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วารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มลู ฉบบัท่ีปรากฏอยู่ในสายตาทา่นนี ้ถือเป็นเล่ม ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 1 
(มกราคม – มิถุนายน) 2559 ซึง่มีเนือ้หาสาระท่ีอดัแน่นไปด้วยทัง้บทความวิจยั และบทความ
วชิาการท่ีน่าสนใจมากมายหลายเร่ือง ดงันี ้  

เร่ืองแรกเป็นบทความพิเศษ คือ “ประเด็นมุมมองใหม่ กรณีเส้นทางการเข้าสู่ภาค
อีสานของพุทธศาสนา”  โดย รศ.ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล  ผู้ เขียนได้เสนอทฤษฎีและแนวคิด 
ในประเด็นท่ีว่าพระพุทธศาสนาน่าจะเข้าสู่พืน้ท่ีในภาคอีสานในเส้นทางใดบ้าง ซึง่ถือเป็นการ
เปิดมมุมองใหม่ท่ีมีหลกัฐานสนบัสนนุไว้อย่างน่าสนใจ  

ถัดมาอีก 4 เร่ือง คือ บทความวิจัย เร่ิมจาก “สภาวะน่าสบายในอุโบสถพื้นถ่ิน  
วดัหนองบวัเจ้าป่า อ าเภอสตึก จงัหวดับรีุรัมย์” โดย รศ.สมบตั ิ ประจญศานต์ และคณะ ซึง่งาน
เร่ืองนีเ้สนอว่าในแต่ละฤดูกาลนัน้อุโบสถพืน้ถิ่นท่ีวดัหนองบัวเจ้าป่า ได้เกิดสภาวะน่าสบาย
เหมือนหรือแตกตา่งกนัอย่างไร และอะไรท่ีเป็นปัจจยัให้เกิดสภาวะน่าสบายขึน้มาบ้าง  

เร่ืองต่อมา คือ “การใช้เศษแก้วบนเคร่ืองปั้นดินเผาด่านเกวียนในงานประติมากรรม
นูนต ่า” โดย อ. ราชา ธงภกัดิ์ และ อ.จิรวฒัน์ จนัทร์สว่าง งานเร่ืองนีไ้ด้กล่าวถึงการน าเศษแก้ว
มาเป็นเทคนิคในการตกแต่งบนเคร่ืองปัน้เดินเผาด่านเกวียน เพ่ือเพิ่มสีสันและรูปแบบการ
ตกแตง่ที่หลากหลายมากย่ิงขึน้  

บทความวิจยัเร่ืองท่ี 3 คือ “จารึกภาษามอญโบราณในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย” โดย คณุฮนัเตอร์  วตัสนั งานเร่ืองนีผู้้ เขียนได้อธิบายรูปแบบอกัษรท่ีใช้ในจารึก
ภาษามอญโบราณ รวมทัง้ให้ค าอธิบายเก่ียวกับจารึกท่ีพบในสถานท่ีต่างๆ พร้อมกับเสนอ  
ค าอ่านและค าแปลของจารึกเหล่านัน้   

และเร่ืองสดุท้าย คือ “การค้าโคกระบือในอีสานต้นพทุธศตวรรษที่ 25” โดย คณุภมร 
ภูผิวผา ผู้ เขียนได้เสนอข้อมลูและตวัเลขเก่ียวกับการค้าโคกระบือในอีสาน ท่ีเฟ่ืองฟูเป็นอย่าง
มากในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 25 ซึง่เป็นผลท่ีสืบเน่ืองจากการเกิดสนธิสญัญาเบาว์ริง และการ
ขยายตวัทางการค้าในภมูิภาคเอเชียอาคเนย์  

 

บทบรรณาธิการ 



 

ส่วนอีก 3 เร่ืองตอ่มา คือ บทความวชิาการ ซึง่ประกอบด้วย หนึง่ “การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการพฒันาแผนชุมชน กรณี บ้านทุ่งแร่ ต าบลหมูม่น อ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี” 
โดย ผศ.พลอยระดา ภูมี ผู้ เขียนได้ศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการท่ีจะจัดท า
พฒันาแผนชมุชนของตนขึน้มาวา่มีกระบวน ขัน้ตอน และแนวคดิท่ีส าคญัอย่างไรบ้าง    

เร่ืองถดัมา คือ “อีสานในม่านมายา” โดย ผศ.ดร.สุภีร์ สมอนา ผู้ เขียนได้ชีใ้ห้เห็นว่า
พืน้ท่ีท่ีเรียกว่าอีสานในระยะท่ีผ่านมานัน้ ได้มีการให้ความหมายไว้ในแง่มมุใดบ้าง และในช่วง
เวลาเดียวกันนีไ้ด้มีกระบวนการเพ่ือสร้างภาพแทนความจริงเก่ียวกับภูมิภาคอีสานไว้อย่างไร
บ้าง  

ส าหรับบทความวิชาการเร่ืองสุดท้าย คือ “ความส าคญัของชมุชนโบราณเมืองพาน
ในประวติัศาสตร์ล้านช้าง” โดย อ.ธีระวฒัน์ แสนค า ผู้ เขียนได้น าเสนอให้เห็นถงึพฒันาการทาง
ประวตัิศาสตร์ของชุมชนโบราณเมืองพาน ซึ่งอยู่บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น า้โมง ในอ าเภอบ้านผือ 
จงัหวดัอุดรธานี ว่ามีพฒันาการความเป็นมาอย่างไรในแต่ละยุคสมยั รวมทัง้เป็นหนึ่งในชุมชน
โบราณท่ีมีบทบาทส าคญัอย่างไรตอ่ประวตัศิาสตร์ล้านช้าง 
 ปิดเล่มวารสารฉบบันี ้ ด้วยบทวิจารณ์หนังสือ ในช่ือ “พระพทุธศาสนาในลาว” ของ 
พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ โดย อ.ธัชวรรธน์ หนแูก้ว ผู้วิจารณ์เสนอว่างานเขียนเล่มนีเ้ป็น
งานท่ีน าเสนอภาพกว้างๆ เก่ียวกบักิจการพระพุทธศาสนาในลาว ซึง่หากผู้สนใจได้อ่านตัง้แต่
ต้นจนจบก็จะเหน็ความสืบเน่ืองและการเปล่ียนแปลงของพระพทุธศาสนาในลาวท่ีเกิดขึน้ในแต่
ละยุคสมยัว่าเกิดขึน้จากเหตปัุจจยัใดบ้าง และปัจจุบนัสถานการณ์พระพทุธศาสนาในลาวเป็น
อย่างไร  
  ในท้ายท่ีสุด กองบรรณาธิการวารสารพืน้ถิ่นฯ รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติท่ีได้เป็น
ส่ือกลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการจากผลงานข้างต้นสู่สายตาท่านผู้อ่าน และหวัง
วา่จะได้รับเกียรตเิช่นนีใ้นโอกาสตอ่ไป   
 
     เชิดชาย บตุดี 
     บรรณาธิการ 
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ประเด็นมุมมองใหม่ 

                                   
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ภาพที ่1 เสมาทีว่ดัโพธ์ิศิลา อ าเภอลืออ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ    
 

ยังคงเป็นข้อถกเถียงเก่ียวกับเส้นทางการเข้าสู่ภาคอีสานของ 
พทุธศาสนาผ่านมายงัเส้นทางใด บ้างกลา่วว่าเข้ามาทางเมืองศรีเทพ จงัหวดั
เพชรบูรณ์ ผ่านทางล าน า้ชีในจังหวัดชัยภูมิ และอีกเส้นทางคือล าตะคอง 
มายงัเมืองสงูเนินของจงัหวดันครราชสีมาแล้วเรียบไปตามล าน า้มลู ก่อนท่ีทัง้
แมน่ า้ชีและแมน่ า้มลูจะไหลรวมกนัลงสู่แม่น า้โขงท่ีจงัหวดัอบุลราชธานี (ภาพ
ท่ี 2) 

 
                                                           

1 อาจารย์ประจ ากลุม่วชิามนษุยศาสตร์ ส านกัวชิาศกึษาทัว่ไป มหาวิทยาลยัราชภฏั 
  อดุรธานี e-mail: chawalit_2513@hotmail.com 

กรณเีส้นทางการเข้าสู่ภาคอีสานของพุทธศาสนา 
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ภาพที่ 2 แสดงเสน้ทางที่กล่าวกนัว่าเป็นเสน้ทางการเข้ามาสู่บริเวณพืน้ที่ภาคอีสานของ
พระพทุธศาสนาในวฒันธรรมทวารวดี คือ เสน้ทางเมืองศรีเทพผ่านแม่น ้าชีเข้ามา และ
อีกเสน้ทางคือแม่น ้าล าตะคองเข้ามาก่อนต่อไปยงัล าน ้ามูล ซ่ึงทัง้แม่น ้าชีและแม่น ้ามูล
ได้ไหลมาบรรจบกันที่จังหวดัอุบลราชธานี ที่มา: ปรับปรุงจาก ห้องรับแขก (2557).  
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ. จาก http://kunkrureuang.blogspot.com/2012_08_01_ 
archive.html. เมื่อ 2 มิถนุายน 2557. 
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  เส้นทางจากเมืองศรีเทพพบหลกัฐานการปรากฏตวัของศาสนสถาน

สิ่งก่อสร้าง พระพทุธรูป เทวรูป และแผ่นทองดนุลายนูนท่ีกลุ่มโบราณสถาน
เขาคลงัในและเขาคลงันอก (ภาพท่ี 3) จากหลกัฐานดงักล่าวจึงท าให้เข้าใจ
ได้ว่าเมืองศรีเทพมีทัง้พุทธศาสนาและศาสนาฮินดหูรือพราหมณ์ร่วมปะปน
กันอยู่ (ภาพท่ี 4) ซึ่งเป็นหลักฐานต่อการก าหนดเส้นทางท่ีท าให้เช่ือได้ว่า
ศาสนาเข้ามาทางจงัหวัดชยัภมูิ ผ่านจงัหวดัขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม 
และเร่ือยไปจนถึงยโสธรในขณะสิ่งท่ีบง่ถึงวฒันธรรมทวารวดีคือ พระพทุธรูป 
พระพิมพ์ ใบเสมา ลวดลายประดบัตกแต่ง และอีกทัง้ผงัเมืองท่ีอยู่ในระบบ  
คนู า้คนัดินล้อมรอบเป็นรูปทรงกลม เช่น ท่ีดงเมืองแอม อ าเภอเขาสวนกวาง 
จงัหวดัขอนแก่น (ภาพท่ี 5) เมืองบ้านโนนขนุทิพย์ อ าเภอคอนสวรรค์ จงัหวดั
ชัยภูมิ เมืองจ าปาสี อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม (ภาพท่ี 6) เมือง 
ฟ้าแดดสงยาง อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสินธุ์ และท่ีเมืองบ้านตาดทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัยโสธร เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
      
          ภาพที ่3 ศาสนสถานทีใ่หญ่สดุอีกแห่งในเมืองศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
          เชื่อกนัว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกบัการเผยแพร่พทุธศาสนาเข้าสู่ภาคอีสาน 
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    ภาพที ่4 แผ่นดนุทองพบทีเ่มืองศรีเทพ มีทัง้เกี่ยวข้องกบัพทุธศาสนาและรูปเคารพ 
   ในศาสนาพราหมณ์ ทีม่า: พิพิธภณัฑ์บอสตนั ประเทศอเมริกา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที ่5 พระพิมพ์ขดุพบทีเ่มืองโบราณดงเมืองแอม อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดั 
  ขอนแก่น มีความสมัพนัธ์กบัรูปแบบในสมยัวฒันธรรมทวารวดี 



 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2559 

5 ประเด็นมุมมองใหม่ กรณีเส้นทางการเข้าสู่ภาคอีสานของพุทธศาสนา 

 
 

ภาพที ่6 แผ่นดนุเงิน และพระพิมพ์ดินเผา พบจากเมืองนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม 
หลกัฐานในการสืบทอดรูปแบบวฒันธรรมทวารวดี ทีม่า: พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ
ขอนแก่น (พงษ์ศกัด์ิ อคัรวฒันากลุ ถ่ายภาพ) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทางด้านเส้นทางจากสระบุรีเข้ามายังล าตะคองเข้าสู่เมืองโนนสูง 
เมืองเสมา อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ได้พบถ า้พระโพธิสัตว์ท่ีมี 
การสลกัภาพบนผนังถ า้ท่ีอ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี (ภาพท่ี 7) ซึ่งเป็น
รูปแบบร่วมสมัยในวัฒนธรรมทวารวดีของภาคกลางในประเทศไทย ถือว่า
เป็นหลักฐานท่ีใกล้เคียงกับพืน้ท่ีในการรับส่งวัฒนธรรมมายังเมืองเสมาซึ่ง
เป็นเมืองเก่าอยู่ในระบบคนู า้คนัดินและรวมถึงท่ีอ าเภอประโคนชัย จงัหวัด
บุรีรัมย์ ตามเส้นทางแม่น า้มูล เป็นต้น (ภาพท่ี 8) ทางด้านพระพุทธรูปพบ
จ านวนน้อยมากแต่เป็นชิน้งานท่ีมีขนาดใหญ่ (ภาพท่ี 9) ใบเสมาพบจ านวน
น้อยอีกเช่นกันในเขตล าน า้มูล เป็นต้นว่าท่ีเมืองเสมาและโดยเฉพาะท่ี 
ภูอังคารหรือวัดเขาอังคาร อ าเภอประโคนชัย วัดโพธ์ิย้อย อ าเภอปะค า 
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จงัหวดับรีุรัมย์ และวดัโคกศรีษะเกษ จงัหวดันครราชสีมา ทัง้นีท้ัง้นัน้กลบัเป็น
หลกัฐานการสลกัใบเสมาในสมยัวฒันธรรมเขมรทัง้หมด (ภาพท่ี 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ภาพที ่7 ถ ้าพระโพธิสตัว์มีการสลกัภาพบนผนงัถ ้าทีอ่ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรีุ 
    ทีม่า: สไลด์ภาพถ่ายเก่า หอ้งสมดุสภุทัรดิศ ดิศกลุ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที ่8 ระบบคูน ้าคนัดินและรวมถึงทีอ่ าเภอประโคนชยั จงัหวดับรีุรมัย์  
ทีม่า: Google Earth 
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 ภาพที ่9 พระนอนทีเ่มืองเสมา จงัหวดันครราชสีมา เชื่อกนัว่าเป็นเมืองเก่าในสมยั 
 วฒันธรรมทวารวดี ทีม่า: พงษ์ศกัด์ิ อคัรวฒันากลุ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   ภาพที ่10 ภาพสลกัรูปบคุคลในแท่งเสมาทีว่ดัโคกศรีษะเกษ จงัหวดันครราชสีมา 
   ทีม่า: พงษ์ศกัด์ิ อคัรวฒันากลุ 
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ประเด็นของการ เ ข้ามาทั ง้สอง เ ส้นทาง ล้วน แต่ มี เหตุผลใน 
การสนับสนุนความเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม ในขณะลงพืน้ท่ีส ารวจได้พบ
แง่มมุและข้อคิดเห็นใหม่เพิ่มเติมประเด็นเส้นทางการเข้ามาของพทุธศาสนา
ในอีสาน กล่าวคือจากหลกัฐานของโบราณสถานโบราณวตัถพุบการกระจาย
ตวัตามล าน า้ชีและล าน า้มูลเป็นหลกั ตลอดจนแม่น า้สาขาท่ีไหลมารวมกัน
ก่อนไหลลงสู่แม่น า้โขง ทัง้ นี เ้ น่ืองจากได้พบ รูปแบบโบราณวัตถุสมัย
วฒันธรรมทวารวดีในฝ่ังประเทศลาว คือเมืองสะหวนันะเขต และท่ีเมืองหลวง
เวียงจนัทน์ จึงจ าเป็นต้องมีการทบทวนศึกษาตีความถึงเส้นทางการเข้ามา
จ ากดัเฉพาะถึงเส้นทางจากเมืองศรีเทพ และสระบรีุเพียงเท่านัน้หรือไม่ ด้วย
เหตุฉะนีเ้ส้นทางของพุทธศาสนาอาจมีเส้นทางมาจากทัง้ ฝ่ังประเทศ
เวียดนามผ่านประเทศลาว บริเวณเมืองสะหวันนะเขต และจากประเทศ
กัมพูชา ท่ีเรียบตามชายฝ่ังแม่น า้โขงขึน้มาก็เป็นไปได้ในข้อสันนิษฐานอีก
เส้นทางหนึง่ 
 ในประเทศเวียดนามมีการนบัถือศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ 
พบจากหลกัฐานทางโบราณคดี คือกลุ่มชนชาติจามหรือจามปาซึ่งอาศยัอยู่
ริมชายฝ่ังทะเลเป็นส่วนใหญ่ มีสิ่งก่อสร้างในศาสนาพราหมณ์คือ ปราสาท
จาม เทวรูปและอีกทัง้พบพระพทุธรูปรวมอยู่ด้วยเป็นต้น (ภาพท่ี 11 และ 12) 
ด้วยเหตุท่ีว่าจามได้แพร่กระจายวัฒนธรรมเข้าสู่พืน้ ท่ีในประเทศลาว
โดยเฉพาะแขวงอัตตะปือ ซึ่งพบภาพสลักธรรมจักร หม้อบูรณฆฎะ และ 
ตรีวัชระ อีกทัง้ท่ีเมืองสะหวันนะเขตยังพบหลักฐานใบเสมาสลักภาพหม้อ
แบบสนัแกนนูน รวมถึงโบราณสถานท่ีมีร่องรอยแบบฉบบัคือ พระธาตโุพน
และพระธาตอิุงฮงั ล้วนมีส่วนเก่ียวข้องกบัวฒันธรรมจามไม่มากก็น้อย (ภาพ
ท่ี 13) ด้วยเหตุท่ีว่ารูปแบบของพระธาตุมีรายละเอียดคล้ายกับการตกแต่ง
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 ประดบัตามแบบอย่างเดียวกัน อาทิ รูปทรงของพระธาตุเป็นทรงส่ีเหล่ียม 

ภาพบคุคลสวมชฎามงกฎุ ลวดลายท่ีบานประต ูและรวมถึงท่ีซุ้มประตเูป็นต้น  
ขณะเดียวกันได้พบการกระจายตัวของใบเสมาท่ีแบบคล้ายกับท่ีเมือง  
สะหวนันะเขต ตามเมืองริมฝ่ังแม่น า้โขงของประเทศไทยอีกเช่นกนั เป็นต้นว่า
อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร อ าเภอธาตพุนม จงัหวดันครพนม จงัหวดั
บึงกาฬ จังหวัดหนองคายเลยขึน้ไปจนถึงเวียงจันทน์ และใกล้กับเมือง
เวียงจนัทน์นีเ้องได้พบภาพสลกัพระพทุธรูปในวฒันธรรมทวารวดีแบบพืน้ถ่ิน 
ท่ีถ า้วังช้างบริเวณเมืองโพนโฮงเข่ือนน า้งึม (ภาพท่ี 14) ด้วยเหตุท่ีไม่พบ
หลกัฐานทางวตัถใุนวฒันธรรมทวารวดีในแถบลุม่น า้โขงตอนบนตัง้แตจ่งัหวดั
เลย หนองบวัล าภู อดุรธานี และหนองคาย เพราะฉะนัน้จึงอาจสนันิษฐานได้
วา่เส้นทางพระพทุธศาสนาเข้ามาอีกทางคือ เส้นทางฝ่ังประเทศเวียดนามโดย
การส่งผ่านจากวัฒนธรรมจาม ซึ่งได้เจริญรุ่งเรืองมาก่อนหน้านัน้ผ่านพืน้ท่ี
ประเทศลาว จากเมืองกวางตรี ผ่านช่องเขาลาวบาว เมืองเซโปน และเมือง
พิน  โดยมีเมืองสะหวนันะเขตเป็นจุดศนูย์กลางในการส่งกระจายขึน้ไปตาม
ล าน า้โขงจนถึงเวียงจนัทน์ก็อาจเป็นได้ 
           อยา่งไรก็ตาม มีบนัทกึในชว่งอาณาจกัรล้านช้าง ของ Van Wuesthoff 
ซึ่งได้กล่าวถึงเส้นทางจากเวียดนามท่ีเป็นเส้นทางโบราณท่ีใช้ติดต่อค้าขาย 
(โยซิยูกิ มาซูฮารา, 2546: 164) ซึ่งปัจจุบนัยังคงใช้เส้นทางดงักล่าวในการ
สญัจร 
 
 “…..นครพนมกับอาณาจักร Quang-nam ใกล้กันมากใช้เกวียน

เดินทางไปมาไดง่้าย จากท่าเรือโฮยอานมาถึงนครพนมโดยใช้เวลา 
22 วนั…..”  
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ภาพที ่12 โบราณสถานเมืองหมี่เซิน เป็นกลุ่มก่อสร้างปราสาทขนาดใหญ่ของอาณาจกัร
จามโบราณ ที่มีความเกี่ยวข้องกนัคือมีการนบัถือทัง้พทุธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ 
ส่ิงก่อสร้างเหล่านีไ้ด้กระจายไปตามชายฝั่ง ซ่ึงมีการสร้างข้ึนในช่วงเวลาที่ต่างกนัออกไป 
ในประเทศเวียดนาม ทีม่า: พงษ์ศกัด์ิ อคัรวฒันากลุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่11 หลกัฐานร่องรอยแสดงถึงการนบัถือพทุธศาสนาทีเ่มืองหมี่เซิน ของวฒันธรรม
จาม ในประเทศเวียดนาม ปัจจุบนัจดัแสดงทีพิ่พิธภณัฑ์เมืองดาหนงั ประเทศเวียดนาม 
ทีม่า: พงษ์ศกัด์ิ อคัรวฒันากลุ 
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ภาพที ่14  พระพทุธรูปสลกัทีถ่ ้าวงัชา้ง เกี่ยวข้องกบัวฒันธรรมทวารวดีในแบบพืน้ถ่ิน  
ทีถ่ ้าวงัชา้ง เหนือเข่ือนน ้างึม ประเทศลาว ซ่ึงหลกัฐานไดบ่้งถึงการเผยแพร่วฒันธรรม
ทวารวดีเขา้สู่พืน้ทีบ่ริเวณดงักล่าวเช่นเดียวกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที ่13  พระธาตฮิุงฮงั เมืองสะหวนันะเขต ประเทศลาว มีเคา้เหมือนกบัปราสาท 
 ในวฒันธรรมจาม เช่น ทางดา้นรูปแบบ และภาพบคุคล เป็นตน้ เชื่อไดว่้าอาจมีส่วน  
 เกี่ยวข้องกบัวฒันธรรมจามไม่มากก็นอ้ย 
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 อีกเส้นทางหนึง่ คือ มาจากประเทศกมัพชูาก่อนเข้าสู่พืน้ท่ีภาคอีสาน
ของไทย ภายในพืน้ท่ีบริเวณประเทศกมัพูชาได้พบพระพุทธรูปในวฒันธรรม
ทวารวดีเช่นกนั ตลอดจนบริเวณพืน้ท่ีของภาคอีสานได้พบพระพทุธรูปในเขต
อ าเภอบ้านฝ้าย อ าเภอล าปลายมาศ (ปัจจุบนัคืออ าเภอหนองหงส์) จงัหวดั
บรีุรัมย์ (ภาพท่ี 15 และ 16) และพระพทุธไสยาสน์ ท่ีเมืองเสมา อ าเภอสงูเนิน 
จงัหวดันครราชสีมา อีกทัง้ยงัพบใบเสมาเป็นจ านวนน้อยมากเม่ือเทียบกับ
ปริมาณทางฝ่ังลุม่แมน่ า้ชี ในท านองเดียวกนัการสลกัภาพบนใบเสมามกันิยม
ท าเป็นรูปสัญลักษณ์โดยเฉพาะธรรมจักร อาทิ ใบเสมาท่ีภูเขาพนมกุเลน 
ประเทศกมัพชูา (ภาพท่ี 17) ท่ีอ านาจเจริญ ยโสธร และอบุลราชธานี บริเวณ
ตามล าน า้ชีโดยเฉพาะท่ีจังหวัดบุรีรัมย์สลักเป็นรูปบุคคลในท่านั่งแบบ
วฒันธรรมเขมรท่ีมีจ านวนทัง้หมด 6 ใบ อีกทัง้แบบสนัแกนนนูรูปหม้อน า้และ
ธรรมจกัรอีกอยา่งละ 1 ใบ เป็นต้น (ภาพท่ี 18) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่15 พระพทุธรูปจดัแสดงทีพิ่พิธภณัฑ์พนมเปญ ประเทศกมัพูชาลว้นเกี่ยวข้อง
กบัรูปแบบในวฒันธรรมทวารวดี อย่างชดัเจน ทีม่า: (Marilia Albanese, 2013: 27, 
84, 113) 
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   ภาพที ่16 พระพทุธรูปทีข่ดุพบในภาคอีสานนัน้ ลว้นมีความเกี่ยวข้องกบัวฒันธรรม 
   เขมรทัง้หมด จากซ้ายจดัแสดงทีพิ่พิธภณัฑสถานแห่ชาติพระนคร และขวาจดัแสดง 
   ทีพิ่พิธภณัฑสถานแห่งชาติอบุลราชธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ภาพที ่17 แท่งเสมาสลกัภาพสญัลกัษณ์ ทีเ่ขาพนมกเุลน หลกัฐานซ่ึงอาจท าให้ 
เชื่อว่าการสลกัภาพสญัลกัษณ์  ลวดลาย  ตวัภาพบคุคล เป็นรสนิยมของศิลปะ 
เขมรมากกว่า ในวฒันธรรมทวารวดีก็เป็นได ้
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         ภาพที ่18 ภาพสลกัรูปบคุคลในแท่งเสมาปักรอบอโุบสถทีจ่งัหวดับรีุรมัย์  
         อีกร่องรอยหลกัฐานแสดงถึงรูปแบบรสนิยมในงานศิลปะเขมรในอีสาน 

 
จากหลกัฐานข้อสนันิษฐานสามารถกล่าวได้ว่า แม้ว่าโบราณสถาน

ในวฒันธรรมทวารวดีอีสานไม่ปรากฏชดัแจ้งแบบสมยัทวารวดีในภาคกลาง
ของประเทศไทยแต่ทว่ายังได้พบพระพุทธรูปในวัฒนธรรมทวารวดีอยู่บ้าง 
ย่อมท าให้เข้าใจได้ว่าพระพุทธศาสนาได้ผ่านเข้ามายงัประเทศกัมพูชาก่อน
จะแพร่กระจายไปจนทัว่ทัง้ภาคอีสานรวมถึงประเทศลาว ตัง้แต่ในราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 12 เป็นต้นมา ซึ่งถือว่ามีความชดัเจนมากกว่าในวฒันธรรมทวาร
วดีท่ีท าให้เกิดความคลมุเครือโดยเฉพาะกรณีใบเสมาอีกประการหนึ่งเป็นสิ่ง
ท่ีถูกสร้างขึน้ในสมัยทวารวดีจริงหรือไม่ เพราะเหตุใดในเมืองศรีเทพจึงไม่
ปรากฏหรืออาจสร้างในขึน้สมยัหวัเลีย้วหวัตอ่ซึ่งจ าเป็นต้องมีการศึกษาอย่าง
ละเอียดในโอกาสตอ่ไป (ภาพท่ี 19) 
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ภาพที่ 19 ลูกศรชี้ข้ึนกบัลูกศรที่ชี้มาด้านซ้าย คือ เส้นทางที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ 
ลูกศรชี้มาด้านซ้าย คือ เสน้ทางมาจากอาณาจกัรจามหรือจ าปา ในประเทศเวียดนาม 
ส่วนลูกศรชี้ข้ึน คือ เส้นทางที่เข้ามาจากประเทศกมัพูชาในช่วงหวัเลี้ยวหวัต่อ ที่มา: 
ปรับปรุงจาก ห้องรับแขก. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ . จาก http://kunkrureuang. 
blogspot.com/2012_08_01_archive.html. เมื่อ 2 มิถนุายน 2557. 
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บทคัดย่อ 
 

บทความนีไ้ด้อธิบายองค์ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถ่ินในการ
ออกแบบอโุบสถพืน้ถ่ิน วดัหนองบวัเจ้าป่า อ าเภอสตกึ จงัหวดับรีุรัมย์ ท่ีสร้าง
สภาวะนา่สบายทางด้านอณุหภมูิให้แก่ผู้ใช้อาคารโดยอาศยัผลจากคา่การวดั
ทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ค่าอุณหภูมิของอากาศ  ความชืน้สัมพัทธ์  และ
ความเร็วลม ภายในและภายนอกของอโุบสถ ตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม พ.ศ.2555 
ถึง กรกฎาคม พ.ศ.2556  ผลจากการศึกษาพบว่าตลอดทัง้วันภายในของ
อโุบสถมีอณุหภมูิอยู่ระหวา่ง 19.70˚c – 35.50 ˚c ความชืน้อยูร่ะหวา่งร้อยละ 
40.00 – 99.00 และความเร็วลมอยูร่ะหวา่ง 0.10 – 2.02 เมตรตอ่วินาที แม้วา่
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  สถาปัตยกรรมคณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์   
  e-mail: sombatprajonsant@gmail.com, jojoplant@gmail.com                                                                                              
2 ผู้ เขียนล าดบั 3 คือ อาจารย์ประจ าสาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรม คณะเทคโนโลยี 
  อตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ e-mail: aries_pipat@hotmail.com 

สภาวะน่าสบายในอโุบสถพื้นถิ่น วัดหนองบัวเจ้าป่า  

อ าเภอสตกึ จังหวัดบุรีรัมย ์
Thermal Comfort of Vernacular Buddhist Chapel at Nong-Bua-Chao-Pa Temple  

in Satuek District of Buriram Province  
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อุณหภูมิและความชืน้สัมพัทธ์จะมีค่าสูงกว่าขอบเขตสภาวะน่าสบายของ 
Victor Olgyay แตอ่ยู่ในกบัขอบเขตสภาวะน่าสบายของนกัวิชาการไทยท่ีใช้
การศกึษาภาคสนามและพบว่า การปรับตวัของคนในท้องถ่ินเป็นสิ่งท่ีส าคญั
ท่ีสดุท่ีสง่ผลตอ่สภาวะนา่สบายตอ่สภาพแวดล้อม 
ค าส าคัญ: สถาปัตยกรรมพืน้ถ่ิน สภาวะนา่สบาย ภมูิปัญญาท้องถ่ิน อโุบสถ 
 
Abstract 
  

This article focused on local wisdom of designing vernacular 
Buddhist chapel through the use of temperature to create thermal 
comfort for people in the Buddhist chapel of Nong-Bua-Chao-Pa 
Temple in Satuek District of Buriram Province. To make suitable 
thermal comfort, the air temperature, the relative humidity and the wind 
speed inside and outside the Buddhist chapel were utilized as 
research instruments. The data was collected from December 2012 to 
July 2013. 
 The results indicated that: 1) the average temperature within 
the Buddhist chapel all day long was between 19.70˚c – 35.50 ˚c, 2) 
the average relative humidity was between 40.00% – 99.00%, and 3) 
the wind speed was between 0.10 – 2.02 meters per second. Although 
the results of temperature and the relative humidity of this study were 
higher than the comfort zone indicated in the Bioclimatic Chart 
developed by Victor Olgyay, these results were seen as in suitable 
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thermal comfort zone developed by Thai educators who confirmed 
these results through field research. Besides the temperature results, 
the finding also showed that adaptation of local people was the most 
significant factor influencing the thermal comfort on surroundings.                
Keywords:  Vernacular Architecture, Thermal Comfort, Local Wisdom, 

Buddhist Chapel 
 
บทน า 

ตัง้แต่อดีตกาลในแต่ละถ่ินฐานมนุษย์สรรค์สร้างงานสถาปัตยกรรม
พืน้ถ่ินเพ่ือสนองต่อความต้องการด้านประโยชน์ใช้สอยทางกาย ทางสงัคม 
และสนองตอ่ความเช่ือ ความศรัทธาหรือความพงึพอใจ สถาปัตยกรรมพืน้ถ่ิน
จึงเต็มเป่ียมไปด้วยเร่ืองราวสะท้อนภมูิปัญญาของบรรพบรุุษเชน่เดียวกบัคน
อีสานของประเทศไทยได้ร่วมกนัสร้างวดัไว้ประจ าชมุชนด้วยจิตศรัทธาโดยมี
ความเช่ือถือกันมาแต่ก่อนเก่าว่าวดัเป็นท่ีอยู่ของพระรัตนตรัย คือ พระพทุธ 
พระธรรม พระสงฆ์ ดังนัน้การสร้างวัดจึงให้ความส าคัญและนิยมสร้าง
ถาวรวตัถุส าหรับเป็นท่ีอยู่ของพระรัตนตรัยไว้ครบถ้วนทัง้อุโบสถ ศาลา กุฏิ 
เพ่ือให้วดัเป็นแหล่งเรียนรู้พระพทุธศาสนา อบรมบม่เพาะคณุธรรมจริยธรรม
เป็นอู่วัฒนธรรมด้านจิตใจทางคติธรรม  และยังเป็นอู่ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถ่ินอนัแสดงฝีมือในเชิงช่างทัง้ศิลปกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม และ
สถาปัตยกรรม วดัจึงมีบทบาทเป็นศนูย์รวมกิจกรรมและศนูย์รวมจิตใจของ
ชมุชนตัง้แตอ่ดีตสืบมาจนถึงปัจจุบนั บทความนีเ้ป็นผลการศกึษา ภมูิปัญญา
ท้องถ่ินในการออกแบบอุโบสถพืน้ถ่ินอีสาน ได้แก่ วัดหนองบัวเจ้าป่า  
อ าเภอสตกึ จงัหวดับรีุรัมย์ วา่บรรพบรุุษผู้สร้างสรรค์ได้มีภมูิปัญญาท่ีสามารถ
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อธิบายความด้วยหลักการออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีท าให้เกิดสภาวะ 
น่าสบายด้านอุณหภูมิให้เกิดขึน้กับผู้ เข้าใช้สอยอาคารอย่างมีเหตมีุผลตาม
หลักการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการบันทึกข้อมูลอุณหภูมิของอากาศ  
ความชืน้สมัพทัธ์ ความเร็วลม เป็นเวลา 8 เดือน เดือนละ 1 วนั ตามขอบเขต
ของการวิจยั เน่ืองจากประเทศไทยอยู่ในเขตใกล้เส้นศนูย์สตูร ดวงอาทิตย์จะ
ส่องอ้อมเหนือและอ้อมใต้ ทางด้านทิศเหนือ คือ เวลาบ่ายของวันท่ี 21 
มิถุนายน ในวันนีด้วงอาทิตย์จะอ้อมเหนือมากท่ีสุด ส าหรับวันส าคญัท่ีจะ
ตรวจสอบทางด้านทิศใต้ คือ วันท่ี 22 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันท่ีดวงอาทิตย์จะ
อ้อมใต้มากท่ีสุด และมุมทางตัง้ของดวงอาทิตย์ จะทอดต ่ากว่าในเดือน
มิถุนายนมาก (ตรึงใจ  บูรณสมภพ, 2539: 47) โดยมีการบนัทึกข้อมูลในวนั
ดงัตอ่ไปนี ้

ฤดูหนาว วนัที ่22 ธนัวาคม พ.ศ.2555, วนัที ่22 มกราคม พ.ศ.2556 และวนัที ่
22 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2556 

ฤดูร้อน วนัที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2556, วนัที่ 22 เมษายน พ.ศ.2556 และวนัที่ 
22 พฤษภาคม พ.ศ.2556 

ฤดูฝนวนัที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2556 (เนื่องจากวนัที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2556 
เป็นวนัที่มีฝนตกหนกัตลอดทัง้วนั ไม่สามารถวดัค่าภายนอกอาคารได้ จึงด าเนินการวนั
ในวนัที ่22 มิถนุายน พ.ศ.2556 แทน) และวนัที ่22 กรกฎาคม พ.ศ.2556 

 
ผลการบันทึกค่าอุณหภูมิของอากาศและความชืน้สัมพัทธ์ น ามา

ก าหนดพิกัดในแผนภูมิแล้วน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลสภาวะ  
น่าสบายของ Victor Olgyay ท่ีได้คิดค้นแผนภูมิท่ีเรียกว่า “Bioclimatic  Chart” 
โดยระบุว่าคนเราจะรู้สึกสบายเม่ืออุณหภูมิอยู่ ระหว่าง 22-27˚c ความชืน้
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สัมพัทธ์ระหว่างร้อยละ 20 - 75 โดยมีเง่ือนไขความเร็วลมค่อนข้างสงบ 
(ประมาณ 0-1 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง  หรือ 0 - 50 ฟุตตอ่นาที)  อณุหภูมิอากาศ
และอุณหภูมิเฉล่ียของผนังมีค่าเท่ากัน  และขอบเขตสภาวะน่าสบายท่ี
ก าหนดโดย กิจชัย จิตขจรวานิช (2547: 123) ท่ีระบุว่าขอบเขตสบายท่ี
เหมาะสมกบัคนในท้องถ่ินของไทยโดยมีช่วงของอณุหภูมิในขอบเขตสบายท่ี
มีค่าอุณหภูมิท่ี 25.6 - 31.5˚c ความชืน้สัมพัทธ์ร้อยละ 62.2 - 90.0 โดยค่า
อุณหภูมิสบายท่ีสุดประมาณ 27.9 - 28.8˚c โดยเฉพาะการอยู่อาศัยใน
อาคารแบบมีลมพัดผ่านท่ีความเร็ว 0.1 -1.0 เมตรต่อวินาที  จากนัน้น ามา
วิเคราะห์อธิบายความถึงหลกัการออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีสร้างสภาวะน่า
สบาย  โดยมีปัจจัยเร่ืองการวางผัง  รูปทรงของหลังคา  รูปทรงของอาคาร  
ชอ่งเปิด   
 
ลักษณะทางสถาปัตยกรรม: อุโบสถวัดหนองบัวเจ้าป่า 

ในอดีตบริเวณริมแม่น า้มลูแหง่นีก้ลุ่มคนชาวไทยกวยท่ีอพยพมาจาก
บ้านกระโพ และบ้านตากลาง ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตมู จงัหวดัสุรินทร์ ซึ่ง
เป็นกลุ่มท่ีมีความช านาญในการจบัช้างมาตัง้รกรากอยู่ หลงัจากท่ีโขลงช้าง
ป่าได้อพยพหนีไปอยู่เขตเขาใหญ่ ประกอบกับการเพิ่มของผู้ อาศัยหลาย
ครัวเรือนขยายจนเป็นหมู่บ้าน จนในปี พ.ศ.2450 ชาวบ้านได้จดัสร้างท่ีพัก
สงฆ์ขึน้โดยการน าของ นายนวน กานะ ต าแหน่งผู้ ใหญ่บ้าน ได้จดัสร้างวัด
ใกล้หนองบวัจึงได้ช่ือว่า “วดัหนองบวัเจ้าป่า” และได้ก่อสร้างอโุบสถ (ในเขต
อีสานตอนบนและตอนกลางเรียกว่า “สิม” แต่ในพืน้ท่ีอ าเภอสตึก จังหวัด
บุรีรัมย์ เรียกว่า “โบสถ์” ตามภาษาพูดวฒันธรรมไทย- กูย) ในปี พ.ศ.2488  
โดยมีพระครูสุจิตต์ ธรรมประหฏัฐ์ (หลวงพ่อเฮา) ต าแหน่งเจ้าอาวาส (พ.ศ.
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2486 – 2496) เจ้าคณะอ าเภอและรองเจ้าคณะจังหวัดในขณะนัน้เป็นผู้น า 
โดยได้รับความร่วมแรงร่วมใจมีจิตศรัทธาและบริจาคทรัพย์จากชาวบ้าน
ใกล้เคียง ได้แก่ บ้านขาม บ้านคูขาด บ้านหนองไผ่ บ้านสะกระจาย ร่วม
ก่อสร้างเร่ิมจากการปรับพืน้ท่ี ถางป่าไผ่ ถมดิน โดยช่วยกนัขนดินตลิ่งแม่น า้
มลูมาถม ใช้ไม้ไผม่าท าเป็นไม้ทบุหน้าดนิเพ่ือให้ดนิแนน่  

ขณะท่ีอุโบสถได้ว่าจ้างช่างชาวญวนท่ีมีฝีมือทางช่างก่อสร้างถนดั
งานปนูเป็นผู้ ก่อสร้าง (เน่ืองจากคนในชมุชนไม่มีผู้ ใดถนดัด้านงานก่อสร้าง)  
ขัน้ตอนการก่อสร้างของช่างญวนเร่ิมจากการเผาอิฐโดยใช้พืน้ ท่ีท่ีไกลออก
จากหมู่บ้านเล็กน้อย (บริเวณท่ีตัง้เมรุในปัจจุบนั) เป็นบริเวณเผา เม่ือเผา
เสร็จชาวบ้านได้ช่วยกันหาบมาไว้บริเวณสถานท่ีก่อสร้างเพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้ช่างและร่นระยะเวลาท่ีใช้ในการก่อสร้าง สีท่ีใช้ในการทาผนัง
ภายนอกอโุบสถใช้เปลือกหอยน ามาเผาแล้วต าให้ละเอียดผสมกบัสีท าให้สีมี
ความคงทน โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างครัง้นัน้ประมาณ 8,000 บาท 
จากนัน้ก็ได้มีการฉลองอโุบสถขึน้ในปี พ.ศ.2490 เป็นเวลา 2 วนั 2 คืน ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาเม่ือปี พ.ศ.2491 เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์
มหานิกาย และได้ถือเป็นอโุบสถส าคญัของชมุชนและชมุชนใกล้เคียงในพืน้ท่ี
อ าเภอสตกึท่ีใช้ในการประกอบสงัฆกรรมตัง้แตน่ัน้มา เชน่ การรับกฐิน การให้
อปุสมบท โดยมีพระพทุธรูปองค์ประธานเสมือนตวัแทนพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 
และเป็นศนูย์รวมจิตใจท่ีส าคญัของชมุชนตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั 
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      ภาพที ่1 อโุบสถวดัหนองบวัเจ้าป่า ถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2549 
     (แถวบน) และถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2556 (แถวล่าง) 
 

ลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นอุโบสถก่ออิฐถือปูน ขนาด 4 ห้อง 
แบบมีมุขลดหน้าดังภาพท่ี 1 ผังพืน้เป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า ขนาดกว้าง
ประมาณ 3.95 เมตร (1 ช่วงเสา) ยาวประมาณ 9.60 เมตร (4 ช่วงเสา) มีมขุ
ลดด้านหน้าขนาดกว้าง 2.00 เมตร  ยาว 2.10 เมตร ดงัภาพท่ี 2 ตัง้บนลาน
กว้าง มีขอบเขตพทัธสีมาและหนัด้านหน้าของอโุบสถไปทางทิศตะวนัออก ตวั
อาคารก่ออิฐถือปนู ประดบัลวดลายปนูปัน้ตามแบบอย่างศิลปกรรมพืน้ถ่ิน
อีสานท่ีสร้างโดยช่างญวน หลงัคาโครงสร้างไม้ทรงจัว่เปิด มุงด้วยกระเบือ้ง
วา่ว สามารถอธิบายเป็น 3 สว่นหลกั คือ 

ส่วนฐานอาคาร ฐานของอาคารมีรูปแบบของฐานปัทม์มีลูกแก้ว
อกไก่ยกสูงกว่าระดับดิน ประมาณ 1 เมตรเศษมีบันไดขึน้ทางด้านหน้า 
จ านวน 3 ขัน้ มีลกัษณะผายออก ราวบนัได 2 ข้าง ประดบัด้วยพญานาคปนู
ปัน้  
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ส่วนตัวเรือนอาคาร ตวัอุโบสถสูง 3.80 เมตร ก่อผนังอิฐฉาบปูน 
ภายในและภายนอกฉาบปนูทบัเสาไม้ท าบวัหวัเสา ผนงัด้านข้างแบ่งเป็น 4 
ช่วงเสา ท าซุ้มโค้งรูปคร่ึงวงกลม (Semi Circular Arch) ระหว่างช่วงเสา โดย
ได้รับอิทธิพลจากศิลปสถาปัตยกรรมตะวนัตก และภายนอกเขียนสีจิตรกรรม
ฮปูแต้ม ฮปูนนู เป็นรูปลวดลายและตวัภาพ ดงันี ้     

ผนังด้านหน้า มีฮูปแต้มฮูปนูนลายพันธุ์พฤกษา หน้าบนัมีตวัภาพ
เป็นองค์พระสมัมาสมัพุทธเจ้า มีพระสารีบุตร อนัเป็นอคัรสาวกเบือ้งขวาผู้
เป็นเลิศด้วยปัญญา และพระมหาโมคคลัลานะ ผู้ เป็นอคัรสาวกเบือ้งซ้ายผู้
เป็นเลิศด้านมีฤทธ์ิ รายล้อมลายเครือเถา 

ผนังด้านหลัง  ท่ีตัวเ รือนอาคารเป็นผนังทึบส่วนหน้าบันมีตัว
ภาพเหมือนหน้าบนัด้านหน้า และเพิ่มฮูปแต้มส่วนหน้าบนัชัน้บนมีตวัภาพ
เป็นองค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้า รายล้อมลายเครือเถา 

ผนงัด้านขวา มีฮูปแต้มฮูปนูนลายพนัธุ์พฤกษาเหนือหน้าต่างท าซุ้ม
โค้งรูปคร่ึงวงกลม จ านวน 4 ซุ้ มตามช่วงเสา มีฮูปแต้ม ฮูปนูนลายพันธุ์
พฤกษา เหนือซุ้มโค้งมีตวัภาพเทพพนม เทวดา หงส์และช่วงเสาสุดท้ายเป็น
ผนงัทบึภายในซุ้มโค้งมีรูปพระแมธ่รณีบีบมวยผม   

ผนงัด้านซ้าย มีฮปูแต้มฮปูนนูลายพนัธุ์พฤกษาเหนือหน้าตา่งท าซุ้ม
โค้งรูปคร่ึงวงกลม จ านวน 4 ซุ้ มตามช่วงเสา มีฮูปแต้ม ฮูปนูนลายพันธุ์
พฤกษา เหนือซุ้มโค้งมีตวัภาพสตัว์ พานรัฐธรรมนญู ครุฑ ราหอูมจนัทร์ และ
ชว่งเสาสดุท้ายเป็นผนงัทบึภายในซุ้มโค้งมีรูปพระพทุธรูป 

ภายในอุโบสถเป็นห้องโล่ง ขนาดพืน้ท่ีใช้สอยกว้างประมาณ 3.70 
เมตร ยาวประมาณ 7.20 เมตร (26.64 ตารางเมตร) กึ่งกลางผนงัด้านในสุด
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N 

ก่อเป็นฐานชกุชีประดิษฐานพระประธานปางมารวิชยั ฝา้เพดานท าด้วยแผ่น
ไม้เนือ้แข็ง  

ส่วนหลังคา  หลงัคาเป็นเคร่ืองไม้มงุด้วยกระเบือ้งว่าว  หลังคาทรง
จัว่เปิด  มีลกัษณะสองซ้อนๆ ละสองตบั และมีหลงัคาลดท่ีคลุมมุขลดด้าน
หน้าท่ีมีลักษณะสองตับ มีส่วนประดับหน้าบัน ลักษณะเคร่ืองล ายอง  
ประกอบด้วย ช่อฟ้า ตวัล ายอง ใบระกา นาคสะดุ้ง และหางหงส์ท่ีท าจากไม้
แกะสลกั   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 แปลนพืน้และรูปดา้นของอโุบสถวดัหนองบวัเจ้าป่า 
 
 

อโุบสถได้รับการบรูณะจ านวน 2 ครัง้ ครัง้แรกเกิดขึน้ในปี พ.ศ.2523  
พระครูอนรัุกษ์ชลาชยั (หลวงพ่อหมอ) ต าแหน่งเจ้าอาวาส ได้มีการซ่อมแซม
ส่วนหลังคาของอุโบสถท่ีช ารุด โดยท าการเปล่ียนวัสดุมุงหลังคาจากแผ่น
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กระเบือ้งซีเมนต์หางว่าวเป็นแผ่นสังกะสี ส่วนตวัอาคารยังไม่มีประวัติการ
ซ่อมแซมใดๆ แต่มีการถมดินรอบๆ อาคารสูงเท่ากับความสูงหนึ่งขัน้บนัได 
และครัง้ท่ี 2 ในปี พ.ศ.2548 อาคารได้รับการบรูณะโดยเป็นโครงการอนุรักษ์
ของจงัหวดัทหารบกบรีุรัมย์ กระทรวงกลาโหม โดยมีการให้เจ้าหน้าท่ีของกรม
ศิลปากรท่ี 12 นครราชสีมา ร่วมกบัส านกัศิลปะและวฒันธรรม มหาวิทยาลยั
ราชภฏับรีุรัมย์  องค์การบริหารส่วนต าบลสตกึ ก านนั ผู้ ใหญ่บ้านและราษฎร
ร่วมกันอนุรักษ์ โดยมีห้างหุ้ นส่วนจ ากัด ไพรลดา เป็นผู้ ด าเนินการบูรณะ
ระหว่างวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 ถึงวนัท่ี 19 มิถนุายน พ.ศ.2549 ใช้
งบประมาณทัง้สิน้ 950,000 บาท  

การบูรณะในครัง้ท่ี 2 นี ้มีการซ่อมแซมเสริมความแข็งแรงของ 
ฐานราก โครงสร้างหลงัคา เปล่ียนวสัดมุงุหลงัคาโดยด าเนินการตามแนวทางของ
การอนุรักษ์อาคารตามหลกัวิชาการ ผลของการอนุรักษ์ท าให้สามารถรักษา
อุโบสถพืน้ถ่ินท่ีมีคณุค่าทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมแห่งหนึ่งของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือไว้ได้ อุโบสถมีลักษณะเด่นท่ีงดงามอยู่ท่ีส่วนประดับ
หลงัคา เคร่ืองล ายอง ได้แก่ ช่อฟ้า (แบบปากนก) ใบระกา ล ายอง นาคสะดุ้ง  
หางหงส์ ไม้แกะสลกัท่ีงดงามอ่อนช้อย และศิลปะปนูปัน้เขียนสีประดบัผนงั
ภายนอกท่ีเป็นลักษณะของศิลปะชาวบ้านแท้ๆ นอกจากนีย้ังก่อโค้งแบบ 
Semi Circular Arch เหนือซุ้มประต ูหน้าตา่งและบนัไดท่ีมีลักษณะผายออก
นีเ้องแสดงลักษณะผลงานการก่อสร้างอุโบสถพืน้ถ่ินของช่างญวนบนถ่ิน
อีสานอยา่งเห็นได้ชดั 
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สภาวะน่าสบายด้านอุณหภูมิ 
สภาวะน่าสบายด้านอุณหภูมิ  เป็นสภาวะท่ีอากาศมีอุณหภูมิ  

ความชืน้ในอากาศ และความเร็วลมท่ีพอเหมาะกับการท่ีจะท าให้ร่างกาย
มนุษย์รู้สึกสบาย ไม่ร้อน ไม่หนาวจนเกินไป ร่างกายไม่มีเหง่ือ ไม่มีไอน า้ใน
อากาศมากหรือน้อยเกินไป และมีความเร็วลมท่ีไมร่บกวนจนรู้สกึได้ โดยปกติ
ร่างกายมนุษย์จะมีอุณหภูมิในร่างกายท่ี 37 ˚c และอุณหภูมิ ท่ีผิวหนัง
ประมาณ 31-34 ˚c และมนุษย์ต้องการรักษาสมดลุของอุณหภูมิในร่างกาย
เพ่ือให้อยู่ในสภาพปกติ ดงันัน้ ความสมัพนัธ์ในการรักษาสภาวะร่างกายให้
เป็นปกตจิะสอดคล้องตามสภาพอากาศและสภาพบคุคลซึง่จะสมัพนัธ์กันจน
เกิดสภาวะน่าสบายขึน้ ซึ่งการเกิดสภาวะน่าสบายของแต่ละบุคคลอาจ
แตกต่างกันตามสภาพอากาศโดยรอบ เช่น อุณหภูมิ ความชืน้ ความเร็วลม  
และลกัษณะบคุคล เชน่ เพศและวยั ชาตพินัธุ์ เสือ้ผ้าท่ีสวมใส ่กิจกรรม เป็นต้น 
ทัง้หมดเหล่านีจ้ึงมีผลต่อความพอใจในสภาพอากาศ จึงก าหนดออกมาเป็น
ขอบเขตสภาวะน่าสบาย (Comfort Zone) ในการแสดงเป็นระยะของการ
ยอมรับถึงสภาวะน่าสบายของแต่ละบุคคล โดยมีนักวิชาการหลายคนได้
ก าหนดขอบเขตสภาวะนา่สบาย ดงันี ้

1) แผนภูมิสภาวะน่าสบาย (Bioclimatic Chart) ของสถาปนิกนาม 
Victor Olgyay เสนอขึน้ในปี พ.ศ.2506 โดยระบุว่าคนเราจะรู้สึกสบายเม่ือ
อณุหภูมิอยู่ระหว่าง 22 - 27˚c ความชืน้สมัพทัธ์ระหว่างร้อยละ 20 - 75 โดย
มีเง่ือนไขความเร็วลมค่อนข้างสงบ (ประมาณ 0 - 1 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง หรือ 
0 - 50 ฟตุตอ่นาที) อณุหภมูิอากาศและอณุหภมูิเฉล่ียของผนงัมีคา่เทา่กนั   

2) เกณฑ์มาตรฐานสากล ( ISO 7730 1994) ได้แนะน าว่าสภาวะ 
นา่สบายในช่วงฤดหูนาวควรเป็นสภาพอากาศท่ีมีอุณหภมูิอยู่ระหว่าง 20 - 24˚c 
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และในช่วงฤดูร้อนมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 23 - 26˚c โดยมีความชืน้สัมพัทธ์
ระหว่างร้อยละ 30 - 70 ทัง้สองฤดู เหมาะสมกับท้องถ่ินเขตหนาว (กิจชัย  
จิตขจรวานิช, 2550: 34, 177) เน่ืองจากเป็นผลมาจากการวิจัยท่ีมีกลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นคนชาตติะวนัตกทัง้ในอเมริกาและในยโุรป 

3) แผนภูมิสภาวะน่าสบาย (Bioclimatic Chart) ของกิจชยั จิตขจร
วานิช ท่ีได้เสนอใหม่แตกต่างจาก Victor  Olgyay โดยเป็นผลจากการวิจัย
สภาวะน่าสบายและการปรับตวัเพ่ืออยู่แบบสบายของคนในท้องถ่ินประเทศ
ไทย โดยพบว่า ขอบเขตสบายท่ีเหมาะสมกบัคนในท้องถ่ินภาคตะวนัตกของ
ประเทศไทยซึ่งมีลักษณะเหมือนพืน้ท่ีส่วนใหญ่ของประเทศไทย คือ
ภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูหรือแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน ผู้ วิจัยได้
น าเสนอแผนภูมิสภาวะน่าสบายโดยมี ขอบเขตอุณหภูมิท่ี 25.6 - 31.5˚c 
ความชืน้สมัพทัธ์ท่ีร้อยละ 62.2 ซึ่งเป็นช่วงอณุหภูมิท่ียอมรับได้และความชืน้
สมัพทัธ์ก าลงัพอดี (กิจชยั จิตขจรวานิช, 2550: 162)  

การศึกษาครัง้นี ้ได้ศึกษาตัวแปรอุณหภูมิของอากาศ ความชืน้
สมัพทัธ์ ความเร็วลม ภายในตรงกลางอาคารและภายนอกโดยรอบแล้วน ามา
หาคา่เฉล่ีย  เร่ิมด าเนินการวดับนัทึกคา่ในวนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ.2555 จนถึง 
กรกฎาคม พ.ศ.2556 เดือนละ 1 วนั ตลอด 24 ชัว่โมงตามขอบเขตของการ
วิจัย โดยใช้เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เทอร์โมมิเตอร์ ไฮโกรมิเตอร์  
และแอนีโมมิเตอร์ ดงัภาพท่ี 3 ภายใต้เง่ือนไขเปิดประตหูน้าตา่งเวลากลางวนั
และกลางคืน ไมเ่ปิดพดัลมระบายอากาศ  

 
 

 



 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2559 

29 สภาวะน่าสบายในอุโบสถพืน้ถิน่ วัดหนองบัวเจ้าป่า อ าเภอสตกึ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

 
 
 
 
        ภาพที ่3 เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ ไดแ้ก่ เทอร์โมมิเตอร์ ไฮโกรมิเตอร์  
        และแอนีโมมิเตอร์ 
 
ตารางท่ี 1 อุณหภูมิ ความชืน้สัมพัทธ์ ความเร็วลมภายนอกและภายใน
อาคารจ าแนกตามฤดกูาล 
 

 
ฤดกูาล 

 
คา่ 

ภายนอกอุโบสถวัดหนองบัวเจ้าป่า ภายในอุโบสถวัดหนองบัวเจ้าป่า 

อณุหภมูิ  
(˚c) 

ความชืน้
สมัพทัธ์ (%) 

ความเร็ว
ลม (m./s) 

อณุหภมูิ 
(˚c) 

ความชืน้
สมัพทัธ์ (%) 

ความเร็ว
ลม (m./s) 

 ต ่าสดุ 19.10 45.00 0.10 19.70 42.00 0.10 
ฤดหูนาว สงูสดุ 33.80 99.00 1.75 33.00 99.00 2.02 
 เฉล่ีย 26.68 68.93 0.44 26.88 67.60 0.41 
 ต ่าสดุ 27.50 40.00 0.06 27.30 40.00 0.11 
ฤดรู้อน สงูสดุ 35.50 99.00 2.25 35.50 99.00 1.57 
 เฉล่ีย 30.96 71.99 0.35 30.85 71.79 0.41 
 ต ่าสดุ 26.10 71.00 0.10 26.00 68.00 0.11 
ฤดฝูน สงูสดุ 32.50 99.00 0.71 35.10 99.00 1.24 
 เฉล่ีย 28.41 87.83 0.26 28.71 87.58 0.29 
 ต ่าสดุ 19.10 45.00 0.10 19.70 40.00 0.10 
เฉลี่ยรวม สงูสดุ 35.50 99.00 2.25 35.50 99.00 2.02 
 เฉล่ีย 28.68 74.80 0.36 28.82 74.17 0.38 
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 จากตารางท่ี 1 พบว่า ในฤดหูนาวภายนอกอุโบสถมีอุณหภูมิสูงสุด 
33.80˚c ต ่าสดุ 19.10˚c โดยมีอณุหภูมิเฉล่ียอยู่ท่ี 26.68˚c ความชืน้สมัพทัธ์
สูงสุดร้อยละ 99.00 ต ่าสุดร้อยละ 45.00 เฉล่ียร้อยละ 68.93 ความเร็วลม
สูงสุด 1.75  ม./วินาที ต ่าสุด 0.10 ม./วินาที เฉล่ีย 0.44 ม./วินาที ภายใน
อุโบสถมีอุณหภูมิสูงสุด 33.00˚c ต ่าสุด 19.70˚c โดยมีอุณหภูมิเฉล่ียอยู่ท่ี 
26.88˚c ความชืน้สมัพทัธ์สงูสดุร้อยละ 99.00 ต ่าสดุร้อยละ 42.00 เฉล่ียร้อยละ 
67.60 ความเร็วลมสูงสุด 2.02 ม./วินาที ต ่าสุด 0.10 ม./วินาที เฉล่ีย 0.41 
ม./วินาที 

ในฤดรู้อนภายนอกอุโบสถมีอณุหภูมิสงูสุด 35.50˚c ต ่าสดุ 27.50˚c 
โดยมีอณุหภมูิเฉล่ียอยูท่ี่ 30.96˚c ความชืน้สมัพทัธ์สงูสดุร้อยละ 99.00 ต ่าสดุ
ร้อยละ 40.00 เฉล่ียร้อยละ 71.99 ความเร็วลมสูงสุด 2.25 ม./วินาที ต ่าสุด 
0.06 ม./วินาที เฉล่ีย 0.35 ม./วินาที ภายในอโุบสถมีอณุหภูมิสงูสดุ 35.50˚c 
ต ่าสดุ 27.30˚c โดยมีอณุหภมูิเฉล่ียอยู่ท่ี 30.85˚c ความชืน้สมัพทัธ์สงูสดุร้อยละ 
99.00 ต ่าสุดร้อยละ 40.00 เฉล่ียร้อยละ 71.79 ความเร็วลมสูงสุด 1.57 
ม./วินาที ต ่าสดุ 0.11 ม./วินาที เฉล่ีย 0.41 ม./วินาที 

ในฤดฝูนภายนอกอุโบสถมีอุณหภูมิสูงสุด 32.50˚c ต ่าสุด 26.10˚c 
โดยมีอณุหภมูิเฉล่ียอยูท่ี่ 28.41˚c ความชืน้สมัพทัธ์สงูสดุร้อยละ 99.00 ต ่าสดุ
ร้อยละ 71.00 เฉล่ียร้อยละ 87.83 ความเร็วลมสูงสุด 0.71 ม./วินาที ต ่าสุด 
0.10 ม./วินาที เฉล่ีย 0.26 ม./วินาที ภายในอโุบสถมีอณุหภูมิสงูสดุ 35.10˚c 
ต ่าสุด 26.00˚c โดยมีอุณหภูมิเฉล่ียอยู่ท่ี 28.71˚c ความชืน้สัมพัทธ์สูงสุด 
ร้อยละ 99.00 ต ่าสุดร้อยละ 68.00 เฉล่ียร้อยละ 87.58 ความเร็วลมสูงสุด 
1.24 ม./วินาที ต ่าสดุ 0.11 ม./วินาที เฉล่ีย 0.29 ม./วินาที 
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ผลของการศกึษาอณุหภูมิของภายนอกและภายในอาคาร สรุปได้ว่า
ตลอดระยะเวลา 8 เดือน อณุหภูมิของอากาศภายนอกมีอณุหภูมิเฉล่ียสงูสดุ 
35.50˚c เฉ ล่ียต ่ าสุด 19.70 ˚c โดยมีอุณหภูมิ เฉ ล่ียอยู่ ท่ี  28.68 ˚c และ
อณุหภมูิของอากาศภายในอาคารมีอณุหภมูิเฉล่ียสงูสดุ 35.50˚c เฉล่ียต ่าสดุ 
19.70 ˚c โดยมีอณุหภูมิเฉล่ียอยู่ท่ี  28.82 ˚c เม่ือเปรียบเทียบอณุหภูมิเฉล่ีย
ของอากาศภายนอกและภายในอุโบสถ พบว่า อุณหภูมิเฉล่ียของอากาศ
ภายในอโุบสถสงูกวา่ภายนอกอโุบสถไมถ่ึง 1˚c 

การวิเคราะห์ได้ประยุกต์ใช้แนวคิดขอบเขตสภาวะน่าสบายของ 
Victor Olgyay ซึ่งเป็นนักวิชาการท่ีได้รับการยอมรับในวงกว้างและของ 
กิจชยั จิตขจรวานิช เน่ืองจากเป็นเกณฑ์ท่ีเกิดจากการรวบรวมข้อมูลสภาวะ
น่าสบายภาคสนามในประเทศไทยแตกต่างจากงานวิจยัอ่ืนท่ีใช้การรวบรวม
ข้อมูลในห้องทดลอง โดยสรุปว่าคนไทยในท้องถ่ินมีความเคยชินกับสภาพ
อากาศท้องถ่ินท่ีเป็นพลวตัจึงเกิดการปรับตวัเองหรือปรับสภาพแวดล้อมให้
ตัวเองรู้สึกสบายอย่างต่อเน่ืองในวิถีชีวิต ความรู้สึกท่ียอมรับได้ในสภาพ
อากาศของคนในท้องถ่ินไม่ได้อยู่ในขอบเขตสภาวะน่าสบายท่ีก าหนดโดย 
Victor Olgyay กล่าวคือ คนไทยมีความสามารถในการยอมรับสภาวะ  
น่าสบายในอุณหภูมิท่ีสูงกว่าขอบเขตสภาวะน่าสบายท่ีก าหนดโดย Victor 
Olgyay 

อโุบสถวดัหนองบวัเจ้าป่า เป็นอาคารท่ีมีผนงัมวลสารปานกลางและ
มีชอ่งเปิด  ร้อยละ 8.48 ของพืน้ท่ีผนงัทิศเหนือหรือทิศใต้ อณุหภมูิของอากาศ
ภายนอกของอโุบสถวดัหนองบวัเจ้าป่ามีอณุหภมูิเฉล่ียสงูสดุ 35.50 ˚c  เฉล่ีย
ต ่าสดุ 19.10 ˚c โดยมีอณุหภูมิเฉล่ียอยู่ท่ี 28.68 ˚c และอณุหภูมิของอากาศ
ภายในอุโบสถมีอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด 38.80 ˚c เฉล่ียต ่าสุด 19.60 ˚c โดยมี
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อณุหภมูิเฉล่ียอยูท่ี่ 28.80 ˚c ในชว่งฤดหูนาว มีชว่งเวลาท่ีท าให้ผู้ใช้อาคารอยู่
ในสภาวะน่าสบาย ประมาณ 6 ช่วงเวลาในหนึ่งวนั คิดเป็นร้อยละ 26 ในช่วง
ฤดรู้อน มีช่วงเวลาท่ีอยู่ในสภาวะน่าสบายประมาณ 12 ช่วงเวลาในหนึ่งวนั 
คิดเป็น ร้อยละ 51 และในช่วงฤดูฝน มีช่วงเวลาท่ีอยู่ในสภาวะน่าสบาย
ประมาณ 13 ช่วงเวลาในหนึ่งวัน คิดเป็นร้อยละ 56 โดยเฉล่ียตลอดทัง้ปี
ช่วงเวลาท่ีอยู่ในสภาวะน่าสบายในหนึ่งวนั มีประมาณ 6-13 ช่วงเวลา และ
จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของอุณหภูมิ ความชืน้สัมพัทธ์ ความเร็วลม
ภายในอาคารกบัขอบเขตสภาวะนา่สบายทัง้สอง พบวา่ คา่เฉล่ียของอณุหภูมิ
ภายในอุโบสถสูงกว่าขอบเขตสภาวะน่าสบายของ Victor Olgyay ความชืน้
สมัพทัธ์ ความเร็วลมภายในอาคารอยูใ่นขอบเขตสภาวะนา่สบายดงักลา่ว แต่
ค่าเฉล่ียของอุณหภูมิ ความชืน้สัมพัทธ์ ความเร็วลมภายในอุโบสถอยู่ ใน
ขอบเขตสภาวะนา่สบายของกิจชยั จิตขจรวานิช 

ทัง้นี ้สามารถแสดงตวัอย่างข้อมลูสภาวะน่าสบายภายในอุโบสถใน
วนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ.2555 วนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ.2556 (เป็นวนัท่ีมีอณุหภูมิ
ของอากาศร้อนท่ีสุด) และ 22 มิถุนายน พ.ศ.2556 ดงัภาพท่ี 4-6 โดยจุดท่ี
ก าหนดในแผนภาพเป็นคา่อณุหภูมิของอากาศและความชืน้สมัพทัธ์ ตามแต่
ละช่วงเวลา ขอบเขตเส้นประ เป็นขอบเขตสภาวะน่าสบายของ Victor  
Olgyay และขอบเขตเส้นทึบ เป็นขอบเขตสภาวะน่าสบายของกิจชยั จิตขจร
วานิช 
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   ภาพที ่4 สภาวะน่าสบายของอโุบสถวดัหนองบวัเจ้าป่า ในวนัที ่22 ธนัวาคม 2556 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่5 สภาวะน่าสบายของอโุบสถวดัหนองบวัเจ้าป่า ในวนัที ่22 มีนาคม 2556 
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  ภาพที ่6 สภาวะน่าสบายของอโุบสถวดัหนองบวัเจ้าป่า ในวนัที ่22 มิถนุายน 2556 

 
จากภาพท่ี 4-6 แสดงว่าในเดือนธันวาคม ค่าของอุณหภูมิและ

ความชืน้สัมพัทธ์ภายในอุโบสถสูงกว่าขอบเขตสภาวะน่าสบายของ Victor  
Olgyay (ขอบเขตเส้นประ) แตค่ร่ึงหนึ่งของช่วงเวลาอยู่ในขอบเขตสภาวะน่า
สบายของกิจชยั จิตขจรวานิช (ขอบเขตเส้นทึบ) ในเดือนมีนาคมซึ่งเป็นเดือน
ท่ีมีอากาศร้อนท่ีสุดค่าของอุณหภูมิและความชืน้สัมพัทธ์ภายในอุโบสถสูง
กว่าขอบเขตสภาวะน่าสบายของ Victor Olgyay แตค่ร่ึงหนึ่งของช่วงเวลาอยู่
ในขอบเขตสภาวะน่าสบายของกิจชัย จิตขจรวานิช และในเดือนมิถุนายน  
คา่ของอณุหภมูิและความชืน้สมัพทัธ์ภายในอโุบสถสงูกว่าขอบเขตสภาวะน่า
สบายของ Victor Olgyay แต่ 11 ใน 24 ของช่วงเวลาอยู่ในขอบเขตสภาวะ
น่าสบายของกิจชัย จิตขจรวานิช สอดคล้องกันทัง้ 3 เดือนของทัง้ 3 ฤดู  
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จากการศกึษาพบว่าในช่วงเวลากลางวนัในฤดรู้อนและฝนภายในอาคารค่าของ
อุณหภูมิและความชืน้สัมพัทธ์สูงกว่าขอบเขตสภาวะน่าสบายของ Victor  
Olgyay ซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยการเพิ่มให้มีลมท่ีพัดผ่านด้วยความเร็วลม
ตัง้แต ่0.1 - 1.0 เมตร/วินาที 
 
หลักการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ท าให้เกิดสภาวะน่าสบาย 

จากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ดงักล่าวมีส่วนสนับสนุนให้เห็นคุณค่า
ของภูมิปัญญาของบรรพชนในการออกแบบอโุบสถพืน้ถ่ินบนสภาพแวดล้อม
ท่ีสร้างสภาวะน่าสบายด้านอณุหภมูิให้เกิดแก่ผู้ ใช้อาคารนัน้ สามารถอธิบาย
ความตามหลักการออกแบบสถาปัตยกรรมกับอาคาร ได้แก่ การวางผัง 
รูปทรงของหลงัคา รูปทรงของอาคาร และการออกแบบชอ่งเปิด สอดคล้องกบั
แนวคิดของชนินทร์ ทิพโยภาส (2543: 4-33) วิเชียร สวุรรณรัตน์ (2537: 63-
87) ตรึงใจ บูรณสมภพ (2539: 47) พรรณชลัท สุริโยธิน และคณะ (2541: 
127-131) สุนทร บุญญาธิการ (2542: 204-207) และชูพงษ์ ทองค าสมุทร  
(2557: 114-115, 117) ได้ดงันี ้
 

การวางผัง   
 1) ทิศทางการวางต าแหน่งของอาคารในแนวทิศเหนือ-ใต้ ให้ด้าน
แคบของอาคารตัง้รับทิศตะวันออก-ตะวันตก ช่วยลดพืน้ท่ีเปลือกอาคารท่ี
สะสมความร้อนด้านทิศตะวนัออก-ตะวนัตก และให้เกิดการรับลมธรรมชาติ 
 2) การปลกูพืชคลมุดนิ ก่อให้เกิดความชุม่ช่ืน ลดการสะท้อนรังสีของ
แสงแดดท าให้ความร้อนกกัเก็บในดินน้อยลง ลดความรุนแรงของอากาศร้อน
ในชว่งบา่ย ลดความแตกตา่งของอณุหภมูิภายนอกและภายในของอาคาร 
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ภาพที ่7 ภูมิปัญญาการวางผงัเพือ่ใหเ้กิดสภาวะน่าสบาย 
 

รูปทรงของหลังคา   
1) เลือกรูปทรงของหลงัคาท่ีลดพืน้ท่ีท่ีรับแดด เชน่ หลงัคาจัว่ 
2) หลงัคาสองชัน้ทรงสงู ช่วยลดปริมาณการไหลผ่านของความร้อน

ได้ดี ใช้ท่ีวา่งของอากาศใต้หลงัคาเป็นตวัปอ้งกนัความร้อน 
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ภาพที ่8 ภูมิปัญญาการออกแบบรูปทรงของหลงัคาเพือ่ใหเ้กิดสภาวะน่าสบาย 
 

ด้วยรูปทรงของอาคารอโุบสถวดัหนองบวัเจ้าป่า เป็นทรงสงู หลงัคามี
ชายคาย่ืนไม่ยาว จึงมีแสงแดดส่องเข้าสู่อาคารในช่วงฤดูหนาวโดยเฉพาะ
เดือนธันวาคมจะมีระยะทิศทางของแสงแดดมีลักษณะแคบและยาวกว่า
เดือนมกราคม และกุมภาพนัธ์ ทัง้นีจ้ะเห็นได้ว่าการออกแบบช่องเปิดให้อยู่
ด้านในของผนงัท่ีมีความหนามากจึงเสมือนเป็นแผงบงัแดดโดยรอบช่องเปิด 
ท าให้ชว่ยบงัแดดได้ ดงัภาพท่ี 9 เปรียบเทียบระยะการแผรั่งสีของดวงอาทิตย์
จริงกับการสร้างภาพจ าลอง 3 มิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในช่วงเวลา 
15.00 น. ในวนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ.2555 ซึง่เป็นชว่งเวลาท่ีมีระยะการแผ่รังสี
ของดวงอาทิตย์ทอดยาวเข้าไปในอาคารมากท่ีสุดของวนัตลอด 8 เดือนท่ีท า
การบนัทกึข้อมลู  
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3.80 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่9 เปรียบเทียบระยะการแผ่รงัสีของดวงอาทิตย์จริงกบัการสร้างภาพจ าลอง 
ในวนัที ่22 ธนัวาคม พ.ศ.2555 เวลา 15.00 น. 

 
รูปทรงของอาคาร   
1) อาคารมีอตัราส่วนความกว้างน้อยกว่าความยาว ระหว่าง 1: 2.4 

วางอาคารยาวรับทิศเหนือ-ทิศใต้ ลดพืน้ท่ีเปลือกอาคารท่ีสะสมความร้อน
ด้านทิศตะวนัออก - ทิศตะวนัตก และอาคารแคบตืน้จะมีทางระบายอากาศ
ได้ดีกว่าอาคารลึก เกิดการเคล่ือนไหวของอากาศ ลกัษณะการจดัพืน้ท่ีว่าง
ภายในอาคาร เป็นโถงโลง่เพ่ือให้อากาศถ่ายเทสะดวก 
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3.95 

 

9.60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่10 ภูมิปัญญาการออกแบบรูปทรงของหลงัคาเพือ่ใหเ้กิดสภาวะน่าสบาย 

 
2) ผนงัก่ออิฐเตม็แผน่ท่ีมีความหนาจะมีอตัราความร้อนท่ีสง่ผา่นผนงั

น้อยกว่าผนังก่ออิฐชัน้เดียวและท าให้มีระยะเวลาการหน่วงความร้อนกัน
ไม่ให้ความร้อนเข้าไปในอาคารเร็ว เวลาหวัค ่าเม่ืออากาศภายนอกเร่ิมเย็นลง
แล้ว ความร้อนท่ีสะสมอยูท่ี่ผนงักบัหลงัคาจะถ่ายเทเข้าสู่อาคารในชว่งหวัค ่า 
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ภาพที ่11 ภูมิปัญญาการเลือกใช้วสัดกุ่อสร้างผนงัอาคารเพือ่ใหเ้กิดสภาวะน่าสบาย 
 

3) การเพิ่มพืน้ท่ีผิวสัมผัสดินท่ีเย็นใช้พืน้ซีเมนต์เป็นพืน้อาคาร ดึง
ความเย็นของดนิเข้าสูภ่ายในอโุบสถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่12 ภูมิปัญญาการเลือกใช้วสัดกุ่อสร้างพืน้อาคารเพือ่ใหเ้กิดสภาวะน่าสบาย 

ผนงัภายนอก 43.90  c 

อากาศ 35.50 c 

ผนงัภายในทิศเหนือ 43.10 c 
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4) การทาสีอาคารด้วยสีอ่อนเพ่ือสะท้อนความร้อน โดยสีขาวมีการ
กระจายแสงได้ดีกว่าและสะท้อนความร้อนได้มากถึงร้อยละ 80 - 90 สีเข้ม 
จะดดูกลืนความร้อนมากกวา่สีอ่อนท าให้ผนงัสะสมความร้อน 

5) การท าฝา้เพดาน ลดความร้อนจากใต้หลงัคาเข้าสู่อาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่13 ภูมิปัญญาการออกแบบรูปทรงของอาคารเพือ่ใหเ้กิดสภาวะน่าสบาย 

 
ช่องเปิด  
1) ให้มีช่องเปิดทางด้านทิศเหนือ-ใต้ เพ่ือให้ง่ายกบัการกนัแดดให้ร่ม

เงากับอาคาร และเป็นทิศท่ีได้รับลมแรงตลอดทัง้ปีซึ่งจะช่วยขับความชืน้
ออกไป 

2) ก าหนดทิศทางของชอ่งเปิดลมเข้าบนผนงั และช่องเปิดให้ลมออก
บนผนงัด้านตรงกันข้ามกันท าให้มีการระบายอากาศท่ีลมพดัผ่านได้โดยตรง 

หลงัคา 45.80 c 

ฝา้เพดาน 36.40  c 
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(Cross Ventilation) มีช่องทางท่ีอากาศเคล่ือนเข้าไปในอาคารและมีช่องทาง
ท่ีท าให้อากาศเคล่ือนออกตรงกนั 

3) ต าแหน่งและมีพืน้ท่ีช่องลมเข้าลมออกขนาดเท่ากัน จะท าให้
จ านวนลมเข้ามาในห้องได้มากท่ีสดุ เกิดการเคล่ือนไหวของอากาศ   
 
 
 
 
 
 
 

 
  ภาพที ่14 ภูมิปัญญาการออกแบบช่องเปิดเพือ่ใหเ้กิดสภาวะน่าสบาย 

 
 4) ผนงัด้านทิศตะวนัออก-ตะวนัตกเป็นผนงัทึบเพราะสองทิศนีย้าก
กบัการท าท่ีบงัแดดเน่ืองจากมมุของแสงอาทิตย์จะทอดต ่า ท าให้อาคารไมไ่ด้
รับแสงแดดท่ีทอดต ่าและมีอณุหภมูิความร้อนสะสมในอาคาร 
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ภาพที ่15 ภูมิปัญญาการออกแบบช่องเปิดเพือ่ใหเ้กิดสภาวะน่าสบาย 
  

สรุปได้วา่ภมูิปัญญาท้องถ่ินด้านการออกแบบก่อสร้างสถาปัตยกรรม
อุโบสถพืน้ถ่ิน วัดหนองบวัเจ้าป่า อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์นัน้  ก่อให้เกิด
สภาวะน่าท่ีจะสบายต่อผู้ ใช้อาคาร โดยอาศยัหลกัการในการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม ทัง้การวางผงั รูปทรงของหลงัคา รูปทรงของอาคาร และการ
ออกแบบช่องเปิด ท าให้ภายในอุโบสถวดัหนองบวัเจ้าป่า มีอุณหภูมิต ่าสุด-
สูงสุดเฉล่ียอยู่ระหว่าง 19.70 ˚c – 35.50 ˚c ความชืน้สัมพัทธ์ต ่าสุด-สูงสุด
เฉล่ียระหว่างร้อยละ 40.00 – 99.00 ความเร็วลมต ่าสุด-สงูสุดเฉล่ีย 0.10 – 2.02 
เมตรตอ่วินาที มีชว่งเวลาท่ีอยูใ่นสภาวะนา่สบาย 6-13 ชว่งเวลาตอ่วนั 
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สรุป 
สภาวะน่าสบายเป็นความสมดุลระหว่างการถ่ายเทความร้อน

ระหว่างร่างกายมนษุย์กบัสภาพแวดล้อม ด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ินอนัโดดเด่น
ของบรรพชนในการออกแบบอโุบสถพืน้ถ่ินอีสานของประเทศไทย โดยเฉพาะ
กรณีศึกษาอุโบสถพืน้ถ่ินวัดหนองบวัเจ้าป่า อ าเภอสตึก จงัหวดับุรีรัมย์ ทัง้
การวางผังอาคาร การเลือกรูปทรงของอาคาร รูปทรงของหลังคา การ
ออกแบบช่องเปิด และการเลือกใช้วสัดุก่อสร้างท าให้ลักษณะของอาคารมี
ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม อุณหภูมิของอากาศภายในอาคารไม่
แตกตา่งจากภายนอกอาคาร  

แม้ว่าในฤดูร้อนภายในอาคารจะมีอุณหภูมิสูงกว่าขอบเขตสภาวะ 
นา่สบายในแผนภมูิสภาวะน่าสบายท่ียอมรับในวงกว้าง แตผู่้ใช้อาคารยงัคงรู้สึก
สบายกว่าเพราะไม่มีความร้อนสะสมจากแสงแดดเม่ือยืนอยู่ภายนอกอาคาร
เป็นเวลานาน และด้วยอาศยัความสามารถในการปรับตวัของคนในท้องถ่ิน
ซึง่อาจรวมถึงปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีท าให้ยงัคงรู้สกึสบายได้ตลอดเวลาเม่ือเข้า
มาใช้สอยอโุบสถ ข้อเสนอแนะในการออกแบบอาจเพิ่มให้เกิดลมพดัผา่นด้วย
ความเร็วลมตัง้แต่ 0.1 – 1.0 เมตร/วินาทีเป็นลมท่ีไม่รบกวนผู้ ใช้อาคารด้วย
ระบบเคร่ืองกล จะช่วยเพิ่มให้เกิดสภาวะน่าสบายให้เกิดขึน้ ในการศึกษา
สภาวะนา่สบายในอโุบสถพืน้ถ่ินท าให้รู้คณุคา่ของสถาปัตยกรรมพืน้ถ่ินอย่าง
มีภูมิคุ้มกัน ท าให้ภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ท่ีบรรพชนสร้างสรรค์ด้วยความ
พอเพียงเป็นแนวทางให้ชนรุ่นหลงัด าเนินตามเพ่ือสรรค์สร้างสถาปัตยกรรมท่ี
พอประมาณตามแนวทางของพระพทุธศาสนาสูค่วามยัง่ยืนสืบไป  
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47     การใช้เศษแก้วบนเคร่ืองป้ันดนิเผาด่านเกวียนในงานประติมากรรมนูนต ่า 

 

 
 

 

 

 

 
                                              

 

ราชา ธงภักดิ์ / จริวัฒน์ จันทร์สว่าง1   
Racha Thongphak / Jerawat Jansawang 

 
บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
เคร่ืองปัน้ดินเผาด่านเกวียนในงานประติมากรรมนูนต ่าโดยใช้เศษแก้ว  
วตัถดุบิมี 2 ชนิด ได้แก่เศษแก้วและดนิดา่นเกวียนผสมกนั ด้วยทฤษฎีเส้นตรง 
(Line Blend) แบ่งออกเป็น 2 สูตร ได้แก่ สูตรท่ี 1 เศษแก้ว 100 % ผสมกับ
สารให้สีทางเซรามิกโดยใช้วิธีการโรยผงแก้ว และสตูรท่ี 2 เศษแก้ว 96 % และ
ดินด่านเกวียน 4 % ผสมกับสารให้สีทางเซรามิก โดยใช้วิธีการทาลงบน
เคร่ืองปัน้ดินเผาด่านเกวียน ผลการวิจัยพบว่าการใช้ เศษแก้วผสมสีบน
เคร่ืองปัน้ดินเผาในการทดลอง 3 อุณหภูมิ จะให้ผลในลักษณะการเคลือบ
แตกต่างกัน โดยการเผาในอุณหภูมิ 1,000°C ออกสีชัดมีผิวกึ่งด้านกึ่งมัน 
ส่วนการเผาในอุณหภูมิ 1,100°C ออกสีชดั ผิวมันเงาโปร่งแสง และการเผา
ในอณุหภมูิ 1,200°C จะให้ผิวมนัเงาโปร่งแสง 
ค าส าคัญ: แก้ว เศษแก้ว เคร่ืองปัน้ดนิเผา 
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Abstract 
  

This is an experimental research which aimed to develop bas 
relief of Dankwian pottery through cullet utilization. Two materials – 
cullet and combination of Dankwian clay – were used. To acquire 
effective data, Line Blend theory divided into two formulas was also 
provided. The first formula was 100% glass powder mixed with 
ceramic paint additives through sprinkle method. The second formula 
was a combination of 96% glass powder and 4% Dankwian clay mixed 
with ceramic paint additives through the process of painting on the 
bas relief of the pottery.  
 Results revealed that glazing by using cullet mixed with paint 
additives for painting bas reliefs on the pottery was seen differently 
through different three temperatures. The pottery baked through the 
temperature of 1,000°C was explicit in color, but its texture was matt 
and oily. The pottery baked through the temperature of 1,100°C was 
also explicit in color, and its texture was shiny and translucent. The 
pottery baked through the temperature of 1,200°C was shiny in surface 
and translucent in texture.       
Keywords: Glass, Cullet, Pottery 
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1.บทน า 
เม่ือกล่าวถึงเคร่ืองปัน้ดินเผาของชมุชนบ้านด่านเกวียนนัน้ ถือได้ว่า

เป็นแหล่งเคร่ืองปัน้ดินเผาท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัดนครราชสีมา แต่เดิมถูก
ออกแบบขึน้มาเพ่ือตอบสนองความจ าเป็นในการด ารงชีวิตด้านประโยชน์ใช้
สอย ของสังคมเกษตรกรรม แล้วค่อยๆ พัฒนาการท าเคร่ืองปัน้ดินเผาเพ่ือ
แลกเปล่ียนสิ่งของเคร่ืองอปุโภคบริโภคกบัหมู่บ้านใกล้เคียง เคร่ืองปัน้ดินเผา
ดา่นเกวียนมีการขึน้รูปด้วยพะมอน หรือแปน้หมนุ รูปแบบดัง้เดิมของภาชนะ
ท่ีส าคญัมี ครก อา่งรินน า้ข้าว คนโท ไหปลาร้า ตอบสนองกบัวิถีชีวิตของผู้คน
ในยุคนัน้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีเอกลักษณ์ด้วยเนือ้ดินท่ีมีความเหนียวมาก 
สามารถขึน้รูปได้ดีเม่ือเผาในอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส ดินจะเป็น 
สีน า้ตาลเข้มถึงด า มีความแกร่ง เน่ืองจากในเนือ้ดินด่านเกวียนมีส่วนผสม
ของเหล็กออกไซด์อยู่และหลอมละลายออกมา เคลือบผิวเนือ้ดินเผาใน
ลกัษณะมนัวาวท่ีผิวภาชนะ ซึ่งเป็นเอกลกัษณ์ส าคญัของเนือ้ดินด่านเกวียน  
(ศภุชยั สิงห์ยะบศุย์, 2544: 107 - 108) 

ครัน้วิถีชีวิตสังคมได้เปล่ียนไปตามกระแสพฒันา เคร่ืองปัน้ดินเผา
ดา่นเกวียน จากภมูิปัญญาท้องถ่ินได้พฒันาเข้าสู่ระบบธุรกิจ มีการพัฒนารูป
แบบอย่างจริงจัง เม่ือมีอาจารย์และนักศึกษา เข้ามาให้ความรู้ด้านการ
ออกแบบ เป็นการสานสัมพันธ์ของคนในชุมชนและเป็นการต่อยอดภูมิ
ปัญญาระหว่างช่างพืน้ฐานด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการขยายงานของ
เคร่ืองปัน้ดินเผาดา่นเกวียนให้มีความหลากหลายด้านผลิตภณัฑ์ ตอบสนอง
ความต้องการด้านประโยชน์ใช้สอยมากขึน้ เพิ่มเทคนิคกระบวนการใหม่ๆ มี
การอดัพิมพ์ การแกะลาย การเจาะ การฉลบุนเคร่ืองปัน้ดินเผา ท าให้มีสินค้า
รูปแบบใหม่ๆ ตอบสนองความพึงพอใจทางความงาม ผลิตภัณฑ์รูปแบบ
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พัฒนาของด่านเกวียนจึงมีลักษณะท่ีเป็นทัง้วิจิตรศิลป์ (Fine Art) และกึ่ง
วิจิตรศลิป์ (Semi-Fine Art) เพ่ือขยายการตอบสนองความต้องการของชมุชน
ในวงกว้าง โดยได้มีการพฒันารูปแบบท่ีแตกตา่งออกไปจากรูปแบบเดิม เช่น 
ประติมากรรมนูนสูงติดผนัง กระเบือ้งดินเผา ท าให้เกิดกลุ่มลูกค้าท่ี
หลากหลายขึน้ มีการแสวงหาแนวทางและเทคนิคต่างๆ เพิ่มเติม โดยการ
ตกแต่งสีผิวบนเคร่ืองปัน้ดินเผาด้วยการใช้สีน า้มนัและสีน า้พลาสติก ทาลง
บนผิวเคร่ืองปัน้ดินเผา ใช้ความร้อนประมาณ 700 - 800 องศาเซลเซียส เป็น
การลดต้นทนุด้านเชือ้เพลิง และยงัสามารถน ามาตกแตง่รอยร้าวด้วยการทาสี
ปิดทับ แต่หากพิจารณาในด้านคุณภาพแล้ว ไม่สามารถทราบได้ว่า
เคร่ืองปัน้ดินเผาชิน้ใดมีการแตกหรือช ารุด เม่ือใช้ไปได้สกัพกัสีก็จะเกิดการ
แตกร่อนหลุดออกมา ส่งผลให้เกิดปัญหาเชิงคณุภาพ สินค้าไม่ได้มาตรฐาน 
(ศภุชยั สิงห์ยะบศุย์, 2544: 71 - 72)  

การเคลือบในงานเคร่ืองเคลือบดินเผานัน้  นอกจากจะท าให้
ผลิตภัณฑ์มีความสวยงามแปลกตาแล้วยังท าให้ผิวของผลิตภัณฑ์มีความ
แข็งแกร่ง คงทนต่อการเสียดสี รอยขีดข่วน และยงัปกปิดผิวเนือ้ดินได้ดี ซึ่ง
เ ป็นคุณลักษณะท่ีดี ท่ี มีอยู่ ในเคลือบ โดยผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจะมี
จุดประสงค์ของการเคลือบแตกต่างกันออกไปตามการใช้งาน (เด่น รักซ้อน, 
2554: 50 - 51) จากการส ารวจผลิตภัณฑ์ในชุมชนด่านเกวียนพบว่ามีเพียง
ร้านดนิเผา ท่ีมีการเคลือบผลิตภณัฑ์ โดยมีการเคลือบสีในบางจดุ เพ่ือตกแตง่
และเพ่ือให้สว่นท่ีเหลือได้แสดงคณุคา่ของเนือ้ดินท่ีเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะ สว่น
ร้านอ่ืนๆ ในดา่นเกวียนท่ียงัไม่มีการเผาเคลือบเพราะยงัขาดองค์ความรู้ ด้าน
การเคลือบ และเป็นการเพิ่มต้นทนุในการผลิตด้านเชือ้เพลิง เพราะต้องเผาใน
อณุหภมูิท่ีสงูขึน้  
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จากการศึกษางานวิจัยเร่ืองประยุกต์ใช้เศษแก้วเพ่ือการเคลือบ
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองปัน้ดินเผา บนดินวิเทรียสไชน่า เผาท่ีอุณหภูมิ 1,210 องศา
เซลเซียส ผลท่ีได้คือมีความมนัวาว สวยงาม (เบญจลกัษณ์ เมืองศรี, 2552: 
105) ผู้ วิจยัเห็นว่า บริบทของชุมชนด่านเกวียนนัน้ อาจสามารถน าเศษแก้ว
มาประยุกต์เป็นเทคนิคการตกแต่งบนเคร่ืองปัน้ดินเผาด่านเกวียนได้ เพราะ
แก้วเป็นวสัดท่ีุหาง่าย มีอยู่ในชุมชน และยงัเป็นการใช้ทรัพยากรทดแทนอีก
ทางหนึ่ง แก้วเป็นวัสดุท่ีมีผิวราบเรียบแข็งและใสแต่เปราะบาง แตกร้าวได้
ง่าย สามารถหลอมให้เป็นรูปร่างและสีสันแตกต่างกันได้ในชีวิตประจ าวัน 
แก้วถกูทิง้ให้เป็นขยะออกสู่สิ่งแวดล้อม มีแก้วเป็นจ านวนมากท่ีเกิดจากการ
ใช้งาน ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายและมลภาวะ โดยปรกติเศษแก้วเหล่านี จ้ะถูก
น าไปหลอมส่งเข้าสู่ระบบการผลิตใหม่ มีการน าเศษแก้วมาใช้ในการตกแต่ง
หรือผลิตน า้เคลือบเซรามิก โดยน าเศษแก้วมาผสมกับน า้ เคลือบ (พิพัฒน์ 
จิตรอารีย์รักษ์, 2552: 47) ซึ่งผลิตภัณฑ์เซรามิกท่ีจะตกแต่งหรือเคลือบด้วย
แก้วสีต้องมีพืน้ท่ีท่ีเป็นร่อง หลมุหรือแอง่ส าหรับให้แก้วสีท่ีหลอมบรรจอุยู ่และ
ต้องใช้แก้วสีผงโรยในแอ่งหนาพอสมควร เม่ือเผาแล้วจะได้ชัน้ของแก้วสีท่ี
หนาจึงจะได้รอยแตกรานเป็นเกล็ดแก้วสวยงาม รูปแบบผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่
จงึมีลกัษณะเป็นแผ่นคล้ายกระเบือ้งแกะลวดลายมีลายเส้นนนูหรือต ่า และมี
พืน้ท่ีต ่าเพ่ือตกแตง่ด้วยแก้วสี หรือเป็นรูปแบบผลิตภณัฑ์แบบภาชนะจาน ท่ี
เข่ียบหุร่ี หรือรูปแบบอ่ืน เช่น แจกนั มกัมีบา่กว้าง มีร่องหรือลวดลายท่ีมีแอ่ง
ให้แก้วสีหลอมอยูไ่ด้ (สจุินต์ พราวพนัธุ์ และคณะ, 2547: 33) 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจยัจึงมีแนวคิดท่ีจะพฒันาเคร่ืองปัน้ดินเผา
ด่านเกวียน โดยการน าเศษแก้ว ท่ีหาได้ตามท้องถ่ิน มาทดลองเป็นเคลือบ
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ตามบริบทกระบวนการผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผาดา่นเกวียนในงานประตมิากรรม
นนูต ่า  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือพฒันาเคร่ืองปัน้ดนิเผาดา่นเกวียนในงานประตมิากรรมนนูต ่า
โดยการใช้เศษแก้ว 
 

2. ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ก าหนดขอบเขตดงันี ้
1. ผู้ วิจัยได้เลือกใช้ทฤษฎีเส้นตรง (Line Blend) ในการศึกษาและ

ทดลอง 
2. รูปแบบของผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการทดลองนัน้จะมีการใช้เศษแก้ว

บนเคร่ืองปัน้ดนิเผาในแตล่ะอณุหภมูิจะมีลกัษณะท่ีแตกตา่งกนั 
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4. วิธีการทดลอง 
 4.1 การศกึษาข้อมลูเอกสารภาคทฤษฎี  
ศกึษาข้อมลูเอกสารภาคทฤษฎี จากงานวิจยั หนงัสือ และวารสารวิชาการท่ี
เก่ียวข้องคณุสมบตัขิองวตัถดุบิท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยั 
 4.2 การศกึษาข้อมลูภาคสนามจากการส ารวจพืน้ท่ี 
ศกึษาข้อมลูภาคสนามจากการส ารวจพืน้ท่ี สมัภาษณ์ผู้ประกอบการ สงัเกต
รูปแบบ วสัด ุเทคนิควิธีการ กระบวนการท างาน 
 4.3 การวิเคราะห์ข้อมลู  
            วิเคราะห์ข้อมูล เอกสารภาคทฤษฎี และข้อมูลภาคสนามจากการ
ส ารวจพืน้ท่ีโดยใช้การวิเคราะห์เนือ้หา เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการทดลอง 
 4.4 การทดลอง 
             ทดลองการใช้เศษแก้วผสมสารให้สีส าเร็จรูป (stain) และสีจาก
ออกไซด์ (oxide) บนเคร่ืองปัน้ดินเผาด่านเกวียนในงานประติมากรรมนูนต ่า 
ด้วยทฤษฎีเส้นตรง (Line Blend) 
 4.5 วิเคราะห์ข้อมลูและสรุปผล 
             น าผลท่ีได้จากการทดลองมาท าการวิเคราะห์และสรุปข้อมูล 
น าเสนอข้อมลูในรูปแบบตาราง รูปภาพ และภาพถ่ายประกอบค าบรรยาย 
 
5. การทดลอง 

5.1 การทดลองขัน้ตอนท่ี 1 ทดลองหาสูตรเคลือบพืน้ฐาน โดยน า
ขวดแก้วใสสีขาวมาบดให้ละเอียด น ามาร่อนผ่านตระแกรง จนได้ผงแก้วแล้ว
น ามาทดลอง โดยใช้ทฤษฎีเส้นตรง ( line blend) เผาท่ีอุณหภูมิ 1,000°C, 
1,100°C และ 1,200°C ในบรรยากาศสนัดาปสมบรูณ์ แบง่ออกเป็น 2 สตูร  
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สตูรท่ี 1 เศษแก้ว 100 % โดยใช้เทคนิคการโรย 
สูตรท่ี 2 เศษแก้ว 96 % และดินด่านเกวียน 4 % โดยใช้เทคนิคการ

ทาผงแก้วและดนิดา่นเกวียน    
เน่ืองจากดินดา่นเกวียนนัน้มีคณุสมบตัิช่วยในการยึดเกาะให้ผงแก้ว

ไม่หลุดร่อน โดยได้เลือกจุดท่ี 3 คือ แก้ว 96 % ดินด่านเกวียน 4 % ในทัง้ 3 
อณุหภมูิ เพราะเคลือบมีความใส ทาง่าย ยดึเกาะได้ดี เหมาะแก่การน าไปใช้ 
 
ตารางท่ี 1 ผลการทดลองหาส่วนผสมเคลือบพืน้ฐาน ด้วยทฤษฎี 
              เส้นตรง (Line Blend) 
 

 

ผลการทดลองหาสว่นผสมเคลือบพืน้ฐาน ด้วยทฤษฎีเส้นตรง ( Line Blend ) 
ในสตูรท่ี 2 ในบรรยากาศสมบรูณ์ (OF) 

อณุหภมู ิ  
 

1,000°C                                      

 
1,100°C        

 
1,200°C 

      

 
 

ปริมาณ
% 

จดุท่ี 1 
แก้ว 100% 
ดินด่านเกวียน 

0% 

จดุท่ี 2 
แก้ว 98% 

ดินด่านเกวียน 
2% 

จดุท่ี 3 
แก้ว 96% 

ดินด่านเกวียน 
4% 

จดุท่ี 4 
แก้ว 94% 

ดินด่านเกวียน 
6% 

จดุท่ี 5 
แก้ว 92% 

ดินด่านเกวียน 
8% 

จดุท่ี 6 
แก้ว 90% 

ดินด่านเกวียน
10% 
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5.2 การทดลองขัน้ตอนท่ี 2 น าสตูรเคลือบทัง้ 2 สตูรท่ีได้ผสมกบัสาร
ให้สีทางเซรามิก สีจากออกไซด์ (oxide) และสีส าเร็จรูป (stain) โดยใช้ทฤษฎี
เส้นตรง (Line Blend) แล้วน าไปเผาท่ีอุณหภูมิ  1,000°C, 1,100°C และ
1,200°C ในบรรยากาศสนัดาปสมบรูณ์ 

 
 
 
         
 

 
 
 
 
ภาพที ่1 ขัน้ตอนการใช้แก้วผสมสี สูตรที ่1 (แบบโรย) ดว้ยทฤษฎีเสน้ตรง (Line Blend)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2 ขัน้ตอนการใช้แก้วผสมสี สูตรที ่2 (แบบทา) ดว้ยทฤษฎีเสน้ตรง (Line Blend)  



 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2559 

58 

6.ผลการทดลอง 
  
 
 
 
 
  ภาพที ่3 แผ่นทดลองสูตรที ่1 และสูตรที ่2 เผาทีอ่ณุหภูมิ 1,000°C ในบรรยากาศ   
  สนัดาปสมบูรณ์ (cone0.5) 
 
 
  
 
 
  ภาพที ่4 แผ่นทดลองสูตรที ่1 และสูตรที ่2 เผาทีอ่ณุหภูมิ 1,100°C ในบรรยากาศ 
  สนัดาปสมบูรณ์ (cone0.5)  
 
 
  
 
 
   ภาพที ่5 แผ่นทดลองสูตรที ่1 และสูตรที ่2 เผาทีอ่ณุหภูมิ 1,200°C  
   ในบรรยากาศสนัดาปสมบูรณ์ (cone5)  
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ตารางท่ี 2 ผลการทดลองใส่สารสีฟ้า ด้วยทฤษฎีเส้นตรง (Line Blend)  
              ในสูตรท่ี 1 
 

 

ผลการทดลองใสส่ารให้สี ด้วยทฤษฎีเส้นตรง ( Line Blend ) ในสตูรท่ี 1 ในบรรยากาศสมบรูณ์ (OF) 
อณุหภมู ิ Glaze Stain No.6393 สีฟ้า 

 
1,000°C                                      

 
1,100°C        

 
1,200°C       

 
ปริมาณ% จดุท่ี 1 

2% 
จดุท่ี 2 

4% 
จดุท่ี 3 

6% 
จดุท่ี 4 

8% 
จดุท่ี 5 
10% 

จดุท่ี 6 
12% 

 
ผลการทดลองใส่สารสีฟา้ สูตรที ่1 พบว่า 

- อณุหภมูิท่ี 1,000°C ในจดุท่ี 2 และจดุท่ี 3 ให้สีฟ้า ผิวก่ึงด้านก่ึงมนั  
สว่นจดุท่ี 6 นัน้มีการร่อน 

- อณุหภมูิท่ี 1,100°C ในจดุท่ี 5 และจดุท่ี 6 ให้สีฟ้า มีการราน มีจดุสี 
น า้ตาล ผิวมนัเงาทบึแสง 

- อณุหภมูิท่ี 1,200°C ในจดุท่ี 6 ให้สีฟ้าเข้ม มีการเดือดมีฝา้สีขาว  
ข้างในมีการราน ผิวมนัเงาโปร่งแสง 
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ตารางท่ี 3 ผลการทดลองใส่สารสีฟ้า ด้วยทฤษฎีเส้นตรง (Line Blend)  
              ในสูตรท่ี 2 
 

 

ผลการทดลองใสส่ารให้สี ด้วยทฤษฎีเส้นตรง ( Line Blend ) ในสตูรท่ี 2 ในบรรยากาศสมบรูณ์ (OF) 
อณุหภมู ิ Glaze Stain No.6393 สีฟ้า 

 
1,000°C 

                                     

 
1,100°C 

       

 
1,200°C 

      

 
ปริมาณ% จดุท่ี 1 

2% 
จดุท่ี 2 

4% 
จดุท่ี 3 

6% 
จดุท่ี 4 

8% 
จดุท่ี 5 
10% 

จดุท่ี 6 
12% 

 
ผลการทดลองใส่สารสีฟา้ สูตรที ่2 พบว่า 

- อุณหภูมิท่ี 1,000°C ในจุดท่ี 4 ถึงจุดท่ี 6 ให้สีฟ้า มีฝ้าสีขาวบางๆ
เคลือบอยู ่ผิวกึ่งด้านก่ึงมนั  

- อณุหภมูิท่ี 1,100°C ในจดุท่ี 4 ถึงจดุท่ี 6 ให้สีฟ้า มีการรานและจดุ
สีน า้ตาล ผิวมนัเงาโปร่งแสง 

- อณุหภมูิท่ี 1,200°C ในจดุท่ี 4 ถึงจดุท่ี 6 ให้สีฟ้า มีฝา้สีขาว ข้างใน
มีการราน ผิวมนัเงาโปร่งแสง 
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ตารางท่ี 4 ผลการทดลองใส่สารสีส้ม ด้วยทฤษฎีเส้นตรง (Line Blend)  
              ในสูตรท่ี 1 

 
 

ผลการทดลองใสส่ารให้สี ด้วยทฤษฎีเส้นตรง ( Line Blend ) ในสตูรท่ี 1 ในบรรยากาศสมบรูณ์ (OF) 
อณุหภมู ิ Glaze Stain No.GS2802 สีส้ม 

 
1,000°C 

       

 
1,100°C       

 
1,200°C 

      

 
ปริมาณ% จดุท่ี 1 

2% 
จดุท่ี 2 

4% 
จดุท่ี 3 

6% 
จดุท่ี 4 

8% 
จดุท่ี 5 
10% 

จดุท่ี 6 
12% 

 
ผลการทดลองใส่สารสีสม้ สูตรที ่1 พบว่า 

- อุณหภูมิท่ี 1,000°C ในจุดท่ี 5 และจุดท่ี 6 ให้สีส้มอ่อน ผิวกึ่งด้าน
กึ่งมนั 

- อณุหภมูิท่ี 1,100°C ในจดุท่ี 4 ถึงจดุท่ี 6 ให้สีส้ม ข้างในมีผลึกสีส้ม 
มีการราน ผิวมนัเงา โปร่งแสง 

- อณุหภมูิท่ี 1,200°C ในจดุท่ี 5 และจดุท่ี 6 ให้สีส้มเข้ม ข้างในมีผลกึ
สีส้ม มีการราน ผิวมนัเงา โปร่งแสง 
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ตารางท่ี 5 ผลการทดลองใส่สารสีส้ม ด้วยทฤษฎีเส้นตรง (Line Blend)  
              ในสูตรท่ี 2 
 

 

ผลการทดลองใสส่ารให้สี ด้วยทฤษฎีเส้นตรง ( Line Blend ) ในสตูรท่ี 2 ในบรรยากาศสมบรูณ์ (OF) 
อณุหภมู ิ Glaze Stain No.GS2802 สีส้ม 

 
1,000°C 

  
 

    

 
1,100°C 

      

 
1,200°C 

      

 
ปริมาณ% จดุท่ี 1 

2% 
จดุท่ี 2 

4% 
จดุท่ี 3 

6% 
จดุท่ี 4 

8% 
จดุท่ี 5 
10% 

จดุท่ี 6 
12% 

 
ผลการทดลองใส่สารสีสม้ สูตรที ่2 พบว่า 

- อณุหภมูิท่ี 1,000°C ในจดุท่ี 2 ถึงจดุท่ี 6 ให้สีส้มออ่น ผิวกึ่งด้านกึ่งมนั 
- อณุหภมูิท่ี 1,100°C ในจดุท่ี 4 ถึงจดุท่ี 6 ให้สีส้ม มีการเดือด ผิว

เป็นรูมนัเงา โปร่งแสง 
- อณุหภมูิท่ี 1,200°C ในจดุท่ี 4 ถึงจดุท่ี 6 ให้สีส้มอมน า้ตาล ข้างใน

มีจดุสีส้ม ผิวมนัเงาโปร่งแสง 
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ตารางท่ี 6 ผลการทดลองใส่สารสีแดง ด้วยทฤษฎีเส้นตรง (Line Blend)  
              ในสูตรท่ี 1 
 

 

ผลการทดลองใสส่ารให้สี ด้วยทฤษฎีเส้นตรง ( Line Blend ) ในสตูรท่ี 1 ในบรรยากาศสมบรูณ์ (OF) 
อณุหภมู ิ Glaze Stain No.GM2946 สีแดง 

 
1,000°C 

       

 
1,100°C 

      

 
1,200°C 

      

 
ปริมาณ% จดุท่ี 1 

2% 
จดุท่ี 2 

4% 
จดุท่ี 3 

6% 
จดุท่ี 4 

8% 
จดุท่ี 5 
10% 

จดุท่ี 6 
12% 

 
ผลการทดลองใส่สารสีแดง สูตรที ่1 พบว่า 

- อณุหภมูิท่ี 1,000°C ในจดุท่ี 3 จดุท่ี 4 ให้สีแดงเข้ม ผิวกึ่งด้านก่ึงมนั 
และ จดุท่ี 5 มีการแตกและร่อน  

- อุณหภูมิท่ี 1,100°C ในจุดท่ี 3 ถึงจุดท่ี 6 ให้สีแดง ข้างในมีผลึกสี
แดงและจดุสีด า ผิวมนัเงา โปร่งแสง 

- อณุหภมูิท่ี 1,200°C ในจดุท่ี 3 ถึงจดุท่ี 6 ให้สีแดงเข้ม ข้างในมีผลึก
สีแดงและจดุสีด า ผิวมนัเงา โปร่งแสง 
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ตารางท่ี 7 ผลการทดลองใส่สารสีแดง ด้วยทฤษฎีเส้นตรง  
              (Line Blend) ในสูตรท่ี 2 
 

 

ผลการทดลองใสส่ารให้สี ด้วยทฤษฎีเส้นตรง ( Line Blend ) ในสตูรท่ี 2 ในบรรยากาศสมบรูณ์ (OF) 
อณุหภมู ิ Glaze Stain No.GM2946 สีแดง 

 
1,000°C 

       

 
1,100°C 

      

 
1,200°C 

      

 
ปริมาณ% จดุท่ี 1 

2% 
จดุท่ี 2 

4% 
จดุท่ี 3 

6% 
จดุท่ี 4 

8% 
จดุท่ี 5 
10% 

จดุท่ี 6 
12% 

 
ผลการทดลองใส่สารสีแดง สูตรที ่2 พบว่า 

- อณุหภมูิท่ี 1,000°C ในจดุท่ี 4 ถึงจดุท่ี 6 ให้สีแดงออ่น ผิวกึ่งด้าน
กึ่งมนั 

- อณุหภมูิท่ี 1,100°C ในจดุท่ี 3 ถึงจดุท่ี 6 ให้สีแดง มีจดุสีด าและ 
สีน า้ตาล ผิวเป็นรูมนัเงา โปร่งแสง 

- อณุหภมูิท่ี 1,200°C ในจดุท่ี 4 ถึงจดุท่ี 6 ให้สีแดงเข้ม  ข้างในมีจดุ 
สีแดงและสีด า ผิวมนัเงา โปร่งแสง 
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ตารางท่ี 8 ผลการทดลองใส่สารโคบอลท์ออกไซด์ด้วยทฤษฎีเส้นตรง    
              (Line Blend) ในสูตรท่ี 1 
 

 

ผลการทดลองใสส่ารให้สี ด้วยทฤษฎีเส้นตรง ( Line Blend ) ในสตูรท่ี 1 ในบรรยากาศสมบรูณ์ (OF) 
อณุหภมู ิ โคบอลท์ออกไซด์ 

 
1,000°C 

       

 
1,100°C       

 
1,200°C 

      

 
ปริมาณ% จดุท่ี 1 

0.1% 
จดุท่ี 2 
0.2% 

จดุท่ี 3 
0.3% 

จดุท่ี 4 
0.4% 

จดุท่ี 5 
0.5% 

จดุท่ี 6 
0.6% 

 
ผลการทดลองใส่สารโคบอลท์ออกไซด์ สูตรที ่1 พบว่า 

- อุณหภูมิท่ี 1,000°C ในจุดท่ี 1 ถึงจุดท่ี 6 ให้สีน า้เงิน ผิวกึ่งด้าน 
กึ่งมนั 

- อุณหภูมิท่ี 1,100°C จุดท่ี 4 ถึงจุดท่ี 6  ให้สีน า้เงินเข้ม มีการราน  
ผิวมนัเงา โปร่งแสง 

- อุณหภูมิท่ี 1,200°C จุดท่ี 4 ถึงจุดท่ี 6  ให้สีน า้เงินเข้ม มีการราน  
ผิวมนัเงาโปร่งแสง 
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ตารางท่ี 9 ผลการทดลองใส่สารให้สีส้ม ด้วยทฤษฎีเส้นตรง  
              (Line Blend) ในสูตรท่ี 2 
 

 

ผลการทดลองใสส่ารให้สี ด้วยทฤษฎีเส้นตรง ( Line Blend ) ในสตูรท่ี 2 ในบรรยากาศสมบรูณ์ (OF) 
อณุหภมู ิ โคบอลท์ออกไซด์ 

 
1,000°C 

       

 
1,100°C       

 
1,200°C 

      

 
ปริมาณ% จดุท่ี 1 

0.1% 
จดุท่ี 2 
0.2% 

จดุท่ี 3 
0.3% 

จดุท่ี 4 
0.4% 

จดุท่ี 5 
0.5% 

จดุท่ี 6 
0.6% 

 
ผลการทดลองใส่สารโคบอลท์ออกไซด์ สูตรที ่2 พบว่า 

- อณุหภมูิท่ี 1,000°C  ตัง้แตจ่ดุท่ี 3 ขึน้ไปให้สีน า้เงิน ผิวกึ่งด้านกึ่งมนั 
- อุณหภูมิ ท่ี  1,100°C  ตัง้แต่จุดท่ี 2 ขึน้ไปให้สีน า้เงินเข้ม มีจุด 

สีน า้ตาล ผิวมนัเงา โปร่งแสง  
- อณุหภูมิท่ี 1,200°C  ตัง้แตจ่ดุท่ี 2 ขึน้ไปให้สีน า้เงินเข้ม มีฝา้สีขาว 

ผิวมนัเงา โปร่งแสง 
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ตารางท่ี 10 ผลการทดลองใส่สารโครเมียมออกไซด์ ด้วยทฤษฎี        
                เส้นตรง (Line Blend) ในสูตรท่ี 1 
 

 

ผลการทดลองใสส่ารให้สี ด้วยทฤษฎีเส้นตรง ( Line Blend ) ในสตูรท่ี 1 ในบรรยากาศสมบรูณ์ (OF) 
อณุหภมู ิ โครเมียมออกไซด์ 

 
1,000°C 

       

 
1,100°C 

      

 
1,200°C 

      

 
ปริมาณ% จดุท่ี 1 

0.2% 
จดุท่ี 2 
0.4% 

จดุท่ี 3 
0.6% 

จดุท่ี 4 
0.8% 

จดุท่ี 5 
1% 

จดุท่ี 6 
1.2% 

 
ผลการทดลองใส่สารโครเมียมออกไซด์ สูตรที ่1 พบว่า  

- อุณหภูมิท่ี 1,000°C ในจุดท่ี 2 และจุดท่ี 3 ให้สีเขียว ผิวกึ่งด้านกึ่ง
มนั สว่นจดุท่ี 6 นัน้มีการร่อน 

- อณุหภูมิท่ี 1,100°C ในจดุท่ี 5 และจดุท่ี 6 ให้สีเขียว มีจดุสีน า้ตาล 
ผิวมนัเงา 

- อุณหภูมิท่ี 1,200°C ในจุดท่ี 6 ให้สีเขียว มีฝ้าสีขาว ผิวกึ่งด้าน 
กึ่งมนั 
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ตารางท่ี 11 ผลการทดลองใส่สารโครเมียมออกไซด์ ด้วยทฤษฎี     
                เส้นตรง (Line Blend) ในสูตรท่ี 2 
 

 

ผลการทดลองใสส่ารให้สี ด้วยทฤษฎีเส้นตรง ( Line Blend ) ในสตูรท่ี 2 ในบรรยากาศสมบรูณ์ (OF) 
อณุหภมู ิ โครเมียมออกไซด์ 

 
1,000°C 

       

 
1,100°C       

 
1,200°C 

      

 
ปริมาณ% จดุท่ี 1 

0.2% 
จดุท่ี 2 
0.4% 

จดุท่ี 3 
0.6% 

จดุท่ี 4 
0.8% 

จดุท่ี 5 
1% 

จดุท่ี 6 
1.2% 

 
ผลการทดลองใส่สารโครเมียมออกไซด์ สูตรที ่2 พบว่า 

- อณุหภมูิท่ี 1,000°C ในจดุท่ี 2 ถึงจดุท่ี 6 ให้สีเขียว ผิวกึ่งด้านก่ึงมนั 
- อุณหภูมิท่ี 1,100°C ในจุดท่ี 2 ถึงจุดท่ี 6 ให้สีเขียว มีจุดสีน า้ตาล 

ผิวมนัเงา 
- อุณหภูมิท่ี 1,200°C ในจุดท่ี 4 ถึงจุดท่ี 6 ให้สีเขียวเข้ม มีฝ้าสีขาว

และมีจดุสีน า้ตาล ผิวมนัเงา 
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จากผลการทดลองในทัง้ 3 อณุหภมูิพบวา่ เคลือบในแตล่ะอณุหภูมิมี
ลกัษณะดงันี ้อุณหภูมิท่ี 1,000°C นัน้ ลกัษณะของเคลือบออกสีชดั มีผิวกึ่ง
ด้านกึ่งมนั และมีการร่อนในบางจดุ อณุหภูมิท่ี 1,100°C ลกัษณะของเคลือบ
ออกสีชดั มีการราน ผิวมนัเงา โปร่งแสง และอณุหภูมิ 1,200°C ลกัษณะของ
เคลือบมีการราน  ผิวมนัเงา โปร่งแสง 
 
7.การสร้างสรรค์งาน 

จากผลการทดลองทัง้ 3 อุณหภูมิ ผู้ วิจัยได้ท าชิน้งานตวัอย่าง โดย
วิเคราะห์จากลกัษณะของเคลือบ และ ออกแบบให้มีความเหมาะสมในแตล่ะ
อณุหภมูิ 

ผลงานตวัอย่างท่ี 1 การใช้เศษแก้วผสมสีบนเคร่ืองปัน้ดินเผาด่าน
เกวียน ในอณุหภมูิ 1,000°C 

 
  

 
 
 
 

 
 

ภาพที ่6 การสร้างสรรค์งานตวัอย่าง 
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ภาพที ่7 ผลงานตวัอย่างการใชเ้ศษแกว้ผสมสีบนดินด่านเกวียน เผาทีอ่ณุหภูมิ 1,000°C 
ในบรรยากาศสนัดาปสมบูรณ์ 
 
    จากผลการทดลองในอุณหภูมิ 1,000°C  พบว่าลกัษณะของเคลือบ
นัน้ออกสีชดั มีผิวกึ่งด้านกึ่งมนั มีเกล็ดสีขาวบางๆ เคลือบอยู่ โดยเคลือบใน
อุณหภูมินีไ้ม่ไหลตัว สามารถน ามาทาบนผลิตภัณฑ์ท่ีมีรูปทรงสูงได้ จึง
ออกแบบผลงาน ให้มีความสอดคล้องกบัเคลือบและเนือ้ดินท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 
โดยออกแบบเป็นท่ีใสเ่ทียนหอม และเชิงเทียนประดบัตกแตง่รูปไอศกรีม และ
ขนมชนิดตา่งๆ สามารถน าไปตอ่ยอดเป็นแนวทางในการออกแบบ และสร้าง
ผลิตภณัฑ์ใหมไ่ด้ในชมุชน  
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ผลงานตวัอย่างท่ี 2 การใช้เศษแก้วผสมสีบนเคร่ืองปัน้ดินเผาด่าน
เกวียน ในอณุหภมูิ 1,100 
  
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่8 กระเบือ้งของผูป้ระกอบการในชมุชนด่านเกวียน 

  
 
 
 
 
 
 
                  ภาพที ่9 การสร้างสรรค์งานตวัอย่าง 
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             ภาพที ่10 ผลงานตวัอย่างการใช้เศษแก้วผสมสีบนดินด่านเกวียน  
             เผาทีอ่ณุหภูมิ 1,100°C ในบรรยากาศสนัดาปสมบูรณ์ 
 
 

จากผลการทดลองในอณุหภมูิ 1,100°C ลกัษณะของเคลือบนัน้ออก
สีชดั มีการราน ผิวมนัเงา โปร่งแสง โดยได้น ากระเบือ้งของผู้ประกอบการท่ี
ชุมชนด่านเกวียนในรูปแบบต่างๆ มาทดลองเคลือบ  พบว่าลักษณะของ
เคลือบมีสีสนัสวยงาม หลอมตวัดี เป็นเกล็ดแก้วข้างใน มีการราน ผิวมนัเงา มี
สีท่ีคงทนไมห่ลดุร่อน สามารถทาแบบไลร่ะดบัสีได้ เหมาะแก่การน าไปใช้งาน
ประดบัตกแตง่ ในลกัษณะวิจิตรศลิป์ และกึ่งวิจิตรศลิป์ อีกทัง้ยงัสามารถเพิ่ม
มลูคา่ของผลิตภณัฑ์ให้มีราคาสงูขึน้ 

 
 
 
 
 



 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2559 

73     การใช้เศษแก้วบนเคร่ืองป้ันดนิเผาด่านเกวียนในงานประติมากรรมนูนต ่า 

 

 
 

ผลงานตวัอย่างท่ี 3 การใช้เศษแก้วผสมสีบนเคร่ืองปัน้ดินเผาด่าน
เกวียน อณุหภมูิ 1,200°C 

 
  
 
 
 
 
                                ภาพที ่11 การสร้างสรรค์งานตวัอย่าง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที ่12 ผลงานตวัอย่างการใช้เศษแก้วผสมสีบนดินด่านเกวียน อณุหภูมิ 1,200°C 
  ในบรรยากาศสนัดาปสมบูรณ์ 
 

จากการทดลอง ในอณุหภูมิ 1,200°C ลกัษณะของเคลือบมีการราน  
ผิวมนัเงา โปร่งแสง เหมาะกบังานในลกัษณะวิจิตรศลิป์ และกึ่งวิจิตรศิลป์ จงึ
ได้ออกแบบผลงานให้มีความสอดคล้องกับเคลือบ และเนือ้ดินท่ีเป็น
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เอกลกัษณ์ โดยออกแบบเป็นกระเบือ้งประดบัตกแตง่ผนงั ชิน้งานท่ีได้มีความ
สวยงามแปลกใหม่ สามารถน าไปเป็นแนวทางในการสร้างงานเพ่ือพฒันา
ผลิตภณัฑ์กระเบือ้งประดบัตกแตง่ อีกทัง้ยงัสามารถเพิ่มมลูคา่ของผลิตภณัฑ์
ให้มีราคาสงูขึน้ 
 
8.สรุปและอภปิรายผลการวิจัย 
        1. จากผลการวิจยัการใช้เศษแก้วบนเคร่ืองปัน้ดินเผาดา่นเกวียนใน
งานประติมากรรมนนูต ่า มีวตัถดุิบ 2 ชนิด ได้แก่ เศษแก้วและดินดา่นเกวียน
ผสมกนั ด้วยทฤษฎีเส้นตรง (Line Blend) แบง่ออกเป็น 2 สตูร ได้แก่ สตูรท่ี 1 
เศษแก้ว 100% ผสมกับสารให้สีทางเซรามิก โดยใช้ วิธีการโรยผงแก้ว และ
สตูรท่ี 2 เศษแก้ว 96% และดินดา่นเกวียน 4% ผสมกบัสารให้สีทางเซรามิก 
โดยใช้วิธีการทาลงบนเคร่ืองปัน้ดินเผาดา่นเกวียน พบว่า การเคลือบแก้วนัน้
สามารถน ามาใช้กับเคร่ืองปัน้ดินเผาด่านเกวียนในงานประติมากรรมนูนต ่า
ได้ เคลือบปกปิดผิวได้ดี ไม่หลุดร่อน มีสีสนัสวยงาม สอดคล้องกับ (พิพฒัน์ 
จิตรอารีย์รักษ์, 2552: 47) กลา่ววา่ แก้วเป็นวสัดท่ีุหาง่าย มีอยูใ่นชมุชน  และ
ยังเป็นการใช้ทรัพยากรทดแทนอีกทางหนึ่ง แก้วถูกทิง้ให้เป็นขยะออกสู่
สิ่งแวดล้อม มีแก้วเป็นจ านวนมากท่ีเกิดจากการใช้งาน ซึ่งก่อให้เกิดอนัตราย
และมลภาวะ โดยปกติเศษแก้วเหล่านีจ้ะถูกน าไปหลอมส่งเข้าสู่ระบบการ
ผลิตใหม่ มีการน าเศษแก้วมาใช้ในการตกแต่งหรือผลิตน า้เคลือบเซรามิก 
โดยน าเศษแก้วมาผสมกบัน า้เคลือบ นอกจากจะช่วยลดจ านวนเศษแก้วและ
มลภาวะแล้วยังถือเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกท่ีมีจ านวนมาก
ภายในประเทศ ซึ่งสามารถพฒันาน าเศษแก้วมาใช้เป็นวตัถดุิบหลกัในอัตรา
สว่นผสมน า้เคลือบท่ีมีความหลากหลายและสีสนัสวยงามมากย่ิงขึน้ 
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2. การใช้แก้วผสมสีบนเคร่ืองปัน้ดินเผาในการทดลอง 3 อณุหภูมิจะ
ให้ผลในลกัษณะการเคลือบ โดยอณุหภูมิ 1,000°C ออกสีชดัมีผิวกึ่งด้านกึ่ง
มนั  ส่วนการเผาในอณุหภูมิ 1,100°C ออกสีชดั ผิวมนัเงาโปร่งแสง และการ
เผาในอณุหภูมิ 1,200°C จะให้ผิวมนัเงาโปร่งแสง การทดลองแตล่ะครัง้อาจ
ให้ผลท่ีแตกต่างกนั เพราะแก้วใสแตล่ะชนิดมีส่วนผสมท่ีแตกตา่งกัน รวมไป
ถึงอณุหภูมิในการเผาก็มีผลต่อการคลาดเคล่ือนของสี มีความสอดคล้องกับ 
การศกึษาเทคนิคการตกแตง่ผลิตภณัฑ์เซรามิกด้วยแก้วสี ของ (สจุินต์ พราว
พนัธุ์ และคณะ, 2547: 34) กล่าวว่า สีของแก้วอาจแตกต่างออกไปจากการ
ทดลองแตล่ะครัง้ได้ ซึง่เกิดจากหลายสาเหต ุคือ อณุหภมูิท่ีเผา บรรยากาศใน
เตาเผา อตัราการเย็นตวัของเตาเผา ส่วนผสมของแก้วใส ส่วนผสมของน า้
เคลือบ และสว่นผสมของเนือ้ดนิท าผลิตภณัฑ์  

3. การทดลองในอุณหภูมิ 1,000°C พบว่าลักษณะของเคลือบนัน้
ออกสีชัด มีผิวกึ่งด้านกึ่งมัน มีเกล็ดสีขาวบางๆ เคลือบอยู่ โดยเคลือบใน
อุณหภูมินีไ้ม่ไหลตัว สามารถน ามาทาบนผลิตภัณฑ์ท่ีมีรูปทรงสูงได้ การ
ทดลองในอุณหภูมิ 1,100°C ลกัษณะของเคลือบนัน้ออกสีชดั มีการราน ผิว
มนัเงา โปร่งแสง โดยได้น ากระเบือ้งของผู้ประกอบการท่ีชมุชนดา่นเกวียนใน
รูปแบบต่างๆ มาทดลองเคลือบ พบว่าลักษณะของเคลือบมีสีสันสวยงาม 
หลอมตวัดี สามารถทาแบบไล่ระดบัสีได้ การทดลองในอุณหภูมิ 1,200°C 
ลกัษณะของเคลือบมีการราน ผิวมนัเงา โปร่งแสง เหมาะกบังานในลักษณะ
วิจิตรศลิป์ และกึ่งวิจิตรศลิป์  

 
9.ข้อเสนอแนะ  

1. เคลือบแก้วนัน้เป็นเคลือบท่ีมีความสวยงาม มีสีท่ีคงทนไม่หลุด
ร่อน สามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการตกแต่งผลิตภัณฑ์
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เคร่ืองปัน้ดินเผาได้หลากหลาย เหมาะกับงานในลกัษณะวิจิตรศิลป์ และกึ่ง
วิจิตรศลิป์ ซึง่สอดคล้องกบัภมูิปัญญาของชมุชนดา่นเกวียน 

2. สามารถน าองค์ความรู้ด้านการใช้แก้วบนเคร่ืองปัน้ดินเผาด่าน
เกวียน ไปถ่ายทอดสู่กลุ่มผู้ประกอบการเคร่ืองปัน้ดินเผาในชมุชนและผู้สนใจ 
เพราะมีกระบวนการและเทคนิควิธีการท่ีไม่ซบัซ้อน สามารถเพิ่มมลูคา่ให้กบั
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน และต่อยอดภูมิปัญญาพืน้บ้านในการอนุรักษ์ศิลปะ
เคร่ืองปัน้ดนิเผาดา่นเกวียน   
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ฮันเตอร์  วัตสัน1 / Hunter  Watson 
 
บทคัดย่อ 
 

บทความนีศ้ึกษาเก่ียวกับจารึกภาษามอญโบราณท่ีพบในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  ภาษามอญเป็นภาษาหนึ่งในตระกลู
ภาษามอญ-เขมร  และเป็นภาษาท่ีชนชัน้ปกครองได้ใช้ในเมืองต่างๆ ใน
ประเทศไทยในสมยัโบราณ ทัง้ในภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ
ภาคเหนือ  ในบทความนีจ้ะมีการอธิบายรูปแบบอกัษรท่ีใช้เขียนจารึกภาษา
มอญโบราณท่ีพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจารด้วยรูปแบบอักษร
หลงัปัลลวะ ซึ่งได้ใช้ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 13-15  ถึงแม้ว่าจารึกภาษามอญ
โบราณจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่จะไม่ปรากฏปีศกัราช  ยงัมี
จารึกชิน้หนึง่ซึง่ปรากฏปี 693 มหาศกัราช หรือปีพทุธศกัราช 1314  

จารึกภาษามอญโบราณท่ีพบในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือปรากฏอยู่
บนวตัถโุบราณบางประเภทคือหินและดินเผา  ตวัอย่างเช่น จารึกบนหินมีทัง้
ใบเสมาและพระพทุธรูปยืน จารึกบนดินเผามกัจะเป็นพระพิมพ์ ซึ่งอาจเขียน
ตวัอักษรลงในเนือ้ดินหรือเขียนด้วยหมึกสีแดง  ในบทความนี ้จะน าเสนอ
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จารึกภาษามอญโบราณในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

ของประเทศไทย 

Old Mon Inscriptions in the Northeastern Region of Thailand 
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จารึกตามสถานท่ีพบ ซึ่งกระจดักระจายทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้มี
การพบจารึกภาษามอญโบราณในหลายจังหวัด ได้แก่ จ.นครราชสีมา  
จ.มหาสารคาม จ.ชยัภูมิ จ.ขอนแก่น จ.กาฬสินธุ์ จ.อดุรธานี และ จ.สกลนคร  
บทความนีจ้ะอธิบายจารึกท่ีพบตามแตล่ะสถานท่ี พร้อมเสนอค าอ่านและค า
แปลจารึกบางชิน้เพ่ือเป็นตวัอย่าง นอกจากนี ้มีจารึกบางชิน้ซึ่งถูกพบใหม่
และผู้วิจยัยงัไม่ได้ศึกษา พบท่ี จ.เพชรบรูณ์ และ จ.นครพนม และยงัมีจารึก
ภาษามอญโบราณอีกซึง่พบในประเทศลาว 
 บทความนีจ้ะกล่าวถึงอุปสรรคบางเร่ืองท่ีมีอยู่ในปัจจุบันเก่ียวกับ
จารึกภาษามอญโบราณ  อปุสรรคดงักลา่วเก่ียวข้องกบัสถานท่ีเก็บรักษาวตัถุ
โบราณในสมัยปัจจุบนั และระบบทะเบียนของพิพิธภัณฑ์ ท้ายบทความนี ้
ปรากฏรายช่ือจารึกทัง้หมดท่ีได้ศกึษาในงานวิจยั  วตัถโุบราณท่ีน ามาศึกษา
มีจ านวน 62 ชิน้  ซึ่งมีจ านวน 36 ชิน้ท่ียืนยนัได้แล้วว่าเขียนเป็นภาษามอญ
โบราณ  อีก 24 ชิน้พิจารณากันว่าอาจเขียนเป็นภาษามอญโบราณ และอีก 
2 ชิน้เคยมีการกลา่วกนัวา่เป็นภาษามอญโบราณ แตใ่นงานวิจยันีไ้ด้พิจารณา
วา่อาจเขียนเป็นภาษาสนัสกฤต 

ค าส าคัญ: จารึก ภาษามอญโบราณ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 
 Abstract 
 
 This article studies the Old Mon language inscriptions 
discovered in the region of northeastern Thailand. The Mon language 
is a member of the Mon-Khmer language family and was a language 
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 of court for numerous kingdoms throughout Thailand in the past, 

notably central, northeastern and northern Thailand. In this article, 
there will be an explanation of the script style used to write the Old 
Mon inscriptions found in the northeast of Thailand, engraved using 
the Post Pallava script, which was used around the 13th-15th centuries 
B.E. Although most Old Mon inscriptions from northeastern Thailand 
are not dated, there is one inscriptions showing the year 693 
Mahasakaraj, or the year 1314 B.E.   
 Old Mon inscriptions have been found in northeastern Thailand 
written on stone and earthenware artefacts.  Stone inscriptions include 
Sema stones and standing Buddha images; baked clay artefacts are 
mostly votive tablets, which can either have the letters inscribed into 
the surface or written with red ink.  In this article, inscriptions will be 
presented by location of the finds, which are scattered across the 
region. Old Mon inscriptions have been found in several provinces, 
including Nakhon Ratchasima, Mahasarakham, Chaiyaphum, Khon 
Kaen, Kalasin, Udon Thani and Sakol Nakhon. This article will describe 
inscriptions found at each of these sites and present the readings and 
translations of some significant inscriptions as examples. Furthermore, 
some inscriptions which have been more recently discovered and 
have not been studied have been found in the provinces of Petchabun 
and Nakhon Phanom, and there have also been Old Mon inscriptions 
discovered in Laos.  
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 This article will also discuss some obstacles which exist with 
the current study of Old Mon inscriptions. These obstacles relate to the 
current locations of the artefacts and the systems of registration within 
the museums. At the end of this article a list of inscriptions studied in 
this research project is given. A total of 62 artefacts are studied, 36 of 
which have been confirmed as being written in Old Mon, 24 more are 
thought to be Old Mon, and two inscriptions previously thought to be 
Old Mon are here considered as possibly being Sanskrit. 
Keywords: Inscriptions, Old Mon language, Northeastern Thailand 

 
บทน า 2 
 บทความนีเ้ป็นเร่ืองเก่ียวกับจารึกภาษามอญโบราณท่ีพบในแหล่ง
โบราณคดีบริเวณท่ีราบสูงโคราช หรือว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย จารึกภาษามอญโบราณนัน้มีการพบอยู่หลายท่ี จารึกนัน้มกัมี
ข้อความท่ีไม่ยาว และในหลายกรณีวตัถโุบราณอยู่ในสภาพท่ีช ารุด จึงส่งผล
ต่อการอ่านและแปลข้อความ ในบทความนี ้ผู้ วิจัยจะน าเสนอข้อมูลจารึก
ภาษามอญโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยให้ความรู้ทั่วไป รวมถึง
ลกัษณะรูปแบบอกัษร ชนิดของจารึก สถานท่ีพบ และเนือ้ความของจารึกบาง
ชิน้ 
 ภาษามอญเป็นภาษาหนึ่งในตระกลูภาษามอญ-เขมร ในอดีตภาษา
มอญโบราณเคยเป็นภาษาท่ีชนชัน้ปกครองได้ใช้ในเมืองตา่งๆ ทัง้ในประเทศ

                                                           
2 ภาพท่ีไมป่รากฏข้อมลูอ้างอิงเป็นภาพของผู้วิจยั  
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 ไทย ประเทศพม่า และประเทศลาว ก่อนยุคท่ีชาวไทย พม่า และลาว ได้ยึด

ครองดินแดนดังกล่าว (Cœdès, 1989: 30) ในเร่ืองของจารึกภาษามอญ
โบราณนัน้ นกัวิชาการได้แบ่งเป็นห้าช่วง ซึ่งมีการเรียกช่ือตามช่ือท่ีใช้เรียก
อาณาจักรนัน้ๆ กล่าวคือ  Dvāravatī (ทฺวารวตี)  Sudhammavatī (สุธมฺมวตี) 
Arimaddanapūra (อริมาทฺทนปรู) Haribhuñjaya (หริภญฺุชย) และ Haṃsavatī (ห สวตี) 
(Hla, ix) และจากอาณาจกัร 5 อาณาจกัรนี ้  มีจ านวน 3 อาณาจกัรซึ่งตัง้อยู่
ในบริเวณท่ีเป็นประเทศพม่าปัจจุบนั คือ Sudhammavatī, Arimaddanapūra, และ 
Haṃsavatī  ส่วนอีกสองแห่งตัง้อยู่ในบริเวณท่ีเป็นประเทศไทยปัจจุบัน คือ 
Dvāravatī และ Haribhuñjaya  แต่การแบ่งยุคเช่นนีเ้ป็นแนวคิดเก่าเม่ือพิจารณา
จากข้อมลูใหมท่ี่พบในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึง่มีการพบจารึกภาษามอญ
โบราณเพิ่มเติม ท าให้สามารถแบ่งจารึกภาษามอญโบราณในอาณาจักร
ทวารวดีท่ีอยู่ในภาคกลางได้เป็นอีกยุคหนึ่ง (Bauer, 1987-1988, 159; 
Diffloth, 1984: 56-57) 
 ในบรรดาจารึกภาษามอญโบราณท่ีพบในประเทศไทย ปรากฏสาม
รูปแบบอกัษรท่ีแตกตา่งกนั คือ รูปแบบอกัษรปัลลวะ อกัษรหลงัปัลลวะ และ
อกัษรมอญโบราณ จารึกท่ีเขียนด้วยอกัษรปัลลวะถกูพบในบริเวณภาคกลาง
และมีอายใุนชว่งพทุธศตวรรษท่ี 12-13 จารึกท่ีเขียนด้วยอกัษรหลงัปัลลวะถกู
พบทัง้ในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมีอายุในช่วงพุทธ
ศตวรรษท่ี 14-15 จารึกท่ีเขียนด้วยอักษรมอญโบราณถูกพบในบริเวณ
ภาคเหนือของประเทศไทยและมีอายุในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 16-17 (วตัสัน, 
2556: 5) ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือได้พบจารึกภาษามอญโบราณจ านวน 
11 แห่ง ตามท่ีปรากฏใน ตารางท่ี 1 (หน้าถัดไป) ซึ่งเป็นแผนท่ีของสถานท่ีท่ี
พบจารึก ผู้วิจยัได้แสดงสถานท่ีตามอ าเภอท่ีพบจารึก ดงันัน้ จากหนึง่สถานท่ี
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อาจพบจารึกชิน้เดียวหรือหลายชิน้  และอาจพบจารึกท่ีสถานท่ีเดียวหรือ
สถานท่ีตา่งๆ กนั จารึกส่วนใหญ่นัน้ไม่ปรากฏปีศกัราช ยกเว้นจารึกชิน้เดียว 
สว่นชิน้อ่ืนๆ ได้ประมาณอายจุากรูปแบบตวัอกัษร  
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        ภเูขา 

        แผ่นดิน 

        ชายแดนบก 

        ชายแดนทะเล 

        แมน่ า้และทะเลสาบ 

เลขในแผนที่สัมพันธ์กับอ าเภอที่ได้พบจารึกภาษามอญโบราณ 

ดงันี ้

1. อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 7. อ.ชมุแพ จ.ขอนแก่น 

2. อ.นาดนู จ.มหาสารคาม 8. อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 

3. อ.เมือง จ.ชยัภมิู  9. อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 

4. อ.คอนสวรรค์ จ.ชยัภมิู 10. อ.กมุภวาปี จ.อดุรธานี 

5. อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชยัภมิู 11. อ.สวา่งแดนดิน จ.สกลนคร 

6. อ.ภเูขียว จ.ชยัภมิู  

 

ตารางท่ี 1 แผนที่อ าเภอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นที่พบจารึก
ภาษามอญโบราณ* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*แผนท่ีโดยผู้วิจยั 
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วิธีการศึกษา 
 ผู้วิจยัเร่ิมศึกษาจารึกภาษามอญโบราณในประเทศไทยโดยการลง
พืน้ท่ีส ารวจและถ่ายภาพส าเนาจากจารึกของภาควิชาภาษาตะวันออก  
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร ส่วนจารึกภาษามอญโบราณพบใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีหลายชิน้ท่ีไมค่อ่ยได้รับการศกึษา ส าหรับสถานท่ี 
ตัง้จารึกปัจจุบนั บางส่วนอยู่ท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติต่างๆ และบางส่วน
ยงัอยู่ท่ีวดัในพืน้ท่ีบริเวณท่ีค้นพบ ส่วนจารึกท่ีเก็บอยู่ท่ีพิพิธภัณฑ์ ผู้ วิจัยได้
ตามข้อมลูจากวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง สว่นจารึกชิน้อ่ืน ผู้วิจยัใช้การตรวจท่ีตัง้
ซึ่งเขียนไว้บนส าเนาจารึก และในหลายกรณีพบว่าจารึกยังตัง้อยู่ ท่ีเดิม 
ผู้ วิจัยได้ลงภาคสนามเพ่ือยืนยันท่ีตัง้จารึกในปัจจุบัน เพ่ือถ่ายภาพวัตถุ
โบราณ และเพ่ือเก็บข้อมลูอยา่งอ่ืนเก่ียวกบัวตัถโุบราณและสถานท่ี 
 ผู้วิจยัได้สร้างระบบทะเบียนใหม่โดยเฉพาะส าหรับจารึกภาษามอญ
โบราณ เน่ืองจากว่าจารึกท่ีเก่ียวข้องปรากฏเลขในระบบทะเบียนต่างๆ แต่
ไม่ได้อยู่ในระบบทะเบียนอันเดียวกันทัง้หมด และยังมีบางชิ น้ท่ีไม่เคยขึน้
ทะเบียนในระบบใด ผู้ วิจัยใช้ตวัอักษรโรมัน "M." แทนค าว่า "Mon" (มอญ) 
และตัง้เลขส าหรับจารึกท่ีรวบรวมไว้ โดยเลขท่ีตัง้ไม่มีความหมายนอกจาก
การก าหนดจารึก  สว่นช่ือเรียกจารึก บทความตา่งๆ อาจให้ช่ือเรียกท่ีแตกตา่ง
กนั ซึง่เป็นอปุสรรคในการศกึษา ดงันัน้ ผู้วิจยัจงึอ้างถึงจารึกด้วยเลขทะเบียน
ท่ีผู้วิจยัตัง้ไว้ ท้ายบทความนี ้(ตารางที่ 5 หน้า 117-120) แสดงรายช่ือจารึก
ท่ีพบในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  เพ่ือดภูาพจารึกและส าเนาจารึกทัง้หมด 
รวมถึงข้อมูลอย่างอ่ืนท่ีเก่ียวกับจารึกภาษามอญโบราณในประเทศไทย  
ดวูิทยานิพนธ์ของผู้วิจยั 3   
                                                           
3 หาได้จากห้องสมดุของมหาวิทยาลยัศิลปากร http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/ 
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 เวลาศึกษาจารึก ผู้ วิจัยตรวจจากทัง้วัตถุโบราณและส าเนาจารึก  

จารึกบางชิน้ไมมี่ส าเนา จงึต้องศกึษาจากจารึกอย่างเดียว และจารึกบางชิน้มี
ส าเนาแต่ผู้ วิจยัยงัหาวตัถุโบราณไม่พบ จึงต้องศึกษาจากส าเนาอย่างเดียว  
นอกจากนี ้ผู้ วิจัยศึกษาค าอ่านท่ีท่านอ่ืนเคยเสนอไว้ในงานวิจัยต่างๆ และ
ตรวจระหว่างจารึกเพ่ือพบวลีหรือค าศพัท์ท่ีซ า้กนัระหว่างจารึก  ตอนท่ีผู้วิจยั
เร่ิมเก็บข้อมลูเก่ียวกับจารึก ได้ตรวจข้อมลูใน ฐานข้อมูลจารึกในประเทศ
ไทย  ของศนูย์มานษุยวิทยาสิรินธร แตป่รากฏวา่มีข้อมลูเก่ียวกบัจารึกภาษา
มอญโบราณท่ีไม่ครบ  จารึกภาษามอญโบราณในประเทศไทย สว่นใหญ่ได้มี
การน าเสนอไว้ในหนงัสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม 2 (2529) นอกจากนี ้
ในวารสารต่างๆ ยงัมีบทความนกัวิชาการท่ีศึกษาเก่ียวกับจารึกภาษามอญ
โบราณ เชน่ จ าปา เยือ้งเจริญ, ชะเอม แก้วคล้าย, ก่องแก้ว วีระประจกัษ์, เทิม 
มีเต็ม, ประสาร บญุประคอง และฉ ่า ทองค าวรรณ และในภาษาตา่งประเทศ
ก็ยังมีงานวิจัยของ อุไรศรี วรศะริน (Varasarin,1988) และของ Christian 
Bauer (1991A; 1991B) ส าหรับแปลข้อความในจารึก ผู้ วิจยัใช้พจนานุกรม
ภาษามอญโบราณของ Shorto (1971) 
 
วิธีการถ่ายถอดจารึก 
 ผู้ วิจัยถ่ายถอดจารึกโดยใช้ระบบปริวรรตเป็นอักษรโรมันท่ีนิยมใช้
เพ่ือถ่ายถอดภาษาบาลี ภาษาสนัสกฤต และรูปแบบอกัษรตา่งๆ ท่ีได้สืบทอด
จากระบบเขียนของชาวอินเดีย (กรรณิการ์ วิมลเกษม, 2548) ในจารึกปรากฏ
สญัลกัษณ์ท่ีแทนพยญัชนะ สระ เคร่ืองหมายตา่งๆ และตวัเลข โดยผู้วิจยัได้
ถ่ายถอดอกัษรตามนี ้ 
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/  k  kh  g  gh  ṅ  c  ch   j  jh  ñ  ṭ  ṭh  ḍ  ḍh  ṇ  t  th  d  dh  n  p  ph  b                        

    bh  m  y  r  l  v  ś  ṣ  s  h  ḅ  /                                                                                                                   

/  a  ā  i  ī  u  ū  e  ai  o  au  aṃ  aḥ  /     

 ส่วนรูปพยัญชนะ แต่ละตวัสามารถปรากฏสองรูปได้ ซึ่งเรียกเป็น 
พยัญชนะเต็ม และพยัญชนะเชิง พยัญชนะเต็มเป็นรูปพยัญชนะท่ีพบเป็น
พยญัชนะต้น และพยญัชนะเชิงเป็นรูปพยญัชนะเม่ือพบเป็นพยญัชนะตวัท่ี
สองของพยัญชนะควบ ซึ่งเขียนอยู่ด้านใต้พยัญชนะเต็ม ในตารางท่ี 2 
พยญัชนะเต็มเขียนย่อเป็น "ต." และพยญัชนะเชิงเขียนย่อเป็น "ช."  ตวัอย่าง
อักษรมาจากภาพจารึกหรือภาพส าเนาจารึก ไม่มีตัวอย่างส าหรับบางตวั
เพราะไมป่รากฏทกุตวัในจารึก   
 
ตารางท่ี 2 พยัญชนะของรูปแบบอักษรหลังปัลลวะ 
             

 ka kha ga gha ṅa  ca cha ja jha ña 

ต.            
ช.            

    
 ṭa ṭha ḍa ḍha ṇa  ta tha da dha na 

ต.            
ช.            

          
 pa pha ba bha ma  ya ra ar la va 

ต.            
ช.            



 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2559 

87 จารึกภาษามอญโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
 
  

 
 

 ส่วนสระ ในจารึกตวัสระหลายตวัสามารถปรากฏได้สองรูปเช่นกัน 
ซึ่งเรียกเป็นทัง้รูปสระลอย และรูปสระจม สระลอยคือรูปสระท่ีเป็นรูปอิสระ
และไม่ต้องมีพยญัชนะก ากบั  สระลอยจะใช้ส าหรับค าศพัท์ท่ีเร่ิมต้นกบัเสียง
สระเท่านัน้  เพ่ือให้พิจารณา ภาษาไทยสมยัปัจจบุนัมิได้ใช้สระลอยนอกจาก
ว่าตัว /อ/ ซึ่งภาษาไทยจัดอยู่กับพยัญชนะ   สระจมเป็นรูปสระท่ีติดกับ
พยัญชนะ และในจารึกได้ใช้เหมือนกับสระในภาษาไทย คือ สระ /-า/ อยู่
ด้านขวาของพยญัชนะ  สระ /ิิ/ และ /ิี/ อยูด้่านบนพยญัชนะ  สระ /ิุ/ และ 
/ิู/ อยู่ด้านใต้พยญัชนะ  สระ /เ-/ อยู่ด้านซ้ายพยญัชนะ  สระ /ไ-/ และ /โ-/ 
และ /เ-า/ ติดด้านบนพยญัชนะ  สระ /  ิ/ อยู่ด้านบนพยญัชนะ และสระ /-ะ/ 
อยูด้่านขวาของพยญัชนะ  ในตารางท่ี 3 มีตวัอยา่งของรูปสระ  
 
ตารางท่ี 3 สระของรูปแบบอักษรหลังปัลลวะ 
 

 a ā i ī u ū 

สระลอย       

สระจม       

  
         

 śa ṣa sa ha ḅa 

ต.      
ช.      
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 e ai o au aṃ aḥ 

สระลอย       

สระจม       

 
 ในจารึก ไม่ปรากฏรูปส าหรับสระ /a/ เพราะนีเ้ป็นเสียงสระของ
พยญัชนะใดท่ีไม่มีสระอ่ืนเขียนไว้ นอกจากนัน้ รูปสระลอย /อ/ สามารถใช้
เป็นพยัญชนะได้ และบางครัง้ เ ขียนเป็นพยัญชนะสะกด โดยปรากฏ
เคร่ืองหมายวิราม /ิ์/ จงึทราบวา่ได้ใช้เป็นพยญัชนะ    
 ในจารึกปรากฏเคร่ืองหมายอยู่ด้วย ซึ่งมีเคร่ืองหมายส่ีอย่าง  หนึ่ง
เคร่ืองหมายใช้อยู่เป็นส่วนประกอบของค าศัพท์ และเคร่ืองหมายอีกสาม
อย่างมีบทบาทในการแบ่งประโยค ย่อหน้า และข้อความ  เคร่ืองหมายทัง้ส่ี
อยา่งมีดงัเชน่ในตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4 เคร่ืองหมายของรูปแบบอักษรหลังปัลลวะ   

 
 
 
 

จากเคร่ืองหมายทัง้ส่ีอย่างนี ้เคร่ืองหมายแรก ซึง่ถ่ายถอดเป็น [ʼ] จะ
เหมือนเคร่ืองหมาย วิราม ในภาษาบาลีและสันสกฤต ส่วนในภาษาไทย
เหมือนกับเคร่ืองหมายทัณฑฆาต [ิ์] ในภาษามอญโบราณเคร่ืองหมายนี ้

 ʼ || ~ ☼ 

เคร่ืองหมาย     
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 เขียนอยู่ด้านบนพยญัชนะเพ่ือบ่งบอกว่าพยญัชนะตวันัน้เป็นพยญัชนะท้าย

ค าศัพท์ หรือท้ายพยางค์ และยังพบอยู่บนพยัญชนะควบด้วยบ้าง ส่วน
เคร่ืองหมายท่ีสอง ซึ่งถ่ายถอดเป็น [ || ] ใช้อยู่เ พ่ือแบ่งวลีหรือประโยค  
เคร่ืองหมายท่ีสาม ซึง่ถ่ายถอดเป็น [~] เขียนไว้ท้ายข้อความ และเคร่ืองหมาย
ท่ีส่ี ซึง่ถ่ายถอดเป็น [☼] ปรากฏอยูห่น้าข้อความ 
 ในการถ่ายถอดจารึก ผู้ วิจยัยึดกฎเกณฑ์ดงันี ้ ผู้ วิจยัถ่ายถอดจารึก
เป็นอกัษรโรมนั และน าเสนอจารึกโดยใช้เคร่ืองหมายและอกัษรย่อเพิ่มเติม 
คือใช้ ( บ.# ) เพ่ือบอกว่าเป็นบรรทดัท่ีเท่าใดของจารึก เคร่ืองหมายวงเล็บ ( )  
หมายความว่าผู้วิจยัเห็นตวัอกัษร แตไ่ม่สามารถลงความเห็นแน่นอนว่าเป็น
ตวัอกัษรอะไร  เคร่ืองหมายวงเล็บเหล่ียม [ ] หมายความว่าตวัอกัษรหายไป 
แตส่ามารถสนันิษฐานได้ว่าเป็นตวัอะไรจากตวัอย่างท่ีเคยพบค านัน้และจาก
บริบทท่ีปรากฏ เคร่ืองหมายจุด ( ... ) ในส่วนถ่ายถอดจารึกหมายความว่า
ตวัอกัษรหายไป และในส่วนแปลจารึกหมายความว่าไม่สามารถแปลได้ ใน
ส่วนท่ีแปลจารึกเป็นภาษาไทย ช่ือเฉพาะบุคคลและสถานท่ีจะน าเสนอใน
รูปอกัษรโรมนั เพ่ือจะเห็นว่าเป็นช่ือและไม่ให้สบัสนถึงความหมายในส่วนท่ี
เป็นค าแปลภาษาไทย 
 จารึกได้ปรากฏตวัเลขด้วย แตใ่นจารึกท่ีเป็นภาษามอญโบราณท่ีพบ
ในประเทศไทยตวัเลขมกัเขียนด้วยตวัอกัษร  ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมี
จารึกภาษามอญโบราณเพียงชิน้เดียวท่ีปรากฏตวัเลข ซึ่งเป็นใบเสมาจาก
เมืองโบราณฟ้าแดดสงูยาง ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์  ผู้วิจยัขึน้
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ทะเบียนเป็น M.20 และสงัเกตว่าในบรรทัดท่ี 1 ปรากฏเลข 6934 ส่วนใหญ่
จารึกในประเทศไทยประกาศปีศกัราชโดยมกัไม่ก าหนดว่าเป็นระบบศกัราช
ไหน แตม่กัสมัพนัธ์กบัระบบ มหาศกัราช  และปี 693 มหาศกัราช จะตรงกบัปี 
พทุธศกัราช 1314 ซึง่จะตรงกบัอายขุองรูปแบบอกัษรหลงัปัลลวะ 
 
จารึกภาษามอญโบราณ 
 ในเร่ืองของรูปแบบวตัถุโบราณ จารึกในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ี
เขียนเป็นภาษามอญโบราณมีทัง้จารึกบนหินและจารึกบนดินเผา จารึกบน
หินเป็นจารึกบนใบเสมาหินทราย ข้อความมักมีระหว่างหนึ่งถึงห้าบรรทัด 
และอาจมีมากกว่า  และอาจปรากฏข้อความเดียวหรือมากกว่าหนึ่งบน 
ใบเสมาเดียวกนั นอกจากจารึกบนใบเสมายงัพบจารึกบนพระพทุธรูปหินหนึ่ง
องค ์ซึง่พบท่ี จ.นครราชสีมา สว่นจารึกบนดนิเผา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
มกัเป็นรูปแบบพระพิมพ์ดินเผา และมีจารึกสองชนิด ชนิดแรกเขียนตวัอกัษร
ลงในวตัถดุินก่อนท่ีน าไปเผา ตวัอย่างเช่นในภาพ M.17 แบบนีม้กัอ่านได้ง่าย
เพราะตัวอักษรยังอยู่ในสภาพคมชัด ชนิดท่ีสองเขียนโดยทาหมึกสีแดง
ด้านหลงัพระพิมพ์หลังจากท่ีเผาเสร็จ แบบนีม้กัอ่านไม่คอ่ยออกเน่ืองจากว่า
ตัวอักษรลบเลือนหายไป ตัวอย่างเช่นในภาพ M.80 บางชิน้ไม่มีอักษร
เหลืออยู ่แตย่งัปรากฏร่องรอยหมกึสีแดง จงึทราบวา่เคยมีจารึกเขียนไว้  
 
 

                                                           

4    M.20, บรรทัดที่ 1 693 ม.ศ. = 1314 พ.ศ. 
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   M.17 - ด้านหน้า และด้านหลงั 5   M.80 - ด้านหน้า และด้านหลงั 6  
 
 ในจารึกภาษามอญโบราณมีค าศพัท์ส่ีค าท่ีมกัจะพบมาก จึงเป็นวิธี
หนึ่งให้พิจารณาว่าจารึกใดเขียนเป็นภาษามอญโบราณ ค าว่า kyākʼ มี
ความหมายว่า "พระ" ซึ่งค าดงักล่าวนีใ้นภาษาไทยใช้ได้ในหลายกรณี เช่นใน
ความหมายว่า "พระภิกษุ พระพุทธรูป พระเจดีย์ หรือสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิอย่างอ่ืน” 
ค านีส้ามารถเป็นค าสรรพนามหรือค าน าหน้าช่ือของพระภิกษุหรือผู้ปกครอง  
ค าว่า tarla มีความหมายว่า "เจ้าของ" และใช้ในหลายกรณีเหมือนกัน เช่น 
"พระราชา เจ้านาย ผู้ เป็นท่ีพึ่ง" ค านีส้ามารถเป็นค าสรรพนามหรือค าน าหน้า
ช่ือของพระภิกษุหรือผู้ปกครองเชน่กนั ค าวา่ ‘puñʼ เป็นค าศพัท์ท่ียืมจากค าว่า 
"บญุ" ในภาษาบาลีและสนัสกฤต ค าว่า vauᵃ’ แปลว่า "นี"้ ค าศพัท์ทัง้ส่ีค านีไ้ด้
มีการแปรรูปสะกด จึงสามารถพบได้ในรูปต่างๆ เช่นในจารึกท่ีพบในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ค าว่า kyākʼ แปรรูปสะกดเป็น kyāka / kʼyāka / k’yāk’  
ค าวา่ tarla แปรรูปเป็น tarlla / taralaª / talaª ค าวา่ puñʼ แปรรูปเป็น puña /  
 
                                                           
5 ผู้วิจยัได้ภาพจาก: เทิม มีเต็ม และจ าปา เยือ้งเจริญ (2529: 92-93). 
6 ผู้วิจยัได้ภาพจาก: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
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puṇya / puṇyʼ / pūñʼ / piñʼ   และค าว่า vauᵃ’ แปรรูปเป็น avauᵃ / avauᵃ’ / voᵃ’ / 

vau / vauᵃ เป็นต้น 
 
จารึกภาษามอญโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 จารึกภาษามอญโบราณท่ีพบในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผู้ วิจยัได้
จ าแนกตามสถานท่ีท่ีพบและเรียงล าดบัตามท่ีปรากฏในตารางท่ี 1 กล่าวคือ 
1. อ.พิมาย จ.นครราชสีมา  2. อ.นาดนู จ.มหาสารคาม  3. อ.เมือง จ.ชยัภูมิ 
4. อ.คอนสวรรค์ จ.ชยัภมู ิ5. อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชยัภมูิ  6. อ.ภเูขียว จ.ชยัภมูิ
7. อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น  8. อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์   9. อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์         
10. อ.กมุภวาปี จ.อดุรธานี และ 11. อ.สวา่งแดนดนิ จ.สกลนคร ดงัตอ่ไปนี ้    
 
1. อ.พมิาย จ.นครราชสีมา 
 ในจงัหวดันครราชสีมา ได้พบพระพทุธรูปยืนหนึ่งองค์ ซึ่งมีข้อความ
ภาษามอญโบราณจารอยู่ท่ีพระจีวร  ผู้ วิจยัไม่ทราบท่ีพบพระพุทธรูปองค์นี ้
แตปั่จจบุนัเก็บรักษาอยู่ท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย  พระพทุธรูปองค์นี ้
เป็นหลักฐานจารึกภาษามอญโบราณชิน้เดียวท่ีพบในจังหวัดนครราชสีมา 
และเป็นจารึกภาษามอญโบราณชิน้เดียวท่ีอยู่บนรูปประติมากรรม เท่าท่ีมี
การค้นพบในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   
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 M.641 

ค าอ่าน  
    บ.1 kyākʼ  puṇya 

 ค าแปล  
      พระบญุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. อ.นาดูน จ.มหาสารคาม  
 ในจังหวัดมหาสารคาม ได้พบพระพิมพ์ดินเผาหลายองค์ท่ีบริเวณ 
บ้านนาดนู  ต.นาดนู  อ.นาดนู  ซึ่งมีพระพิมพ์จ านวน 24 ชิน้ท่ีเก็บรักษาอยู่ท่ี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น ซึ่งในงานวิจยันีจ้ัดอยู่ในทะเบียน จารึก 
M.27-M.36 และ M.76-M.89 ทกุชิน้นีใ้ช้วิธีเขียนทาหมึกสีแดง และตวัอกัษร
ได้ลบเลือนไปบ้าง แตใ่นบางชิน้ข้อความก็ยงัเหลืออยูเ่พียงบางค าและในบาง
ชิน้ตวัอกัษรลบออกไปหมดแล้ว ส่วนข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ ได้พบช่ือคนและ
ช่ือสถานท่ี  สิ่งหนึ่งท่ีน่าสนใจส าหรับจารึกในกลุ่มนีคื้อ ได้พบค าศพัท์จาก
ภาษาเขมรโบราณท่ียืมมาใช้ เช่น จารึก M.27 ปรากฏค าว่า kaṃmrateṅʼ pdai 

karomʼ  ซึง่แปลวา่ "พระเจ้าแผน่ดนิ" ในภาษาเขมร 
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M.297   
ค าอ่าน  

    บ.1  puñʼ  (ca)krava(rt)i  ja- 

    บ.2  (-n)ʼ  ..  tarla  vraḥ  sva- 

    บ.3  -yāga 

ค าแปล  

     บญุ(ของ)จกัรวรรดิ  ...  

     ผู้ เป็นที่พึง่ พระ svayāga .. 

M.308   
ค าอ่าน  

    บ.1   puñʼ   tarlla   (va)- 

    บ.2   (-kʼ)  ti  (j.e.) 

ค าแปล  

    บญุ(ของ)ผู้ เป็นที่พึง่  ... 

M.849   
ค าอ่าน  

    บ.1   __  amarapura 

ค าแปล  

    .. (เมือง) amarapura 

  
 
                                                           
7 ผู้วิจยัได้ภาพจาก: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
8 ผู้วิจยัได้ภาพจากทีเ่ดียวกนั 
9 ผู้วิจยัได้ภาพจากทีเ่ดียวกนั 
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 3. อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  

 ในจังหวัดชัยภูมิได้พบจารึกภาษามอญโบราณในหลายอ าเภอ 
ท่ีอ าเภอเมืองมีใบเสมาจ านวนหนึ่ง  ซึ่งตัง้อยู่ท่ีวดัศรีประทมุคงคาราม  บ้าน
กุดโง้ง  ต.หนองนาแซง ส่วนใหญ่ใบเสมาดงักล่าวได้มีการแกะสลกัหินเป็น
ภาพจากวรรณกรรม และในจ านวนใบเสมานี ้มีบางชิน้ท่ีปรากฏจารึกภาษา
มอญโบราณ จารึกนัน้มกัจะลบเลือนมาก จารึก M.57 เป็นตวัอย่างจารึกบน
ใบเสมาจากบ้านกดุโง้ง 
 
 
 
 
 

M.57 
ค าอ่าน  
  บ.1   avauªʼ  puñʼ   .īha  ...  kr  ....   koªʼ   mā.āyʼ   koªʼ   (la) . . 
  บ.2   deva  atʼ   voªʼ   tāvʼ   krovʼ   .motʼ   ācʼ   kanʼ   .āªʼ   ta(la). 

ค าแปล  
  นี(้เป็น)บญุ(ของ) ..... กบั .. กบั .. เทวดาทัง้หลายนีอ้ยูด้่านหลงั .. ขอ ... 

 
4. อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ  
 ในจงัหวดัชยัภูมิ ได้พบใบเสมาท่ีมีจารึกภาษามอญโบราณอีกจาก 
วัดนอก บ้านคอนสวรรค์ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เช่น 
จารึก M.56 แตจ่ารึกดงักลา่วให้ข้อมลูไมม่าก  
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5. อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ   
 วดัเทวฤทธ์ิสุวิมลมงัคลาราม บ้านพนันา ต.สระโพนทอง อ.เกษตร-
สมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ซึ่งผู้ วิจัยขึน้ทะเบียนเป็น M.61 มีพระภิกษุรูปหนึ่งท่ีจ า
พรรษาในวดัดงักลา่วได้อธิบายให้กบัผู้วิจยัฟังว่าเจ้าหน้าท่ีจากพิพิธภณัฑ์เคย
เข้ามาศึกษาวัตถุโบราณต่างๆ และได้มอบหนังสือไว้กับพระซึ่งเป็นข้อมูล
เก่ียวกบัวตัถโุบราณท่ีวดัเทวฤทธ์ิฯ หนงัสือเลม่นัน้กลา่ววา่จารึกชิน้นีไ้ด้ค้นพบ
ท่ีสถานอ่ืน และมีการเคล่ือนย้ายมาเก็บไว้ท่ีวดัเทวฤทธ์ิฯ แตพ่ระภิกษุรูปนัน้
กล่าวว่าในความจริงจารึกชิน้นีพ้บอยู่ในบริเวณวดัเทวฤทธ์ิฯ เอง ซึ่งท่านเกิด
อยู่ท่ีนัน้และจ าจารึกหลกันีไ้ด้ แต่ท่านก็ไม่ได้พบกับเจ้าหน้าท่ีพิพิธภัณฑ์คน
แรกท่ีเข้าไปเก็บข้อมลู จงึไมท่ราบวา่เจ้าหน้าท่ีได้ข้อมลูจากท่ีไหน 
 
 
 

M.56  
ค าอ่าน    
    บ.1   avauªʼ   tmoªʼ   . . ʼ  viṇayʼ   bi. . (c)enʼ      
    บ.2   ācʼ   sa . . kʼ  . . . jña . jā     
ค าแปล  
    นี(้เป็น)ศิลา(จารึก) .. viṇayʼ ... ขอ .... 
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M.62 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
นอกจากจารึกชิน้นี ้ในภาควิชาภาษาตะวนัออกยงัมีส าเนาจารึกหนึ่ง

ซึ่งพบอยู่ใน อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชยัภูมิ แตพ่บคนละต าบล จารึกชิน้นีค้้นพบ
ท่ี บ้านยาง ต.บ้านยาง และผู้ วิจัยขึน้
ทะเบียนเป็น M.62 ผู้ วิจัยลงภาคสนาม
และไปส ารวจหลายพืน้ท่ี แตย่งัไม่พบว่า
จารึกใบเสมานีปั้จจบุนัอยูท่ี่ไหน  
 
 
6. อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 
 ในจงัหวดัชยัภูมิ ได้พบใบเสมาอีกหลายชิน้ท่ี วดัพระธาตหุนองสาม-
หม่ืน ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชยัภูมิ ท่ีวดันีมี้ใบเสมาหลายชิน้ตัง้อยู่ข้างนอก
อาคาร และบริเวณถูกปกคลุมด้วยต้นไม้  ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสม
ส าหรับจารึก เพราะพืน้ดินจะแฉะตลอด และรากของต้นไม้ได้ชอนเข้าไปใน

M.61  
ค าอ่าน  
    บ.1   ☼   (a)voªʼ   (puñʼ)   ñaḥ   śrī   sa  .au   

    บ.2    .  saṅa .  
ค าแปล   
    ☼  นี ้(เป็นบญุของ) ทา่นศรี ... 
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รอยแตกของหิน ซึ่งจะท าให้ก้อนหินแยกออกจากกัน บทความของอุไรศรี 
(Varasarin, 1988: 201) กล่าวว่ามีจารึกภาษามอญโบราณสามชิน้ โดย
ผู้ วิจยัขึน้ทะเบียนเป็น M.23-M.25  ผู้ วิจยัเห็นด้วยว่าจารึก M.23 และ M.24 
เป็นภาษามอญโบราณ อย่างไรก็ตาม จารึก M.25 ไม่น่าเป็นภาษามอญ
โบราณ น่าจะเป็นภาษาสันสกฤต ทัง้นี ้ใบเสมา M.23 ได้แตกเป็นสองส่วน
แล้ว ซึง่ในภาพสว่นบนของใบเสมาอยูห่น้าและสว่นลา่งของใบเสมาตัง้อยู่ข้าง
หลงั 
 
  
 

 

 

 

 

 

     M.23        M.24            M.25  

 
7. อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 
 ในจงัหวดัขอนแก่น ได้มีการพบจารึกภาษามอญโบราณซึ่งเก็บอยู่ท่ี 
วดัโนนศิลา บ้านฝายหิน ต.วงัหินลาด อ.ชุมแพ ท่ีวดันีมี้ใบเสมาสองชิน้ท่ีมี
จารึกภาษามอญโบราณซึง่ตัง้อยูใ่นศาลาใหญ่ ผู้วิจยัได้ขึน้ทะเบียนเป็น M.37 
และ M.38 ข้างนอกศาลามีใบเสมาอีกหลายชิน้ ซึ่งเก็บอยู่ใต้หลงัคาและฝัง
อยูใ่นปนู ชิน้หนึง่มีจารึกภาษามอญโบราณ และผู้วิจยัขึน้ทะเบียนเป็น M.39 
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M.37 
ค าอ่าน  

   บ.1  vau  tmauªʼ  puñʼ  māṅʼ   darʼ nāmʼ   kauªʼ   naḥ   pu- 

   บ.2  -sʼ rāvʼ  ||   kauªʼ   māṅʼ   daraṅʼ   ||   kauªʼ   māṅʼ   su- 

   บ.3  -bāhu   ||   kauªʼ   māṅʼ   mraiṅʼ   ||   vauªʼ   puñʼ 

   บ.4   aʼtʼ   garaluṅʼ   |   ācʼ   kanʼtāpʼ   ta   kyākʼ 

   บ.5   buddha aryyamaiyʼtrīyyʼ . ā   kyākʼ . 

ค าแปล  
    นี(้เป็น)ศลิา(จารึก) บญุ(ของ)ชายหนุ่ม darʼ nāmʼ กบั ท่าน  

   pusʼ rāvʼ  || กบัชายหนุ่ม daraṅʼ  || กบัชายหนุ่ม subāhu || กบัชาย 

    หนุ่ม mraiṅʼ || บญุนีจ้ านวนทัง้หมด | ขอท าส าเร็จตอ่พระพทุธเจ้า 
    อารยไมตรีย .. พระ . 

 
 

 

 

M.38 
ค าอ่าน  
     บ.1   vau   tmaªʼ   pūñʼ   naḥ   mahā- 
     บ.2   -yutʼ draṅʼ gana || 
     บ.3   koªʼ   kūruṅʼ   ||   koªʼ   me- 
     บ.4   -jhāyʼ   vrahma || . . 
     บ.5   koªʼ   māṅʼ   . vʼ   || 
     บ.6   vipāka   tmaªʼ   vo ... 
     บ.7   -nʼ   gulau . 
     บ.8   kṣe .   ___ 
ค าแปล  
    นี(้เป็น)ศลิา(จารึก) บญุ(ของ)ทา่น mahāyutʼ draṅʼ gana  || 

     กบัพระราชา  ||  กบั  mejhāyʼ พราหมณ์   || กบัชายหนุ่ม  ..  ||   
     ผลจากศลิาจารึก(นี)้  ... 
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M.39 
ค าอ่าน  
    บ.1   puñʼ   jivʼ pālʼ   . .i . 

    บ.2   (māṅ)   .n .   ñaḥ   koª   (aja . .) 
    บ.3   garʼluṅʼ   kanʼtāpʼ   ta   kyā[kʼ] 
    บ.4   . . . triyʼ  || 
ค าแปล  
  บญุ(ของ) jivʼ pālʼ .. คนกบั.. จ านวนท าเสร็จตอ่พระ .. 

 
ในบริเวณใกล้เคียงกับวดัโนนศิลา มีพระนอนแกะสลกัท่ีหน้าผาบน

ภูเขา ซึ่งมีจารึกอยู่บริเวณด้านซ้ายของพระพทุธรูป และท่ีเชิงเขานัน้เป็นท่ีตัง้
ของ วดัผาพระนอนพฒันาราม  ซึ่งอยู่ท่ี  ต.หนองไผ่  อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น 
อุไรศรี วรศะริน (Varasarin,  1988: 201) กล่าวว่าจารึกนีเ้ขียนเป็นภาษา
มอญโบราณ ผู้วิจยัขึน้ทะเบียนเป็น M.26  แต ่ชะเอม แก้วคล้าย (2544: 56-
61) เคยเขียนบทความเก่ียวกบัจารึกนี ้และไมน่า่จะเป็นภาษามอญโบราณ 
 
 
 
 
 
 
 M.26 - สว่นท่ีมีจารึก และสว่นพระเศียรของพระนอน10 
 
                                                           
10 ผู้วิจยัได้ภาพจาก: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
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 8. อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธ์ุ 

 ในจงัหวดักาฬสินธุ์  ได้พบจารึกภาษามอญโบราณหลายชิน้ท่ี เมือง
โบราณฟ้าแดดสงูยาง ต.หนองแปน อ.กมลาไสย ทัง้บนใบเสมาและพระพิมพ์
ดินเผาชนิดท่ีแกะตวัอักษรลงในเนือ้ดิน รวมทัง้พบว่ามีแม่พิมพ์สองชิน้ท่ีมี
จารึกเหมือนกัน ผู้ วิจัยได้ขึน้ทะเบียนเป็น  M.14 และ M.15  นอกจากนัน้  
มีพระพิมพ์อีกส่ีชิน้ซึง่มีข้อความเหมือนกนั ซึง่ผู้วิจยัขึน้ทะเบียนเป็น M.16-19 
อยา่งไรก็ตาม ในปัจจบุนัผู้วิจยัไมท่ราบท่ีเก็บรักษาจารึกหกชิน้ดงักล่าว 
 
 
 
 
 
                                            
                                                      M.1411   
                                             ค าอ่าน   
                                                             บ.1 kyāka   talaª   āditya 
                                             ค าแปล   
                                                             พระราชา āditya 

 

 

 

                                                           
11 ผู้วิจยัได้ภาพจาก: หอสมดุแหง่ชาติ กรุงเทพฯ.  
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  M.1912     

   ค าอ่าน  

       บ.1  vau   kyākʼ   piñʼ  pajhāyʼ 

       บ.2  ācāryya   gunavikhyātʼ 
 

   ค าแปล  

      นี(้เป็น)พระบญุ(ของ)พระอปัุชฌาย์ 

      อาจารย์ gunavikhyātʼ                                      

 
 
นอกจากพระพิมพ์ดินเผาท่ีพบในเมืองโบราณฟ้าแดดสงูยางแล้ว ยงั

มีการค้นพบจารึกบนใบเสมาหลายหลกั มีหนึ่งหลกัเก็บรักษาไว้ท่ีพิพิธภัณฑ์
ขอนแก่น ซึ่งผู้ วิจยัขึน้ทะเบียนเป็น M.20  นอกจากนี ้พบว่ามีใบเสมาอีกชิน้ 
ท่ีผู้ วิจัยขึน้ทะเบียนเป็น M.22 ซึ่งปัจจุบนัตัง้อยู่ท่ี วัดสว่างวัฒนาราม  มีใบ
เสมาอีกชิน้หนึง่ท่ีตัง้อยู่วดัโพธ์ิชยัเสมาราม  ซึง่ผู้วิจยัได้ขึน้ทะเบียนเป็น M.21 
ขณะเดียวกันท่ีวดัโพธ์ิชยัเสมารามนี ้ผู้ วิจยัพบว่ามีใบเสมาจ านวนมากมาย 
และในหลายชิน้มีร่องรอยตวัอกัษร  แต่มีอย่างน้อยสองชิน้ท่ีผู้ วิจยัเห็นว่ามี
จารึกภาษามอญโบราณ  ผู้ วิจัยขึน้ทะเบียนสองชิน้นีเ้ป็น M.90 และ M.91  
แตย่งัไมมี่ส าเนาจารึก และยงัไมไ่ด้เสนอค าอา่นหรือค าแปล  

 
 

                                                           
12 ผู้วิจยัได้ภาพจาก: ประสาร บญุประคอง และฉ ่า ทองค าวรรณ (2511: 111). 
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 M.20     

 ค าอ่าน 

       บ.1 693   vau ... (l)ʼ 

       บ.2 (-la)   praga(ta)   (m)h(ā)vihārʼ   liñʼ 

       บ.3    puṇya   pragata   pma   mhāvihārā   ḍaḥ   ba   pma   [t]moªʼ   voᵃʼ 

       บ.4 koᵃʼ   kasʼsmuṅʼ   kandarʼ   kyākʼ   ca. .sʼ   velʼ 

       บ.5 . . .    (vau)   velʼ   kau   ruhʼ   ta   cakkravāllʼ 

       บ.6 . . 

 ค าแปล  

       (มหาศกัราช) 693 นี1้3 ... ปกปอ้งมหาวิหาร (จากการ) ถกูท าลาย   บญุปกปอ้ง 

       การสร้าง (ท่ี)มหาวิหาร(แห่ง)นัน้ และมีการสร้างศิลา(จารึก)นี ้ กบัพระราชา(และ)ภรรยา 

       (และ) พระ ..ด้วย ... นี(้และ)ด้วย พี่ชาย(ได้)เคารพตอ่จกัรวาล 

 

                                                           
13 (พ.ศ. 1314) 
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           M.21 

           ค าอ่าน 

       บ.1 puṇya   pragata   kanmunʼ   kasmuṅʼ   kyākʼ   caga 
            ค าแปล  

       บญุปกปอ้งรัชกาล(ของ)พระราชา caga 
 

M.22 

ค าอ่าน  

     บ.1   avauᵃʼ   puṇyʼ   ksmaṅ(a) 

ค าแปล  

     นี ้(เป็น) บญุ(ของ)พระราชา 

  

        นี(้เป็น)บญุ(ของ)พระราชา 
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   M.90              M. 91 - ด้าน A            M.91 - ด้าน B 

 
9. อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ 
 ในจังหวัดกาฬสินธุ์  มีจารึกภาษามอญโบราณอีกท่ีพบอยู่บริเวณ
อ าเภอเมือง  ปัจจบุนัเก็บรักษาไว้ท่ี วดัป่ามชัฌิมวาส บ้านดงเมือง ต.ล าพาน 
อ.เมือง  ผู้วิจยัได้ศกึษาจารึกและขึน้ทะเบียนเป็น M.65  และในครัง้ท่ีผู้วิจยัลง
ภาคสนาม ได้รับข่าวว่ามีจารึกท่ีพบใหม่ซึ่งเก็บไว้ท่ีวดัป่ามชัฌิมวาสเช่นกัน 
แตย่งัไมมี่ส าเนาส าหรับจารึกนีแ้ละยงัไมไ่ด้ศกึษา ผู้วิจยัเห็นภาพแล้วและเห็น
วา่จารึกชิน้นัน้นา่จะเป็นภาษามอญโบราณเชน่กนั 
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10. อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 
 ในจงัหวดัอุดรธานี ได้มีการพบจารึกภาษามอญโบราณบนใบเสมา
อยู่ท่ีวดัพระธาตดุอนแก้ว บ้านดอนแก้ว ต.ตมูใต้ อ.กุมภวาปี  ซึ่งเป็นแหล่ง
โบราณส าคญัอีกแห่งหนึ่งในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ใบเสมาดงักล่าวอยู่
ในสภาพช ารุดและมีร่องรอยขดูขีด ซึ่งเป็นอปุสรรคในการอ่าน แต่จากส าเนา
เห็นตวัอกัษรได้ชดักวา่  ผู้วิจยัขึน้ทะเบียนจารึกนีเ้ป็น M.54 

M.65 

ค าอ่าน  

     บ.1   avauª   puṇya   śrī   yaranāvi 

     บ.2   kaṃ   koªʼ   vunaḅura   juna 

     บ.3   mahauprakā   kṣetra   ḅār 

ค าแปล  

    นี(้เป็น)บญุ(ของ)ศรี yaranāvi  ร่วมกบั vunaḅura    

    ถวาย ..มีอปุการะมาก (และ) ไร่นาสอง(ท่ี) 
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 M.54  

    ค าอ่าน  
 บ.1   (vauª)ʼ   pu(ña)   .ªʼ  dhamma 
 บ.2   tmauªʼ   vau(ª)   ñaḥ   ba   eyʼ   (su-) 
 บ.3   (-lutʼ)   pma   (pu)tʼ   n  ..  (j)   matʼ   (ka) 
 บ.4   -yʼ   kaḥ   naumʼ   (ne)ªʼ   kyākʼ   .ṅʼ   gaṃ 
 บ.5   ñaḥ   ba   eyʼ   ymauªʼ   eyʼ   me(te)- 

 บ.6   -yya   ymauªʼ   eyʼ   tmautʼ 
  ค าแปล  

(นีเ้ป็น)บญุ(ของ) ... ศิลา(จารึก)นี ้เขากบัฉนั ..การกระท า .... ด้วยมีด ..  
ไมม่ีพระองค์อื่นท่ี เหมือนพระองค์นีเ้ลย เขาและฉัน ฉันมี ช่ือว่า me(te)yya 
(และ) ฉนัมีช่ือวา่ tmautʼ 
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11. อ.สว่างแดนดนิ จ.สกลนคร 
 ในจงัหวดัสกลนคร ได้มีการพบใบเสมาหนึ่งชิน้ท่ี บ้านพนันา หมู่ 1 
ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน ท่ีมีจารึกภาษามอญโบราณจารึกไว้ในแนวตัง้ 
ปัจจุบนัเก็บอยู่ท่ีพิพิธภัณฑ์ขอนแก่น และผู้ วิจัยขึน้ทะเบียนเป็น M.51 แต่
ผู้วิจยัยงัไมไ่ด้เสนอค าอา่นส าหรับชิน้นี ้
 
 
 
   
 

 
 
 
 
   M.51 
 
จารึกภาษามอญโบราณพบใหม่  ซึ่งไม่ได้รวมในงานวิจัย 
 นอกจากจารึกทัง้หลายจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีได้รวบรวมไว้  
มีจารึกบางชิน้ท่ีได้กล่าวถึงแต่ไม่ได้น าเสนอในบทความนี ้ แต่ได้รวมไว้ใน
รายช่ือจารึกท้ายบทความนี ้จารึกเหล่านัน้มีความส าคัญส าหรับมุมมอง
เก่ียวกับภาษามอญโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะจะท าให้
ขอบเขตบริเวณท่ีเก่ียวข้องถูกขยายออกไปอีก ส าหรับจารึกท่ีพบใหม่ท่ียัง
ไม่ได้รับการศกึษานัน้ มีสามชิน้จากจงัหวดักาฬสินธุ์ท่ีได้กล่าวถึงในบทความ
นี ้ คือ จารึกบนใบเสมาหนึ่งชิน้ท่ี วดัป่ามชัฌิมวาส  บ้านดงเมือง  ต.ล าพาน 
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 อ.เมือง  ส่วนใบเสมาอีกสองชิน้นัน้จาก วัดโพธ์ิชัยเสมาราม  ต.หนองแปน  

อ.กมลาไสย 
 จารึกภาษามอญโบราณชิน้อ่ืนท่ีไม่ได้กล่าวถึงยงัมีอยู่ในประเทศลาว
มีจารึกหนึ่งชิน้ซึ่งเคยได้รับการตีพิมพ์มาก่อน ถึงแม้ว่าจารึกนัน้มิได้พบใน
ดินแดนไทย แต่สามารถพิจารณาว่าเป็นจารึกหนึ่งในกลุ่มจารึกในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเน่ืองจากความคล้ายคลึงของภาษา
และลกัษณะรูปแบบอกัษร  นอกจากนี ้ยงัมีส าเนาจากจารึกอีกสองชิน้ท่ีพบ
ในจงัหวดันครพนม ท่ี วดัเวินชยั (ร้าง) ก่ิงอ าเภอดอนตาล อ.มุกดาหาร ซึ่ง
น่าจะเป็นภาษามอญโบราณ  ขณะเดียวกนั ได้มีการค้นพบจารึกสามชิน้ใหม่
ท่ี ต.วงักวาง  อ.น า้หนาว  จ.เพชรบูรณ์  ซึ่งผู้ วิจยัมีความเห็นว่าน่าจะเขียน
เป็นภาษามอญโบราณ  เพราะแม้วา่ จ.เพชรบรูณ์ ไมไ่ด้นบัเป็นจงัหวดัในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  แตก็่สามารถรวมเป็นจารึกภาษามอญโบราณในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือได้  เม่ือพิจารณาจารึกชิน้ท่ีพบใหม่นี ้สามารถลง
ความเห็นได้ว่า ภาพท่ีได้จากแผนท่ีจารึกภาษามอญโบราณนัน้มีความ
เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะต้องมีการ
ปรับเปล่ียนบริเวณท่ีพบจารึกขยายออกไปทัง้ทางทิศตะวนัออก ทิศเหนือ และ
ทิศตะวนัตก 
 
อุปสรรคต่างๆ เร่ืองการเก็บวัตถุโบราณ 
 ในการด าเนินงานศึกษา ผู้ วิจัยพบอุปสรรคบางเร่ือง เช่น เร่ืองการ
เก็บรักษาวตัถโุบราณ และเร่ืองระบบทะเบียนเพ่ือก าหนดวตัถโุบราณ  ผู้วิจยั
อธิบายว่าจากเมืองโบราณฟ้าแดดสูงยาง จ.กาฬสินธุ์  ได้พบวัตถุดินเผา
ทัง้หมดหกชิน้ ซึ่งผู้ วิจัยขึน้ทะเบียนเป็น M.14-M.19 และในบทความท่ี
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กลา่วถึงพระพิมพ์นีมี้การรายงานว่าสองชิน้อยู่ท่ีหอสมดุแหง่ชาต ิและอีกส่ีชิน้
อยู่ท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ  แต่ปรากฏว่าวตัถุโบราณดงักล่าว
หายไป โดยทางหอสมดุและพิพิธภณัฑ์กล่าวว่าไมมี่  ผู้วิจยัเห็นวา่อาจถกูย้าย
ไปเก็บท่ีพิพิธภัณฑ์แห่งอ่ืนในประเทศ แต่ทางหอสมุดและพิพิธภัณฑ์ไม่
สามารถกล่าวได้ว่าพระพิมพ์ดงักล่าวถูกย้ายไปเก็บท่ีไหนหรือถูกย้ายเม่ือไร  
กรณีนีท้ าให้เกิดอุปสรรคในการพบวัตถุโบราณ เพ่ือตรวจสอบหลักฐาน 
ถ่ายภาพวตัถโุบราณ และยืนยนัท่ีอยูปั่จจบุนั   
 ผู้ วิจัยพบอุปสรรคอ่ืนท่ีพิพิธภัณฑ์  เช่นท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ขอนแก่น มีพระพิมพ์ดินเผาสองชิน้ท่ีถูกเผยแพร่ในงานวิจัยแล้ว ซึ่งได้ขึน้
ทะเบียนเป็นวตัถุโบราณของพิพิธภัณฑ์ (ประสาร บุญประคอง จ าปา เยือ้ง
เจริญ และจ าปา และเทิม, 2524: 51- 55)  ผู้ วิจัยขึน้ทะเบียนสองชิน้นีเ้ป็น 
M.27 และ M.28 และภัณฑารักษ์ท่ีพิพิธภัณฑ์ได้ให้ภาพของสองชิน้ท่ีมี
ทะเบียนตามท่ีได้ขอไว้  อย่างไรก็ตาม ภาพท่ีปรากฏในบทความและภาพท่ี
พิพิธภณัฑ์ให้มาดตูา่งกนั เพราะวา่พระพิมพ์ในภาพท่ีพิพิธภณัฑ์ให้เป็นชนิดท่ี
ทาหมึกสีแดง แต่ภาพในบทความดูเหมือนชนิดท่ีแกะตัวอักษรลงในวัตถุ
โบราณ ทางพิพิธภณัฑ์ให้ภาพต่างๆ กบัผู้วิจยั แตป่ฏิเสธการยกวตัถุโบราณ
ออกมาให้ผู้ วิจยัตรวจดเูอง จึงท าให้ยากท่ีจะยืนยันข้อมูลนีไ้ด้ ผู้ วิจยัเห็นว่า
เป็นไปได้ว่าวตัถุเดิมอาจหายหรือสลบัท่ี และเจ้าหน้าท่ีในอดีตอาจเข้าใจว่า
สองชิน้ใดเป็นสองชิน้นัน้ จึงเก็บไว้ด้วยทะเบียนของสองชิน้นัน้  พระพิมพ์อีก
ชิน้หนึ่งท่ีผู้ วิจัยขึน้ทะเบียนเป็น M.32 เคยเก็บอยู่ท่ีพิพิธภัณฑ์ขอนแก่น แต่
ภณัฑารักษ์กลา่ววา่หาไมพ่บ 
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         M.27- ด้านหน้า                 M.27 - ด้านหลงั14           M.27- ด้านหลงั15 
 
 
 
 
 
 
 
                M.32 - ด้านหน้า                          M.32 - ด้านหลงั16 
 
 

                                                           
14 ผู้วิจยัได้ภาพจาก: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
15 ผู้วิจยัได้ภาพจาก: เทิม มีเต็ม และจ าปา เยือ้งเจริญ (2529ก: 80). 
16 ผู้วิจยัได้ภาพจาก: จ าปา เยือ้งเจริญ (2523: 65-66).  
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ในอดีตเคยมีใบเสมาหายไปเช่นกนั  มีส าเนาจากจารึกหนึง่ท่ีพบอยู่ท่ี 
วัดโพธ์ิชัยเสมาราม ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์   ซึ่งผู้ วิจัยตัง้
ทะเบียนเป็น M.21 แต่เม่ือไปท่ีวัด ไม่สามารถพบชิน้นีไ้ด้ จึงท าให้สงสัยว่า
อาจย้ายไปเก็บท่ีพิพิธภณัฑ์ หรืออาจยงัอยูท่ี่วดั หรืออาจถกูขโมยไปแล้ว  การ
ขโมยจารึกเป็นเร่ืองใหญ่  ท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์มีการพบจารึกสามชิน้ตามท่ี
ผู้วิจยัได้กลา่วไว้ แตมี่หนึง่ชิน้ท่ีถกูขโมยไปแล้ว ซึง่เป็นเร่ืองท่ีนา่เสียดายมาก 
 
บทสรุป 
   บทความนีเ้ป็นเพียงการแนะน าจารึกภาษามอญโบราณในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ พร้อมกบัการเสนอค าอ่านและค าแปลส าหรับจารึกบาง
ชิน้ให้เป็นตวัอย่าง แตจ่ากการศกึษาจารึกภาษามอญโบราณ สามารถแบง่ได้
เป็นกลุ่มย่อยตามลักษณะภาษา รูปแบบอักษร เนือ้หา และชนิดของวัตถุ
โบราณ อยา่งเชน่ จารึกท่ีพบใน จ.มหาสารคาม เป็นลกัษณะพระพิมพ์ดินเผา
ท่ีทาหมึกสีแดง ซึ่งไม่พบในท่ีอ่ืน  นอกจากนัน้ จารึกภาษามอญโบราณจาก
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีความต่างกันกับจารึกจากบริเวณภาคกลางและ
ภาคเหนือ เพราะจารึกภาษามอญโบราณในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือปรากฏ
ค าศพัท์ท่ียืมมาจากภาษาเขมรโบราณ ซึ่งบริเวณดงักล่าวได้รับอิทธิพลจาก
อาณาจกัรเขมร แตใ่นจารึกจากบริเวณอ่ืนไมพ่บค ายืมเหลา่นี ้
 ถึงแม้ว่าจารึกท่ีน ามาศึกษามกัเป็นข้อความท่ีสัน้ และในหลายกรณี
วตัถโุบราณอยูใ่นสภาพท่ีเส่ือม แตย่งัสามารถสืบข้อมลูได้บางอยา่ง คือ จารึก
ส่วนใหญ่จะประกาศการท าบุญ  และบางชิน้ให้ข้อมูลทัง้ประวตัิศาสตร์ด้วย  
อยา่งเชน่จารึก M.20 กลา่ววา่ทัง้กษัตริย์กบัภรรยาได้ท าบญุจากการสถาปนา
พระวิหารและจารึก จารึกหลายชิน้ให้ช่ือคนท่ีอยู่ในยุคนัน้ อย่างเช่นจารึก 
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 M.16 - M.19 ให้ช่ือของพระอาจารย์ gunavikhyātʼ และจารึก M.31 ให้ช่ือ 

kyākʼ pāravati  ซึ่งอาจเป็นคนในต าแหน่งสงูหรืออาจเป็นการกล่าวถึงเทวดา  
ในจารึก M.37-39 ได้พบช่ือของหลายคน  ส่วนช่ือสถานท่ี ในจารึก M.84 
ปรากฏช่ือว่า amarapura  แต่ยังไม่ทราบว่านีเ้ป็นช่ือของเมืองท่ีอยู่ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือหรือไม่  จารึกบางชิน้อาจกล่าวถึงเร่ืองในวรรณกรรม ซึ่ง
ควรรับมาพิจารณา อย่างเช่น จารึก M.57 กล่าวถึงเทวดา จารึกนีพ้บอยู่บน
ใบเสมาท่ีมีภาพสลกั และข้อมลูในจารึกอาจกลา่วถึงเร่ืองในภาพสลกั 
 ในภาพรวม จารึกภาษามอญโบราณในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือถือ
ว่าเป็นเร่ืองท่ีไม่คอ่ยได้รับการศกึษาเท่าไรนกั และคนส่วนใหญ่คงไม่ทราบวา่
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนัน้มีจารึกภาษามอญโบราณมากแค่ไหน 
อยา่งไรก็ตาม  การศกึษาจารึกในกลุม่นีส้ามารถให้ข้อมลูกบันกัวิชาการได้ใน
หลายเร่ือง ท่ีชัดเจนคือ ในภาคกลางของประเทศไทยมีวัฒนธรรมซึ่งถูก
เรียกว่า "ทวารวดี" และจากร่องรอยศิลปะกับโบราณคดีนกัวิชาการทราบว่า
วฒันธรรมดงักลา่วได้ขยายอิทธิพลเข้ามายงับริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   
ซึ่งจารึกภาษามอญโบราณนีถื้อเป็นเพียงสิ่งหนึ่งท่ีสามารถเป็นแหล่งข้อมูล
เพ่ือเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของผู้ คนและวัฒนธรรมในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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 ตารางท่ี 5 จารึกภาษามอญโบราณที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 ตารางนีแ้สดงข้อมูลเก่ียวกับจารึกท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งมักจะเป็นจารึก
ภาษามอญโบราณท่ีพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  
อย่างไรก็ตาม ในรายช่ือนีมี้จารึกบางชิน้ท่ีอาจไม่ได้เขียนเป็นภาษามอญ
โบราณ  ช่องแรกในตารางเป็นทะเบียนท่ีผู้ วิจัยตัง้ไว้ส าหรับจารึกแต่ละชิน้  
ทะเบียนนีม้าจากรายช่ือจารึกท่ีผู้วิจยัได้รวบรวมอยู่ในวิทยานิพนธ์ของผู้ วิจยั  
จารึก M.94-M.101 ไม่ได้ปรากฏในวิทยานิพนธ์ของผู้ วิจัย และได้ก าหนด
ทะเบียนเป็นครัง้แรกในบทความนี ้ ชอ่งท่ีสองเป็นลกัษณะวตัถโุบราณ  ชอ่งท่ี
สามเป็นสถานหรือบริเวณท่ีพบจารึก และช่องท่ีส่ีเป็นภาษาท่ีใช้ในจารึก   ใน
การก าหนดลกัษณะวตัถโุบราณ ผู้วิจยัใช้เพียงค าว่า "ใบเสมา" แทนค าว่า ใบ
เสมาหินทราย  ใช้ค าว่า "พระพิมพ์" แทนค าว่า พระพิมพ์ดินเผา และใช้ค าว่า 
"พระพทุธรูป"  แทนค าวา่ พระพทุธรูปยืน  ในเร่ืองภาษา ผู้วิจยัใช้ค าวา่ "มอญ" 
ส าหรับจารึกท่ีพิจารณาว่าเขียนเป็นภาษามอญโบราณ และใช้ค าว่า 
"สันสกฤต" ส าหรับจารึกท่ีพิจารณาว่าเป็นภาษาสันสกฤต  ส าหรับจารึกท่ี
ผู้วิจยัยงัไมไ่ด้ยืนยนัภาษาท่ีใช้ ผู้วิจยัใสใ่นวงเล็บ   
 

M.# ลักษณะวัตถุ สถานท่ีพบจารึก ภาษา 

M.14 พระพิมพ์ เมืองโบราณฟา้แดดสงูยาง ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ มอญ 

M.15 พระพิมพ์ เมืองโบราณฟา้แดดสงูยาง ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ มอญ 

M.16 พระพิมพ์ เมืองโบราณฟา้แดดสงูยาง ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ มอญ 

M.17 พระพิมพ์ เมืองโบราณฟา้แดดสงูยาง ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ มอญ 

M.18 พระพิมพ์ เมืองโบราณฟา้แดดสงูยาง ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ มอญ 
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M.# ลักษณะวัตถุ สถานท่ีพบจารึก (ต่อ) ภาษา 

M.19 พระพิมพ์ เมืองโบราณฟา้แดดสงูยาง ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ มอญ 

M.20 ใบเสมา เมืองโบราณฟา้แดดสงูยาง ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ มอญ 

M.21 ใบเสมา วดัโพธ์ิชยัเสมาราม ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ มอญ 

M.22 ใบเสมา วดัสวา่งวฒันาราม ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ มอญ 

M.23 ใบเสมา วดัพระธาตหุนองสามหมื่น ต.บ้านแก้ง อ.ภเูขียว จ.ชยัภมูิ มอญ 

M.24 ใบเสมา วดัพระธาตหุนองสามหมื่น ต.บ้านแก้ง อ.ภเูขียว จ.ชยัภมูิ มอญ 

M.25 ใบเสมา วดัพระธาตหุนองสามหมื่น ต.บ้านแก้ง อ.ภเูขียว จ.ชยัภมูิ (สนัสกฤต) 

M.26 หน้าผา วดัผาพระนอนพฒันาราม ต.หนองไผ่ อ.ชมุแพ จ.ขอนแก่น (สนัสกฤต) 

M.27 พระพิมพ์ บ้านนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม มอญ 

M.28 พระพิมพ์ บ้านนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม มอญ 

M.29 พระพิมพ์ บ้านนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม มอญ 

M.30 พระพิมพ์ บ้านนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม มอญ 

M.31 พระพิมพ์ บ้านนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม มอญ 

M.32 พระพิมพ์ บ้านนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม มอญ 

M.33 พระพิมพ์ บ้านนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม มอญ 

M.34 พระพิมพ์ บ้านนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม มอญ 

M.35 พระพิมพ์ บ้านนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม มอญ 

M.36 พระพิมพ์ บ้านนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม มอญ 

M.37 ใบเสมา วดัโนนศิลา บ้านฝายหิน ต.วงัหินลาด อ.ชมุแพ จ.ขอนแก่น มอญ 

M.38 ใบเสมา วดัโนนศิลา บ้านฝายหิน ต.วงัหินลาด อ.ชมุแพ จ.ขอนแก่น มอญ 
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M.# ลักษณะวัตถุ สถานท่ีพบจารึก (ต่อ) ภาษา 

M.39 ใบเสมา วดัโนนศิลา บ้านฝายหิน ต.วงัหินลาด อ.ชมุแพ จ.ขอนแก่น มอญ 

M.51 ใบเสมา บ้านพนันา หมู ่1  ต.พนันา อ.สวา่งแดนดิน จ.สกลนคร มอญ 

M.54 ใบเสมา วดัพระธาตดุอนแก้ว ต.ตมูใต้ อ.กมุภวาปี จ.อดุรธานี มอญ 

M.55 ใบเสมา วดักู่บ้านคอนสวรรค์  ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชยัภมูิ (มอญ) 

M.56 ใบเสมา วดันอก  บ้านคอนสวรรค์ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชยัภมูิ มอญ 

M.57 ใบเสมา วดัศรีประทมุคงคาราม บ้านกดุโง้ง ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชยัภมูิ มอญ 

M.58 ใบเสมา วดัศรีประทมุคงคาราม บ้านกดุโง้ง ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชยัภมูิ (มอญ) 

M.59 ใบเสมา วดัศรีประทมุคงคาราม บ้านกดุโง้ง ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชยัภมูิ (มอญ) 

M.60 ใบเสมา วดัศรีประทมุคงคาราม บ้านกดุโง้ง ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชยัภมูิ (มอญ) 

M.61 ใบเสมา วดัเทวฤทธ์ิสวุิมลมงัคลาราม ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบรูณ์  จ.ชยัภมูิ มอญ 

M.62 ใบเสมา บ้านยาง ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชยัภูมิ (มอญ) 

M.64 พระพทุธรูป จ.นครราชสีมา  มอญ 

M.65 ใบเสมา วดัป่ามชัฌิมาวาส บ้านดงเมือง ต.ล าพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  มอญ 

M.76 พระพิมพ์ บ้านนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม (มอญ) 

M.77 พระพิมพ์ บ้านนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม (มอญ) 

M.78 พระพิมพ์ บ้านนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม มอญ 

M.79 พระพิมพ์ บ้านนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม มอญ 

M.80 พระพิมพ์ บ้านนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม มอญ 

M.81 พระพิมพ์ บ้านนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม (มอญ) 

M.82 พระพิมพ์ บ้านนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม (มอญ) 

M.83 พระพิมพ์ บ้านนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม (มอญ) 
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M.# ลักษณะวัตถุ สถานท่ีพบจารึก (ต่อ) ภาษา 

M.84 พระพิมพ์ บ้านนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม (มอญ) 

M.85 พระพิมพ์ บ้านนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม (มอญ) 

M.86 พระพิมพ์ บ้านนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม (มอญ) 

M.87 พระพิมพ์ บ้านนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม (มอญ) 

M.88 พระพิมพ์ บ้านนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม (มอญ) 
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บทคัดย่อ 

บทความนีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการค้าโคกระบือในอีสาน
ต้นพทุธศตวรรษท่ี 25 ผลการศกึษาพบว่า การค้าโคกระบือในอีสานต้นพุทธ
ศตวรรษท่ี 25 อยู่ในช่วงการขยายตวัทางการค้าในระบบเศรษฐกิจแบบเปิด 
อนัเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจในภาคพืน้ทวีปของเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้และการขยายตวัทางเศรษฐกิจในอีสานหลงัสนธิสัญญา
เบาว์ริง ปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อการค้าโคกระบือในอีสานท าให้เกิดการ
ขยายตวั ทัง้ในเร่ืองของตลาดและปริมาณการค้า มีกลุ่มพ่อค้าทัง้ในท้องถ่ิน
และจากภายนอกเข้ามาท าการค้าโคกระบือกนัอยา่งคกึคกั  
ค าส าคัญ: การค้าโคกระบือ อีสาน เศรษฐกิจ   
 
Abstract 
 This article aimed to investigate cattle trade in the early 25th 
Buddhist century in Northeast Thailand (known as Isan). The results 
revealed that the cattle trade in this period of time was the trading 
expansion through open economic system. This was resulted from 
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economic change in Southeast Asia and economic expansion in 
Northeast Thailand after Bowring Treaty. These factors influenced the 
cattle trade in Northeast Thailand on market expansion and sale 
volume growth. Because of these factors, there were also a lot of 
traders from domestic areas and outside areas to trade cattle widely.          
Keyword: Cattle Trade, Northeast Thailand, Economics 
 
1. บทน า 
 ในปี พ.ศ.2398 สยามได้ท าสนธิสญัญาทางพระราชไมตรีและการค้า
กับอังกฤษ หรือท่ีรู้จักกันในช่ือ “สนธิสัญญาเบาว์ ร่ิง” ภายหลังการท า
สนธิสญัญานีส้ยามได้ก้าวสู่เวทีเศรษฐกิจโลก การค้าขายเพิ่มมากขึน้อย่างไม่
เคยปรากฏมาก่อน ข้าวได้กลายมาเป็นสินค้าส าคญัและเป็นท่ีต้องการของ
ตลาดโลก พืน้ท่ีการท านาบริเวณท่ีราบภาคกลางของสยามขยายตวัอย่าง
กว้างขวาง แตปั่จจยัการผลิตท่ีส าคญัของการท านาอย่างเช่นโคกระบือกลบั
ไม่ได้มีอตัราการเพิ่มท่ีรองรับกับพืน้ท่ีนาท่ีก าลงัขยายตวัเป็นผลให้ราคาซือ้
ขายโคกระบือเพิ่มสูงขึน้ การค้าโคกระบือในอีสานได้รับผลกระทบโดยตรง
จากสนธิสัญญาดังกล่าว มีการซือ้ขายโคกระบือกันอย่างกว้างขวาง ด้วย
สภาพทางภูมิศาสตร์ของอีสานอันเป็นพื น้ท่ีเหมาะสมแก่การเลีย้งสัตว์
ประเภทนีอ้ยู่แล้ว ท าให้โคกระบือในภาคอีสานมีเป็นจ านวนมาก โคกระบือ
ท่ีมาจากอีสานสว่นใหญ่ล้วนได้ขนาดและมีคณุภาพตามท่ีตลาดต้องการ  
 ช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 25 ภายในดินแดนอีสานเกิดการเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจ การค้าโคกระบืออยู่ในบริบทการขยายตวัทางการค้าในระบบ
เศรษฐกิจแบบเปิด อนัเป็นผลมาจากสนธิสญัญาเบาว์ร่ิงชว่ยกระตุ้นให้การค้า
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 ในอีสานเกิดการขยายตวั รวมไปถึงสภาพเศรษฐกิจสงัคมของดนิแดนภาคพืน้

ทวีปเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงขนานใหญ่ในพืน้ท่ีลุ่มน า้
ส าคญัทัง้อิรวดี ปากแม่น า้โขงและทะเลสาบเขมร รวมไปถึงลุ่มน า้เจ้าพระยา 
จากพืน้ท่ีรกร้างว่างเปล่าได้กลายเป็นแหลง่เพาะปลกูและค้าข้าวท่ีส าคญัของ
โลก ปัจจัยการผลิตข้าวท่ีส าคัญอย่างโคกระบือนัน้มีไม่เพียงพอ ท าให้โค
กระบือท่ีมีอยูเ่ป็นจ านวนมากในดนิแดนอีสานเป็นท่ีต้องการขึน้มา 
 การค้าโคกระบือในอีสานระยะแรกสัมพันธ์กับการส่งส่วยของหัว
เมืองตา่งๆ เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบการส่งส่วยท่ีหวัเมืองอีสานต้องส่งไป
ยงัราชส านกัสยาม ซึง่มีความต้องการสว่ยกระบือจ านวนมากมาแทนสว่ยของ
ป่า และเร่ิมมีการซือ้ขายโคกระบือกันอย่างกว้างขวาง หวัเมืองท่ีไม่มีก็ ต้อง
หาทางจัดซือ้มาส่งแทน (วีระพงศ์ ยศบุญเรือง , 2546: 106) ส่วนทางราช
ส านกัก็ตระหนักถึงความส าคญัของโคกระบือในอีสานเป็นอย่างดีในฐานะ
ปัจจยัส าคญัของกระบวนการผลิตข้าว จึงเข้ามาควบคมุผ่านนโยบายตา่งๆท่ี
เก่ียวกับการค้าโคกระบือ ไม่ว่าจะเป็นการประกาศใช้พระราชบญัญัติสัตว์
พาหนะท่ีมีความรัดกุมมากขึน้ การส่งเสริมการตัง้ตลาดซือ้ขายสตัว์พาหนะ
ในท้องถ่ิน รวมไปถึงการปราบปรามโจรผู้ ร้ายซึง่ชว่งนีมี้การลกัขโมยโคกระบือ
เป็นจ านวนมาก  
 จะเห็นได้ว่า การค้าโคกระบือมีความเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจอีสาน
เป็นอย่างมาก โคกระบือเป็นสินค้าท่ีส าคัญท่ีสุดประเภทหนึ่งในระบบ
เศรษฐกิจของอีสาน จากความส าคัญดังกล่าว ในบทความนีจ้ึงต้องการ
น าเสนอสภาพการค้าโคกระบือในอีสานช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 25 โดยเน้น
ศกึษาผ่านองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกบัการค้าโคกระบือ ไม่ว่าจะเป็น ปัจจยัท่ี
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สง่ผลตอ่การค้าโคกระบือ กลุม่พอ่ค้า เส้นทางการค้า ตลาด ซึง่จะขอแบง่การ
อภิปรายในรายละเอียดเป็นประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
2. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการค้าโคกระบือในอีสาน 
 ในช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 25 ได้เกิดปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลตอ่การค้าโค
กระบือในอีสานให้มีความส าคญัขึน้มา อยา่งน้อย 2 ประการ กลา่วคือ 
 ประการแรก การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจในภาคพืน้ทวีปของ
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 ราวปี พ.ศ.2395-2396 บริเวณสามเหล่ียมปากแม่น า้อิรวดีและ
ดินแดนพม่าตอนล่างได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองขององักฤษหรือท่ีเรียกกัน
ว่า บริทิช เบอร์ม่า (British Burma) การผนวกดินแดนพม่าตอนล่างของ
องักฤษได้เปล่ียนแปลงสงัคมเกษตรกรรมแหง่นีไ้ปอย่างสิน้เชิง รัฐบาลองักฤษ
ได้จดัการส่งเสริมการผลิตข้าวแก่ชาวพม่าเป็นระบบท่ีชดัเจน ระหว่าง พ.ศ.
2428-2449 พืน้ท่ีเพาะปลูกบริเวณพม่าตอนล่างนีเ้พิ่มขึน้ 8 เท่า และการ
ส่งออกข้าวเพิ่มขึน้ 12 เท่า พม่าตอนล่างเปล่ียนโฉม “จากย่านที่สงบน่ิง ด้อย
พฒันาและมีประชากรอยู่อย่างเบาบาง…ไปเป็นบริเวณทีมี่การส่งออกข้าวชัน้
น าของโลก” (นิโคลาส ทาร์ลิ่ง, 2552: 202)  
 การขยายตัวของพืน้ท่ีเพาะปลูกข้าวในพม่าและการเพิ่มขึน้ของ
จ านวนประชากร ท าให้พืน้ท่ีบริเวณนีมี้ความต้องการปศสุตัว์อย่างไม่จ ากัด 
นอกจากจะใช้เป็นแรงงานในทางเกษตรกรรมแล้ว ยังใช้เป็นอาหารบริโภค
ของผู้คนท่ีมีมากมายหลากหลายกลุ่มในบริเวณนี ้โคกระบือในอีสานจึงมี
ความสมัพนัธ์กับพืน้ท่ีบริเวณนีไ้ม่มากก็น้อย แม้เม่ือดสูภาพภูมิศาสตร์แล้ว
ระยะทางจากอีสานกับพม่าตอนล่างจะค่อนข้างไกล แตจ่ากเอกสารใบบอก
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 ร่วมสมยักล่าวถึงพ่อค้าจากมะละแหม่งเข้ามาท าการค้าในอีสานเป็นจ านวน

มาก 
 การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจปากแม่น า้โขงหรือโคชินไชน่า รวมทัง้
พืน้ท่ีราบลุ่มทะเลสาบเขมรในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 25 มีแบบแผนคล้ายๆ
กับบริเวณพม่าตอนล่าง คือมีการตอบสนองต่อความต้องการข้าวของ
ตลาดโลก ตามมาด้วยการผนวกเข้าไปเป็นอาณานิคมและดินแดนในอารักขา
ของฝร่ังเศส การเพิ่มของประชากร ท่ีดินท่ีใช้ในการปลกูข้าวของพืน้ท่ีบริเวณ
นีเ้พิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว สินค้าปศสุตัว์จึงมีความส าคญัตอ่พืน้ท่ีบริเวณนีข้ึน้มา
เช่นเดียวกนั ปศสุตัว์ในอีสานเองคงเป็นสินค้าท่ีมีช่ือเสียงในระดบัหนึ่ง (เฮอร์
เบิร์ท วาริงตนั สมิธ, 2544: 251) และมีพ่อค้าจากเขตอาณานิคมฝร่ังเศสเข้า
มารับซือ้ออกไปอยูเ่สมอ 
 ประการทีส่อง ผลกระทบจากสนธิสญัญาเบาว์ริง 
 ในปี พ.ศ.2398 รัฐบาลอังกฤษได้ส่งทูตเซอร์จอห์น เบาว์ริง เข้ามา
เจรจาท าสนธิสญัญาท่ีเรียกวา่ “สนธิสญัญาเบาว์ริง” สนธิสญัญาฉบบันีถื้อได้
วา่เป็นหนงัสือสญัญาท่ีเปิดประตสูยามสู่การค้าขายอยา่งท่ีไมเ่คยเป็นมาก่อน 
สินค้าข้าวได้รับความสนใจและกลายเป็นสินค้าส่งออกในตลาดโลกท่ีส าคญั
ขึน้มา  
 การสนบัสนนุด้วยนโยบายตา่งๆ ของราชส านกัในชว่งรัชกาลท่ี 4-5 มี
การส่งเสริมให้เกษตรกรขยายพืน้ท่ีเพาะปลกูข้าวให้กว้างมากขึน้ รวมทัง้การ
พฒันาของรัฐด้านอ่ืนๆ เช่น การพฒันาแหล่งน า้ การขดุคลอง การงดเก็บเงิน
ค่านา การปรับปรุงพนัธุ์ ข้าว และเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งท าให้ตวัเลขการ
ส่งออกข้าวมีอัตราการขยายมาก เช่น เม่ือปี พ.ศ.2393 มีการส่งออกข้าว
จ านวนร้อยละ 5 ของผลผลิตทัง้หมด ต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี 5 พบสถิติในปี 
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พ.ศ.2443 ว่ามีการส่งออกข้าวถึงร้อยละ 50 ของผลผลิตทัง้หมด และเป็น
รายได้มากกวา่ 3 ใน 4 ของมลูคา่ราคาสินค้าสง่ออกทัง้หมดของสยาม  
 เม่ือการค้าข้าวเพิ่มขึน้และการขยายพืน้ท่ีเพาะปลูกเป็นไปอย่าง
กว้างขวาง แต่ปัจจยัการผลิตท่ีส าคญัอย่าง โคและกระบือ ไม่ได้มีอตัราการ
เพิ่มท่ีรองรับกับพืน้ท่ีนาในภาคกลาง ทัง้ๆ  ท่ีมีความส าคัญอย่างมากต่อ
กระบวนการผลิตข้าว ชาวนาจะต้องอาศยัสตัว์เหล่านีต้ัง้แต่ การไถนา การ
คราด หลงัจากเก่ียวข้าวแล้ว ชาวนายงัอาศยัเป็นแรงงานนวดข้าวด้วย ทัง้ยงั
ใช้ในการขนข้าวและฟางข้าวไปเก็บอีกด้วย ในบริเวณพืน้ท่ีภาคกลางชาวนา
จ าเป็นต้องใช้กระบือจ านวนหลายตัวเพ่ือไถนาให้เสร็จทันฤดูกาล เพราะ
แรงงานกระบือ 1 ตวั สามารถท างานได้วนัละประมาณ 5 ชัว่โมงคร่ึง หรือไถ
นาได้วนัละ 1 ไร่เท่านัน้ นอกจากใช้เป็นปัจจยัส าคัญในการผลิตข้าวแล้ว โค
และกระบือในบางท้องถ่ินยงัอาศยัแรงงานสตัว์เหลา่นีใ้นการลากอ้อยและหีบ
อ้อยโดยคดิอตัราจ้างตวัละสลงึ (พีรศกัดิ ์ชยัได้สขุ, 2551: 55)  
 เ ม่ือต้องการปัจจัยในการผลิตอย่างโคกระบือเป็นจ านวนมาก 
ภาวการณ์ขาดแคลนจึงเกิดขึน้ ดงัท่ีเกิดท่ีกรุงเทพฯ เม่ือปี พ.ศ.2401 กระบือ
เกิดล้มตายมากและขดัสนกระบือท่ีจะใช้ท านาถึงขนาดต้องให้ข้าหลวงขึน้มา
เร่ง รัดเอากระบือจากหัวเมืองในอีสานท่ีจะต้องส่งลงมายังกรุงเทพฯ 
(ส านกัหอสมดุแห่งชาติ, “หนงัสือ พระราชเสนาถึงเจ้าเมืองกรมการ 10 เร่ือง 
จ.ศ.1220,” จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 4 เลขท่ี 104) ทางราชส านกัท่ีกรุงเทพฯ ก็รู้
ดีวา่หวัเมืองในอีสานขณะนัน้มีโคกระบือเป็นจ านวนมากและให้จดัซือ้โดยคิด
ราคาท่ีสูงกว่าการซือ้ขายในท้องถ่ินขณะนัน้ (ส านักหอสมุดแห่งชาติ , “ร่าง
ตราตอบเจ้าพระยาจักรี ถึงเจ้าเมืองกรมการเมืองสระบุรี เมืองเขมราชและ
เมืองอ่ืนๆ อีก จ.ศ.1220,” จดหมายเหตุรัชกาลท่ี 4 เลขท่ี 191) ภาวะขาด
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 แคลนดงักล่าวส่งผลกระทบต่อราคาซือ้ขายโคกระบือสูงขึน้มา โดยราคาซือ้

ขายบริเวณปลกูข้าวภาคกลางจะสงูกว่าในหวัเมืองหลายเท่า ดงัเช่น กระบือ
ท่ีร้อยเอ็ด พ.ศ.2453-2454 มีราคาตวัละ 20-40 บาท แตถ้่าน ามาจ าหน่ายยงั
มณฑลชัน้ในจะมีราคาถึงตวัละ 80-120 บาท (สุนทร สุรวาทกุล, 2534: 59) 
ท าให้ปรากฏหลกัฐานการต้อนฝงูโคกระบือของพ่อค้าหรือ “นายฮ้อย” น ามา
ขายหรือเชา่ยงัหวัเมืองภาคกลางอยูเ่สมอ  
  
3. สภาพการค้าโคกระบือต้นพุทธศตวรรษที่ 25 
 การค้าโคกระบือในอีสานต้นพทุธศตวรรษท่ี 25 กลา่วได้วา่ อยูใ่นชว่ง
ของการขยายตวั เป็นการค้าแบบเปิด อันเป็นผลเน่ืองสืบการขยายตวัของ
พืน้ท่ีเพาะปลกูทัว่ดินแดนภาคพืน้ทวีปเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ประกอบกับ
การขยายตัวทางการค้าในอีสานหลังสนธิสัญญาเบาว์ ริ ง  เ กิดการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบการส่งส่วยของหัวเมืองอีสานท าให้โคกระ บือมี
ความส าคญัขึน้มา ผู้คนในท้องถ่ินผนัตวัเองมาท าการค้าโคกระบือกนัมากขึน้
ด้วย 
 การศึกษาสภาพการค้าโคกระบือในอีสานช่วงนี ้ผู้ วิจัยเน้นศึกษา
กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการค้าโคกระบือโดยแบ่งการอภิปรายออกเป็น 3 หัวข้อ 
ได้แก่ 1) กลุ่มพ่อค้าโคกระบือ 2) เส้นทางขนส่ง-ไล่ต้อนโคกระบือ และ 3) 
ตลาดซือ้ขายโคกระบือ ซึง่จะขอกลา่วในรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้   
 3.1 กลุ่มพ่อค้าโคกระบือ 
 พ่อค้าท่ีมีบทบาทในการเป็นตวักลางรับซือ้ขายโคกระบือจากท้องถ่ิน
ออกไปสู่ภายนอก โดยทัว่ไปจะเรียกว่า “นายร้อยหรือนายฮ้อย” ในท่ีนีไ้ม่ได้
หมายถึงเฉพาะพ่อค้าพืน้เมืองเท่านัน้ ยงัมีความหมายรวมไปถึงพ่อค้าจาก
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ตา่งถ่ินอ่ืนๆ ท่ีเข้ามาซือ้ขายโคกระบือในอีสานด้วย การค้าโคกระบือในอีสาน
ประกอบไปด้วยกลุม่พอ่ค้าภายในท้องถ่ินและพอ่ค้าจากภายนอก ดงันี ้ 
  3.1.1 กลุ่มพ่อคา้ภายในทอ้งถ่ิน  
 พ่อค้าพืน้เมือง เป็นกลุ่มคนท่ีมีบทบาทในฐานะพ่อค้าคนกลางท่ีน า
โคกระบือจากท้องถ่ินออกไปค้าขายหมุนเวียนกับภายนอกด้วย ซึ่งพ่อค้า
พืน้เมืองอีสานจะมีเครือข่ายความสมัพนัธ์ทางการค้ากับผู้คนในหมู่บ้านและ
ชมุชนตา่งๆ 
 การกวาดต้อนโคกระบือไปขายของพ่อค้าพืน้เมืองชาวอีสาน เร่ิม
ปรากฏหลกัฐานชดัเจนหลงัสนธิสญัญาเบาว์ริง เน่ืองด้วยความต้องการจาก
ตลาดภายนอกและราคาท่ีสงูขึน้นัน่เอง ดงัท่ีอองรี มูโอต์ นกัธรรมชาติวิทยา
ชาวตะวนัตกกลุ่มแรกท่ีเดินทางเข้ามายงัพืน้ท่ีภาคอีสานเม่ือปี พ.ศ.2404 ได้
บนัทึกไว้ว่า “…พวกววัควายนัน้แต่เดิมมีราคาถูกมาก...ท าให้ราคาของมนั
สูงข้ึนจากเดิม 2-3 เท่า ววัควายส่วนใหญ่ถูกน ามาจากทางใต้บริเวณเหนือ
สุดของลาวตะวนัออก และบางครั้งอาจเลยไปจนถึงเขตชายแดนตงัเก๋ียเลย
ทีเดียว…” (อองรี มโูอต์, 2541: 140) การซือ้ขายโคกระบือของพ่อค้าพืน้เมือง
จะอาศัยเวลาว่างหลังฤดูเก็บเก่ียวช่วงประมาณเ ดือนมกราคมถึงเดือน
พฤษภาคมไลต้่อนโคกระบือไปขายยงัพืน้ท่ีตา่งๆ ในขัน้แรกจะท าการรวบรวม
โคกระบือในหมู่บ้านของตนเองและหมู่บ้านใกล้เคียง และหาสมคัรพรรคพวก
หลายสิบคนไปจนถึงหลกัร้อยตัง้เป็นกองคาราวานต้อนโคกระบือซือ้ขายทัง้
ภายในท้องถ่ิน ดงัเช่น กลุ่มพ่อค้า 41 คน ท่ีเท่ียวซือ้โคกระบือได้มา 271 ตวั 
รวมเป็นเงิน 49 ชั่ง 3 ต าลึง และขายระหว่างทาง 85 ตวั ก่อนท่ีเหลือจะถูก
ปล้นไป (ส านกัหอสมุดแห่งชาติ, “ร่างตราน้อยเจ้าพระยาภูธราภัยฯ ถึงพระ
จนัทประเทศฯลฯ เจ้าเมืองชลบทให้ช าระความผู้ ร้ายปล้นกระบือของหลวง



 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2559 

129         การค้าโคกระบือในอีสานต้นพุทธศตวรรษที่ 25 

 
 ชนะ, ท้าวพรหมจักรพร้อมด้วยกรมการเมืองนครราชสีมา จ.ศ.1229,” 

จดหมายเหตุรัชกาลท่ี 4 เลขท่ี 265) เม่ือซือ้ขายรวบรวมโคกระบือเพียงต่อ
ความต้องการแล้วพ่อค้าพืน้เมืองจะกวาดต้อนไปขายยังตลาดภายนอก
ภูมิภาคตอ่ไป เช่น ในปี พ.ศ.2434 พระพิไชสนุทรสงครามปลดัเมืองขขุนัธ์ได้
รายงานเก่ียวกับการค้าโคกระบือของพ่อค้าพืน้เมือง ซึ่งเอกสารชิน้นีเ้รียกว่า 
“ลาวลกูค้า” แก่พระศรีพิทกัษ์ข้าหลวงจากกรุงเทพฯไว้วา่  
 

 ...ข้าพเจ้าได้พบกบัลาวลูกค้าเมืองอุบลราชธานี กลบัมาแต่ไปขาย
กระบือเมืองเขมรในบ ารุงฝรั่งเสศ มาพกั ณ เมืองสทุธนิคม ข้าพเจ้า
ได้ถามพวกลาวลูกค้าว่าได้กระบือไปขายมากน้อยเท่าใด พวกลาว
ลูกค้าบอกแก่ข้าพเจ้าว่าได้กระบือไปขาย ๔๐๐๐ เศษ ม้าหลายสิบ
ม้า...เมื่อ ณ ปีรัตนโกสินทร์ศก ๑o๘ นัน้ ลาวลูกค้าน าม้าโคกระบือ
ไปขายนอกพระราชอาณาเขตก็หลายร้อย ครั้น ณ ปีรัตนโกสินทร์ศก 
๑o๙ ๑๑o ลาวลูกค้าก็ได้น าม้าโคกระบือออกไปขายนอกพระราช
อาณาเขตอยู่เสมอมิไดข้าด... 
(ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารรัชกาลที่ 5 “ใบบอกเมือง 
ขขุนัธ์ (ร.ศ.110),” ร.5 ม.2.12ก/1) 
 

 กลุ่มพ่อค้าพืน้เมืองด้วยความท่ีเป็นทัง้พ่อค้าและชาวบ้าน การ
รวบรวมและซือ้ขายโคกระบือจึงเร่ิมจากหมู่บ้านตนเองหรือหมู่บ้านใกล้เคียง
ก่อน การซือ้ขายจงึมีทัง้การซือ้ขายด้วยตวัเงินสดและมีทัง้การ “พนาดหรือโท” 
ก็คือการซือ้ขายในระบบการเชือ้ไว้ก่อน เม่ือขายได้จงึน าเงินมาจา่ยเจ้าของโค
กระบือ   
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  เจ้านาย ท้าวเพีย หรือขุนนางพืน้เมือง อองรี มูโอต์ นักธรรมชาติ
วิทยาชาวฝร่ังเศส กบัคณะเป็นชาวตะวนัตกกลุม่แรกท่ีเดินทางเข้ามายงัพืน้ท่ี
ภาคอีสานเ ม่ือปี  พ.ศ.2404 ขณะท่ี เดินทางผ่านบ้านสีคิ ว้ เขตเ มือง
นครราชสีมาได้เห็นแหล่งเพาะเลีย้งววัของเจ้าเมืองนครราชสีมา ซึ่งมีววั อยู่
ประมาณ 600 ตวั (อองรี มโูอต์, 2541: 140) ววัเหล่านีน้อกจากเก็บไว้ใช้เป็น
แรงงานในการเกษตร ยงัใช้เป็นสว่ยแทน “ผลเร่ว” สง่ทางการสยาม ซึง่ชว่งนัน้
มีความต้องการเป็นอย่างมาก แม้แตง่านพระบรมศพพระป่ินเกล้าฯ เจ้านาย
พืน้เมืองท่ีเมืองสุวรรณภูมิยังได้ส่งกระบือ 160 ตัว มาเป็นของก านัล 
(ส านกัหอสมดุแห่งชาติ, “คดับอก อปุฮาตและท้าวเพีย เมืองสวุรรณภูมิ บอก
เร่ืองผู้ ร้ายปล้นกระบือแทนส่วนเร่วท่ีน าลงมาสง่และเร่ืองโจรผู้ ร้ายชกุชมุ จ.ศ.
1230,” จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 4  เลขท่ี 117) หรือแม้กระทัง่เจ้านายพืน้เมือง
ฝ่ายหญิง เช่น ภรรยาราชบุตรเมืองชยัภูมิก็ยงัเลีย้งโคกระบือไว้เป็นจ านวน
มาก ดงัท่ี เอเจียน แอมอนิเย ได้บนัทกึไว้ว่า “…ทองค าจึงเป็นผูห้ญิง ที่มัง่มีที่
เมืองชยัภูมิ...นางมีข้าทาสชาย 20 คน ข้าทาสหญิง 60 คน ช้างสามเชือก ววั
และควายจ านวนมาก มีม้า 6 ตวั...” (เอเจียน แอมอนิเย, 2541: 262-263) 
 ความส าคญัของโคกระบือในช่วงเวลานัน้เจ้านายพืน้เมืองในอีสาน
เหล่านีค้งตระหนกัเป็นอย่างดีถึงกับต้องจดัพืน้ท่ีเป็นแหล่งเพาะเลีย้งไว้เป็น
การเฉพาะโดยมีข้าทาสเป็นผู้ เลีย้งโค กระบือ รวมไปถึงท้าวเพียหรือขุนนาง
ชัน้รองในหัวเมืองอีสานก็เลีย้งโคกระบือเป็นจ านวนมากเช่นกัน โดยเอาไว้
ขายให้กบัพ่อค้าต้องสู้ ท่ีเทียวเข้ามารับซือ้อยู่บอ่ยๆ และจากหลกัฐานใบบอก  
ใบฎีกา คดีความต่างๆ เก่ียวกับการปล้นโคกระบือของพ่อค้า เราจะพบว่า
ต าแหน่งของพ่อค้าบาง กลุ่ม มีต าแหน่งเป็น “ท้าวเพีย” หรือขนุนางชัน้รองใน
หวัเมืองไล่ต้อนโคกระบือไปขาย (ส านกัหอสมุดแห่งชาติ, “หนงัสือถึง เมือง
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 กระบลิ รายความข่าวพระราษฎรบริหาร,” จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 5 บญัชีใหม่ 

เลขท่ี 3408 มดัท่ี 150/7)  
  3.1.2 กลุ่มพ่อคา้จากภายนอก 
 ชาวต้องสู้หรือกลุา ความหมายทัว่ไปในท้องถ่ินอีสาน “กลุา” เป็นช่ือ
ท่ีคนลาวใช้เรียกชาวพมา่ท่ีเดนิทางมาค้าขายในบริเวณนี ้(เอเจียน แอมอนิเย, 
2539: 50) ในเอกสารโบราณของไทยมักจะเรียกพวกนีว้่า “ตองสู้ ” หรือ  
“ต้องซู”่ จากหลกัฐานท่ีเก่าท่ีสดุชาวกลุานา่จะเข้าในอีสานตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 
4 (Junko Koizumi,1990: 132) ชาวกุลาเป็น “คนในบังคับอังกฤษ” จาก
ข้อตกลงในสนธิสัญญาเบาว์ร่ิงราชส านักสยามต้องให้ความคุ้มครองและ
อ านวยความสะดวกในการเดินทางแก่คนเหล่านี ้ซึ่งท าให้พ่อค้าชาวกลุาหรือ
ต้องสู้ เดินทางเข้ามาค้าขายยังอีสานเป็นจ านวนมาก การเดินทางเข้ามา
ค้าขายของพ่อค้าต้องสู้จะเดินทางเข้ามาเป็นหมู่คณะตัง้แต่ประมาณ 17-18 
คน บางทีก็มีพ่อค้าร่วมเดินทางมากถึง 48 คน เม่ือจะมีพ่อค้าเดินทางเข้ามา
ในพระราชอาณาเขต กงสลุองักฤษจะแจ้งมายงัราชส านกัท่ีกรุงเทพฯ ทางราช
ส านกัเองก็จะส่งร่างสารตราค าร้องมายงักรมการเมืองหวัเมืองตามรายทางท่ี
พ่อค้ากลุ่มนีจ้ะขึน้มาค้าขาย ให้กรมการเมืองดแูล รวมถึงให้ความช่วยเหลือ
ตามสมควร ส่วนพ่อค้าชาวต้องสู้ ก็จะพกหนังสือเดินทางท่ีผู้ ส าเร็จราชการ
องักฤษออกไว้ให้เป็นหลกัฐาน โดยระบุรายช่ือพ่อค้าท่ีเข้ามาท าการค้าขาย 
สินค้า อาวุธ ระยะเวลาท่ีต้องการเข้ามาค้าขาย ตลอดจนเมืองหรือบริเวณท่ี
จะเข้ามาค้าขาย สว่นราคาสินค้าแล้วแตจ่ะตกลงกนัเอง เจ้าหน้าท่ีเป็นเพียงผู้
บนัทกึรายละเอียดของโคกระบือท่ีตกลงซือ้ขายกนัแล้วเทา่นัน้  
 ชาวต้องสู้ เป็นกลุ่มพ่อค้าท่ีมีบทบาทต่อการค้าโคกระบือระหว่าง
ภูมิภาคเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 25 จากหลกัฐาน
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พบเห็นคาราวานการค้าโคกระบือของพ่อค้าชาวต้องสู้ ได้ทัว่ไปตามหวัเมือง
ตา่งๆ ในอีสาน และเม่ือการค้าโคกระบือขยายตวัมากขึน้ พอ่ค้าต้องสู้ ท่ีมีเป็น
จ านวนมาก ปัญหาเก่ียวกบัการค้าโคกระบือย่อมมากขึน้ไปด้วย  
 ปัญหาของพ่อค้าชาวต้องสู้  ปัญหาแรกเกิดจากโจรผู้ ร้าย ลกั ปล้นโค
กระบือ เช่น ในปี พ.ศ.2422 กรณีนายค าอ่อง ซึ่งได้รับหนังสือเดินทางจาก
เมืองมะละแหม่ง ได้ว่าจ้างลูกค้าชาวลาว 10 คน น าเงิน 1,500 บาท เพ่ือไป
ซือ้โคกระบือและม้าท่ีเมืองอบุลราชธานีเพ่ือไปขายท่ีปากเพรียว ขากลบัได้ถกู
ปล้นฆา่ท่ีเขตเมืองมหาสารคาม (Junko Koizumi,1990: 147) พอ่ค้าชาวต้อง
สู้มกัจะตกเป็นเหย่ือของโจรปล้นในท้องถ่ินเสมอ อีกปัญหาคือปัญหาเร่ืองตัว๋
พิมพ์รูปพรรณซึ่งเป็นปัญหาในข้อราชการ แต่ปัญหานีแ้ก้ยากตรงท่ีตัว๋พิมพ์
รูปพรรณมกัจะขาดแคลนไมเ่พียงพอกบัจ านวนโคกระบือ หลายกรณีท่ีพ่อค้า
ต้องสู้ รวมไปถึงพ่อค้ากลุ่มอ่ืนๆ ต้องออกเดินทางทัง้ๆ ท่ีไม่มีตัว๋พิมพ์รูปพรรณ 
เม่ือเดินทางมาถึงดา่นตรวจจึงมกัถกูกกัโดยเจ้าหน้าท่ีและถูกจบัไปด้วย บาง
กรณีก็ถูกตัง้ข้อสงสัยว่าเป็นโคกระบือท่ีขโมยมา เพราะไม่มีหนังสือส าคญั
แสดง เป็นต้น 
 บทบาทในการค้าโคกระบือพ่อค้าชาวต้องสู้ เร่ิมลดลงเม่ือเข้าสู่ปลาย
สมยัรัชกาลท่ี 5 เศรษฐกิจในพม่าและสยามเปล่ียนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด 
การค้าขายแบบโบราณของชาวต้องสู้ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในพม่าถูกทอดทิง้ 
การขยายตัวของอุตสาหกรรมป่าไม้ การท านาขนานใหญ่ของภาคกลาง 
การค้าโคกระบือขนานใหญ่ของพอ่ค้าท้องถ่ินชาวอีสานมีบทบาทขึน้มาแทนท่ี 
(Junko Koizumi,1990: 150) นอกจากนัน้อาณาเขตดินแดนของราชอาณาจักร-
สยามมีความชดัเจนมากขึน้ การเดินทางของพ่อค้าจากนอกพระราชอาณา
เขตมีความยุ่งยากมากขึน้ ในหวัเมืองอีสานเกิดการปฏิรูปการปกครองเป็น
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 ระบบเทศาภิบาล ข้าหลวงไม่มีเวลามาจดัการปัญหาการค้าเล็กๆ น้อยๆ ของ

พอ่ค้าต้องสู้    
 ขุนนางจากราชส านัก เม่ือทางราชส านักสยามมีความต้องการโค
กระบือมากขึน้ ส่วยโคกระบือท่ีหัวเมืองส่งมาไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
ราชส านกัสยามยงัได้ส่งคนเข้ามาซือ้โคกระบือยงัหวัเมืองในอีสานอยู่เสมอ 
(ธีรชัย บุญมาธรรม , 2526: 112) รวมไปถึงสั่งการให้เจ้าเมืองหัวเมือง
ใกล้เคียงจัดหาเงินออกไปซือ้โคกระบือมาให้อีกทางหนึ่ง ดังท่ีมีหมายสั่ง
ยกกระบัตรเมืองปราจีนบุรีให้คุมเอาเงินไปให้กรมการเมืองสุรินทร์จัดซือ้
กระบือของราษฎรแขวงเมืองสังขะ เมืองสุรินทร์ ตามราคาท่ีซือ้ขายกันใน
ท้องถ่ิน และย า้ไม่ให้กดราคาซือ้ขายจากราษฎรอีกด้วย (ส านักหอสมุด
แหง่ชาต,ิ “ตราน้อย ถึงเมืองสงัขะ เร่ืองให้หลวงยกกระบตัรเมืองปราจีนบรีุคมุ
เงินออกไปซือ้กระบือ ให้ช่วยสงเคราะห์ด้วย จ.ศ.1221,” จดหมายเหตรัุชกาล
ท่ี 4 เลขท่ี 90) โคกระบือของขนุนางในราชส านกัส่วนใหญ่เม่ือคมุเข้ามาจาก
หวัเมืองตา่งๆ จะมีการเลีย้งไว้ยงัแขวงเมืองอ่ืนโดยการไว้วานให้ไพร่ในสงักดั
เป็นผู้ดแูล ก่อนท่ีจะน ามาใช้เป็นแรงงานในการท านา เช่น เจ้าหม่ืนสามือไจ
ราชหัวและกรมหม่ืนมหาดเล็กขุนนางในราชส านักซือ้กระบือมา 23 ตวั ได้
มอบให้นายอินและนายจันเลีย้งไว้ ครัน้จะใช้กระบือเหล่านีก็้สั่งให้ไพร่ใน
สงักัดขึน้มารับเอากระบือเข้ายงักรุงเทพฯ (ส านกัหอสมุดแห่งชาติ , “หนงัสือ
พระราชเสนาถึงเจ้าเมืองกรมการ 10 เร่ือง จ.ศ.1220,” จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 
4 เลขท่ี 104) นอกจากนัน้กระบือบางสว่นก็สง่ไปขายยงัตา่งประเทศ 
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 3.2 เส้นทางขนส่ง – ไล่ต้อนโคกระบือ 
 การศึกษาเส้นทางการค้าทางบกของพ่อค้าโคกระบือ พ่อค้าทาง
เกวียน และพ่อค้าโคตา่ง ในช่วงเวลานีอ้าศยัหลกัฐานบนัทกึของชาวตา่งชาติ 
เอกสารของทางราชการร่วมสมยั ซึง่พอจะให้ภาพเส้นทางหลกัท่ีพ่อค้าเหล่านี ้
ใช้เดนิทางระหวา่งอีสานกบัภมูิภาคอ่ืน ดงันี ้
 เสน้ทางดงพญาเย็น (ดงพระยาไฟ) ไปยงัปากเพรียวและสระบรีุ  
 เป็นเส้นทางหลกัเส้นทางหนึ่งท่ีผู้คนใช้เดินทาง อองรี มโูอต์ กบัคณะ
ท่ีเดินทางเข้ามาส ารวจธรรมชาติยังหัวเมืองอีสานเม่ือปี พ.ศ.2404 ก็ใช้
เส้นทางนี ้รวมไปถึงเอเจียน แอมอนิเย หลงัจากส ารวจพืน้ท่ีในหวัเมืองลาว
และดินแดนอีสานแล้วเสร็จ ขากลบัลงมากรุงเทพฯ ก็ใช้เส้นทางนี ้เส้นทางข้าม
ดงพระยาเย็นนีเ้ป็นเส้นทางท่ียากล าบากและทรหด ชาวบ้านบริเวณนัน้ทราบ
ดีว่าเป็นทางเดินทางหลกัเส้นหนึ่ง หลายหมู่บ้านจึงท าหน้าท่ีคนบริการจดัหา
ววัต่างรวมถึงท าหน้าท่ีคนน าทางด้วย ในบนัทึกของแอมมอนิเยได้กล่าวถึง
หมู่บ้านจนัเติก (Ban Chan Toeuk) หมู่บ้านเหล่านีเ้ป็นหมู่บ้านท่ีคอยบริการ
ววัต่างเกือบทัง้หมดท่ีท างานระหว่างโคราชและสระบุรี (เอเจียน แอมอนิเย , 
2541: 302) 
 เส้นทางนีก้่อนท่ีจะมีการสร้างทางรถไฟสายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา 
เป็นเส้นทางหลักของพ่อค้าจากกรุงเทพฯ ท่ีจะเข้าไปท าการค้ายังหัวเมือง
อีสาน บรรดาสินค้าจากกรุงเทพฯ ทัง้ท่ีมาจากทางบกและทางเรือท่ีล่องตาม
ล าน า้ป่าสกัขึน้มาจะต้องมาหยุดแวะพกัท่ีเมืองปากเพรียวนี ้(สมเด็จฯ กรม
พระยาด ารงราชานุภาพ, 2509: 89) และต้องขนถ่ายบรรทุกโคต่างเดินข้าม
เทือกเขาเข้าไปยงัเมืองนครราชสีมาตอ่ไป รวมทัง้เป็นเส้นทางหลกัของพ่อค้า
โคกระบือด้วย ดงัท่ีกลุม่พอ่ค้าโคกระบือจากเมืองจตรัุสกลุม่หนึง่จะกวาดต้อน
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 โคกระบือลงมาขายยงัปากเพรียวอยู่เนืองๆ (ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ, 

เอกสารรัชกาลท่ี 5, “ใบบอกเมืองมหาสารคาม,” ร.5 ม.2.12ก/2) 
 
 เสน้ทางดงพญากลาง ไปยงับวัชมุ ลพบรีุ  
 สภาพเส้นทางผา่นดงพระยากลางท่ีเป็นดงป่าทึบ หบุเขาชอ่งเขา พืน้
ราบท่ีเป็นแผ่นหินศิลา เส้นทางนีย้ังเป็นเส้นทางท่ีมีพ่อค้าโคกระบือใช้มาก
ท่ีสดุเส้นทางหนึ่งเพราะสามารถเดินทางไปยงัเมืองตา่งๆได้อีกหลายเมือง มี
บันทึกของพระยาเพ็ชร์ปาณีเร่ือง “จดหมายเหตุเร่ืองมณฑลนครราชสีมา 
พ.ศ.2467” กลา่วถึงเส้นทางตอนนีว้า่   
 
 …ช่องดงพระยากลาง หรือที่เรียกกันว่า ช่องนางสระผม อยู่ใน

อ าเภอด่านขุนทดเป็นทางลงไปไชยบาดาล ราษฎรที่ซ้ือขายโค
กระบือข้ึนลงทางช่องนี้เป็นส่วนมาก แต่ใช้เกวียนไม่ได้ทางหน่ึง…
ช่องเขาตาบวั อ าเภอจนัทึกและช่องกระบอก อ าเภอจตัรุัสเป็นทาง
ลงไชยบาดาล ช่องสามพนัลาน อ าเภอจัตุรัสเป็นช่องทางลงไป
เพชรบูรณ์ มีคนัดินข้ึนลงบา้งในฤดูแลง้ แต่ใช้เกวียนไม่ได…้ 

           (อา้งถึงใน กีระติกาญน์ ซ่ือตรง, 2549: 53) 
 
 เสน้ทางเขมร ผ่านช่องเสม็ดในสริุนทร์ ไปยงัพืน้ทีศ่รีโสภณ  
 ใน “บนัทกึการเดินทางในลาว ภาค 2” ของเอเจียน แอมมอนิเย เรียก
เส้นทางนีว้่า “ช่องจบูสมคัร (ภาษาเขมร-ผู้วิจยั)” เป็นเส้นทางหลกัไปยงัเมือง
เขมรเส้นทางหนึ่ง เขาได้เห็นชาวพม่าชาวลาวน ากองคาราวานควาย 800 ตวั 
จากมกุดาหารรอท่ีจะไล่ต้อนลงไปขาย ในบนัทกึนีย้งัได้บรรยายสภาพพืน้ท่ีไว้
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คอ่นข้างละเอียด ก่อนจะถึงชอ่งเสม็ดจะมีศาลาพกักองคาราวาน มีดา่นตรวจ
ท่ีมีเจ้าหน้าท่ีเป็นคนในท้องถ่ิน เป็นต้น (เอเจียน แอมอนิเย, 2541: 224) ช่อง
เขาแห่งนีเ้ป็นทางเดินท่ีมีความสะดวกกว่าช่องเขาอ่ืนๆ บนเทือกเขาพนมดงรัก 
พ่อค้าท่ีจะต้องการไปเมืองพระตะบอง ศรีโสภณ หรือไปกรุงเทพฯ จึงนิยมใช้
เส้นทางนี ้เช่นเดียวกบัข้าหลวงจากกรุงเทพฯ นิยมใช้เพราะปลอดภยัจากไข้ป่า
และสามารถขนสมัภาระได้มาก แตก่ระนัน้เส้นทางนีไ้ด้ลดบทบาทลงหลงัจากท่ี
ฝร่ังเศสได้พืน้ท่ีบริเวณนีเ้ข้าไปเป็นอาณานิคมของตนเอง 
  
 เส้นทางช่องตะโก ไปยังปราจีน กบินทร์บุรี และหัวเมืองชายฝั่ง
ตะวนัออก  
 เส้นทางนีพ้่อค้าจะเดินทางบกหรือเรือจากกรุงเทพฯ ลงมาถึง
ปราจีนบุรี เดินบกผ่านเทือกเขาดงพระยาไฟทางตอนใต้ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
นครราชสีมากบัปราจีนบรีุ ผา่นดา่นชอ่งตะโก ผา่นตาพระยา มุง่หน้าขึน้เหนือ
ผ่านเมืองเสิงสาง เมืองนครราชสีมา หรือตรงไปละหานทราย เมืองปะค า 
เมืองบุรีรัมย์ เส้นทางผ่านช่องตะโกเป็นเส้นทางโบราณ มีหมู่บ้านตัง้เป็น
ระยะๆ เป็นเส้นทางท่ีผา่นภเูขาไมค่อ่ยสงูชนัเหมือนเส้นทางอ่ืน ตลอดเส้นทาง
มีน า้และหญ้าอุดมสมบูรณ์ ท าให้บรรดาพ่อค้าโคกระบือและพ่อค้าโคต่าง
นิยมน าโคกระบือผ่านเส้นทางนี ้และยังสามารถเดินทางต่อไปยังหัวเมือง
ชายฝ่ังทะเลตะวนัออกท่ีเป็นตลาดส าคญัของการค้าโคกระบือ เส้นทางนีย้งัมี
บทบาทมากขึน้หลงัจากท่ีเส้นทางหลกัคือเส้นทางผ่านช่องเสม็ดตกไปอยู่ใน
พืน้ปกครองของอาณานิคมฝร่ังเศส  
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ภาพที 1 นายฮ้อยขณะก าลงัไล่ตอ้นฝงูกระบือผ่านช่องตะโก 
                 ทีม่า : ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ 
 
 เสน้ทางมะละแหม่ง ผ่านหล่มสกั เพชรบูรณ์ และระแหง (ตาก)  
 พ่อค้าต้องสู้ส่วนใหญ่ใช้เส้นทางนี ้รายงานของมิสเตอร์ ดิบลิว เจ 
อาร์เชอร์ ในปี พ.ศ.2435 ตอนหนึ่งระบุว่า ชาวต้องสู้ซึ่งเป็นคนในบงัคบัของ
อังกฤษมีอาชีพน าช้างจากเมืองในบริเวณลุ่มน า้ป่าสักตอนบน หล่มสัก -
เพชรบรูณ์ และท่ีเมืองภูเขียว ชยัภูมิ และท่ีเมืองนครราชสีมาตา่งๆ ไปขายยงั
เชียงใหมแ่ละพมา่ ดงันี ้ 
 “…ศูนย์กลางใหญ่ของการซ้ือขายช้างอยู่ที่ภูเขียว ชัยภูมิ และเขต
ต าบลอื่น ข้ึนไปทางเหนือของโคราชเล็กน้อย…มีจ านวนมากที่ซ้ือกันทัว่ไป
โดยชาวตองซู่ เป็นคนใต้บงัคบัขององักฤษ ซ่ึงจะน าช้างเหล่านัน้ไปขายยงั
เชียงใหม่หรือแม้แต่ที่พม่า…”  (ดิบลิว เจ อาร์เชอร์ , 2535: 295 - 296) 
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เชน่เดียวกบับนัทึกของกรมด ารงราชานภุาพท่ีกล่าวถึงวา่มีการผสมโคกระบือ
น าไปขายถึงเมืองมะละแหม่ง เดินทางช่องสระผมผ่านไปทางมณฑล
เพชรบูรณ์ขากลับซือ้สินค้าจากเมืองมะละแหม่งมาขายท่ีน่ี (สมเด็จฯ กรม
พระยาด ารงราชานภุาพ, 2512: 47-48) 
 กล่าวโดยสรุป เส้นทางหลกัท่ีพ่อค้าโคกระบือไล่ต้อนออกไปขายมี 5 
เส้นทาง โดยแต่ละเส้นทางมีพ่อค้าน าโคกระบือไปขายมากน้อยแตกต่างกนั
ไป การเดินทางส่วนใหญ่เป็นเส้นทางท่ีต้องบุกป่าฝ่าดง ข้ามเทือกเขาท่ีมี
ความลาดชนัทกุเส้นทาง กระนัน้ก็ตามแม้การเดินทางไปค้าขายโคกระบือจะ
ล าบากสกัเพียงไร เม่ือเทียบกับราคาซือ้ขายท่ีมีก าไรค่อนข้างสงู รวมทัง้การ
เดินทางไกลแบบนีก็้เป็นการเปิดโลกทัศน์ทางสังคมของตัวเอง เราจึงเห็น
พ่อค้าโคกระบือต่างแวะเวียนไล่ต้อนโคกระบือผ่านเส้นทางเหล่านีไ้ปขาย
ตามท่ีตา่งๆ อยูม่ิขาด 
  
 3.3 ตลาดซือ้ขายโคกระบือ 
  3.3.1 ตลาดในทอ้งถ่ินอีสาน 
 ช่วงคร่ึงแรกของพทุธศตวรรษท่ี 25 อาจกล่าวได้ว่าเป็นช่วงขยายตวั
ของการค้าโคกระบือในอีสาน บนัทึกของชาวต่างชาติและข้าหลวงท่ีเข้ามา
ส ารวจหรือตรวจราชการในอีสาน มกัจะกล่าวถึงหวัเมืองท่ีแหล่งเพาะเลีย้ง
และค้าขายโคกระบือท่ีส าคญั เช่น หนองคาย หนองหาน ชนบท สกลนคร 
อบุลราชธานี เดชอดุม ภูเขียว เป็นต้น เมืองเหล่านีจ้ะเป็นทัง้แหล่งเพาะเลีย้ง
โคกระบือและแหล่งรับซือ้ขายไปในตวั โดยมีพ่อค้าพืน้เมืองและพ่อค้าชาว
ต้องสู้ เร่เข้าไปรับซือ้ถึงในท้องถ่ินและเป็นคนกลางน าโคกระบือออกสู่ตลาด
ภายนอก การค้าโคกระบือในอีสานได้รับผลดีมากขึน้ เ ม่ือทางการได้
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 ประกาศใช้ พระราชบญัญัติสัตว์พาหนะ รัตนโกสินทร์ศก 111 (พ.ศ.2435) 

และให้เมืองต่างๆ จัดตัง้ตลาดสัตว์พาหนะขึน้ในต าบลท่ีเหมาะพร้อมกับ
เจ้าหน้าท่ีประจ าตลาดนัน้ ตวัอย่างเช่น ท่ีเมืองหนองคายได้จัดตัง้ตลาดซือ้
ขายสตัว์พาหนะทัง้หมด 7 ต าบล ดงันี ้ 
 
ตารางที่  1: แสดงที่ตัง้ตลาดสัตว์พาหนะ นายตลาด และจ านวนสัตว์
พาหนะในเมืองหนองคาย พ.ศ.2434 
 

 

ต าบลที่ตัง้ตลาด 
 

นายตลาด 
 

จ านวนสัตว์/ตัว 
 

ริมวดัโพศรีในเมืองหนองคาย 
ริมบ้านเมืองคกุ 
ริมบ้านชะไคร 
ริมบ้านทุง่หลวง 
ริมบ้านผ าไผ 
ริมบ้านธาตหุลวง (ฝ่ังขวา) 
ริมบ้านหวัเชียง (ฝ่ังขวา) 

 

เพีย้เชียงเหนือ 
ท้าวอรรควงษเพีย้พรรธ์เมืองจนัทร์ 
ท้าวกตัิยเพีย้ค า 
ท้าวไซยซิตย์ท้าวมหาราช 
ท้าวไชยสารขนุพิทกัษ์ 
เพีย้เวียงแกเพีย้มหาเสนา 
ท้าวมหาราชเพีย้จิตะอามาตย์ 

 

5,000 เศษ 
4,000 เศษ 
8,000 เศษ 
6,000 เศษ 
8,000 เศษ 
8,000 เศษ 
8,000 เศษ 

รวม 47,000 เศษ 

ที่มา: (ปรับปรุงจาก ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ, “ที่จะตลาดซ้ือขายสตัว์พาหนะใน
หวัเมืองข้ึนกระทรวงมหาดไทย” เอกสารกระทรวงเกษตร กส4/958) 
  
 การจดัตัง้ตลาดสตัว์พาหนะขึน้ตามหวัเมืองนีเ้ป็นการท าให้พ่อค้าโค
กระบือมีแหล่งซือ้ขายท่ีชัดเจน ก าหนดวนัท่ีจะท าการค้าเดือนละก่ีครัง้หรือ
สปัดาห์ละก่ีครัง้เจ้าหน้าท่ีจะประกาศให้ราษฎรทราบ แต่โดยทัว่ไปพ่อค้าใน
ท้องถ่ินจะรู้ล่วงหน้ากันอยู่แล้ว ระบบนีค้ล้ายๆ กับตลาดนัดโคกระบือใน
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ปัจจุบนั ท่ีตัง้ของตลาดซือ้ขายสัตว์พาหนะนีม้ักอยู่นอกเมืองเพราะต้องใช้
พืน้ท่ีจ านวนมากในการรับรองสัตว์พาหนะท่ีจะเข้ามาท าการซือ้ขาย โดยมี
ราคาซือ้ขายกนัตามหวัเมืองตา่งๆ ดงันี ้ 
 
    ตารางท่ี 2: ราคาซือ้ขายกระบือของเมืองต่างๆ 
 

 

ปี 
 

ราคากระบือ – บาท/ตัว 
 

เมือง 
 2420 
2423 - 2424 
2424 
2431 
2434 

14-15 
                4 
                30 
                24 
                14.5 

หลม่สกั 
ยโสธร 
อรัญประเทศ 
กาฬสนิธุ์ 
หนองหาน 

           ทีม่า: (Junko Koizumi, 1990 : 144) 
 
   ตารางท่ี 3: ราคาซือ้ขายโคของเมืองต่างๆ 
 

 

ปี 
 

ราคาโค – บาท/ตัว 
 

เมือง 
2398 
2424 
2425 
2425 
2425 
2431 

            4 – 5 
           19 
           18 – 19 
           40 
           20 
           16 

ขอนแก่น ร้อยเอ็ด สวุรรณภมูิ 
พนมสารคาม 
พทุไธสง 
ปราจีนบรีุ 
เพชรบรูณ์ 
กาฬสนิธุ์ 

          ทีม่า: (Junko Koizumi, 1990: 144) 
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   3.3.2 ตลาดบริเวณทีร่าบลุ่มภาคกลาง 

 ดงัท่ีได้กล่าวไว้ในตอนต้น ภายหลงัการท าสนธิสญัญาเบาว์ร่ิงสยาม
ได้ก้าวสูเ่วทีเศรษฐกิจโลก ข้าวได้กลายมาเป็นสินค้าส าคญัและเป็นท่ีต้องการ
ของตลาดโลกมาก พืน้ท่ีการท านาบริเวณท่ีราบภาคกลางของสยามขยาย
ตัวอย่างกว้างขวาง แต่ปัจจัยการผลิตท่ีส าคัญของการท านาอย่างเช่นโค
กระบือกลบัไม่ได้มีอตัราการเพิ่มท่ีรองรับกับพืน้ท่ีนาท่ีก าลงัขยายตวั เป็นผล
ให้ราคาซือ้ขายโคกระบือเพิ่มสูงขึน้ บริเวณนีจ้ึงเป็นตลาดใหญ่ท่ีสุดของ
การค้าโคกระบือ จึงมีพ่อค้าโคกระบือจากอีสานกวาดต้อนลงมาขายยงัพืน้ท่ี
ภาคกลางอยูเ่ป็นประจ า พอ่ค้าโคกระบือจากอีสานจะเรียกบริเวณนีว้่า “เมือง
ใต้” หรือ “เมืองลา่ง” ซึง่ก็คือเขตพืน้ท่ีภาคกลางนัน่เอง ตลาดค้าขายโคกระบือ
จะกระจายไปทัว่ทัง้เมืองสระบรีุ ลพบรีุ อยธุยา ปราจีนบรีุ ชลบรีุ ราชบรีุและ
กรุงเทพฯ เป็นต้น ดงัท่ีสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพได้กล่าวถึงสภาพ
การค้าโคกระบือของพอ่ค้าจากอีสานกบัพืน้ท่ีภาคกลางวา่  
 
 ...ในหมู่ราษฎรที่มาหามีพม่า 3 คน ซ่ึงมารับซ้ือกระบือลงไปขาย

ข้างใต้ ไต่ถามถึงหนทางที่ไป ว่าลงทางช่องตะโกเพราะเป็นทางทีมี่
น ้าบริบูรณ์กว่าทางอื่น กระบือที่พาลงไปปีละครั้ง อยู่ในระหว่าง
เดือน 3 เดือน 4 คราวหน่ึงถึง 800 – 900 ตวั ลงไปขายทางเมือง
พนมสารคาม เมืองพนสันิคมบ้าง ไปเมืองมินบุรีบ้าง และกรุงเก่า
บ้าง ไต่ถามถึงการพิทกัษ์รักษากระบือเวลาเดินทางเปลี่ยว ว่าใช้
กระบวนเฝ้ารายกันเป็นวงรอบฝูงกระบือ ถ้าจะมีคอกส าหรับ
กระบือพกั ควรมีที่ปากดงแห่งหน่ึง กลางเขาแห่งหน่ึง และเชิงเขา
อีกแห่งหน่ึง และที่ๆ ต้องการน ้าเวลานี้ คือในเขตมณฑลปราจีนบรีุ
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ทีเ่ชิงเขาลงช่องตะโกแล้วแห่งหน่ึง ทีล่ะหานทรายแห่งหน่ึง... (สมเด็จฯ 
กรมพระยาด ารงราชานภุาพ, 2512: 46-47) 

 
 ราคาโคกระบือจะสงูเม่ือไปขายยงัแหลง่ปลกูข้าวส าคญัๆ โดยเฉพาะ
ในเขตทุ่งรังสิตท่ีเน้นการปลูกข้าวเป็นหลกัทัง้ยงัมีแรงงานอีสานเป็นจ านวน
มาก ราคากระบือบริเวณนีจ้ะดีเป็นพิเศษ เห็นได้จากราคากระบือและบริเวณ
ใกล้เคียงท่ีส่งมาจากโคราชฝงูหนึ่งประมาณ 500 ตวัมีราคาแตกต่างกันตาม
คณุภาพดงันี ้(สนุทรี อาสะไวย์, 2530: 120) 
 
 พ.ศ.    ราคากระบือ (บาท) / ตัว 
 2436     40 - 50 
 2443     50 - 100 
 2448     70 - 120 
 
 นอกจากนัน้ ตลาดบริเวณท่ีราบลุ่มภาคกลางยงัเป็นแหล่งรวบรวม
และส่งออกโคกระบือไปยงัตา่งประเทศ ท่ีส าคญั เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง รวมไป
ถึงพมา่ เป็นต้น 
  3.3.3 ตลาดบริเวณพม่าในอาณานิคมองักฤษ 
 หลงัองักฤษเข้ายึดครองพม่าทางตอนใต้ส าเร็จเม่ือปี พ.ศ.2369 และ
ได้ตัง้สถานีการค้าขึน้ท่ีเมืองมะละแหม่ง เมืองของคนอังกฤษในพม่าแห่งนี ้
กลายเป็นแหล่งรับซือ้ไม้ซุงและปศุสัตว์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในช่วงเวลานัน้ ความ
ต้องการปศุสัตว์ในพม่าขยายตวัพร้อมกับการเพิ่มขึน้ของผู้คนท่ีเข้ามาเป็น
แรงงานในภาคการเกษตร ภายหลงัท่ีมีการขยายพืน้ท่ีปลูกข้าวออกไปอย่าง
กว้างขวางในเขตพม่าตอนล่าง ปศสุตัว์ส่วนหนึ่งนอกจากใช้เป็นแรงงานใน
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 ภาคการเกษตรยังใช้เพ่ือการบริโภคของเหล่าทหารรับจ้างอังกฤษและ

ประชากรท่ีอพยพเข้ามาท าการประกอบอาชีพรับจ้างอ่ืนๆ ในพม่า และยงัใช้
เป็นพาหนะล าเลียงสินค้าไปยงัเขตหบุเขาทางตอนเหนือท่ีการคมนาคมเข้าถึง
ล าบาก 
  ความต้องการโคกระบือของพมา่ในช่วงนีเ้อง สอดคล้องกบัหลกัฐาน
ร่วมสมยัท่ีกล่าวถึงการเข้ามาซือ้โคกระบือในอีสานเพ่ือเอาไปขายยงัพม่าของ
พ่อค้าชาวต้องสู้ ท่ีเป็นคนในบงัคบัขององักฤษตัง้แต่ปลายพทุธศตวรรษท่ี 24 
แล้ว ความสมัพนัธ์ของการค้าโคกระบือระหว่างพม่ากับอีสานไม่อาจทราบ
ปริมาณท่ีแน่นอนได้ เพราะส่วนใหญ่พ่อค้าชาวต้องสู้ ท่ีน าโคกระบือออกไป
ขายนัน้เป็นพ่อค้ารายย่อย เดินทางเป็นกองคาราวาน หลกัฐานใบบอกจาก
หวัเมืองในอีสานท่ีส่งมายงัราชส านกับนัทึกเพียงรายช่ือพ่อค้าและจ านวนโค
กระบือท่ีซือ้เท่านัน้ ส่วนใหญ่จะมีตัง้แตห่ลกัสิบตวัไปจนถึงหลกัหลายร้อยตวั 
ดงัการคาดคะเนของกงสลุองักฤษท่ีรายงานเก่ียวกบัการค้า เม่ือปี พ.ศ.2422 
ว่า “…มีการค้าโคกระบืออย่างใหญ่โตกับชาวพม่าในบงัคบัขององักฤษ ซ่ึง
ข้าพเจ้าไม่สามารถจะได้รับสถิติที่เชื่อถือได้ การค้านี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่
คือบุคคลในบงัคบัขององักฤษจากพม่าที่เดินทางเป็นคณะเข้ามาค้าขาย…” 
(Junko Koizumi, 1990: 145) ยงัมีบนัทึกจากรายงานการค้าขององักฤษอีก
ว่า ในช่วงกลางทศวรรษท่ี 2420 มีการประมาณกนัว่าโคกระบือจากอีสานถกู
ส่งออกไปยังพม่าอาณานิคมของอังกฤษกว่า 40,000 ตัว คิดเป็น 4 เท่าท่ี
สง่ออกมาจากกรุงเทพฯ (Junko Koizumi, 1990: 145) 
 เส้นทางการค้าโคกระบือระหว่างอีสานกับพม่านัน้พ่อค้าต้องสู้ จะใช้
เส้นทางผ่านเมืองนครราชสีมา เมืองภูเขียว ชยัภูมิ เข้าสู่บริเวณลุ่มน า้ป่าสกั
ตอนบน ทางเมืองหลม่สกั-เพชรบรูณ์ ไประแหง ก่อนจะเข้าเขตแดนพมา่ แตก็่
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มีพ่อค้าบางส่วนเลือกท่ีใช้เส้นทางลงไปลุ่มแม่น า้เจ้าพระยาหรือกรุงเทพฯ 
อาจจะแวะขายโคกระบือบริเวณนัน้ และตรงไปยังกาญจนบุรีเข้าเขตแดน
พมา่อีกทางหนึง่ 
  3.3.4 ตลาดบริเวณดินแดนในอาณานิคมฝรั่งเศส  
 โคกระบือเป็นสินค้าท่ีส าคญัอย่างหนึ่งของการค้าระหว่างหวัเมืองใน
อีสานกบัหวัเมืองในดินแดนอาณานิคมของฝร่ังเศส ทัง้หวัเมืองฝ่ังซ้ายแม่น า้
โขงและหวัเมืองเขมร พ่อค้าส่วนใหญ่ท่ีกวาดต้อนโคกระบือไปขายยงัเขมรมี
ทัง้พ่อค้าพืน้เมืองและพ่อค้าต้องสู้  เอเจียน แอมอนิเย พบชาวพม่าและลาว
กองคาราวานกระบือ 800 ตัว (เอเจียน แอมอนิเย , 2541: 221) ใกล้ๆ 
กบัเทือกเขาพนมดงรัก สนันิษฐานว่าพ่อค้ากลุ่มนีน้่าจะไล่ต้อนกระบือเพ่ือไป
ขายยงัเขมร การค้าโคกระบือระหว่างอีสานกบัหวัเมืองเขมรไม่ทราบปริมาณ
ท่ีแน่นอน แตมี่พ่อค้าโคกระบือกวาดต้อนไปขายอยู่เสมอ ดงัท่ีพระพิไชสนุทร
สงครามปลดัเมืองขขุนัธ์ได้รายงานเร่ืองนีแ้ก่ข้าหลวงจากกรุงเทพฯเม่ือปี พ.ศ.
2434 ไว้ว่า “...ข้าพเจ้าได้พบกบัลาวลูกค้าเมืองอุบลราชธานี กลบัมาแต่ไป
ขายกระบือเมืองเขมรในบ ารุงฝรั่งเสศ…ข้าพเจ้าได้ถามพวกลาวลูกค้าว่าได้
กระบือไปขายมากน้อยเท่าใด พวกลาวลูกค้าบอกแก่ข้าพเจ้าว่าได้กระบือไป
ขาย 400 เศษ ม้าหลายสิบม้า...” ลาวลูกค้ากลุ่มนีย้ังได้น าม้าโคกระบือ
ออกไปขายอยู่เสมอมิได้ขาด (ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ , “ใบบอก 
เมืองขขุนัธ์ (ร.ศ.110),” เอกสารรัชกาลท่ี 5, ร.5 ม.2.12ก/4.) 
 การค้าโคกระบือระหว่างพ่อค้าจากอีสานท่ีจะน าโคกระบือไปขายยงั
ตลาดบริเวณนี ้เร่ิมประสบกับความยุ่งยาก หลงัจากท่ีหวัเมืองฝ่ังซ้ายแม่น า้
โขงตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของฝร่ังเม่ือปี พ.ศ.2436 และหวัเมืองเขมรกับ
ลาวตอนใต้ในทศวรรษท่ี 2440 โดยเฉพาะปัญหาเก่ียวกับการเก็บภาษีผ่าน
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 ด่านและการท าตั๋วพิมพ์รูปพรรณ นอกจากนัน้ ปัญหาเร่ืองเขตแดนก็เป็น

ปัญหาส าคญัท่ีส่งผลต่อการค้าโคกระบือ โดยเฉพาะพืน้ท่ีระหว่างดินแดน
อีสานกับเขตแดนของอาณานิคมฝร่ังเศส เส้นทางไล่ต้อนโคกระบือผ่าน
เทือกเขาพนมดงรักท่ีช่องเสม็ดไปขายยงัหวัเมืองเขมรมีพ่อค้าน าโคกระบือไป
ขายน้อยลง ทางการสยามตระหนกัถึงเร่ืองนีเ้ป็นอย่างดี จึงได้ส่งเจ้าหน้าท่ี
และวิศวกรข้ามมาส ารวจและปรับปรุงเส้นทางบริเวณชอ่งตะโกอย่างเร่งดว่น 
(ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, “เร่ืองจะตดัทางช่องตะโก (นครราชสีมา-
ปราจีณบรีุ) 16 ม.ค.126 - 9 เม.ย. 128,” เอกสารรัชกาลท่ี 5, มร.5 ยธ. 9/106) 
เพ่ือดึงพ่อค้าให้น าสินค้าต่างๆ รวมทัง้โคกระบือเข้ามาขายภายในพระราช
อาณาเขตมากกวา่ท่ีจะไปยงัเขตแดนของฝร่ังเศส 
  
4. บทสรุป  
 จากการศกึษาการค้าโคกระบือในอีสานต้นพทุธศตวรรษท่ี 25 พบว่า
การค้าโคกระบืออยู่ในช่วงขยายตวัทางการค้า ภายในดินแดนอีสานได้เกิด
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีส าคัญ ผลของสนธิสัญญาเบาว์ร่ิงช่วย
กระตุ้นให้เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบการส่งส่วยท่ีหวัเมืองอีสานต้องส่งไป
ยงัราชส านกัสยาม โดยมีความต้องการส่วยกระบือจ านวนมากมาแทนส่วย
ของป่า และเร่ิมมีการซือ้ขายโคกระบือกนัอย่างกว้างขวาง นอกจากนัน้สภาพ
เศรษฐกิจสงัคมของดินแดนภาคพืน้ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีเกิดการ
เปล่ียนแปลงขนานใหญ่คล้ายๆ กนั ในพืน้ท่ีลุม่น า้ส าคญัทัง้อิระวดี ปากแมน่ า้
โขงและทะเลสาบเขมร รวมไปถึงลุ่มน า้เจ้าพระยา จากพืน้ท่ีรกร้างว่างเปล่า
ได้กลายเป็นแหล่งเพาะปลูกและค้าข้าวท่ีส าคญัของโลก เม่ือมองภาพรวม
ปัจจัยการผลิตข้าวท่ีส าคัญอย่าง โคกระบือ เองนัน้มีไม่เพียงพอ ท าให้โค
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กระบือท่ีมีอยู่เป็นจ านวนมากในดินแดนอีสานเป็นท่ีต้องการขึน้มา ปรากฏ
หลกัฐานวา่มีพอ่ค้าน าโคกระบือจากอีสานไปค้าขายยงัตลาดตา่งๆ ทัง้ภายใน
และภายนอกภูมิภาคอยู่เสมอ การขยายตวัของการค้าโคกระบือในช่วงนีย้งั
ท าให้พอ่ค้าท่ีเข้ามาท าการค้าหลากหลายกลุม่ ทัง้กลุม่พอ่ในท้องถ่ิน และจาก
ภายนอก โดยเพาะกลุ่มพ่อค้าชาวกุลาหรือต้องสู้ ท่ีมีบทบาทมากจากการ
อาศยัสิทธิพิเศษทางการค้าจากข้อตกลงท่ีสยามท ากบัชาตติะวนัตก 
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการพฒันาแผนชมุชน (แผนพฒันา 3 ปี ระหว่าง พ.ศ.2557 – พ.ศ. 
2560)  บ้านทุ่งแร่ ต าบลหมมู่น อ าเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี  งานวิจยันีเ้ป็น
การวิจยัวิจยัแบบผสมผสานระหวา่งการวิจยัเชิงคณุภาพ และการวิจยัวิจยัเชิง
ปฏิบตัิการ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมลูในช่วงเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2557 
ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง คือ คณะกรรมการหมูบ้่านท่ีสามารถมีส่วนร่วมใน
การพฒันาแผนชมุชน จ านวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษา คือ การจดั
เวทีชาวบ้าน จ านวน 3 ครัง้ 
 ผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นไปในรูปแบบ  
การชักน า โดยมีกระบวนการ 1) ประชุมชีแ้จงกิจกรรม โดยเกิดจากความ
ต้องการของผู้ น าชุมชนเรียกประชุมคณะกรรมหมู่บ้าน ในการหารือเพ่ือ
พัฒนาแผนชุมชนเดิมให้ทันต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 2) จัดเวที
                                                           

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ ากลุม่วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี   
ส านกัวชิาศกึษาทัว่ไป มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี e-mail: daow555@windowslive.com 
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Muang District, Udon Thani Province 
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ชาวบ้าน เพ่ือใช้เป็นเวทีการเรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน จ านวน  
3 ครั ง้  ครั ง้แรก เ พ่ือสร้างความเข้าใจ และพัฒนาแผนชุมชน โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของชมุชน และการทบทวนแผนชมุชนเดิม มีผู้ เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 30 คน (100%) ครัง้ท่ี 2 น าข้อมลูท่ีได้จากการประชมุครัง้ท่ี 
1 มาใช้ปรับแผนชุมชนให้มีความเหมาะสมและทันกับสถานการณ์ปัจจุบนั 
จัดท าร่างแผนชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน มีผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมในครัง้นี ้จ านวน 21 คน (70%) และครัง้ท่ี 3 น าร่างแผนชุมชนท่ีได้
จากกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน มาทบทวนและพูดคยุเพ่ือให้สมบูรณ์
มากท่ีสดุ และสรุปแผนชมุชนท่ีจะใช้จริง มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมในครัง้นี ้จ านวน 
21 คน (70%) 
ค าส าคัญ: การมีสว่นร่วมของชมุชน  รูปแบบการมีสว่นร่วมของชมุชน 
 
Abstract 
 
 This study was conducted to investigate the community 
participation model indicated in a three-year community development 
plan between 2014 -  2017 at Ban Thung Rae, Mu Mon Sub-District, 
Muang District, Udon Thani Province. This is an action research; 
besides, qualitative research is also included. Data collection was 
practiced from January 2015 to December 2015. The populations were 
3 0  village committees who were able to participate in community 
development plan. Establishing local voices for three times was added 
as research instrument in order to acquire effective data. 
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  The findings found that the community participation was in 
persuasion pattern resulted from meeting arrangement and local 
voices establishment. The meeting arrangement was from needs of a 
village headman who asked all village committees to participate in the 
meeting for making consultation and agreement on adjusting and 
developing the ex-community development plan to pursue present 
situations. The local voices which aimed to examine the community 
participation of the village committees were practiced for three times. 
The first local voices comprised of 30 village committees (100%) was 
for making understanding and developing community development 
plan through community participation model and reviewing the ex-
community development plan. The second local voices consisted of 
21 village committees (70%) was from adjusting concluded data of the 
first local voices to pursue the present situation through community 
participation model, so a draft of new community development plan 
was created. The third local voices involved 21 village committees 
(70% was done by reviewing, reconsidering, and making an 
agreement to transform the draft of new community development plan 
to a complete one; moreover, conclusion of a new complete 
community development plan was also added.                     
Keywords: Community Participation, Community Participation Model 
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บทน า 
 ในปัจจบุนัประเทศไทย มีความพยายามท่ีจะพฒันาประเทศ โดยมุ่ง
ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนเกิดการเรียนรู้และใช้ประสบการณ์จาก 
การด าเนินชีวิตและการอยู่ ร่วมกันในสังคมมาเป็นตัวช่วยในการเข้าสู่
กระบวนการพัฒนาชุมชน ซึ่งแผนพฒันาชุมชน เป็นสิ่งท่ีชีใ้ห้เห็นถึงปัญหา
และความต้องการของท้อง ถ่ิน เป็นเคร่ืองมือหนึ่ง ท่ีช่วยให้ชุมชนเกิด 
การพัฒนาในด้านต่างๆ ตามท่ีชุมชนได้มีการวางแผนในกิจกรรมต่างๆ  
ท่ีชมุชนต้องการพฒันา โดยแผนชมุชนมีความเก่ียวเน่ืองในภาพรวมของการ
พัฒนาประเทศ ทัง้จากแผนระดับชาติ สู่ระดับหน่วยงาน และระดับพืน้ท่ี  
โดยน าความต้องการของทุกภาคส่วนมาใช้เป็นข้อมูลพืน้ฐานในการจัดท า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัด และแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีของจังหวัด  
มีการใช้กระบวนการจดัท าแผนชมุชน แผนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แผน-
อ าเภอ และแผนจงัหวดั ดงันัน้ แผนชุมชน ถือเป็นกลไกท่ีส าคญัท่ีท าให้เกิด
กิจกรรมการพัฒนาท่ีเกิดขึน้จากคนในชุมชน โดยใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาชุมชนหรือท้องถ่ินของตนเอง ให้เป็นไปตามท่ีต้องการและสามารถ
แก้ปัญหาท่ีชมุชนเผชิญอยูร่่วมกนัได้ 
 ในการจัดท าแผนชุมชน มีแนวคิดพืน้ฐานจากรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ท่ีได้ก าหนดการกระจายอ านาจให้ท้องถ่ิน
พึ่งตนเองและตดัสินใจในกิจการท้องถ่ินได้เองและให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การก าหนดนโยบายการตดัสินใจทางการเมืองการวางแผนพฒันาเศรษฐกิจ 
สงัคม และการเมือง รวมทัง้การแก้ไขปัญหาความยากจน ท่ีต้องมุ่งเสริมสร้าง
ความสามารถในการจดัการปัญหาชมุชน โดยชมุชนและเพ่ือชมุชน โดยใช้ทนุ
ทางสงัคม ทนุทางวฒันธรรม ทนุทางทรัพยากรและภมูิปัญญาท้องถ่ิน ซึง่เป็น



 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2559 

155 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแผนชุมชน กรณีบ้านทุ่งแร่ ต าบลหมูม่น 
อ าเภอเมอืง จังหวัดอุดรธานี 
 
 ศกัยภาพของชุมชนมาสร้างกระบวนการพฒันาการเรียนรู้ของชมุชนร่วมกัน 
โดยการจดัท าแผนชุมชนเพ่ือใช้เป็นแนวทางการพฒันาและแก้ไขปัญหา ซึ่ง
จะน าไปสู่การสร้างชุมชนท่ีมีความเข้มแข็งและเอาชนะความยากจนได้ 
(กระทรวงมหาดไทย, 2548) จากแนวคิดพืน้ฐานนีน้ าไปสู่การขบวนการ
วิเคราะห์วินิจฉัยปัญหาว่าคืออะไร และจะท าอย่างไร โดยคนในชุมชนได้มา
ร่วมกันคิด ร่วมก าหนดแนวทาง และกิจกรรมการพฒันาของชุมชน โดยยึด
หลักการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก ด้วยการค านึงถึงศักยภาพ 
ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วฒันธรรม และสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ินเป็นหลกั 
ซึ่งบางกิจกรรมท่ีชุมชนไม่สามารถท าเองได้ ก็สามารถขอรับการสนับสนุน
จากหน่วยงานภายนอกได้ โดยชุมชนเสนอแผนชุมชนเข้าเป็นแผนของ
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) หรือแผนงาน/โครงการของราชการได้ แผน
ชุมชนมีช่ือเรียกแตกต่างกันตามความเข้าใจของแต่ละท้องถ่ิน อาทิ แผน
แม่บทชุมชน แผนชุมชนพึ่งตนเอง แผนชีวิต เป็นต้น (กระทรวงมหาดไทย , 
2549) ดงันัน้ กระบวนการจดัท าแผนชมุชนเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบตัิจริง 
และเป็นกระบวนการทางปัญญาท่ีทรงพลงัท่ีจะชว่ยพฒันาชมุชนให้เกิดความ
ยัง่ยืนได้ 
 ชุมชนบ้านทุ่งแร่ หมู่ 4 ต าบลหมูม่น อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
เป็นพืน้ท่ีท่ีมีปัญหาในการพฒันาชุมชนในด้านต่างๆ ทัง้ทางด้านอาชีพหลกั
ของชมุชน คือ ท านา ท่ีมีการประสบกบัภยัธรรมชาติ คือ พืน้ท่ีทางการเกษตร
ของชุมชนประสบกับภัยน า้ท่วม เกิดการสูญเสียผลผลิตทางการเกษตร 
นอกจากนีจ้ากแผนพฒันาชมุชนท่ีผ่านมายงัไม่สามารถแก้ไขปัญหาท่ีแท้จริง
ของชมุชนได้ ยงัส่งผลให้ชมุชนบ้านทุ่งแร่กลายเป็นหมู่บ้านท่ีมีฐานะยากจน
ท่ีสุดในพืน้ท่ีการบริหารการปกครองส่วนท้องถ่ินต าบลหมูม่น ดงันัน้ เพ่ือให้
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ชมุชนบ้านทุ่งแร่ มีการพฒันาตนเองให้รอดพ้นจากความยากจน และปัญหา
ตา่งๆ ท่ีชมุชนต้องเผชิญ และกลายเป็นชมุชนเข้มแข็ง ผู้วิจยัจึงมีความสนใจ
ศกึษาลกัษณะการมีสว่นร่วมของชมุชนในการพฒันาแผนชมุชน เพ่ือให้ชมุชน
ได้เรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วมจากการปฏิบตัิจริง โดยใช้กระบวนการมีส่วน
ร่วมจากการพฒันาแผน 3 ปี ระหวา่ง พ.ศ.2557 - 2560 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาแผนชมุชน 
(แผนพฒันา 3 ปี ระหวา่ง พ.ศ.2557 – พ.ศ.2560) บ้านทุง่แร่ หมู ่4 ต าบลหมู
มน่ อ าเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแผนชุมชน กรณี บ้านทุ่งแร่ 
หมู่ 4 ต าบลหมูม่น อ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี จะท าการศึกษาถึงรูปแบบ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาแผนชมุชน (แผนพฒันา 3 ปี ระหว่าง 
พ.ศ.2557 – พ.ศ.2560) และอธิบายถึงอิทธิพลท่ีมีผลต่อกระบวนการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาแผนชุมชนบ้านทุ่งแร่ หมู่ 4 ต าบลหมูม่น อ าเภอเมือง 
จงัหวดัอดุรธานี 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 บทความเร่ืองนีมี้ศพัท์เฉพาะท่ีส าคญั คือ “การมีส่วนร่วมของชมุชน”
(Community Participation) ซึ่งหมายถึง กระบวนการท่ีชุมชนได้เข้ามามี
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 บทบาทในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมด าเนินการ ร่วมรับผล และร่วมประเมินผล
ในโครงการหรือกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในชมุชน 
 และ “รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน” (Community Participation 
Model) คือ ลักษณะของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแผนชุมชน 
โดยแบง่ออกได้เป็น 3 รูปแบบ (United Nation Organization, 1981) 
 1) การมีส่วนร่วมแบบเป็นไปเอง เป็นการมีส่วนร่วมในรูปแบบ
อาสาสมคัรหรือการรวมตวักนัเพ่ือแก้ไขปัญหาในกลุม่ของตนเอง 
 2) การมีส่วนร่วมแบบใช้การชักน า เป็นการมีส่วนร่วมโดยความ
เห็นชอบหรือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐหรือผู้ ท่ีมีอ านาจหรือมีความ
เก่ียวข้อง 
 3) การมีส่วนร่วมแบบใช้การบังคับ เป็นการมีส่วนร่วมภายใต้ 
การด าเนินงานของนโยบายหรือมีสว่นในการรับผิดในการหน้าท่ี 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 งานวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยวิจัยแบบผสมผสาน ระหว่างการวิจัยเชิง
คณุภาพ และการวิจยัวิจยัเชิงปฏิบตัิการ โดยมีกระบวนการด าเนินการวิจัย 
(เก็บรวบรวมข้อมลูในชว่งเดือนมกราคม – ธนัวาคม พ.ศ.2557) ดงันี ้
 1. พืน้ท่ีท่ีใช้ในการศกึษา 

บ้านทุง่แร่ หมู ่4 ต าบลหมมูน่ อ าเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี ดงัภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 ภาพถ่ายดาวเทียมบ้านทุ่งแร่หมู่ 4 ต าบลหมูม่น อ าเภอเมือง จังหวดัอดุธานี 
ทีม่า: https://maps.google.co.th/maps?hl=th&tab=wl, 2013. 
  

2. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศกึษา คือ ประชาชนท่ีอาศยัในพืน้ท่ีบ้านทา่แร่ ท่ี
สามารถให้ข้อมูลพืน้ฐานของชุมชน และเป็นผู้ มีส่วนร่วมในการพฒันาแผน
ชมุชนของตนเองได้ กลุ่มประชากร คือ กลุ่มผู้ ท่ีสามารถพฒันาแผนชมุชนได้ 
คือ ผู้น าชมุชน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ชว่ย คณะกรรมการหมูบ้่าน จ านวน 30 คน  
 3. วิธีการด าเนินการ ดงันี ้
 การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีเกิดจากกระบวนการพัฒนาแผนชุมชน โดยใช้วิ ธีการสังเกต 
การสมัภาษณ์ และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษา คือ การจดัเวทีชาวบ้าน (Local 
Voices) จ านวนครัง้ในการจดัเวทีชาวบ้าน จ านวน 3 ครัง้ ได้แก่ 1) ครัง้ท่ี 1 ณ 
บ้านพอ่ผู้ใหญ่ บญุสง่ ดีเลิศ วนัท่ี 23 มีนาคม 2557 จ านวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 
30 คน 2) ครัง้ท่ี 2 ณ บ้านพ่อผู้ ใหญ่ บญุส่ง ดีเลิศ วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2557 
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 จ านวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 21 คน และ 3) ครัง้ท่ี 3 ณ ศาลาวดัทุง่สวา่ง บ้านทุง่
แร่ วนัท่ี 14 กรกฎาคม 2557 จ านวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 21 คน (รูปท่ี 2 - 4) 
 4. การวิเคราะห์ข้อมลู 
 เป็นการวิเคราะห์เชิงเนือ้หา (Content Analysis) โดยพิจารณาจาก
ข้อมลูท่ีมีการเก็บรวบรวมจากกลุ่มตวัอย่างและการจดัเวทีชาวบ้าน ส่วนสถิติ
ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และคา่ร้อยละ (Percentage) 
    
    
 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2 การประชมุครัง้ที ่1 ณ บา้นพ่อผูใ้หญ่ บญุส่ง ดีเลิศ วนัที ่23 มีนาคม 2557 
จ านวนผูเ้ข้าร่วมเวที 30 คน 
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ภาพที ่3 การประชมุครัง้ที ่2 ณ บา้นพ่อผูใ้หญ่ บญุส่ง ดีเลิศ วนัที ่24 พฤษภาคม 2557 
 
 
 
   
 
 
 
 
  ภาพที ่4 การประชมุครัง้ที ่3 ณ ศาลาวดัทุ่งสว่าง บา้นทุ่งแร่ วนัที ่14 กรกฎาคม 2557  
 
ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นไปในรูปแบบ  
การชกัน า (Induced Participation) ซึง่เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมโดยการชกัน า
ของผู้ น าชุมชน ท่ีมีความต้องการในการปรับปรุงแผนชุมชนให้ทันกับ
สถานการณ์ปัจจบุนั โดยมีกระบวนการเข้าร่วม ดงันี ้(ภาพท่ี 5) 
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  1. ประชุมชีแ้จงกิจกรรม โดยเกิดจากความต้องการของผู้น าชุมชน 
คือ พ่อผู้ ใหญ่บุญส่ง ดีเลิศ (ซึ่งท่านได้เสียชีวิตลงในช่วงการจดัเวทีครัง้ท่ี 2) 
เรียกประชมุคณะกรรมหมู่บ้าน ในการหารือเพ่ือพฒันาแผนชมุชนเดิมให้ทนั
ตอ่สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป  
 2. จดัเวทีชาวบ้าน เพ่ือใช้เป็นเวทีการเรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วม
ของชมุชน ลกัษณะการจดักระบวนการเป็นไปในลกัษณะการตัง้ค าถามและ
ให้ผู้ เข้าร่วมแลกเปล่ียนความรู้เพ่ือใช้ประกอบการพฒันาแผนชมุชน โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) ซึ่งก าหนดความต้องการของ
ชุมชน โดยเน้นปัญหาเร่งด่วน และโครงการท่ีต้องด าเนินการ การจัดเวที
ชาวบ้านในครัง้นี ้จดัขึน้ 3 ครัง้ ดงันี ้
  1) ครัง้ท่ี 1 เพ่ือสร้างความเข้าใจ และพัฒนาแผนชุมชน 
ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชมุชน โดยการทบทวงแผนชมุชนเดิม วิเคราะห์
สถานการณ์ตามเทคนิคการวิเคราะห์ SWOT และสรุปข้อมูลท่ีได้จากการ
ประชมุ มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมในครัง้นี ้จ านวน 30 คน ซึ่งเป็นคณะกรรมการใน
ชมุชน คดิเป็นร้อยละ 100 จากจ านวนคณะกรรมการทัง้หมดในชมุชน 
  2) ครัง้ท่ี 2 น าข้อมูลท่ีได้จากการประชุมครัง้ท่ี 1 มาใช้ปรับ
แผนชมุชนให้มีความเหมาะสมและทนักบัสถานการณ์ปัจจบุนั จดัท าร่างแผน
ชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (แผนพฒันา 3 ปี ระหว่าง พ.ศ. 
2557– พ.ศ.2560) มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมในครัง้นี ้จ านวนทัง้สิน้ 21 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 70 จากจ านวนคณะกรรมการทัง้หมดในชมุชน 
  3) ครัง้ท่ี 3 น าร่างแผนชมุชนท่ีได้จากกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชมุชน มาทบทวนและพดูคยุเพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีสมบรูณ์มากท่ีสดุ และสรุป
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ภาพที ่5 รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของชมุชนแบบการชกัน า (Participation 
of induced) 

โดยเกิดจากความต้องการ

ของผู้น าชมุชน 

ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ 
SWOT (SWOT Analysis)           

จดัท าร่างแผนชมุชนโดย 
กระบวนการมีส่วนร่วมของ 
ชมุชน(แผนพฒันา 3 ปี 
ระหว่าง พ.ศ.2557- 2560 
โดยใช้ข้อมลูที่ได้จากการ
ประชมุครัง้ที่ 1 

แผนชมุชนที่เกิดจากกระบวนการ

มีสว่นร่วมของชมุชน 

สร้างความเข้าใจ  
การทบทวนแผนชมุชนเดิม 
วิเคราะห์สถานการณ์ 

น าร่างแผนชมุชนโดย 
กระบวนการมีส่วนร่วม 
ของชมุชนมาทบทวน 
และพดูคยุเพ่ือให้สมบรูณ์ 
มากที่สดุ และสรุปแผน
ชมุชนท่ีจะใช้จริงในปัจจบุนั 
 

แผนชมุชนท่ีจะใช้จริง มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมในครัง้นี ้จ านวนทัง้สิน้ 21 คน คดิเป็น
ร้อยละ 70 จากจ านวนคณะกรรมการทัง้หมดในชมุชน 
 
 การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นไปในลกัษณะการชกัน า Participation of induced 

 

                                           

                                                                                      

                                             

                                                       
                                        

                                                           

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ประชมุชนชีแ้จงกิจกรรม 

วิเคราะห์ความต้องการ

และปัญหาของชมุชน 

อิทธิพลที่มีผลตอ่การมี

สว่นร่วมของชมุชน 

จดัเวทีชาวบ้าน จดัเวทีชาวบ้านครัง้ที่ 1 

จดัเวทีชาวบ้านครัง้ที่ 2 

จดัเวทีชาวบ้านครัง้ที่ 3 



 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2559 

163 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแผนชุมชน กรณีบ้านทุ่งแร่ ต าบลหมูม่น 
อ าเภอเมอืง จังหวัดอุดรธานี 
 
 อภปิรายผล 
 จากการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านทุ่งแร่ เป็นไปใน
ลักษณะการมีส่วนร่วมแบบการชักน า ( Induced Participation) (United 
Nations, 1981) ซึ่งเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมโดยการชกัน าของผู้น าชมุชน ท่ีมี
ความต้องการพัฒนาหมู่บ้านในด้านต่างๆ ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วฒันธรรม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ชมุชนพ้นจากปัญหาตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ภายใน
ชมุชนให้ได้มากท่ีสุด ดงันัน้ ผู้น าชมุชน น าโดยผู้ ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน
และคณะกรรมการหมู่บ้าน จึงรวมตวักันเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชุมชน 
ซึ่งสอดคล้องกบัการศกึษาของจิรศกัดิ์ สีใจเจริญ (2543) ท่ีผู้น าชมุชนถือเป็น
บคุคลท่ีส าคญัท่ีท าให้เกิดการมีสว่นร่วม  

ทัง้นี ้เน่ืองจากผู้ ท่ีมีบทบาทเป็นผู้น าชมุชนเปรียบเสมือนเป็นตวัแทน
ของชาวบ้านท่ีต้องพฒันาชมุชนในด้านตา่งๆ ดงันัน้ การมีสว่นร่วมในรูปแบบ
ท่ีมีผู้น าเป็นผู้ชกัน า ถือเป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมท่ีเน้นการพฒันาพืน้ท่ี 
(ชุลีพร วิมุกตานนท์, 2522; กรรณิกา ชมดี, 2524) และเป็นลักษณะการมี
ส่วนร่วมท่ีสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในประเทศท่ีก าลังพัฒนา (Wen Jun Li. 
2006; Tosun, 2000; Zakus and Lysack, 1998) โดยเฉพาะประเทศไทยท่ี
พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นการมีส่วนแบบชกัน า โดยมี
ผู้น าชุมชน หรือหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้าไปมีบทบาท
ส าคญัในการมีส่วนร่วมและการพฒันาในด้านต่างๆ (นเรศ คงโต และคณะ, 
2557; ทวีศลิป์ กลุนภาดล, 2550; สมลกัษณา ไชยเสริฐ, 2549; Wen Jun Li. 
2006) ซึ่งการมีส่วนร่วมในลกัษณะนีมี้ความส าคญักบัประเทศท่ีก าลงัพฒันา
เป็นอย่างมาก และผู้น าชุมชนถือเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลผลต่อกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการพฒันาแผนชมุชน ทัง้นีเ้น่ืองจากผู้น าชมุชน หรือหน่วยงานรัฐ 
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ถือเป็นบคุคลหรือองค์การท่ีมีบทบาทส าคญัอยา่งยิ่งในการสร้างกระบวนการ
มีสว่นร่วมในชมุชน เพ่ือให้เกิดความเช่ือมัน่และไว้วางใจของสมาชิกในชมุชน 
(สมลกัษณา ไชยเสริฐ, 2549) 
 นอกจากนี ้จากจ านวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรมในทัง้ 3 ครัง้ พบว่า ในครัง้
แรก มีผู้ เข้าร่วมโครงการท่ีเป็นคณะกรรมในชุมชนทัง้ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 จากจ านวนคณะกรรมการทัง้หมดของชมุชน สว่นในครัง้ท่ี 2 และครัง้ท่ี 3 
เหลือคณะกรรมการท่ีเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70 ของ
คณะกรรมการทัง้หมดในชุมชน  ถึงแม้จะมีคณะกรรมบางส่วนหายไปจาก
การเข้าร่วมกิจกรรม แต่ส่วนใหญ่ยังเข้าร่วมกิจกรรม ทัง้ นี เ้ น่ือ งจาก
คณะกรรมการบางท่านติดภารกิจจะต้องประชุมชนกับหน่วยงานองค์การ
บริหารสว่นต าบล จงึท าให้ไมส่ามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ แตส่ว่นใหญ่ผู้ ท่ีไม่มี
ภารกิจในวนัและเวลาดงักลา่วก็เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้น าใน
การเข้าร่วมกิจกรรมในทุกครัง้ ซึ่งการมีผู้น าท่ีดี และมีความเสียสละ มีความ
ใส่ใจในการพัฒนาชุมชนของตนเอง สิ่งเหล่านีท้ าให้ลูกบ้าน หรือผู้ ท่ีอยู่
ภายใต้การปกครองเกิดความศรัทธา (ยุวดี พวงรอด, 2556; ประสิทธ์ิ สุขทวี
ทรัพย์, 2549) จึงส่งผลให้คณะกรรมการชุมชนส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมใน
ครัง้นี ้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการพฒันาพืน้ท่ี 
  1.1 หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องควรให้ความส าคญักบัแผนชมุชนท่ี
ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชมุชนในการจดัท าโครงการตา่งๆ ให้มากกว่านี ้
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 เน่ืองจากแผนพฒันาชมุชนเป็นแผนท่ีชมุชนมีความต้องการในการพฒันาของ
ตนเอง และชมุชนเป็นผู้ ท่ีต้องได้รับประโยชน์จากแผนชมุชน 
  1.2 หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องควรมีการสง่เสริมและพฒันาชมุชน
อย่างจริงจังและต่อเน่ือง พร้อมกับให้ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนให้มากขึน้ ซึ่งจะเป็นสิ่งท่ีท าให้เกิดพลังแห่งความคิดและสร้าง
ความสามคัคีในชมุชน 
 2. ข้อเสนอแนะ 
  2.1 ควรศกึษาสภาพปัญหาตา่งๆ ในชมุชน โดยใช้กระบวนการ
มีสว่นร่วมของชมุชนเพ่ือพฒันาและแก้ปัญหาให้กบัชมุชนได้อยา่งแท้จริง 
  2.2 ควรมีการศกึษาในประเด็นเดียวกันในพืน้ท่ีอ่ืนๆ เพ่ือให้
เกิดการพฒันาในชมุชนอยา่งแท้จริง 
 
กิตตกิรรมประกาศ 
 งบประมาณสนบัสนุนการวิจยั ประจ าปี 2556 จากสถาบนัวิจยัและ
พฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 
 ผู้วิจยัขอขอบพระคณุ ผู้น าชมุชน คณะกรรมการชมุชน และชาวบ้าน 
บ้านทุง่แร่ ต าบลหมมูน่ อ าเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี ท่ีให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ให้ประสบความส าเร็จ ขออุทิศแด่ คุณพ่อผู้ ใหญ่ 
บุญส่ง ดีเลิศ ท่ีได้อุทิศชีวิตในการท างานเพ่ือชุมชนจนถึงวาระสุดท้ายของ
ชีวิต เพ่ือให้ชมุชนอนัเป็นท่ีรักได้รับการพฒันาและประชาชนในชมุชนอยู่กัน
อยา่งมีความสขุ 
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 บทคัดย่อ      

บทความนีเ้ขียนขึน้เพ่ือท าการวิเคราะห์ถึง “ภูมิภาคอีสาน” จาก 3 
ปรากฏการณ์  คือ  1)  ภูมิภาคอีสานพื น้ ท่ี ท่ีถูกส ร้างแทนความจ ริง  
2) การครอบครองความเป็นเจ้า และ 3) จิตส านกึท่ีผิดพลาด ทัง้นีเ้พ่ือชีใ้ห้เห็น
ว่าพืน้ ท่ี ท่ีถูกระบุเป็นภูมิภาคอีสานนัน้ไ ด้มีการให้ความหมาย มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายไปอย่างไร และมีกระบวนการสร้างให้คนอีสานตก
เป็นเบีย้ลา่งและผู้ต ่าต้อยอยา่งไร โดยเป็นการวิเคราะห์จากมมุมองทางสงัคม
วิทยา 
 บทความนีเ้สนอว่า 1) ความหมายของ “พืน้ท่ี” ภูมิภาคอีสานมิได้
หยุดนิ่งหรือยึดติดอยู่กับความหมายในเชิงกายภาพ แต่มีการเปล่ียนแปลง 
ล่ืนไหลไปตามเง่ือนไขของความต้องการใช้ประโยชน์หรือเพ่ือต้องการท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงต่อภูมิภาค 2) กระบวนการครอบครองความเป็นเจ้า 
เป็นการสถาปนาอ านาจจากรัฐส่วนกลางและชนชัน้กลางโดยเป็นการสร้าง
เป็นชุดความรู้ อุดมการณ์ และวัฒนธรรมหลักขึน้เพ่ือเข้าครอบครองและ
ครอบง าคนอีสาน และ 3) คนอีสานท่ีรู้สึกต ่าต้อยด้อยค่า แท้จริงแล้วเป็นผล
มาจากกระบวนการสร้างภาพมายาคติ (myth) หรือภาพแทนความจริงท่ีคน
                                                           

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจ าสาขาวชิายทุธศาสตร์การพฒันา บณัฑิตวิทยาลยั  
  มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี e-mail: supee0302@hotmail.com  

อสีานในม่านมายา 
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ภายนอกพยายามสร้างและยดัเยียดขึน้ต่อภูมิภาคและผู้คนในภูมิภาคแห่งนี ้
เพ่ือเข้ามาควบคมุ ปกครอง และเปล่ียนแปลงพืน้ท่ีในภมูิภาคอีสาน  
ค าส าคัญ: อีสาน ภมูิภาค มายาคต ิ 
 
Abstract 
 This article analyzed myths about Isan region or Northeast 
Thailand in three parts: 1) scopes of Isan region, 2) outsiders’ needs 
to dominate Isan region, and 3) conscious mind of Isan people. Its 
objectives were: 1) to examine definition of Isan region and how it was 
changed, and 2) to investigate processes or strategies that made Isan 
people feel humble. Social-based analysis was used to acquire 
effective data. 
 Results found that: 
 1) Definition of Isan region did not depend on its topography, 
but it was changed according to needs of advantageous use or when 
it was needed to be changed; 
 2) Power from central government and middle-class society 
was a significant factor to dominate Isan people through knowledge 
construction, ideals and cultures; and  
 3) Conscious mind of Isan people that they were humble was 
resulted from myth of outsiders who wanted to change, dominate and 
govern Isan region.          
Keywords: Isan, Region, Myth  
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 บทน า 

 ภาคอีสานตัง้แต่อดีตเป็นภูมิภาคท่ีถูกฉายภาพไปในทางลบต่างๆ 
นานา คือถ้าไมใ่ชท่ี่ท่ีแห้งแล้งกนัดาร แผน่ดนิแตกระแหง ก็มกัจะเป็นภาพของ
ผู้คนอดอยาก ขาดการศกึษา ล้าหลงั  
 อะไรท่ีท าให้คนเรามองไปเช่นนัน้ การมองอีสานจากภาพเหล่านัน้
แล้วท าให้เข้าใจว่าเป็นอย่างนัน้จริงๆ ความรู้สึกเหล่านีเ้กิดขึน้มาได้อย่างไร 
ใครเป็นผู้สร้างความหมายท่ีว่านี ้ค าถามเหลา่นีส้มควรอย่างยิ่งท่ีผู้ เขียนจะได้
อธิบายผ่านแง่มุมต่างๆ ทางสงัคมวิทยา เพ่ือเป็นการขยายความเข้าใจและ
คล่ีคลายความสงสยัในเบือ้งต้น 
 
สังเขปอีสาน 
 “อีสาน” ถือเป็นภมูิภาคท่ีมีอารยธรรม จารีตประเพณี และภมูิศาสตร์
เฉพาะ ซึ่งถ้าหากเราย้อนประวัติศาสตร์และร่วมสมยัอยู่ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 
2500 ก่อนท่ีประเทศไทยจะออกแบบการพัฒนาประเทศตามแนวทางของ
ชาตติะวนัตก ภาคอีสานก่อนหน้านัน้ถือวา่เป็นภมูิภาคท่ีเป็นดนิแดนชายขอบ
ท่ีถกูโดดเดี่ยวจากรัฐบาลไทยมานาน 
 ในอดีตหัวเมืองต่างๆ ในแถบภูมิภาคอีสานมีความสัมพันธ์กับ
กรุงเทพฯ ในฐานะเป็นเมืองใต้การสวามิภกัดิเ์ท่านัน้ ซึง่จะต้องสง่สว่ยและถกู
เกณฑ์แรงงานทุกๆ ปี ทัง้การส่งทรัพยากรธรรมชาติ ของป่า ผลผลิตจาก
ราษฎร อีกทัง้ยงัต้องมีการเกณฑ์แรงงานไปท างานพิเศษหรือเกณฑ์พิเศษ  
 แต่เม่ือต้องเผชิญกับจกัรวรรดินิยมฝร่ังเศสท่ีขยายอิทธิพลเข้ามาใน
บริเวณลุม่น า้โขง ท าให้พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 5 
ทรงเกิดความกงัวลเก่ียวกบัเสถียรภาพของดินแดนชายขอบประเทศ พระองค์
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ภาษีส่วยทีเ่ก็บจากชายฉกรรจ์อีสานคนละ 4 บาท สร้างความล าบาก
เป็นอย่างมาก และเงินภาษีส่วย 4 บาทก็ถือเป็นมูลค่าสูง (ปัจจุบนั
ประมาณ 3,500-4,000 บาท) ย่ิงเงินในสมยันัน้ต่างก็หายากด้วยแล้ว
ก็ย่ิงเป็นการซ ้าเติมความเดือดร้อนเข้าไปอีก อย่างเช่นบางรายต้อง
เดินทางเป็นระยะทาง 140 กิโลเมตร จากอ าเภอมญัจาคีรี (จังหวดั
ขอนแก่น) ไปยงัตลาดเมืองโคราชเพื่อหาบไก่ไปขายจึงจะได้เงินมา
เสียภาษีส่วย ส่วนบางรายไม่มีเงินเสียภาษีดงักล่าวก็ต้องถูกเกณฑ์ไป
ท างานโยธา เช่น ขุดสระน ้าที่บึงผลาญชัย เมืองร้อยเอ็ด  หรือไม่ก็
สร้างถนน สนามบิน ถางหญ้าข้างศาล เป็นตน้ 

จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการปรับปรุงระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้
กระชับมากขึน้ โดยการลดทอนอ านาจของเจ้าเมืองท้องถ่ินลง แล้วส่งให้
ข้าราชการจากรุงเทพฯ ขึน้มาปกครองแทน การปฏิรูประบบบริหารนีท้ าให้  
เจ้าเมือง กรมการเมืองท้องถ่ินตา่งๆ สญูเสียอ านาจ อีกทัง้ราษฎรเองก็ต้องเผชิญ
กับการขูดรีดในรูปแบบส่วย การเกณฑ์แรงงาน ซึ่งเป็นการซ า้เติมความ
ล าบากให้หนกัขึน้ไปอีก งานศึกษาของ สุวิทย์ ธีรศาศวตั และคณะ (2528) 
อธิบายภาพความอตัคดัของชาวอีสานในการด ารงชีพด้านเศรษฐกิจวา่  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

นัน่ก็แปลว่าการเข้ามาของรัฐบาลขณะนัน้ตอ่หวัเมืองอีสาน เป็นการ
มุ่งไปเพ่ือกระชบัพืน้ท่ีในการรักษาเสถียรภาพทางการเมืองมากกว่าท่ีจะเข้า
มาเหลียวแลชาวอีสานอยา่งท่ีควรจะเป็น 
 การขาดการการเหลียวแลจากรัฐบาลอย่างจริงจงั รวมถึงสภาพการ
ท ามาหากินของชาวอีสานท่ีคอ่นข้างล าบาก และยิ่งเงินทองหายากด้วยแล้วก็
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 ยิ่งท าให้เกิดการต่อต้านของชาวอีสาน ตัง้แต่การต่อต้านในชีวิตประจ าวัน 

เช่น การปฏิเสธรัฐทุกรูปแบบ การต่อต้านการส่งส่วย การหลบหนีเข้าป่า ไป
จนถึงการตอ่ต้านในรูปแบบของการรวมหมูห่รือ “กบฏผีบญุ” อีสาน 
 สภาพดังกล่าวท าให้รัฐบาลเผชิญกับอุปสรรคท่ีไม่สามารถเข้าไป
จดัการพืน้ท่ี (การสถาปนาอดุมการณ์ความเป็นไทย) ได้อย่างราบร่ืน แล้วยิ่ง
ราษฎรในภาคอีสานเองซึ่งส่วนหนึ่ง ต้องยอมรับว่าพวกเขามีส านึก
ประวตัิศาสตร์ท่ียงัยึดโยงกบัความเป็นลาวด้วยแล้ว ก็ยิ่งเป็นอปุสรรคตอ่การ
สร้างเสถียรภาพของรัฐบาล 
 อย่างไรก็ตามรัฐบาลก็สามารถผนวกเอาภาคอีสานเข้ามาได้อย่าง
สมบรูณ์ โดยสามารถสร้างอดุมการณ์รัฐแทรกเข้าไปยงัวิถีชีวิตของชาวอีสาน
ในพืน้ท่ีต่างๆ อย่างต่อเน่ือง และนบัตัง้แต่ปี พ.ศ.2500 เม่ือเข้าสู่ศกัราชการ
พฒันา รัฐไทยก็สามารถเข้าไปสลายความเป็นท้องถ่ินนิยม ( localism) แบบ
ลาวท่ีมีลกัษณะเข้มข้น ให้กลมกลืนกับวฒันธรรมและความเป็นไทย โดยท่ี
ก่อนหน้าปี พ.ศ.2500 หวัเมืองในภูมิภาคอีสานทัง้แถบแทบท่ีจะพดูได้ว่าเป็น
พืน้ท่ีท่ีไมมี่ความหมายอะไรเลยในสายตาของรัฐไทย  
 ฉะนัน้ หากมองผ่านมิติ “พืน้ท่ี” (space) ภาคอีสานในอดีตจึงมี
ความหมายจ ากดัเฉพาะมิติทางภูมิศาสตร์เท่านัน้ (กว้าง ยาว แคบ) หรือพูด
อีกท านองหนึ่งก็คือเป็นพืน้ท่ี “กลวง” “ว่างเปล่า” คือแทบจะไม่มีอะไรให้ 
ช่ืนชมอย่างน่าสนใจ แม้แต่ผู้คนท่ีอาศยัอยู่บนกายภาพนีก็้ยงัถูกประเมินว่า
เป็นราษฎรท่ียากจน มีลกัษณะจมอยูก่บัสภาวะ “โง่ จน เจ็บ”  
 แต่ทว่าตัง้แต่ปี พ.ศ.2500 อีสานท่ีเคยเป็นพืน้ท่ีท่ีว่างเปล่ามานาน 
(ในความหมายทางสังคมศาสตร์) กลับมีความหมายในมิติต่างๆ มากขึน้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางเศรษฐกิจ ภาคอีสานถูกเนรมิตให้กลายเป็นพืน้ท่ี  
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ในการรองรับการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน ถนน เข่ือน ไฟฟ้า สาธารณูปโภค 
ฯลฯ จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบบัแรก (พ.ศ.2504) ผลจากนโยบายของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส่งผลให้เศรษฐกิจในภาคอีสาน
ปรับตวัไปตามโครงสร้างแบบ “เศรษฐกิจทนุนิยม” ราษฎรอีสานเร่ิมท าการผลิต
เพ่ือการค้าและจ าหน่ายอย่างชัดเจน ในขณะท่ีพืน้ท่ีต่างๆ ในภูมิภาคก็ถูก
เปล่ียนแปลงไปสูก่ารผลิตแบบใหมท่ี่เน้นการปลกูพืชเชิงเด่ียวเพ่ือการค้า 
 ช่วงสงครามเย็น (ตัง้แต ่พ.ศ.2510 สหรัฐอเมริกาเข้ามามีบทบาทใน
การตอ่ต้านลทัธิคอมมิวนิสต์ จนถึง พ.ศ. 2518 แพ้สงครามเวียดนาม) อีสาน
ได้ตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีการเมืองโลกก าหนด อันเป็นผลจากการแข่งขัน
ระหว่างสองขัว้อุดมการณ์ คือเสรีนิยมกับสังคมนิยม ภายใต้สภาวะท่ี
การเมืองโลกเข้ามาบดบงันี ้ภาคอีสานเองได้กลายไปเป็นสว่นหนึง่ของ “พืน้ท่ี
การเมือง” ระหว่างขัว้มหาอ านาจ หลายพืน้ท่ีในภูมิภาคอีสานกลายเป็นฐาน
ปฏิบัติการทางทหารของกองทัพสหรัฐอเมริกา ได้แก่ นครพนม อุดรธานี 
นครราชสีมา และอบุลราชธานี 
 หลังวิกฤติการณ์สงครามเย็น (หลัง พ.ศ.2523) เม่ือสหรัฐอเมริกา
ถอนทหารออกจากคาบสมุทรอินโดจีน ดเูหมือนว่าพืน้ท่ีภาคอีสานท่ีเคยเป็น
หนึง่ในสญัลกัษณ์ของความขดัแย้งทางการเมืองโลก จะกลบัมาสูก่ารควบคมุ
ของรัฐบาลไทยอีกครัง้ การเข้ามาหลังกลิ่นไอสงครามเย็นยุติลงของรัฐบาล
ตัง้แตย่คุต้นของ พลเอกเปรม ตณิสลูานนท์ จนถึง พลเอกชาตชิาย ชณุหะวณั 
ได้ใช้นโยบายแปรสภาพภาคอีสานให้เป็น “พืน้ท่ีทางเศรษฐกิจใหม่ ” 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสมยั พลเอกชาตชิาย ชณุหะวณั ได้ใช้นโยบาย “เปล่ียน
สนามรบเป็นสนามการค้า” ท่ีมุ่งเน้นไปสู่เศรษฐกิจแบบเสรีนิยม (liberalism) 
โดยด าเนินนโยบายควบคู่ไปกับการพัฒนากระบวนการประชาธิปไตย 
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 ในประเทศ ในขณะท่ีนโยบายทางทหารและความมัน่คงถกูลดความเข้มข้นลง

ไป เรียกได้ว่าเป็นการใช้นโยบายเก็บกู้ ระเบิดเพ่ือเปิดทางให้มีสนามการค้าท่ี
ปลอดภัยนัน้ เป็นการเปล่ียนแปลงภูมิภาคอีสานไปสู่การเป็นภูมิภาคท่ีเป็น
ศนูย์กลางทางเศรษฐกิจแหง่อินโดจีน 
 อย่างไรก็ตาม ในช่วงทศวรรษหลงันีด้เูหมือนว่าภูมิภาคอีสานจะถกู
ปกคลุมด้วยระบบโลก อนัเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจ 
สงัคม และการเมืองโลกท่ีดงึเอาภมูิภาคทกุๆ ภูมิภาคเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ
โลกาภิวัตน์ อิทธิพลของ “หมู่บ้านโลก” (global village) ดูเหมือนจะสลาย
เส้นกายภาพของภาคอีสานจนไม่เห็นเส้นแบ่งอีกต่อไป หลงัสงครามเย็นยตุิ
ลงภาคอีสานถกูย่อขนาดให้เล็กลงโดยอิทธิพลโลก ผู้คนในอีสานตา่งปรับตวั
และมีวิถีชีวิตท่ีสอดคล้องกลมกลืนไปกับกระแสการเปล่ียนแปลงใหม่ เช่น 
การจ้างงาน การอพยพของแรงงานอีสาน การเปล่ียนแปลงวิถีการผลิต 
ตลอดจนการเข้าสู่รสนิยมใหม่ จนอาจกล่าวได้ว่าภาคอีสานได้เปล่ียนโฉม
หน้าไปจนท าให้เกิดความหมายใหม่ๆ ในลกัษณะท่ีแตกต่างไปจากเดิม นัน่
คือการเป็นภูมิภาคท่ีผู้ คนมีความหลากหลาย เร่งรีบ หลากวิถีชีวิต หลาก
รสนิยมมากขึน้ โดยท่ีผู้คนไม่หยุดนิ่งอยู่กับท่ีเหมือนในอดีต แต่หลากหลาย
สลับซับซ้อนไปตามแรงเหว่ียงของค่านิยม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมใหม่ๆ 
ของกระแสโลกาภิวตัน์ 
 ฉะนัน้แล้วความหมายของพืน้ท่ีภาคอีสานในทศวรรษท่ีเราเป็นอยู่นี ้
จึงมีความหมายในแง่ของการเป็นพืน้ท่ี “ความเป็นสมยัใหม่” (modernism) 
ท่ีมีมิตเิศรษฐกิจ สงัคมวฒันธรรมและการเมืองทบัซ้อนอยู่ 
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อีสาน: พืน้ท่ีถูกสร้างแทนความจริง 
 ในแง่ “พืน้ท่ี” ของภูมิภาคอีสาน หากมองตามสายตาของนกัทฤษฎี
สายวิพากษ์อย่าง อองรี เลอแฟบร์ (Henri Lefebvre) (1992) พืน้ท่ีในภาค
อีสานไม่ใช่สิ่ง ท่ีบริสุทธ์ิแต่เป็นสิ่ง ท่ีถูกประกอบ/สร้างขึน้ (spaces are 
produced/construct) เพ่ือเง่ือนไขตา่งๆ 
 ตามทศันะของ เลอแฟบร์ พืน้ท่ีในภูมิภาคอีสานจะเป็นอย่างไรนัน้ไม่
ส าคญั จะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงตามกายภาพหรือลักษณะทางภูมิศาสตร์
ไม่ใช่สิ่งท่ีเป็นสาระ แต่สิ่งท่ีส าคญัก็คือว่าพืน้ท่ีภาคอีสานเป็น “สิ่งประดิษฐ์
กรรม” ทางวัฒนธรรมท่ีบรรจุความหมายและใส่คุณค่าลงไปในพืน้ท่ี นัยนี ้
พืน้ท่ีภาคอีสานจงึไมใ่ชพื่น้ท่ีว่างเปล่าหรือมีความหมายตามรูปทรงเรขาคณิต
อยา่งท่ีเราเคยเข้าใจกนั 
 หากจะกลา่วไปแล้ว โลกและประสบการณ์ของผู้คนท่ีผา่นมาไม่ว่าจะ
เกิดในแผ่นดินอีสานหรือไม่ก็ตาม แตเ่ม่ือมีการกล่าวถึงภาคอีสาน ส่วนใหญ่
ทุกคนจะมีค าตอบไปในลักษณะเดียวกันก็คือ การให้ความหมายต่อภาค
อีสานวา่เป็นพืน้ท่ีท่ีแห้งแล้ง กนัดาร ผู้คนโง่ จน เจ็บ 
 ความหมายท่ีผู้คนและสงัคมให้ต่อพืน้ท่ีภาคอีสานเกิดขึน้อย่างเห็น
ได้ชดัตัง้แตแ่ผนพฒันาเศรษฐกิจฯ ฉบบัแรก (พ.ศ.2504) หลงัจากภาคอีสาน
ถกูควบคมุโดยชนชัน้ปกครอง โดยการให้ความหมายของพืน้ท่ีภาคอีสานได้
คอ่ยๆ ถกูประดษิฐ์กรรมขึน้ผ่านสถาบนัตา่งๆ ทางสงัคม เร่ิมตัง้แตท่างรัฐบาล
ได้ปรับทศันะในการมองอีสานจากพืน้ท่ีว่างเปล่าแบบไร้ความหมาย มาเป็น
พืน้ท่ีท่ีกลายเป็นเง่ือนไขการพฒันา โดยเฉพาะการผลิตซ า้ (reconstruction) 
ประดิษฐ์กรรมทางภาษาหรือวาทกรรม (discourse) “อีสานแล้ง” หรือภาพ
ความแห้งแล้งกนัดารของพืน้ท่ีท่ีผู้คนไมพ่งึปรารถนา 
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  การผลิตซ า้ความหมายลงไปในพืน้ท่ีภมูิภาคให้มีลกัษณะเป็นเง่ือนไข

ของการพฒันา แน่นอนว่าในแง่หนึ่งภาพของความแห้งแล้งกันดารท่ีรัฐบาล
พยายามน าเสนอ สามารถท าให้เกิด “ความนา่สงสาร” ตอ่คนในพืน้ท่ีอย่างไม่
มีทางปฏิเสธ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ ท่ีอยู่กับพืน้ท่ีท่ีเต็มไปด้วยข้อจ ากัดต่างๆ 
มากมาย การสร้างชุดความเข้าใจเ ก่ียวกับอีสานด้วยการสร้าง “ภาพแทน
ความจริง” (representation) (Holl,1977) เพ่ือให้ดปูระหนึ่งว่าภูมิภาคอีสาน
นีเ้ต็มไปด้วยข้อจ ากัดทางภูมิศาสตร์ ราษฎรยากจน คนขาดการศึกษา การ
ขาดปัจจยัการผลิตตา่งๆ  
 การสร้างชดุความเข้าใจเก่ียวกับอีสานผ่านการสร้างภาพแทนความ
จริง ฮอลล์ (Holl) เห็นว่าเป็นผลผลิตของการสร้างความหมายผ่านภาษา ซึ่ง
ภาษาในความหมายของ ฮอลล์ ในท่ีนีน้อกจากภาษาพดูภาษาเขียนแล้ว ยงั
รวมถึงระบบสัญลักษณ์และระบบสัญญะต่างๆ เช่น สัญลักษณ์ ภาพ รหัส 
เสียง หรือในโลกยคุโลกาภิวตัน์ยงัรวมไปถึงอินเทอร์เน็ตด้วย  
 การสร้างภาพแทนความจริงผ่านวาทกรรมอีสานแล้งหรือการ
น าเสนอภาพอีสานแล้งจึงเป็นการแทนท่ีความหมายหรือการสร้างชุด
ความหมายในพืน้ท่ีภาคอีสาน โดยการตอกย า้ลงไปให้เห็นว่าสิ่งท่ีน าเสนอนัน้ 
“เป็นจริง” ปฏิบตัิการดงักล่าวท าให้ผู้คนและสงัคมเกิดการคล้อยตามและถกู
ฝังลงไปในการรับรู้ว่า “เป็นจริง” และเห็นพ้องต้องกันว่าอีสาน “เป็นปัญหา” 
ซึง่จ าเป็นจะต้องได้รับการขจดัปัญหาหรือพฒันาให้ดีขึน้ 
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                 ภาพที ่1 ภาพอีสานแลง้ผูค้นรอคอยธรรมชาติ 

        ทีม่า: http://www.oknation.net/blog/buggo/2010/03/23/entry-1 
 
 จึงไม่แปลกแต่อย่างใดว่าตัง้แต่เล็กจนโตเม่ือเราหลบัตานึกถึงภาค
อีสาน เราจะได้พบเห็นเฉพาะเพียงความหมายท่ีเป็นความแห้งแล้งกันดาร 
ผู้คนน่าสงสารรอคอยธรรมชาติ แล้วเห็นโครงการพัฒนาต่างๆ ทัง้โครงการ
น้อยใหญ่ถูกผันลงมาสู่ภูมิภาคอีสานดั่งลูกระนาด ไม่ว่าจะเป็นโครงการ
ชลประทานขนาดใหญ่ เข่ือนหรือระบบผันน า้ ถนนหนทาง สาธารณูปโภค 
รวมไปถึงโครงการแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น โครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ 
โครงการโขง ชี มลู ฯลฯ 

 ขณะเดียวกันการสร้างภาพแทนความจริงขึน้มา แล้วตอกย า้
ความหมายนีล้งไปในสถาบนัต่างๆ ของสงัคม ไม่ว่าจะเป็นสถาบนัโรงเรียน 
ส่ือสารมวลชน ซึ่งมีหนงัสือ แบบเรียน วรรณกรรม ภาพยนตร์ หรือแม้กระทัง่
หมอล าอีสาน คอยท าหน้าท่ีในการผลิตซ า้ความหมาย “แห้งแล้ง” ซ า้แล้วซ า้
เล่าจนเหลือความรู้ความจริงเพียงชุดเดียว เคร่ืองมือเหล่านีเ้องท่ีช่วยในการ
ตอกย า้ความชอบธรรมให้กับรัฐบาล เช่นในยุคของ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 
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 ผู้บญัชาการทหารบก รัฐบาลในยคุนัน้ก็มีการรณรงค์ให้ชาวอีสานเข้าใจและ

รับรู้ถึงสภาพปัญหาของชาวอีสาน พร้อมทัง้ชกัชวนให้ชาวอีสานหนัมาให้การ
สนบัสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา โดยในครัง้นัน้รัฐบาลได้ใช้ส่ือเกือบทุก
ประเภทท าการประชาสมัพนัธ์แทรกแซงเข้าไปในวิถีชีวิตของชาวอีสาน ตัง้แต ่
กลอนล า เพลง ภาพยนตร์ 
 อย่างไรก็ตามการสร้างภาพแทนความจริงยงัท าให้คนอีสานท่ีอาศยั
อยูต่ดิกบัพืน้ท่ีท่ีมีกายภาพเฉพาะ “กลายเป็นอ่ืน” ตามความหมายของพืน้ท่ีท่ี
ถกูสร้างขึน้ใหมต่ามไปด้วย ปรากฏการณ์นี ้ เลอแฟบร์ เรียกวา่ “กระบวนการ
ท าให้กลายเป็นอ่ืน” กล่าวคือท าให้ผู้ คนท่ีอยู่ติดกับพืน้ท่ีท่ีดูประหนึ่งว่ามี
ปัญหาเผชิญกับความแห้งแล้งกันดาร กลายสภาพเป็นผู้ ด้อยโอกาสล้าหลงั
ไปตามสภาพของพืน้ท่ี ซึ่งหากสะท้อนจากแนวคิดอย่างส านักวัฒนธรรม
ศึกษา ปรากฏการณ์ท่ี เลอแฟบร์ เรียกว่า “เป็นอ่ืน” นัน้ก็คือ “ภาพตวัแทน” 
(representation) คือเช่ือว่าภาพแทนความจริงทัง้หลายเป็นสิ่งท่ีถกูประกอบ/
สร้างขึน้โดยคนและสงัคม 
 ส าหรับกรณีภาคอีสาน ในความเป็นจริงแล้วพืน้ท่ีภาคอีสานสภาพ
ทางกายภาพอาจไม่ได้แห้งแล้งกันดารดังท่ีถูกน าเสนอเสมอไป หรือมิได้
หมายความว่าพืน้ท่ีภาคอีสานทุกๆ ตารางนิว้จะเป็นพืน้ท่ีท่ีแห้งแล้งกันดาร
ตามท่ีรัฐบาลได้สร้างภาพแทนนัน้ งานศกึษาของ เหล่าเมธีส านกัวฒันธรรม
ชมุชน ศรีศกัร วลัลิโภดม และคณะ (2553) ได้ย้อนแย้งให้เห็นถึงความจริงอีก
ชดุหนึ่ง โดยชีใ้ห้เห็นว่าภาคอีสานมิได้มีสภาพเลวร้ายอย่างท่ีถกูน าเสนอและ
ท่ีหลายๆ คนเข้าใจ แต่ทุกๆ องค์ประกอบของภูมิภาคอีสานมีแต่ความอุดม
สมบรูณ์ไมว่า่จะเป็นดนิ น า้ ป่า เหมืองแร่ และศกัยภาพของทรัพยากรตา่งๆ  
การครอบครองความเป็นเจ้า 
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 หากพิจารณาภูมิภาคอีสานตามมุมมองในอดีตท่ีใช้มุมมองทวิ
ลักษณ์นิยม (dualism) และแยกชีวิตและวัฒนธรรมของคนตามกายภาพท่ี
เขาเป็นอยู่ เราอาจแบง่คนได้สองกลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มท่ีอาศยัอยู่กบักายภาพ
แบบ “เมือง” (urban) กบักลุม่ท่ีอาศยัอยูก่บักายภาพแบบ “ชนบท” (rural) 
 ผู้ เ ขียนเห็นว่าทุกๆ ครัง้ ท่ีเรากล่าวถึงผู้ คนซึ่งเกิดมามีชีวิตและ
วฒันธรรมอยู่ในแห่งใดแห่งหนึ่ง เราอาจเห็นความไม่เป็นธรรมบางประการท่ี
สังคมหนึ่งถูก “ปักหมุด” หรือ “หมายหัว” ว่าเป็นสังคมท่ีผู้คนล้าหลัง ด้อย
พฒันา ขณะท่ีอีกสงัคมหนึ่งมองไปทางใดหรือใช้แว่นตาย่ีห้ออะไรสวมใส่ก็
มกัจะเห็นแตค่วามเจริญศวิิไลซ์ 
 ท่ีผา่นมาเรามกัจะเข้าใจกนัวา่ชนบทคือหน่วยท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติ 
เป็นฐานการยังชีพการผลิตของชนชัน้ล่าง ( the subordinated class) ท่ี
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือเป็นชาวนาชาวไร่ ส่วนเมืองเป็นหน่วยท่ีรัฐ
สร้างขึน้ มกัมีความเหนือกว่าความเป็นชนบทอย่างชนิดท่ีตามไม่ติดในทกุๆ 
ด้าน โดยเฉพาะการเป็นศนูย์กลางการปกครองท่ีแวดล้อมไปด้วยชนชัน้กลาง 
(the middle class) อันมีแต่ผู้มากด้วยการศึกษา เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ 
ธนาคาร และธุรกิจการเงินตา่งๆ 
 การแบ่งเมืองกับชนบทในลักษณะคู่ตรงข้าม แล้วก็ผลิตซ า้ทาง
วฒันธรรมให้ดปูระหนึ่งว่า เมืองเป็นสถานท่ีท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของความเจริญ
ศิวิไลซ์ ตามทัศนะของกรัมช่ี (Gramsci) (กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข  
หินวิมาน, 2553) เขามองสิ่งเหลา่นีว้า่เป็นกระบวนการในสถาปนาอ านาจของ 
ผู้ ท่ี มีประวัติศาสตร์ ท่ี เหนือกว่า  ซึ่ ง เขาเหล่านัน้จะเ ป็นใครไปไม่ไ ด้
นอกเหนือจากบรรดาชนชัน้กลาง  
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  กรัมช่ี เสนอตอ่ว่าการครองความเป็นเจ้าของผู้ ท่ีมีอ านาจในทางหนึง่ 

ย่อมส่งผลไปโดยปริยายท่ีจะท าให้อีกอารยธรรมหนึ่ง ซึ่งมีประวัติศาสตร์ท่ี
ออ่นแอกวา่ถกูครอบง าจากกระบวนการสถาปนาความเป็นเจ้า 
 ข้อเสนอของ กรัมช่ี ดูเหมือนจะสอดคล้องกับสิ่งท่ีผู้ เขียนก าลังให้
ความสนใจอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีสังคมไทย กระบวนการ
ครอบครองความเป็นเจ้าเพ่ือให้ประวัติศาสตร์ของชนชัน้กลางมีอ านาจ
เหนือกว่าประวัติศาสตร์ของชนชัน้ล่าง หรือคนในภูมิภาคต่างๆ นัน้เกิดขึน้
นานมาแล้ว แตท่ี่มีลกัษณะเดน่ชดัท่ีสุดและเก่ียวข้องกบัคนในภูมิภาคอีสาน
นัน้ เห็นจะเกิดขึน้ในสมยัจอมพลถนอม กิตติขจร ครัง้นัน้ได้มีการสถาปนา
วัฒนธรรมหลักของชนชัน้กลางขึน้มาคือ “ความเป็นไทย” เพ่ือส่งเสริมคณุ
ค่าท่ีดีงามของความเป็นไทย และเพ่ือให้คนท่ีอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ยอมรับ
คณุคา่อนันี ้
 ส าหรับในกรณีภาคอีสาน ชนชัน้กลางสามารถสถาปนาอุดมการณ์
ความเป็นไทยเหนือความเป็นวัฒนธรรมอีสาน (ลาว) ได้อย่างไม่ยากเย็น 
เน่ืองจากกระบวนการขดัเกลาจากสถาบนัโรงเรียน วดั และผู้น าชมุชน ซึ่งท า
ให้ชีวิตประจ าวันของชาวชนบทอีสานหลงติดและเช่ือว่า วฒันธรรมไทยซึ่ง
เป็นวฒันธรรมในฝันของชนชัน้กลางเป็นสิ่งสวยงาม อีกทัง้การใช้อ านาจรัฐ
เข้าไปบีบบงัคบัก็สามารถท าให้ผู้คนเช่ือและยอมรับ โดยเฉพาะการให้หน่วย
ทหารและต ารวจในท้องท่ีออกปฏิบตัิการทางจิตวิทยาให้คนในภูมิภาคอีสาน
เกิดการยอม 
 การสถาปนาประวตัิศาสตร์ของชนชัน้กลางให้มีอ านาจเหนือกว่าดงั
กรณีตา่งๆ แนน่อนวา่ยอ่มมีนยัท่ีประวตัศิาสตร์ของชนชัน้ล่างจะถกูท าให้ด้อย
คา่หรือไม่มีราคา ซึ่งในกรณีนีก้ระบวนการครอบครองความเป็นเจ้าได้ส่งผล
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อย่างรุนแรงตอ่การกดทบัวฒันธรรมท้องถ่ินอีสาน หลายๆ วฒันธรรมท่ีดีงาม
ถูกกดทบัไว้อย่างไม่มีสิทธิแสดงตวัตน (โงหวั) เช่น การละเล่นพืน้บ้านบาง
ประเภท การเป่าแคน หรือแม้กระทัง่การร้องเพลงท่ีสะท้อนถึงความทกุข์ยาก
ของคนอีสาน ในยคุของการสถาปนาประวตัิศาสตร์ชนชัน้กลางในบางสมยัสิ่ง
เหลา่นีก็้ไมส่ามารถท่ีจะกระท าได้ 
 กาญจนา แก้วเทพ (2541) ได้สรุปให้เห็นว่า การครองความเป็นเจ้า
จะมีบทบาทหน้าท่ีส าคญัอยา่งน้อย 3 ประการด้วยกนั คือ 
 ประการแรก หน้าที่ในการสร้างกลุ่มทางประวติัศาสตร์ (historical 
bloc) คือ ในการครองความเป็นเจ้านัน้จ าเป็นต้องมีการสร้างพนัธมิตรข้าม
กลุ่มต่างๆ ทางสังคม (social group) หรือท่ี กาญจนา เรียกว่า “กลุ่มทาง
ประวตัิศาสตร์” เพ่ือให้เข้ามาร่วมสนบัสนุนในการสร้างความชอบธรรมทาง
อดุมการณ์ 
 ประการที่สอง หน้าที่เป็นเคร่ืองมือในการท าสงครามช่วงชิงพื้นที่
ความคิด (war of position) คือ กลไกในการช่วงชิงพืน้ท่ีทางความคิดท าให้
คนหลงตดิคล้อยตามอดุมการณ์หลกัท่ีผู้ครองความเป็นเจ้าสร้างขึน้ 
 ประการสดุท้าย หน้าที่ในการสร้างความยินยอมพร้อมใจ (consent) 
ถือเป็นเป้าหมายสูงสุดในการครองความเป็นเจ้าท่ีชนชัน้น าจะสร้าง
ความชอบธรรมทางอุดมการณ์ ผ่านการควบคมุจิตส านึกและความเห็นพ้อง
ต้องกนั (consensus) แก่ผู้คนในสงัคม 
 ในกรณีครองความเป็นเจ้าในอีสาน บรรดาชนชัน้กลางต่างๆ 
สามารถท่ีจะระดมความร่วมมือจากคนอ่ืนๆ ท่ีมีสถานะใกล้เคียงกับตน เช่น 
นกัวิชาการ ส่ือสารมวลชน ปัญญาชนชัน้กลาง มาสร้างความชอบธรรมทาง
อุดมการณ์ โดยท่ีอาศยัอ านาจและส่ือสารมวลชน ซึ่งเป็นเคร่ืองมือในการ
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 สร้างอดุมการณ์ชนชัน้ให้กระจายการรับรู้ไปสู่จิตส านึกคนอีสาน ตรงนีท้ าให้

คนอีสานคล้อยตามและเห็นพ้องไปกับค่านิยมและอุดมการณ์หลักด้วย 
ตวัอย่างเช่นในยุคของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ท่ีเร่ิมด าเนินนโยบายตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับแรก (2504-2509) ได้มีการสร้างอุดมการณ์ 
“ผู้น า” ขึน้มาเพ่ือให้สะดวกต่อการควบคมุปกครอง และให้รัฐบาลสามารถ  
ท่ีจะพฒันาชนบทไปสูค่วามทนัสมยัตามแผนพฒันาเศรษฐกิจท่ีก าหนด ในยคุนัน้
ผู้น าหมู่บ้าน (ก านนั ผู้ ใหญ่บ้าน) จากท่ีศกัยภาพเป็นแค่บุคคลธรรมดาๆ แต่
ภายหลงัการสร้างอุดมการณ์รัฐบุคคลเหล่านีต้่างถูกรัฐบาลท าให้กลายเป็น
คนของรัฐไปโดยปริยาย อีกทัง้ยังได้ถูกทางรัฐบาลท าให้กลายเป็นคนท่ี
น่าเช่ือถือ (เช่ือผู้น า) โดยท่ีอาศยักระบวนการแทรกแซงวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของชาวอีสานผ่านตวัผู้น า ซึ่งวิธีการครองความเป็นเจ้าเพ่ือเข้าไปควบคุม 
จดัการกบัชนบทอีสานสามารถสะท้อนให้เห็นจากเพลง “ผู้ใหญ่ลี” ดงัวา่ 
 

  พอศอสองพนัหา้ร้อยสี่     ผูใ้หญ่ลีตีกลองประชมุ 
  ชาวบา้นต่างมาชมุนมุ     มาประชมุทีบ่้านผูใ้หญ่ลี 
  ต่อไปนี้ผูใ้หญ่ลีจะขอกล่าว  ถึงเร่ืองราวทีไ่ดป้ระชมุมา 
  ทางการเขาสัง่มาว่า     ใหช้าวนาเลีย้งเป็ดและสกุร 

    (ศกัด์ิศรี ศรีอกัษร) 
 

 ในเนือ้หาเพลงสามารถสะท้อนให้เห็นว่า รัฐบาลสามารถสร้างผู้น า
ชาวบ้านท่ีน่าเช่ือถือ (ของชาวบ้าน) ขึน้มาเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการท างาน
ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งผู้ ใหญ่ลีแทนท่ีจะเป็นตวัแทนของชาวบ้านเองกลบั
ไม่เป็นเช่นนัน้ แต่ผู้ ใหญ่ลีสามารถเข้าไปเป็นคนของรัฐ เสนอตัวเป็น
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กระบอกเสียงของรัฐบาลจนใช้ค าศัพท์ทางราชการแบบถูกๆ ผิดๆ โดยท่ี
ตนเองก็ไมเ่ข้าใจความหมายของค าเหลา่นัน้จริงๆ 
 ในแง่นีถื้อว่ารัฐบาลสมยั จอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์ ประสบความส าเร็จ
พอสมควรในการสร้างอุดมการณ์รัฐ คือสามารถสร้างการยอมรับในสิ่งท่ี
รัฐบาลต้องการ อีกทัง้ประชาชนทัง้ประเทศก็ต่างให้การยอมรับโดยไม่ได้ใช้
ก าลังไปบีบบงัคบัแต่อย่างใด แต่เป็นการสร้างสภาวะแวดล้อมให้สามารถ
เหน่ียวน าความส านกึรู้ของประชาชนให้เกิดการยอมรับด้วยการครอบง า โดย
ท าให้ประชาชนรู้สึกว่าการกระท าของรัฐบาลเป็นสิ่งท่ีประชาชนจะต้องให้การ
ร่วมมือ ยอมรับ ซึ่ง กรัมช่ี เรียกสิ่งท่ีเกิดขึน้นี ว้่า “การครอบครองความเป็น
เจ้า” (hegemony) โดยท่ีรัฐสร้างเป็นชุดความรู้ อุดมการณ์ หรือวัฒนธรรม
บางอย่างขึน้ และเผยแพร่เป็นกระแสหลกัในสงัคมคือผ่านกระบวนการผลิต
ซ า้ (reproduction) ทางสงัคมบ่อยๆ เป็นเวลานานๆ จนในท่ีสุดความหมาย
ดงักลา่วก็จะถกูเช่ือโดยคนในสงัคมโดยปริยาย 
 
จิตส านึกที่ผิดพลาด 
 ไมว่า่ตวัทา่นเองจะเกิดในดินแดนอีสานหรือไม่ก็ตาม ภาคเหนือ ภาค
กลาง หรือภาคใต้ อย่างน้อยท่ีสดุท่านเกิดมาตัง้แตเ่ล็กจนโต ท่านจะต้องเคย
ผ่านประสบการณ์ต่างๆ ทัง้ประสบการณ์การท่ีเ ป็นความหวาดกลัว 
ประสบการณ์ท่ีท าให้รู้สกึวา่เผา่พนัธุ์บรรพชนของทา่นต ่าต้อยด้อยคา่ 
 อะไรท่ีท าให้ท่านรู้สึกต ่าต้อยด้อยคณุค่าไปเช่นนัน้ ความรู้สึกแบบนี ้
เกิดขึน้มาตัง้แตเ่ม่ือไร และใครเป็นผู้สร้างมนัขึน้มา  

ความจริงแล้วมิได้เฉพาะคนอีสานเทา่นัน้ท่ีพยายามตัง้ค าถามเหล่านี ้
แม้แต่คนอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของค าว่า “ภูมิภาค” เช่น คนด้อยโอกาส 
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 คนชายขอบ คนยากจน ในจ านวนของคนเหล่านีผู้้ เขียนเช่ือว่าพวกเขาก็

พยายามท่ีจะตัง้ค าถามในลกัษณะเชน่นีเ้หมือนกนั  
 ส าหรับในกรณีของอีสานแล้ว ผู้ เขียนเช่ือวา่คนท่ีเกิดในภมูิภาคนีแ้ละ
เคยผ่านประสบการณ์ในวยัเด็ก ท่านคงจะได้ยินค าพ่อแม่ก่นด่าแสบซ่านไป
ยังโสตประสาทหู “บักขีข้้า” และลักษณะค าพูดอ่ืนๆ ท่ีต้องการท าให้
หวาดกลัว เช่น “คอมมิวนิสต์มาแล้ว” ซึ่งเป็นวาทกรรมความกลัว-เกลียด
คอมมิวนิสต์ ผู้ ท่ีมีอดุมการณ์/ความเช่ือในการปกครองตรงข้ามกบัรัฐไทย 
 “บกัขีข้้า” ท่ีผู้ เขียนยกขึน้มาเป็นตวัอย่างจิตส านึกท่ีผิดพลาด และคง
ไม่ใช่เพียงค าก่นด่าของพ่อแม่ท่ีต้องการระบายหรือแสดงอารมณ์เป็นความ
โกรธใส่ลูกหลานท่ีดือ้ซน บอกไม่เช่ือฟัง หรือแม้แต่ “คอมมิวนิสต์มาแล้ว” ก็
คงไมใ่ชค่ าพดูท่ีเอาพยญัชนะมาผสมกนัเป็นข้อความ แล้วเปลง่เป็นเสียงออก
จากช่องปากเพ่ือท าให้กลวั และหยดุพฤติกรรมกระจองอแงส าหรับเด็กๆ ท่ีไร้
เดียงสา 
 แต ่“บกัขีข้้า” “คอมมิวนิสต์มาแล้ว” มีความหมายไปไกลกว่านัน้มาก 
ในทางสังคมวิทยาหากพิจารณาตามมุมมองของ มาร์กซ์ (Marx) ถือว่าสิ่ง
เหล่านีม้ิใช่ค าพูดธรรมดาๆ แต่เป็น “ความคิด” (จิตส านึก อุดมการณ์) ทาง
สงัคมท่ีถูกสร้างขึน้ ซึ่งตวัปรมาจารย์ต้นความคิดท่ีวิเคราะห์เร่ืองอุดมการณ์
ทา่นนี ้ได้หาทางพิสจูน์ความคดิในลกัษณะนีว้า่ ความคดิทัง้หลาย “เกิดขึน้มา
ได้อยา่งไร” “เกิดขึน้มาท าไม” และ “เกิดขึน้มาท าหน้าท่ีอะไรบ้าง”  
 การวิเคราะห์ “ความคดิ” มาร์กซ์ ได้เสนอให้สนใจความสมัพนัธ์ 2 สิ่ง
แบบวิภาษวิธี (dialectic) คือความสัมพันธ์ระหว่าง “ความคิด” กับ “การ
กระท า” หรือ “กระท าอย่างมีความคิด คิดอย่างมีการกระท า” ซึ่งภาษาของ 
มาร์กซ์ เรียกวา่ “praxis” 
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 อย่างไรก็ตาม การท่ีคนเราจะเข้าใจถึงจิตส านึกท่ีแท้จริงได้นัน้ 
มาร์กซ์ เคยเสนอไว้ว่า จ าเป็นท่ีจะต้องท าการวิเคราะห์จากสภาพของความ
ขดัแย้งในชีวิตของเขาเหลา่นัน้  
 การคล่ีคลายข้อสงสยัเก่ียวกับท่ีมาของความคิด มาร์กซ์ ได้สรุปกฎ
พืน้ฐานของความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร 3 ตวั คือ อดุมการณ์ จิตส านกึ และ
การปฏิบตัิทางสงัคมไว้ว่า จิตส านึกของคนเกิดมาจากปฏิบตัิการในชีวิตจริง 
และความคิด/อุดมการณ์ของคนไม่ได้เกิดมาจากตวัเขาคนเดียว หรือไม่ได้ 
ร่วงหล่นอย่างไม่มีท่ีมา แต่เกิดจากความสมัพนัธ์ท่ีตวัเขาและกลุ่มท่ีมีต่อกนั
และกนั โดยตวัแปรทัง้ 3 นีมี้ความสมัพนัธ์ในเชิงวิภาษวิธี คือ ตา่งก าหนดซึ่ง
กันและกัน (กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข หินวิมาน , 2553) และในการ
อธิบายแหลง่ท่ีมาของความคดิตามทศันะของ มาร์กซ์ อาจสามารถอธิบายได้
ตามภาพท่ีแสดงนี ้
 
 

 

 

 

 

 

           ภาพที ่2 แหล่งทีม่าของความคิดในทศันะของ มาร์กซ์ ตามหลกัวิภาษวิธี 
          (ปรบัปรุงจาก กาญจนา แก้วเทพ และสมสขุ หินวิวาน, 2553) 

การกระท า ความคิด 

(1) การสรุปประสบการณ์ที่เป็นจริง 

(2) มี “คนอ่ืน” ฝาก 
      ความคิดไว้ให้ 

ก าหนด 
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  ส าหรับกรณี “บกัขีข้้า” “คอมมิวนิสต์มาแล้ว” ท่ีเกิดกบัคนอีสาน หาก

แปลความตามการวิเคราะห์อย่างทฤษฎีอุดมการณ์ของ มาร์กซ์ จากภาพจะ
เห็นได้ว่าแหล่งท่ีมาของความคิดมาทัง้จากการสรุปประสบการณ์ชีวิตท่ีเป็น
ชีวิตจริง (1) ท่ีคนอีสานเผชิญ นัน่คือประสบการณ์ท่ีสรุปว่าคอมมิวนิสต์หรือ
ระบอบสงัคมนิยมคือผู้ ร้าย นา่กลวั-เกลียด ดงันัน้จงึสรุปตามหลกัวิภาษวิธีว่า
คนอีสานจึงควรหันมาฝักใฝ่ต่อรูปแบบเสรีนิยมและประชาธิปไตยตาม
ความคิดของรัฐบาล และอีกแหล่งความคิดหนึ่งคือมาจากคนอ่ืนฝากฝัง
ความคิดเอาไว้ (2) หรือฝังความคิดไว้ในจิตส านึกของเรา มาร์กซ์ เรียกว่า 
“จิตส านกึท่ีผิดพลาด” (false consciousness) คือ เป็นความคดิท่ีคนอ่ืน (เชน่ 
ครอบครัว โรงเรียน ท่ีท างาน กลุ่มเพ่ือน รัฐบาล ส่ือสารมวลชน) แอบฝากมา
ให้กับเรา (banking concept) โดยเฉพาะในกรณี “บกัขีข้้า” ซึ่งถูกยัดเยียด
ความคิดลงไปไว้ในจิตส านึกว่า “เกิดเป็นคนอีสานสถานะก็เป็นได้เพียงแคขี่ข้้า” 
(ผู้ รับใช้ เบีย้ลา่ง) จงึควรก้มหน้าก้มตายอมรับสถานภาพท่ีได้มาแบบนี ้  
 กระบวนการฝากความคิดท่ีคนอีสานได้รับการฝากฝังมาจากคนอ่ืน 
ก่อตวัขึน้จากความคิดของรัฐบาลและชนชัน้ปกครอง เพ่ือเข้าครอบง าโดย
ผา่นการฝากฝังความคดิ โดยท่ีกระบวนการนีส้ามารถท าให้เกิดการยอมรับใน
การตกเป็นเบีย้ล่าง รวมถึงยอมรับกับสถานภาพท่ีด้อยกว่า เช่น ยอมรับว่า
การท่ีคนอีสานอยู่ในสถานะของการเป็นเบีย้ล่างนัน้เป็นเพราะโชคชะตาหรือ
ฟ้าลิขิตมาแล้ว หรือเป็นเพราะบญุพาวาสนาก าหนด  
 ในส่ือบนัเทิงหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น วิทยุ โทรทศัน์ ภาพยนตร์ 
วรรณกรรม นวนิยาย เราเองมักพบเห็นกันจนเป็นภาพชินตา โดยเฉพาะ 
ทกุครัง้ท่ีมีการกล่าวถึงคนรับใช้ในบทละคร ภาพท่ีถกูน าเสนอถึงคนรับใช้มกั
ไมใ่ชใ่ครท่ีไหนนอกเสียแตค่นอีสาน หรือ “นงัแจว๋” 
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 ภาพของ “นงัแจ๋ว” หญิงสาวอีสานท่ีเป็นคนรับใช้คณุหญิงคุณนาย 
ในละครหลายๆ เร่ือง ซึ่งถูกผลิตซ า้จนดูกลายเป็นเร่ืองจริง แม้ว่าตวัเธอจะ
พยายามเรียนรู้ชีวิตของชนชัน้กลางและยกระดบัจากคนรับใช้โดยใช้ความ
พยายามสกัเพียงใดก็ตาม แตผ่ลท่ีสดุนงัแจ๋วหญิงสาวบ้านนอกคอกนาก็ต้อง
ยอมรับกบัสถานภาพท่ีประวตัิศาสตร์ทางความคิดท่ีฝากมาให้กับตวัเธอ นัน่
คือการเป็นผู้หญิงรับใช้ไปจนชัว่ชีวิต อนัเน่ืองจากเป็นสถานภาพของตนเองท่ี
ได้รับการก าหนดมา 
 ภาพของคนอีสานท่ีเป็นคนรับใช้ท่ีถูกฉายออกสู่จอแก้วท่ีผลิตซ า้กบั
คนดู จึงไม่ใช่ละครธรรมดาๆ ท่ีสร้างความบันเทิงกับผู้ ชม หากแต่เป็น 
“ความคิด” ท่ีคนอ่ืนฝากมาให้กับเรา ท าให้เราเข้าใจว่าคนอีสานคือคนรับใช้ 
คนในเมืองคือเจ้านาย ทัง้ๆ ท่ีคนอีสานมิได้เกิดมาเพ่ือเป็นเบีย้ล่างให้กับใคร
เสมอไป และโดยธรรมชาติของการเกิดเป็น “คน” คนอีสานสามารถเป็นอะไร
ก็ได้ ตัง้แต่นกัปราชญ์ ราชบณัฑิต คณุหญิง คณุนาย รัฐมนตรี นกัการเมือง 
ต ารวจ ทหาร ไปจนถึงกรรมกรก่อสร้าง คนรับใช้ แต่ประวตัิศาสตร์ความคิด
ตามความเป็นจริงทางธรรมชาติเป็นสิ่งท่ีไม่ได้ถูกน าเสนอ และไม่ได้ถกูสร้าง
ให้เป็นเร่ืองเลา่ขานผา่น “จิตส านกึท่ีถกูต้อง” (true consciousness) 
 ดงันัน้แล้ว หากเราเข้าใจตามสิ่งท่ี มาร์กซ์ พยายามจะคล่ีคลายความ
สงสัยนี ้เราเองไม่ว่าจะเป็นคนอีสานหรือไม่ก็ตาม เราจะไม่มีข้อสงสัยอีก
ต่อไปเลยว่า ท าไมคนอีสานถึงยอมรับกับสถานภาพท่ีไม่เท่าเทียม หรือไม่
แปลกวา่ท าไมคนอีสานถึงมีลกัษณะ “ยา่น (กลวั) เจ้า ยา่น (กลวั) นาย” (กลวั
ข้าราชการ) กลัวผู้ มีอ านาจ กลัวนักการเมือง กลัวนายอ าเภอ กลัวไปทุกๆ 
อย่างท่ีไปติดต่อราชการ การกระท าหรือพฤติกรรมการยอมรับในการเป็น  
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 เบีย้ล่าง หรือความกลัว-เกลียดต่างๆ จริงๆ แล้วคือผลพวงจากความคิด/

จิตส านกึท่ีผิดพลาดท่ีคนอีสานได้มาจากการฝากฝังมาจากคนอ่ืน 
 
สรุป 
 อีสานในม่านมายา คือภาพลวงตาหรือภาพแทนความจริงท่ีคน
ภายนอกพยายามสร้างและยัดเยียดขึน้ต่อภูมิภาคและผู้คนท่ีอาศัยอยู่ใน
ภูมิภาคแห่งนี ้การสร้างภาพมายาคตินีข้ึน้เพ่ือให้เข้าใจว่า “เป็นความจริง” 
เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้มานานแล้ว และมีความเป็นเหตเุป็นผลอย่างมีนยัส าคญักับ
การเข้ามาควบคมุปกครองและการเปล่ียนแปลงพืน้ท่ีในภูมิภาคอีสาน ทัง้นี ้
การเข้ามาควบคมุ เปล่ียนแปลงภูมิภาคและผู้คนในแต่ละยุคสมัย ได้มีการ
สร้างอุดมการณ์ต่างๆ เพ่ือให้คนอีสานเกิดความคล้อยตาม มองเห็นความ
จ าเป็นถึงสิ่งท่ีรัฐบาลต้องการท่ีจะกระท า 
 ภูมิภาคอีสานจึงมิใช่ดินแดนท่ีว่างเปล่าหรือมีความหมายเพียงมิติ
ทางกายภาพเพียงมิติเดียว แต่เป็นพืน้ท่ีท่ีมีการผลิตซ า้ความหมาย มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตามภาพของคนอีสานท่ีถูก
น าเสนอออกไปในทางลบต่างๆ นานา ส่วนใหญ่เป็นผลท่ีเกิดจากการนิยาม
ตามความหมายและการใช้ภาพแทนความจริงนัน้แทนตวัตนคนอีสาน คนท่ี
เกิดในภมูิภาคท่ีแห้งแล้งกนัดารตามมายาภาพท่ีถกูสร้างขึน้ จงึมีลกัษณะของ
“โง่ จน เจ็บ” ล้าหลงัและด้อยพฒันา 
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ธีระวัฒน์  แสนค ำ1 / Teerawatt Sankom 
 
 บทคัดย่อ      
 บทความนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพัฒนาการประวัติศาสตร์และ
ความส าคญัของชมุชนโบราณเมืองพาน  ในบริเวณท่ีราบลุม่น า้โมงตอนกลาง  
อ าเภอบ้านผือ  จงัหวดัอดุรธานี  ในประวตัศิาสตร์อาณาจกัรล้านช้าง 
  จากการศกึษาพบวา่  เมืองพานเป็นศนูย์กลางเครือขา่ยชมุชนโบราณ
ขนาดเล็กในบริเวณลุ่มล าน า้โมงตอนกลาง โดยปรากฏร่องรอยการอยู่อาศยั
ของมนุษย์อย่างชัดเจนในราวพุทธศตวรรษท่ี 14 - 17  ต่อมา ได้กลายเป็น
ชมุชนโบราณส าคญัท่ีอยู่ในเส้นทางโบราณระหว่างเมืองเวียงจนัทน์กบัสยาม
ประเทศในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 20 - 24  อีกทัง้ยังเป็นภูมิล าเนาเดิมของ 
เ จ้าราชครูยอดแก้วโพนสะเม็ก  ซึ่ง เป็นพระสงฆ์ท่ีมีบทบาทส าคัญใน
ประวตัิศาสตร์ล้านช้างหลงัรัชกาลพระเจ้าสริุยวงศาธรรมมิกราช นอกจากนี ้ 
ภายในเขตพืน้ท่ีของชุมชนโบราณยงัเป็นท่ีตัง้ของภูพระบาท ซึ่งเป็นสถานท่ี
ศกัดิ์สิทธ์ิท่ีเก่ียวข้องกบัความเช่ือทางพระพทุธศาสนาของอาณาจกัรล้านช้าง
อีกด้วย   
ค าส าคัญ: เมืองพาน ภพูระบาท ชมุชนโบราณ ประวตัศิาสตร์  
                 อาณาจกัรล้านช้าง  
                                                           
1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพระพทุธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั  
  วิทยาลยัสงฆ์เลย e-mail: teerawattano@hotmail.com 

ควำมส ำคัญของชุมชนโบรำณเมืองพำนในประวัติศำสตร์ล้ำนช้ำง 

The Importance of Mueang Phan Ancient Community  

in Lan Xang History 
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Abstract 
 
 This article aimed to investigate historical development and 
importance of Mueang Phan Ancient Community situated in the middle 
plain of Mong River in Ban Phue District of Udon Thani Province 
through history of Lan Xang Kingdom.  
 The results showed that Mueang Phan was a center of small 
ancient communities situated in the middle plain of Mong River. This 
ancient community was found with an explicit trace of human 
habitation from the 14th Buddhist Century to the 17th Buddhist Century. 
Later in the 20th Buddhist Century to the 24th Buddhist Century, 
Mueang Phan became significant since its situation had lain in 
transportation route between Vientiane of Lao and Siam (former name 
of Thailand). Moreover, its situation was once a home town of an 
important Buddhist monk called Jaorajakru Yodkaew Phonsamek who 
had influence on Lan Xang history after the reign of King Suriyawongsa 
of Lao. The inside area of Mueang Phan was also comprised of a holy 
place called Phu Phra Bat Historical Park where was related to 
Buddhist beliefs of ancient people in Lan Xang Kingdom.                   
Keywords: Mueang Phan, Phu Phra Bat, Ancient Community, History,  
                  Lan Xang Kingdom 
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 ความน า 

  ในบริเวณลุ่มน า้โมงตอนกลางในเขตอ าเภอบ้านผือ จงัหวดัอดุรธานี  
ได้มีการพบร่องรอยชุมชนโบราณและโบราณสถานในวัฒนธรรมล้านช้าง
กระจายอยู่ตลอดลุ่มน า้ จากข้อมลูทางด้านประวตัิศาสตร์เท่าท่ีมีในปัจจุบนั
ท าให้ทราบว่าในบริเวณดงักล่าวนีเ้คยเป็นท่ีตัง้ของชุมชนโบราณท่ีมีช่ือว่า 
“เมืองพาน” ซึ่งยังเหลือร่องรอยหลักฐานในความทรงจ าของท้องถ่ินจน
กลายเป็นช่ือหมูบ้่านและช่ือต าบลหนึง่ในเขตอ าเภอบ้านผือ    
  ท่ีส าคญัคือ ต าบลเมืองพานยงัเป็นท่ีตัง้ของ “อทุยานประวตัิศาสตร์ 
ภูพระบาท” ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์
โบราณคดีท่ีส าคญัของจงัหวดัอุดรธานีด้วย จากหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์   
โบราณคดีและศิลปกรรมท่ีพบในเขตลุม่น า้โมงตอนกลางนี ้ได้แสดงให้เห็นว่า
ชุมชนโบราณเมืองพานได้มีความสัมพันธ์กับอาณาจักรล้านช้างอยู่หลาย
ประการ เน่ืองจากตัง้อยู่ในต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ท่ีไม่ไกลจากเมือง
เวียงจันทน์มากนัก แต่ยังขาดการศึกษาวิ เคราะห์ให้เห็นพัฒนาการ
ประวตัศิาสตร์และความส าคญัของชมุชนโบราณเมืองพานท่ีชดัเจน   
  ทัง้นี  ้ เ น่ืองจากแม่น า้โขงท่ีเคยเป็นเส้นทางคมนาคมส าคัญใน
อาณาจักรล้านช้าง ท่ีปัจจุบันนอกจากจะกลายเป็นพรมแดนธรรมชาติ
ระหว่างไทยกับลาวแล้ว ยังกลายเป็นสิ่งขวางกัน้เนือ้หาทางการศึกษา
ประวตัิศาสตร์อาณาจกัรล้านช้างและชุมชนโบราณเมืองพานอย่างท่ีควรจะ
เป็นด้วย ในการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยก็ไม่มีกล่าวถึง เพราะบริเวณนี ้
ไม่ได้อยู่ในเขตอ านาจของกรุงสุโขทยัหรือกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นอาณาจกัรท่ี
ยิ่งใหญ่ในประวตัิศาสตร์ชาติไทย ส่วนการศึกษาประวัติศาสตร์ลาวก็ไม่ได้
เห็นความส าคัญ เพราะว่าบริเวณนีอ้ยู่นอกเขตการปกครองของลาวใน
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ปัจจบุนั ทัง้ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฒันาการทางประวตัิศาสตร์ของอาณาจกัร
ล้านช้าง ซึ่งเป็นอาณาจกัรท่ียิ่งใหญ่ของลาว จากสภาวะเช่นวา่นีจ้ึงท าให้เกิด
ชอ่งวา่งในการศกึษาประวตัศิาสตร์ในพืน้ท่ีดงักลา่ว 
  บทความนี ้ผู้ เขียนจึงพยายามศึกษาพฒันาการประวัติศาสตร์และ
ความส าคญัของชุมชนโบราณเมืองพานในประวัติศาสตร์ล้านช้าง ทัง้จาก
หลกัฐานด้านประวตัิศาสตร์ โบราณคดี และประวตัิศาสตร์ศิลปะ มาน าเสนอ
เพ่ือเติมเต็มให้กับช่องว่างทางประวัติศาสตร์  แต่อย่างไรก็ดี เน่ืองจาก
การศกึษาของผู้ เขียนในครัง้นีย้งัมีข้อจ ากดัทางด้านหลกัฐานประวตัิศาสตร์ท่ี
เป็นลายลักษณ์อักษรเก่ียวกับพัฒนาการชุมชนโบราณเมืองพาน ดังนัน้ 
ผลการศกึษาจงึเป็นเพียงข้อมลูโดยสงัเขปและเป็นข้อสนันิษฐานเบือ้งต้นจาก
วิธีการทางประวัติศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับผู้ ท่ีสนใจจักได้ศึกษา
ค้นคว้าให้ละเอียดลุม่ลกึตอ่ไป 
 
ลุ่มน า้โมงตอนกลาง: ร่องรอยประวัติศาสตร์ในเขตเมืองพานก่อนรับ
วัฒนธรรมล้านช้าง 
 ล าน า้โมงเป็นล าน า้สาขาขนาดเล็กของแม่น า้โขง โดยมีต้นก าเนิด
จากภูเขาในเขตรอยต่อของอ าเภอสุวรรณคหูา จงัหวดัหนองบวัล าภู  อ าเภอ
นาด้วง จงัหวดัเลย และอ าเภอน า้โสม จงัหวดัอุดรธานี แล้วไหลไปทางด้าน
ทิศเหนือผ่านอ าเภอสวุรรณคหูา จงัหวดัหนองบวัล าภู อ าเภอบ้านผือ จงัหวดั
อุดรธานี และไหลไปลงแม่น า้โขงท่ีต าบลน า้โมง อ าเภอท่าบ่อ จังหวัด
หนองคาย มีความยาวประมาณ 167 กิโลเมตร  (สิทธิพร  ณ นครพนม, 2545: 
52)  
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ภาพที ่1 ภาพถ่ายดาวเทียมเหนือบริเวณทีร่าบลุ่มน ้าโมง แสดงใหเ้ห็นสภาพภูมิประเทศ
บริเวณที่ตัง้ชุมชนโบราณเมืองพานและสถานที่ส าคญัใกล้เคียง (ปรับปรุงจาก Google 
Earth) 

 
จากลักษณะภูมิประเทศบริเวณท่ีราบลุ่มน า้โมง ท าให้ผู้ เขียนแบ่ง

สภาพภูมิประเทศตลอดท่ีราบลุ่มน า้ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ลุ่มน ้าโมงตอนตน้ 
ตัง้แต่เขตภูเขาต้นก าเนิดล าน า้โมงไปจนถึงเขตช่องเขาภูพานค ารอยต่อ
ระหว่างอ าเภอสุวรรณคหูา จงัหวดัหนองบวัล าภู กับอ าเภอบ้านผือ จงัหวดั
อุดรธานี ซึ่งพืน้ท่ีราบลุ่มทัง้หมดอยู่ในเขตอ าเภอสุวรรณคูหา ลุ่มน ้ าโมง
ตอนกลาง ตัง้แต่ทิศเหนือของทิวเขาภูพานค าในเขตอ าเภอบ้านผือ จงัหวดั
อดุรธานี  ไปจนถึงเขตรอยตอ่ระหว่างอ าเภอบ้านผือ กบัอ าเภอท่าบอ่ จงัหวดั
หนองคาย ซึ่งจะมีแนวเขาภูพระบาทเป็นขอบเขตลุ่มน า้โมงตอนกลางทาง 
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ทิศตะวนัตก  และลุ่มน ้าโมงตอนปลาย  ซึ่งจะเป็นพืน้ท่ีราบลุ่มน า้โมงในเขต
อ าเภอทา่บอ่ จงัหวดัหนองคาย พืน้ท่ีราบทางทิศเหนือตดิกบัแมน่ า้โขง 
  ตลอดท่ีราบลุ่มตัง้แตต้่นน า้โมงจนถึงปากน า้โมงได้มีการพบร่องรอย
ชุมชนโบราณมากมาย สืบเน่ืองตัง้แต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นต้นมา  
บริเวณท่ีราบลุ่มน า้โมงตอนกลางในเขตต าบลจ าปาโมง ต าบลเมืองพาน   
และต าบลกลางใหญ่ อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เร่ือยลงไปจนถึงเขต
อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย แม้ว่าจะไม่มีหลกัฐานทางประวัติศาสตร์ท่ี
กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของชุมชนโบราณแห่งนีโ้ดยเฉพาะ แต่จาก
หลกัฐานทางด้านประวตัิศาสตร์โบราณคดี และศิลปกรรม ล้วนแล้วแตแ่สดง
ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า บริเวณแถบนีมี้ชุมชนอาศัยอยู่สืบเน่ืองมาตัง้แต่
สมยัก่อนประวตัศิาสตร์แล้ว   
  ดงัท่ีมีการพบภาพเขียนสีสมยัก่อนประวตัิศาสตร์บนผนงัถ า้และเพิง
ผาตา่งๆ มากมาย กระจายอยู่ในบริเวณภพูระบาทและภูเขาใกล้เคียง (สรุพล  
ด าริห์กุล, 2549: 70-90; กรมศิลปากร, 2531: 57-73)  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
มีการพบร่องรอยชุมชนโบราณสมยัก่อนประวตัิศาสตร์ขนาดใหญ่อยู่ในเขต
บ้านโคกคอน ต าบลโคกคอน อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ซึ่งอยู่ในยุค
โลหะในมีอายปุระมาณ 2,500 - 1,500 ปีมาแล้ว (กลัญาณี กิจโชติประเสริฐ, 
2545: 29-33) 
  ท่ีส าคญัคือ มีการพบกลุ่มเสมาหินในวฒันธรรมทวารวดีและอาจมี
ความเก่ียวเน่ืองถึงวฒันธรรมเขมรโบราณอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 14 -18 เป็น
จ านวนมากทัง้ท่ีภูพระบาทและบริเวณท่ีราบลุ่มน า้โมง (ศรีศกัร วลัลิโภดม, 
2546: 332-333) ซึ่งสันนิษฐานได้ว่ามีความเก่ียวข้องกับการบูชาสิ่งเหนือ
ธรรมชาติและประเพณีทางพระพุทธศาสนา (รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, 2558: 
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 139-159) ของผู้คนในสมัยนัน้ การพบกลุ่มเสมาหินในวัฒนธรรมทวารวดี-

เขมรโบราณจ านวนมากสะท้อนให้เห็นถึงความมีอยู่ของผู้คนจ านวนมาก 
ในบริเวณลุม่น า้โมงตอนกลางมาช้านานแล้ว 
  จากหลักฐานท่ีปรากฏจึงท าให้เช่ือได้ว่าบริเวณท่ีราบลุ่มน า้โมง
ตอนกลางมีชมุชนอาศยัอยู่มาตัง้แตป่ระมาณพทุธศตวรรษท่ี 14 - 18 และคง
ค่อยๆ มีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และกระจายเป็นชุมชนขนาดเล็ก
เร่ือยมาจนถึงพทุธศตวรรษท่ี 20 ก่อนการย้ายเมืองหลวงและเคล่ือนย้ายผู้คน
จากเมืองหลวงพระบางลงมายงัเมืองเวียงจนัทน์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
แล้ว 
 
เมืองพาน: การก าเนิดและขยายตัวของชุมชนโบราณในลุ่มน า้โมง
ตอนกลาง 
 ในต านานอรัุงคธาตไุด้กล่าวถึงบริเวณ “ภูกเูวียน” หรือ “ภูพระบาท” 
ท่ีอยู่ในเขตต าบลเมืองพานปัจจบุนันีว้่า มีเมืองช่ือ “เมืองพงพาน” ซึ่งเกิดจาก
อิทธิฤทธ์ิของสวุรรณนาค (อรัุงคธาต ุต านานพระธาตพุนม, 2521: 18-19)  ซึง่
สะท้อนให้เห็นว่าบริเวณท่ีราบลุ่มน า้โมงตอนกลางนีมี้ผู้ คนเข้ามาตัง้ถ่ินฐาน
ช้านานแล้ว  ศรีศกัร วลัลิโภดม (2546: 223-238) สนันิษฐานว่าบริเวณนีเ้ป็น
ส่วนหนึ่งใน “เขตสะสม” เน่ืองจากว่าอยู่ชายแดนของรัฐหรือแคว้นใหญ่ๆ ทัง้
ด้านใต้ ด้านตะวนัตก ด้านเหนือและด้านตะวนัออก อย่างอาณาจกัรกมัพูชา 
(เขมรโบราณ) และอาณาจักรจามปา เป็นต้น  จึงเป็นแหล่งท่ีมีผู้คนหลาย
กลุ่มเหล่าหลายเผ่าพนัธุ์เข้ามาตัง้หลกัแหล่ง ดงัพบหลกัฐานทางโบราณคดีท่ี
มีความหลากหลาย ซึ่งเก่ียวข้องทัง้วัฒนธรรมทวารวดี เขมรโบราณ และ
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วฒันธรรมท้องถ่ินในแถบนีจ้ านวนมาก ก่อนท่ีจะถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของ
อาณาจกัรล้านช้าง 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 แผนที่แสดงสภาพภูมิประเทศ และสถานที่ส าคัญในที่ราบลุ่มน ้ าโมง          
(ทีม่า ศรีศกัร วลัลิโภดม, 2545: 12) 
 
 ช่วงพทุธศตวรรษท่ี 21 อาณาจกัรล้านช้างได้มีความพยายามขยาย
อ านาจจากเมืองหลวงพระบาง เมืองหลวงของอาณาจักรในขณะนัน้ลงมา
ตามท่ีราบลุ่มน า้โขง ซึ่งเร่ิมมีความเด่นชัดในรัชสมัยพระเจ้าโพธิสาลราช  
(ครองราชย์ พ.ศ.2063-2090) ครัน้ถึงรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช  
(ครองราชย์ พ.ศ.2091-2114) พระราชโอรสของพระเจ้าโพธิสาลราชได้ทรง
ย้ายเมืองหลวงจากเมืองหลวงพระบางมายงัเมืองเวียงจนัทน์ในปี พ.ศ.2103 
(สุรศกัดิ์ ศรีส าอาง, 2545: 98) ด้วยมีสถานการณ์การเมืองภายนอกท่ีพม่า
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 ก าลงัรุกรานราชอาณาจกัรล้านนาซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับเมืองหลวงพระบาง และ

อาจรุกรานเมืองหลวงพระบางด้วย    
  อีกทัง้บริเวณเมืองเวียงจันทน์มีประชากรอยู่จ านวนมาก เพราะมี
ท าเลเหมาะสมแก่การท าเกษตรกรรมมากกว่า เน่ืองจากมีท่ีราบกว้างขวาง  
อุดมด้วยพืชพนัธุ์ธัญญาหารสามารถเลีย้งดไูพร่พลจ านวนมากได้ (สุรศกัดิ์ 
ศรีส าอาง, 2545: 88) และเกิดการขยายตวัทางการค้าภายในภาคพืน้ทวีป 
ในช่วงเวลาดงักล่าว เมืองเวียงจันทน์มีความเหมาะสมท่ีจะเป็นศูนย์กลาง
การค้าท่ีส าคญัมากกวา่เมืองหลวงพระบาง (โยซิยกิู มาซูฮารา, 2546: 73-98) 
  การท่ีย้ายเมืองหลวงมาอยู่ท่ีเมืองเวียงจนัทน์ ท าให้มีบ้านเมืองใหม่
เกิดขึน้และเกิดการขยายตัวของกลุ่มบ้านเมืองท่ีมีอยู่เดิมในลุ่มน า้โขง
ตอนกลางของอาณาจกัรจ านวนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน “เขตสะสม”  และ
ได้มีการขยายประชากรลงมาทางด้านทิศใต้ของลุม่น า้โขง ในบริเวณท่ีราบลุ่ม
น า้โมงตอนกลางก็มีการพบร่องรอยชมุชนโบราณท่ีมีพฒันาการเก่ียวข้องกับ
เมืองเวียงจนัทน์ มีเร่ืองเล่าสืบตอ่กนัมาว่าบริเวณนีเ้ป็นท่ีตัง้ของเมืองโบราณ
ท่ีมีช่ือว่า “เมืองพาน” แต่ทว่าก็ไม่มีการน าเสนอข้อมูลหรือพัฒนาการทาง
ประวตัศิาสตร์ท่ีเดน่ชดัรับรองความเป็นเมืองโบราณ    
  พืน้ท่ีราบลุ่มน า้โมงตอนกลางยังพบศิลาจารึกอักษรไทยน้อย พ.ศ.
2134 ท่ีวดัธาตอุปุสมาราม ต าบลเมืองพาน อ าเภอบ้านผือ ซึ่งระบช่ืุอขนุนาง
วา่ “ศรีพมุเวียงจนัทน์” ด้วย (พิมพ์พรรณ ไพบลูย์หวงัเจริญ, 2535: 59) ท าให้
ผู้ เขียนสันนิษฐานว่าบริเวณท่ีราบลุ่มน า้โมงตอนกลางเป็นท่ีตัง้ของชุมชน
โบราณเมืองพาน และถือเป็นชุมชนโบราณท่ีส าคญัแห่งหนึ่งของอาณาจักร
ล้านช้างเวียงจนัทน์ ท่ีน่าจะเกิดพฒันาการความเป็นบ้านเป็นเมืองขึน้ในช่วง
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ปลายพทุธศตวรรษท่ี 21 ถึงต้นพทุธศตวรรษท่ี 22 จากการท่ีได้ย้ายศนูย์กลาง
การปกครองและเคล่ือนย้ายผู้คนครัง้ใหญ่ในอาณาจกัรล้านช้าง  
  ชุมชนโบราณเมืองพานน่าจะเป็นชุมชนโบราณท่ีไม่มีก าแพงเมือง
หรือคนู า้คนัดินล้อมรอบ ศนูย์กลางของเมืองสนันิษฐานว่าน่าจะอยู่บริเวณ
บ้านเมืองพานและบ้านกาลมึ ต าบลเมืองพาน อ าเภอบ้านผือ จงัหวดัอดุรธานี 
ในปัจจุบัน เน่ืองจากการส ารวจของผู้ เขียนได้พบเศษภาชนะดินเผาใน
ลกัษณะร่องรอยท่ีตัง้ชุมชนโบราณท่ีกระจายอยู่ในพืน้ท่ีดงักล่าว สอดคล้อง
กับการส ารวจของกรมศิลปากรพบว่ามีร่องรอยชุมชนโบราณอยู่ในบริเวณ
บ้านใหม่เมืองพาน (กรมศิลปากร, 2559) และมีรายงานการพบซากสิมหรือ
โบสถ์โบราณสมยัล้านช้าง  และมีการขดุพบพระพทุธรูปส าริดท่ีมีอายุในราว
พทุธศตวรรษท่ี 23 ท่ีบ้านกาลมึด้วย (ศรีศกัร วลัลิโภดม, 2545: 18)   
  นอกจากนี ้ ข้อมูลในแผนท่ีโบราณท่ีเขียนขึน้ราวพุทธศตวรรษท่ี 24 
ได้ปรากฏช่ือ “เมืองพาน” วา่ ตัง้อยูใ่นเส้นทางโบราณระหวา่งดา่นปากถ า้ช้าง 
(สันนิษฐานกันว่าอยู่ ท่ีบริเวณช่องเขาถ า้เอราวัณ  อ าเภอนาวัง  จังหวัด
หนองบัวล าภู)  กับเมืองเวียงคุก (ปัจจุบันคือบ้านเวียงคุก  อ าเภอเมือง
หนองคาย) (Santaneen Phasuk and Philip Stott, 2004: 131) ซึง่สอดคล้อง
กบัท่ีตัง้บ้านเมืองพานในปัจจบุนัด้วย 
  นอกจากนี ้จากประวตัิ “พระครูยอดแก้วโพนสะเม็ก” หรือ “พระครู-
โพนสะเม็ก” หรือ “เจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็ก” ท่ีปรากฏในต านานเมืองนคร
จ าปาศักดิ์มีการเรียกช่ือบ้านเกิดของท่านรวมกันไว้ว่า “กะลึมเมืองพาน” 
(พระยามหาอ ามาตยาธิบดี, 2512: 162)  พระเทพรัตนโมลี  อดีตเจ้าอาวาส
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร สันนิษฐานว่าคือบ้านกะลึมหรือบ้านกาลึม  
ต าบลเมืองพาน อ าเภอบ้านผือ (ปริเชต ศขุปราการ, 2545: 44) ซึง่สอดคล้อง
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 กับการสันนิษฐานของนักวิชาการท่านอ่ืน ท่ีสันนิษฐานเช่นเดียวกันว่าคือ

บริเวณบ้านกาลึม  ต าบลเมืองพาน  (วลัยลักษณ์ ทรงศิริ (บรรณาธิการ), 
2555: 72; สจุิตต์  วงษ์เทศ, 2551) ท่ีอยูใ่นลุม่น า้โมงตอนกลางเชิงภพูระบาท
ในปัจจบุนั ดงันัน้ บริเวณบ้านเมืองพานและบ้านกาลมึจงึนา่จะเป็นศนูย์กลาง
ของชมุชนโบราณเมืองพานมากท่ีสดุ     
  อย่างไรก็ตาม ขอบเขตการปกครองดแูลของเมืองพานนัน้สนันิษฐาน
ว่า คงครอบคลุมบริเวณท่ีราบลุ่มน า้โมงตอนกลางในเขตต าบลจ าปาโมง  
ต าบลเมืองพาน  และต าบลกลางใหญ่  อ าเภอบ้านผือ  จงัหวดัอดุรธานี  ซึง่มี
การพบร่องรอยชุมชนโบราณขนาดเล็ก และซากโบราณสถานร่วมสมัยกับ 
ท่ีพบบริเวณบ้านเมืองพานและบ้านกาลึมกระจายอยู่ทั่วไปตลอดท่ีราบลุ่ม
แมน่ า้โมง   
 ทัง้นี ้เน่ืองจากวา่เป็นบริเวณท่ีราบลุม่น า้โมงตอนกลางซึง่มีทรัพยากร
ทางธรรมชาติท่ีอุดมสมบรูณ์ และตัง้อยู่บนเส้นทางคมนาคมโบราณระหว่าง
เมืองเวียงจนัทน์กับบ้านเมืองท่ีอยู่ฝ่ังเทือกเขาภูพานค าทางทิศใต้ ตลอดจน
บ้านเมืองในลุ่มน า้เจ้าพระยา ซึ่งเป็นศนูย์กลางการปกครองของอาณาจักร
สยาม (ทัง้กรุงศรีอยธุยา กรุงธนบรีุ และกรุงเทพมหานคร) จึงท าให้เกิดชมุชน
ขนาดเล็กกระจายอยูต่ามแหลง่ทรัพยากรและตามเส้นทางคมนาคม 
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เมืองพาน: เมืองส าคัญในเส้นทางคมนาคมระหว่างเวียงจันทน์กับ
สยาม 
  ข้อความใน “จารึกศรีพมุเวียงจนัทน์” ท่ีพบใน “วดัธาตอุุปสมาราม”  
ต าบลเมืองพาน  อ าเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี ระบุว่า “ศักราช 953 
(พุทธศักราช 2134) เดือน 6 แรม 6 ค ่ า วัน 2 ฤกษ์ได้โอกาสกับศรีพุม
เวียงจนัทน์ ผู้ใดมล้างอาชญาให้มนัเป็นหลกัเป็นตอในสงสารอยู่ อย่าให้เกิด
เป็นคนสกัชาติ กว้าง 430 ยาวพนัปลาย 70” (พิมพ์พรรณ ไพบลูย์หวงัเจริญ, 
2535: 59) ซึ่งพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวงัเจริญ ผู้ ทรงคณุวุฒิของกรมศิลปากร 
ในฐานะผู้ แปลจารึกสันนิษฐานไว้ในส่วนท่ีเป็นเชิงอรรถว่า ค าว่า “ศรีพุม
เวียงจนัทน์” เข้าใจว่าเป็นช่ือต าแหน่งขนุนาง (พิมพ์พรรณ ไพบลูย์หวงัเจริญ, 
2535: 59)   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  ภาพที ่3 จารึกศรีพมุเวียงจนัทน์ พ.ศ.2134 พบทีว่ดัธาตอุปุสมาราม ต าบลเมืองพาน    
  อ าเภอบา้นผือ (ทีม่า: พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวงัเจริญ, 2535: 56) 
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   จากข้อมูลดงักล่าวมาท าให้ผู้ เขียนสันนิษฐานในเบือ้งต้นว่า ค าว่า 

“ศรีพุมเวียงจนัทน์” ผู้ นีน้่าจะเป็นขุนนางในราชส านกัเวียงจนัทน์ ซึ่งน่าจะมี
ภมูิล าเนาเดมิอยูท่ี่บริเวณนีห้รือมีศรัทธากบัอารามแหง่นีแ้ล้วถวายท่ีดนิขนาด 
“กว้าง 430 ยาวพนัปลาย 70” แล้วท าการสาปแช่งผู้ ท่ีลกุล า้พืน้ท่ีหรืออ านาจ
การอุทิศครัง้นีข้องตน แต่อย่างไรก็ดี ศรีพุมเวียงจันทน์อาจเป็นขุนนางใน
ท้องถ่ินเมืองพานก็เป็นได้ (ธีระวฒัน์  แสนค า, 2556: 39)   
 การปรากฏจารึกท่ีมีเนือ้หากล่าวถึงการถวายท่ีดินและการสาปแช่ง
เม่ืออดีตในเขตชุมชนโบราณเมืองพาน สะท้อนให้เห็นถึงความส าคญัและ
ประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินของชุมชนโบราณเมืองพานในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 
22 รวมทัง้สมมติฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถ่ินเมืองพานในหลาย
ประการ โดยเฉพาะความรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจของชุมชนในช่วงเวลา
ดงักลา่ว   
  หากพิจารณาจากสภาพภูมิประเทศหรือข้อมูลทางกายภาพรอบๆ 
บริเวณลุม่น า้โมงตอนกลางในปัจจบุนั ก็จะพบวา่ท่ีราบลุม่แหง่นีน้บัวา่มีความ
อุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก เหมาะแก่การเพาะปลูกและตัง้ถ่ินฐานของผู้คน  
ทัง้ยงัมีแนวทิวเขาภูพระบาทขวางกัน้เป็นขอบเขตและทอดขนานไปกบัท่ีราบ
ลุ่มน า้โมงทางด้านทิศตะวันตก และยังมีทิวเขาภูพานค าทอดขวางกัน้
ทางด้านทิศใต้  ซึง่ทางด้านทิศใต้ของทิวเขาภพูานค าออกไปก็มีชมุชนโบราณ
ขนาดใหญ่ร่วมสมยักบัเมืองพานอย่างชมุชนโบราณเมืองหนองบวัล าภูตัง้อยู่ 
(ธีระวฒัน์ แสนค า, 2558: 27-28) และยงัมีถ า้สวุรรณคหูา ซึง่เป็นถ า้ศกัดิส์ิทธ์ิ
และส าคญัแห่งหนึ่งในอาณาจกัรล้านช้าง ดงัมีการค้นพบจารึกของพระเจ้า
ไชยเชษฐาธิราช (กรมศิลปากร, 2529: 239-242) และงานศิลปกรรมอย่าง
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ล้านช้างจ านวนมาก (พงษ์ศกัดิ์  อคัรวฒันากลุ, 2558: 100-105) และยงัเป็น
เส้นทางส าคญัท่ีเช่ือมไปยงัอาณาจกัรสยามได้ด้วย 
  การเดนิทางข้ามทิวเทือกเขาภพูานค านัน้  ได้อาศยัชอ่งเขาแหง่หนึ่งท่ี
เรียกกันต่อมาว่า “ช่องข้าวสาร” เป็นเส้นทางคมนาคมหลักและกลายเป็น
เส้นทางคมนาคมส าคญัในสมยัตอ่มา ช่องเขาแห่งนีค้งเป็นเส้นทางคมนาคม
มาอย่างช้านานก่อนหน้าการย้ายเมืองหลวงจากหลวงพระบางมายังเมือง
เวียงจนัทน์แล้ว ในแผนท่ีโบราณท่ีเขียนขึน้ราวพทุธศตวรรษท่ี 24 ได้ปรากฏ
เส้นทางคมนาคมจากจากกรุงเทพฯ มายงัเมืองเวียงจนัทน์  โดยผ่านบริเวณ
ช่องข้าวสาร ซึ่งในแผนท่ีเขียนว่า “ด่านขาวสาร” อยู่ระหว่างบ้านส้มป่อยกบั
เมืองเวียงคกุ (Santanee Phasuk and Philip Stott, 2004: 131) 
  ช่ือ “ช่องข้าวสาร” นัน้แสดงให้เห็นถึงความส าคญัของช่องเขาแห่งนี ้
ในทางการคมนาคมและเศรษฐกิจภายในอาณาจักรล้านช้างได้เป็นอย่างดี  
การค้าขายแลกเปล่ียนข้าวระหว่างบ้านเมืองแถบนีน้า่จะเกิดขึน้ และท่ีมาของ
ช่ือช่องข้าวสารก็น่าจะมาจากการขนส่งสินค้าท่ีเกิดขึน้ระหว่างบริเวณ
บ้านเมืองทางด้านใต้เทือกเขาภพูานค ากบัเมืองเวียงจนัทน์และบ้านเมืองอ่ืนๆ 
ใกล้เคียง (ธีระวฒัน์ แสนค า, 2554: 42-44) ท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือ “เมืองพาน” 
ซึง่อยูท่างทิศเหนือของชอ่งข้าวสาร 
 ในเสภาเร่ืองขนุช้างขนุแผนซึ่งสนันิษฐานว่าเป็นเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ใน
รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 แห่งกรุงศรีอยุธยา แตน่่าจะมีการแตง่ช าระ
เพิ่มเติมต้นฉบบัส านวนหลวงให้สมบรูณ์ในสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้า
เจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (ร่ืนฤทยั สจัจพนัธุ์, 2551: 47-49)  
บทเสภาตอนเจ้าล้านช้างให้ทตูมากรุงศรีอยธุยา ซึ่งกล่าวถึงพระเจ้าล้านช้าง
ประสงค์ท่ีจะถวายพระธิดาช่ือนางสร้อยทองแก่สมเด็จพระพนัวษา จึงส่งทตู
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 ออกเดินทางพร้อมกับเคร่ืองราชบรรณาการลงไปถวายยังกรุงศรีอยุธยา  

คณะทตูได้เดินทางออกจากเวียงจนัทน์ล่องเรือตามแม่น า้โขงลงมาถึงปากน า้
โมงก็ขึน้บกเดินทางต่อ ผ่านบริเวณช่องข้าวสารก่อนท่ีจะมุ่งหน้าไปยงัเมือง
นครราชสีมา ดงัปรากฏในบทเสภาวา่ 
 
       “...อ ามาตย์รับค าสัง่บงัคมลา    คลานถอยออกมาหาช้าไม่ 
       ลงเรือข้ามช่องล่องลงไป    ถึงท่าใหญ่ปากโมงทนัที 
       ข้ึนม้าแลว้ก็พากนัรีบไป    ดัน้ดดัลดัไพรพนาสี 
               ข้ามป่าผ่าทุ่งมุ่งจรลี     ถึงคีรีเขาศาลล่วงด่านไป...” 
       (คริส เบเคอร์ และผาสกุ พงษ์ไพจิตร (บรรณาธิการ), 2556: 364) 
 
 ข้อความในบทเสภาได้สะท้อนให้เห็นว่า บริเวณท่ีราบลุ่มน า้โมงเป็น
เส้นทางคมนาคมส าคญัทัง้เป็นเส้นทางภายในอาณาจกัรล้านช้างและเป็น
เส้นทางมายงัอาณาจกัรสยาม (ทัง้กรุงศรีอยธุยาและกรุงเทพฯ) ซึง่สอดคล้อง
กับรายงานการเดินทัพในศึกเจ้าอนุวงศ์ (พ.ศ.2369-2371) ท่ีทัง้กองทัพ
เวียงจนัทน์และกองทพัสยามต่างก็ใช้เส้นทางท่ีผ่านช่องข้าวสารและผ่านลุ่ม
น า้โมงเป็นเส้นทางเดินทพั (จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 3 เล่ม 3, 2530: 35-105; 
หมอ่มเจ้าทบัในกรมหลวงเสนีบริรักษ์, 2553: 186-203)   
 นอกจากนี ้เส้นทางนีอ้าจไม่ได้มีเพียงแตผู่้คนทัว่ไปเท่านัน้ท่ีเดินทาง
ไปมา หากแต่มีกลุ่มพ่อค้าล้านช้างเป็นกลุ่มคนส าคัญท่ีสัญจรไปมาบน
เส้นทางนีด้้วยในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 22-23 เน่ืองจากพ่อค้าล้านช้างได้มีการ
เดนิทางขนสินค้ามาท าการค้าท่ีกรุงศรีอยธุยา เพราะชว่งเวลานีก้รุงศรีอยธุยา
มีฐานะเป็นเมืองท่าส าคญัท่ีชาวต่างชาติ เช่น จีน ญ่ีปุ่ น อินเดีย อาหรับและ
ชาติตะวนัตก เดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายแลกเปล่ียนสินค้าอยู่ตลอดเวลา 
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(ศรีศกัร วลัลิโภดม, 2553: 68-78) สินค้าท่ีชาวตา่งชาติต้องการส่วนใหญ่เป็น
ของป่าและแร่ธาตซุึง่มีมากในเขตอาณาจกัรล้านช้าง   
  ในเขตชุมชนโบราณเมืองพานมีช่ือหมู่บ้านท่ีน่าสนใจอยู่ 2 หมู่บ้าน  
คือ บ้านกาลึมและบ้านหนองกาลึม สจุิตต์ วงษ์เทศ ได้อธิบายว่าช่ือ “กาลึม” 
มาจากค าในตระกูลมอญ-เขมร หมายถึงขีไ้ต้ท่ีใช้จุดไฟในสมยัก่อน  (สุจิตต์  
วงษ์เทศ, 2551) จากความหมายของค าข้างต้นก็สะท้อนให้เห็นว่าในอดีต
บริเวณเมืองพานนีอ้าจเป็นแหล่งผลิตขีไ้ ต้ท่ีส าคัญท่ีส่งขายหรือส่งไป
แลกเปล่ียนสินค้ากบับ้านเมืองอ่ืนก็เป็นได้ 
  แม้ว่าในขณะนีจ้ะยงัไม่มีความชดัเจนของข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ
ภายในบริเวณชุมชนโบราณเมืองพานเท่าใดนัก  แต่การท่ีพบพระพุทธรูป 
“พระเจ้าองค์ตือ้” ซึ่งเป็นพระพทุธรูปส าริดขนาดใหญ่ ศิลปะล้านช้าง ท่ีสร้าง
โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชเม่ือ พ.ศ.2109 (ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, 2554: 312-
314) และร่องรอยชุมชนโบราณเวียงโมง-เวียงนกยูงท่ีบริเวณปากน า้โมง  
อ าเภอท่าบ่อ  จงัหวดัหนองคาย (สิทธิพร ณ นครพนม, 2545: 53) ก็สะท้อน
ให้เห็นว่าชมุชนโบราณท่ีอยู่ตอนในท่ีราบลุ่มน า้โมงนัน้มีความส าคญัไม่น้อย   
ไม่เช่นนัน้พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชคงไม่ทรงเลือกบริเวณนีส้ร้างวัดและหล่อ
พระพทุธรูปพระเจ้าองค์ตือ้ ซึ่งเป็นพระพทุธรูปส าริดขนาดใหญ่องค์หนึ่งของ
อาณาจกัรล้านช้างประดิษฐานไว้บริเวณท่ีเป็นปากทางหรือชมุทางท่ีสามารถ
เช่ือมเข้ามายงัชมุชนโบราณอ่ืนๆ ในลุม่น า้โมง    
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 ภูพระบาท: เมืองพานกับต าแหน่งท่ีตัง้ภูเขาศักดิ์สิทธ์ิแห่งลุ่มน า้โขง 

เมืองเวียงจันทน์ 
  ภูพระบาทถือเป็นแนวทิวเขาท่ีเป็นขอบท่ีราบลุ่มน า้ โมงตอนกลาง
ทางทิศตะวนัตก เป็นภเูขาหินทรายลกูหนึ่งในกลุม่แนวเทือกเขาภพูานค าทาง
ทิศตะวนัตกของจงัหวดัอุดรธานี และจดัเป็นส่วนหนึ่งของขอบแอ่งสกลนคร
ในทางธรณีวิทยา จุดสูงสุดของภูเขาอยู่บริเวณตอนกลางสูงประมาณ 252 
เมตร จากระดบัน า้ทะเลปานกลาง ในส่วนของภูพระบาทมีโขดหินเพิงผา
รูปร่างแปลกๆ  ตัง้อยู่บนลานหินทราย  ซึ่งลักษณะเช่นนีใ้นทางธรณีวิทยา
สนันิษฐานว่า ภูพระบาทเป็นภเูขาหินทรายท่ีมีอายหุลายล้านปีมาแล้ว มีการ
ผกุร่อนไปตามกาลเวลา และมีชว่งท่ีถกูปกคลมุโดยธารน า้แข็ง เม่ือธารน า้แข็ง
ละลายเคล่ือนตวัไปตามแรงดงึดดูของโลก ท าให้เกิดการกดักร่อนอยา่งรุนแรง  
จนเกิดเป็นเพิงหิน และโขดหิน อย่างท่ีพบเห็นในปัจจุบนั (สุวิทย์  ชยัมงคล 
(บรรณาธิการ), 2541: 10)   
  จากลักษณะดังกล่าวท าให้เกิดการเข้ามาของมนุษย์ยุคก่อน
ประวตัศิาสตร์เพ่ืออยู่อาศยัและประกอบพิธีกรรมเก่ียวกบัสิ่งท่ีเหนือธรรมชาติ  
บนภูพระบาทจงึมีโบราณสถานอยู่จ านวนมาก แตส่ิ่งท่ีมีลกัษณะท่ีแปลกกวา่
ท่ีอ่ืนก็คือ ในบริเวณนีแ้ทบไม่ปรากฏโบราณสถานท่ีก่อสร้างขึน้โดยตรงจาก
ฝีมือมนุษย์ เช่น พระเจดีย์ โบสถ์ และวิหารทัว่ๆ ไป แต่เป็นการตกแต่งและ
ดดัแปลงสิ่งท่ีมีอยู่แล้วในธรรมชาติให้เป็นสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิเคารพบูชา เช่น  
ตกแต่งโขดหินให้เป็นสถูปแล้วปักเสมาหินล้อมรอบบอกเขตไว้แปดด้าน  
ดงัเช่น หอนางอสุา และคอกม้าท้าวบารส ท่ีดดัแปลงเพิงหินโดยการสกัดพืน้
หินใต้เพิงให้เรียบเพ่ือเป็นท่ีกระท าศาสนกิจ และปักเสมาหินล้อมรอบแปดทิศ  
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และสกัดพืน้หินเป็นรูปรอยพระพุทธบาทเพ่ือเคารพบูชา เช่น รอยพระพุทธ
บาทบวับกและพระพทุธบาทหลงัเตา่ (ศรีศกัร  วลัลิโภดม, 2546: 295-304)   
  จากท่ีกลา่วมาจงึคงมีการขึน้มาแสวงบญุนมสัการและสกัการบูชาสิ่ง
ศกัดิ์สิทธ์ิบนยอดเขา ซึ่งเช่ือกนัโดยพืน้ฐานว่าเป็นท่ีสถิตของเทพเจ้า ผีหลวง
หรือผีใหญ่ ฯลฯ ของชาวบ้านเป็นเบือ้งต้น ตอ่มาคงมีพระสงฆ์ขึน้มาบ าเพ็ญ
ภาวนา เร่ืองเหล่านีจ้ึงเป็นเร่ืองปกติสามญัของคนท้องถ่ินนัน้ๆ การประกอบ
กิจแสวงบญุรอนแรมไปจนถึงยอดเขาหรือบริเวณอนัเป็นสถานศกัดิ์สิทธ์ิ คือ
การได้สัมผัสกับอ านาจเหนือธรรมชาติในช่วงเวลาหนึ่งอย่างใกล้ชิดท่ีสุด  
ต่อมาเม่ือระบบความเช่ือซับซ้อนขึน้ตามล าดับ การแสวงบุญจากท่ีเคย
เดินทางสู่ภูเขาศกัดิ์สิทธ์ิห่างไกลและยากล าบาก ก็ได้ถกูจ าลองมาอยู่ภายใน
เมืองท่ีกษัตริย์หรือผู้ ปกครองสามารถเข้านมัสการได้โดยสะดวก ภูเขา
ศกัดิ์สิทธ์ิของชมุชนแตด่ัง้เดิมจึงได้ผสมผสานเข้ากบัความเช่ือจนเกิดเป็นคติ
เร่ือง “เขาพระสุเมรุ” ท่ีมีการเปล่ียนรูปแบบของภูเขาตามธรรมชาติมาเป็น
สญัลกัษณ์ทางศาสนา จ าลองภูเขาศกัดิ์สิทธ์ิให้อยู่ในศาสนสถานส าคญัใน
เมือง โดยมีฐานความเช่ือแต่ดัง้เดิมส่งทอดสืบต่อมา (วลัยลักษณ์ ทรงศิริ 
(บรรณาธิการ), 2555: 69) 
 บนภูพระบาทและแนวเขาในบริเวณใกล้เคียง นอกจากท่ีมีการพบ
ร่องรอยการดดัแปลงเพิงผาเป็นศาสนสถานแล้ว ยงัได้มีการพบรอยพระพทุธ
บาทท่ีเก่าแก่อยู่หลายแห่ง ซึ่งก็ปรากฏเร่ืองราวของรอยพระพทุธบาทเหล่านี ้
ในต านานอุรังคธาตุ ท่ีกล่าวถึงการเสด็จมาโปรดพญานาคท่ีภูกูเวียนของ
พระพทุธเจ้า และพระพทุธเจ้าได้ทรงอธิษฐานประทบัไว้ในแผ่นหินให้แก่นาค
ทัง้หลายได้สกัการะจ านวน 2 รอย (อุรังคธาต ุต านานพระธาตพุนม, 2521: 
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 19-21)  แตใ่นขณะนีบ้นภพูระบาทและบริเวณใกล้เคียงพบรอยพระพทุธบาท

จ านวน 5 รอย  ดงันี ้
 1.พระพุทธบาทบัวบก  อยู่บนภูพระบาทมีลักษณะเป็นรอยเท้า
ประดิษฐ์โดยโบกปนูทบัรอยเดิม มีขนาดความกว้าง 92 เซนติเมตร ยาว 160 
เซนติเมตร ลึก 75 เซนติเมตร เป็นรอยพระบาทขวา รอยพระพทุธบาทแห่งนี ้
มีประวตัิในต านานพระเจ้าเลียบโลกและต านานอุรังคธาต ุบริเวณใกล้ๆ กับ
รอยพระพทุธบาทยงัมีรูหรือปล่องพญานาคตามความเช่ือท้องถ่ินปรากฏอยู่  
เดิมพระพทุธบาทบวับกมีอูบมงุครอบอยู่ ตอ่มาหลวงปู่ ศรีทตัต์ สวุณฺณมาโจ  
แห่งวดัพระธาตทุ่าอุเทน จงัหวดันครพนม ได้ธุดงค์มาพบซากอูบมุง ท่านจึง
ได้ขออนุญาตทางการและร่วมมือกับพุทธศาสนิกชนรือ้แล้วปฏิสงัขรณ์ใหม่  
ในระหว่างการรือ้ได้พบก้อนดินเหนียวขนาดเท่าแตงโมลกูหนึ่ง ภายในมีผอบ
เงินรูปเจดีย์ เม่ือเปิดออกก็พบตลบัทองค า ข้างในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  
จึงได้มีการสร้างพระธาตุครอบรอยพระพุทธบาท พร้อมกับบรรจุพระบรม
สารีริกธาต ุเร่ิมด าเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ.2462 ใช้เวลา 12 ปีจึงแล้วเสร็จ  
โดยพระธาตุได้จ าลองรูปแบบมาจากพระธาตุพนมองค์เดิมก่อนท่ีจะมีการ
บูรณะสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม (บริรักษ์, 2532: 26-27; สุวิทย์  
ชยัมงคล (บรรณาธิการ), 2541: 68-69) 
  2.พระพทุธบาทบวับาน อยู่บนภูพานใกล้กบัพระพทุธบาทบวับกทาง
ทิศใต้แตเ่ป็นภเูขาคนละลูกกัน พระพทุธบาทบวับานได้ปรากฏอยู่ในต านาน 
อรัุงคธาตเุช่นเดียวกนักับพระพทุธบาทบวับก พระพทุธบาทแห่งนีถ้กูโบกปนู
ทบัรอยเดิม มีขนาดความกว้าง 65 เซนติเมตร ยาว 140 เซนติเมตร ลึก 20 
เซนติเมตร ในปัจจบุนัมีพระธาตหุรืออาคารคล้ายอูบมงุต่อยอดเป็นพระธาตุ
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ทรงบวัเหล่ียมแบบล้านช้างครอบอยู่ (ปริเชต ศุขปราการ, 2545: 41-42; สุ
วิทย์ ชยัมงคล (บรรณาธิการ), 2541: 65-66)   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 4 รอยพระพุทธบาทบวับก อยู่ในเขตบ้านต้ิว ต าบลเมืองพาน อ าเภอบ้านผือ    
ซ่ึงเชื่อกนัว่าเป็นรอยพระพทุธบาทเก่าแก่ทีป่รากฏตามต านานอรุงัธาตุ 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที ่5 อูบมงุหรือมณฑปครอบรอยพระพทุธบาทบวับาน บา้นไผ่ลอ้ม ต าบลเมืองพาน 
อ าเภอบา้นผือ 
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    3.พระพทุธบาทหลงัเต่า อยู่บนภูพานทางด้านทิศใต้และอยู่ห่างจาก

พระพทุธบาทบวับกราว 2 กิโลเมตร ลกัษณะคล้ายรอยเท้ามนษุย์เว้าลงไปใน
เนือ้หิน มีการโบกปูนแต่งเติมเช่นกัน มีขนาดความยาว 165 เซนติเมตร  
ปลายเท้ากว้าง 77 เซนตเิมตร ส้นเท้ากว้าง 45 เซนตเิมตร กลางรอยพระบาท
สลกัเป็นรูปดอกไม้ ซึ่งน่าจะท าขึน้เม่ือราว 30 ปีท่ีผ่านมานีเ้อง มีผู้สนันิษฐาน
ว่าพระพุทธบาทแห่งนีเ้ป็นหนึ่งในจ านวนสองรอย ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรง
ประทบัให้แก่นาคทัง้หลายท่ีไม่ได้ปรากฏช่ืออยู่ในต านานอุรังคธาต ุบนลาน
หินทรายในบริเวณรอบๆ รอยพระพุทธบาทได้ปรากฏหลุมกลมและเหล่ียม
กระจายอยู่ มีแนวหินถูกเซาะเป็นร่องยาว คาดว่าเก่ียวกับการกัน้แนวเขต 
หรือท าหลงัคาคลุมรอยพระพุทธบาท (ปริเชต ศขุปราการ, 2545: 42; สวุิทย์  
ชยัมงคล (บรรณาธิการ), 2541: 71-72)    
  4.พระพทุธบาทภูผาแดง อยูบ่นภผูาแดงซึง่เป็นภเูขาท่ีทอดตวัตอ่จาก
ภูพระบาทลงมาทางใต้ ลกัษณะรอยพระบาทคล้ายรอยเท้ามนุษย์กดลงบน
หินทราย มีความยาว 190 เซนติเมตร ปลายเท้ากว้าง 78 เซนติเมตร ส้นเท้า
กว้าง 52 เซนตเิมตร ชาวบ้านได้โบกปนูเสริมขอบพระบาท ท าร่องนิว้พระบาท
และทาสีทองทบั รอยพระพุทธบาทแห่งนีอ้าจเป็นรอยพระพุทธบาทอีกรอย
หนึ่งในต านานอุรังคธาตก็ุเป็นได้ และบนลานหินทรายในบริเวณรอบๆ รอย
พระพุทธบาทได้ปรากฏหลุมกลมและเหล่ียมกระจายอยู่ สนันิษฐานว่าเป็น
หลุมเสาอาคารท่ีท าด้วยไม้คลุมรอยพระพุทธบาท ท่ีแสดงให้เห็นถึงร่องรอย
การประกอบพิธีกรรม (ปริเชต ศุขปราการ , 2545: 42; สุวิทย์ ชัยมงคล 
(บรรณาธิการ), 2541: 66-69)    
  5.รอยพระพุทธบาทธาตุร้างอูบมุง ธาตรุ้างอูบมุงหรืออุปโมงค์เป็น
โบราณสถานในสมยัล้านช้างบนภูพระบาท เป็นซากอาคารขนาดเล็กรูปทรง
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ส่ีเหล่ียมผืนผ้า ขนาดยาวประมาณ 4.7 เมตร กว้างประมาณ 3.8 เมตร ก่อ
เรียงด้วยอิฐบนลานหินกว้าง พบรอยสกัดหินเป็นหลุมกลมเรียงตามแนว
โดยรอบองค์ธาต ุภายในธาตรุ้างมีร่องรอยสิ่งก่อสร้างด้วยปนู สนันิษฐานว่า
เป็นรอยพระพทุธบาท โดยขนาดประมาณ คือ ยาว 184 เซนตเิมตร ปลายเท้า
กว้าง 90 เซนตเิมตร หนัชีไ้ปทางทิศตะวนัตก คงเหลือร่องรอยบางสว่นของนิว้
พระบาท และเส้นนูนสองเส้นต่อกันเป็นมุมฉากท่ีกึ่งกลางเกือบถึงส้นเท้า  
นอกจากนีย้ังมีรอยทาสีแดงและปิดทอง (สุวิทย์ ชัยมงคล (บรรณาธิการ), 
2541: 70-71)       
 อย่างไรก็ดี  เม่ือพิจารณาในส่วนของต านาน พิเศษ เจียจนัทร์พงษ์ 
(2521: (15)-(19)) สนันิษฐานว่าน่าจะเป็นสิ่งท่ีมีอยู่แตเ่ดิม และได้รับการจด
บนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้ไม่เกินสมยัพระเจ้าวิชลุราช (พ.ศ.2045-2063)  
ช่วงความรุ่งเรืองทางการประพนัธ์ของลาว โดยรับแบบแผนการเรียบเรียงมา
จากอาณาจกัรล้านนาในรัชกาลพระเมืองแก้ว (ต้นพทุธศตวรรษท่ี 21)   
  ดงันัน้ จึงสนันิษฐานได้ว่ารอยพระพทุธบาทกลุ่มนีเ้ป็นปชูนียสถานท่ี
ส าคัญ ท่ีสร้างขึน้และได้รับการสักการบูชาจากพระมหากษัตริ ย์และ
พุทธศาสนิกชนชาวล้านช้างตัง้แต่พุทธศตวรรษท่ี  21-23 ลงมา อันเป็น
ช่วงเวลาท่ีชุมชนโบราณเมืองพานได้มีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก และ
สะท้อนให้เห็นวา่ในชว่งเวลาดงักล่าวคงมีผู้คนจากบ้านเมืองตา่งๆ เดนิทางไป
มาเพ่ือแสวงบญุบนภูพระบาทในเขตชมุชนโบราณเมืองพานเป็นจ านวนมาก
ด้วย  
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 บทสรุป 

  จากเนือ้หาท่ีผู้ เขียนน าเสนอมาทัง้หมดชีใ้ห้เห็นว่าในท่ีราบลุ่มน า้โมง
ตอนกลางหรือเขตชมุชนโบราณเมืองพานนัน้  มีพฒันาการทางประวตัศิาสตร์
มาตัง้แตส่มยัก่อนประวตัิศาสตร์เร่ือยมา ท่ีส าคญัยงัถือเป็นชมุชนขนาดใหญ่
ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัเจ้านายและพระสงฆ์ส าคญัของเมืองเวียงจนัทน์ (สจุิตต์  
วงษ์เทศ, 2551) ซึ่งควรท่ีจะได้รับการศึกษาสืบค้นเพ่ือตอ่ยอดองค์ความรู้ให้
ลุ่มลึกและกว้างขวางมากยิ่งขึน้ อันจะเป็นการสลายภาพความเป็นเส้น
พรมแดนระหว่างรัฐสมัยใหม่ของแม่น า้โขง และท าให้เห็นพัฒนาการทาง
ประวตัิศาสตร์ของเมืองเวียงจนัทน์และชมุชนโบราณในลุ่มน า้โขงตอนกลาง
ชดัเจนขึน้   
  เมืองพานคงเป็นชุมชนระดบัเมืองเร่ือยมาจนถึงพุทธศตวรรษท่ี 24 
เป็นอย่างน้อย เน่ืองจากในแผนท่ีโบราณท่ีเขียนขึน้ราวพทุธศตวรรษท่ี 24 ได้
ปรากฏช่ือ “เมืองพาน” อยู่ในแผนท่ีด้วย (Santanee Phasuk and Philip 
Stott, 2004: 131) แผนท่ีดงักลา่วสนันิษฐานวา่เขียนขึน้เพ่ือเป็นแผนท่ีเดินทพั
ในช่วงศกึเจ้าอนวุงศ์ (พ.ศ.2369-2371) โดยต าแหน่งท่ีตัง้เมืองพานในแผนท่ี
ดงักลา่วอยูบ่นเส้นทางโบราณระหวา่งดา่นปากถ า้ช้างกบัเมืองเวียงคกุ   
  มีความเป็นได้วา่ชมุชนโบราณเมืองพานอาจถกูท าลายหรือถูกทิง้ร้าง
ในชว่งศกึเจ้าอนวุงศ์ เพราะตัง้อยูใ่นเส้นทางเดินทพัของกองทพัจากกรุงเทพฯ
และอยู่ในพืน้ท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากสงครามโดยตรง จนท าให้ปรากฏ
ร่องรอยศาสนสถานท่ีถูกทิง้ร้างก่อนการเข้ามาตัง้ถ่ินฐานของชุมชนปัจจบุนั  
แตอ่ย่างไรก็ตาม เร่ืองราวในอดีตของชมุชนโบราณเมืองพานก็คงถกูบอกเลา่
และสืบทอดผา่นความทรงจ าเร่ือยมา 
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  สว่นพืน้ท่ีภพูระบาทซึง่เป็นภเูขาส าคญัในเขตชมุชนโบราณเมืองพาน  
ในปัจจุบนันัน้ ก็ได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ 
ภพูระบาท สงักดักรมศลิปากร กระทรวงวฒันธรรม เพ่ือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว
ทางประวัติศาสตร์ท่ีส าคัญของจังหวัดอุดรธานี และท่ีส าคัญคือในขณะนี ้
รัฐบาลไทยได้ย่ืนเอกสารตอ่ “องค์การศกึษา วิทยาศาสตร์ และวฒันธรรมแหง่
สหประชาชาติ” หรือ “ยูเนสโก” (UNESCO)  เพ่ือขอขึน้ทะเบียนอุทยาน
ประวตัศิาสตร์ภพูระบาทให้เป็นมรดกโลก ซึง่จะประกาศผลวา่จะได้เป็นมรดก
โลกหรือไม่ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 นี ้(ไทยรัฐออนไลน์, 2558) อีกด้วย  
แตอ่ยา่งไรก็ตาม ไมว่า่จะได้เป็นมรดกโลกหรือไม ่บริเวณภพูระบาทและเมือง
พานก็ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีส าคญัของผู้คนในลุ่มน า้โขงมาช้านาน
แล้ว 
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  หนงัสือ เร่ือง “พระพทุธศาสนาในลาว” แต่งโดย พระมหาดาวสยาม 
วชิรปัญโญ ดร. หนงัสือเล่มนีเ้ป็นฉบบัพิมพ์แก้ไขครัง้ท่ีสอง กันยายน 2555  
ฉบบัแรกจดัพิมพ์ใน พ.ศ.2546 จากการสนบัสนนุของส านกัวิจยัพทุธศาสตร์  
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ-ราชวิทยาลัย จ านวน 2,000 เล่ม ฉบบัพิมพ์
ครัง้ท่ีสองเพิ่มการแก้ไขค าผิดและเพิ่มเนือ้หาส าคญั และมีภาคผนวกเพิ่มเติม
เข้ามา เป็นหนงัสือแนะน า เข้ากบัยคุประชาคมอาเซียน หนงัสือแบง่ออกเป็น 
8 บท โดยมีเนือ้หาสรุป ดงันี ้

บทที่  1 ความเป็นมาของชนชาติลาว ในบทนีไ้ม่ได้ให้ข้อมูลมาก
นกั มีจ านวนเพียง 8 หน้ากระดาษ ส่วนแรก เป็นการปพืูน้ฐานประวตัิชนชาติ
ลาว และให้ความหมายของค าว่า ลาว มีความเป็นมาอย่างไร ส่วนท่ีสอง
น าเสนอก าเนิดศาสนาดัง้เดมิแบบลาว กลา่วถึงศาสนาผี และแถน ผู้สร้างโลก 

                                                           
1 อาจารย์ประจ ากลุม่วชิาสงัคมศาสตร์ ส านกัวชิาศกึษาทัว่ไป  
  มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี e-mail: ruengsin2000@yahoo.com 
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ปู่ สงักะสา ย่าสงักะสี ตลอดจนการปรับตวัเข้ากับพุทธศาสนา ผู้ เขียนเพียง
สรุปให้เห็นพฒันาจากดัง้เดมิมาจนถึงการรับพทุธศาสนาและการปรับตวัของ
ผู้คนเข้ากบัศาสนา  

บทที่ 2 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ลาว บทนีแ้บง่เป็น 9 หวัข้อ 
จ านวน 16 หน้า เป็นการให้ภาพกว้างของการเข้ามาของพุทธ-ศาสนา และ
จ าแนกการนบัถือท่ีถูกเลือกไว้ในลาวตามแบบพุทธศาสนาในรูปแบบต่างๆ  
ท่ีรับเข้ามาจากเพ่ือนบ้าน ทัง้แบบเถรวาทดัง้เดิม ผู้ เขียนได้ให้ข้อมูลตัง้แต่
สมยัพระเจ้าอโศกมหาราชส่งพระธรรมทตู 9 สาย พทุธศาสนาแบบมหายาน
แบบจีน ชนชาติลาวได้รับพุทธศาสนามาตัง้แต่สมัยขุนหลวงลิเมา สมัย
อาณาจกัรหนองแส พุทธศาสนาเถรวาทแบบกัมพูชาถูกน าเข้ามาในรัชสมยั
พระเจ้าฟ้างุ้มมหาราช และพทุธศาสนาเถรวาทแบบธรรมยุติท่ีรับเข้าไปจาก
สยามในสมยัหลงัรัชกาลท่ี 4  
 จากนัน้ผู้ เขียนได้กล่าวถึงการสร้างศาสนสถานองค์ส าคญัท่ีปรากฏ
ในลาวจนกระทัง้ปัจจบุนั คือ พระธาตอิุงฮงั ในแขวงสะหวนั-นะเขต พระธาตุ
ศรีโคตรบูร และพระธาตหุลวง ให้ภาพประวตัิการสร้างท่ีสมัพนัธ์กับต านาน
ทางศาสนาและผู้สร้างและผู้มาบรูณะในภายหลงั   
 และส่วนสุดท้าย น าเสนอประวตัิเก่ียวกับอาณาจกัรอ้ายลาว มีผู้น า
ส าคญัตามต านาน คือ ขุนหลวงลิเมา และอาณาจกัรน่านเจ้า มีผู้น าส าคญั 
คือ ขุนบรม ทัง้สองอาณาจกัรนบัเป็นกลุ่มชนเร่ิมต้นของชนชาติลาวท่ีมีการ
สืบค้นไปถึงในต านาน มีสว่นในการสืบเน่ืองของความเป็นชนชาตลิาวย้อนไป
ได้ตัง้แต่ต้นพุทธกาล ก่อนท่ีจะอพยพลงมาตามล าน า้โขงในปัจจุบัน การ
น าเสนอในส่วนของอาณาจักรทัง้สองนีผู้้ เขียนให้ข้อมูลน้อยมากกล่ าวไว้
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เพ่ือให้เห็นการสืบเน่ืองของพุทธศาสนาแบบมหายาน เคารพโพธิสัตว์ ของ
กษัตริย์ในสมยันัน้ 

บทที่ 3 พุทธศาสนาในอาณาจักรล้านช้าง บทนีมี้ทัง้หมด 43 หน้า 
ส่วนแรกผู้ เขียนได้น าเสนอทฤษฎีการเข้ามาของพุทธศาสนาแบ่งออกเป็น  
2 ทฤษฎี 1) แนวคิดท่ีพทุธศาสนาเข้ามาตัง้แตส่มยัพระเจ้าอโศกมหาราช ส่ง
พระอตุระและโสณะมาท่ี “เมืองมรุกขนคร” หรือ “เมืองท่าแขก” และ ทฤษฎี 
ท่ี 2) การเข้ามาของพุทธศาสนาแบบจีนสมัยขุนหลวงลิเมา ส่วนท่ีสอง ได้
กลา่วถึงประวตัศิาสตร์ของศาสนา ตามบทบาทในการอปุถมัภ์ของกษัตริย์ 17 
พระองค์  จากนัน้กล่าวถึงการส่งเสริมการท านบุ ารุงพระศาสนา การสร้างวดั
และการสง่เสริมการเรียนพระธรรมวินยัของพระสงฆ์ในยคุนัน้  เนือ้หาของบท
เน้นการบรรยายภาพของกษัตริย์ในยุคท่ีลาวเป็นปึกแผ่น ในอาณาจกัรล้าน
ช้าง โดยให้ภาพการบ ารุงพระศาสนาพร้อมกับประวตัิของกษัตริย์องค์ตา่งๆ 
ตามล าดับ เร่ิมตัง้แต่สมัยพระเจ้าฟ้างุ้ มมหาราช พ.ศ. 1896 - 1916 เป็น
กษัตริย์ท่ียิ่งใหญ่ของลาวพระองค์หนึ่ง ประทบัยงัหลวงพระบาง สมยันีมี้การ
น าพทุธศาสนาแบบเถรวาทจากกมัพชูาเข้ามายงัลาว และเร่ิมแผ่ขยายตัง้แต่
นัน้มา ในยุคนีมี้พระพุทธรูปส าคญัของลาว คือ พระบางพุทธลาวรรณ หรือ
พระบางในปัจจุบนั พระพุทธรูปองค์นีไ้ด้อญัเชิญมาจากกัมพูชาพร้อมพุทธ
ศาสนาแบบเถรวาท เป็นพระปางห้ามญาติ พระบางองค์นีถู้กน ามายัง
เมืองไทยถึงสองครัง้ด้วยกนั คือ สมยัสมเด็จพระเจ้าตากสิน และสมยัรัชกาล
ท่ี 3 ก่อนท่ีจะน าคืนกลบัไปอยา่งถาวรในสมยัรัชกาลท่ี 4  
  ในยุคนีมี้กษัตริย์อีกองค์ท่ีส าคัญนับเป็นมหาราช คือ พระเจ้าไชย
เชษฐาธิราชมหาราช พ.ศ. 2091 - 2114 เสด็จมาครองราชย์ท่ีเชียงทองแทน
บิดาจากกัมพูชาพร้อมกับพระแก้วมรกต ต่อมาได้สถาปนาเมืองหลวงแห่ง
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ใหม่คือ นครเวียงจันทน์  ในสมัยพระองค์ได้มีการสร้างพระธาตุศรีสองรัก  
ท่ีจงัหวดัเลย และบูรณะพระธาตอุงค์ส าคญัอีกมากมาย เช่น พระธาตพุนม 
พระธาตบุงัพวน ขณะเดียวกนัก็ได้สร้างพระพทุธรูปองค์ส าคญั เชน่ พระเสริม 
พระสกุ พระเจ้าองค์ตือ้ เป็นต้น  

 บทที่ 4 พระพุทธศาสนายุคสามอาณาจักร บทนีมี้ 17 หน้าเป็น
ยุคท่ีบ้านเมืองตกต ่า เรียกว่ายุคสามอาณาจกัร หรือ 3 รัฐ เพราะเกิดความ
แตกแยกเป็นสามอาณาจักร คือ เวียงจันทน์หลวงพระบาง และจ าปาศกัดิ์ 
อาณาจกัรเวียงจนัทน์ เร่ิมยคุพระเจ้าองค์หล่อ (พ.ศ.2238) เป็นลกูศิษย์ของ
พระครูโพนเสม็ด และในเวียงจนัทน์มีกษัตริย์ท่ีมีช่ือเสียง คือ พระเจ้าสิริบญุ-
สาร ครองราชย์ระหวา่ง ปี พ.ศ.2277 – 2322 ทรงเป็นพระบดิาของเจ้าอนวุงศ์ 
ศาสนาในยคุนีเ้จริญรุ่งเรือง มีการศึกษาพระปริยตัิธรรมทัง้ภาษาบาลี ธรรมะ 
วรรณคดี อกัษรศาสตร์และภาษาสนัสกฤตเจริญแพร่หลาย และมีการติดต่อ
ระหวา่งสงัฆราชลาวและสยามปรากฏหลกัฐานชดั   
 ส าหรับอาณาจกัรจ าปาศกัดิ์ ในยคุนีพ้ทุธศาสนาได้รับความเล่ือมใส
มากจากการเคารพในพระมหาเถระท่ีส าคญัของลาว คือ พระครูโพนสะเม็ก 
หรือ ยาครูขีห้อม ท่านได้ปกครองทัง้ฝ่ายอาณาจกัรและศาสนาจกัรอยู่ระยะ
หนึง่ในจ าปาศกัดิ ์ 

บทที่  5 พระพุทธศาสนาภายใต้การปกครองของไทย พ.ศ. 
2322 -  2436 ยุคนีอ้าณาจักรลาวทัง้สามได้ตกอยู่ในการปกครองของ
เมืองไทยอยา่งสมบรูณ์ในสมยัสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช พ.ศ.2322 ทัง้นี ้
ในแต่ละอาณาจักรยงัมีการสืบต่อกษัตริย์ปกครองในอาณาจักรของตนเอง 
ตอ่มาเป็นยคุฟืน้ฟูบ้านเมืองอีกครัง้ การศาสนาท่ีปรากฏเป็นการกลา่วถึงการ
ส่งคืนพระบางและการขอพระแก้วมรกตกลบัไปยงัลาว แตไ่ม่ส าเร็จ สมยันีมี้
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กษัตริย์ของลาวท่ีส าคญัคือ เจ้าอนุวงศ์ พ.ศ.2347 - 2371 ทรงเป็นวีรบุรุษ 
ท่ียิ่งใหญ่ของลาว พระองค์ได้บรูณปฏิสงัขรณ์วดัวาอารามมากมาย สร้างหอ  
พระแก้ว และสร้างพระพุทธรูปมากมาย เช่น พระแสน พระแทรกค า ก่อนท่ี
สว่นใหญ่จะถกูอญัเชิญมายงักรุงเทพฯ ในสมยัรัชกาลท่ี 3  
 ในสมัยนี ้ลาวยังได้รับเอานิกายธรรมยุตจากไทยไปแพร่หลายยัง
จ าปาศกัดิ์ผ่านทางพระเถระแห่งเมืองอุบลราชธานีด้วย เช่น เจ้าคุณอุบาลี
คุณูปมาจารย์(จันทร์ สิริจันโท) สมัยนีพ้ระสงฆ์ลาวได้เข้ามาศึกษายังไทย
เพิ่มขึน้อย่างมาก จึงได้น าวิธีการปฏิบัติและการศึกษากลับไปยังลาวสืบ
ตอ่มา 

บทที่  6 พระพุทธศาสนายุคการปกครองของฝร่ังเศส พ.ศ. 
2436 – 2479 บทนีมี้ทัง้หมด 8 หน้า เร่ิมกล่าวถึงการเสียดินแดนลาวให้กลบั
ฝร่ังเศสใน พ.ศ.2436 และการต่อสู้ของไทยกับฝร่ังเศสก่อนท่ีจะเสียดินแดน
ฝ่ังลาวและรักษาดินแดนส่วนใหญ่ไว้ในปัจจุบัน โดยมีการปฏิรูปหัวเมือง 
ยกเลิกหวัเมืองแบบเดิม เช่น มณฑลลาวเฉียง มณฑลลาวพวน มณฑลลาว
กาว และมณฑลเขมร เป็นต้น  
 ในด้านศาสนา ผู้ เขียนเลา่เหตกุารณ์ตามกษัตริย์องค์ใหม่คือ พระเจ้า
ศรีสว่างวงศ์ผู้ ซึ่งครองราชย์ท่ีหลวงพระบาง ยุคนีมี้การส ารวจและบูรณะวัด
ร้างร่วมกนักบัฝร่ังเศส ตัง้สถาบนัพทุธบณัฑิตสภาจนัทบรีุ เพ่ือรวบรวมคมัภีร์
ท่ีส าคญั สร้างอกัษรลาวเพิ่มเติม จากนกัปราชญ์ในสมยันัน้ เรียกว่า อกัษร
ลาวฉบบัพทุธบณัฑิตสภาจนัทบรีุ มีพยญัชนะเพิ่มขึน้เป็น 41 ตวัจาก เดิม 27 
ตวั มีอายุการใช้งาน 29 ปีก่อนจะถูกยกเลิกไปเพราะมีความยุ่งยากในการ
เขียน  ส าหรับบทนีน้ับว่ามีเนือ้หาค่อนข้างน้อย เพราะฝร่ังเข้ามาปกครอง
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หลายปี น่าจะมีหลกัฐานของความเปล่ียนแปลงของพุทธศาสนามากกว่านี ้
ทัง้นีอ้าจจะเป็นเพราะฝร่ังเศสไมไ่ด้ยุง่เก่ียวกบักิจการพทุธศาสนาก็เป็นได้ 

บทที่  7 พระพุทธศาสนายุคได้รับเอกราช พ.ศ. 2497 -2518 
ลาวได้รับเอกราชจากฝร่ังเศส พ.ศ.2497 ในยคุนีล้าวได้แบง่เอาเป็นสองฝ่าย 
คือ ฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายขบวนการประเทศลาวท่ีตอ่ต้านรัฐบาล บทนีแ้บง่เป็น 
4 หวัข้อ คือ  
  หัวข้ อแรก  กล่าวถึงประวัติของพระมหากษัต ริ ย์ในยุค นี คื้อ 
พระเจ้าศรีสวา่งวฒันา พ.ศ.2502 - 2518 และการตอ่สู้ของขบวนการประเทศ
ลาวกับรัฐบาล พระเจ้าศรีสว่างวัฒนาสนใจและสนับสนุนพระพุทธศาสนา
อยา่งยิ่งพระองค์หนึง่    

หวัข้อทีส่อง คือ สมณศกัดิล์าว การปรับปรุงสมณศกัดิ ์ ท่ีเกิดจากการ
ตราพระราชบญัญัติการปกครองคณะสงฆ์ใน พ.ศ.2502  และได้แบง่ยศของ
พระออกเป็น 8 ชัน้ มีพระสงัฆราช หรือพระยอดแก้วเป็นประมุข นอกจากนี ้
ได้กล่าวถึงการจัดตัง้ส านักวิปัสสนากรรมฐานท่ีน ามาจากเมืองไทยสายวัด
มหาธาตุแบบยุบหนอ พองหนอ จัดพิมพ์นิตยสาร “พุทธวงส์” พ.ศ.2502 
จัดตัง้โรงเรียนสงเคราะห์เด็กอนาถา ต่อมาพ.ศ.2507 จัดตัง้โรงเรียนพุทธ
ศาสนาวนัอาทิตย์ และจดัตัง้พทุธสมาคม และองค์การยวุพทุธิกสมาคม พ.ศ.
2506 โดยมีพระอาจารย์มหาปาล อานันโท เป็นพระเถระท่ีมีผลงานเด่นใน
การเผยแผ ่
 หัวข้อที่สามและสี่  คือ การจัดสร้างพระไตรปิฏก และการตัง้
คณะกรรมการจัดสร้างพระไตรปิฏก ฉบับพ.ศ.2514 และรายนาม
คณะกรรมการผู้จดัท าพระไตรปิฏก  พร้อมทัง้รายช่ือนายกรัฐมนตรีในสมัย
พระราชอาณาจกัรลาว 
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บทที่  8 พระพุทธศาสนาหลังเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.
2518 - ปัจจุบัน ขบวนการประเทดลาวภายใต้การน าของเจ้าสภุานวุงศ์ และ
นายไกรสร พรมวิหาร ได้เปล่ียนแปลงการปกครองในวนัท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ.
2518 ภายใต้ช่ือ”สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” เป็นการปกครอง
ประเทศโดยระบบพรรคเดียว 
  บทสดุทา้ยได้แบ่งหวัข้อเป็น สามส่วน คือ การเกิดผลกระทบกับพทุธ
ศาสนาในช่วงแรก กล่าวถึงการยกเลิกสมณศักดิ์ ยกเลิกการศึกษาสงฆ์
แบบเดิม การรือ้ของเก่า และสร้างของใหม่ทดแทน  การเบียดเบียนพระสงฆ์
ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน พร้อมการควบคุมการอุปสมบท ก่อนท่ีจะสรุป
สถานการณ์ปัจจุบนั ถึงจ านวนพระสงฆ์ลาว และองค์กรทางสงฆ์แบบใหม่ 
คือ องค์การพทุธศาสนาสมัพนัธ์ลาว  
  ช่วงที่สอง มีการฟืน้ฟวูิทยาลยัสงฆ์ของลาว คือ วิทยาลยัสงฆ์องค์ตือ้ 
และฟื้นฟูการเรียนการสอนของสงฆ์ขึน้ใหม่ทัง้ระบบประถมและมัธยมทั่ว
ประเทศ การจดัตัง้ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ใหม่ ในส่วนนีเ้น้นให้เห็นโครงสร้างของ
องค์กรและรายนามเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ต าแหนง่ตา่งๆ  
 ส่วนที่สาม ได้ให้ความรู้ในด้านตา่งๆ เช่น เทศกาลส าคญั วดัส าคญั 
พระเถระส าคญั พระไตรปิฏก และอกัษรลาว พร้อมทัง้การศกึษาของพระสงฆ์
ลาวในไทย และแนวโน้มของพระพุทธศาสนาในอนาคต บทสุดท้ายนบัว่ามี
เนือ้ท่ีแสดงหลักฐานการปกครองคณะสงฆ์ของลาวมากกว่าทุกบท จุดเด่น
ของบทนีคื้อผู้ เขียนได้รวบรวมหลกัฐานใหม่ๆ ของสงฆ์ ท าให้ได้รับการน าไป
อ้างอิงจากหนงัสือเลม่นีอ้ยูม่าก   

 ส่วนสุดท้าย: ภาคผนวก  ภาคผนวกของหนังสือ ผู้ เขียนได้น า
พระราชบญัญัติคณะสงฆ์ของลาว ท่ีจดัท าขึน้ ทัง้สองฉบบัมาประกอบเสริม
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ความรู้ เพ่ือให้เห็นโครงสร้างคณะสงฆ์ลาวได้ชัดเจนขึน้ มีพระราชบญัญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ.2502 และพระราชบญัญตัิคณะสงฆ์ พ.ศ.2541 เป็นสว่นเสริม
ความรู้ ภาคผนวกนีน้บัเป็นประโยชน์ในด้านพฒันาการของการควบคมุสงฆ์
ลาว  และสามารถน ามาเปรียบเทียบกับ พ.ร.บ.ของคณะสงฆ์ของไทยได้
ส าหรับผู้ ต้องการท่ีจะเห็นจุดเด่นจุดด้อยของการควบคมุระบบการปกครอง
ของสงฆ์ นอกจากนี ้ผู้ เขียนยงัได้เพิ่มเติมดรรชนีค้นค า นบัว่าเป็นประโยชน์
ตอ่การค้นค าส าหรับหนงัสือท่ีมีช่ือบคุคลจ านวนมาก 

 
บทสรุปส่งท้าย 
หนงัสือเร่ือง “พระพุทธศาสนาในลาว” เป็นหนงัสือทางพุทธศาสนา

ของลาว ท่ีรวบรวมเขียนขึน้ในสมัยใหม่ ผู้ เขียน (ดร.พระมหาดาวสยาม 
วชิรปัญโญ) ได้ให้ข้อมลูทางพทุธศาสนาของลาวในระดบักว้างเพ่ือให้มองเห็น
การสืบตอ่และการเปล่ียนแปลงทางพทุธศาสนาท่ีมีอย่างยาวนานได้คอ่นข้าง
ดี แม้บางยคุอาจจะมีข้อมลูน้อย เช่น บทบาทช่วงฝร่ังเศสยึดครอง แตไ่ด้เก็บ
รายละเอียดของโบราณสถานและพระพุทธรูปส าคญัไว้ครบ ท าให้มองเห็น
ความต่อเน่ืองของสายศรัทธาทางการนับถือศาสนาของลาวจากอดีตจน
ปัจจบุนัท่ีไมเ่ส่ือมลง  

หนงัสือเลม่นีอ้า่นแล้วไมน่่าเบื่อ มีภาพประกอบและตารางท่ีน่าสนใจ 
รวมทัง้ยงัเหมาะส าหรับการอ้างอิงข้อมูลสมัยใหม่ท่ีมีรายละเอียดมากมาย
เก่ียวกบัตวับคุคลและองค์กรสงฆ์ของลาว นบัตัง้แตส่มยัการเปล่ียนแปลงการ
ปกครองเร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน และจากบรรณานุกรมท่ีผู้ เขียนน ามาอ้าง 
แสดงให้เห็นว่าได้ค้นคว้าข้อมูลทัง้เอกสารชัน้ต้นและชัน้รองมาทัง้ท่ีเป็น
ภาษาอังกฤษและภาษาลาวเป็นจ านวนมาก นับว่ามีความน่าเช่ือถือและ



 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2559 

227                                วิจารณ์หนังสือ: พระพุทธศาสนาในลาว 
 

แสดงถึงการค้นคว้าอย่างจริงจงัในการเขียนหนงัสือเล่มนี ้ส่วนการวิเคราะห์
ข้อมูลร่วมสมยั ผู้ เขียนยงัแสดงการเช่ือมโยงถึงการศึกษาของสงฆ์ไทยและ
ลาวท่ีมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดอย่างเห็นได้ชดั  โดยเฉพาะในระดบัอุดมศึกษา 
ท่ีผู้ เขียนมีความรู้มากและใกล้ชิดโดยตรง พร้อมทัง้ มีการสรุปถึงแนวโน้ม
พระพุทธศาสนาในอนาคต ซึ่งสามารถน าไปเป็นแนวทางเพ่ือปรับปรุงการ
ด าเนินงานของคณะสงฆ์ได้ตอ่ไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2559 

228 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สิ่งตีพมิพ์ โดย ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลปถ์ิ่นอีสาน 
ส านักวชิาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 
 

             
   
                                                        วารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มูล 

                                                     ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1 (ม.ค. – ม.ิย) 2558 

                                                     ISSN: 2408 - 1639 

                                                     ราคา 120 บาท (162หนา้)  

                     (สมาชิก 100 บาท) 

 

   

  

 

  

      วารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มูล 

                                                     ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 2 (ก.ค. – ธ.ค.) 2558 

                                                     ISSN: 2408 - 1639 

                                                     ราคา 120 บาท (185หนา้)  

                     (สมาชิก 100 บาท) 

 

  

 



 

  

                                                     

                                                     แหลง่ศลิปกรรมบนเส้นทางแผนท่ีโบราณ 

                                                     จากเมืองหนองบัวล าภู ถึงเมอืงเวยีงจันทน์ 

                                                     โดย อ.พงษ์ศักดิ์ อคัรวัฒนากุล  

                                                     ISBN: 978 – 616 – 394 – 321 - 7 

          ราคา 250 บาท (216 หนา้) 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      สิมญวนในอีสาน                                     

                                                      โดย รศ.ดร.ชวลติ อธิปัตยกุล 

                                                      ISBN: 978 – 616 – 91523 – 1 - 6 

                                                      ราคา 350 บาท (490 หนา้)  

 

 

 

 

 



 

 

  

 

สิมรูปแบบฝีมอืช่างญวน 161 หลัง                                    

                                                           โดย รศ.ดร.ชวลติ อธิปัตยกุล 

                                                           ISBN: 978 – 616 – 394 – 322 - 4 

                                                           ราคา 300 บาท (340 หนา้) 

 

 

 

 

 

 

  

                 ฮูปแตม้อีสาน                                    

                                                           โดย รศ.ดร.ชวลติ อธิปัตยกุล 

                                                           ISBN: 978 – 616 – 91523 – 0 - 9 

                                                           ราคา 200 บาท (236 หนา้) 

 

 

 

 

 



                                                                       

      เอกสารประกอบการประชุมวิชาการะดับชาติ 

      “พืน้ถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอดุรธานี คร้ังที่ 1”   

      หัวข้อ” “พัฒนาการของศิลปะในอีสาน” 

      วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559                                      

                                                             โดย การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอสีาน  

                                                             ราคา 250 บาท (328 หน้า) 

                                                               

 

  

 

 

 

 

ผู้สนใจสั่งซื้อได้ที่ 
 

ศูนยก์ารเรียนรู้พุทธศลิป์ถิ่นอสีาน  

ส านักวิชาศกึษาท่ัวไป 

มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

64 ถนนทหาร ต าบลหมากแข้ง 

อ าเภอเมอืง จังหวัดอุดรธาน ี41000 

 

โทรศัพท์ 0 - 4221-1040 - 59 ต่อ 1999, 099 – 575 – 8699   
e-mail: ntbaclc@gmail.com, ntbac@udru.ac.th 

ดูรายละเอยีดเพิ่มเตมิได้ท่ี  http://ntbac.udru.ac.th 
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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 
 7. ผู้ เขียนจะต้องลงนามในแบบฟอร์มยืนยันการส่งบทความเพ่ือ
ตีพิมพ์ในวารสารพืน้ถ่ินโขงชีมลู 
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 8. ล าดบัการตีพิมพ์เป็นไปตามดลุพินิจของกองบรรณาธิการและขอ
สงวนสิทธ์ิไมคื่นต้นฉบบัในทกุกรณี 
 9. บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ ผู้ เขียนจะได้รับวารสารพืน้ถ่ินโขงชีมลู
เป็นอภินนัทนาการ 5 เลม่ 
 10. ส่งต้นฉบบัพร้อมแผ่นบนัทึกข้อมูลทัง้ในรูปแบบไฟล์  Microsoft 
Word และรูปแบบไฟล์ PDF มาท่ี 
 
  

กองบรรณาธิการวารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มูล 
 ศนูย์การเรียนรู้พทุธศลิป์ถ่ินอีสาน ส านกัวิชาศกึษาทัว่ไป 
 มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง 
 อ.เมือง จ.อดุรธานี 41000 
 โทร 042 – 211040 ตอ่ 1999, 099 – 575 – 8699   

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. 
 
 
 
 
 
 
 

การอ้างอิง 

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

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. 
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  รายการอ้างอิงไมป่รากฏปีท่ีพิมพ์ ให้ใช้ ม.ป.ป. หรือ n.d. ในต าแหนง่ปีท่ี
พิมพ ์
  รายการอ้างอิงท่ีไม่ปรากฏสถานท่ีพิมพ์ ให้ใช้ ม.ป.ท. หรือ N.P. ในต าแหนง่
สถานท่ีพิมพ์ 
  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 มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธาน ี

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

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

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

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

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

    บทความวจิยั       บทความวชิาการ 

   บทวิจารณ์หนงัสอื      บทความปริทศัน์  

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

……………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่บทความนี ้     เป็นผลงานของข้าพเจ้าแตเ่พียงผู้ เดยีว 

         เป็นผลงานของข้าพเจ้าและผู้ ร่วมงาน 
             ตามช่ือที่ระบใุนบทความจริง 

 

บทความนีไ้มเ่คยลงตีพมิพ์ในวารสารใดมาก่อน และจะไมน่ าสง่ไปเพื่อพิจารณาตีพมิพ์
ลงในวารสารอื่นๆ อีก นบัจากวนัที่ข้าพเจ้าได้สง่บทความฉบบันีม้ายงักองบรรณาธิการ
วารสารพืน้ถ่ิน โขง ชี มลู มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 

 
                      

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

มหาวทิยาลัยราชภฏัอุดรธานี 

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

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

โทรศพัท์  042 – 211 – 040 ตอ่ 1999  โทรสาร 0 4224 1418 

e-mail: ntbaclc@gmail.com, ntbac@udru.ac.th 

 

 

mailto:ntbac@udru.ac.th


 243                                                         หลักเกณฑ์การส่งบทความ  

 

 

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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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 
พระประธานในสิม 
วัดบ้านนาควาย 
จังหวัดอุบลราชธานี 
ปกหลัง 
พระพิมพ์นาดูน 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น

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 โดยเนื้อหาของบทความมสีว่น
เกี่ยวขอ้งกบัความหลากหลายในพื้นถิ่นลุ่มน้ำโขง ชี มูล ในประเด็น
ต่างๆ ดังนี้   
 * ประวัติศาสตร์       * ศาสนา - วัฒนธรรม 
 * สังคม - เศรษฐกิจ * ศิลปกรรม 
 * ชาติพันธุ์  * ภาษาและวรรณกรรม 

•บทความพิเศษ  
ประเด็นมุมมองใหม่ กรณีเส้นทางการเข้าสู่ภาคอีสานของพุทธศาสนา 
•บทความวิจัย 
สภาวะน่าสบายในอุโบสถพื้นถิ่น วัดหนองบัวเจ้าป่า อำเภอสตึก  
 จังหวัดบุรีรัมย์ 
การใช้เศษแก้วบนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนในงานประติมากรรมนูนต่ำ 

จารึกภาษามอญโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

การค้าโคกระบือในอีสานต้นพุทธศตวรรษที่ 25 

•บทความวิชาการ 
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแผนชุมชน กรณี บ้านทุ่งแร่  
 ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
อีสานในม่านมายา 

ความสำคัญของชุมชนโบราณเมืองพานในประวัติศาสตร์ล้านช้าง  
  

•วิจารณ์หนังสือ  
พระพุทธศาสนาในลาว: พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ
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