชาดก (อรุณศกัดิ์ ก่ิงมณี, 
2541: 35-36)  

ใบเสมาหมายเลข 22 นีป้รากฏภาพสลกัอยู่ทัง้ 2 ด้าน  ด้านหนึง่สลกั
เป็นภาพบรุุษทรงเคร่ืองอย่างกษัตริย์ ประทบันัง่ขดัสมาธิบนพระแท่นภายใน
ซุ้มเรือนแก้ว ด้านขวาสลกัเป็นรูปบรุุษประทบันัง่ราบประคองอัญชลี ด้านซ้าย
สลกัเป็นรูปม้า สนันิษฐานว่าเป็นรูปพระโพธิสตัว์ออกมหาภิเนษกรมณ์ (ภาพ
ท่ี 10) 
 

 
 
 
 

  
 
 

 

ภาพท่ี 10 ใบเสมาหมายเลข 22 ใกล้พระพทุธบาทบวับาน 
            ที่มา: อรุณศกัดิ์ ก่ิงมณี, 2541, รูปท่ี 21. 
 

อีกด้านหนึง่สลกัเป็นรูปบรุุษประธานเกล้ามวยสงูประทบันัง่ขดัสมาธิ
ราบบนพระแท่นภายใต้ซุ้มเรือนแก้ว  ด้านซ้ายสลกัเป็นภาพบุรุษทรงเคร่ือง
อย่างกษัตริย์ประทบันัง่ ในท่ามหาราชลีลาสนะบนพระแท่นท่ีต ่ากว่ารูปบุรุษ



 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2558 
 

105 พระอินทร์: คติความเชือ่และรูปแบบที่พบบนใบเสมาสมัยทวารวดอีีสาน 

ประธานเพียงเล็กน้อยภายใต้ซุ้มเรือนแก้ว ด้านขวาเป็นภาพสตรีประทบันั่ง
พบัเพียบภายในซุ้มเรือนแก้ว  พระหตัถ์ซ้ายถือก้านดอกบวับาน พระกรขวา
เหยียดตรงมาสมัผสัพระแทน่(อรุณศกัดิ ์ก่ิงมณี, 2541: 37-38)  สนันิษฐานว่า
เป็นเหตุการณ์เม่ือครัง้ท่ีพระพุทธองค์เสด็จขึน้ไปโปรดพระพุทธมารดาบน
สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ จงึแสดงเป็นรูปของพระพทุธองค์ประทบัร่วมกบัพระอินทร์ 
ผู้ เป็นเทวราชาแห่งสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ และพระพทุธมารดาท่ีแม้จะไปเกิดเป็น
เทวบตุรบนสวรรค์ชัน้ดสุิตแล้ว (ภาพท่ี 10)  แตก่ารน าเสนอเป็นภาพสลกัใน
สมยัทวารวดีนัน้ก็ยงัเคยปรากฏรูปพทุธมารดาในลกัษณะของสตรีเพศ ดงัเชน่
กรณี ภาพศิลาสลกัสมยัทวารวดีท่ีประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีด้านหลังของ
พระศรีศากยมนีุ วดัสทุศันเทพวราราม เป็นต้น 
 
ใบเสมาที่วัดตาลก่องรัฐฐิวัน บ้านกาลึม ต าบลเมืองพาน  
อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี   

ใบเสมาท่ีวดัตาลก่องรัฐฐิวนัแผ่นนีส้ลกัภาพบุรุษประธานทรงเคร่ือง
ทรงอย่างกษัตริย์ประทับนั่งในท่ามหาราชลีลาสนะบนพระแท่นภายในซุ้ ม
เรือนแก้ว พระหตัถ์ขวายกขึน้ระดบัพระอรุะ พระหตัถ์ซ้ายวางไว้บนพระเพลา  
ทางด้านขวาสลกัเป็นรูปสตรีประทบันัง่ราบบนพระแท่นภายในซุ้มเรือนแก้ว 
พระหตัถ์ซ้ายประคองพระเศียร พระหตัถ์ขวาเหยียดตรงมาจรดพระบาท  ทาง
ด้านซ้ายสลกัเป็นภาพบรุุษประทบันัง่ในท่าโยคาสนะภายในซุ้มเรือนแก้ว ทรง
ผมเกล้าเป็นมวยสงู (ชฎามงกฏุ) พระหตัถ์ทัง้สองทรงอกัษมาลา (ลกูประค า) 
ยกขึน้ระดบัพระอรุะ (ภาพท่ี 11) 
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ภาพสลักนีย้ังไม่มีการตีความอย่างชัด แต่จากลักษณะของบุรุษ
ประธานสันนิษฐานว่าเป็นรูปของบุคคลสูงศักดิ์หรือพระอินทร์ในลักษณะ
ก าลงัแสดงธรรม ส่วนบคุคลด้านซ้ายนัน้เป็นภาพของฤๅษีก าลงับ าเพ็ญตบะ
ตามลกัษณะท่ีพบทัว่ไปในปราสาทแบบเขมร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 11 ใบเสมาวดัตาลก่องรัฐฐิวนั 
    ที่มา:  อรุณศกัดิ์ ก่ิงมณี, 2541, ปกรองใน. 

 

บทสรุป 
จากรูปลักษณะของพระอินทร์ ท่ีปรากฏใบเสมาท่ีพบในแถบพืน้ท่ี

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย  มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในด้าน
ของรูปแบบ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ กล่าวคือ กลุ่มใบเสมาท่ีพบใน
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เมืองโบราณฟ้าแดดสูงยาง อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  มีรูปแบบท่ี
สลกัภาพเล่าเร่ืองอยู่เต็มพืน้ท่ีของใบเสมา แสดงรูปลกัษณะบุคคลตามแบบ
ศิลปะทวารวดี คือ ตาโปน จมกูบานใหญ่ ปากหนา หรือการแสดงมทุราแบบ
ทวารวดีแล้ว และยงัปรากฏลวดลายประกอบแบบทวารวดี  เป็นการน าเสนอ
เร่ืองราวของพระอินทร์โดยแสดงลักษณะทางประติมานวิทยาอันส าคญั  ท่ี
แสดงว่าเป็นรูปของพระอินทร์ คือ การประทับร่วมกับช้างเอราวัณ ทัง้ใน
ลักษณะท่ีมี 1 เศียรและ 3 เศียร  ลักษณะของพระอินทร์อันปรากฏในพุทธ
ประวตัิท่ีสะท้อนภาพออกมาอย่างชดัเจน คือ การเสด็จร่วมกบัพระสมัมาสมั
พทุธเจ้าลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ และภาพของพระอินทร์ท่ีปรากฏในชาดก 
โดยมีการพบรูปพระอินทร์แปลงเป็นพราหมณ์มาขอเมรีจากพระเวสสนัดร  ซึง่
ลกัษณะของพระอินทร์ท่ีปรากฏบนใบเสมาส่วนใหญ่ล้วนแสดงความเป็นพระ
อินทร์อยา่งชดัเจน 

ในขณะท่ี กลุม่ใบเสมาใกล้พระพทุธบาทบวับาน บ้านไผล้่อม อ าเภอ
บ้านผือ จังหวัดอุดรธานีนัน้ กลับปรากฏอิทธิพลศิลปะเขมร สมัยพระนคร
อย่างชัดเจน ทัง้ลักษณะของบุคคล และกรอบซุ้ม โดยเฉพาะรูปบุคคลทรง
มงกฎุมีกรอบหน้า กณุฑล ทรงภูษาสมพรตจีบเป็นริว้ ชกัชายผ้าออกมาเป็น
วงโค้งขนาดใหญ่ อนัแสดงให้เห็นถึงรูปแบบอิทธิพลศลิปะเขมร สมยัเกาะแกร์ 
ราวคร่ึงหลงัพทุธศตวรรษท่ี 15 ทัง้สิน้(หมอ่มราชวงศ์สริุยวฒุิ สขุสวสัดิ,์ 2537: 
98 - 99)  

แต่จากลักษณะการชักชายผ้านุ่งรูปวงโค้งใต้อุทรแผ่ออกมาเพียง
ฟากเดียวนัน้ คล้ายกับผ้านุ่งบุรุษในศิลปะนครวัด เช่นเดียวกับกรอบซุ้ มท่ี
แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลจากศิลปะเขมรแบบนครวัด ก าหนดอายุราวพุทธ
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ศตวรรษท่ี 17  นอกจากนีใ้บเสมาในกลุ่มพระพทุธบาทบวับานนีย้งัมีรูปแบบ
การสลักบริเวณโคนใบเสมาท่ีมีขนาดความสูงไม่เกิน 1 ใน 3 ของพืน้ท่ีใบ
ทัง้หมด และมีเส้นกลางใบยาวตลอดขึน้ไปจนสดุปลาย  หากแตล่กัษณะของ
พระอินทร์ท่ีปรากฏบนใบเสมาในกลุม่นีก้ลบัมีลกัษณะท่ีไมช่ดัเจน โดยใช้การ
ตีความเทียบเคียงกบัเทวลกัษณะพระอินทร์ ท่ีปรากฏบนหน้าบนัและทบัหลงั
ปราสาทเขมรในศลิปะเขมร สมยัเมืองพระนคร ร่วมกบัทิศทางการปักใบเสมา
ตามแนวทิศตะวันออก อันเป็นทิศทางเดียวกับคติพระอินทร์ในศาสนา
พราหมณ์-ฮินด ูท่ีแสดงสถานะหนึ่งคือ การเป็นโลกบาลหรือเทพประจ าทิศ
ตะวนัออกด้วย  หรือการพิจารณาองค์ประกอบภาพ มุทรา และอาสนะของ
บคุคลท่ีปรากฏร่วมกนับนใบเสมาสนันิษฐานว่าเป็นพระอินทร์ในพทุธประวตัิ
หรือชาดกในตอนตา่ง ๆ 

แม้ใบเสมาในทัง้ 2 กลุ่มจะมีความแตกตา่งกนัในด้านรูปแบบ แตใ่น
ด้านคติความเช่ือทางพุทธศาสนาเถรวาท ท่ีมีพระอินทร์ หรือท้าวสกักะเป็น
องค์ประกอบของเร่ืองราว เพ่ือถ่ายทอดเร่ืองราวทางพุทธศาสนาให้แก่
พทุธศาสนิกชน ตลอดจนพระภิกษุสงฆ์ท่ีมาร่วมท าสงัฆกรรมในพืน้ท่ีดงักล่าว
อีกด้วย 
 
 
 
 
 
 



 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2558 
 

109 พระอินทร์: คติความเชือ่และรูปแบบที่พบบนใบเสมาสมัยทวารวดอีีสาน 

เอกสารอ้างอิง 
น. ณ ปากน า้. (2524). ศิลปบนในเสมา. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ. 
พระวินัยปิฎก เล่ม 4 มหาวรรค ภาคที่ 1 และอรรถกถา. (2530).  
              กรุงเทพฯ: มหามกฏุราชวิทยาลยั. 
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ 4 ภาคที่ 3. (2530).    
               กรุงเทพฯ: มหามกฏุราชวิทยาลยั. 
พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่มท่ี 1 ภาค 
            ที่ 2 ตอนที่ 3. (2530). กรุงเทพฯ: มหามกฏุราชวิทยาลยั. 
พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่มท่ี 1 ภาค 
            ที่ 2. (2530). กรุงเทพฯ: มหามกฏุราชวิทยาลยั. 
พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มท่ี 3 ภาคที่ 1.  
               (2530). กรุงเทพฯ: มหามกฏุราชวิทยาลยั. 
พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มท่ี 3 ภาคที่ 6.  
               (2530). กรุงเทพฯ: มหามกฏุราชวิทยาลยั. 
พระสูตรและอรรถกถาแปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่มท่ี 2 ภาคที่ 2.    
               กรุงเทพฯ: มหามกฏุราชวิทยาลยั. 
รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง. (2555). ศิลปะและวัฒนธรรมทวารวดีภาค 
            ตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพฯ: โครงการจดัท าต าราและ 
               เอกสารค าสอนของภาควิชาประวตัิศาสตร์ศลิปะ  

   คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศลิปากร. 
ศรีศกัร วลัลิโภดม. (2518). เสมาอิสาน, เมืองโบราณ, 1(2), 90 - 114.  
 



 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2558 
 

110 

ศรีศกัร วลัลิโภดม. (2528). เสมาหินอีสาน: การส ารวจและศึกษาการ 
             สืบเน่ืองของประเพณีปักหนิตัง้ในสังคมภาค 
             ตะวันออกเฉียงเหนือ, เมืองโบราณ, 11(4), 6. 
ศกัดิช์ยั สายสิงห์. (2543). ทวารวดี ศิลปกรรมยุคแรกเร่ิมในดินแดน 
             ไทย. กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวตัิศาสตร์ศลิปะ คณะโบราณคดี  
                มหาวิทยาลยัศลิปากร.  
สริุยวฒุิ สขุสวสัดิ,์ หมอ่มราชวงศ์. (2537). “ภาพสลกับนใบเสมาค้นพบใหม ่ 

    ณ พระพทุธบาทบวับาน อดุรธานี”. ใน ศรีทวารวดีถึง 
   ศรีรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.  

อรุณศกัดิ์ ก่ิงมณี. (2541). “การศกึษาเบือ้งต้นด้านประวตัศิาสตร์ศลิปะของ 
                ใบเสมากลุม่พระพทุธบาทบวับาน อ าเภอบ้านผือ จงัหวดั 
                อดุรธานี”. ใน ใบเสมากลุ่มพระพุทธบาทบัวบาน  
             อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี. กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร.  
 
 
 
 
 



 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2558 

 

111 วิถีชีวิต ความเช่ือ และภูมิปัญญาของชาวผู้ไทในอีสาน 

วิถีชีวิต ความเช่ือ และภูมิปัญญาของชาวผู้ไทในอีสาน 
Ways of Life, Beliefs, and Wisdom of Pu-thai Tribes in Northeastern 
Thailand    

                           นวรัตน์ บุญภลิะ1/ Navarat Boonpila  
 
บทคัดย่อ 

 บทความเร่ืองนีมุ้่งแสดงให้เห็นเก่ียวกับความเป็นมาของชาวผู้ ไทใน
แง่มุมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการอพยพโยกย้าย รูปแบบวิถีชีวิต ความเช่ือ 
ประเพณี และภูมิปัญญาในด้านต่างๆ โดยข้อมูลเหล่านี ผู้้ เขียนได้มาจาก
การศกึษาค้นคว้าและรวบรวมจากแหลง่ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องทัง้ในหนงัสือ ต ารา 
และเว็บไซต์ 

การศึกษาพบว่า ชาวผู้ ไทเป็นอีกหนึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ ท่ีมีวิ ถีชีวิต 
วฒันธรรม และภูมิปัญญาอนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ  พวกเขามีบรรพบรุุษอยู่
แถบสิบสองจุไท และมีการอพยพเข้าสู่ประเทศไทยในหลายระลอก แม้พวก
เขาจะตัง้ถ่ินฐานในดินแดนใหม่ แต่พวกเขาก็ยงัมีการสืบทอดประเพณีและ
วฒันธรรมของกลุ่มตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการแตง่กาย ความเช่ือเร่ืองภูตผี และ
ภูมิปัญญาด้านอาหารการกิน   อย่างไรก็ตาม  ด้วยสภาพสงัคมยคุปัจจบุนัท่ี
เศรษฐกิจ สงัคม และวิทยาศาสตร์ก้าวหน้ามากขึน้ ชาวผู้ไทจ านวนไมน้่อยจึง
ละทิง้วิถีชีวิต ความเช่ือ และภมูิปัญญาบางอยา่งของตนไปบ้าง  
ค าส าคัญ: วิถีชีวิต ความเช่ือ ภมูิปัญญา ชาวผู้ไท 
                                                                        
1 อาจารย์ประจ ากลุม่วิชาสงัคมศาสตร์ ส านกัวชิาศกึษาทัว่ไป        
มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี อีเมล navarat523@gmail.com   
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Abstract 
The purpose of this article is to reveal history of Pu-thai tribes 

in several ways comprised of immigration, ways of life, beliefs, 
traditions, and wisdom.  Assembling data from different secondary 
sources in order to acquire the results is utilized as research tool in this 
study.   

The study revealed that Pu-thai tribe society is an ethnic 
community which still inherits their unique ways of life, exotic cultures, 
and amazing wisdom.  Their ancestors had originated in Sip Song Ju 
Thai and immigrated to Thailand several times.  Although, these tribes 
have discovered their new location to permanently settle, they do not 
abandon their original traditions and cultures consisted of costumes, 
beliefs in ghosts, and wisdom of food.  However, due to the current 
social environment consisted of economics, social, and science are 
developed, several Pu-thai tribes have left some of their traditional 
ways of life.  
Keywords: Ways of Life, Beliefs, Wisdom, Pu-thai tribes 
 

1. บทน า 
 ในประเทศไทยมีกลุ่มชาติพนัธุ์ ท่ีมากมายหลายกลุ่ม ทัง้ ย้อ ข่า กุย 
ม้ง กระเหร่ียง กะเลิง ไทพวน ฯลฯ และอีกหนึง่กลุม่ในนัน้คือชาวผู้ไท ท่ีอาศยั 
กระจายอยู่ในพืน้ท่ีตา่งๆ ทัว่ภาคอีสานและภาคกลางบางแหง่ในประเทศไทย 
ชาวผู้ ไทเป็นกลุ่มชาติพนัธุ์ ท่ีมีวิถีชีวิต ความเช่ือ และภูมิปัญญาในด้านต่างๆ 
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ท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั แต่ส าหรับบุคคลทัว่ไปท่ีไม่ได้สมัผสักับชาวผู้ ไทก็อาจ
ไม่ทราบรายละเอียดหรือข้อมลูท่ีเก่ียวกบัประวตัิความเป็นมาของพวกเขาใน
ด้านตา่งๆ ตวัผู้ เขียนเองเป็นลกูหลานชาวผู้ไทคนหนึง่ จงึต้องการท่ีจะน าเสนอ
เร่ืองราวและข้อมูลเก่ียวกับความเป็นมาในด้านวิถีชีวิต ความเช่ือ และภูมิ
ปัญญาท่ีนา่สนใจของชาวผู้ไทในภาคอีสาน    
 
2. การอพยพของกลุ่มชนชาวผู้ไทสู่เมืองต่างๆในอีสาน 

ชาวผู้ ไทมีบรรพบรุุษท่ีมีต้นก าเนิดอยู่บริเวณสิบสองจไุท ซึ่งเป็นพืน้ท่ี
ในทางตอนใต้ของจีนเม่ือราว 2,700 ปีท่ีแล้ว ชาวผู้ ไทมีการอพยพเข้ามาใน
ประเทศไทยอยู่หลายครัง้ และมีการตัง้ถ่ินฐานทัง้ในจงัหวัดทางภาคอีสาน
และภาคกลาง ทัง้นี ้ชาวผู้ ไทส่วนใหญ่ท่ีตัง้ถ่ินฐานอยู่ในภาคอีสานล้วนมี
บรรพบรุุษท่ีอพยพมาจากเมืองวงัทัง้สิน้ แตเ่ดมิผู้ ไทท่ีอยูใ่นเมืองวงัในอดีตนัน้
มีภมูิล าเนาอยูใ่นเมืองแถง ซึง่อยูต่อนใต้ของจีนในแคว้นสิบสองจไุทมาก่อน  

ชาวผู้ ไทแบ่งออกเป็น 2 พวกคือ ผู้ ไทด า และผู้ ไทขาว ผู้ ไทด าจดัว่า
เป็นผู้ไทแท้ ตัง้ถ่ินฐานอยูใ่น 8 เมือง คือ เมืองแถง เมืองตุง่ เมืองมว่ย เมืองลา 
เมืองโม่ะ เมืองหวดั เมืองชาง และเมืองคาย ลกัษณะของชาวผู้ ไทด าเป็นคน
ผิวขาวกิริยาอาการคล้ายชาวลาว ท่ีชอบรับประทานข้าวเหนียวเป็นอาหาร
หลกั การแตง่กายผู้ชายนุ่งกางเกงขาแคบ ใช้ผ้าด้ายตาเมล็ดงาสีด า หรือนุ่ง
ผ้าขาวม้าด้ายสีขาว สวมเสือ้ด้ายสีด า เคร่ืองประดบัของชายมีก าไลมือและ
แหวน ผู้ หญิงนุ่งซิ่นใส่เสือ้ผ้าสีด า  มีก าไลเงินกับต่างหูเป็นเคร่ืองประดับ
ประจ าตวัอยู่เสมอ ผู้หญิงท่ียังไม่มีสามีจะเกล้ามวยผม เม่ือมีสามีแล้วก็จะ
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เกล้าผมสูง เคร่ืองนุ่งห่มส่วนใหญ่ใช้สีด าหรือสีเข้มๆ ด้วยลักษณะการแต่ง
กายนีเ้องจงึเรียกช่ือวา่ “ผู้ไทด า”  

ผู้ไทขาว มีต้นก าเนิดเป็นจีนแซฟ่อ อพยพเข้ามาจากเมืองสินเจา ใกล้
เมืองกวางตุ้ง ต่อมาได้อพยพมาอยู่ท่ีเมืองไล เมืองเจียน เมืองมุน และเมือง
บาง รวม 4 เมือง ผู้ ไทขาวนุ่งห่มด้วยเสือ้ผ้าสีขาว โดยเฉพาะเม่ือมีการท าศพ 
จะนุ่งห่มด้วยเคร่ืองแต่งกายขาวล้วนอยู่จนครบ 3 ปี ด้วยลักษณะการแต่ง
กายนีเ้องจงึเรียกช่ือวา่ “ผู้ไทขาว”  
0000  เน่ืองจากพืน้ท่ีบริเวณเมืองแถงและเมืองไลในแคว้นสิบสองจไุทท่ีชาว
ผู้ ไทอาศยัอยู่นัน้เป็นป่าเขาท่ีไม่อุดมสมบูรณ์นกั รวมทัง้ยงัเป็นดินแดนคาบ
เก่ียวอยู่ในการปกครองถึง 3 ฝ่าย คือ จีน หลวงพระบางและญวน เม่ือเกิด
สงครามระหว่างจีน ญวน และหลวงพระบาง มกัมีการยกทพัผ่านดินแดนสิบ
สองจุไท ชาวผู้ ไทก็ต้องพลอยเดือดร้อนเสมอ โดยไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับ
ชยัชนะโดยเด็ดขาด เหตนีุช้าวผู้ไทจงึพากนัอพยพเข้ามาตัง้ถ่ินฐานอยู่บริเวณ
เมืองวงั เมืองค าเกิด และเมืองค ามว่น ในประเทศลาว 

ต่อมา ในสมยัพระเจ้ากรุงธนบุรีต่อเน่ืองถึงสมยัรัชกาลท่ี 1 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ได้มีการยกทพัไปตีอาณาจกัรล้านช้างก็ได้มีการกวาดต้อนเชลย
ผู้ ไทเข้ามาตัง้ถ่ินฐานในสยาม ขณะท่ีในรัชกาลท่ี 3 เจ้าเมืองเวียงจนัทน์ได้ก่อ
การเป็นกบฏ พระองค์จึงสัง่ให้แม่ทพัไปปราบกบฏเมืองเวียงจนัทน์ และเม่ือ
ปราบกบฏเสร็จเรียบร้อยแล้ว กองทพัสยามจึงกวาดต้อนชาวผู้ ไทท่ีเมืองวัง 
เมืองค าเกิด และเมืองค าม่วน ข้ามแม่น า้โขงมาอยู่ท่ีฝ่ังสยาม เพ่ือเป็นการตดั
ก าลงัของล้านช้าง เหตนีุจ้ึงมีชาวผู้ ไทตัง้บ้านเรือนท ามาหากินในท่ีตา่งๆ ของ
ไทยจนถึงปัจจบุนั (ปริวรรต สาคร, ม.ป.ป: 23) 
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ทัง้นี ้การอพยพโยกย้ายของชาวผู้ ไทเพ่ือตัง้ถ่ินฐานในท่ีต่างๆ จนมี
ต าแหน่งใหญ่โตเป็นเจ้าเมือง อปุฮาด ราชวงศ์ ราชบตุร และกรมการเมืองใน
เมืองตา่งๆ นัน้ ได้แก่ (ศนูย์ภไูทศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏักาฬสินธุ์, ม.ป.ป.) 
00000 1. เมืองเรณนูคร ตัง้ขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 3 ประมาณปี  พ.ศ. 2373 ชาว
ผู้ ไทเมืองเรณูนครอพยพมาจากเมืองวัง ซึ่งอยู่ทางฝ่ังซ้ายแม่น า้โขง  อยู่ติด
แดนญวน เม่ืออพยพมาครัง้แรกนัน้พากนัตัง้บ้านอยู ่3 แหง่ คือ ท่ีบ้านห้วยขวั 
บ้านบ่อจนัทร์ และบ้านดงหวาย ต่อมาเมืองนีถู้กยกฐานะเป็นเมืองเรณูนคร
โดยมีเจ้าเพชรเจ้าสายเป็นหวัหน้าอ านวยการจดัสร้างเมืองขึน้ และได้อพยพ
ราษฎรจากหมู่บ้านทัง้ 3 แห่งเข้ามารวมอยู่ท่ีบ้านดงหวาย ซึ่งเป็นท่ีตัง้เมือง
เรณูนครในปัจจบุนั แล้วจึงให้ท้าวสายเป็น “พระแก้วโกมล” เจ้าเมืองคนแรก 
โดยปัจจบุนัคืออ าเภอเรณนูคร จงัหวดันครพนม 00000  

2. เมืองพรรณนานิคม ตัง้ขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 3 เม่ือ พ.ศ. 2387 เป็น
ชาวผู้ ไทท่ีอพยพมาจากเมืองวงั มีท้าวโฮงกลาง เป็นผู้น าในการสร้างเมืองจึง
ตัง้ให้เป็น “ พระเสนาณรงค์ ” เจ้าเมืองคนแรกปกครองเมืองพรรณนานิคม
จัดการปกครองต่อกันมา  ปัจจุบันคือท้องท่ีอ าเภอพรรณนานิคม จังหวัด
สกลนคร 
00000 3. เมืองกุดสินารายณ์ ตัง้ขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 3 เม่ือ พ.ศ. 2387 เป็น
ชาวผู้ ไทท่ีอพยพมาจากเมืองวงั โดยมีราชวงศ์(กอ) (บางฉบบัเรียก“วอ”) ของ
เมืองวงัอพยพมาด้วย เม่ือยกเมืองกดุสินารายณ์ขึน้เป็นเมือง จึงโปรดเกล้าฯ
ให้ราชวงศ์(กอ)เมืองวงัเป็น “พระธิเบศวงศา” เป็นเจ้าเมืองคนแรก ปัจจบุนัคือ
ท้องท่ีอ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสินธุ์ 
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00000 4. เมืองแล่นช้าง ตัง้ขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 3 เม่ือ พ.ศ. 2387 บรรพบรุุษ
ของชาวผู้ ไทในเมืองแล่นช้าง อพยพมาจากบ้านห้วยนายม แขวงเมืองวงัโดย
มีหม่ืนเดชอุดมเป็นหัวหน้าเม่ือได้จัดตัง้ขึน้เป็นเมืองแล้ว  ได้โปรดเกล้าฯให้
หม่ืนเดชอุดมเป็น “พระพิชยัอุดมเดช” เจ้าเมืองคนแรก ต่อมายุบเป็นอ าเภอ
เม่ือปี พ.ศ.2442 แล้วยุบเป็นต าบลเม่ือ พ.ศ.2452 ปัจจุบนัต าบลภูแล่นช้าง
ขึน้อยูก่บัอ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธุ์ 
00000 5. เมืองหนองสงู ตัง้ขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 3 เม่ือ พ.ศ. 2387 บรรพบรุุษ
เป็นชาวผู้ ไทท่ีอพยพมาจากเมืองวงั โปรดเกล้าฯให้ท้าวสิงห์ หรือท้าวสีหนาม
เป็น “พระไกรสรราช” เจ้าเมืองคนแรก ปัจจุบันคือท้องท่ีอ าเภอหนองสูง 
จงัหวดัมกุดาหาร 
000006. เมืองเสนางคนิคม ตัง้ขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 3 เม่ือ พ.ศ. 2382 เป็นชาว
ผู้ไทท่ีอพยพมาจากเมืองตะโปน(เซโปน) ทรงโปรดเกล้าฯให้พระศรีสรุาช(ท้าว
จันทร์) เป็น “พระศรีสินธุสงคราม” เจ้าเมืองคนแรก ต่อมาได้มีการยุบเป็น
อ าเภอเสนางคนิคมในปี พ.ศ.2445 แล้วถกูยบุเป็นก่ิงอ าเภอเสนางคนิคม ให้
ขึน้กับอ าเภออ านาจเจริญ และในวนัท่ี 24 เมษายน 2460 ได้เปล่ียนช่ือจาก
ก่ิงอ าเภอเสนางคนิคมเป็นก่ิงอ าเภอหนองทบัม้า ปัจจบุนัถกูยบุลงเป็นต าบล
เสนางคนิคมขึน้กบัอ าเภอเมือง จงัหวดัอ านาจเจริญ 
000007. เมืองค าเข่ือนแก้ว ตัง้ขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 3 เม่ือ พ.ศ. 2387 เป็นชาว
ผู้ ไทท่ีอพยพมาจากเมืองตะโปน แต่เดิมเมืองค าเข่ือนแก้ว เรียกว่า  บ้านค า
เมืองแก้ว โปรดเกล้าฯตัง้ให้ท้าวสีหนามเป็น “พระรามณรงค์” เจ้าเมืองคนแรก 
ปัจจบุนัคือท้องท่ีต าบลค าเข่ือนแก้ว อ าเภอชานมุาน จงัหวดัอ านาจเจริญ  
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000008. เมืองวาริชภมูิ ตัง้ขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 5 เม่ือ พ.ศ. 2402 เป็นชาวผู้ไท
ท่ีอพยพมาจากเมืองกะปอง โดยโปรดเกล้าฯให้ท้าวพรหมสุวรรณ ขึน้เป็น
“พระสุรินทรบริรักษ์” ในฐานะเจ้าเมืองคนแรก ปัจจุบนัคืออ าเภอวาริชภูมิ 
จงัหวดัสกลนคร  
00000นอกจากนี ้ยงัมีชาวผู้ไทท่ีอพยพโยกย้ายออกไปตัง้ถ่ินฐานในพืน้ท่ีอ่ืนๆ 
ของภาคอีสานนอกเหนือจากพืน้ท่ีดังกล่าวมาในข้างต้น ได้แก่ใน จังหวัด
สกลนคร  9 อ ำเภอ (พรรณนานิคม เมืองสกลนคร วาริชภูมิ พงัโคน บ้านมว่ง 
วานรนิวาส  กุสุมาลย์  สว่างแดนดิน  กุดบาก)  จังหวดันครพนม 5 อ ำเภอ 
(นาแก เรณูนคร ธาตพุนม ศรีสงคราม เมืองนครพนม)  จงัหวดัมุกดาหาร 5 
อ าเภอ (ค าชะอี เมืองมุกดาหาร นิคมค าสร้อย ดอนตาล หนองสูง)  จังหวดั
กำฬสินธุ์ 5 อ ำเภอ (เขาวง กุดฉินารายณ์ ค าม่วง สมเด็จ สหสัขนัธ์)  จงัหวดั
หนองคำย 3 อ ำเภอ  (โซ่พิสยั บึงกาฬ พรเจริญ)  จังหวดัอุดรธำนี 3 อ ำเภอ 
(วงัสามหมอ ศรีธาต ุบ้านดงุ) จังหวดัยโสธร 1 อ ำเภอ (เลิงนกทา)  จังหวดั
ร้อยเอ็ด 1 อ ำเภอ (โพนทอง)  
 
3. วิถีชีวิตของชาวผู้ไท 

สงัคมชาวผู้ไทมีผู้ชายเป็นใหญ่ ความสมัพนัธ์ของบคุคลในครอบครัว
ผู้ไทก็เหมือนกบัครอบครัวชาวไทยทัว่ๆ ไป คือ ในครอบครัวก็จะมีพอ่เป็นใหญ่
ท่ีสดุ รองลงมาคือแม ่พ่ีคนโต และรองลงไปตามล าดบั ในอดีตเม่ือ 40 ปีก่อน 
สงัคมผู้ ไทได้ให้ความส าคญัตอ่ผู้ เป็นสามีมาก ในปัจจบุนัก็ยงัให้ความนบัถือ
อยู่ เพียงแตล่ดพฤติกรรมบางอย่างลงไป เช่น การสมมาสามี(ขอขมาสามี)ใน
วนัพระ บางคนไม่ได้ท าเลยโดยเฉพาะภรรยารุ่นใหม่ แต่จะสมมาสามีตอน 
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“ออกค า” (ออกจากการอยู่ไฟใหม่ๆ) เหมือนในอดีต  เพราะถือว่าสามีเป็นผู้
ล าบากทกุข์ยาก อดตาหลบัขบัตานอน ตกัน า้หาฟืนดแูลภรรยาท่ีอยู่ค า(การ
อยูค่ าภาษาลาวจงึเรียกวา่ “อยูก่รรม”) (ประตสููอี่สาน, 2558)   

ในขณะท่ีการสมมาในวันพระนัน้ลดลงมาก  โดยบางคนไม่ท าเลย 
เพราะว่าเศรษฐกิจรัดตัว  ทัง้สามีและภรรยาต้องออกจากบ้านเพ่ือไป
ท างาน  ผู้ ท่ีออกจากบ้านบ่อยและกลับดึก คือ สามีนอกจากเร่ืองงานแล้ว
อาจจะเป็นกิจกรรมของหมู่บ้าน เช่น ประชมุประจ าเดือน ประชมุเตรียมการ
ท าบญุ หรือติดงานด้านอ่ืนๆ ท าให้กลบับ้านดึก ภรรยาจึงนอนก่อน  แตก่่อน
ภรรยาต้อง “ ต่ืนก่อนนอนหลงั ” จึงได้เปล่ียนแปลงไปเม่ือไม่ได้สมมาบ่อยๆ
เข้า ก็เลยเลิกไปโดยปริยาย (ภทัยา ยิมเรวตั, 2544: 14)      

3.1 ขนาดครอบครัว ในอดีตเม่ือ 40 ปีก่อนยังไม่มีการวางแผน
ครอบครัว ท าให้ครอบครัวมีขนาดใหญ่ บางครอบครัวมีลกูมากถึง 12 คน ใคร
มีลูกมากยิ่งดีจะได้ “กินแฮง (กินแรง) ลูก” คือจะมีผู้ มาเลีย้งดู เวลามีการ
แตง่งานจะมีการให้พรคู่บ่าวสาวว่า “...เฮ่อได้ลเุต๋มบ้านเฮ๋อได้หลานเต๋มเมิง
...” (ให้ได้ลูกเต็มบ้าน ให้ได้หลานเต็มเมือง)  แต่ในปัจจุบนัทนกระแสกดดนั
ทางเศรษฐกิจไม่ไหว  เม่ือมีการรณรงค์การคมุก าเนิด จึงมีการคมุจ านวนลูก
ให้ได้ตามต้องการ บางครอบครัวก็มีลูก 2 คน บางครอบครัวก็มีแค่คนเดียว   
(ประตสููอี่สาน, 2558)  

ทัง้นี ้ชาวผู้ ไทมีลักษณะความเป็นอยู่แบบครอบครัวใหญ่ในบ้าน
เดียวกนั เป็นกลุม่คนท างานท่ีมีความขยนั มธัยสัถ์ และท างานได้หลายอาชีพ 
เช่น ท านา ท าไร่ ค้าววั ค้าควาย น ากองเกวียนบรรทุกสินค้าไปขายต่างถ่ิน
เรียกวา่ “นายฮ้อย” ชาวผู้ไทเป็นกลุม่มีความรู้ความเข้าใจและมีความเข้มแข็ง
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ในการปกครอง มีผิวพรรณดี กริยามารยาทแช่มช้อย และมีอธัยาศยัไมตรีใน
การต้อนรับแขกแปลกถ่ิน  

3.2 การสืบสายตระกูล ในการสืบมรดกนัน้ชาวผู้ ไทในอดีตมักจะ
ให้ผู้ชาย เพราะถือว่าลกูผู้หญิงต้องไปสมสร้างกบัสามี (สร้างเนือ้สร้างตวักับ
สามี) บรรดาลกูชายคนท่ีจะได้มรดกแบง่ดงันี ้คือ (ประตสููอี่สาน, 2558)    

หนึ่ง พ่ีจะได้มากกว่าน้อง คือ “อ้ายเอาสองน้องเอาหนึ่ง” เพราะ
มรดกตา่งๆ  เชน่ ท่ีนา ถือวา่พ่ีเป็นคนชว่ยพ่อท ามากกว่าน้อง  นอกจากนีพ่ี้ยงั
เป็นคนเลีย้งน้องด้วย 

สอง ผู้ ท่ีรับภาระเลีย้งดพูอ่แมม่ากยอ่มได้มากกว่า ไมว่า่จะเป็นพ่ีหรือ
เป็นน้อง ถ้าเป็นผู้ดแูลพ่อแม่จนพ่อแม่ตาย มรดกส่วนท่ียกัไว้ของพ่อแม่ย่อม
เป็นของผู้ ท่ีเลีย้งดนูัน้  เพราะเลีย้งดพู่อแม่จน “เหม็นกับเข่าเน่ากับตกั” และ   
“ไง้เงินเอาะเทาะถงเท” (ใช้เงินจดัการศพจนขอดเกลีย้งกระเป๋า) แตก็่มีเชน่กนั
ท่ีพอ่แมใ่ห้ลกูสาวเป็นผู้มาเลีย้งดตูน หรือไปอยูก่บัลกูสาว  ลกูสาวรับภาระใน
การเลีย้งด ู ในลกัษณะนีล้กูสาวย่อมได้มรดกมากกวา่ (แตจ่ านวนพ่อแม่ท่ีอยู่
กบัลกูชายมีมากกวา่อยูก่บัลกูสาว  ทัง้ในอดีตและปัจจบุนั)  

ในปัจจุบันการสืบสายตระกูลสืบมรดก ลูกทุกคนมีสิทธิได้รับแบ่ง
อย่างเท่าเทียมกนัแตจ่ะยกัไว้ “พดูพ่อแม่” (ส่วนของพ่อแม่) ไว้ให้ผู้ ท่ีเลีย้งพ่อ
แม่จนตาย ในอดีตนัน้ ผู้ชายท าอะไรเป็นหลายอย่างตัง้แตเ่ป็นหนุ่ม เช่น ถาง
ไม้ สร้างบ้าน ไถนา สร้างแอก จักสาน ชายผู้ ไทท่ีสามารถท าอยู่ท า กินเป็น
ตัง้แต่เป็นหนุ่มโสด จะเป็นท่ีหมายปองของผู้ ท่ีมีลูกสาว แม้กระทัง่ผู้ ใหญ่ชม
ความสามารถก็มกัจะชมท านองว่า “โอ้...เอ็ดเวะเป๋นพอเอาลเุอาเมแล้ว”  (โอ้
...ท างานเป็นพอเอาลกูเอาเมียแล้ว) ท่ีจริงก็เป็นเช่นนัน้ เพราะเม่ือแตง่งานไป
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ก็สร้างเนือ้สร้างตวัได้ไว ในตอนใกล้จะแตง่งานเป็นอีกช่วงหนึ่งท่ีบรรดาลูกๆ 
จะได้รับการอบรมสั่งสอนให้รู้จักการครองเรือนเป็นพ่อบ้านแม่บ้าน  ในวัน
แตง่งานผู้ชายจะได้รับการอบรมก่อนจะเข้าพาขวญั(พานบายศรี) คือ ฝ่ายลงุ
ตา (ญาติฝ่ายเจ้าสาว ) จะ “เฆ่ียน” คือ กล่าวสัง่สอนในทกุๆ ด้านให้เป็นพ่อ
เรือนท่ีดีมีความขยนัมานะพยายามในการสร้างครอบครัว เป็นต้น  

ปัจจุบนัการอบรมสั่งสอนได้เปล่ียนไปแล้ว เพราะการศึกษาเจริญ
มากขึน้ ลูกหลานชาวผู้ ไททัง้หลายก็มุ่งมัน่ในการศึกษาเพ่ือจะเปล่ียนอาชีพ
จากอาชีพของบิดาให้เป็นอาชีพอ่ืนท่ีดีขึน้ การอบรมสัง่สอนจะเป็นหน้าท่ีของ
ครูในโรงเรียน ไมว่า่ทางศีลธรรม การท ามาหากิน พอ่แมมี่หน้าท่ีหาเงินเพ่ือส่ง
ลูกเรียน แต่ทัง้นีใ้ช่ว่าพ่อแม่จะละเลยไม่อบรมสั่งสอนลูกหลานเสียเลย มี
โอกาสก็สัง่สอนบ้าง แตไ่ม่บอ่ยเหมือนสมยัอดีตเพราะลกูไม่คอ่ยได้อยู่กบัพ่อ
แม่  ดงันัน้การให้การอบรมสัง่สอนลูกหลานจึงเป็นหน้าท่ีของทัง้พ่อและแม่ 
พร้อมทัง้ปู่ ยา่ ตายาย จะแยกกลา่วดงันี ้

3.3 การอบรมลูกชาย ในอดีตนัน้ลกูชายจะได้รับการอบรมจากพ่อ
แมใ่ห้รู้จกัหน้าท่ีพอ่เรือน ให้รู้จกัการหาความรู้เก่ียวกบัการครองชีพครองเรือน 
ตลอดจนมารยาทท่ีดีด้วย เช่น สอนให้รู้การจกัสาน การจดัหาจดัท าเคร่ืองมือ
การเกษตรเช่น ท าแอก ท าไถ สอนให้ขยันท ามาหากิน ซึ่งในปัจจุบันก็ยัง
อบรมเช่นกนักบัในอดีต เพียงแตแ่นวทางด้านความรู้เพ่ือประกอบอาชีพเลีย้ง
ตัวนัน้เปล่ียนแปลงไป และสถานท่ีหาความรู้นัน้เปล่ียนจากหาความรู้ใน
ครอบครัวเป็นหาความรู้จากสถานศกึษาตา่งๆ มากขึน้ 
               3.4 การอบรมลูกสาว  สมยั 40 ปีท่ีผ่านมา การอบรมลกูสาวนัน้
เป็นการอบรมให้รู้จกัรักนวลสงวนตวั หญิงสาวจะไม่ยอมให้ผู้ชายจบัมือถือ
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แขนได้แม้กระทั่งผ่านเข้าใกล้ก็ต้องระวังตัว  เคยมีบ่อยๆ ท่ีมีการปรับไหม 
(ปรับสินไหม) เม่ือผู้ชายแกล้งถูกเนือ้ต้องตวัหญิงเพราะจะได้รับการสัง่สอน
ว่า “ไคมิแต๊ะเซอมือ อย่าเฮ่อชายมาจับมาต้อง” (ไข่ไม่แตกใส่มือ  ยังไม่
แตง่งาน อย่าให้ชายแตะต้อง)  ถ้าชายขืนแตะต้องโดยเจตนาจะต้อง “ทึแหน
เสไก ทึบา่ไลเสหมู ทึทงัเน้อทัง้โตเ๋สแม้โงโตค๋วาย” (ถกูแขนเสียไก่ ถกูบา่ไหล่
เสียหม ูถกูทัง้เนือ้ทัง้ตวัเสียแมว่วัตวัควาย)  

ตอ่จากนัน้ก็จะสอนให้รู้จกัหน้าท่ีแม่บ้าน ให้รู้จกัเก็บกวาดบ้านเรือน 
“เบงิลุ้มเบงิเท็ง”(ดลูุม่ดบูน) ให้รู้จกั เรือนสำมน ้ำสี ่(เรือนสาม ได้แก่ เรือนนอน 
เรือนครัว และเรือนผม) สว่น น ้ำสี ่ได้แก่ น า้ด่ืม  น า้ใช้  น า้ปนู (สมยันัน้ผู้หญิง
กินหมาก) และน า้ค า ในปัจจบุนัเร่ืองการรักนวลสงวนตวัเปล่ียนแปลงไปมาก 
เน่ืองจากอิทธิพลของอารยธรรมตะวนัตกท่ีหลัง่ไหลเข้ามา หญิงสาวชายหนุ่ม
จะไปไหนมาไหนสองตอ่สองจะจบัมือถือแขนกนัก็ไมค่อ่ยจะถือกนันกั 
 3.5 บทบาทระหว่างสมาชิกในครอบครัว จะแยกแต่ละบุคคล
ดังนี ้(ประตสููอี่สาน, 2558) 
  3.5.1 บทบาทต่อบุพการี บตุรธิดาต้องให้ความเคารพ ให้
การดแูลเอาใจใส่เลีย้งดพู่อแม่ของตนให้สมกับเป็นลูกท่ีดี พ่อแม่ของภรรยา 
คือพ่อตาและแม่ยาย ยิ่งต้องให้ความย าเกรงเป็นพิเศษ ในอดีตถึงขัน้เอาผี
เรือนตกัเตือน ถ้าเขยท าไมดี่ไมง่ามจะผิดผีเรือน ต้อง“เมอ๋”(ปรับไหม) สิ่งท่ีเขย
ท าแล้วผิดนัน้เป็นการกระท าท่ีบ้านพ่อตา เช่น ห้ามลบัพร้า ใส่หมวก  ขดัมีด
ขดัฝักพร้า ร้องร าท าเพลง ดีดสีตีเป่า เดินเตะเต่ียวลอยชาย (นุ่งผ้าขาวม้าไม่
เหน็บชาย) ใสร่องเท้าย ่าบนบ้าน จบัมือถือแขนน้องสาวภรรยา ละลาบละล้วง
กระด้างกระเด่ืองต่อฝ่ายพ่อตา  ในปัจจุบนันีท่ี้กล่าวมาทัง้หมดก็ยังถืออยู่ 
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เพียงแตไ่ม่คอ่ยจะอ้างผี (ข้อห้ามเหล่านีท่ี้จริงก็เป็นเร่ืองท่ีไม่เหมาะสมทัง้นัน้) 
และให้ความอุปการะญาติพ่ีน้องทัง้ฝ่ายตนและฝ่ายสามีเหมือนครอบครัว
ทัว่ไป 
  3.5.2 บทบาทสามีต่อครอบครัว ผู้ ชายมีบทบาทในการ
เป็นผู้น าครอบครัว ต้องเป็นคนขยนัท ามาหากิน ดงัค ากล่าวท่ีว่า “เฮ่อตืนติ๊ก
ลุกเช้า” (ให้ต่ืนดึกลุกเช้า) “ตึนมือ้เช้าเฮ้อได้ 9 ทางหยาม” (ต่ืนเช้าให้ได้ 9 
ทางไปหาอยู่หากิน หาเงินหาทอง)  “มีเฮ่อก้มหน้าอยู่ด๋ายหงายตาอยู่เบา” 
(ไม่ให้ก้มหน้าดดูายหงายตาอยู่เปล่า) หรือ ไปนัน่มาน่ีให้รู้จกัมองหาสิ่งท่ีจะ
เป็นประโยชน์แล้วน ามาใช้ คือ “ไป๋ดง๋อยา่ได้มาเปา ไปเลาอยา่ได้มาดา๋ย เฮอ่
ฮกัไม้ตา๋ยมาแก้งก้นหม้อ” (ไปดงอย่ามามือเปล่า ไปเหล่าอย่ามาดาย ให้หกั
ไม้ตายมาช าระก้นหม้อ คือเอามาเป็นฟืน) สิ่งเหล่านีล้้วนเป็นค าสัง่สอนของ
ชาวผู้ไทมาตัง้แตโ่บราณ ซึง่ทกุวนันีก็้ยงัมีให้พบเห็นอยู ่  
  3.5.3 บทบาทของภรรยาต่อครอบครัว ในอดีตภรรยาจะ
เป็นผู้  “อยู่กบัเหย้าเฝา้กบัเฮิน” (อยู่กบัเหย้าเฝา้กบัเรือน) โดยรับภาระในการ 
เลีย้งลกู หงุหาอาหาร และตกัน า้ต าข้าว ฯลฯ “น า้มิเฮอ่ฮาดแอง แกงมิเฮอ่ฮาด
หม้อ”(น า้ไมใ่ห้ขาดตุม่ แกงมิให้ขาดหม้อ)รวมทัง้ซกัเสือ้ผ้า จดัหาเคร่ืองนุ่งห่ม
ตัง้แต่อิว้ฝ้าย ป่ันฝ้าย ทอผ้า ตดัเย็บ(ด้วยมือ) จนส าเร็จเป็นเคร่ืองนุ่งห่มได้ 
นอกจากนีอ้าจไปช่วยงานสามีนอกบ้านด้วย เช่น งานไร่งานสวน ทัง้ยงัต้อง
ปรนนิบตัพิ่อปู่ แมย่่าอีกด้วย ค าสอนเหล่านีใ้นปัจจบุนัก็ยงัมีเช่นเดิม แตอ่าจมี
การเปล่ียนแปลงไปบ้าง คือ ภรรยาบางคนก็ออกไปท างานนอกบ้านเทียบเท่า
สามี โดยมอบการเลีย้งดลูกูให้กบัปู่  ยา่ ตา ยาย  
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  3.5.4 บทบาทต่อบุตรธิดา  แม่จะเป็นผู้ ท่ีใกล้ชิดกับลูก
มากกว่าสามี เพราะเป็นผู้ เลีย้งดอูย่างใกล้ชิด ดงันัน้การอบรมสัง่สอนลกูจะ
เป็นหน้าท่ีของภรรยามากกว่า การอบรมเลีย้งดูจากอดีตถึงปัจจุบนัก็มีการ
เปล่ียนแปลงไม่มากนัก ผู้ ท่ีรับภาระหนกัท่ีสุดก็คือแม่ การหาพ่ีเลีย้งยงัไม่มี 
ถ้าพ่อและแม่มีภาระหนกั เช่น ต้องออกด านาก็ให้ปู่ ย่าตายาย หรือน้องสาว 
หรือลกูหลานท่ีโตพอท่ีจะดแูลเดก็ได้แล้วเป็นผู้ เลีย้งดชูัว่คราว  
  3.5.5 บทบาทต่อชุมชน ในอดีตผู้หญิงไม่คอ่ยจะมีบทบาท
ตอ่ชมุชน เพราะได้รับการอบรมสัง่สอนให้รู้หน้าท่ีแม่บ้าน ให้อยู่กบัเหย้าเฝ้า
กบัเรือน แตใ่นปัจจบุนัได้เปล่ียนไปตามภาวะเศรษฐกิจและสงัคม ถ้าขลกุแต่
ในบ้านก็จะไม่ทันสมัย หูไม่กว้าง ตาไม่ไกล  บางครัง้ก็เสียผลประโยชน์ต่อ
ครอบครัวด้วย เชน่ การเป็นกลุม่สมาชิกกลุม่แม่บ้านตา่งๆ การเข้าร่วมพฒันา
หมูบ้่าน การเข้ารับการอบรมความรู้ด้านตา่งๆ เป็นต้น  
 
4. ความเช่ือของชาวผู้ไท  
 ความเช่ือของชาวผู้ ไทมีอยู่มากมายหลายเร่ืองด้วยกัน  ซึ่งในท่ีนี ้
ผู้ เขียนไม่อาจท่ีจะน ามากล่าวได้ทัง้หมด ดงันัน้ ผู้ เขียนจึงเลือกท่ีจะหยิบมา
น าเสนอเฉพาะความเช่ือเก่ียวกับเร่ืองการรักษาโรคภยัไข้เจ็บ เร่ืองภูตผี และ
การใช้สอยประโยชน์จากบ้าน 
 4.1 ความเช่ือเร่ืองการรักษาโรค หมอรักษาโรคของชาวผู้ ไทใน
อดีตนัน้ยงัมีความเช่ือในเร่ืองของการรักษาฮีตคลองอยู่ คือเช่ือว่าถ้ามีการท า
ผิดฮีตแล้วจะรักษาไม่หาย แตห่มอจะพดูว่า “ผิดครูผิดคาย” (“คาย”หรือ “คา่
ยกครู”) ในกลุ่มชาวผู้ ไทตัง้แต่อดีตถึงปัจจุบนั ยงัไม่ปรากฏมีผู้ มีอาชีพแพทย์
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แผนโบราณโดยเฉพาะ มีเพียงผู้ มีความรู้เร่ืองสมนุไพร รากไม้ รากยา พอชว่ย
เยียวยาผู้ เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วได้ค่าตอบแทนเล็กๆ น้อยๆ พอเป็นสินน า้ใจ  ถ้า
ทางฝ่ายคนไข้ไมมี่เงินก็รักษาฟรีเอาพ่ีเอาน้องไว้ 
 ในอดีตมีหมอประเภทหนึ่งท่ีรักษาคนไข้ด้วยการใช้คาถาเป่า โดย
เรียกกันว่า “หมอเป่า” คนป่วยเป็นไข้ ตกต้นไม้ ควายชน แข้งหกัขาบวมช า้  
หมอก็ใช้คาถาเป่าได้ ชาวผู้ไทในอดีตมกัจะไปหาหมอเป่า เพราะการเจ็บป่วย
ในอดีตมกัจะโยนให้ผี โดยผีท่ีถกูใสค่วามบอ่ยท่ีสดุ คือ ผีปอบและผีป่า 
 ผีปอบ คือ คนท่ีเรียนคาถาประเภทเดรัจฉานวิชา และ “คะล า” ถือ 
ปฏิบตัิตามท่ีครูบอกไม่ได้ เม่ือเป็นปอบแล้วจะมีวิญญาณลึกลบัอยู่ในตวัคน
นัน้ และเป็นวิญญาณร้ายท่ีออกหากินคน ผู้ ท่ีถกูกินจะป่วยลงเม่ือหาหมอเป่า
คนป่วยก็จะเพ้อออกมาว่าเป็นผู้นัน้มาเข้า การท่ีคนป่วยเพ้อออกมาชาวผู้ ไท
เรียกว่า “เอาะปะ้” (ออกปาก) หมอเป่าก็จะใช้คาถาเป่า คมุจนปอบยอมออก
จากร่าง เม่ือปอบออกจากร่าง แล้วคนไข้ลกุขึน้นัง่เดินได้ ทัง้ๆ ท่ีก่อนหน้านัน้
ป่วยนอนซมอยูไ่ปไหนมาไหนไมไ่ด้ 
 ผีป่ำ เป็น ผีท่ีสิงสถิตอยู่ในป่า ต้นไม้ใหญ่ ถ้าคนไปท าผิด เช่น ตดัไม้ 
หรือไปกวนบอ่น า้ในแหล่งน า้ซบักลางป่า หรือของป่าบางอย่าง ผีป่าก็จะเข้า
ทบัร่างท าให้เป็นไข้ได้ป่วย หรือบางทีเห็นหญิงสาวสวยผีป่ารัก  ก็เข้ามาทับ
ร่างได้เหมือนกนั อาการป่วยก็เหมือนผีปอบ แตพ่อเป่าคนไข้เพ้อไปทางป่าวา่
อยู่ท่ีนัน่ต้นไม้นัน่ หนองน า้น่ี “พวกสูไปรือ้บ้านกู” (ตดัต้นไม้) เป็นต้น หมอก็
จะคมุจนออกเชน่กนั  

นอกจากนี ้ชาวผู้ ไทยงัมีความเช่ือเก่ียวกบัหมอท่ีท าหน้าท่ีส่ือสารกับ
ภูตผี คือ หมอทรง เป็นหมอท่ีท าพิธีอัญเชิญวิญญาณต่างๆ ตามท่ีผู้มาหา



 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2558 

 

125 วิถีชีวิต ความเช่ือ และภูมิปัญญาของชาวผู้ไทในอีสาน 

บอก เพ่ือให้เข้าร่างหมอทรงแล้วจะได้บอกกลา่วเร่ืองราวระหวา่งวิญญาณกบั
ผู้มาหาหมอ ขณะท่ี หมอธรรม เป็นหมอท่ีนัง่ทรงทางในเพ่ือดดูวงชะตา หรือ
สิ่งท่ีมากระท าต่อคนใดคนหนึ่งท่ีมาหาหมอ หรือไล่เลขไล่ยาม โดยชาวผู้ ไท
เรียกวา่ “นัง่ธรรม” หมอธรรมจะส่ือสารระหวา่งวิญญาณกบัคน คล้ายกบัหมอ
ทรงแตมี่พิธีกรรมท่ีสลบัซบัซ้อนเทา่ (ประตสููอี่สาน, 2558)  
 
 4.2 ความเช่ือเก่ียวกับบ้านเรือน  ในอดีตชาวผู้ ไทมีความเช่ือ
เก่ียวกบับ้าน ดงันี ้(ประตสููอี่สาน, 2558)  

  4.2.1 เก่ียวกับไม้ที่จะน ามาสร้างบ้าน ชาวผู้ไทจะห้ามเอา
ไม้ดงัต่อไปนีม้าสร้างบ้าน คือ ไม้ฟ้าผ่า โดยเช่ือว่าไม้ท่ีถูกฟ้าผ่านัน้ “มนัเข็ด 
มนัขวง” (มนัเป็นอปัมงคล) “ไม้แยงเงา” (ไม้ส่องเงา) คือ ต้นไม้ท่ีอยู่ริมห้วย 
ล าต้นเอนเข้าหาล าห้วย (อาจจะเป็นเพราะโคน่ยากและอนัตราย) ไม้ท่ีช่ือไม่
เป็นมงคล เช่น ไม้กระบก ค าว่า “บก” คือ บกพร่องหรือขาด น ามาสร้างบ้าน
จะท าให้สร้างไมข่ึน้ ขาดเขินอยูเ่ป็นประจ า  

  4.2.2 เก่ียวกับการใช้บ้าน ชาวผู้ ไทห้ามวางพาข้าวหรือ
นอนใต้ข่ือ ศพจะวางไว้ใต้ข่ือ เร่ืองนีส้นันิษฐานวา่ตรงใต้ข่ือมนัจะตรงกับคาน
ของบ้านพอดี ซึ่งจะรับน า้หนักของศพได้ดีกว่าบริเวณอ่ืน นอกจากนีย้ังมี
ความเช่ือเก่ียวกบัส่วนประกอบอ่ืนๆ ของบ้าน เช่น บนัได จ านวนขัน้บนัไดจะ
เป็นจ านวนค่ี เชน่ 5 ขัน้ 7 ขัน้ 9 ขัน้ เป็นต้น  
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5. ภูมิปัญญาของชาวผู้ไท 
 ในบทความเร่ืองนี ้ผู้ เขียนได้เลือกภูมิปัญญาของชาวผู้ ไทท่ีน่าสนใจ
มาน าเสนอสองด้านคือ ภูมิปัญญาด้านการสร้างบ้านเรือน และภูมิปัญญา
ด้านการด ารงชีพ ซึ่งเนือ้หาในภูมิปัญญาทัง้สองด้านนี ้อาจช่วยเพิ่มมุมมอง
เก่ียวกบัอตัลกัษณ์ของผู้ไทได้ดียิ่งขึน้  
 5.1 ลักษณะบ้านของชาวผู้ไท บ้านของชาวผู้ ไทในอดีตสมยั 40 ปี
มาแล้ว มีลกัษณะเป็นเรือนท่ีมีหลงัคาทรงเหล่ียมยอดแหลมดัง้สงู ใต้ชานสูง
ประมาณ 2 เมตร มีฝาล้อมรอบ มีประตหูน้าบ้านเข้า 2 ประต ูมีหน้าตา่งแห่ง
เดียวเล็กๆ พอเอาศีรษะลอดเข้าออกได้ ภาษาผู้ ไทเรียกว่า “ประตบูอง”  ถ้า
เป็นบ้านของผู้ มีฐานะหน้าต่างจะสูงเท่าประตู ตรงหน้าต่างจะมี “เสาปาก
ช้าง” หรือ “เสาคาช้าง” ค า้ทอดบ้านตรงหน้าตา่ง ภาษาผู้ไทเรียก  “หอนทอด” 
จะตีติดเคร่า เสาคางช้างหรือปากช้างจะปาดเป็นบ่าค า้ทอดไว้จะเป็นเสา
ใหญ่กวา่เสาบ้านทกุต้น(ประตสููอี่สาน, 2558)  ในปัจจบุนับ้านรูปทรงดงักล่าว
นีค้่อนข้างหายาก เพราะผู้ ท่ีสร้างบ้านใหม่จะสร้างตามสมัยนิยมกันหมด 
(นพดล ตัง้สกุล , 2548: 10 ) ทัง้ นี  ้ชาวผู้ ไทมีการใช้สอยประโยชน์จาก
บ้านเรือนเป็นสว่นตา่งๆ ดงันี ้

หอ้งใน เรียกวา่ “โก๋ง” ภายในโก๋งจะกัน้เป็นห้องนอนอีกมีอยู ่1 ประต ู
ผู้ ไทเรียกว่า “โก๋งโส้ม” ใช้ส าหรับเป็นห้องนอนของลูกสาว บางบ้านภายใน 
“โก๋งโส้ม” อาจกัน้ห้องหรือเอาตู้ กัน้ให้เป็นท่ีนอนของพ่อแม่ด้วย ข้างโก๋งโส้ม
อาจจะทางซ้ายหรือขวาเรียกวา่ “ฮอง” เป็นท่ีนอนของพอ่แมห่รือลกูชาย 

ห้องนอกหรือเกย ภาษาผู้ไทเรียกว่า “เก๋ย” ไมมี่ฝา มีแตห่ลงัคาเป็นท่ี
นัง่เลน่ เป็นท่ีรับแขก เป็นท่ีรับประทานอาหาร หรือกัน้เป็นห้องให้ลกูเขยอยู่  
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  เรือนครัว หรือเรียกว่า “เฮินไฟ” จะตัง้ตอ่จากเกยออกไป บางหลงัคา
เรือนอาจจะตัง้แยกออกไป มีเพียงกระดาน 1 - 2 แผน่พาดเช่ือมกบัเกย เนือ้ท่ี
ภายใน “เฮินไฟ” นัน้มีเตาไฟท่ีมีลกัษณะเป็นกระบะยกพืน้สูง สูงขึน้จากพืน้
เรือนครัวประมาณ 5 - 10 ซม. กว้าง 1x1 เมตร ขอบกระบะสงูประมาณ 1 คืบ 
ใส่ดินให้เต็มเพ่ือปอ้งกนัไฟไหม้พืน้ ท่ีก่อไฟนัน้อยู่ตรงกลางและล้อมด้วยก้อน
เส้า 3 ก้อน เป็นท่ีวางหม้อหรือบางทีใช้ “เคง”(เคียง) คือ ท่ีวางหม้อเวลาต้ม
แกง เป็นท่ีวางท่ีเป็นเหล็กมี 3 ขา ด้านบนขาจะเช่ือมติดกบัแผ่นเหล็กบาง งอ
เป็นรูปวงกลมเป็นท่ีส าหรับรับก้นหม้อ   

ชำน หรือ “ซำน” เป็นพืน้ท่ีตอ่กบัเกยหรือเรือนครัว ส าหรับวางตุม่น า้
ด่ืม น า้อาบ น า้ใช้ ริมชานมกัจะวางรางผกั ไม่มีหลงัคาไม่มีฝา พืน้ชานจะต ่า
กวา่เกยหรือเรือนครัว มีบนัไดเรียกวา่ “ขัน้บนัไดซ๋าน” (ประตสููอี่สาน, 2558) 

  
 
 
 
 
  

 
 
 
 

         ลกัษณะบ้านเรือนแบบดัง่เดิมของชาวผู้ไท ซึง่ปัจจบุนัหาพบได้ยาก 
         ท่ีมา: sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside_image.php?id=978  
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 5.2 ภูมิปัญญาด้านการด ารงชีพ ในอดีตชาวผู้ ไทจะมีการอบรมสัง่
สอนโดยประสบการณ์ตรง นั่นคือ การสอนให้ลงมือปฏิบตัิ แล้วพ่อแม่หรือ
ปู่ ยา่อยูข้่างๆ คอยแนะน า ซึง่ถือวา่เป็นการสัง่สอนโดยตรง และบางทีก็อาจให้
ช่วยงานซึ่งเป็นการสัง่สอนโดยอ้อม เช่น พาไปตดัไม้ไผ่มาจกัสาน  ท าให้ลกูรู้
ชนิดของไม้ท่ีเหมาะแก่การจกัสานภาชนะตา่งๆ ไม้ไผ่  ไม้ไร่ยอดด้วนจะไม่ใช้
จกัสานเพราะผงุ่ายและมอดชอบ ส่วนลกูสาวก็อาจใช้ช่วยทอหูก ช่วยจบันัน่
จบัน่ี พาไปหากิน ท าให้ลกูมีประสบการณ์มากขึน้ แตก็่มีลกูบางคนท่ีไม่ต้อง
เรียกมาสอน แต่มีความทะยานอยากจะท าเองเห็นพ่อเห็นแม่ท างานค้างไว้
พ่อแม่ไม่อยู่ก็ไปท าต่อ พ่อแม่เห็นแววก็จบัมาสอนโดยตรงหรือบางท่ีก็อาจไป
ถามคนอ่ืนท่ีเขาท าเป็นมาก่อน 
  5.2.1 การกิน เดมิทีครอบครัวของชาวผู้ไทต้องรอให้สมาชิก
ครอบครัวพร้อมหน้ากนัก่อนถึงจะสามารถกินข้าวได้ โดยเม่ือทกุคนนัง่วงล้อม
แล้วพ่อหรือสามีจะเป็นผู้ เร่ิมกินก่อน แต่ปัจจุบนันีก้ารกินข้าวพร้อมหน้าใน
ลักษณะนี ล้ดลงไป  เพราะสมาชิกครอบครัวต่าง มีธุ ระ  ลูก ก็ รีบไป
โรงเรียน  สามีก็ติดธุระ ลูกและภรรยาจึงกินก่อน นานเข้าก็เลยถือเป็นเร่ือง
ธรรมดาไป อีกประการหนึง่ท่ีเปล่ียนไป คือ ปัจจบุนัมีความเจริญขึน้มาก หญิง
ชายมีสิทธิ เท่าเ ทียมกัน  ทัง้สามีภรรยาต่าง ก็มีบทบาทในครอบครัว
เทา่กนั  ชว่ยกนัท ามาหากินไมมี่ใครยิ่งหย่อนกวา่กนั แตอ่ยา่งไรก็ตาม ภรรยา
ก็ยังให้ความนับถือสามีอยู่ ถึงแม้ลดพฤติกรรมบางอย่าง แต่ด้านอ่ืนยังไม่
เปล่ียนแปลง เชน่ การให้ความหว่งใย เอือ้อาทร ปรนนิบตั ิก็ยงัมีเหมือนเดมิ  

ส าหรับแหล่งท่ีมาของอาหารการกินของชาวผู้ ไทนัน้สมัพนัธ์กับการ
เลือกท่ีตัง้หมู่บ้านของพวกเขา ในอดีตชาวผู้ ไทจะพิถีพิถนัในการเลือกท าเลท่ี
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จะตัง้หมู่บ้านว่าจะต้องเป็นท่ีราบใกล้ภูเขาหรือแหล่งน า้ เหตนีุใ้นอดีตแหล่ง
อาหารจึงอยู่ใกล้บ้าน เช่น เก้ง หมปู่า กระรอก กระแต และพืชผกัตา่งๆ ดงัมี
ค าผญาบทหนึ่งท่ีว่า  “อย่าไป๋เก็บดอกหว่านบ๋านเพิ๋นมาบ๋าน   เฮ่อเจ้าย๋ืน 
งอยชานเก็บดอกกะเจ๋วฮิมโฮ้” (อยา่ไปเก็บดอกหว่านบ้านอ่ืน ให้เจ้ายืนท่ีชาน
เก็บดอกกระเจียวริมรัว้) ชีใ้ห้เห็นวา่สมยัก่อนดอกกระเจียวก็เก็บเอาท่ีริมรัว้ติด
กับชานบ้าน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของอาหารการกิน ทัง้นี ้
ในอดีตอาหารจ าพวกเนือ้ไม่ว่าหม ูเป็ด ไก่ ววั ควาย มีมากมาย แต่ชาวผู้ ไท
ไม่นิยมฆ่ากิน อาจด้วยเพราะเคร่งศีลธรรม แต่อาจมีบ้างท่ีมีการฆ่าเพ่ืองาน
บญุ เชน่ บญุกฐิน บญุพระเวส  
  5.2.2 อุปนิสัยในการกิน ชาวผู้ ไทมีอปุนิสยัในการกินแบบ
เรียบง่าย และในการกินอาหารก็เหมือนอีสานทัว่ๆ ไป คือ กินข้าวเหนียว นัง่
กินกบัพืน้ ไม่มีช้อนกลาง ช้อน 2 - 3 คนัเปล่ียนกนัซด บางครอบครัวก็กินใน
ห้องครัว บางครอบครัวก็กินท่ีระเบียงหน้าบ้าน ในปัจจบุนัมีการเปล่ียนแปลง
ไปบ้าง บางครอบครัวท่ีมีฐานะดีก็มีโต๊ะอาหาร คือ พยายามปรับตวัเหมือนกบั
คนภาคกลาง (ประตสููอี่สาน, 2558) 
  5.2.3 ความเช่ือเก่ียวกับอาหาร  ชาวผู้ ไทยมีความเช่ือ
เก่ียวกบัอาหารท่ีจะต้อง “คะล า” เพราะพวกเขาเช่ือว่าอาหารบางชนิดกินเข้า
ไปแล้วจะท าให้ผิดตอ่โรค โดยเฉพาะ “แมอ่ยูค่ า” (ผู้หญิงท่ีก าลงัอยูไ่ฟ) จะกิน
แตข้่าวจ่ี หนอ่ขา่ ผกัตา่งๆ ปจ่ีู กบ เขียด ยงัพอกินได้ แตใ่นปัจจบุนันีไ้ด้รับการ
อบรมด้านโภชนาการ ความเช่ือก็เปล่ียนไปบ้างแล้ว แต่ในปัจจุบนักระต่าย
และเก้งก็ยงักินไมไ่ด้ ซึง่ถ้ากินเข้าไปแล้วจะ “ผิดกรรม”  
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  4.2.4 อาหารพืน้บ้านของชาวผู้ไท ชาวผู้ไทมีขัน้ตอน และ 
วิธีการในการปรุงอาหารท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั โดยขัน้ตอนและวิธีการต่างๆ 
นัน้สืบทอดมาจากภูมิปัญญาของบรรพบรุุษพวกเขา ซึ่งได้แก่อาหารประเภท 
“อ่อม” น ามาจากวตัถุดิบการท ามาจากธรรมชาติ ท่ีอยู่รอบๆ ตวัมาปรุงเป็น
อาหาร  เชน่ (วิระศกัดิ ์อารมณ์สวะ, 2555)  
 อ่อมบอน  มีส่วนประกอบส าคญัคือใบบอนอ่อน มะกอก และหนงั
ควายจ่ีท่ีทบุแล้ว  
  แกงผกัหวำน  ถือว่าเป็นอาหารชัน้สงู เพราะผกัหวานท่ีเป็นวัตถุดิบ
หลกัขึน้บนเขาท่ีสงู    
 ซุบมะมี่  หรือขนุน  เป็นอาหารอีกชนิดท่ีชาวผู้ ไทมกัท ากินในเวลาท่ี 
หาอะไรกินไมไ่ด้  
 ลำบไข่มดส้ม เป็นอาหารชัน้สูงอีกอย่างหนึ่ง เพราะไข่มดส้มท่ีได้มา 
มาจากรังมดแดงบนต้นไม้สงู    

ซั่วไก่  อาหารท่ีถือเป็นเอกลักษณ์ของชาวผู้ ไทอย่างแท้จริง เพราะ
ชาวอีสานโดยทัว่ไปไมน่ิยมท ากนั  
  5.2.5 การปรุงอาหาร  การปรุงอาหารของชาวผู้ ไทจะ
เหมือนกบัหลกัการปรุงอาหารทัว่ๆ ไปของชาวอีสาน คือ จะขาดปลาร้าไม่ได้ 
ทัง้นี ้รสชาตอิาหารของชาวผู้ไทจะออกไปทางรสจดั สว่นอาหารบางชนิด เชน่ 
ก้อยเนือ้ ก้อยปลา การปรุงก็ไมต้่องใช้ไฟกลา่วคือกินกนัดิบๆ อยา่งนัน้เลย แต่
ใส่ เค ร่ืองเทศให้ครบให้หอมน่า กินยิ่ งขึ น้  ในปัจจุบัน  ชาวผู้ ไท มีการ
เปล่ียนแปลงเก่ียวกับการปรุงอาหารไปบ้าง ส่วนท่ีเปล่ียนแปลงก็คือ การกิน
สุกๆ ดิบๆ ลดลงน้อยลงไป เน่ืองจากการรณรงค์ไม่ให้กินสุกๆ ดิบๆ ของ
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หน่วยงานภาครัฐ  อีกประการหนึ่ง การปรุงอาหารในปัจจุบันนีก็้ถูกหลัก
โภชนาการมากขึน้ เน่ืองจากได้รับความรู้จากลูกหลานท่ีเล่าเรียนมาและ
ได้รับการอบรมด้านโภชนาการจากหน่วยงานสาธารณสขุประจ าอ าเภอและ
ต าบล 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ต้มซัว่ไก่” อาหารท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชาวผู้ไทในอีสาน 
                        ที่มา: www.siamfishing.com 

 

6. บทสรุป 
 การอพยพของชาวผู้ ไทจากแคว้นสิบสองจุไทเข้ามาในสยามเกิดขึน้
ในหลายระลอก ซึ่งการเข้ามาของพวกเขามีการน ารูปแบบวิถีชีวิต ความเช่ือ 
และภมูิปัญญาท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวัของตนติดมาด้วย ซึง่วฒันธรรมของชาว
ผู้ไทนีมี้ความเข้มแข็ง เพราะมีการสืบสานกนัมาอยา่งยาวนาน และยงัปรากฏ
ให้เห็นในชมุชนท่ีมีชาวผู้ไทอาศยัอยู ่ 
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ในปัจจบุนั แม้ประเทศไทยจะมีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม 
และวฒันธรรมอยูเ่ร่ือยมา   แตก่ารเปล่ียนแปลงท่ีวา่นีก็้ไมอ่าจท าให้ลกูหลาน 
ชาวผู้ไทรุ่นหลงัสามารถลืมรากเหง้าความเป็นตวัตนของพวกเขาลงไปได้หมด  
ลูกหลานชาวผู้ ไทจ านวนไม่น้อยยงัคงยึดถือในความเช่ือเร่ืองภูตผี   รวมถึง
ภูมิปัญญาด้านการด ารงชีพอยู่เร่ือยมา  แม้จะมีบ้างท่ีพวกเขาส่วนหนึ่งได้
ปรับตัวและเปล่ียนแปลงตนเองไปตามสภาพแวดล้อม ท่ีโลกปัจจุบัน
กลายเป็นยคุโลกาภิวตัน์ไปแล้ว 
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การตีความบทบาททางการเมืองของพระสงฆ์ไทยในบริบท 
สังคมปัจจุบัน 
Interpretation on Political Expression of Buddhist Monks in Today’s 
Social Context 
           
                              ดร.ไกรฤกษ์  ศิลาคม1 / Dr.Krairoek Silakhom 

 
 
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจยัชิน้นีมุ้่งศกึษาถึงบทบาททางการเมืองของพระสงฆ์ในบริบท
สังคมปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาททางการเมืองของ
พระสงฆ์ในอดีตถึงปัจจุบนั เพ่ือศกึษาหลกัพระธรรมวินยัท่ีเก่ียวกับการเมือง 
เพ่ือศกึษาแนวทางปฏิบตัท่ีิเหมาะสมของพระสงฆ์เก่ียวการแสดงออกทางการ
เมือง และเพ่ือศกึษาแนวทางการแสดงออกทางการเมืองของพระวดัป่าธรรม
ยตุิอีสาน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัทางปรัชญาและศาสนา ผลการศกึษาพบว่า   
พระสงฆ์มีบทบาททางการเมืองมาโดยตลอดจากอดีตจนถึงปัจจุบันใน
หลากหลายรูปแบบ   ธรรมะกับการเมืองไม่ใช่สิ่งท่ีขดัแย้ง ตรงกันข้ามกลับ
ส่งเสริมให้การเมืองมีความถูกต้องชอบธรรมมากขึน้ด้วย การแสดงออกทาง
การเมืองของพระสงฆ์ไม่ใช่สิ่งต้องห้ามในพระพทุธศาสนา แตก่ารแสดงออก
ใดๆ ของพระสงฆ์ย่อมถูกจ ากัดขอบเขตด้วยพระธรรมวินัย  การบรรยาย 

                                                                        
1 อาจารย์ประจ ากลุม่วชิามนษุยศาสตร์ ส านกัวชิาศกึษาทัว่ไป                    
มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี อีเมล tai_udru@hotmail.com  
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อภิปราย การเสวนาเก่ียวกับการเมือง สามารถท าได้ในลักษณะการให้
สตปัิญญาแก่สงัคมเทา่นัน้  
ค าส าคัญ : พระสงฆ์  การเมือง  การตีความ 
 

Abstract 

This study aimed to investigate political expression of Buddhist 
monks in today’s social context under three objectives: 1) to examine 
political expression of Buddhist monks from the past to the present; 2) 
to explore Buddhist doctrines in order to acquire suitable regulations 
for Buddhist monks expressing their ideas, opinions, or comments 
relevant to politics; and 3) to discover political expression of Buddhist 
monks in Isan Dhammayttika Forest Sangha – one of Buddhist monk 
communities in northeast Thailand. The research methodology of this 
study is based on philosophy and religious interpretation.  

Results of the study revealed that Buddhist monks have always 
played a significant role in expressing their ideas, opinions, or 
comments related to politics from the past to the present. The ways the 
Buddhist monks have performed are resulted in different ways. In fact, 
dharma and politics are not conflict; instead, dharma screens the 
political systems to become more perfectly legitimate. Additionally, 
expressing ideas, opinions, or comments associated with politics by 
Buddhist monks is not against the Buddhist doctrines. Consequently, 
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the Buddhist monks are full-eligible for political expression, but these 
must be performed under the conventions of Buddhist doctrines. As a 
result, what the Buddhist monks are able to do through political 
expression is explanation to general people in order to remind these 
people’s consciousness.        
Keywords: Buddhist monks, Political expression, Interpretation 
 
บทน า  
 หลงัจากการเมืองไทยมีความผนัผวนเปล่ียนแปลงมาอย่างต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลงัจากการรัฐประหารเม่ือ พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา เร่ือง
พระสงฆ์กับการเมืองไทย ดูจะเป็นประเด็นท่ีสังคมให้ความสนใจมากขึน้
เร่ือยๆ เม่ือพระสงฆ์ออกมาเก่ียวข้องกบัการเมืองอย่างชดัเจนในหลากหลาย
รูปแบบ ตัง้แตก่ารเข้าร่วมชมุนมุทางการเมือง การร่วมปราศรัยทางการเมือง 
จนกระทัง่เป็นแกนน าม็อบชมุนมุประท้วง ขบัไลรั่ฐบาล จนส่ือสารมวลชนต้อง
เชิญผู้ เ ช่ียวชาญมาสัมภาษณ์ออกรายการโทรทัศน์เพ่ือจะหาข้อยุติว่า 
พระสงฆ์ควรจะมาเก่ียวข้องกับการเมืองหรือไม่ แต่ก็ยังไม่เ ป็นข้อยุติ  
เน่ืองจากพระสงฆ์เองมีทัง้กลุ่มท่ีสนบัสนุนกลุ่มคนเสือ้แดง และท่ีสนบัสนุน
กลุ่มคนเสือ้เหลือง ท าให้พระสงฆ์ทัง้สองฝ่ายต่างก็มาให้เหตุผลสนับสนุน
ความถูกต้องชอบธรรมของฝ่ายตนเอง เม่ือพิจารณาถึงหลกัพระธรรมวินยัก็
ไม่ได้ระบไุว้ชดัเจนว่าห้ามพระสงฆ์ยุ่งเก่ียวกับการเมือง แม้ว่าจะมีค าสัง่ของ
มหาเถรสมาคมเร่ืองห้ามพระภิกษุสามเณรยุ่งเก่ียวกับการเมืองก็ตาม แตไ่ม่
สามารถท่ีจะหยดุยัง้การเข้าไปมีสว่นร่วมทางการเมืองของพระสงฆ์ได้  
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คณะสงฆ์สายธรรมยตุกินิกาย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งคณะศษิย์สายพระ
อาจารย์มั่น ภูริทัตโต ซึ่งมีพระธรรมวิสุทธิมงคล หรือ หลวงตาพระมหาบวั  
ญาณสมัปันโนเป็นประธานก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งท่ีมีบทบาทในทางการเมืองไม่
น้อย อาทิ การท าโครงการผ้าป่าช่วยชาติเพ่ือช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ตลอด
จนถึงการวิพากษ์วิจารณ์การท างานของรัฐบาล เป็นต้น เป็นเหตุให้กลุ่ม
สนบัสนนุรัฐบาลกล่าวโจมตีพระมหาบวั ญาณสมัปันโนพอสมควร  อยา่งไรก็
ตามแม้พระสงฆ์ท่ียุ่งเก่ียวกับการเมืองจะถูกสงัคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนกั 
แตก็่ไมมี่ทีทา่วา่พระสงฆ์จะลดบทบาทลงไป โดยเฉพาะอยา่งยิ่งพระสงฆ์ฝ่าย
มหานิกายบางรูปยงัพยายามยกเหตผุลหลายประการมาสนบัสนนุการเข้ามา
เก่ียวข้องกบัการเมือง จึงจ าเป็นต้องมีการศกึษาและตีความพระธรรมวินยัให้
ชดัเจนเพ่ือจะได้เป็นแนวปฏิบตัท่ีิถกูต้องเหมาะสมของพระสงฆ์ตอ่ไป  
 
พระสงฆ์ไทยกับบทบาททางการเมืองจากอดีตถงึปัจจุบัน 

จากอดีตถึงปัจจุบันของประเทศไทยมีเหตุการณ์ทางการเมืองท่ี
พระสงฆ์เข้าไปเก่ียวข้องในหลายลกัษณะ  ในเบือ้งต้นนีผู้้ เขียนขอยกตวัอย่าง
เหตกุารณ์ท่ีพระสงฆ์เข้ามายุง่เก่ียวกบัการเมืองมาน าเสนอดงันี ้
           1.ใน พ.ศ.2135 สมเดจ็พระนเรศวรมหาราชกบัสมเดจ็พระเอกาทศรถ
ทรงท ายุทธหัตถีมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชาและมางจาชะโร แห่งกรุง      
หงสาวดี ภายหลงัชยัชนะในครัง้นัน้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้โปรดให้
ลกูขนุปรึกษาโทษข้าราชการชัน้แมท่พันายกองมีโทษถึงประหารชีวิตหลายคน 
หากแต่วนัตดัสินพิพากษาให้ลงโทษนัน้เป็นเวลาใกล้กับวนัพระ จึงโปรดให้
เอาตวัข้าราชการเหล่านัน้ไปจองจ าไว้ก่อน เม่ือพ้นวนัพระไปแล้วจึงให้น าตวั
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ไปประหารชีวิตตามค าลูกขุนพิพากษาโทษ  ในครานัน้มีพระมหาเถราจารย์
รูปหนึง่ผู้ มีปรีชาสามารถ แตกฉานในพระพทุธวจนะ มีวาทะหลกัแหลม ได้พา
พระราชาคณะ 25 รูปเข้าไปเฝา้ถวายพระพรถามข่าวสงคราม และด้วยวาทะ
หลกัแหลมของท่าน ได้ช่วยให้บรรดาข้าราชการซึ่งถกูตดัสินประหารชีวิตแล้ว 
ให้รอดพ้นจากพระราชอาญาโทษได้ พระมหาเถราจารย์รูปนีคื้อ สมเด็จพระ
พนรัต วดัป่าแก้ว  

2. พระอาจารย์ธรรมโชติ ตามประวตัิเดิม พ านกัอาศยัอยู่ ณ วดัเขา
นางบวช ตอ่มาชาวบ้านบางระจนัได้อาราธนาไปพ านกัอยู่ ณ วดัโพธ์ิเก้าต้น 
จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยเหตุท่ีพระอาจารย์ธรรมโชติมีวิทยาอาคมสูง และได้ลง
วิทยาอาคมกบัผ้าประเจียด ตะกรุดพิสมร แจกจา่ยให้กบันกัรบคา่ยบางระจนั
สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพทรงพระนิพนธ์ในหนงัสือไทยรบพมา่วา่ 
พระอาจารย์ธรรมโชตินัน้ได้หายสาบสญูไปหรือจะมรณภาพในเวลาเสียค่าย
แก่พม่า หรือหนีรอดไปได้หาปรากฏไม่  แตต่ามความเช่ือและต านานท้องถ่ิน
ของชาวจงัหวดัสพุรรณบรีุเล่าสืบต่อกนัมาว่า เม่ือคา่ยบางระจนัมีทีท่าว่าจะ
แตก ลูกศิษย์ใกล้ชิดพระอาจารย์ธรรมโชติก็ได้นิมนต์ท่านหลบหนีออกจาก
คา่ย โดยท่ีท่านไม่ได้เต็มใจ เพราะคิดจะอยู่สู้ ด้วยกนั ตายด้วยกนั แตส่ดุท้าย
ท่านก็ขดัศรัทธากิจนิมนต์ของชาวบ้านท่ีรัก หวงแหน และเชิดชทู่านเสียมิได้ 
ว่าผ้าเหลืองไม่เหมาะท่ีจะมาจมกองเลือดจมพืน้พสุธาให้คนต ่าช้าสามาน
เย่ียงพมา่ข้าศกึได้ย ่ายี  

3. ช่วง พ.ศ. 2503 รัฐบาลได้สนบัสนุนให้พระสงฆ์มีบทบาทในการ
พฒันาชมุชนเพ่ือตอ่ต้านลทัธิคอมมิวนิสต์ (Kirsch, 1978: 63) จนมีวาทกรรม
จากค าสอนของพระสงฆ์ว่า ฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาป การท างานของพระสงฆ์
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ในช่วงนีไ้ม่เป็นไปตามธรรมชาติแตเ่ป็นไปแบบก้าวกระโดดตามกระแสความ
นิยมโดยมีหนว่ยงานของรัฐและองค์กรเอ็นจีโอเข้ามาร่วมสนบัสนนุ  

4. การชุมนุมของพระสงฆ์ไทยในการเรียกร้องให้บรรจุค าว่า 
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ ในรัฐธรรมนูญหลายฉบบัท่ีผ่านมา 
แตก็่ยงัไมเ่ป็นผลส าเร็จในปัจจบุนั 

5. พระสงฆ์ซึง่เป็นคณะศิษย์หลวงตามหาบวั ญาณสมัปันโน ร่วมกนั
ชุมนุมประท้วงในกรณีท่ีรัฐบาล โดยนายวิษณุ  เครืองาม ได้มีการเซ็นค าสัง่
แตง่ตัง้ให้สมเด็จพระพฒุาจารย์ (เก่ียว  อปุเสโณ) เป็นผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีสมเด็จ
พระสังฆราช เพราะเป็นเสมือนหนึ่งว่า ตัง้สมเด็จพระสังฆราชซ้อนกัน 2 
พระองค์  และอีกทัง้การสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระราชอ านาจ
โดยเฉพาะ ไมใ่ชอ่ านาจรัฐบาล จนเป็นเหตใุห้มีการปรับเปล่ียนวิธีการใหม่คือ 
การแตง่ตัง้คณะผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีสมเด็จพระสงัฆราช ท่ีมีสมเด็จพระพฒุาจารย์ 
(เก่ียว  อุปเสโณ) เป็นประธานคณะเหมือนเดิม  แต่ก็ช่วยให้ระงับความ
ขดัแย้งลงได้ เพราะเป็นการบริหารคณะสงฆ์โดยคณะพระมหาเถระ  ไม่ใช่
ผู้ใดผู้หนึง่ท่ีมีอ านาจแทนสมเดจ็พระสงัฆราช 

6. พระธรรมวิสทุธิมงคล (พระมหาบวั  ญาณสมัปันโน) ได้เล็งเห็นวา่ 
ประเทศไทยประสบกบัปัญหาเศรษฐกิจอย่างมาก  แม้กระทัง่ทองค าในคลงั
หลวงยงัร่อยหรอลงอย่างมาก  จึงท าให้องค์หลวงตามหาบวั ญาณสมัปันโน 
ได้เชิญชวนประชาชนบริจาคทองค า เงินดอลลาร์ และเงินสดเข้าคลงัหลวง 
และนอกจากนี ้ การแสดงธรรมของหลวงตามหาบวัในบางกรณีก็พาดพิงถึง
เร่ืองทางการเมือง จนบอ่ยครัง้ท่ีมีการน าค าเทศนาของท่านมาขยายความใน
ส่ือมวลชนต่างๆ และมีการวิพากษ์วิจารณ์บทบาทส่วนนีข้องท่านเป็นอย่าง
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มาก ซึ่งมีทัง้ผู้ เห็นด้วยและผู้ ท่ีไม่เห็นด้วยในการท่ีหลวงตามหาบวัจะมายุ่ง
เก่ียวกบัการเมือง 

7. การชุมนุมทางการเ มืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือ
ประชาธิปไตย (พธม.) และกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ
แห่งชาติ (นปช.) โดยมีพระสงฆ์เข้าร่วมการชมุนุมทัง้ในรูปแบบผู้ ร่วมชมุนมุ
ปกติและเป็นแกนน าปราศรัย หรือ การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองทาง
สถานีวิทย ุและสถานีโทรทศัน์ตา่งๆ อาทิ กลุ่มสมณะโพธิรักษ์   พระมหาโชว์  
ทศันีโย ดงัได้กลา่วมาแล้วข้างต้น 

8. พระมหาโชว์  ทศันีโย ซึ่งเป็นผู้สนบัสนุนคนเสือ้แดงอย่างชัดเจน 
ได้แสดงความคิดเห็นผ่านทางสถานีโทรทศัน์เอเชียอพัเดทว่า  พระสงฆ์ท าไม
จึงไม่มีสิทธ์ิเลือกตัง้  หากอ้างว่าพระไมเ่ก่ียวกบัเมือง  ท าไมเวลาเกณฑ์ทหาร
ก็จึงให้พระภิกษุสามเณรไปร่วมเกณฑ์ทหารด้วยทัง้ท่ีเป็นเร่ืองบ้านเมือง  
นอกจากนีท้่านยังชูประเด็นอีกว่า  พระสงฆ์นอกจากจะควรมีสิทธ์ิเลือกตัง้
แล้ว  ยังควรท่ีจะมีสิทธ์ิสมัครเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญได้อีกด้วย  
(พอจะเทียบเคียงได้กับกรณีพระไพศาล  วิสาโล ได้รับการแต่งตัง้เป็น
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศในรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ - ผู้วิจยั)  

9. พระสวุิทย์ ธีรธมฺโม หรือท่ีรู้จกัในนามว่า หลวงปู่ พทุธะอิสระ เป็น
เจ้าอาวาสวดัอ้อน้อย  อ าเภอก าแพงแสน  จงัหวดันครปฐม  ร่วมกบั กปปส.   
ในการชุมนุมขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  ในวิกฤตการณ์การเมืองไทย 
พ.ศ. 2556 – 2557 และศาลอาญาอนุมตัิหมายจับแกนน า กปปส. รวม 43 
คน ผู้ ต้องหาคดีกบฏ และความผิดอ่ืน รวม 8 ข้อหา 

 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2556%E2%80%932557
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2556%E2%80%932557
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พระสวุิทย์ ธีรธมฺโม เข้าร่วมชมุนมุทางการเมืองกบักลุม่ กปปส. ใน พ.ศ. 2557 

         ที่มา: http://www.reform.or.th/2014/wp-content/uploads/IMG_3365.jpg 

 

10.  ในวงการคณะสงฆ์มีระเบียบการปกครองโดยพระราชบญัญัติ
คณะสงฆ์ ซึ่งตราโดยรัฐสภา หรือ ฝ่ายนิติบัญญัติ  ก าหนดให้สมเด็จ
พระสังฆราชจะต้องได้รับการสถาปนาจากพระมหากษัตริย์  และให้มีการ
ปกครองเป็นล าดบัชัน้ไปตัง้แต่ระดบัเจ้าอาวาส  เจ้าคณะต าบล  เจ้าคณะ
อ าเภอ  เจ้าคณะจงัหวดั  เจ้าคณะภาค  เจ้าคณะหน เป็นต้น โดยมีสมณศกัดิ์
เป็นสิ่งก าหนดตัง้แตพ่ระครูชัน้ตา่งๆ พระราชาคณะชัน้สามญั  พระราชาคณะ
ชัน้ราช   พระราชาคณะชัน้เทพ   พระราชาคณะชัน้ธรรม   ชัน้รองสมเด็จ    
ชัน้สมเด็จ  และระดบัสมเด็จพระสงัฆราช  ซึ่งในทกุต าแหน่งนัน้ถือได้ว่าเป็น

http://www.reform.or.th/2014/wp-content/uploads/IMG_3365.jpg
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เจ้าพนกังานตามกฎหมาย ปฏิบตัิหน้าท่ีปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชา  และ
ได้รับนิตยภตั หรือ เงินเดือนจากทางราชการ  จึงหลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีจะกล่าววา่ 
ศาสนาเก่ียวข้องกบัการเมืองอยูแ่ล้วโดยนยัยะดงักลา่ว  

จากกรณีท่ียกมาเป็นตวัอย่างข้างต้นนีแ้สดงให้เห็นข้อเท็จจริงท่ีผ่าน
มาในอดีตว่า  พระสงฆ์ได้มีบทบาทเข้ามาเก่ียวข้องกบัการเมืองมาโดยตลอด  
ตัง้แต่อดีตถึงปัจจุบันด้วยเหตุผลต่างๆ กันไป  แต่ในขณะเดียวกันกับ
เหตุการณ์ท่ีพระสงฆ์ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองนัน้  มหาเถร
สมาคมก็ได้ออกค าสัง่มหาเถรสมาคม เร่ือง ห้ามภิกษุสามเณรเก่ียวข้องกับ
การเมือง พ.ศ. 2538  มีใจความวา่   

4. ห้ามภิกษุสามเณรเข้าไปในที่ชุมนุม หรือในบริเวณสภาเทศบาล 
หรือสภาการเมืองอืน่ใด หรือในทีช่มุนมุทางการเมือง ไม่ว่ากรณีใดๆ    
5. หา้มพระภิกษุสามเณรท าการใดๆ อนัเป็นการสนบัสนนุช่วยเหลือ
โดยตรงหรือโดยออ้มแก่การหาเสียง เพือ่การเลือกตัง้สมาชิกสภา   
ผูแ้ทนราษฎรหรือสภาเทศบาล หรือสภาการเมืองอืน่ใด 
6. ห้ามพระภิกษุสามเณรร่วมชุมนุมในการเรียกร้องสิทธิของบุคคล 
หรือคณะบคุคลใดๆ  
7. ห้ามพระภิกษุสามเณรร่วมอภิปราย หรืออภิปราย หรือบรรยาย
เร่ืองเก่ียวกบัการเมืองซ่ึงจดัตัง้ข้ึนทัง้ในวดัและนอกวดั 

 
นอกจากนีรั้ฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 ยงัระบใุน
มาตราท่ี 100 (1) วา่  



 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2558 

 

142 

ภิกษุ สามเณร  นกัพรต และนกับวช เป็นบคุคลต้องหา้มมิใหใ้ช้
สิทธิในการเลือกตัง้  และในมาตราที่ 102 ระบวุ่า ภิกษุ สามเณร  
นกัพรต และนกับวช เป็นบคุคลต้องหา้มมิใหใ้ช้สิทธิสมคัรรับ
เลือกตัง้เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  

 (ราชกิจจานเุบกษา, 34 - 35) 
 
 โดยสรุปแล้ว จากข้อเท็จจริงทางประวตัิศาสตร์ท่ีผ่านมา เราปฏิเสธ
ไมไ่ด้วา่ พระสงฆ์ได้เข้ามามีสว่นเก่ียวข้องกบัการเมืองในหลายๆ ลกัษณะ ใน
หลายประเทศทั่วโลก  กรณีพระสงฆ์กับเหตุการณ์ทางการเมืองในปัจจุบนั 
(พ.ศ. 2549 - 2555) ได้ปรากฏมีพระสงฆ์เข้าร่วมการชมุนุมทางการเมืองใน  
3 ลกัษณะ  คือ  
 1. การชมุนมุเพ่ือเรียกร้องให้พระพทุธศาสนาคือศาสนาประจ าชาต ิ
 2. การชมุนมุเพ่ือคดัค้านการแตง่ตัง้สมเดจ็พระพฒุาจารย์ (เก่ียว  
อปุเสโณ) เป็นผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีสมเด็จพระสงัฆราชของคณะสงฆ์สายหลวงตา 
มหาบวั ญาณสมัปันโน ท่ีวดัอโศการาม จ.สมทุรปราการ    

3. การอภิปรายโจมตีหรือวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล และการออกมาร่วม
ชมุนมุกบัประชาชนในลกัษณะต่างๆ  ทัง้ของกลุ่มคนเสือ้เหลืองและกลุ่มคน
เสือ้แดง 

ปัญหาจากทัง้ 3 กรณีในข้างต้นนี ้เม่ือพิจารณาในภาพรวมก็คือ การ
รวมตวักนัเดินประท้วงบนท้องถนน  การรวมตวักนัคดัค้านค าสัง่ของรัฐ  และ
การอภิปรายโจมตีรัฐบาลหรือฝ่ายตรงข้าม เป็นสิ่งท่ีพระสงฆ์มีเสรีภาพท่ีจะ
ปฏิบตัไิด้หรือไม ่
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 เน่ืองจากในสมยัพทุธกาลแว่นแคว้นตา่งๆ ในชมพทูวีป หรือ อินเดีย 
– เนปาลในปัจจุบนันัน้ มีระบอบการปกครองหลกั คือ ระบอบราชาธิปไตย 
หรือ ระบอบกษัตริย์ปกครอง  และระบอบสามัคคีธรรม หรือ ระบอบสหรัฐ 
กล่าวคือ กษัตริย์ผู้ ปกครองหลายเมืองท าความตกลงร่วมมือกันและ
หมุนเวียนกันเป็นผู้ น า  ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยซึ่งนิยมแพร่หลายใน
ปัจจุบัน  เป็นเหตุให้ไม่มีเหตุการณ์การชุมนุมเรียกร้องเกิดขึน้ พระสงฆ์
โดยมากมกัด ารงตนอยูเ่รียบง่ายตามอารามทัง้ในป่าและชานเมืองมุง่บ าเพ็ญ
สมณธรรมเป็นส าคญั  ดงันัน้ พระวินยัท่ีถกูบญัญตัขิึน้จงึไมมี่ข้อใดท่ีเก่ียวข้อง
กบั 3 เหตกุารณ์ข้างต้น จงึต้องอาศยัการตีความ การเทียบเคียงกบัค าสอนใน
หมวดอ่ืนๆ เพ่ือพิจารณาความถกูต้องเหมาะสม 
 ในเบือ้งต้นนักคิด นักวิชาการได้มีมุมมองต่อพระสงฆ์กลุ่มนีใ้น 2 
ลกัษณะคือ (แหลง่ท่ีมา : www.matichon.co.th) 

1. พระสงฆ์ไม่ควรมายุ่งเก่ียวทางการเมือง เพราะไม่ใช่กิจของสงฆ์
ผิดพระธรรมวินยั และนกัวิชาการได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์โจมตีพฤติกรรม
ตา่งๆ ของพระสงฆ์ท่ีออกมาร่วมชมุนมุทางการเมือง 

2. พระสงฆ์ควรยุ่งเ ก่ียวกับการเมือง เพราะพระสงฆ์ในอดีตก็
เก่ียวข้องกับการเมืองมาโดยตลอด และการออกมาแต่ละครัง้ก็เพ่ือมา
ชว่ยเหลือบ้านเมืองเทา่นัน้ 

โดยพระสงฆ์ท่ีเลือกฝ่ายทางการเมืองด้วยการออกมาชุมนุมเหล่านี ้
ให้เหตผุลในการเลือกฝ่ายใน 2 ลกัษณะคือ 

1. เหตผุลทางการเมือง โดยพระสงฆ์ท่ีออกมาชุมนุมกับคนเสือ้แดง
นัน้ส่วนใหญ่ให้เหตผุลว่า ต้องการประชาธิปไตย และต่อต้านรัฐประหาร มี

http://www.matichon.co.th/
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เพียงส่วนน้อยท่ีต้องการให้ พ.ต.ท.ทกัษิณ กลบัมาเป็นนายก ส่วนพระสงฆ์ท่ี
เลือกฝ่ายเสือ้เหลืองนัน้ให้เหตผุลวา่ ต้องการประชาธิปไตย ตอ่ต้านคอร์รัปชัน่  
และไมต้่องการ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร กลบัมาเป็นนายก   

2. เหตผุลทางจริยธรรม พบว่า พระสงฆ์ท่ีร่วมชุมนุมกับคนเสือ้แดง 
(ในภาคอีสาน ภาคเหนือและ ภาคกลาง) ต้องการให้สงัคมมีความยุติธรรม  
ไม่ต้องการสองมาตรฐาน  ต้องการเห็นการเมืองมีจริยธรรม/ธรรมาธิปไตย  
และต้องการให้ยุติความขดัแย้งด้วยสนัติวิธี  ส่วนพระสงฆ์ในภาคใต้ระบุว่า  
ต้องการเห็นการเมืองมีจริยธรรม/ธรรมาธิปไตย  และต้องการให้ยุติความ
ขดัแย้งด้วยสนัตวิิธี   

 

 

 

    พระสงฆ์ประพรมน า้มนต์แก่กลุม่ นปช. ในพิธีเปิดตวัหมู่บ้านเสือ้แดงท่ีจงัหวดัขอนแก่น 

    ที่มา: isaanrecord.com/th/wp-content/uploads/2012/01/Ubolrat-Red-District-2.jpg 
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จะเห็นได้ว่า พระสงฆ์กลุ่มท่ีออกมาร่วมชุมนุมทางการเมืองก็อ้าง
เหตุผลความจ าเป็นทางสังคมในลักษณะของการเรียกร้องการเมืองท่ีมี
จริยธรรม  ต้องการเห็นสงัคมท่ีมีความยุติธรรมเหมือนกนัทัง้ฝ่ายท่ีสนับสนุน
กลุ่มคนเสือ้เหลืองและกลุ่มคนเสือ้แดง  และฟังดก็ูเหมือนจะมีเหตผุลในการ
ออกมาร่วมชุมนุมดังกล่าว แต่พฤติการณ์ท่ีพระสงฆ์แสดงออกมากลับถูก
วิจารณ์จากสังคมอย่างมาก กล่าวคือ  การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหรือฝ่าย
ตรงข้ามบนเวทีอภิปราย หรือผ่านส่ือต่างๆ  และการออกมาร่วมชุมนุมและ
เดินขบวนประท้วงร่วมกับฆราวาส  การนัง่บนรถเคร่ืองขยายเสียงปราศรัย
โจมตี   

การออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมในสังคมดูเหมือนจะเป็นสิ่งท่ี
ถูกต้องดีงาม ในพระวินัยก็ไม่มีข้อห้ามเก่ียวกับสิ่งเหล่านีอ้ย่างชัดเจนด้วย  
แตน่กัวิชาการและพระสงฆ์หลายฝ่ายกลบัเห็นว่า น่ีไมใ่ชกิ่จของพระสงฆ์  ผิด
พระธรรมวินัย  ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง  เม่ือเหตุผลในทางสังคมกับเหตุผล
ในทางพระวินยัโดยเฉพาะเร่ืองโลกวชัชะเกิดขดัแย้งกนั   เราจ าเป็นต้องมีการ
ตีความพระธรรมวินยัท่ีเก่ียวข้องเพ่ือหาทางออกให้กบัปัญหาเหลา่นี ้  
 
พระธรรมวินัยท่ีเก่ียวข้องกับการเมือง 

หลกัฐานท่ีเก่ียวข้องกบัการห้ามพระสงฆ์มิให้ยุง่เก่ียวกบัการเมืองนัน้ 
ท่ีปรากฏในคมัภีร์ทางศาสนา มีสิกขาบทท่ีพอจะเทียบเคียงได้ ดงันี ้  
 1. ในปาจิตตีย์ อเจลกวรรค  สิกขาบทท่ี 8  มีว่า “ภิกษุดกูองทพัท่ียก
ไปเพ่ือรบกนั เป็นปาจิตตีย์” (วิ. มหา. ไทย) 2/562-566/496 - 499)    
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2. ในปาจิตตีย์ อเจลกวรรค  สิกขาบทท่ี 9  มีว่า “ภิกษุอยู่ในกองทพั
เกิน 3 คืน เป็นปาจิตตีย์” (วิ. มหา. (ไทย) 2/567-570/500-501)    

3. ในปาจิตตีย์ อเจลกวรรค สิกขาบทท่ี 10 มีว่า “ภิกษุดกูารรบ การ
ตรวจพล การจดัทพัและทพัท่ีจดัเป็นขบวนเสร็จแล้ว เป็นปาจิตตีย์” (วิ. มหา. 
(ไทย) 2/571-574/502-504)    

แตพ่ระพทุธองค์ก็ทรงยกเว้นส าหรับบางกรณีจ าเป็นเชน่  มีญาตป่ิวย
อยู่ในกองทพั ก็ทรงอนุญาตให้เข้าไปกองทพัได้ แต่พกัได้ไม่เกิน 3 คืน  และ
ระหวา่ง 3 คืนนัน้ ก็ทรงไมใ่ห้พระสงฆ์เข้าไปยุง่เก่ียวกบัการเตรียมกองทพั 
  
การแสดงออกทางการเมืองของพระสงฆ์ผิดพระธรรมวินัยหรือไม่
 พระวินัยท่ีเก่ียวข้องกับการเมืองในข้างต้นนัน้  จะเห็นได้ว่าไม่ทรง
ประสงค์จะให้พระภิกษุไปยุ่งเก่ียวกับศึกสงคราม  ซึ่งเป็นเร่ืองของบ้านเมือง 
หรือผู้ปกครองบ้านเมืองจะท าการตอ่สู้ปอ้งกนัดนิแดนของตน   หรือการขยาย
เขตพระราชอ านาจออกไปยงัดนิแดนตา่งๆ  ซึง่การดงักลา่วต้องมีการรบราฆ่า
ฟันกันตามปกติวิสยัของการสงคราม   แต่ไม่ใช่ปกติวิสยัของสมณะท่ีจะไป
ร่วมยินดีกบัการดงักลา่วด้วย  

ความเก่ียวข้องทางการเมืองท่ีเราต้องการศกึษานีไ้มไ่ด้มีลกัษณะของ
การไปดกู าลงัพล  การไปพกัอยู่ในกองทพั  หรือ การไปดกูารซ้อมรบ   แตเ่รา
ก าลังหมายถึงการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง   การออกไปร่วมชุมนุม
ของพระสงฆ์    การออกไปร่วมชุมนุมกับฆราวาส เพ่ือเรียกร้องบางสิ่ง
บางอย่างจากรัฐ  เม่ือตรวจดูข้อห้ามในพระวินัยจะพบว่า  ไม่มีข้อห้ามการ
แสดงออกทางการเมืองในลกัษณะดงักล่าวข้างต้น ฉะนัน้ ในเบือ้งต้นพอจะ
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สรุปได้ว่า  พระวินยัห้ามการไปยุ่งเก่ียวกบักองทพั การศกึสงคราม  แตไ่ม่ได้
ห้ามการแสดงออกทางการเมืองในลักษณะอ่ืนๆ   เช่น  การแสดงความ
คิดเห็น  หรือการชุมนุม  สิ่งท่ีพระพุทธองค์ไม่ได้ห้ามไว้นี  ้ก่อนจะปฏิบตัินัน้
ควรจะพิจารณาโดยใช้หลกัพระธรรมวินยัดงัตอ่ไปนีคื้อ   

1. วตัถุประสงค์ในการบญัญัติวินัย 10 ประการ มีใจความส าคัญท่ี
เก่ียวกับประเด็นนีคื้อ เพ่ือความเรียบร้อยดีงามของคณะสงฆ์  เพ่ือความ
เล่ือมใสของชุมชนท่ียังไม่เล่ือมใส และเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งขึน้ของชุมชนท่ี
เล่ือมใสแล้ว (วิ. มหา. (ไทย) 1/20/37) และในอีกสูตรหนึ่งอธิบายว่า สิ่งใด
ไม่ได้ทรงห้ามไว้ว่าไม่ควร แต่เข้ากันได้กับสิ่งท่ีไม่ควรและขดักับสิ่งท่ีควร สิ่ง
นัน้ไม่ควร แตส่ิ่งใดไม่ได้ทรงห้ามไว้ว่าไม่ควร แตเ่ข้ากนัได้กบัสิ่งท่ีควรและขดั
กบัสิ่งท่ีไมค่วร สิ่งนัน้ควร (วิ. มหา. (ไทย) 5/92/131)   

2. หลกัมหาปเทส 4 มีใจความส าคญัท่ีเก่ียวข้องว่า ในการอ้างพุทธ
พจน์ การอ้างสงฆ์ การอ้างพระเถระจ านวนมาก และการอ้างพระเถระรูปหนึ่ง
ขึน้ว่าค าพดูนีไ้ด้มาจากแหล่งดงักล่าวก็ไม่ควรยืนยนัหรือปฏิเสธทนัทีแต่ควร
ตรวจสอบกับพระธรรมและพระวินัยดกู่อนแล้วจึงเช่ือถือและปฏิบตัิตามได้  
(ที. ม. (ไทย) 10/113-116/144)  

3. หลกัตดัสินพระธรรมวินัย 8 ประการ มีใจความว่า ธรรมเหล่าใด
เป็นไปเพ่ือความคลายก าหนัด ความหมดเคร่ืองผูกรัด   ความไม่พอกพูน
กิเลส ความมกัน้อย ความสนัโดษ ความสงัด การประกอบความเพียร และ
ความเลีย้งง่าย ธรรมเหลา่นีเ้ป็นค าสอนของศาสดา (วิ. จ.ู (ไทย) 7/523/331) 

 
 



 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2558 

 

148 

ธรรมะกับการเมืองขัดแย้งกันหรือไม่  
จากประเด็นท่ีตัง้เป็นหัวข้อไว้ว่า “ธรรมะ” หรือ “หลักการแห่ง

พระพุทธศาสนากับการเมืองขัดแย้งกันหรือไม่นัน้ ” จะเห็นได้ว่า  ในยุค
พุทธกาล พระพุทธองค์ทรงเข้าไปเก่ียวข้องกับการเมืองในลักษณะต่างๆ 
กัน  แต่การเข้าไปเก่ียวข้องของพระพุทธองค์ไม่ได้มีลักษณะเข้าข้างฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง ดงัเช่นกรณีสงครามแย่งน า้ของพระญาติ  สงครามล้างเผ่าพนัธุ์ของ
พระเจ้าวิฑูฑภะ  และกรณีการท าสงครามกับแคว้นวัชชีของพระเจ้าอชาต
ศตัรูนัน้   พระพุทธองค์ทรงพิจารณาเพ่ือเข้าไปเก่ียวข้องในลักษณะท่ีเป็น
กลาง  โดยการแสดงความจริงให้ทัง้สองฝ่ายฟัง เม่ือเข้าใจในธรรมท่ีทรงแสดง
แล้วก็จะละเลิกความเห็นท่ีผิดและการสร้างบาปกรรมไปเอง   แต่หากทรง
พิจารณาพบว่า แม้พระองค์ก็ไม่สามารถห้ามการท ากรรมนัน้ได้  เพราะเป็น
วิบากกรรมของผู้ ท่ีจะต้องรับผลกรรม   พระองค์ก็ทรงละเว้นไม่เข้าไป
เก่ียวข้อง  ดงักรณีของพระเจ้าวิฑฑูภะ  ส่วนพทุธทาสภิกขมุองว่า  “การเมือง
เป็นเร่ืองเดียวกนักบัเร่ืองศีลธรรม เพราะมีเป้าหมายเดียวกนัคือสร้างความ
เป็นปรกติสขุของสงัคม” (วีระ  สมบรูณ์, 2550: 3 - 4) 
                ดงันัน้ หากตีความตามเจตนารมณ์ของพระธรรมวินยัท่ีระบหุน้าท่ี
ของภิกษุสงฆ์ว่า  “ดูก่อนภิกษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงเที่ยวจาริกไป เพื่อ
ประโยชน์และความสุขของคนเป็นจ านวนมาก เพื่ออนุเคราะห์ จงประกาศ
พรหมจรรย์อันมีความงามทัง้เบื้องต้น ท่ามกลางและที่สุด  ผู้มีกิเลสธุลีใน
ดวงตาน้อยมีอยู่”  (ส .ส . (ไทย) 15/141/179 – 180)    และพระจริยวตัรของ
พระพทุธองค์แล้วก็พอจะสรุปได้ว่า  การเมืองไม่ใช่สิ่งขดัแย้งกบัหลกัการของ
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พระพุทธศาสนา  และศีลธรรมในศาสนายังจ าเป็นต่อการมีการเมืองท่ีดี  ท่ี
อ านวยประโยชน์สขุให้สงัคมอีกด้วย 
 
บทบาทของพระสงฆ์ว่าด้วยการแสดงออกทางการเมือง 
 ข้อควรพิจารณาเก่ียวกบับทบาทของพระสงฆ์ไทยตอ่การเมือง 
 1. พระสงฆ์มีเสรีภาพการแสดงออกทางการเมืองได้ ภายใต้ขอบเขต
ของปัณณตัวิชัชะคือ พระวินยั อนัเป็นพทุธบญัญตั ิ           
 2. พระสงฆ์มีเสรีภาพการแสดงออกทางการเมืองได้ ภายใต้ขอบเขต
ของโลกวชัชะ คือ การติเตียนจากชาวโลก ต้องรักษาไว้ซึ่งความเล่ือมใสของ
ชมุชน เพ่ือความยัง่ยืนของพระศาสนา   
 3. การอภิปรายแสดงความคิดเห็นทางการเมืองผ่านส่ือต่างๆ 
สามารถท าได้ เพราะไม่ได้มีข้อห้ามในพระวินยั  แตท่ าได้ในขอบเขตท่ีจ ากัด
ของศีล 227 ข้อและจุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล นอกจากนีห้ากตีความด้วย
มุมมองปรัชญาหลังนวยุคแล้วจะพบว่า สถาบนัสงฆ์เป็นสถาบันหลักของ
สงัคม ควรจะมีบทบาทในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สงัคมท่ีดีงามได้ตาม
สถานภาพและบทบาทท่ีมีอยู ่

4. การอภิปรายแสดงความคิดเห็นของพระสงฆ์ควรเป็นลกัษณะเป็น
ผู้ ให้สติแก่สังคม ด้วยใจเป็นธรรม  หากพระสงฆ์เข้าข้างฝ่ายใดชัดเจน 
ประชาชนท่ีไมช่อบพรรคนัน้ กลุม่นัน้ก็จะไมฟั่งเหตผุลของทา่น ด้วยมีอคติเข้า
บดบงั  และการแสดงความคิดเห็นนัน้ก็จะขดัต่อพระธรรมวินยั   เพราะเป็น
วาจาส่อเสียด  วาจาหยาบ  และวาจาท่ีก่อเวรอนัมิใชท่างของสมณะ   (ดงัใน
โอวาทปาฏิโมกข์ท่ีว่า ผู้ท าสตัว์อ่ืนให้ล าบากอยู่ไม่ช่ือว่า เป็นสมณะเลย,  ผู้ ท่ี
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ก าจดัสตัว์อ่ืนอยูไ่มช่ื่อวา่เป็นบรรพชิตเลย) หากมองผา่นปรัชญาหลงันวยคุจะ
พบว่า  ปรัชญาหลงันวยุคมุ่งหมายให้เกิดสนัติภาพของสงัคม หากพระสงฆ์
ซึ่งมีอิทธิพลในทางความคิดควรแสดงความเห็นเป็นไปเพ่ือสันติภาพ หรือ 
สนัตสิขุของสงัคม แทนการไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

5. การอภิปรายบนเวทีชุมนุมทางการเมืองของพระสงฆ์ในลักษณะ
การโจมตีกนั เป็นการก่อเวร หรือสร้างศตัรูทางการเมือง ซึ่งไม่ใช่หนทางแห่ง
สมณะ เป็นความไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง (ดงัโอวาทปาฏิโมกข์ท่ีว่า ผู้ท าสตัว์อ่ืน
ให้ล าบากอยูไ่มช่ื่อวา่ เป็นสมณะเลย, ผู้ก าจดัสตัว์อ่ืนอยูไ่มช่ื่อว่าเป็นบรรพชิต
เลย) หากมองผ่านปรัชญาหลงันวยุคจะพบว่า การกระท าดงักล่าวไม่เป็นไป
เพ่ือสันติภาพเลย แต่ก่อให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นยิ่งขึน้ และจะเกิดความ
ขดัแย้งมากขึน้ ซึง่ขดัตอ่หลกัพระธรรมวินยัและปรัชญาหลงันวยคุ 

6. การชุมนุมของพระสงฆ์เพ่ือวตัถุประสงฆ์ทางการเมืองบางอย่าง 
เช่น  การเรียกร้องให้รัฐบาลบรรจุค าว่า  พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ า
ชาติ ไว้ในรัฐธรรมนญู  หรือการชมุนมุกันของพระสงฆ์เพ่ือแสดงการคดัค้าน
ตอ่การแตง่ตัง้ผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีสมเดจ็พระสงัฆราชของรัฐบาล  เป็นต้น เป็นสิ่งท่ี
สามารถกระท าได้ หากมีเหตุผลอันสมควร และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของ
พระพทุธศาสนา หรือ คนหมูม่าก ไมข่ดัตอ่พระธรรมวินยั เม่ือตีความจากพระ
พุทธด ารัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไป เพื่อ
ประโยชน์และความสุขของคนเป็นจ านวนมาก เพื่ออนุเคราะห์ จงประกาศ
พรหมจรรย์อันมีความงามทัง้เบื้องต้น ท่ามกลางและที่สุด ผู้มีกิเลสธุลีใน
ดวงตานอ้ยมีอยู่”  (ส .ส . (ไทย) 15/141/179 - 180)   
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7. การชุมนุมต้องไม่มีลกัษณะอาการเช่นฆราวาส อาทิ การโพกผ้า
แสดงข้อความ การเดินขบวนประท้วงอย่างรุนแรง การปิดล้อมสถานท่ี เป็น
ต้น เพราะจะเป็นสิ่งท่ีไม่ก่อให้เกิดความเล่ือมใสแก่ผู้พบเห็น ขดัตอ่พทุธด ารัส 
ดังกล่าวในข้อ 6 แต่หากมองผ่านปรัชญาหลังนวยุคพระสงฆ์ควรจะเป็น
ตวัอย่างของการชุมนุมโดยสงบ ชุมนุมโดยธรรม แล้วใช้การย่ืนหนังสือต่อ
ผู้ รับผิดชอบแทนจะเหมาะสมตอ่สมณสารูปมากกว่า    

8. การท่ีพระสงฆ์ร่วมชุมนุมทางการเมืองกับกลุ่มการเมืองร่วมกับ
ฆราวาส ในอาการต่างๆ กนั ตัง้แตก่ารร่วมเดินขบวน ร่วมฟังปราศรัย นัง่บน
ล าโพงหลงัรถกล่าวปราศรัย การถือป้ายประท้วง ขดัต่อหลกัโลกวชัชะอย่าง
ชดัเจน และขดัตอ่พุทธด ารัสท่ีว่า “การกระท าของพวกเธอนัน่ ไม่เป็นไปเพือ่
ความเลือ่มใสของชุมชนที่ยงัไม่เลื่อมใส หรือเพือ่ความเลื่อมใสย่ิงของชุมชนที่
เลื่อมใสแล้ว...”  หากการแสดงเสรีภาพทางการเมืองของพระสงฆ์ท าให้
สถาบนัสงฆ์เส่ือมเสีย ท าให้ศรัทธาของมหาชนตกไป การกระท านัน้ไมค่วร 

9. พระสงฆ์จ าเป็นต้องตระหนกัถึงความเป็นกลางให้มาก เพ่ือไม่ให้
ตนเองตกไปสู่สุดโต่งทางความคิดด้านใดด้านหนึ่ง และกลายเป็นเคร่ืองมือ
ทางการเมืองไปโดยปริยาย การกระท าดังกล่าวมีลักษณะท่ีเส่ือมเสีย
ภาพลกัษณ์ของพระสงฆ์ ไมย่งัให้เกิดความเล่ือมใส อีกทัง้ยงัท าให้ผู้ ท่ีเล่ือมใส
อยูแ่ล้วเส่ือมศรัทธา ดงัพทุธด ารัสท่ีแสดงในข้อ 8   

10. พระสงฆ์เป็นผู้ น าทางจิตวิญญาณของแต่ละชุมชน  หาก
พระสงฆ์สนบัสนุนใคร ก็มีแนวโน้มว่า ชาวบ้านจะร่วมสนบัสนุนด้วย ดงันัน้ 
นกัการเมืองท่ีประสงค์จะชนะเลือกตัง้ก็จะพยายามเข้าไปครอบง าพระสงฆ์ให้
ได้  หากสามารถมีพระสงฆ์เป็นหัวคะแนนแล้ว ก็มีหวังว่าจะชนะเลือกตัง้  
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และการท าเช่นนีก็้เป็นเหตุให้พระสงฆ์เลือกข้างและกลายเป็นการสร้าง
ปฏิปักษ์ทางการเมืองไปโดยปริยาย นัน่หมายความว่า สถาบนัสงฆ์ถกูน าไป
ยุ่งเก่ียวกับผลประโยชน์ทางการเมืองซึ่งเป็นสิ่งท่ีผิด  มีลักษณะท่ีเส่ือมเสีย
ภาพลกัษณ์ของพระสงฆ์ ไมย่งัให้เกิดความเล่ือมใส อีกทัง้ยงัท าให้ผู้ ท่ีเล่ือมใส
อยู่แล้วเส่ือมศรัทธา  จึงกลายเป็นสิ่งไม่ควร  ก่อให้เกิดโลกวชัชะอย่างชดัเจน 
และขดัต่อพุทธด ารัสท่ีว่า  “การกระท าของพวกเธอนัน่ ไม่เป็นไปเพื่อความ
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสย่ิงของชุมชนที่
เลื่อมใสแล้ว ...” หากมองผ่านปรัชญาหลงันวยุค พระสงฆ์ไม่ควรถกูห้ามมา
เก่ียวข้องกับการเมือง แต่ควรเก่ียวข้องกับการเมืองอย่างเหมาะสมและ
สร้างสรรค ์

11. หากมีการอนุญาตให้พระสงฆ์มีสิทธ์ิเลือกตัง้ ก็คงจะหลีกเล่ียง
ไม่ได้ท่ีจะเรียกร้องการสมัครเป็น ส.ส. หรือ ส.ว. หรือ ส.ส.ร. เหมือนใน
ประเทศศรีลงักา และนัน่ก็คือการเข้าไปยุง่เก่ียวกบัผลประโยชน์ทางการเมือง
โดยตรงซึง่เป็นการดงึพระสงฆ์ออกห่างไปจากชีวิตความเป็นอยูแ่บบพระสงฆ์
ท่ีแท้แต่ดัง้เดิม  และเป็นการบ่อนท าลายพระพุทธศาสนาในระยะยาวด้วย 
เพราะศตัรูทางการเมืองย่อมไม่พึงใจต่อพระพทุธศาสนา และเม่ือสบโอกาส
ย่อมหาทางท าลายพระพทุธศาสนา ทัง้นีเ้ป็นเพราะการกระท าดงักล่าว เป็น
เร่ืองของโลกวชัชะอย่างชดัเจน  และขดัต่อพุทธด ารัสท่ีว่า  “การกระท าของ
พวกเธอนัน่ ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยงัไม่เลื่อมใส หรือเพื่อ
ความเลือ่มใสย่ิงของชมุชนทีเ่ลื่อมใสแล้ว ...” หากมองผา่นปรัชญาหลงันวยุค 
พระสงฆ์ไมค่วรถกูห้ามมาเก่ียวข้องกบัการเมือง แตค่วรเก่ียวข้องกบัการเมือง
อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์  การเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์
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ในทางการเมืองโดยตรงนัน้ ย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์และความมั่นคงของ
พระพทุธศาสนา 

12. การแสดงออกทางการเมืองของพระสงฆ์นัน้ควรแสดงออกเท่าท่ี
จ าเป็นภายใต้ขอบเขตของพุทธด ารัสท่ีเคยใช้เป็นเหตใุนการบญัญัติวินัยว่า 
“การกระท าของพวกเธอนัน่ ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยงัไม่
เลือ่มใส หรือเพือ่ความเลือ่มใสย่ิงของชมุชนทีเ่ลือ่มใสแลว้ ...”  หากการแสดง
เสรีภาพทางการเมืองของพระสงฆ์ท าให้สถาบนัสงฆ์เส่ือมเสีย ท าให้ศรัทธา
ของมหาชนตกไป การกระท านัน้ไมค่วร 

13. การแสดงออกทางการเมืองในท่ีนีไ้ม่รวมถึงการแสดงความ
คิดเห็น มีส่วนร่วม หรือเก่ียวข้องทางใดทางหนึ่งในเร่ืองการศึกสงคราม  การ
งานท่ีเบียดเบียนชีวิตกันในรูปแบบอ่ืนๆ เพราะมีพุทธบญัญัติห้ามไว้อย่าง
ชดัเจน 

14. การท่ีพระสงฆ์นิ่งเฉยต่อเหตกุารณ์ท่ีควรออกมาคดัค้านสิ่งท่ีไม่
ถูกต้องดีงาม หรือ สนบัสนุนสิ่งท่ีถูกต้องดีงามก็ถือว่า เป็นสิ่งท่ีควรต าหนิได้ 
หากอยู่ในวิสัยท่ีจะสามารถท าได้ เพราะเม่ือพิจารณาพระจริยวัตรของพระ
พทุธองค์แล้ว จะพบวา่ พระพทุธองค์ไมไ่ด้นิ่งดดูายตอ่เหตกุารณ์ทางการเมือง 
แตท่รงเข้าไประงบัเหตไุม่ให้บานปลายกลายเป็นความรุนแรง อาทิ กรณีห้าม
สงครามพระญาต ิสงครามวชัชี 

15. การแสดงออกทางการเมืองของพระสงฆ์ไม่ว่าทางใด ต้องยึด
หลักการท่ีว่า “เพื่อประโยชน์และความสุขของคนเป็นจ านวนมาก เพื่อ
อนเุคราะห์ จงประกาศพรหมจรรย์อนัมีความงามทัง้เบื้องต้น ท่ามกลางและ
ที่สุด” อยู่ในขอบเขตของพระธรรมวินยั และโลกวชัชะ โดยการด ารงตนเป็น
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กลางต่อทุกฝ่าย ยึดธรรม คือ ความถูกต้องดีงามเป็นท่ีตัง้  เข้ามามีส่วนรวม
ทางการเมืองอย่างเหมาะสมกับสถานภาพและบทบาทของตน อันจะเป็น
ประโยชน์เกือ้กลูตอ่ทัง้สงัคมและพระพทุธศาสนาอย่างยัง่ยืน                      
 
 บทสรุป  
   จากกรณีของพระสงฆ์ไทยท่ีเข้ามาเก่ียวข้องกบัการเมืองนัน้ จะพบวา่ 
ในอดีตท่ีผ่านมา เม่ือมองตามพระจริยวัตรของพระพุทธเจ้าแล้ว จะเห็นว่า 
พระองค์ไม่ฝักใฝ่ในทางการเมือง มุ่งสัง่สอนให้มนษุย์และเทวดาหลดุพ้นจาก
กิเลสเป็นอริยบุคคลเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม แม้เกิดเหตุสุดวิสัยท่ีพระองค์
จ าเป็นจะต้องเข้าไปเก่ียวข้อง ก็ทรงเข้าไปเก่ียวข้องแบบเป็นกลาง มุ่งหวัง
ประโยชน์แก่ทัง้สองฝ่าย ต่อมาหากพิจารณาถึงจริยาของสมเด็จพระพนรัต 
วัดป่าแก้ว ซึ่งเป็นพระมหาเถระในฝ่ายอรัญญวาสี หรือวัดป่า ก็เข้าไป
เก่ียวข้องด้วยเหตสุดุวิสยั จ าเป็นต้องไปชว่ยเหลือชีวิตของแมท่พันายกอง  แต่
เม่ือมาพิจารณาถึงบริบทปัจจบุนั จะพบวา่  พระสงฆ์ในฝ่ายมหานิกายบางรูป 
และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งพระสงฆ์นกัวิชาการท่ีอยูใ่นมหาวิทยาลยัสงฆ์จะมีการ
แสดงบทบาทท่าทีทางการเมืองอย่างชดัเจนในลกัษณะของการเลือกข้าง ยิ่ง
ไปกวา่นัน้พระสงฆ์เองยงัได้พยายามตีความค าสอนของศาสนาเพ่ือสนบัสนนุ
การมาร่วมชมุนมุทางการเมืองและการเป็นแกนน าม็อบประท้วงขบัไล่รัฐบาล 
ซึง่ถือวา่ เป็นบทบาทท่ีเกินเลยไปจากความเหมาะสมตามหลกัพระธรรมวินยั  
 จากบทบาททางการเมืองของพระสงฆ์ในอดีตจนถึงปัจจุบนั จะเห็น
ได้วา่  พระสงฆ์สายป่าได้พยายามรักษาสมณสารูปตามพระธรรมวินยัได้เป็น
อย่างดี   ตามอุดมการณ์ของพระสงฆ์ฝ่ายอรัญญวาสี (พระป่า) ท่ีเน้นการ
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รักษาพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด ในขณะท่ีพระสงฆ์บางรูปท่ีไม่เคร่งครัด
พระธรรมวินยั ได้ไปแสดงบทบาททางการเมืองอย่างหลากหลายรูปแบบ และ
เป็นท่ีครหาของสงัคม จากการตีความพระธรรมวินยัท่ีเก่ียวข้องกับการเมือง 
จะพบว่า ธรรมะกับการเมือง ไม่ใช่สิ่งท่ีขดัแย้ง การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ไม่ใช่สิ่งท่ีผิดต่อพระพุทธศาสนา แต่ด้วยพระสงฆ์อยู่ในเพศภาวะท่ีต่างจาก
คฤหสัถ์ และมีหลกัพระธรรมวินยัเป็นกรอบในการด าเนินชีวิต  สิ่งท่ีพระสงฆ์
จะท าได้คือ การให้สติแก่สงัคม การยึดถือความถูกต้องดีงามในการท างาน 
และการอบรมสั่งสอนให้ทุกคนไม่เห็นแก่ตัว เสียสละตนเองเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม การบรรยาย อภิปราย เสวนา ใดๆ ของพระสงฆ์ ต้องเป็นกลาง
ในทางการเมืองอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ซึ่งจะเป็นผลต่อความยั่งยืนของ
พระพทุธศาสนาและสถาบนัสงฆ์ อนัเป็น 1 ใน 3 สถาบนัหลกัของชาตสืิบไป 
 
เอกสารอ้างอิง  
มตชินออนไลน์. โพลเผยสังคมมอง “ว.วชิรเมธี” เป็นเสือ้เหลือง “พระ 
        พยอม” เป็นเสือ้แดง ระบุพระอีสานเลือก นปช.พระใต้เลือก 
        พันธมิตร. กรุงเทพฯ: มตชิน  สืบค้นเม่ือ 31 มกราคม 2555,  
          จาก  www.matichon.co.th 
มหาเถรสมาคม.  (2538). ค าส่ังมหาเถรสมาคมเร่ือง ห้ามพระภกิษุ 

 สามเณร เก่ียวข้องกับการเมือง พ.ศ. 2538.  2 มกราคม 2538. 

มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั. (2542). พระไตรปิฎก ฉบับ 
        ภาษาไทย.  กรุงเทพฯ: มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั.  
ราชกิจจานุเบกษา.  (2550). เลม่ท่ี 124. ตอนท่ี 47ก, หน้า 34-35.  

http://www.matichon.co.th/


 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2558 

 

156 

ราชบณัฑิตยสถาน. (2530). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.  
        2530. กรุงเทพฯ: วฒันาพานิช. 
________. (2540). พจนานุกรมศัพท์ปรัชญาอังกฤษ-ไทย. กรุงเทพฯ:  
          ราชบณัฑิตยสถาน. 
วีระ  สมบรูณ์. (2550). ธรรมะกับการเมืองของพุทธทาสภกิขุ.  กรุงเทพฯ:  
          ประพนัธ์สาส์น. 
Kirsch, A.T. (1978). Modernizing implications of the nineteenth  
        century reforms in the Thai Sangha. Chambersburg: Anima  
          Books. 
P.A., Payutto. (1994). Buddhist Solutions for the Twenty-First  
        Century.  Bangkok: Buddhadhamma Foundation. 



 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2558 

 

157 วิจารณ์หนังสือ: ศิลปะลาว  

ศิ           ศิลปะลาว   
                                         ผศ.ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร 
 
 

    
                                   ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล1 / Dr.Chawalit Atipattayakul 
 
 
 

“ศิลปะลาว” ผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร 
อาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ  คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  เป็นงานท่ีเขียนเก่ียวกับประวตัิศาสตร์ศิลปะในโครงการชุดเรียนรู้
ประเทศเพ่ือนบ้านผ่านศิลปกรรมโบราณ  ของส านกัพิมพ์มติชน  ได้ออกมา
พร้อมกันทัง้หมด 4 เล่ม  งานเขียนเร่ืองศิลปะลาวมุ่งเน้นในเร่ืองจิตรกรรม 
ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมเป็นหลกั อีกทัง้มีงานหตัถกรรมเพิ่มเติมอยู่
พอสมควร  
 ผู้ เขียนศิลปะลาวได้แบง่หวัข้อหลกัออกเป็น 4 หวัข้อใหญ่  โดยมีการ
แยกเป็นรายละเอียดหัวข้อรองในแต่ละเร่ือง เช่น หัวข้อท่ี 1 ประวัติศาสตร์ 
สังคม และวัฒนธรรม ภายในก็จะกล่าวถึงภูมิศาสตร์ ผู้ คน ชุมชนโบราณ
สมยัก่อนประวตัิศาสตร์ไล่เรียงมาจนถึงประวตัิศาสตร์สงัเขปของอาณาจกัร
ล้านช้าง หวัข้อหลกัท่ี 2 กล่าวถึงประวตัิศาสตร์ศิลปะลาวกับล้านช้าง ตัง้แต่

                                                                        
1 รองศาสตราจารย์ประจ ากลุม่วิชามนษุยศาสตร์ ส านกัวชิาศกึษาทัว่ไป      
มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธาน ีอีเมล Chawalit_2513@hotmail.com 
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งานสถาปัตยกรรม ประติมากรรมและจิตรกรรมตามล าดบั ทัง้นีใ้นหวัข้อท่ี 3 
ผู้ เขียนได้แนะน าแหล่งเรียนรู้และสถานท่ีส าคญัๆ ทางประวตัิศาสตร์ศิลปะ
ลาวให้ รู้จัก และรวมถึงหัวข้อสุดท้ายได้กล่าวถึงงานสถาปัตยกรรม 
ประติมากรรมและจิตรกรรม   ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัทางประวตัิศาสตร์ศิลปะ
ลาวกับดินแดนประเทศไทยเป็นหลัก   และเฉพาะหัวข้อท่ี 2 กับหัวข้อท่ี 4 
เทา่นัน้  ท่ีมีการสรุปท้ายเร่ือง 

ในหวัข้อท่ี 1 เนือ้หาท่ีมีความนา่สนใจคือ การกลา่วถึงศลิปกรรมก่อน
พทุธศตวรรษท่ี 19 ในดนิแดนล้านช้าง ผู้แตง่น าเสนอเร่ืองราวของพทุธศาสนา
เข้ามายงับริเวณพืน้ท่ีดงักล่าว  โดยมีการอ้างหลกัฐานทางศิลปกรรมซึ่งเป็น
เหตเุป็นผล อาทิเชน่ 

…ในพทุธศตวรรษที่ 16 - 17 อาณาจกัรกมัพูชาโบราณแผ่อิทธิพล
ทางวฒันธรรมเข้ามาในลุ่มน ้าโขงมากข้ึนเร่ือยๆ   ที่ปราสาทวดัภู
ต่อเติมปราสาทเก่าในสมัยก่อนเมืองพระนครที่มีอายุราวพุทธ
ศตวรรษที ่13 - 14 ดว้ยอาคารเขมรแบบบาปวน - นครวดั อายรุาว
พทุธศตวรรษที่ 16 - 17 บริเวณดงักล่าวเป็นชุมชนดัง้เดิมของเชื้อ
พระวงศ์เขมร - จามปาโบราณคือ เจนละ ปรากฏลทัธินบัถือภูเขา
ถูกผนวกเข้ากับศาสนาพราหมณ์ไศวนิกาย ปราสาทวดัภูที่สร้าง
แอบอิงกบัภูเก้า ซ่ึงเด่นสูงจึงเป็นตวัแทนของศิวลึงค์อนัศกัด์ิสิทธ์ิ... 
 

 อีกทัง้ผลจากการศึกษาท่ีแล้วเสร็จจากนกัวิชาการท่านนีย้งัได้เสนอ
ประวตัศิาสตร์สงัเขปของอาณาจกัรล้านช้าง ซึง่มองเห็นภาพในแตล่ะยุคสมยั
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ได้เป็นอย่างดี จึงเหมาะส าหรับผู้ เร่ิมต้นศกึษาประวตัิความเป็นมาของศิลปะ
ลาว 
 อย่างไรก็ดี ในส่วนของหัวข้อท่ี 2 ผู้ เขียนได้ให้ช่ือว่าประวัติศาสตร์
ศิลปะลาว - ล้านช้าง ผู้แตง่ได้จบัเอาประเด็นธาต ุสิม พระพทุธรูป จิตรกรรม 
ลายฟอกค า งานสลักไม้ และงานประดบักระจก จากการตัง้ข้อสังเกตการ
อธิบายเร่ืองของธาตใุนรูปแบบต่างๆ  ได้ลงรายละเอียดชีใ้ห้เห็นถึงท่ีมาท่ีไป
อยา่งเป็นระบบ  ในขณะท่ีสิมให้ความส าคญัจากงานท่ีได้ศึกษามาก่อนหน้า
นัน้แล้วเป็นหลกั ตรงจดุนีอ้าจท าความเข้าใจได้ว่าผู้แตง่ยงัไม่ได้เดินทางไปท่ี
วัดปากอู ซึ่งมีความส าคัญไม่แพ้กับวัดเชียงทอง เพราะจัดอยู่ ร่วมสมัย
เดียวกัน อีกทัง้ผู้ แต่งเลือกเอาสิมเฉพาะท่ีอยู่ในเมืองหลวงพระบางกับ
เวียงจันทน์เป็นหลัก การน าเสนอดงักล่าวจึงสะท้อนให้เห็นถึงการลงพืน้ท่ี
เฉพาะท่ีได้กล่าวมาเท่านัน้ ด้วยเหตนีุเ้อง ต้องไม่ละเลยว่าลาวหรือลาวล้าน
ช้างไมไ่ด้มีเฉพาะเพียง 2 เมืองท่ีได้กลา่วถึงแตอ่ยา่งไร งานศลิปกรรมประเภท 
สิม ธาต ุและพระพุทธรูป ทางภาคเหนือและทางภาคใต้ของลาวผู้แต่งกลับ
ไมไ่ด้กลา่วถึงแตอ่ยา่งใด 
  ทางด้านจิตรกรรม ก็ล้วนเป็นข้อมูล ท่ีไ ด้ผ่านการศึกษาจาก
นกัวิชาการมาแล้ว  หรือกระทัง่ลายฟอกค าและงานประดบักระจกล้วนเป็น
งานรุ่นหลังท่ีท าขึน้ใหม่  ประเด็นนีอ้าจท าให้ผู้ อ่านเกิดความเข้าใจว่าเป็น
ศลิปกรรมในสมยัแรกสร้างก็เป็นได้ เชน่ ตวัอยา่งยอ่หน้าของการสรุป 

…งานศิลปกรรมแต่ละประเภทของลาว ล้วนมีความใกล้เคียงกับ
ศิลปะในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิงการรับส่งอิทธิพลไปมา
ระหว่างสโุขทยั ลา้นนา อยธุยาและลา้นช้าง ซ่ึงลว้นเป็นอาณาจกัร
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โบราณในแถบนี้ที่มีพื้นฐานร่วมกันคือพระพทุธศาสนาเถรวาท มี
ผลให้รูปแบบทางงานช่างรวมไปถึงคติความเชื่อมีความคล้ายคลึง
กนัเป็นอย่างมาก... 
 

 จากตวัอย่างย่อหน้าสรุปด้านบนไม่ได้กล่าวถึงพม่า และจีน ซึ่งหาก
เป็นการน าเสนอแบบกว้างเพ่ือเป็นพืน้ฐานส าหรับผู้ ท่ีสนใจจดัว่าอยู่ในขัน้ท่ีดี  
หากเป็นทางด้านเชิงลึกแล้ว จ าเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมหรืออย่างน้อย
เนือ้หาให้มีการอธิบายเหมือนกับเร่ืองของธาตุ พระพุทธรูปและจิตรกรรม 
ย่อมท าให้หนงัสือเล่มนีมี้ความน่าสนใจในประเด็นใหม่ท่ีแตกตา่งจากผลงาน
เล่มอ่ืนทนัที  ดงันัน้ อาจเป็นไปได้ว่าผู้แตง่มีความเช่ียวชาญเร่ืองของธาตุ จึง
ท าให้ประเดน็การอธิบายได้อยา่งลุม่ลกึ ตา่งจากหวัข้ออ่ืนๆ อยา่งชดัเจน 
 หัวข้อท่ี 3  ผู้ แต่งแนะน าแหล่งเรียนรู้และสถานท่ีส าคัญๆ ทาง
ประวตัิศาสตร์ศิลปะ  โดยเลือกเอาเฉพาะสถานท่ีโดดเดน่โดยเฉพาะในแต่ละ
เมือง เช่น ท่ีเมืองหลวงพระบาง  เลือกวดัเชียงทอง  พระธาตพุสีู วดัวิชนุและ
วดัใหม่สวุรรณภูมา เป็นต้น  ทางเมืองเวียงจนัทน์เลือกวดัสีสะเกด  พระธาตุ
หลวง หอพระแก้วตามล าดบั  และท่ีแขวงค าม่วนเลือกพระธาตุโคดตะบอง 
เมืองทา่แขก โดยใช้ภาพถ่ายจากหนงัสือท่ีเคยศกึษาเร่ืองเก่ียวกบัลาวมาก่อน
หน้านัน้  
 ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดก็ตาม ผู้แตง่เล่ียงท่ีจะแนะน าแหลง่เรียนรู้ในเมือง
เชียงขวาง  เมืองอตัตะปือ  เมืองจ าปาสกั ฯลฯ   ซึ่งอาจท าให้เกิดความเข้าใจ
ผิดเก่ียวกับการศึกษาศิลปะลาวไม่มากก็น้อย  หากเจาะจงเฉพาะช่วงสมยั
ล้านช้าง  ยงัพอท าความเข้าใจได้เพราะช่วงเวลาดงักล่าวท่ีเลือกมาแนะน า
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ล้วนจดัอยู่ในช่วงเวลานัน้ แต่หวัเร่ืองหนงัสือคือศิลปะลาว ดงันัน้ควรน่าจะ
กล่าวแบบสังเขปในแขวงต่างๆ  ย่อมท าให้ผลงานหนังสือเล่มนี เ้ ป็น
แหลง่ข้อมลูได้เป็นอยา่งดี 
 อย่างไรก็ดี ในส่วนของหวัข้อสดุท้ายผู้ แตง่ได้เช่ือมโยงความเก่ียวพนั
ระหว่างศิลปะลาว ลาวล้านช้างกับภาคอีสานของประเทศไทยพอสังเขป 
เนือ้หามีความเหมาะสมอ่านท าความเข้าใจง่าย และยงัคงไว้ซึ่งการอธิบาย
เร่ืองธาตุอย่างโดดเด่นเช่นเดิม  ในทางกลับกันเร่ืองของสิม  พระพุทธรูป
และฮบูแต้มกล่าวอย่างกว้างๆ  ไม่ได้ลงรายละเอียดเปรียบเทียบหรือจดักลุ่ม
แบบเร่ืองธาตท่ีุผู้แตง่คุ้นเคยเป็นอยา่งดี 
 หนังสือศิลปะลาว มีประเด็นท่ีเด่นชัดในเร่ืองของธาตุ ต่างจาก
หนังสือเร่ืองเดียวกันอย่างเห็นได้ชัด  สะท้อนถึงผู้ แต่งมีความเช่ียวชาญ
โดยเฉพาะ  ถึงแม้ว่าจะมีความเช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองของธาตทุัง้ในลาวกับ
ภาคอีสานของไทย  ผู้ เขียนกลบัเลือกพดูเร่ืองเฉพาะท่ีคุ้นชินและท่ีเคยลงพืน้ท่ี
จริงเท่านัน้ อย่างน้อยอาจเป็นข้อจ ากัดในเร่ืองของพืน้ท่ี ระยะเวลาหรืออ่ืนๆ 
อีกมากมาย  หนังสือเล่มนีก็้ประสบความส าเร็จในเร่ืองของการน าเสนอ
เร่ืองราวท่ีมาท่ีไป ท่ีประกอบด้วยหลกัฐานเพ่ือสนบัสนนุความคดิให้นา่เช่ือถือ
และเป็นเหตเุป็นผล โดยตัง้อยู่ในจดุประสงค์ของการอ่านเพ่ือท าความเข้าใจ
ในศลิปะของลาว ลาวล้านช้างอยา่งสงัเขปได้เป็นอยา่งดี 
 แม้เนือ้หาโดยภาพรวมของหนงัสือศิลปะลาว หากเอาความรู้อย่าง
กว้างหรือสงัเขปก็พอได้ แตผู่้ เขียนเน้นรายละเอียดเร่ืองของธาตมุากกว่าทุก
เร่ืองในงานศลิปกรรม  ซึง่ทัง้หมดหากผู้แตง่มีโอกาสได้ลงพืน้ท่ีส ารวจ  เช่ือว่า
เร่ืองของพระพทุธรูป ฮบูแต้มและสิม ทัง้ในลาวและอีสานคงมีความละเอียด
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ไม่ต่างจากเร่ืองธาตุทัง้ในลาวและอีสานอย่างแน่นอน  ท้ายท่ีสุดผลงาน
หนังสือเล่มนี ้ยังสามารถตอบประเด็นพืน้ฐานให้กับผู้ ท่ีเร่ิมสนใจเก่ียวกับ
ศลิปะลาวได้บ้างไมม่ากก็น้อย ซึง่ตา่งจากเลม่อ่ืนๆ ท่ีผา่นมา 
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หลักเกณฑ์การเสนอบทความเพื่อตีพมิพ์ในวารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มูล 
 

 1. เป็นบทความวิจัย / บทความวิชาการเก่ียวกับความหลากหลาย
ด้านพืน้ถ่ินในลุ่มน า้โขง ชี มูล ในมิติด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา วฒันธรรม 
สงัคม  เศรษฐกิจ  ศิลปกรรม  ชาติพนัธุ์  ภาษาและวรรณกรรม หรือบทความ
วิจารณ์หนงัสือ ซึง่ไมเ่คยตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน 
 2. เขียนเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ โดยบทความวิจัย และ
บทความวิชาการ ต้องมีความยาวประมาณไม่เกิน 15 หน้าเอส่ี (A4) รวม
ภาพประกอบและบรรณานุกรม ขนาดอกัษร Cordia New 16 ส่วนบทความ
วิจารณ์หนงัสือ ควรมีความยาวไมน้่อยกวา่ 5 หน้าเอส่ี (A4) 
 3. ผู้ เขียนต้องระบปุระวตัิของตน ได้แก่ ระบช่ืุอ - นามสกลุ ต าแหน่ง 
หน่วยงานต้นสังกัด หรือ สาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัยท่ีสังกัด กรณีท่ีเป็น
นกัศกึษา พร้อมระบสุถานท่ีตดิตอ่ โทรศพัท์ หรือ E - mail เพ่ือการตดิตอ่กลบั 
 4. บทความต้องมีบทคัดย่อทัง้ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษมี
ความยาวรวมกนัไมเ่กิน 1 หน้า (กระดาษ A4) 
 5. บทความควรมีภาพประกอบ  ตาราง หรือแผนภูมิตามความ
เหมาะสม โดยจดัแยกไว้ต่างหากจากเนือ้หาบทความและระบุให้ชัดเจนว่า
ต้องการแทรกสว่นใดในบทความ 
 6. ต้นฉบบัจะผ่านการประเมินคณุภาพโดยผู้ทรงคณุวฒุิจ านวนสอง 
ท่าน  ในรูปแบบ  double-blind peer review (ผู้ ทรงคุณวุฒิ ท่ีพิจารณาไม่
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ทราบช่ือผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบช่ือผู้ทรงคณุวุฒิ)  ทัง้นี ้ กองบรรณาธิการ
อาจขอให้ผู้ เขียนปรับปรุงและแก้ไขบทความตามค าแนะน าของผู้ทรงคณุวฒุิ  
และขอสงวนสิทธิในการท่ีจะพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง โดยการ
ประเมินของกองบรรณาธิการ 
 7. ผู้ เขียนจะต้องลงนามในแบบฟอร์มยืนยนัการสง่บทความเพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสารพืน้ถ่ินโขงชีมลู 
 8. ล าดบัการตีพิมพ์เป็นไปตามดลุพินิจของกองบรรณาธิการและขอ
สงวนสิทธ์ิไมคื่นต้นฉบบัในทกุกรณี 
 9. บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ ผู้ เขียนจะได้รับวารสารพืน้ถ่ินโขงชีมลู
เป็นอภินนัทนาการ 3 เลม่ และได้รับคา่ตอบแทนตามความเหมาะสม 
 10. วิธีการสง่ต้นฉบบั สามารถสง่ได้ในชอ่งทางดงัตอ่ไปนี ้
 11. ทางไปรษณีย์ สง่ต้นฉบบัพิมพ์ 1 ชดุ พร้อมแผน่บนัทึกข้อมลูทัง้
ในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word และรูปแบบไฟล์ PDF มาท่ี 
 

กองบรรณาธิการวารสารพืน้ถิ่นโขงชีมูล 
 ศนูย์การเรียนรู้พทุธศลิป์ถ่ินอีสาน ส านกัวิชาศกึษาทัว่ไป 
 มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง 
 อ.เมือง จ.อดุรธานี 41000 

e-mail: ntbaclc@gmail.com , ntbac@udru.ac.th  
โดยสง่มาทัง้แบบไฟล์ Microsoft Word และแบบไฟล์ PDF 
ทางเว็บไซต์: www.ntbac.udru.ac.th 

mailto:ntbac@udru.ac.th
http://www.ntbac.udru.ac.th/
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 การอ้างอิง   
 

1. การอ้างอิงในเนือ้หาใช้ระบบนาม - ปี (Author - Date Citation System) 
ในรูปแบบดงันี ้(ช่ือ นามสกลุผู้แตง่,/ปีท่ีพิมพ์:/หน้า) 
2. บรรณานุกรมเรียงตามตัวอักษรของช่ือ - สกุลผู้แต่ง ปีที่พมิพ์     
โดยอ้างอิงในรูปแบบดงันี ้
 

หนังสือ 
ช่ือ นามสกลุผู้แตง่.//(ปีพิมพ์).//ช่ือเร่ือง.//(พิมพ์ครัง้ท่ี).//สถานท่ีพิมพ์:/
ส านกัพิมพ์. เชน่ 
 

ชวลิต อธิปัตยกลุ. (2555). ฮูปแต้มอีสาน: มุมมองทางด้านประวัตศิาสตร์ 

             ศิลปะพืน้ถิ่นบนแผ่นดนิอีสาน. อดุรธานี: ส านกัพิมพ์เต้า-โล้. 
 

บทความในวารสาร / นิตยสาร 
เชิดชาย บตุดี. (2556). พระพิบลูย์: ผู้ มีบญุหรือนกับญุแหง่อุดรธานี.  
                ศิลปวัฒนธรรม, 34(9), 98-113. 
ไกรฤกษ์ ศลิาคม. 2555). ผู้น าสงัคมในอดุมคติตามหลกัค าสอนของ 
                พระพทุธศาสนา. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

             มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 29(3),145-166. 
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บทความในหนังสือรวมบทความ 
สมเกียรติ วนัทะนะ. (2530). “เมืองไทยยคุใหม่: สมัพนัธภาพระหวา่งรัฐกบั 
    ประวตัิศาสตร์ส านึก”. ใน สมบตัิ จนัทรวงศ์ และ ชยัวฒัน์  
                สถาอานนัท์. (บรรณาธิการ). อยู่เมืองไทย: รวมบทความทาง 
             สังคมการเมืองเพื่อเป็นเกียรติแด่ศาสตราจารย์เสน่ห์  
             จามริก ในโอกาสอายุครบ 60 ปี. กรุงเทพฯ:  
                มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
 

รายการอ้างอิงไมป่รากฏปีท่ีพิมพ์ ให้ใช้ ม.ป.ป. หรือ n.d. ในต าแหนง่ปีท่ีพิมพ์ 
รายการอ้างอิงท่ีไมป่รากฏสถานท่ีพิมพ์ ให้ใช้ ม.ป.ท. หรือ N.P. ในต าแหนง่ 
                 สถานท่ีพิมพ์ 
รายการอ้างอิงท่ีไมป่รากฏช่ือโรงพิมพ์ ให้ใช้ ม.ป.พ. หรือ n.p. ในต าแหนง่ช่ือ 
                 ส านกัพิมพ์ 
 

วิทยานิพนธ์ 
ช่ือผู้ เขียนวิทยานิพนธ์. (ปีท่ีพิมพ์). ช่ือวิทยานิพนธ์. วิทยานิพนธ์ ช่ือปริญญา
มหาบณัฑิต/ดษุฎีบณัฑิต ช่ือสาขา ช่ือมหาวิทยาลยั. เชน่ 
 

ไกรฤกษ์ ศลิาคม. (2557). เสรีภาพของพระสงฆ์ในสังคมไทยมองผ่าน 

             ปรัชญาหลังนวยุค: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน.  
                ดษุฎีนิพนธ์ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาปรัชญาและศาสนา  
                มหาวิทยาลยัเซนต์จอห์น. 
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ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ให้ใช้ค าว่า สืบค้นเม่ือวนัท่ี เดือน ปี, จาก URL หรือ Retrieved month date, 
year, from URL ซึง่ควรใช้ URL ท่ีครบถ้วน สามารถเช่ือมโยงไปยงัเว็บไซต์ได้
โดยตรง เชน่ 
 

ชวลิต อธิปัตยกลุ. (2554). ฮบูแต้มฝาผนังสิมอีสาน: การสืบทอดพัฒนา 

             ทางงานช่างอีสานก่อน พ.ศ. 2500. สืบค้นเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม  
                2558, จากhttp://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/ index.php/    
                   art/article/view/2925 
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      หอไตรวดัทุง่นางโอก อ าเภอเมือง จงัหวดัยโสธร 
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แบบฟอร์มส่งบทความเพื่อพจิารณาตีพิมพ์ 

ในวารสารพืน้ถิ่น โขง ชี มูล มหาวทิยาลัยราชภฏัอุดรธานี 

 
วนัท่ี………เดือน…………………...…พ.ศ………...……. 

 

เรียน  บรรณาธิการวารสารพืน้ถ่ิน โขง ชี มลู มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธาน ี

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………… 
วฒุิการศกึษาขัน้สงูสดุ……………………….ต าแหนง่ทางวชิาการ(ถ้ามี)...................... 

      อาจารย์สงักดั......................................................................................  

   นิสติ/นกัศกึษาระดบั............................................................................. 
      สาขา .................................................................................................. 

                  คณะ/สถาบนั..........................................................................................

    บคุคลทัว่ไป (หนว่ยงาน).......................................................................  
ประเภทของต้นฉบบั 

    บทความวจิยั       บทความวชิาการ 

   บทวิจารณ์หนงัสอื      บทความปริทศัน์  

 
ช่ือบทความ(ภาษาไทย)…………………………………………….....……….………… 

……………………………………………………………………………………………. 

ช่ือบทความ (ภาษาองักฤษ)….…………………………………………...……………… 
…………………………………………….……………………………………………… 
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ช่ือผู้ เขียน ภาษาไทย)..…………..…………………………………………………..…… 
………………….……………..…………………..……………………………………… 

ช่ือผู้ เขียน (ภาษาองักฤษ)…………..……………………………………..……………… 
……………………………………….…………………………………………………… 

ที่อยูท่ี่สามารถติดตอ่ได้สะดวก……………………………..………..….หมูท่ี่……….….
ซอย…………………………ถนน…….………………….ต าบล...................................
อ าเภอ………….…….…..จงัหวดั…………….……...…รหสัไปรษณีย์…………………
โทรศพัท์……..……………….…..…โทรศพัท์มือถือ……………………….………….…
โทรสาร………………................……. e-mail …………….…………………………… 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่บทความนี ้     เป็นผลงานของข้าพเจ้าแตเ่พียงผู้ เดยีว 

         เป็นผลงานของข้าพเจ้าและผู้ ร่วมงาน 
             ตามช่ือที่ระบใุนบทความจริง 

 

บทความนีไ้มเ่คยลงตีพมิพ์ในวารสารใดมาก่อน และจะไมน่ าสง่ไปเพื่อพิจารณาตีพมิพ์
ลงในวารสารอื่นๆ อีก นบัจากวนัที่ข้าพเจ้าได้สง่บทความฉบบันีม้ายงักองบรรณาธิการ
วารสารพืน้ถ่ิน โขง ชี มลู มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 

 
                      

ลงนาม…….……………………..……………………….                                                           
         (………..………………..…………………………) 
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ใบสมัครเป็นสมาชิกวารสารพืน้ถิ่น โขง ชี มูล 

มหาวทิยาลัยราชภฏัอุดรธานี 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................... 

      ขอสมัครเป็นสมาชิกวารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มูล   โดยมีรายละเอียดส าหรับจดัสง่
วารสาร ดงันี ้ท่ีอยูเ่ลขที่......................ซอย................................ถนน......................... 

ต าบล.................................อ าเภอ....................................จงัหวดั............................. 
รหสัไปรษณีย์..........................................โทรศพัท์..................................................... 

       ระยะเวลาที่บอกรับเป็นสมาชิก ก าหนดออกปีละ 2 ฉบับ 

[  ] สมคัร เป็นสมาชิก 1 ปี 200 บาท 

[  ] สมคัรเป็นสมาชิก 2 ปี 400 บาท 

ช าระเงนิโดย  

โอนเงินเข้าบญัชีธนาคารกรุงไทย  ช่ือบญัชี มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี  

เลขที่บญัชี 981 – 6 – 89204 – 9 สาขามหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี  

กรุณาสง่ หลกัฐานการโอนเงินและใบสมคัรมาที่ 

ศนูย์การเรียนรู้พทุธศิลป์ถ่ินอีสาน ส านกัวิชาศกึษาทัว่ไป มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธาน ี 

ถนนทหาร ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี 41000 

หรือโทรศพัท์  0 4221 1040 - 59 ตอ่ 1999  โทรสาร 0 4224 1418 

e-mail: ntbaclc@gmail.com, ntbac@udru.ac.th 
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คณะกรรมการบริหารศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน 
ส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 
1. นายสตัยิะพนัธ์ คชมิตร    ท่ีปรึกษา 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต อธิปัตยกลุ   ประธาน 
3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เชิดชาย บตุดี   รองประธาน 
4. นางอรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง    รองประธาน 
5. นายพงษ์ศกัดิ ์อคัรวฒันากลุ   กรรมการ 
6. นางสาวนวรัตน์ บญุภิละ   กรรมการ 
7. นายสมบรูณ์ ช านาญ    กรรมการ 
8. นายมงคล ทะกอง    กรรมการ 
9. นางสาวสราวดี ณ หนองคาย   กรรมการ 
10. ดร.ไกรฤกษ์ ศลิาคม    กรรมการ 
11. นาวสาวทิพย์อบุล ทิพเลิศ    กรรมการ 
12. นายฐากรู สรวงศ์สิริ     กรรมการ 
12. นางสาวสิริรัตน์ จนัทร์มาลา   กรรมการ 
14. นาวสาวดรุณี มณีทศัน์   กรรมการ  
15. นายศศพิงษ์ ศรีสวสัดิ์   กรรมการ 
16. นาวสาวปียกนิษฐ์ สาธารณ์   กรรมการและเลขานกุาร 
 



บทความพิเศษ 

เล่าเรื่อง: พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระแก้วมรกต  

บทความวิชาการ 

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชุมชนโบราณเมือง 

 หนองบัวลำภู 

การจัดการความเชื่อเรื่องพญานาคของชาวอีสาน และ 

 สิ่งที่ควรทบทวนใหม่  

พระอินทร์: คติความเชื่อและรูปแบบที่พบบนใบเสมา 

 สมัยทวารวดีอีสาน  

วิถีชีวิต ความเชื่อ และภูมิปัญญาของชาวผู้ไทในอีสาน 

บทความวิจัย 

การตีความบทบาททางการเมืองของพระสงฆ์ในบริบท 

 สังคมปัจจุบัน 

วิจารณ์หนังสือ  

ศิลปะลาว : ผศ.ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร

วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล 
เปน็วารสารวชิาการดา้นมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ ราย  6  เดอืน 
กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน  
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม)  มีวัตถุประสงค์เพื่อเผย
แพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย ทั้งจากอาจารย์และ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รวมถึงผู้เขียนภายนอก 
และเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการของ
คณาจารย ์ นกัศกึษา และผู้สนใจทั่วไป โดยเนื้อหาของบทความตอ้ง
เกี่ยวกบัความหลากหลายในพื้นถิ่นลุ่มน้ำโขง ชี มูล ในประเด็นต่างๆ 
ดังนี้   
 * ประวัติศาสตร์       * ศาสนา - วัฒนธรรม 
 * สังคม - เศรษฐกิจ * ศิลปกรรม 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง 
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 
โทรศัพท์ 0-4221-1040-59 ต่อ 1999  มือถือ 099-575-8699 
e–mail: ntbaclc@gmail.com , ntbac@udru.ac.th 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ntbac.udru.ac.th/ 

ปกหน้า 
พระพุทธรูปที่วัดถ้ำสุวรรณคูหา 
จังหวัดหนองบัวลำภู 
ปกหลัง 
ปูนปั้นที่เมืองฟ้าแดดสงยาง
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