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ในวารสารพืน้ถ่ินโขง ชี มลู ฉบบัปีที่ 1 เลม่ที่ 2 นี ้ มีเนือ้หาสาระที่น่าสนใจอยู่
ทัง้หมด 6 เร่ือง ซึ่งแต่ละเร่ืองผู้ เขียนได้เสนอแนวคิดและมุมมองที่หลากหลายและ
แตกต่างกันออกไป แต่กระนัน้ในทุกเร่ืองก็มีจุดร่วมเดียวกัน นั่นคือการศึกษาและ

วิเคราะห์เก่ียวกบัความหลากหลายในพืน้ถ่ินลุม่น า้โขง ชี มลู 

พระพทุธรูปที่ภูพระ ชยัภูมิ แบบอย่างศิลปะทวารวดีผสมวฒันธรรมเขมรและ
งานช่างทอ้งถ่ิน  โดย ศ.ดร.ศกัดิ์ชยั สายสงิห์ คือ บทความพิเศษ ที่ประเด็นหลกัน าเสนอ
เก่ียวกบัรูปแบบของพระพทุธรูปที่ภพูระ จงัหวดัชยัภมูิ ว่ามีลกัษณะรูปแบบท่ีผสมผสาน
กนัระหวา่งงานช่างแบบวฒันธรรมเขมรกบังานช่างแบบท้องถ่ิน  

ส่วนบทความวิชาการอีก 3 เร่ือง ประกอบด้วย ภูมิทศัน์ทางภาษาจากป้าย
โฆษณาในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัอุดรธานี โดย อ.จริยา เสียงเย็น  บทความเร่ืองนีไ้ด้
ศึกษาและวิเคราะห์เก่ียวกับตัวอักษรที่ปรากฏบนป้ายโฆษณาในพืน้ที่อ าเภอเมือง
อุดรธานีว่ามีก่ีรูปแบบ โดยใช้ทฤษฎีภูมิทศัน์ทางภาษาศาสตร์มาเป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษา  เร่ืองถดัมาคือ  พฒันาการหนา้กากและชุดแต่งกายของการละเล่นผีตาโขน

ในอ าเภอด่านซ้าย จังหวดัเลย โดย ผศ.ศศิพงษ์ ศรีสวัสด์ิ และคณะ งานเร่ืองนีไ้ด้
น าเสนอวา่พฒันาการหน้ากากและชดุแตง่กายของการละเลน่ผีตาโขนของชาวดา่นซ้าย
ในจงัหวดัเลยนัน้สามารถแบง่ได้เป็น 3 ยคุ คือ ยคุดัง้เดิม ยคุแสวงหา และยคุปัจจบุนั  

ขณะที่ในบทความเร่ืองที่ 3 คือ เร่ือง เมืองซายขาว: ชุมชนโบราณส าคญัของ
อาณาจกัรลา้นช้างในลุ่มแม่น ้าเลย โดย อ.ธีระวฒัน์ แสนค า ผู้ เขียนเสนอประเด็นหลกัไว้
อย่างน่าสนใจว่า เมืองซายขาวอนัมีที่ตัง้อยูใ่นลุม่แมน่ า้เลยนัน้ คือเมืองส าคญัเมืองหนึง่
ของอาณาจักรล้านช้างมาตัง้แต่อดีต โดยมีหลกัฐานทางด้านโบราณคดีในพืน้ที่เป็น
เคร่ืองช่วยยืนยนั   

ส าหรับบทความวิจยั คือ เร่ือง หลกัหินทวารวดีอีสานทีภู่พระบาท ภาพสะทอ้น
การบูชาส่ิงเหนือธรรมชาติ และประเพณีพทุธศาสนา โดย ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง 

บทบรรณาธิการ 



งานเร่ืองนีม้ีประเด็นหลกัอยูท่ี่การน าเสนอเก่ียวกบัหลกัหินที่ล้อมรอบเพิงหินบนอทุยาน
ประวตัิศาสตร์ภพูระบาท อ าเภอบ้านผือ จงัหวดัอดุรธานี วา่มีความเป็นมาอยา่งไรก่อนที่
จะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อพทุธศาสนาเข้ามาในพืน้ที่ดงักลา่วในยคุทวารวดี และเช่นเคย
ปิดท้ายด้วยบทวิจารณ์หนงัสือเร่ือง ประวติัศาสตร์ลาวหลายมิติ ของ รศ.ดร.ดารารัตน์ 
เมตตาริกานนท์ โดย อ.สนิุตย์ เหมนิล ผู้วิจารณ์ได้ให้ความเห็นต่อหนงัสือเล่มนีไ้ว้ว่า 
เป็นงานเขียนเก่ียวกบัประวตัิศาสตร์ลาวที่น่าสนใจเลม่หนึ่ง เพราะผู้ เขียนได้ศึกษาผ่าน
มมุมองที่หลากหลายทัง้จากชาวตะวนัตก และเพื่อนบ้านอยา่งไทย และเวียดนาม 

อย่างไรก็ตาม ที่กลา่วมาในข้างต้นนัน้ถือวา่เป็นเพียงการรีวิวประเด็นหลกัหรือ
ใจความหลกัที่บทความทัง้ 7 เร่ืองต้องการน าเสนอ ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมที่ส าคญั
ทัง้หลายนัน้ ขอเชิญท่านผู้ อ่านโปรดพลิกในหน้าถัดๆ ไป สุดท้ายกองบรรณาธิการ
วารสารพืน้ถ่ินฯ ยินดีเปิดรับพิจารณาบทความจากทุกท่านส าหรับตีพิมพ์ โดยมี
รายละเอียดและขัน้ตอนอยูใ่นตอนท้ายของวารสาร  
 

           เชิดชาย บุตดี  
                            บรรณาธิการ       
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                                                  1/ Prof. Sakchai Saising, Ph.d. 

 
พระพุทธรูปท่ีภูพระ เป็นพระพทุธรูปสลกัอยู่ท่ีเพิงผา อยู่ภายในวดั

ศิลาอาสน์ ตัง้อยู่ท่ีบ้านนาไก่เซา ต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง จงัหวดัชัยภูมิ 
ประกอบด้วยเพิงหินท่ีสกัดเป็นแกนและมีส่วนคล้ายหลงัคา 2 เพิง ท่ีแกนหิน
สลกัเป็นพระพทุธรูป ท่ีเพิงแรกเป็นพระพทุธรูปประธานสลกัเป็นพระพุทธรูป
องค์เดียว มีขนาดใหญ่ท่ีสดุ เรียกวา่ “พระเจ้าองค์ตือ้” (ภาพท่ี 1)2 สว่นอีกเพิง
หนึง่สลกัเป็นพระพทุธรูปล้อมรอบแกน 7 องค์ (ภาพท่ี 2)  
 
    
 
 
 
 
 
ภาพที ่1 วดัศิลาอาสน์ภูพระ อ. เมือง จ.ชยัภูมิ     ภาพที ่2 เพิงที ่2 พระพทุธรูป 7 องค์ 
            เพิงที ่1 พระเจ้าองค์ตือ้ 
                                                           

1 อาจารย์ประจ าภาควชิาประวตัศิาสตร์ศิลปะ  คณะโบราณคด ี มหาวิทยาลยัศิลปากร 
2 ภาพประกอบของภพูระ โดย อาจารย์ธีรพฒัน์ ยอดยิง่ยง โรงเรียนบ้านโนนสะอาด  
  อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภมูิ  

พระพุทธรูปที่ภูพระ ชัยภูมิ 

แบบอย่างศิลปะทวารวดผีสมวัฒนธรรมเขมรและงานช่างท้องถิ่น

ในภาคอีสาน 

 

  

 
 

บทความพเิศษ 

 

  

 
 



 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2558 

2 

 
 
  
 
 
 
  
 

ภาพที ่3 พระเจ้าองค์ตือ้ 
 

พระเจ้าองค์ตือ้ (ภาพท่ี 3)  เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยประทับ
นัง่ขดัสมาธิเพชร  ท่ีมีลกัษณะแตกต่างไปจากรูปแบบท่ีปรากฏโดยทัว่ไปคือ 
การแสดงปางมารวิชยัด้วยพระหตัถ์ซ้าย ซึง่ตามปรกตต้ิองแสดงด้วยพระหตัถ์
ขวาเสมอ  อันเป็นข้อสันนิษฐานว่าเป็นฝีมือช่างพืน้บ้านท่ีไม่ได้ยึดติดกับ
รูปแบบดัง้เดิมแล้ว อีกประการหนึ่งของความแตกต่างคือ  พระพุทธรูป
โดยทั่วไปในยุคนีโ้ดยเฉพาะในกลุ่มทวารวดี หรือในวัฒนธรรมเขมร  ส่วน
ใหญ่เป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบหรือขดัสมาธิอย่างหลวมๆ เสมอ  ขณะท่ี
พระเจ้าองค์ตือ้ประทบันัง่ขดัสมาธิเพชร  ซึ่งจะสมัพนัธ์กบัอิทธิพลจากศิลปะ
ปาละในประเทศอินเดียท่ีมาปรากฏในศิลปะล้านนาและพบอยู่ในภาคอีสาน
บ้างเชน่กนั 
 ลกัษณะส าคญัของพระพุทธรูปพระเจ้าองค์ตือ้คือ พระวรกายใหญ่ 
พระพกัตร์ส่ีเหล่ียม พระขนงต่อกันเกือบเป็นเส้นตรง พระเนตรเปิดและมอง
ตรง พระนาสิกแบนทัง้หมดแสดงเค้าโครงของพระพุทธรูปแบบเขมร
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โดยเฉพาะแบบนครวัด ท่ีน่าสังเกตคือพระเศียรไม่ท าเป็นขมวดพระเกศา 
(เป็นก้นหอย) แบบพระพทุธรูปทัว่ไป แตท่ าเป็นเส้นๆ ถกัเกล้าขึน้ไปรวบเป็น
มวยกลางพระเศียรคล้าย การเกล้ามวยในประตมิากรรมศลิปะบาบวนและใน
สมยับายนของเขมร สงัฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่ ยาวลงมาจรดพระนาภี เป็นแบบ
เขมรอยา่งแท้จริง ความเป็นลกัษณะท้องถ่ินนีไ้ด้มีการก าหนดอายวุา่นา่จะอยู่
ในราวพทุธศตวรรษท่ี 18 - 19 แล้ว   
 
  
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่4 พระพทุธรูปทีส่ลกับนเพิงผา ทีว่งัชา้ง สปป. ลาว 
 

จากรูปแบบแสดงให้เห็นถึงเค้าโครงของอิทธิพลศิลปะเขมรใน
ลักษณะของการผสมผสานทางด้านรูปแบบในศิลปะสมัยบาปวน นครวัด 
และบายน  ผสมผสานกับลักษณะท้องถ่ินในแถบนีท่ี้เป็นศิลปะทวารวดี
ท้องถ่ิน  โดยเฉพาะลกัษณะพระพกัตร์  ส่วนการแสดงปางมารวิชยัด้วยพระ
หตัถ์ซ้าย  แสดงให้เห็นถึงความเป็นงานชา่งท้องถ่ินอยา่งแท้จริง  ดงันัน้น่าจะ
เป็นงานท่ีสร้างขึน้ในช่วงท่ีวัฒนธรรมเขมรและทวารวดีผสมผสานกันหรือ
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หลงัจากนัน้เล็กน้อย  หรือช่วงท่ีวฒันธรรมเขมรค่อยๆ  หมดลงจนกลายเป็น
ลกัษณะท้องถ่ินเข้ามาผสม จึงน่าจะอยู่ในราวปลายพทุธศตวรรษท่ี 18 หรือ
ต้นพุทธศตวรรษท่ี 19 เป็นส าคัญ หลักฐานนีส้ัมพันธ์กับหลักฐานท่ีพบใน 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)  ในช่วงระยะเวลา
เดียวกนั เชน่  พระพทุธรูปท่ีสลกับนเพิงผาท่ีวงัช้าง (ภาพท่ี 4) รูปแบบและคติ
การสร้างน่าจะสมัพนัธ์กัน  และจากพืน้ฐานการรับวฒันธรรมแล้ว   ศิลปะท่ี
วงัช้างนา่จะรับรูปแบบไปจากทางภาคอีสานเหนือ  เพราะเหตวุา่หลกัฐานทาง
วฒันธรรมในอีสานเหนือมีความสืบเน่ืองทางวฒันธรรมจากทัง้ทวารวดีและ
วฒันธรรมขอมอยา่งตอ่เน่ือง ดงัจะเห็นได้วา่ในจงัหวดัชยัภมูิปรากฏหลกัฐาน
ทัง้ทวารวดีและเขมร โดยเฉพาะเขมรนัน้พบเก่าไปถึงศิลปะสมยับาปวนต่อ
นครวดั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่5 กลุ่มพระพทุธรูป 7 องค์ 2 องค์แสดงปางมาวิชยัดว้ยพระหตัถ์ซ้าย องค์ขวาสดุ 
(ของภาพ) ระดบัต ่ากว่าองค์อืน่ และองค์กลางทีมี่ขนาดเล็กกว่าองค์อืน่ๆ (องค์ที ่3 จาก
ซ้ายมือ) และสร้างไม่เสร็จ น่าจะสร้างข้ึนภายหลงัองค์อืน่ๆ 
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  กลุ่มพระพุทธรูป 7 องค์   (ภาพท่ี 2 และ 5)  ประกอบด้วย 
พระพทุธรูปสลกัรอบแกนหิน  มีพระพทุธรูปประทบัขดัสมาธิเพชร แสดงปาง
สมาธิ 5 องค์ และแสดงปางมารวิชยัด้วยพระหตัถ์ซ้าย 2 องค์ (องค์ท่ีอยู่มุม
ขวาสดุ และองค์ท่ี 3 นบัจากซ้ายมือ (ในภาพท่ี 5) มีข้อสงัเกตคือ พระพทุธรูป
ท่ีแสดงปางมารวิชยัด้วยพระหตัถ์ซ้ายทัง้ 2 องค์ อาจสร้างแทรกขึน้ภายหลงั 
เพราะเหตุว่าประการแรก ทัง้ 2 องค์  มีการแสดงปางท่ีต่างจากองค์อ่ืนๆ  
ประการท่ี 2 มีลกัษณะท่ีเป็นท้องถ่ินมากกว่า  ประการท่ี 3 องค์ท่ีอยู่ขวาสุด
อยู่ในระดบัท่ีต ่ากว่าองค์อ่ืนๆ และประการสุดท้าย  องค์ท่ี 3 จากซ้ายมือนัน้
สร้างแทรกอยู่กบัพระพทุธรูป 4 องค์ และมีขนาดเล็กกว่าองค์อ่ืนๆ มาก และ
พบวา่สลกัไมเ่สร็จอีกทัง้พระเพลาขาดไปเพราะเนือ้ท่ีไมพ่อ (ภาพท่ี 5)   

ข้อสังเกตคือ พระพุทธรูปปางมารวิชัยทัง้ 2 องค์นีน้่าจะสร้างขึน้
ภายหลงันัน้ แสดงให้เห็นว่าพระพุทธรูปเดิมนัน้มี 5 องค์  อาจสร้างตามคติ
พระเจ้า 5 พระองค์  เพราะทัง้รูปแบบและการแสดงปางสมาธิเหมือนกัน
ทัง้หมด  การสร้างพระพทุธรูป 5 พระองค์ ท่ีสลกับนผนงัถ า้ เชน่เดียวกบัท่ีพบ
ท่ีถ า้วงัช้าง ในประเทศสปป.ลาว (ภาพท่ี 4) ส่วนพระพุทธรูปปางมารวิชัยท่ี
แสดงด้วยพระหตัถ์ซ้ายทัง้ 2 องค์นัน้ มีรูปแบบเดียวกบัพระพทุธรูป “พระเจ้า
องค์ตือ้” ท่ีประดษิฐานอีกเพิงผาหนึง่  จงึเป็นข้อสนันิษฐานได้วา่พระพทุธรูปท่ี
แสดงปางมารวิชยัด้วยพระหตัถ์ซ้ายทัง้ 2 องค์ นีน้่าจะสร้างขึน้ภายหลงัจาก
ชดุพระพทุธรูป 5 องค์ 

ส าหรับพระพุทธรูป 5 องค์  มีลักษณะรูปแบบศิลปกรรมโดยรวม
เหมือนกนั  คือเป็นพระพทุธรูปประทบันัง่ขดัสมาธิเพชร  พระพกัตร์ส่ีเหล่ียม 
ครองจีวรหม่คลมุ  สงัฆาฏิเป็นแผน่ใหญ่ยาวลงมาจรดพระนาภี  มีพระพทุธรูป
เกือบทัง้หมดมีลักษณะพิเศษท่ีบ่งบอกถึงอิทธิพลทางศิลปะได้ชัดเจนมาก 
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ได้แก่ มีเทริด (กระบังหน้า)  และมงกุฎทรงกรวย  ซึ่งเม่ือรวมกับลักษณะ
โดยรวมท่ีมีลักษณะพระพักตร์เหล่ียม พระเนตรเปิด สังฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่ 
ยาวลงมาจรดถึงพระนาภี  แล้วแสดงให้เห็นลกัษณะของงานศิลปกรรมแบบ
นครวดัอย่างชดัเจนมากท่ีสุด  โดยเฉพาะพระพุทธรูป 2 องค์ท่ีอยู่ถัดไปทาง
เบือ้งขวาขององค์ท่ีอยู่ท่ีมุมในภาพท่ี 5 (ภาพท่ี 6)  ส่วนองค์อ่ืนๆ มีเค้าโครง
ของการสวมเทริดและมงกฎุทรงกรวยเช่นกนั แตเ่หมือนกบัการยงัท าไม่เสร็จ
หรือท าเพียงเป็นโกลนไว้เท่านัน้ แตมี่พระพทุธรูปองค์ท่ีมมุซ้ายสดุในภาพท่ี 5 
(ภาพท่ี 7)  มีรูปแบบท่ีต่างจากองค์อ่ืน  คือไม่มีเทริดและมงกุฎทรงกรวยแต่
ถักผมและรวบขึน้เกล้าเป็นมวยไว้เหนือพระเศียร  คล้ายกับพระเจ้าองค์ตือ้ 
ซึ่งลกัษณะดงักล่าวคล้ายกบัการเกล้ามวยในสมยับาปวน  กบัพวกรูปบุคคล
ในศิลปะบายน  โดยเฉพาะพระพทุธรูปองค์นีแ้สดงสีพระพกัตร์ต่างจากองค์
อ่ืนๆ คือพระเนตรปิดเหลือบลงต ่า  คล้ายกับการแสดงออกในศิลปะบายน 
ด้วยเหตนีุจ้งึอาจกลา่วได้วา่เป็นอิทธิพลของศลิปะบายนแล้ว  

 
 
 
 
 
 

    
 
 

ภาพที ่6 พระพทุธรูป 2 องค์ทีแ่สดงใหเ้ห็นลกัษณะของงานศิลปกรรมแบบนครวดั 
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ภาพที ่7 พระพทุธรูปองค์ทีอ่ยู่มมุ 
 

กลา่วโดยสรุปคือพระพทุธรูปในชดุ 7 องค์นี ้แตเ่ดมิอาจเป็นการสร้าง 
5 องค์  ท่ีเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิมาก่อนตามคติของพระเจ้า 5 พระองค์ 
ภายหลงัคงมีการมาสร้างเพิ่มอีก 2 องค์  ท่ีเป็นพระพทุธรูปปางมารวิชัยและ
แสดงด้วยพระหัตถ์ซ้ายน่าจะสร้างขึน้พร้อมกับพระเจ้าองค์ตือ้  และเป็น
เหตุผลอันอาจกล่าวได้อีกว่าพระเจ้าองค์ตือ้อาจสร้างขึน้ภายหลังชุด
พระเจ้า 5 พระองค์ด้วย  ส าหรับพระพุทธรูป 5 องค์นีแ้สดงอิทธิพลของ
ศิลปะแบบนครวัดและบายนอยู่อย่างมาก  โดยเฉพาะลักษณะพระพักตร์ 
เทริดและมงกุฎทรงกรวย  เพียงแต่ลกัษณะพระพกัตร์ เช่น  พระนาสิกและ
พระโอษฐ์เล็กไม่แบะกว้างแบบศิลปะเขมร  อันน่าจะเป็นลักษณะของช่าง
ท้องถ่ินอยา่งมากแล้ว  จงึนา่จะเป็นงานท่ีสร้างขึน้โดยผา่นอิทธิพลศลิปะเขมร 
หรืออาจเป็นช่วงหวัเลีย้วหวัต่อท่ีอิทธิพลวฒันธรรมเขมรเร่ิมหมดไป  จึงเกิด
เป็นงานแบบท้องถ่ินขึน้  อีกประการหนึ่งท่ีส าคัญ คือ การท าพระพุทธรูป
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ประทับนั่งขัดสมาธิเพชรไม่ปรากฏในวัฒนธรรมเขมร  ส่วนนีจ้ึงน่าจะเป็น
อิทธิพลของศิลปะปาละท่ีปรากฏอยู่ในวฒันธรรมทวารวดีในภาคอีสานเหนือ
ด้วยเช่นกนั  ในการก าหนดอายจุึงน่าจะอยู่ในราวคร่ึงหลงัพทุธศตวรรษท่ี 18  
ซึง่เป็นชว่งท่ีวฒันธรรมเขมรท่ีก าลงัเส่ือมลงและหมดไป  

ส่วนพระเจ้าองค์ตือ้และพระพุทธรูปอีก 2 องค์  ท่ีอาจสร้างขึน้
ภายหลังนัน้คงสร้างขึน้หลังไม่มากนักเพราะลักษณะหลายอย่างยังคง
เหมือนกันอยู่ เช่น  การแสดงประทับนั่งขัดสมาธิเพชร  ลักษณะพระพกัตร์ 
โดยเฉพาะการเกล้าพระเกศาของพระเจ้าองค์ตือ้นัน้เหมือนกับองค์ท่ีอยู่
ด้านหน้าขวาสุด  จึงน่าจะอยู่ในราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 18  หรือต้นพุทธ
ศตวรรษท่ี 19 
 
ความสัมพันธ์กับหลักฐานทางศิลปกรรมอ่ืนๆ ในเขตเมืองชัยภูมิ 
 ความสมัพนัธ์กบัหลกัฐานทางศิลปกรรมอ่ืนๆ ในเขตเมืองชยัภูมินัน้
ได้พบหลกัฐานทางศิลปกรรมท่ีส าคญัท่ีจดัเป็นสมยัทวารวดีอีสานได้แก่กลุ่ม
ใบสีมาท่ีพบอยูห่ลายแหง่ เชน่ ท่ีบ้านกดุโง้ง (ต าบลบุ้งคล้า อ าเภอเมือง) บ้าน
คอนสวรรค์ (ต าบลคอนสวรรค์ อ าเภอคอนสวรรค์)  บ้านโน้นฆ้อง (ต าบลสระ
โพนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์) เป็นต้น (ภาพท่ี 8)  จากหลักฐานทาง
ศิลปกรรมจัดเป็นศิลปะทวารวดีอีสานในกลุ่มใบสีมาท่ีพบอยู่โดยทั่วไปใน
ภาคอีสานเหนือ  โดยเฉพาะได้พบศิลาจารึกท่ีใช้ในการก าหนดอายุจากรูป
ตวัอกัษร  ท่ีใช้ตวัอกัษรสมยัหลงัปัลลวะ  ก าหนดอายไุด้ในราวพทุธศตวรรษท่ี 
14 นอกจากนีท่ี้บ้านคอนสวรรค์ยงัได้พบพระพุทธรูปสมัยทวารวดีสลักจาก
หินขนาดใหญ่  เรียก “พระใหญ่ทวารวดี” เป็นพระพทุธรูปปางแสดงธรรมด้วย
พระหตัถ์ขวาพระหตัถ์เดียวและแนบพระอุระ ส่วนพระหตัถ์ซ้ายตกลงตรงๆ 
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ซึ่งลกัษณะพระพกัตร์และการแสดงปางเป็นแบบทวารวดีท้องถ่ินอย่างมาก
แล้ว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่8 ใบสีมาบา้นกดุโงง้ อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ 
 
 ความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมเขมรท่ีเมืองชัยภูมิ   มีหลักฐานใน
วัฒนธรรมเขมรหลายแหล่งโดยเฉพาะได้มีการค้นพบศาสนสถานท่ีเป็น
ปราสาทเขมร เชน่  กู่แดงและปรางค์กู่ เป็นต้น  ส าหรับกู่แดงนัน้  เหลือเฉพาะ
ส่วนฐานปราสาทและท่ีส าคญัคือ ได้พบทบัหลงัอยู่หลายชิน้ท่ีมีรูปเล่าเร่ือง 
ชิน้ส าคญัคือ  ภาพการกวนเกษียรสมทุร (กรูมาวตาร) ภาพบคุคลก าหนดอายุ
ได้จากทรงผมท่ีเกล้ามวยและมีมุ่นมวยผมอีกชัน้หนึ่ง  อนัเป็นรูปแบบศิลปะ
แบบบาปวนของเขมร  แต่ในการนุ่งผ้า การชกัชายผ้า คล้ายกับศิลปะแบบ
นครวดัแล้ว  รวมทัง้ทบัหลงัชิน้อ่ืน มีหน้ากาลคายท่อนพวงมาลยั มีลายใบไม้
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ม้วน  และมีรูปบคุคลขนาดใหญ่อยู่เหนือหน้ากาล  น่าจะเป็นสมยับาปวนตอ่
นครวัด  มีอายุอยู่ในราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 16 ถึงต้นพุทธศตวรรษท่ี 17 
แล้ว(ภาพท่ี 9) สว่นปรางค์กู่ เป็นปราสาทก่อด้วยศลิาแลงขนาดเล็ก มีรูปแบบ
และแผนผงัท่ีจดัเป็นอโรคยศาลาท่ีพบอยู่โดยทัว่ไปในวฒันธรรมเขมรในภาค
อีสาน ในสมยับายน ในชว่งคร่ึงแรกพทุธศตวรรษท่ี 18  
  
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่9 ทบัหลงั สลกัภาพตอนกวนเกษียรสมทุร จากกู่แดง ศิลปะสมยันครวดั 
                  พทุธศตวรรษที ่17 
 

ด้วยเหตุนี ้ จึงเป็นหลักฐานส าคญัทางศิลปกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่า
พระพทุธรูปท่ีภพูระซึง่มีเค้าโครงของศลิปะทวารวดีแบบท้องถ่ินและมีอิทธิพล
ของศลิปะเขมรปรากฏอยู่อย่างมากทัง้ท่ีเป็นแบบบาปวน  นครวดัลงมาจนถึง
ศิลปะบายน  แสดงให้เห็นถึงพืน้ฐานทางวัฒนธรรมท่ีมีมาตัง้แต่วฒันธรรม
ทวารวดีท้องถ่ินอีสาน และวัฒนธรรมเขมรท่ีผสมผสานกันกับความเป็น
ท้องถ่ินอีสาน อาจมีความสมัพนัธ์กบัศิลปะท่ีพบใน สปป. ลาว  เช่น คติเร่ือง
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พระพทุธเจ้าห้าพระองค์ รวมทัง้ลกัษณะรูปแบบศิลปกรรมและแนวความคิด
แบบพืน้บ้าน เชน่ ลกัษณะพระพกัตร์ของพระพทุธรูปและการแสดงปางท่ีเป็น
ปางมารวิชยัท่ีแสดงด้วยพระหตัถ์ซ้าย หลกัฐานงานศิลปกรรม ณ ท่ีแห่งนีจ้ึง
สะท้อนให้เห็นถึงคนผู้สร้างวฒันธรรมอยา่งแท้จริง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่10 พระพทุธรูปทีภู่พระ วดัศิลาอาสน์ ต.นาเสียว อ. เมือง จ.ชยัภูมิ 
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จริยา เสียงเย็น1 / Chariya Seangyen 

 
บทคัดย่อ 
 

การวิจยัครัง้นี ้  มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาตวัอกัษรท่ีปรากฏบนป้าย
โฆษณาในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี  ตามแนวคิดทฤษฎีภูมิทศัน์ทาง
ภาษาศาสตร์  โดยศกึษาจากกลุ่มตวัอย่างป้ายโฆษณาโดยใช้วิธีการเจาะจง
เลือก ในเขตอ าเภอเมือง  จงัหวดัอดุรธานี  จ านวน 100 ปา้ย  ส าหรับสถิติท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ   ผลการวิจยัพบว่า  จากการศึกษา
ตวัอกัษรท่ีปรากฏบนป้ายโฆษณาพบภาษาท่ีใช้ทัง้หมดจ านวน 4 ภาษา คือ 
ภาษาไทย ร้อยละ 84  รองลงมาคือ ภาษาองักฤษ ร้อยละ 50  ภาษาลาว คือ
ร้อยละ 24 และน้อยท่ีสุดคือภาษาจีน ร้อยละ 7 และเม่ือจดัรูปแบบภาษาท่ี
ปรากฏบนปา้ยโฆษณาสามารถจดัรูปแบบภาษาได้เป็น 4 รูปแบบ  คือ 1.ปา้ย
โฆษณาท่ีใช้ภาษาเดียว พบร้อยละ 49   2.ปา้ยโฆษณาท่ีใช้สองภาษาพบร้อย
ละ 40   3.ปา้ยโฆษณาท่ีใช้สามภาษา พบร้อยละ 8   และ 4.ปา้ยโฆษณาท่ีใช้
ส่ีภาษา พบร้อยละ 3  ตามล าดบั 
ค าส าคัญ: ภมูิทศัน์ทางภาษา  ปา้ยโฆษณา  จงัหวดัอดุรธานี 
                                                           
1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี  
   อีเมล puyfeyhong@hotmail.com 

ภูมิทัศนท์างภาษาจากป้ายโฆษณาในเขตอ าเภอเมือง 

จังหวัดอุดรธาน ี

Linguistic Landscape on Billboards in  

Mueang District, Udon Thani Province 

Udon Thani Province 
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Abstract 
  

Investigating number of written languages, according to 
linguistic landscape, which were utilized on various billboards within 
Mueang District, Udon Thani Province is crucial to this study. Utilizing 
purposive sampling technique, 100 billboards in Mueang District, 
Udon Thani Province were selected as the subjects of this study. 
Besides, statistic value “percentage” was embodied in order to 
analyze towards the data collected.   

Findings revealed that four written languages comprised of: 1) 
Thai language (84%); 2) English language (50%); 3) Lao language 
(24%); and 4) Chinese language (7%) were perceived to be explicitly 
utilized on the 100 billboards. In addition, these billboards were 
classified into four categories consisted of: 1) monolingual billboards 
(49%); 2) bilingual billboards (40%); 3) trilingual billboards (8%); and 
4) quadrilingual billboards (3%).           
Keywords:  Linguistic Landscape, Billboards, Udon Thani Province 
 
บทน า 

การศกึษาภาษาในสิ่งแวดล้อมหนึง่ๆ ไมว่า่จะอยูใ่นรูปของภาษาหรือ
สญัลกัษณ์ตา่งๆ ท่ีปรากฏและมองเห็นได้อย่างชดัเจนในพืน้ท่ีสาธารณะ  ซึ่ง
เป็นศูนย์กลางความก้าวหน้าในการใช้ภาษาท่ีเกิดขึน้อย่างรวดเร็วในพืน้ท่ี
นัน้ๆ  เรียกว่า “ภูมิทศัน์ทางภาษา” (Linguistic landscape) ภูมิทศัน์ภาษา 
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คือ การใช้ภาษาท่ีใช้แตกตา่งกนัในพืน้ท่ีหนึง่ๆ ซึง่ภาษาเป็นหนึง่ในการรวมตวั
กันของคนในสังคมเพ่ือการส่ือสารและเก่ียวข้องกับกลไกต่างๆ ท่ีขึน้จาก
พฤตกิรรมของมนษุย์  (Landry & Bourhis,1997: 23) 

นอกจากนี ้Landry & Bourhis (1997: 25) ยงัได้กลา่วถึงแนวคิดของ
ภูมิทัศน์ทางภาษาไว้ว่า ภูมิทัศน์ภาษาเป็นการศึกษาภาษาจากสัญญาณ
ต่างๆ เช่น ป้ายถนนสาธารณะ  ป้ายโฆษณา  ช่ือถนนและสถานท่ี  ช่ือป้าย
ร้านค้าเชิงพาณิชย์  และป้ายสญัญาณต่างๆ ทัง้ท่ีประชาชนและในสถานท่ี
ราชการต่างๆ สร้างขึน้  เพ่ือสร้างภูมิทศัน์หลกัของพืน้ท่ีส่วนภูมิภาคหรือใน
เมืองท่ีมีการรวมตวักนัของกลุม่คน 

ภูมิทัศน์ทางภาษามิได้เป็นเพียงแต่การศึกษาภาษาแท้จริงท่ีใช้ใน
การส่ือสารเท่านัน้  แตภ่าษายงัเป็นตวัแทนท่ีแสดงถึงเบือ้งหลงัท่ีเก่ียวข้องกบั
โลกาภิวัตน์  เอกลักษณ์ และวัฒนธรรม  รวมไปถึงการเจริญเติบโตการ
ปรากฏตวัของภาษาองักฤษและการฟืน้ฟูของภาษาของกลุ่มชนต่างๆ  ท่ีใช้
ติดต่อส่ือสารของกลุ่มคนในสังคมในพืน้ท่ีหนึ่งๆ อีกด้วย (Durk Gorter,  
2006)   

แนวคิดทฤษฎีภูมิทัศน์ทางภาษาศาสตร์เป็นการศึกษาภาษาท่ี
สมัพนัธ์กบัสงัคม สอดคล้องกบัแนวความคิดภาษาศาสตร์สงัคม ดงัท่ี อมรา 
ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์  (2544: 22-23) ได้กล่าวไว้ว่า ภาษาอยู่ภายใต้อิทธิพลของ
สงัคมและเปล่ียนแปลงไปตามสภาวะของสงัคม กล่าวคือ อิทธิพลของสงัคม
ต่อเราผู้ ใช้ภาษา ไม่เพียงแต่จะมีในแง่ของบทบาทต่างๆ ท่ีก าหนดการใช้
ภาษาของเรา แตย่งัมีในแง่หน้าท่ีของภาษาท่ีเราใช้อีกด้วย   ดงันัน้  การศกึษา
ภมูิทศัน์ทางภาษาจะช่วยแสดงให้เห็นถึงการใช้ภาษาในการส่ือสารของคนใน
สงัคมท่ีปรากฏในพืน้ท่ีหนึง่ๆ  ภาษาท่ีใช้ส่ือสารในสงัคมแสดงให้เห็นถึงความ
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หลากหลายของกลุ่มคนไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางฐานะ บทบาท หรือ
สถานภาพของกลุม่คนในพืน้ท่ีนัน้ได้อีกทางหนึง่ด้วย   

การศึกษาภูมิทศัน์ทางภาษาเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจตอ่
สถานการณ์ทางภาษาท่ีปรากฏอยู่ในพืน้ท่ีท่ีเป็นขอบเขตของการศกึษา  โดย
ศึกษาจากภาษาซึ่งใช้ติดต่อส่ือสารกันและปรากฏอย่างชัดเจนจนสามารถ
มองเห็นได้ด้วยสายตาบนป้ายต่างๆ อาทิ  ป้ายบอกทาง  ป้ายช่ือถนนและ
สถานท่ีต่างๆ  ป้ายร้านค้า  ป้ายโฆษณาสินค้าและบริการ  และป้ายจาก
หนว่ยงานของรัฐและเอกชน เป็นต้น 
 ดงันัน้  หากเราศกึษาข้อความหรือภาษาจากปา้ยตา่งๆ  ท่ีปรากฏใน
พืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึ่งนอกจากเพ่ือการพาณิชย์แล้ว  จากภาษาท่ีใช้บนปา้ยตา่งๆ  
ยังแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของกลุ่มบุคคลท่ีมีบทบาทต่อการเลือกใช้
ภาษาบนปา้ยตา่งๆ  ในการส่ือสารในพืน้ท่ีนัน้ๆ ได้อีกทางหนึง่ด้วย 

จังหวัดอุดรธานีเป็นพืน้ท่ีทางเศรษฐกิจท่ีส าคัญแห่งหนึ่งของภาค
อีสานในปัจจบุนั  กลยทุธ์ทางการตลาดด้านการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์
ในจงัหวดัอุดรธานีจึงมีบทบาทส าคญัอย่างมากต่อธุรกิจเชิงพาณิชย์ในเขต
จังหวัดอุดรธานี  ดังจะเห็นได้จากป้ายโฆษณาต่างๆ ในเขตอ าเภอเมือง
จงัหวดัอุดรธานีตามถนนสายส าคญัท่ีเป็นสายหลกัในการติดต่อส่ือสารและ
คมนาคมกบัคนในพืน้ท่ีใกล้เคียงมีจ านวนเพิ่มมากขึน้ 

การโฆษณาเป็นการส่ือสารเพ่ือโน้มน้าวใจรูปแบบหนึ่ง  ท่ีมีกลยทุธ์ 
ทางการส่ือสารด้วยวิธีการตา่งๆ อาทิ การเลือกใช้ส่ือโฆษณา การสร้างสรรค์
ภาษาโฆษณา เป็นต้น โดยผู้ ส่ือสารมีจุดประสงค์เพ่ือชักจูงโน้มน้าวใจให้
ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายเกิดทศันคติท่ีดีต่อสินค้าหรือบริการ อนัน ามาซึ่ง
การตดัสินใจซือ้สินค้าหรือใช้บริการนัน้ในท่ีสดุ ในทางการตลาดการโฆษณา
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มีบทบาทอย่างมาก  การโฆษณาสามารถสร้างทัศนคติหรือเปล่ียนแปลง
ทัศนคติเดิมของผู้บริโภคท่ีมีต่อสินค้าซึ่งสามารถท าได้โดยใช้ภาษาในการ
ถ่ายทอด  ภาษาจึงถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัมากในการโฆษณา เพราะภาษาใน
การโฆษณาเป็นส่ือกลางในการน าสารหรือบทโฆษณาจากผู้ ส่งสารคือ 
“เจ้าของสินค้า” ไปสู่ผู้ รับสาร คือ “ผู้บริโภคเป้าหมาย” (วีรพร คงสุวรรณ, 
2545)   

ภาษาท่ีใช้ในการโฆษณาจะต้องมีลักษณะท่ีพิเศษและเด่นไปกว่า
ธรรมดา เพราะจะต้องท าให้ผู้บริโภคสนใจในทนัทีท่ีได้อ่าน รวมทัง้ข้อความ
โฆษณาจะต้องมีพลังเรียกร้องความสนใจและต้องส่ือความให้ได้สัน้ เร็ว 
กระชับ และต้องสามารถดึงดูด ชักชวนผู้ อ่านให้เกิดความช่ืนชอบหรือเกิด 
ความเช่ือมั่นในตวัสินค้าได้ นอกจากนัน้ยังต้องสามารถสรรหาข้อความท่ี
สามารถสร้างความทรงจ า ความประทับใจในตวัสินค้าหรือสามารถท าให้
ผู้บริโภคจดจ าคุณลักษณะเด่นของสินค้าได้ตลอดเวลา (สุภาภรณ์  คงใจ, 
2540) 

 การโฆษณาผ่านปา้ยโฆษณากลางแจ้งในปัจจุบัน พบว่าปรากฏอยู่
เกือบทุกแห่งทัง้ในเขตตวัเมืองและรอบตวัเมือง เน่ืองมาจากสงัคมเมืองเป็น
สงัคมท่ีมีประชากรอยู่มากและมักมีปัญหาการจราจรท่ีติดขัดและแออัดมา
โดยตลอด ซึ่งเป็นผลสืบเน่ืองมาจากความไม่สมดุลของจ านวนรถและ
เส้นแนวถนน ท าให้ความเร็วของรถท่ีวิ่งมีอตัราความเร็วเฉล่ียต ่า (ส านกังาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2550) จึงเป็นผลให้ส่ือป้ายโฆษณา
ในเขตตวัเมืองมีจ านวนมากขึน้ และมีการพัฒนารูปแบบและการใช้ภาษา
โฆษณาเพ่ือใช้ในการโฆษณาสินค้าและบริการตา่งๆ ผ่านส่ือโฆษณามากขึน้ 
เพ่ือให้ผู้คนสนใจและอยากอา่นปา้ยโฆษณาในขณะท่ีจราจรติดขดั 
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ปา้ยโฆษณาและปา้ยร้านค้าเป็นปา้ยโฆษณากลางแจ้งประเภทหนึ่ง   
ในปัจจบุนัถือว่าเป็นช่องทางส าคญัอย่างหนึ่ง ท่ีผู้ประกอบการใช้เพ่ือส่ือสาร   
ประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ รับสารรับทราบเก่ียวกบัสินค้าและบริการของตนเอง โดยมี
จดุประสงค์หลกัคือต้องการให้ผู้ รับสารซึง่เป็นผู้ บริโภคนัน้ใช้สินค้าและบริการ
ของตน  และเน่ืองจากป้ายโฆษณาและป้ายร้านค้ามีพืน้ท่ีจ ากัดและมีช่วง
ระยะเวลาในการโฆษณาสัน้ 

ดังนัน้ ผู้ ประกอบการนอกจากจะต้องพิถีพิถันในการเลือกสรร
ข้อความบนป้ายโฆษณาและป้ายร้านค้าให้เป็นถ้อยค าท่ีมีพลงัดึงดูดความ
สนใจแล้ว  การเลือกภาษาท่ีใช้ส่ือสารบนป้ายโฆษณาและป้ายร้านค้ากับ
กลุ่มผู้ รับสารก็มีความส าคญัเช่นเดียวกนั  เน่ืองจากการเลือกใช้ภาษาในการ
ส่ือสารบนป้ายโฆษณาและป้ายร้านค้าก็เป็นอีกหนทางหนึ่งท่ีสามารถเจาะ
กลุ่มลูกค้าท่ีเป็นผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวางและหลากหลายมากยิ่งขึน้ตาม
สภาพความหลากหลายของกลุ่มคนในสงัคมปัจจุบนั  เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งใน
การโน้มน้าวใจผู้บริโภคหลากหลายกลุ่มหลายหลากภาษาให้สนใจและใช้
สินค้าและบริการของตน   

จากการสังเกตของผู้ วิจัยพบว่า  ป้ายโฆษณาสิน้ค้าและบริการ
โดยเฉพาะในเขตพืน้ท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี  นอกจากจะมีตวัอักษร
ภาษาไทยท่ีใช้ส่ือสารบนปา้ยโฆษณาแล้ว    ผู้วิจยัยงัพบว่า มีตวัอกัษรภาษา
อ่ืนๆ บนปา้ยโฆษณาเพิ่มมากขึน้   ท าให้ผู้วิจยัสนใจศกึษาตวัอกัษรท่ีปรากฏ
บนปา้ยโฆษณาท่ีใช้ส่ือสารกนัในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี   

ทัง้นี ้ก็เพ่ือให้ทราบการใช้ตัวอักษรบนป้ายโฆษณา ซึ่งการศึกษา
ภาษาท่ีใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีภูมิทศัน์ทางภาษาศาสตร์เข้ามาวิเคราะห์นัน้ 
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จะสามารถแสดงให้เห็นความสมัพนัธ์ระหว่างภาษากบักลุ่มคนในสงัคมเมือง 
ท่ีมีการตดิตอ่ส่ือสารกนัภายใต้ความเปล่ียนแปลงในปัจจบุนัอยา่งไรบ้าง 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาตัวอักษรท่ีปรากฏบนป้ายโฆษณาในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัอดุรธานี 
 
ความหมายของภูมิทศัน์ทางภาษาศาสตร์ 

“ภูมิทศัน์ทางภาษา” ในประเทศไทยยงัใช้ไม่เป็นท่ีแพร่หลายมากนกั
ในวงการการศกึษาภาษาในประเทศไทย เน่ืองจากค าว่า “ภูมิทศัน์” เป็นศพัท์
บัญญัติท่ีใช้ในสาขาภูมิศาสตร์   ซึ่งค าว่า “landscape” มีความหมาย
ใกล้เคียงกับ topography แต่ท่ีแตกต่างกันคือ landscape นัน้  จะเน้นถึง
ภาพท่ีแลเห็นจากลกัษณะภมูิประเทศ ไมว่า่จะเป็นภาพท่ีมองจากลกัษณะภมูิ
ประเทศจริง ๆ หรือภาพท่ีถ่ายหรือวาดขึน้ก็ตาม ส่วน topography หมายถึง 
ตวัลกัษณะภมูิประเทศนัน้ ๆ   

ราชบณัฑิตยสถาน (2542) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ภูมิทศัน์ ตรงกับ
ศพัท์ภาษาองักฤษค าวา่  landscape หมายถึง ลกัษณะภมูิประเทศโดยทัว่ไป
ของบริเวณใดบริเวณหนึ่ง รวมทัง้ภูมิประเทศท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติและท่ี
เกิดขึน้โดยการกระท าของมนษุย์ นอกจากจะใช้ในความหมายทางภมูิศาสตร์
แล้ว ค าวา่ “landscape” ยงัมีท่ีใช้ในความหมายทัว่ๆ ไป รวมทัง้ถกูใช้ในด้าน
สถาปัตยกรรมศาสตร์ด้วยเชน่กนั 

นอกจากนี ้ Landry & Bourhis (1997: 23) ได้กล่าวถึงความหมาย
ของค าว่า ภูมิทัศน์ทางภาษา คือ  การใช้ภาษาท่ีแตกต่างในพืน้ท่ีหนึ่ งๆ ซึ่ง
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ภาษาเป็นหนึ่งในการรวมตวักนัของคนในสงัคมเพ่ือการส่ือสารและเก่ียวข้อง
กบักลไกตา่งๆ ท่ีขึน้จากพฤตกิรรมของมนษุย์  
 
การศึกษาภูมิทศัน์ทางภาษา 
 ภูมิทัศน์ทางภาษาเป็นแนวทางการศึกษาภาษา อีกทางหนึ่ง ท่ี
นกัภาษาศาสตร์ใช้ศกึษาภาษาในเขตชมุชนเมือง (Metro Linguistics)  ด้วย
แนวคิดท่ีว่า ภูมิทศัน์ทางภาษาเกิดจากภาษาท่ีปรากฏในพืน้ท่ีสาธารณะของ
เมือง หรือชุมชนนัน้ๆ นอกจากนีส้ังคมเมืองในโลกปัจจุบนันัน้มักจะมีผู้คน
หลากหลายเชือ้ชาตหิลากหลายวฒันธรรมมาอาศยัอยูร่่วมกนั  ดงันัน้ภาษาท่ี
ใช้ส่ือสารในพืน้ท่ีสาธารณะอาจจะมีลกัษณะท่ีแสดงให้เห็นสภาพสงัคมและ
วัฒนธรรมดังกล่าว กล่าวคือ อาจมีการปนภาษาปรากฏให้เห็นบนป้ายท่ี
แสดงในพืน้ท่ีสาธารณะนัน้ๆ (Elana Shohamy and Durk Gorter 2009: 1) 
การศึกษาภูมิทัศน์ทางภาษา เป็นการศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับทัศนวิสัยต่อการ
มองเห็นสิ่งต่างๆ และความโดดเด่นท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของภาษาในพืน้ท่ี
สาธารณะ และป้ายทางการค้าเชิงพาณิชย์ ท่ีได้ก าหนดขอบเขตไว้ (Landry 
& Bourhis, 1997: 23) 

Durk Gorter (2006) กล่าวว่า ภูมิทัศน์ทางภาษาไม่ได้เป็นเพียง
การศึกษาภาษาแท้จริงท่ีใช้ในการส่ือสารเท่านัน้ แต่ภาษายงัเป็นตวัแทนท่ี
แสดงถึงเบือ้งหลังท่ีเก่ียวข้องกับโลกาภิวัตน์ เอกลักษณ์  และวัฒนธรรม      
รวมไปถึงการเจริญเติบโตการปรากฏตวัของภาษาองักฤษและการฟืน้ฟูของ
ภาษาชนกลุม่น้อย 

สว่น Ben-Rafael, Shohamy,  Amara & Trumper - Hecht แสดงให้
เห็นว่า  ภูมิทศัน์ทางภาษาศาสตร์เป็นขอบเขตข้อมูลของการวิจยัท่ีสามารถ
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พิสูจน์ได้ว่ามีประโยชน์ โดยการวิเคราะห์ภูมิทศัน์ทางภาษาศาสตร์  ช่วยให้
เราสามารถเห็นรูปแบบท่ีเป็นตวัแทนของรูปแบบหรือวิธีการท่ีแตกตา่งกนั ใน
การท่ี คน กลุ่มคน สมาคม สถาบนัการศึกษา  และหน่วยงานภาครัฐร่วมกัน
ดูแลจัดการกับการใช้สัญลักษณ์ท่ีซับซ้อนอยู่ภายใน (Ben - Rafael et al, 
2006: 27) 

นอกจากนี ้Shohamy & Waksman (2009) ได้กลา่ววา่ แนวความคิด
ภมูิทศัน์ทางภาษามีในมมุมองท่ีกว้างมาก และมีความรุนแรงแฝงอยู่นอกจาก
ภาษาเขียนแล้วยงัรวมไปถึง วาทกรรมท่ีปรากฏออกมาในท่ีสาธารณะ รวมทัง้ 
ข้อความ ภาพ วตัถ ุต าแหน่ง และในเวลาท่ีปรากฏในพืน้ท่ีตา่งๆ เช่นเดียวกบั
สิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึน้มาอย่างเช่นความหมาย ซึ่งความหมายดงักล่าวไม่ได้มี
เพียงแตใ่นภาษา แตย่งัปรากฏสว่นอ่ืนๆ ตามท่ีกลา่วมาได้อีกด้วย 
 จากความส าคญัดงักลา่วข้างต้นจะเห็นได้ว่า  การศกึษาภมูิทศัน์ทาง
ภาษาเป็นวิธีการศกึษาภาษาในสงัคมอีกวิธีหนึง่  โดยอาศยัเคร่ืองมือท่ีภาษา
ปรากฏให้เห็นชดัเจนจากปา้ยต่างๆ อาทิ จากปา้ยจราจร ป้ายบอกทาง ปา้ย
ร้านค้า และปา้ยโฆษณา เป็นต้น ในบริเวณชมุชนท่ีมีประชากรอาศยัอยู่อย่าง
หนาแน่นหรือบนพืน้ท่ีสาธารณะในเขตชมุชนเมือง   นอกจากนี ้ ภูมิทศัน์ทาง
ภาษายงัสามารถบอกข้อมลูท่ีแฝงอยู่เบือ้งหลงัภาษาท่ีปรากฏบนปา้ยตา่งๆ ท่ี
ใช้ส่ือสารกนัได้อีกทางหนึง่ด้วย   
 
หน้าที่ภูมิทศัน์ทางภาษาศาสตร์ด้านภาษา 

จากการศึกษาหน้าท่ีภูมิทศัน์ทางภาษาศาสตร์ในด้านภาษาพบว่า 
ภูมิทัศน์ทางภาษา มีหน้าท่ี  2 ประการคือ ท าหน้าท่ีแสดงข้อมูลและเป็น
สญัลกัษณ์หน้าท่ี แสดงข้อมลู ในความหมายนี ้หมายถึง ภูมิทศัน์ทางภาษา
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แสดงให้เห็นขอบเขตของกลุ่มภาษาท่ีปรากฏให้เห็นว่าเป็นภาษาเฉพาะกิจ 
ภาษาส าหรับการส่ือสาร หรือ ภาษาส าหรับการขายสินค้าและบริการอ่ืนๆ  
สว่นหน้าท่ีเป็นสญัลกัษณ์  หมายถึง การท างานซึง่เป็นมลูคา่ และสถานะของ
ภาษาตามการรับรู้ของสมาชิกของกลุ่มภาษา  เม่ือเทียบกับภาษาอ่ืนๆ 
(Cenoz & Gorter, 2009: 56)  
 
ของเขตการวิจัย 
 1.ผู้วิจยัจะศึกษาเฉพาะป้ายโฆษณาท่ีอยู่ในบริเวณเขตอ าเภอเมือง
จงัหวดัอุดรธานีเท่านัน้ บริเวณถนนสายรอบเมืองอุดรธานี ได้แก่ ถนนสาย
อุดร - หนองคาย  อุดร - สกล   อุดร - หนองบวัล าภู  และอุดร - ขอนแก่น 
รวมถึงบริเวณศูนย์การค้า UD TOWN และบริเวณห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
พลาซ่า อุดรธานี เน่ืองจากพืน้ท่ีเหล่านีมี้จ านวนประชากรอยู่อย่างหนาแน่น 
และเป็นแหล่งท่ีมีการส่ือสารด้วยป้ายโฆษณาและป้ายร้านค้าเป็นจ านวน
มาก 
 2.ปา้ยท่ีน ามาศกึษาในครัง้นี ้ผู้วิจยัจะท าการศกึษาเฉพาะปา้ยทัว่ไป
ท่ีไมใ่ชป่า้ยโฆษณาแบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือ  ปา้ยท่ีควบคมุด้วยคอมพิวเตอร์ 
โดยปา้ยท่ีน ามาศกึษาเป็นปา้ยโฆษณาจ านวน 100 ปา้ย 
 3.ขนาดของปา้ยโฆษณาท่ีน ามาศกึษาในครัง้นีมี้ 3 ขนาด คือ  ขนาด 
3.00 x 1.20 เมตร    ขนาด 1.80 x 1.20 เมตร   และขนาด 1.50 x 1.00 เมตร 
 4.ผู้วิจยัจะเก็บข้อมลูเฉพาะปา้ยโฆษณาสินค้าและการบริการเทา่นัน้   
สว่นปา้ยหาเสียง  ปา้ยรณรงค์  และปา้ยประกาศอ่ืนๆ นอกเหนือจากนี ้ผู้วิจยั
จะไมน่ ามาศกึษา 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 1.ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัภมูิทศัน์ทางภาษาศาสตร์
และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้ภาษาบนปา้ยโฆษณา 
 2.ส ารวจแหลง่ข้อมลูเพื่อน ามาก าหนดขอบเขตพืน้ท่ีในการเก็บข้อมลู
ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง  ซึง่เป็นปา้ยโฆษณาตามขอบเขตท่ีก าหนดในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี  จ านวน 100 ปา้ย 
 3.เก็บรวบรวมข้อมลูปา้ยโฆษณาและปา้ยร้านค้าในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัอดุรธานี ระยะเวลาในการเก็บข้อมลู 1 กนัยายน -10 ตลุาคม 2556 
 4.วิเคราะห์ตวัอกัษรท่ีปรากฏบนปา้ยโฆษณา  แล้วน ามาจดัประเภท
และรูปแบบการใช้ภาษาท่ีใช้บนปา้ยโฆษณา  และหาคา่ความถ่ีโดยใช้ร้อยละ   
 5.เสนอและเรียบเรียงผลการวิเคราะห์ 
 6.สรุปและอภิปรายผล 
 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาตวัอักษรบนป้ายโฆษณาในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี  จ านวน 100 ป้าย  พบภาษาท่ีใช้ส่ือสารกันในบริเวณเขตอ าเภอ
เมือง  จงัหวดัอดุรธานี 4 ภาษา คือ ภาษาไทย  ภาษาองักฤษ  ภาษาจีน และ
ภาษาลาว โดยพบปา้ยโฆษณาท่ีใช้ภาษาไทยมากท่ีสุด  ผลปรากฏดงัภาพท่ี 
1 ดงัตอ่ไปนี ้
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ภาพที ่1  แสดงความถีข่องภาษาทีใ่ช้บนปา้ยโฆษณาในเขตอ าเภอเมือง 
         จงัหวดัอดุรธานี 
 

จากภาพท่ี 1 จะเห็นได้ว่า ภาษาท่ีใช้บนป้ายโฆษณาท่ีปรากฏมาก
ท่ีสดุ คือ ภาษาไทย ร้อยละ 84  รองลงมาคือ ภาษาองักฤษ ร้อยละ 50  ภาษา
ลาว ร้อยละ 24 และน้อยท่ีสุดคือภาษาจีน ร้อยละ 7  ตามล าดับ  เม่ือ
พิจารณาภาษาท่ีใช้ในส่ือสารบนป้ายโฆษณาในเขตอ าเภอเมืองจังหวัด
อุดรธานีแม้ใช้ภาษาไทยมากท่ีสุด  แต่เม่ือเปรียบเทียบภาษาไทยกับภาษา
อ่ืนๆ คือ  ภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษาลาว พบวา่ พบวา่มีการใช้ทัง้สาม
ภาษา คิดเป็นร้อยละ 81  ซึ่งมีความถ่ีใกล้เคียงกับการใช้ภาษาไทยซึ่งมีมาก
ถึงร้อยละ 84 แม้จะปรากฏตวัอกัษรภาษาอ่ืนในรูปแบบปา้ยโฆษณาประเภท
ท่ีใช้สองภาษาขึน้ไปก็ตาม  
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เม่ือพิจารณาภาษาท่ีปรากฏบนป้ายโฆษณาสามารถจัดรูปแบบ
ภาษาท่ีใช้บนปา้ยโฆษณาได้  4  รูปแบบ ดงันี ้ 1.ปา้ยโฆษณาท่ีใช้ภาษาหนึง่
ภาษา  2. ปา้ยโฆษณาท่ีใช้สองภาษา  3. ปา้ยโฆษณาท่ีใช้สามภาษา และ 4.
ป้ายโฆษณาท่ีใช้ส่ีภาษา  จากลักษณะการใช้ภาษาบนป้ายโฆษณาทัง้ 4 
รูปแบบ  สามารถแสดงความถ่ีของการใช้แตล่ะแบบ  ดงัตอ่ไปนี ้
                                                                                                                                                                                                          
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2 รูปแบบของภาษาทีใ่ช้บนป้ายโฆษณาในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี 

 
 จากภาพท่ี 2 จะเห็นได้ว่า จากการศึกษาตวัอกัษรท่ีปรากฏบนป้าย
โฆษณา พบว่า ประเภทของภาษาใช้ท่ีใช้บนปา้ยโฆษณาในเขตอ าเภอเมือง  
จงัหวดัอดุรธานี ใช้มากท่ีสดุคือ ปา้ยโฆษณาท่ีใช้ภาษาเดียว ร้อยละ 49  และ
ใช้น้อยท่ีสุดคือป้ายโฆษณาท่ีใช้ส่ีภาษา คือร้อยละ 3  แต่เม่ือพิจารณา
เปรียบเทียบปา้ยท่ีใช้ภาษาเดียวกบัปา้ยท่ีใช้หลายภาษาซึง่มีตัง้แตส่องภาษา
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ขึน้ไป  จะเห็นได้ว่า ป้ายโฆษณาท่ีใช้ตัง้แต่สองภาษาขึน้ไปมีมากกว่าป้ายท่ี
ใช้ภาษาเดียว คิดเป็นร้อยละ 51 ในขณะท่ีป้ายใช้เพียงภาษาเดียวมีจ านวน
น้อยกวา่ คือ คดิเป็นร้อยละ 49 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

ภาพที ่3 ป้ายโฆษณาทีใ่ช้สองภาษา 
 

จากตวัอย่างภาพท่ี 3  เป็นภาพโฆษณาร้านอาหาร  ซึ่งตวัอักษรท่ี
ปรากฏบนป้ายโฆษณาพบสองภาษา คือ  ภาษาลาวและภาษาองักฤษ   ซึ่ง
ภาษาลาวเขียนไว้วา่ “พ้อกบัอาหารจากทัว่ทกุมมุโลก ท่ีวินลา่ซุปเปอร์มาเก็ด”   
สว่นภาษาองักฤษท่ีเขียนไว้ วา่  “Villa market  product  you want anywhere 
else”  จากตวัอักษรท่ีปรากฏบนป้ายดงักล่าวจะเห็นได้ว่าผู้ ส่งสารต้องการ
ส่ือสารกับลูกค้ากลุ่มชาวต่างชาติทัง้ท่ีเป็นคนลาว  และชาวต่างชาติในแถบ
ตะวนัออก นอกเหนือไปจากลุ่มลกูค้าคนไทย  นอกจากนี ้ผู้ส่งสารยงัเลือกใช้
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ตวัอกัษรลาวเขียนอยู่บนสดุของปา้ยก่อนภาษาองักฤษ   และตวัอกัษรลาวมี
ขนาดใหญ่กวา่ภาษาองักฤษด้วย 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4  ป้ายโฆษณาทีใ่ช้สามภาษา 
 

จากภาพท่ี  4  เป็นปา้ยโฆษณาการบริการของโรงพยาบาลในจงัหวดั
อุดรธานี  จากภาพดงักล่าวปรากฏตวัอักษรสามภาษา เรียงตามล าดบัคือ  
ภาษาไทย  ภาษาลาว  และภาษาองักฤษ ซึ่งตวัอกัษรทัง้สามภาษาท่ีปรากฏ
จะเป็นช่ือของสถานท่ีให้บริการคือ  โรงพยาบาลวัฒนา-อุดรธานี  และมี
ตวัอักษรภาษาไทยซึ่งมีขนาดเล็กกว่าช่ือสถานบริการให้รายละเอียดอ่ืนๆ 
เพิ่มเตมิ   
 จากรูปแบบของภาษาท่ีใช้บนป้ายโฆษณาในเขตอ าเภอเมือง  
จังหวัดอุดรธานี  สามารถจ าแนกรายละเอียดรูปแบบการใช้ภาษาบนป้าย
โฆษณาแตล่ะประเภท ดงัรายละเอียดในตารางตอ่ไปนี ้
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ตารางที ่1 แสดงค่าร้อยละรูปแบบการใช้ภาษาทีป่รากฏบนป้ายโฆษณา 
         ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี  
 
ภาษาที่ปรากฏบนป้ายโฆษณาในเขตอ าเภอเมือง       

จังหวดัอุดรธานี 

ร้อยละ 

1.ป้ายโฆษณาที่ใช้ภาษาเดียว  

   1.1 ภาษาไทย 36 
   1.2 ภาษาองักฤษ 9 
   1.3 ภาษาลาว 4 
2.ป้ายโฆษณาที่ใช้สองภาษา  
   2.1 ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 27 
   2.2 ภาษาไทยและภาษาจีน 4 
   2.3 ภาษาไทยและภาษาลาว 6 
   2.4 ภาษาลาวและภาษาองักฤษ 3 
3.ป้ายโฆษณาที่ใช้สามภาษา  
   3.1 ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และภาษาลาว 8 
4.ป้ายโฆษณาที่ใช้สี่ภาษา  
   4.1 ภาษาไทย  ภาษาองักฤษ  ภาษาจีน และภาษาลาว 3 

รวม 100 

 
จากตาราง จะเห็นได้ว่าตัวอักษรภาษาต่างๆ ท่ีปรากฏบนป้าย

โฆษณา จ านวน 100 ปา้ยนัน้  พบตวัอกัษรท่ีใช้มากท่ีสุดบนปา้ยโฆษณาคือ  
ป้ายท่ีใช้ภาษาไทยอย่างเดียว ร้อยละ 36  รองลงมาคือ ใช้ภาษาไทยและ
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ภาษาองักฤษ  ร้อยละ 27  และน้อยท่ีสดุคือ ภาษาลาวและภาษาองักฤษ และ
ภาษาไทย ขณะท่ี ภาษาองักฤษ  ภาษาจีน และภาษาลาว  อยูท่ี่ร้อยละ 3  
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
                       

ภาพที ่5 ป้ายโฆษณาทีใ่ช้ภาษาลาว 
 

จากตวัอย่างภาพท่ี 5  ปา้ยโฆษณาของร้านท าความสะอาดรถยนต์
ในบริเวณลานจอดรถเซ็นทรัลพลาซ่า อดุรธานี  จะเห็นได้ว่า ตวัอกัษรหลกัท่ี
ใช้ส่ือสารบนป้ายโฆษณาคือตวัอักษรภาษาลาว  เขียนไว้ว่า  “สูนโปรคลีน  
ยินดีต้อนรับ  บอลิกาน ล้างลด เคียบสี ขดัเบาะ ขดัพม ”  จากภาษาท่ีปรากฏ
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จะเห็นได้ว่าทางร้านซึง่เป็นผู้สง่สารให้ความส าคญักบักลุม่ลกูค้าตา่งชาติ   ท่ี
เป็นคนลาวซึง่ได้เดนิทางมาจบัจา่ยใช้สอยท่ีห้างเซ็นทรัลพลาซ่า อดุรธานี   จงึ
เลือกใช้ตวัอกัษรลาวเป็นภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารเพ่ือให้สะดดุตาและเป็นท่ี
จดจ าของลกูค้ากลุม่คนลาวได้อีกทางหนึง่ด้วย 
 
สรุปและอภปิรายผล 

ผลการศึกษาภูมิทัศน์ทางภาษาศาสตร์  โดยศึกษาจากตัวอักษร
ภาษาต่างๆ ท่ีปรากฏบนป้ายโฆษณาและป้ายร้านค้าในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัอดุรธานี  พบวา่  ภาษาท่ีใช้บนปา้ยโฆษณาในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
อดุรธานี มีจ านวนทัง้หมด 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษาจีน 
และภาษาลาว  โดยพบว่าใช้ภาษาไทยมากท่ีสุด ร้อยละ 84  รองลงมาคือ 
ภาษาองักฤษ ร้อยละ 50  ภาษาลาว ร้อยละ 24 และน้อยท่ีสุดคือภาษาจีน 
ร้อยละ 7 ตามล าดบั  

เม่ือจัดรูปแบบภาษาท่ีปรากฏบนป้ายโฆษณาสามารถจัดรูปแบบ
ภาษาได้ 4 รูปแบบ คือ  1.ปา้ยโฆษณาท่ีใช้ภาษาเดียวพบร้อยละ 49  2.ปา้ย
โฆษณาท่ีใช้สองภาษาพบร้อยละ 40  3. ป้ายโฆษณาท่ีใช้สามภาษานัน้พบ
ร้อยละ 8 และ  4.ปา้ยโฆษณาท่ีใช้ส่ีภาษาพบร้อยละ 3  ตามล าดบั 

ผลจากการวิเคราะห์  เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบป้ายท่ีใช้ภาษา
เดียวกับป้ายท่ีใช้หลายภาษาซึ่งมีตัง้แต่สองภาษาขึน้ไป  จะเห็นได้ว่า ป้าย
โฆษณาท่ีใช้ตัง้แตส่องภาษาขึน้ไปมีมากกว่าปา้ยท่ีใช้ภาษาเดียว  คือคิดเป็น
ร้อยละ 51 ในขณะท่ีปา้ยใช้เพียงภาษาเดียวมีจ านวนน้อยกวา่ คดิเป็นร้อยละ 
49  
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ผู้วิจยัมีความเห็นว่า  อาจเป็นไปได้วา่กลุม่ผู้สง่สารท่ีเป็นเจ้าของป้าย
โฆษณาต้องการส่ือสารกับกลุ่มลูกค้าท่ีกว้างขึน้มากกว่าเจาะจงกลุ่มลูกค้า
เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  เพ่ือเป็นการตอบสนองลกูค้าท่ีมีความหลากหลายใน
จังหวัดอุดรธานี   อันแสดงให้เห็นถึงลักษณะสังคมพหุภาษาในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัอดุรธานีมากยิ่งขึน้ รวมทัง้แสดงถึงความเป็นพลวตัของสงัคมใน
เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี  สอดคล้องกบั  วีรพร คงสวุรรณ (2546)  ท่ี
ได้กล่าวว่า  การเลือกใช้ภาษาในการสร้างสรรค์ภาษาในโฆษณา  ผู้ ส่ือสารมี
จดุประสงค์เพ่ือชกัจงูโน้มน้าวใจให้ผู้บริโภคหรือกลุม่เปา้หมายเกิดทศันคติท่ีดี
ตอ่สินค้าหรือบริการ   อนัน ามาซึ่งการตดัสินใจซือ้สินค้าหรือใช้บริการนัน้ใน
ท่ีสุด   ดงันัน้ ตวัอกัษรท่ีปรากฏบนป้ายโฆษณาในทางการตลาดมีบทบาท
และส าคัญอย่างมาก  ต่อการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเพ่ือสร้างทัศนคติหรือ
เปล่ียนแปลงทัศนคติเดิมของผู้บริโภคท่ีมีต่อสินค้าซึ่งสามารถท าได้โดยใช้
ภาษาในการถ่ายทอด   เพราะตวัอกัษรท่ีเป็นภาษาตา่งๆ ในการโฆษณาเป็น
ส่ือกลางในการน าสารหรือบทโฆษณาจากผู้ส่งสารคือ “เจ้าของสินค้า” ไปสู่
ผู้ รับสาร คือ “ผู้บริโภคเปา้หมาย” 

ประการท่ีสอง  จากการสงัเกตป้ายท่ีใช้ตวัอกัษรตัง้แตส่องภาษาขึน้
ไป หากปา้ยใดเป็นปา้ยสองภาษาท่ีเป็นภาษาองักฤษและภาษาลาว ผู้สง่สาร
จะให้ภาษาลาวเรียงเป็นอนัดบัแรกบนป้ายก่อนภาษาองักฤษ  หรือหากเป็น
ป้ายสามภาษาคือภาษาลาว ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ก็จะเรียงล าดบั
จากตวัอักษรภาษาไทย  ภาษาลาว  และภาษาอังกฤษ  ตามล าดบั  ซึ่งจะ
พบว่ามีการเรียงภาษาองักฤษก่อนภาษาลาวน้อยมาก  และส่วนใหญ่ท่ีพบ
หากน าตัวอักษรภาษาอังกฤษเขียนก่อนภาษาลาว  ก็จะเป็นการเขียน
ภาษาองักฤษกบัภาษาลาวอยูใ่นระดบับรรทดัเดียวกนั  
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จากภาษาท่ีปรากฏบนป้ายโฆษณาในเขตพืน้ท่ีจังหวัดอุดรธานี
ดงักล่าวมาในข้างต้นนัน้ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ เป็นเจ้าของสินค้าและบริการ
นัน้ ให้ความส าคญักับลูกค้ากลุ่มคนลาวท่ีเข้ามาใช้บริการสินค้าและบริการ
ในเขตจงัหวดัอุดรธานี  สอดคล้องกับงานวิจยัของ ไกรสิทธ์ ชะลุยรัตน์ และ
พุทธกาล รัชธร (2555) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า  คนลาวหรือคนต่างชาติท่ีอาศัยใน
ประเทศลาวนิยมท่ีจะเดินทางข้ามมายังจังหวัดอุดรธานีเพ่ือสั่งสินค้าไป
จ าหนา่ยตอ่ท่ีประเทศของตน  หรือซือ้เพ่ือใช้เป็นการส่วนตวั ทัง้เคร่ืองอุปโภค 
บริโภค เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอ่ืนๆ ท่ีต้องการ โดยคนลาวเหล่านีส้่วนใหญ่ ใช้ 
Border Pass หรือ “หนงัสือผา่นแดนชัว่คราว” ไมส่ามารถเดนิทางเข้าประเทศ
ไทยได้ไกลกว่าจงัหวัดอุดรธานี เพราะจะเป็นการผิดกฎหมายและข้อตกลง
ระหว่างประเทศ ท าให้ศนูย์การค้าตา่งๆ ของจงัหวดัอดุรธานีมีคนลาวมาชว่ย
ในการจบัจ่ายใช้สอยทุกวนัและมากขึน้เป็นเท่าตวัในวนัหยุดสุดสปัดาห์และ
วนัหยดุตอ่เน่ือง 2 - 3 วนั ของสปป.ลาว อีกทัง้ ยงัมีสายการบนิท่ีบนิตรงมาลง
ท่ีจงัหวดัอุดรธานีมากกว่าจงัหวดัขอนแก่นถึง 4 เท่าตวั (ขอนแก่นมีวนัละ 3 
เท่ียวตอ่วนั แตอ่ดุรธานีมีถึง 12 เท่ียวตอ่วนัทกุวนั    

จากหลกัฐานทางภาษาท่ีปรากฏบนป้ายโฆษณาในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัอดุรธานี  โดยเฉพาะในบริเวณห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางเมือง จะ
พบวา่ปา้ยท่ีใช้ภาษาลาวกบัภาษาอ่ืน  อาทิ  ปา้ยภาษาลาวและภาษาองักฤษ 
จะมีการเรียงล าดบัภาษาลาวก่อนภาษาองักฤษ ซึง่เป็นไปได้ว่าเจ้าของสินค้า
และบริการท่ีเลือกใช้ตัวอักษรภาษาลาวบนป้ายโฆษณาของตนแม้จะมี
ตวัอกัษรภาษาอ่ืนด้วย ซึง่ถือวา่เป็นการให้ความส าคญักบัภาษาลาวหรือกลุ่ม
ลูกค้าคนลาวท่ีเ ข้ามาซือ้สินค้าและบริการของตนมากว่ากลุ่มลูกค้า
ชาวตา่งชาตปิระเทศอ่ืนๆ 
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ประการท่ีสาม  สงัเกตได้ว่า  ปา้ยโฆษณาสินค้าและบริการท่ีปรากฏ
ใช้สองภาษาขึน้ไปในปา้ยโฆษณา ส่วนใหญ่เป็นโฆษณาท่ีเก่ียวข้องกบัสินค้า
และบริการ 3 ประเภทหลัก  ได้แก่  1.ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ในบริเวณ
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี  ซึ่งเป็นห้างใหญ่ใจกลางเมืองของ
จงัหวดัอดุรธานี    2.การบริการของโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัอดุรธานี  คือ  
โรงพยาบาลกรุงเทพ - ธนบรีุ   โรงพยาบาลเอกอดุร   และโรงพยาบาลนอร์ท
อีสเทิร์น - วฒันา  และท่ีพบจ านวนน้อย  แตป่รากฏอยูใ่นห้างท่ีเป็นศนูย์กลาง
การค้าในห้างเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี คือ  3.บริการเก่ียวกับการท าความ
สะอาดรถยนต์  ซึ่งแสดงให้เห็นวา่  กลุ่มลกูค้าท่ีเจ้าของสินค้าต้องการส่ือสาร
ด้วย เป็นกลุม่ท่ีมีฐานะ  จากตวัอกัษรท่ีปรากฏบนปา้ยไมว่่าจะเป็นภาษาลาว  
ภาษาอังกฤษ  หรือภาษาจีน  ต่างเป็นกลุ่มลูกค้าท่ีกลุ่มเจ้าของสินค้าให้
ความส าคญัและต้องการส่ือสารให้มาใช้สินค้าและบริการของตนซึ่งเป็นผู้ มี
ฐานะทางเศรษฐกิจ  เพราะปา้ยโฆษณาท่ีสินค้าและบริการนัน้  ส่วนใหญ่จะ
เป็นปา้ยของร้านท่ีตัง้อยู่ในศนูย์การค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมืองอดุรธานี  และ
หากเป็นป้ายโฆษณาบริการด้านสุขภาพก็จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนซึ่งมี
คา่บริการสงู  และเป็นกลุม่ลกูค้าท่ีต้องต้องมีฐานะจงึจะสามารถใช้สินค้าและ
บริการดงักลา่วได้ 

ประการท่ีส่ี  สงัเกตได้ว่าป้ายโฆษณาภาษาลาวเพียงภาษาเดียวมี
จ านวนน้อย คือ พบเพียงร้อยละ 4 จากจ านวนป้ายทัง้หมด 100 ป้าย  และ
น้อยกวา่จ านวนของคนลาวท่ีเข้าในจงัหวดัอดุรธานี  เม่ือเทียบกบัจ านวนของ
คนลาวท่ีเข้ามาจริงตามงานวิจยัของ  ไกรสิทธ์ ชะลยุรัตน์ และพทุธกาล รัชธร 
(2555 ) ท่ีได้กล่าวไปในข้างต้นนัน้   อาจเน่ืองมาจาก คนลาวท่ีเดินทางเข้า
มายงัจงัหวดัอดุรธานี สามารถอา่นเขียนและใช้ภาษาไทยได้คล่องแคลว่ และ
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อีกประการหนึ่ง เน่ืองจากคนลาวและคนอีสานในจงัหวดัอุดรธานีใช้ภาษาท่ี
ใกล้เคียงกนั  จงึท าให้การพดูส่ือสารเข้าใจกนัได้ง่าย นอกจากนี ้หากเป็นร้าน
ท่ีติดตอ่ซือ้ขายกบัคนลาวอยู่เป็นประจ าและลกูค้าคนลาวรู้จกัร้านและสินค้า
และบริการดีอยู่แล้ว  จึงไม่มีความจ าเป็นท่ีเจ้าของสินค้าและบริการต้องท า
ป้ายโฆษณาโดยใช้ตวัอักษรภาษาลาวเพ่ือโฆษณาสินค้าและบริการให้เกิด
ความสิน้เปลือง 

จากการศกึษาภมูิทศัน์ทางภาษาจากปา้ยโฆษณาในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัอดุรธานี นอกจากจะท าให้ทราบภาษาท่ีปรากฏบนปา้ยโฆษณาตา่งๆ 
แล้ว  ในด้านบริบททางสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาเชิงธุรกิจของผู้
ให้บริการหรือพ่อค้าในจงัหวดัอุดรธานี เร่ิมมีการส่ือสารกบักลุ่มคนท่ีมีความ
แตกตา่งและหลากหลายในจงัหวดัอดุรธานีมากยิ่งขึน้  ซึง่ชมุชนในเขตอ าเภอ
เมืองจังหวัดอุดรธานีมีความเป็นพลวัตมากยิ่งขึน้  และอิทธิพลของสังคม
ดงักล่าวได้สะท้อนออกมาเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนผ่านภาษาท่ีปรากฏบน
ปา้ยโฆษณาในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานีนัน่เอง 

นอกจากนี ้เบือ้งหลงัภาษาท่ีปรากฏแก่สายตาจากปา้ยโฆษณาตา่งๆ 
ยงัแสดงให้เห็นว่า  ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี  มีแนวโน้มความเป็น
ชุมชนสองภาษาอันเป็นผลเน่ืองมาจากมีการแข่งขันทางธุรกิจสูง  ซึ่งเป็น
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การใช้ภาษาบนปา้ยโฆษณานัน่เอง อีกทัง้ ในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัอดุรธานี ยงัเป็นพืน้ท่ีหนึง่ท่ีมีกลุม่คนหลายกลุม่หลายฐานะท่ีเข้า
มา อันแสดงถึงความเป็นสังคมท่ีมีลักษณะเป็นพลวัตท่ีมีการเคล่ือนไหว
เปล่ียนแปลง เพ่ือให้สอดรับกบักระแสในยคุโลกาภิวตัน์ได้เป็นอยา่งดี 
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เปล่ียนแปลงและพัฒนารูปแบบอยู่ตลอดเวลา ในบทความชิน้นีไ้ด้แบ่ง
พฒันาการด้านหน้ากากและชุดแต่งกายของผีตาโขนออกเป็น 3 ยุค คือ 1. 
ยคุดัง้เดมิ (ก่อน พ.ศ.2500) รูปแบบหน้ากากและการแตง่กายของผีตาโขนยงั
ใช้วสัดท่ีุหาได้ง่ายตามท้องถ่ิน เม่ือเล่นเสร็จแล้วจะไปลอยท่ีแม่น า้หมนัเพ่ือ
เป็นการลอยสิ่งชั่วร้ายออกจากตนเองและครอบครัว  2. ยุคแสวงหา (พ.ศ.
2500-2530) เป็นจุดเร่ิมต้นของการเปล่ียนแปลงของหน้ากากผีตาโขน มี
ภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องในพิธีกรรม มีการจดัประกวดความ
สวยงามของหน้ากากและเคร่ืองแต่งกายของผีตาโขน และยุคท่ี 3 คือ ยุค
ปัจจบุนั (2530-ปัจจบุนั) ยคุนีมี้การเปล่ียนแปลงแบบเห็นได้ชดั คือ ภาครัฐได้
จดัให้ประเพณีผีตาโขนเป็น “หนึ่งในเมืองต้องห้ามพลาด” ท าให้นกัท่องเท่ียว
หลัง่ไหลเข้ามาในเมืองด่านซ้ายเพิ่มจ านวนมากขึน้ ขณะท่ีหน้ากากและชุด
แต่งกายนอกจากถูกใช้เพ่ือการละเล่นแล้วยังได้กลายเป็นสินค้าท่ีระลึก
ส าหรับนกัทอ่งเท่ียว   
ค าส าคัญ: ผีตาโขน พฒันาการ หน้ากาก ชดุแตง่กาย ดา่นซ้าย  
 
Abstract 
  

The term “Phi Ta Khon” refers to human beings dressing like 
ghoulish ghosts proposing to worship their royal upper class who have 
passed away. Phi Ta Khon can be seen in Phi Ta Khon Festival (known 
as ghost festival) annually held in Dan Sai District of Loei Province, 
Thailand. Since Phi Ta Khon is the principal factor of this study, 
examining its evolutionary masks and costumes is focused on. 
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Besides, discovering time periods that have altered the purposes of 
utilizing Phi Ta Khon masks and costumes in Phi Ta Khon Festival is 
also accompanied. To complete the data, searching information from 
secondary sources and analyzing related document, including in-
depth interview, observation and field survey are provided as research 
instruments.    
 Results of the study revealed that Phi Ta Khon Festival is 
inherited from Luang Prabang – a former city of The Lao kingdom of 
Lan Xan. Throughout the years, the evolutionary masks and costumes 
of Phi Ta Khon are seen continuously through different patterns and 
styles. Three significant time periods consisted of: 1) the ancient time 
happened before 1957; 2) the exploration time happened from 1957 
to 1987; and 3) the present time happened from 1988 to the present 
are discovered to alter the purposes of Phi Ta Khon mask and costume 
utilization. In the ancient time, Phi Ta Khon masks and costumes which 
were made of natural materials generally found from the community 
aimed to wash one’s bad luck away, illustrated by the villagers floating 
their Phi Ta Khon masks and costumes after the festival along Mun 
River because they believed water could wash all their bad luck away. 
However, when the exploration time came, this conventional ceremony 
was seen decreasingly. In this period, the government and the 
individuals played a major part in Phi Ta Khon Festival by holding Phi 
Ta Khon mask and costume contest in order to boost the festival and 
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attract tourists. It could be said that this was the beginning of time 
period that purposes of Phi Ta Khon mask and costume utilization was 
altered. The explicit change of Phi Ta Khon masks and costumes falls 
in the present time when the government has implemented Phi Ta 
Khon Festival as one of “12 Cities You Can’t Say No” campaign in 
Thailand. This campaign attracts a lot of tourists from all over the world 
to participate in the festival. Upon this success, Phi Ta Khon masks 
and costumes are utilized not only for participating in the festival but 
also for selling as souvenirs for those tourists. 
Keywords: Phi Ta Khon, Evolutionary, Mask, Costume, Dan Sai            
 
1. บทน า  
 ประเพณีการละเล่นผีตาโขน เป็นประเพณีท่ีเป็นเอกลกัษณ์หนึง่เดียว
ของอ าเภอดา่นซ้าย จงัหวดัเลย ประเพณีดงักลา่วนีเ้ร่ิมมีการเปล่ียนแปลงเม่ือ
หน่วยงานราชการมองเห็นความส าคัญและได้เข้ามามีส่วนในการบริหาร
จดัการโดยเฉพาะด้านการประชาสมัพนัธ์ ท่ีส่งผลให้ประเพณีผีตาโขนได้รับ
การบรรจุลงในแผนส่งเสริมการท่องเท่ียวของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2531 ด้วยเหตนีุ ้จึงอาจกล่าวได้ว่าหน่วยงานราชการได้เข้ามามี
สว่นส าคญัท่ีท าให้การเลน่ผีตาโขนของชาวอ าเภอดา่นซ้าย ท่ีเคยมีการละเล่น
ตามรูปแบบและวิถีอย่างดัง้เดิมต้องมีการประยกุต์และปรับปรุงเปล่ียนแปลง
ไปในหลายๆ ด้าน เช่น รูปแบบของขบวนแห่มีกิจกรรมท่ีหลากหลายมากขึน้ 
มีการจดัประกวดขบวนแห่และความสวยงามของขบวนร า เป็นต้น  และผล
จากการเปล่ียนแปลงของการละเล่นผีตาโขนดงักล่าวมาในข้างต้น ก็รวมไป
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ถึงการเปล่ียนแปลงในด้านรูปแบบหน้ากากและเคร่ืองแต่งกายของผีตาโขน 
อยา่งไรก็ดี ยงัมีกลุม่คนจ านวนหนึง่ท่ีพยายามรักษาประเพณีการท าหน้ากาก
และชดุแตง่กายของผีตาโขนแบบดัง้เดิมไว้ ซึ่งจะได้กล่าวถึงพฒันาการความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในแต่ละยุคสมยัโดยละเอียดในหัวข้อท่ี 3 และเพ่ือให้
ผู้ อ่านเห็นภาพของการเปล่ียนแปลงในประเด็นหลักข้างต้นได้ชัดเจนขึน้ 
บทความเร่ืองนีจ้ึงเร่ิมต้นด้วยการกล่าวถึงประวตัิความเป็นมาของการละเลน่
ของผีตาโขนวา่เป็นมาอยา่งไร 
 

2. ความเป็นมาของผีตาโขน 
 ผีตาโขน เป็นช่ือท่ีใช้เรียกคนท่ีสวมใสห่น้ากากและชดุท่ีมีรูปหน้ายาว 
แต่งแต้มสีสันให้น่ากลัว ชุดสวมใส่มีขนยาวรุงรัง โดยการเรียกช่ือนัน้มีการ
เพีย้นเสียงมาจาก “ผีตามคน” โดยมีความเช่ือว่าเป็นผีป่าในสมัยก่อนซึ่งมี
ความเล่ือมใสศรัทธาในพระเวสสนัดร และได้ตามมาส่งเสด็จพระเวสสนัดร
เข้าเมืองหลวง โดยเดนิสง่เสดจ็ร่วมกบับรรดาสตัว์ป่าด้วยความอาลยั  
 ประเพณีผีตาโขน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ได้รับอิทธิพลทาง
วฒันธรรมมาจากการละเลน่ ปู่ เยอ ย่าเยอ จากเมืองหลวงพระบาง เน่ืองจาก
มีอาณาเขตชายแดนติดกัน มีเพียงแม่น า้โขงและแม่น า้เหืองกันพรมแดน
ประเทศเท่านัน้ การละเล่น ปู่ เยอ ย่าเยอ ชาวหลวงพระบางจะละเล่นกนัปีละ 
2 ครัง้ คือบุญปีใหม่ เดือน 5 ท่ีหลวงพระบาง กับบุญธาตหุลวง เดือน 12 ท่ี
เวียงจนัทน์ เพ่ือเป็นการบชูาผีบรรพชน เทวดาอารักษ์ ท่ีจะคอยปกปักรักษา
ตนเองและครอบครัว ให้อยู่เย็นเป็นสุข แต่ประเพณีผีตาโขนของชาวอ าเภอ
ดา่นซ้ายจะจดัในเดือน 7 เพียงเดือนเดียว โดยจะรวมประเพณีบญุบัง้ไฟและ
บญุหลวงเข้าด้วยกนั 
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 ท่ีมาของการละเล่นผีตาโขนนอกจากจะได้รับอิทธิพลมาจาก
การละเล่น ปู่ เยอ ย่าเยอ จากทางหลวงพระบางแล้ว ยงัถือได้ว่าการละเล่น
ดงักลา่วนีเ้ป็นกศุโลบายของบรรพบรุุษของชาวดา่นซ้าย ท่ีท าให้ผู้คนในชมุชน
ได้เล่นสนกุกนัเพ่ือส่งท้ายงานบญุ โดยน าเอาพระเวสสนัดร พระชาติท่ี 10 ท่ี
ส าคัญท่ีสุดของพระพุทธเจ้าในตอนท่ีพระเวสสันดรจะได้กลับสู่พระนคร 
บรรดาผีป่าทัง้หลายต่างพากันมาส่งเสด็จจนถึงพระนคร ด้วยสญัชาตญาณ
ความเป็นผีป่า ไม่เคยเข้าเมืองจึงเท่ียวออกส ารวจเมืองและอดท่ีจะท ากิริยา
แลบลิน้ปลิน้ตาเพ่ือหลอกหลอนชาวบ้านไม่ได้ และเม่ือถึงเวลาอันสมควร
พวกผีป่าทัง้หลายก็พากนักลบัเข้าป่า พร้อมกบัน าพาความโชคร้าย อนัตราย
ตา่งๆ ออกจากเมืองไปด้วย 
 ก่อนการละเล่นผีตาโขนนัน้ ชาวด่านซ้ายจะมีการจัดพิธีกรรมทาง
ความเช่ือเพ่ือสกัการบชูาสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิของบ้านเมือง นัน่คือการประทบัร่างทรง
ของวิญญาณบรรพบรุุษทัง้ 4 คือ 1.เจ้าพ่อกวน 2.เจ้าแม่นางเทียม 3.พ่อแสน 
และ 4.นางแตง่ โดยทัง้ 4 ต าแหน่งนีถื้อว่าเป็นวิญญาณท่ีมีบทบาทหน้าท่ีต่อ
เมืองดา่นซ้ายและเมืองใกล้เคียง กลา่วคือเช่ือกนัว่าวิญญาณท่ีมาประทบัร่าง 
“เจ้าพอ่กวน” กบั “เจ้าแมน่างเทียม” คือวิญญาณของบรรพบรุุษท่ีเป็นเจ้านาย
และเชือ้พระวงศ์ ส่วนวิญญาณท่ีมาประทบัร่างทรง “พ่อแสน” กบั “นางแตง่” 
คือวิญญาณของบรรพบรุุษท่ีมีหน้าท่ีเป็นผู้ปกปักรักษาบ้านเมืองในฝ่ายต่างๆ 
และส าหรับบุคคลท่ีจะถูกก าหนดให้มีหน้าท่ีเป็นร่างทรงของวิญญาณบรรพ
บุรุษทัง้ 4 นัน้ จะต้องเป็นผู้ มีความซ่ือสัตย์ มีคุณธรรม เป็นท่ียอมรับของ
ชมุชน และท่ีส าคญัต้องเป็นเครือญาตขิองผู้ ท่ีเคยเป็นร่างทรงมาก่อน 
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3. พัฒนาการหน้ากากและชุดแต่งกายของผีตาโขน 
 ในการแบง่ยคุเก่ียวกบัพฒันาการด้านหน้ากากและชดุแตง่กายของผี
ตาโขนนัน้ คณะผู้ศกึษาเร่ืองนีมี้ความคิดเห็นสอดคล้องกบังานวิจยัของสนอง 
อุปลา (2546) ท่ีได้ท าการวิจยัเร่ือง “พฒันาการประเพณีตาโขน อ าเภอด่าน
ซ้าย จงัหวดัเลย”  ซึ่ง สนอง อปุลา ได้แบง่พฒันาการของผีตาโขนออกเป็น 3 
ยุค โดยเป็นการแบ่งตามปีพุทธศกัราช ทัง้นี ้งานวิจยัของ สนอง อุปลา นัน้ 
โดดเด่นในแง่การน าเสนอให้เห็นพฒันาการโดยรวมของการละเล่นผีตาโขน 
แม้ในบทความเร่ืองนีไ้ด้ใช้เกณฑ์การแบ่งยุคเช่นเดียวกับ สนอง อุปลา แต่
ประเด็นหลกัของบทความเร่ืองนีเ้น้นศึกษาไปท่ีพฒันาการของหน้ากากและ
ชุดแต่งกายของผีตาโขนเป็นการเฉพาะ และสามารถแบ่งได้เป็น 3 ยุคท่ี
ส าคญัๆ ดงันี ้คือ 
  3.1 ผีตาโขนยุคดัง้เดมิ (ก่อน พ.ศ. 2500) 
  ผีตาโขนในยคุดัง้เดิมนี ้ลกัษณะหน้ากากและชดุแตง่กายจะ
ได้รับอิทธิพลมาจากต านาน ปู่ เยอ ย่าเยอ ของชาวหลวงพระบาง โดยมีเร่ือง
เล่าเก่ียวกับต านานปู่ เยอ ย่าเยอ ท่ีถือเป็นบรรพบรุุษชาวหลวงพระบางไว้ว่า 
ณ เมืองแถน ได้มีเครือเขากาดยกัษ์เครือหนึ่ง ขึน้ไปถึงสวรรค์ชัน้ฟ้า ปกคลุม
ลงมาบนพืน้ดนิท าให้บดบงัแสงสวา่งจากดวงอาทิตย์ทัง้หมด  ท าให้บ้านเมือง
มืดมิดและหนาวเย็น ประชาชนเดือดร้อน ท ามาหากินไมไ่ด้  “พระยาขนุบลูม” 
ผู้ เป็นเจ้าเมือง ได้เรียกเหล่ามหาเสนาอ ามาตย์มาปรึกษาหารือกันว่า จะท า
อย่างไร จึงจะตดัเครือเขากาดยักษ์นีล้งมาได้ จึงให้ทหารป่าวประกาศเพ่ือ
มอบรางวัลแก่ผู้ ท่ีสามารถตัดเครือเขากาดยักษ์นีล้งได้และมีผู้ อาสาเป็น
จ านวนมากแตก็่ไมมี่ใครสามารถท่ีจดัตดัเครือเขากาดยกัษ์นี ้ให้ขาดลงมาได้ 
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  ตอ่มาได้มีสองเฒ่าผวัเมีย ช่ือว่า ปู่ เยอและย่าเยอ ได้เข้ามา
ขออาสาไปตดัเครือเขากาดยกัษ์นัน้ พระยาขุนบูลม จึงถามว่าหากสามารถ
ตดัเครือเขากาดยกัษ์ได้แล้ว ต้องการสิ่งของรางวลัอะไรบ้าง เฒ่าทัง้สองตอบ
ว่าไม่ขอรับของรางวลั ทัง้สิน้ ขอแต่เพียงว่า ถ้าหากทัง้สองคนได้ตายไปแล้ว 
ขอให้ประชาชนทุกคนอย่าลืมช่ือของพวกเขาทัง้สองคน และขอให้ทุกคน
เคารพสกัการะด้วย แล้วพระยาขนุบลูมก็รับปาก 
  เฒ่าทัง้สองก็มุ่งหน้าถือขวานขนาดใหญ่เดินทางไปยังโคน
ต้นเครือเขากาดยักษ์ทันที และลงมือตัดทัง้กลางวันและกลางคืนเป็น
ระยะเวลา 3 เดือนกบัอีก 3 วนั ก็สามารถตดัเครือเขากาดยกัษ์นัน้ลงมาได้ แต่
เครือเขากาดยกัษ์นัน้ใหญ่มาก เม่ือขาดแล้วจงึได้ล้มลงมาทบัเฒ่าทัง้สองตาย
ในทนัที ความมืดมิดก็หายไป แสงสว่างก็กลบัมาสู่ผืนแผ่นดินอีกครัง้ ไพร่ฟ้า
ประชาชนก็ท ามาหากินได้ตามปกติ พระยาขุนบูลมพร้อมด้วยไพร่ฟ้า
ประชาชน ก็ได้นบัถือสกัการะปู่ เยอ ย่าเยอ นบัแตน่ัน้เป็นต้นมา เพ่ือเป็นการ
ระลกึถึงคณุงามความดีของปู่ เยอ ยา่เยอ 
  ตัง้แตน่ัน้เป็นต้นมาชาวหลวงพระบางและชาวลาวกลุ่มอ่ืนๆ 
เช่น ลาวพวน จึงได้ท ารูปสัญลักษณ์แทน ปู่ เยอ ย่าเยอ ไว้เป็นท่ีเคารพ
สกัการะ สืบตอ่กนัมาจนถึงทกุวนันี ้ลกูหลานชาวลาวจะมีการแตง่ตวัเป็นโขน
เล่าเร่ืองราวของปู่ เยอ ย่าเยอ ในช่วงเทศกาลและงานบุญท่ีส าคญัๆ เช่น ใน
งานบญุปีใหม่ งานบญุธาตหุลวง และการสรงน า้พระบาง ฯลฯ ซึ่งนอกจากมี
การละเลน่เป็นโขนและฟ้อนร า ท่ีสนกุสนานแล้ว ท่ีส าคญัคือจะมีพิธีกราบไหว้ 
สกัการะ และถวายเคร่ืองทานแก่ ปู่ เยอ ยา่เยอ รวมอยูด้่วย เพ่ือเป็นการแสดง
ความเคารพแก่วิญญาณบรรพบุรุษ และเพ่ือเป็นศิริมงคลแก่ผู้ มีส่วนใน
พิธีกรรม (ขวญัมงคล สายสวาท, 2552) 
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ภาพที ่1 ปู่ เยอ ย่าเยอ ทีล่ะเล่นกนัในหลวงพระบาง 
                      ทีม่า: http://www.isan.clubs.chula.ac.th 
 
  จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และเร่ืองราวต านานปู่ เยอ 
ย่าเยอ จึงสันนิฐานได้ว่าชาวอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีเชือ้สายมาจาก
เมืองหลวงพระบาง แหง่อาณาจกัรล้านช้าง และได้รับอิทธิพลจากพิธีกรรมแห่
ผีปู่ เยอ ย่าเยอ เข้ามาสืบทอดและพฒันาผสมผสานวฒันธรรมเป็นประเพณี
ท้องถ่ินอนัเป็นอตัลกัษณ์ของชาวอ าเภอดา่นซ้าย  
  การเล่นผีตาโขนในยุคดัง้เดิมนัน้ ในช่วงท่ีชาวบ้าน และผู้
เฒา่ผู้แก่ของหมูบ้่านก าลงัจดัเตรียมตกแตง่สถานท่ี ตลอดจนการจดัท าเคร่ือง
สกัการะตา่งๆ พวกชายหนุ่มประจ าหมู่บ้านจะแอบท าหน้ากากผีตาโขน เพ่ือ
น าไปเล่นสนุกสนานหยอกล้อสาวท่ีมาเท่ียวท าบุญ ซึ่งในรอบหนึ่งปีจะหา
โอกาสแบบนีไ้ด้น้อยมาก ทัง้ได้มีโอกาสเล่นสนกุตามประเพณี และยงัเป็นไป
ตามธรรมเนียมท่ีคนรุ่นก่อนได้ท าไว้ โดยหน้ากากจะท าจากไม้เนือ้อ่อน เช่น 
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ไม้งิว้ ก้านมะพร้าวแก่ สว่นหวัด้านบนสดุจะใช้หวดนึง่ข้าวท่ีช ารุดแล้ว หวดนึ่ง
ข้าวอาจจะเก็บไว้ข้ามปีได้ แตห่น้ากากและชดุแตง่กายจะไม่ใช้ของเก่าท่ีเคย
ละเลน่มาเม่ือปีท่ีแล้ว สว่นจมกูยาวๆนัน้ จะใช้ไม้งิว้เหลาให้พอดีและลงตวักบั
ขนาดของหน้ากากของแตล่ะคน (สาย ราชพรหมมา, 2557) 
  เม่ือได้หน้ากากท่ีสมบูรณ์แล้วจะน ามาทาสี ซึ่งสีท่ีใช้ส่วน
ใหญ่จะเป็นสีท่ีได้มาจากธรรมชาต ิขณะชดุท่ีผีตาโขนสวมใสน่ัน้จะเป็นผ้าเก่า 
ท่ีเคยใช้แล้วหรืออาจเป็นจีวรพระท่ีขาด แล้วน ามาเย็บให้พอเป็นชุดสวมใส่
หลวมๆ มีขนพะรุงพะรัง เป็นการจ าลองสภาพผีท่ีลุกขึน้มาร่วมในขบวนแห่
พระเวสสันดรเข้าเมือง เคร่ืองประดบันัน้จะเน้นเคร่ืองประดับท่ีมีเสียงเช่น 
กระดิง่ท่ีใช้ผกูคอควาย กระป๋องนมเก่า กระป๋องสีเก่า น ามาผกูกบัตวัผีตาโขน 
เม่ือเดนิไปตามหมูบ้่านจะมีเสียงดงั ซึง่เป็นท่ีรู้กนัในชมุชนกนัวา่ผีตาโขนก าลงั
จะมา 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 แสดงรูปแบบหนา้กากและการแต่งกายของผีตาโขนในสมยัยคุดัง้เดิม 
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  ในการท าหน้ากากและการแต่งกายของผีตาโขนในยุค
ดัง้เดิมจะจดัท าแบบเรียบง่าย หาวสัดตุามพืน้ถ่ิน หน้ากากผีตาโขนยคุดัง้เดมิ
นัน้ใบหน้าจะมีลักษณะกลม เน่ืองจากได้รับวัฒนธรรมมาจากรูปแบบ
หน้ากากของ ปู่ เยอ ยา่เยอ สว่นหน้ากากท่ีมีรูปหน้ายาวและมีจมกูโดง่นัน้เกิด
จากการพัฒนารูปแบบหน้ากากขึน้ภายหลัง เส้นขนของตัวผีตาโขนจะใช้
เส้นด้ายซึ่งท าจากฝา้ยย้อมสีและเศษผ้ามดัติดกบัหวดให้มีลกัษณะคล้ายกบั
ขนปู่ เยอ ยา่เยอ (พรทิพย์ เชือ้บญุมี, 2557)  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3 แสดงถึงลกัษณะของการแต่งการและหนา้กากผีตาโขนยคุดัง้เดิม 
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  ส าหรับผู้ ท่ีแต่งตวัเป็นผีตาโขนจะมีการถืออาวุธประจ ากาย
ด้วย โดยส่วนมากจะเป็นการจ าลองอวยัวะเพศชาย ซึ่งจะมีขนาดใหญ่และ
ทาสีท่ีปลายอวัยวะเพศเป็นสีแดง มีเศษผ้าเย็บติดกับหน้ากากและชุดแต่ง
กาย ซึ่งบ่งบอกให้เห็นถึงการได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมมาจาก ปู่ เยอ ย่าเยอ 
ของหลวงพระบางมาประยกุต์ใช้ในการประดษิฐ์หน้ากากและชดุแตง่กาย  
(วีระชน เนตรผง, 2557)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4 แสดงถึงผีตาโขนใหญ่ 
 
  นอกจากในยุคดัง้เดิมจะมีการละเล่นผีตาโขนแบบทั่วไปท่ี
พบเห็นกันแล้ว ในยุคนีย้ังมี “ผีตาโขนใหญ่” ซึ่งมีลักษณะต่างจากผีตาโขน
ทัว่ไปคือ จะมีขนาดตวัสงูใหญ่กว่าผีตาโขนปกติ การท าผีตาโขนใหญ่ ผู้ ท่ีจะ
จดัท าได้ก็เป็นชาวบ้านในตระกลู “เนตรผง” เท่านัน้ ซึ่งจดัท าโดยตอ่เน่ืองกัน
มาหลายชั่วอายุคน  ช่างตระกูลเนตรผงนีท่ี้มีหน้าท่ีท าผีตาโขนใหญ่ทุกปี
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เพราะถ้าปีใดไมไ่ด้จดัท าผีตาโขนใหญ่ถวายวิญญาณผีเจ้านาย เช่ือวา่อาจท า
ให้สมาชิกในตระกลูเกิดภยัพิบตัิตา่งๆ อาทิเช่น เจ็บป่วยไข้ และเกิดอบุตัิเหต ุ
เป็นต้น ทัง้นีก้่อนท าโครงร่างของผีตาโขนใหญ่ ผู้ ท าจะต้องท าพิธีโดยจัด
ดอกไม้และเทียนอย่างละ 5 คู ่และ 8 คู ่ใส่พานหรือขนั กล่าวค าขอขมาและ
ขออนุญาตต่อสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิก่อนลงมือท า จากลกัษณะขัน้ตอนในข้างต้นนัน้ 
จะพบว่า “ผีบรรพชน” หรือ “ผีเจ้านาย” ถือเป็นองค์ประกอบส าคญัส าหรับ
การจดัท าผีตาโขนใหญ่ โดย “นิพนธ์ เนตรผง” ซึ่งเป็นสมาชิกคนส าคญัของ 
“ตระกลูเนตรผง” ได้กลา่วถึงการสร้างผีตาโขนใหญ่ไว้วา่ 
 
               คนท าจะท าส่วนศีรษะโดยสานเป็นทรงกลมด้วยตอกไม้ไผ่ แล้ว

หาผ้าผืนใหญ่มาหุ้ม น าวสัดุที่เป็นเส้นๆ น ามามดัหรือเย็บติดที่บน
ศีรษะสมมุติให้เป็นผม โดยใช้ผมผู้หญิงยาวกว่าผมผู้ชาย ใบหน้า
สานด้วยตอกไม้ไผ่เป็นวงกลมคล้ายกระด้งฝัดข้าวน ามาผูกติดกบั
ส่วนศีรษะแล้วน ากาบมะพร้าวมาตกแต่งท าเป็นรูปริมฝีปาก จมูก 
ค้ิว หู เพือ่ใหรู้้ว่าเพศชายหรือเพศหญิง ส่วนล าตวัและแขน หุม้ดว้ย
ผ้าผืนใหญ่ มกัจะใช้ผ้าฝ้ายจากที่นอนเก่า เย็บคลุมให้มิดชิด ตรง
ดา้นหนา้ไตส้ะดือลงมา  ส าหรับผีตาโขนชาย ใช้ไม้เนือ้อ่อนถกัแต่ง  
ท าอวยัวะเพศชาย ตอนปลายอวยัวะเพศชายแต้มด้วยสีแดง แล้ว
น ามาผูกติดกบัล าตวัตรงหน้าใต้บัน้เอว ส่วนผีตาโขนผู้หญิงนัน้จะ
ท าอวยัวะเพศของผูห้ญิงขนาดใหญ่ใหอ้ยู่ใตส้ะดือ อวยัวะเพศหญิง
มักท าด้วยโคนต้นกล้วยหรือกาบมะพร้าว และตรงหน้าอกทั้ง 2 
ข้าง  น ากะลามะพร้าวท าเป็นรูปนมติดไว้ ภายในล าตวัของผีตา
โขนใหญ่ เอามาใหเ้ป็นล าไม้ไผ่มามดัไขว ้ผูกติดไวส้ าหรับให้คนยืน
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ข้างในเพือ่จดัยกร่างผีตาโขนเคลื่อนไปได ้และดา้นหน้าของตวัผีตา
โขนใหญ่จะเจาะรู 2 รู ใหค้นถือตาโขนมองเห็นได ้(นิพนธ์ เนตรผง, 
2556) 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่5 แสดงถึงการแบ่งเพศของผีตาโขนใหญ่ ดว้ยการใช้ตวัแทนอวยัวะเพศมนษุย์ 

 
  3.2 ยุคแสวงหา (ระหว่าง พ.ศ. 2500-2530) 
  พฒันาการด้านหน้ากากและชุดแต่งกายของผีตาโขนในยุค
แสวงหานัน้เกิดขึน้จากจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของชาวดา่นซ้าย 
ท่ีมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงรูปแบบมาเร่ือยๆ  รวมทัง้วัสดุและอุปกรณ์ใน
การจดัท าหน้ากากและชุดแต่งกายก็เป็นวสัดท่ีุหาได้ง่ายในท้องถ่ิน และเร่ิม
ถือเป็นธรรมเนียมของชาวด่านซ้ายว่า เม่ือถึงก าหนดวันประเพณีผีตาโขน
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เม่ือใด ชาวดา่นซ้ายจะต้องแข่งขนักนัในการท าหน้ากากและชุดแตง่กายของ
ผีตาโขนกนัอยา่งสดุฝีมือ 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่6 แสดงถึงผีตาโขนยคุแสวงหา 
 
  ส าหรับหน้ากากผีตาโขนยุคแสวงหานัน้ เร่ิมต้นจากใช้โคน
ก้านทางมะพร้าวหรือกาบไม้ไผ่บ้านขนาดใหญ่ น ามาเจาะรูบริเวณตาเพ่ือให้
มองเห็น จมกูของผีตาโขนจะใช้ไม้นุ่น น ามาตดัและถากให้มีลกัษณะเหมือน
จมกูคนในปัจจุบนั เสร็จแล้วจึงน าไปตอกติดกับหน้ากาก ทาสีเช่นเดียวกับสี
หน้ากาก สีท่ีทาจะใช้สีท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ สีด าใช้เขม่าก้นหม้อ สีขาวใช้ปูน
ขาว สีแดงใช้ปูนแดง การตกแต่งใบหน้าจะเขียนเฉพาะรายละเอียดของ
เทียบเคียงใบหน้ามนษุย์ คือมีปาก ฟัน และรอบดวงตา ในส่วนของศีรษะ จะ
ใช้หวดนึ่งข้าวเหนียวท่ีเลิกใช้แล้ว มากดตรงก้นหวดให้เกิดรอยบุ๋ม มีขนาด
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พอท่ีจะสวมลงบนศีรษะได้พอดีเย็บติดกับหน้ากากท่ีเตรียมไว้ ใช้กาบจาก
แซงมะพร้าวเย็บติดด้านข้างหวดทัง้สองด้านเป็นเขา ใช้ผ้าเย็บสวมคลุมรอบ
บริเวณท่ีไม่ใช้หน้ากากโดยไม่ให้สวมใส่ และห่มคลมุร่างกายได้พอดี มกัเย็บ
เป็นชิน้เดียวตัง้แต่หน้ากากมาจนถึงเท้าจะว่างไว้เฉพาะบริเวณส่วนคางของ
หน้ากากเล็กน้อย เพ่ือให้เป็นท่ีมีอากาศเข้าไว้หายใจ ผ้าท่ีใช้มกัใช้ผ้าจากท่ี
นอนเก่าดึง เอาไส้นุ่นออกแล้วกลับข้างน ามาจัดเป็นผ้าคลุมสวมใส่  
วตัถปุระสงค์ก็เพ่ือให้เวลาเล่น เต้น ฟ้อน หรือเวลาสัน่ร่างกาย จะได้มีปยุนุ่น
ปลิวสะบดัว่อนรอบๆ ตวัผู้ เล่นเปรียบเหมือนขนของผีตาโขน พวกหญิงสาว
หรือคนท่ีไมเ่ลน่ด้วยจะวิ่งหลบกนัเป็นท่ีสนกุสนาน (วชัรี ยาทา, 2557)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่7 แสดงถึงเคร่ืองเพศอาวธุประจ ากายของผีตาโขน 
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  การจดัท าหน้ากากและการแตง่กายของผู้ เล่นผีตาโขนในยคุ
แสวงหา ได้มีพฒันาการขึน้จากยคุดัง้เดิมเล็กน้อย โดยการท าหน้ากากในยคุ
นีว้สัดอุุปกรณ์ท่ีใช้เป็นโครงสร้างในการจดัท ายงัเหมือนเดิม ส่วนการใช้สีได้
พฒันาเปล่ียนแปลงไปใช้สีน า้มนัซึง่มีขายตามท้องตลาดแทนสีแบบเดมิท่ีเป็น
สีจากธรรมชาติ มีการแตง่แต้มสีหน้ากากให้หลากหลาย มีการเขียนลายไทย
ท่ีหน้ากาก แต่ยงัไม่มีลวดลายมาก การท าจมูกผีตาโขน มกัท าให้มีลกัษณะ
ยาวแหลม มองดูคล้ายงวงช้าง ส าหรับผ้าท่ีใช้เย็บติดหน้ากากและคลุม
ร่างกายแยกออกเป็น 2 ชิน้ ชิน้แรก ใช้เย็บรอบหน้ากากปิดปกคลุมถึงไหล่ 
เพ่ือให้สะดวกในการถอดสวมใส่ ชิน้ท่ี 2 เย็บมมุแบบเสือ้คอกลม ปล่อยยาว
ลงมาถึงเท้า ผ้าท่ีใช้จะใช้ผ้าหลากสี มีความสวยงามไม่นิยมใช้ผ้าเก่า
เหมือนกับในยุคต้น อุปกรณ์เข็มขัดท่ีมี  “หมากกะแหล่ง” ผูกติดอยู่รัดเอว
เพ่ือให้เกิดความทะมัดทะแมงดูดีขึน้ อาวุธดาบหรือหอก  จัดท าแบบ
เหมือนกับของจริง  ท่ีด้ามยังคงจัดท าเป็นรูปอวัยวะเพศชาย  ดนตรีท่ีใช้
ประกอบการเล่นของผีตาโขนธรรมดา เปล่ียนจากการเคาะ ตีกลอง ดีดพิณ 
เป็นการหิว้วิทยุทรานซิสเตอร์ หรือใช้เคร่ืองขยายเสียงเปิดเพลงท่ีมีท านอง
สนุกสนาน ผีตาโขนจะออกมาเต้นร าให้เป็นท่ีสนใจของผู้พบเห็น กลุ่มใดท่ีมี
เคร่ืองเสียงรุ่นใหม ่หรือเสียงดงัมากกว่าจะได้รับความสนใจจากนกัท่องเท่ียว
ท่ีมาในงานเป็นพิเศษ (อภิรัตน์ ราชพรหมมา, 2557) 
  อปุกรณ์อ่ืนจะมีอาวธุประจ ากาย คือดาบ ท าจากไม้เนือ้อ่อน 
เชน่ ไม้นุน่ หรือไม้ฉ าฉา สว่นด้ามจะแกะสลกัเป็นรูปอวยัวะเพศชาย ดาบหรือ
ง้าวนีช้อบท าให้เป็นดาบยาว วตัถปุระสงค์เพ่ือหยอกล้อผู้คนเพ่ือให้เกิดความ
สนกุสนาน ต่ืนเต้น ขบขนั สว่นเคร่ืองดนตรีท่ีจะท าให้เกิดเสียงดงั จะใช้หมาก 
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กะแหลง่หรือกระดิง่ซึง่ท าจากทองเหลืองและไม้เนือ้อ่อน ผกูตดิกบัเอว เพ่ือให้
เกิดเสียงเวลาเดนิ หรือเวลาเต้น (ยทุธวชั โชคชยั, 2557) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่8 แสดงถึงหนา้กากผีตาโขนทีป่รากฏในยคุแสวงหา ชาวบา้นเรียกว่า “คิงคอง” 

 
 
   การท าหน้ากากผีตาโขนในยุคแสวงหานี ้ ยังได้พัฒนา
รูปแบบท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม คือเป็นผีตาโขนท่ีใช้หวดคว ่าลงให้หูของ
หวดอยู่ด้านหน้าและด้านหลัง เจาะช่องตาท่ีหวด ใช้กระดาษชุบแป้งเปียก
หรือกาวแปะทบักนัให้มีหน้าตาน่ากลวั ใช้เชือกเย็บกระสอบมาย้อมสีท าเป็น
ผม จากนัน้ก็ระบายสี แตง่แต้มปาก ฟัน จมกู ให้ดูน่ากลวัยิ่งขึน้ ผ้าท่ีใช้คลุม
จะเหมือนกับผีตาโขนทั่วไป ในยุคนีช้าวด้านซ้ายเรียกผีตาโขนชนิดใหม่ว่า 
“คิงคอง” ส่วนการละเล่นผีตาโขนใหญ่นัน้ จากความเช่ือท่ีว่าการท าผีตาโขน
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ใหญ่มีอยูเ่พียงคูเ่ดียว และสามารถท าได้เฉพาะสมาชิกในตระกลูเดียวเท่านัน้ 
คือ ตระกลู “เนตรผง” ได้เปล่ียนแปลงไป เม่ือหลายหน่วยงานท่ีจะเข้ามาร่วม
ขบวนแห่ต้องการท าผีตาโขนใหญ่เป็นองค์ประกอบในขบวนแห่ด้วย เพ่ือให้
เกิดความหลากหลาย และดึงดดูนกัท่องเท่ียว รูปแบบของผีตาโขนใหญ่ท่ีมี
มาตัง้แต่ยุคแรกเร่ิม จึงได้เปล่ียนไป โดยหน่วยงานและประชาชนทั่วไปจะ
ประดษิฐ์ผีตาโขนใหญ่ขึน้เพ่ือละเลน่เองได้ 
  3.3 ยุคปัจจุบัน (ระหว่าง พ.ศ.2530-2557)  
  ส าหรับการจัดท าหน้ากากและชุดแต่งกายของผีตาโขนใน
ยุคปัจจุบนั มีการเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาและตามเทคโนโลยีต่างๆ ท่ี
ทนัสมยัมากขึน้ เช่น จากเดิมท่ีใช้หวดนึ่งข้าวเก่า แตใ่นปัจจบุนัได้ใช้หวดใหม่
ท่ียังไม่ผ่านการใช้มาประดิษฐ์ และในส่วนของใบหน้าเม่ือก่อนจะใช้
ก้านมะพร้าวแก่ดดัเข้ารูปหรือใช้ไม้งิว้เนือ้อ่อนและระบายสีท่ีได้จากธรรมชาติ 
แตใ่นปัจจบุนัหน้ากากบางกลุม่ใช้พลาสติกขึน้รูปและใช้สีน า้มนัท่ีมีคณุภาพดี
และมีความเงางามเพ่ือให้สะดดุตานกัท่องเท่ียว บางกลุม่จะมีข้อความบนหวั
ผีตาโขนซึ่งมีมากมายหลายส านวนโดยขึน้อยู่กับความพึงพอใจของผู้ ท า
หน้ากากผีตาโขนจะเขียนว่าอย่างไร และยงัมีกลุม่นกัศกึษาจากสถาบนัต่างๆ 
ได้น าชุดการแต่งกายของผีตาโขนท่ีตนเองพฒันาขึน้มาร่วมละเล่นผีตาโขน
ด้วย 
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ภาพที ่9 แสดงถึงผีตาโขนในยคุปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่10 การแต่งกายของผีตาโขนยคุปัจจุบนั 
                        ทีม่า: ธญัญ บวัระภา 
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  ลกัษณะการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของชดุผีตาโขนในยุคสมยั
ปัจจุบันคือ มีการแบ่งกลุ่มกันเกิดขึน้ในชุมชนด่านซ้าย โดยแต่ละกลุ่มจะ
จัดท าชุดผีตาโขนในรูปแบบเดียวกันทัง้กลุ่ม มีหน้ากากและชุดท่ีสวมใส่
เหมือนกนัทัง้กลุม่ บางกลุ่มมีการจดัท่าเต้นท่ีพร้อมเพรียงกนั ในการประดษิฐ์
ผีตาโขนยคุปัจจบุนั มีทัง้จดัท ากนัเองภายในกลุม่และมีทัง้การไปจ้างชา่งฝีมือ
ดีจากกรุงเทพฯ เพ่ือสร้างพลาสติกขึน้รูปและตดัเย็บชดุผีตาโขนให้ดสูวยงาม
อลงัการกว่ากลุ่มอ่ืน สาเหตท่ีุท าเชน่นีเ้พราะหวงัเงินรางวลัและเกียรติยศจาก
การประกวดแข่งขัน หรือบางครัง้ชุดผีตาโขนมีความสวยงามจนประทับใจ
นกัทอ่งเท่ียว จนมีการซือ้ขายกนัเกิดขึน้ (ประภาพร ไชยศรี, 2557) 
  ผีตาโขนในยคุดัง้เดิมและยคุแสวงหาจะมีลกัษณะน่าเกลียด
น่ากลวั มีขนยาวรกรุงรัง มีการสร้างสรรค์ตามจินตนาการของตนเอง เพราะ
สมัยดัง้เดิมการท าผีตาโขนจะไปแอบท าเพียงคนเดียว แต่ในยุคปัจจุบนัจะ
จดัท ากันเป็นกลุ่ม และเน้นความสวยงาม บางกลุ่มชุดผีตาโขนถูกออกแบบ
ให้ไม่มีขน ใช้ผ้าไหมคณุภาพดีตดัเย็บสวยงามอย่างปราณีต ในบางปีอาจมี
นักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ์เก่ียวกับผีตาโขนน าชุดผีตาโขนท่ีตนเองสร้างขึน้
มาร่วมขบวนด้วย ด้วยเหตกุารณ์กระท าเช่นนีส้่งผลให้ผู้ คนท่ียงัปฏิบัติตาม
ธรรมเนียมประเพณีดัง้เดิม คือประดิษฐ์ผีตาโขนด้วยฝีมือตนเองเกิดความ
น้อยเนือ้ต ่าใจและอายท่ีจะน าชดุผีตาโขนผลงานจากฝีมือตวัเองออกมาโชว์
และละเล่นในงานผีตาโขน โดย “เอก อุ่นแก้ว” ท่ีเป็นคนด่านซ้ายโดยก าเนิด
และเป็นผู้ ท่ีเข้าร่วมการละเล่นผีตาโขนเป็นประจ าทกุปีได้เล่าถึงรูปแบบของ
ชดุและหน้ากากของผีตาโขนท่ีเปล่ียนแปลงไปไว้วา่ 
             ผมเป็นชาวด่านซ้ายตัง้แต่ก าเนิด  ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของ

รูปแบบการประดิษฐ์หน้ากากและชุดแต่งกายของผีตาโขนเป็น
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ระยะ ซ่ึงจะพัฒนาข้ึนไปเ ร่ือยๆ ทุกปี จนแทบจะไม่ เหลือ
ภาพลกัษณ์ของผีตาโขนที่จริงแท้และดัง้เดิม ในปี พ.ศ. 2554 ผม
ได้ปรึกษากบักลุ่มเพือ่นในพืน้ที่ ว่าหากปล่อยให้คนในอ าเภอด่าน
ซ้ายให้ลุ่มหลง และหลงทางในการประดิษฐ์หน้ากากและเคร่ือง
แต่งกายผีตาโขนแบบสมยัใหม่ อาจท าให้ในอนาคตลูกหลานชาว
ด่านซ้ายและประชาชนต่างถ่ิน จะไม่ รู้จักและไม่เห็นการท า
หน้ากากและเคร่ืองแต่งกายผีตาโขนแบบดัง้เดิมได้ ดงันัน้ในกลุ่ม
ของผม ทีมี่ชื่อในทอ้งถ่ินว่า กลุ่ม D.S. (ย่อมาจาก Dan Sai ซ่ึงเป็น
ชื่ออ าเภอด่านซ้าย) จึงมีมติในทีป่ระชมุว่าจะจดัท าหน้ากากและชุด
แต่งกายแบบย้อนยุค คือจะใช้วัสดุและอุปกรณ์ในการประดิษฐ์
หนา้กากและชดุแต่งกายแบบยคุดัง้เดิม (เอก อุ่นแก้ว,2557) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่11 แสดงถึงกลุ่ม D.S. ทีจ่ดัท าหนา้กากผีตาโขนแบบยคุดัง้เดิม 
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  ในตอนแรกท่ีกลุ่ม D.S. ลงมติว่าจะจัดท าหน้ากากและชุด
แต่งกายผีตาโขนแบบยุคดัง้เดิมนัน้ มีสมาชิกบางคนไม่เห็นด้วย เน่ืองจาก
กังวลในเร่ืองของความสวยงามท่ีอาจไม่สะดดุตาผู้ชมการแสดงจนท าให้ไม่
นา่สนใจ และกงัวลเร่ืองของรางวลัการประกวดความสวยงาม แตส่ดุท้ายกลุ่ม 
D.S. ก็ได้เกลีย้กล่อมให้คนท่ีไม่เห็นด้วยรับรู้ถึงเหตุผลและเจตนาท่ีดีต่อ
ขนบธรรมเนียมอนังดงามท่ีได้สืบทอดจากพรรพบุรุษ ท าให้คนท่ีไม่เห็นด้วย
กลับเปล่ียนความคิดเป็นเห็นด้วยและช่วยกันปฏิบตัิตามแนวทางดงักล่าว 
(ณฐัพงษ์ วงัคีรี, 2557) 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่12 แสดงถึงกลุ่ม D.S. ทีจ่ดัท าหนา้กากผีตาโขนแบบยคุดัง้เดิม 
           ทีม่า: เอกลกัษณ์ ราชพรหมมา 
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  การท่ีกลุม่ D.S. น ารูปแบบหน้ากากและชดุแตง่กายผีตาโขน
แบบยคุดัง้เดิมกลบัมาฟืน้ฟู และน าแสดงสู่สายตานกัท่องเท่ียวนัน้นบัว่าเป็น
เร่ืองท่ีนา่ประทบัใจท่ีสมาชิกพยายามแสดงออกถึงความเป็นชาวดา่นซ้ายของ
คนกลุ่มเล็กๆ ท่ีมีจิตส านึกและหวนคิดถึงวัฒนธรรมอันงดงามของการ
ประดิษฐ์หน้ากากและชดุแต่งกายผีตาโขนแบบยคุดัง้เดิม โดยไม่ได้สนใจเงิน
รางวัลจากการประกวด ส่งผลให้ประชาชนชาวด่านซ้ายหลายคนหันมา
ประดิษฐ์ชุดผีตาโขนแบบดัง้เดิมตามกลุ่ม D.S. แต่ก็ยังมีจ านวนไม่มากนกั
เพราะคนส่วนใหญ่ยังคิดถึงความสวยงามและทันสมัยในการรังสรรค์
หน้ากากและชุดแต่งกายของผีตาโขน และบางกลุ่มยังหลงและติดอยู่กับ
ค่านิยมในเงินรางวลัและการขายชุดผีตาโขนให้นกัท่องเท่ียว (อมัพร ยาทา , 
2557) 
  ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา กลุ่ม D.S. จัดท าหน้ากาก
และชุดแต่งกายผีตาโขนแบบยุคดัง้เดิม นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์รูปแบบ
หน้ากากและชุดแต่งกายผีตาโขนแบบดัง้เดิมแล้ว ยังสามารถดึงดูดความ
สนใจจากบรรดานกัท่องเท่ียวได้เป็นอย่างมาก  เน่ืองจากเป็นกลุ่มผีตาโขน
กลุ่มเดียวท่ีมีหน้ากากและชุดแต่งกายแบบโบราณดัง้เดิม ซึ่งเป็นอตัลกัษณ์
ประจ ากลุ่ม หลังเสร็จจากการละเล่นผีตาโขนแล้ว กลุ่ม D.S. ยังได้น า
หน้ากากและชดุแตง่กายของผีตาโขนไปลอยท่ีแมน่ า้หมนั ตามประเพณีท่ีเคย
มีมาในยุคดัง้เดิม ซึ่งจัดได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ในชุมชนด่านซ้ายท่ีมีบุคคล
กลุ่มหนึ่งท่ีมีจิตส านึกรักในวฒันธรรมท้องถ่ินของตน ได้ช่วยกันฟืน้ฟูศิลปะ
การท าหน้ากากและชดุแตง่กายแบบยคุดัง้เดมิ  
  ส่วนการละเล่นผีตาโขนใหญ่นัน้ ไม่ได้จ ากัดให้คนตระกูล 
“เนตรผง” ละเลน่แตเ่พียงตระกลูเดียวแล้ว ชาวบ้านทัว่ไปและหนว่ยงานตา่งๆ 
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ในอ าเภอด่านซ้าย สามารถประดิษฐ์ผีตาโขนใหญ่และสามารถละเล่นได้
ตามปกติ การละเล่นผีตาโขนใหญ่ในยคุปัจจบุนันี ้ยงัคงใช้วสัดท่ีุหาได้ง่ายใน
พืน้ท่ี และแตง่แต้มสีสนัให้สะดดุตานกัทอ่งเท่ียว    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่13 รูปป้ันหนา้กากผีตาโขนทีจุ่ดชมวิวเมืองดา้นซ้าย สร้างข้ึนเพือ่เป็นจุดถ่ายภาพ
ส าหรบันกัท่องเทีย่วทีเ่ดินทางจากหล่มสกัก่อนทีจ่ะเข้าสู่ตวัเมืองด่านซ้าย ทีม่า: เชิดชาย 
บตุดี 
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4. บทสรุป 
 
 ประเพณีการละเล่นผีตาโขน ของชาวอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
ได้รับอิทธิพลและผสมผสานทางวฒันธรรมมาจากการละเล่น “ปู่ เยอ ย่าเยอ” 
ท่ีถือเป็นวิญญาณบรรพบุรุษของชาวหลวงพระบาง  และส าหรับการละเล่น  
ผีตาโขนของชาวอ าเภอด่านซ้ายนัน้  ก็เพ่ือบชูาวิญญาณบรรพบรุุษทัง้ 4 คือ 
1.เจ้าพ่อกวน 2.เจ้าแม่นางเทียม 3.พ่อแสน และ 4.นางแตง่ ซึ่งนอกจากเป็น
การแสดงความเคารพตอ่วิญญาณบรรพบรุุษท่ีเป็นผีประจ าบ้านเมืองแล้ว ยงั
เพิ่มความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ ท่ีมีสว่นร่วมในการละเลน่ดงักลา่วนี ้
 ส่วนค าว่าผีตาโขนนัน้ สนันิษฐานว่าเพีย้นมาจากค าว่า “ผีตามคน”  
โดยเช่ือกนัว่าเป็นผีป่าในสมยัก่อน ซึ่งมีความเล่ือมใสศรัทธาในพระเวสสนัดร 
และได้ตามมาส่งเสด็จพระเวสสนัดรเข้าเมืองหลวง โดยเดินส่งเสด็จร่วมกับ
บรรดาสตัว์ป่าด้วยความอาลยั  

ในแตล่ะปี ชาวดา่นซ้ายจะก าหนดวนัละเล่นผีตาโขนไว้ 2 วนั โดยวนั
แรกจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีมีการแห่เบิกพระอุปคตุ ผู้ ท่ีแต่งกายเป็นผีตาโขนจะ
ไปละเล่นเพ่ือถวายวิญญาณผีเจ้าผีนายท่ีบ้านเจ้าพ่อกวน และเคล่ือนขบวน
ไปต้อนรับพ่ีน้องหมู่บ้านใกล้เคียงท่ีวัดโพนชยั  ส่วนในวนัท่ีสองผู้ ท่ีแต่งกาย
เป็นผีตาโขนจะไปรวมตวักันท่ีส่ีแยกบ้านเดิ่น และแห่ขบวนกันไปวดัโพนชัย 
เป็นอนัเสร็จสิน้การละเล่น ทกุคนจะน าหน้ากากและชดุแตง่กายไปลอยทิง้ท่ี
แมน่ า้หมนั 
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ส าหรับรูปแบบของหน้ากากและชดุแตง่กายของผีตาโขนนัน้สามารถ
แบง่พฒันาการได้เป็น 3 ยคุ คือ  
 1. ยุคดัง้เดิม (ก่อน พ.ศ.2500) เป็นยุคท่ียังมีเค้าลางรูปแบบคล้าย
ลกัษณะของ ปู่ เยอ ย่าเยอ ของหลวงพระบาง รูปแบบหน้ากากและการแตง่
กายของผีตาโขนยงัใช้วสัดท่ีุหาได้ง่ายตามท้องถ่ิน ผีตาโขนมีลกัษณะใบหน้า
ทรงกลม มีขนตามตวั ส่วนผีตาโขนใหญ่จะท าขึน้จากฝีมือของคนในตระกลู 
เนตรผง เม่ือเล่นเสร็จแล้วหน้ากากและชดุแตง่กายของผีตาโขนจะน าไปลอย
ท่ีแมน่ า้หมนัเพ่ือเป็นการลอยสิ่งชัว่ร้ายออกจากตนเองและครอบครัว   
 2. ยคุแสวงหา (พ.ศ.2500-2530) เป็นจดุเร่ิมต้นในการเปล่ียนแปลง
ของหน้ากากผีตาโขน มีภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องในพิธีกรรม 
ท าให้เกิดการก าหนดวันละเล่นผีตาโขนจากหน่วยงานราชการ มีการ
สร้างสรรค์ผลงานเพ่ือผลทางธุรกิจ ในยคุนีเ้ร่ิมมีชาวบ้านบางคนเก็บหน้ากาก
และชดุผีตาโขนไว้เป็นท่ีระลกึและเพื่อจ าหนา่ยให้นกัท่องเท่ียว  
 3. ยุคปัจจุบนั (2530-ปัจจุบนั) ภาครัฐได้บรรจุให้ประเพณีผีตาโขน
เป็น “หนึ่งในเมืองต้องห้ามพลาด” ท าให้ในวนังานนกัท่องเท่ียวหลัง่ไหลเข้า
มาในเมืองดา่นซ้ายเป็นจ านวนมาก  ในยคุท่ีสามนีมี้ทัง้ผีตาโขนธรรมดา  และ
ผีตาโขนใหญ่  หน้ากากและชุดแต่งกายของผีตาโขนนอกจากใช้เ พ่ือ
การละเล่นแล้วยงัสามารถกลายเป็นสินค้าได้ด้วย ผู้ละเล่นผีตาโขนส่วนมาก
จะใช้วสัดใุนการประดษิฐ์หน้ากากและชดุแตง่กายท่ีมีคณุภาพกบัราคาต้นทนุ
ท่ีสงูขึน้ หากปีท่ีเล่นยงัขายไม่ได้ก็จะเก็บเอาไว้เล่นในปีถัดไป ซึ่งจะไม่เอาไป
ลอยทิง้ท่ีแมน่ า้หมนัเหมือนยคุดัง้เดมิ  
 จะเห็นได้ว่า พฒันาการหน้ากากและชุดแต่งกายของผีตาโขน จะมี
การเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาของแต่ละยุค ด้วยปัจจัยด้านต่างๆ เช่น 
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อ านาจของรัฐ เศรษฐกิจ และการแขง่ขนัดิน้รนเพ่ือเอาตวัรอดของคนในชมุชน
ดา่นซ้าย หากเรามองย้อนภาพหน้ากากและชุดแตง่กายของผีตาโขนจากยุค
ดัง้เดิมจนถึงยุคปัจจุบนั เราจะสามารถแยกพฒันาการของหน้ากากและชุด
แตง่กายของผีตาโขนได้อยา่งชดัเจน 
 อย่างไรก็ตาม ยงัมีกลุ่มคนท าหน้ากากและชุดแตง่กายของผีตาโขน
กลุ่มหนึ่งช่ือกลุ่ม D.S. (Dan Sai) ซึ่งเป็นลกูหลานชาวด่านซ้ายโดยก าเนิด ท่ี
มีความรักและหวงแหนวฒันธรรมอนัดีงามของการละเล่นผีตาโขน พวกเขา
สวนกระแสด้วยการท าหน้ากากและชุดแตง่กายแบบยุคดัง้เดิม โดยมีการใช้
วสัดจุากธรรมชาต ิและหลงัจากละเล่นเสร็จจะน าไปลอยทิง้ท่ีแม่น า้หมนัตาม
ธรรมเนียมของยุคดัง้เดิม อาจกล่าวได้ว่ากลุ่ม D.S. เป็นหนึ่งในตวัแทนของ
กลุ่มผู้ ริเร่ิมท่ีหวนระลึกถึงรูปแบบของหน้ากากและการแตง่กายของผีตาโขน
แบบดัง้เดมิ 
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บทคัดย่อ 
 
 

บทความนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ท้องถ่ินของชุมชนโบราณเมืองซายขาว  ซึ่งตัง้อยู่ในท่ีราบลุ่มแม่น า้เลย  ใน
เขตต าบลทรายขาว อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย   จากการศกึษาพบว่า ชมุชน
โบราณเมืองซายขาวมีร่องรอยมนุษย์เข้ามาอาศัยตัง้แต่ประมาณพุทธ
ศตวรรษท่ี 14-16 ในวฒันธรรมทวารวดี  และมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก
ในช่วงท่ีอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจกัรล้านช้าง ตัง้แตพ่ทุธศตวรรษท่ี 
19-23  โดยมีสถานะเป็นเมืองหน้าด่าน  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ี
ส าคญัโดยเฉพาะของป่าและแร่ธาต ุ และยงัพบว่าผู้ปกครองเมืองซายขาว
ในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 21 มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับราชส านักท่ี
เมืองหลวงพระบางด้วย  เมืองซายขาวได้เปล่ียนช่ือเป็นเมืองเลยและค่อยๆ 

                                                           

1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพระพทุธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั                                            
วิทยาลยัสงฆ์เลย อีเมล teerawattano@hotmail.com 

เมืองซำยขำว: ชุมชนโบรำณส ำคัญของอำณำจกัรล้ำนช้ำง 

ในลุ่มแม่น  ำเลย 

Muang Saikhao: An Important Ancient Community of 

Lan Xang Kingdom in Loei Basin Area 
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หมดบทบาทลงในช่วงหลงัพทุธศตวรรษท่ี 23 เพราะเกิดการย้ายถ่ินฐานของ
ผู้คนลงมาทางทิศเหนือตามท่ีราบลุม่แมน่ า้เลย  
ค าส าคัญ: เมืองซายขาว  ชมุชนโบราณ  อาณาจกัรล้านช้าง   
                 พฒันาการทางประวตัศิาสตร์   
 
Abstract  
 

This article aimed to investigate local historical development of 
Muang Saikao Ancient Community located beside Loei Basin Area in 
Saikao Sub-District, Wangsaphung District, Loei Province. 

 The study revealed that Muang Saikao Ancient Community 
had evidenced of human habitation from the 9th Buddhist Century to 
the 11th Buddhist Century of Davaravati Culture. It was also found to 
be the most civilized outpost town under the rule of Lan Xang Kingdom 
between the 19th Buddhist Century to the 23rd Buddhist Century. 
Muang Saikao Ancient Community is abundant of important natural 
resources and valuable forest mineral.  The ancient governor of Muang 
Saikao Ancient Community in the early 21 Buddhist Century was a 
relative of the Laotian royal family of Luang Prabang. Muang Saikao 
Ancient Community had changed its name to Muang Loei and was 
overshadowed in the late 18th Buddhist Century due to the migration 
of the people from the North to Loei Basin Area. 
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ความน า 
 แม่น า้เลยเป็นแมน่ า้สายหลกัซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของชาว
จงัหวดัเลย  ไหลจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือ  แม่น า้เลยมีต้นก าเนิดจากภูก๊อก
ซากในเขตภูหลวง แม่น า้เลยลัดเลาะไปตามหุบห้วยของภูหลวง  ไหลลงสู่
พืน้ท่ีราบในเขตอ าเภอภูหลวง อ าเภอวงัสะพุง อ าเภอเมืองเลย แล้วไหลไป
บรรจบกับแม่น า้โขงท่ีปากเลย  บ้านคกมาด  อ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  
รวมความยาวของแม่น า้เลยทัง้สิน้ 231 กิโลเมตร (สมุาตร ภูลายยาว, 2553)  
แมน่ า้เลยจงึไหลผา่นเฉพาะพืน้ท่ีจงัหวดัเลยเทา่นัน้   
  ในพืน้ท่ีราบลุม่แม่น า้เลยได้มีการพบร่องรอยชมุชนโบราณและแหล่ง
โบราณคดีส าคญัหลายแห่ง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งชมุชนโบราณเมืองซายขาวท่ี
อยู่บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น า้เลยตอนบนในเขตต าบลทรายขาว  อ าเภอวงัสะพงุ  
จงัหวดัเลย  ซึง่เป็นเมืองส าคญัเมืองหนึง่ของอาณาจกัรล้านช้าง  เร่ืองราวของ
ชุมชนโบราณเมืองซายขาวปรากฏข้อมูลในเอกสารประวัติศาสตร์ชัน้ต้น
หลายชิน้  ทัง้เอกสารพงศาวดารของล้านช้างและพระราชพงศาวดารของ
สยาม  ปรากฏร่องรอยต าแหน่งท่ีตัง้ท่ีบ่งชีถ้ึงความเป็นชุมชนโบราณขนาด
ใหญ่  มีซากโบราณสถานหลายแห่งท่ีสะท้อนถึงความรุ่งเรืองของชุมชน
ในชว่งพทุธศตวรรษท่ี 22-24   
  แต่ทว่าข้อมูลในเชิงพฒันาการทางประวัติศาสตร์ท้องถ่ินของเมือง
ซายขาวนัน้  กลบัไม่ได้รับการศกึษาสืบค้นและมีการน าเสนออย่างเป็นระบบ
ระเบียบตามวิธีการศึกษาประวตัิศาสตร์เท่าท่ีควรจะเป็น  ส่วนใหญ่มกัจะมี
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นกัวิชาการกล่าวถึงในลกัษณะผิวเผินมากกว่าการเจาะลึกในเชิงพฒันาการ  
หากจะมีบ้างก็เป็นการน าเสนอข้อมลูมขุปาฐะ  ต านานพืน้บ้าน  การทรงเจ้า
เข้าผีและเอกสารชัน้รองของข้าราชการและผู้ รู้ในท้องถ่ิน  จึงท าให้ข้อมลูของ
เมืองซายขาวท่ีถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวางในจงัหวดัเลยในปัจจุบนัมีความ
คลาดเคล่ือนในหลายๆ กรณี  ทัง้ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับต าแหน่งท่ีตัง้ของ
เมือง  กลุม่ผู้ปกครองเมือง  และท่ีมาของช่ือเมือง 
  บทความนี ้  ผู้ เขียนจึงมีวัตถุประสงค์ท่ีจะน าเสนอข้อมูลเบือ้งต้น
เก่ียวกับเมืองซายขาว  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ท้องถ่ิน  และบริบททางการเมือง  เศรษฐกิจ  สงัคมและวฒันธรรมท่ีเก่ียวข้อง  
รวมทัง้สภาพบริบทใกล้เคียงอ่ืนๆ ตัง้แต่ช่วงแรกก่อตัง้ชุมชนขึน้ในท่ีราบลุ่ม
แม่น า้เลยตอนบนเม่ือประมาณพุทธศตวรรษท่ี 18-19  จนถึงการเป็นชุมชน
เมืองในสังคมแบบรัฐจารีตในวัฒนธรรมล้านช้าง  โดยมีมุมมองการศึกษา
จากพฒันาการภายในเมืองเป็นหลกัตัง้แต่พุทธศตวรรษท่ี 18-23  ตลอดจน
การโต้แย้งข้อมลูเก่ียวกบัต าแหนง่ท่ีตัง้และพฒันาการทางประวตัิศาสตร์เมือง
ซายขาวท่ีมีผู้ เสนอไว้ก่อนหน้า เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการศกึษาพฒันาการ
ทางประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินเมืองซายขาวอย่างละเอียดลุ่มลึก  และสร้างความ
เข้าใจในบริบททางประวัติศาสตร์ท้องถ่ินของเมืองซายขาวตามหลักฐาน
ประวตัศิาสตร์ให้เกิดขึน้แก่วงวิชาการ  ชาวจงัหวดัเลยและผู้สนใจทัว่ไป 
 
ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาต าแหน่งที่ตัง้เมืองซายขาวที่ผ่านมา 
  ช่ือเมืองซายขาวปรากฏในเอกสารพงศาวดารลาวและพระราช
พงศาวดารสยามมีลักษณะการเขียนแตกต่างกัน  ในนิทานขุนบรมราชา 
พงศาวดารเมืองล้านช้างเขียนวา่ “เมืองซายขาว” (กรมศลิปากร, 2545: 156)  
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ในพงศาวดารล้านช้างตามถ้อยค าในฉบับเดิมเรียกว่า “เมืองซ้าย”(กรม
ศิลปากร, 2506: 157-159)  ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบบัหลวง
ประเสริฐอกัษรนิติ์เขียนช่ือว่า “เมืองซายขาว” (กรมศิลปากร, 2542 ก: 217)  
ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยธุยา ฉบบัพนัจนัทนมุาศ (เจิม) เขียนวา่ “เมือง
ซ้ายขวา” (กรมศิลปากร, 2542 ข: 221)  ซึ่งสุรศกัดิ์  ศรีส าอางได้สนันิษฐาน
ช่ือดงักล่าวล้วนแตห่มายถึงช่ือเมืองซายขาว  เพราะเนือ้ความในพงศาวดาร
เป็นเร่ืองราวท่ีสอดคล้องกนั  ภายหลงัจงึท าให้เกิดความสบัสนในการสอบหา
ท่ีตัง้ของเมืองดงักลา่ว (สรุศกัดิ ์ ศรีส าอาง, 2545: 52-53) 
  แตเ่ดมินัน้  สิลา  วีระวงส์  นกัปราชญ์คนส าคญัของลาวได้สนันิษฐาน
วา่เมืองซายขาวหรือเมืองซ้าย  คือ  เมืองดา่นซ้าย อ าเภอดา่นซ้าย จงัหวดัเลย  
ในปัจจุบนั (สิลา  วีระวงส์, 2549: 71)  ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของพระธาตุศรีสองรักท่ี
สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชและสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิ  โปรดให้สร้างไว้
เป็นสักขีพยานแห่งสัมพันธไมตรีระหว่างสองแผ่นดินในปี พ.ศ.2103 (วินัย  
พงศ์ศรีเพียร, 2554: 14-29)  ท าให้นกัวิชาการรุ่นหลงัอาศยัข้อสนันิษฐานและ
อ้างอิงผลการศกึษาดงักลา่วของสิลา เชน่  งานการศกึษาเร่ือง “ประวตัศิาสตร์
เศรษฐกิจของราชอาณาจกัรลาวล้านช้าง สมยัคริสต์ศตวรรษท่ี 14-17” ของ
โยซิยูกิ  มาซูฮารา ก็สนันิษฐานว่าเมืองซายขาวคือเมืองด่านซ้ายโดยอ้างอิง
ข้อสนันิษฐานของสิลา (โยซิยกิู มาซูฮารา, 2546: 85-86) เป็นต้น    
 ต่อมา  เติม วิภาคย์พจนกิจ ได้พิจารณาถึงท่ีตัง้ชุมชนขนาดใหญ่
บริเวณพืน้ท่ีใกล้เคียงโดยเฉพาะบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น า้เลยซึ่ง มีความอุดม
สมบูรณ์  และพืน้ท่ีราบกว้างขวางกว่าพืน้ท่ีอ่ืนๆ ในบริเวณนีพ้บว่าช่ือบ้าน
ทรายขาวท่ีตัง้อยู่บนท่ีราบริมฝ่ังแม่น า้เลยทางด้านทิศเหนือของภูหอ  ห่าง
จากอ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ลงมาทางด้านทิศใต้ ประมาณ 12 กิโลเมตร  
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และเติมยังได้กล่าวถึงเมืองนีว้่า  บ้านทรายขาวยังปรากฏหลักฐานใน
ประวตัิศาสตร์อีกว่าเคยเป็นเมืองเก่ามาครัง้หนึ่ง  มีหลกัเมือง  ก าแพงเมือง  
ปรากฏให้เห็นอยู่ทกุวนันี ้(เติม วิภาคย์พจนกิจ, 2542: 271)  ท่ีส าคญัคือ  ใน
แผนท่ีสยามฉบับแมคคาร์ธี พ.ศ.2431 พระวิภาคภูวดล (James Fitzroy 
McCarthy)  ชาวอังกฤษเชือ้สายไอริช  เจ้ากรมแผนท่ีคนแรก ได้เขียนขึน้  
และแผนท่ี ก็ปรากฏช่ือ “M. Sai Kow” (ซึ่งหมายถึงเมืองซายขาว) อยู่ในลุ่ม
แมน่ า้เลยใกล้เคียงกบัเมืองเลย(M. Loey)ในแผนท่ีด้วย (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 
2554: 284-286)  ซึ่งเป็นหลกัฐานยืนยนัต าแหน่งท่ีตัง้ของเมืองซายขาวว่าอยู่
ในบริเวณบ้านทรายขาวปัจจบุนั 
  นอกจากนี ้ ยงัพบจารึกท่ีฐานพระพทุธรูปส าริดปางห้ามสมทุร (หรือ
พระบางเมืองเลย) จารึกเม่ือปี พ.ศ.2255  เดิมประดิษฐานอยู่ท่ีวดักู่ค า  บ้าน
ทรายขาว  ต าบลทรายขาว  อ าเภอวงัสะพงุ  จงัหวดัเลย  ตอ่มาพระธรรมวรา
ลงัการ (ศรีจนัทร์  วณฺณาโภ) ได้อญัเชิญมาประดิษฐานไว้ท่ีวดัศรีสทุธาวาส  
ต าบลกุดป่อง  อ าเภอเมืองเลยจนถึงปัจจุบัน (พระครูถิรธรรมพิทักษ์ , 
สัมภาษณ์)  จารึกปรากฏข้อความท่ีกล่าวถึง “มหาสมเด็จสังฆราชเจ้าวัด
กลางเมืองซายขาว” และ “พระยาซายขาว” อยู่ด้วย (คณะกรรมการฝ่าย
ประมวลเอกสารและจดหมายเหตฯุ, 2544: 65)  และในบริเวณบ้านทรายขาว
ยงัมีการพบร่องรอยโบราณสถานกระจายอยู่หลายแห่ง  ซึ่งสนันิษฐานได้ว่า
บริเวณนีเ้คยเป็นชมุชนโบราณมาก่อนอยา่งแนน่อน 
 ดงันัน้  บริเวณนีร่้องรอยชุมชนโบราณในเขตบ้านทรายขาว  ต าบล
ทรายขาว  อ าเภอวงัสะพุง  จงัหวดัเลย  จึงน่าจะเป็นท่ีตัง้ของเมืองซายขาว
ตามท่ีปรากฏในหลกัฐานประวตัิศาสตร์  ซึ่งในบทความนีผู้้ เขียนเลือกใช้ช่ือ 
“เมืองซายขาว” ตามหลกัฐานประวตัิศาสตร์  ซึ่งอาจจะแตกตา่งกบัท่ีปรากฏ



 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2558 

73 เมืองซายขาว: ชุมชนโบราณส าคัญของอาณาจักรล้านช้างในลุ่มแม่น ้าเลย 

ในเอกสารชัน้รองในปัจจุบนัท่ีเขียนว่า “เมืองทรายขาว” ตามอักขรวิธีการ
เขียนในหลกัภาษาไทย  เพ่ือเน้นให้เห็นว่าเมืองซายขาวท่ีผู้ เขียนศึกษาเป็น
ชมุชนโบราณในวฒันธรรมล้านช้าง   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 พระบางเมืองซายขาวหรือพระบางเมืองเลย  พระพทุธรูปส าริดปางห้ามสมทุร 
มีจารึกที่ฐานระบุว่าสร้างข้ึนเมื่อปี พ.ศ.2255  โดยมหาสมเด็จสงัฆราชาเจ้าวดักลาง
เมืองซายขาวและพระยาซายขาว   จารึกฐานพระพทุธรูปองค์นีถื้อเป็นหลกัฐานส าคญั
ช้ินหน่ึงในการศึกษาพฒันาการทางประวติัศาสตร์ท้องถ่ินชุมชนโบราณเมืองซายขาว  
(ทีม่า: ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, 2554: 321) 
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ชุมชนโบราณเมืองซายขาว : ข้อมูลเชิงกายภาพ 
  ชมุชนโบราณเมืองซายขาวเป็นชมุชนโบราณขนาดใหญ่  ปัจจบุนัไม่
ปรากฏลกัษณะผงัเมืองท่ีชดัเจน  เน่ืองจากไมมี่การขดุคนู า้และคนัดินท าแนว
เขตตวัเมืองหลงเหลืออยู ่ แตใ่นงานการศกึษาของเตมิ วิภาคย์พจนกิจ ได้ระบุ
ว่าเคยมีก าแพงเมืองปรากฏให้เห็นอยู่ (เติม วิภาคย์พจนกิจ , 2542: 271)  จึง
มีความเป็นไปได้ว่าก าแพงเมืองท่ีเติมกล่าวถึงนัน้  อาจเป็นเพียงคันดิน
ธรรมดาท่ีปัจจบุนัถกูปรับจนไมเ่หลือร่องรอยแล้วก็เป็นได้   
  ปัจจุบันบริเวณศูนย์กลางชุมชนโบราณเมืองซายขาวตัง้อยู่ ท่ีรอบ
หนองบวัซึ่งเป็นหนองน า้ใหญ่ในเขตชุมชนบ้านทรายขาว  ต าบลทรายขาว  
อ าเภอวงัสะพงุ  จงัหวดัเลย  บ้านทรายขาวเป็นชมุชนขนาดใหญ่ท่ีตัง้อยู่ริมฝ่ัง
ซ้ายของแม่น า้เลยในเขตท่ีราบลุ่มแม่น า้เลยตอนบน  เป็นท่ีราบลุ่มมีแม่น า้
เลยไหลผ่านตรงกลางพืน้ท่ี  ลักษณะคล้ายแอ่งกระทะท่ีลาดเอียงจากทิศ
ตะวนัตกไปทางทิศตะวนัออก  มีทิวเขาล้อมรอบสามด้าน  ส่วนทิศตะวนัออก
เป็นท่ีราบคอ่นข้างกว้างตอ่เน่ืองไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือตามล าแมน่ า้
เลย  ท าให้เป็นบริเวณท่ีมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกและตัง้
ถ่ินฐาน  ในเขตบ้านทรายขาวยังมีภูเขาลูกย่อมๆ  ซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่า 
“โนนภฝูาง” ปัจจบุนัเป็นท่ีตัง้ของ “วดัจอมศรีสวา่ง” อยูก่ลางท่ีราบลุม่อีกด้วย  
บนยอดภูเขาแห่งนีส้ามารถมองเห็นท่ีราบลุ่มแม่น า้เลยตอนบนในเขตบ้าน
ทรายขาวได้อย่างชัดเจน  เหมาะส าหรับการใช้เป็นท่ีสังเกตการณ์ทาง
การทหารของชมุชนโบราณเมืองซายขาวเป็นอยา่งยิ่ง 
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ภาพที ่2 สภาพชมุชนบา้นทรายขาวในปัจจุบนัเมื่อมองลงมาจากยอดภูเขาโนนภูฝาง  
จะเห็นว่าชมุชนตัง้อยู่ในทีร่าบลุ่มและมีทิวเขาลอ้มรอบ 
 

แม่น า้เลยช่วงท่ีไหลผ่านบริเวณบ้านทรายขาวในอดีตนัน้  ชาวบ้าน
เล่าว่ามีลกัษณะล าน า้ท่ีค่อนข้างกว้าง  ตลิ่งไม่สงูชนัอย่างในปัจจุบนั  ฤดนู า้
หลากน า้จะไหลเต็มขอบตลิ่ง  น า้ค่อนข้างใส  พอถึงฤดแูล้งน า้จะเหลือน้อย  
แต่จะปรากฏเป็นหาดทรายสีขาวเป็นบริเวณกว้าง  โดยเฉพาะบริเวณท่า
น า้หน้าวดักู่ค า  ชาวบ้านจะอาศยัน า้ในแม่น า้เลยไปใช้ในการอุปโภคบริโภค  
ในฤดูแล้งจะมีการขุดพืน้ทรายให้เป็นแอ่งคล้ายบ่อน า้  เพ่ือให้น า้ ไหลซึม
ออกมา  จากนัน้ก็ใช้ภาชนะตกัขึน้มากักเก็บไว้ใช้ในครัวเรือน  แต่สภาพภูมิ
ประเทศและวิถีชีวิตลกัษณะนีไ้ด้หายไปหลงัจากท่ีมีการสร้างฝายน า้ล้นเพ่ือ
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กัน้ล าแมน่ า้เลยในหลายๆ พืน้ท่ี  ท าให้ตลิ่งพงัลงแมน่ า้  และไมเ่ป็นหาดทราย
เชน่ในอดีต  ชาวบ้านก็ใช้น า้ประปาในการอปุโภคบริโภคแทนน า้ในแมน่ า้เลย 
(ดอกไม้  ณ นา่น, 2558)  จากลกัษณะภมูิประเทศท่ีปรากฏเป็นหาดทรายขาว
ในแม่น า้เลยช่วงฤดูแล้งในอดีตนีเ้อง  น่าจะเป็นท่ีมาของช่ือชุมชนโบราณ
เมืองซายขาวและใช้เป็นช่ือชมุชนบ้านทรายขาวมาจนถึงปัจจบุนั  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 ภาพถ่ายทางอากาศเหนือบริเวณชมุชนบ้านทรายขาว  แสดงให้เห็นสภาพภูมิ
ประเทศบริเวณที่ตัง้ชุมชนโบราณเมืองซายขาวในที่ราบลุ่มแม่น ้าเลย (ปรับปรุงจาก 
Google Earth) 
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ภายในบริเวณบ้านทรายขาวมีร่องรอยโบราณสถานท่ีส าคญัปรากฏ
อยู ่3 แหง่ คือ   

1) วดักู่ค า อยูริ่มฝ่ังแมน่ า้เลยมีพระเจดีย์ท่ีเรียกช่ือว่า “พระธาตกุู่ค า” 
หรือ “พระธาตุกุดเรือค า” เป็นพระเจดีย์ทรงแปดเหล่ียมศิลปะลาว  อายุ
ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 23-24  ปัจจุบนัได้รับการบูรณะจนเปล่ียนรูปทรง
ใหม่  และมีพระพุทธรูปปนูปัน้ศิลปะล้านช้าง  ฝีมือช่างพืน้บ้าน  ขนาดหน้า
ตกัประมาณ 1.80 เมตร เป็นพระประธานในโบสถ์ อายปุระมาณพทุธศตวรรษ
ท่ี 22-24  

2) วดัเทิง เป็นวดัร้างท่ีอยู่บนเนินกลางชุมชนบ้านทรายขาว  มีซาก
วิหารหลงเหลืออยู ่  

3) วัดโพธ์ิเย็น ตัง้อยู่บริเวณริมฝ่ังแม่น า้เลยมีพระพุทธรูปปูนปัน้
ศลิปะล้านช้าง  ฝีมือชา่งพืน้บ้าน  ขนาดหน้าตกัประมาณ 1.20 เมตร เป็นพระ
ประธานในโบสถ์ อายุประมาณพุทธศตวรรษท่ี 22-24  และวดัทุ่ง ซึ่งเป็นวดั
ร้างอยู่นอกชมุชนบ้านทรายขาวทางทิศตะวนัออก  ปรากฏร่องรอยซากวิหาร
แต่ถูกท าลายจนไม่เหลือรูปทรงสถาปัตยกรรม  โบราณสถานเหล่านีเ้ป็น
หลักฐานทางโบราณคดีท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็นชุมชนโบราณเมืองซาย
ขาวในอดีตได้เป็นอยา่งดี 
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ภาพที่ 4 พระธาตุกุดเรือค าหรือพระธาตุกู่ค า วดักู่ค า บ้านทรายขาว เป็นพระเจดีย์
ส าคญักลางชุมชนโบราณเมืองซายขาว และมีต านานท้องถ่ินระบวุ่าเจ้าฟ้าร่มขาวสร้าง
ข้ึน เดิมเป็นพระเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมศิลปะลาว ในราวพทุธศตวรรษที่ 23-24 ปัจจุบนั
ไดร้บัการบูรณะจนเปลีย่นรูปทรงอย่างทีป่รากฏในภาพ 
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ภาพที่ 5 โบราณสถานวดัเทิง(ร้าง) ตัง้อยู่บนเนินสูงกลางชุมชนบ้านทรายขาว ถือเป็น
หลกัฐานทางโบราณคดีที่สะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของเมืองซายขาวในช่วงพทุธ
ศตวรรษที่ 21-23 และผลกระทบของชุมชนโบราณแห่งนี้ที่ได้รับในช่วงศึกเจ้าอนุวงศ์ 
(พ.ศ.2369-2370) 
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 นอกจากนี ้ ทางทิศตะวนัออกของวัดกู่ค าริมฝ่ังแม่น า้เลยยงัมีพืน้ท่ี
สาธารณะท่ีเป็นท่ีตัง้ของศาลหรือหอโฮงเจ้าฟ้าร่มขาว  ซึง่เช่ือวา่เป็นท่ีสิงสถิต
ของวิญญาณเจ้าฟ้าร่มขาว  อดีตเจ้าเมืองซายขาวตามความเช่ือของชาวบ้าน 
(เผ่ียน  อินทรา, 2558)  เม่ือพิจารณาจากสภาพพืน้ท่ีและความรับรู้ท่ีสืบทอด
มาของชาวบ้านมีความเป็นไปได้ว่าบริเวณนีอ้าจเคยเป็นท่ีตัง้ของกลุ่มเรือน
ผู้ปกครองเมืองซึ่งมีสถานะเป็น “โฮง” หรือศนูย์กลางการปกครองของเมือง
ซายขาวในอดีตก็เป็นได้  ทัง้นีบ้ริเวณดงักลา่วก็อยูใ่กล้กบัวดักู่ค าซึง่มีพระธาตุ
กู่ค า พระเจดีย์ส าคญัของเมืองและนา่จะเป็นวดัเดียวกนักบัช่ือ “วดักลางเมือง
ซายขาว” ท่ีปรากฏในจารึกฐานพระพทุธรูปพระบางเมืองเลย พ.ศ.2255 ด้วย 
(คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตฯุ, 2544: 65) ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงความเป็นพืน้ท่ีกลางเมืองของบริเวณนีอี้กด้วย   
  ในขณะท่ีฝ่ังขวาของแม่น า้เลยตรงข้ามต าแหน่งท่ีตัง้วดักู่ค าและหอ
เจ้าฟ้าร่มขาวเยือ้งไปทางทิศตะวันออกเล็กน้อย  ซึ่งมีลักษณะเป็นเนินดิน
ปัจจุบนัเป็นท่ีตัง้ของวดัป่าวงัทรายขาว  มีการขุดพบโครงกระดกูมนุษย์ท่ีฝัง
อยู่ในดินไม่ลึกมาก  ไม่พบเคร่ืองปัน้ดินเผาหรือโบราณวัตถุ สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์อยู่ใกล้เคียงอย่างท่ีเคยพบตามโครงกระดูกสมัยก่อน
ประวตัิศาสตร์โดยทัว่ไป  ผู้ เขียนจึงสนันิษฐานว่าโครงกระดกูมนุษย์ดงักล่าว
น่าจะมีอายุไม่เก่าจนถึงสมยัก่อนประวัติศาสตร์  แต่น่าจะเป็นโครงกระดกู
ของศพมนุษย์ท่ีถูกฝังในสมัยประวัติศาสตร์  ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าเนินดิน
บริเวณวดัป่าวงัทรายขาวอาจจะเป็นสุสานหรือป่าช้าของชุมชนโบราณเมือง
ซายขาวก็เป็นได้  เพราะชาวบ้านทรายขาวก็เรียกบริเวณนีว้่า “โนนป่าช้า” มา
ช้านานก่อนมีการสร้างวดัป่าวงัทรายขาวแล้ว (เผ่ียน  อินทรา, 2558) 
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ร่องรอยการเข้ามาของผู้คนในที่ราบลุ่มแม่น า้เลยตอนบนก่อน
การเกดิเมืองซายขาว 
  สภาพภูมิประเทศท่ีแวดล้อมชมุชนโบราณเมืองซายขาวส่วนใหญ่จะ
เป็นทิวเขาท่ีสลับซับซ้อน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทิวเขาภูหลวงทางด้านทิศ
ตะวันตกซึ่งเป็นพืน้ท่ีป่าต้นน า้ของแม่น า้เลยก่อนท่ีจะไหลผ่านบริเวณบ้าน
ทรายขาว  ได้มีการพบร่องรอยการอาศัยอยู่ของมนุษย์ในสมัยก่อน
ประวตัศิาสตร์หลายแหง่กระจายอยู่ตามท่ีราบหบุเขา   
  จากการส ารวจและขุดค้นแหล่งโบราณคดีต่างๆ   ในเขตพืน้ท่ี  
“โครงการผามอง” ท่ีครอบคลมุบริเวณส่วนหนึ่งของจงัหวดัเลย  อดุรธานีและ
หนองคาย  ได้พบวา่มีหลกัฐานทางด้านโบราณคดีสมยัก่อนประวตัิศาสตร์อยู่
อย่างหนาแน่นเป็นกลุ่มใหญ่อยู่บริเวณลุ่มแม่น า้เลยตอนต้นในท้องท่ีอ าเภอ
วงัสะพงุ  จงัหวดัเลย  ในการส ารวจได้พบหลกัฐานบนเนินดินหลายแหง่  ทาง
เจ้าหน้าท่ีโครงการได้ท าการขุดค้นแหล่งโบราณคดีจ านวน 6 แห่ง  พบ
หลกัฐานทางโบราณคดีหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นขวานหินขดัและเคร่ืองมือ
เหล็ก  ในบทความนีผู้้ เขียนขอเรียกรวมๆ ว่า “แหล่งโบราณคดีสมัยก่อน
ประวตัิศาสตร์ในเขตลุ่มน า้เลยตอนต้น” ซึ่งพอจะเรียงล าดบัอายสุมยัของแต่
ละแหง่ได้ดงันี ้  
  1) แหล่งบ้านนามลูตุน่พบหลกัฐานท่ีเป็นวฒันธรรมอยู่ในยคุหินใหม่ 
2) แหล่งบ้านหวันาสนันิษฐานว่าจะเป็นยคุคาบเก่ียวกนัระหว่างสมยัหินใหม่
ตอนปลายกบัยคุโลหะ 3) แหลง่บ้านหนองบวัหลกัฐานท่ีพบเป็นวฒันธรรมอยู่
ในยุคโลหะตอนปลาย 4) แหล่งบ้านกกเกลีย้งพบหลกัฐานท่ีเป็นวฒันธรรม
อยู่ในยุคโลหะตอนปลาย 5) แหล่งบ้านห้วยสีเสียดสันนิษฐานว่าจะเป็นยุค
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โลหะตอนปลาย และ 6) แหล่งบ้านนาวัวหลกัฐานท่ีพบอยู่ในยุคโลหะตอน
ปลาย (สรุพล  ด าริห์กลุ, 2549: 23-32) 
 ในขณะเดียวกัน  ก็มีรายงานการพบภาพเขียนสีหรือศิลปะถ า้
สมยัก่อนประวตัศิาสตร์ตามเพิงผาและผนงัถ า้จ านวนมากกระจายอยูใ่นพืน้ท่ี
ใกล้เคียงอีกด้วย เช่น  ถ า้คิววิว  ถ า้ผาฆ้อง 1  ถ า้ผาฆ้อง 2  ถ า้พระ  ถ า้มือ  
ถ า้ลายแทง  ถ า้ฝ่ามือ  อ าเภอภูกระดงึ  ถ า้มโหฬาร  ถ า้สงู  อ าเภอหนองหิน  
เป็นต้น  ภาพเขียนสว่นใหญ่นิยมใช้สีแดง  เป็นภาพฝ่ามือ  ภาพสตัว์  ภาพคน  
และภาพเรขาคณิตแบบตา่งๆ (กรมศลิปากร, 2531: 81-84) 
 เม่ือเข้าสูส่มยัประวตัิศาสตร์ยคุแรกไมมี่การค้นพบเอกสารหรือบนัทึก
ท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรเก่ียวกับการตัง้ถ่ินฐานของมนุษย์ในพืน้ท่ีราบลุ่ม
แม่น า้เลยตอนบน  แต่ก็มีการค้นพบร่องรอยชุมชนโบราณและเสมาหินท่ี
เก่ียวเน่ืองกับพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาสมัยทวารวดีในบริเวณทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของบ้านทรายขาว  อนัเป็นเขตบ้านบุ่งผกัก้าม  ต าบล
วังสะพุง  อ าเภอวังสะพุง  จากรายงานการส ารวจทางโบราณคดีระบุว่ามี
ร่องรอยเนินดนิคอ่นข้างกว้างใหญ่มาก  บริเวณขอบของเนินดินมีร่องรอยทาง
น า้ไหล   บางตอนมีลักษณะเป็นคนู า้คนัดินท่ีน่าจะเกิดจากการกระท าของ
มนุษย์  มีน า้ขงัอ้อมโดยรอบ  บริเวณเนินดินเป็นช่วงๆ และมีทางระบายน า้
ไหลลงสู่แม่น า้เลยทางด้านทิศตะวนัตก  ปัจจบุนัเนินดินแห่งนีเ้ป็นท่ีท าไร่ของ
ชาวบ้านและส่วนหนึ่งเป็นป่าช้าของหมู่บ้าน  บริเวณท่ีพบเสมาหินเม่ือแรก
พบวางนอนอยู่พืน้ดินจ านวน 13 หลัก  โดยวางนอนอยู่ ท่ีกลางเนินดิน  
(สมชาต ิ มณีโชต,ิ 2534: 91)  ปัจจบุนันีถ้กูน าไปรวบรวมไว้ท่ีวดัพทัธสีมาราม  
บ้านบุง่ผกัก้าม  ด้านหลงัโรงพยาบาลวงัสะพงุ 
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  นอกจากนี ้ ยงัมีการค้นพบเสมาหินหลกัหนึ่งท่ีบ้านกกเกลีย้ง  ต าบล
ผาบิง้ อ าเภอวังสะพุง ซึ่งอยู่ฝ่ังขวาแม่น า้เลยทางทิศตะวันออกของบ้าน
ทรายขาวลงมาประมาณ 5 กิโลเมตร  เสมาหินท่ีพบท่ีบ้านกกเกลีย้งมีการ
แกะสลกัลวดลายเป็นรูปสถปูท่ีกึ่งกลางเสมา  แต่ท่ีส่วนล่างของสถปูได้สลกั
เป็นรูปหม้อน า้ซ้อนกันถึงสองใบ  โดยเฉพาะบริเวณด้านข้างของหม้อน า้ทัง้
สองใบ  มีลายพนัธุ์พฤกษาสลกัประกอบไว้ด้วย  ถดัจากปากหม้อน า้ใบซ้อน
อยู่ข้างบนสลักเป็นพุ่มทรงกรวยยอดแหลม  แต่ส่วนยอดนัน้หักหายไป 
(สมชาติ มณีโชติ, 2534: 93)  และมีการพบชิน้ส่วนฐานเสมาหินอยู่ภายใน
บริเวณวดักู่ค าในชมุชนบ้านทรายขาวด้วย 
 เม่ือพิจารณาจากหลกัฐานทางโบราณคดีและลกัษณะทางศลิปกรรม  
ท าให้ก าหนดอายุและรูปแบบทางศิลปกรรมได้ว่าเสมาหินท่ีมีพบในเขต
จงัหวดัเลย  วา่เป็นสิ่งท่ีสร้างขึน้ระหวา่งพทุธศตวรรษท่ี 13-16  มีลกัษณะเป็น
ศลิปะแบบทวารวดี(สมชาต ิมณีโชต,ิ 2534: 101)  ซึง่สะท้อนให้เห็นวา่ในช่วง
ประมาณพทุธศตวรรษท่ี 16 อย่างน้อยเป็นต้นมา  บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น า้เลย
ตอนบนได้มีมนุษย์มาตัง้ถ่ินฐานเป็นชุมชนแล้ว   ต่อมาชุมชนในวฒันธรรม
ทวารวดีนีน้่าจะมีพฒันาการของชุมชนใหญ่ขึน้  และขยบัถ่ินฐานไปทางทิศ
ตะวันตกตามล าแม่น า้เลย  ดังปรากฏร่องรอยวัฒนธรรมสมัยทวารวดีอีก
หลายแห่งในลุ่มแม่น า้เลย (ธีระวฒัน์  แสนค า, 2558ก: 9-16)  และปรากฏ
หลกัฐานความเป็นเมืองขึน้อย่างชดัเจนในหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ในราว
พทุธศตวรรษท่ี 18-19 ในบริเวณท่ีเป็นชมุชนบ้านทรายขาวในปัจจบุนั 
  แตอ่ยา่งไรก็ดี  เน่ืองจากเราไมพ่บหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ท่ีแสดง
ให้เห็นถึงเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ภายในบริเวณชุมชนโบราณเมืองซายขาวใน
ชว่งเวลาดงักลา่ว  จงึยากท่ีจะสนันิษฐานได้ว่ากลุม่คนท่ีเข้ามาตัง้ถ่ินฐานและ
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สร้างบ้านแปงเมืองขึน้ในบริเวณนีเ้ป็นคนกลุ่มใด  และมีรูปแบบวิถีชีวิตทาง
สงัคมเป็นเชน่ใด  ซึง่ยงัจะต้องมีการศกึษาวิจยัอยา่งลุม่ลกึตอ่ไป 
 
ก าเนิดเมืองซายขาวกับสถานะเมืองชายแดนของอาณาจักร
ล้านช้าง  
 เมืองซายขาวเป็นสว่นหนึง่ของราชอาณาจกัรกรุงศรีสตันาคนหุตหรือ 
“อาณาจกัรล้านช้าง” อยา่งชดัเจนมาจนถึงปี พ.ศ.2371  ท่ีราชส านกัล้านช้าง
เวียงจนัทน์ล่มสลาย  ก่อนท่ีจะอยู่ภายใต้การปกครองของราชส านกัสยามท่ี
กรุงเทพมหานคร  เน่ืองจากปรากฏในนิทานขุนบรมราชาซึ่งเป็นหลักฐาน
ประวัติศาสตร์ท่ีส าคัญของล้านช้างท่ีกล่าวย้อนไปถึงสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ ม 
(ครองราชย์ พ.ศ.1896-1936) ซึง่กลา่วถึงเมืองซายขาว  ทัง้ยงัระบวุา่เจ้าเมือง
ซายขาวเป็น “ขุนใหญ่ขอบเมือง” ท่ีดแูลด่านสามหม่ืนร่วมกับเมืองแก่นท้าว
และเมืองหนองบวั  หลงัจากท่ีพระเจ้าฟ้างุ้มได้ท าสงครามรวบรวมบ้านเมือง
ให้เป็นปึกแผ่นจนเป็นอาณาจกัรล้านช้างหรืออาณาจกัรกรุงศรีสตันาคนหุต  
ดงัปรากฏในพงศาวดารความว่า “...ขุนใหญ่ขอบเมืองแก่นท้าว  เจ้าเมือง
หนองบวั  เจ้าเมืองซายขาว  เอาด่านสามหมื่น  ขุนทัง้มวลฝงูนี้พระยาฟ้าให้
รักษาขอบเมืองลานช้างแล” (กรมศลิปากร, 2545: 156) 
  จากหลกัฐานข้างต้นแสดงให้เห็นว่าเมืองซายขาวมีพัฒนาการความ
เป็นชมุชนระดบัเมืองแล้ว  อย่างน้อยก็เป็นเมืองท่ีดแูลชายแดนเน่ืองจากอยู่
ใกล้กบัดา่นสามหม่ืนหรือมีสถานะเป็นเมืองดา่น (ดวงไช หลวงพะสี, 2001 ข: 
31) คู่กับเมืองหนองบวัและเมืองแก่นท้าวมาตัง้แต่พุทธศตวรรษท่ี 19 เป็น
อยา่งน้อย   
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ส าหรับดา่นสามหม่ืนท่ีปรากฏในพงศาวดารนัน้  สรุศกัดิ์  ศรีส าอาง
สนันิษฐานว่าคือบริเวณหนองสามหม่ืน หรือท่ีตัง้ของพระธาตหุนองสามหม่ืน  
ในเขตอ าเภอภเูขียว  จงัหวดัชยัภมูิในปัจจบุนั (สรุศกัดิ ์ ศรีส าอาง, 2545: 46-
47) แตผู่้ เขียนสนันิษฐานว่าดา่นสามหม่ืนน่าจะอยู่บริเวณชอ่งเขาภูสามหม่ืน  
บนเส้นทางโบราณระหว่างเมืองนครไทยกับเมืองซายขาวและเมืองด่านซ้าย
มากกว่า  เพราะมีหลักฐานปรากฏทัง้ทางสภาพภูมิศาสตร์และเอกสาร
โบราณท่ีกลา่วถึงความเป็นเขตแดนกนัระหวา่งอาณาจกัรสยามกบัอาณาจกัร
ล้านช้าง  และบริเวณภูสามหม่ืนยงัอยู่ในต าแหน่งกึ่งกลางใกล้กับเมืองแก่น
ท้าว  เมืองหนองบวัและเมืองซายขาวมากกว่าท่ีหนองสามหม่ืน (ธีระวัฒน์  
แสนค า, 2558 ข: 56-57)  ทัง้ยงัปรากฏหลกัฐานความเป็นเส้นทางคมนาคม
โบราณระหวา่งอาณาจกัรสยาม (ด้านเมืองเพชรบรูณ์) กบัอาณาจกัรล้านช้าง
ในบริเวณนีเ้ร่ือยมาจนถึงปลายพทุธศตวรรษท่ี 24 ก่อนจะมีการตดัถนนใหม่
ดงัท่ีปรากฏเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2016 (หล่มเก่า-วังสะพุง) ใน
ปัจจบุนั (ธีระวฒัน์  แสนค า, 2556: 113-119)   
  นอกจากหลกัฐานดงักล่าวยงัแสดงให้เห็นว่าเมืองซายขาวเป็นส่วน
หนึ่งของอาณาจกัรล้านช้างตัง้แต่เร่ิมมีพฒันาการความเป็นรัฐแบบจารีตใน
รัชกาลพระเจ้าฟ้างุ้มแล้ว  แตค่งมีโครงสร้างความสมัพนัธ์เป็นไปอยา่งหลวมๆ 
เท่านัน้  เพราะราชส านักต้องการเพียงการส่งเคร่ืองบรรณาการตรงตาม
ก าหนด  เจ้าเมืองต้องมาเข้าเฝา้อย่างสม ่าเสมอ  ต้องเตรียมพร้อมท่ีจะส่งคน
และอาวธุมาให้เม่ือถกูเรียก  โดยท่ีเจ้าเมืองก็เป็นอิสระในการปกครองตนเอง 
(มาร์ติน สจ๊วต-ฟอกซ์, 2553: 12-13)  ภายหลงัราชส านกัอาณาจกัรล้านช้าง
จึงเร่ิมใช้วิธีการปกครองท่ีรัดกุมยิ่งขึน้  เช่น  การส่งเจ้านายหรือเชือ้พระวงศ์
มาปกครอง  เป็นต้น 
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ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองเมืองซายขาวกับราชส านัก
ล้านช้างในต้นพุทธศตวรรษที่ 20 - 21 
  จากสถานะความเป็นเมืองหน้าด่านและตัง้อยู่ในบริเวณท่ีราบลุ่ม
แม่น า้เลยท าให้เมืองซายขาวเป็นเมืองใหญ่ท่ีมีความส าคญัเมืองหนึ่งส าหรับ
ราชส านักล้านช้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 20-21  
นอกจากนี ้ยงัพบวา่ผู้ปกครองเมืองซายขาวมีความสมัพนัธ์ทางเครือญาติกับ
พระมหากษัตริย์ของอาณาจักรล้านช้างด้วย  ดังปรากฏหลักฐานว่ามี
พระมหากษัตริย์ล้านช้างอย่างน้อย 2 พระองค์  ท่ีเคยเป็นเจ้าเมืองซายขาว
ก่อนเสดจ็ขึน้ครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ท่ีเมืองหลวงพระบาง  คือ   
 1. พระยาไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้ว  พระยาไชยจกัรพรรดิแผ่นแผ้ว
ปรากฏพระนามเดิมในพงศาวดารล้านช้างตามถ้อยค าในต้นฉบับเดิมว่า 
“ท้าวลือไชย” (กรมศิลปากร, 2506: 157)  เป็นพระโอรสองค์ท่ี 3 ของพระยา
สามแสนไท พระมหากษัตริย์หลวงพระบาง  พระองค์ได้เป็นเจ้าเมืองซายขาว
ก่อนขึน้เสวยราชย์มีพระนามว่า “เจ้าซายมอย” (ซายด า) (กรมศิลปากร, 
2506: 157) หรือ “พระซายมยู” (กรมศลิปากร, 2529: 330) 
  หลงัจากท่ีพระยาสามแสนไทสวรรคต  ท้าวลือไชยได้ขึน้ครองราชย์
ต่อจากพระบิดา  ทรงมีพระนามว่า “พระยาไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้ว” (กรม
ศลิปากร, 2507: 170-171) จากการตรวจสอบหลกัฐานของสรุศกัดิ ์ ศรีส าอาง  
พบว่าพระองค์ครองราชย์ราวปี พ.ศ.1992 จนถึงปี พ.ศ.2023  รวมระยะ
ครองราชย์ทัง้สิน้ได้ 31 ปี (สรุศกัดิ ์ ศรีส าอาง, 2545: 65)  
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 ในช่วงท่ีพระยาไชยจกัรพรรดิแผ่นแผ้วปกครองเมืองซายขาวนัน้  ไม่
ปรากฏหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ท่ีกล่าวถึงพระกรณียกิจของพระองค์ แต่
การท่ีพระองค์ได้ปกครองเมืองซายขาวก่อนขึน้ครองราชย์นัน้  ได้สะท้อนให้
เห็นถึงความส าคัญของเมืองซายขาวว่าเป็นเมืองใหญ่ และบทบาทของ
พระองค์ในฐานะผู้ปกครองเมืองซายขาวซึง่เป็นเมืองหน้าดา่น การท่ีพระองค์
เคยปกครองเมืองซายขาวซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านต่อแดนกับอาณาจกัรกรุงศรี
อยุธยานีเ้อง  ท่ีน่าจะท าให้พระองค์มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกับราชส านักกรุงศรี
อยธุยาอยู่มาก  ดงัปรากฏหลกัฐานในฝ่ายลาวว่า  ในพระราชพิธีราชาภิเษก
ของพระองค์ สมเดจ็พระอินทราชา พระมหากษัตริย์กรุงศรีอยธุยาได้สง่เคร่ือง
มงคลราชบรรณาการมาชว่ยสมโภชเป็นอนัมาก (สิลา  วีระวงส์, 2549: 68)   
 2. พระยาสุวรรณบัลลังก์  พระยาสวุรรณบลัลงัก์มีพระนามเดิมว่า 
“ท้าวแท่นค า”  พงศาวดารบางฉบบัเขียนว่า “ท้าวแท่งค า” (กรมศิลปากร, 
2507: 173-174) เป็นพระโอรสองค์ท่ี 2 ของพระยาไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้ว 
พระมหากษัตริย์ของหลวงพระบาง พระองค์ได้เป็นเจ้าเมืองทรายขาวตอ่จาก
พระบิดา เน่ืองจากพระบิดาได้เสด็จไปครองราชย์เป็นกษัตริย์ท่ีเมืองหลวง
พระบาง  ปรากฏพระนามขณะปกครองเมืองทรายขาวว่า “พระยาซายขาว” 
หรือ “พระยาซ้ายขาว” (สรุศกัดิ ์ ศรีส าอาง, 2545: 71) 
 หลังจากท่ีพระยาไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้วสวรรคต  พระยาซายขาว 
(ท้าวแท่นค า) ได้ขึน้ครองราชย์ต่อจากพระบิดา  ทรงมีพระนามว่า “พระยา
สวุรรณบลัลงัก์” (กรมศิลปากร, 2507: 174) จากการตรวจสอบหลกัฐานของ
สรุศกัดิ์  ศรีส าอางพบว่า  พระองค์ครองราชย์ราวปี พ.ศ.2023 จนถึงปี พ.ศ.
2029 รวมระยะครองราชย์ทัง้สิน้ได้ 7 ปี (สรุศกัดิ ์ ศรีส าอาง, 2545: 70) 
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  พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยธุยา  ฉบบัหลวงประเสริฐอกัษรนิติ์  ได้
กล่าวถึงการท่ีสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้
อภิเษกพระยาซายขาวหรือท้าวแท่นค า เจ้าเมืองซายขาวขึน้เป็นกษัตริย์ของ
ล้านช้างสืบแทนพระยาไชยจกัรพรรดิแผ่นแผ้ว พระราชบิดาท่ีเสด็จสวรรคต
ในปี พ.ศ.2023  “ศกัราช 842 ชวดศก (พ.ศ.2023) พญาลานชางถึงแก่กรรม
แลพระราชทานให้อภิเษกพญาซายขาวเป็นพญาลานชางแทน”  (กรม
ศลิปากร, 2542: 217)  
  หลงัจากท่ีพระยาสวุรรณบลัลงัก์ขึน้ครองราชย์แล้ว  พระองค์ก็ทรงตัง้
ให้ท้าวของ  พระอนชุาซึ่งเป็นเจ้าเมืองเชียง  ให้มาเป็นเจ้าเมืองซายขาวแทน
พระองค์ (กรมศิลปากร, 2506: 159)  แต่ไม่ปรากฏหลกัฐานว่าท้าวของเป็น
เจ้าเมืองซายขาวนานเทา่ใด  และมีใครมาเป็นเจ้าเมืองคนถดัไป 
  ในช่วงเวลาท้ายๆ ท่ีพระยาสุวรรณบลัลงัก์หรือท้าวแท่นค าปกครอง
เมืองซายขาวในต าแหน่ง “พระยาซายขาว” นัน้  ปรากฏข้อมลูว่า  ในปี พ.ศ.
2022 จกัรพรรดิรัฐเวียดนามได้น ากองทพัญวนยกมาตีเมืองหลวงพระบางใน
รัชกาลของพระยาไชยจกัรพรรดิแผ่นแผ้ว พระบิดาของพระองค์  กองทพัของ
พระยาไชยจกัรพรรดแิผน่แผ้วพ่ายตอ่กองทพัญวนท่ีปากน า้พนู  จงึถอยร่นลง
มาถึงเมืองเชียงคาน จงึมีรับสัง่ให้ท้าวแทน่ค าน าก าลงัทหารจากเมืองซายขาว
ต่อสู้กับกองทพัญวนท่ีปากน า้พูน  ท้าวแท่นค าน าทหารขบัไล่ทหารญวนไป
จนถึงเมืองหลวงพระบาง  และแตกพ่ายออกจากแดนลาวได้ส าเร็จ  จากนัน้
พระองค์ได้ลงมาอัญเชิญพระยาไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้วท่ีเมืองเชียงคานให้
กลบัไปครองราชย์ท่ีเมืองหลวงพระบาง  แตพ่ระยาไชยจกัรพรรดิแผ่นแผ้วขอ
ประทบัท่ีเมืองเชียงคานจนสวรรคตในปีตอ่มา  ครัง้นัน้ ท้าวแทน่ค าจงึให้ก่อ 
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เจดีย์บรรจุพระอัฐิของพระยาไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้ว แล้วสร้างพระพุทธรูป
องค์หนึ่งถวายท่ีวดัสบเชียงคาน  (กรมศิลปากร, 2506: 158 -159-159 ; สิลา  
วีระวงส์, 2549: 69-72)  ปัจจุบันอยู่ในเขตเมืองสานะคาม แขวงไซยะบุรี  
ประเทศลาว  ตรงข้ามกบัอ าเภอเชียงคาน  จงัหวดัเลย       
  จากหลกัฐานดงักล่าว  ได้แสดงให้เห็นว่าเมืองซายขาวเป็นเมืองท่ีมี
ผู้คนอาศยัอยู่เป็นจ านวนมาก  จึงท าให้มีกองทพัท่ีแข็งแกร่ง  สามารถยกทพั
ขึน้ไปช่วยขับไล่กองทัพญวนออกจากเมืองหลวงพระบางได้  ทัง้ท่ีกองทัพ
เมืองหลวงพระบางนัน้ถูกกองทพัญวนตีแตกพ่ายจนต้องถอยร่นลงมาเมือง
เชียงคาน  ดงันัน้ ในสมยัท่ีพระยาสวุรรณบลัลงัก์ปกครองเมืองซายขาว  กลุม่
ผู้ปกครองและชาวเมืองนา่จะมีความสมัพนัธ์กนักบัราชส านกัและผู้คนท่ีเมือง
หลวงพระบางอย่างแนบแน่น  แตห่ลงัจากท่ีท้าวของมาเป็นเจ้าเมืองซายขาว
ต่อจากพระองค์แล้วก็แทบจะไม่ปรากฏหลักฐานกล่าวถึงบทบาทและ
ความส าคญัของเมืองซายขาวเลย  อาจจะเป็นเพราะท้าวของไม่ได้ถูกเลือก
ขึน้เป็นพระมหากษัตริย์ลาว  จึงท าให้เมืองนีไ้มค่อ่ยปรากฏบทบาทและคงท า
ให้ความสมัพันธ์ของผู้ปกครองเมืองกับราชส านักอาณาจักรล้านช้างลดลง
ตามไปด้วย   
 นอกจากนี ้ เติม วิภาคย์พจนกิจ ได้สันนิษฐานไว้ว่าบริเวณบ้าน
ทรายขาวน่าจะตรงกับ “บ้านเซไล” ตามรายงานของพระยาท้ายน า้ท่ีได้ออก
ส ารวจเขตแขวงเมืองตา่งๆ ในแถบลุ่มแม่น า้เลย  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หวัได้โปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านเซไลขึน้เป็นเมืองเลยในปี พ.ศ.2396  
เพราะบริเวณบ้านทรายขาว  อ าเภอวงัสะพงุเด๋ียวนีมี้ร่องรอยความเป็นเมือง
เก่ามาก่อน (เติม วิภาคย์พจนกิจ, 2542: 270-272)  ท าให้ข้อมูลดงักล่าวถกู
ถ่ายทอดและเผยแพร่อย่างต่อเน่ืองเร่ือยมาเม่ือมีการกล่าวถึงประวตัิศาสตร์
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จงัหวดัเลย โดยเรียกช่ือวา่ “เมืองเซไลทรายขาว”  และตอ่มานายแพทย์อเุทือง  
ทิพรส  อดีตสาธารณสุขจงัหวดัเลย ยงัได้อ้างว่ามีบนัทึกในลกัษณะต านาน
กล่าวถึงการปกครองเมืองเซไลในสมุดข่อยท่ีนายห า อุทธตรี  ชาวบ้าน
ทรายขาว  อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พบในขณะบรรพชาท่ีวัดกู่ค าเม่ือปี 
พ.ศ.2471  ซึง่แบง่ออกเป็น 5 ยคุ  ได้แก่   
  1) ยคุเจ้าฟ้าร่มขาวซึง่มีความสมัพนัธ์กบัพระมหากษัตริย์ลาวท่ีเมือง
หลวงพระบาง  ยุคนีมี้การสร้างพระธาตกุุดเรือค าขึน้ 2) ยุคท้าวหล้าน า้ซึ่งมี
การสร้างวดัเทิง 3) ยคุท้าวศลิามีการสร้างวดัทุ่งและแตล่ะครัวเรือนจะต้องส่ง
ส่วยด้วยผ้าขาวเรือนละ 1 วาให้แก่เมืองหลวงพระบาง 4) ยคุท้าวสายเดือนมี
การสร้างวดัตาล (ปัจจบุนัคือวดัโพธ์ิเย็น) และชาวเมืองเซไลยงัต้องสง่ส่วยผ้า
ขาวอยู่เป็นประจ า 5) ยคุท้าวเตือนสขุ  ซึ่งเมืองเซไลก็เกิดทพุภิกขภยัข้าวยาก
หมากแพงฝนฟ้าไม่ตก  ทัง้มีโรคระบาดเกิดขึน้  ท้าวเตือนสุขจึงอพยพ
ชาวเมืองออกจากเมืองเซไลไปถึงบริเวณปากห้วยหมานไหลตกแม่น า้เลย  
เห็นมีชัยภูมิเหมาะสมจึงให้ผู้คนท่ีอพยพมาตัง้บ้านเรือนขึน้แล้วเรียกช่ือว่า 
“บ้านแฮ่” (ในส าเนียงท้องถ่ินออกเสียงว่า “แห่” มีความหมายตรงกับค าว่า 
“แร่” ในภาษาไทย) พร้อมทัง้สร้างวดัศรีภูมิและหลอ่พระพทุธรูปขึน้ในปี พ.ศ.
2220 (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตฯุ, 2544: 62-63) 
  จากบนัทึกดงักล่าวนายแพทย์อุเทืองได้น ามาเผยแพร่ให้เป็นท่ีรับรู้
อย่างกว้างขวาง  และเกิดเป็นความเช่ือฝังแน่นในความรู้สึกและการรับรู้ของ
ชาวเมืองเลยไม่น้อยกว่า 50 ปีมาแล้ว  มีการสร้างหอโฮงเจ้าฟ้าร่มขาวขึน้ท่ี
บริเวณริมฝ่ังแม่น า้เลยทางทิศตะวันออกวัดกู่ค า และมีการประทับทรงของ
เจ้าฟ้าร่มขาว ตลอดจนมีการเลีย้งหอบูชาเจ้าฟ้าร่มขาวเป็นประจ าทกุปี  แต่
ทว่าข้อมลูท่ีถกูอ้างว่าเป็นบนัทึกต านานเจ้าฟ้าร่มขาวท่ีพบนัน้กลบัมีลกัษณะ
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ท่ีขัดแย้งกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีมีอยู่  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พงศาวดารเมืองหลวงพระบางและนิทานขนุบรมราชา พงศาวดารล้านช้างซึ่ง
เป็นหลกัฐานส าคญัในการศกึษาพฒันาการทางประวตัิศาสตร์ในอาณาจักร
ล้านช้าง  และปัจจุบนัสมุดข่อยต้นฉบบัก็สูญหายไปแล้วจึงยากท่ีจะน ามา
ตรวจสอบหลกัฐานได้  แตอ่ยา่งไรก็ดี  บนัทกึต านานเจ้าฟ้าร่มขาวก็ยงัถือเป็น
อีกหลักฐาน ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้ปกครองเมือง
ซายขาวกบัราชส านกัล้านช้างท่ีเมืองหลวงพระบางท่ีเกิดขึน้ได้อีกทางหนึง่ 
 
เมืองซายขาวในพุทธศตวรรษที่ 22 - 23 
   หลังจากมีความเปล่ียนแปลงทางการเมืองและสังคมเกิดขึน้ใน
อาณาจกัรล้านช้าง  สืบเน่ืองจากพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรงย้ายเมืองหลวง
ของอาณาจกัรล้านช้างจากเมืองหลวงพระบางลงมาอยู่ท่ีเมืองเวียงจนัทน์ใน
ปี พ.ศ. 2103 (สรุศกัดิ ์ ศรีส าอาง, 2545: 96-98)  ซึง่เป็นท่ีราบลุม่ท่ีกว้างใหญ่
กว่า  ท าให้มีการโยกย้ายผู้คนครัง้ใหญ่ในอาณาจกัรล้านช้าง  และยงัพบว่า
การปกครองภายในเมืองซายขาวก็ถูกลดฐานะความส าคญัจากราชส านัก
ล้านช้างลงด้วย  เน่ืองจากว่าก่อนหน้านีผู้้ปกครองเมืองนัน้ส่วนใหญ่ปรากฏ
หลกัฐานว่าเป็นเจ้านายหรือพระราชวงศ์จากราชส านกัล้านช้างท่ีเมืองหลวง
พระบางส่งมาปกครอง  แตใ่นช่วงเวลานีป้รากฏการเรียกช่ือเจ้าเมืองซายขาว
แค่เพียงว่า “พระยาซายขาว” (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและ
จดหมายเหตุฯ, 2544: 65) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าต าแหน่งเจ้าเมืองซายขาว
น่าจะถกูลดอ านาจ  สถานะและบทบาทลงให้เป็นเพียงแค ่ “ขนุนางท้องถ่ิน” 
ท่ีปกครองเมืองตามล าดบัเครือญาติเท่านัน้  หาได้มีความสมัพนัธ์ทางเครือ
ญาตกิบัพระมหากษัตริย์อยา่งท่ีเคยปรากฏไม่ 
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  เหตท่ีุเป็นเช่นนีอ้าจเพราะตัง้แต่รัชกาลพระวรวงษามหาธรรมิกราช 
(พ.ศ.2141-2167) เป็นต้นมา  มีการเปล่ียนสายวงศ์การปกครองของกษัตริย์
ในอาณาจักรล้านช้าง  เน่ืองจากพระองค์มีฐานะเป็นเพียงพระญาติของ
พระมหากษัตริย์ กล่าวคือไม่ได้เป็นพระราชโอรสหรือพระราชนัดดาของ
พระมหากษัตริย์องค์ก่อน  แตว่่าพระบิดาของพระองค์มีอ านาจคมุราชส านกั
ในขณะนัน้ไว้ได้  จึงถกูยกขึน้เป็นพระมหากษัตริย์ตัง้แตอ่าย ุ14 พรรษา  โดย
มีพระบิดาส าเร็จการแทน (สุรศกัดิ์  ศรีส าอาง, 2545: 70) จึงอาจท าให้เกิด
การก าจัดหรือกีดกันกลุ่มเชือ้พระวงศ์เดิมให้มีอ านาจปกครองตามเมือง
ส าคญัก็เป็นได้ 
  แต่การท่ีเมืองซายขาวตัง้อยู่บนเส้นทางคมนาคมโบราณระหว่าง
อาณาจักรสยามกับอาณาจักรล้านช้าง  ซึ่งปรากฏหลักฐานอย่างเช่นในปี 
พ.ศ.2112 พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้ยกพล 50,000 คน ช้าง 300 เชือก และ
ม้า 3,000 ตวั ลงมาทางเมืองเพชรบูรณ์  เมืองสระบุรีหมายจะเข้าตีขนาบ
ด้านหลังทัพพระเจ้าหงสาวดีตามค าขอสมเด็จพระมหินทราธิราช  แต่ถูก
กองทพัพระเจ้าหงสาวดีตีแตกกลบัไป (กรมศิลปากร, 2542 ข: 269)  เป็นต้น  
ครัง้นัน้ พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชก็คงได้อาศยัเส้นทางคมนาคมเส้นนีข้้ามไปยงั
เมืองเพชรบูรณ์  การท่ีเมืองซายขาวตัง้อยู่บนเส้นทางคมนาคมโบราณ
ระหว่างรัฐดังกล่าวนีเ้อง  น่าจะส่งผลให้เมืองซายขาวมีบทบาททางด้าน
เศรษฐกิจขึน้มาแทน   
  เส้นทางนีไ้มไ่ด้มีเพียงแตผู่้คนทัว่ไปเท่านัน้ท่ีเดินทางไปมา  หากแตมี่
กลุม่พอ่ค้าล้านช้างเป็นกลุม่คนส าคญัท่ีสญัจรไปมาบนเส้นทางนีด้้วยในช่วง 
พทุธศตวรรษท่ี 22-23  เน่ืองจากพ่อค้าล้านช้างได้มีการเดินทางขนสินค้ามา
ท าการค้าท่ีกรุงศรีอยธุยา  เพราะชว่งเวลานีก้รุงศรีอยธุยามีฐานะเป็นเมืองท่า
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ส าคญัท่ีชาวตา่งชาติ  อาทิเช่น จีน ญ่ีปุ่ น  อินเดีย อาหรับ และชาติตะวนัตก  
เดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายแลกเปล่ียนสินค้าอยู่เสมอ (ศรีศกัร วลัลิโภดม, 
2552: 68-78)  สินค้าท่ีชาวตา่งชาติต้องการส่วนใหญ่เป็นของป่าและแร่ธาตุ
ซึง่มีมากในเขตอาณาจกัรล้านช้าง  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในลุม่แมน่ า้เลย 
 ของป่าในท่ีนีห้มายถึงสตัว์และพืชท่ีมีอยู่ในป่าหรือผลผลิตท่ีได้จาก
สิ่งเหล่านัน้  ซึ่งมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ  แต่ไม่รวมต้นไม้ในฐานะท่ีเป็นวัสดุ
ก่อสร้าง  ของป่าท่ีเป็นสินค้าส าคญัของล้านช้าง  ได้แก่  ก ายาน  คร่ัง นอแรด 
งาช้าง หนังกวาง ชะมดเชียง  ส่วนแร่ธาตุ  ประกอบไปด้วย  ทองค า  เงิน  
เหล็ก  ตะกัว่และดีบกุ  ซึ่งได้จากการขดุเหมืองและร่อนแร่ตามริมฝ่ังแมน่ า้ใน
เขตอาณาจกัรล้านช้าง(วรางคณา นิพทัธ์สขุกิจ, 2550: 27- 40) สินค้าทัง้หมด
ท่ีกลา่วมานีล้้วนแตถื่อวา่เป็นสินค้าสง่ออกท่ีส าคญัของอาณาจกัรล้านช้าง  
  เม่ือพิจารณาถึงต าแหนง่ท่ีตัง้เมืองซายขาวซึ่งอยู่ในเขตลุม่แม่น า้เลย
ตอนบนแล้ว  พบวา่ในบริเวณนีเ้ป็นแหลง่ของป่าท่ีส าคญัแหง่หนึง่  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเป็นแหล่งช้างป่าและแรด  ซึ่งชาวบ้านเล่าว่ามีสตัว์ดงักล่าวอาศยัอยู่
เป็นจ านวนมากในเขตภูหลวง  (ปัจจบุนัเป็นส่วนหนึ่งของเขตรักษาพนัธุ์สัตว์
ป่าภูหลวง) ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์เป็นท่ีอยู่ของช้างป่าหลายโขลงจนถึง
ปัจจุบนั  แต่ว่าแรดนัน้ได้สูญพันธุ์จากป่านีไ้ปนานแล้ว (ดอกไม้  ณ น่าน , 
สมัภาษณ์)  งาช้างและนอแรดถือว่าเป็นสินค้าท่ีมีราคาสงูและเป็นท่ีต้องการ
อยา่งมากของพอ่ค้าชาวตา่งชาต ิ  
  และบริเวณลุ่มแม่น า้เลยยงัเป็นแหล่งแร่ธาตสุ าคญัมาจนถึงปัจจุบนั  
ในเอกสารพรรณนาภูมิสถานพระนครศรีอยธุยา  เอกสารจากหอหลวง (ฉบบั
ความสมบรูณ์)  ได้มีความตอนหนึง่กลา่วถึงเรือสินค้าจากหวัเมืองฝ่ายเหนือท่ี
น าสินค้าลงไปขายท่ีกรุงศรีอยุธยา  ว่ามีพ่อค้าหวัเมืองฝ่ายเหนือน าแร่เหล็ก
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จากบริเวณลุม่แม่น า้เลยลงไปขายท่ีทา่น า้หน้าวดัมหาธาตใุนช่วงฤดนู า้หลาก 
(วินยั  พงศ์ศรีเพียร, 2551: 90)   
  จากการส ารวจทางโบราณคดีพบแหล่งถลุงแร่เหล็กหลายแห่งในท่ี
ราบลุ่มแม่น า้เลย  เช่น  บริเวณภูขุมเหล็ก  ต าบลปากปวน  อ าเภอวงัสะพงุ  
บริเวณภูบอ่เหล็กและบ้านป่าข้าวหลาม  ต าบลนาโป่ง  อ าเภอเมืองเลย  เป็น
ต้น  มีการส ารวจทางโบราณคดีพบร่องรอยแหล่งถลุงแร่ทองค าหลายแห่ง  
เชน่  บริเวณภขูมุทอง  ต าบลปากปวน  อ าเภอวงัสะพงุ  บริเวณบ้านนาน า้มนั  
ต าบลบ้านเพีย และบริเวณภูถ า้พระ  ต าบลนาโป่ง  อ าเภอเมืองเลย  เป็นต้น 
(อดุม  ถีตปิริวตัร์, 2534: 180-187)   
 เอเจียน แอมอนิเย (ETIENNE  AYMONIER) นกัส ารวจชาวฝร่ังเศส
ท่ีเข้ามาในเขตเมืองเลยในชว่งปลายเดือนกมุภาพนัธ์ถึงต้นเดือนมีนาคม พ.ศ.
2426 ระบุว่า คนเมืองเลยจะไปคล้องช้างป่าในเขตภูหลวงและภูเขียว  ซึ่งมี
โขลงช้างป่าจ านวนมาก  และเทือกเขาในแถบนีเ้ป็นแหล่งแร่เหล็กขนาดใหญ่
มีดีบกุคณุภาพพิเศษ  มีแร่พลวงและทองแดงปนเงินด้วย (เอเจียน แอมอนิเย, 
2539: 200-201)  การพบแหลง่ของป่า  สตัว์ป่าและแหลง่ถลงุแร่ธาตตุา่งๆ ใน
ท่ีราบลุ่มแม่น า้เลยใกล้เคียงเมืองซายขาว  สะท้อนให้เห็นว่าพืน้ท่ีแห่งนีเ้ป็น
แหล่งทรัพยากรส าคญัของอาณาจกัรล้านช้าง  โดยเฉพาะแร่เหล็กท่ีน่าจะถกู
น ามาถลงุและสง่ขายเป็นสินค้าไปยงักรุงศรีอยธุยา  ซึง่อาจชว่ยสง่ผลให้เมือง 
ซายขาวมีความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและศลิปกรรมตามไปด้วย 
   ดงัปรากฏหลกัฐานวา่ในปี พ.ศ.2224  สมเดจ็ราชครูป่าหลวงได้สร้าง
พระพทุธรูปส าริดปางมารวิชยั ขนาดหน้าตกักว้างประมาณ 30 เซนตเิมตรขึน้  
ทัง้ยงัมีศรัทธาอุทิศ “ลูกหลานซุมแสนตวุงศ์เสนาทัง้ 11 ครัว” ให้เป็นข้าพระ
ด้วย(ดนพุล  ไชยสินธุ์, 2556: 1)  และในปี พ.ศ.2255  มหาสมเด็จสงัฆราชา
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เจ้าวดักลางเมืองซายขาวพร้อมด้วยพระสงฆ์ทัง้หลาย  และมีพระยาซายขาว
เป็นประธานฝ่ายคฤหสัถ์ พร้อมด้วยศรัทธามรรคนายก อบุาสกอบุาสิกาเมือง
เลยและน า้ค้อได้ร่วมกันสร้างพระพุทธรูปยืนส าริดปางห้ามสมุทร สูง 98 
เซนติเมตร  ฐานกว้าง 20 เซนติเมตรขึน้ (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสาร
และจดหมายเหตุฯ , 2544: 98) ซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปศิลปะฝีมือช่าง
พืน้บ้านอยา่งแท้จริง (ศกัดิช์ยั สายสิงห์, 2555: 208)  
  การหล่อพระพุทธรูปยืนส าริดปางห้ามสมุทรในลักษณะเดียวกับ
พระพทุธรูปพระบาง  ซึง่เป็นพระพทุธรูปส าคญัของอาณาจกัรล้านช้าง  ท าให้
พระพทุธรูปองค์นีมี้ช่ือในภายหลงัว่า “พระบางเมืองซายขาว” หรือ “พระบาง
เมืองเลย” ศกัดิช์ยั สายสิงห์ อธิบายวา่เน่ืองจากพระบางได้รับการยกยอ่งว่ามี
ความส าคัญสูงสุดองค์หนึ่งของลาว  ท าให้มีการจ าลองพระบางไปสร้าง
ประดิษฐานยงัท่ีต่างๆ จ านวนมาก  ทัง้นีก็้เพ่ือจ าลองความศกัดิ์สิทธ์ิไปสถิต 
ณ ท่ีแห่งนัน้ๆ  และพระบางจ าลององค์ต่างๆ ก็จะได้รับยกย่องให้เป็นพระ
พทุธรูปศกัดิ์สิทธ์ิประจ าเมืองหรือชมุชนนัน้ๆ (ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, 2555: 208-
209)  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหว่างเมืองซายขาวกับราชส านัก
ล้านช้างได้อีกทางหนึง่ 
  นอกจากนี ้  ยังพบว่าพระเจดีย์และพระพุทธรูปปูนปัน้ท่ีพบในเขต
ชมุชนโบราณเมืองซายขาวก็สร้างขึน้ราวประมาณพทุธศตวรรษท่ี 22-24  ทัง้
การสร้างพระพุทธรูปส าริดและศาสนสถานย่อมต้องอาศัยปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในชุมชนเป็นส าคัญ  ดังนัน้  การสร้าง
พระพุทธรูปส าริดและศาสนสถานเหล่านีจ้ึงสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรือง
ทางด้านเศรษฐกิจและศลิปกรรมในชว่งพทุธศตวรรษท่ี 22-23 ได้เป็นอยา่งดี  
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 ขณะเดียวกันยังพบว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวได้มีชุมชนระดับเมือง
ขนาดเล็กและหมู่บ้านกระจายอยู่บริเวณท่ีราบลุ่มตลอดล าแม่น า้เลย  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางทิศตะวันออกและทิศเหนือของเมืองซายขาว  เช่น 
ชมุชนโบราณบริเวณบ้านนาโป่งและบ้านหวันา  ต าบลนาโป่ง  ชมุชนโบราณ
บริเวณบ้านก้างปลา  ต าบลชยัพฤกษ์  ชุมชนโบราณบ้านแฮ่  ต าบลกุดป่อง  
ชุมชนโบราณบริเวณบ้านนาอ้อและวดัห้วยห้าว  ต าบลนาอ้อ ชุมชนโบราณ
เมืองจ าปา  ต าบลนาแขม  อ าเภอเมืองเลย (ธีระวฒัน์  แสนค า, 2558 ก: 11) 
และชมุชนโบราณบ้านธาต ุ ต าบลธาต ุ อ าเภอเชียงคาน (ธีระวฒัน์  แสนค า , 
2554 ค: 121)  เป็นต้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณวัดห้วยห้าวนัน้ยังเป็น
ชุมชนโบราณขนาดใหญ่และปรากฏจารึกการพระราชทานท่ีดินของพระเจ้า
โพธิสาลราช  พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชและพระยาวรวงษามหาธรรมิกราช 
ให้แก่วัดห้วยห้าวด้วย  (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมาย
เหตฯุ, 2544: 123-127) 
   อย่างไรก็ดี  แม้ว่าในช่วงเวลานีเ้มืองซายขาวจะมีความรุ่งเรืองทาง
เศรษฐกิจดงัได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  แตส่ถานะความเป็นเมืองหน้าด่านของ
เมืองซายขาวก็ยังคงอยู่  ดงัปรากฏหลักฐานในจารึกฐานพระเจ้าองค์ทอง 
พ.ศ.2224 ว่าสมเด็จราชครูป่าหลวงได้สร้างพระพทุธรูปส าริดปางมารวิชยัช่ือ
ว่าพระเจ้าองค์ทอง  แล้วท าการอุทิศข้าพระจ านวน 11 ครัวให้ ดูแลรักษา
พระพทุธรูปนีต้อ่หน้าเจ้าด่านทัง้ 4 ซึ่งเป็นพยาน (ดนพุล  ไชยสินธุ์, 2556: 1)  
เจ้าดา่นทัง้ 4 ในจารึกไม่ปรากฏหลกัฐานวา่มีใครบ้างและเป็นเจ้าดา่นใด  แต่
ผู้ เขียนสันนิษฐานว่าจะต้องมีความเก่ียวข้องกับด่านในเขตเมืองซายขาวท่ี
ปรากฏช่ือว่า “ดา่นสามหม่ืน” แน่นอน ข้อความในจารึกจึงสะท้อนให้เห็นว่า
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ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21-23 เมืองซายขาวก็ยงัคงเป็นเมืองหน้าด่านส าคญั
ของอาณาจกัรล้านช้างอยูเ่ชน่เดมิ 
 
สถานะเมืองซายขาวหลังพุทธศตวรรษที่ 23 
  จากหลกัฐานประวตัิศาสตร์ตัง้แต่พทุธศตวรรษท่ี 24 เป็นต้นมา  ไม่
ปรากฏช่ือ “เมืองซายขาว” เลย  แตป่รากฏช่ือ “เมืองเลย” ว่าเป็นเมืองส าคญั
ในบริเวณลุม่แม่น า้เลยแทน  ในเอกสารพรรณนาภมูิสถานพระนครศรีอยธุยา  
เอกสารจากหอหลวง (ฉบบัความสมบูรณ์)  ได้มีความตอนหนึ่งกล่าวถึงเรือ
สินค้าจากหวัเมืองฝ่ายเหนือท่ีน าสินค้าลงไปขายท่ีกรุงศรีอยธุยาในช่วงปลาย
พทุธศตวรรษท่ี 23-24 ว่า “อน่ึง เรือระแหงแขวงเมืองตาก แลเรือหางเหยี่ยว
เมืองเพชรบูรณ์นายมบรรทกุครั่ง  ก ายาน  เหลกหางกุ้ง  เหลกล่มเลย  เหลก
น ้าภี้  ใต้  หวาย  ชนั  น ้ามนัยาง  ยาสูบ  เขา  หนงั  หน่องา  อน่ึง เรือใหญ่
ท้ายแกว่งชาวเมืองสวรรคโลกย์แลหวัเมืองฝ่ายเหนือบนัทุกสินค้าต่างๆ ฝ่าย
เหนือมาจอดเรือฃายริมแม่น ้าแลในคลองใหญ่วดัมหาธาตใุนเทศกาลน่าน ้า” 
(วินยั  พงศ์ศรีเพียร, 2551: 90) 
  ค าว่า “เหลกล่มเลย” ในเอกสารข้างต้นนัน้หมายถึง  เหล็กท่ีน ามา
จากเมืองหล่มซึ่งก็คือเมืองหล่มสัก  และเมืองเลย  ท่ีเรียกช่ือต่อกันนัน้
เน่ืองจากเมืองหลม่สกัและเมืองเลยอยูใ่กล้กนั   ซึง่แสดงวา่ในขณะนัน้มีเมือง
เลยเกิดขึน้แล้วในบริเวณลุม่แมน่ า้เลย  และมีการถลงุเหล็กน าลงไปขายท่ีกรุง
ศรีอยุธยาด้วย  แต่ในช่วงเวลานีเ้มืองเลยอยู่ในการปกครองของอาณาจักร
ล้านช้าง   
  นอกจากนี ้ ในจารึกฐานพระพุทธรูปยืนส าริดปางห้ามสมุทร พ.ศ.
2255  ระบวุ่ามี “ศรัทธามรรคนายก อบุาสกอบุาสิกาเมืองเลยและน า้ค้อ” ได้
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ร่วมกนัสร้างพระพทุธรูปองค์นีร่้วมกบัมหาสมเด็จสงัฆราชาเจ้าวดักลางเมือง
ซายขาวและมีพระยาซายขาว  ซึ่งน่าสงัเกตว่าการหล่อพระพุทธรูปองค์นีมี้
พระยาซายขาวเป็นประธานฝ่ายคฤหสัถ์  แตไ่มก่ลา่วถึงชาวเมืองซายขาวเลย  
หากแตมี่การกลา่วถึงชาวเมืองเลยและน า้ค้อแทน   
  ผู้ เขียนสนันิษฐานว่าตัง้แตช่่วงกลางพทุธศตวรรษท่ี 23 เป็นต้นมา  มี
ความเป็นไปได้สงูวา่เมืองซายขาวได้เปล่ียนช่ือเป็น “เมืองเลย” ตามช่ือแม่น า้
เลย  แตต่ าแหน่งเจ้าเมืองยงัคงมีการเรียกหรือใช้ราชทินนามว่า “พระยาซาย
ขาว” และเรียกช่ือวดักลางเมืองว่า “วดักลางเมืองซายขาว” อยู่ตามเดิม  ซึ่ง
ลักษณะเช่นนีมี้ปรากฏทั่วไปในการปกครองของรัฐโบราณในภูมิภาคนีท่ี้มี
การเปล่ียนช่ือเมือง  แตช่ื่อต าแหนง่เจ้าเมืองและสถานท่ีส าคญัของเมืองยงัคง
ใช้ช่ือเดมิอยู ่  
  ช่ือชุมชนท่ีพบในจารึกคือ “น า้ค้อ” นัน้  สนันิษฐานว่าคือบ้านบุ่งค้อ  
หมู่ท่ี 1  ต าบลทรายขาว  อ าเภอวงัสะพุง  ซึ่งตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้เลยทางด้าน
ทิศตะวนัออกของบ้านทรายขาว  หา่งจากบ้านทรายขาวประมาณ 2 กิโลเมตร  
และมีการพบร่องรอยการอยู่อาศยัของมนุษย์ร่วมสมยักับชมุชนโบราณเมือง
ซายขาวด้วย  เมืองเลยในจารึกนีจ้งึนา่จะตัง้อยูใ่กล้กบับ้านน า้ค้อเพราะมีการ
เรียกช่ือคู่กัน  ซึ่งผู้ เขียนมีความเห็นว่าเมืองเลยในจารึกขณะนัน้น่าจะเป็น
เมืองเดียวกับเมืองซายขาว  ในเอกสารจดหมายเหตุซึ่งเป็นรายงานการ
สงครามของฝ่ายสยามในศึกเจ้าอนวุงศ์ในช่วงปี พ.ศ.2369-2371  ก็ได้เรียก
บริเวณบ้านทรายขาวท่ีตัง้ของชมุชนโบราณเมืองซายขาวในขณะนัน้วา่ “บ้าน
เลยไสขาว” (จดหมายเหตุรัชกาลท่ี 3 เล่ม 3, 2530: 56)  สะท้อนให้เห็นว่า
บริเวณบ้านทรายขาวอาจจะเป็นท่ีตัง้เมืองเลยมาก่อน 
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  ทัง้นี ้ ต าแหน่งท่ีตัง้เมืองเลยในปัจจุบนันัน้ได้ตัง้อยู่ท่ีบริเวณบ้านแฮ่  
หลกัฐานท่ีเป็นจดหมายเหตใุนศึกเจ้าอนวุงศ์เรียกช่ือบ้านนีว้่า “บ้านแร่เมือง
เลย” (จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 3 เลม่ 3, 2530: 77) และแผนท่ีโบราณราวปลาย
พุทธศตวรรษท่ี 24 เรียกช่ือบ้านนีว้่า “บ้านแหเลย” (Santanee Phasuk & 
Philip Stott, 2004: 131)  สะท้อนให้เห็นว่าชุมชนท่ีเป็นท่ีตัง้ของเมืองเลย
มกัจะมีการน าค าว่า “เลย” มาใช้คู่กันด้วย  เพ่ือแสดงให้เห็นว่าเป็นท่ีตัง้ของ
เมืองเลย  จงึมีความเป็นไปได้วา่ตัง้แตช่่วงกลางพทุธศตวรรษท่ี 23 เป็นต้นมา
เมืองซายขาวได้เปล่ียนช่ือเป็นเมืองเลย   ตอ่มาจึงได้มีการย้ายท่ีตัง้เมืองเลย
ลงมาตามท่ีราบลุม่แมน่ า้เลยในบ้านวงัสะพงุ  ต าบลวงัสะพงุ  อ าเภอวงัสะพงุ
ในปัจจบุนั ก่อนท่ีจะถกูเจ้าราชวงษ์แห่งเมืองเวียงจนัทน์ให้จดุไฟเผาคา่ย เผา
ยุ้งข้าว เผาเรือนในเขตเมืองเลย (จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 3 เล่ม 3, 2530: 28)  
ท าให้บ้านเรือนในลุ่มแม่น า้เลยถูกเผาท าลายเป็นจ านวนมาก  รวมทัง้บ้าน
ทรายขาวด้วย  ดงัปรากฏหลักฐานในปัจจุบนัว่าศาสนสถานของเมืองซาย
ขาวคือ วดัเทิงและวดัทุ่งถูกทิง้จนมีสภาพเป็นวดัร้างเหลือเพียงร่องรอยซาก
ฐานอิฐในปัจจุบนั  และคงมีผู้คนส่วนหนึ่งถูกกวาดต้อนไป  ส่วนหนึ่งก็คง
หลบหนีเข้าไปอาศยัอยูใ่นป่าเพ่ือเอาตวัรอด  
  
สรุป 

จากท่ีกลา่วมาข้างต้น  จะเห็นได้วา่ชว่งคร่ึงหลงัพทุธศตวรรษท่ี 23  มี
ความเป็นไปได้ว่าเมืองซายขาวได้เปล่ียนช่ือเป็นเมืองเลย  และต่อมาเม่ือมี
ผู้คนพลเมืองมากขึน้จึงเกิดการย้ายท่ีตัง้เมืองลงมาตามท่ีราบลุ่มแม่น า้เลย  
ซึ่งมีท่ีราบในการเพาะปลูกกว้างขวางกว่า  จึงท าให้บริเวณเมืองซายขาว
คอ่ยๆ หมดบทบาทลง  ดงัปรากฏในหลกัฐานในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 เป็น
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ต้นมา  ระบุว่าบริเวณท่ีตัง้ชุมชนโบราณเมืองซายขาวมีสถานะเป็นเพียง 
“หมูบ้่าน” เทา่นัน้  
 อย่างไรก็ดี  แม้ว่าผลการศึกษาในครัง้นีจ้ะแสดงให้เห็นพฒันาการ
ทางประวัติศาสตร์ท้องถ่ินของชุมชนโบราณเมืองซายขาวตามหลักฐาน
ประวตัิศาสตร์ท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัตัง้แตร่าวพทุธศตวรรษท่ี 18-23  อีกทัง้ยงัท า
ให้เห็นว่าพฒันาการทางประวตัิศาสตร์ของเมืองนีไ้ม่ได้มีความเก่ียวข้องกบั
เจ้าฟ้าร่มขาวและเครือญาติอย่างท่ีเข้าใจกนัมาแตเ่ดิมก็ตาม  แตส่ิ่งท่ีได้จาก
การลงพืน้ท่ีศกึษาในชมุชนบ้านทรายขาวก็ท าให้ผู้ เขียนมีความเห็นสอดคล้อง
กบัศรีศกัร  วลัลิโภดม ท่ีกล่าวไว้ว่าความรู้และความเช่ือเร่ืองราวในอดีตของ
คนเรานัน้  มีท่ีมาอยูส่องทางด้วยกนั  ทางหนึง่คือจากหลกัฐานข้อเท็จจริงทาง
ประวตัิศาสตร์และโบราณคดีท่ีมีความสมบรูณ์ในตวัของมนัเอง  อีกทางหนึ่ง
คือการสันนิษฐานและการบอกเล่าของผู้ ท่ีเป็นท่ีเช่ือถือกันต่อๆ มาว่าเป็น
เหตกุารณ์หรือเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ตามความเป็นจริง  และผู้ เขียนเองก็ยินยอม
รับในความจริงท่ีวา่  ในการเป็นมนษุย์ของเรานัน้ความเช่ือในสิ่งท่ีพิสจูน์ไม่ได้
หรือท่ีเรียกว่า “myth” นัน้ยงัมีความส าคญัในการจรรโลงสงัคมให้มีความเป็น
ปึกแผน่  และด ารงอยูไ่ด้อยา่งราบร่ืน (ศรีศกัร  วลัลิโภดม, 2540: 131-134) 
  ดังนัน้  ต านานเจ้าฟ้าร่มขาวจึงเป็นประเด็นส าคัญต่อการศึกษา
พัฒนาการทางประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินของชุมชนโบราณเมืองซายขาว  ซึ่งมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องอาศยัผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์และวิเคราะห์
หลักฐานอย่างละเอียดลุ่มลึกอีกครัง้หนึ่ง  เพ่ือให้เกิดความชัดเจนของ
ประวตัิศาสตร์ตามหลกัฐานเท่าท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัตอ่ไป  แตใ่นการศกึษาครัง้
นีผู้้ เขียนจึงพยายามท่ีจะยึดตามหลักฐานประวัติศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องชุมชน
โบราณเมืองซายขาวมาใช้ประกอบการวิเคราะห์และน าเสนอให้มากท่ีสดุ  อนั
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และเป็นแนวทางในการศกึษาตอ่ไป 
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 139 หลักหนิทวารวดีอีสานทีภู่พระบาท ภาพสะท้อนการบูชา 
สิ่งเหนือธรรมชาตแิละประเพณีพุทธศาสนา 
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 บทคัดย่อ 

 บทความเร่ืองนีมี้ความมุง่หมายท่ีจะแสดงให้เห็นถึงความส าคญัของ
การปักหลกัหินล้อมรอบเพิงหินธรรมชาติท่ีอุทยานประวตัิศาสตร์ภูพระบาท 
อ าเภอบ้านผือ จงัหวดัอดุรธานี วา่มีความเป็นมาอยา่งไร มีคตหิรือความเช่ือท่ี
เก่ียวข้องกบัความเช่ือเหนือธรรมชาต ิและประเพณีของพทุธศาสนาอยา่งไร                        
  ผลการศกึษาพบว่า  ในยคุก่อนประวตัิศาสตร์นัน้เพิงหินธรรมชาติท่ี  
ภพูระบาทถกูก าหนดให้เป็นพืน้ท่ีศกัดิส์ิทธ์ิ และเม่ือพทุธศาสนาเข้ามาในสมยั
ทวารวดี  ก็มีการปักหลกัหินล้อมรอบเพิงหินธรรมชาตเิหล่านัน้เพิ่มเข้ามา  ซึง่

                                                           

* บทความนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของงานวิจยัเร่ือง “หลกัหิน-ใบเสมาในวฒันธรรมทวารวดีภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย” สนบัสนนุงบประมาณโดยสถาบนัวิจยัและพฒันา 
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Isan Dvaravati Boundary Stones at Phu Pra Bat Historical Park: 
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ถือเป็นหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานกนัระหว่างความเช่ือเก่ียวกบั
เขตสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิกบัประเพณีพทุธศาสนาในเร่ืองการปักนิมิตของพทัธสีมาสงฆ์   
ค าส าคัญ: หลกัหินทวารวดี ภพูระบาท การบชูา สิ่งเหนือธรรมชาต ิ 
                 ประเพณีพทุธศาสนา  
 
 Abstract 

            This article aimed to: 1) investigate significance of demarcating 
boundary stones around rock shelter at Phu Pra Bat Historical Park in 
Ban Phue Sub-District, Udon Thani Province; and 2) examine how the 
history of boundary stones, supernatural ideology, and Buddhist rites 
were related.    
             The study revealed that the rock shelter at Phu Pra Bat 
Historical Park symbolized a sacred area in Prehistorical Period. 
However, when Buddhism came to Dvaravati Period, demarcating 
boundary stones around the rock shelter was discovered to be done. 
These were explicit evidence indicating that beliefs of the sacred area 
and the Buddhist rite associated with demarcating boundary stones in 
order to demarcate Buddhist monastic boundary were interrelated.      
KEYWORDS: Dvaravati Boundary Stones, Phu Phra Bat, Worship,  
                         Supernatural, Buddhist Rites   
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 1.น าเร่ือง 
ภูพระบาทเป็นภูเขาหินทรายขนาดย่อม ตัง้อยู่ ท่ีอ าเภอบ้านผือ 

จงัหวดัอุดรธานี เป็นท่ีตัง้ของปชูนียสถานส าคญัคือพระพุทธบาทบวับก จึง
เรียกภแูหง่นีว้า่ “ภพูระบาท” ปรากฏในต านานอรัุงคธาตวุา่พระพทุธองค์เสด็จ
มาโปรดพญานาคท่ีเขาลูกนี ้จากนัน้ได้ประทานรอยพระพุทธบาทไว้ให้
สกัการบูชาแทนพระองค์ พุทธศาสนิกชนในอดีตตราบจนกระทัง่ปัจจุบันให้
ความนบัถือบูชาอย่างมาก ภูเขานีย้งัเป็นท่ีพกัพิงอนัส าคญัของผู้คนในอดีต 
เพราะมีล าธารขนาดเล็ก พืชพรรณ และเพิงหินส าหรับพกัอาศยั  

สภาพทางธรณีวิทยาและภูมิประเทศบนภูพระบาทมีความโดดเด่น
มาก ประกอบด้วยลานหินทรายกว้างขวาง มีเพิงหินรูปร่างแปลกตาปรากฏ
อยู่ทัว่ไป (ภาพท่ี 1 - 2) หินเหล่านีเ้กิดขึน้จากกระบวนการทางธรรมชาติเม่ือ
หลายล้านปีท่ีแล้ว โดยสรุปกล่าวได้ว่าชัน้หินทรายของภูพระบาทมีความ
คงทนต่อการกร่อนตัวและผุพังต่างกัน ชัน้หินแข็งท่ีมีความคงทนสูงอยู่
ด้านบนในขณะท่ีชัน้หิน
อ่อนท่ีไม่คงทนจะอยู่
ด้านล่าง  ต่อมาเม่ือมี
ลม ฝน  น า้  เซาะชัน้หิน
ทรายเหล่านีไ้ปเร่ือยๆ 
อย่างต่อเน่ืองท าให้ชัน้
หินอ่อนถูกกัดเซาะจน
หายไปหมด ชัน้หินแข็ง
ด้านบนจงึกลายสภาพ 

                                         ภาพที ่1 ยุง้ฉางนายพราน 
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เป็นก้อนหินขนาดใหญ่ท่ีวางอยู่บนพืน้หินหรือเสาหิน มีมากมายหลายขนาด
หลายลกัษณะ    

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2 หีบศพนางอสุา 

 

ด้วยสภาพทางธรณีวิทยาและภูมิประเทศอนัพิเศษของเพิงหินเช่นนี ้
ท าให้ภูพระบาทเป็นแหล่งอยู่อาศยัและแหล่งประกอบพิธีกรรมของมนษุย์มา
เนิ่นนาน จึงนับได้ว่าเ ป็นภูเขาศักดิ์สิท ธ์ิแห่งหนึ่งในดินแดนไทย ท่ีมี
ความส าคญัมาแล้วนบัแต่ก่อนประวตัิศาสตร์ผ่านสมยัทวารวดี ลพบุรี ล้าน
ช้าง และปัจจบุนั โดยพิธีกรรมในสมยัก่อนประวตัิศาสตร์ย่อมเก่ียวข้องกบัสิ่ง
เหนือธรรมชาตติา่งๆ อนัให้คณุให้โทษตอ่มนษุย์ได้ ขณะท่ีนบัแตส่มยัทวารวดี
เป็นต้นมาย่อมมีความเก่ียวข้องกับประเพณีพุทธศาสนา แต่ก็มิได้ท าให้การ
บูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิเหนือธรรมชาติหายไป กลับกลายเป็นการผสมผสานอยู่
ร่วมกนั  

เพิงหินบนภูพระบาทท่ีพบกิจกรรมอนัเน่ืองในพิธีกรรมความเช่ือของ
มนุษย์มีกระจัดกระจายทั่วไป กรมศิลปากรได้จัดกลุ่มเพิงหินเหล่านีไ้ว้เป็น



 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2558 

 143 หลักหนิทวารวดีอีสานทีภู่พระบาท ภาพสะท้อนการบูชา 
สิ่งเหนือธรรมชาตแิละประเพณีพุทธศาสนา 
 

 กลุม่ๆ พร้อมทัง้ตัง้ช่ือให้กบัเพิงหินด้วย ยกเว้นช่ือท่ีสมัพนัธ์กบัต านานท้องถ่ิน
เร่ืองอสุาบารสจะเป็นช่ือท่ีเรียกตามชาวบ้าน บางกลุ่มหลงเหลือแตห่ลกัฐาน
ภาพเขียนสีสมยัก่อนประวตัิศาสตร์ บางกลุ่มพบหลกัฐานพุทธศาสนาท่ีแพร่
เข้ามาตัง้แต่ครัง้วัฒนธรรมทวารวดีรวมอยู่ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ปักหลกัหินล้อมรอบเพิงหินธรรมชาติซึ่งเป็นประเด็นหลกัของบทความนี ้สิ่งนี ้
นับเป็นหลักฐานของการผสมผสานและอยู่ร่วมกับระหว่างประเพณีพุทธ
ศาสนากบัการนบัถือบชูาสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิเหนือธรรมชาตท่ีิเห็นได้ชดัเจน  
 
2.หลักฐานพธีิกรรมก่อนประวัตศิาสตร์และพทุธศาสนา 
ที่เพงิหนิธรรมชาติ 
 เพิงหินหลายแห่งบนภูพระบาทมีร่องร่อยหลักฐานภาพเขียนสี
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เช่น ถ า้วัว ถ า้คน ถ า้มือแดง (หีบศพท้าวกงพาน -
หีบศพพอ่ตา) เพิงหินข้างบอ่น า้นางอสุา โนนสาวเอ้ (ภาพท่ี 3)  ถ า้สงู  ถ า้เกิง้  

 
 
 
 

  
 

 
 
 

ภาพที ่3 โนนสาวเอ ้
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ภาพเขียนสีสมยัก่อนประวตัิศาสตร์คงสร้างขึน้เน่ืองในพิธีกรรมอย่างใดอยา่ง
หนึ่ง ส่วนใหญ่วาดเป็นรูปเรขาคณิตหรือเส้นสญัลกัษณ์ ส่วนภาพสตัว์ ภาพ
คน และภาพฝ่ามือแดงพบได้น้อยกว่า 2  ภาพสัตว์อาจเก่ียวข้องกับการ
ประกอบพิธีกรรมเก่ียวกบัความอดุมสมบรูณ์ของผลิตผล ภาพฝ่ามือแดงอาจ
แสดงตัวตนของเจ้าของฝ่ามือว่าได้มาร่วมประกอบพิธีกรรมแล้ว เปรียบ
เหมือนการเขียนช่ือนามสกุลเพ่ือแสดงตัวตนของคนสมัยประวัติศาสตร์
นัน่เอง สว่นภาพสญัลกัษณ์ตา่งๆ ไมอ่าจทราบความหมายได้แนช่ดั   

ความรู้ของผู้คนเม่ือหลายพนัปีท่ีแล้วย่อมไม่ทราบว่าเพิงหินรูปร่าง
อัศจรรย์เกิดจากกระบวนการทางธรรมชาติ ผู้ คนสมัยนัน้อาจเช่ือว่าสิ่ง
ศกัดิ์สิทธ์ิอย่างใดอย่างหนึ่งบนัดาลให้เกิด หรือมีสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิอย่างใดอย่าง
หนึ่งสถิตอยู่ในเพิงหินเหล่านี ้ส่วนหนึ่งของภาพเขียนสีก่อนประวตัิศาสตร์จึง
อาจวาดขึน้เพ่ือประกอบพิธีกรรมอนัเน่ืองด้วยสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ อาจกลา่วได้วา่เพิง
หินนีมี้ความเก่ียวข้องสมัพนัธ์กบัประเพณีหินตัง้หรือหินใหญ่ (Megalith) ไม่
มากก็น้อย  

พุทธศาสนาคงเข้ามายงัภูพระบาทตัง้แต่ครัง้ทวารวดี นบัแต่นัน้มา
สถานท่ีแห่งนีก็้เป็นท่ีตัง้มั่นของพุทธศาสนาสืบต่อมา บางแห่งยังได้รับการ
ดดัแปลงให้เป็นท่ีประดิษฐานของพระพทุธรูป เช่น ถ า้พระ (ภาพท่ี 4) ถ า้พระ 
วัดพ่อตา และวัดลูกเขย (ภาพท่ี 5)  บางแห่งดัดแปลงให้เป็นท่ีอาศัยของ
พระภิกษุสงฆ์ ท่ีส าคญัคือเพิงหินหลายแห่งมีหลกัหินตามแบบแผนทวารวดี
อีสานปักล้อมรอบ 

                                                           

2 ดรูายละเอยีดได้ใน พเยาว์ เขม็นาค. (2533). ศิลปะถ า้ “กลุ่มบ้านผือ” จังหวดั
อุดรธานี. กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี กรมศิลปากร. 
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 ควรสงัเกตว่าเพิงหินท่ีถูกดดัแปลงให้เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป 
เชน่ ถ า้พระ วดัลกูเขย และวดัพอ่ตา เป็นเป็นเพิงหินเดียวกนักบัท่ีมีภาพเขียน
สีในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สิ่งเหล่านีน้ับเป็นหลักฐานแสดงถึงการใช้
ประโยชน์ในทางพิธีกรรมของคนในยุคสมัยท่ีแตกต่างกันแต่อยู่บนพืน้ท่ี
เดียวกัน และเป็นหลักฐานว่าพุทธศาสนากับประเพณีความเช่ือดัง้เดิมอัน
ผกูพนักบัธรรมชาตแิละสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิได้อยูร่่วมกนัอยา่งแนบแนน่    

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่4 ถ ้าพระ 
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ภาพที ่5 วดัลูกเขย 

 
เพิงหินจ านวนมากกระจายตัวอยู่รอบลานหินกว้างท่ีเรียกกันใน

ปัจจบุนัว่าลานหินหน้าวดัพ่อตา อาจนบัได้ว่าบริเวณนีเ้ป็นศนูย์กลางส าคญั
หนึ่งบนภูพระบาท ลานหินคงเป็นท่ีประกอบพิธีกรรมส าคญั จากร่องรอยท่ี
เหลืออยู่เ ช่ือได้ว่าได้รับการสมมติให้เป็นพัทธสีมาสงฆ์ ใช้ส าหรับเป็น
ศนูย์กลางส าหรับประกอบสงัฆกรรมต่างๆ3  (ภาพท่ี 6 และแผนผงัท่ี 1) แม้
หลักหินท่ีเป็นนิมิตจะได้รับการเคล่ือนย้ายไปเกือบหมดแล้วแต่ยังเห็นรอย
บากบนลานหินแสดงต าแหน่งการปักชัดเจน โดยพัทธสีมาแห่งนีอ้ยู่ในผัง
ส่ีเหล่ียมผืนผ้า หลกัหินท่ีเป็นนิมิตปักอยู่ท่ีทิศทัง้แปดซ้อนกันทิศละ 2 ชัน้ ทวา่

                                                           

3 ดลูกัษณะตา่งๆ ของพทัธสมีาสงฆ์ในวฒันธรรมทวารวดอีีสานได้ใน รุ่งโรจน์  
ธรรมรุ่งเรือง.  “ความหลากหลายของพทัธสมีาในวฒันธรรมทวารวดีอีสาน”
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 36 ฉบบัท่ี 2 (ธ.ค. 2557) 124 – 137. 



 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2558 

 147 หลักหนิทวารวดีอีสานทีภู่พระบาท ภาพสะท้อนการบูชา 
สิ่งเหนือธรรมชาตแิละประเพณีพุทธศาสนา 
 

 ชัน้ในมีหลกัหินปักเรียงกัน 3 หลกั ในขณะท่ีชัน้นอกมี 1 หลกั หลกัชัน้ในคง
เป็นนิมิตของพัทธสีมาแบบขัณฑสีมา แต่ยังไม่ทราบสาเหตุว่าท าไมจึงปัก
เรียงกนั 3 หลกั  

สว่นหลกัหินชัน้นอกนัน้เป็นเคร่ืองหมายแสดงแนวสีมนัตริก หมายถึง
ชานหรือพืน้ท่ีท่ีถดัออกไปจากพทัธสีมา (พระบาลีวินยัปิฎก มหาวรรค (ปฐม-
ภาค, 2530: 237) เสมือนเป็นแนวกัน้ป้องกันไม่ให้พทัธสีมาแห่งนีค้าบเก่ียว
หรือซ้อนทับกับสีมาอ่ืน  ตรงกลางของพืน้ท่ีมีรอยสลักบนพืน้หินเป็นรูป
ดอกบวั เช่ือว่าพัทธสีมาท่ีลานหินวัดพ่อตาคงท าขึน้ในช่วงทวารวดีเพราะ
เทียบเคียงได้กับพัทธสีมาทวารวดีอีสานอ่ืนๆ เช่น โรงเรียนฟ้าแดดสงยาง
วิทยาคม อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  ยอดภูน้อย อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบวัล าภู ทว่าทัง้สองแห่งนีปั้กหลักหินเรียงกัน ๓ หลักเพียงชัน้
เดียว ไม่มีชัน้นอก แต่ก็เพียงพอท่ีจะแสดงความสมัพนัธ์กันและเป็นหนึ่งใน
หลักฐานท่ีบ่งชีว้่าบนภูพระบาทมีประเพณีพุทธศาสนาแบบทวารวดีอีสาน
แนน่อน    
 
 

 
 
 
 
 
 

 ภาพที ่6 พทัธสีมาบริเวณลานหินหนา้วดัพ่อตา 
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  แผนผงัที ่1 พทัธสีมาบริเวณลานหินหนา้วดัพ่อตา 4 
 

เพิงหินตา่งๆ ท่ีรายล้อมพทัธสีมาแห่งนีบ้างเพิงมีหลกัฐานภาพเขียน
สีสมยัก่อนประวตัศิาสตร์หลงเหลืออยู ่เชน่ หีบศพพอ่ตา (หีบศพท้าวกงพาน -
ถ า้มือแดง) วดัพ่อตา  ถ า้ช้าง  และเม่ือพทุธศาสนาเข้ามาเพิงหินก็ได้รับการ
ปรับเปล่ียนเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อพุทธศาสนกิจ  เช่น   ถ า้พระ (ภาพท่ี 4)      
ถ า้พระ วัดพ่อตา ได้ปรับเปล่ียนเป็นสถานท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป ส่วน

                                                           

4 ที่มาของแผนผงัทัง้หมด: พิทกัษ์ชยั จตัชุยั.(2553). การวิเคราะห์การใช้พืน้ที่
ศักดิ์สทิธ์ิ  บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ภพูระบาท อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี:   

จากหลักฐานทางโบราณคด.ี  วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาโบราณคดีสมยัประวตัิศาสตร์  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร. 
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สิ่งเหนือธรรมชาตแิละประเพณีพุทธศาสนา 
 

 หีบศพพ่อตา (หีบศพท้าวกงพาน-ถ า้มือแดง) หีบศพท้าวบารส หีบศพนาง
อุสา (ภาพท่ี 2) ได้รับการตัดแต่งผิวหินเพ่ือประโยชน์ในการพักอาศัย ซึ่ง
เข้าใจวา่พระภิกษุบางรูปอาจพกัอาศยัในเพิงหินเหลา่นีไ้ด้   
  จากท่ีกลา่วมาในสว่นนีจ้ึงเห็นได้อย่างชดัเจนวา่ เพิงหินท่ีภพูระบาท
เป็นสถานท่ีท่ีเก่ียวข้องกับพิธีกรรมศักดิ์สิทธ์ิมาแต่ครัง้ก่อนประวัติศาสตร์ 
ต่อมาเม่ือพุทธศาสนาเข้ามาก็ได้รับการปรับเปล่ียนให้เข้ากับประเพณีใหม่
โดยมิได้มีการลบท าลายภาพเขียนสีดัง้เดิมแต่อย่างใด หลักฐานก่อน
ประวัติศาสตร์กับหลักฐานพุทธศาสนาท่ีเข้ามาในภายหลังจึงอยู่ร่วมกัน 
ซ้อนทบัอยูใ่นพืน้ท่ีเดียวกนั 
 
3.หลักหนิรอบเพงิหนิธรรมชาต:ิ การผสมผสานการบูชา 
สิ่งศักดิ์สิทธ์ิกับประเพณีพุทธศาสนา  
 นอกเหนือไปจากการดัดแปลงเพิงหินให้เป็นห้องประดิษฐาน
พระพุทธรูปหรือท่ีพักอาศัยของพระภิกษุแล้ว เพิงหินจ านวนหนึ่งมีการ
ปักหลักหินทวารวดีอีสานล้อมรอบ นับเป็นอีกหลักฐานหนึ่งท่ีแสดงการ
ผสมผสานหรือการอยู่ร่วมกนัระหว่างความเช่ือเร่ืองสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิกับประเพณี
พทุธศาสนา เพิงหินท่ีมีหลกัหินทวารวดีอีสานปักล้อมรอบมีดงันี ้5  

                                                           

5 ข้อมลูบางสว่นสรุปจาก พิทกัษ์ชยั จตัชุยั. (2553). การวิเคราะห์การใช้พืน้ที่
ศักดิ์สทิธ์ิ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ภพูระบาท อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี:  

จากหลักฐานทางโบราณคดี.  วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาโบราณคดีสมยัประวตัิศาสตร์  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร.  
หน้า 36 – 133. 
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1. หอนางอุสา (ภาพท่ี 7 และแผนผงัท่ี 2) เพิงหินประกอบ
จากก้อนหินขนาดใหญ่วางตัง้อยูบ่นเสาหินท่ีเช่ือมติดเป็นเนือ้เดียวกนักบัลาน
หินขนาดใหญ่ ใต้ก้อนหินใหญ่ก่อผนงักัน้เป็นห้อง มีภาพสลกัพระพทุธรูปและ
ภาพเขียนสีสมยัก่อนประวตัิศาสตร์อยู่บนเพิงหินนี ้หลกัหิน 5 หลกัในรูปทรง
ตา่งๆ กนั ปักรอบหอหางอสุา  
  2. กู่นางอสุา (ก่ีนางอสุา) (ภาพท่ี 8) ตัง้อยู่บนลานหินกว้าง 
พบภาพเขียนสีสมยัก่อนประวตัิศาสตร์ท่ีเพิงหินนีแ้ละมีการตดัแต่งผิวหินให้
ตัง้วางวัตถุได้ อาจเป็นวัตถุส าหรับสักการบูชา ทิศทัง้แปดของหลักหินใน
ต าแหน่งคอ่นข้างตรงกบัแนวทิศหลกัและทิศเฉียงมีหลกัหินแบบแผ่นแบนปัก
อยา่งเป็นระเบียบ  
  3. ถ า้พระ (ภาพท่ี 4) ตัง้อยู่เคียงกันกับพัทธสีมาท่ีลานหิน
หน้าวัดพ่อตา แม้หลักหินส่วนใหญ่ได้รับการเคล่ือนย้ายแล้วแต่ยังเห็นรอย
บากของหลมุปักหินบนพืน้หินได้ เทา่ท่ีส ารวจพบมีทัง้สิน้ 5 ต าแหนง่ ภายในมี
ภาพสลกัพระพทุธรูปและเทวดา มีการก่อหินเป็นแนวผนงัเพ่ือกัน้เป็นห้อง อีก
ทัง้มีร่องรอยภาพเขียนสีสมยัก่อนประวตัศิาสตร์ด้วย  

4. วดัลกูเขย (ภาพท่ี 5) เป็นเพิงหินท่ีได้รับการปรับเปล่ียนให้
เป็นอาคารประดิษฐานพระพทุธรูปโดยก่อหินทรายขึน้เป็นผนงั 3 ด้าน ยกเว้น
เพียงด้านหลังท่ีเป็นผนังหินธรรมชาติ ภายในมีแท่นฐานประดิษฐาน
พระพุทธรูป พบหลักหินจ านวน 3 หลักปักอยู่ใกล้ๆ มีร่องรอยภาพเขียนสี
สมยัก่อนประวตัศิาสตร์ท่ีเพิงหินนีด้้วย      
  5. ถ า้ฤาษี (ภาพท่ี 9 และแผนผงัท่ี 3) เป็นเสาหินขนาดใหญ่
ท่ีมีก้อนหินใหญ่ทบัอยู่ด้านบน มีหลกัหิน 7 หลกัปักล้อมรอบ แม้วา่จะปักเป็น
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 ระเบียบแตไ่ม่ตรงกบัแนวทิศและแนวแกน ตวัหลกัหินมีทัง้แบบแผ่นแบนและ
แบบแทง่เสาทัง้ยงัมีขนาดแตกตา่งกนัไป  
                        6. คอกม้าน้อย (ภาพท่ี 10) เพิงหินขนาดเล็ก พบร่องรอยการ
ตดัแต่งพืน้ผิวหินให้เป็นท่ีอาศัยหรือประกอบกิจกรรมได้ หลกัหิน 7 หลกัปัก
ล้อมรอบอย่างเป็นระเบียบ แต่บางต าแหน่งไม่ตรงแนวทิศและแนวแกนกับ
หลกัอ่ืน แตล่ะหลกัหินมีขนาดและรูปทรงท่ีแตกตา่งกนั  

            7. เพิงหินนกกระทา (ภาพท่ี 11) เพิงหินสูงใหญ่มีแผ่นหิน
วางทบัอยูด้่านบน ค้นพบหลกัหินจ านวน 5 หลกั ปักอยูใ่กล้ๆ  
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่7 หอนางอสุา 
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แผนผงัที ่2 หอนางอสุา 
 
  
 
 
 
 
 
 

   
ภาพที ่8 กู่นางอสุา (กี่นางอสุา) 
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ภาพที ่9 ถ ้าฤาษี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผงัที ่3 ถ ้าฤาษี 
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ภาพที ่10 คอกม้านอ้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่11 เพิงหินนกกระทา 
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  หลกัหินท่ีล้อมรอบเพิงหินเหล่านีค้งท าขึน้ในครัง้ท่ีวฒันธรรมทวารวดี
อีสานแพร่หลายไปทัว่ เพราะต าแหน่งการปักและรูปทรงของหลกัหินทัง้แผ่น
แบนหรือแท่งเสาเทียบได้กับแหล่งอ่ืนๆ แต่สิ่งท่ีควรสังเกตคือหลักหินบนภู
พระบาทส่วนใหญ่ไม่นิยมประดบัตกแต่งใดๆ เลย การปักหลกัหินล้อมรอบ
เพิงหินบนภูพระบาทสามารถวิเคราะห์เช่ือมโยงไปสู่ประเด็นต่างๆ ได้
หลากหลาย ดงันี ้
 ประการแรก หลกัหินนีแ้สดงความสมัพนัธ์กับประเพณีพุทธศาสนา
อย่างแน่ชดั เห็นได้จากการปักหินท่ีถ า้พระ วดัลูกเขย อนัเป็นเพิงหินท่ีได้รับ
การดดัแปลงให้เป็นสถานท่ีประดษิฐานพระพทุธรูป  

ประการที่สอง หลักหินท่ีล้อมรอบหอนางอุสาซึ่งเป็นเพิงหินขนาด
ใหญ่อาจเก่ียวข้องกับการเป็นนิมิตของพทัธสีมาสงฆ์ เพราะพืน้ท่ีนีมี้สภาพ
เป็นลานหินขนาดใหญ่ เหมาะสมส าหรับการประชุมท าสังฆกรรม แต่มิได้
หมายความว่าพืน้ท่ีรอบเพิงหินอ่ืนๆเป็นพทัธสีมาสงฆ์ด้วยเพราะบางแห่งไม่
น่าจะมีพืน้ท่ีเพียงพอให้สงฆ์มาชุมนุมกันได้ เช่น ถ า้ฤาษี ตวัเพิงหินมีขนาด
ใหญ่มาก หลกัหินปักคอ่นข้างประชิดติดกบัเพิงหิน อีกทัง้ระดบัพืน้โดยรอบยงั
ตา่งระดบักนัมาก  

ประการที่สาม  เฉพาะหลักหินท่ีล้อมรอบกู่นางอุสา (ก่ีนางอุสา) 
เท่านัน้ท่ีพบทัง้ 8 ทิศ และอยู่ในต าแหน่งของทิศหลักและทิศเฉียง เป็น
หลักฐานท่ีเช่ือมโยงเข้ากับประเพณีการปักนิมิตท่ีทิศทัง้แปดของพัทธสีมา
สงฆ์อนันิยมแพร่หลายในทวารวดีอีสานและสืบต่อมายงัสมยัหลงั ในขณะท่ี
หลกัหินท่ีล้อมรอบเสาหินหรือเพิงหินอ่ืนๆ ไม่ได้ปักตรงกบัทิศทัง้แปด ซึ่งอาจ
เกิดจากการสูญหายหรือไม่มีตัง้แต่แรก ต าแหน่งหลกัหินจึงดไูม่เป็นระเบียบ
นกั  
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ประการที่สี่ หากการปักหลักหินล้อมรอบเพิงหินเป็นเร่ืองของการ
ก าหนดพทัธสีมาสงฆ์แตเ่พียงอยา่งเดียวก็ควรเลือกสถานท่ีโลง่ อนัเอือ้ตอ่การ
สร้างอาคารไว้ภายใน หรือชุมนุมกันบนลานโล่งโดยไม่มีสิ่งใดขวางกัน้เช่นท่ี
พบบนลานหินหน้าวดัพ่อตา (ภาพท่ี 5 และแผนผงัท่ี 1) แต่การตัง้ใจให้เพิง
หินขนาดใหญ่ตัง้อยู่กลางพืน้ท่ีน่าจะมีมิติท่ีเก่ียวข้องกับแง่มมุอ่ืน โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงสมัพนัธ์ความเช่ือว่าเพิงหินเหล่านีเ้ก่ียวพนักับสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ ไม่ว่าจะ
เพราะเช่ือว่าสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิเป็นผู้บนัดาลให้เกิดขึน้หรือเช่ือว่าเป็นท่ีสถิตของสิ่ง
ศักดิ์สิทธ์ิก็ตาม สิ่งนีอ้าจเป็นประเพณีดัง้เดิมท่ีสืบทอดมาแต่ครัง้ก่อน
ประวตัิศาสตร์ เห็นได้จากการพบภาพเขียนสีสมยัก่อนประวตัิศาสตร์บนเพิง
หินเหล่านี ้เม่ือพทุธศาสนาแพร่เข้ามาจึงเกิดการปักหลกัหินล้อมรอบเพ่ือกัน
เขตแนวของสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ นับเป็นการผสมผสานกลมกลืนความเช่ือทัง้
สองเข้าไว้ด้วยกนั 

ประการที่ห้า  อาจเป็นไปได้ท่ีพระสงฆ์ท่ีพ านักอยู่บนภูพระบาทจะ
เป็นพระสงฆ์สายอรัญวาสี เป็นกลุ่มพระสงฆ์ท่ีปลีกวิเวกออกจากชมุชน เน้น
ด้านวิปัสสนาธุระ ไม่เน้นสิ่งก่อสร้างใหญ่โตเฉกเช่นวดัภายในเมือง หลกัฐาน
พุทธศาสนาบนภูพระบาทท่ีดดัแปลงเพิงหินแต่เพียงเล็กน้อยให้เป็นท่ีพ านกั
อาศยัหรือประกอบศาสนกิจ แม้แตภ่ายในพทัธสีมาท่ีลานหินวดัพอ่ตาก็ไมไ่ด้
มีอโุบสถเป็นอาคารใหญ่โต น่าจะเป็นหลกัฐานบง่บอกว่าพระสงฆ์ท่ีอาศยัอยู่
ท่ีนีเ้ป็นสายอรัญวาสีได้  
 
ส่งท้าย 
 สภาพภูมิประเทศแปลกตาของภูพระบาท ผนวกรวมกับการพบ
หลกัฐานการอยู่อาศยัหรือใช้ประโยชน์ของมนษุย์อย่างต่อเน่ืองนานนับพนัปี 
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 ไล่มาตัง้แต่ครัง้ก่อนประวัติศาสตร์เร่ือยมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ท่ีมี
ร่องรอยพทุธศาสนาเป็นหลกัฐานส าคญั อีกทัง้ความเรียบง่ายของพทุธสถาน
บนภูพระบาทท่ีไม่บัน่ทอนความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ ท าให้ภูพระบาทเป็น
สถานท่ีท่ีวฒันธรรมกับธรรมชาติอยู่ด้วยกันอย่างสมดุล จึงนบัว่าเป็นเสน่ห์
ของภูพระบาทท่ีหาได้ยากในแหล่งวฒันธรรมอ่ืนของไทยในปัจจุบนั โดยใน
ปัจจุบันนีภู้พระบาทก าลังอยู่ในขัน้ตอนขอเสนอเป็นแหล่งมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม เช่ือว่าสิ่งนีจ้ะเป็นจุดเด่นนีท้ าให้ภูพระบาทได้กลายเป็นแหล่ง
มรดกโลกในท่ีสดุ  
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ลาวในมมุมองของเพ่ือนบ้าน มีเนือ้หาจ านวน  47 หน้า  บทท่ี 4 ประวตัศิาสตร์
ลาวจากเอกสารลาว: สมยัราชอาณาจกัร  มีเนือ้หาจ านวน 37 หน้า บทท่ี 5 
ประวตัศิาสตร์ลาวจากเอกสารลาว:  สมยัสงัคมนิยม มีเนือ้หาจ านวน 29 หน้า 
และบทท่ี 6 ท้ายความ มีเนือ้หาจ านวน 3 หน้า 
 นอกจากนีผู้้ เ ขียนได้จัดท าภาคผนวกซึ่งได้แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ 
ภาคผนวก ก ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับลาว ภาคผนวก ข ล าดบักษัตริย์ของลาว 
ภาคผนวก ค ล าดับนายรัฐมนตรีของลาวในช่วงฝร่ังเศสปกครองจนถึง
ปัจจบุนั และภาคผนวก ง ประวตัอิงค์กรจดัตัง้การเมืองท่ีส าคญัของลาว และ
มีเชิงอรรถบอกท่ีมาของเนือ้หาท่ีส าคญัทัง้เอกสารชัน้ต้น เอกสารชัน้รอง ซึ่ง
ท าให้งานเขียนเลม่นีเ้ป็นงานเขียนทางประวตัศิาสตร์ลาวท่ีมีความชดัเจนและ
น่าเช่ือถือยิ่งขึน้ ทัง้นีผู้้ เขียนถือว่าเป็นผู้ เช่ียวชาญทางด้านประวตัิศาสตร์ลาว 
โดยท่ีมีผลงานเก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์ลาว อยู่หลายเล่มอาทิ งานเขียน
ทางประวัติศาสตร์ประเภทชีวประวัติในลาว ค.ศ.1975-2010: สถานภาพ
ความรู้  ประวตัิศาสตร์ลาวในหนงัสือแบบเรียนลาวนบัตัง้แตส่มยัเอกราชถึง 
สปป.ลาว “สังคมนิยม” (ค.ศ.1949-1986) การรับรู้เหตุการณ์ “เจ้าอนุวงศ์ 
พ.ศ.2369” ในเอกสารลาว การเมืองสองฝ่ังโขง เป็นต้น   
 
ประเดน็ส าคัญของหนังสือ 
 ประวัติศาสตร์ลาวหลายมิติ   ผู้ เ ขียนได้น าเสนอเ ร่ืองราวของ 
"ประวัติศาสตร์ลาว" จากหลายมุมมอง ทัง้จากมุมมองของตะวันตก เพ่ือน
บ้าน และลาวมองตวัเองว่ามีประวตัิศาสตร์ความเป็นมาอย่างไร นอกจากนี ้
ยังได้น าเสนอเก่ียวกับกรณีของเพ่ือนบ้านอย่างไทยและเวียดนามท่ีมี
ประวัติศาสตร์ร่วมกันมาอย่างยาวนานว่าทัง้สองประเทศได้ เขียนถึง 



 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2558 

163                         วิจารณ์หนังสือ: ประวัตศิาสตร์ลาวหลายมิติ 
 

"ประวตัิศาสตร์ลาว" ไว้เช่นไรบ้าง จากหลายมุมมองหลากความคิดท่ีอยู่ใน
หนังสือเล่มนี ้ท าให้ผู้ อ่านได้รู้และเข้าใจพัฒนาการทางด้านประวัติศาสตร์
ของลาวไล่เรียงมาตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนัผ่านเร่ืองราวต่างๆ ท่ีปรากฏใน
หนังสือเล่มนี ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานเขียนประวัติศาสตร์ลาวยุคหลัง ท่ี
แสดงถึงการท่ีรัฐบาลลาวให้ความส าคัญต่อประวัติศาสตร์ผ่านหนังสือ
แบบเรียนของนกัเรียนระดบัประถมและมธัยม  
 
 ทัง้นีเ้นือ้หาโดยสงัเขปของหนงัสือเลม่นี ้ประกอบด้วย 
 
 บทที่  1 ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ลาว มีเนือ้หาจ านวน 21 หน้า 
ผู้ เขียนได้ปพืูน้ฐานของเนือ้หาให้เห็นภาพภูมิหลงัของประวตัิศาสตร์ลาวโดย
แยกรายละเอียดของหวัข้อรองออกเป็น 4 ประเด็น คือ ประเด็นแรก ภูมิหลงั
ทางประวตัศิาสตร์ลาว ซึง่ไลเ่รียงล าดบัตัง้แตย่คุเร่ิมต้น ตอ่มาได้แตกแยกเป็น 
3 อาณาจกัร คือ อาณาจกัรจ าปาสกั อาณาจกัรเวียงจนัทน์ และอาณาจกัร
หลวงพระบาง ครัน้ในปี ค.ศ.1779 ทัง้ 3 อาณาจกัรก็ได้เสียเอกราชให้แก่ไทย 
หลังจากนัน้ในปี ค.ศ.1893 -1944 ลาวก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของ
ฝร่ังเศส ตอ่ด้วยญ่ีปุ่ นชว่งสัน้ๆ ในปี ค.ศ.1945 และฝร่ังเศสอีกรอบในช่วงหลงั
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 จนกระทั่งเกิดการต่อสู้ ของขบวนการปะเทดลาวและ
ได้รับเอกราชโดยสมบรูณ์ในช่วงเวลาตอ่มา ประเด็นทีส่อง ผู้น าคนส าคญัของ
ลาว ผู้ เขียนได้น าเสนอประวตัแิละผลงานของบคุคลส าคญัท่ีมีสว่นร่วมในการ
ตอ่สู้ เพ่ือเอกราชจากลทัธิล่าอาณานิคม อาทิ เจ้าเพ็ดชะราช เจ้าสวุรรณภูมา 
เจ้าสภุานวุงศ์ และกลุ่มผู้น าของพรรคประชาชนปฏิวตัิลาว อาทิ ท่านไกสอน  
พมวิหาน  ท่านหนูฮัก  พูมสะหวัน  ท่านค าไต  สีพันดอน  ประเด็นที่สาม 
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ผู้ เขียนได้อธิบายภาพรวมของประชาชนลาว ไล่เรียงตัง้แต่อตัราการเกิดการ
ตาย  อัตราการเพิ่มขึน้ของจ านวนประชากร  ภาษา ประเพณี  งานบุญ 
กฎหมาย  และกลุ่มชาติพันธ์ต่างๆ เนือ้หาเก่ียวกับกลุ่มชาติพันธ์ผู้ เขียนได้
อธิบายว่าชนเผ่าในลาวแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มชนเผ่าลาวลุ่ม (มาก
สุด) มกัตัง้ถ่ินฐานบ้านเรือนอยู่ตามท่ีราบลุ่มแม่น า้โขงและตามริมน า้สาขา
ตา่งๆ (2) กลุ่มชนเผ่าลาวเทิง ตัง้ถ่ินฐานตามท่ีราบสงูและเขตภูดอย และ(3) 
กลุ่มชนเผ่าลาวสูง (น้อยสุด) อาศยัอยู่ในเขตอากาศเย็นทางภาคเหนือของ
ลาว ประเด็นสุดท้าย ปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งเนือ้หาในส่วนนีผู้้ เขียนน าเสนอ
เก่ียวกับกลุ่มบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งท่ีมีบทบาทส าคัญร่วมกับชนชัน้น าในการ
สร้างชาติลาว โดยเฉพาะในช่วงของการต่อสู้ เ พ่ือกอบกู้ เอกราชในช่วง
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 อาทิ มหาสิลา  วีระวงส์ ท่ีมีส่วนร่วมในการตอ่สู้จนได้รับ
ชยัชนะและเรียกร้องเอกราชจากฝร่ังเศสเป็นผลส าเร็จ ตอ่มาเม่ือลาวสามารถ
ตัง้รัฐบาลลาวได้ส าเร็จทา่นได้รับเกียรตใิห้ด ารงต าแหนง่เป็นท่ีปรึกษารัฐบาล 
 บทที่  2 ประวัติศาสตร์ลาวในมุมมองของตะวันตกยุคเก่า  มี
เนือ้หาจ านวน 19 หน้า บทนีผู้้ เขียนได้น าเสนอเนือ้หาเก่ียวกบัการเขียนบนัทึก
ประวัติศาสตร์ลาวในมุมมองของชาวตะวันตกยุคเก่า โดยแบ่งออกเป็น 2 
ประเด็น คือ ประเด็นแรก การส ารวจเอกสารบนัทึกของชาวตะวันตกท่ีเดิน
ทางเข้ามาในลาวยคุแรก คืองานของ “เจอราร์ด ฟาน วสูตอฟ” (Gerard Van 
Wusthof) เร่ือง “เดินทางมาเวียงจนั 1641 - 1642”  โดยตรงกับรัชสมัยของ
พระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชของลาว (ครองราชย์ระหว่าง ค.ศ.1638-1695) 
ฟาน วสูตอฟ เป็นชาวฮอลนัดา เขาได้บนัทึกเร่ืองราวการเดินทางท่ีได้ประสบ
พบเห็นท่ีส าคญัๆ ในแตล่ะวนั ซึ่งเน้นไปท่ีด้านเศรษฐกิจและการค้ามากกว่า
ด้านอ่ืนๆ รวมถึงบันทึกเร่ืองราวสภาพการค้าชาวแดนลาว-เขมรไว้อย่าง
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ละเอียด  งานเขียนอีกเร่ือง คืองานของคณุพ่อมารินี  (Giovanni Filippo de 
Marini) เร่ือง “ประเทศลาวในชุมปี ค.ศ.1640” งานเร่ืองนีเ้ป็นงานเขียน
เก่ียวกับล้านช้างสมัยพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช และได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่เป็นภาษาอิตาลีในปี ค.ศ.1663 โดยได้ข้อมลูมาจากค าบอกเล่าของ
คณุพอ่เด เลริอา ซึง่เคยพ านกัในลาวถึง 5 ปี (ค.ศ.1641-1647) งานเขียนเร่ือง
นีมุ้่งให้ภาพเก่ียวกบัความยิ่งใหญ่ ความอดุมสมบรูณ์ และความแข็งแรงของ
อาณาจกัรล้านช้าง รวมถึงความเช่ือและพิธีกรรมของอาณาจกัรแห่งนีใ้นชว่ง
คริสต์ศตวรรษท่ี 17 นอกจากนีย้งัมีงานเขียนอ่ืนๆ ท่ีส าคญัอาทิเช่น งานของ
อองรี  มูโอต์ (Henri M. Mouhot)  ท่ี ช่ือ “Travels on the Central Parts of 
Indo-china” มูโอต์เป็นชาวฝร่ังเศสได้บันทึกเร่ืองราวการเดินทางจากไทย
ผา่นอีสานเข้าสู่ลาว ทัง้นีพ้บวา่งานเขียนของชาวตะวนัตกในช่วงเวลานีจ้ะอยู่
ในรูปของการบนัทึกเร่ืองราวการเดินทางเข้ามาในลาว  โดยเฉพาะทางด้าน
การค้า 
 ประเด็นที่สอง ประวตัิศาสตร์ลาวในมมุมองของชาวตะวนัตกยุคเก่า 
ได้กล่าวถึงงานเขียนของประวัติศาสตร์ลาวท่ีเป็นผลงานของชาวตะวันตก
ในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 จนถึงก่อนท่ีลาวจะเปล่ียนแปลงรูปแบบการ
ปกครองเป็นระบอบสงัคมนิยม ซึง่งานเขียนท่ีนา่สนใจได้แก่ ผลงานของยอร์ช 
เซเดส์ เร่ือง “ชนชาติต่างๆ ในแหลมอินโดจีน” งานเร่ืองนีเ้น้นการศึกษาถึง
อารยธรรมของรัฐตา่งๆ ในแหลมอินโดจีน ทัง้ทางด้านการเมือง สงัคม ศาสนา 
และสถาปัตยกรรม งานเขียนอีกเร่ืองคือ งานของฮอลล์ (D. G. E. Hall) เร่ือง 
“ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้”  ซึ่งงานเร่ืองนีไ้ด้ให้ภาพเก่ียวกับ
ประวตัิศาสตร์ของประเทศตา่งๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ส าหรับเนือ้หาท่ี
เก่ียวข้องกบัลาวได้เขียนไว้อย่างนา่สนใจ คือ ประเดน็ของการด าเนินนโยบาย
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ท่ีแตกตา่งกันระหว่างอาณาจกัรเวียงจนัทน์และอาณาจกัรหลวงพระบางท่ีมี
ตอ่ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยฮอลล์ชีใ้ห้เห็นว่าเวียงจนัทน์ด าเนินนโยบายเข้าข้าง
พมา่ ขณะหลวงพระบางเป็นไมตรีกบัไทย สว่นงานเขียนอีกเร่ืองท่ีน่าสนใจคือ 
งานของจอห์น เอฟ เคดี ้เร่ือง “ไทย พมา่ ลาว และกมัพชูา” ได้ให้ภาพเก่ียวกบั
พืน้ฐานความสัมพันธ์ของส่ีประเทศว่าต่างมีความสัมพันธ์กับอารยธรรม
อินเดียร่วมกัน จุดเด่นของงานเร่ืองนี ้ คือการท่ีเคดีไ้ด้เน้นการวิเคราะห์ไปท่ี
ความวุ่นวายภายในอนัเป็นผลมาจากการแทรกแซงจากการเมืองภายนอก 
ทัง้มหาอ านาจ อเมริกา จีน และรัสเซีย ทัง้นีพ้บว่างานเขียนของตะวนัตกใน
ชว่งเวลานีมุ้ง่ให้ภาพทางด้านการเมืองของลาว ทัง้นโยบายด้านการเมืองและ
การต่างประเทศต่อเพ่ือนบ้าน รวมถึงการเมืองภายในของลาวเองและการ
แทรกแซงทางการเมืองจากภายนอกโดยเฉพาะจากชาตมิหาอ านาจ 
  บทที่  3 ประวัติศาสตร์ลาวในมุมมองของเพื่อนบ้าน  มีเนือ้หา
มากท่ีสดุ คือจ านวน  47 หน้า ในบทนีผู้้ เขียนได้แบง่ออกเป็น 2 ประเด็น คือ 
ประเด็นแรก เอกสารเวียดนามท่ีเก่ียวข้องกบัลาว เน่ืองจากเวียดนามกบัลาว
มีความสมัพนัธ์ร่วมกนัมาอยา่งยาวนาน โดยเฉพาะชว่งเวลาของการตอ่สู้ เพ่ือ
เอกราชและการสร้างชาต ิซึง่หลงัจากนัน้เวียดนามและลาวได้ร่วมมือกนัเรียบ
เรียงต้นฉบับของประวัติศาสตร์ลาวร่วมกัน ผ่านหน่วยงานของรัฐทัง้สอง
ประเทศ ได้ผลผลิตคืองานเขียนและตีพิมพ์เผยแพร่เป็นภาษาลาวท่ีส าคญั 
จ านวน 3 เลม่ คือ เลม่แรกประวตัิศาสตร์ลาว เลม่ 3 (ค.ศ.1893 - ปัจจบุนั) มี
เนือ้หาท่ีส าคญัคือการมุ่งเน้นน าเสนอเก่ียวกับขบวนการต่อสู้ของประชาชน
ลาวเพ่ือต้านลัทธิล่าเมืองขึน้ (ค.ศ.1893 - 1954) และการต่อสู้ ของพรรค
ประชาชนปฏิวตัิลาวท่ีตอ่ต้านลทัธิล่าเมืองขึน้แบบใหม่ของอเมริกาจนถึงการ
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ก้าวขึน้สู่การสถาปนาระบอบสงัคมนิยมในลาว ส่วนผลผลิตอีกสองเล่มคือ
วรรณคดีลาว และภมูิศาสตร์ลาวตามล าดบั 
 นอกเหนือจากเวียดนามและลาวจะร่วมกันเขียนงานประวตัิศาสตร์ 
วรรณคดี และภูมิศาสตร์ร่วมกันแล้ว ยังได้มีการค้นคว้าอดีตร่วมกันในอีก
โครงการท่ีมีความน่าสนใจคือ การศึกษาเร่ืองความสมัพันธ์ลาว-เวียดนาม
ผ่านเอกสารกุ่ยเหิบ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิโตโยต้า “เอกสารกุ่ย
เหิบ” เป็นเอกสารสมยัอดีต ท่ีได้สะท้อนให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหว่างลาว
และหวัเมืองขึน้ของลาวกับเวียดนาม แสดงถึงความสมัพันธ์ท่ีดีของทัง้สอง
ประเทศอยา่งยาวนาน 
 ประเด็นที่สอง งานเขียนเก่ียวกับลาวในเอกสารไทย ผู้ เขียนได้แบ่ง
หัวข้อรองออกเป็น 3 ประเด็น คือ (1) พงศาวดาร ซึ่งเน้นก่อนท่ีลาวจะเป็น
สงัคมนิยม หรือก่อนปี ค.ศ.1975 ท่ีส าคญัได้แก่ ประชุมพงศาวดาร เล่ม 20 
ตรงกบัรัชกาลท่ี 3 โดยบนัทกึเก่ียวกบั เร่ืองเจ้าอนวุงศ์เวียงจนัทน์คดิขบถ และ
ประชมุพงศาวดาร เล่ม 43 เร่ืองเมืองนครจ าปาสกั นอกเหนือจากพงศาวดาร
ยังมีประเภทจดหมายเหตุ ดังเช่น จดหมายเหตุปราบขบถเวียงจันทน์ 
จดหมายเหตกุองทพัปราบฮ่อ เป็นต้น (2) หนงัสือก่อนปี ค.ศ.1975 ท่ีส าคญั
ได้แก่ งานของเติม  วิภาคย์พจนกิจ เร่ือง “ประวัติศาสตร์ลาว” ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในปี ค.ศ.1987 งานเร่ืองนีใ้ห้ความส าคญักบัไทยเป็นหลกัตาม
หลกัการเขียนด้วยมมุมองของนกัวิชาการชาตนิิยม ซึง่โดยสรุปของเนือ้หาของ
หนงัสือเล่มนีผู้้ เขียนได้น าเสนอให้เห็นว่าลาวกับไทยมีประวตัิศาสตร์ร่วมกนั
มาอย่างยาวนาน แต่เนือ้หาส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงท่ีลาวอยู่ภายใต้การ
ปกครองของไทย ไล่เรียงมาจนถึงสญัญาสงบศึก ร.ศ.112 ระหว่างสยามกับ
ฝร่ังเศส สง่ผลให้ลาวตกเป็นของฝร่ังเศส (3) วิทยานิพนธ์ ส าหรับวิทยานิพนธ์
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ของไทยท่ีเขียนเก่ียวกับลาวนัน้มีจ านวนหลายเร่ือง ในช่วงแรกเน้นไปท่ีการ
เสียดินแดนเมืองขึน้ของไทยในลาว ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศในฐานเจ้า
ประเทศราช และปัญหาการปักปันเขตแดนเป็นส าคัญ งานวิทยานิพนธ์ท่ี
ส าคัญได้แก่ งานวิทยานิพนธ์ของนิธิ  เอียวศรีวงศ์ เม่ือปี พ.ศ.2509 เร่ือง 
“การปราบฮอ่และการเสียดินแดน พ.ศ.2431” งานเร่ืองนีมี้จดุมุง่หมายส าคญั 
คือสืบหาเร่ืองราวของฮ่อตัง้แต่ต้นก าเนิด จนถึงการมารุกรานปล้นสะดมใน
เขตไทยและการปราบฮ่อของไทย และสืบหาเร่ืองราวการเสียดินแดนท่ี
เรียกวา่สิบสองจไุทให้กบัฝร่ังเศส รวมถึงดนิแดนฝ่ังซ้ายแมน่ า้โขง 
 กล่าวโดยสรุปในงานเขียนประวัติศาสตร์ลาวในมุมมองของเพ่ือน
บ้านของลาว มีจุดเน้นท่ีส าคัญอยู่ 2 ประเทศ คือ ประเทศเวียดนามและ
ประเทศไทย ซึ่งทัง้สองประเทศมีประวัติศาสตร์ร่วมกันกับลาวมาอย่าง
ยาวนาน ทัง้ในมมุท่ีเป็นมิตร ประเทศราช เพ่ือนบ้านและศตัรู ทัง้นีผู้้ เขียนยงั
ได้แทรกรูปภาพท่ีท าให้ผู้อ่านสามารถท าความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ตาม
เนือ้หาได้อย่างชัดเจนขึน้ เช่น ภาพแผนท่ีลาวเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบนั 
ภาพวิถีชีวิตของคนลาวในอดีต และภาพบคุคลส าคญัของลาว 
 บทที่ 4 ประวัตศิาสตร์ลาวจากเอกสารลาว : สมัยราชอาณาจักร 
มีเนือ้หาจ านวน 37 หน้า ผู้ เขียนได้แบง่ประเด็นการน าเสนอในบทนีอ้อกเป็น 
3 ประเด็น คือ ประเด็นแรก ลาวในสมยัราชอาณาจกัร ตัง้แต่ปี ค.ศ.1949 -
1975 กล่าวถึงสภาพพืน้ฐานทั่วไปของพระราชอาณาจักรลาว ช่วงก่อน
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ทัง้ทางด้านการเมืองและการแบง่เขตปกครองภายใต้การ
ปกครองของฝร่ังเศส และทางด้านการศึกษาในช่วงสมยัฝร่ังเศสปกครอง ซึ่ง
ในสมยัท่ีฝร่ังเศสปกครองลาวได้ใช้ระบบการศกึษาแบบเดียวกนัทัง้อินโดจีน
ของฝร่ังเศส ส าหรับการจัดการศึกษาในลาวพบว่า ฝร่ังเศสไม่ได้ให้ความ
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สนใจทางการศกึษาแก่คนลาว ดงัจะเห็นได้จากสถาบนัการศกึษาท่ีมีอยู่อย่าง
จ ากัด จนถึงหลงัการปฏิรูปการศึกษาในปี ค.ศ.1969 - 1970 ของฝ่ายปฏิวตัิ
พบว่า การศกึษาของลาวหลงัการปฏิรูปได้มีการขยายตวัเพิ่มขึน้มาก รวมถึง
มีการเร่งผลิตต ารา หนงัสือตา่งๆ ท่ีเป็นของลาวเอง ทัง้ทางด้านประวตัิศาสตร์ 
วรรณคดี ประเด็นทีส่อง การสร้างชาตลิาวกบัเอกสารงานเขียนประวตัิศาสตร์
สมยัราชอาณาจกัร เอกสารท่ีส าคญั คือ พงศาวดารลาวของมหาสิลา วีระวงส์ 
กระทรวงศึกษาธิการตีพิมพ์ในปี พ.ศ.2500 ประเด็นท่ีน่าสนใจบางส่วนซึ่ง
ผู้ เขียนได้ระบไุว้ในหน้า 103 บรรทดัท่ี 20 คือ 
  ...ประเทศลาวเฮาได้ยุบยอบลงในสมัยที่ล่วงมาแล้วนั้น ก็
เพราะประเทศลาวแบ่งแยกกนั ประชาชนพลเมืองและเจ้านายทัง้หลายแตก
กันเป็นหลายพวก ไม่สามัคคีกัน เ มื่ อเฮา รู้ดัง นี้แล้ว ในปัจจุบันและ
สถานการณ์ข้างหน้า เราก็จะได้หาทางป้องกนัไว้ไม่ให้เป็นเหมือนดงัที่เป็น
มาแลว้... 
 จากตวัอย่างเนือ้หาด้านบนสงัเกตเห็นได้ว่า เนือ้หาต้องการท่ีจะให้
คนลาวได้เรียนรู้อดีตท่ีผ่านมาว่าผลของการแตกความสามคัคีนัน้มีบทเรียนท่ี
ล า้ค่า จนถึงขัน้ท าให้ลาวต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองคนชาติอ่ืนและ
น าเสนอเนือ้หาเพ่ือจงูใจให้คนลาวมีความรักชาติ รักแผ่นดิน และสร้างความ
สามคัคีเป็นปึกแผน่ของคนลาว   เพ่ือท่ีจะให้บ้านเมืองลาวเจริญรุ่งเรืองสืบไป 
 ประเด็นที่สาม  ประวัติศาสตร์ลาวในหนังสือแบบเรียนลาว  สมัย
ราชอาณาจกัรลาว  ค.ศ.1949 - 1975 สาระส าคญัในประเด็นท่ีสามนี ้พบว่า
เ นื อ้หามุ่ง เ น้นไปท่ีการสร้างชาติภายใต้แนวคิดเ ร่ือง  “ชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ” ผู้ เขียนได้ไล่เรียงเนือ้หาดังนี  ้ (1) การ
ก าเนิด “ชาติลาวและคนลาว” พบว่าในหนงัสือแบบเรียนพงศาวดารลาวชัน้
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ประถม ได้เน้นไปท่ีการก าเนิดของชาตลิาวและคนลาว โดยชีใ้ห้เห็นวา่ดนิแดน
ลาวในปัจจุบันได้มีผู้ คนอยู่อาศัยมาอย่างช้านานแล้ว  (2) ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ลาว ปรากฏในหนงัสือแบบสอนอ่านภาษาลาวชัน้ ก กา ตอน
หนึ่งระบุว่าให้คนลาว “เทิดทูนองค์สมเด็จพระเจ้ามหาชีวิต เคารพนับถือ
ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีดงัเดิมของประเทศ คือวิธีเดียวเท่านัน้
จะท าให้ราชอาณาจักรลาวอยู่เป็นอิสระได้”  (3) รัฐธรรมนูญ ส าหรับ
รัฐธรรมนูญปรากฏอยู่ในวิชาหน้าท่ีพลเมือง ระดับประถมศึกษา และใน
หนงัสือแบบเรียนสงัคมศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ซึ่งมุ่งเน้นเร่ืองสิทธิของ
ประชาชน และเร่ืองอ านาจการปกครองตามรัฐธรรมนญู  (4) มิตร กบฏ และ
ศตัรูของชาต ิในหนงัสือแบบเรียนพงศาวดารลาวส าหรับชัน้ประถม 
 บทที่ 5 ประวัติศาสตร์ลาวจากเอกสารลาว:  สมัยสังคมนิยม มี
เนือ้หาจ านวน 29 หน้า ผู้ เขียนได้เร่ิมต้นตัง้แตปี่ ค.ศ.1975 ขบวนการปะเทด
ลาวสามารถยึดครองอ านาจทางการเมืองได้อย่างสมบรูณ์ภายใต้การน าของ
พรรคประชาชนปฏิวตัลิาว  (The Lao People’s Revolutionary Party)  โดยมี
ท่านไกสอน  พมวิหาน เป็นผู้ น า และสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) ภายใต้ระบอบการปกครองแบบสังคมนิยม
คอมมิวนิสต์ มีพรรคการเมืองเดียว คือพรรคประชาชนปฏิวัติลาว และได้
ก าหนดวนัชาตขิองลาวเป็นวนัท่ี 2 ธนัวาคมของทกุปี 
 งานเขียนทางประวตัิศาสตร์ของลาวสมยัสงัคมนิยม พบว่าแนวการ
เขียนประวตัิศาสตร์ในช่วงต้น จะเน้นไปท่ีภาพรวมของการต่อสู้ เพ่ือเอกราช 
นบัตัง้แตฝ่ร่ังเศสเข้ายึดครองไล่เรียงมาจนถึงการต่อสู้กับสหรัฐอเมริกา และ
ประวัติของบุคคลส าคัญท่ีมีส่วนร่วมในการเคล่ือนไหวต่อสู้ เพ่ือเอกราช 
รวมถึงประวตัพิรรคประชาชนปฏิวตัลิาว 
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 ด้านประวัติศาสตร์ลาวในหนังสือแบบเรียนลาวสมัยสังคมนิยม 
ผู้ เขียนได้ยกตวัอย่างหนงัสือแบบเรียนลาวสมยัสงัคมนิยมมา 2 เล่ม คือ เล่ม
แรกเป็น แบบเรียนประวัตศิาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หนงัสือแบบเรียน
เล่มนีมี้ทัง้หมด 16 บท สาระโดยสงัเขปแบง่ออกเป็น 2 ส่วนคือ  (1) กล่าวถึง
ประเทศลาวและชีวิตการเป็นอยู่ของคนลาวในสมยัโบราณ ไล่เรียงมาจนถึง
การสร้างสังคมชาวเมืองขึน้ในเขตตอนกลางของแม่น า้โขงและกลายเป็น
สงัคมท่ีมีอารยธรรมท่ีเกิดการขยายตวัอยา่งตอ่เน่ืองเร่ือยมา  (2) ชว่งของการ
สร้างประเทศลาวและการเกิดขบวนการต่อสู้ปกปักรักษาประเทศชาติของ
ประชาชนลาวในแตล่ะยคุแตล่ะสมยั ซึง่จดุท่ีหนงัสือแบบเรียนต้องการเน้นคือ 
ไม่ว่าในยคุสมยัใด ประชาชนลาวก็เคยมีมูนเชือ้ต่อสู้อนัพีระอาจหาญไม่เคย
ยอมจ านนต่อศตัรูต่างด้าว เพ่ือความเป็นเอกราชการด ารงอยู่อย่างมีสิทธิ
เสรีภาพ และความอยูดี่กินดีของประชาชน  

ส่วนเล่มท่ีสองเป็น แบบเรียนประวัติศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 หนังสือแบบเรียนเล่มนีมี้ทัง้หมด 18 บท สาระโดยสังเขปแบ่งออกเป็น 3 
ส่วนคือ  (1) กล่าวถึงพวกล่าเมืองขึน้ฝร่ังเศสกลบัคืนมารุกรานลาวและการ
เกิดขบวนการต่อต้านในปี ค.ศ.1945 – 1949 ไล่เ รียงมาจนถึงการเกิด
ขบวนการต่อต้านของประชาชนลาวภายใต้การน าของขบวนการลาวอิสระ
และรัฐบาลลาวต่อต้าน ในช่วงเวลาต่อมา  (2) ระยะต้านพวกจักรพรรดิ
อเมริกาและลกูมือ โดยมีเปา้หมายเพ่ือสร้างสนัติภาพ เอกราช และความถูก
ต้องปรองดองของชาติตัง้แต่ปี ค.ศ.1954 – 1959 โดยเฉพาะของบทบาทใน
การตอ่สู้อนัอาจหาญของกองทพัปะเทดลาว (3) การตอ่สู้กู้ชาตต้ิานจกัรพรรดิ
อเมริกาของประชาชนลาวตัง้แต่กลางปี ค.ศ.1959 - ปัจจุบนั อาจกล่าวโดย
สรุปได้วา่หนงัสือแบบเรียนเลม่นีเ้น้นไปท่ีการน าเสนอเนือ้หาของการตอ่สู้ของ
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ลาวกบัพวกล่าเมืองขึน้ทัง้ฝร่ังเศสและสหรัฐอเมริกา เพ่ือให้ลาวได้รับเอกราช
โดยสมบรูณ์ 
 ส่วนเนือ้หาอีกประเด็นท่ีน่าสนใจ ซึ่งผู้ เขียนได้ก าหนดหัวข้อไว้ว่า 
“ ศัตรูของชาติในหนังสือแบบเรียนลาว”  จากหนังสือแบบเรียน
ประวตัิศาสตร์ทัง้สองเล่มท่ีกล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งมีจดุเน้นไปท่ีการต่อสู้ของลาว
กบัพวกล่าเมืองขึน้นัน้ ในแบบเรียนดงักล่าวได้มีการแยก “มิตร” และ “ศตัรู” 
ของประเทศชาติไว้อย่างชัดเจน เพ่ือให้เยาวชนได้รับรู้ความเป็นมาและ
ความส าคญัในแต่ละช่วงเวลาของเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ ว่าใครคือมิตร
หรือศตัรูของชาต ิ  
 บทที่  6 ท้ายความ บทนีมี้เนือ้หาน้อยท่ีสุด คือจ านวน 3 หน้า เป็น
การสรุปเนือ้หาเพ่ือให้เห็นภาพรวมของหนังสือทัง้เล่ม ซึ่งสามารถแยก
ประเดน็ออกเป็น 3 ประเดน็ คือ 
 1. ประวตัิศาสตร์จากเอกสารต่างๆ ก่อนยุคสงัคมนิยม  เร่ิมต้นท่ีภูมิ
หลงัทางประวตัศิาสตร์ลาว ตอ่ด้วยประวตัิศาสตร์ลาวในมมุมองของตะวนัตก
ยคุเก่าท่ีเดนิทางเข้ามาตดิตอ่สมัพนัธ์กบัลาว ทัง้ด้านการค้าและด้านการเมือง 
ไล่เรียงมาจนถึงการเขียนประวัติศาสตร์ลาวในมุมของเพ่ือนบ้านอย่างไทย
และเวียดนามท่ีมีประวตัิศาสตร์ร่วมกนัมายาวนาน และในประเด็นนีส้ิน้สดุท่ี
ประวัติศาสตร์ลาวจากเอกสารลาวในช่วงสมัยราชอาณาจักร โดยเน้นไปท่ี
การสร้างชาตโิดยมีสถาบนัพระมหากษัตริย์เป็นศนูย์กลาง  
 2. ประวตัิศาสตร์ลาวจากเอกสารลาวในยุคสงัคมนิยม เร่ิมตัง้แต่ปี 
ค.ศ.1975 - ปัจจุบนั งานเขียนทางด้านประวตัิศาสตร์ลาวในช่วงแรกได้เน้น
ไปท่ีการน าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับการต่อสู้ กับพวกลัทธิล่าเมืองขึน้ ต่อด้วย
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การสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นภายใต้อุดมการณ์สังคมนิยม โดยมีพรรค
ประชาชนปฏิวตัลิาวเป็นผู้น า 
 3. ประวัติศาสตร์ลาวในหนังสือแบบเรียนลาว ได้บรรจุเนือ้หา
เร่ืองราวทางด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมา ภูมิหลัง การต่อสู้ และการ
ปลดปล่อย รวมถึงบุคคลส าคญั เพ่ือให้เยาวชนได้ศึกษา รับรู้ และมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นลาวผ่านแบบเรียน นอกจากนีใ้นเนือ้หาแบบเรียนยงั
ได้ชีใ้ห้เห็นภาพวา่ใครคือ “มิตร” และ “ศตัรู” ของชาตไิว้อยา่งชดัเจน 
 
บทส่งท้าย 
 บทเรียบเรียงและวิเคราะห์ในข้างต้นนัน้ ไมว่า่จะมีผู้ เห็นด้วยหรือเห็น
ต่างอย่างไรก็ตาม แต่สิ่งท่ีปฏิเสธไม่ได้คือ งานเขียนของอาจารย์ดารารัตน์  
เมตตาริกานนท์ ถือเป็นงานเขียนท่ีน าเสนอเร่ืองราวของประวัติศาสตร์ลาว
จากหลายมมุมอง หลายช่วงเวลา ทัง้จากชาวตะวนัตกท่ีมองลาว เพ่ือนบ้าน
อย่างไทยและเวียดนามมองลาว และลาวมองลาวเองว่ามีประวัติศาสตร์
ความเป็นมาอย่างไร จากเหตผุลดงักล่าวท าให้งานเขียนเล่มนีมี้ประโยชน์ตอ่
วงวิชาการทัง้ในประเทศไทยและลาว ท าให้เราได้ทราบว่าประเทศลาวมี
ประวตัศิาสตร์ความเป็นมาอย่างไร และลาวได้ผา่นการตอ่สู้มาอย่างยาวนาน
ซึ่งในแตล่ะช่วงเวลาของการต่อสู้นัน้ ได้ท าเห็นว่าใครคือ “มิตร ใครคือ “ศตัรู” 
ของชาติ  โดยปรากฏในงานเขียนเล่มนีท่ี้อาจารย์ดารารัตน์ได้ศึกษาค้นคว้า
มาทัง้ในเอกสารชัน้ต้นและเอกสารชัน้รอง จึงเป็นการเติมเต็มองค์ความรู้
เก่ียวกับพฒันาการของประเทศลาวในแต่ละช่วงเวลา ตัง้แต่อดีตไล่เรียงมา
จนถึงปัจจบุนัได้อยา่งชดัเจน สมบรูณ์ และรอบด้าน 
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 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 20 หน้าเอส่ี (A4) รวม
ภาพประกอบและเอกสารอ้างอิง 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
ทราบช่ือผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบช่ือผู้ทรงคณุวุฒิ)  ทัง้นี ้ กองบรรณาธิการ
อาจขอให้ผู้ เขียนปรับปรุงและแก้ไขบทความตามค าแนะน าของผู้ทรงคณุวฒุิ   
และขอสงวนสิทธิในการท่ีจะพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง  โดยการ
ประเมินของกองบรรณาธิการ 
 

หลักเกณฑ์การเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล 
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 7. ผู้ เขียนจะต้องลงนามในแบบฟอร์มยืนยันการส่งบทความเพ่ือ
ตีพิมพ์ในวารสารพืน้ถ่ินโขงชีมลู 
 8. ล าดบัการตีพิมพ์เป็นไปตามดลุพินิจของกองบรรณาธิการและขอ
สงวนสิทธ์ิไมคื่นต้นฉบบัในทกุกรณี 
 9. บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ ผู้ เขียนจะได้รับวารสารพืน้ถ่ินโขงชีมลู
เป็นอภินนัทนาการ 3 เลม่ และได้รับคา่ตอบแทนตามความเหมาะสม 
 10. ส่งต้นฉบบัพร้อมแผ่นบนัทึกข้อมูลทัง้ในรูปแบบไฟล์ 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: http://ntbac.udru.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:ntbac@udru.ac.th
http://www.ntbac.udru.ac.th/
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การอ้างอิง ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบแทรกในเนือ้หา โดยวงเล็บเฉพาะช่ือ – 
นามสกุลผู้แต่ง ส าหรับชาวไทย และเฉพาะนามสกุลผู้แต่ง ส าหรับชาวต่างชาติ 
ตามด้วยปีและเลขหน้าของเอกสารหรือหนงัสือท่ีอ้างถึง และต่อด้วยข้อความท่ี
ต้องการอ้าง (ช่ือ นามสกลุผู้แตง่,//ปีท่ีพิมพ์://หน้า)    
เชน่   
            (ชวลิต อธิปัตยกลุ,  2555:  8) ได้แสดงให้เห็นวา่...................... 
            (Foucault,  1965:  115) ได้เสนอวา่..........................................    

หรือ 
             ............(เนือ้หาท่ีต้องการอ้างอิง)..................(ชวลิต อธิปัตยกลุ,  2555:  8) 
             ............(เนือ้หาท่ีต้องการอ้างอิง)..................(Foucault,  1965:  115) 
 
 

รูปแบบบรรณานุกรม 
 

ให้ใช้ตามรูปแบบของ APA (American Psychological Association) ดงันี ้
 

 หนังสือ  
ผู้แตง่.//(ปีท่ีพิมพ์).//ช่ือหนังสือ.//(พิมพ์ครัง้ท่ี).//สถานท่ีพิมพ์:/ส านกัพิมพ์.     
เชน่    ชวลิต อธิปัตยกลุ.  (2555).  ฮูปแต้มอีสาน: มุมมองทางด้าน   

               ประวัตศิาสตร์ ศิลปะพืน้ถิ่นบนแผ่นดนิอีสาน.  อดุรธานี:   
                   เต้า-โล้. 
 

  หนังสือแปล 
ผู้แตง่.//(ปีท่ีพิมพ์).//ช่ือหนังสือฉบับแปล.//ช่ือผู้แปล, ผู้แปล.//(พิมพ์ครัง้ท่ี).// 
สถานท่ีพิมพ์://ส านกัพิมพ์.    เชน่     

การอ้างอิง 

ง’งง. 
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ยอร์ช เซเดส์.  (2556).  เมืองพระนคร นครวัด นครธม.  ปรานี วงศ์เทศ, ผู้แปล.     
            กรุงเทพฯ:  เรือนแก้ว.  
 

  บทความในวารสาร/นิตยสาร 
ผู้แตง่.//(ปีท่ีพิมพ์).//ช่ือบทความ.//ช่ือวารสาร,//ปีที่(ฉบบัท่ี),//เลขหน้า. 
เชน่     
ไกรฤกษ์ ศลิาคม.  (2555).  ผู้น าสงัคมในอดุมคตติามหลกัค าสอนของ   
 พระพทุธศาสนา.  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

          มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  29(3),  145-166. 
 

 บทความในหนังสือรวมบทความ 
ช่ือผู้แตง่.//(ปีทีพิมพ์). ช่ือบทความในหนงัสือ.//ใน//ช่ือบรรณาธิการ

(บรรณาธิการ).//ช่ือหนังสือ.//(หน้า).//ครัง้ท่ีพิมพ์.//สถานท่ีพิมพ์://
โรงพิมพ์. 

เชน่ 
ภวูดล ศรีธเรศ.  (2558).  เสือ้ด า แพรเบี่ยง ซิ่นไหม เคร่ืองย้องของเอ้สตรีผู้ ไท  
           สองฝ่ังโขง.  ใน สชุานาถ บญุเท่ียง  (บรรณาธิการ),  วิจิตรแพรวา   
         มรดกภูมิปัญญาสู่ราชินีแห่งไหม.  หน้า 73 – 112. ขอนแก่น:  
           ศริิภณัฑ์. 
 

  รายการอ้างอิงไมป่รากฏปีท่ีพิมพ์ ให้ใช้ ม.ป.ป. หรือ n.d. ในต าแหนง่ปีท่ี
พิมพ ์
  รายการอ้างอิงท่ีไม่ปรากฏสถานท่ีพิมพ์ ให้ใช้ ม.ป.ท. หรือ N.P. ในต าแหนง่
สถานท่ีพิมพ์ 
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  รายการอ้างอิงท่ีไม่ปรากฏช่ือโรงพิมพ์ ให้ใช้ ม.ป.พ. หรือ n.p. ในต าแหนง่ช่ือ
ส านกัพิมพ์ 
 

 วิทยานิพนธ์ 
ช่ือผู้ เขียนวิทยานิพนธ์.//(ปีท่ีพิมพ์).//ช่ือวิทยานิพนธ์.//วิทยานิพนธ์ ช่ือ
ปริญญามหาบณัฑิต/ดษุฎีบณัฑิต ช่ือสาขา ช่ือมหาวิทยาลยั.  
เชน่ 
ไกรฤกษ์ ศลิาคม.  (2557).  เสรีภาพของพระสงฆ์ในสังคมไทยมองผ่าน 

  ปรัชญาหลังนวยุค: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน.  
ดษุฎีนิพนธ์ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาปรัชญาและศาสนา   
มหาวิทยาลยัเซนต์จอห์น. 

 

  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ช่ือผู้แตง่หรือช่ือหนว่ยงาน.//(ปีท่ีพิมพ์).//ช่ือเร่ือง.//ค้นเม่ือ วนั เดือน ปี         
ท่ีค้น,จากURL. (ข้อมลูจาก website ของหนว่ยงานตา่ง ๆ)  
เชน่ 
ชวลิต อธิปัตยกลุ.  (2554).  ฮูบแต้มฝาผนังสิมอีสาน: การสืบทอดพัฒนา 

  ทางงานช่างอีสานก่อน พ.ศ. 2500.  สืบค้นเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม  
  2558,  จาก http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/ index.php/    
  art/article/view/2925 
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  การสัมภาษณ์ 
ช่ือผู้ถกูสมัภาษณ์.//(วนั เดือน ปีท่ีสมัภาษณ์).//สัมภาษณ์.//ต าแหนง่.//    
หนว่ยงานท่ีสงักดัหรือท่ีอยู่.     เชน่ 
ฐากรู สรวงศ์สิริ.  (10 สิงหาคม 2557).   สัมภาษณ์.  เจ้าหน้าท่ีภาคสนาม 
          ศนูย์ข้อมลูสิทธิมนษุยชนและสนัตภิาพ.  
 

  การอ้างอิงรูปภาพที่มาจากหนังสือ 

ภาพท่ี.//ค าบรรยายภาพ//ท่ีมา://ช่ือหนงัสือท่ีมาของภาพ     เชน่   

 

 

 

 

  
 
 

 
 
 
 

ภาพที ่4  ใบเสมาจากเมืองโบราณฟา้แดดสงยาง ปัจจุบนัจดัแสดงอยู่ทีพิ่พิธภณัฑสถาน
แห่งชาติ ขอนแก่น  ทีม่า:  น. ณ ปากน ้า, 2524, รูปที ่33. 
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  การอ้างอิงรูปภาพท่ีสืบค้นมาจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
ภาพท่ี//ค าบรรยายภาพ//ท่ีมา: Website หรือ URL ท่ีใช้เข้าถึงภาพ    เชน่   
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
ภาพที ่1  สะพานทางเขา้ป่าค าชะโนดทีส่ร้างข้ึนใหม่ 
ทีม่า:  http://pantip.com/topic/32439591  

 
 

 

 

 

 

 

 

http://pantip.com/topic/32439591
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แบบฟอร์มส่งบทความเพื่อพจิารณาตีพิมพ์ 

ในวารสารพืน้ถิ่น โขง ชี มูล มหาวทิยาลัยราชภฏัอุดรธานี 

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

 

เรียน  บรรณาธิการวารสารพืน้ถ่ิน โขง ชี มลู มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 

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.......หมู.่..........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 

[  ] สมคัรเป็นสมาชิก 3 ปี 600 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 

 

 

mailto:ntbac@udru.ac.th
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1. นายสัตยิะพันธ์ คชมิตร    ท่ีปรึกษา    

2. นางสาวโศภดิา บุญจ านง   ท่ีปรึกษา 

3. นางวันวสิาข์ คงธนกุลบวร  ท่ีปรึกษา 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล  ประธาน 

5. นางอรอนงค ์ทองหล่อ ทะกอง   รองประธาน 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชดิชาย บุตด ี รองประธาน 

7. นายพงษ์ศักดิ ์อัครวัฒนากุล  กรรมการ 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์ บุญภลิะ กรรมการ 

9. นายสมบูรณ์ ช านาญ   กรรมการ 

10. นายมงคล ทะกอง   กรรมการ 

11. นางสาวสราวด ีณ หนองคาย  กรรมการ 

12. ดร.ไกรฤกษ์ ศลิาคม   กรรมการ 

13. ดร.ทิพยอ์ุบล ทิพเลิศ    กรรมการ 

14. นายฐากูร สรวงศ์สริิ    กรรมการ 

15. นางสาวสริิรัตน์ จันทร์มาลา  กรรมการ 

16. นาวสาวดรุณ ีมณทัีศน์   กรรมการ  

17. นายธัชวรรธน ์หนูแกว้   กรรมการ 

18. นางสาวปียกนิษฐ์ สาธารณ ์  กรรมการ 

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศพิงษ์ ศรีสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ 

20. นายสุนติย์ เหมนิล    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 

คณะกรรมการบรหิารศนูย์การเรียนรู้พทุธศิลป์ถิน่อีสาน 

ส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี 
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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 
 * ชาติพันธุ์  * ภาษาและวรรณกรรม 

•บทความพิเศษ  
พระพุทธรูปที่ภูพระ ชัยภูมิ แบบอย่างศิลปะทวารวดีผสมวัฒนธรรมเขมร 
 และงานช่างท้องถิ่น  
•บทความวิชาการ 
ภูมิทัศน์ทางภาษาจากป้ายโฆษณาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

พัฒนาการหน้ากากและชุดแต่งกายของการละเล่นผีตาโขนใน  
 อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย   

เมอืงซายขาว: ชมุชนโบราณสำคญัของอาณาจกัรลา้นชา้งในลุ่มแมน่ำ้เลย   

ปราสาทตาเมือนโต๊จ: ศาสนสถานประจำอโรคยศาลาในกลุ่มปราสาท 
 ตาเมือน จังหวัดสุรินทร์ 
•บทความวิจัย 
หลักหินทวารวดีอีสานที่ภูพระบาท ภาพสะท้อนการบูชาสิ่งเหนือธรรมชาติ  

และประเพณีพุทธศาสนา 
  

•วิจารณ์หนังสือ  
ประวัติศาสตร์ลาวหลายมิติ: รศ.ดร.ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ 

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 
หม้อบ้านเชียง 
ปกหลัง 
เครื่องใช้ เครื่องประดับ 
ของบ้านเชียง
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