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Sim-Toang in Isan: Trails of Popular Local Construction
and Its Importance to Isan History and Art
ชวลิต อธิปัตยกุล1 / Chawalit Atipattayakul
บทคัดย่ อ
บทความเรื่ องนี ต้ ้ องการแสดงให้ เห็ นถึ งรู ปแบบและลักษณะของ
“สิมโถง” ว่ามีกี่รูปแบบและกี่ลกั ษณะ ซึ่งในแต่ละรูปแบบมีรายละเอียดของส่วน
ประดับแตกต่างกันอย่างไรบ้ าง ผลการศึกษาพบว่าสิมโถง คือ รูปแบบสิมพื ้นถิ่น
ของอีสานประเภทหนึ่งที่มีพัฒนาการทางงานช่างมาก่อนแบบ “สิมทึบ” ซึ่งใน
อดีตเป็ นรู ปแบบที่นิยมสร้ างกันในจังหวัดร้ อยเอ็ด โดยสิมโถงพบได้ เป็ นจานวน
มากในแถบพื น้ ที่ อี สานตอนใต้ โดยเฉพาะที่ จังหวัดศรี สะเกษ สุริ นทร์ และ
อุบลราชธานี ส่วนอีสานตอนกลางพบในจังหวัด กาฬสินธุ์ ร้ อยเอ็ด มหาสารคาม
ขอนแก่น นครราชสีมา ทังนี
้ ้ ในบทความเรื่ องนี ้ได้ กาหนดกลุ่มของสิมโถงตาม
ขอบเขตพื น้ ที่ ของแต่ละจังหวัดเป็ นเกณฑ์ พร้ อมๆ กับที่ ได้ เรี ยงตามอายุของ
สิมโถงแต่ละหลัง
คาสาคัญ: สิมโถง อีสาน พื ้นถิ่น งานช่าง
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Abstract
This article was focused on how many patterns and figures of SimToang there were and how they were different in detail and decoration. SimToang is a Northeastern Thai dialect referring to an airy Buddhist chapel.
The results found that Sim-Toang is one of Isan Buddhist chapels
which its constructing evolution was seen before the coming of Sim-Tueb
(a closed Buddhist chapel). In the past, Sim-Toang was popularly
constructed in Roi-Ed Province. However, Sim-Toang in nowadays is also
found in two areas: 1) lower Northeastern Thai areas, i.e. Sisaket Province,
Surin Provinces and Ubon Ratchathani Province, and 2) middle
Northeastern Thai areas, i.e. Kalasin Province, Roi-Ed Province, Maha
Sarakham Province, Khon Kaen Province and Nakhon Ratchasima
Province. In this article, patterns and figures of Sim-Toang were grouped
and categorized according to scopes of each study site. Besides, ages of
Sim-Toang were also sorted respectively.
Keywords: Sim-Toang, Isan, Local, Construction
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นาเรื่อง
สิ่งก่อสร้ างสาคัญอีกประเภทหนึ่งภายในวัดคืออุโบสถ เป็ นที่สาหรั บ
พระสงฆ์ใช้ ประกอบทาสังฆกรรม แต่ที่ภาคอีสานหรื อภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
เรี ยกว่าสิม สิมอีสานมีภาพชัดเจนในเรื่ องของการแกะสลักลวดลายประดับทาง
ขึ ้น และขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่ถึงอย่างไรก็ดีอีสานยังมีรูปแบบสิมอีกประเภท
หนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่ตามหมู่บ้านที่ห่างออกไปจากตัวเมือง สิมที่กล่าวถึงคือ สิมโถง
ซึ่งหมายถึง อุโบสถที่เปิ ดโล่ง 3 หรื อ 4 ด้ านพื ้นที่ใช้ สอยบางส่วนของอุโบสถ มี
ลักษณะโล่งมี ฝาเพี ยงด้ านเดี ยวหรื อไม่มี (ราชบัณฑิ ตยสถาน, 2556: 537)
กล่าวคือ เป็ นอาคารก่ออิฐถือปูน หลังคาจัว่ มีชายคาปี กนกยื่นคลุมรอบด้ าน ตัว
สิมตัง้ อยู่บนฐานลวดบัว ผนังเปิ ดโล่งสามด้ าน ก่อผนังทึบด้ านหลังของพระ
ประธานเพียงด้ านเดียว
สิมโถงพบเป็ นจานวนมากในแถบอีสานใต้ และกลางเป็ นลาดับ อาทิเช่น
จังหวัดศรี สะเกษ ร้ อยเอ็ด กาฬสิ นธุ์ เป็ นต้ น รู ปแบบของสิมโถงถื อเป็ นแบบ
เฉพาะร่วมที่แต่ละพื ้นที่ได้ สืบทอดการก่อสร้ างรสนิยมทางงานช่างได้ เป็ นอย่างดี
ดังนัน้ จึงได้ แบ่งโดยใช้ ขอบเขตของพื น้ ที่ ในแต่ละจังหวัดเป็ นเกณฑ์ ซึ่งเรี ยง
ตามลาดับอายุของแต่ละหลัง ดังนี ้
กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
1.วัดบ้ านสะเดา ตาบลโพธิ์ ชัย อาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรี สะเกษ
ปี ที่สร้ างประมาณปี พ.ศ.2335 (ศูนย์ข้อมูลทางวัฒนธรรม, 2557ก) สมัยรัชกาล
ที่ 1 (ภาพที่ 1) ปัจจุบนั ได้ รับการบูรณะจากกรมศิลปากร
2.วัดบ้ านสิมเก่า บ้ านคูซอล ตาบลคูซอล อาเภอเมือง จังหวัดศรี สะเกษ
พ.ศ.2344 (ศูนย์ข้อมูลทางวัฒนธรรม, 2557ข) สมัยรัชกาลที่ 1 (ภาพที่ 2)
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3.วัดโนนผึ ง้ บ้ านโนนผึ ง้ ต าบลโนนสัง อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัด
ศรี สะเกษ สร้ าง พ.ศ.2360 (วิโรฒ ศรี สโุ ร, 2536: 116) สมัยรัชกาลที่ 2 (ภาพที่ 3)
4.วัดบ้ านส้ มป่ อยน้ อย ต าบลส าโรง อ าเภออุ ทุ ม พรพิ สัย จั ง หวัด
ศรี สะเกษ สร้ าง พ.ศ.2390 (ศูนย์ข้อมูลทางวัฒนธรรม, 2557ค) สมัยรัชกาลที่ 3
(ภาพที่ 4)
5.วัดบ้ านคูซอล ตาบลคูซอล อาเภอเมือง จังหวัดศรี สะเกษ จากแผ่น
ป้ายระบุปีที่สร้ าง คือ พ.ศ.2449 สมัยรัชกาลที่ 5 (ภาพที่ 5)
6. วัดบ้ านเวาะ ตาบลคูซอล อาเภอเมือง จังหวัดศรี สะเกษ ตังเมื
้ ่อ พ.ศ.
2476 และเคยเป็ นวัดร้ างมาก่อน สมัยรัชกาลที่ 7 (ภาพที่ 6)

ภาพที ่ 1 วัดบ้านสะเดา ตาบลโพธิ์ ชยั อาเภออุทมุ พรพิ สยั จังหวัดศรี สะเกษ
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ภาพที ่ 4 วัดบ้านส้มป่ อยน้อย ตาบลสาโรง อาเภออุทมุ พรพิ สยั จังหวัดศรี สะเกษ
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กลุ่มจังหวัดกาฬสินธุ์
1.วัดโพธิ์ ชัย บ้ านหลุบใน ตาบลหลุบ อาเภอเมื อง จังหวัดกาฬสิ นธุ์
ได้ รับพระราชทานวิสุงคามสี มา พ.ศ.2360 (สุวิทย์ จิระมณี , 2531: 111) สมัย
รัชกาลที่ 2 (ภาพที่ 7)
2.วัดโพธิ์ ชัยเสมาราม บ้ านเสมา ตาบลหนองแปน อาเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์ น่าจะสร้ างอย่างช้ าสุดไม่ต่ากว่า พ.ศ.2373 (เพิ่งอ้ าง: 108) สมัย
รัชกาลที่ 3 (รื อ้ แล้ ว) (ภาพที่ 8)
3.วัดประสิ ทธิ์ ไชยาราม ตาบลล าปาว อาเภอเมื อง จังหวัดกาฬสิ นธุ์
จารึกระบุไว้ ว่าสร้ างเมื่อ พ.ศ.2388 สมัยรัชกาลที่ 3 จารึกระบุไว้ ว่าสร้ างเมื่อ พ.ศ.
2307 (สุวิทย์ จิระมณี, 2531: 97) ก่อนพระเจ้ าตากสิน (ภาพที่ 9)
4.วัดกลางโคกค้ อ ตาบลยางตลาด อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
จากการเที ยบเคียงกับหลักฐานแวดล้ อม สันนิษฐานได้ ว่าน่าจะสร้ างก่ อนปี
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พ.ศ.2336 (เพิ่งอ้ าง: 102) ได้ วิสงุ คามสีมา พ.ศ.2402 มาจากเมืองชัยภูมิ (วิโรฒ
สีสโุ ร, 2536: 135) ช่วงรัชกาลที่ 1 กับรัชกาลที่ 4 (ภาพที่ 10)
5.วัดโพธิ์พิพฒ
ั นาราม บ้ านสูงเนิน ตาบลเนินยาง อาเภอคาม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ์ สร้ าง พ.ศ.2420 อพยพมาจากอุบล (เพิ่งอ้ าง: 107) สมัยรัชกาลที่ 5
(ภาพที่ 11)
6.วัดโพธิ์ชยั บ้ านนาทัน อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2440 เป็ น
ปี ที่ตงวั
ั ้ ด (เรื่ องเดียวกัน: 130) สมัยรัชกาลที่ 5 (รูปที่ 12)
7.วัดโพธิ์ชยั บ้ านโพน อาเภอคาม่วง ตาบลโพน จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็ นปี
ที่ก่อตังวั
้ ด พ.ศ.2460 (เรื่ องเดียวกัน: 126) สมัยรัชกาลที่ 6 (รูปที่ 13)

ภาพที ่ 7 วัดโพธิ์ ชยั บ้านหลุบใน ตาบลหลุบ อาเภอเมื อง จังหวัดกาฬสิ นธุ์
ทีม่ า: กรมศิ ลปากร
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กลุ่มจังหวัดร้ อยเอ็ด
1.วัดห้ วยสนุ ก บ้ านเปื อย อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้ อยเอ็ ด ได้
วิสงุ คามสีมา พ.ศ.2413 (เรื่ องเดียวกัน: 140) สมัยรัชกาลที่ 5 (ภาพที่ 14)
2.วัดไตรภูมิ บ้านผื อฮี ตาบลดงแดง อาเภอจตุรพักตร์ พิมาน จังหวัด
ร้ อยเอ็ด 2431 สมัยรัชกาลที่ 5 (ภาพที่ 15)
3.วัดศรี สุข บ้ านข่อย ตาบลหนองหิน อาเภอเมืองสรวง จังหวัดร้ อยเอ็ด
สร้ าง พ.ศ.2464 (เรื่ องเดียวกัน: 150) สมัยรัชกาลที่ 6 (ภาพที่ 16)
4.วัดป่ าบ้ านชาด ตาบลน ้าคา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้ อยเอ็ด (ภาพ
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ภาพที ่ 16 วัดศรี สขุ บ้านข่อย ตาบลหนองหิ น อาเภอเมื องสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
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ภาพที ่ 17 วัดป่ าบ้านชาด ตาบลน้าคา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

กลุ่มจังหวัดมหาสารคาม
1. วัดบ้ านค้ อ ตาบลหนองจิก อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.
2300 ได้ รับวิสงุ คามสีมา ก่อนสมัยพระเจ้ าตาก (ภาพที่ 18)
2. วัดบ้ านโด บ้ านท่าตูม อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2379
ได้ รับวิสงุ คามสีมา (สุวิทย์ จิระมณี, 2531: 131) สมัยรัชกาลที่ 3 (ภาพที่ 19)
ภาพที ่ 18 วัดบ้านค้อ ตาบลหนองจิ ก
อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
ทีม่ า: สุวิทย์ จิ ระมณี. สิ มพืน้ ถิ่ นอีสาน
ตอนกลาง. หน้า 133.
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ภาพที ่ 19 วัดบ้านโด บ้านท่าตูม อาเภอเมื อง จังหวัดมหาสารคาม
ทีม่ า : สุวิทย์ จิ ระมณี. สิ มพืน้ ถิ่ นอี สานตอนกลาง. หน้า 132.

กลุ่มจังหวัดขอนแก่ น
1.วัดศรี จนั ทร์ บ้ านโต้ น ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ไม่
ทราบปี ที่สร้ าง (ภาพที่ 20)
2.วัดบ้ านมูลนาค ตาบลโพธิ์ชยั อาเภอโคกโพธิ์ชยั จังหวัดขอนแก่น ไม่
ทราบปี ที่สร้ าง (ภาพที่ 21)

ปี ที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560

134

ภาพที ่ 20 วัดศรี จนั ทร์ บ้านโต้น ตาบลในเมื อง อาเภอเมื อง จังหวัดขอนแก่น

ภาพที ่ 21 วัดบ้านมูลนาค ตาบลโพธิ์ ชยั อาเภอโคกโพธิ์ ชยั จังหวัดขอนแก่น
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กลุ่มจังหวัดนครราชสีมา
1.วัดบ้ านซิ น ตาบลค้ างพลู อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสี มา ไม่
ทราบปี ที่สร้ าง (ภาพที่ 22)

ภาพที ่ 22 วัดบ้านซิ น ตาบลค้างพลู อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มจังหวัดสุรินทร์
1.วัดใต้ บรู พาราม ตาบลรัตนบุรี อาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ไม่ทราบ
ปี ที่สร้ าง (ภาพที่ 23)

ภาพที ่ 23 วัดใต้บูรพาราม
ตาบลรัตนบุรี อาเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์ .
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กลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี
1. วัดป่ าใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ไม่ทราบปี ที่สร้ าง รื อ้ ปี
พ.ศ.2512 (วิโรฒ ศรี สโุ ร, 2536: 99) (ภาพที่ 24)

ภาพที ่ 24 วัดป่ าใหญ่ อาเภอเมื อง จังหวัดอุบลราชธานี
ทีม่ า: วิ โรฒ ศรี สโุ ร. สิ มอี สาน. หน้า 99.
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ในความเป็ นรู ปแบบเฉพาะร่ วมยังมีความแตกต่ างในส่ วนของการตกแต่ ง
ประดับ
จากตัวอย่างสิมโถงในภาคอีสานทังหมด
้
24 หลังในครัง้ นี ้ (ภาพที่ 25) มี
บางหลังได้ รือ้ ทุบสร้ างขึ ้นใหม่ แต่สว่ นใหญ่ยงั คงได้ รับการบูรณะใหม่ อย่างไรก็ดี
ยังมีเงื่อนไขข้ อจากัดของการระบุ พ.ศ. ในการก่อสร้ างอยู่เช่นเดียวกัน ทว่าไม่ใช่
ประเด็นสาคัญมากนัก ซึ่งปั ญหาดังกล่าวได้ ถูกแก้ ไขด้ วยการใช้ วิธีการทางด้ าน
ประวัติศาสตร์ ศิลปะเข้ าช่วย อีกทัง้ รวมถึงเอกสารทางด้ านประวัติศาสตร์ ซึ่ง
สามารถติดตามรายละเอียดได้ ดงั ต่อไปนี ้

ภาพที ่ 25 หมุดสัญลักษณ์แสดงถึงตาแหน่งที ่ปรากฏตัวอย่างสิ มโถงทัง้ หมด 24 หลังในภาค
อี สาน บ่งถึงความหนาแน่น และการกระจายตัวของสายพัฒนาการ ในการสืบทอดต่อเนื ่อง
ในงานก่อสร้างได้เป็ นอย่างดี ทีม่ า: Google Earth
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เริ่ มจากผังพื น้ ในแบบสี่ เหลี่ ยมผื นผ้ า ทาทางขึน้ บันไดตรงกลางทาง
ด้ านหน้ า เฉพาะที่ทาทางขึ ้นเยื ้องไปทางขวาพบเพียง 2 หลังคือที่วดั กลางโคกค้ อ
อาเภอยางตลาด และวัดโพธิ์ชยั อาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ส่วนล่าง ฐานนิยมประดับด้ วยบัวลูกแก้ ว ส่วนใหญ่มกั ยืดฐานบัวคว่ า
ด้ านล่างสุดให้ สูงขึน้ กว่าปกติ (ภาพที่ 26) แต่รูปแบบดังกล่าวภายหลังได้ ถูก
ปรับเปลี่ยนให้ มีการใช้ ระบบหน้ ากระดาน 3 ชันซ้
้ อนเข้ ามาแทนที่บ้างแต่ไม่มาก
นัก เช่นที่ ฐานสิมวัดกลางโคกค้ อ อาเภอยางตลาด และวัดประสิทธิ์ ไชยาราม
อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ทังนี
้ ้ (ภาพที่ 27) ผลของการยืดฐานด้ านล่างสูงทา
ให้ ฐานของสิมโถงมีความสูงตามแบบเฉพาะร่ วม รวมถึงเป็ นกลุ่มฐานที่นิยมทา
ให้ มีขนาดสูงขึ ้นซึ่งในภายหลังฐานในสิมของภาคอีสานได้ ถูกปรับเปลี่ยนให้ เตี ้ย
ลงเมื่อมีการก่อสร้ างสิมแบบฝี มือช่างญวนขึ ้นเป็ นหลังแรกเมื่อ พ.ศ. 2453 คือที่
วัดยอดลาธารรัตนาราม จังหวัดสกลนคร (ชวลิต อธิปัตยกุล, 2556: 132)
ส่วนประเด็นของการประดับส่วนฐานที่วดั กลางโคกค้ อ และวัดประสิทธิ์
ไชยาราม จังหวัดกาฬสิ นธุ์ อาจกล่าวได้ ว่าเป็ นกลุ่มที่ อพยพเข้ ามาจากแหล่ง
พื ้นที่อื่น ย่อมทาให้ การรับสืบทอดรูปแบบปรับเปลี่ยนไปตามรสนิยมที่ค้ นุ ชินทาง
เชิงช่างก็เป็ นได้ ซึง่ ทังนี
้ ้ทังนั
้ นที
้ ่วดั โพธิ์ชยั บ้ านหลุบ อาเภอเมือง และที่วดั โพธิ์ชยั
เสมาราม อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ยังคงใช้ รูปแบบเฉพาะร่วมของฐาน
ยืดสูงแบบดังเดิ
้ มที่นิยมทามาก่อนหน้ านันแล้
้ ว และที่สาคัญสิมทังสองหลั
้
ง ที่
กล่าวถึงได้ มีอายุการก่อสร้ างมากกว่าวัดกลางโคกค้ อ และวัดประสิทธิ์ไชยาราม
ย่อมแสดงให้ เห็นถึงรูปแบบของการใช้ ฐานหน้ ากระดานหรื อเส้ นลวดบัว 3 ชัน้ ได้
เกิดขึ ้นภายหลังจากการนิยมยืดส่วนล่างของฐานให้ สงู ขึ ้นมีการสืบเนื่องทางรู ป
แบบอย่างชัดเจน
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ภาพที ่ 26 ฐานบัวคว่าด้านล่างยืดสูง ของสิ มวัดบ้านสะเดา ตาบลโพธิ์ ชยั
อาเภออุทมุ พรพิ สยั จังหวัดศรี สะเกษ ทีม่ ี อายุเก่าสุดในกลุ่มสิ มโถง

ภาพที ่ 27 ตัวอย่างของการใช้หน้ากระดานซ้อนกัน ทีว่ ดั กลางโคกค้อ
อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสิ นธุ์
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ส่วนกลาง บริเวณทางด้ านข้ างของตัวสิมโถงมักปล่อยโล่งในช่วงเสาแรก
ส่วนช่วงเสาที่ 2 มักทาเป็ นผนังก่อแบบขัน้ บันได ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 5
รูปแบบ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1.แบบก่ อขั น้ บั นไดปกติ หมายถึง กลุ่มที่ก่อผนังทางด้ านข้ างเป็ น
แบบขัน้ บันไดที่มี ความสูงในแต่ละขัน้ เท่ากันได้ แก่ 1) วัดบ้านสะเดา อาเภอ
อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรี สะเกษ (ภาพที่ 28) 2) วัดบ้านสิ มเก่ า อาเภอเมื อง
จังหวัดศรี สะเกษ 3) วัดบ้านคูซอล อาเภอเมือง จังหวัดศรี สะเกษ 4) วัดบ้าน
เวาะ อาเภอเมือง จังหวัดศรี สะเกษ 5) วัดบ้านมูลนาค อาเภอโคกโพธิ์ชยั จังหวัด
ขอนแก่น 6) วัดใต้บูรพาราม อาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ (ภาพที่ 29) 7) วัด
บ้านโด อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 8) วัดห้วยสนุก อาเภอธวัชบุรี จังหวัด
ร้ อยเอ็ด ถือเป็ นกลุ่มใหญ่สดุ และมีอายุเก่าสุดในตัวอย่างทังหมดของสิ
้
มโถง ช่วง
ระยะแรกๆ มีการส่งผ่านไปมาในพื ้นที่ก่อนภายหลังเริ่ มแพร่ กระจายรู ปแบบไป
ให้ กบั พื ้นที่ใกล้ เคียงซึ่งทังอาจมี
้
และไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องกัน แต่รูปแบบศิลปะเป็ น
ตัวบ่งถึงสายพัฒนาการสืบทอดทางด้ านรู ปแบบได้ เป็ นอย่างดี ถึงแม้ ว่าขึน้ อยู่
กับปั จจัยเงื่อนไขของระยะเวลาเป็ นตัวกาหนดอยู่บ้างแต่ไม่ใช่ประเด็นหลักที่จะ
ขวางกันรสนิ
้ ยมทางด้ านเชิงช่างได้ แต่อย่างไร
ภาพที ่ 28 ตัวอย่างรู ปแบบการ
ก่ อขั้นบันได ทางด้านข้างของ
สิ มโถงที ่วดั บ้านสะเดา ตาบล
โพธิ์ ชั ย อ าเภออุ ทุ ม พรพิ ส ัย
จังหวัดศรี สะเกษ
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ภาพที ่ 29 ตัวอย่างรุ่นหลังการก่อผนังด้านข้างแบบขัน้ บันได ทีว่ ดั ใต้บูรพาราม
อาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

2.แบบก่ อขั ้นบั นไดตามความหนาของอิ ฐ หมายถึ ง กลุ่มที่ ก่ อ
ขันบั
้ นไดแต่ใช้ ความหนาของก้ อนอิฐทาเป็ นขัน้ บันได ย่อมทาให้ การหยักหรื อ
ขันบั
้ นไดมีไม่น้อยไปกว่า 6 ขัน้ ขึ ้นไป กลุม่ นี ้พบเฉพาะในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ถือ
ได้ ว่าเป็ นรู ปแบบเฉพาะร่ วมของการก่อผนังขันบั
้ นไดดังกล่าวก็ได้ เป็ นต้ นว่า 1)
วัดโพธิ์ ชยั บ้ านหลุบใน ตาบลหลุบ อาเภอเมือง (ภาพที่ 30) 2) วัดโพธิ์ ชยั เสมา
ราม บ้ านเสมา ตาบลหนองแปน อาเภอกมลาไสย 3) วัดประสิ ทธิ์ ไชยาราม
ตาบลลาปาว อาเภอเมือง 4) วัดกลางโคกค้อ ตาบลยางตลาด อาเภอยางตลาด
5) วัดโพธิ์ พิพฒ
ั นาราม บ้ านสูงเนิน ตาบลเนินยาง อาเภอคาม่วง (ภาพที่ 31) 6)
วัดโพธิ์ ชยั บ้ านนาทัน อาเภอสมเด็จ การรับส่งผ่านทางด้ านรูปแบบเห็นได้ อย่าง
ชัดเจนในการก่อขันบั
้ นได ซึ่งมีต้นแบบมาจากวัดโพธิ์ชยั หลุบใน
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ภาพที ่ 30 ตัวอย่างของต้นแบบการก่อขัน้ บันไดแบบใช้ความหนาของอิ ฐทาเป็ นขัน้ วัดโพธิ์ ชยั
บ้านหลุบใน ตาบลหลุบ อาเภอเมื อง จังหวัดกาฬสิ นธุ์

ภาพที ่ 31 ตัวอย่างการก่อผนังแบบขัน้ บันไดรุ่นหลังทีว่ ดั โพธิ์ พิพฒ
ั นาราม บ้านสูงเนิ น
ตาบลเนิ นยาง อาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสิ นธุ์
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3. แบบก่ อผนังในช่ วงเสาที่ 2 หมายถึง กลุม่ ที่ใช้ การก่อขันบั
้ นไดทาง
ด้ านข้ าง 1 ขัน้ แล้ วต่อด้ วยการก่ อผนังสูงระดับเดี ยวกับผนังด้ านหลังของที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปหรื อพระประธาน พบด้ วยกันจานวน 4 หลัง ได้ แก่ 1) วัด
โนนผึ้ง บ้ านโนนผึ ้ง ตาบลโนนสัง อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรี สะเกษ (ภาพที่
32 ) 2) วัดไตรภู มิ บ้ านผื อฮี ตาบลดงแดง อาเภอจตุรพักตร์ พิมาน จังหวัด
ร้ อยเอ็ด 3) วัดศรี สขุ บ้ านข่อย ตาบลหนองหิน อาเภอเมืองสรวง จังหวัดร้ อยเอ็ด
4) วัดป่ าบ้านชาด ตาบลน ้าคา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้ อยเอ็ด (ภาพที่ 33)
การก่อผนังแบบไม่มีขนบั
ั ้ นไดหรื อไม่มีขนบั
ั ้ นไดในช่วงเสาที่ 2 ถือเป็ นกลุ่มที่นิยม
ในเขตพืน้ ที่จังหวัดร้ อยเอ็ด แสดงให้ เห็นถึงพัฒนาการด้ านรู ปแบบของสิมโถง
จากมีขนบั
ั ้ นไดเริ่ มถูกลดความนิยมก่อนจะก่อเป็ นผนังแต่ไม่ทึบ ขณะเดียวกัน
การประดับที่ด้านหน้ าของเสาร่ วมระหว่างทางเข้ า ได้ มีการประดับโก่งคิ ้ว ฮังผึ ้ง
แกะสลักไม้ ขึ ้นมาเฉพาะในร้ อยเอ็ด ซึ่งจากหลักฐานอายุการก่อสร้ างของสิมโถง
เหล่านี ้ ถือได้ ว่าสร้ างมาก่อนการก่อสร้ างสิมทึบในเขตเดียวกัน ทังนี
้ ้รูปแบบการ
ตกแต่งทางด้ านข้ างของสิมได้ เริ่ มเกิดขึ ้นในจังหวัดศรี สะเกษก่อนที่จะส่งผ่านไป
ยังพื ้นที่ใกล้ ดงั กล่าว
ภาพที ่ 32 ตัวอย่างการก่อผนัง
ในช่วงเสาที ่ 2 วัดโนนผึ้ง
บ้านโนนผึ้ง ตาบลโนนสัง
อาเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรี สะเกษ
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ภาพที ่ 33 ตัวอย่างการก่อผนังในช่วงเสาที ่ 2 รุ่นหลัง เริ่ มมี การประดับโกงคิ้ วและฮังผึ้ง
ทางด้านหน้าวัดป่ าบ้านชาด ตาบลน้าคา อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

4. แบบก่ อขัน้ บันไดตัง้ แต่ ช่วงเสาที่ 1 เป็ นต้ นไป หมายถึง กลุ่มที่
ก่อขันบั
้ นไดตังแต่
้ ในช่วงเสาที่ 1 ในขนาดของขันบั
้ นไดที่มีความสูงเท่ากันเรื่ อยไป
จนถึงช่วงเสาที่ 2 พบเพี ยง 2 หลัง คือ 1) วัดบ้านส้มป่ อยน้ อย ตาบลส าโรง
อาเภออุทมุ พรพิสยั จังหวัดศรี สะเกษ (ภาพที่ 34) 2) วัดศรี จนั ทร์ บ้ านโต้ น ตาบล
ในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ภาพที่ 35) ทัง้ 2 หลังไม่มีส่วนเกี่ยวข้ อง
สัมพันธ์ กันด้ วยแต่อย่างใด ด้ วยอายุของสิ มโถงที่ บ้ านส้ มป่ อยสร้ างในสมัย
รัชกาลที่ 3 ส่วนสิมโถงที่บ้านโต้ น จังหวัดขอนแก่น เป็ นรู ปแบบใหม่ซึ่งไม่เคย
ปรากฏมาก่อนอาจเป็ นไปได้ ว่าสร้ างขึ ้นในช่วงหลัง ทังนี
้ ้ดูได้ จากการก่อฐานสิม
ใช้ เส้ นลวดบัวปลายงอน 3 เส้ นซ้ อนกันในแบบฐานเตี ้ย จึงกล่าวได้ ว่าอาจสร้ าง
หลังสิมวัดบ้ านส้ มป่ อยหรื ออาจร่ วมสมัยไม่มากก็น้อยก็ย่อมเป็ นได้ อย่างไรก็ดี
การก่อผนังขัน้ บันไดทางด้ านข้ างของสิมโถงวัดบ้ านส้ มป่ อยนัน้ ยังสามารถทา
ความเข้ าใจได้ ว่าช่างสร้ างเพื่อให้ เป็ นหลังขนาดเล็ก แต่ด้วยรสนิยมทางเชิงช่างที่
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นิยมการทาขัน้ บันไดประดับทางด้ านข้ างจึงทาให้ สิมหลังดังกล่าวทาขัน้ บันได
2 ขัน้ ก่อนที่จะก่อด้ วยผนังปิ ดล้ อมบริ เวณตาแหน่งพระประธานในช่วงเสาที่ 2
ซึง่ การก่อผนังในช่วงเสาที่ 2 มีความนิยมมาก่อนหน้ านันแล้
้ ว คือที่วดั บ้ านสะเดา
และวัดบ้ านโนนผึ ้งในจังหวัดศรี สะเกษก่อนจะได้ สืบทอดต่อเนื่องไปจนถึงหลัง
สุดท้ ายที่พบคือสิมโถงที่บ้านคูซอลในจังหวัดเดียวกัน

ภาพที ่ 34 ตัวอย่างการก่อผนังแบบขัน้ บันไดทีว่ ดั บ้านส้มป่ อยน้อย ตาบลสาโรง
อาเภออุทมุ พรพิ สยั จังหวัดศรี สะเกษ
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ภาพที ่ 35 ตัวอย่างอีกรู ปแบบทีเ่ ริ่ มจากการก่อผนังแบบขัน้ บันไดตัง้ แต่ช่วงเสาแรกเป็ นต้นไป
ทีว่ ดั ศรี จนั ทร์ บ้านโต้น ตาบลในเมื อง อาเภอเมื อง จังหวัดขอนแก่น

5.แบบก่ อเป็ นรู ปโค้ ง เป็ นรูปแบบเฉพาะของการก่อผนังในช่วงเสาที่ 2
ของสิมโถงที่มีรูปแบบการก่อโค้ งคือ วัดบ้ านซิน ตาบลค้ างพลู อาเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา (ภาพที่ 36) หากกล่าวในทางเทคนิคเชิงช่างอาจกล่าวได้ ว่า
เป็ นหลังที่มีการฉาบพอกปูนเพิ่มขึน้ จากขัน้ บันไดก็เป็ นได้ ซึ่งเชื่อว่าขึน้ อยู่กับ
เงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งที่ส่งผลให้ ช่างคิดสร้ างสรรค์ดดั แปลงจากรูปแบบนิยม
ดังเดิ
้ มที่ปรากฏมาก่อนหน้ านัน้
ภาพที ่ 36 รู ปแบบพิ เศษในการ
ก่อผนังทางด้านข้างในช่วงเสา
ที ่ 2 ที ่ วัดบ้านซิ น ตาบลค้างพลู
อาเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา
ทีม่ า: กรมศิ ลปากร
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ส่ ว นบน โครงสร้ างหลัง คาเป็ นหลัก ฐานที่ ยากต่ อ การตรวจสอบ
กล่าวคือ ในสภาพปั จจุบนั เชื่อว่าได้ ผ่านการซ่อมบูรณะมาหมดแล้ วทุกหลัง ซึ่ง
บางแห่งไม่เหลื อร่ องรอยให้ เห็ น ดังนัน้ จึงเป็ นการยากที่ จะระบุถื อหลังคามี
รูปแบบอย่างไร ด้ วยโครงสร้ างเหล่านี ้มีการตกเติมเข้ าไปได้ ทกุ เมื่อ แต่อย่างไรก็ดี
ทาให้ ทราบว่าหลังคามักนิยมทาแบบผืนเดียวมากกว่าแบบซ้ อนชัน้ และนิยมทา
ปี กนกยื่นคลุมทังหมด
้
เป็ นต้ น
สิมโถงกับหลักฐานทางด้ านประวัตศิ าสตร์ ในการตัง้ ถิ่นฐาน
หลักฐานสิ่งก่อสร้ างอาคารโดยเฉพาะสิมโถงในภาคอีสานที่ได้ กล่าวมา
ข้ างต้ นเป็ นสิ่งที่สอดคล้ องกับประวัติศาสตร์ ในการตังถิ
้ ่นฐานของผู้คนในภาค
อีสานได้ เป็ นอย่างดี ผู้เขียนจึงเชื่อว่าสิ่งเหล่านี ้เป็ นหลักฐานที่สนับสนุนถึงการมี
สายพัฒนาการสืบเนื่องทางงานช่างตามช่วงระยะเวลาทางประวัติศาสตร์ ที่ผ่าน
มา ซึง่ น่าจะมีบทบาทสาคัญอีกประการหนึง่
จากเอกสารทางด้ านประวัติศาสตร์ เมื่อตรวจสอบกับช่วงอายุในการ
ปรากฏรู ปแบบสิมโถงในแต่ละพื ้นที่ เมื่อวิเคราะห์จากข้ อมูลสถานที่โดยเฉพาะ
ช่วงเวลาที่สร้ างในแต่ละแห่งสอดรับกับเอกสารทางด้ านประวัติศาสตร์ ได้ เป็ น
อย่างดี ทังนี
้ ้ เอกสารทางประวัติศาสตร์ กล่าวไว้ ว่า เมืองศรี สะเกษถูกตังขึ
้ น้ เป็ น
ครั ง้ แรกในสมัยรั ชกาลที่ 1 เมื่ อ พ.ศ.2325 (เติม วิภาคย์ พจนกิ จ, 2557: 124)
ก่อนหน้ านันเป็
้ นเมืองมาก่อนคือขุขนั ธ์กบั ศรี สะเกษ โดยมีกลุ่มกุย (กวย) อพยพ
มารว่มกับคนในพื ้นถิ่นคือเขมรในครัง้ ที่เวียงจันทน์แตกเมื่อ พ.ศ. 2302 (ไพฑูรย์
มีกุศล, 2533: 16 – 18) ในครัง้ นัน้ กลุ่มกุยกระจายไปตามเมื องพิมาย รัตนบุรี
สังขะ ขุขนั ธ์ และศรี สะเกษ ตามที่กล่าวมา ฉะนัน้ สิมโถงหลังแรกที่บ้านสะเดามี
อายุการก่อสร้ างเมื่อ พ.ศ.2335 อย่างช้ าสุด จึงเชื่อว่าเป็ นสิ่งก่อสร้ างแบบสิมโถง
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ในยุคแรกๆ ในภาคอีสาน ซึ่งส่งผลให้ มีการสืบเนื่องทางงานช่างกระจายออกไป
โดยรอบของพื ้นที่บริ เวณเดียวกันและรวมถึงใกล้ เคียง
สิมโถงในช่วงเวลาหลังจากสมัยรั ชกาลที่ 1 เรื่ อยไปจนถึงรัชกาลที่ 5
ในช่วงเวลานีเ้ กิดกลุ่มที่ น่าสนใจอี กกลุ่มหนึ่งคือในแถบจังหวัดร้ อยเอ็ดได้ เริ่ ม
ปรากฏการก่อสร้ างสิมโถงแบบมีการประดับโก่งคิ ้ว ฮังผึง้ และรวมถึงคันทวย
รองรับโครงสร้ างทางด้ านข้ างเพิ่มเข้ ามา เห็นได้ ชดั ว่าการประดับดังกล่าวเกิดขึ ้น
ภายหลังจากการปรากฏของสิมโถง และถึงแม้ ว่าประวัติศาสตร์ การตังเมื
้ องของ
จังหวัดร้ อยเอ็ดและอาเภอสุวรรณภูมิในปั จจุบนั เริ่ มก่อตังชั
้ ดเจนเมื่อ พ.ศ.2330
(เพิ่งอ้ าง: 164) แต่เมื่อมีการตรวจสอบสิ่งก่อสร้ างอาคารประเภทสิมได้ พบสิมที่
วัดไตรภูมิคณาจารย์ บ้ านตากแดด อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้ อยเอ็ด น่าจะ
สร้ างขึน้ พร้ อมกับการตัง้ วัด หรื อไม่ เกิ นเพดานอายุการสร้ างเมื่ อ พ.ศ.2341
(สุวิทย์ จิระมณี, 2531: 67) ซึ่งถือเป็ นอายุที่เก่าสุดในสิมแบบก่อผนังทึบแบบมี
มุขหน้ าบริ เวณช่วงเสาร่ วมทางด้ านหน้ าประดับโก่ งคิว้ ฮังผึง้ และด้ านข้ าง
ประดับคันทวย อันเป็ นลักษณะของสิมแบบก่อผนังทึบ
ทังนี
้ ้ ต่อมาในภายหลังรู ปแบบการสร้ างสิมแบบดังกล่าวข้ างต้ นได้ รับ
ความนิยมสร้ างกันอย่างแพร่ หลาย ตัวอย่างอาทิ วัดเสมาบ้ านท่ าค้ อ สร้ างใน
พ.ศ.2385 (เพิ่งอ้ าง: 85) วัดราษี ไศล สร้ างเมื่อ พ.ศ.2431 (วิโรฒ ศรี สุโร, 2536:
230) วัดศรี ฐาน พ.ศ.2398 (ฐานข้ อมูลทางด้ านศิลปกรรม และสถาปั ตยกรรมพื ้น
ถิ่น, ม.ป.ป.) และวัดจักรวาลพินิจ สร้ าง พ.ศ.2451 ( วิโรฒ ศรี สุโร, 2536: 224)
ทังหมดอยู
้
่ในจังหวัดร้ อยเอ็ด ทางด้ านจังหวัดอุบลราชธานีได้ แก่ วัดใต้ ยางขีน้ ก
สร้ างเมื่อ พ.ศ.2413 (ฐานข้ อมูลทางด้ านศิลปกรรม และสถาปั ตยกรรมพืน้ ถิ่น,
ม.ป.ป.) วัดแจ้ ง สร้ าง พ.ศ.2431 ( วิโรฒ ศรี สุโร, 2536: 243) วัดบ้ านตาแย เมื่อ
พ.ศ.2417 (เพิ่งอ้ าง: 249) ส่วนจังหวัดมหาสารคามได้ แก่วดั เจริ ญผล พ.ศ.2379
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ทางด้ านประวัติศาสตร์ และศิลปะอีสาน

(สุวิทย์ จิระมณี, 2545: 290) วัดเครื อวัลย์ สร้ างพ.ศ.2435 (เพิ่งอ้ าง) และวัดมหา
ผล เมื่อ พ.ศ. 2443 (เพิ่งอ้ าง)
บทสรุป
แม้ ว่าจะมีการพบหลักฐานสิ่งก่อสร้ างอาคารประเภทสิมในภาคอี สาน
อย่างมากมาย ในทางกลับกันไม่ได้ มีการให้ ความสาคัญกับความเป็ นมาหรื อ
แหล่งที่มาของสายพัฒนาการเท่าที่ควร เห็นได้ ชดั จากการนาเสนอเรื่ องราวของ
นิทานปรั มปราเกี่ ยวกับอดีตของเมื องนัน้ ๆ มากกว่าการตรวจควบคู่ไปกับทั ง้
ประวัติศาสตร์ และหลักฐานจากงานศิลปกรรม ในที่นี ้ภาพรวมของกลุ่มรู ปแบบ
สิมโถงได้ ประเด็นที่ชดั เจนขึน้ ในช่วงการปรากฏก่อนการสร้ างสิมทึบแบบมีมุข
หน้ า ประดับโก่งคิ ้ว คันทวย ในอีสานโดยเฉพาะในบริ เวณพื ้นที่จงั หวัดร้ อยเอ็ด
ในช่ วงระยะเวลาดัง กล่ าวนับแต่ ส มัยรั ช กาลที่ 1 สิ ม แบบพื น้ ถิ่ นอี สานได้
ก่ อก าเนิ ดเกิ ดขึ น้ แล้ วจึ งมี การพัฒนาการสื บทอดต่อเนื่ อง ดังที่ เห็ นได้ จ าก
หลักฐานที่กล่าวมาข้ างต้ น
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