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เรารักษาและดํารงความเป็นไทยไว้สืบไป”
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 ในปลายปีพุทธศกัราช 2559 ท่ีผ่านมา คงไม่มีข่าวสารหรือเหตุการณ์ใดท่ีจะสร้างความ

เศร้าโศกเสียใจแก่คนไทยมากไปกว่าข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 

ภมูิพลอดลุยเดช รัชกาลท่ี 9 (2470 - 2559) พระมหากษัตริย์ผู้ซึง่เป็นท่ีรักยิ่งของปวงชนชาวไทย และ

เพ่ือเป็นสญัลกัษณ์แสดงออกถึงการร่วมไว้อาลยัต่อการเสด็จสวรรคตของพระองค์ กองบรรณาธิการ

วารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มลู จงึได้ปรับเปล่ียนหน้าปกของวารสาร จากสีปกตใิห้เป็นสีขาวด าทัง้เล่ม  

 วารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มลู เล่มปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560 ท่ีอยู่ในมือของ

ท่านผู้อ่านนี ้ก็เฉกเช่นเดียวกับฉบับก่อนๆ ท่ีมีเนือ้หาซึ่งผ่านการคัดสรรค์และกลั่นกรองจากกอง

บรรณาธิการและผู้ทรงคณุวุฒิท่ีเก่ียวข้องอย่างถ่ีถ้วน เพ่ือให้ได้งานท่ีมีมาตรฐานตามหลักวิชาการ

และตามหลกัเกณฑ์ท่ีศนูย์ดชันีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ TCI ได้ก าหนดไว้  

 เร่ิมกนัท่ีบทความพิเศษของ อ.ดร.ศภุชัย สุริยุทธ ท่ีได้น าเสนอบทความเร่ือง “แฟนตาซี 

14 สเต็ป: กิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานี” ซึง่เป็นการบอกเล่าประสบการณ์เก่ียวกับการจัดการรับน้องเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่

ของนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งไม่จ าเป็นจะต้องใช้การว๊ากหรือ

ระบบโสตัสดังเช่นท่ีคุ้นเคยกันโดยทั่วไป ส่วนการรับน้องในรูปแบบใหม่ท่ีมีการประสมประสาน

ระหวา่งดนตรีกบักิจกรรมประกอบจงัหวะ ดงัท่ี ผู้ เขียนเรียกวา่ “แฟนตาซี 14 สเตป็” จะมีท่ีมาอย่างไร

นัน้ โปรดพลิกไปท่ีบทความเร่ืองแรกของเล่ม 

 ในขณะเร่ืองท่ีสอง คือ “วาทกรรมสินไซสาวะถี: สิม ฮูปแต้ม และบุญข้าวจ่ี”  โดย  

อ.พันธุ์ทิพ ตาทอง เป็นการน าเสนอเก่ียวกับการสร้างปฏิบตัิการวาทกรรมเร่ืองสินไซของผู้ คนใน

ชุมชนสาวะถี อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น โดยท่ีใช้วาทกรรมสินไซซึ่งมีสิม ฮูปแต้ม และบุญข้าวจ่ี  

ท่ีเป็นเสมือนสัญญะทางวัฒนธรรมในการร้อยเช่ือมผู้ คนในชุมชนเข้าหากันและกัน ซึ่งผลจาก

ปฏิบัติการวาทกรรมดังกล่าวท าให้พวกเขาได้กลายเป็นชุมชนต้นแบบส าหรับการศึกษาและใช้

ประโยชน์จากวรรณกรรมเร่ืองสินไซ 

บทบรรณาธิการ 



 

 ส าหรับเร่ืองท่ีสาม คือเร่ือง “ผา้ทอพืน้เมืองของชาวอีสาน” โดยผู้ เขียน คือ อ.เกศนีิ บวัดิศ 

ซึ่งได้ศึกษารูปแบบและลักษณะของผ้าทอพืน้เมืองของชาวอีสานในพืน้ต่างๆ รวม 5 จังหวดั คือ 

สริุนทร์ บรีุรัมย์ นครราชสีมา ชยัภมูิ และมกุดาหาร ทัง้นี ้ผู้ เขียนพบวา่ใน 5 จงัหวดัดงักล่าวมีรูปแบบ

ของผ้าและลกัษณะลวดลายของผ้าท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยมีทัง้ส่วนท่ีได้มาจากรุ่นบรรพบุรุษและ

ส่วนท่ีมีการพัฒนาขึน้มาใหม่ และได้ส่งผลให้แต่ละจังหวัดมีรูปแบบและลวดลายของผ้าท่ีเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะตน 

   บทความเร่ืองท่ีส่ี คือ “ชมุชนโบราณบ้านอาฮี: พฒันาการทางประวติัศาสตร์ท้องถ่ินของ

ชมุชนโบราณในลุ่มแม่น ้าเหือง” โดย อ.ธีระวฒัน์ แสนค า ซึง่อาจกล่าวได้ว่าบทความเร่ืองนี ้คือ หนึ่ง

ในชุดบทความเก่ียวกับประวตัิศาสตร์ท้องถิ่นในพืน้ท่ีอีสานตอนบนท่ี อ.ธีระวฒัน์ ได้ศึกษาและ

ค้นคว้ามาน าเสนอในวารสารพืน้ถิ่นฯ อย่างต่อเน่ือง และส าหรับครัง้นีก้็เป็นการน าเสนอเก่ียวกับ

ประวตัิศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชนโบราณบ้านอาฮี ในพืน้ท่ีลุ่มแม่น า้เหือง อนัเป็นหนึ่งในแม่น า้สาย

ส าคญัของชมุชนในหลายอ าเภอของจงัหวดัเลย ส่วนรายละเอียดและพฒันาการความเป็นมาจะเป็น

เช่นใดนัน้ โปรดพลิกไปหน้า 85  

 ถัดมา คือ บทความเร่ือง  “พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช:  โพธิกษัตริย์กับการท านุบ ารุง

พระพทุธศาสนาที่สองฝั่งโขง”  โดย ผศ.ดร.ไกรฤกษ์ ศิลาคม อนัเป็นการศกึษาและค้นคว้าเก่ียวกับ

บทบาทและแรงจูงใจของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ในการอุปถมัภ์และท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาใน

พืน้ท่ีสองฝ่ังแม่น า้โขง ซึง่ผู้ เขียนได้เสนอว่าจากหลักฐานด้านประวตัิศาสตร์และโบราณคดีในพืน้ท่ี

เมืองหลวงพระบาง เวียงจันทน์ และจังหวดัต่างๆ ในพืน้ท่ีอีสานตอนบน ท าให้พบว่าพระเจ้าไชย

เชษฐาธิการนบัว่ามีบทความส าคญัในการท านบุ ารุงพระพุทธศาสนาในพืน้ท่ีเหล่านีใ้ห้รุ่งเรือง โดยมี

แรงจงูใจส าคญัมาจากการปรารถนาพุทธภมูิของพระองค์  

 และส าหรับหนึ่งในบทความท่ีหน้าสนใจประจ าฉบบั คงหนีไม่พ้นเร่ือง  “สิมโถงในอีสาน: 

ร่องรอยรสนิยมทางงานช่างพื้นถ่ินกับความส าคญัทางด้านประวติัศาสตร์และศิลปะอีสาน”  โดย  

รศ.ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล ผู้ ซึ่งเป็นนักวิชาการท่ีศึกษาค้นคว้าและน าเสนองานเขียนเก่ียวกับสิม  

ฮูปแต้ม และงานศิลปกรรมอ่ืนๆ ของอีสานมาอย่างต่อเน่ือง เช่นเดียวกับในครัง้นี ้ท่ีผู้ เขียนได้เสนอ



เก่ียวกบัรูปแบบและลักษณะของสิมโถงในอีสานว่ามีก่ีแบบและแต่ละแบบมีรายละเอียดท่ีต่างกัน

อย่างไร รวมทัง้รูปแบบงานศลิปกรรมดงักล่าวนีส้ามารถพบได้ในพืน้ท่ีอีสานแถบจงัหวดัใดบ้าง  

 ขณะท่ีบทความเร่ืองสุดท้ายของเล่ม คือ “ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของพืช

อาหารป่าในตลาดพื้นบ้านอีสาน กรณีศึกษา พื้นที่ลุ่มน ้าห้วยหลวง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ประเทศไทย” โดย ผศ.พลอยระดา ภูมี และ อ.ปิยะนชุ โทมล ผู้ เขียนทัง้สองได้ศึกษาเก่ียวกบัความ

หลากหลายของพืชอาหารป่า ท่ีมีจ าหน่ายอยู่ในตลาดพืน้บ้านของชาวอีสาน ซึง่เป็นการศึกษาทัง้

วงศ์ของพืช ชนิดของพืช และส่วนท่ีน าไปประกอบเป็นอาหาร ทัง้นี ้ผู้ เขียนได้น าข้อมูลภาคสนาม

เก่ียวกบัพืชอาหารป่ามาน าเสนอในบทความมากถึง 129 ชนิด ส่วนจะมีอะไรบ้างนัน้ โปรดพลิกไป

หน้า 187  

 ปิดเล่มด้วยบทวิจารณ์หนังสือประจ าฉบับ คือ “โรฮิงญา รัฐ ชาติพนัธุ์  ประวติัศาสตร์ 

และความขัดแย้ง โดยดุลยภาค ปรีชารัชช” ซึ่งผู้ วิจารณ์ คือ อ.สุนิตย์ เหมนิล โดยผู้ วิจารณ์ได้

ชีใ้ห้เหน็ว่างานเร่ืองนีเ้ป็นหนึง่ในงานท่ีน าเสนอเก่ียวกบัรากเหง้าแห่งปัญหาของชาวโรฮิงญาไว้อย่าง

น่าสนใจ เพราะผู้ เขียน คือ ดุลยภาค ปรีชารัชช ได้ใช้ข้อมูลทัง้จากเอกสารและจากการสัมภาษณ์ 

เชิงลกึกบับคุคลท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง ส่วนทศันะหรือมมุมองอ่ืนๆ จะเป็นอย่างไร โปรดพลิกไป หน้า 213 

และในท้ายท่ีสุด กองบรรณาธิการมุ่งหวงัว่าผู้อ่าน ผู้สนใจ ผู้ตดิตามทกุท่าน จะได้รับอรรถประโยชน์

จากบทความทกุชิน้ท่ีได้รับการคดัสรรค์มาน าเสนอในครัง้นี ้
      
     เชิดชาย บตุดี 
     บรรณาธิการ 
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อ.ดร.ศุภชัย  สุริยุทธ1  

 
บทความนีมี้เนือ้หาเก่ียวข้องกับกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ของ

นกัศกึษาสาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี ท่ีมีการใช้แนวคิดเชิง
สร้างสรรค์ คือ จินตนาการ ความจริง ความงาม และความฝัน อนัเป็นแนวคิดเชิง
สุนทรียศาสตร์ ท่ีเม่ือน าไปประกอบเข้ากิจกรรมทางดนตรี ไม่ว่าจะเป็นการ
ประสมวง การเรียบเรียงท านอง ตวับทภาษา การประกอบสร้าง และความหมาย
ทางด้านภาษาวรรณกรรมสัน้ๆ โดยเฉพาะการร้อยเรียงดนตรีให้เข้ากับการ
ออกแบบท่าเต้นเพ่ือกิจกรรมสนัทนาการ จ านวน 14 รูปแบบ ซึ่งผู้ เขียนเรียกว่า 
“แฟนตาซี 14 สเต็ป” นี ้ได้กลายเป็นจุดเร่ิมต้นส าคัญส าหรับการรับน้องใน
รูปแบบใหมข่องนกัศกึษาสาขาดนตรีศกึษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี โดยท่ี
ไมจ่ าเป็นต้องใช้การว๊าก หรือการลงโทษหากไม่ปฏิบตัิตาม แตกิ่จกรรมดนตรี 14 
รูปแบบ หรือ 14 สเตป็ สามารถเป็นส่วนหนึง่ท่ีช่วยหลอมรวมแนวคิดและทศันคติ
ท่ีดีทัง้ของนกัศกึษารุ่นพ่ีและนกัศึกษาท่ีเข้ามาใหม่ให้เป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกันได้
โดยผา่นดนตรี 

 

                                                           

1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาดนตรี  คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี e-mail: toneboudin@yahoo.com 

  แฟนตาซี 14 สเต็ป: กจิกรรมรับนอ้งเชิงสร้างสรรค ์

ของนักศกึษาสาขาดนตรีศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี
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พัฒนาการและความเป็นมาของการรับน้อง 
 

 โดยทัว่ไป หากกล่าวถึงพฒันาการและความเป็นมาของการรับน้องทัง้
ในต่างประเทศและในประเทศไทยแล้ว เราสามารถแบ่งได้เป็นสองรูปแบบหรือ
สองระบบ คือ ระบบ “แฟกกิง” (Fagging) และระบบ “เฮซซิง” (Hazing) ดงันี ้
 1. แฟกกิง (Fagging) เป็นระบบการรับน้องในโรงเรียนชนิดหนึ่ง 
โดยเฉพาะในประเทศองักฤษ นกัเรียนท่ีเคยอยู่มาก่อนจะบงัคบัให้นกัเรียนท่ีเข้า
มาใหม่ประพฤติตวัเย่ียงคนรับใช้ของตนเอง ซึ่งระบบการรับน้องแบบน่ีได้เส่ือม
ความนิยมเพราะได้รับค าวิพากษ์วิจารณ์อย่างสงู 
 2. เฮซซิง (Hazing) เป็นช่ือเรียกแบบอังกฤษ เป็นกิจกรรมรับน้องชนิด
หนึ่ง ท่ีมีการจดัเตรียมส าหรับผู้ เข้าร่วมในกลุ่มของโรงเรียน มหาวิทยาลยั ชมรม 
หรือการเข้ารับเกณฑ์ทหารของชัน้ปีท่ี 1 รูปแบบกิจกรรมคือ การท าร้าย การข่มขู่ 
รวมไปถึงทางคกุคามด้านเพศ ในความหมายของค าว่า “เฮซ” (Haze) หมายถึง 
ทรมาน  หรือท าร้ายร่างกาย   และค าว่า “เฮซซิง”  เป็นค าท่ีใช้มากในสหรัฐฯ  
แคนนาดา  และองักฤษ การรับน้องประเภทนีม้กัก่อให้เกิดการสญูเสียถึงชีวิต  
 ในยโุรปเร่ิมการรับน้องในสถาบนัการศกึษาเม่ือประมาณ 700 ปีมาแล้ว 
และเร่ิมแพร่หลายออกไปเม่ือชาวยุโรปย้ายไปตัง้ถ่ินฐานในดินแดนอ่ืนอย่าง
อเมริกาเหนือ  อเมริกาใต้  ออสเตรเลีย  รวมถึงในดินแดนยึดครองต่างๆ  
ทัว่โลก ถึงแม้วา่ในยโุรปการรับน้องจะเส่ือมคลายไปแล้วก็ตาม แตรู่ปแบบการรับ
น้องกลบัไปเบง่บานในอเมริกาเหนือและเอเชีย เช่น สหรัฐฯ  แคนาดา ฟิลิปปินส์ 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย อินเดีย ศรีลงักา ตลอดจนในประเทศไทย ซึ่งการรับน้อง
ประเภทนีมี้พฒันาการมาจาก “Penalism” เม่ือประมาณ 700 ปีก่อน เน่ืองจากมี
ความเช่ือว่า นกัศึกษาท่ีเพิ่งเข้ามาใหม่ยงัไม่มีความเป็นอนารยะจึงจ าเป็นต้อง
ได้รับการขัดเกลาด้วยความยากล าบากก่อนท่ีพวกเขาจะมีชีวิตใหม่ท่ีดีในรัว้
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มหาวิทยาลยั นกัศกึษาใหมม่กัถกูให้แตง่ตวัแปลกๆ ถกูท าร้ายร่างกาย ถกูท าให้
เล่นตลกท่ีหยาบคาย หรือถูกว๊าก รีดไถเงิน หรือให้อดอาหารมือ้ค ่า ซึ่งวิธีการ
แบบนีไ้ด้รับการยอมรับในมหาวิทยาลยัทัว่ยุโรป แตท่ว่าเป็นรูปแบบท่ีมีอนัตราย
จนมีการบาดเจ็บและล้มตาย กระทัง่ตอ่มาได้ถกูยกเลิก 
 ปี พ.ศ.2310 ในมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และ
โรงเรียนนายร้อยแซนด์เฮิร์สได้น าระบบแฟกกิงมาใช้เพ่ือให้นกัศึกษาได้ปกครอง
กันเอง โดยท่ีครูไม่ค่อยจะมีบทบาทอะไร นักเรียนรุ่นน้องรับใช้นักเรียนรุ่นพ่ีท่ี
อาวุโส (Fag-master)  ซึ่งรุ่นพ่ีสามารถใช้รุ่นน้องได้ตามใจชอบ  โดยระบบนี ้
สุม่เส่ียงตอ่การใช้อ านาจมิชอบและการล่วงละเมิดทางเพศได้ อยา่งไรก็ดีในเวลา
ตอ่มาระบบรับน้องแบบนีก็้ถกูยกเลิกไปจากสถานศกึษาข้างต้น 
 ปี พ.ศ.2520  องักฤษได้ประกาศยกเลิกการรับน้องแบบเดิมและเปล่ียน
รูปแบบการรับน้องมาเป็นการท าประโยชน์ต่อสงัคมแทน “แฟกกิง” จะต่างจาก 
“Penalism”  ท่ีรุ่นพ่ีแกล้งรุ่นน้องได้แค่ครัง้เดียว  แฟกกิงยังคงอยู่ในโรงเรียน 
กินนอนท่ีเป็นเมืองขึน้ของอังกฤษ เฉพาะในเอเชียตะวันออกเชียงใต้ และใน
แอฟริกาใต้ ซึง่ในเวลาตอ่มาค านีไ้ด้เพีย้นเป็น “Ragging” และส าหรับในประเทศ
ไทยเองก็มีโรงเรียนมหาดเล็ก ซึ่งต่อมามีวิวัฒนาการเป็น “จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั” รวมทัง้ในโรงเรียนวชิราวธุวิทยาลยั ท่ีเป็นโรงเรียนกินนอนก็ถอด
แบบการรับน้องมาจากองักฤษและได้ยกเลิกระบบรับน้องแบบนีไ้ปเม่ือประมาณ 
10 ปีท่ีผา่นมา 
 นอกจาก ท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีข้อมูลเก่ียวกับการรับน้องใน
สถานศึกษาท่ีมีช่ือเสียงของสหรัฐฯ หลายแห่ง มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง 
รวมถึงได้มีการยกเลิกกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการรับน้องหลายอย่าง อนัมีผลท าให้
กิจกรรมรับน้องในเวลาตอ่มามีหลายรูปแบบมากขึน้ และสร้างสรรค์มากขึน้   
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 เม่ือมีผู้ อพยพจากอังกฤษไปตัง้ถ่ินฐานท่ีอเมริกา พวกเขาได้น าระบบ
แฟกกิงไปใช้ในมหาวิทยาลยัฮาร์วาด เยล แตค่รูและคณาจารย์จะเป็นผู้ออกกฎ
อยา่งเข้มงวดแทนรุ่นพ่ี 
 ในปี พ.ศ.2319 นักศึกษาชายในสหรัฐฯ มีการจัดตัง้สมาคมลับ ท่ี 
“วิทยาลยัวิลเล่ียมส์แอนด์แมรี” ในรัฐเวอร์จิเนีย โดยใช้อกัษรย่อว่า “ฟี” “เบต้า” 
“แคปปา” เพ่ือหลีกเล่ียงการตรวจจบัของคณะผู้บริหาร และตอ่มานกัศกึษาหญิง
ก็มีการจดักลุ่ม “Sorority” ขึน้บ้างโดยใช้ช่ือเป็นอักษรกรีกว่า “อลัฟ่า”  “เบตา”  
“แกรมม่า” ในปี พ.ศ.2326 เม่ือสหรัฐฯ ได้รับเอกราชจากองักฤษ มหาวิทยาลยัท่ี
ก่อตัง้ขึน้มาใหม่ไมมี่การบงัคบักฎเกณฑ์เก่ียวกบัการรับน้องในแบบแฟกกิง  
 ในปี พ.ศ.2390  นักศึกษาในหลายมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ ซึ่งได้แก่  
ฮาร์วาด เยล คอร์เนล และปรินซ์ตัน ได้ริเร่ิมแนวคิดท่ีจะหาทางสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะและสถาบัน ด้วยวิธีการรับน้องโดยการใช้เทคนิคกดดัน 
รุ่นน้องให้ได้รับความอับอายขายหน้า และกลัน่แกล้ง ซึ่งเรียกกันว่า “Hazing” 
เพ่ือเป็นการละลายพฤติกรรม ขณะท่ีในโรงเรียนนายร้อยเวสต์ปอยต์ และ
โรงเรียนนายเรือแอนนาโปลิสก็มีระบบรับน้องท่ีคล้ายคลึงกบั “แฟกกิง” เพียงแต่
เรียกใหม่ว่า “Neophyte Freshmen” ซึ่งในการรับน้องจะมีการว๊ากเพ่ือทดสอบ
ความกล้า แตท่ี่ไมมี่ความรุนแรงอะไรมากไปกว่านีน้กั 
 
ประวัตกิารรับน้องในประเทศไทย 

 

 การรับน้องเกิดขึน้ในประเทศไทยครัง้แรก เม่ือมีการแข่งขนักีฬาฟุตบอล
ระหวา่งคณะแพทยศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
จุดเร่ิมต้นเกิดจากกองหลงัของทีมคณะแพทย์ศาสตร์ได้รับบาดเจ็บในระหว่าง
การแข่งขนั ตอ่มาสโมสรศิริราช (สโมสรคณะแพทย์ศาสตร์) ได้สืบทราบว่าได้มี
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การวางแผนล่วงหน้าเพ่ือท าให้เกิดการเจ็บแท้ทีมของตนไว้ก่อนแล้ว จึงได้
ด าเนินการส่งหลักฐานฟ้องร้องไปทางสโมสรกลางเพ่ือให้จัดการลงโทษแก่
ผู้กระท าความผิด และมีการไต่สวนหลายครัง้และผลสรุปให้มีการอะลุ่มอล่วย
แล้วก็ให้แล้วกันไป นิสิตแพทย์ส่วนใหญ่ไม่พอใจ และเวลาต่อมานิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์บางส่วนจะต้องข้ามไปเรียนท่ีคณะแพทย์ศาสตร์ นิสิตคณะแพทย์
ศาสตร์จึงหมายมั่นท่ีจะมีการเอาคืน แต่คณะกรรมการสโมสรศิริราชได้มี
ความเห็นว่า จะท าให้เกิดความแตกแยกสามัคคี แทนท่ีจะมีการมาขอขมาแต่
กลบัมีการจดัเลีย้งตอนรับเป็นการให้อภยัและเช่ือมความสามคัคีแทน ดงันัน้พิธี
ยกโทษกลายมาเป็นพิธีประจ าคณะแพทย์ศาสตร์ ซึ่งตอ่มาก็กลายมาเป็นพิธีรับ
น้องข้ามฝากของคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล และได้รับความนิยมและ
ขยายวงกว้างออกไปยงัหมู่คณะอ่ืนๆ ในเวลาตอ่มา   
 และในอีกฝากหนึ่งของประเทศไทยคือ “ระบบว๊าก” หรือ “โซตสั” คือ
ระบบท่ีเกิดขึน้ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นแห่งแรกๆ โดยมีต้นสายปลายเหตุมา
จากว่าอาจารย์ส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยแห่งนีต้่างก็จบมาจาก “วิทยาลัย 
การเกษตรกรรมลอสบาสยอส” (Los Banos) ในประเทศฟิลิปปินส์ และอาจารย์
เหล่านีไ้ด้น าระบบว๊ากมาถ่ายทอดแก่นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยด้วย และ
เม่ือมีการก่อตัง้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึน้ในปี พ.ศ.2486 ในระยะแรกก็มี
การน าระบบว๊ากมาใช้ในการรับน้องเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ในด้านหนึ่งก็
กล่าวกันว่าการรับน้องแบบว๊ากในสงัคมไทยนี ้มีท่ีมาอีกด้านจากฟิลิปปินส์ ซึ่ง
ในยคุต้นทศวรรษ 2500 นัน้ ฟิลิปปินส์คือปลายทางท่ีนกัศึกษาจากไทยไปเรียน 
เม่ือพวกเขาได้กลบัมาเป็นครู อาจารย์สอนหนงัสือ พวกเขาก็ได้น าระบบนีม้าใช้
ในไทยด้วยอีกทางหนึง่  
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อย่างไรก็ดี พัฒนาการระบบการรับน้องของไทยยังเก่ียวพันกับ
พฒันาการของระบบอปุถมัภ์ในไทยอย่างแยกไม่ออก  โดยท่ี “ยกุติ มกุดาวิจิตร” 
นักวิชาการด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  ได้ตัง้ข้อสังเกตไว้เก่ียวกับ 
การรับน้องใหม่ไว้ว่า การรับน้องนีถื้อว่าเป็นวัฒนธรรมท่ีถูกประดิษฐ์สร้างขึน้ 
และไมไ่ด้ตา่งจากพิธีกรรมทางสญัญะบางอย่างของผู้คนในสงัคมโลกยคุโบราณ 
ดงันัน้ เม่ือการรับน้องเป็นเพียงประเพณีหรือพิธีกรรมบางอย่างเท่านัน้ ผู้คนใน
สังคมจึงสามารถเปล่ียนแปลงมันได้ เพราะวัฒนธรรมเปล่ียนแปลงได้ หาก
มหาวิทยาลยัจริงจงักับการให้ศึกษาเพ่ือพฒันาคนให้เป็นคนท่ีมีความคิดความ
อ่านอย่างจริงจงั การรับน้องก็จะค่อยๆ เปล่ียนไปโดยอตัโนมตัิ แตก่ารท่ีครูและ
อาจารย์จ านวนไม่น้อยท่ีเติบโตมาในระบบแบบนี  ้ และไม่ได้เห็นคุณค่าของ 
การสง่เสริมให้นกัศกึษาคิดเป็นและเคารพในความเป็นคนท่ีเท่าเทียมกนั ก็มีสว่น
อย่างส าคญัท่ีช่วยให้การรับน้องท่ีรุนแรงนีย้ังคงอยู่  มีการอธิบายเก่ียวกับพิธี 
รับน้องในสงัคมไทยไว้ว่าเป็นพิธีกรรมท่ีเกิดขึน้เพ่ือปลดผู้ เข้ามาใหม่จากสถานะ
เดมิ และสร้างพิธีกรรมใส่สถานะใหมเ่ข้า ซึง่การรับน้องเพ่ือสลายสถานะเดิมของ
ผู้มาใหม่นี ้เป็นการประดิษฐ์สร้างด้วยกระบวนการตา่งๆ เพ่ือเปล่ียนรูปแบบจาก
สถานะหนึ่งเปล่ียนไปเป็นอีกสถานะหนึ่ง เช่น การประดิษฐ์สร้างสถานภาพเชิง
สญัลกัษณ์ให้น้องใหม่แตง่ตวัประหลาดๆ เพ่ือละลายพฤติกรรม ให้มีรูปแบบการ
ล้อเลียนในสิ่งต่างๆ กึ่งคน กึ่งบ้า โดยการออกแบบท่าเต้นจดัวางให้มีการท าท่า
แปลกผิดไปจากมนษุย์ธรรมดา นอกจากนี ้การรับน้องต้องมีการว๊าก หรือกึ่งพูด
กึ่งตะเบ่งตะคอกใส่น้อง ซึ่งน า้เสียงได้แสดงออกถึงความรุนแรง เพ่ือเพิ่มความ
ขลงัสมจริงสมจงั อนัแสดงถึงอ านาจบางอย่างเพ่ือให้น้องๆ มีความย าเกรงรุ่นพ่ี 
ถือว่าเป็นสญัลกัษณ์ท่ีต้องการให้ฝังจารึกประทบัลงบนจิตใจผ่านกระบวนการ
กระท าทางร่างกายโดยการว๊าก 



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560 

7 แฟนตาซ ี14 สเต็ป: กิจกรรมรับน้องเชงิสร้างสรรค์ของนักศกึษาสาขาดนตรีศึกษา 
มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 
แฟนตาซี 14 สเตป็: กจิกรรมรับน้องเชงิสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชา
ดนตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 
แฟนตาซี 14 สเตป็: กจิกรรมรับน้องเชงิสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชา
ดนตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

 “แมรี ดกัลาส” (Mary Douglas) ได้พดูถึงพิธีกรรมศกัดิส์ิทธ์ิและพิธีกรรม
ไว้วา่ คือ การขจดัสิ่งท่ีคนรู้สึกวา่ผิดปกต ิขจดัสิ่งท่ีมารบกวนระบบระเบียบตามท่ี
เราเช่ือ นอกจากนี ้“อาร์โน แวนเกนเน็บ” (Arnold van Gennep) ยังกล่าวว่า
มนุษย์สามารถเปล่ียนสถานะหนึ่งไปยังอีกสถานะหนึ่งได้โดยผ่านพิธีกรรม
บางอยา่งท่ีสงัคมสร้างกนัขึน้มา   
 มนุษย์เป็นสัตว์สังคมท่ีมักใช้พิธีกรรมเพ่ือส่งผ่านคุณค่าท่ีสังคมนัน้ๆ 
ก าหนดขึน้ โดยเม่ือมีระบบท่ีเกิดก่อนอยู่แล้ว ผู้คนท่ีมาใหม่ก็ถูกห้ามตัง้ค าถาม 
ห้ามสงสัย ห้ามท้าทายคนท่ีมาก่อน เพราะระเบียบท่ีมีอยู่เดิมเป็นระบบท่ีท า
ตามๆ กันจนเป็นประเพณี เช่น ระบบอาวุโส ดังนัน้ ระบบอ านาจนิยมในพิธี
กรรมการรับน้องนีจ้ึงถือเป็นการตอกย า้และผลิตซ า้ เพ่ือสร้างความเป็นสังคม
อาวโุส สงัคมอ านาจนิยม แตใ่นอีกมมุหนึง่ ก็สามารถสะท้อนให้เห็นว่าสงัคมการ
รับน้องท่ีมีการว๊ากมกัแฝงไปด้วยการท าลายความเป็นมนษุย์ด้วยเช่นกนั เหตนีุ ้
จึงอาจกล่าวได้ว่ากิจกรรมรับน้องคือกิจกรรมทางสัญญะท่ีเป็นพิธีกรรมซึ่ง
ประดิษฐ์ขึน้เพ่ือสร้างคนจากสถานะหนึ่งไปสู่อีกสถานะหนึ่ง เช่นกระบวนการท า
ให้นกัศึกษาใหม่ นิสิตใหม่ กลายเป็นน้องใหม่ ต้องกระท าผ่านพิธีกรรมการรับ
น้อง  
 
การรับน้องในสาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

 ส าหรับการรับน้องในมหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี ผู้ เขียนพบว่าเพิ่งจะ
ได้รับความนิยมและมีพัฒนาการท่ีเด่นชัดเม่ือไม่นานนีเ้อง โดยสามารถนับ
ย้อนหลงัไปได้ประมาณ 10 - 15 ปีท่ีผ่านมา และส่วนใหญ่กิจกรรมรับน้องของ
นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีในช่วงแรกนัน้ ก็มักมี รูปแบบ
คล้ายๆ กับมหาวิทยาลยัชัน้น าอ่ืนๆ ในไทย ท่ีอาจมีทัง้การว๊าก การท ากิจกรรม
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กลุ่มเพ่ือหลอมรวมความเป็นหนึ่งเดียว การร้องเพลงมาร์ชของมหาวิทยาลัย  
การจดัขบวนเดินทางไปไหว้อนุสาวรีย์ของกรมหลวงประจกัษ์ศิลปาคม  รวมถึง
การซ้อมบมูของสาขาและคณะ ฯลฯ  
 ส่วนการรับน้องของนกัศึกษาสาขาดนตรีศึกษานัน้ จากเดิมท่ีมีการรับ
น้องด้วยการว๊ากและการจดักิจกรรมท่ีเส่ียงตอ่การน าไปสู่ความรุนแรง ก็ได้มีการ
ปรับเปล่ียนไปเป็นการรับน้องท่ีใช้ดนตรีและการออกแบบท่าเต้นเข้ามาประกอบ 
โดยท่ีค่อยๆ มีการปรับเปล่ียนเร่ือยมาตัง้แต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นมา  ซึ่ง
นอกจากรูปแบบกิจกรรมรับน้องแบบใหม่นีจ้ะเป็นการให้รุ่นพ่ีได้แสดงทกัษะด้าน
ดนตรีแล้ว น้องๆ นกัศกึษาผู้ เข้ามาใหม่ก็สามารถมีส่วนร่วมอย่างทัว่ถึง ด้วยการ
ออกทา่ทางประกอบดนตรีได้อย่างไม่เคอะเขิน เพราะไมใ่ชท่่าทางท่ีท าให้อบัอาย 
จนอาจกล่าวได้ว่า กิจกรรมรับน้องท่ีน าดนตรีและกิจกรรมประกอบจงัหวะเข้ามา
ชว่ย ได้ท าให้บรรยากาศรับน้องของนกัศกึษาสาขาดนตรีศกึษาดีขึน้กว่าเดิมเป็น
ล าดบั ไม่เกิดความตรึงเครียดระหว่างนักศึกษาผู้ อยู่มาก่อนและนักศึกษาผู้มา
ใหม่ ท่ีส าคัญเป็นการใช้ศิลปะและดนตรีเป็นส่ือเช่ือมโยงความสัมพันธ์และ
มิตรภาพท่ีดีระหว่างอาจารย์ นกัศึกษาผู้อยู่มาก่อน  และนกัศึกษาผู้มาใหม่ให้
กลมเกลียวกันและกันมากยิ่งขึน้ ทัง้นี ้ผู้ เขียนพบว่ามีแนวคิดเชิงปรัชญาท่ี
สามารถมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมรับเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างน้อย 3 แนวคิด คือ 
“แฟนตาซี (Fantasy)“ “จิตนาการ (Imagination)” และ “ความงาม (Beauty)”  ซึง่
ผู้ เขียนจะได้น าเสนอเก่ียวกับความเป็นมาโดยย่อของแนวคิดทัง้ 3 ตามล าดับ
ดงันี ้ 
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9 แฟนตาซ ี14 สเต็ป: กิจกรรมรับน้องเชงิสร้างสรรค์ของนักศกึษาสาขาดนตรีศึกษา 
มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 
แฟนตาซี 14 สเตป็: กจิกรรมรับน้องเชงิสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชา
ดนตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 
แฟนตาซี 14 สเตป็: กจิกรรมรับน้องเชงิสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชา
ดนตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

แฟนตาซี (Fantasy) 
 

 ค าวา่ “แฟนตาซี” หรือ “Fantasy”  ในเชิงจิตวิทยาคือสิ่งท่ีเกิดขึน้ภายใน
จินตนาการ และเป็นโลกรูปแบบของการคิดในจินตนาการ อนัเกิดจากบคุคลคน
นัน้ ซึง่ประกอบด้วยกลุ่มแนวความคิดความรู้สึกท่ีอยู่ภายใต้เง่ือนไขโลกของวตัถุ
หรือแม้แตใ่นความเพ้อฝัน โดย “จินตนาการ” นีม้กัจะส่ือสารถึงสิ่งท่ีปรากฏในตวั
คนๆ นัน้มากกว่าจะส่ือสารไปยงับุคคลอ่ืน  โลกของแฟนตาชี จะเป็นสิ่งเกิดขึน้
ภายในชีวิตประจ าวัน และในมิติหนึ่งมีเนือ้หาท่ีมักกล่าวถึงความขับข้องใจ 
ความล าบากใจ  ความไม่พอใจ  แสดงให้เห็นถึงความปรารถนาถึงเป้าหมาย  
การแสดงออกแห่งความปรารถนา  โดยทั่วไปเป็นปัญหาในสถานการณ์ท่ี
ยากล าบากท่ีเข้ามาปะทะในชีวิตประจ าวนั  ซึ่งผู้ ท่ีเป็นผู้คิดเขาสามารถล้มล้าง 
เพิกถอนและบากกฎเกณฑ์ในโลกกายภาพและสงัคม  

หลังจากนัน้จะสร้างกิจกรรมให้ปรากฏในโลกท่ีพวกเขาปรารถนา 
ยกตวัอย่าง เช่น อองเดร  เบรตง (Andre Breton, 1896 - 1966) กวีชาวฝร่ังเศส 
ซึ่งเป็นบคุคลส าคญัท่ีสุดท่ีได้พฒันาหลกัการแนวคิดเชิงสุนทรียศาสตร์ ร่วมกัน
กบั พอล เอลอูารด์ (Paul Riverdy) พวกเขาได้ก่อตัง้ “ลทัธิเซอเรียลลิสม์” ขึน้ในปี  
ค.ศ.1924 โดยท่ีเป็นการแยกตวัออกมาจากลทัธิดาดา ในปี ค.ศ.1921 และการท่ี
อองเดร  เบรตง เคยเป็นนกัเรียนแพทย์มาก่อนเขาจึงสนใจในทฤษฎีของฟรอยด์ 
(1856 - 1934) ท่ีกล่าวว่า “มนุษย์ทุกคนอยู่ภายใต้อิทธิพลจิตใต้ส านึก” กระทัง่
ตอ่มาอองเดร เบรตง ได้ประยุกต์ใช้กับหลกัการของกลุ่มเซอเรียลลิสม์ท่ีว่าด้วย
จินตนาการว่า คือส่วนส าคญัของการแสดงออก และจินตนาการคือจิตไร้ส านึก 
จิตไร้ส านึกถือเป็นภาวะของฝันท่ีตอ่เน่ือง ซึ่งช่วยน าไปสู่การสร้างสรรค์ศิลปะได้ 
ความฝันคือการแสดงออกขณะหลบัอยู่ท่ียงัไม่ได้สติ ซึ่งนกัจิตวิทยาได้ใช้ความ
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ฝันเพ่ือค้นหาต้นตอความวิตก กงัวล ความกลวัเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์
อดีต แตศ่ลิปินจะน าความฝันมาเป็นแรงบนัดาลใจเพ่ือสร้างศลิปะ  
 นอกจากนี ้อองเดร เบรตง (Andre Breton) ยงัได้เสนอทฤษฎีเก่ียวกับ
สภาพความขดัแย้งระหว่าง “ความจริง” และ “ความฝัน” โดยเขากล่าวว่าโลกแห่ง
ความจริงคือมายา  แตค่วามฝันคือความจริงท่ียิ่งกว่า  ซึ่งตรงกันกับทฤษฎีของ 
ฟรอยด์ ท่ีกล่าวว่ามนุษย์อยู่ภายใต้อิทธิพลจิตไร้ส านึก กล่าวคือ มนษุย์มีความ
อยาก ความต้องการ ในความมืดท่ีเก็บซ้อนไว้ในส่วนลึกของจิตใจท่ีไม่สามารถ
มองเห็นเพราะถูกสังคมบังคับ จนรู้สึกเก็บกดไว้ในจิตใจ ดังนัน้ มนุษย์จึงได้
ส าแดงจิตนาการออกมาภายใต้จิตไร้ส านึกเป็นส าคัญ อันเป็นภาวะเฉกเช่น
ความฝัน เพราะมีกระบวนการและมีความต่อเน่ือง ซึ่งสามารถน าไปสู่
กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะท่ีสมบรูณ์ ทัง้ความหมายและความรู้สกึได้  
 
จินตนาการ (Imagination) 
  

 “จินตนาการ” คือ กระบวนการทางจิตท่ีประกอบไปด้วย 1. การฟื้น
จินตนาการขึน้มาจากการรับรู้ท่ีมีอยู่ก่อน (จินตนาการเชิงการผลิตซ า้) 2. การ
รวบเอาจินตภาพพืน้ฐานเหล่านีม้าประกอบเป็นเอกภาพใหม่ (จินตนาการเชิง
สร้างสรรค์หรือเชิงก่อ) นอกจากนี ้จินตนาการเชิงสร้างสรรค์ยงัแบ่งได้เป็นสอง
ประเภทคือ 1. ความเพ้อฝันซึ่งเป็นไปเองและควบคุมไม่ได้ 2. จินตนาการเชิง
สร้างสรรค์แสดงตัวอย่างในวิทยาศาสตร์และปรัชญาซึ่งควบคุมโดยแผนหรือ
วตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้แล้ว 
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มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 
แฟนตาซี 14 สเตป็: กจิกรรมรับน้องเชงิสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชา
ดนตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 
แฟนตาซี 14 สเตป็: กจิกรรมรับน้องเชงิสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชา
ดนตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

ความงาม (Beauty)   
 

 “ความงาม” คือ ลกัษณะพิเศษของสรรพสิ่งท่ีสามารถกระตุ้นสุขารมณ์
และความปิติ โดยเฉพาะตอ่ผู้สงัเกต ดงันัน้ ความงามจึงเป็นค าทัว่ไปท่ีเก่ียวข้อง
กบัการประจกัษ์  ความซาบซึง้ทางสนุทรียภาพ  และในการตดัสินความงามไม่ว่า
จะเป็นวิสัยหรืออัตวิสัยก็เป็นเร่ืองวิวาทะทางปรัชญาอย่างจริงจังแทบทัง้สิน้  
สวยมองเห็นทางตา  งามมักมองเห็นทางจิตใจ  ศิลปะต้องงามท่ีเกิดจาก
กระบวนการคิดประดิษฐ์ขึน้จากกระบวนการแนวคิดของมนษุย์แทบทัง้สิน้  

และจากแนวคิดเชิงปรัชญาในทัง้ 3 แนวคิดในข้างต้น ผู้ เขียนและเหล่า
คณาจารย์ประจ าสาขาดนตรีศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานีจงึได้หยิบหลกั
แนวคิดเหล่านีไ้ปประยุกต์ใช้กบักิจกรรมการรับน้องในสาขาดนตรีศึกษา เพ่ือให้
การรับน้องท่ีมีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ท่ีหลากหลายและเป็นกิจกรรมท่ีนกัศึกษามี
ส่วนร่วมทัง้ท่ีเป็นรุ่นพ่ีและนกัศึกษาท่ีเข้ามาใหม่ ทัง้นี ้กิจกรรมการรับน้องของ
นักศึกษารุ่นพ่ีสาขาดนตรีศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีรุ่นพ่ีมีการเตรียมการมาเป็น
ประจ าทุกปี และเป็นกิจกรรมท่ีรุ่นพ่ีจะมีการประชุมวางแผนการท างานอย่างมี
ระเบียบขัน้ตอนกับอาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรม จากนัน้ในขัน้ตอนการเตรียมงาน
อาจารย์ท่ีปรึกษาและนกัศึกษารุ่นพ่ีก็จะมีการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนระหว่าง
กนัเก่ียวกบัการสร้างกิจกรรมในการรับน้องในเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นการทบทวน
และสร้างความเข้าใจตอ่กนัทัง้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิและหวัข้อถดัจากนี ้
คือ เนือ้หาท่ีกล่าวถึงความเป็นมา รูปแบบ และลกัษณะของกิจกรรมรับน้องใน
เชิงสร้างสรรค์ ท่ีผู้ เขียนเรียกว่า “แฟนตาซี 14 สเต็ป” ว่ามีความเป็นมาอย่างไร 
มีรูปแบบและลกัษณะท่ีส าคญัอย่างไร  
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แฟนตาซี 14 สเตป็  
 

 ผู้ ท่ีมีบทบาทส าคญัในการจุดประกายให้เกิดสิ่งท่ีเรียกว่า “แฟนตาซี 
14 สเต็ป” คือ อาจารย์ภาสกร สารรัตน์ ซึ่งในท่ีนีผู้้ เขียนขอเรียกว่า “ผู้สร้าง” 
อาจารย์ภารสกร คือ หนึ่งในอาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรมของนกัศึกษาสาขาดนตรี
ศกึษา โดยท่ีอาจารย์ภาสกรกล่าวว่า แฟนตาซี 14 สเต็ปเร่ิมเกิดขึน้จากการเป็น
ส่วนหนึ่งในกิจกรรมสนัทนาการทางดนตรีมาก่อน  ซึ่งยคุแรกๆ ก็เป็นการลองผิด
ลองถูก และต่อมาก็มีพัฒนาการในด้านท านอง เนือ้หา และท่วงท่าแบบต่างๆ 
เกิดขึน้เร่ือยมา ซึ่งรวมๆ แล้วก็ใช้เวลาในการพัฒนารูปแบบของแฟนตาซี 14 
สเตป็เกือบ 10 ปี และได้ใช้กรอบแนวคิดเชิงสนุทรียศาสตร์ส าหรับการสร้างสรรค์
กิจกรรมดงักล่าว คือ  
  Cenza    การรับรู้ 
  Perceive  สิ่งท่ีได้จากการรับรู้ 
  Concept   กรอบแนวคิด 
  Sentiment  การตดัสินใจ 
  Expression  การแสดงออก 
 

ผู้ สร้างได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า กิจกรรมแฟนตาซี 14 สเต็ปเป็น
กิจกรรมท่ีถูกสร้างขึน้โดยมุ่งหมายให้นกัศึกษาทัง้รุ่นพ่ีและนกัศึกษาท่ีมาใหม่มี
ความรัก ความผูกพัน และมีความสามัคคีกันเป็นหมู่คณะของนักศึกษาสาขา
ดนตรีศกึษา อนัถือเป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ท่ียัง่ยืน และก่อเกิดเป็นสงัคมอุดม
ปัญญาเป็นล าดบัตอ่ไป นอกจากนีย้งัเป็นกิจกรรมท่ีสะท้อนถึงความรักความเอา
ใจใส่ระหว่างครูกับลูกศิษย์ รวมกระทัง่ไปถึงคณะ และมหาวิทยาลยั เพ่ือฝึกฝน
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13 แฟนตาซ ี14 สเต็ป: กิจกรรมรับน้องเชงิสร้างสรรค์ของนักศกึษาสาขาดนตรีศึกษา 
มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 
แฟนตาซี 14 สเตป็: กจิกรรมรับน้องเชงิสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชา
ดนตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 
แฟนตาซี 14 สเตป็: กจิกรรมรับน้องเชงิสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชา
ดนตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เก่ียวกับการท างานร่วมกัน  การมีความรับผิดชอบร่วม   
การมีน า้ใจและเสียสละ  รวมทัง้การกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ 
 นอกจากนี ้เพลง 14 สเต็ป ยงัมีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็นเคร่ืองมือละลาย
พฤติกรรมทัง้ระหว่างนกัศึกษารุ่นพ่ีและนกัศึกษาผู้มาใหม่ ซึ่งอาจารย์ภาสกรได้
น าเพลงเชียร์มาดดัแปลงสร้างสรรค์ใหม่โดยค านงึถึงเร่ืองภาษาและวรรณกรรมท่ี
ให้เป็นภาษาท่ีง่ายต่อการเข้าใจและจดจ า  เนือ้หาจรรโลงจิตใจ  ท่ีส าคญัเม่ือ 
ผู้ ร่วมกิจกรรมได้ร้องก็เหมือนได้ปลดเปลือ้งพนัธนาการจากความปกตไิปสู่ความ
ปกติในโลกจินตนาการอีกรูปแบบหนึ่ง  เพ่ือก่อให้เกิดความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน เนือ้ร้องจึงประกอบไปความทรงจ าท่ีง่ายๆ  ปลดปล่อยตวัตนตนเอง
ในขณะท่ีร่วมกิจกรรมให้เป็นอิสระหลุดออกจากกรอบและกฎเกณฑ์ของสังคม
ทั่วไปเข้าไปอยู่ในโลกแห่งแฟนตาซี หรือจินตนาการเหนือความจริง ทัง้นี ้ใน
ท านองเพลงนัน้กลุ่มผู้ ร้องจะร้องแบบ “Unison” เสียงเดียว บางทีก็จะใช้เทคนิค
การร้องแบบกึ่งร้องกึ่งพดูผสมผสานกนัไป 
 
พัฒนาการของแฟนตาซี 14 สเตป็  
 

 การสร้างสรรค์แฟนตาซี 14 สเตป็ หรือ การสร้างเพลง 14 สเตป็สามารถ
แบง่ได้เป็น  3 ชว่ง ดงันี ้ 

ช่วงปีที่  1 - 3 ช่วงทดลอง ระยะของช่วงเวลานีผู้้สร้างได้ลองผิดลอง
ถูก โดยมีขัน้ตอนในการสะสมองค์ความรู้เพลงเชียร์ จากมหาวิทยาลยัต่างๆ ท่ี
เป็นมหาวิทยาลยัชัน้น าของประเทศไทยมาวิเคราะห์หาข้อเด่นข้อด้อยเพ่ือน ามา
พฒันาให้กลายเป็นเพลง 14 สเต็ป (แฟนตาซี 14 สเต็ป) ของสาขาดนตรีศึกษา
เอง นอกจากนีใ้นอีกทางหนึ่งยงัเป็นช่วงลองผิดลองถกูระหว่างวฒันธรรมการรับ
น้องแบบเดมิและวฒันธรรมการรับน้องแบบใหมด้่วยเช่นกนั 
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ช่วงปีที่ 3 - 5 ช่วงกลาง ใช้ระยะเวลา 3 - 4 ปี ส าหรับการพฒันาเร่ือง
ของ ดนตรี อตัราจงัหวะช้า - เร็ว ท านองเพลง รูปแบบของดนตรี เนือ้หาท่ีมีความ
แตกตา่งกนัทัง้หมด 

ช่วงปีที่ 5 - 8 ช่วงมีรูปแบบชัดเจน โดยมีรูปแบบการท างานท่ีชดัเจน
ขึน้ กล่าวคือ มีกระบวนการคิดในประเด็นเร่ือง การร้อง เล่น เต้น โชว์ ดงัการ
อธิบายตอ่ไปนี ้ 
 ลกัษณะของดนตรี มีการว่างแผนอย่างชดัเจนท่ีจะให้นกัศกึษาน าเพลง 
14 สเต็ป มาจัดว่างในเร่ืององค์ประกอบของดนตรี เช่นเร่ือง อัตราจังหวะ 
กระสวนจงัหวะ ท านอง การท าเสียงประสาน การก าหนดให้เคร่ืองดนตรีส าหรับ
บรรเลง 
 ลกัษณะภาษาและถ้อยค า ในเนือ้หาสาระ แบ่งออกเป็น ภาษาท่ีไร้รูป 
ไร้ความหมายแตแ่ฝงในความสมัพนัธ์ทางความรู้สึกท่ีได้จากการใช้ภาษานี ้เพ่ือ
ปลดปล่อยพลงัทางด้านปัญญาและการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ในฐานะผู้สร้าง
เอง นอกจากนีใ้นเนือ้เพลง 14 สเต็ปยังมีภาษาและถ้อยค าท่ีประกอบไปด้วย
เนือ้หาสาระท่ีเป็นแบบ วรรณกรรมโลกสวย เป็นวรรณกรรมเด็กๆ มีความหมาย
แฝงไว้ถึงความงดงามแบบตรงไปตรงมา ผู้สร้างได้น าแนวคิดจาก วรรณกรรมวิถี
แบบมขุปาฐะ มาใช้สร้างสรรค์ วรรณกรรมท่ีเป็นประเภทสองแง่สองง่าม พดูถึง
เร่ืองเพศสภาพ ซึ่งวิธีการคิดดงักล่าวผู้สร้างได้น าเพลงอีแซว เพลงล าตดัมาเป็น
ต้นแบบในการคิดสร้างสรรค์ด้วย เพ่ือสร้างสีสันอย่างน่าต่ืนตาต่ืนใจ ผู้ สร้าง
ไม่ได้มีวตัถุประสงค์จะเจาะจงประเด็นเร่ืองเพศเชิงอนาจาร แต่ผู้สร้างต้องการ
น าเสนอให้เป็นเร่ืองปกติธรรมดาเพ่ือลดทอนความตึงเครียดของผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมให้เกิดความสนุกสนาน เป็นแค่เพียงสัญญะหยิกแกมหยอก เสียดสี
สงัคม ล้อเลียน เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเกิดพุทธิปัญญาเป็นสญัญะเพ่ือสลาย
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15 แฟนตาซ ี14 สเต็ป: กิจกรรมรับน้องเชงิสร้างสรรค์ของนักศกึษาสาขาดนตรีศึกษา 
มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 
แฟนตาซี 14 สเตป็: กจิกรรมรับน้องเชงิสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชา
ดนตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 
แฟนตาซี 14 สเตป็: กจิกรรมรับน้องเชงิสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชา
ดนตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

ขัว้อัตรา อันจะท าให้น้องใหม่ได้เรียนรู้วิถีชีวิตและการร่วมกันอยู่ในสังคม
มหาวิทยาลยัอยา่งสร้างสรรค์ 
 
 องค์ประกอบของแฟนตาซี 14 สเตป็ 
 

 การสร้างสรรค์แฟนตาซี 14 สเต็ป ผู้ สร้างแบ่งองค์ประกอบเป็น ผู้ท า
กิจกรรม นกัศกึษารุ่นพ่ี รุ่นน้อง ดนตรี เนือ้เพลง ทา่เต้น เสือ้ผ้า การแตง่กาย โดย
มีขัน้ตอนในการสร้างสรรค์ดงัตอ่ไปนี ้
 

ร้อง คือ การฝึกฝนการร้องจากเพลงทัง้หมด 14 เพลง 
เล่น คือ น าดนตรีมาเล่นประกอบ ซึ่งมีการน ารายละเอียดสาระส าคญั

ทางดนตรีมาสร้างสรรค์ประกอบ 
เต้น คือ การคิดออกแบบท่าเต้นให้สัมพันธภาพสัมพันธ์บทและมี

ความสมัพนัธ์ทางด้านเสียงดนตรี 
โชว์ คือ การน าผลงานออกแสดงจริงและมีการวางแผนอย่างชัดเจน

แน่นอนถึงแนวความคิดและ Theme  ของการแสดงของแต่ปีการศึกษาจะไม่
เหมือนกนัและจะเปล่ียนไปตามความต้องการและลงความเห็นจากท่ีประชมุของ
รุ่นพ่ีและอาจารย์ท่ีปรึกษาหรือคณะของผู้สร้าง 
 
เพลงสันทนาการ 14 สเตป็ 
 

 เพลงสนัทนาการ 14 สเตป็เป็นเพลงขนาดสัน้ๆ ไมย่าว ไมซ่บัซ้อน เข้าใจ
ง่าย เน้นการบันเทิงและการแสดงออกของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมให้มีความ
สนกุสนานบนัเทิงเป็นประการส าคญั 
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เพลงที่ 1 
 ผู้น า  แมงหว่ีทา่เตรียม  
  ทัง้หมดเตรียม 3 - 4  
 ผู้ตาม โน้นก็แมงแมงหว่ี เออ้ว นีก็้แมงแมงวนั เออ้วๆ (ซ า้) 
  มาตอมท่ีฉนั  เออ้ว (ซ า้) 
 
เพลงที่ 2 
 อะโกโกเย อะบานีนาแนนอ อะโกโกเยอะบานีนาแนนอ 
 อะโกโกเนาะ โกโกเนาะ โกโกเนาะเนาะอะโกโกเนาะ โกโกเนาะ โกโก 
              เนาะเนาะเนาะ  
 อะโกโกเนาะ โกโกเนาะ โกโกเนาะเนาะอะโกโกเนาะ โกโกเนาะ โกโก 
              เนาะเนาะเนาะ  
 
เพลงที่ 3 
 ไก่ครับไก่ ซือ้ไหมครับจะกลบัแล้วไก่  
 ไก่ขายถกูๆ แถมกระดกูกบัไม้เสียบไก่  
 (ไม้แดงเอาไปชิงโชค เออ้วๆ 2 รอบ) 
  ไปเท่ียวรอบโลกกบัคนขายไก่ 
เพลงที่ 4 
 ไก่ยา่งถกูเผา ไก่ยา่งถกูเผา  
 (มนัจะโนไม้เสียบ เออ้ว 2 รอบ)  
 เสียบตดูซ้ายเสียบตดูขวา  
 ร้องจริงๆ  ร้องจริงๆ ร้อนจริงๆ 
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17 แฟนตาซ ี14 สเต็ป: กิจกรรมรับน้องเชงิสร้างสรรค์ของนักศกึษาสาขาดนตรีศึกษา 
มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 
แฟนตาซี 14 สเตป็: กจิกรรมรับน้องเชงิสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชา
ดนตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 
แฟนตาซี 14 สเตป็: กจิกรรมรับน้องเชงิสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชา
ดนตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

เพลงที่ 5   
 ไก่แจ้ตายแล้ว ไก่แจ้ตายแล้ว  
 มนัจะไมข่นัอีก ค้อกคาดิ๊ค้อกคาดาย  
 ค้อกค้อกค้อกคาดีค้้อกคาดีค้้อกคาดาย 
 
เพลงที่ 6 
 โอ้ทะเลแสนงาม ฟ้าสีครามสดใส  
 มองเห็นเรือใบ แลน่อยูใ่นทะเล  
 หาดทรายสวยงามเห็นป ู 
 ดสูิดหูมูป่ลากุ้งหอยปปูลา  
 กุ้งหอยนานา  
 ฉ่ิงฉบั ฉ่ิงฉบั ฉ่ิงฉบั ฉ่ิงฉบั  
 อยูใ่นท้องทะเล  
 เม่ือเราเดนิไป  เราเดนิเท่ียวไป  
 เราเดนิเท่ียวไป ไปถึงชายทะเล  
 เราแสนฮาเฮ เท่ียวทะเลสขุใจ   
 เม่ือตะวนัตกดิน ตะวนัตกดนิ ตะวนัตกดิน  

เห็นเคร่ืองบนิผ่านไป 
 เราหอนทนัที ฮู้  ฮู้  ฮู้  ฮู้   
ผู้น า  เอกดนตรีหอนทนัใด  
ผู้ตาม ฮู้  ฮู้  ฮู้  ฮู้  สขุใจจริงๆ สขุใจจริงๆ 
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เพลงที่ 7 
 ตุม่ใสน่ า้ ใสน่ า้ให้เตม็ตุม่ (ซ า้)  
 แล้วเราจะช่ืนใจ (ซ า้) 
 ตุม่ตะลุม่ตุ้มโป๊ะ โป๊ะตะโล๊ะโต๊ะตุ้ม  
 วีด้บมึว้ายบึม้ว้ายบมึ  
 แล้วเราจะช่ืนใจ แล้วเราจะช่ืนใจ 
 
เพลงที่ 8  
 วา่วท่ีเราชอบเลน่ ชกั ชกั ชกั เช้าเย็นเราชอบเล่นว่าว 
 วา่วน้อยลอ่งลอยสู่ดาว (ซ า้)  
 สองมือเราสาวจนว่าวติดลม (ซ า้)   
 โบกสะบดั สะว๊ีดส์สว๊าด เวียนวน (ซ า้)  
 แลดสูบัสนอยู่บนเมฆา (ซ า้) 
 
เพลงที่ 9  

ไพท่ี่เราชอบเล่น แจก แจก แจก  
 เช้าเย็นเราชอบเล่นไพ ่
 ไพป๊่อกเป็นของสขุใจ (ซ า้)   
 3 เด้ง เชิดใสเ่จ้ามือลม่จม (ซ า้)  
 จัว่ สะบดั สว๊ีดส์สว๊าดเวียนวน (ซ า้)  
 แลดสูบัสนอยู่บนคาสิโน (ซ า้) 
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19 แฟนตาซ ี14 สเต็ป: กิจกรรมรับน้องเชงิสร้างสรรค์ของนักศกึษาสาขาดนตรีศึกษา 
มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 
แฟนตาซี 14 สเตป็: กจิกรรมรับน้องเชงิสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชา
ดนตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 
แฟนตาซี 14 สเตป็: กจิกรรมรับน้องเชงิสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชา
ดนตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

เพลงที่ 10  
ก่ิงก้านใบซะๆ ใบก้านก่ิง (ซ า้)  
ฝนตกลงมาจริงๆ (ซ า้ๆ)  

 ซะๆ ก่ิงก้านใบ (ซ า้) 
 
เพลงที่ 11 
 เทล่ ่าบกึ เทล่ ่าบกึ  

เขาหาวา่ผมเป็น เฮ้ย  
เขาหาวา่ผมเป็นเกย์  

 ก็ผมมนัเทล่ ่าบึก้ 
 
เพลงที่ 12 

แรดเริดเชิด แรดเริดเชิด  
 เขาหาวา่หนกูระแดะ อร้าย  
 เขาหาวา่หนกูระแดะ  
 ก็หนมูนัแรดเริดเชิด 
 
เพลงที่ 13  
  มีตารอบตวั มีหวัหลายตา  
  ฮนุล้า ฮุ้นลา สปัปะรด สปัปะรด 
 ผู้น า  เปรีย้วไหม เปรีย้วไหม 
 ผู้ตาม เปรีย้ว 
 ผู้น า เปรีย้วแล้วต้องท าอยา่งไร 
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 ผู้ตาม  เปรียวจิม้เกลือ หวานก็จิม้เกลือ  (ซ า้)  
  ถ้าไมมี่เกลือ ก็ไมต้่องกิน  
  แดกไปเลย แดกไปเลย 
 
เพลงที่ 14  
  ฮิปฮิปฮิปฮิปฮิปโป โอ้โหตวัมนัใหญ่  
  มนัเดนิอุ้ยอ้าย มนัเดนิอุ้ยอ้าย  
  ตาลัน้ล้า ตาลัน้ล้า 2 รอบ 
Coda 
  เด้งซ้าย เด้งขวา เด้งหน้าด้งหลงั (ซ า้)  
  เด้งพร้อมกนั (ซ า้)  
  เด้งพร้อมกนั (เออ้วๆ ๆ ๆ  2 รอบ) 
 
ดนตรีและการสร้างสรรค์แฟนตาซี 14 สเตป็  
 

 การรับน้องเป็นกิจกรรมประดิษฐ์สร้างทางวฒันธรรมสังคมการศึกษา 
เป็นรูปแบบกิจกรรมอย่างหนึ่งท่ีนิยมสร้างสรรค์ขึน้เพ่ือหล่อหลอมพฤติกรรมให้
เกิดการเรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกันระหว่างผู้ ท่ีอยู่มาก่อนและผู้ มาใหม่ให้เกิดการ
เรียนรู้ระหว่างกนั รวมถึงการเรียนรู้วฒันธรรมการอยู่ในสงัคมการศกึษาในสาขา
คณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และในมหาวิทยาลัยต่างๆ ของไทยนิยมท่ีจะจัด
กิจกรรมเหล่านีเ้พ่ือเป็นเคร่ืองมือในการหลอมรวมความสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษารุ่นพ่ีและรุ่นน้องให้เป็นไปอย่างอบอุ่น เกิดความมั่นใจ เกิดความรัก
สามคัคี อดทนเสียสละ ซึ่งจากเหตผุลดงักล่าวมา ในแทบทุกมหาวิทยาลัยของ
ไทยจึงยังคงมีการการจัดกรรมรับน้องอยู่เป็นประจ าทุกปี  ถึงแม้นว่าจะมี
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21 แฟนตาซ ี14 สเต็ป: กิจกรรมรับน้องเชงิสร้างสรรค์ของนักศกึษาสาขาดนตรีศึกษา 
มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 
แฟนตาซี 14 สเตป็: กจิกรรมรับน้องเชงิสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชา
ดนตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 
แฟนตาซี 14 สเตป็: กจิกรรมรับน้องเชงิสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชา
ดนตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

เหตกุารณ์ตา่งๆ ท่ีไมถ่กูระเบียบ ไมว่า่จะเป็นการบาดเจ็บ หรือแม้แตก่ารสญูเสีย
ชีวิต   
 และส าหรับอาจารย์ภาสกร สารรัตน์ ในฐานะผู้สร้างกิจกรรมเพลง 14 
สเตป็ ในฐานะท่ีเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรมของนกัศกึษาสาขาดนตรีศกึษาได้
ให้ความเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษาสาขาวิชานี ้โดยท่ี
ผู้สร้างได้น าเอาความรู้เชิงวิชาการทางดนตรีมาผสมผสานกับบทวรรณกรรม 14 
เพลง และท่าทางการเต้นนาฎกรรมแบบร่วมสมัยท่ีไม่ได้ยึดติดกับทวงท่าแบบ
นาฏกรรมแบบอีสานหรือนาฏกรรมแบบไทย หากแต่น ามาผสมผสานจนเกิด
รูปแบบเป็นของเพลงสนัทนาการ 14  สเตป็ 
 เพลงสนัทนาการ  14 สเตป็นี ้ผู้สร้างได้ให้ความส าคญั เก่ียวกบัประเด็น
แนวท านอง (Melody) จังหวะ (Rhythm) เสียงประสาน (Harmony) และเคร่ือง
ดนตรี (Music instrument) โดยการสร้างแนวท านองท่ีง่ายๆ  ซึ่งเกิดจากส าเนียง
อีสาน  ส่วนการท าดนตรีนัน้จะมีนักศึกษาเป็นผู้ รับผิดชอบโดยท่ีมีอาจารย์ 
ท่ีปรึกษาให้ค าแนะน าและตรวจสอบ  ขณะท่ีโครงสร้างการด าเนินคอร์ดจะใช้
โครงสร้างในชุดคอร์ด (Tonic-Dominant-Tonic) และมีการประดบัประดาคอร์ด
ต่างๆ เพ่ือเป็นการขยายคอร์ดให้น่าสนใจกับแนวท านองมากขึน้ ผู้ สร้างได้น า
คอร์ดยืมจากต่างบันไดเสียงอ่ืนๆ มาร่วมใช้ในบางสเต็ป ผู้ สร้างได้ให้
ความส าคญัในเร่ืองน า้หนกัความดงั เบา (Dynamic) ของเสียง ความชดัเจนของ
เสียง (Articulation) การเน้นจังหวะให้ดัง เบา ของเสียงให้มีความพิเศษและ
แตกต่างเพ่ือให้สอดคล้องสัมพันธ์กับท่าเต้น และตัวบท เนือ้หาบทเพลง 14 
สเตป็ด้วย ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
 
 



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560 

22 

ตัวอย่าง เพลง 14 สเตป็ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง เพลงที่ 1 
 
 ผู้น า  แมงหว่ีทา่เตรียม  
  ทัง้หมดเตรียม 3 - 4  
 ผู้ตาม โน้นก็แมงแมงหว่ี เออ้ว นีก็้แมงแมงวนั เออ้วๆ (ซ า้) 
   มาตอมท่ีฉนั  เออ้ว (ซ า้) 
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23 แฟนตาซ ี14 สเต็ป: กิจกรรมรับน้องเชงิสร้างสรรค์ของนักศกึษาสาขาดนตรีศึกษา 
มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 
แฟนตาซี 14 สเตป็: กจิกรรมรับน้องเชงิสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชา
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แฟนตาซี 14 สเตป็: กจิกรรมรับน้องเชงิสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชา
ดนตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
อย่างไรก็ตาม การน าดนตรีเข้ามาร่วมในกิจกรรมสนัทนาการรับน้องนี ้

ถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ส าหรับนกัศึกษาสาขาดนตรีศกึษา มหาวิทยาลยั
ราชภัฏอุดรธานี ดงันัน้ หลายสิ่งหลายอย่างจึงเป็นการริเร่ิมใหม่ สร้างสรรค์ขึน้
ใหม่ทัง้ในด้านดนตรี เนือ้ร้อง และท านอง ฯลฯ อาทิเช่น การใช้โครงสร้างรูปแบบ
ของดนตรีนัน้เป็นเพลงตอนเดียวท่ีน ามาต่อต่อกัน ซึ่งแตล่ะตอนก็จบภายในตวั 
นอกจากนี ้ ดนตรีส่วนใหญ่ก็ใช้การเขียนเสียงแบบ “โฮโมโฟนี” (Homophony)  
ท่ีมีท านองและเสียงประสานแบบหลวมๆ ขณะท่ีโครงสร้างการด าเนินคอร์ดจะใช้
โครงสร้างในชุดคอร์ด (Tonic-Dominant-Tonic) และมีการประดบัประดาคอร์ด
ต่างๆ เพ่ือเป็นการขยายคอร์ดให้น่าสนใจกับแนวท านองมากขึน้เพียงเล็กน้อย 
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โดยภาพรวม คือ เป็นท านองเพลงลูกทุ่งอีสาน ซึ่งประเด็นน่าสนใจ คือ ผู้สร้าง
พยายามจะสร้างเสียงโครมาติก ในห้องท่ี 19 และ 21 เพ่ือให้เกิดสีสนัในการเช่ือม
ตอ่ไปยงัท านองตอ่ไป สนุทรียะท่ีได้รับฟังจะเป็นเป็นสนุทรียะผสมผสานระหว่าง
อีสานและตะวนัตก 

 
สุนทรียศาสตร์  
 สนุทรียศาสตร์ เป็นการศกึษาเก่ียวกบัความรู้สึกทางการรับรู้ ซึ่งแยกได้
สองอย่าง คือ “การรับรู้” (to perceive) และ “สิ่งท่ีรับรู้ได้” (perceptible things) 
เพลโต บอกว่าศิลปะยงัห่างไกลความเป็นจริง  แตอ่ริสโตเติลผู้ เป็นศิษย์เห็นต่าง
ว่าศิลปะก็มีผลต่อสภาวะของจิตใจทางความรู้สึก  ต่อมาบอมการ์เตน ได้พูด
แนวคิดเชิงความงามในทางวิจิตร์ศิลป์ (Fine arts)  ซึ่งต่อมา โครงสร้าง
สุนทรียศาสตร์ได้มีการน ามาขยายในมุมมองของนักปรัชญาโดยคานท์  ทัง้นี ้
สุนทรียศาสตร์เป็นเร่ืองพืน้ฐานของชีวิตไม่สามารถแยกออกได้จากสภาวะของ
ชีวิตประจ าวนัของมนุษย์ ซึ่งประเด็นท่ีเน้นหนกัคือเร่ืองสุนทรียภาพ โดยเฉพาะ
เร่ืองจินตนาการ ซึ่งจะเป็นตัวเช่ือมระหว่าง สุนทรียศาสตร์ กับ จิตปรัชญา 
โดยเฉพาะมาร์กซิสต์ ในขณะเดียวกัน ลีโอ ตอลสตอย ได้เขียนถึง “ศิลปะคือ
อะไร” (What is Art?)  โดยเน้นประเด็นเร่ืองศีลธรรมจรรยากับค่านิยมของสงัคม 
ส่วนกลุ่มจิตวิทยาของฟรอยด์ ประเด็นท่ีมุ่งเน้นคือ การวิเคราะห์จินตนาการ กบั 
จิตใต้ส านกึของมนษุย์  

อย่างไรก็ตามสนุทรียศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นการศกึษาศิลปะเชิงปรัชญา
และเชิงความคิด ซึ่งเป็นการศึกษาปรัชญาของศิลปะและความงาม โดยเฉพาะ
ในด้านสุนทรียศาสตร์ทางดนตรีท่ีเป็นการผสมผสานระหว่างสุนทรียศาสตร์
ตะวนัออกและสนุทรียศาสตร์ตะวนัตก และเม่ือหนักลบัมามองในกรณีนกัศกึษา
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สาขาดนตรีศกึษาท่ีเป็นนกัศกึษาผู้ซึ่งมีความสามารถทางด้านดนตรีอีสานอยู่ใน
วิถีชีวิต เชน่ หมอล า ลกูทุง่อีสาน สารภญัญะ และผญาค ากลอน ฯลฯ ท่ีจะมีการ
ผสมผสานทัง้ส าเนียงและกลุ่มเสียง “เพนทาโทนิก” (Pentatonic Scale) ขณะท่ี
การแสดงออกของดนตรีในด้านท่วงท านอง จงัหวะท่ีปรากฏมกัเป็นบรรยากาศ
โดยรวมแบบ เพลงลูกทุ่ง ในท านองบทเพลง 14 step และได้มีการผสมผสาน
คอร์ดเสียงท่ีประสานแบบตะวันตก รูปแบบการผสมวงระหว่างกลุ่มเคร่ืองลม
ทองเหลือง เชน่ ทรัมเป็ต (Trumpet) ทรัมโบน (Trombone) กลุม่เคร่ืองลมไม้ เชน่ 
ออโตเซ็กโซโฟน (Alto saxophone) เทนเนอร์เซ็กโซโฟน (Tenor saxophone) 
กิจกรรมของเสียงดนตรีมุง่เน้นสนบัสนนุกิจกรรมการละเล่น ร้องเลน่ เต้น โชว์ อนั
เป็นการสันทนาการเพ่ือความสนุกสนานประกอบการเต้นท่ี มีความหมาย
เดียวกนักับตวัวรรณกรรม และถือเป็นการปลดปล่อยให้เป็นไปตามจินตนาการ 
โดยใช้ดนตรี การแต่งกาย และการแต่งหน้าทรงผม ซึ่งจะท าให้สอดคล้องกับ
ความหลากหลายในด้านสีสนัความงาม และมีจินตนาการท่ีเรียกว่า “แฟนตาซี 
14 สเตป็”  
 
ความมุ่งหมายของ “แฟนตาซี 14 สเตป็”  
 

 การสร้างสรรค์ “เพลงสนัทนาการ 14 สเต็ป” หรือ “แฟนตาซี 14 สเต็ป” 
ได้สร้างสรรค์จินตนาการ ความจริง และความงาม ให้แก่นกัศึกษาสาขาดนตรี
ศึกษา ซึ่งมีองค์ประกอบหลายอย่างท่ีจะท าให้นักศึกษาได้แสวงหาความรู้ 
ความสามารถของตนจากการท่ีได้เข้ามาศกึษาในมหาวิทยาลยัแหง่นี ้บทความนี ้
และกระบวนการสร้าง “แฟนตาซี 14 สเต็ป” มุ่งหวังสร้างสรรค์และพัฒนาให้
นักศึกษาสาขาดนตรีศึกษาเป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ดังนัน้ ผู้ เขียนจึงสรุป
หลกัการท่ีเก่ียวข้องกบัความมุง่หมายดงักล่าว ตอ่ไปนี ้
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กฎธรรมชาตท่ีิต้องฝึกในการอยู่ ร่วมกัน 
 

 ฐานศาสตร์ใหญ่ในระบบการศึกษาของโลกแห่งการศึกษา คือ การอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข ซึ่งจัดอยู่ในหมวดหมู่ของ จริยศาสตร์ศึกษา ซึ่งไม่ใช่
กฎหมายหรือข้อบงัคบัใดๆ แตจ่ะเป็นฝึกฝนตนเอง ดแูลตนเอง ช่วยเหลือตนเอง
และตดัสินตนเอง โดยทั่วไปทฤษฎีจริยศาสตร์ แบ่งออกได้เป็น 2 แบบ ตามท่ี
ระบบการศึกษาชัน้น าของโลกได้มีการจดัการเรียนการสอนกัน คือคือ 1.ทฤษฎี
คณุธรรม (โสเครตีส เพลโต และอริโตเติล) 2.ทฤษฎีหน้าท่ี (Duty Theory) นกัคิด
ยคุใหม่ของ “ค้านท์”  ทฤษฎีประโยชน์ของ “มิลล์”  รวมทัง้แนวคิดท่ีเป็นพืน้ฐาน
ของหลกัสญัญาประชาคมในทางการเมือง เช่นแนวคิดเร่ืองสิทธิเสรีภาพ ความ
เสมอภาค ความยุติธรรม ของจอห์น ล็อค, โธมัส ฮอบส์, ฌอง - ฌาคส์ รุสโส, 
และจอห์น รอลล์  
 

 เราควรเป็นคนเช่นไร ? 
 

 นกัศึกษาพึงปฏิบตัิอย่างไรจึงจะสร้าง “บุคลิกภาพ” (Character) หรือ 
“อปุนิสยั” (Habit) ท่ีมีความสง่างาม เพราะบคุลิกภาพหรืออุปนิสยัท่ีมีคณุธรรม
จึงจะเป็นท่ีมาของการกระท าท่ีถูกต้อง และเป็นภาพสะท้อนการมีชีวิตท่ีดีของ
มนษุย์ คณุธรรมคืออะไร? อริสโตเติล นิยามว่า คือ ความเป็นเลิศ (Excellence) 
ของบุคลิกภาพหรืออุปนิสัย ซึ่งท าให้ผู้ มีคุณธรรมนัน้บรรลุจุดหมายของความ
เป็นมนษุย์โดยแบง่ได้ออกเป็น 2 อย่าง คือ 1. คณุธรรมทางปัญญา (Intellectual 
Virtue) คือ การพัฒนาปัญญาในทางปรัชญา หรือการใช้ปัญญาภาคทฤษฎี 
(Theoretical Wisdom)  เพ่ือแสวงหาความจริงแท้ของมนุษย์  โลก  และจกัรวาล  
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2. คุณธรรมด้านศีลธรรม (Moral Virtue)  เกิดการใช้ ปัญญาภาคปฏิบัติ  
(Practical Wisdom) แสวงหาทางด าเนินชีวิตท่ีถูกต้อง หรือสายกลาง เหตุผล 
(Reason) อนัเป็นสารัตถ (Essence) แหง่วิญญาณของมนษุย์ 
 
 
 คุณธรรมพืน้ฐานตะวันตกยุคคลาสสิก แบ่งได้ดังนี ้ 
 

   1. ความรู้จกัประมาณ (Temperance) 
   2. ความสขุมุรอบคอบ (Prudence) 
   3. ความกล้าหาญอดทน (Fortitude) 
   4. ความยตุธิรรม (Justice) 
 
 
 คุณธรรมพืน้ฐานในยุคกลาง แบ่งออกได้ดังนี ้
 

   1. ศรัทธา (Faith) 
   2. ความหวงั (Hope)  
   3. การเคารพ (Charity) 

4. ความรัก (Love) 
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 จากหลกัคณุธรรมพืน้ฐานท่ีกล่าวมา การใส่ใจและตระหนกัในแนวคิด
ปรัชญาพืน้ฐานเหล่านี ้รวมทัง้การเป็นผู้ มีสต ิมีความกรุณา ความใจกว้าง ความ
สุภาพ และการรู้จกัควบคมุตนเองย่อมมีส่วนท่ีท าให้นกัศึกษาเป็นคนดี คนเก่ง  
และคนมีคุณธรรม (Virtuous Person) นอกจากนี ้ในสังคมโลกยังมีแบบอย่าง
ทางศีลธรรม (Moral Ideal)  ท่ีกระตุ้นให้คนเราได้ยึดถือเป็นแบบอย่างส าหรับ 
การด าเนินชีวิต เช่น การสร้างคนแบบโสเครตีส ท่ีต้องเป็นคนมีความเป็นเลิศ
ทางด้านปัญญาและความกล้าหาญ พระเยชูคริสต์มีในด้านความรักและความ
เสียสละ มหาตมะ คานธีมีในด้านความซ่ือสตัย์และความเสียสละ ขณะเดียวกัน
แมชี่เทเรซา่ก็มีในด้านความรักและความเสียสละ 
 
สรุป 
 “แฟนตาซี 14 สเตป็” เกิดขึน้เพ่ือเป็นกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ ซึง่
มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาดนตรีศึกษามีความดี ความจริง ความงาม และ
ความถูกต้อง ซึ่งเป็นกรอบพืน้ฐานเพ่ือให้นักศึกษาได้ค้นหาคุณค่าเชิงความรู้
และความหมายสุนทรียภาพแห่งชีวิตจากการได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี ซึง่จะชว่ยให้พวกเขาได้ตระหนกัถึงคณุคา่แห่งการ
แสวงหาความรู้และคุณค่าแห่งการพัฒนาตนเองและสังคม ในขณะเดียวกัน 
ในด้านหลกัการเก่ียวกับ หลกัสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเสมอภาค และความ
ยติุธรรม คือ หลกัการและการมีชีวิตอยู่ในสงัคมเพ่ือฝึกหดัตนเองให้เป็นบณัฑิต
ท่ีพงึประสงค์ โดยการใช้ศิลปะและดนตรีเข้ามาเป็นส่ือเช่ือมโยง   

นอกจากนี ้และกิจกรรม “แฟนตาซี 14 สเต็ป” ยังถือเป็นเคร่ืองมือท่ี
สามารถใช้เป็นส่ือกลางในการรวบรวมนกัศึกษาสาขาดนตรีศึกษาทัง้ท่ีเป็นรุ่นพ่ี
และท่ีเข้ามาใหม่ให้มีความรักความสามคัคีในหมู่คณะ ให้มีความคิดสร้างสรรค์ 
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รวมถึงการวางแผน การออกแบบ การรู้จกัรับผิดชอบเพ่ือสร้างสรรค์ให้นกัศึกษา
มีบุคลิกภาพ มีคุณภาพ มีอุปนิสัย โดยเฉพาะการเรียนรู้ท่ีจะท างานร่วมกับ
บุคคลอ่ืนๆ ซึ่งผู้ เขียนได้เสนอแนวคิดเหล่านีต้ัง้แต่เร่ิ มเข้ามาท างานใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมุ่งหวงัเพ่ือให้เป็นการปรับพืน้ฐานทางด้าน
ระเบียบวินยัและการสร้างความเข้าใจให้แก่นักศึกษาใหม่ในสาขาดนตรีศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อันจะส่งผลดีทัง้ต่อตวันักศึกษาและสังคม
โดยรวมตอ่ไป  
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Sinsai Sawa Thi Discourse: Buddhist Chapel, 

Moral Paintings and Kao-Ji Ceremony 

 

 

 

Sin-Sai-Sa-Va-Tee Discourse: Buddhist Chapel, Moral 

Paintings and Kao-Ji Ceremony   

 

 

Sin-Sai-Sa-Va-Tee Discourse: Buddhist Chapel, Moral 

Paintings and Kao-Ji Ceremony   

 

 

Sin-Sai-Sa-Va-Tee Discourse: Buddhist Chapel, Moral 

Paintings and Kao-Ji Ceremony   

 

 

 

Sin-Sai-Sa-Va-Tee Discourse: Buddhist Chapel, Moral 

                                                                                                           

                                                                      
        

                                                          

 

พันธุ์ทิพ ตาทอง1 / Puntip Tatong  
 
 บทคัดย่อ      
 

บทความนีมุ้่งวิเคราะห์การสร้างวาทกรรมสินไซผ่านภาคปฏิบัติการ 
วาทกรรมท่ีเกิดขึน้ภายใต้กรอบคิดวาทกรรม อ านาจ ความรู้ และการวิเคราะห์
วาทกรรม ท่ีให้ความส าคญักับการปรับเปล่ียนความสมัพนัธ์เชิงอ านาจของคน 
กลุ่มคนทัง้ในสงัคมเดียวกันหรือต่างสงัคม โดยศึกษาจากภาคปฏิบตัิการจริงท่ี
เกิดขึน้ภายในชุมชนบ้านสาวะถีและปริมณฑลวัดไชยศรี ต าบลสาวะถี อ าเภอ
เมือง จงัหวดัขอนแก่น ข้อมูลท่ีใช้ในบทความนีอ้้างอิงจากงานวิจัยภาคสนาม
ของผู้ เขียนเองท่ีเก็บข้อมูล ระหว่าง พ.ศ.2554 - 2557 ใช้แนวคิดวาทกรรม 
อ านาจ ความรู้ และการวิเคราะห์วาทกรรม ของ Michel Foucault เป็นกรอบการ
วิเคราะห์ข้อมลู             

                                                           
 บทความชิน้นีเ้ป็นสว่นหนึง่ของวิทยานิพนธ์หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต   
   สาขาวิชาสงัคมวิทยาการพฒันา คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์    
   มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยได้รับทนุสนบัสนนุจากศนูย์วิจยัพหลุกัษณ์ลุม่น า้โขง  
   คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
1 อาจารย์พเิศษ ส านกัวิชาศกึษาทัว่ไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น   
   e - mail:  tpuntip02@gmail.com 
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ผลการศกึษา พบวา่ ผู้น าทางศาสนา ผู้น าชมุชน และผู้อาวโุส ได้ร่วมกนั
สร้างใหม่ความเป็นชุมชนผ่านวรรณกรรมพืน้บ้านเร่ืองสินไซซึ่งผูกโยงอยู่
กับสัญญะทางวัฒนธรรมอย่างฮูปแต้มหรือภาพจิตรกรรมบนฝาผนังสิมหรือ
โบสถ์วัดไชยศรี  ชุมชนได้เลือกฉวยหยิบเอามาตีความหมายใหม่เพ่ือสร้าง 
อตัลกัษณ์ชุมชน และเป็นเคร่ืองมือในการร้อยรัดความสมคัรสมานสามคัคีของ
ชมุชนในงานพฒันาภายใต้บริบทความเป็นสมยัใหม่ อย่างไรก็ตามกระบวนการ
สร้างใหม่ความเป็นชุมชนผ่านกระบวนการสร้างวาทกรรมสินไซของชุมชนกลับ
ไม่ได้เกิดขึน้อย่างโดดเด่ียว กระบวนการดงักล่าวเช่ือมโยงกับเครือข่ายภายนอก
ชุมชนท่ีหลากหลายและกลายเป็นแรงหนุนเสริมความชอบธรรมให้ชุดความรู้ 
สินไซท่ีชุมชนประกอบสร้างขึน้ มีความน่าเช่ือถือ สมจริงสมจงั และเป็นความ
จริงในท่ีสุด จนหมู่บ้านแห่งนีก้ลายเป็นศนูย์กลางในการศึกษาวรรณกรรมเร่ือง
สินไซของจังหวัดขอนแก่นและภาคอีสานโดยปริยาย ดงันัน้การใช้วรรณกรรม
พืน้บ้านสินไซจึงเป็นตัวอย่างหนึ่งของรูปแบบการสร้างชุดความรู้ด้วยความ
ร่วมมือจากชมุชนและหน่วยงานท้องถ่ิน เพ่ือสร้างอตัลกัษณ์และการนิยามตวัตน
ให้แก่ท้องถ่ินท่ีนอกเหนือจากการชีน้ าและรับเอาจากรัฐเพียงฝ่ายเดียว    
ค าส าคัญ: สินไซ วาทกรรม ปฏิบตักิารวาทกรรม 
 
Abstract 
 This article analyzed creation of Sinsai discourse towards 
discourse of practicing. These were done within scopes of discourse 
concept, power, knowledge, and discourse analysis sought to affect power 
relational change between people and a group of people living in the same 
communities or different communities. Field surveying in Ban Sawathi and 
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 around Chaisi Temple’s boundary in Sawathi Sub-district of Mueang 

District, Khon Kaen Province from 2011 to 2014 was utilized to collect the 
data. To analyze the data, discourse concepts, power, knowledge and 
discourse analysis created by Michel Foucault were used.    
 The findings revealed that religious leaders, community leaders 
and the elders had cooperated each other to create a new community 
through Isan folk tale called Sinsai. This folk tale had been also connected 
to cultural beliefs inherited from generation to generation towards moral 
paintings in a Buddhist chapel of Chaisi Temple. The community grasped 
this opportunity to create a new identity and used it to bolster reconciliation 
and unity within the community. However, creating a new community 
through Sinsai discourse was not done alone. There were also a lot of 
connections with other communities. This supported and reinforced a new 
created Sinsai folk tale to be so believable, reliable and realistic that this 
community became a learning center of Sinsai folk tale in Khon Kaen 
Province and also in Northeastern Thailand. Due to this success, utilizing 
Sinsai folk tale is a good example to create a knowledge package, identity 
and uniqueness of the community through participation of people and local 
corporations within the community. Besides, it also implies that every 
community is able to create their own identity and not necessary to wait for 
the government to guide or lead them.   
Keywords: Sinsai, Discourse, Discourse Practice 
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บทน า 
ค าถามส าคัญท่ีเกิดขึน้ในช่วง 2 ทศวรรษแรกแห่งการพัฒนา  คือ  

การพฒันาตาม “โมเดล” ความเติบโตทางเศรษฐกิจตามแบบประเทศท่ีพัฒนา
แล้ว ทัง้ในด้านวิชาการ เทคโนโลยี และการสะสมทุนเพ่ือพฒันาประเทศไทยนัน้ 
เป็นรูปแบบหนึ่งของการถูกครอบง าหรือไม่ ท าไมยิ่งพฒันา ยิ่งก่อให้เกิดปัญหา 
ความเช่ือเดิมท่ีว่าวฒันธรรมประเพณีดัง้เดิมเป็นอุปสรรคต่อการพฒันานัน้จริง
หรือไม่ (กาญจนา แก้วเทพ, 2530) อานันท์ กาญจนพันธุ์  (2544) ชีใ้ห้เห็นว่า 
ส่วนท่ีไปตอบโต้กบักระแสโลกาภิวตัน์หรือส่วนท่ีไปปะทะกับกระแสเหล่านี ้ก็ท า
ให้เกิดการปรับเปล่ียนโลกาภิวตัน์ไปคนละทิศคนละทาง ขณะท่ีบางกลุ่มขานรับ
กบักระแสโลกาภิวตัน์ด้วยการตกอยู่ภายใต้กระแสนัน้ แตใ่นอีกหลายส่วนก็ไม่ได้
เป็นอย่างนัน้ แม้ว่ากระแสโลกาภิวัตน์ท าให้คนถูกลดทอนคุณค่าความเป็น
มนษุย์ไป แตม่นษุย์โดยทัว่ไปจะไม่ยอมสูญเสียความเป็นมนุษย์ เม่ือใดก็ตามท่ี
คนถูกลดทอนความเป็นคนลงไปมากก็จะมีปฏิกิริยาตอบโต้ แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่าจะท าได้โดยอัตโนมัติ การท่ีมนุษย์สามารถตอบโต้กับกระแส
เหล่านีก็้ท าได้โดยผ่าน “ความรู้ชาวบ้าน” ซึ่งหมายถึง สิ่งตา่งๆ ท่ีเราอาจคุ้นเคย 
เชน่ ความเช่ือ การเคารพสิ่งตา่งๆ ประเพณีพืน้ถ่ิน ต านาน เป็นต้น ความรู้แบบนี ้
จะมีรูปแบบแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะวฒันธรรม  

แน่นอนว่า การปรับตวัของท้องถ่ินท่ีได้รับผลกระทบจากการพฒันาให้
สามารถตอบโต้ ต่อรองกับอ านาจของทุนนิยมโลกาภิวัตน์ บางพืน้ท่ีได้เลือก
ประกอบสร้างความรู้ชุดใหม่เพ่ือช่วงชิงพืน้ท่ีในการสร้างความเป็นตวัตนของ
ชุมชนขึน้มาต่อสู้  เร่ิมจากการสร้างส านึกร่วมของความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์  
วัฒนธรรมเดียวกัน ผ่านรูปแบบของประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน คติชาวบ้าน 
วรรณกรรมพืน้บ้าน ความเช่ือ พิธีกรรม เป็นต้น ในท านองเดียวกัน ชุมชนบ้าน 
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 สาวะถี ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น สถาบนัศาสนาได้ร่วมมือกับ

ชุมชนรือ้ฟื้นวรรณกรรมพืน้บ้านสินไซและสัญญะทางวัฒนธรรมท่ีเก่ียวข้อง
ขึน้มาใหม่ในฐานะวาทกรรม โดยเฉพาะ “สิมกับฮูปแต้มสินไซ” ได้ถูกใช้เป็น
แหล่งอ้างอิงในการปรับเปล่ียนต าแหน่งแห่งท่ีของชุมชนท่ีสมัพนัธ์กับหน่วยทาง
สงัคมท่ีกว้างขวางออกไป ตลอดจนการปรับเปล่ียนความสัมพนัธ์ของชาวบ้าน
ด้วยกนัเองในงานพฒันา ซึง่วาทกรรมสินไซได้ถกูชมุชนเช่ือมโยงเข้ากบัพืน้ท่ีทาง
สงัคมวฒันธรรมอย่างซบัซ้อน ค าถามคือ ชมุชนแห่งนีมี้กระบวนการในการสร้าง
วาทกรรมสินไซอย่างไร วาทกรรมดงักล่าวเช่ือมโยงกับ สิม ฮูปแต้ม พืน้ท่ีทาง
สงัคมวฒันธรรมท่ีชุมชนสร้างขึน้ใหม่อย่างไร ในงานชิน้นีผู้้ เขียนเน้นวิเคราะห์
ภาคปฏิบตัิการวาทกรรมสินไซท่ีเกิดขึน้ในบริบทของงานบุญ “สินไซ บุญข้าวจ่ี 
วิถีวฒันธรรม” ซึง่เป็นงานประจ าปีส าคญัของชมุชน   
 
วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือศกึษากระบวนการสร้างวาทกรรมสินไซบ้านสาวะถี 
2.เพ่ือวิเคราะห์ภาคปฏิบัติการวาทกรรมสินไซบ้านสาวะถีในการ

สร้างอตัลกัษณ์ชมุชนและการปรับเปล่ียนความสมัพนัธ์ของชมุชนในงานพฒันา
ผา่นงานบญุ “สินไซ บญุข้าวจ่ี วิถีวฒันธรรม”   
 
สินไซใต้ร่มเงาอาณาจักรล้านช้างจากอดีต-ปัจจุบัน 

ในแวดวงวิชาการและผู้สนใจศึกษาวรรณกรรมสินไซมีความเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกนัว่า ต้นธารของการประพนัธ์น่าจะเกิดขึน้ในสมยัพระเจ้าสริุยวงศา
ธรรมมิกราช นักวิชาการสายวรรณกรรมอีสานอย่าง ธวัช ปุณโณทก (2522) 
สันนิษฐานว่า วรรณกรรมสังข์ศิลป์ชัยน่าจะแต่งขึน้ในสมัยพระเจ้าสุริยวงศา
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ธรรมิกราช (พ.ศ.2176 - 2241) แห่งอาณาจกัรล้านช้าง โดยท้าวปางค า เจ้าเมือง
นครเข่ือนขันธ์กาบแก้วบัวบาน (จังหวัดหนองบัวลุ่มภู) เมืองหน้าด่านของ
อาณาจกัรล้านช้าง มีการจดัแบง่เนือ้เร่ืองออกเป็นตอนๆ เรียกวา่ “บัน้” ในส านวน
การปริวรรตของมหาสิลา วีระวงส์ มีทัง้หมด 15 บัน้ สว่นฉบบัของปรีชา พิณทอง 
มีทัง้หมด 28 บัน้เพิ่มเติมจากฉบับของมหาสิลา มีการสอดแทรกเนือ้หาเร่ือง
คุณธรรม ศีลธรรม ฮีตคองประเพณีเข้าไป ให้ตวัเอกของเร่ืองเป็นผู้ ท่ีบุญญา
บารมีมาก มีความเก่งกล้า กตญัญ ูเช่ือฟังผู้ใหญ่ สามารถสัง่สอนผู้ อ่ืนให้รู้จกัผิด
ชอบชัว่ดี สอนตวัละครอ่ืนๆ ให้รู้จกัหลกัการปกครองบ้านเมืองและการด าเนิน
ชีวิต การประพฤติตนอยู่ในท านองคลองธรรม  

ประคอง เจริญจิตรกรรม (2557) อธิบายว่า การเบี่ยงเบนออกจากแบบ
แผนอนัดีงาม เป็นเง่ือนไขส าคญัให้เกิดเร่ืองราวการผจญภยัและการสู้ รบระหว่าง
สินไซกบัยกัษ์กมุภณัฑ์ เน่ืองด้วยพระยายกัษ์ได้มาลกัพาตวันางสมุณฑาไปจาก
เมืองเป็งจาล การกระท านีถื้อว่าผิดฮีตคองของเมืองเป็งจาลอย่างร้ายแรง ดงันัน้
สินไซจึงเปรียบเสมือนผู้ รักษาฮีตคองประเพณีของสงัคมและบงัคบัให้ผู้ อ่ืนต้อง
ปฏิบตัิตาม นบัว่าเป็นความโดดเด่นของวรรณกรรมเร่ืองนี ้และมีจุดมุ่งหมายท่ี
ค่อนข้างชัดเจนว่า ถูกสร้างขึน้เพ่ือใช้เป็นต้นแบบการใช้ชีวิตของผู้ คนภายใน
อาณาจกัรล้านช้าง โดยอาศยัสถาบนัพทุธศาสนาเป็นแหล่งอ้างอิงเขียนเร่ืองราว
ขึน้มา สิ่งท่ีนา่สงัเกตก็คือแม้สินไซเป็นเร่ืองราวท่ีอยู่นอกพทุธชาดกแตช่าวบ้านก็
ให้การยอมรับนิยมชมชอบสงู เพราะมีการเสริมแตง่ด้วยการอ้างอิงความศรัทธา
ท่ีมีต่อพระพุทธเจ้าในสาเหตุการประพันธ์และตอนสรุปสุดท้ายได้ม้วนชาดก
คล่ีคลายตัวบุคคลให้สอดคล้องกับช่ือบุคคลส าคัญทางพุทธศาสนา ท าให้
ชาวบ้านเช่ือว่าแม้ไม่ใช่ชาดกแตก็่จะได้อานิสงส์ผลบุญจากการฟังและเผยแพร่
เช่นเดียวกับพุทธชาดก ท าให้ในอดีตนิทานเร่ืองนีจ้ึงค่อนข้างได้รับความนิยม
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 อย่างแพร่หลายในกลุ่มสงัคมลุ่มน า้โขงและอาณาจกัรล้านช้าง เกิดการผลิตซ า้

วรรณกรรมดงักล่าวในหลายรูปแบบ อาทิ มุขปาฐะ นิทาน การจารลงใบลาน 
ภาพวาดจิตรกรรม การเทศน์ การล า เป็นต้น 

ต่อมาหลังการล่มสลายของอาณาจักรล้านช้าง จนก่อเกิดการสร้าง
ชุมชนรัฐชาติใหม่ขึน้มาภายใต้ช่ือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว) วรรณกรรมสินไซได้เข้ามามาบทบาทส าคัญต่อการสร้างบ้านแปง
เมืองในหลายๆ ด้าน อาทิ การร่วมพลงัพฒันาชาติลาว ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม จนน ามาสู่การนิยามตวัตนในฐานะการเป็นสินไซแห่งยุคสมัย 
กล่าวคือ กระบวนการสร้างวาทกรรมสินไซใน สปป.ลาว ได้ถูกขบัเคล่ือนอย่าง
จริงจังและต่อเน่ืองจากทุกภาคส่วนทัง้รัฐ เอกชน และประชาสังคม มาตลอด
ระยะเวลาหลายสิบปี ไล่เรียงมาจากการรือ้ฟืน้ประวตัิศาสตร์ความทรงจ าสร้าง
ความรู้สกึภมูิใจและเป็นเจ้าของวรรณคดีสินไซ มรดกตกทอดมาตัง้แตส่มยัท่ีลาว
ยงัเป็นศนูย์กลางอาณาจกัรล้านช้างและมีพืน้ท่ีภาคเหนือและอีสานของประเทศ
ไทยเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนผ่านงานปริวรรตสังข์สินไซของนักปราชญ์คน
ส าคญัอยา่งมหาสิลา วีระวงส์  

ขณะเดียวกนั สินไซยงัได้ถกูฝ่ายการเมืองน าโดยท่านไกสอน พมวิหาน 
ประธานประเทศใช้เป็นเคร่ืองมือสร้างความสามัคคี รักชาติ รักแผ่นดินเป็น 
น า้หนึง่ใจเดียวกนัของคนชาติลาว โดยยกเอาคณุสมบตัิของตวัละครเอกมาสร้าง
พลงัในการขบัเคล่ือนประเทศ จนเกิดเป็นวาทกรรมประจ าใจ “สินไซแหง่ยคุสมยั” 
ของประชาชนคนลาวให้มีจิตใจฮึกเหิม บกุป่าฝ่าฝันไม่ย่อท้อต่อปัญหาอปุสรรค 
เพ่ือน าพาความเจริญมาสู่คนในชาติ แตห่ลงัจากยุคการสร้างสาพฒันาประเทศ
แล้ว วาทกรรมสินไซยงัคงได้รับการผลิตซ า้อยู่จนถึงปัจจุบนัทัง้รูปแบบการเรียน
การสอนในห้องเรียนและการศึกษาตามอธัยาศยั การจดัตัง้หน่วยงานท่ีท าการ
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เผยแพร่วรรณคดีส าคัญของชาติหนึ่งในนัน้คือเร่ืองสินไซ การประกาศให้
วรรณคดีสินไซเป็นมรดกทางวฒันธรรมแห่งชาติ   การจดัตัง้สโมสรสินไซ และ
การเผยตวัตนความเป็นชนชาติลาวสู่สายตาประชาคมชาวโลกผ่าน ช่วงส าคญั
ของพิธีเปิดกีฬาซีเกมส์เม่ือครัง้ท่ี สปป. ลาว เป็นเจ้าภาพ (ปี 2009) เม่ือวาทกรรม
สินไซได้สร้างปฏิบตัิการอย่างเข้มข้นภายในประเทศแล้ว กลุ่มผู้ขบัเคล่ือนสินไซ
ทัง้จากสโมสรวฒันธรรมสินไซและโครงการอ่านกาพย์กลอนและขับล าส าหรับ
เด็กน้อยลาวยังได้ร่วมกันขยายวาทกรรมสินไซให้ก้าวพ้นพรมแดนรัฐชาติด้วย
การร่วมแลกเปล่ียนวัฒนธรรมยังต่างแดน อาทิ เวียดนาม รัสเซีย กัมพูชา 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่ น และ มีปฏิสมัพนัธ์ด้านวฒันธรรมบ่อยครัง้มากท่ีสุด
คือ ประเทศไทย สิ่งเหลา่นีจ้ึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงกลไกอ านาจการท างานของ
สินไซท่ีสามารถขบัเคล่ือนหรือเป็นอ านาจท่ีมีชีวิตผลิตสร้างความจริงให้เกิดขึน้
ในสงัคม อีกทัง้ยงัท าหน้าท่ีคงสภาพสิ่งท่ีสร้างขึน้  (อตัลกัษณ์ความเป็นคนลาว
ผ่านวาทกรรมสินไซแห่งยุคสมัย)  ให้ด ารงอยู่และเป็นท่ียอมรับของสังคม 
ในวงกว้าง    
 
สู่วาทกรรมสินไซร่วมสมัยแห่งบ้านสาวะถี 

จากท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าภาคอีสานในอดีตนัน้เคยเป็นส่วนหนึ่ง
ของอาณาจักรล้านช้าง ดงันัน้วิถีชีวิตวัฒนธรรมของผู้ คนในดินแดนแถบนีจ้ึง
คล้ายคลึงกับชาวลาวท่ีอาศัยอยู่ สปป. ลาว เห็นได้จากการถือจารีตฮีตคอง 
ความเช่ือ  ธรรมเนียมปฏิบัติ  ภาษา  ศิลปะและการศาสนาเป็นแนวทางใน 
การด าเนินชีวิต ผู้ เขียนจะขอยกตวัอย่างหมู่บ้านในภาคอีสานแห่งหนึ่งนั่นคือ 
หมู่บ้านสาวะถี ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น อนัเป็นผลิตผลทาง
วฒันธรรมจากล้านช้างแล้วภายหลงัได้ผสมกลมกลืนกบักบัวฒันธรรมสยาม แต่
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 ยงัคงพยายามสร้างชุดความรู้เพ่ือเปิดพืน้ท่ีความเป็นตวัตนของชุมชนด้วยการ

อาศยัทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีอยู่ ได้แก่ สิมเก่า เร่ืองราวของสินไซ และงานบุญ
ประเพณี (บญุเดือนสาม) ดงันี ้

นิทานพืน้บ้านสินไซมีความเก่ียวพนักบักลุ่มชาตพินัธุ์แถบจงัหวดัอีสาน
ตอนกลางได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด มีปรากฏเป็นหลกัฐานการ
บันทึกลงใบลานส าหรับถวายให้พระเทศน์ในวันส าคัญทางพุทธศาสนาและ
เทศน์งันเฮือนดี เป็นนิทานมุขปาฐะเล่าต่อกันในครอบครัวและชุมชน เป็นส่ือ
บนัเทิงประเภทหมอล าและหนงัประโมทัยขับกล่อมผู้คนยามค ่าคืน หากเป็นท่ี
นิยมในชุมชนใดมากๆ ก็อาจได้รับคัดเลือกให้ให้เข้าไปอยู่ในศาสนสถานอัน
ศกัดิ์สิทธ์ิของวดั อย่างเช่นภายในสิมหรือโบสถ์ เพราะวดันอกจากเป็นศนูย์รวม
จิตใจและขับเคล่ือนชุมชนทัง้ในแง่ศาสนา การประกอบพิธีกรรมตามฮีตคอง
ประเพณี และการศึกษาแล้ว ยงัท าหน้าท่ีเป็นกระจกสะท้อนความเจริญรุ่งเรือง
ของสังคมนัน้ๆ ได้อีกด้วย  ดังจะเห็นได้จากสิ่งก่อสร้างศาสนาคารและงาน 
ศิลปวิทยาการท่ีถูกบรรจุไว้ภายในบริเวณเขตอารามอันได้แก่ สิม และฮูปแต้ม
หรือภาพเขียนหรือภาพจิตรกรรมฝาผนงั สว่นฮปูแต้มท่ีมกัได้รับการนิยมวาดบน
ผนงัสิม สว่นใหญ่เป็นเร่ืองราวในพระพทุธศาสนา เชน่ พทุธประวตั ิพระเวสสนัดร
ชาดก ทศชาตชิาดก พระมาลยัทอ่งนรก - สวรรค์ พระลกั - พระลาม ราหอูมจนัทร์ 
และนิทานพืน้บ้านเร่ืองสินไซ2  รวมถึงภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภาพวาดเชิง
สงัวาส ประเพณีท้องถ่ิน และสตัว์ในต านานท่ีสมัพนัธ์กบัพทุธศาสนา  
                                                           

2 เหตทุี่นิทานเร่ืองสนิไซได้รับความนิยมในอดีตจนถึงขัน้เอามาท าเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนงั
ประดบัสมิ เนื่องจากชาวบ้านมีความเลือ่มใสศรัทธาในพระพทุธศาสนาอยา่งมาก นิทานเร่ือง
นีม้ีเนือ้หาสนกุสนานและอิงกบัชาดก ชาวบ้านเช่ือวา่ถ้าใครได้ฟังนิทานเร่ืองนีแ้ล้วจะได้บญุ
มาก ไปเกิดในยคุพระศรีอาริยเมตไตร จึงมีการแต้มเป็นฮปูที่ตวัสมิ เพื่อถวายเป็นพทุธบชูา 
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การท่ีน านิทานพืน้บ้านมาวาดบนผนังสิมนัน้ เทพพร ให้ความเห็นว่า 
หน่ึง เน่ืองจากวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน การวาดฮูปแต้มบนผนังสิมจึงมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการเรียนรู้ โดยน าเอาเร่ืองราวในพุทธศาสนาและนอกพุทธ
ศาสนารวมทัง้ประเพณีวิถีชีวิตและเพศศึกษาสอดแทรกเพ่ือให้เรียนรู้ และสอง 
แม้เป็นเร่ืองนอกชาดกก็สามารถตีความหรืออธิบายเป็นพุทธธรรมได้ (เทพพร  
มงัธานี, 2554: 51 - 52)  

ส าหรับชุมชนสาวะถี พระครูบุญชยากร เจ้าอาวาสวัดไชยศรี (2557) 
กล่าวถึงการตัง้ถ่ินฐานของชุมชนสาวะถีว่า น่าจะมีอายุประมาณ 230 - 250 ปี 
แตไ่ด้ถกูทิง้ร้างเป็นระยะ จนกระทัง่มีการตัง้ชุมชนอย่างถาวรในช่วง 150 ปีเศษ
จงึได้ก่อสร้างวดัไชยศรี และตอ่มาประมาณ 108 ปีก่อน (พ.ศ.2449) สมยัหลวงปู่
อ่อนสาได้สร้างสิมขึน้มา มีญาติโยมช่วยกันออกแรงและทุนทรัพย์สร้างและให้
ช่างแต้มพืน้บ้านช่ือนายทอง ทิพย์ชา เป็นชาวอ าเภอบรบือ จงัหวดัมหาสารคาม
มาเขียนภาพบนผนงัสิมตามท่ีหลวงปู่ อ่อนสาท่านก าหนดให้ ลกัษณะเด่นของ
ภาพเป็นการเขียนแบบช่างพืน้บ้านและเขียนด้วยสีฝุ่ นซึ่งหามาจากธรรมชาติ 
ผนังด้านในส่วนมากเป็นภาพเร่ืองราวพระเวสสันดรและสังข์สินไชย และผนัง
ด้านนอกเป็นภาพนรก 8 ขมุ (หลมุ) อีกทัง้มีการจารึกอกัษรไทน้อยก ากบั ในยคุนี ้
ชมุชนสาวะถีมีความเจริญรุ่งเรืองทัง้ด้านศิลปะ ประเพณี วฒันธรรม และศาสนา
เป็นอยา่งมาก มีร่องรอยปรากฏให้เห็นคือ ฮีตคองได้รับการปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด 
วดัวาอารามและส านกัเรียนได้รับการพฒันาอย่างต่อเน่ือง อาทิ วดัมีพระสงฆ์ 
จ าวดัจ านวนมาก มีหอแจก หอกลอง หอระฆงั ศาลาโรงธรรม  

โดยนัยดงักล่าวนิทานพืน้บ้านเร่ืองสินไซ ช่วงสมัยหลวงปู่ อ่อนสานัน้ 
ไมไ่ด้มีความหมายเพียงความบนัเทิงร่ืนเริง ขบักลอ่มผู้คนตามวาระตา่งๆ เทา่นัน้ 
หากยังเป็นเร่ืองราวท่ีมีได้รับการปลูกฝัง (embodied) ถ่ายทอดทางความคิด
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 เก่ียวกบัจารีต วิถีการด าเนินชีวิตของผู้คนในชมุชนอีกด้วย “...ในเร่ืองสินไซสอน

ครบทุกอย่าง คนอีสานเดิมกะได้น าเอาค าสอนที่แทรกอยู่ในเร่ืองสินไซมา
ประยกุต์ใช้ ปฏิบติัตามตัง้แต่การแต่งกาย การเข้าหาผู้ใหญ่ พระสงฆ์ ต้องมีผ้า
แพรพาดเบี่ยง เพื่อแสดงความเคารพนอบน้อม ตามแบบการบรรยายในเร่ือง 
สินไซ...” ตาสุ่ม ผู้ เฒ่าวัย 72 ปี ปราชญ์ประจ าวัดไชยศรี กล่าวอย่างความ
ภาคภมูิใจและความทรงจ าเก่ียวกบัเร่ืองสินไซในอดีต 

ยุคที่สอง ประมาณ พ.ศ.2500 หลังยุคหลวงปู่ อ่อนสา บริบทสังคม
เปล่ียนไปเกิดการพบปะแลกเปล่ียนปะทะสงัสรรค์กับภายนอก ท าให้เกิดการรับ
เอาวัฒนธรรมและวิธีคิดจากแหล่งอ่ืนเข้ามาใช้กับชุมชน รวมทัง้นโยบายจาก
ภาครัฐท่ีต้องการสร้างความเป็นเอกภาพให้กับชาติไทย ส่งผลให้ประเพณี 
พิธีกรรม ฮีต คองของชมุชนถูกลดทอนความส าคญัเหลือเพียงกิจกรรมท่ีต้องท า
ให้สืบเน่ืองไปในแตล่ะช่วงเวลาเท่านัน้ ปรากฏการณ์ลกัษณะนี ้นิธิ เอียวศรีวงศ์ 
(2538) ให้ความเห็นว่า เม่ือประเพณีหรือฮีตคองบางอย่างไม่สามารถปรับตัว 
หรือตอบสนองสถานการณ์ปัจจบุนัขณะนัน้ได้ก็ต้องถกูตดัลด หรือทอน ให้เหลือ
เพียงบางส่วนท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปฏิบตัิ โดยมีคนในชุมชนเป็น 
ผู้ ท่ีคดัเลือก สรรหา และตดัสินใจด้วยตวัเอง แตปั่ญหาท่ีมกัจะพบโดยทัว่ไปคือ 
จะปรับประเพณีเก่าให้ด ารงอยู่ในสภาพท่ีเปล่ียนแปลงได้อย่างไร ควรตระหนัก
ว่าประเพณีเก่าไม่ได้มีคณุค่าในตวัของมันเอง การท่ีจะพยายามปรับประเพณี
เก่าก็ต้องเห็นเสียก่อนว่า “พลัง” ของประเพณีเก่านัน้คืออะไร และพลังนัน้ยัง
ตอบสนองตอ่วิถีชีวิตของเราหรือไม ่ 

ดงันัน้ เพ่ือให้เข้ากบัยคุสมยัและความอยู่รอดของตน บางพืน้ท่ีจึงเลือก
ประกอบสร้างวาทกรรมชุดใหม่เพ่ือแย่งชิงพืน้ท่ีการสร้างความเป็นตวัตนแทนท่ี
วาทกรรมชุดเดิมท่ีรัฐเป็นผู้สร้าง เร่ิมต้นจากการสร้างส านึกร่วมของความเป็น
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กลุ่มชาติพันธุ์  วัฒนธรรมเดียวกัน ผ่านรูปแบบของประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน คติ
ชาวบ้าน วรรณกรรมพืน้บ้าน ความเช่ือ พิธีกรรม เป็นต้น จงึเป็นท่ีมาของการพร่า
เลือนความเป็นท้องถ่ินรวมถึงศิลปวัฒนธรรมพืน้บ้าน วาทกรรมสินไซในฐานะ
ภูมิปัญญาและวฒันธรรมพืน้ถ่ินจึงนอนนิ่งอยู่บนผนงัสิมอยู่เป็นเวลานานหลาย
สิบปี  
 
      
 
 
 
 
 
 

  ภาพที ่1 - 2 สิมและภาพวาดจิตรกรรมฝาผนงัสินไซวดัไชยศรี 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 3 ป้ายชื่อถนนภายในหมู่บ้าน 
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 ยุคที่สาม ทิศทางกระแสการพัฒนาประเทศหันมาให้ความสนใจกับ

วฒันธรรมชมุชนตัง้แต ่พ.ศ.2530 เป็นต้นมา สินไซจึงถกูปลกุให้มีชีวิตขึน้มาอีก
ครัง้ผา่นการประยกุต์ใช้ของพระสงฆ์ผู้น าทางจิตวิญญาณชมุชน ผู้น าชมุชนและ
นกัวิชาการ สอดคล้องกบันกัวิชาการเมืองแหง่อีสานใต้ ติก๊ แสนบญุ (2555: 34 -
37) ได้ขยายความว่าในช่วงเวลาหนึ่งท่ี เกิดกระแสการโหยหาอดีตขึน้ใน
สังคมไทย นักวิชาการจ านวนหนึ่งได้เลือกใช้สิมเป็นเคร่ืองมือหรือสัญลักษณ์
แสดงออกถึงความเป็นท้องถ่ินอีสาน เพ่ือทดัทานวัฒนธรรมกระแสหลัก ท่ีเขา
เหล่านัน้มองว่าวฒันธรรมจากภายนอกเป็นตวัท าลายชุมชน การชูเร่ืองสิมเป็น
ภาพแทนตวัตนของคนอีสานจึงเป็นการซ่อมสร้างความรู้สึกของคนทัง้ในและ
นอกวัฒนธรรมให้หันมาตระหนักและเห็นคุณค่าของสิมอีสาน ในฐานะ 
ภมูิปัญญาท้องถ่ินท่ีสะท้อนความเป็นไปของสงัคมในแตล่ะยคุสมยั  

ใน พ.ศ.2532 เป็นต้นมาหลังจากท่ีพระครูบุญชยากร เจ้าอาวาสองค์
ปัจจุบนัได้ย้ายมาจ าพรรษาท่ีวัดแห่งนีไ้ด้คิดหาวิธีท าให้วัดและชุมชนอยู่รอด
ท่ามกลางบ้านเมืองยุคทุนนิยม เน่ืองจากชาวบ้านขาดการท านบุ ารุงศาสนา วดั
จึงทรุดโทรมลงไปมาก ผู้คนเกิดความแตกแยก ทัง้ชมุชนและวดัขาดผู้น า พระครู
และคณะท างานซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ อาวุโสและผู้น าชุมชนจึงได้ร่วมกันพัฒนา
ชมุชน โดยอาศยัฐานรากประเพณีวฒันธรรมท้องถ่ินเดิม (ฮีตสิบสอง) มารือ้ฟืน้
ขึน้ใหม่ และสร้างให้สินไซเป็นจุดร่วมความภาคภูมิใจและอัตลกัษณ์ชุมชน ใน
ลกัษณะการโหยหาหวนคืนสู่อดีต เพ่ือสร้างชุมชนท่ีเข้มแข็ง กระบวนการรือ้ฟื้น 
ผลิตใหม่ สินไซและฮีตคอง จากการเลือนหายไปในคนอายุรุ่นหลงัวยั 30 ปี ให้
สามารถหวงแหน สืบทอด ภมูิใจ มีความเป็นเจ้าของร่วม ไมเ่ขินอายท่ีจะบอกเล่า
เร่ืองสินไซแก่คนภายนอกชุมชนนัน้ มีหลายองค์ประกอบเข้ามาเก่ียวข้องเพราะ
โดยตวัชุมชนเพียงล าพงันัน้คงมีพลงัไม่พอท่ีจะท าให้คนส่วนใหญ่ในชุมชนเกิด
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การยอมรับได้ จึงมีความพยายามน าวรรณกรรมเร่ืองสินไซจากฮปูแต้มท่ีฝาผนงั
สิมภายในวัดมาเล่าขานต่อเติมให้ความหมายใหม่ ให้มีเนือ้หาสอดคล้องและ
คล้ายคลึงกับสินไซฉบบัของ สปป.ลาว และฉบบัของเทศบาลนครขอนแก่น อีก
ทัง้ได้คืนชีวิตให้กับสินไซด้วยการประยุกต์เข้ากับประเพณีพิธีกรรมของชุมชน 
จากการสร้างความร่วมมือในรูปแบบภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานภายในท้องถ่ิน
ทัง้สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานภาครัฐ องค์กร
เอกชนและองค์กรขับเคล่ือนสินไซจาก สปป.ลาว การรือ้ฟื้นประยุกต์ใช้
วรรณกรรมเร่ืองสินไซกบัชมุชนตลอดระยะเวลา 15 ปี 

 เจ้าอาวาสได้สรุปถึงคุณค่าและความส าคัญของสินไซต่อชุมชนว่า  
1. สินไซได้เช่ือมแนวคิดเร่ืองศิลปวฒันธรรม การเคารพนับถือ จารีต ประเพณี
บางอย่าง 2. เช่ือมชุมชนเข้าหากันทัง้บ้าน วดั โรงเรียน จากการท างานร่วมกัน
โดยอาศัยสินไซเป็นส่ือกลาง 3. เช่ือมสังคม เกิดการเรียนรู้แลกเปล่ียนเร่ือง
วรรณกรรมสินไซร่วมกันระหว่างภายในกับภายนอกชุมชน และ 4. เช่ือมการ
พฒันา มีการน าเอาสิ่งดีงามของชมุชนท่ีเคยปฏิบตัิในอดีตกลบัมาประยกุต์ใช้ให้
เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน น่ีจึงเป็นการกล่าวอ้างหรือยกระดับให้สินไซมี ให้มี
ความส าคญัในฐานะสิ่งยึดเหน่ียว  เกาะเก่ียว  ร้อยรัดความเป็นชุมชนไว้ด้วย 
การสร้างให้สินไซเป็นชุดความรู้หนึ่งท่ีมีความต่อเน่ืองสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ 
เป็นชุดระเบียบวินัยทางสงัคมอันดีงามสมควรแก่การประพฤติปฏิบตัิ ไม่ว่าจะ
ผา่นไปก่ียคุก่ีสมยั สิ่งดีงามท่ีแฝงฝังอยู่ในนิทานสินไซก็ยงัสามารถชีน้ าความคิด
และวิถีปฏิบตัขิองผู้คนในชมุชนได้อยู่เร่ือยไป 
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       ภาพที ่4 - 5 กิจกรรมภายในงาน “สินไซ บญุข้าวจ่ี วิถีวฒันธรรมอีสาน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6  กิจกรรมภายในงาน “สินไซ บญุข้าวจ่ี วิถีวฒันธรรมอีสาน” 
 
ประเพณีใหม่ สินไซ บุญข้าวจ่ี  

นอกจากการกล่าวถึงความส าคญัหรือการให้ความหมายต่อสินไซใน
ฐานะเป็นพลงัของชุมชนแล้ว การผลิตซ า้ชุดความรู้ผ่านพืน้ท่ีและพิธีกรรมได้มี
ส่วนช่วยให้สินไซมีความศักดิ์สิทธ์ิและทรงคุณค่าอยู่ต่อไป ปฏิบัติการหนึ่ง
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เก่ียวกบัสินไซท่ีทางวดัไชยศรีด าเนินการติดต่อกันหลายปีร่วมกับภาคีเครือข่าย
อนัเป็นงานประเพณีของท้องถ่ินท่ีได้รับการประดิษฐ์ใหม่ให้มีความใหญ่โตและ
พิเศษมากกว่าชุมชนใกล้เคียง นัน่คือ งานบุญเดือนสามตามฮีตสิบสองของคน
อีสาน หรือบุญข้าวจ่ี ภายใต้ช่ืองาน “สินไซ บุญข้าวจ่ี วิถีวัฒนธรรมอีสาน” 
จดัขึน้ทกุปี ณ วดัไชยศรีพืน้ท่ีปฏิบตัิการส าคญั  

จากการท่ีองค์กรตา่งๆ ได้มาร่วมกนัฟืน้ฟ ูเรียนรู้ และอนรัุกษ์วรรณกรรม
เร่ืองดงักล่าวร่วมกันโดยใช้วัดไชยศรีเป็นแหล่งเรียนรู้มาตลอดหลายปี เพ่ือให้
กระบวนการสร้างสินไซยังคงเป็นขอบฟ้าทางความคิด (episteme) ของผู้ ท่ี
หลงใหลในวรรณกรรมเร่ืองนีอ้ยู่จนถึงปัจจุบัน จึงได้มีแนวคิดสอดแทรกชุด
ความรู้สินไซในรูปแบบการเสวนา เชิญผู้ รู้เร่ืองสินไซมาแลกเปล่ียนตามประเด็นท่ี
ทางผู้จดังานได้ตัง้ไว้ ในท่ีนีจ้ะขอยกตวัอย่างงาน “สินไซ บญุข้าวจ่ี วิถีวฒันธรรม
อีสาน” ประจ าปี 2557 และเพ่ือให้ผู้อ่านได้จินตนาการถึงปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้
ได้ชดัเจนกวา่เดิมจงึขอเล่าเร่ืองราวดงันี ้ 

การจดังานปีนัน้ได้ก าหนดขึน้ระหว่างวนัท่ี 14 - 15 กุมภาพนัธ์ เนือ้หา
ภายในงานประกอบด้วยช่วงเช้าพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตอนบ่ายได้จัดเสวนา
วิชาการ หวัข้อปีนีว้่าด้วยเร่ือง “มมุมองความรักปัจจุบนัสมยัและรอยรักในรอย
ธรรมจากวรรณกรรมสินไซ” เพ่ือให้เข้ากบัเทศกาลวนัแหง่ความรัก 14 กมุภาพนัธ์
วนัวาเลนไทน์และตรงกับวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนาคือ วนัมาฆบูชา “...วนั
มาฆบูชาอาจกล่าวได้ว่าเป็นวนัแห่งความรักในทางพระพทุธศาสนา เพราะเป็น
วันที่พระพุทธเจ้าได้แสดงโอวาทปาติโมกข์คือหลักธรรมอันเป็นหัวใจของ
พระพทุธศาสนา...” (เอกสารประกอบการบรรยายพระครูบุญชยากร เจ้าอาวาส
วดัไชยศรี)  มีผู้ ร่วมเสวนามาจากหลายหลากสถาบนัได้แก่ เจ้าอาวาสวดัไชยศรี 
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยา
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 เขตอีสาน  มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั  โรงเรียนเทศบาลโนนชัย 

โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์   และโครงการบ้านชีวาศิลป์  มอดินแดง 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ได้ร่วมกันวิเคราะห์ความรักแง่มุมต่างๆ จากการศึกษา
วรรณกรรมสินไซ ไม่ว่าจะเป็นความรักของพ่ีน้องพระยากุศราชกับนางสุมณฑา 
ความรักสามี - ภรรยาของพระยายักษ์กุมภัณฑ์กับนางสุมณฑา หรือความรัก
ระหว่างพ่ีน้อง สีโห หอยสังข์ และสินไซ น ามาให้เกิดเร่ืองราวการผจญภัย
มากมาย  

บรรดาผู้ ร่วมเสวนาตา่งสร้างความหมายสินไซในแบบท่ีตนเองถนัดและ
ผสานด้วยมมุมองความรักเพ่ือให้เข้ากับหวัข้อการจดังาน อนัเป็นการสะท้อนให้
เห็นถึงการตีความสินไซอย่างมีพลวตั เคล่ือนท่ี เล่ือนไหลไปตามสถานการณ์ อีก
ทัง้ผู้ เข้าร่วมการเสวนาส่วนใหญ่มาจากสถาบนัการศกึษาท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดั
ขอนแก่น จงึเป็นเสมือนสิ่งเน้นย า้เพิ่มความน่าเช่ือถือสร้างความชอบธรรมให้กับ
การคงอยู่ของวาทกรรมสินไซ ท่ีไม่เพียงเป็นความรู้ระดบันิทานชาวบ้านเท่านัน้
แต่ยังถูกยอมรับและขับเคล่ือนโดยนักวิชาการจากแวดวงการศึกษาชัน้สูงอีก
ด้วย  

นอกจากนี ้รอบปริมณฑลการจดังานยงัถูกสร้างการซึมซบัรับรู้เก่ียวกับ
วาทกรรมสินไซอยู่กระจัดกระจายเต็มพืน้ท่ี ได้แก่ สิมเก่าฮูปแต้มสินไซ 
นิทรรศการสินไซ พิพิธภัณฑ์พืน้บ้าน การขายเสือ้สกรีนลายสินไซเป็นสินค้าท่ี
ระลึก และการแสดงดนตรีโปงลาง  หมอล าสินไซโดยนักเรียนโรงเรียนสาวะถี
ลูกหลานของชุมชน  หมอล าตอนสินไซเดินดงโดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
มหามกฎุราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน  และหมอล าจากวงไทราชภฏัเลยบนัเทิง
ศิลป์  ในภาคกลางคืนอีกด้วย  ต่อจากนัน้ ช่วงเช้ามืดวันถัดมาได้มีการแสดง 
ขบักลอ่มผู้คนด้วยคณะหมอล าพนัปี กิจกรรมจ่ีข้าวตกับาตรถวายพระ และถวาย
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ผ้าแห่ผะเหวดท่ีถูกแต่งแต้มเร่ืองราวเก่ียวกับนิทานสินไซบนผนังสิมฝีมือการ
คดัลอกของนกัศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น (บางปีก็มี
การคดัลอกภาพเหตุการณ์พุทธประวัติอย่างอ่ืน ตามแต่การร้องขอของชุมชน
และวดั)  

จากกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ตลอด 2 วัน ผู้ เขียนได้พูดคุยกับนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลยัขอนแก่นกลุ่มหนึ่งท่ีเข้าร่วมตลอดงาน ท าให้ทราบว่าการเข้าร่วม
กิจกรรมครัง้นีไ้ด้ชว่ยเปิดมมุมองและการรับรู้เร่ืองสินไซอยา่งมากทีเดียว 

“ก่อนมาที่นี่อาจารย์เคยเล่าเร่ืองสินไซให้ฟังแล้วในห้องเรียนพอรู้มา
บ้างว่าสินไซเป็นของคนอีสาน เมื่อได้มาร่วมงานท าให้รู้จักเร่ืองสินไซ
มากข้ึน...  ส่วนคนที่ไม่ได้เรียนวิชานี้ก็คงไม่รู้จัก...  รู้จักประเพณี 
บุญข้าวจ่ีเพราะเพื่อนชวนมาก็คิดว่าเป็นงานบุญธรรมดา  ตอนเย็น
สวดมนต์ ตอนเช้าจ่ีข้าวมาตกับาตร พอมาเห็นที่นี่ก็รู้สึกแปลก ท าให้
ได้รู้จักเร่ืองสินไซ ได้รู้ว่าเสาประดับคือเสาสีโห... รู้จักว่าที่นี่คือต้น
ก าเนิดสินไซ...”  (สมัภาษณ์กลุม่นกัศกึษา วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2557) 
 

จึงกล่าวได้ว่าคณะผู้ จัดงานได้พยายามรือ้ฟื้นสินไซท่ีสูญหายไปจาก 
วิถีชีวิตของผู้คนให้กลบัมาโลดแล่นบนเส้นทางสายวฒันธรรมในฐานะของความ
ร่วมสมยัผสมกลมกลืนกบัประเพณีพืน้บ้านอย่างงานบญุเดือนสามบญุข้าวจ่ี แต่
สร้างความหมายให้หลากหลายทัง้ความเป็นสากลด้วยการเลือกวันจัดงานให้
สอดคล้องกับวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักในกระแสนิยมและวันมาฆบูชา 
วนัส าคญัของพทุธศาสนิกชนทัว่โลก นอกจากบญุเดือนสามหรือบญุข้าวจ่ีจะถือ
เป็นความภาคภูมิใจและปัจจุบนัเป็นประเพณีท่ีมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ของ
ชุมชนต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลา 6 ปีแล้ว บุญเดือนส่ี (บุญผะเหวด) และบุญ
เดือนเก้า (บญุข้าวประดบัดิน) ยงัถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีท่ีชาวบ้านรู้สึกว่าแบบ
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 แผนปฏิบตัิฉบบับ้านสาวะถี มีความโดดเด่นและพิเศษกว่าชุมชนรอบข้าง และ

อีกสิ่งท่ียืนยนัถึงความส าเร็จจากการสร้างชุดความรู้สินไซท่ีหมู่บ้านสาวะถีคือ 
การประยุกต์น าเอาคุณสมบตัิของตวัละครในวรรณกรรมเร่ืองสินไซ เช่น ความ
สามคัคี ความรักพวกพ้องพ่ีน้อง ความกตญัญู มาใช้ในการท างานร่วมกันหรือ
การจัดกิจกรรมท่ีต้องอาศยัการเสียสละก าลังกาย  ก าลังใจ  และก าลังทรัพย์ 
วาทกรรมสินไซจะถูกน ามากล่าวอ้างเพ่ือให้คนในชุมชนเกิดความตระหนักและ
เข้ามามีสว่นร่วมตอ่การท างานสว่นรวมเสมอ 

วัดไชยศรี บ้านสาวะถีจึงถือเป็นต้นแบบของชุมชนในการประยุกต์
วรรณกรรมพืน้บ้านสินไซมาใช้ในงานพฒันาชมุชน ท าให้วดัแห่งนีเ้ร่ิมเป็นท่ีรู้จกั
ในหมู่คนท่ีช่ืนชอบสายงานด้านศิลปวฒันธรรมโดยเฉพาะจิตรกรรมฝาผนังท่ีมี
ความโดดเด่นและการเล่าขานเร่ืองสินไซจากพ่อใหญ่สุ่ม สุวรรณวงศ์ ปราชญ์
ประจ าหมู่บ้านท่ีคอยผลิตซ า้ต านานสินไซแม่นย าราวกับเคร่ืองอดัเสียง และวดั
ไชยศรีแหง่นีไ้ด้ถกูก าหนดให้เป็น ศูนย์เรียนรู้สินไซ  “สิม” ศาสนสถานท่ีบง่บอก
ถึงความศรัทธาของชาวพุทธผสานกับเร่ืองราวท่ีถูกวาดเขียนขึน้ถูกใช้เป็นพืน้ท่ี
สร้างความเก่าแก่ ดัง้เดิม เป็นแหล่งอ้างอิงความถูกต้องของชุดความรู้สินไซ
ประจ าท้องถ่ิน โดยมีเจ้าอาวาสตวัแทนของสถาบนัศาสนาและปราชญ์ชาวบ้าน
ตวัแทนของสถาบันชุมชนท าหน้าท่ีตอกย า้ความจริง  จากการสังเกตรูปแบบ 
การแต่งกายของบรรดาชาวบ้านผู้ เข้าร่วมพิธีกรรมงานบุญกับทางวัดไชยศรี 
พบว่าผู้สูงอายุทัง้ชายและหญิงมีรูปแบบการแต่งกายคล้ายกันคือเสือ้ผ้าแบบ
สภุาพและมีสไบพาดบา่ เพ่ือรักษาอตัลกัษณ์การแตง่กายให้เหมือนภาพปรากฏ
และการบรรยายในเร่ืองสินไซ อีกแง่หนึ่งการแต่งกายลักษณะนีย้ังช่วยเพิ่ม
น า้หนกัความขลงัและสร้างความจริงให้กับการมีอยู่ของชุดความรู้สินไซภายใน
พืน้ท่ีแห่งนีอี้กด้วย ส่วนการติดตัง้ (establish) ทางความคิดเก่ียวกับสินไซท่ี
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ปรากฏและถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นของคนในชุมชนคือคุณธรรมในด้านต่างๆ 
เชน่ ความซ่ือสตัย์สจุริต ความมีศีลธรรม จริยธรรม เห็นได้จากค าบอกเล่าของพ่อ
สุ่มท่ีว่า “ส่ิงที่ได้กะคือหน่ึงความซ่ือสตัย์สุจริต ความมีศีลธรรม จริยธรรม ได้
ถ่ายทอดถึงลูกหลานคนใกล้ตวั โดยเฉพาะการไม่โกหกหลอกลวง ถ้าในหมู่บ้าน
เกิดคดีต้องสะสางต่างๆ ผู้ใหญ่บ้าน ก านนัจะมาเชิญพ่อไปตดัสิน พ่อเป็นคน
ตรง ชาวบ้านกะเลยนบัถือพ่อในจุดนี้” (สมัภาษณ์พ่อสุ่ม สุวรรณวงศ์ วนัท่ี 14 
กมุภาพนัธ์ 2557) 

เม่ือวิเคราะห์ปฏิบตัิการสินไซท่ีเกิดขึน้ในชุมชนบ้านสาวะถี จะพบว่า 
การสร้างวาทกรรมสินไซเกิดจากการท างานของสามกระบวนการท่ีส าคญัคือ  

หน่ึง “ความรู้” อนัเกิดจากการหยิบยกเอาฮูปแต้มสินไซท่ีผนงัสิมมาให้
ความหมายและผลิตซ า้เร่ืองราวโดยเน้นด้านคุณธรรม เพ่ือให้คนในชุมชนเกิด
ความรัก สามคัคี กตญัญ ูเสียสละ และซ่ือสตัย์ ขณะท่ีกลุ่มผู้น าภายในชมุชนได้
สร้างความรู้เก่ียวกับสินไซท่ีเน้นคุณธรรมของตัวละคร ผู้ รู้  ผู้ เช่ียวชาญ 
นกัวิชาการท่ีมาร่วมจดัเวทีเสวนาเร่ืองสินไซ งานบญุข้าวจ่ี ก็มีสว่นสนบัสนุนหรือ
ช่วยขับเน้นถึงคุณงามความดีของตัวละครและเนือ้เร่ือง ส่วนการสร้าง
ความหมายท่ีไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัผู้ รู้ส่วนใหญ่จะไม่เป็นท่ียอมรับและ
ถกูเบียดขบัออกไปในท่ีสดุ เม่ือความรู้หรือความหมายความเป็นตวัตนของสินไซ
จากมุมมองของตนนัน้ได้รับการยอมรับจึงเท่ากับว่าพวกเขาได้สร้างสิ่งท่ี  สอง 
นัน่คือ “อ านาจ”  

ครัน้กลุม่ผู้สร้างสามารถท าให้ชาวชมุชนและผู้ เข้าร่วมงานเกิดความเช่ือ
และการรับเอาสินไซในแบบฉบับท่ีพวกเขาสร้างขึน้3  เม่ือเขาเหล่านัน้เช่ือใน
                                                           

3 นิทานเร่ืองสินไซ มีการสร้างขึน้หลายส านวน ตามแต่วตัถปุระสงค์ของผู้ก าหนดความรู้ให้
เกิดการรับรู้ เช่น หากเป็นบทหมอล าจะเน้นเร่ืองความบนัเทิง ตลก ขบขนั เห็นได้จากกลอน
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 ความเป็นสินไซจะเกิดการประพฤติปฏิบัติออกมาในรูปแบบต่างๆ มากน้อย

ตา่งกนั เชน่ มีการรับเอาคณุธรรมท่ีเช่ือว่ามีอยูใ่นตวับท (text) หรือตวัละครสินไซ
มาใช้ในชีวิตประจ าวัน อาทิ ความซ่ือสัตย์ เสียสละ สามคัคี การแต่งกาย และ 
ฮีตคอง หรือแม้กระทัง่เช่ือว่าชุมชนแห่งนีเ้ป็นแหล่งก าเนิดสินไซ แต่ถ้อยแถลง
หรือการนิยามดงักล่าวอาจไม่ได้รับการยอมรับหากปราศจาก สาม “สถาบนั” ท่ี
เป็นสิ่งสนบัสนนุและเป็นเคร่ืองหมายยืนยนัค าพดูนัน้  

การเลือกผนวกรวมงานสินไซเข้ากับบุญข้าวจ่ีฮีตอีสานนัน้ นยัยะหนึ่ง
เพ่ือท่ีอย่างน้อยชุดความรู้สินไซจะได้ถูกผลิตซ า้เวทีผ่านประเพณีความเช่ือ โดย
มีสถาบนัศาสนาเป็นสิ่งเสริมความชอบธรรมให้การจดังานดงักล่าวได้รับความ
สนใจจากทัง้หน่วยงานในท้องถ่ินและหน่วยงานส่วนกลาง รวมถึงคนในชุมชน
และนอกชมุชนให้เข้าร่วม อาทิ ส านกัวฒันธรรมจงัหวดั  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
นกัศกึษาจากมหาวิทยาลยัขอนแก่น และมหามกฎุราชวิทยาลยั  เทศบาลต าบล
สาวะถี โรงเรียนบ้านสาวะถี  เทศบาลนครขอนแก่น  เครือข่ายสินไซสองฝ่ังโขง  
กลุม่สืบทอดมรดกล้านช้างจาก สปป.ลาว โรงเรียนรุ่งอรุณ และการทอ่งเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย  

 

สรุป  
 บทความนีต้้องการเผยให้เห็นกระบวนการสร้างวาทกรรมของชุมชน 
สาวะถี อนัมีจดุเร่ิมต้นจากภาวะวิกฤติท่ีเกิดขึน้ภายในชมุชน กลุ่มผู้น าจึงได้น า
วัตถุดิบทางวัฒนธรรมท่ีมีอยู่ในชุมชนมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้คนในชุมชนเกิด
                                                           

บทหนึ่งที่ว่า “สินไซห่าว ขี่ควายลงท่ง”  แต่หากสินไซอยู่ในบริบทของการเทศนาก็มกัจะให้
น า้หนกัในเร่ืองคุณธรรมและศีลธรรม แต่โดยเนือ้หาหลกัแล้วจะเป็นไปท านองเดียวกันคือ 
การผจญภยัของเด็ก 3 คน เพื่อตามหาอาที่ถกูยกัษ์ลกัพาตวัไป 
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ส านกึร่วม มีความภาคภมูิใจในความเป็นชมุชนของตนร่วมกนั แตเ่ม่ือบริบทและ
สถานการณ์เปล่ียนไปจุดประสงค์ของการสร้างวาทกรรมสินไซจึงเป็นมากกว่า
ส านึกร่วมของคนในชุมชน นอกจากท่ีกลุ่มผู้น าและชาวบ้านได้รับเอาคณุธรรม
สินไซไปใช้ในชีวิตประจ าวันแล้ว อ านาจของวาทกรรมสินไซได้เคล่ือนตัวออก
นอกชุมชนในรูปแบบของเครือข่ายวฒันธรรม เกิดการท างานร่วมกันกับองค์กร
ภายในนอกจนเกิดเป็นกิจกรรมส าคญัท่ีเป็นตวัขับเคล่ือนวาทกรรมสินไซให้มี
ความตอ่เน่ืองและขยายวงกว้างมากขึน้ในทกุๆ ปี เม่ือพิจารณาให้ถ่ีถ้วนจะพบว่า
กลไกส าคญัท่ีท าให้ชดุความรู้สินไซมีอิทธิพลตอ่ความคิด ความเช่ือของผู้คน นัน่
คือ การมีสถาบันทางสังคมทัง้ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ มาท าหน้าท่ี
รองรับความถูกต้อง โดยเฉพาะสถาบนัการศึกษาท่ีท าหน้าท่ีในการกุมอ านาจ
สร้างการรับรู้ให้กบัผู้คนในทกุสงัคม และสถาบนัสงฆ์ท่ีอยู่ใกล้ชิดชมุชนเป็นผู้น า
ทางจิตวิญญาณและมีส่วนส าคญัในการชีน้ าความคิดผู้คน   
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  ผ้าทอพ้ืนเมืองของชาวอีสาน 

 
 

 

 

 

 
                                              

เกศนิี บัวดิศ1 / Kesinee Buadit  
 
 
 บทคัดย่อ      

บทความนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา 1) รูปแบบและลกัษณะส าคญัของ
ผ้าทอพืน้เมืองของชาวอีสาน 2) ลวดลายสีสันผ้าพืน้เมืองของชาวอีสาน โดย
เลือกศึกษา 5 จังหวัด ประกอบไปด้วย 1.จังหวัดสุรินทร์ 2.จังหวัดบุรีรัมย์  
3.จงัหวดันครราชสีมา 4.จงัหวดัชยัภมูิ และ 5.จงัหวดัมกุดาหาร โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และใช้รูปแบบการวิเคราะห์
ข้อมลูเชิงเนือ้หา 

จากการศกึษาพบว่า (1) จงัหวดัสริุนทร์ มีผ้าโฮลนิยมใช้ไหมเส้นน้อยใน
การทอท าให้ผ้ามีความละเอียด เนือ้ผ้าเบาบางและอ่อนนุ่ม (2) จงัหวดับรีุรัมย์ มี
ผ้ามดัหม่ีตีนแดงท่ีถือว่าเป็นผ้าท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดับรีุรัมย์ นิยมใช้ไหม
ท่ีมดัหม่ีเป็นลวดลายพืน้เมืองทอด้วยผ้าไหมทัง้ผืน ส่วนเชิงของผ้ามัดหม่ีส่วน
ใหญ่จะเป็นพืน้สีแดง ลวดลายเป็นแถบริว้ลวดลายจกขนาดเล็ก (3) จังหวัด
นครราชสีมา มีผ้าหางกระรอกเป็นผ้าท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชาวนครราชสีมา เป็น
ผ้าท่ีใช้เทคนิคการทอพิเศษโดยการใช้ไหมสองเส้น หรือสองสี ท าเป็นเส้นลูกลาย 
ท าให้ผ้าท่ีออกมาหลงัจากการทอเสร็จสมบูรณ์จะมีลกัษณะเหมือนภาพ 3 มิติ 
ลวดลายมีความเรียบง่าย แตแ่ฝงด้วยความประณีตและงดงาม (4) จงัหวดัชยัภูมิ 
                                                           

1 นกัวิชาการอิสระ นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการประชาสมัพนัธ์ มหาวิทยาลยั  
   สยาม ประเด็นที่สนใจ คือ ศิลปวฒันธรรมในอีสาน e-mail: kesinee770@gmail.com 
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มีผ้าไหมลายหม่ีคัน่ขอนารีเป็นผ้าท่ีมีลวดลายเอกลกัษณ์ของจงัหวดัชยัภูมิ ซึ่ง
ลวดลายเกิดขึน้มาจากความคิดและความเช่ือท่ีสืบต่อกันมา และ (5) จังหวัด
มุกดาหาร มีผ้าไหมมัดหม่ีลายแก้วมุกดาเป็นผ้าท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชาว
มกุดาหาร เกิดจากแนวคิดของผู้ว่าราชการจงัหวดัในช่วงปี พ.ศ.2545 ท่ีอยากให้
จงัหวดัมีลวดลายผ้าท่ีเป็นเอกลกัษณ์ประจ าจงัหวดั  
 ภมูิปัญญาท้องถ่ินในการทอผ้าของชาวอีสาน ในแตล่ะจงัหวดัมีภูมิหลงั 
มีเอกลกัษณ์และมีความโดดเด่นท่ีแตกต่างกันไป ท าให้ผ้าทอของแต่ละจงัหวัด
เป็นมรดกอนัล า้ค่า ดงันัน้หน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจน
คนในท้องถ่ินควรอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านการทอผ้าให้อยู่คู่สังคมและ
ประเทศชาตสืิบไป 
ค าส าคัญ: ผ้าทอพืน้เมือง ชาวอีสาน  
 
Abstract 
 This article was conducted to examine: 1) patterns and important 
particularities of local woven textiles produced by Isan people, and 2) 
colors and patterns of local Isan woven textiles in five provinces, i.e. Surin, 
Buriram, Nakhon Ratchasima, Chaiyaphum and Mukdahan. The data 
collection was practiced through searching and gathering related 
documents and literatures, and content analysis was utilized to acquire 
effective data.   

The study found that: 1) Surin Province has a particular woven 
textile called Hol woven by using small silk thread, and its texture was 
delicate, thin and soft, 2) Buriram Province has a typical Ikat textile called 
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 Mudmee Teen Dang woven by using silk thread though Ikat weaving 

technique, and its texture is generally red with small stripe Jok pattern, 3) 
Nakhon Ratchasima Province has a symbolic textile called Hang-Kra-Rok 
woven by using a special technique that is weaving two silk thread or two 
silk thread with different two colors to create stripe patterns. A complete 
Hang-Kra-Rok pattern is like 3D images, so it is generally simple but 
technical, exquisite and beautiful, 4) Chaiyaphum Province has a special 
silk textile called Mee-Kun-Khor-Na-Ree which its pattern was inherited 
from local traditional and cultural thoughts and beliefs, and 5) Mukdahan 
Province has a famous Ikat silk textile called Kawe Mukda which its pattern 
was created by the former Governor of Mudahan Province in 2002, who 
would like the province had a typical textile.                 
 Local wisdom of weaving textiles among Isan people in each 
province is different according to their own cultural background, identity 
and uniqueness. These factors are so important that every sector like the 
Government, the individuals and the local people should cooperate and 
conserve them as valuable cultural heritages.  
Keywords: Local Textiles, Isan People 
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1.บทน า 
 ภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นสิ่งหนึ่งท่ีเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
และเป็นรากฐานท่ีส าคญัท่ีท าให้คนในสงัคมเกิดความรัก สามคัคี และมีความ
เอือ้เฟือ้ต่อกัน ซึ่งเป็นรากฐานท่ีส าคญัในการพฒันาประเทศทัง้ทางด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และวฒันธรรม สืบเน่ืองจากถ้าคนในสงัคมมีความรู้สึกท่ีดีต่อกันแล้ว 
ความช่วยเหลือและความร่วมมือในด้านต่างๆ ก็จะตามมา โดยเฉพาะสังคม
ชนบทท่ีได้มีการส่งต่อภูมิปัญญาท้องถ่ินจากรุ่นสู่รุ่นตัง้แต่อดีตเร่ือยมาจวบจน
ปัจจบุนั การทอผ้าพืน้เมืองเป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งในท้องถ่ินท่ีสืบทอดกันมา
อยา่งช้านาน ซึง่ในสมยัอดีตนัน้ แทบทกุครัวเรือนจะมีการทอผ้า เน่ืองจากผ้าเป็น
สิ่งท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในแต่ละวัน ทัง้น ามาตดัหรือท าเป็นเสือ้ กางเกง 
กระโปรง ผ้าซิ่น ฯลฯ แต่ทัง้นีก้ารทอผ้าในแต่ละท้องถ่ินจะมีเทคนิค วิธีการ 
อปุกรณ์ท่ีใช้และลวดลายท่ีแตกตา่งกนั  

ภาคอีสานเป็นดินแดนเก่าแก่แห่งหนึ่งของไทย เห็นได้จากการปรากฏ
ร่องรอยทางประวตัิศาสตร์ท่ีเกิดการพฒันาการทางสงัคมมาอย่างยาวนาน ส่วน
ทางด้านภูมิปัญญาท้องถ่ินในดินแดนแห่งนีไ้ด้เกิดภูมิปัญญาต่างๆ อย่าง
มากมาย บางส่วนก็สูญหายไปตามกาลเวลาแต่บางส่วนก็ได้รับการส่งต่อและ
สืบทอดจากรุ่นสูรุ่่นมาจวบจนปัจจบุนั 

การทอผ้า เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างหนึ่งท่ีส าคญัของชาวอีสาน ซึ่ง
ในสมยัก่อนผู้หญิงอีสานจะทอผ้าเพ่ือใช้ในครัวเรือนเอง เน่ืองจากมีเวลาว่างเว้น
จากการท านา ท าสวน เลีย้งดบูตุร หรือแม้แตเ่พ่ือประหยดัคา่ใช้จ่ายในครัวเรือน 
รวมทัง้ความเช่ืออย่างหนึ่งของชาวอีสานเก่ียวกับการทอผ้า คือ เพ่ือน าผ้าท่ีได้
จากการทอมาใช้ในพิธีกรรมตา่งๆ ทัง้การเกิด การบวช การแตง่งาน การตาย หรือ
แม้แต่การถวายให้กับวัด เพ่ือใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ท่ีทางวัดได้จัดขึน้ 
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 รวมทัง้ถ้าหากทอผ้าได้ในจ านวนท่ีมากยงัสามารถน าผ้าท่ีทอได้ไปจ าหน่าย ซึ่ง

เป็นการหารายได้ให้กับครอบครัว ผ้าทอจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับชีวิตคนอีสาน
เร่ือยมา  เห็นได้จากการศึกษาของสุภัทรา โอฬาริกเดช (2536: อ้างในธีรารัตน์ 
ช่ืนศิริกุล, 2555) ท่ีได้กล่าวว่า ผ้าและงานทอผ้า นับเป็นผลงานของความ
เจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปะและวฒันธรรมความเป็นอยู่ของผู้คนในโลกนี ้จาก
หลักฐานทางโบราณคดี ท่ีปรากฏอยู่ ในปัจจุบัน พบว่าดินแดนซึ่ งเป็น
ราชอาณาจกัรไทยอยู่นี ้มีการทอผ้าขึน้ใช้มาแล้วไม่ต ่ากว่า 2,500 ปี โดยหมู่ชนท่ี
อาศยักระจดักระจายอยู่ทัว่ไปในเขตแหลมทองนี ้แม้แตไ่หมก็พบว่ามีการน ามา
ทอเป็นผืนผ้าตัง้แตส่มยัประวตัิศาสตร์ โดยเฉพาะในแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงท่ี
พบวา่มีการทอผ้าไหมมาก่อนท่ีจีนจะน าไปทอเป็นผ้าไหมจนแพร่หลายไปทัว่โลก 
 สอดคล้องกับการศึกษาของทัศวรรณ ธิมาคา (2553: อ้างใน ธีรารัตน์ 
ช่ืนศิริกุล, 2555)  เร่ืองการจัดการความรู้ภูมิปัญญาพืน้บ้านล้านนาเร่ืองการ 
ทอผ้ายกล าพนู พบว่า มนษุย์สามารถผลิตผ้าชนิดต่างๆ ท่ีมีคณุภาพและมีสีสนั
ขึน้อย่างมากมาย ศิลปะเก่ียวกับการทอผ้าหรือการผลิตผ้าคงสืบต่อเร่ือยมา
จนถึงยคุท่ีคนไทยรวมตวักนัตัง้เป็นอาณาจกัรต่างๆ ขึน้ ตัง้แตอ่าณาจกัรล้านนา
ไทย อาณาจกัรสโุขทยั และสมยักรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งในอาณาจกัรล้านนาไทยนัน้
หลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ได้แสดงว่ามีการทอผ้าขึน้ใช้ทัว่ไป ทัง้ท่ีทอใช้สอยใน
ครอบครัว และเป็นสินค้าซือ้ขายแลกเปล่ียนกนั กรรมวิธีและเทคนิคในการทอผ้า
ได้ก่อให้เกิดลวดลายตา่งๆ ท่ีแตกตา่งกนัไป 
 ซึ่งทัง้งานของสภุทัรา โอฬาริกเดช และทศัวรรณ ธิมาคา ตา่งสะท้อนให้
เห็นวา่ผ้าทอนัน้ มีความเป็นมาอย่างช้านาน และมีความส าคญัตอ่การด ารงชีวิต
ของผู้คน รวมทัง้ยงัเป็นสิ่งท่ีสะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองในชุมชนหรือกลุ่มคน
นัน้ๆ อีกด้วย 
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 ชาวอีสานเป็นกลุ่มคนท่ีนิยมทอผ้าเพ่ือใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ซึ่ง
ผ้าทอในภาคอีสาน มีมนต์เสนห์่ของลวดลายผ้ากบัความคิดในการสร้างลวดลาย
ในการผูกมดัของผู้ถักทอผ้าท่ีส าคญัได้แก่ ผ้าทอมือ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าซิ่น ซึ่ง
ส่วนใหญ่หลังจากการท านามีเวลาว่างจึงหันมานิยมทอผ้าไว้สวมใส่ หรือ
จ าหน่ายเพ่ือสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี ความสวยงามของผ้าใน
แต่ละชุมชนมีท่ีมาและลวดลายผ้าไม่เหมือนกัน ลวดลายท่ีปรากฏบนผ้า
นอกจากความสวยงามแล้ว ยงัถือได้วา่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของแตล่ะชมุชนอีก
ด้วย เพราะลวดลายท่ีปรากฏนัน้ บางผืนมีแคช่ิน้เดียวลวดลายเดียวเทา่นัน้ 
 ดงันัน้ จากความส าคญัดงักล่าว ผู้ศึกษาจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคญั
ของผ้าทอพืน้เมืองของชาวอีสานว่าในแต่ละพืน้ท่ีมีรูปแบบและลกัษณะส าคญั
อย่างไร ตลอดจนการศึกษาเก่ียวกับลวดลายสีสันของผ้าทอพืน้เมืองของชาว
อีสานวา่ในแตล่ะจงัหวดัว่ามีลวดลายสีสนัท่ีมีความโดดเดน่ในด้านใดบ้าง 
 
2. ความส าคัญของผ้าทอในอีสาน 
 ประทบัใจ  สิกขา (2555: 1) ได้กล่าวว่า การท่ีในภาคอีสานมีผู้คนอาศยั
อยู่หลายกลุ่มวฒันธรรม การผลิตผ้าพืน้เมืองจึงมีความแตกต่างกนัไปตามกลุ่ม
วฒันธรรม เช่น กลุ่มอีสานเหนือและอีสานกลาง ส่วนใหญ่เป็นผลผลิตจากฝ้าย
และไหม อาทิ ผ้ามดัหม่ี ผ้าขิด และผ้าแพรวา สว่นกลุม่อีสานใต้จะเป็นกลุ่มคนท่ี
มีการทอผ้าท่ีมีเอกลกัษณ์โดยเฉพาะของตนเอง ซึ่งมีสีสนัท่ีแตกตา่งไปจากกลุ่ม
แรก   

อย่างไรก็ตามผ้าทอในภาคอีสาน อดีตท่ีผ่านมาการทอผ้าถือเป็นหน้าท่ี
ส าคัญของผู้ หญิงชาวอีสาน เพราะจะต้องทอผ้าเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองนุ่งห่มใน
ชีวิตประจ าวัน ผู้หญิงอีสานต้องเรียนรู้และฝึกหัดการทอผ้ามาตัง้แต่เด็ก จน
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 กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตดงัค าผญาท่ีสอนสตรีชาวอีสานว่า “ทอหูกบ่เป็น

แจ ทอแพรบ่เป็นฝา ต้อนเลี้ยงม่อนบ่ฮู้โตลุกโตนอน อย่าฟ้าววอนเอาผัว” 
ค าผญาดงักล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการทอผ้าเพ่ือใช้ในครอบครัวเป็นสิ่งส าคญัท่ี
ผู้หญิงอีสานจะต้องเรียนรู้และฝึกหัด โดยเร่ิมจากผู้ เป็นแม่ได้ถ่ายทอดความรู้
และเทคนิควิธีการทอผ้าให้ลูกหลาน สืบทอดกันมาไม่ขาดสาย ผ้าไหมท่ีทอได้
นิยมสวมใส่ไปท าบญุท่ีวดั หรือในงานพิธีและงานมงคลตา่งๆ รวมทัง้เก็บไว้เป็น
มรดกให้ลกูหลาน (ศิริพร บญุช ูและนนัทวรรณ รักพงษ์, 2555: 8 - 9) รวมทัง้ถ้า
หากผู้หญิงอีสานทอผ้าไม่เป็นแล้ว ก็ไมค่วรเร่งรีบท่ีจะมีสามี 

การทอผ้าของชาวอีสาน ส่วนใหญ่จะนิยมทอผ้าเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองนุ่งห่ม
และเคร่ืองใช้ในครัวเรือน นอกจากนัน้ ชาวอีสานยงันิยมทอผ้าเพ่ือใช้ส าหรับการ
จัดงานบุญประเพณีพิธีกรรมต่างๆ ในวิถีชีวิตเป็นสองลักษณะใหญ่ๆ คือ 
พิธีกรรมความเช่ือต่างๆ ในชีวิต  และพิธีกรรมทางศาสนาในแต่ละเดือน  
ท่ีรู้จกักันทัว่ไปว่า “ฮีตสิบสอง” ซึ่งจดัเป็นงานบุญประเพณีทัง้สิบสองเดือน คือ 
บญุคณูลาน หรือ บญุกุ้มข้าวใหญ่  บญุข้าวจ่ี  บญุมหาชาต ิ บญุสงกรานต์  บญุ
บัง้ไฟ  บญุซ าฮะ หรือ บญุเบกิบ้าน  บญุเข้าพรรษา  บญุข้าวประดบัดนิ  บญุข้าว
สาก บญุออกพรรษา บญุกฐิน และบญุมหาชาต ิโดยเฉพาะบญุมหาชาตท่ีิจดักัน
ในเดือนส่ีเป็นประจ าของทุกปี จนบางครัง้ก็จะเรียกกนัว่า บญุเดือนส่ี หรือบางที
ก็จะเรียกสัน้ๆ ว่าบุญพระเวส ซึ่งชาวอีสานจะออกเสียงเป็น "บุญเผวด" ตาม
ความเช่ือเร่ืองพระเวสสันดร ซึ่งเป็นเร่ืองเล่าท่ีมีการสืบทอดกันต่อๆ มาทัง้ใน
ประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงท่ีรู้จกักันในนาม "ชาดก" และเป็นเร่ืองหนึ่งท่ี
เช่ือกันว่าเป็นชาติหรือการเกิดของพระพุทธเจ้าครัง้หนึ่ง และเป็นครัง้สุดท้าย
ก่อนท่ีจะมาเกิดเป็นพระพทุธเจ้า จึงเช่ือกนัว่าเป็นการเกิดครัง้ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุ จน
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เรียกกนัวา่ มหาชาต ิหรือ มหาเวสสนัดรชาดก อนัเป็นชาดกของพทุธศาสนาเร่ือง
ส าคญัท่ีแพร่หลายมากท่ีสดุ (ณตัภิรณ์ พิลา, ม.ป.ป.)  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ภาพที่ 1 ผา้ทอทีใ่ช้ในงาน "บญุเผวด" เป็นสําเนียงชาวอีสานทีม่าจากคําว่า "บญุพระเวส" 
  ทีม่า: http://guideubon.com/news/images/WedFebruary2011214440_pr943-1.jpg 
 

ดงันัน้อาจกล่าวได้วา่ การทอผ้าของชาวอีสานนอกจากจะเป็นการทอผ้า
เพ่ือเป็นเคร่ืองนุ่งห่มแล้ว ยงัทอตามความเช่ือ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ด้วย เช่น การทอผ้าเพ่ือถวายวดัในงานบญุประเพณีตา่งๆ ตามความเช่ือศาสนา
ของชาวอีสานท่ีสืบตอ่กนัมาอยา่งยาวนาน 
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 3. วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับผ้าทอพืน้เมืองของชาวอีสาน 

 ผู้ เขียนได้ท าการศึกษาและรวบรวมงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับผ้าทอ
พืน้เมืองของชาวอีสาน จากนกัวิชาการท่ีได้ศึกษาไว้ โดยท่ีเห็นว่ามีความส าคญั
และนา่สนใจ มีดงันี ้

อรพิณ พานทอง และคณะ (2540) ได้ศกึษาเร่ืองการศึกษาเพ่ืออนุรักษ์
ลวดลายผ้าขิดจงัหวดัยโสธร ผลการศกึษาพบว่า การทอผ้าขิดถือเป็นวฒันธรรม
การทอของชาวภูไทและชาวลาว ท่ีอพยพมาตัง้ถ่ินฐานอยู่ในจงัหวัดต่างๆ ทาง
ภาคอีสานของประเทศไทย ในอดีตเป็นการทอผ้าเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวันและ
งานประเพณีต่างๆ ในปัจจุบนัมีการส่งเสริมการทอผ้าขิดเพ่ือสร้างรายได้ให้กับ
คนในชุมชน ยโสธรเป็นจังหวัดหนึ่งท่ีประสพความส าเร็จในการสนับสนุนให้
ประชากรในท้องถ่ินมีอาชีพและรายได้เพิ่มจากการทอผ้าขิด อาทิ หมอนขิด ท่ี
นอน อย่างไรก็ตาม ปัจจบุนัด้วยเหตผุลเชิงพาณิชย์การทอผ้าขิดในยโสธรเลือก
เฉพาะลวดลายท่ีง่ายและสามารถผลิตได้รวดเร็ว  ท าให้ละเลยลวดลายท่ีมีความ
ซบัซ้อนหรือลายอ่ืนๆ ในอดีต นอกจากนีย้งัไม่สนใจท่ีจะสร้างสรรค์ลวดลายใหม่
อีกด้วย  

นอกจากนี ้อ้อยทิพย์ เกตุเอม (2546) สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ท าการศึกษาเพ่ือพัฒนา
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ระดับชุมชนในผ้าทอพืน้บ้านภาคอีสาน กรณีศึกษา 
“ผ้าหางกระรอก” ขึน้ในปี 2546 ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าไหม
บ้านพะงาดเหนือพฒันาและกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหลุ่งประดู่ ได้รับการถ่ายทอด
ให้กบัชมุชนเรียนรู้ผ่านการจดัฝึกอบรมการพฒันา “การทอผ้าไหมหางกระรอก” 
รวมถึงสมาชิกวิจัยยังได้รับความรู้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มให้มี
ประสิทธิภาพโดยใช้แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนร่วมกับแนวคิดตะวันตก และ
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ผลงานวิจยัได้ถูกน าไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมโดยผู้ส่งออกผ้าไหม ท่ีสัง่ซือ้ผ้าไหม
ของกลุม่สตรีสหกรณ์ทอผ้าไหมบ้านพะงาดเหนือพฒันา ตัง้แตปี่ 2550 จนกระทัง่
ปัจจุบนั  ท าให้กลุ่มฯ มีรายได้เพิ่มขึน้ประมาณ ปีละไม่ต ่ากว่า 420,000 บาท 
และสมาชิกกลุม่ฯ มีรายได้เสริมเพ่ือจนุเจือครอบครัวมากยิ่งขึน้ 

สว่นงานอีกเร่ืองท่ีมีความน่าสนใจเก่ียวกบัผ้าทอคืองานของ กิตติ์ธนตัถ์  
ญาณพิสิษฐ์ (2557) ได้ศกึษาเร่ืองจินตนการใหม่ผ้าไหมมดัหม่ีอีสาน งานศกึษา
นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือมุง่แสวงหาแนวคิดการออกแบบและการผลิตผ้าไหมต้นแบบ
โดยใช้เทคนิคการสร้างลวดลายด้วยการมดัหม่ีเพ่ือให้เกิดลวดลายใหม่ๆ ในการ
ผลิตผ้าทอพืน้เมือง จากการศกึษาพบว่าแนวคิดท่ีผู้วิจยัสามารถน ามาใช้ในการ
ออกแบบ ลวดลายใหม่เกิดจากแนวคิดดังนี ้1. การจัดองค์ประกอบใหม่ใน
ลวดลายโบราณ เป็นการน าเอาลวดลายผ้า โบราณของอีสานโดยเฉพาะลวดลาย
ผาสาด  ลวดลายเอีย้  ลวดลายนาค  มาจัดองค์ประกอบใหม่  ลดจ านวนของ
ลวดลายบนผืนผ้าให้มีความเหมาะสม  2. การพฒันารูปทรงของศิลปะพืน้บ้าน
มาเป็นแรงบนัดาลใจ เป็นการน าเอารูปร่างของเงาหนงัตะลุงภาคอีสานมาเป็น
แรงบันดาลใจในการออกแบบลายผ้าทอร่วมสมัย โดยการตัดทอนรูปทรงให้
สามารถสร้างลวดลายด้วยเทคนิคการมดัหม่ี และ 3. การน าเอาคติความเช่ือมา
เป็นแนวคิดในการออกแบบเป็นการน า เอาปรากฏการณ์กบกินเดือน 
(จนัทรุปราคา) มาเป็นแรงบนัดาลใจ โดยมีการสร้างลวดลายกบโดยน ารูปร่างกบ
จริง รูปร่างกบจากศิลปะพืน้บ้านมาพฒันา ทัง้การพฒันารูปร่าง การคงรูปร่าง
และตดัทอนรูปร่าง แล้วน ารูปร่างเหล่านัน้มาจดัองค์ประกอบใหม่และจากการ
ผลิตผ้าต้นแบบของช่างทอพบว่า ในการมดัหม่ีและการทอจ าเป็นจะต้องมีการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลง ให้สอดคล้องกบัเทคโนโลยีในปัจจบุนั  
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 4. กรอบแนวคิดและวิเคราะห์ในการศึกษา 

 จากการท่ีผู้ เขียนได้ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวข้องกับผ้าทอในอีสานดงักล่าวไว้ข้างต้น ผู้ เขียนจึงสร้างและก าหนดกรอบ
แนวคดิเพ่ือใช้ในการศกึษาและวิเคราะห์ไว้ ดงันี ้
 
 
               
 
 
 

5. ค าจ ากัดความเฉพาะในการศึกษา 
 ผ้าทอพืน้เมืองในอีสาน คือ ผ้าทอเฉพาะพืน้ท่ีในภาคอีสาน ซึ่ง
ประกอบด้วย 5 จงัหวดั ได้แก่ สริุนทร์ บรีุรัมย์ นครราชสีมา ชยัภมูิ และมกุดาหาร 
 รูปแบบและลักษณะส าคัญของผ้าทอ คือ รูปร่าง หรือรูปทรงท่ีเป็น
ลกัษณะเฉพาะตวัของผ้าทอ ทัง้ขนาดของผืนผ้า และกระบวนการในการทอผ้าท่ี
แตกตา่งจากจงัหวดัอ่ืน 
 ลวดลายสีสันของผ้าทอ คือ สิ่งท่ีปรากฏในผืนผ้าท่ีมีลกัษณะโดนเด่น
และสะท้อนถึงลวดลายสีสนัท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจงัหวัดใดจังหวัดหนึ่ง 
ซึ่งเกิดจากวัตถุดิบท่ีใช้ทอ ทักษะความช านาญของผู้ ทอ ความเช่ือของผู้ ทอ 
ตลอดจนความต้องการของตลาดในแตล่ะพืน้ท่ีเป็นตวัก าหนด 
 
 
 

1.รูปแบบและลกัษณะส าคญัของ 
   ผ้าทอพืน้เมืองของชาวอีสาน                        
2.ลวดลายและสสีนัผ้าทอพืน้เมือง 
   ของชาวอีสาน 
 

 

 

 

1. รูปแบบและลกัษณะส าคญัของ

ผ้าทอพืน้เมืองของชาวอีสาน 

2. ลวดลายสสีนัผ้าทอพืน้เมืองของ

ชาวอีสาน 

 

 

 

1. รูปแบบและลกัษณะส าคญัของ

ผ้าทอพืน้เมืองของชาวอีสาน 

2. ลวดลายสสีนัผ้าทอพืน้เมืองของ

ชาวอีสาน 

ผ้าทอพืน้เมืองของชาวอีสาน
จ านวน 5 จงัหวดั คือ สริุนทร์ 
บรีุรัมย์ นครราชสมีา ชยัภมูิ 
และมกุดาหาร  
 
 

 

1. รูปแบบและลกัษณะ

ส าคญัของผ้าทอพืน้เมือง

ของชาวอีสาน 

2. ลวดลายสสีนัผ้าทอ

พืน้เมืองของชาวอีสาน 

 

 

 

1. รูปแบบและลกัษณะ

ส าคญัของผ้าทอพืน้เมือง

ของชาวอีสาน 

2. ลวดลายสสีนัผ้าทอ



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560 

66 

6. รูปแบบ ลักษณะ และลวดลายผ้าทอพืน้เมืองในภาคอีสาน 
 เป็นท่ีเข้าใจกันดีว่าในภาคอีสาน มีจ านวน 20 จังหวัด ซึ่งในแต่ละ
จงัหวดัก็มีภมูิปัญญาท้องถ่ินเก่ียวกบัการทอผ้าทัง้เหมือนและแตกตา่งกนั ขึน้อยู่
กบัองค์ประกอบหลายๆ ส่วน เช่น วตัถดุิบท่ีมีในแต่ละจงัหวดั ความเช่ือของคน
ในแต่ละท้องถ่ิน ความช านาญในการทอผ้าท่ีแตกต่าง ตลอดจนความต้องการ
ของตลาดในแต่ละพืน้ท่ี ซึ่งในประเด็นเหล่านีล้้วนท าให้มีส่วนในการก าหนด
ผลผลิต คือ ผ้าทอและลวดลายท่ีปรากฏในผ้าทอ 
 ทัง้นี ้จากการท่ีผู้ เขียนได้ศึกษาจากงานเขียนต่างๆ โดยเฉพาะข้อมูล
จากระบบสารสนเทศศนูย์อนรัุกษ์ผ้าไหม ส านกัอนรัุกษ์และตรวจสอบมาตรฐาน
หมอ่นไหม กรมหมอ่นไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ีได้รวบรวมรายละเอียด
ของผ้าทอในภาคอีสาน ซึ่งผู้ เขียนมองว่ามีความส าคญั (ระบบสารสนเทศศูนย์
อนรัุกษ์ผ้าไทย, 2558) ได้แก่ 

ผ้าโฮล ผ้าโฮลเป็นผ้าไหมมดัหม่ีของกลุ่มชาติพนัธุ์ไทยเชือ้สายเขมรใน
จงัหวดัสริุนทร์ ถือเป็นลวดลายเอกลกัษณ์ของทางจงัหวดัสุรินทร์ “โฮล” เป็นค า
ในภาษาเขมรเป็นช่ือเรียกกรรมวิธีการผลิตผ้าไหมประเภทหนึ่งท่ีสร้างลวดลาย
ขึน้มาจากกระบวนการมดัย้อมเส้นไหมให้เกิดสีสนัและลวดลายต่างๆ ก่อน แล้ว
น ามาทอเป็นผืนผ้า มีกรอบมีเชิงส าหรับบุรุษให้นุ่ง เรียกว่า “โฮลเปราะห์” และ
สตรีใช้นุง่ทอแปลงเป็นลายริว้ เรียกวา่ “โฮลแสร็ย”  

ผ้าโฮลเป็นผ้าท่ีมีคณุภาพดีมาก เพราะการทอผ้าชนิดนีใ้ช้เส้นไหมน้อย 
(ส่วนในสุดของเส้นไหม) ในการทอท าให้เป็นผ้าไหมมดัหม่ีเนือ้แน่นเส้นไหมเล็ก
ละเอียด เนือ้ผ้าจะบางเบา เนือ้แน่นเนียน อ่อนนุ่ม ลวดลายสีสนัเป็นแบบฉบบั
ของชาวสริุนทร์ ซึง่ได้รับอิทธิพลจากศลิปะของเขมร 
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  ลวดลายและกรรมวิธีการทอ ผ้าโฮลเป็นผ้าไหมมัดหม่ีท่ีมีลักษณะ

เฉพาะท่ีโดดเดน่ นิยมใช้เส้นไหมน้อยในการทอ มีการมดัย้อมเส้นพุ่งด้วยวิธีการ
เฉพาะเรียกว่า “จนองโฮล” โดยการมัดหม่ีผ้าโฮล นิยมมัดหม่ี 21 ล า ซึ่งการ
มดัหม่ีเพียงหนึง่ลาย สามารถทอได้ถึง 4 แบบด้วยกนั  

อย่างไรก็ตาม ในการคนัล ามดัหม่ี มดัหม่ีโฮลแต่ละล าจะเป็นอิสระต่อ
กัน การทอจะใช้เทคนิคการทอพิเศษโดยการทอผ้าให้ลายเฉียงขึน้เรียกว่า 
“ปะน๊ะ” การมดัย้อม จะนิยมใช้สีธรรมชาติ และมดัย้อมหลายครัง้ ละเอียดทุก
ขัน้ตอน การย้อมสีผ้าโฮล คือ จะต้องให้ครูทอผ้ามาสอนวิธีการย้อมเสียก่อน 
เพราะถือกนัว่าเป็นผ้าครู ท่ีจะต้องผ่านกระบวนการครอบครูเสียก่อน ผ้าโฮลมี 5 
สี ได้แก่ สีด า แดง เหลือง น า้เงิน และเขียว สี เหล่านีไ้ด้จากการย้อมด้วย 
สีธรรมชาติ เนือ้ผ้ามกัมี 2 สี ด้านหน้าเป็นสีอ่อน ส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นสีเข้ม
กวา่ 

 

 
  
 
 

 
 
 
 
 

                                ภาพที ่ 2  ภาพผา้โฮลเปราะห์ 
           ทีม่า : http://www.qsds.go.th/silkcotton/k_1.php 
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 ลวดลายโฮลผู้ ชาย เป็นผ้ามดัหม่ีของกลุ่มคนไทยเชือ้สายเขมรบริเวณ
อีสานใต้ มีลวดลายและสีสนัต่างกัน ใช้เป็นผ้านุ่งโจงกระเบนของผู้ชาย ในสมยั
โบราณเรียก “ผ้าปมูเขมร” ราชส านกัใช้เป็นผ้าพระราชทานให้ข้าราชบริพารตาม
ต าแหน่ง เป็นผ้าขนาดใหญ่ กว้างและยาวมาก มักมีเชิงคล้ายผ้าปาโตลาของ
อินเดีย บางทีเรียก ผ้าสมปัก หรือ ผ้าสองปัก ภาษาเขมรหมายถึงผ้านุ่ง ซึ่งจะ
พระราชทานให้ตามยศ เช่น สมปักปมู สมปักกรวยเชิง ส าหรับข้าราชการชัน้สูง 
ผ้าสมปักริว้ ผ้าสมปักลาย ส าหรับข้าราชการระดบัเจ้ากรมและปลดักรม จะได้รับ
พระราชทาน ผ้าสมปักล่องจวน ท่ีมีพืน้สีขาวส าหรับพราหมณ์นุ่ง แตไ่ด้ยกเลิกไป
ในสมยัรัชกาลท่ี 5 
 ส่วนลวดลายโฮลผู้ หญิง เป็นผ้ามัดหม่ีท่ีเกิดจากการมัดหม่ีลวดลาย
เดียวกันกับ ผ้าโฮลเปราะห์ แตเ่ม่ือน ามาทอจะใช้วิธีการดึงลายให้เกิดลวดลาย 
อีกแบบหนึ่งและเพิ่มองค์ประกอบของลวดลายเพิ่มเข้าไป คือ มีลายสายฝน หาง
กระรอกและคั่นด้วยเส้นพืน้สีแดงคร่ัง เป็นต้น ซึ่งแตกต่างจากลวดลายโฮล
เปราะห์ เอกลกัษณ์อย่างหนึ่งของผ้า คือบริเวณริมผ้าจะมีเส้นสนันนูขนานกันไป
ทัง้สองด้าน ในทิศของแนวเส้นพุ่งอนัเน่ืองจากการจดัลวดลายแล้ว ม้วนเส้นไหม 
ท่ีเหลือสอดเข้าในช่องว่างของเส้นยืน จากนัน้ทอทบั ท าให้ริมผ้าของผ้ามัดหม่ี
สุรินทร์มีความหนาและแข็งแรง ส่วนการน าไปใช้ประโยชน์นิยมใช้เป็นผ้านุ่งใน
พิธีส าคญั งานพิธีมงคลตา่งๆ และใช้เป็นผ้านุง่ในโอกาสพิเศษ 

ผ้ามัดหม่ีตีนแดง ผ้ามัดหม่ีตีนแดง หรือ ช่ือเรียกตามภาษาท้องถ่ิน
ท่ีวา่ “ซิ่นหวัแดงตีนแดง” หรือ “ซิ่นตีนแดง” หรือ “ซิ่นหม่ีรวด” ถือได้วา่เป็นผ้าไหม
เอกลกัษณ์ท้องถ่ินของชาวอ าเภอพทุไธสง และอ าเภอนาโพธ์ิ จงัหวดับรีุรัมย์ โดย
ลกัษณะผ้าไหมจะเป็นมดัหม่ีลวดลายพืน้เมืองทอด้วยไหมทัง้ผืน คือมีหวัซิ่นและ
ตีนซิ่นของผ้าจะเป็นสีแดงสด สมยัโบราณทอด้วยฟืมเล็กแล้วน ามาต่อหัวและ
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 ตีนซิ่น ปัจจุบนัมีการทอต่อเน่ืองเป็นผืนเดียวกันโดยไม่ใช้การต่อระหว่างตวัซิ่น 

ผ้ามดัหม่ีตีนแดงทอขึน้ครัง้แรกโดยช่างฝีมือทอผ้าในคุ้มของพระยาเสนาสงคราม 
(เจ้าเมืองคนแรกของอ าเภอพทุไธสง) เม่ือประมาณกว่า 200 ปีมาแล้ว สนันิษฐาน
ว่าเป็นผ้าซิ่นของกลุ่มชนลาว ตอ่มาการทอผ้าซิ่นตีนแดงได้แพร่ขยายสู่หมู่บ้าน
ใกล้เคียง และบ้านนาโพธ์ิซึง่ปัจจบุนัเป็นอ าเภอนาโพธ์ิ  

ผ้ามัดหม่ีตีนแดง แหล่งผลิตส่วนใหญ่อยู่ในพืน้ท่ีอ าเภอพุทไธสงและ
อ าเภอนาโพธ์ิ จงัหวดับรีุรัมย์ ในสมยัโบราณนิยมทอผ้ามดัหม่ีตีนแดงให้เด็กและ
วัยรุ่นสวมใส่เพราะมีสีสดใส โดยลายหม่ีส่วนใหญ่เป็นลวดลายดัง้เดิม คือ 
ลวดลายนาค ลวดลายแข่วเล่ือย (ลวดลายฟันเล่ือย) ลวดลายขอตา่งๆ และตอ่มา
ได้พฒันาและปรับปรุงการทอเพ่ือให้ผู้ ใหญ่ได้สวมใส่ในงานบญุประเพณีส าคญั
ได้ ซึ่งนิยมใช้สวมใส่เฉพาะในงานพิธีกรรมทางศาสนา งานบญุประเพณีและพิธี
การท่ีส าคญัเท่านัน้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                ภาพที ่ 3  ภาพลวดลายผา้มดัหมีตี่นแดง 
                                ทีม่า : http://www.qsds.go.th/silkcotton/k_16.php 
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ส าหรับลวดลายและกรรมวิธีการทอ ผ้ามดัหม่ีตีนแดง มีลกัษณะพิเศษ 
คือ ส่วนเชิงของผ้ามัดหม่ีทุกผืนเป็นพืน้สีแดง บางผืนจกลวดลายเป็นแถบริว้
ลวดลายจกขนาดเล็ก ตีนซิ่นบางครัง้มีการใช้เทคนิคการขิดเก็บเส้นไหมสี หรือท่ี
ชาวบ้านในพืน้ท่ี เรียกว่า การเก็บตีนดาว มาผสมผสานเพ่ือความสวยงามและ
แสดงฝีมือของผู้ ทอ ผ้าซิ่นมัดหม่ีตีนแดงโบราณมีการต่อหัวซิ่นและตีนซิ่น 
ลวดลายมัดหม่ีจะทอเป็นซิ่นหม่ีรวดหรือหม่ีโลด ซึ่งมาจากภาษาท้องถ่ินภาค
อีสาน หมายถึง การมัดและทอลวดลายมัดหม่ีต่อเน่ืองไปรวดเดียว ลักษณะ
ลวดลายผ้ามดัหม่ีแบบนี ้บางท้องท่ีในภาคอีสานจะเรียกว่า “หมี่หว่าน” 

วิธีการทอผ้ามัดหม่ีตีนแดง เป็นการทอผ้ามัดหม่ีเส้นพุ่ง คือมีการมัด
ลวดลายและย้อมสีเฉพาะเส้นพุ่ง ส่วนเส้นยืนใช้เส้นไหมย้อมสีตามท่ีต้องการแต่
ไม่มีการมัดท าลวดลาย ซึ่งเป็นกระบวนการในการทอผ้ามัดหม่ีส่วนใหญ่ของ
ประเทศไทย อปุกรณ์ในการมดัหม่ี ได้แก่ โฮงหม่ี มีด เชือกกล้วย แตปั่จจบุนันิยม
ใช้เชือกฟางท่ีท าจากพลาสติก เพราะหาง่ายสะดวกกว่ากัน มีสีให้เลือกอีกด้วย 
เพราะการมดัหม่ีจะมดัลวดลายครัง้เดียว ซึง่ใช้เวลาหลายวนักว่าจะเสร็จ ชา่งมดั
จะใช้เชือกฟางมัดหม่ีทีละสี สะดวกในเวลาท่ีต้องแก้ฟาง เพราะบางจุดของ
ลวดลายจะใช้สีขาว หรือไมต้่องการท่ีจะผสมสีท่ีเกิดจากการย้อมทบัเส้นหม่ี การ
ย้อมยึดเป็นหลกัจะต้องย้อมสีแดงก่อน ตามด้วยสีเหลือง จะย้อมสีครามเป็นสี
สดุท้าย แตจ่ากข้อสงัเกต โดยเฉพาะสีธรรมชาติท่ีน ามาใช้ของชาวอ าเภอนาโพธ์ิ 
จงัหวดับรีุรัมย์ จะไมมี่สีคราม สว่นการน าไปใช้ประโยชน์นิยมใช้สวมใสเ่ฉพาะใน
งานพิธีกรรมทางศาสนา งานบญุประเพณีและพิธีการท่ีส าคญั  

ผ้าหางกระรอก ผ้าหางกระรอกถือว่าเป็นผ้าทอโบราณท่ีมีลักษณะ
ลวดลายเรียบง่าย แตแ่ฝงด้วยความประณีตและงดงาม โดยใช้เทคนิคการทอผ้า
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 ท่ี เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าไท คือ "การควบเส้น" หรือคนไทย เรียกว่า 

"ผ้าหางกระรอก" 
 จงัหวดันครราชสีมา  ขึน้ช่ือว่าเป็นแหล่งทอผ้าหางกระรอก ท่ีสามารถ
ทอผ้าได้งดงามท่ีสุดแห่งหนึ่ง ซึ่งลักษณะส าคัญของผ้าหางกระรอก คือ เป็น
ผ้าพืน้เรียบท่ีใช้เทคนิคการทอพิเศษ ท่ีน าเส้นพุ่งพิเศษโดยใช้เส้นไหม หรือเส้น
ฝา้ย 2 เส้น 2 สี มาตีเกลียวควบเข้าด้วยกนัให้เป็นเส้นเดียวท่ีเรียกว่า เส้นลกูลาย 
หรือ ไหมลกูลาย หรือ เส้นหางกระรอก ใช้อปุกรณ์ในการตีคือ ไนและโบก ซึง่ต้อง
อาศยัทักษะความช านาญของผู้ ตีเกลียวท่ีจะท าให้ได้เกลียวถ่ี หรือเกลียวห่าง
ตามต้องการ ส่วนเส้นไหมท่ีจะน ามาตีเกลียวนัน้ควรเป็นเส้นไหมน้อยท่ีคดัเป็น
พิเศษให้ได้เส้นไหมท่ีสม ่าเสมอกนั จากนัน้จึงน าไปเป็นเส้นพุ่งทอผ้า และผ้าท่ีได้
จะมีลกัษณะลวดลายเล็กๆ ในตวัมีสีเหลือบมนัวาวระยบัดคูล้ายเส้นขนของหาง
กระรอก ครัง้หนึ่งผ้าหางกระรอกเคยเป็นผ้าประจ าจงัหวดันครราชสีมา ตามค า
ขวญัเดิมของจงัหวดัท่ีว่า "นกเขาคารม อ้อยคนัร่ม ส้มข้ีม้า ผ้าหางกระรอก ดอก
สายทอง แมวสีสวาท" เพราะโคราชมีการทอผ้าหางกระรอกมานานกว่าร้อยปี 
 
  
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  4  ภาพเทคนิค "การเข็น" ป่ันเกลียวเสน้ไหม 2 สีเข้าดว้ยกนั 
   ทีม่า: http://www.qsds.go.th/silkcotton/k_2.php 
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 ผ้าไหมหางกระรอกเป็นผ้าท่ีมีลวดลายเหลือบเงาสวยงาม มีวิธีการท่ีท า
ให้เกิดลวดลายได้ 3 แบบ ได้แก่ 
  1.ลวดลายหางกระรอกที่พุ่งไปด้านขวา เป็นการทอด้วยเส้นใย
ท่ีตีเกลียวด้านขวา 
  2.ลวดลายหางกระรอกที่พุ่งไปด้านซ้าย เป็นการทอด้วยเส้นใย
ท่ีตีเกลียวด้านซ้าย 
  3.ลวดลายหางกระรอกที่มีสายพุ่งเป็นหยกัแหลม เป็นการใช้
กระสวย 2 อนั พุง่ทอย้อนสลบัซ้ายขวา  
 ลักษณะทั่วไปของผ้าหางกระรอก คือ จะเป็นผ้าพืน้เรียบชนิดหนึ่ง มี
ความกว้าง 1 หลา ความยาว 4 หลา มกัมีสีเข้ม เชน่ สีเม็ดมะขาม สีเปลือกมงัคดุ 
สีแดงคร่ัง ฯลฯ โดยจะมีลวดลายเหลือบสีในตัว มองเหมือนภาพ 3 มิติ ทัง้นี ้
ผ้าหางกระรอกโบราณจะมีริว้เชิงชายคัน่ท่ีชายผ้าทัง้สองด้าน ทอด้วยเส้นไหม ท่ี
ตา่งสีจากสีพืน้ จะทอเป็นเส้นเล็กๆ 8 - 9 เส้น และมีเส้นกรอบบงัคบัไว้อีกข้างละ 
3 - 4 เส้น ตามความพงึพอใจของผู้ทอ หรือบางผืนจะทอเป็นลวดลายลกูแก้วเล็ก 
ท่ีดงูดงามแปลกตา  ริว้เชิงชายนีบ้างคนเรียกว่า กัน้ ก่าน ขีดคัน่ เชิงคัน่  เชิงผ้า
กัน้ชาย 
 จากกรรมวิธีการทอและลวดลายของผ้าหางกระรอก อาจสรุปเป็น
ลกัษณะเด่นของผ้าหางกระรอกได้ว่า การทอผ้าไหมหางกระรอกนิยมทั่วไป ใน
ภาคอีสานโดยเฉพาะเขตอีสานตอนใต้ ทอโดยการน าเส้นไหม 2 เส้นมาควบกัน
ให้เป็นสีเดียวกัน เช่น สีเขียวควบสีเหลือง สีแดงควบสีเหลือง โดยเส้นไหมท่ี
น ามาทอจะเป็นไหมเส้นเล็กเพราะจะท าให้ผ้าท่ีทอมีความละเอียด งดงามและ
จะเกิดความเล่ือมของสีผ้าเม่ือทอ 
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  ส่วนการน าไปใช้ประโยชน์นิยมทอเป็นผ้าโสร่ง ผ้านุ่งโจงกระเบน และ

ผ้าซิ่น สมยัโบราณนิยมใช้เป็นผ้านุง่โจงกระเบนส าหรับผู้ชาย ตอ่มานิยมใช้นุ่งใน
งานพิธีส าคญัตา่งๆ นอกจากนีย้งัเป็นผ้าท่ีใช้ในพิธีกรรม เชน่ ใช้ให้นาคนุง่ในงาน
อปุสมบท ผ้าห่อบาตร และเป็นผ้าปกโลงศพ ผ้าหางกระรอกจึงเป็นผ้าผืนส าคญั
ของครอบครัวท่ีผู้ เป็นแม่ ยาย ย่า จะทอฝากไว้ให้ลูกหลานด้วยความตัง้ใจ หวงั
ฝากฝีมือฝากช่ือไว้กับผืนผ้า เผ่ือตายไปจะได้ใช้คลุมโลงศพ ดงัค ากล่าวท่ีว่า 
"ย่านตายไปบ่มีผ้ายาวปกหนา้ อยากอายบา้นอายเมืองเพ่ิน"  
 ปัจจบุนัได้มีการทอผ้าหางกระรอกประยกุต์ให้มีลวดลาย สีสนั สวยงาม
เหมาะส าหรับน าไปตดัเย็บเสือ้ผ้า รวมถึงพฒันารูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นผ้าคลุม
ไหล ่ผ้าพนัคอ ผ้าหม่ ฯลฯ 
 ผ้าไหมลายหม่ีค่ันขอนารี ผ้าไหมลวดลายหม่ีคัน่ขอนารี วา่กนัว่าเป็น
ลวดลายผ้ามัดหม่ีเอกลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิ เกิดจากการน าหม่ีคั่นลาย
โบราณ มารวมกับลวดลายมัดหม่ีขอนารี  ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริ กิติ์
พระบรมราชินีนาถ  ได้มีพระราชด าริให้อนรัุกษ์ไว้จนกระทัง่เกิดเป็นลวดลายผ้า
เอกลกัษณ์ของจงัหวดัชยัภมูิขึน้ 
 การทอผ้าและผลิตผ้าไหมของคนชยัภูมินัน้ จากประวตัิท่ีได้รับการบอก
เล่าและบนัทึกไว้บอกว่า ช่วงสมยัรัตนโกสินทร์ ในสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลยั พ.ศ.2360 หรือกว่า 200 ปี ชาวชยัภมูิได้ผลิตผ้าไหมอย่างดีเป็น
ท่ีรู้จกัตัง้แต่สมยัของ “พระยาภักดีชุมพล (แล)” เจ้าเมืองชยัภูมิ ท่ีชาวชยัภูมิให้
การเคารพเป็นอยา่งสงู เป็นชาวเมืองเวียงจนัทน์ ได้อพยพย้ายถ่ินฐานมาตัง้เมือง
ท่ีเมืองชยัภูมิ ในสมยันัน้ต้องมีการส่งเคร่ืองบรรณาการไปถวายท่ีกรุงเทพฯ และ
เวียงจนัทน์ ประเทศลาว และหนึ่งในเคร่ืองบรรณาการท่ีส าคญั คือ ผ้าไหม ด้วย
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เหตนีุ ้จึงท าให้ชาวบ้านมีภูมิปัญญา  เร่ืองของการทอผ้าไหมสะสมมาเป็นเวลา 
ช้านาน  และมีการพฒันาเร่ืองผ้าจนมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัในปัจจบุนั 
 ลวดลายและกรรมวิธีการทอ จากหลกัฐานการอยู่อาศยัของกลุ่มชนใน
บริเวณเมืองชัยภูมิ มีวัฒนธรรมการแต่งกาย การออกแบบลวดลายบนผืนผ้า 
โดยเฉพาะการท าลวดลายผ้านัน้มีหลายวิธี เช่น การมดัหม่ี การเก็บขิดยกลาย 
เป็นต้น ลายต่างๆ ท่ีได้มานัน้ เกิดจากทัง้ความคิดและความเช่ือ ท่ีมีมาแต่
โบราณสืบตอ่กนัมา 
 ผ้าไหมลายหม่ีคัน่ขอนารี เป็นลวดลายผ้ามัดหม่ีท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของ
จงัหวดัชยัภูมิ โดยเกิดจากการน าหม่ีคัน่ลวดลายโบราณท่ีเป็นลวดลายพืน้ฐาน 
มารวมกบัลายมดัหม่ีขอนารีท่ีเป็นลวดลายท่ีมีการประยกุต์มาจากลายขอในช่วง
หลงั 
 สว่นการน าผ้าไหมลายหม่ีคัน่ขอนารีไปใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่นิยมใช้นุ่ง 
และตดัเย็บเป็นเสือ้ผ้าตามความต้องการของผู้สวมใส่ 
       

  
 
 
 
 
    
                     ลายคัน่         ลายขอ 
 

ภาพที ่ 5  ภาพผา้ไหมลายหมีค่ัน่ขอนารี 
                            ทีม่า: http://www.qsds.go.th/silkcotton/k_18.php 
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  ผ้าทอพ้ืนเมืองของชาวอีสาน 

 
  ผ้าไหมมัดหม่ีลายแก้วมุกดา (เร่ืองเดียวกัน, 2558) ได้มีการอธิบาย

ว่าในปี พ.ศ.2545 ผู้ ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้มีแนวคิดให้มีผ้าท่ีเป็น
เอกลักษณ์ของจังหวัดมุกดาหารขึน้ตามภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีอยู่  เพ่ือรักษา
วฒันธรรมประเพณีดัง้เดิมให้คงอยู่ จึงได้มีค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณา
คดัเลือกผ้าเอกลักษณ์ประจ าจังหวัดมุกดาหาร อันประกอบด้วยผู้ เช่ียวชาญ 
ผู้ เก่ียวข้องหลายหน่วยงาน เพ่ือท าการศึกษาและเลือกลวดลายผ้าให้เป็น
เอกลกัษณ์ของจงัหวดัมุกดาหาร และได้มีการพิจารณาให้ “ผ้าลายแก้วมุกดา” 
เป็นผ้าเอกลกัษณ์ของจงัหวดั 
 ลวดลายและกรรมวิธีการทอ ผ้าไหมมัดหม่ีลายแก้วมุกดา เป็นการ
น าเอาลวดลายผ้าโบราณท่ีมีเอกลกัษณ์และมีความหมายของจงัหวดัมามดัเป็น
ลวดลายบนเส้นไหมและทอเป็นผืนผ้า แต่ละลวดลายมีเอกลักษณ์และ
ความหมายส าหรับจงัหวดัมกุดาหาร ดงันี ้ 
  1.ลวดลายสายน้ํา (ลวดลายง๊อกแง็ก หรือลวดลายซิกแซก) มี
ลกัษณะเป็นเส้นโค้งสีขาว หมายถึง สญัลกัษณ์แทนแม่น า้โขงซึ่งเป็นสายน า้คู่
จงัหวดัมกุดาหาร ซึง่เป็นเส้นกนัเขตแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศลาว 
  2.ลวดลายนาคน้อย (หรือลวดลายพญานาค) เป็นสัตว์แห่ง
ความอุดมสมบูรณ์ เก่ียวกับพุทธศาสนา ชาวอีสานมกัจะมีการนับถือนาคเป็น
วฒันธรรมร่วมกนั จะปรากฏลวดลายนาคในผืนผ้าชาวอีสานมากมายหลายแบบ 
หมายถึง พญานาคท่ีอาศยัอยู่ในแม่น า้โขงเฝ้าดูแลความเป็นอยู่ของชาวเมือง
มกุดาหาร 
  3.ลวดลายดอกช้างน้าว (ลวดลายดอกกระบวนน้อย) เป็น
ลวดลายสีเหลืองดอกช้างน้าว ซึง่เป็นไม้มงคลประจ าจงัหวดัมกุดาหาร 
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  4.ลวดลายตุ้มเล็ก (ลวดลายตุ้ มลายไม้) แทนดวงแก้วเล็ก 
(ดวงดาวในท้องฟ้า) 
  5. ลายตุ้มใหญ่ หรือลายมุก มีลักษณะเป็นดอกสีขาวหรือท่ี
เรียกว่าลวดลายตุ้ม หมายถึง แก้วมุกดา ซึ่งเป็นสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองของ
ชาวเมืองมกุดาหาร 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 6  ภาพผา้ไหมมดัหมี่ลายแก้วมกุดา 
              ทีม่า: http://www.qsds.go.th/silkcotton/k_17.php 

 

 ผ้าไหมมัดหม่ีลายแก้วมุกดา เป็นการน าเอาลวดลายผ้าโบราณท่ีมี
เอกลกัษณ์และมีความหมายของจงัหวดัมามดัเป็นลวดลายบนเส้นไหมและทอ
เป็นผืนผ้า ส่วนลกัษณะของผ้าไหมมดัหม่ีลายแก้วมุกดา เป็นผ้ามดัหม่ี มีสี 5 สี 
คือ สีฟ้า สีเหลืองเข้ม สีน า้เงิน สีขาว และสีบานเย็น คัน่ลวดลายด้วยเส้นไหม 4 
สี ได้แก่ ไหมเข็นควบสีน า้เงินและสีขาว (ไหมหางกระรอก) เส้นไหมสีบานเย็น 
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  ผ้าทอพ้ืนเมืองของชาวอีสาน 

 
 เส้นไหมสีเหลือง เส้นไหมสีฟ้าคราม เป็นผ้าทอด้วยก่ีพืน้เมืองท่ีทอด้วย 5 

กระสวย 
 สว่นการน าไปใช้ประโยชน์ ผ้าไหมลายแก้วมกุดา เป็นผ้าท่ีชาวบ้านนิยม
ใช้กันอย่างมาก ผ้านีส้วมใส่ใช้ได้ทุกงานตัง้แต่การท าไร่ ท านา ไปถึงงาน
ประเพณี และงานเทศกาลตา่งๆ 
 ดงันัน้จะเห็นได้ว่าในภาคอีสานแต่ละจังหวัด ตามท่ีผู้ เขียนได้ศึกษา
ประกอบด้วย 5 จงัหวดัข้างต้นนัน้ ภูมิปัญญาท้องถ่ินเก่ียวกับการทอผ้าของแต่
ละจังหวัดมีทัง้ความเหมือนและความแตกต่างกัน ทัง้รูปแบบ วิธีการ และ
ลวดลาย จึงถือได้ว่าผ้าทอของแต่ละจงัหวดัมีคณุค่าเป็นเอกลกัษณ์และถือเป็น
มรดกอนัล า้คา่ของแตล่ะจงัหวดั จงึควรมีการอนรัุกษ์ไว้สืบไป 
 
 7. ผลการศึกษา 
 จากการศึกษา 1) รูปแบบและลักษณะส าคัญของการทอผ้าพืน้เมือง
ของชาวอีสาน 2) ลวดลายสีสนัของผ้าพืน้เมืองของชาวอีสาน ตามกรอบแนวคิด
พบว่า ผ้าทอต่างมีลวดลายสีสันและลักษณะเด่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ
จงัหวดั ดงันี ้

7.1 จงัหวดัสริุนทร์ มีผ้าโฮลท่ีถือเป็นผ้าท่ีมีลวดลายเอกลกัษณ์ของทาง
จงัหวดั ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะของเขมร  นิยมใช้ไหมเส้นน้อยในการทอ 
ท าให้ผ้ามีความละเอียด  เนือ้ผ้าเบาบางและอ่อนนุ่ม  ด้านการน าไปใช้ประโยชน์
นิยมใช้สวมใสใ่นพิธีส าคญั งานมงคลตา่งๆ  

7.2 จงัหวดับุรีรัมย์ มีผ้ามดัหม่ีตีนแดงท่ีถือว่าเป็นผ้าท่ีเป็นเอกลักษณ์
ของทางจงัหวดั  ซึ่งมีแหล่งผลิตส่วนใหญ่อยู่ในพืน้ท่ีอ าเภอพุทไธสงและอ าเภอ
นาโพธ์ิ นิยมใช้ไหมท่ีมดัหม่ีเป็นลวดลายพืน้เมืองทอด้วยผ้าไหมทัง้ผืน ส่วนเชิง
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ของผ้ามดัหม่ีส่วนใหญ่จะเป็นพืน้สีแดง ลวดลายเป็นแถบริว้ลวดลายจกขนาด
เล็ก ด้านการน าไปใช้ประโยชน์นิยมใช้สวนใส่ในงานพิธีกรรมทางศาสนา งาน
บญุประเพณีตา่งๆ 

7.3 จงัหวดันครราชสีมา มีผ้าหางกระรอกเป็นผ้าท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของ
ทางจงัหวดั เป็นผ้าท่ีใช้เทคนิคการทอพิเศษโดยการใช้ไหมสองเส้น หรือสองสี ท า
เป็นเส้นลูกลาย ท าให้ผ้าท่ีออกมาหลังจากการทอเสร็จสมบูรณ์จะมีลักษณะ
เหมือนภาพ 3 มิติ ลวดลายมีความเรียบง่าย แต่แฝงด้วยความประณีตและ
งดงาม ซึ่งในปัจจุบนันิยมน าผ้าหางกระรอกมาตัดเย็บเป็นเสือ้ผ้าเพ่ือสวมใส่ 
รวมถึงพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ให้เป็นผ้าคลมุไหล ่ผ้าผนัคอ เป็นต้น 

7.4 จังหวัดชัยภูมิ มีผ้าไหมลายหม่ีคั่นขอนารีเป็นผ้าท่ีมีลวดลาย
เอกลกัษณ์ของทางจงัหวดั ทัง้นี ้ลวดลายเกิดขึน้มาจากความคิดและความเช่ือท่ี
สืบต่อกันมา และมีการพัฒนาเร่ืองผ้าและลวดลายจนมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักใน
ปัจจุบัน ด้านการน าไปใช้ประโยชน์นิยมน าไปตัดเย็บเป็นเสือ้ผ้าตามความ
ต้องการของผู้สวมใส่ 

7.5 จังหวัดมุกดาหาร มีผ้าไหมมัดหม่ีลายแก้วมุกดาเป็นผ้าท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของชาวมุกดาหาร เกิดจากแนวคิดของผู้ ว่าราชการจงัหวัดในช่วงปี 
พ.ศ.2545 ท่ีอยากให้จงัหวดัมีลวดลายผ้าท่ีเป็นเอกลกัษณ์ประจ าจงัหวดั ได้แก่ 
ลวดลายสายน า้ ลวดลายนาคน้อย ลวดลายดอกช้างน้าว ลวดลายตุ้มเล็ก และ
ลวดลายตุ้มใหญ่ ซึ่งแตล่ะลวดลายตา่งเป็นภาพสะท้อนท่ีได้จากสถานท่ีตา่งๆ ท่ี
ส าคัญภายในจังหวัดมุกดาหารเอง ด้านการน าไปใช้ประโยชน์นัน้ สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ทกุงานตัง้แตก่ารท านา ไปจนถึงงานประเพณีตา่งๆ 
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 ตารางที่  1 แสดงตัวอย่างรูปแบบ ลักษณะ และลวดลายสีสันของผ้าทอ

พืน้เมืองในอีสาน  
 
 

จังหวดั ชื่อผ้า รูปแบบ ลักษณะ และลวดลายสีสัน
ผ้าทอ 

สริุนทร์ ผ้าโฮล - ได้รับอิทธิพลมาจากวฒันธรรมและศลิปะ 
   ของเขมร 
- นิยมใช้ไหมน้อยในการทอ 
- เนือ้ผ้าแน่นเส้นไหมเล็กละเอียด เนือ้ผ้า 
  บางเบาและอ่อนนุ่ม 
- ลวดลายสีสนัเป็นแบบฉบบัของชาวสริุนทร์ 

บรีุรัมย์ ผ้ามดัหม่ีตีนแดง - เป็นผ้าไหมท่ีมดัหม่ีลายพืน้เมืองและทอด้วย 
  ผ้าไหมทัง้ผืน 
- ส่วนเชิงของผ้ามดัหม่ีทกุผืนจะเป็นพืน้สีแดง 
- ลวดลายเป็นแถบริว้ลายจกขนาดเล็ก 
- เป็นผ้าท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชาวบ้านนาโพธ์ิ  
  จงัหวดับรีุรัมย์ 

นครราชสีมา ผ้าหางกระรอก - ลวดลายเรียบง่าย แตแ่ฝงด้วยความประณีต 
  และงดงาม 
- เป็นผ้าเรียบท่ีใช้เทคนิคการทอพิเศษใช้ไหม  
  2 เส้น “เส้นลูกลาย” 
- มีลายเหลือบสีในตวัมองเหมือนภาพ 3 มิต ิ
- เป็นผ้าท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชาวนครราชสีมา 
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ตารางที่  1 แสดงตัวอย่างรูปแบบ ลักษณะ และลวดลายสีสันของผ้าทอ
พืน้เมืองในอีสาน (ต่อ)  
 

ชยัภมูิ ผ้าไหมลายหม่ีคัน่ขอนารี - เป็นลวดลายท่ีมีประวตัิความท่ียาวนาน  
  (พ.ศ.2360) 
- ลวดลายเกิดจากความคดิและความเช่ือ 
  ท่ีสืบตอ่กนัมา 
- ลายหม่ีคัน่ขอนารี เป็นลายผ้ามดัหม่ี 
  เอกลกัษณ์ของชยัภมูิ 

มกุดาหาร ผ้าไหมมดัหม่ีลายแก้วมกุดา - เป็นลวดลายท่ีเกิดขึน้จากสถานท่ีต่างๆ ท่ีมี 
  ความส าคญัในจงัหวดัมกุดาหาร เช่น ลาย 
  สายน า้ (แม่น า้โขง) ลายนาคน้อย (พญานาค)  
  ลายดอกช้างน้าว (ดอกกระบวนน้อย) เป็นต้น 
- เป็นลวดลายท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชาว 
  มกุดาหาร 

 
8. บทสรุป 

“ทอหูกบ่เป็นแจ ทอแพรบ่เป็นฝาต้อนเลี้ยงม่อนบ่ฮู้โตลุกโตนอน อย่า
ฟ้าววอนเอาผวั” จากค าผญาดงักล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การทอผ้าพืน้บ้านภาค
อีสาน มีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตของคนอีสานโดยเฉพาะกับผู้หญิง
ชาวอีสาน เพราะจะต้องทอผ้าเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองนุ่งห่มในชีวิตประจ าวันให้กับ
ตนเองและครอบครัว และบางส่วนอาจจะจ าหน่ายเพ่ือหารายได้ให้กบัครอบครัว 
ท าให้ผู้หญิงอีสานต้องเรียนรู้และฝึกหดัการทอผ้ามาตัง้แตเ่ด็ก จนกลายเป็นส่วน
หนึง่ของวิถีชีวิต 
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  ผ้าทอพ้ืนเมืองของชาวอีสาน 

 
 อย่างไรก็ตามการทอผ้าในภาคอีสานของแต่ละจังหวัด จะมีรูปแบบ 

ลกัษณะ และลวดลายสีสนัในการทอท่ีแตกตา่งกัน ซึ่งความแตกตา่งกนัดงักล่าว
นัน้อาจมีเหตุปัจจัยมาจากอิทธิพลทางวัฒนธรรมดัง้เดิม ความเช่ือ ศาสนา 
ตลอดจนการจินตนาการลวดลายจากสถานท่ีส าคญัของแต่ละจงัหวดั ท าให้ผ้า
แตล่ะผืนมีเอกลกัษณ์และความโดดเดน่เฉพาะของแตล่ะพืน้ท่ี 

ทัง้นี ้นอกจากการทอผ้าเป็นเคร่ืองนุง่ห่มและจ าหนา่ยแล้ว ชาวอีสานยงั
ทอตามความเช่ือถือศรัทธาในพุทธศาสนาด้วย เช่น การทอผ้าส าหรับท าหมอน
ถวายพระ ผ้าพระเวส ผ้าหอ่คมัภีร์ใบลาน ธงหรือทงุ (มกัออกเสียง ซุง) ถวายพระ
ในงานบญุตามประเพณีตา่งๆ ตามความเช่ือของชาวอีสานท่ีสืบตอ่กนัมาช้านาน  
 การทอผ้าในภาคอีสานมีประวัติความเป็นมาท่ียาวนานจนกลายเป็น
ส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนอีสาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ประการหนึ่งของ
ชาวอีสาน ดงันัน้ ควรมีวิธีการอนรัุกษ์การทอผ้ารวมถึงการแตง่กายด้วยผ้าทอ ซึง่
ถือได้ว่าเป็นผ้าท่ีมีเสน่ห์ของแต่ละจังหวัด ทัง้นี ้จากการศึกษายังพบว่าแต่ละ
จงัหวดัก็มีลวดลายผ้าท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตวัเอง จากความโดดเด่นของผืนผ้า
สามารถน ามาสร้างสรรค์ออกแบบตัดเย็บได้หลายรูปแบบ ไม่เพียงเฉพาะ
ลวดลายสีสันสวยงามเท่านัน้  แต่ยังมีเสน่ห์ชวนหลงใหล พร้อมทัง้เป็นการ 
สืบสานและอนรัุกษ์ความเป็นท้องถ่ินและความเป็นไทย เพ่ือให้คนรุ่นหลงัได้รับรู้
ถึงความงดงามของศลิปะผ้าอีสานให้อยู่คูส่งัคมอีสานและสงัคมไทยสืบไป 
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9. ข้อเสนอแนะ 
 9.1 เน่ืองจากผ้าทอพืน้เมืองในแต่ละจังหวัดมีเอกลักษณ์และความ
เป็นมาท่ียาวนาน ดงันัน้ทัง้ชาวบ้านในชมุชน ภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ 
จึงควรมีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้า ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่ตอ่ไป 
 9.2 ควรส่งเสริมให้บุคคลท่ีมีความสนใจ อาทิ นักเรียน นักศึกษา 
นักวิชาการ ตลอดจนบุคคลท่ีสนใจทั่วไป ให้มีการศึกษาเก่ียวกับภูมิปัญญา
ชาวบ้านในการทอผ้าในจงัหวดัตา่งๆ เพ่ือเป็นการค้นคว้าและรวบรวมข้อมลู โดย
มีเปา้ประสงค์ คือ การน าผลการศกึษาท่ีได้ไปสู่กระบวนการถ่ายทอดภมูิปัญญา
นี ้ให้คนรุ่นใหมแ่ละสงัคมไทยตอ่ไป 
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ธีระวัฒน์ แสนค ำ1 / Teerawatt Sankom 
 
 
 บทคัดย่อ      

บทความนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ท้องถ่ินของชมุชนโบราณบ้านอาฮี  ซึ่งตัง้อยู่ในลุ่มแม่น า้เหือง  ในเขตต าบลอาฮี  
อ าเภอท่าล่ี  จงัหวดัเลย  ก่อนการเข้ามาของชุมชนปัจจุบนั  จากหลกัฐานทาง
ประวตัศิาสตร์  โบราณคดีและศลิปกรรม  
  จากการศึกษาพบว่า  ภายในชุมชนโบราณบ้านอาฮีมีการพบหลักฐาน
ประวตัิศาสตร์  โบราณคดีและศิลปกรรมท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการตัง้ถ่ินฐานของ
ชุมชนมาตัง้แต่ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 22 เป็นอย่างน้อย  ชุมชนโบราณบ้าน
อาฮีมีพฒันาการของชุมชนเช่ือมโยงกับชุมชนโบราณเมืองแก่นท้าวซึ่งเป็นหัว
เมืองชายแดนของอาณาจกัรล้านช้าง  และการขยายอ านาจเข้ามาในลุ่มแม่น า้
เหือง-แม่น า้หมนัของอาณาจกัรล้านช้างในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 23 ต่อมา
ชมุชนโบราณบ้านอาฮีได้เผชิญกบัภาวะสงครามในศกึเจ้าอนวุงศ์ พ.ศ.2370  จน
ท าให้ชมุชนและศาสนสถานภายในเขตชมุชนถูกทิง้ร้าง  เม่ือเหตกุารณ์ทางการ

                                                           

1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพระพทุธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั  
  วิทยาลยัสงฆ์เลย e-mail: teerawattano@hotmail.com 

ชุมชนโบรำณบ้ำนอำฮี: พัฒนำกำรทำงประวัตศิำสตร์ท้องถิ่น

ของชุมชนโบรำณในลุ่มแม่น  ำเหือง 

Ban A-Hi Ancient Community: The Local Historical 

Development of Ancient Community in Hueang Basin Area 
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เมืองเป็นปกติจึงมีผู้คนกลบัมาตัง้ถ่ินฐานและฟืน้ฟูชุมชนใหม่อีกครัง้ในช่วงต้น
พทุธศตวรรษท่ี 25 
ค าส าคัญ:  ชมุชนโบราณบ้านอาฮี ลุม่แมน่ า้เหือง  พฒันาการทางประวตัิศาสตร์ 
                   ท้องถ่ิน   
                  
Abstract 
 This article aimed to investigate local historical development of Ban 
A-Hi Ancient Community located beside Hueang Basin area in A-Hi Sub-
district of Tha-Li District in Loei Province, before the coming of the 
community evidenced by its history, archaeology and art. 
  The study revealed that there was a discovery of historical, 
archaeological and art evidence which reflected that the people of Ban A-
Hi Ancient Community had settled down in this area since the 22nd 
Buddhist Century. The development of this ancient community was found 
related to Mueang Kenethao – a former border province of Lan Xang 
Kingdom of Laos – and power expansion into Hueang River and Mhun 
River of Lan Xang Kingdom of Laos in the late 23rd Buddhist Century. In 
1827, the ancient community had encountered the state of war with Chao 
Anouvong, and this destroyed the ancient community included many 
religious places. However, in the early 25th Buddhist Century, all the 
political situations became peaceful, so the people came back to settle 
down and revive the ancient community.  
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Keywords: Ban A-Hi’s Ancient Community, Hueang Basin Area   
                   The Local Historical Development  
  
ความน า 
 แม่น า้เหืองเป็นล าน า้สาขาล าน า้หนึ่งของแม่น า้โขง  และยังเป็นเขต
พรมแดนระหว่างราชอาณาจกัรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประมาณ 110 กิโลเมตร  แม่น า้เหืองมีต้นก าเนิดบริเวณเทือกเขารอยต่อระหว่าง
อ าเภอชาติตระการ  จงัหวดัพิษณุโลก  และอ าเภอนาแห้ว จงัหวดัเลย  แล้วไหล
ลงมาทางทิศเหนือผ่านเขตอ าเภอดา่นซ้าย  อ าเภอท่าล่ี  ก่อนท่ีจะไหลลงสู่แม่น า้
โขงท่ีบริเวณปากเหือง  ในเขตบ้านท่าดีหมี  ต าบลปากตม  อ าเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย  ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านใหม่เวินค า  แขวงไชยะบุรี   สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  แมน่ า้เหืองมีความยาวประมาณ 130 กิโลเมตร (วิกิ
พีเดีย สารานกุรมเสรี, 2559)  แมน่ า้เหืองเป็นแม่น า้ท่ีไหลจากทิศใต้ไปสู่ทิศเหนือ
ตามสภาพภมูิประเทศเช่นเดียวกบัแมน่ า้เลย 
  ในลุม่แมน่ า้เหืองเป็นท่ีตัง้ของชมุชนโบราณเมืองแก่นท้าว  ซึง่เป็นชมุชน
โบราณขนาดใหญ่ท่ีท าหน้าท่ีดแูลชายขอบของอาณาจักรล้านช้าง  ในเส้นทาง
คมนาคมท่ีสามารถเช่ือมต่อกบับ้านเมืองในลุ่มแม่น า้เจ้าพระยาและล าน า้สาขา
ได้  นอกจากชมุชนโบราณเมืองแก่นท้าวแล้ว  ในบริเวณท่ีราบลุ่มแมน่ า้เหืองยงัมี
ชุมชนโบราณขนาดเล็กหรือชุมชนโบราณระดบัหมู่บ้านกระจายอยู่หลายแห่ง  
เช่น  ชมุชนโบราณบ้านเหมืองแพร่  ชมุชนโบราณบ้านปากหมนั  ชมุชนโบราณ
บ้านอาฮี  ชุมชนโบราณบ้านน า้แคม  เป็นต้น  แต่ทว่าข้อมูลพัฒนาการ
ประวตัิศาสตร์ของชุมชนโบราณเหล่านีก้ลับยงัไม่ได้รับการศึกษาค้นคว้าอย่าง
จริงจงัและเป็นระบบตามวิธีการทางประวตัิศาสตร์  ทัง้ท่ีชมุชนโบราณหลายแห่ง
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มีความส าคญัและมีความน่าสนใจทางประวตัิศาสตร์  โบราณคดีและศิลปกรรม  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนโบราณบริเวณบ้านอาฮี  ต าบลอาฮี  อ าเภอท่าล่ี  
จังหวัดเลย  เน่ืองจากมีการพบโบราณสถาน  พระพุทธรูปและหลักฐานทาง
ประวตัศิาสตร์และโบราณคดีจ านวนมาก 
 บทความนี ้  ผู้ เขียนจึงมีวัตถุประสงค์ท่ีจะน าเสนอข้อมูลเบื อ้งต้น
เก่ียวกบัชมุชนโบราณบ้านอาฮี  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงพฒันาการทางประวตัิศาสตร์
ท้องถ่ิน  และบริบททางการเมือง  เศรษฐกิจ  สงัคมและวัฒนธรรมท่ีเก่ียวข้อง  
รวมทัง้สภาพบริบทใกล้เคียงอ่ืนๆ ตัง้แต่ช่วงแรกก่อตัง้ชุมชนในสังคมแบบรัฐ
จารีตในวัฒนธรรมล้านช้างจนถึงการถูกทิง้ร้าง  โดยมีมุมมองการศึกษาจาก
พฒันาการภายในชมุชนเป็นหลกัตัง้แตพ่ทุธศตวรรษท่ี 22 จนถึงการฟืน้ฟูชมชน
หลงัศึกเจ้าอนุวงศ์ในต้นพุทธศตวรรษท่ี 25  เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการศึกษา
พฒันาการทางประวัติศาสตร์ท้องถ่ินชุมชนโบราณบ้านอาฮีและชุมชนโบราณ
อ่ืนๆ ในท่ีราบลุ่มแม่น า้เหืองอย่างละเอียดลุ่มลึก  และสร้างความเข้าใจในบริบท
ทางประวัติศาสตร์ท้องถ่ินในท่ีราบลุ่มแม่น า้เหืองตามหลักฐานประวัติศาสตร์  
โบราณคดีและศลิปกรรมให้เกิดขึน้แก่วงวิชาการและผู้สนใจทัว่ไป 
 
ชุมชนโบราณบ้านอาฮี: ข้อมูลเชิงกายภาพ 
  ชมุชนโบราณบ้านอาฮีปัจจบุนัตัง้อยู่ในเขตบ้านอาฮีซึ่งเป็นชมุชนขนาด
ใหญ่แหง่หนึง่ริมฝ่ังขวาของแมน่ า้เหือง  ในท้องท่ีต าบลอาฮี  อ าเภอทา่ล่ี  จงัหวดั
เลย  พืน้ท่ีราบลุ่มบริเวณท่ีตัง้ชุมชนโบราณบ้านอาฮีเป็นพืน้ท่ีอุดมสมบูรณ์  
เพราะเป็นท่ีราบลุ่มท่ีคอ่นข้างกว้างกว่าท่ีราบอ่ืนในละแวกนี ้ และอยู่ติดกบัจดุท่ี
ล าห้วยพานซึ่งเป็นล าห้วยสาขาของแม่น า้เหืองไหลมาบรรจบกบัแม่น า้เหืองไหล  
นอกจากนี ้ แม้ว่าชมุชนโบราณบ้านอาฮีจะอยู่ริมฝ่ังแม่น า้เหือง  แตบ่ริเวณท่ีตัง้
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บ้านอาฮีกลับเป็นท่ีดอน  ตลิ่งแม่น า้จึงสูงกว่าบริเวณอ่ืน  ท าให้น า้ไม่เอ่อท่วม
ชมุชนในฤดนู า้หลาก 
  ต าแหน่งท่ีตัง้บ้านอาฮียังมีร่องรอยของเส้นทางคมนาคมโบราณท่ี
สามารถเช่ือมตอ่ไปยงัชมุชนโบราณข้างเคียงได้  ทางทิศตะวนัออกอาศยัเส้นทาง
ในท่ีราบลุ่มแม่น า้เหืองลงไปยงัเมืองแก่นท้าว  เมืองปากเหืองและเมืองเชียงคาน
ซึ่งอยู่ในลุ่มแม่น า้โขงได้  ทางทิศตะวันตกสามารถอาศัยเส้นทางในท่ีราบลุ่ม
แม่น า้เหืองขึน้ไปยงัเมืองดา่นซ้ายซึ่งอยู่ปลายแดนของอาณาจกัรล้านช้างในช่วง
พทุธศตวรรษท่ี 22-24 ได้  ท่ีส าคญัคือ  ลุ่มแม่น า้เหืองบริเวณบ้านอาฮียงัตัง้อยู่
ในเส้นทางคมนาคมโบราณระหว่างรัฐท่ีสามารถเช่ือมต่อระหว่างกลุ่มบ้านเมือง
ในลุ่มแม่น า้โขงในอ านาจของอาณาจกัรล้านช้าง  กบับ้านเมืองในลุ่มแม่น า้น่าน
และแม่น า้เจ้าพระยาซึ่งอยู่ภายใต้อ านาจของอาณาจักรสุโขทัยและกรุงศรี
อยธุยาได้อีกด้วย (ธีระวฒัน์ แสนค า, 2558 ค: 62 - 66) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ภาพถ่ายดาวเทียมเหนือบริเวณชุมชนบ้านอาฮี  แสดงให้เห็นสภาพภูมิประเทศ
บริเวณทีต่ัง้ชมุชนโบราณบา้นอาฮีในทีร่าบลุ่มแม่น ้าเหือง (ปรบัปรุงจาก Google Earth) 
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  ภายในเขตบ้านอาฮี มีการพบร่องรอยโบราณสถานอยู่  2 แห่ง  
โบราณสถานแห่งแรกตัง้อยู่ทางฝ่ังขวาของปากน า้พานซึ่งเป็นจุดท่ีล าห้วยพาน
ไหลมาบรรจบกบัแม่น า้เหือง  อยู่ทางทิศตะวนัออกของบ้านอาฮี  ห่างจากชมุชน
บ้านอาฮีประมาณ 500 เมตร  ปัจจุบนัถูกขุดท าลายจนไม่เหลือสภาพ  และถูก
ปรับพืน้ท่ีเป็นสวนปาล์มของเกษตรกร  แตย่งัปรากฏร่องรอยเศษอิฐและแนวการ
เรียงอิฐเป็นชัน้อยู่ตามแนวรัว้  ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเป็นท่ีตัง้ของสิ่งปลูกสร้างท่ีมี
ฐานท าด้วยอิฐ  ชาวบ้านเรียกบริเวณนีว้่า “วดัปากน ้าพาน” ปรากฏซากอิฐเป็น
กองอยู่คล้ายกับฐานวิหารหรือฐานเจดีย์  แตต่อ่มาถูกบุกรุกท าลายจนไม่เหลือ
สภาพเดมิให้เห็นแล้ว (สญัญา  สิทธิ, 2559)   
  โบราณสถานแห่งท่ีสอง  ตัง้อยู่บริเวณริมฝ่ังชายชุมชนอาฮีทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือติดกับแม่น า้เหือง  โบราณสถานนีอ้ยู่ภายในวดัศิริมงคลซึ่ง
เป็นวัดประจ าชุมชนบ้านอาฮีในปัจจุบัน  ภายในมีโบราณสถาน “พระธาต ุ
มะนาวเดี่ยว”  ซึ่งเป็นพระธาตทุรงส่ีเหล่ียมทรงสูงซ้อนกัน 2 ชัน้  องค์ระฆงัทรง
ส่ีเหล่ียมมีขนาดเล็ก ส่วนปลียอดมีลักษณะทรงส่ีเหล่ียมรับกับส่วนองค์ระฆัง  
เม่ือพิจารณาลักษณะศิลปกรรมจากภาพถ่ายเก่าก่อนท่ีองค์พระธาตจุะพังนัน้
สนันิษฐานว่าเป็นพระเจดีย์ศิลปะฝีมือช่างพืน้บ้าน  อายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 24-
25  
  พระธาตมุะนาวเด่ียวไม่ปรากฏหลกัฐานการสร้างแน่ชดั  สนันิษฐานว่า
สร้างขึน้โดยอดีตเจ้าอาวาสวัดศิริมงคลรูปแรกท่ีช่ือ หลวงพ่อมะนาวเขียวหรือ
มะนาวเค่ียว  ตอ่มาน่าจะมีการเรียกช่ือเพีย้นมาเป็น “มะนาวเด่ียว”  พระธาตนีุ ้
เคยพงัทลายลงมาแล้วครัง้หนึ่ง  ท าให้พบวา่ภายในมีพระพทุธรูปส าริดขนาดเล็ก  
พระบุเงิน พระบุทองและโบราณวัตถุอ่ืนๆ ทัง้อยู่ในสภาพดีและช ารุดบรรจุอยู่
ภายในจ านวนมาก  เม่ือปฏิสังขรณ์พระธาตุใหม่จึงน ากลับบรรจุไว้เช่นเดิม 
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(ร าไพ กาแก้ว, 2559)  เม่ือพิจารณาจากภาพถ่ายท่ีมีผู้ถ่ายภาพไว้สนันิษฐานว่า
โบราณวตัถสุว่นใหญ่นา่จะมีอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 22-24  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ร่องรอยซากโบราณสถานวดัปากน ้าพาน  จะเห็นว่ามีเศษอิฐโบราณกระจายอยู่ใน
เนินดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3 โบราณสถานพระธาตมุะนาวเดีย่ว  ตัง้อยู่ภายในวดัศิริมงคล 
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 นอกจากนี ้ ภายในวัดศิริมงคลยังมีพระพุทธรูปปูนปัน้ปางมารวิชัย  
ขนาดหน้าตกักว้างประมาณ 1.20 เมตร  ศิลปะพืน้บ้าน  ประดิษฐานเป็นพระ
ประธานอยู่ภายในโบสถ์  มีพระพุทธรูปปางนาคปรก  ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า 
“หลวงปู่ นาคมุจลินท์” เป็นพระพุทธรูปหินแกะสลกั  ขนาดหน้าตกักว้าง 22 นิว้  
เป็นพระพุทธรูปศิลปะลพบุรีหรือศิลปะเขมร  มีอายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 16 หรือ
สมัยบาปวน  และพระพุทธรูปหลวงพ่อเชียงยืน (หรือพระเส่ียง) ซึ่งเป็น
พระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย  ขนาดหน้าตกักว้าง 31 เซนติเมตร  ศิลปะล้าน
ช้าง  อายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 22-23    
 การพบร่องรอยโบราณสถานและโบราณวตัถุอยู่ภายในเขตชุมชนบ้าน
อาฮีในปัจจบุนัถือเป็นหลกัฐานส าคญัในการศกึษาพฒันาการทางประวตัิศาสตร์
ท้องถ่ินของชมุชนโบราณบ้านอาฮี  ทัง้นีเ้น่ืองจากว่าข้อมลูเก่ียวกบัชมุชนโบราณ
บ้านอาฮีมีการพบหลักฐานประวัติศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องน้อยมาก  จึงจ าเป็นท่ี
จะต้องอาศยัหลกัฐานทางด้านโบราณคดีและศิลปกรรมมาใช้ในการศึกษาและ
พิจารณาร่วมด้วย 
 
ร่องรอยการเข้ามาของมนุษย์ในที่ราบลุ่มแม่น า้เหืองก่อนการเกิดชุมชน
โบราณบ้านอาฮ ี
  ในท่ีราบลุ่มแม่น า้เหืองในเขตบ้านอาฮีและใกล้เคียงปรากฏร่องรอยการ
เข้ามาของผู้ คนตัง้แต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์  ดังปรากฏหลักฐานการพบ
เคร่ืองมือหิน  เชน่  ขวานหินขดั  ก าไลหิน  เป็นต้น  ตลอดจนเคร่ืองมือโลหะ  เชน่  
ใบหอกเหล็ก  เป็นต้น  บริเวณท่ีมีการพบเคร่ืองหินสมัยก่อนประวัติศาสตร์
จ านวนมากนัน้อยู่ในเขตภูเขาทางทิศใต้และตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านอาฮี  ซึ่ง
เป็นพืน้ท่ีรอยต่อกับบ้านห้วยคัง  ห่างจากบ้านอาฮีประมาณ 4 - 5 กิโลเมตร 
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(เสล่ียง สิทธ์ิเทียมทอง, 2559 ; ปัญจพล  จ าปานิล, 2559) เคร่ืองมือหินท่ีพบส่วน
หนึง่ชาวบ้านน ามามอบให้ทางโรงเรียนชมุชนบ้านอาฮี  ตอ่มาย้ายมาเก็บรักษาท่ี
วดัศิริมงคล  และมีส่วนหนึ่งเก็บรักษาและจดัแสดงอยู่ท่ีพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินบ้าน
มัน่ยืน  พิพิธภณัฑ์เอกชนท่ีอยูภ่ายในชมุชนบ้านอาฮี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ภาพที ่4 ขวานหินขดัทีพ่บในเขตบา้นอาฮี  จดัแสดงอยู่ทีพิ่พิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินบา้นมัน่ยืน 
 
  จากการส ารวจบริเวณแหล่งท่ีพบเคร่ืองมือหินและการพิจารณา
เคร่ืองมือหิน  พบว่าบริเวณเชิงเขาดงักล่าวน่าจะเป็นท่ีอยู่ของมนุษย์สมัยก่อน
ประวตัิศาสตร์มาก่อน  เน่ืองจากว่ามีร่องรอยการผลิตเคร่ืองมือหินและมีการพบ
เคร่ืองมือหินจ านวนมาก   เคร่ืองมือหินเหล่านีถื้อเป็นหลกัฐานทางโบราณคดีท่ี
แสดงให้เห็นว่าในเขตบ้านอาฮีเคยมีมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์เข้ามาอยู่
อาศยั  อยา่งน้อยก็ในยคุหินใหม่เม่ือราว 3,000-5,000 ปีมาแล้ว  
  อย่างไรก็ดี  แม้ว่าจะมีการพบร่องรอยการอยู่อาศยัของมนษุย์สมยัก่อน
ประวตัิศาสตร์ในเขตบ้านอาฮี  แตก็่ไม่ใช่จะสรุปได้เลยว่าชมุชนโบราณบ้านอาฮี
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จะมีการตัง้ถ่ินฐานของมนษุย์มาตัง้แตร่าว 3,000 - 5,000 ปีมาแล้ว  เน่ืองจากว่า
ต้องอาศยัหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีแสดงให้เห็นถึงการตัง้ถ่ินฐานหรืออยู่อาศยั
ของมนษุย์ท่ีตอ่เน่ืองกนัมาร่วมด้วย   
 หลกัฐานทางโบราณคดีและศิลปกรรมชิน้หนึ่งท่ีอาจจะเป็นหลกัฐานท่ี
แสดงความเก่าแก่ของชุมชนโบราณบ้านอาฮีได้ก็คือ  พระพุทธรูปหินแกะสลัก
ปางนาคปรก  ขนาดหน้าตกักว้าง 22 นิว้  ท่ีประดิษฐานอยู่ในวิหาร “หลวงปู่ นาค
มุจลินท์” ภายในวัดศิริมงคล  เป็นพระพุทธรูปประทับนัง่ขัดสมาธิราบ  มีนาค
เศียรโล้นเจ็ดเศียรปรกเหนือพระเศียร  โดยเศียรนาคเศียรกลางหันหน้าไป
ทางขวา  ต่างจากเศียรนาคเศียรกลางทั่วไปท่ีจะอยู่กึ่งกลางเหนือพระเศียร
พระพทุธรูปและหนัออกมาด้านหน้า  ประทบันัง่เหนือขดนาคสองขด  พระพกัตร์
ส่ีเหล่ียม เคร่งขรึม  มีไรพระศก  ขมวดพระเกศาเป็นลอนเกล้าขึน้ไป  พระรัศมี
คล้ายลกัษณะทรงกรวย ขอบสบงด้านหน้าเว้าอยู่ใต้พระนาภี ไมป่รากฏขอบจีวร
และสงัฆาฏิ  และไม่สวมเคร่ืองทรง (ธีระวฒัน์  แสนค า, 2558 ก: 41-42)  ซึ่งมี
ลกัษณะทางพุทธศิลป์คล้ายคลึงกับพระพุทธรูปศิลปะสมยับาปวนท่ีมีลักษณะ
พระพกัตร์เป็นส่ีเหล่ียม  พระเนตรเปิด  พระหนุเป็นร่อง  พระเศียรมีขมวดพระ
เกศาเป็นวงขดหรือถักพระเกศาเป็นลอนแล้วเกล้ารวบขึน้ไว้ส่วนบน  ทรงมงกุฎ
ทรงกรวย  พระวรกายไม่นิยมแสดงขอบจีวรหรือสังฆาฏิ  มีการนุ่งผ้าท่ีมีขอบ
ด้านหน้าเว้าต ่าใต้พระนาภี และท่ีส าคญัคือ  นาคยังไม่มีเคร่ืองทรง  เป็นนาค
เศียรโล้น (ศกัดิช์ยั  สายสิงห์, 2556: 98-99)  
  ประวตัิของพระพุทธรูปนาคปรกวดัศิริมงคลนัน้มีมุขปาฐะในท้องถ่ินท่ี
เล่าถึงท่ีมาของพระพุทธรูปนาคปรกองค์นีว้่า  พระพุทธรูปลอยทวนน า้มาตาม
แม่น า้เหือง  แล้วไหลมาวนอยู่ท่ีท่าน า้บ้านอาฮี  ชาวบ้านจึงได้อัญเชิญมา
ประดิษฐานไว้เป็นพระคู่บ้านคู่เมือง  และเช่ือกันว่าเป็นพระพุทธรูปท่ีสร้างมา
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พร้อมกับพระบางของเมืองหลวงพระบางในสมัยนัน้  เม่ือสร้างเสร็จแต่ก็ไม่
สามารถอญัเชิญขึน้ประดิษฐานในวิหารท่ีเตรียมไว้ได้ด้วยสาเหตปุระการต่างๆ  
จึงได้อญัเชิญลงสู่แม่น า้เพ่ือเส่ียงทาย  ปรากฏว่าพระพุทธรูปได้ลอยทวนน า้มา
ตามแม่น า้เหืองท่ีมีปากแม่น า้ท่ีไหลลงสู่แม่น า้โขง  มาวนอยู่ท่ีท่าน า้บ้านอาฮี 
ชาวบ้านจึงอัญเชิญขึน้มาไว้ท่ีวัดศิริมงคลในปัจจุบนั (วิชัย  จินดาเหม, 2553: 
32) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 5 หลวงปู่ นาคมุจลินท์  พระพทุธรูปปางนาคปรก ศิลปะเขมร อายรุาวพทุธศตวรรษ 
 ที ่16  พระพทุธรูปส าคญัของชมุชนบา้นอาฮี  ประดิษฐานอยู่ทีวิ่หารภายในวดัศิริมงคล 
 
  หากพิจารณาตามบริบททางด้านประวตัิศาสตร์แล้ว  มขุปาฐะดงักล่าว
คงมีความเป็นไปได้น้อยมากในประเด็นท่ีพระพทุธรูปจะลอยทวนน า้ขึน้มาได้เอง  
เร่ืองเล่ามุขปาฐะเช่นนีม้ักจะถูกเล่าเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธ์ิของ
พระพุทธรูปมากกว่า  แต่อย่างไรก็ตาม  มุขปาฐะดงักล่าวก็สะท้อนให้เห็นว่า
พระพทุธรูปนาคปรกองค์นีไ้ด้ถกูอญัเชิญมาจากท่ีอ่ืนในช่วงหลงั  โดยอญัเชิญมา
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จากบ้านเมืองในลุ่มแม่น า้โขง  ก่อนท่ีจะอัญเชิญมาตามแม่น า้เหืองและ
ประดษิฐานอยูท่ี่ชมุชนบ้านอาฮีเร่ือยมาจนถึงปัจจบุนั (ธีระวฒัน์  แสนค า, 2558 
ก: 53) ซึ่งสอดคล้องกับการไม่พบหลักฐานทางโบราณคดีท่ีระบุว่าในเขตบ้าน
อาฮีหรือในลุ่มแม่น า้เหืองมีการพบร่องรอยของโบราณสถานท่ีก่อด้วยหินทราย
หรือศิลาแลงซึ่งนิยมใช้ในการก่อสร้างเป็นศาสนสถานในวฒันธรรมเขมรโบราณ
เลย 
   ดงันัน้  หลกัฐานทางโบราณคดีและศิลปกรรมข้างต้นแม้ว่าจะพบอยู่ใน
เขตชมุชนหรือบริเวณใกล้เคียงกบัชมุชนบ้านอาฮีในปัจจบุนัซึ่งเป็นพืน้ท่ีซ้อนทบั
กับชุมชนโบราณบ้านอาฮี  แต่ก็ยงัไม่สามารถระบุได้เลยว่าหลกัฐานดงักล่าวมี
ความเก่ียวข้องกับชุมชนโบราณบ้านอาฮีมากน้อยเพียงใด  เพราะในขณะนีเ้รา
ยงัไม่พบหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นความต่อเน่ืองในพฒันาการทางประวตัิศาสตร์
การตัง้ถ่ินฐานจากกลุ่มมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ข้างต้นมาสู่การก าเนิด
ชมุชนโบราณบ้านอาฮี 
 
ก าเนิดชุมชนโบราณบ้านอาฮีหลังการขยายอ านาจเข้ามาในลุ่มแม่น า้
เหือง-แม่น า้หมันของอาณาจักรล้านช้าง 
  จากหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์  โบราณคดีและศิลปกรรมท่ีปรากฏใน
บริเวณบ้านอาฮี  พบว่าในเขตบ้านอาฮีมีร่องรอยการตัง้ถ่ินฐานของมนุษย์อย่าง
ชดัเจนในชว่งพทุธศตวรรษท่ี 21-22  โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลกัการขยายอ านาจเข้า
มาในลุม่แมน่ า้เหืองและลุม่แมน่ า้หมนัของอาณาจกัรล้านช้าง  กลา่วคือ 
 หลังจากท่ีพระเจ้าฟ้างุ้ มเป็นปฐมกษัตริย์ในประวัติศาสตร์อาณาจักร
ล้านช้างได้ขึน้ครองราชสมบตัิท่ีเมืองหลวงพระบางและสถาปนาอาณาจกัรล้าน
ช้างหรือกรุงศรีสัตตนาคนหุตขึน้ราว  พ.ศ.1896  ก็ปรากฏข้อความในนิทาน 
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ขนุบรมราชาซึ่งเป็นหลกัฐานประวตัิศาสตร์ท่ีส าคญัของล้านช้างท่ีกล่าวย้อนไป
ถึงสมยัพระเจ้าฟ้างุ้ม (ครองราชย์ พ.ศ.1896-1936) ซึ่งกล่าวถึงเมืองแก่นท้าวซึ่ง
เป็นชุมชนโบราณขนาดใหญ่ในลุ่มแม่น า้เหืองทางทิศตะวันออกของชุมชน
โบราณบ้านอาฮี  ทัง้ยงัระบวุ่าเจ้าเมืองแก่นท้าวเป็น “ขนุใหญ่ขอบเมือง” ท่ีดแูล
ดา่นสามหม่ืนร่วมกับเมืองซายขาวและเมืองหนองบวั  หลงัจากท่ีพระเจ้าฟ้างุ้ม
ได้ท าสงครามรวบรวมบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นรวมเป็นอาณาจกัรล้านช้างหรือ
ราชอาณาจกัรกรุงศรีสตันาคนหุต  ดงัปรากฏในพงศาวดารความว่า “...ขุนใหญ่
ขอบเมืองแก่นท้าว  เจ้าเมืองหนองบวั  เจ้าเมืองซายขาว  เอาด่านสามหมื่น  ขนุ
ทัง้มวลฝงูนีพ้ระยาฟ้าใหร้ักษาขอบเมืองลานช้างแล” (กรมศลิปากร, 2545: 156) 
  จากหลักฐานข้างต้นแสดงให้เห็นว่าเมืองแก่นท้าวมีพัฒนาการความ
เป็นชุมชนระดับเมืองแล้ว  อย่างน้อยก็เป็นเมืองท่ีดูแลชายแดนและควบคุม
เส้นทางคมนาคมระหว่างรัฐ  ซึ่งในขณะนัน้ลุ่มแม่น า้เหืองและลุ่มน า้หมนัซึ่งเป็น
แมน่ า้สาขาของแมน่ า้เหืองถือเป็นเส้นทางคมนาคมระหว่างอาณาจกัรสโุขทยักับ
อาณาจักรล้านช้างเส้นทางหนึ่ง  มีการพบเศษภาชนะดินเผาเคลือบน า้ยา
แบบสงัคโลกปะปนอยู่กับเศษภาชนะดินเผาฝีมือช่างท้องถ่ินของลาวในบริเวณ
ชุมชนโบราณบ้านอาฮี  ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ภายในวัดศิริมงคล  หลักฐาน
ดงักล่าวท าให้สนันิษฐานได้ว่าระหว่างผู้คนอาณาจกัรสุโขทยักับกลุ่มบ้านเมือง
ในลุ่มน า้โขง (โดยเฉพาะเขตเมืองแก่นท้าว)  คงมีการติดต่อค้าขายแลกเปล่ียน
สินค้าระหวา่งกนั  จงึมีการพบเศษภาชนะดินเผาแบบสงัคโลกในบริเวณนี ้
  การพบเศษภาชนะดินเผาเคลือบน า้ยาแบบสังคโลกปะปนอยู่กับเศษ
ภาชนะดินเผาฝีมือช่างท้องถ่ินของลาวในบริเวณชุมชนโบราณบ้านอาฮีนัน้  ได้
สะท้อนให้เห็นว่าในลุ่มแม่น า้เหืองได้เร่ิมมีการขยายตัวของชุมชนในระดับ
หมู่บ้านขึน้มาตามลุ่มแม่น า้เหืองซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคม  โดยเฉพาะในบริเวณ
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ท่ีราบซึ่งมีพืน้ท่ีการท าเกษตรกรรมกว้างขวางอย่างบริเวณรอบๆ ชมุชนบ้านอาฮี  
ด้วยเหตนีุจ้ึงน่าจะเป็นสาเหตหุรือปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดการตัง้ชุมชนโบราณ
บ้านอาฮีขึน้บริเวณเดียวกบัชมุชนบ้านอาฮีในปัจจบุนั  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 ภาพที ่6   เศษภาชนะดินเผาเคลือบน ้ายาแบบสงัคโลกปะปนอยู่กบัเศษภาชนะดินเผาฝีมือ  
 ช่างทอ้งถ่ินของลาว พบในเขตชมุชนโบราณบา้นอาฮี จดัแสดงอยู่ทีพิ่พิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินบา้น 
 มัน่ยืน 
   
  ในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 22  อาณาจกัรล้านช้างและอาณาจกัรกรุงศรี
อยุธยาซึ่งสามารถยึดครองบ้านเมืองในอาณาจักรสุโขทัยแต่ก่อนได้  ได้ท า
สญัญาไมตรีและสร้างพระธาตศุรีสองรักขึน้ริมฝ่ังแม่น า้หมนัในบริเวณท่ีเช่ือว่า
เป็นกึ่งกลางเส้นทางระหว่างแม่น า้โขงกับแม่น า้น่าน  เพ่ือใช้เป็นหมุดหมายเขต
แดนและประจกัษ์พยานในการท าสญัญาพระราชไมตรีระหว่างสมเด็จพระมหา
จักรพรรดิแห่งอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาและพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่ง
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อาณาจักรล้านช้าง  สร้างขึน้เม่ือปี พ.ศ.2103 แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2106 (วินัย  
พงศ์ศรีเพียร, 2554: 5-37)   

เม่ือมีหมุดหมายเขตแดนระหว่างสองอาณาจักรชัดเจนมากขึน้  เมือง
แก่นท้าวซึ่งเป็นเมืองใหญ่ในลุ่มแม่น า้เหืองและควบคมุดแูลแนวชายแดนล้าน
ช้างในเส้นทางคมนาคมนี ้ น่าจะเกิดการขยายตัวของชุมชนมาตามลุ่มแม่น า้
เหืองและลุ่มแม่น า้หมันในบริเวณพืน้ท่ีว่างระหว่างเมืองแก่นท้าวกับพระธาตุ 
ศรีสองรักมากขึน้  ในขณะเดียวกันช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 22 ถึงต้นพุทธ
ศตวรรษท่ี 23  ก็พบหลักฐานว่าเขตแดนระหว่างอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาและ
อาณาจักรล้านช้างได้ขยับลึกเข้าไปในเขตอ านาจกรุงศรีอยุธยาตามเส้นทาง
คมนาคมเดิม  หมดุหมายเขตแดนจากเดิมคือพระธาตศุรีสองรักก็ขยบัไปเป็นต้น
ประดูส่องต้น  ซึ่งปัจจบุนัอยู่ริมฝ่ังแม่น า้พงุในเขตบ้านดา่นดู ่ ต าบลโป่ง  อ าเภอ
ดา่นซ้าย  จงัหวดัเลย (ธีระวฒัน์ แสนค า, 2558 ข: 52-56) 

การขยบัหมุดหมายเขตแดนลึกเข้าไปทางฝ่ังกรุงศรีอยุธยามากขึน้  ได้
แสดงให้เห็นว่าอาณาจกัรล้านช้างได้ขยายอ านาจขึน้มาเหนือบริเวณลุ่มแม่น า้
หมนั  ในขณะเดียวกันก็อาจมีการตัง้เมืองด่านซ้ายขึน้ในลุ่มแม่น า้หมนับริเวณ
ใกล้เคียงกับท่ีประดิษฐานพระธาตุศรีสองรักด้วย  เน่ืองจากว่าหลักฐานทาง
โบราณคดีและศิลปกรรมท่ีปรากฏในชมุชนโบราณเมืองดา่นซ้ายก็มีอายรุาวพุทธ
ศตวรรษท่ี 22-23 สอดคล้องกับช่วงเวลาการขยับหมุดหมายเขตแดนดงักล่าว  
อีกทัง้ช่ือเมือง “ดา่นซ้าย” ก็สะท้อนให้เห็นถึงสถานะของเมืองท่ีเป็น “เมืองดา่น” 
ด้วย (เอกรินทร์  พึ่งประชา และคณะ, 2559: 48-49) ในประเด็นพฒันาการทาง
ประวตัิศาสตร์ของชมุชนโบราณเมืองด่านซ้ายผู้ เขียนจกัขอน าเสนอให้ทราบโดย
ละเอียดในโอกาสตอ่ไป  
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  จากข้อมูลท่ีผู้ เขียนยกมากล่าวเสียยืดยาวข้างต้นนัน้  ก็จะเห็นได้ว่า
อาณาจกัรล้านช้างได้ขยายอ านาจเข้ามาในลุ่มแม่น า้เหืองและแม่น า้หมันทาง
ทิศตะวนัตกและทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของเมืองแก่นท้าวมากขึน้  ซึ่งท าให้เกิดการ
ขยายตวัของชุมชนระดบัหมู่บ้านมาตามท่ีราบลุ่มสองฝ่ังแม่น า้ดงักล่าว  ชมุชน
โบราณบ้านอาฮีจงึน่าจะมีการเร่ิมก่อร่างสร้างเรือนขึน้ในช่วงเวลาดงักล่าวนีด้้วย  
เพราะหลกัฐานโบราณวตัถท่ีุพบก็มีอายไุม่เก่าไปกว่าพทุธศตวรรษท่ี 21-22  อีก
ทัง้ก่อนหน้านีก็้ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดเก่ียวกับการตัง้ถ่ินฐานของมนุษย์อยู่
บริเวณชมุชนโบราณบ้านอาฮีมาก่อน  
 
ชุมชนโบราณบ้านอาฮีในช่วงพุทธศตวรรษที่ 23 ถงึต้นพุทธศตวรรษที่ 24 
   ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 23 จนถึงช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 24  น่าจะเป็น
ช่วงเวลาท่ีชุมชนโบราณบ้านอาฮีมีการขยายตวัและรุ่งเรืองมากท่ีสุด  เพราะมี
การพบหลกัฐานทางโบราณคดีและศิลปกรรมภายในเขตชมุชนโบราณบ้านอาฮี
ท่ีสร้างขึน้ชว่งเวลาดงักลา่วจ านวนมาก 
  โบราณสถานบริเวณปากน า้พาน  น่าจะเคยเป็นศาสนสถานท่ีมี
ความส าคัญท่ีสุดของชุมชนโบราณบ้านอาฮี  และมีความเป็นไปได้ว่าชุมชน
โบราณบ้านอาฮีส่วนใหญ่น่าจะตัง้บ้านเรือนอยู่บริเวณปากน า้พาน  และริมฝ่ัง
แม่น า้เหืองยาวขึน้มาทางทิศตะวันตกอันเป็นท่ีตัง้ของวัดศิริมงคลซึ่งเป็นท่ีตัง้
ของโบราณสถานอีกแห่งหนึ่ง  แม้ว่าซากโบราณสถานจะถูกท าลายจนไม่เหลือ
ลกัษณะทางศลิปกรรมให้ศกึษา  มีการพบศิลาจารึกหลกัหนึง่ท่ีสะท้อนให้เห็นถึง
ความส าคญัของโบราณสถานท่ีปากน า้พาน   
  ศิลาจารึกท่ีผู้ เขียนกล่าวถึงนี ้ ปัจจุบันปักอยู่หน้าวิหารหลวงปู่ นาค
มุจลินท์ภายในวดัศิริมงคล  แต่ก่อนหน้านีเ้คยปักอยู่ริมฝ่ังแม่น า้เหืองห่างจาก
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วดัศิริมงคลไปทางตะวนัตกราว 300 เมตร  ด้วยศิลาจารึกท าด้วยหินทรายเดิมที
ชาวบ้านจึงใช้เป็นท่ีลบัมีดก่อนจะลงไปสู่ท่าน า้  ต่อมาได้มีผู้ เคล่ือนย้ายไปไว้ท่ี
ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี (ท่ีเดมิ) ซึ่งปัจจบุนัเป็นศนูย์พฒันาเด็กเล็ก
ก่อนวยัเรียนบ้านอาฮี  ก่อนท่ีจะน ามาปักไว้หน้าวิหารหลวงปู่ นาคมจุลินท์ 
  จารึกดังกล่าวท าด้วยหินทราย  กว้างประมาณ 30 เซนติเมตร  สูง
ประมาณ 80 เซนติเมตร  และหนาประมาณ 10 เซนติเมตร  จารึกด้วยอกัษรไทย
น้อย  อายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 22-24 จ านวน 2 บรรทดั  ผู้ เขียนได้ท าส าเนามอบ
ให้นายชัยสิทธ์ิ  ปะนันวงค์  นักอักษรศาสตร์ปฏิบตัิการ (ด้านประวัติศาสตร์)  
ส านกัวรรณกรรมและประวตัิศาสตร์  กรมศิลปากร  ท าการอ่านแปลเบือ้งต้นได้
ความว่า  “ดินวัดแต่นีเ้มือใต้” (ชัยสิทธ์ิ  ปะนันวงค์, 2558)  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ศิลาจารึกหลักนีเ้ป็นหลักเขตแดนของวัดท่ีปักอยู่ทางเหนือ (ทางเหนือตามทิศ
ทางการไหลของแม่น า้เหือง) และพืน้ท่ีจากหลกัจารึกนัน้ลงมาทางใต้ (ตามทิศ
ทางการไหลของแมน่ า้เหือง)  จนมาถึงท่ีตัง้วดันัน้ถือเป็นเขตพืน้ท่ีของวดั 

เม่ือพิจารณาจากหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีปรากฏในวดัศิริมงคลซึ่งอยู่
ใกล้กับศิลาจารึก  ก็พบว่าโบราณสถานภายในวัดศิริมงคลไม่ได้มีความเก่าแก่
มากนกั  หากเทียบกบัร่องรอยโบราณสถานท่ีบริเวณปากน า้พาน  เพราะพระธาตุ
มะนาวเด่ียวซึ่งเป็นโบราณสถานส าคัญของวัดศิริมงคลก็ไม่ได้มีลักษณะ
ศิลปกรรมท่ีเก่าไปกว่าพุทธศตวรรษท่ี 24-25 เลย  ดงันัน้  ศิลาจารึกหลักนีจ้ึง
น่าจะมีความเก่ียวข้องกบัโบราณสถานท่ีปากน า้พานมากกว่า  โดยเป็นหลกัเขต
พืน้ท่ีของวดัซึ่งอาจได้รับการอทุิศหรือกลัปนาจากพระมหากษัตริย์  พระราชวงศ์
หรือขนุนางในอาณาจกัรล้านช้างในอดีต 
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   ภาพที ่8 ส่วนหน่ึงของพระพทุธรูปส าริด ศิลปะลา้นช้าง อายรุาวพทุธศตวรรษที ่23-24   
   ทีพ่บในองค์พระธาตมุะนาวเดีย่ว  (ทีม่า: ปัญจพล  จ าปานิล) 
 
 

ภาพที ่7 ศิลาจารึกหินทราย  อกัษรไทยนอ้ย  อายรุาวพทุธศตวรรษที ่22 - 24  
ปัจจุบนัปักอยู่หนา้วิหารหลวงปู่ นาคมจุลินท์ภายในวดัศิริมงคล 
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  การพบศิลาจารึกหลกันีใ้นพืน้ท่ีชมุชนโบราณบ้านอาฮีสะท้อนให้เห็นถึง
ความรุ่งเรืองของชุมชนโบราณแห่งนี ้ เช่นเดียวกันกับการพบพระพุทธรูปส าริด
ขนาดเล็ก  พระบุเงินและพระบุทองท่ีบรรจุในองค์พระธาตมุะนาวเดี่ยวซึ่งส่วน
ใหญ่นา่จะสร้างขึน้ราวพทุธศตวรรษท่ี 23-24  เน่ืองจากการกลัปนาท่ีดินให้แก่วดั  
การสร้างศาสนสถาน  และการสร้างพระพุทธรูปด้วยวัสดท่ีุมีค่าหรือมีราคาสูง
ย่อมต้องอาศยัปัจจัยทางเศรษฐกิจ  สงัคมและวฒันธรรมในชุมชนเป็นส าคญั  
ดงันัน้  การกลัปนาท่ีดินให้แก่วดั  การสร้างศาสนสถานบริเวณปากน า้พาน  และ
การสร้างพระพทุธรูปดงักล่าวจงึสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจ
ของชมุชนโบราณบ้านอาฮีในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 22-23 ได้เป็นอยา่งดี   
  ในชว่งพทุธศตวรรษท่ี 22-23 ถือเป็นช่วงท่ีการค้าของป่าภายในภาคพืน้
ทวีปได้เฟ่ืองฟูเป็นอย่างมาก  อาณาจักรล้านช้างเป็นอีกดินแดนหนึ่งท่ีมี
ทรัพยากรของป่าเป็นจ านวนมากและถูกน ามาเป็นสินค้าให้กับพ่อค้า
ชาวตะวนัตกและชาวตะวนัออกผา่นทางกรุงศรีอยธุยา (โยซิยกิู มาซูฮารา, 2546)  
สินค้าท่ีชาวต่างชาติต้องการส่วนใหญ่เป็นของป่าและแร่ธาตุซึ่งมีมากในเขต
อาณาจกัรล้านช้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลุ่มแมน่ า้เหืองและลุม่แมน่ า้หมนั 
 ของป่าในท่ีนีห้มายถึงสตัว์และพืชท่ีมีอยู่ในป่าหรือผลผลิตท่ีได้จากสิ่ง
เหล่านัน้  ซึ่งมีคณุคา่ทางเศรษฐกิจ  แตไ่ม่รวมต้นไม้ในฐานะท่ีเป็นวสัดกุ่อสร้าง  
ของป่าท่ีเป็นสินค้าส าคญัของล้านช้าง  ได้แก่  ก ายาน  คร่ัง นอแรด งาช้าง หนงั
กวาง ชะมดเชียง  ส่วนแร่ธาต ุ ประกอบไปด้วย  ทองค า  เงิน  เหล็ก  ตะกั่วและ
ดีบกุ  ซึ่งได้จากการขุดเหมืองและร่อนแร่ตามริมฝ่ังแม่น า้ในเขตอาณาจกัรล้าน
ช้าง (วรางคณา  นิพทัธ์สุขกิจ, 2550: 27-40) สินค้าทัง้หมดท่ีกล่าวมานีล้้วนแต่
ถือวา่เป็นสินค้าสง่ออกท่ีส าคญัของอาณาจกัรล้านช้าง  
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  เม่ือพิจารณาถึงต าแหน่งท่ีตัง้ของชุมชนโบราณบ้านอาฮีซึ่งอยู่ในเขต
ลุ่มแม่น า้เหืองตอนกลางแล้ว  พบว่าในบริเวณนีเ้ป็นแหล่งแร่ธาตสุ าคญั  แม้ไม่
ปรากฏหลกัฐานร่วมสมยั  แตก็่มีหลกัฐานในยคุหลงัซึง่สะท้อนให้เห็นว่าชาวบ้าน
อาฮีและชาวบ้านใกล้เคียงเคยมีการร่อนทองในแมน่ า้เหืองช่วงหน้าแล้ง เชน่ บ้าง
หรือเลียงซึ่งเป็นอุปกรณ์ร่อนทอง  วิธีการและภูมิปัญญาการร่อนทองในแม่น า้
เหือง เป็นต้น (เสล่ียง  สิทธ์ิเทียมทอง, 2558)  และในพืน้ท่ีบ้านวงัเป่งซึ่งอยู่ห่าง
จากบ้านอาฮีไปทางทิศตะวนัตกราว 10 กิโลเมตร  ก็มีเร่ืองเล่าในท้องถ่ินว่ามีขมุ
ทองและเส้นทางขนทองอยู่ในพืน้ท่ีหบุเขาทางทิศใต้ของหมู่บ้าน (ไพรัตน์ ตญัญา
ภกัดิ์, 2559)   นอกจากนี ้ ยงัมีรายงานว่าในพืน้ท่ีลุ่มน า้เหืองและลุ่มน า้หมนัเคย
มีการเลีย้งคร่ังจ านวนมาก (เอเจียน แอมอนิเย, 2539: 209-213)  และมีการพบ
อปุกรณ์ท่ีใช้ในการถลุงเหล็กในอดีตอีกด้วย  ซึ่งทรัพยากรทางธรรมชาติเหล่านี ้
น่าจะถกูน ามาเป็นสินค้าเพ่ือส่งส่วยและส่งขาย/แลกเปล่ียนให้แก่พ่อค้าชาวกรุง
ศรีอยธุยา  จนเป็นปัจจยัท่ีสง่ผลให้ชมุชนมีความรุ่งเรืองอีกทางหนึง่ 
  ความรุ่งเรืองของชุมชนโบราณบ้านอาฮีในอดีตยงัถูกถ่ายทอดเป็นเร่ือง
เล่ามขุปาฐะของชาวบ้านอาฮีในปัจจบุนั  ซึ่งเล่าสืบตอ่กนัมาว่าบริเวณบ้านอาฮี
เคยเป็นท่ีตัง้ของเมืองโบราณท่ีมีช่ือว่า “เมืองตมู” มาก่อน มีผู้ปกครองช่ือพระยา
สุนทรจกัษ์  ภรรยาช่ือนางพรหมจารี  ต่อมาทัง้สองเกิดผิดใจกัน  เน่ืองจากพระ
ยาสนุทรจกัษ์นอกใจภรรยา  และขบัไลน่างพรหมจารีออกจากเมือง  จนท าให้เกิด
สงครามขึน้ ในท่ีสุดนางพรหมจารีเอาชนะพระยาสุนทรจกัษ์ได้ (สญัญา  สิทธิ, 
2559)  เร่ืองเล่าดงักล่าวแม้จะเป็นเพียงนิทานมุขปาฐะแต่ก็สะท้อนให้เห็นถึง
ความทรงจ าท้องถ่ินท่ีมีตอ่ความรุ่งเรืองของชมุชนโบราณบ้านอาฮีในอดีตได้เป็น
อยา่งดี 
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  นอกจากนี ้ นิทานดงักลา่วยงัถกูน ามาใช้ในการอธิบายท่ีมาของภูมินาม
ท้องถ่ินบ้านอาฮีว่า  นางพรหมจารียังมีพ่ีชายท่ีอยู่บ้านนาแก่งม้า พ่ีชายนาง
พรหมจารีได้น าแกงม้ามาให้นางพรหมจารีกิน  แต่นางพรหมจารีซึ่งมีศกัดิ์เป็น
น้องสาวหรือ “อา” บอกพ่ีชายว่า “อาฮิกิน” (แปลว่า อาไม่กิน)  คนท่ีอยู่ใกล้ๆ ได้
ยินเสียงนางพูดว่า “อาฮิกิน”  จึงเรียกหมู่บ้านนีว้่า “บ้านอาฮิ”  นานเข้าจึงได้
เพีย้นมาเป็นช่ือ “บา้นอาฮี” อยา่งท่ีเรียกกนัในปัจจบุนั (สญัญา  สิทธิ, 2559)  แต่
อย่างไรก็ดี  ท่ีมาของช่ือบ้านอาฮีนัน้ยังไม่มีการสรุปแน่ชัดว่ามีท่ีมาจากอะไร  
เน่ืองจากวา่เป็นช่ือเก่าแก่ท่ีมีการเรียกมาช้านานแล้ว 
  
ชุมชนโบราณบ้านอาฮีกับเหตุการณ์ศึกเจ้าอนุวงศ์ในลุ่มแม่น า้เหือง 
  ในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 24 ในอาณาจกัรล้านช้างได้เกิดความวุ่นวาย
ทางการเมืองขึน้  เน่ืองจากราชส านักกรุงธนบุรีท่ีมีศูนย์กลางอยู่ท่ีลุ่มแม่น า้
เจ้าพระยาและเป็นศูนย์กลางการปกครองแห่งใหม่แทนกรุงศรีอยุธยา  ได้ยก
กองทัพขึน้มาโจมตีเมืองเวียงจันทน์ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของราชส านักล้านช้าง  โดยมี
เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก เป็นแม่ทัพ  ท าสงครามเข้ายึดราชส านักเมือง
เวียงจนัทน์ได้  ทลูเชิญพระเจ้าสิริบุญสารพร้อมด้วยพระราชวงศ์ส่วนหนึ่งลงไป
ยังกรุงธนบุรีในปี พ.ศ.2322 แล้วตัง้พระยาสุโพ  ขุนนางเมืองเวียงจันทน์เป็น
ผู้ รักษาเมือง (เตมิ วิภาคย์พจนกิจ, 2540: 102)  และคงมีผู้คนส่วนหนึ่งท่ีหลบหนี
ภยัสงครามขึน้เขาเข้าป่ากลบัลงมาตัง้ถ่ินฐานตามเดมิ   
   ต่อมาในช่วงปี พ.ศ.2369-2371 เจ้าอนุวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์ของ
ราชอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ในฐานะประเทศราชของกรุงเทพมหานคร  
ครองราชย์ตัง้แต่ปี พ.ศ.2346-2370 เป็นพระโอรสของเจ้าสิริบุญสาร  เดิมถูก
เชิญมาชุบเลีย้งในฐานะพระโอรสของเจ้าประเทศราชท่ีกรุงธนบุรี  ต่อมา
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พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชได้โปรดฯ ให้เจ้าอนวุงศ์ซึ่งเป็น
พระโอรสของเจ้าสิริบุญสารกลับไปเวียงจันทน์  ภายหลังจากเจ้าอินทวงศ์
สิน้พระชนม์  เจ้าอนวุงศ์จึงได้รับโปรดเกล้าเป็นพระมหากษัตริย์กรุงเวียงจันทน์
ตอ่จากพระเชษฐาในปี พ.ศ.2347 เจ้าอนวุงศ์ได้ปฏิบตัิราชการบ้านเมืองมีความ
ดีความชอบมาแต่ครัง้รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เเละ 
รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวัจึงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัย
เป็นอนัมาก  เม่ือมีข้อราชการขึน้กราบบงัคมทลูฯ ก็ทรงเห็นชอบตามนัน้ (สรุศกัดิ์  
ศรีส าอาง, 2545: 246-249)   
  แตเ่ม่ือภายหลงัพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลยัเสด็จสวรรคต
ในปี พ.ศ.2367 ความสมัพนัธ์ระหว่างราชส านกัทัง้สองก็ไม่ค่อยมีความราบร่ืน
เท่าใดนกัด้วยสาเหตุหลายประการ โดยเฉพาะการสักเลกของผู้แทนราชส านัก
สยามในหัวเมืองอีสาน (ธวัช  ปุณโณทก, 2526: 80-81)  จนกระทั่งในปี พ.ศ.
2369  เจ้าอนวุงศ์ได้น ากองทพัลาวเข้ามากวาดต้อนชาวลาวทางฝ่ังขวาแมน่ า้โขง
และหมายจะยกลงไปตีกรุงเทพมหานคร  ท าให้เกิดสงครามระหว่างล้านช้างกับ
สยามขึน้   
  กองทัพเวียงจันทน์น าโดยเจ้าอนุวงศ์ได้น าไพร่พลจากเมืองต่างๆ ใน
ปกครองยกลงไปจนถึงเมืองนครราชสีมา  ยึดเมืองนครราชสีมาได้  ต่อมาเม่ือ
ทราบข่าวว่ากองทัพกรุงเทพฯ ยกขึน้มาจึงถอยทัพกลับมาตัง้รับศึกอยู่ท่ีเมือง
หนองบวัล าภ ู สว่นเจ้าอนวุงศ์ไปตัง้คา่ยคอยดสูถานการณ์ศกึท่ีช่องข้าวสาร   ใน
ขณะเดียวกันก็มีทหารส่วนหนึ่งราว 200 คน ยกจากเมืองเวียงจนัทน์เข้ามาทาง
เมืองแก่นท้าวและเมืองด่านซ้าย  เพ่ือจะยกทพัลงไปทางเมืองหล่มสกัและเมือง
เพชรบรูณ์เพ่ือสมทบกบักองทพัของเจ้าราชวงษ์ (เหง้า) ท่ีเมืองสระบรีุ (จดหมาย
เหตรัุชกาลท่ี 3 เลม่ 3, 2530: 33-34)  
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  การท่ีกองทัพจากเวียงจันทน์ยกผ่านมาทางลุ่มน า้เหืองไม่ปรากฏ
หลกัฐานแน่ชดัว่าเกิดเหตกุารณ์อะไรขึน้บ้างกับเมืองแก่นท้าวและชมุชนโบราณ
บ้านอาฮี  แต่หลงัจากท่ีกองทพัเวียงจนัทน์เพล่ียงพล า้จนต้องถอยมาตัง้ทัพรับ
ศึกท่ีเมืองหล่มสัก  ก็พยายามสั่งให้ขุนนางและทหารจากเวียงจันทน์และจาก
เมืองน่านซึ่งถกูเจ้าอนุวงศ์ส่งสาส์นขอความร่วมมือก่อการเร่งกวาดต้อนไพร่พล
ชาวเมืองในเขตนี ้ เชน่ เมืองนครไทย  เมืองดา่นซ้าย  เมืองแก่นท้าว  เมืองห าและ
เมืองน า้ปาด  เป็นต้น  เพ่ือน าข้ามแม่น า้โขงลงไปยงัเมืองเวียงจนัทน์และเมือง
น่าน  ซึ่งชุมชนท่ีถูกกวาดต้อนก็รวมถึงบริเวณชุมชนโบราณบ้านอาฮีด้วย  แต่
ท้ายท่ีสดุเจ้าราชวงษ์ก็สัง่เผาเมืองหล่มสกัและกวาดต้อนชาวเมืองลงมายงัเมือง
เลย  ก่อนท่ีจะถูกกองทัพกรุงเทพฯ ติดตามมาทัน  จนเจ้าราชวงษ์ต้องหนีไป
รวมอยูก่บัเจ้าอนวุงศ์ท่ีช่องข้าวสาร (ธีระวฒัน์  แสนค า, 2556: 113-126) 
  ในเอกสารจดหมายเหต ุ“ราชการทพัเมืองเวียงจนัทน์ ฉบบั 11”  ซึ่งเป็น
เอกสารราชงานราชการทพัของแม่ทัพนายกองท่ีส่งไปทูลเกล้าฯ ถวายรายงาน
พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หัวในปี พ.ศ.2370  ได้มีข้อความรายงานได้
กล่าวถึงขนุนางเมืองน่านได้ลงมากวาดต้อนผู้คนบริเวณลุ่มแม่น า้เหืองเพ่ือช่วย
กองทพัเวียงจนัทน์  ดงัปรากฏข้อความในจดหมายเหตวุ่า 
 

   อน่ึง หลวงมะหาดไท เมืองพิไช แสนไชวง เมืองตาก ซ่ึงข้าพะ
เจ้าให้ถือหนังสือไปถึงพญาชุมภู เมืองละคร ราชวงเมืองน่าน 
กลบัมาแจ้งความกบัข้าพเจ้าว่า อ้ายอณุเวียงจนัสัง่ไปถึงพญาน่าน
ว่าครอบครัวแขวงเมืองน ้าปาด แขวงเมืองห า แขวงเมืองแก่นท้าว 
แลแขวงเมืองทงัปวง ถ้าแลสมกักบัเมืองน่านก็ให้เมืองน่านเอาไปไว้
เถิด ถ้าครัวข้ามน ้าของไปแล้ว เปนของพ่อ ถ้าครัวยงัไม่ได้ข้ามน ้า
ของเป็นของลูก เมื่อราชวงยกมาจากเมืองน่านนั้น พญาน่ารได้
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ก าชบัราชวงมาว่า ถา้แลกองทพัไทยกมา แต่ 4-5 พนั เขาจะยใุห้เข้า
หนา้ อย่าใหร้าชวงเชื่อตรึกตรองดูใหจ้งดี ถา้แลใหมี้คนยกมาถึง 2-3 
หมื่น ก็ใหร้าชวงม่ิหนงัสือไปถึงพญาน่าร ๆ จะรีบยกมาโดยเรว 

  อน่ึง แสนจิตมะโน เมืองน่ารมาถวายเอาครัวเมืองน าปาดไป 
พญาขติัยะนอกราชการราชวง ท้าวเชียงควั ท้าวเชียงเกษ แสนโกฏิ 
แสนละคร ทาวศร่ิจัก เพียวง ครัวชายหญิง ไหญ่น้อย 332 คน ช้าง 
15 ช้าง ครั้งหน่ึงกับครัวไพร่บ้านพลเมืองอีกครั้งหน่ึง ชาย-หญิง 
ไหญ่นอ้ย 352 คน ช้าง 20 ช้าง แลว้เรียกเอาเงินถ่ายโทษตวัชายเด็ก 
หญิงเด็กคล 2 บาท ชายสกรร หญิงสกรรเสมอคล 1 ต าลึง แลครัว
ซ่ึงข้าพเจ้ามีหนงัสือคุมไว้เมืองแก่นท้าว บ้านอาฮี ทารีย, ปากมัน 
แขวงเมืองหล่มศกั, ด่านซ้ายบ้าง ชายหญิงใหญ่น้อย 700 เสด แสน
จิตมะโน นายน้อย กวาษเอาไปถึงบ้านเมืองท่าล่ิเรงใล่ลงไปบ้านบ่อ
แตน ข้าพเจ้าให้หลวงมหาดไทเมืองพิไช ให้แสนไชยวงเมืองตาก ไป
ต่อว่า ก็ท าให้ครัวมาไม นายน้อยกบับ่าวแสนจิตมะโน เอาช้างของ
ครัวไป 80 ช้าง กับปืน 58 บอก เรียกเอาเงินทายโทษตัวชายเดก 
หญิงเดก คล 2 บาท ชายสกรร หญิงสกรร เสมอคล 1 ต าลึง แต่ครัว
เมืองน ้าปาด เมืองห า เมืองแก่นท้าว แลแขวงเมืองทัง้ปวง ข้าพเจ้า
สืบรู้ว่า เมืองน่ารกกวาษเอาไปแต่ก่อนเปนอนัมาก หลวงมหาดไท
เมืองพิไชจึงภาตวัราชวงเมืองน่ารมาหาข้าพเจ้าๆ จึงว่า ราชวงษครั้ง
นี้ก็มีความชอบอยู่แล้ว ซ่ึงจะเอาครัวไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน สมเด็จพระ
พทุธิเจ้าอยู่หวัไปนัน้หาเห็นชอบไม่ ไห้คืนครัวมาอยู่บ้านเรือนยงัเก่า
นัน้ แลจะมีความชอบ ราชวงจึงคืนครัวใหบ้้าง  

                    (จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 3 เลม่ 3, 2530: 107-108) 
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  เอกสารจดหมายเหตุ “ราชการทัพเมืองเวียงจันทน์ ฉบบั 11”  ถือเป็น
หลกัฐานประวตัิศาสตร์ท่ีปรากฏช่ือ “บ้านอาฮี” ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุเทา่ท่ีผู้ เขียนค้นพบ
ในขณะค้นคว้าศึกษาและเรียบเรียงบทความนี ้ จากหลกัฐานดงักล่าวแสดงให้
เห็นวา่ชมุชนท่ีอยูใ่นลุ่มแม่น า้เหืองล้วนแตไ่ด้รับผลกระทบจากสงครามในปี พ.ศ.
2370  โดยถูกกวาดต้อนออกจากชุมชนเดิมไปยงัเมืองน่าน  แต่ว่ากองทพัเมือง
น่านถกูกองทพักรุงเทพฯ ติดตามมาทนัผู้คนในละแวกนีจ้ึงยงัไม่ถกูกวาดต้อนไป
จนถึงเมืองน่าน  ผู้ เขียนสนันิษฐานว่ามีความเป็นไปได้ว่ามีผู้คนอีกส่วนหนึ่งหนี
การถกูกวาดต้อนขึน้ไปอยู่ตามหบุเขา  ดงัปรากฏความทรงจ าในท้องถ่ินท่ีเล่าสืบ
ตอ่กนัมาว่าเคยมีร่องรอยบ้านเก่า หลายแห่งอยู่ในพืน้ท่ีหุบเขาในเขตต าบลอาฮี
และต าบลน า้ทูนซึ่งอยู่ติดกับชุมชนโบราณบ้านอาฮี  เช่น  บ้านเก่ากกจ าปา  
บ้านเก่าโคก  เป็นต้น (ไพรัตน์  ตัญญาภักดิ์, 2559 ; เสล่ียง  สิทธ์ิเทียมทอง, 
2559)  
  นอกจากนี ้ ยงัมีความเป็นได้ว่าการกวาดต้นผู้คนในครัง้นัน้น่าจะมีการ
เผาท าลายบ้านเรือนและยุ้ งฉางด้วย  เพ่ือเป็นการมิให้ข้าศึกได้ใช้เป็นท่ีตัง้มั่น  
ดงัเชน่ท่ีเจ้าราชวงษ์เมืองเวียงจนัทน์สัง่ให้จดุไฟเผาคา่ย  เผายุ้งข้าว  เผาเรือนใน
เขตเมืองเลยในช่วงเวลาใกล้เคียงกนั (จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 3 เล่ม 3, 2530: 28)  
จนท าให้ชุมชนโบราณบ้านอาฮีและใกล้เคียงถูกทิง้ร้างไปในชั่วระยะเวลาสัน้ๆ  
เพราะปรากฏร่องรอยชุมชนขนาดเล็กท่ีถูกทิง้ร้างจนเหลือเพียงร่องรอยเศษ
ภาชนะดินเผาประเภทตา่งๆ ท่ีมีอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 23-24 กระจายอยู่หลาย
แหง่ริมฝ่ังแมน่ า้เหืองใกล้เคียงกบับ้านอาฮี  เชน่  บ้านเก่าแก้งก้อม  บ้านเก่าเมือง
ตูม  เป็นต้น (เสล่ียง  สิทธ์ิเทียมทอง, 2559)  ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าในช่วงเวลา
ดงักล่าวนอกจากจะมีการกวาดต้อนผู้คนไปแล้วยงัมีการเผาท าลายบ้านเรือน



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560 

110 

และยุ้งฉาง  และมีความเป็นไปได้ว่าศาสนสถานท่ีปากน า้พานก็น่าจะถกูท าลาย
และทิง้ร้างในชว่งเวลาดงักล่าวนีด้้วย 
  แต่อย่างไรก็ดี  เม่ือกองทัพกรุงเทพฯ สามารถติดตามการกวาดต้อน
ผู้คนในลุ่มแม่น า้เหืองโดยกองทพัเมืองน่านได้แล้ว  ก็ได้มีการติดตามและเกลีย้
กลอ่มผู้คนให้กลบัเข้ามาตัง้ถ่ินฐานอยู่บริเวณภมูิล าเนาเดิมของตน  บางชมุชนก็
คงมีผู้ คนกลับมาตัง้ถ่ินฐานอยู่ตามเดิมและมีการใช้ช่ือหมู่บ้านเก่าเร่ือยมา  
อย่างเช่น  บ้านอาฮี  บ้านเม่ียง และบ้านท่าล่ี  เป็นต้น  ในขณะเดียวกันก็มีอีก
หลายชมุชนท่ีถกูทิง้ร้างไป 
 
ชุมชนบ้านอาฮีในต้นพุทธศตวรรษที่ 25 
  หลงัจากเหตกุารณ์ความไม่สงบในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 ยุติลง  
พืน้ท่ีอาณาจกัรล้านช้างก็มีผู้คนอยู่เบาบางเพราะถูกกวาดต้อนลงไปอยู่ในเขต
ลุ่มแม่น า้เจ้าพระยาและแม่น า้สาขา  เมืองเวียงจันทน์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของ
อาณาจกัรก็ถกูเผาท าลาย  เมืองแก่นท้าวซึง่เคยเป็นหวัเมืองใหญ่ก็ถกูลดสถานะ
ลงมาเป็นเพียงเมืองบริวารของเมืองเพชรบูรณ์  ร่วมกับเมืองหล่มสักและเมือง
เลย (ขวญัเมือง  จนัทโรจนี, 2534: 18)  ในขณะท่ีชุมชนบ้านอาฮีซึ่งมีการฟื้นตวั
ขึน้มาใหม่หลงัจากถูกท าลายทิง้ร้างไปในช่วงเวลาสัน้ๆ กลางปี พ.ศ.2370 ก็มี
ผู้คนกลบัมาโดยเฉพาะในช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 25 
  เอเจียน แอมอนิเย (ETIENNE  AYMONIER) นกัส ารวจชาวฝร่ังเศสซึ่ง
ต้องการส ารวจหาศิลาจารึกในลาวและอีสาน  ซึ่งอยู่ในเขตอิทธิพลเขมรโบราณ
มาก่อน  คณะส ารวจของเอเจียนได้เร่ิมต้นส ารวจในเดือนกันยายน พ.ศ.2425  
เสร็จสิน้ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2426  ตอ่มาในปี พ.ศ.2438 รายงานฉบบันีจ้งึได้รับ
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การตีพิมพ์เผยแพร่  โดยในช่วงต้นปี พ.ศ.2426 คณะส ารวจของเอเจียนได้
เดนิทางมาท่ีเมืองเลย  เมืองดา่นซ้ายและเมืองแก่นท้าว   
  ในการส ารวจครัง้นีแ้อมอนิเยได้เดินทางผ่านบริเวณบ้านอาฮีเม่ือวันท่ี 
13 มีนาคม 2426  และได้บนัทกึข้อมลูเก่ียวกบับ้านอาฮีไว้ว่า  “...ต่อไปพวกเขาก็
ข้ามน ้าเหืองอีกเป็นครั้งที่ 2 แล้วปีนข้ึนเนินเขาหินทราย  เพื่อไปหยุดพกัที่บ้าน
ฮาฮี (Ban Ha Hi) เวลา 6 โมงเย็น หมู่บ้านนี้มีกระท่อมคนลาวอยู่ 10 หลัง  
ข้ึนกบัแก่นท้าวหรือเมืองหล่ม” (เอเจียน แอมอนิเย, 2539: 212)  แม้ว่าในบนัทึก
จะเขียนเป็น “Ban Ha Hi” ท าให้ผู้แปลต้องแปลว่า “บ้านฮาฮี”  แตเ่ม่ือพิจารณา
จากข้อมลูการเดินทางของแอมอนิเยพบว่า  บ้านฮาฮีนีเ้ป็นหมู่บ้านเดียวกบับ้าน
อาฮี   สาเหตท่ีุมีการเขียนเป็นช่ือบ้านฮาฮีนัน้ผู้ เขียนเช่ือว่าน่าจะเกิดจากการฟัง
ส าเนียงท่ีผิดพลาดแล้วน ามาบันทึก  จึงท าให้ข้ อความท่ีบันทึกมีความ
คลาดเคล่ือน  ทัง้นีเ้น่ืองจากว่าเช่ือบ้านอาฮีนัน้ปรากฏมาตัง้แต ่พ.ศ.2370 เป็น
อยา่งน้อยแล้ว 
  จากข้อมูลในบันทึกการส ารวจข้างต้นจะเห็นได้ว่าในปี พ.ศ.2426  
ชุมชนบ้านอาฮีมีบ้านเรือนตัง้อยู่เพียง 10 หลังคาเรือนเท่านัน้  ซึ่งถือว่าเป็น
ชมุชนท่ีมีขนาดเล็กมาก  ท่ีเป็นเช่นนีค้งเป็นเพราะผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากศึกเจ้า
อนวุงศ์ พ.ศ.2370 ท่ีมีการกวาดต้อนผู้คนและท าลายบ้านเรือนยุ้งฉางก็เป็นได้ 
   ในปี พ.ศ.2432 ราชส านักกรุงเทพฯ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัได้พยายามปฏิรูปการปกครองท้องถ่ินโดยมีการตัง้มณฑล
ลาวพวนขึน้  และมีการตัง้อ าเภอขึน้อยู่ในสงักดัเมืองเลยจ านวน 3 อ าเภอ  ได้แก่  
อ าเภอกดุป่อง (อ าเภอเมืองเลย)  อ าเภอทา่ล่ี  และอ าเภอนากอก (คณะกรรมการ
ฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุฯ, 2544: 71)  มีการตัง้มณฑลอุดร พ.ศ.
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2442 แทนมณฑลลาวพวน  และเมืองเลยก็ขึน้กับมณฑลอุดร  (เตช  บุนนาค, 
2532: 634-638)   
  ต่อมาในปี พ.ศ.2446 ราชส านกักรุงเทพฯ กับฝร่ังเศสได้ท าอนุสัญญา
ยินยอมให้พืน้ท่ีฝ่ังขวาแม่น า้โขงระหว่างเขตเมืองหลวงพระบางกับเมืองพิชัยลง
มาจนถึงแม่น า้เหืองให้อยู่ภายใต้กับปกครองของฝร่ังเศส (ชาญวิทย์  เกษตรศิริ, 
2554: 109-112)  ท าให้ท่ีท าการอ าเภอนากอก ซึ่งตัง้อยู่ในพืน้ท่ีดงักล่าวต้องได้
ย้ายท่ีท าการมาอยู่ท่ีบ้านอาฮีทางฝ่ังขวาแม่น า้เหืองแทน  จึงมีการตัง้บ้านอาฮี
เป็นอ าเภออาฮีแทนอ าเภอนากอกเป็นการชัว่คราว  ภายหลงัจึงมาการยบุอ าเภอ
อาฮีลงเป็นต าบลขึน้กับอ าเภอท่าล่ี (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและ
จดหมายเหตฯุ, 2544: 71)  ซึง่ตัง้อยูห่า่งจากบ้านอาฮีเพียง 11 กิโลเมตร 
  การย้ายท่ีท าการอ าเภอนากอกมาตัง้อยู่ท่ีบ้านอาฮีและการยกบ้านอาฮี
ขึน้เป็นอ าเภออาฮีนัน้  ได้สะท้อนให้เห็นว่าในช่วงหลัง พ.ศ.2426 น่าจะมีผู้คน
เข้ามาตัง้ถ่ินฐานบริเวณบ้านอาฮีเพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลงัการ
ท าอนสุญัญายินยอมให้พืน้ท่ีฝ่ังขวาแม่น า้โขงระหว่างเขตเมืองหลวงพระบางกบั
เมืองพิชยัลงมาจนถึงแม่น า้เหืองให้อยู่ภายใต้กับปกครองของฝร่ังเศส  น่าจะมี
ผู้คนจากทางฝ่ังซ้ายแม่น า้เหืองอพยพข้ามมาอยูฝ่ั่งขวาเพิ่มมากขึน้  เน่ืองจากไม่
ต้องการท่ีจะอยู่ใต้การบังคับของฝร่ังเศส  เหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนีเ้คย
เกิดขึน้มาแล้วกรณีเมืองเชียงคานใน พ.ศ.2436 (เติม วิภาคย์พจนกิจ, 2542: 
275)  ดงัข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ชาวบ้านว่ามีผู้คนท่ีอาศยัอยู่หมู่บ้านต่างๆ 
สองฝ่ังแม่น า้เหืองในเขตต าบลอาฮีกับเขตเมืองแก่นท้าวส่วนใหญ่เป็นญาติพ่ี
น้องกนั (สญัญา  สิทธิ, 2559 ; เสล่ียง  สิทธ์ิเทียมทอง, 2559)  ด้วยเหตนีุจ้งึท าให้
บ้านอาฮีกลายเป็นชุมชนระดับหมู่บ้านท่ีมีขนาดใหญ่และมีความส าคัญทาง
ประวตัศิาสตร์  เศรษฐกิจและสงัคมวฒันธรรมเร่ือยมาจนถึงปัจจบุนั 
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 หากจะกล่าวโดยสรุปเก่ียวกับพฒันาการทางประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินของ
ชุมชนโบราณบ้านอาฮีแล้ว  ก็จะพบว่าชุมชนโบราณแห่งนีเ้ร่ิมมีหลักฐาน
ประวตัิศาสตร์  โบราณคดีและศิลปกรรมท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการตัง้ถ่ินฐานของ
ชุมชนมาตัง้แต่ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 22 เป็นอย่างน้อย  ชุมชนโบราณบ้าน
อาฮีมีพฒันาการของชุมชนเช่ือมโยงกับชุมชนโบราณเมืองแก่นท้าวซึ่งเป็นหัว
เมืองใหญ่ในลุม่แมน่ า้เหือง  ในชว่งพทุธศตวรรษท่ี 23 จนถึงชว่งต้นพทุธศตวรรษ
ท่ี 24  น่าจะเป็นช่วงเวลาท่ีชมุชนโบราณบ้านอาฮีมีการขยายตวัและรุ่งเรืองมาก
ท่ีสดุ  เน่ืองจากบริเวณท่ีตัง้ชุมชนโบราณบ้านอาฮีและลุ่มแม่น า้เหืองเป็นแหล่ง
ของป่าและแร่ธาตซุึ่งเป็นสินค้าส าคญัในช่วงเวลาดงักล่าว  ตอ่มาชมุชนโบราณ
บ้านอาฮีได้เผชิญกับภาวะสงครามในศึกเจ้าอนุวงศ์ พ.ศ.2370  จนท าให้ชุมชน
และศาสนสถานภายในเขตชมุชนถกูทิง้ร้าง  เม่ือเหตกุารณ์ทางการเมืองเป็นปกติ
จึงมีผู้คนกลบัมาตัง้ถ่ินฐานและฟืน้ฟูชมุชนใหม่อีกครัง้ในช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 
25  และเคยมีสถานะเป็นอ าเภออาฮีในช่วงระยะเวลาสัน้ๆ ด้วย 
 จากท่ีผู้ เขียนกล่าวมาข้างต้นก็จะเห็นได้ว่า  ในบริเวณชมุชนบ้านอาฮีได้
มีการพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์  โบราณคดีและศิลปกรรมท่ีน่าสนใจ
มากมาย  ส่วนใหญ่หลกัฐานดงักล่าวถกูรวบรวมไว้ท่ีวดัศิริมงคลและพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินบ้านมัน่ยืน  เร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์ชุมชนโบราณบ้านอาฮีจึงควรแก่
การศกึษาและถ่ายทอด  เพ่ือให้อนชุนรุ่นหลงัได้ศกึษาเรียนรู้ประวตัิศาสตร์ และ
พัฒนาประยุกต์ใช้ข้อมูลนัน้เพ่ือสร้างสรรค์ชุมชนท้องถ่ิน  ควบคู่กับความ
พยายามในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของชมุชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ท่ีก าลังเร่ิมเป็นท่ีรู้จักของนักท่องเท่ียวและปีท่ีผ่านมา
ประเพณีนีก็้ได้รับการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์จากการท่องเท่ียวแห่ง
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ประเทศไทยด้วย  เพ่ือความมัน่คงยัง่ยืนทางสงัคมวฒันธรรมของชมุชนบ้านอาฮี
ตลอดไป 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที ่9 สภาพบา้นเรือนชมุชนบา้นอาฮีในปัจจุบนั (บนัทึกภาพเมื่อ 8 มีนาคม 2559) 
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             สิมโถงในอีสาน: ร่องรอยรสนิยมทางงานช่างพื้นถิน่กับความส าคัญ     
             ทางด้านประวัติศาสตร์และศิลปะอีสาน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            
                   

 

ชวลติ อธิปัตยกุล1 / Chawalit Atipattayakul 
 
 
 บทคัดย่อ      

 บทความเร่ืองนีต้้องการแสดงให้เห็นถึงรูปแบบและลักษณะของ  
“สิมโถง” ว่ามีก่ีรูปแบบและก่ีลกัษณะ ซึ่งในแตล่ะรูปแบบมีรายละเอียดของส่วน
ประดบัแตกตา่งกนัอย่างไรบ้าง ผลการศกึษาพบว่าสิมโถง คือ รูปแบบสิมพืน้ถ่ิน
ของอีสานประเภทหนึ่งท่ีมีพัฒนาการทางงานช่างมาก่อนแบบ “สิมทึบ” ซึ่งใน
อดีตเป็นรูปแบบท่ีนิยมสร้างกันในจงัหวดัร้อยเอ็ด โดยสิมโถงพบได้เป็นจ านวน
มากในแถบพืน้ท่ีอีสานตอนใต้ โดยเฉพาะท่ีจังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ และ
อบุลราชธานี สว่นอีสานตอนกลางพบในจงัหวดั กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม 
ขอนแก่น นครราชสีมา ทัง้นี ้ในบทความเร่ืองนีไ้ด้ก าหนดกลุ่มของสิมโถงตาม
ขอบเขตพืน้ท่ีของแต่ละจังหวัดเป็นเกณฑ์พร้อมๆ กับท่ีได้เรียงตามอายุของ 
สิมโถงแตล่ะหลงั  
ค าส าคัญ: สิมโถง อีสาน พืน้ถ่ิน งานชา่ง 
 

                                                           

1 รองศาสตราจารย์ ดร.ประจ ากลุม่วิชามนษุยศาสตร์ ส านกัวิชาศกึษาทัว่ไป  
  มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี e-mail: chawalit_2513@hotmail.com 

สิมโถงในอสีาน: ร่องรอยรสนิยมทางงานช่างพื้นถิน่ 

กับความส าคัญทางด้านประวัติศาสตร์และศิลปะอีสาน 

Sim-Toang in Isan: Trails of Popular Local Construction 

and Its Importance to Isan History and Art 
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Abstract 
  

This article was focused on how many patterns and figures of Sim-
Toang there were and how they were different in detail and decoration. Sim-
Toang 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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 น าเร่ือง 

 สิ่งก่อสร้างส าคญัอีกประเภทหนึ่งภายในวัดคืออุโบสถ เป็นท่ีส าหรับ
พระสงฆ์ใช้ประกอบท าสงัฆกรรม แตท่ี่ภาคอีสานหรือภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
เรียกว่าสิม สิมอีสานมีภาพชดัเจนในเร่ืองของการแกะสลกัลวดลายประดบัทาง
ขึน้ และขนาดไม่ใหญ่มากนกั แตถ่ึงอย่างไรก็ดีอีสานยงัมีรูปแบบสิมอีกประเภท
หนึ่งท่ีซ่อนตวัอยู่ตามหมู่บ้านท่ีห่างออกไปจากตวัเมือง สิมท่ีกล่าวถึงคือ สิมโถง
ซึ่งหมายถึง อุโบสถท่ีเปิดโล่ง 3 หรือ 4 ด้านพืน้ท่ีใช้สอยบางส่วนของอุโบสถ มี
ลักษณะโล่งมีฝาเพียงด้านเดียวหรือไม่มี (ราชบัณฑิตยสถาน , 2556: 537) 
กล่าวคือ เป็นอาคารก่ออิฐถือปนู หลงัคาจัว่มีชายคาปีกนกย่ืนคลมุรอบด้าน ตวั
สิมตัง้อยู่บนฐานลวดบัว ผนังเปิดโล่งสามด้าน ก่อผนังทึบด้านหลังของพระ
ประธานเพียงด้านเดียว 
 สิมโถงพบเป็นจ านวนมากในแถบอีสานใต้และกลางเป็นล าดบั อาทิเช่น 
จังหวัดศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์  เป็นต้น รูปแบบของสิมโถงถือเป็นแบบ
เฉพาะร่วมท่ีแตล่ะพืน้ท่ีได้สืบทอดการก่อสร้างรสนิยมทางงานช่างได้เป็นอย่างดี 
ดังนัน้จึงได้แบ่งโดยใช้ขอบเขตของพืน้ท่ีในแต่ละจังหวัดเป็นเกณฑ์ซึ่งเรียง
ตามล าดบัอายขุองแตล่ะหลงั ดงันี ้
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6. วดับ้านเวาะ ต าบลคซูอล อ าเภอเมือง จงัหวดัศรีสะเกษ ตัง้เม่ือ พ.ศ. 
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            ภาพที ่17 วดัป่าบา้นชาด ต าบลน ้าค า อ าเภอสวุรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด 
 
 กลุ่มจังหวัดมหาสารคาม 
 1. วดับ้านค้อ ต าบลหนองจิก อ าเภอบรบือ จงัหวดัมหาสารคาม พ.ศ. 
2300 ได้รับวิสงุคามสีมา ก่อนสมยัพระเจ้าตาก (ภาพท่ี 18) 
 2. วดับ้านโด บ้านท่าตมู อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม พ.ศ. 2379 
ได้รับวิสงุคามสีมา (สวุิทย์ จิระมณี, 2531: 131) สมยัรัชกาลท่ี 3 (ภาพท่ี 19) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่18 วดับา้นคอ้ ต าบลหนองจิก 
อ าเภอบรบือ จงัหวดัมหาสารคาม 
ทีม่า: สวิุทย์ จิระมณี. สิมพืน้ถ่ินอีสาน
ตอนกลาง. หนา้ 133. 
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 ภาพที ่19 วดับา้นโด บา้นท่าตูม อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
                 ทีม่า : สวิุทย์ จิระมณี. สิมพืน้ถ่ินอีสานตอนกลาง. หนา้ 132. 
 
 กลุ่มจังหวัดขอนแก่น 
 1.วดัศรีจนัทร์ บ้านโต้น ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ไม่
ทราบปีท่ีสร้าง (ภาพท่ี 20) 
 2.วดับ้านมูลนาค ต าบลโพธ์ิชยั อ าเภอโคกโพธ์ิชยั จงัหวดัขอนแก่น ไม่
ทราบปีท่ีสร้าง (ภาพท่ี 21) 
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ภาพที่ 20 วดัศรีจนัทร์ บา้นโตน้ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 21 วดับา้นมูลนาค ต าบลโพธ์ิชยั อ าเภอโคกโพธ์ิชยั จงัหวดัขอนแก่น 
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ภาพที ่23 วดัใตบู้รพาราม  
ต าบลรตันบรีุ อ าเภอรตันบรีุ  
จงัหวดัสริุนทร์. 

 กลุ่มจังหวัดนครราชสีมา 
 1.วัดบ้านซิน ต าบลค้างพลู อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ไม่
ทราบปีท่ีสร้าง (ภาพท่ี 22) 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 22 วดับา้นซิน ต าบลคา้งพลู อ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสีมา 
 

 กลุ่มจังหวัดสุรินทร์ 
 1.วดัใต้บรูพาราม ต าบลรัตนบรีุ อ าเภอรัตนบรีุ จงัหวดัสริุนทร์ ไม่ทราบ
ปีท่ีสร้าง (ภาพท่ี 23) 
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กลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี 
 1. วดัป่าใหญ่ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี ไม่ทราบปีท่ีสร้าง รือ้ปี 
พ.ศ.2512 (วิโรฒ ศรีสโุร, 2536: 99) (ภาพท่ี 24) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 24 วดัป่าใหญ่ อ าเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี 
                       ทีม่า:  วิโรฒ ศรีสโุร. สิมอีสาน. หนา้ 99. 
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             สิมโถงในอีสาน: ร่องรอยรสนิยมทางงานช่างพื้นถิน่กับความส าคัญ     
             ทางด้านประวัติศาสตร์และศิลปะอีสาน 
 
 ในความเป็นรูปแบบเฉพาะร่วมยังมีความแตกต่างในส่วนของการตกแต่ง

ประดับ 
 จากตวัอย่างสิมโถงในภาคอีสานทัง้หมด 24 หลงัในครัง้นี ้(ภาพท่ี 25) มี
บางหลงัได้รือ้ทบุสร้างขึน้ใหม ่แตส่ว่นใหญ่ยงัคงได้รับการบรูณะใหม ่อยา่งไรก็ดี
ยงัมีเง่ือนไขข้อจ ากดัของการระบ ุพ.ศ. ในการก่อสร้างอยู่เช่นเดียวกัน ทว่าไม่ใช่
ประเด็นส าคญัมากนกั ซึ่งปัญหาดงักล่าวได้ถูกแก้ไขด้วยการใช้วิธีการทางด้าน
ประวัติศาสตร์ศิลปะเข้าช่วย อีกทัง้รวมถึงเอกสารทางด้านประวัติศาสตร์ ซึ่ง
สามารถติดตามรายละเอียดได้ดงัตอ่ไปนี ้
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
ภาพที ่25 หมดุสญัลกัษณ์แสดงถึงต าแหน่งที่ปรากฏตวัอย่างสิมโถงทัง้หมด 24 หลงัในภาค
อีสาน บ่งถึงความหนาแน่น และการกระจายตวัของสายพฒันาการ ในการสืบทอดต่อเนื่อง
ในงานก่อสร้างไดเ้ป็นอย่างดี ทีม่า: Google Earth 
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 เร่ิมจากผังพืน้ในแบบส่ีเหล่ียมผืนผ้า ท าทางขึน้บันไดตรงกลางทาง
ด้านหน้า เฉพาะท่ีท าทางขึน้เยือ้งไปทางขวาพบเพียง 2 หลงัคือท่ีวดักลางโคกค้อ 
อ าเภอยางตลาด และวดัโพธ์ิชยั อ าเภอค ามว่ง จงัหวดักาฬสินธุ์ 
 ส่วนล่าง ฐานนิยมประดบัด้วยบวัลูกแก้ว ส่วนใหญ่มกัยืดฐานบวัคว ่า
ด้านล่างสุดให้สูงขึน้กว่าปกติ (ภาพท่ี 26) แต่รูปแบบดงักล่าวภายหลังได้ถูก
ปรับเปล่ียนให้มีการใช้ระบบหน้ากระดาน 3 ชัน้ซ้อนเข้ามาแทนท่ีบ้างแต่ไม่มาก
นัก เช่นท่ีฐานสิมวัดกลางโคกค้อ อ าเภอยางตลาด และวัดประสิทธ์ิไชยาราม 
อ าเภอเมือง จงัหวดักาฬสินธุ์ ทัง้นี ้(ภาพท่ี 27) ผลของการยืดฐานด้านล่างสงูท า
ให้ฐานของสิมโถงมีความสูงตามแบบเฉพาะร่วม รวมถึงเป็นกลุ่มฐานท่ีนิยมท า
ให้มีขนาดสงูขึน้ซึ่งในภายหลงัฐานในสิมของภาคอีสานได้ถูกปรับเปล่ียนให้เตีย้
ลงเม่ือมีการก่อสร้างสิมแบบฝีมือช่างญวนขึน้เป็นหลงัแรกเม่ือ พ.ศ. 2453 คือท่ี
วดัยอดล าธารรัตนาราม จงัหวดัสกลนคร (ชวลิต อธิปัตยกลุ, 2556: 132) 
 ส่วนประเด็นของการประดบัส่วนฐานท่ีวดักลางโคกค้อ และวดัประสิทธ์ิ
ไชยาราม จังหวัดกาฬสินธุ์  อาจกล่าวได้ว่าเป็นกลุ่มท่ีอพยพเข้ามาจากแหล่ง
พืน้ท่ีอ่ืน ยอ่มท าให้การรับสืบทอดรูปแบบปรับเปล่ียนไปตามรสนิยมท่ีคุ้นชินทาง
เชิงชา่งก็เป็นได้ ซึง่ทัง้นีท้ัง้นัน้ท่ีวดัโพธ์ิชยับ้านหลบุ อ าเภอเมือง และท่ีวดัโพธ์ิชยั
เสมาราม อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสินธุ์ ยงัคงใช้รูปแบบเฉพาะร่วมของฐาน
ยืดสูงแบบดัง้เดิมท่ีนิยมท ามาก่อนหน้านัน้แล้ว และท่ีส าคญัสิมทัง้สองหลงั ท่ี
กล่าวถึงได้มีอายกุารก่อสร้างมากกว่าวดักลางโคกค้อ และวดัประสิทธ์ิไชยาราม 
ยอ่มแสดงให้เห็นถึงรูปแบบของการใช้ฐานหน้ากระดานหรือเส้นลวดบวั 3 ชัน้ ได้
เกิดขึน้ภายหลงัจากการนิยมยืดส่วนล่างของฐานให้สงูขึน้มีการสืบเน่ืองทางรูป
แบบอยา่งชดัเจน 
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             สิมโถงในอีสาน: ร่องรอยรสนิยมทางงานช่างพื้นถิน่กับความส าคัญ     
             ทางด้านประวัติศาสตร์และศิลปะอีสาน 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 26 ฐานบวัคว ่าดา้นล่างยืดสูง ของสิมวดับา้นสะเดา ต าบลโพธ์ิชยั 
            อ าเภออทุมุพรพิสยั จงัหวดัศรีสะเกษ ทีมี่อายเุก่าสดุในกลุ่มสิมโถง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ภาพที ่27 ตวัอย่างของการใช้หนา้กระดานซ้อนกนั ทีว่ดักลางโคกคอ้  
             อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธุ์ 
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ภาพที่ 28 ตวัอย่างรูปแบบการ
ก่อขั้นบนัได ทางด้านข้างของ
สิมโถงที่วดับ้านสะเดา ต าบล
โพธ์ิชัย อ าเภออุทุมพรพิสัย 
จงัหวดัศรีสะเกษ 
 

 ส่วนกลาง บริเวณทางด้านข้างของตวัสิมโถงมกัปล่อยโลง่ในช่วงเสาแรก 
ส่วนช่วงเสาท่ี 2 มกัท าเป็นผนงัก่อแบบขัน้บนัได ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 
รูปแบบ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 1.แบบก่อขัน้บันไดปกติ หมายถึง กลุ่มท่ีก่อผนังทางด้านข้างเป็น
แบบขัน้บนัไดท่ีมีความสูงในแต่ละขัน้เท่ากันได้แก่  1) วัดบ้านสะเดา อ าเภอ
อุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ (ภาพท่ี 28)  2) วัดบ้านสิมเก่า อ าเภอเมือง 
จงัหวดัศรีสะเกษ  3) วดับ้านคูซอล อ าเภอเมือง จงัหวดัศรีสะเกษ  4) วดับ้าน
เวาะ อ าเภอเมือง จงัหวดัศรีสะเกษ  5) วดับา้นมูลนาค อ าเภอโคกโพธ์ิชยั จงัหวดั
ขอนแก่น  6) วดัใต้บูรพาราม อ าเภอรัตนบุรี จงัหวดัสุรินทร์ (ภาพท่ี 29)  7) วดั
บ้านโด อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม  8) วดัห้วยสนกุ อ าเภอธวชับรีุ จงัหวดั
ร้อยเอ็ด ถือเป็นกลุ่มใหญ่สดุและมีอายเุก่าสดุในตวัอย่างทัง้หมดของสิมโถง ชว่ง
ระยะแรกๆ มีการส่งผ่านไปมาในพืน้ท่ีก่อนภายหลงัเร่ิมแพร่กระจายรูปแบบไป
ให้กบัพืน้ท่ีใกล้เคียงซึ่งทัง้อาจมีและไม่มีส่วนเก่ียวข้องกัน แตรู่ปแบบศิลปะเป็น
ตวับ่งถึงสายพฒันาการสืบทอดทางด้านรูปแบบได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าขึน้อยู่
กบัปัจจยัเง่ือนไขของระยะเวลาเป็นตวัก าหนดอยู่บ้างแตไ่ม่ใช่ประเด็นหลักท่ีจะ
ขวางกัน้รสนิยมทางด้านเชิงช่างได้แตอ่ยา่งไร 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560 

141 
    

             สิมโถงในอีสาน: ร่องรอยรสนิยมทางงานช่างพื้นถิน่กับความส าคัญ     
             ทางด้านประวัติศาสตร์และศิลปะอีสาน 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 29 ตวัอย่างรุ่นหลงัการก่อผนงัดา้นข้างแบบขัน้บนัได ทีว่ดัใตบู้รพาราม 
         อ าเภอรตันบรีุ จงัหวดัสริุนทร์ 
 
 2.แบบก่อขั ้นบันไดตามความหนาของอิฐ  หมายถึง กลุ่มท่ีก่อ
ขัน้บนัไดแต่ใช้ความหนาของก้อนอิฐท าเป็นขัน้บนัได ย่อมท าให้การหยักหรือ
ขัน้บนัไดมีไมน้่อยไปกว่า 6 ขัน้ ขึน้ไป กลุม่นีพ้บเฉพาะในเขตจงัหวดักาฬสินธุ์ถือ
ได้ว่าเป็นรูปแบบเฉพาะร่วมของการก่อผนงัขัน้บนัไดดงักล่าวก็ได้ เป็นต้นว่า 1) 
วดัโพธ์ิชยั บ้านหลบุใน ต าบลหลุบ อ าเภอเมือง (ภาพท่ี 30)  2) วดัโพธ์ิชยัเสมา
ราม บ้านเสมา ต าบลหนองแปน อ าเภอกมลาไสย  3) วัดประสิทธ์ิไชยาราม 
ต าบลล าปาว อ าเภอเมือง 4) วดักลางโคกค้อ ต าบลยางตลาด อ าเภอยางตลาด 
5) วดัโพธ์ิพิพฒันาราม บ้านสงูเนิน ต าบลเนินยาง อ าเภอค าม่วง (ภาพท่ี 31) 6) 
วดัโพธ์ิชยั บ้านนาทนั อ าเภอสมเด็จ  การรับสง่ผ่านทางด้านรูปแบบเห็นได้อย่าง
ชดัเจนในการก่อขัน้บนัได ซึ่งมีต้นแบบมาจากวดัโพธ์ิชยัหลบุใน  
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ภาพที ่30 ตวัอย่างของตน้แบบการก่อขัน้บนัไดแบบใช้ความหนาของอิฐท าเป็นขัน้วดัโพธ์ิชยั 
บา้นหลบุใน ต าบลหลบุ อ าเภอเมือง จงัหวดักาฬสินธุ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 31 ตวัอย่างการก่อผนงัแบบขัน้บนัไดรุ่นหลงัทีว่ดัโพธ์ิพิพฒันาราม บา้นสูงเนิน 
    ต าบลเนินยาง อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสินธุ์ 
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ภาพที ่32 ตวัอย่างการก่อผนงั
ในช่วงเสาที ่2 วดัโนนผ้ึง  
บา้นโนนผ้ึง ต าบลโนนสงั 
อ าเภอกนัทรารมย์  
จงัหวดัศรีสะเกษ 

 3. แบบก่อผนังในช่วงเสาที่ 2  หมายถึง กลุม่ท่ีใช้การก่อขัน้บนัไดทาง
ด้านข้าง 1 ขัน้ แล้วต่อด้วยการก่อผนังสูงระดับเดียวกับผนังด้านหลังของท่ี
ประดษิฐานพระพทุธรูปหรือพระประธาน พบด้วยกนัจ านวน 4 หลงั ได้แก่  1) วดั
โนนผ้ึง บ้านโนนผึง้  ต าบลโนนสงั อ าเภอกันทรารมย์ จงัหวดัศรีสะเกษ (ภาพท่ี 
32 )  2) วัดไตรภูมิ บ้านผือฮี ต าบลดงแดง  อ าเภอจตุรพักตร์พิมาน  จังหวัด
ร้อยเอ็ด  3) วดัศรีสขุ บ้านขอ่ย ต าบลหนองหิน อ าเภอเมืองสรวง จงัหวดัร้อยเอ็ด 
4) วดัป่าบ้านชาด  ต าบลน า้ค า  อ าเภอสวุรรณภูมิ  จงัหวดัร้อยเอ็ด (ภาพท่ี 33) 
การก่อผนงัแบบไมมี่ขัน้บนัไดหรือไมมี่ขัน้บนัไดในช่วงเสาท่ี 2 ถือเป็นกลุ่มท่ีนิยม
ในเขตพืน้ท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการด้านรูปแบบของสิมโถง
จากมีขัน้บนัไดเร่ิมถูกลดความนิยมก่อนจะก่อเป็นผนงัแตไ่ม่ทึบ  ขณะเดียวกัน
การประดบัท่ีด้านหน้าของเสาร่วมระหว่างทางเข้า ได้มีการประดบัโก่งคิว้ ฮงัผึง้
แกะสลกัไม้ขึน้มาเฉพาะในร้อยเอ็ด ซึ่งจากหลกัฐานอายุการก่อสร้างของสิมโถง
เหล่านี ้ถือได้ว่าสร้างมาก่อนการก่อสร้างสิมทึบในเขตเดียวกัน ทัง้นีรู้ปแบบการ
ตกแตง่ทางด้านข้างของสิมได้เร่ิมเกิดขึน้ในจงัหวดัศรีสะเกษก่อนท่ีจะส่งผ่านไป
ยงัพืน้ท่ีใกล้ดงักลา่ว 
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ภาพที ่33 ตวัอย่างการก่อผนงัในช่วงเสาที ่2 รุ่นหลงั เร่ิมมีการประดบัโกงค้ิวและฮงัผ้ึง  
ทางดา้นหนา้วดัป่าบา้นชาด ต าบลน ้าค า อ าเภอสวุรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด 
 
 4. แบบก่อขัน้บันไดตัง้แต่ช่วงเสาที่  1 เป็นต้นไป หมายถึง กลุ่มท่ี
ก่อขัน้บนัไดตัง้แตใ่นช่วงเสาท่ี 1 ในขนาดของขัน้บนัไดท่ีมีความสงูเท่ากนัเร่ือยไป
จนถึงช่วงเสาท่ี 2 พบเพียง 2 หลัง คือ 1) วัดบ้านส้มป่อยน้อย ต าบลส าโรง 
อ าเภออทุมุพรพิสยั จงัหวดัศรีสะเกษ (ภาพท่ี 34) 2) วดัศรีจนัทร์ บ้านโต้น ต าบล
ในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น (ภาพท่ี 35) ทัง้ 2 หลงัไม่มีส่วนเก่ียวข้อง
สัมพันธ์กันด้วยแต่อย่างใด ด้วยอายุของสิมโถงท่ีบ้านส้มป่อยสร้างในสมัย
รัชกาลท่ี 3 ส่วนสิมโถงท่ีบ้านโต้น จังหวัดขอนแก่น เป็นรูปแบบใหม่ซึ่งไม่เคย
ปรากฏมาก่อนอาจเป็นไปได้ว่าสร้างขึน้ในช่วงหลงั ทัง้นีด้ไูด้จากการก่อฐานสิม
ใช้เส้นลวดบวัปลายงอน 3 เส้นซ้อนกันในแบบฐานเตีย้ จึงกล่าวได้ว่าอาจสร้าง
หลงัสิมวดับ้านส้มป่อยหรืออาจร่วมสมยัไม่มากก็น้อยก็ย่อมเป็นได้ อย่างไรก็ดี
การก่อผนงัขัน้บนัไดทางด้านข้างของสิมโถงวัดบ้านส้มป่อยนัน้ยังสามารถท า
ความเข้าใจได้ว่าช่างสร้างเพ่ือให้เป็นหลงัขนาดเล็ก แตด้่วยรสนิยมทางเชิงชา่งท่ี 
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 นิยมการท าขัน้บนัไดประดบัทางด้านข้างจึงท าให้สิมหลงัดงักล่าวท าขัน้บันได  

2 ขัน้ ก่อนท่ีจะก่อด้วยผนงัปิดล้อมบริเวณต าแหน่งพระประธานในช่วงเสาท่ี 2 
ซึง่การก่อผนงัในช่วงเสาท่ี 2 มีความนิยมมาก่อนหน้านัน้แล้ว คือท่ีวดับ้านสะเดา 
และวดับ้านโนนผึง้ในจังหวัดศรีสะเกษก่อนจะได้สืบทอดต่อเน่ืองไปจนถึงหลัง
สดุท้ายท่ีพบคือสิมโถงท่ีบ้านคซูอลในจงัหวดัเดียวกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 34 ตวัอย่างการก่อผนงัแบบขัน้บนัไดทีว่ดับา้นสม้ป่อยนอ้ย ต าบลส าโรง 
        อ าเภออทุมุพรพิสยั จงัหวดัศรีสะเกษ 
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ภาพที ่36 รูปแบบพิเศษในการ
ก่อผนงัทางดา้นขา้งในช่วงเสา 
ที ่2 ที ่วดับา้นซิน ต าบลคา้งพลู 
อ าเภอโนนไทย จงัหวดั
นครราชสีมา 
ทีม่า: กรมศิลปากร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่35 ตวัอย่างอีกรูปแบบทีเ่ร่ิมจากการก่อผนงัแบบขัน้บนัไดตัง้แต่ช่วงเสาแรกเป็นต้นไป
ทีว่ดัศรีจนัทร์ บา้นโตน้ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
 

 5.แบบก่อเป็นรูปโค้ง เป็นรูปแบบเฉพาะของการก่อผนงัในช่วงเสาท่ี 2 
ของสิมโถงท่ีมีรูปแบบการก่อโค้งคือ วดับ้านซิน ต าบลค้างพลู อ าเภอโนนไทย 
จงัหวดันครราชสีมา (ภาพท่ี 36) หากกล่าวในทางเทคนิคเชิงช่างอาจกล่าวได้ว่า
เป็นหลังท่ีมีการฉาบพอกปูนเพิ่มขึน้จากขัน้บนัไดก็เป็นได้ ซึ่งเช่ือว่าขึน้อยู่กับ
เง่ือนไขอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีส่งผลให้ช่างคิดสร้างสรรค์ดดัแปลงจากรูปแบบนิยม
ดัง้เดมิท่ีปรากฏมาก่อนหน้านัน้ 
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  ส่วนบน  โครงสร้างหลังคาเป็นหลักฐานท่ียากต่อการตรวจสอบ 

กล่าวคือ ในสภาพปัจจุบนัเช่ือว่าได้ผ่านการซ่อมบูรณะมาหมดแล้วทุกหลงั ซึ่ง
บางแห่งไม่เหลือร่องรอยให้เห็น ดังนัน้จึงเป็นการยากท่ีจะระบุถือหลังคามี
รูปแบบอย่างไร ด้วยโครงสร้างเหล่านีมี้การตกเติมเข้าไปได้ทกุเม่ือ แตอ่ยา่งไรก็ดี
ท าให้ทราบว่าหลงัคามกันิยมท าแบบผืนเดียวมากกว่าแบบซ้อนชัน้ และนิยมท า
ปีกนกย่ืนคลมุทัง้หมด เป็นต้น 
 
สิมโถงกับหลักฐานทางด้านประวัตศิาสตร์ในการตัง้ถิ่นฐาน 
 หลกัฐานสิ่งก่อสร้างอาคารโดยเฉพาะสิมโถงในภาคอีสานท่ีได้กล่าวมา
ข้างต้นเป็นสิ่งท่ีสอดคล้องกับประวัติศาสตร์ในการตัง้ถ่ินฐานของผู้คนในภาค
อีสานได้เป็นอย่างดี ผู้ เขียนจึงเช่ือว่าสิ่งเหล่านีเ้ป็นหลกัฐานท่ีสนบัสนนุถึงการมี
สายพฒันาการสืบเน่ืองทางงานช่างตามช่วงระยะเวลาทางประวตัิศาสตร์ท่ีผ่าน
มา ซึง่นา่จะมีบทบาทส าคญัอีกประการหนึง่  
 จากเอกสารทางด้านประวัติศาสตร์ เม่ือตรวจสอบกับช่วงอายุในการ
ปรากฏรูปแบบสิมโถงในแต่ละพืน้ท่ี เม่ือวิเคราะห์จากข้อมูลสถานท่ีโดยเฉพาะ 
ช่วงเวลาท่ีสร้างในแต่ละแห่งสอดรับกับเอกสารทางด้านประวัติศาสตร์ได้เป็น
อย่างดี  ทัง้นี ้เอกสารทางประวตัิศาสตร์กล่าวไว้ว่า เมืองศรีสะเกษถูกตัง้ขึน้เป็น
ครัง้แรกในสมัยรัชกาลท่ี 1 เม่ือ พ.ศ.2325 (เติม วิภาคย์พจนกิจ, 2557: 124) 
ก่อนหน้านัน้เป็นเมืองมาก่อนคือขขุนัธ์กบัศรีสะเกษ โดยมีกลุ่มกยุ (กวย) อพยพ
มารว่มกบัคนในพืน้ถ่ินคือเขมรในครัง้ท่ีเวียงจนัทน์แตกเม่ือ พ.ศ. 2302 (ไพฑรูย์ 
มีกุศล, 2533: 16 – 18) ในครัง้นัน้ กลุ่มกุยกระจายไปตามเมืองพิมาย รัตนบุรี  
สงัขะ ขขุนัธ์ และศรีสะเกษ ตามท่ีกล่าวมา ฉะนัน้ สิมโถงหลงัแรกท่ีบ้านสะเดามี
อายกุารก่อสร้างเม่ือ พ.ศ.2335 อยา่งช้าสดุ จงึเช่ือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างแบบสิมโถง
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ในยคุแรกๆ  ในภาคอีสาน ซึ่งส่งผลให้มีการสืบเน่ืองทางงานช่างกระจายออกไป
โดยรอบของพืน้ท่ีบริเวณเดียวกนัและรวมถึงใกล้เคียง  
 สิมโถงในช่วงเวลาหลังจากสมัยรัชกาลท่ี 1 เร่ือยไปจนถึงรัชกาลท่ี 5 
ในช่วงเวลานีเ้กิดกลุ่มท่ีน่าสนใจอีกกลุ่มหนึ่งคือในแถบจังหวัดร้อยเอ็ดได้เร่ิม
ปรากฏการก่อสร้างสิมโถงแบบมีการประดับโก่งคิว้ ฮังผึง้ และรวมถึงคนัทวย
รองรับโครงสร้างทางด้านข้างเพิ่มเข้ามา เห็นได้ชดัว่าการประดบัดงักล่าวเกิดขึน้
ภายหลงัจากการปรากฏของสิมโถง และถึงแม้ว่าประวตัิศาสตร์การตัง้เมืองของ
จงัหวดัร้อยเอ็ดและอ าเภอสวุรรณภูมิในปัจจบุนั เร่ิมก่อตัง้ชดัเจนเม่ือ พ.ศ.2330 
(เพิ่งอ้าง: 164) แต่เม่ือมีการตรวจสอบสิ่งก่อสร้างอาคารประเภทสิมได้พบสิมท่ี
วดัไตรภูมิคณาจารย์  บ้านตากแดด  อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด น่าจะ
สร้างขึน้พร้อมกับการตัง้วัดหรือไม่เกินเพดานอายุการสร้างเม่ือ พ.ศ.2341  
(สวุิทย์ จิระมณี, 2531: 67)  ซึ่งถือเป็นอายท่ีุเก่าสุดในสิมแบบก่อผนงัทึบแบบมี
มุขหน้าบริเวณช่วงเสาร่วมทางด้านหน้าประดับโก่งคิว้ ฮังผึง้ และด้านข้าง
ประดบัคนัทวย อนัเป็นลกัษณะของสิมแบบก่อผนงัทึบ  

ทัง้นี ้ต่อมาในภายหลงัรูปแบบการสร้างสิมแบบดงักล่าวข้างต้นได้รับ
ความนิยมสร้างกันอย่างแพร่หลาย ตวัอย่างอาทิ วัดเสมาบ้านท่าค้อ สร้างใน 
พ.ศ.2385 (เพิ่งอ้าง: 85) วดัราษีไศล สร้างเม่ือ พ.ศ.2431 (วิโรฒ ศรีสุโร, 2536: 
230) วดัศรีฐาน พ.ศ.2398 (ฐานข้อมลูทางด้านศลิปกรรม และสถาปัตยกรรมพืน้
ถ่ิน, ม.ป.ป.) และวดัจกัรวาลพินิจ สร้าง พ.ศ.2451 ( วิโรฒ ศรีสุโร, 2536: 224)  
ทัง้หมดอยู่ในจงัหวดัร้อยเอ็ด ทางด้านจงัหวดัอุบลราชธานีได้แก่ วดัใต้ยางขีน้ก 
สร้างเม่ือ พ.ศ.2413 (ฐานข้อมูลทางด้านศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมพืน้ถ่ิน, 
ม.ป.ป.) วดัแจ้ง สร้าง พ.ศ.2431 ( วิโรฒ ศรีสุโร, 2536: 243) วดับ้านต าแย เม่ือ
พ.ศ.2417 (เพิ่งอ้าง: 249) ส่วนจงัหวดัมหาสารคามได้แก่วดัเจริญผล พ.ศ.2379 
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             สิมโถงในอีสาน: ร่องรอยรสนิยมทางงานช่างพื้นถิน่กับความส าคัญ     
             ทางด้านประวัติศาสตร์และศิลปะอีสาน 
 
 (สวุิทย์ จิระมณี, 2545: 290) วดัเครือวลัย์ สร้างพ.ศ.2435 (เพิ่งอ้าง) และวดัมหา

ผล เม่ือ พ.ศ. 2443 (เพิ่งอ้าง) 
 
บทสรุป 
 แม้ว่าจะมีการพบหลกัฐานสิ่งก่อสร้างอาคารประเภทสิมในภาคอีสาน
อย่างมากมาย ในทางกลับกันไม่ได้มีการให้ความส าคญักับความเป็นมาหรือ
แหล่งท่ีมาของสายพฒันาการเท่าท่ีควร เห็นได้ชดัจากการน าเสนอเร่ืองราวของ
นิทานปรัมปราเก่ียวกับอดีตของเมืองนัน้ๆ มากกว่าการตรวจควบคู่ไปกับทั ง้
ประวตัิศาสตร์และหลกัฐานจากงานศิลปกรรม ในท่ีนีภ้าพรวมของกลุ่มรูปแบบ
สิมโถงได้ประเด็นท่ีชดัเจนขึน้ ในช่วงการปรากฏก่อนการสร้างสิมทึบแบบมีมุข
หน้า ประดบัโก่งคิว้ คนัทวย ในอีสานโดยเฉพาะในบริเวณพืน้ท่ีจงัหวดัร้อยเอ็ด 
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนับแต่สมัยรัชกาลท่ี 1 สิมแบบพืน้ถ่ินอีสานได้
ก่อก าเนิดเกิดขึน้แล้วจึงมีการพัฒนาการสืบทอดต่อเน่ือง ดังท่ีเห็นได้จาก
หลกัฐานท่ีกลา่วมาข้างต้น 
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ไกรฤกษ ์ศิลาคม1 / Krairoek Silakhom 
 

 
 บทคัดย่อ      
 

บทความวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทของพระเจ้าไชย
เชษฐาธิราชในด้านการท านุบ ารุงพระพทุธศาสนาในดินแดนล้านช้างสองฝ่ังโขง 
และศกึษาแรงจงูใจท่ีเป็นมลูเหตใุห้พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรงบ าเพ็ญพระราช
กรณียกิจดงักล่าว วิธีการศกึษาคือ การวิจยัเชิงเอกสารร่วมกบัการวิจยัเชิงส ารวจ 
ผลการวิจัยพบว่า พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชเป็นกษัตริย์ลาวพระองค์หนึ่งท่ีมี
บทบาทส าคญัต่อการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาในแถบลุ่มแม่น า้โขง พระองค์
ทรงมีมหาปณิธานต่อพุทธภูมิตามคติค าสอนของพระพุทธศาสนา อันเป็น
แรงจูงใจให้พระองค์ทรงบ าเพ็ญบารมี 10 ประการอย่างยิ่งยวด และได้ส่งผล
อย่างส าคัญท่ีท าให้พระพุทธศาสนาในแถบสองฝ่ังแม่น า้โขงเจริญรุ่งเรือง 
พระองค์ทรงอุปถัมภ์การสร้างวัด การสร้างพระพุทธรูป การบูรณะพระธาตุท่ี
ส าคญัไว้เป็นจ านวนมาก โดยร่องรอยหลกัฐานดงักล่าวปรากฏทัง้ท่ีเมืองหลวง

                                                           

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจ ากลุม่วิชามนษุยศาสตร์ ส านกัวิชาศกึษาทัว่ไป มหาวิทยาลยั 
   ราชภฏัอดุรธานี e-mail: tai_udru@hotmail.com  

 

พระเจ้าไชยเชษฐาธริาช: โพธกิษัตริย์ 

กับการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาที่สองฝั่งโขง 
 

King Xetthathirat: The Buddhist King and His Support 

to Buddhism along Mekong River 
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พระบาง เมืองเวียงจนัทน์  และภาคอีสานตอนบนของไทยในจงัหวัดหนองคาย 
บงึกาฬ หนองบวัล าภ ูเลย สกลนคร และอดุรธานี  
ค าส าคัญ:  บทบาท  แรงจงูใจ  พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช  พระพทุธศาสนา   
                   สองฝ่ังโขง 
 

Abstract 
  

This research was to examine: 1) King Xetthathirat’s role in 
supporting Buddhism in former Lan Xang Kingdom of Laos along Mekong 
River, and 2) King Xetthathirat’s inspiration in supporting Buddhism in 
former Lan Xang Kingdom of Laos along Mekong River. These were done 
through documentary research and survey research in order to acquire the 
reliable data. 
 The results revealed that king Xetthathirat was a Lao king who had 
an important role in supporting Buddhism along Mekong River. He had a 
great intention and definite attitudes with the existence of the Lord Buddha 
and also his teaching, so these inspired him to perform ten meritorious acts 
regularly and conscientiously. The king’s great belief and faith also 
supported Buddhism along Mekong River to be prosperous. He fostered 
to build temples, construct Buddha images and renovate many important 
stupas. These were evidenced by Buddhist trails in Luang Prabang and 
Vientiane of Laos and in upper Northeastern Thai provinces like Nongkhai, 
Bueng Kan, Nong Bua Lamphu, Loei, Sakon Nakhon and Udon Thani.                 
Keywords: Role, Inspiration, King Xetthathirat, Buddhism, Mekong River 
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1.บทน า 
 พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชเป็นวีรกษัตริย์ท่ีได้รับการยกย่องอย่างสูงจาก
คนชาติลาวและเป็นกษัตริย์เพียงไมก่ี่พระองค์ของลาวท่ีได้รับการยอมรับจากคน
ไทย พระองค์เป็นกษัตริย์ท่ีทรงพระบรมเดชานุภาพมากพระองค์หนึ่งท่ีสามารถ
ต่อกรกับพม่าได้ และถือเป็นพันธมิตรส าคญัของราชอาณาจักรอยุธยาในการ
ร่วมต่อต้านการขยายอ านาจของพม่า ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นนีป้รากฏ
ออกมาในลักษณะของการขอพระเทพกษัตรี พระราชธิดาของสมเด็จพระมหา
จกัรพรรดิ์แห่งกรุงศรีอยุธยามาเป็นมเหสีของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช และการ
สร้างพระเจดีย์ศรีสองรักขึน้ท่ี อ.ด่านซ้าย จ.เลย เพ่ือเป็นสักขีพยานในการ
แบง่ปันเขตแดนกนัและเป็นสญัลกัษณ์แหง่มิตรภาพระหว่างกนั  

พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้เผชิญกบัการขยายอ านาจของพม่าหลายครัง้ 
แตพ่ระองค์ก็สามารถน าพาอาณาจกัรล้านช้างผ่านพ้นวิกฤตไิด้ด้วยอบุายวิธี สิ่ง
ท่ีน่าสนใจยิ่งไปกว่านัน้คือ ในขณะท่ีพระองค์ทรงเผชิญกับศกึสงครามอยู่ตลอด
รัชสมยัของพระองค์นัน้ กลบัพบว่า พระองค์ได้ทรงท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา
ควบคูก่นัไปด้วย พระองค์ได้อปุถมัภ์การสร้างวดัวาอาราม การสร้างพระพทุธรูป 
และการบูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุไว้เป็นจ านวนมาก เม่ือตรวจสอบทัง้ภาค
เอกสารและการลงพืน้ท่ีส ารวจท าให้พบว่า มีหลกัฐานท่ีบ่งบอกถึงผลงานด้าน
การสง่เสริมพระพทุธศาสนาของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช โดยท่ีปรากฏพทุธสถาน 
กระจายอยูท่ัง้สองฝ่ังแมน่ า้โขง2อยู่เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะในพืน้ท่ีแถบอีสาน  

                                                           
2 สองฝ่ังโขงในงานวิจยันี ้แบง่เป็น 2 สว่น กลา่วคือ สว่นท่ีเป็นฝ่ัง ส.ป.ป.ลาว หมายถึง  
เมืองหลวงพระบางและเมืองเวียงจนัทน์   และฝ่ังไทย หมายถึง  ภาคอีสานตอนบนของ
ไทย  คือจงัหวดัหนองคาย บงึกาฬ หนองบวัล าภ ูเลย สกลนคร และอดุรธานี   
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ตอนบน  คือ  จ.เลย จ.หนองบวัล าภู จ.อดุรธานี  จ.สกลนคร  จ.หนองคาย  และ 
จ.บงึกาฬ 

ด้วยเหตนีุผู้้วิจยัจึงสนใจท่ีจะศกึษาบทบาทของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
ท่ีมีต่อการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาในแถบสองฝ่ังโขงบริเวณพืน้ท่ีอีสาน
ตอนบน รวมทัง้การศึกษาถึงแรงจูงใจท่ีท าให้พระองค์สนพระทยัต่อการด าเนิน
พระราชกรณียกิจดังกล่าวด้วย  ซึ่งผู้ วิจัยพบข้อมูลว่าแรงจูงใจส าคญัท่ีท าให้ 
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรงมีพระราชศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง 
ก็เพราะพระองค์ทรงปรารถนาพุทธภูมิในโลกหน้า  และแนวทางท่ีจะท าให้
พระองค์บรรลถุึงความปรารถนาดงักล่าวได้ก็คือ  การบ าเพ็ญบารมี 10 ประการ 
ดงัจะได้อธิบายในล าดบัถดัไป  
 
2.พุทธภูมิกับการบ าเพ็ญบารมี 10 ประการ 
 แนวคิดเร่ือง “พุทธภูมิ” ถือเป็นหลักการอย่างหนึ่งในค าสอนของ
พระพทุธศาสนาท่ีเก่ียวข้องกับแนวทางการบ าเพ็ญเพียรบารมีเพ่ือเป็นพระพุทธ
เจ้าในโลกหน้า อีกทัง้เป็นแนวทางปฏิบตัิส าหรับบคุคลท่ีมีความกล้าหาญในการ
ปรารถนาท่ีจะเป็นพระโพธิสัตว์  แล้วได้มีการสั่งสมบารมีเพ่ือจะได้ตรัสรู้เป็น 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า (พระธรรมปิฎก3(ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2546) โดยท่ี 
ค าสอนเร่ืองนี ้ ปรากฏอยู่ในพระสูตรช่ือ ขุททกนิกาย อปทาน พุทธวรรคท่ี 1 
พทุธาปทานท่ี 1 ซึง่วา่ด้วยเหตท่ีุจะท าให้ส าเร็จเป็นพระสพัพญัญพูทุธเจ้า โดยมี
ข้อความบางตอนท่ีส าคญัดงันี ้

“...ชนเหล่าใดสร้างสมกุศลสมภารในพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ยงั
ไม่ได้โมกขธรรมในศาสนาของพระชินเจ้า ชนเหล่านั้นเป็น

                                                           
3 ปัจจบุนัด ารงสมณศกัดิ์ท่ี สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ประยทุธ์ ปยตฺุโต) 
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นกัปราชญ์โดยมุข คือ การตรัสรู้นัน้แล แม้มีอธัยาศยั มีก าลงัมาก มี
ปัญญาแก่กล้า ย่อมได้บรรลุความเป็นพระสพัพญัญูด้วยเหตุแห่ง
ปัญญา แม้เราเป็นธรรมราชาผู้สมบูรณ์ด้วยบารมี 30 ทศั ปรารถนา
เป็นพระพทุธเจ้า ในพระพทุธเจ้าองค์ก่อนๆ นบัไม่ถ้วน... เราให้ทาน
ทีค่วรให้แล้ว บ าเพ็ญศีลโดยไม่เหลือ ถึงทีส่ดุเนกขมัมบารมีแล้ว พึง
ได้บรรลุสมัโพธิญาณอันอุดม เราเรียนถามบัณฑิตแล้ว ท าความ
เพียรอย่างสูงสดุ ถึงทีส่ดุขนัติบารมีแล้ว พึงไดบ้รรลสุมัโพธิญาณอนั
อุดม เรากระท าอธิษฐานจิตมั่นคงแล้ว บ าเพ็ญสจัจบารมีถึงที่สุด 
เมตตาบารมีแล้วพึงได้บรรลุสัมโพธิญาณอันอุดม เราเป็นผู้มีใจ
เสมอในอารมณ์ทั้งปวงคือ ในลาภ ความเสื่อมลาภ สุข ทุกข์ 
สรรเสริญ และนินทา พึงได้บรรลุสมัโพธิญาณอนัอุดม...” (ขุ.อป. 
32/1/1-6) 

 
จากข้อความในพระสูตรข้างต้นแสดงว่า เหตุแห่งการได้ส าเร็จเป็น

พระพุทธเจ้าหรือพุทธภูมินัน้ก็คือ การสร้างหรือการบ าเพ็ญบารมี ซึ่งหมายถึง 
“การมีปฏิปทาอนัยวดยิ่ง” หรือ “การมีคณุธรรมท่ีประพฤติปฏิบตัิอย่างยิ่งยวด” 
กล่าวคือ การมีความดีท่ีผ่านการบ าเพ็ญอย่างพิเศษเพ่ือบรรลซุึ่งจดุหมายอนัสูง 
เช่น การท่ีจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า มี 10 ประการ ซึ่งบารมีทัง้ 10 ประการ
ประกอบด้วยข้อปฏิบตัิดงันี ้(พระธรรมปิฎก (ประยทุธ์ ปยตฺุโต ), 2546)  

 1. ทาน (การให้ การเสียสละ) 
  2. ศีล (การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย ความประพฤตดีิงามถกูต้องตาม
ระเบียบวินยั) 

 3. เนกขมัมะ (การออกบวช ความปลีกตวัปลีกใจจากกาม) 
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  4. ปัญญา (ความรอบรู้ ความหยัง่รู้เหตผุล เข้าใจสภาวะของสิ่งทัง้หลาย
ตามความเป็นจริง) 

5. วิริยะ (ความเพียร ความแกล้วกล้า ไม่เกรงกลัวอุปสรรค พยายาม
บากบัน่อตุสาหะ) 
  6. ขันติ (ความอดทน ความทนทานของจิตใจ สามารถใช้สติปัญญา
ควบคมุตนให้อยูใ่นเหตผุล) 
  7. สจัจะ (ความจริง คือ พดูจริง ท าจริง และจริงใจ) 
  8. อธิษฐาน (ความตัง้ใจมั่น การตดัสินใจเด็ดเดี่ยว วางจุดหมายแห่ง
การกระท าของตนไว้แน่นอน) 
  9. เมตตา (ความรักใคร่ ความปรารถนาดี คิดเกือ้กูลให้ผู้ อ่ืนและเพื่อน
ร่วมโลกทัง้ปวงมีความสขุ) 
  10. อเุบกขา (ความวางใจเป็นกลาง เท่ียงธรรม ไมเ่อนเอียงไปด้วยความ
ยินดียินร้าย) 
 

การบ าเพ็ญบารมี 10 ประการนีต้้องกระท าใน 3 ระดับ คือ 1. ระดับ
บารมี ได้แก่ การสร้างความดีในระดบัพืน้ฐาน หรือขัน้ต้น  2. ระดับอุปบารมี 
ได้แก่ การสร้างความดีในระดบักลาง หรือ บารมีขัน้รอง หรือบารมีขัน้จวนสูงสุด 
กล่าวคือ บารมีท่ีบ าเพ็ญยิ่งกว่าระดบับารมีตามปกติ แต่ยงัไม่ถึงท่ีสุดท่ีจะเป็น
ปรมัตถบารมี และ 3. ระดบัปรมัตถบารมี ได้แก่ บารมียอดเย่ียม บารมีระดับ
สูงสุด สูงกว่าอุปบารมี ตวัอย่างเช่น  สละทรัพย์ภายนอกเป็นทานบารมี   สละ
อวัยวะเป็นทานอุปบารมี สละชีวิตเป็นทานปรมัตถบารมี  และหากสามารถ
บ าเพ็ญทัง้ 10 บารมี ครบ 3 ขัน้ข้างต้น ก็จะเรียกกันว่า “บารมี 30 ทัศ” หรือ 
“บารมี 30 ถ้วน”  (ข.ุพทฺุธ. 33/1/414; ข.ุจริยา. 33/36/596)  ซึ่งหลกัการบ าเพ็ญ
บารมีทัง้ 10 ประการดงักล่าวมาได้กลายเป็นแรงผลกัดนัส าคญัท่ีท าให้พระเจ้า
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ไชยเชษฐาธิราชมุ่งมัน่กับการท านบุ ารุงพระพทุธศาสนา ดงัท่ีมีหลกัฐานปรากฏ
ทัง้ทาง โบราณวตัถุ โบราณสถาน และผลงานด้านศิลปกรรมในแถบสองฝ่ังโขง 
ทัง้ท่ีเมืองหลวงพระบาง และเวียงจนัทน์ของลาว รวมถึงในจงัหวดัตา่งๆ ของภาค
อีสานตอนบนของไทย   

ลกัษณะดงักล่าวมาในข้างต้นสอดคล้องกับ “ทฤษฎีทางจิตวิทยาเร่ือง 
แรงจูงใจ” (Motive)  ซึ่ง “แรงจูงใจ” ถือเป็นพลงัผลักดนัท่ีท าให้คนมีพฤติกรรม 
และยังเป็นการก าหนดทิศทางและเป้าหมายของพฤติกรรมนัน้ด้วย คนท่ีมี
แรงจงูใจสงูจะใช้ความพยายามในการกระท าไปสู่เปา้หมายโดยไมล่ดละ แตค่นท่ี
มีแรงจงูใจต ่า จะไม่แสดงพฤติกรรมหรือไม่ก็ล้มเลิกการกระท าไปในท่ีสุด เหตนีุ ้
แรงจงูใจจึงถือเป็นสิ่งหนึ่งท่ีควบคมุพฤติกรรมของมนษุย์ โดยท่ี โลเวลล์ (Lovell, 
1980: 109) ได้ให้ความหมายของแรงจงูใจว่า “เป็นกระบวนการที่ชกัน าโน้มน้าว
ให้บคุคลเกิดความมานะพยายามเพือ่ที่จะสนองตอบความต้องการบางประการ
ให้บรรลผุลส าเร็จ” ขณะท่ีดอมแจน (Domjan 1996: 199) อธิบายว่า “การจูงใจ
เป็นภาวะในการเพ่ิมพฤติกรรมการกระท ากิจกรรมของบุคคลโดยบุคคลจงใจ
กระท าพฤติกรรมนัน้เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายที่ต้องการ” 

แรงจูงใจดงักล่าวสามารถเกิดขึน้ได้ทัง้จาก แรงจูงใจภายใน (Intrinsic 
Motivation) ได้แก่ การจูงใจท่ีเกิดจากแรงผลักดันภายในตัวบุคคล กล่าวคือ 
ความต้องการ เจตคติ และความสนใจ  และ แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic 
Motivation) ได้แก่ แรงจงูใจท่ีเกิดจากสิ่งเร้าภายนอกมากระตุ้นให้บคุคลอ่ืนท าใน
สิ่งท่ีตนเองต้องการ ดงัแนวคิดของ สกินเนอร์ (Skinner, 1938) ท่ีกล่าวว่า “การ
กระท าใดๆ ถา้ไดร้ับการเสริมแรง ย่อมมีแนวโน้มใหเ้กิดการกระท านัน้ๆ อีก ส่วน
การกระท าใดๆ ที่ไม่มีการเสริมแรงย่อมมีแนวโน้มให้ความถี่ของการกระท านัน้ๆ 
ค่อยๆ สลายไปในทีส่ดุ” (นิธิพฒัน์ เมฆขจร, 2557)    
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3.พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชกับมหาปณิธานพุทธภูมิ 
 จากการท่ีผู้วิจยัได้ศึกษาศิลาจารึกท่ีสร้างขึน้ในรัชสมยัของพระเจ้าไชย
เชษฐาธิราชพบว่า พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเก่ียวกบัการท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนานานัปการ โดยเฉพาะการสร้างพระพุทธรูป การสร้างวัดวา
อาราม การบูรณปฏิสงัขรณ์วดัและพระธาต ุและการอุทิศข้าโอกาสแก่วดั4 เพ่ือ
คอยปรนนิบตัิรับใช้พระสงฆ์ในวดั ผู้ ท่ีเป็นข้าโอกาสนีไ้มต้่องถกูทางการเกณฑ์ไป
ท างานอย่างอ่ืน เว้นแตมี่ศกึสงคราม เชน่ ในศลิาจารึกวดัจอมมณีกล่าวว่า “ถา้มี
ศึกสงครามให้เกณฑ์ทาสโอกาสเข้ากองทพัได้” หรือ ในจารึกวดัศรีเมืองระบุว่า 
“เจ้าบา้นเจ้าเมืองผู้ใดก็ดี อย่าได้บอกเวียกบ้านเวียกเมืองแก่เขานี ้เศิกมนัมายึด
เอาหากจักบอก ผู้ใดม้างพระราชอาชญาเสีย ให้มนัไปตกมหาอเวจีอย่ารู้ออก” 
(ธวชั ปณุโณทก, 2530: 127)  

ขณะท่ีในจารึกวัดมณีเชษฐาราม ได้ระบุไว้อีกว่า “พระเจ้าไชยเชษฐา 
ธิราชไดส้ัง่ใหพ้ระยานครและพระยาทัง้หลายดูแลท านบุ ารุงการพระศาสนาในวดั
มณีเชษฐาตราบเท่าเข้าสู่ 5,000 ปี” (สรุศกัดิ ์ศรีส าอาง, 2545: 115) นอกจากนัน้ 
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชยงัมีการอุทิศถวายนาจงัหนั5  และอุทิศถวายพืชผลอัน
เกิดจากท่ีดินดงักล่าวแก่วัดด้วย ซึ่งจากพระราชกรณียกิจดงักล่าวมาเป็นสิ่งท่ี
แสดงถึงพระราชศรัทธาอย่างแน่นแฟ้นของพระองค์ท่ีมีต่อพระพุทธศาสนา 
โดยเฉพาะในหนังสือประวัติวัดองค์ตือ้มหาวิหารท่ีได้กล่าวถึงความปรารถนา
พทุธภมูิของพระเจ้าไชยเชษฐาไว้วา่ 

                                                           
4 ข้าโอกาส หมายถึง เลกวดั หรือ บคุคลที่พระมหากษัตริย์หรือเจ้านายอทุิศให้แกว่ดั 
5 นาจงัหนั หมายถึง พืน้ที่นารวมทัง้ประชาชนในเขตนาจงัหนัที่พระมหากษัตริย์หรือเจ้านาย 
  อทุิศให้แก่วดั โดยมีสงัฆการี หรือผู้บริหารฝ่ายฆราวาสดแูลเก็บผลประโยชน์เพื่อใช้บ ารุงวดั 
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“พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช พระมหากษัตริย์ลาว พระองค์มีศรัทธา
อย่างแรงกล้าปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้า จึงได้ตัง้ความเพียร 
และการเสียสละอย่างสูง  ที่จะสร้างพระพุทธรูปทองหล่อให้ใหญ่
ที่สดุ พระองค์จบัพระขรรค์ด้วยมือเบื้องซ้าย เบื้องขวารับเอาเบ้าต้ม
ทองที่ก าลังแดงและร้อนที่ช่างยื่นให้พระองค์ โดยที่พระองค์ไม่มี
ความรู้สึกร้อนเลยจนทองหมด ส่วนที่เหลือก็หล่อพระพทุธรูปได้อีก 
3 องค์ คือพระสุก พระใส และพระเสริม” (พระมหาผ่อง ปิยะทีโร 
(สะมาเลิก), ม.ป.ป.) 

 
 นอกจากประวตัิวดัองค์ตือ้ข้างต้นแล้ว ผู้วิจยัยงัพบข้อความในจารึกของ 
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชหลายแหง่ท่ีบง่บอกถึงแนวคิดเร่ืองการปรารถนาพุทธภูมิ 
และการยดึมัน่ในหลกัการปกครองแบบ “ธรรมราชา” ของพระองค์ อาทิ  

1.ศิลาจารึกวดัศรีคูณเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย ซึ่งก าหนด
อายุไว้ว่าสร้างขึน้เม่ือปี พ.ศ.2103 มีข้อความระบุว่า “ศุภมศัดุพระราชอาชญา
ลายจุ้มสมเด็จบรมบพิตรพระเจ้าตน6 เป็นพระชื่อ สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช  
ตนประกอบด้วยปสาทศรัทธาในพุทธศาสนาจึงประสิทธ์ิอาชญาไว้...” (ธวัช  
ปณุโณทก, 2530: 258) 

2.ศิลาจารึกวัดถ า้สุวรรณคูหา 1 อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวล าภู ซึ่ง
ก าหนดอายไุว้ว่าสร้างขึน้เม่ือ พ.ศ.2106  มีข้อความระบวุ่า “ศรีศภุมงัคลกถาราช
อาชญา มหาสมมติเทวราชตน เสวยพิภพในศรีสตันาคนหุตมหานครราชธานี 
นามชื่อพระไชยเชษฐาธิราช ตนประกอบด้วยทศราชธรรมสิบประการ มี
ศรัทธาในพทุธศาสนา...” (ธวชั ปณุโณทก, 2530: 254) 
                                                           
6 สรรพนามของ กษัตริย์ พระสงฆ์ พระพทุธรูป  ในที่นีห้มายถงึ สรรพนามของกษัตริย์ 
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3.ศลิาจารึกวดัถ า้คหูา 2 อ.สวุรรณคหูา จ.หนองบวัล าภ ู ซึง่ก าหนดอายุ
ไว้ว่าสร้างขึน้เม่ือ พ.ศ.2115  สมยัพระเจ้าสมุงัคลโพธิสตัว์ มีข้อความระบวุ่า “...
ใหเ้ขตวดักลวมป่าทัง้สี่ด้านแลด้านแลพนัวา  เป็นเขตรัตนตรัยแก้วทัง้สาม ให้นา
ทนั นาแพงเมือง นาไก่เข่ีย กับนาอันพระไชยเชษฐาเจ้าให้แต่ก่อนน้ัน พืชทัง้
มวลมีต้นว่า พร้าว ตาล หวานส้ม หมาก พลู อนัมีในเขตให้เป็นอุปการแก่แก้ว
ทัง้สามในวดัสพุรรณคูหา ข้อย7 กับพระสัพพัญญูเจ้า8  มีส่ีครัว ท้าวขุนผู้ใด
อย่ามาคลุบอย่าชิงเอา ท้าวมาลุนขุนมาใหม่อย่าให้มล้างพระราชอาชญา...” 
(ธวชั ปณุโณทก, 2530: 272)  

4. จารึกพระธาตศุรีสองรัก อ.ดา่นซ้าย จ.เลย ซึ่งก าหนดอายไุว้ว่าสร้าง
ขึน้เม่ือ พ.ศ.2103 มีข้อความระบวุ่า “...ตัง้แต่พระพทุธเจ้าสรเด็จเข้าสู่นิพพานไป
แล้วได้ 2 พนั ร้อย 3 ปี จึงมีมหากษัตราธิราชเจ้า 2 พระองค์ทรงนามกรชื่อว่า 
พระยาธรรมิกราช ตนเป็นอาชญ์ในเมืองจนัทบรีุศรีสตัตนาคนหตุมหานครบวร
ราชธานี...” (ธวชั ปณุโณทก, 2530: 435)  
 จากข้อความในจารึกข้างต้น จะพบว่ามีถ้อยค าจ านวนหนึ่งท่ีสามารถ
บง่บอกถึงแนวคิดเร่ือง “พทุธภมูิ” และ “ธรรมราชา” อนัได้แก่ค าว่า “พระเจ้าตน
เป็นพระ” ซึ่งน่าจะหมายถึง ค าเรียกแทนกษัตริย์ว่าเป็นพระเจ้า หรือ 
พระพุทธเจ้า ข้อความต่อมาคือค าว่า “มหาสมมติเทวราชตนเสวยพิภพ” ใน
ท่ีนีน้่าจะไม่ใช่แนวคิดเร่ืองเทวราชาแบบฮินด ูแตค่งหมายถึงพระโพธิสตัว์ท่ีผ่าน
การบ าเพ็ญบารมีแล้วได้มาเสวยพระชาติในเมืองมนุษย์เป็นกษัตริย์ (ซึ่งในท่ีนี ้
                                                           

7 ข้า, ข้าโอกาส, ข้าพระ, เลกวดั ในที่นีน้า่จะหมายถึง ค าแทนตนเองของผู้สร้างจารึกคือ  
  พระเจ้าสมุงัคลโพธิสตัว์ที่แสดงถึงความนอบน้อมตอ่พระสพัพญัญ ู
8 พระสพัพญั ูหมายถึง พระพทุธเจ้า แตใ่นที่นีน้า่จะหมายถึง พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชซึง่มี 
  ความปรารถนาเป็นพระพทุธเจ้า 
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คืออาณาจกัรล้านช้าง) ต่อมาคือข้อความว่า “ทศราชธรรมสิบประการ” ซึ่งก็
คือหลกัค าสอนเร่ือง “ทศพิธราชธรรม” หรือ “ธรรมะส าหรับพระราชา” นัน่เอง อนั
เป็นหลกัการปกครองของกษัตริย์ท่ียึดมัน่ในพระพทุธศาสนา ข้อความต่อมาคือ 
ค าว่า “พระยาธรรมิกราช” หมายถึง “พระราชาผู้ทรงธรรม”  ซึ่งก็สอดคล้องกับ
แนวคดิเร่ือง “ธรรมราชา” ดงักลา่วมาแล้ว  

และข้อความสุดท้ายคือ “ข้อยกับพระสัพพัญญู” ซึ่งผู้สร้างจารึก คือ 
พระเจ้าสุมังคลโพธิสัตว์ และค าว่าพระสัพพัญญูหมายถึงพระพุทธเจ้า โดย
บริบทของข้อความกล่าวว่า “ข้อยกบัพระสพัพญัญมีูส่ีครัว” ซึ่งผู้วิจยัตีความว่า
คงหมายถึง ข้ากับพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชมีส่ีตระกูล ได้ร่วมกันอุทิศถวายท่ีนา
และข้าโอกาส (ไม่น่าใช่ในความหมายว่าข้ากับพระพุทธเจ้ามีส่ีครอบครัวได้
ร่วมกนัอทุิศถวายท่ีนาและข้าโอกาส) เพราะฉะนัน้ ค าว่า “พระสมัพญัญเูจ้า” ใน
จารึกดงักล่าวจึงไม่ได้หมายถึง พระพุทธเจ้า แต่คงหมายถึงค ายกย่องพระเจ้า
ไชยเชษฐาธิราชว่ามีสถานะประดจุดงัพระพทุธเจ้าหรือพระโพธิสตัว์ 
 อนึ่ง จากการศึกษาและตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข้องผู้ วิจัย
พบวา่ แนวคดิเร่ืองการปรารถนาพทุธภมูินีน้บัว่ามีอิทธิพลตอ่อาณาจกัรตา่งๆ ใน
แถบลุ่มแม่น า้โขง และลุ่มแม่น า้เจ้าพระยามากพอสมควร  กล่าวคือ อาณาจกัร
ในลาวล้านช้างมีพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ท่ีมีพระนามอนัแสดงถึงแนวคิด
เร่ืองการเป็นกษัตริย์ผู้ มีสถานะประดจุดงัพระโพธิสตัว์และผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมราชา 
อาทิ พระเจ้าสมุงัคลไอยะโกโพธิสตัว์  พระเจ้าวรวงศาธัมมิกราช และพระเจ้าสริุย 
วงศาธัมมิกราช เป็นต้น  ขณะเดียวกัน  ในประวัติศาสตร์ไทยเองก็ได้กล่าวถึง
พระนามของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ท่ีสะท้อนถึงแนวคิดข้างต้นด้วย
เชน่กนั อาทิค าว่า “หนอ่พทุธางกรู”  ซึง่แปลวา่ “หนอ่เนือ้เชือ้ไขของพระพทุธเจ้า” 
อนัเป็นต าแหน่งปรารกฏอยู่ในกฎมณเทียรบาล ดงัข้อความท่ีกล่าวถึงพระราช
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ประวตัิของสมเด็จพระบรมราชาหน่อพทุธางกูรว่า “สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 
4 มีพระนามเดิมว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระอาทิตยวงศ์ เป็นพระราชโอรสใน
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ด ารงต าแหน่ง "หน่อพทุธางกูร" ซ่ึงกฎมนเทียรบาลว่า 
เป็นต าแหน่งส าหรับพระราชโอรสที่ประสูติจากพระอคัรมเหสี และเป็นต าแหน่ง
พระราชโอรสชั้นสูงสุด” (มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, 2554: 86) ต่อมา 
พระองค์ทรงได้รับแต่งตัง้เป็นพระมหาอุปราชไปครองเมืองพิษณุโลก จนกระทัง่
สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 สวรรคต จึงได้เสวยราชสมบตัิครองกรุงศรีอยุธยาต่อ 
และได้เฉลิมพระนามว่า “สมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูร” (พระราช
พงศาวดารกรุงศรีอยธุยา, 2553: 60)   

นอกจากนี ้ยังมีพระนามของกษัตริย์อยุธยาหลายพระองค์ท่ีแสดงถึง
แนวคดิเร่ือง “พทุธภมูิ” และ “ธรรมราชา” อาทิ พระมหาธรรมราชาท่ี 1 - 4  สมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถ (ผู้ เป็นท่ีพึง่ของสามโลก หมายถึง พระพทุธเจ้า) และสมเด็จ
พระสรรเพชญ์ท่ี 1 - 9  (สรรเพชญ์ ตรงกบัค าวา่ สพัพญัญ ูหมายถึง พระพทุธเจ้า) 
ส าหรับในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ก็มีพระนามของพระมหากษัตริย์ท่ีแสดงถึง
แนวคิดเร่ือง “พุทธภูมิ” เช่นกัน อาทิ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  และพระบาทสมเด็จ 
พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั  ซึ่งนิยมเรียกว่า “สมเด็จพระพทุธเจ้าหลวง”  เป็นต้น 
ทัง้นีใ้นค าว่า “ข้าพระพทุธเจ้า” ท่ีเป็นถ้อยค าส าหรับการพดูกบักษัตริย์นัน้ แม้ใน
ภายหลงัจะลดรูปลงเหลือค าว่า “ข้าพเจ้า” ในภาษาสามญัก็ตาม แตค่วามหมาย
ก็คือ “การเป็นข้าของพระพุทธเจ้า” หรืออีกนัยยะหนึ่งก็คือ “ข้าพระบาทของ
พระมหากษัตริย์” นัน่เอง  
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4.พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชกับการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาที่สองฝ่ังโขง 
 การท่ีพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรงมีพระราชศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา
และทรงมุง่มัน่ท่ีจะบ าเพ็ญบารมีเพ่ือปรารถนาพทุธภมูิด้วยการสร้างวดัวาอาราม 
พระธาต ุและพระพทุธรูปไว้เป็นจ านวนมาก ได้ส่งผลอย่างส าคญัท่ีท าให้สถานะ
ของพระพุทธศาสนาในตลอดแนวสองฝ่ังโขงตัง้แต่เมืองหลวงพระบาง เมือง
เวียงจนัทน์ และพืน้ท่ีตา่งๆ ในภาคอีสานตอนบนของไทยเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่าง
ยิ่ง ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 

4.1 พระราชกรณียกิจในการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาในสมัย
ครองเมืองหลวงพระบาง 

เน่ืองจากพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรงครองราชสมบตัิท่ีหลวงพระบาง
เพียง 12 ปี แล้วมีการย้ายราชธานีไปท่ีเวียงจนัทน์ ในปี พ.ศ.2103 เหตนีุ ้ผู้วิจยั
จึงพบว่า ท่ีหลวงพระบางและเมืองใกล้เคียงมีหลักฐานท่ีสะท้อนถึงพระราช
กรณียกิจด้านการพระศาสนาของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชน้อยกว่าเมืองอ่ืนๆ 
(โดยเฉพาะเม่ือเทียบกับเมืองเวียงจันทน์) อย่างไรก็ดี ก็พอมีหลักฐานด้าน
โบราณสถาน  และโบราณวัตถุท่ีสะท้อนถึงการเอาพระทัยใส่ในการท านุบ ารุง 
พระพทุธศาสนาของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชบ้าง ดงันี ้  

ในปี พ.ศ.2094 พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรงประกาศพระบรมราชโองการ
แรกของพระองค์เท่าท่ีปรากฏหลกัฐาน ในการพระราชทานท่ีดินแก่วดัศรีสุวรรณ 
(อาราม) เมืองห้วยหลวง โดยมีสมเด็จพระมหาสงัฆราชาสุมงัคลโพธิวชิรญาณ
เจ้าเป็นองค์อุปถัมภกฝ่ายคณะสงฆ์  ตามความปรากฏในจารึกวัดผดุงสุข 1  
(วัดถ่ินดุง) ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย นับเป็นจารึกในรัชสมัยของ
พระองค์ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุเทา่ท่ีมีการค้นพบ (สรุศกัดิ ์ศรีส าอาง, 2545: 97) 
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ต่อมาในปี พ.ศ.2098 ได้ปรากฏจารึกท่ีวัดจอมมณี ต าบลมีชัย อ าเภอเมือง 
จงัหวดัหนองคายมีความว่า เป็นพระบรมราชโองการของสมเด็จพระบรมบพิตร
เป็นเจ้าเหนือหัว (พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช) และพระราชมารดา ให้พระยานคร
และขุนนางผู้ ใหญ่สร้างศิลาจารึกหลักนี ้และช่วยกันท านุบ ารุงศาสนา รวมทัง้
ก าหนดเขตกัลปนาท่ีดิน และอุทิศทาสโอกาสแก่วัด ส่วนการก าหนดอายุจารึก
ระบวุา่ ข้อความจารึกด้านท่ี 1 บรรทดัท่ี 1 ระบ ุจ.ศ.917 ซึง่ตรงกบั พ.ศ.2098 อนั
เป็นสมยัท่ีพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชยงัทรงครองราชสมบตัิท่ีหลวงพระบาง (พ.ศ. 
2093 – 2115) (ธวชั ปณุโณทก, 2530: 247 - 253)  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

    ภาพที ่1 จารึกวดัมณีเชษฐาราม วดัจอมมณี อ.เมือง จ.หนองคาย 
 

ขณะเดียวกัน  ในงานของวรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ (2555)  ระบุว่า วัดท่ี 
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้สร้างไว้ท่ีหลวงพระบางมีดงันี ้ 

1)  วดัมหาธาต ุหรือวดัทาดน้อย เป็นวดัแรกท่ีถูกสร้างขึน้ในสมัยของ
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชในปีท่ีครองราชย์ โดยมีสมเด็จพระอัยยิกามหาเทวีเจ้า
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เป็นผู้ มีบทบาทส าคญัในการสร้างวัด โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็นสิริมงคลแห่ง
การขึน้ครองราชย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช (ศภุชยั สิงห์ยะบศุย์, 2553: 43)  

2) วดัเชียงทอง  เป็นวดัท่ีเก่าแก่มากวดัหนึง่ของหลวงพระบาง สร้างราว 
พ.ศ.2102 - 2103 ซึ่งเป็นปีท่ีพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชจะย้ายเมืองหลวงจากเมือง
เชียงทองมาอยูท่ี่เวียงจนัทน์  

3) วดัเชียงแมน หรือเดิมช่ือ วดัเชียงยืนไชยเชษฐาราม สร้างขึน้ในสมัย
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช และได้รับการอปุถมัภ์ตอ่มาในสมยัของพระวรรัตนธรรม
ประโชต ิ(พระหนอ่เมือง) พระราชโอรสของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช 

4) วดัหอเส่ียง เป็นวดัท่ีพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชใช้เส่ียงทายหาสถานท่ี
สร้างวดัพระศรีมหาธาต ุในปี พ.ศ.2091 ตอ่มาเปล่ียนเป็นวดัหวัเชียง 

5) วดัปากอ ูตามต านานกล่าวว่าสร้างโดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชในปี 
พ.ศ.2090 วดันีมี้ความสมัพันธ์กับถ า้ปากอูหรือถ า้ติ่ง ซึ่งได้รับความส าคัญมา
แตส่มยัพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช หลงัจากท่ีได้ทรงสร้างวดัปากอแูล้ว 

ตอ่มาพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ทรงย้ายราชธานีจากเมืองเชียงทองลงมา
ตัง้ท่ีจนัทบุรี (นครเวียงจนัทน์) แล้วทรงสถาปนาเมืองเชียงทองให้เป็นท่ีส าหรับ
ประดิษฐานพระพทุธศาสนา พร้อมเปล่ียนช่ือเมืองนีใ้หม่ว่า “เมืองหลวงพระบาง
ราชธานีศรีสตันาคนหตุล้านช้างร่มขาว” (สรุศกัดิ ์ศรีส าอาง, 2545: 98)    
 
 4.2 พระราชกรณียกิจในการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาในสมัย
ครองเวียงจันทน์ 

ในปี พ.ศ.2104 พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรงประกอบพิธีเถราภิเษกมหา
สิลาเป็นมหาสังฆราชเจ้า วัดเวียงค า เขตเมืองทะลุคม แขวงเวียงจันทน์ และ
ต่อมาในปี พ.ศ.2105 – 2106 ได้ทรงอุปถัมภ์การสร้างพระพุทธรูปไว้ท่ีพระธาตุ
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เจ้าบางควร (บงัพวน) ใกล้เมืองเวียงคุก นอกจากองค์พระธาตุบงัพวนแล้ว ใน
บริเวณโดยรอบยงัมีการก่อสร้างสตัตมหาสถานขึน้ โดยจารึกท่ีฐานพระพุทธรูป
ในวิหารได้กล่าวถึงการมีพระราชศรัทธาอปุถมัภ์ทัง้พระนามของพระเจ้าโพธิสาล
ราช  และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช  ซึ่งลกัษณะการสร้างสัตตมหาสถานของวัด
พระธาตบุงัพวนนี ้ สนันิษฐานว่าน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากอาณาจักรล้านนา 
เพราะมีลกัษณะคล้ายคลงึกบัการสร้างสตัตมหาสถานท่ีวดัเจ็ดยอด หรือ วดัมหา
โพธาราม จ.เชียงใหม่ แต่ท่ีวัดเจ็ดยอดเหลือเพียงเจดีย์ 3 แห่งเท่านัน้ (เชษฐ์ 
ตงิสญัชลี, 2555: 344)  นอกจากนี ้พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชยงัทรงบรูณะพระธาตุ
หลวง เวียงจนัทน์ เม่ือ พ.ศ.2109 และเปล่ียนช่ือพระธาตเุป็น พระธาตเุจดีย์โลก
จฬุามณี พร้อมอทุิศข้าทาสไว้ดแูลพระธาต ุ
 
  
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 พระธาตบุงัพวน วดัพระธาตบุงัพวน จ.หนองคาย 
 

 ต่อมาในปี พ.ศ.2110 ทรงมีพระบรมราชโองการพระราชทานข้าโอกาส
และท่ีนาเมืองเวียงจนัทน์แก่พระมหาธาตเุจ้าเชียงใหม่นาบอน ตามท่ีพระเจ้าโพธิ
สาลราชได้เคยพระราชทานไว้  ตามความในศิลาจารึกวดัมหาธาตเุจ้าเชียงใหม่ 
นาบอน ปัจจุบนัเก็บรักษาไว้ท่ี วัดหนองบอน นครเวียงจันทน์ นอกจากนี ้ใน
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พงศาวดารเมืองเงินยางเชียงแสนระบุว่า พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช โปรดให้สร้าง
พระพุทธรูปปางลีลา ไว้ท่ีผาคนัตุง เมืองห้วยซาย แขวงบ่อแก้ว หลงัจากเสด็จ
ถอยทัพกลับเมืองหลวงพระบาง เม่ือราว พ.ศ.2102 ด้วย (สุรศกัดิ์ ศรีส าอาง, 
2545: 101)   

นอกจากวดัข้างต้นยงัมีวัดท่ีทรงสร้างไว้ในนครเวียงจนัทน์รวมถึง 120 
วัด (มหาบุนมี เทบสีเมือง, 2554: 268) อาทิ วัดพระธาตุ  วัดป่ากันทอง วัดป่า
ฤาษีสงัหรณ์ วดัพระแก้ว วดัป่ายาง วดัอบุโมงโล่ม  วดัพะอระหนั  วดัป่ามหาพุด
ทะวง (วดัทาดฝุ่ น)  วดัหนองยางค า  วดัมหาพุทธวงศาป่าหลวง วดัศรีเมือง วดั
พระยา วดัจนัทบรีุศรีสทัธัมไตรโลก วดัเพยวดั วดัจนัทะบี วดัสีพมู  (ประดิษฐาน
พระองค์ตือ้) 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 สิมและพระพทุธรูป วดัสีสะเกด นครเวียงจนัทน์ 
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 4.3 พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชกับการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาใน
ภาคอีสานตอนบนของไทย 

ในพืน้ท่ีภาคอีสานตอนบนของไทยท่ีครอบคลุมจงัหวัดเลย หนองคาย 
บึงกาฬ นครพนม หนองบัวภู อุดรธานี และสกลนคร คือพืน้ท่ีซึ่งมีหลักฐาน
เก่ียวกับพระราชกรณียกิจในการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาของพระเจ้าไชย
เชษฐาธิราชอยู่มากมายหลายแห่ง ทัง้การสร้างวดั และการบรูณะศาสนสถานท่ี
ส าคญัๆ ฯลฯ โดยในหลายแหง่มีการสร้างจารึกเป็นหลกัฐานถึงพระราชกรณียกิจ
ของพระองค์ไว้อย่างเด่นชัด ขณะเดียวกัน แม้ในโบราณสถานบางแห่งไม่มี
ข้อความจารึกไว้เป็นหลักฐาน แต่ก็มีเร่ืองเล่าในหมู่ชาวบ้านและพระสงฆ์ว่า
โบราณสถาน หรือโบราณวตัถุในชุมชนของพวกเขานัน้ถูกสร้างโดยพระเจ้าไชย
เชษฐาธิราช หรือไม่ก็พระญาติวงศ์ของพระองค์ โดยผู้วิจยัขอแยกออกเป็นพืน้ท่ี
ตามจงัหวดัท่ีพบ ดงัตอ่ไปนี ้ 

 
จังหวัดหนองคาย 

 ในจงัหวดัหนองคายมีโบราณสถานและโบราณวตัถท่ีุมีความเก่ียวข้อง
กับพระราชกรณียกิจในการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาของพระเจ้าไชยเชษฐา 
ธิราชอยูห่ลายแหง่ โดยสามแห่งแรกท่ีผู้วิจยัยกมากล่าวถึงคือหลกัฐานด้านจารึก 
ส่วนอีกสองแห่งคือวดัเก่าแก่ซึ่งมีต านานและเร่ืองเล่าท่ีสมัพนัธ์กับพระเจ้าไชย
เชษฐาธิราช ดงันี ้   
 จารึกวดัศรีคณุเมือง หรือจารึกวดัปะขาว  วดัศรีคณุเมือง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย มีเนือ้หาโดยสงัเขปว่า “พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช 
ได้มาอุทิศที่นาจังหนัให้แก่วัด และตอนท้ายได้มีการสาปแช่งผู้ถือเอาศาสนา
สมบติัเหล่านัน้” การก าหนดอายุตามข้อความจารึกบรรทดัท่ี 1 และ 15 ระบุว่า 
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จ.ศ.922 ซึ่งตรงกับ พ.ศ.2103 อันเป็นสมัยท่ีพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชปกครอง
ราชอาณาจกัรล้านช้าง (พ.ศ.2093 - 2115) (ธวชั ปณุโณทก, 2530: 254-256) 
 ขณะท่ีจารึกวัดคงกระพันชาตรี  วัดคงกระพันชาตรี ต าบลวัดหลวง 
อ าเภอโพนพิสยั จงัหวดัหนองคาย มีเนือ้หาโดยสงัเขป ข้อความจารึกกล่าวถึง 
“การอุทิศทาสโอกาสแก่พทุธศาสนา และสาปแช่งผู้ที่ท าลายทานวตัถุเหล่านั้น 
อีกทั้งได้กล่าวถึงเขตแดนของวัดที่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชถวาย” ไม่ปรากฏ
หลักฐาน การก าหนดอายุ ข้อความจารึกไม่ปรากฏศักราช และกองหอสมุด
แหง่ชาตไิด้ก าหนดอายจุารึกหลกันีอ้ยู่ในชว่งพทุธศตวรรษท่ี 22 (ธวชั ปณุโณทก, 
2530: 132-133) 

ต่อมาในจารึกวัดศรีสุพรรณอาราม  ซึ่งปัจจุบนัคือวัดศรีเมือง ต าบล 
ในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย มีข้อความจารึกท่ีสะท้อนถึงบทบาทของ
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชท่ีมีต่อการท านุบ ารุงพระศาสนาในพืน้ท่ีจังหวัด
หนองคายนีอ้ย่างเด่นชัดอีกแห่งหนึ่ง โดยในจารึกมีข้อความว่า “พระเจ้าไชย
เชษฐาธิราช โปรดเกล้าให้ขุนนางผู้ใหญ่สร้างวดัศรีสพุรรณ และอทิุศที่ดิน ทาส
โอกาสแก่วัด รวมทัง้สาปแช่งผู้ที่มาท าลายทานวัตถุเหล่านั้น” ข้อความจารึก
บรรทดัท่ี 3 ระบ ุจ.ศ.928 ซึ่งตรงกบั พ.ศ.2109  อนัเป็นสมยัท่ีพระเจ้าไชยเชษฐา 
ธิราชปกครองราชอาณาจักรล้านช้าง (พ.ศ.2093 - 2115)  (ธวัช ปุณโณทก,  
2530: 261-264) นอกจากจารึกดงักล่าวแล้ว ท่ีวัดศรีเมืองยังพบหลักฐานด้าน
โบราณวัตถุท่ีส าคญั ได้แก่ พระพุทธรูปศิลปะล้านช้าง ช่ือ “หลวงพ่อพระไชย
เชษฐา” และ “พระพทุธสทัธาธิกะ” ซึง่ประดษิฐานอยูภ่ายในอโุบสถ  
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ภาพที่ 4 หลวงพ่อพระไชยเชษฐา และพระพทุธสทัธาธิกะ วดัศรีเมือง จ.หนองคาย 
 

ต่อมาคือท่ีวัดช้างเผือก ต าบลพานพร้าว อ าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัด
หนองคาย ซึง่ตามประวตัขิองวดันัน้กล่าวกนัว่า พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชน าขบวน
ทหาร ช้าง ม้า พระไม้แก่นจันทร์ พระพุทธรูปเชียงแสน และทรัพย์สินเงินทอง
มากมาย โดยมีพระนางสองสีตามเสด็จ ทรงเสดจ็ออกจากพระมหานครเชียงใหม่ 
และทรงอพยพครอบครัวพร้อมข้าราชบริพาร พร้อมกองทพั และราษฎรชาวเมือง
เชียงใหม่ส่วนหนึ่งกลับคืนสู่นครล้านช้าง (นครเวียงจันทน์) เมืองมาตุภูมิของ
พระองค์ตามแนวแมน่ า้โขง ใช้เวลาในการเดินทาง 3 เดือนเศษ และได้จดัท่ีท ามา
หากินให้กับชาวเมืองเชียงใหม่ท่ีอพยพติดตามมาอยู่ตามริมแม่น า้โขง ซึ่งอยู่
ตรงกนัข้ามกบักรุงล้านช้าง (นครเวียงจนัทน์) ตอ่มาช้างเผือกคูบ่ารมีเกิดล้มป่วย 
และตายลงก่อนท่ีจะน าไปสู่กรุงล้านช้าง เพ่ือเป็นอนสุรณ์ให้กบัช้างเผือกคู่บารมี 
พระองค์จึงทรงโปรดให้ก่อเจดีย์ครอบเอาไว้  และสร้างวัดขึน้แล้วตัง้ช่ือให้ว่า  
“วดัช้างเผือก”  หนงัสือรับรองสภาพวดั โดยกรมการศาสนา กระทรวงศกึษาธิการ 
รับรองว่า วดัช้างเผือก ได้ก่อตัง้เป็นวดัเม่ือปี พ.ศ.2106 และได้รับพระราชทาน
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วิสงุคามสีมา เม่ือ พ.ศ.2110 อายวุดัช้างเผือก จาก พ.ศ.2106 ถึงปัจจบุนั (พ.ศ. 
2560) มีอายยุาวนานถึง 454 ปี (กระทรวงวฒันธรรม, 2558ข)                     

และหลกัฐานทางด้านโบราณคดีชิน้ตอ่มา คือ ท่ีวดัไชยเชษฐา บ้านกวน
วันใหญ่ ต าบลกวนวัน อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย พบจารึกวัดไชยเชษฐา  
(วัดทุ่งกวนวัน)  มีเนือ้หาโดยสังเขปว่า สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชทรง
พระราชทานท่ีดินในการสร้างวดัและวิหาร ตอนท้ายมีใจความสาปแช่งผู้ ท่ีมายึด
ครองท่ีดินเหล่านัน้ การก าหนดอายุระบุว่า ข้อความจารึกด้านท่ี 1 บรรทดัท่ี 1 
ระบุศกัราช 916 คือ จ.ศ.916 ซึ่งตรงกับ พ.ศ.2097 อนัเป็นสมัยท่ีพระเจ้าไชย
เชษฐาธิราชปกครองราชอาณาจกัรล้านช้าง (พ.ศ.2093 - 2115) (ธวชั ปณุโณทก, 
2530: 244-246) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 หลวงพ่อพระไชยเชษฐาธิราช วดัทุ่งกวนวนัใหญ่ จ.หนองคาย 
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จังหวัดบึงกาฬ 
 ในการลงพืน้ท่ีเก็บข้อมูลภาคสนามของผู้ วิจัยท่ีจังหวัดบึงกาฬ ผู้ วิจัย
พบว่าไม่มีจารึกท่ีเป็นหลกัฐานระบุถึงบทบาทในการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา
ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชในพืน้ท่ีดงักล่าวนี ้อย่างไรก็ตาม ผู้ วิจัยพบว่าใน
จังหวัดบึงกาฬมีพระพุทธรูปศิลปะล้านช้างท่ีมีพุทธศิลป์คล้ายกับพระใสอยู่
หลายองค์  อาทิ “พระพทุธโสภณมงคลใต้”  ท่ี “วดัศรีโสภณธรรมทาน” หรือวดัใต้ 
มีท่ีตัง้อยู่ใกล้ๆ กบัท่ีท าการเทศบาลต าบลบงึกาฬ พระพทุธโสภณมงคลใต้ เป็น
พระพุทธรูปเก่าแก่ศิลปะล้านช้าง ปางมารวิชัย เนือ้ทองส าริด มีพุทธลักษณะ
งดงาม (ลกัษณะเดียวกับหลวงพ่อพระใส วดัโพธ์ิชยั จ.หนองคาย) ชาวบ้านต่าง
เรียกขานท่านว่า “พระสกุ” ท่ีมาจากความผาสกุ ทกุๆ ปีในชว่งสงกรานต์จะมีการ
แห่พระสกุรอบเมืองเพ่ือให้ชาวบ้านสรงน า้ นอกจากพระสุกแล้วในอโุบสถวัดใต้
ยงัมีพระพทุธรูปโลหะศิลปะล้านช้าง อีก 3 องค์ประดิษฐานอยู่ในบุษบก ซึ่งตา่ง
มีพทุธลกัษณะงดงามใกล้เคียงกนั  
 
  
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 พระพทุธรูปศิลปะลา้นช้างภายในอโุบสถ วดัศรีโสภณธรรมทาน จ.บึงกาฬ 
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จังหวัดหนองบัวล าภู 
ในจงัหวดัหนองบวัล าภูมีโบราณสถานและโบราณวตัถท่ีุสะท้อนให้เห็น

ถึงบทบาทของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชตอ่การท านบุ ารุงพระพทุธศาสนา ได้แก่ ท่ี
วัดถ า้สุวรรณคูหา อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู ซึ่งพบจารึกท่ีมี
เนือ้หาโดยสงัเขปว่า “พระไชยเชษฐาธิราชมีพระราชศรัทธากัลปนาที่ดิน สร้าง
พระพทุธรูป ถวายข้าโอกาส และได้กล่าวถึงชื่อบ้านนามเมืองที่อุทิศให้เป็นนา
จังหันเพื่อเก็บผลประโยชน์ถวายพระภิกษุ และบ ารุงวัด ส่วนในตอนท้ายได้
สาปแช่งผูที้ท่ าลายทานวตัถแุละถือประโยชน์สงฆ์มาเป็นของตนเอง” 

การก าหนดอายขุ้อความจารึกด้านท่ี 1 บรรทดัท่ี 1 ระบ ุจ.ศ.924  ซึง่ตรง
กับ พ.ศ.2105 อนัเป็นรัชสมยัท่ีพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชปกครองราชอาณาจักร
ล้านช้าง (พ.ศ.2093 - 2115) และข้อความจารึกด้านท่ี 2 บรรทัดท่ี 1 ระบุ จ.ศ.
934 ซึง่ตรงกบั พ.ศ.2115 ปลายรัชสมยัของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช) - ต้นรัชสมยั
ของพระสมุงัคลไอยโกโพธิสตัว์ (พระยาแสนสริุนทร์ลือไชย) ครัง้ท่ี 1 (พ.ศ.2115 - 
2117) (ธวชั ปณุโณทก, 2530: 270-273) ขณะเดียวกนั ในบริเวณถ า้สวุรรณคหูา
ยังพบจารึกและพระธาตุหลายองค์ ซึ่งมีลักษณะธาตุเป็นบัวเหล่ียม อันเป็น
เอกลกัษณ์ศลิปะล้านช้าง แสดงถึงยคุสมยัของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช  
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ภาพที่ 7 กลุ่มเจดีย์ภายในถ ้าสวุรรณคูหา อ.สวุรรณคูหา จ.หนองบวัล าภู 
 
 ท่ีจงัหวดัหนองบวัล าภู นอกจากจะพบหลกัฐานจารึกท่ีถ า้สุวรรณคูหา
แล้ว ยงัพบว่ามีพระพทุธรูปประดิษฐานภายในกู่หรือธาตช่ืุอ “พระไชยเชษฐา” ท่ี
วดัศรีคณูเมืองเป็นพระพทุธรูปศิลปะล้านช้าง ประดิษฐานในพระธาตท่ีุมีศิลปะ
คล้ายกับพระธาตุศรีสองรัก จงัหวดัเลย สนันิษฐานว่าพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
ทรงสร้างไว้ในรุ่นเดียวกันกับพระไชยเชษฐาวัดถ า้สุวรรณคูหา ในปัจจุบนัท่ีวัด 
ศรีคณูเมือง ต าบลล าภู อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองบวัล าภู ได้สร้างศาลาครอบ
พระธาตไุว้อีกชัน้หนึ่ง (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุใน
คณะกรรมการอ านวยการจดังานเฉลิมพระเกียรต ิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั, 
2544)  
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ภาพที่ 8 พระไชยเชษฐา วดัศรีคูณเมือง จ.หนองบวัล าภู 
 
 และท่ีวัดศรีสุมังค์หายโศก บ้านล าภู ผู้ วิจัยได้พบว่ามีหลักฐานทาง
โบราณวตัถุท่ีส าคญัและสนันิษฐานว่ามีความเก่ียวข้องกับบทบาทของพระเจ้า
ไชยเชษฐาธิราช  คือ “พระราชศรีสุมังค์”  ซึ่งเป็นพระประธานในอุโบสถวัด 
ศรีสมุงัค์หายโศก พระพทุธรูปองค์นีเ้ป็นพระพทุธรูปศิลปะล้านช้าง พระเกศสวม
มงกฏุเหมือนกษัตริย์ สนันิษฐานกนัว่าสร้างรุ่นเดียวกนักบัวดัศรีคณูเมืองในสมยั
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ชาวหนองบวัล าภูถือว่าเป็นพระพทุธรูปศกัดิ์สิทธ์ิเพราะ
ได้น าเป็นประธานในพิธีถือน า้พระพิพฒัน์สัตยาและด่ืมน า้สาบานของจังหวัด
หนองบัวล าภู (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุใน
คณะกรรมการอ านวยการจดังานเฉลิมพระเกียรต ิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั, 
2544)  
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จังหวัดเลย  
ในจงัหวดัเลยมีหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีส าคญั คือ พระธาตศุรีสองรัก 

ซึ่งจากประวตัิและความเป็นมาของพระธาตแุห่งนี ้ได้สะท้อนให้เห็นบทบาทของ
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชต่อการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาในจงัหวดัเลยไว้อย่าง
เดน่ชดั โดยในปี พ.ศ.2103 พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้สถาปนาความสมัพนัธ์ทาง
พระราชไมตรีกับกรุงศรีอยุธยา โดยสร้างพระธาตศุรีสองรักษ์ขึน้เป็นสกัขีพยาน  
โดยมีข้อความในจารึกระบไุว้ว่า “ในปี พ.ศ. 2103 มีพระมหากษัตริย์ 2 พระองค์ 
คือ สมเด็จพระมหาจักรพรรด์ิ กษัตริย์แห่งอาณาจักรศรีอยุธยา กับ พระไชย
เชษฐาธิราช กษัตริย์แห่งอาณาจักรศรีสัตนาคนหุต (ล้านช้าง) ได้นิมนต์มหา 
อุบาลี มหาเถรวิริยาธิกมุนี และพระสงฆ์อีก 10 รูป พร้อมเชิญมหาอุปราชและ
เสนาอ ามาตย์ของทั้งสองอาณาจักรมาร่วมพิธีกระท าสัตยาธิษฐาน แล้วทรง
ร่วมกนัสร้างพระเจดีย์ศรีสองรักไว้เป็นสกัขีพยาน” 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 พระธาตศุรีสองรกั อ.ด่านซ้าย จ.เลย 



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560 

177 
    

   พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช: โพธิกษัตริย์กับการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 
   ที่สองฝ่ังโขง  
 

 ท่ีจังหวัดเลยนอกจากพระธาตุศรีสองรักแล้ว ยังมีวัดอีกแห่งหนึ่งซึ่ง
พบวา่มีความเก่ียวข้องกบัพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชเชน่กนั นัน่คือ “วดัห้วยห้าว” มี
ข้อความจารึกเนือ้หาโดยสังเขปว่า “กษัตริย์ล้านช้างในขณะนั้น คือ พระไชย
เชษฐาธิราช ใหข้นุนางและมหาอปุราชกลัปนาที่ดินและข้าคนแก่วดัห้วยห้าว ทัง้
ยงัพระราชทานเงิน และข้าวแก่วดัห้วยห้าวด้วย” การก าหนดอาย ุข้อความจารึก
บรรทดัท่ี 13 ระบุศกัราชเป็น 924 ตรงกับพุทธศกัราช 2105 เป็นสมยัท่ีพระไชย
เชษฐาธิราชครองล้านช้าง (พ.ศ.2093-2115) ปัจจุบันจารึกเก็บรักษาไว้ท่ี 
พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวิจารณ์สงัฆกิจ วดัศรีจนัทร์ ต าบลนาอ้อ อ าเภอเมือง จงัหวดั
เลย (สรุศกัดิ ์ศรีส าอาง, 2545: 111 - 122) 
 
 
 
 
 
 
 
   

ภาพที่ 10 โบราณสถานวดัหว้ยหา้ว จ.เลย 
 

จังหวัดสกลนคร  
 ท่ีจังหวัดสกลนครนีผู้้ วิจัยพบว่าไม่มีจารึกท่ีเก่ียวข้องกับบทบาทของ
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช อยา่งไรก็ดี ในประวตัิและต านานของพระธาตเุชิงชมุ ซึง่
เป็นพระธาตสุ าคญัของจงัหวดัสกลนคร มีสว่นท่ีกลา่วถึงบทบาทของพระเจ้าไชย



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560 

178 

เชษฐาธิราชไว้ว่า พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรงเสด็จมาบูรณะพระธาตพุนมถึง 2 
ครัง้ และได้กลายเป็นธรรมเนียมของกษัตริย์เวียงจนัทน์ทุกพระองค์ส าหรับการ
บูรณปฏิสงัขรณ์พระธาตุแห่งนี ้(เช่นเดียวกันกับพระธาตพุนม) สงวน รอดบุญ 
นกัประวตัิศาสตร์ศิลปะซึ่งเคยรับราชการท่ีนครเวียงจนัทน์และเป็นผู้ ท่ีเช่ียวชาญ
เร่ืองศลิปะลาวมีความเห็นว่า “การสร้างพระธาตเุชิงชมุคงจะได้กระท าข้ึนในสมยั
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช โดยการสร้างครอบปรางค์ขอมองค์เล็กไว้ตามคติโบราณ
ที่จะไม่ร้ือส่ิงก่อสร้างเดิมที่ถือว่าศกัด์ิสิทธ์ิ ลกัษณะของพระธาตเุชิงชุมที่สร้างใน
ครั้งนัน้อาจมีส่วนคล้ายกบัพระธาตพุนมเพราะเลียนแบบกนั แต่มีการบูรณะและ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบในสมยัต่อมา” (คณะกรรมการวดัพระธาตเุชิงชมุ, 2527: 18 
- 19) นอกจากนี ้ยังพบ “พระองค์แสน” พระพุทธรูปศิลปะล้านช้างอยู่ภายใน
วิหารหน้าพระธาตดุ้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 พระธาตเุชิงชมุ  และพระองค์แสน จ.สกลนคร 
 
 นอกจากพระธาตุเชิงชุมและพระองค์แสนแล้ว ยังมีโบราณสถานท่ี
สนันิษฐานว่าจะถกูสร้างขึน้ร่วมสมยัพระไชยเชษฐาธิราช คือ “พระธาตศุรีมงคล”  
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วดัพระธาตศุรีมงคล อ าเภอวาริชภูมิ จงัหวดัสกลนคร พระธาตศุรีมงคลนัน้สร้าง
ขึน้ในสมยัใดไม่ทราบแน่ชัด ภายในพระธาตนุัน้มีวัตถุโบราณอันล า้ค่ายิ่ง เช่น 
พระพุทธรูปท่ีท าด้วยทองค าบ้าง ทองสมัฤทธ์ิบ้าง และท าด้วยวตัถุอย่างอ่ืนอีก
มากมาย จะเห็นได้จากเม่ือองค์พระธาตุหักพังลงมา ชาวบ้านก็ได้รวบรวม
โบราณวัตถุเหล่านัน้รักษาไว้ในสถานท่ีอันสมควร เพ่ือการสักการบูชา มี
พระพุทธรูปต่างๆ จ านวนมาก ต่อมามีผู้แสวงหาวตัถุโบราณขโมยไปบางอย่าง 
ส่วนท่ีเหลือก็ได้รวบรวมบรรจุไว้ในองค์พระธาตทุัง้หมด ชาวบ้านในชุมชนท่ีอยู่
รอบๆ วดัแหง่นีเ้ช่ือกนัว่า พระธาตศุรีมงคลนีส้ร้างในสมยัพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช 
โดยเป็นการสร้างคู่กับพระธาตุดงเชียงเครือ ซึ่งตัง้อยู่ห่างไปทางทิศเหนือ
ประมาณ 500 เมตร (วดัพระธาตศุรีมงคล, 2558)   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12 “พระธาตศุรีมงคล”  วดัพระธาตศุรีมงคล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 
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จังหวัดอุดรธานี 
 ในการลงพืน้ท่ีส ารวจภาคสนามในจงัหวดัอดุรธานี วิจยัพบข้อมลูใหม่ท่ี
น่าสนใจว่า ในอ าเภอหนองหาน มีโบราณสถานและโบราณวตัถุท่ีส าคญั และมี
เร่ืองเล่าท่ีสัมพันธ์กับพระราชกรณียกิจในการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาของ 
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช นัน่คือท่ี “วดัมชัฌิมบรีุ” หรือ “วดัใน” ซึ่งเป็นวดัเก่าแก่
แหง่หนึง่ของ อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ทัง้นี ้ไมป่รากฏหลกัฐานท่ีแน่ชดั
ว่าสร้างในสมยัใด  ในหนงัสือประวตัิของวัดซึ่งได้ข้อมูลมาจากค าบอกเล่าของ 
ผู้ เฒา่ผู้แก่ในชมุชนกล่าวว่า วดัแหง่นีส้ร้างขึน้ในสมยั “พญาค าแดง”9  ท่ีเสด็จมา
สร้างเมืองหนองหานน้อย พร้อมกับการสร้างพระธาตุพนม (ตามต านานอุรังค
นิทาน) ในประวตัิวดัยงัให้ข้อมูลอีกว่า พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้เสด็จมาสร้าง
วดัวาอารามต่างๆ ในเขตหนองหานน้อย ในคราวท่ีพระองค์ยกทพัมารอรับเสด็จ
พระเทพกษัตรีย์ พระราชธิดาในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งอยุธยา เม่ือ
ประมาณ พ.ศ.2106  (วดัมชัฌิมบรีุ, 2536: 52)   

ส าหรับหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบในวดัมชัฌิมบรีุ ได้แก่ พระพทุธรูป
ช่ือ “พระเจ้าใหญ่ไชยเชษฐามหามงคล” ซึ่งประดิษฐานเป็นพระประธานใน
อโุบสถหลงัใหม ่โดยเป็นพระพทุธรูปเก่าแก่มาแตโ่บราณ ในรูปแบบปางมารวิชยั 
ศิลปะแบบสโุขทยั สร้างขึน้ในสมยัอยธุยา สร้างด้วยอิฐโบกปนูและลงรักปิดทอง 
โดยช่างพืน้เมืองในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช  และพระองค์ได้เสด็จมา
บรูณปฏิสงัขรณ์เม่ือราว พ.ศ.2106  โดยท่ีซุ้มประตวูดัแห่งนีย้งัคงระบ ุพ.ศ. ของ
การสร้างไว้ท่ีปี 2106 อยูเ่ชน่เดมิจนถึงปัจจบุนั 

 
                                                           
9 เป็นช่ือที่มาจากค าบอกเลา่ของชาวบ้าน โดยไมป่รากฏวา่เป็นกษัตริย์ของอาณาจกัร  
   ล้านช้างในยคุสมยัใด  
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   ภาพที ่13 “พระเจ้าใหญ่ไชยเชษฐามหามงคล” ก่อนการบูรณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 14 “พระเจ้าใหญ่ไชยเชษฐามหามงคล” หลงัการบูรณะ 
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นอกจากนี ้ในเขตอ าเภอหนองหานยังมีวัดโบราณอีกวัดหนึ่ง ช่ือ “วัด
สามคัคีบ าเพ็ญผล” หรือ “วดันอก” ตัง้อยู่ท่ี ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน 
จังหวัดอุดรธานี สร้างเม่ือ พ.ศ.2400 โดยวัดแห่งนีมี้โบราณวัตถุส าคัญคือ 
“พระพทุธรูปโบราณศิลปะอย่างล้านช้าง” และซากพระธาตโุบราณ (อยู่ด้านทิศ
ตะวนัตกของอุโบสถ) ทัง้นี ้เจ้าอาวาสวดัมชัฌิมบรีุ (วดัใน) ให้ข้อมลูว่าชาวบ้าน
และผู้ เฒ่าผู้แก่เช่ือกันว่า “วดันอกนีเ้ป็นวดัท่ีสร้างโดยพระมเหสีของพระเจ้าไชย
เชษฐาธิราชเพ่ือคูก่นักบัวดัใน”  
 
 
 
 

ภาพที่ 15 พระธาตโุบราณวดันอก อ.หนองหาน จ.อดุรธานี 
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บทสรุป  
จากการค้นพบหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์และโบราณคดีในพืน้ท่ีแถบ

สองฝ่ังโขงทัง้ในด้านโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  และจากการค้นพบในเอกสาร
ล้วนแสดงให้เห็นตรงกนัว่า พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ของ
อาณาจกัรล้านช้างท่ีทรงใสพ่ระทยัตอ่การฟืน้ฟูและท านบุ ารุงพระพทุธศาสนาใน
พืน้ท่ีแถบสองฝ่ังโขงเป็นอย่างมาก โดยพระราชกรณียกิจของพระองค์ในด้าน
พระพทุธศาสนามีมากมายนานปัการทัง้การสร้างวดั การสร้างพระพุทธรูป และ
การบูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุต่างๆ ซึ่งแนวคิดท่ีอยู่เบือ้งหลังพระราชกรณียกิจ
เหล่านีข้องพระองค์ คือ การยึดมัน่ในคติเร่ืองการบ าเพ็ญบารมีทัง้ 10 ประการ 
เพ่ือปรารถนาการเข้าถึงพุทธภูมิในโลกหน้า รวมทัง้ การยึดมั่นในแนวทางการ
ปกครองบ้านเมืองตามหลัก “ธรรมราชา” ของพระพุทธศาสนา ส่งผลให้
วัฒนธรรมพุทธศาสนาเกิดความเข้มแข็งและตัง้มั่นในแถบสองฝ่ังโขงมาจวบ
จนถึงปัจจบุนั 
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 บทคัดย่อ      

การศึกษาครัง้นีมี้วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความหลากหลายของพืช
อาหารป่าท่ีมีการจ าหน่ายในตลาดท้องถ่ินอีสาน และการใช้ประโยชน์ของพืช
อาหารป่าของคนอีสาน ในพืน้ท่ีลุ่มน า้ห้วยหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประเทศไทย พืน้ท่ีท่ีใช้ในการศึกษา คือ 1) ตลาดบ้านห้วยเด่ือ ต าบลโนนทัน 
อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองบวัล าภู  2) ตลาดปลาและของฝากห้วยหลวง ต าบล
เตาไห อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี วิธีการศึกษา คือ การสัมภาษณ์ กลุ่ม
ตวัอย่าง คือ แม่ค้าในตลาดท้องถ่ิน จ านวน 25 คน โดยใช้แบบสมัภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง ท าการตรวจสอบชนิดพืช และการใช้ประโยชน์จากพืชอาหารป่า จาก
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Biodiversity and Utilizing Benefit of Wild Food Plants  

in Isan Local Markets: A Case Study in Huai Luang Basin Area  

of Northeastern Thailand 

 Area 

 

 

 

 
 



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560 

188 

คูมื่อและเอกสารตา่งๆ รวมทัง้ตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญ การวิเคราะห์ข้อมลู ใช้
สถิตพิรรณนา ได้แก่ คา่ความถ่ี 
 จากการศึกษา พบพืชอาหารป่าท่ีมีการจ าหน่ายในตลาด 129 ชนิด 96 
สกุล 58 วงศ์ โดยวงศ์ท่ีพบมากท่ีสุด คือ GRAMINEAE รองลงมา คือ วงศ์ 
EUPHORBIACEAE และวงศ์ ZINGIBERACEAE การบริโภคและการประกอบ
อาหารของพืชอาหารป่า เช่น ผัก จ านวน 75 ชนิด เคร่ืองเทศ/เคร่ืองปรุงรส 
จ านวน 9 ชนิด อาหารคาว จ านวน 84 ชนิด อาหารหวาน จ านวน 24 ชนิด และ 
ผลไม้ จ านวน 31 ชนิด 
ค าส าคัญ: ความหลากหลายทางชีวภาพ  พืชอาหารป่า  ตลาดพืน้บ้านอีสาน  
 
Abstract 
 The purposes of this study were to examine biodiversity of wild food 
plants sold in Isan local markets and utilizing benefit of wild food plants of 
Isan people in Huai Luang Basin Area of Northeastern Thailand. The study 
sites were comprised of: 1) Ban Huay Dua local market in Non Than Sub -
district of Muang District, Nong Bua Lam Phu Province, and 2) fish market 
and Huai Luang souvenir shop in Tao Hai Sub-district of Phen District, Udon 
Thani Province. The samples were 25 merchants who brought the wild 
plants to sell in Isan local markets. A research instrument was a structured 
interview used to test plant species and find beneficial utilization of wild 
food plants. Searching information from related documents and manuals 
and also double checking from professionals were used to strengthen the 
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 data. To analyze the data, descriptive statistics and frequency were 

included.      
 The study found that there were 129 species, 96 genus and 58 
families of wild food plants were sold in the market. The Gramineae family 
was found the most, followed by the Zingiberaceae and the 
Euphorbiaceae, respectively. Utilizing benefits of wild food plants were 
consisted of: 75 species were consumed as vegetable, 9 species were 
done as condiments, 84 species were cooked as different dishes, 24 
species were developed as dessert, and 31 species were eaten as fruit. 
Keywords: Biodiversity,  Wild Food Plants,  Isan Local Markets 
 
บทน า 
 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความอดุมสมบรูณ์ทางด้านอาหารมาตัง้แต่
อดีต ทัง้นีเ้น่ืองจากประเทศไทยตัง้อยู่ในภมูิอากาศเขตร้อนชืน้ มีพืน้ท่ีเป็นรอยต่อ
ระหวา่งป่าดิบชืน้กบัป่าพลดัใบเขตร้อนของโลก ท าให้ประเทศไทยเป็นแหล่งการ
กระจายพนัธุ์ของพืชพรรณและสัตว์นานาชนิด ส่งผลให้มีอาหารการกินท่ีอุดม
สมบรูณ์มาตลอด การใช้ประโยชน์จากของป่าเพ่ือเป็นอาหาร เป็นการพึ่งพิงป่า
ของชมุชนจดัเป็นวิถีชีวิตท่ีเช่ือมโยงสายสมัพนัธ์ระหวา่งคนกบัป่าท่ีเอือ้ประโยชน์
ตอ่กนั ถึงแม้ในปัจจบุนัวิถีชีวิตของคนในชนบทบางพืน้ท่ีจะเปล่ียนแปลงไปตาม
ยุคสมยัท่ีมีการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีก้าวล า้ แต่ยงัคงมีอีก
หลายชมุชนท่ียงัคงมีการพึ่งพิงป่าในการเป็นแหล่งผลิตอาหารท่ีส าคญัของคนใน
ชุมชน ทัง้จากพืชและสตัว์ป่า โดยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่า มีพืชป่าท่ี
สามารถน ามาเพ่ือเป็นอาหารมากกว่า 1,000 ชนิด แตมี่เพียง 50 ชนิดเทา่นัน้ ท่ีมี
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การน ามาผลิตเพ่ือการบริโภคและเป็นการค้าในปัจจุบัน ส าหรับประเทศไทย 
ชมุชนท่ีอาศยัอยูร่อบผืนป่าได้มีการเข้าไปใช้ประโยชน์ด้านผลผลิตจากป่าซึ่งเป็น
แหล่งอาหารตามฤดกูาล เช่น ผลไม้ป่า ผกัป่า แมลง แหล่งสมนุไพร ไม้เชือ้เพลิง 
และไม้ใช้สอยต่างๆ (เทียมหทยั ชูพนัธ์, 2550) นอกจากการเก็บหาผลผลิตจาก
ป่าเพ่ือใช้ประโยชน์ในภาคครัวเรือนของชุมชนต่างๆ แล้ว เม่ือเหลือจากการ
บริโภคก็จะน าไปจ าหน่ายเพ่ือเพิ่มรายได้ในครัวเรือน 
 ชุมชนอีสาน หรือชุมชนในเขตพืน้ท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของ
ประเทศไทย เป็นชมุชนท่ีมีวิถีชีวิตในการพึ่งพาทรัพยากรจากป่าในเกือบทกุด้าน 
โดยเฉพาะการเป็นแหลง่อาหาร ท าให้ชมุชนในหลายพืน้ท่ีมีอาหารส าหรับบริโภค
ในครัวเรือน และสร้างความเป็นเอกลักษณ์ทางด้านอาหารให้กับชุมชนแถบนี ้
นอกจากนี ้ยงัสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวโดยการน ามาจ าหน่าย
ตามตลาดท้องถ่ิน หากของป่านัน้เป็นท่ีต้องการของท้องตลาด จากการศึกษา
การใช้ประโยชน์จากพืชอาหารป่าในพืน้ท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในหลาย
พืน้ท่ีเป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นว่า พืชอาหารจากป่าท่ีจดัเป็นพืชท้องถ่ินท่ีพบในพืน้ท่ี
ป่าในภูมิภาคนี ้มีความส าคัญและสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร (Food 
security) ให้กับคนในชุมชนมาโดยตลอด (เทียมหทัย ชูพันธ์ , 2550) รวมทัง้
สามารถสร้างรายได้เสริมให้กบัครอบครัวได้ (วรรณธิภา จนัทร์กลม, 2549) 
 พืน้ท่ีลุม่น า้ห้วยหลวง เป็นพืน้ท่ีในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน
ของประเทศไทย คลอบคลุ่มพืน้ท่ี 3 จังหวัด คือ จังหวัดหนองบวัล าภู จังหวัด
อุดรธานี และจงัหวดัหนองคาย โดยมีแหล่งน า้ท่ีส าคญั คือ ห้วยหลวง  ซึ่งเป็น 
ล าน า้สาขาของแม่น า้โขง มีต้นน า้ท่ีเทือกเขาภูพานน้อย ในเขตพืน้ท่ีอ าเภอเมือง 
จงัหวดัหนองบวัล าภู ซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความอดุมสมบรูณ์ ผู้คนในแถบนีมี้วิถีชีวิต
ท่ียงัคงพึง่พิงทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะการเก็บหาของป่าและพืชอาหารจาก
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 ป่า ทัง้เพ่ือบริโภคและจ าหน่วย สงัเกตได้จากการมีตลาดพืน้บ้าน หรือตลาดของ

ป่าท่ีชาวบ้านในพืน้ท่ีจะมีการน าพืชป่า หรืออาหารท่ีมีการเก็บหาได้จากพืน้ท่ีป่า
ธรรมชาติ หรือป่าหวัไร่ปลายนา มาจ าหน่ายตลอดทัง้ปี โดยผลผลิตจากป่าจะมี
การเปล่ียนแปลงไปตามฤดกูาล และเป็นชนิดท่ีคนอีสานมีความนิยมบริโภค โดย
ในพืน้ท่ีลุ่มน า้ห้วยหลวงมีตลาดท้องถ่ินท่ีเป็นท่ีนิยมของคนท้องถ่ินและผู้ ท่ี
สัญจรผ่านไปมา คือ ตลาดบ้านห้วยเด่ือ ต าบลโนนทัน อ าเภอเมือง จังหวัด
หนองบวัล าภู และตลาดปลาและของฝากห้วยหลวง ต าบลเตาไห อ าเภอเพ็ญ 
จังหวัดอุดรธานี  ดังนัน้  เพ่ือเป็นการอนุรักษ์พืชอาหารป่าและสะท้อนถึง 
ภูมิปัญญาด้านความมั่นคงทางอาหารของคนอีสาน ผู้ วิจยัจึงมีความสนใจใน
ประเด็น ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของพืชอาหารป่าในตลาด
พืน้บ้านอีสาน โดยข้อมลูท่ีได้จะน ามาจดัท าฐานข้อมลูด้านพืชอาหารป่าในพืน้ท่ี
ลุ่มน า้ห้วยหลวง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย และเป็นการเผยแพร่ให้
คนรุ่นใหมไ่ด้ทราบถึงประโยชน์พืชอาหารป่าท่ีได้จากธรรมชาติ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือศึกษาความหลากหลายของพืชอาหารป่าท่ีมีการจ าหน่ายใน
ตลาดท้องถ่ินอีสาน ในพืน้ท่ีลุ่มน า้ห้วยหลวง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศ
ไทย 
 2.เพ่ือศึกษาการใช้ประโยชน์ของพืชอาหารป่าของชาวอีสาน ในพืน้ท่ี 
ลุม่น า้ห้วยหลวง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ค าว่า “ป่า” เป็นค าท่ีใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ คือ “Wild” ซึ่งแปลว่า 
ธรรมชาติ (Natural) หรือพืน้ท่ีรกร้าง หรือซึ่งได้มาจากธรรมชาติ ท่ีไม่ใช้การ
เกษตรกรรม เม่ือน าค าศพัท์ระหว่าง “พืชอาหาร” (Food Plants) มารวมกบัค าว่า
“ป่า” (Wild) จึงกลายเป็น “พืชอาหารป่า (Wild Food Plants) ซึ่งหมายถึง พืช
อาหารท่ีได้จากธรรมชาติท่ีไม่ใช่การได้จากระบบเกษตรกรรม เช่น พืน้ท่ีป่าไม้ 
(Forest area) พืน้ท่ีรกร้างว่างเปล่า พืน้ท่ีท่ีหา่งไกลท่ีไม่ใช่พืน้ท่ีชมุชน เชน่ ทุง่นา 
ป่าหวัไร่ปลายนา เป็นต้น  ผลผลิตท่ีได้จากธรรมชาติ ท่ีจดัเป็นพืชอาหารป่า เช่น 
ผลไม้  (Fruits) ผัก (Vegetables) และพืชกินหัว (Tubers) (Kyaw Tint et al., 
2011) โดยพืชอาหารป่าหลายชนิดมนุษย์มีความนิยมในการบริโภค จึงมีการ
น ามาท าการเพาะปลูก เช่น ผักเสีย้น (Cleome gynandra L.) ผักดอกขิก หรือ
ขจรป่า (Telosma minor Craib) หมากเม่าหลวง (Antidesma thwaitesianum 
Muell. Arg) ส่วนหมากเม่าสร้อย (Antidesma acidum Retz.) และหมากเม่าไข่
ปลา (Antidesma ghaesembilla Gaertn.) ยงัไมน่ิยมเพาะปลกูมากนกั 
 ในส่วนของ เห็ด (Mushroom) ตามการจัดจ าแนกทางวิทยาศาสตร์ 
จดัเป็นสิ่งมีชีวิตจ าพวก รา (Fungus) ซึง่จดัเป็นราชัน้สงู (The Higher Fungi) แต่
หากดูตามการใช้ประโยชน์ ถ้าใช้ เป็นอาหาร เห็ดจะถูกจัดให้ เป็นผัก 
(Vegetables) แต่ในการศึกษาครัง้นี ้ผู้ เขียนให้ความหมายของค าว่าพืชอาหาร 
เป็นค าท่ีเฉพาะเก่ียวกบัพืช (Plants) ดงันัน้ เห็ด ไมไ่ด้จดัอยูใ่นกลุ่มของพืช 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1.พืน้ที่ศึกษา คือ ตลาดท้องถ่ินในเขตลุ่มน า้ห้วยหลวง ประกอบด้วย 
1) ตลาดบ้านห้วยเด่ือ ต าบลโนนทัน อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบวัล าภู (พิกัด  
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 N 17.22422594, E 102.5206989) และ 2) ตลาดปลาและของฝากห้วยหลวง 

(ตลาดปลาบ้านสินเจริญ) ต าบลเตาไห อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี (พิกัด N 
17.6388744, E 103.0955861) ดงัภาพท่ี 1  
  1.1 ตลาดบ้านห้วยเด่ือ ต าบลโนนทัน อ าเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวล าภู เป็นตลาดท้องถ่ินท่ีตัง้อยู่บ้านห้วยเดื่อ บนถนนหมายเลข 210 
(อดุรธานี – เลย) เป็นตลาดท้องถ่ินท่ีมีจดัตัง้ตัง้แต ่ปี พ.ศ.2538 มีการจ าหน่าย
สินค้าท้องถ่ินท่ีชาวบ้านในเขตพืน้ท่ีใกล้เคียงน ามาจ าหน่าย เช่น พืชผัก และ
อาหารท้องถ่ิน ทัง้ท่ีเก็บหาได้ตามธรรมชาติ และท่ีชาวบ้านปลูกเอง สินค้า 
OTOP โดยจ าหน่ายในราคาชาวบ้าน และถือเป็นตลาดท่ีได้รับความนิยมจากคน
ในท้องถ่ินและผู้ ท่ีใช้เส้นทางผ่านไปมา จดุเดน่ของตลาดนี ้คือพืชอาหาร เห็ด ท่ีมี
การจ าหนา่ยตามฤดกูาล  
  1.2 ตลาดปลาและของฝากห้วยหลวง (ตลาดปลาบ้านสิน
เจริญ) ต าบลเตาไห อ าเภอเพ็ญ จงัหวดัอุดรธานี ตัง้อยู่บนถนนหมายเลข 2022 
ระหวา่งเขตรอยตอ่ของต าบลเตาไห อ าเภอเพ็ญ ตดิเขตพืน้ท่ี ต าบลนาค า อ าเภอ
บ้านดงุ โดยมีห้วยหลวงกัน้ ตลาดปลาและของฝากห้วยหลวง เร่ิมก่อตัง้เม่ือปี 
พ.ศ.2539 สินค้าท่ีชาวบ้านน ามาจ าหน่าย สว่นใหญ่จะเป็นปลาท่ีจบัได้ในล าน า้
ห้วยหลวง และพืชอาหาร เห็ด ท่ีมีการจ าหนา่ยตามฤดกูาล  
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ภาพที่ 1 พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา ภาพด้านบนขวา ตลาดปลาและของฝากห้วยหลวง 
(Fish markets and souvenir Huai Luang) ต าบลเตาไห อ าเภอเพ็ญ จงัหวดัอดุรธานี 
พิกัด N 17.22422594, E 102.5206989 ภาพด้านล่างขวา ตลาดบ้านห้วยเดื่อ (Ban 
Huay Dua Local Market) ต าบลโนนทนั อ าเภอเมือง จังหวดัหนองบวัล าภู พิกัด  N 
17.6388744, E 103.0955861  
 

 2.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ ท่ีมีการน าของป่ามาขายตาม
ตลาดท้องถ่ิน จ านวน 25 คนประกอบด้วย 
  2.1 ตลาดบ้านห้วยเด่ือ ต าบลโนนทัน อ าเภอเมือง จังหวัด
หนองบวัล าภ ูแมค้่าท่ีมีการน าพืชอาหารป่ามาจ าหน่าย 15 คน  
  2.2 ตลาดปลาและของฝากห้วยหลวง (ตลาดปลาบ้านสิน
เจริญ) ต าบลเตาไห อ าเภอเพ็ญ จงัหวดัอุดรธานี แม่ค้าท่ีมีการน าพืชอาหารป่า
มาจ าหนา่ย 10 คน 
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  3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบสมัภาษณ์ 

เนือ้หาประกอบด้วย ช่ือพืชท่ีมีการจ าหน่าย และการใช้ประโยชน์ในการเป็น
ประกอบอาหาร 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยสัมภาษณ์กลุ่มแม่ค้าท่ีมีการน าพืช
อาหารป่ามาจ าหน่ายยงัตลาดท้องถ่ิน ดงัภาพท่ี 2 – 4  
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล  
  5.1 ตรวจสอบรายช่ือพืชตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ จาก
คูมื่อและเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
  5.2 การตรวจสอบการใช้ประโยชน์จากพืชอาหารป่าเพ่ือน ามา
ประกอบอาหาร จากผู้ รู้ด้านอาหารพืชบ้านอีสาน และกลุ่มแม่ค้า ท่ีท าการ
จ าหนา่ยพืชอาหารป่าในตลาดท้องถ่ิน 
  
  
 
 
 
 
                                                        
 
                              ภาพที ่2 การสมัภาษณ์แม่คา้ ตลาดบา้นหว้ยเดือ่   
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ภาพที่ 3  การสมัภาษณ์แม่คา้ ตลาดบา้นหว้ยเดือ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4  การสมัภาษณ์แม่คา้ ตลาดปลาและของฝากหว้ยหลวง 
 
 
 



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560 

197  ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของพชือาหารป่าในตลาดพืน้บ้านอีสาน 
กรณีศึกษา พืน้ทีลุ่่มน ้าห้วยหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 
 
 ผลการศึกษา 

 การศกึษาครัง้นี ้ผู้วิจยัท าการลงพืน้ท่ีระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.2557 
– มีนาคม พ.ศ.2558 
 จากการศึกษา พบความหลากหลายของพืชอาหารท่ีมีการน ามา
จ าหน่ายในตลาดท้องถ่ิน บริเวณลุ่มน า้ห้วยหลวง มีทัง้หมด 129 ชนิด 96 สกุล 
58 วงศ์ โดยวงศ์ท่ีพบมากท่ีสุด คือ GRAMINEAE จ านวน 5 สกุล 13 ชนิด 
รองลงมา คือ วงศ์ EUPHORBIACEAE จ านวน 3 สกุล 7 ชนิด และวงศ์  
ZINGIBERACEAE จ านวน 3 สกุล 6 ชนิด การใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆ ของ
พืชเพ่ือประกอบอาหาร ทัง้ 129 ชนิด พบ ใบอ่อน คือส่วนท่ีมีการน ามาบริโภค
มากท่ีสดุ จ านวน 52 ชนิด รองลงมา คือ ยอดอ่อน และผล จ านวน 51 ชนิด ดอก 
28 ชนิด  หนอ่/เหง้า 21 ชนิด  ต้นออ่น 10 ชนิด  หวั 8 ชนิด  เมล็ด 7 ชนิด ก้านใบ  
4 ชนิด และ ราก 2 ชนิด 
 การน าพืชอาหารป่ามาบริโภคและประกอบอาหารมีหลายลกัษณะ ทัง้ 
ผกั เคร่ืองเทศ/เคร่ืองปรุงรส อาหารคาว อาหารหวาน และผลไม้ ดงันี ้
  1) พืชอาหารป่าท่ีน ามาเป็นผัก จ านวน 75 ชนิด โดยผักท่ี
สามารถรับประทานสด จ านวน 45 ชนิด ผกัท่ีต้องลวกให้สกุ จ านวน 39 ชนิด ผกั
นึง่ 23 ชนิด และผกัดอง 3 ชนิด 
  2) พืชอาหารป่าท่ีน ามาเป็นเคร่ืองเทศ/เคร่ืองปรุงรส จ านวน 9 
ชนิด  
  3) พืชอาหารป่าท่ีน ามาประกอบอาหารคาว จ านวน 84 ชนิด 
ได้แก่ แกงออ่มอีสาน 28 ชนิด แกงส้มอีสาน 16 ชนิด แกงออ่มอีสาน 44 ชนิด ต า/
ย าอีสาน 15 ชนิด ลาบ 2 ชนิด ป่น/ซุปอีสาน 17 ชนิด และ แจว่ 3 ชนิด 
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  4) พืชอาหารป่าท่ีน ามาประกอบอาหารหวาน จ านวน 24 ชนิด 
ได้แก่ ของหวานและน า้หวาน/น า้ผลไม้ 22 ชนิด ของทานเลน่ 12 ชนิด 
  5) พืชอาหารป่าท่ีน ามารับประทานเป็นผลไม้ จ านวน 31 ชนิด 
  

ในการน าพืชอาหารป่ามาจ าหน่ายตามตลาดแม่ค้าได้น าส่วนประกอบ
ของพืชมาจ าหน่ายทัง้ในรูปแบบท่ีเป็นของสด กลา่วคือ สว่นประกอบของพืชท่ียงั
ไม่มีการแปรรูป เช่น ใบ ดอก ผล เมล็ด ราก หรือทัง้ต้น และส่วนท่ีมีการแปรรูป
แล้ว เช่น การดอง เช่น ผกักุ่มดอง ผกัเสีย้นดอง หน่อไม้ดอง เป็นต้น การต้ม เช่น 
หนอ่ไม้ต้ม มนัต้ม ขีเ้หล็กต้ม เป็นต้น การสกดัเอาสารพิษออก เชน่ กลอย โดยผล
การศกึษา พบ พืชอาหารป่าท่ีต้องมีการแปรรูปก่อนการจ าหน่าย จ านวน 4 ชนิด 
ได้แก่ กลอย ผกักุ่มดอง ผกัเสีย้นดอง และขีเ้หล็ก สว่นพืชท่ีสามารถจ าหน่ายเป็น
ผกัสดได้เลย จ านวน 83 ชนิด เชน่ ผกัหวานป่า ผกัส้มโมง ผกัติว้ เป็นต้น และพืช
ท่ีสามารถจ าหน่ายได้ทัง้ผักสด และการแปรรูป จ านวน 42 ชนิด เช่น หน่อไม้ 
มะเขือข่ืน มะตมู เป็นต้น ดงัตารางท่ี 1 และภาพท่ี 5 - 6  
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ตารางที่ 1: ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของพืชอาหารป่าในตลาดพืน้บ้านอีสาน 

 
วงศ์ (Families) 

ชนิดพืชที่พบ (ชื่อวิทยาศาสตร์) 
ส่วนที่น ามาใช้ 

ประเภทอาหาร 

วงศ์บานไมรู่้โรย 
(AMARANTHACEAE) 

1. ผกัโขมสวน (Amaranthus tricolor Linn) 
ยอด ใบอ่อน 

ผกัลวก/นึ่ง นึ่งใสป่ลา 

วงศ์มะมว่ง (ANACARDIACEAE) 
2. มะมว่งป่า (Mangifera caloneura Kurz) 

ผลดิบ ผลสกุ 
ผลไม้ ต ามะมว่ง 

3. มะมว่งคนั (M. duperreana Pierre var. siamensis Craib) 
ผลดิบ 

ผลไม้ ต ามะมว่ง 

4. มะมว่งแก้ว (M. Mangifera indica Linn) 
ผลดิบ ผลสกุ 

ผลไม้ ต า กวน 

5. มะมว่งกะลอ่น (M. pentandra Hook. f.) 
ผลดิบ ผลสกุ 

ผลไม้ ต ามะมว่ง 

6. มะกอกป่า (Spondias pinnata (L.f.) Kurz) 
ผลดิบ ผลสกุ ยอด 

ผกัสด เครื่องเทศ เครื่องปรุง 
วงศ์กระดงังา (ANNONACEAE) 

7. ตีนตัง่ นมแมวป่า (Ellipeiopsis cherrevensis (Pierre ex Finet     
    & Gagnep.) R.E.Fr.) 

ผลสกุ 
ผลไม้ รสหวานหอม 

8. หมากผีผ่วน (Uvariahirsute pierrei Finet & Gagnep.) 
ผลดิบ ผลสกุ 

ผลทานกบัพริกเกลือ ต าเมี่ยง 

9. หมากผีผ่วนน้อย (U. rufa  Blume) 
ผลดิบ ผลสกุ 

ผลทานกบัพริกเกลือ ต าเมี่ยง 

วงศ์ตีนเป็ด (APOCYNACEAE) 
10. ผกัส้มลม (Aganonerion polymorphum Pierre ex Spire) 

ใบอ่อน 
เครื่องแกง รสเปรียว 

วงศ์บอน (ARACEAE) 
11. อีรอก (Amorphophallus brevispathus Gagnep.) 

หนอ่ ก้านใบ 
แกงอีรอก 

12. บุกคางคก (A. paeoniifolius(Dennst.) Nicolson.) 
หนอ่ ก้านใบ 

แกงอีสาน 

13. บอนหวาน ทนู (Colocasia esculenta (L.) Schott var.   
     aquafiilis Hassk.) 

ก้านใบ 
ผกัสด แกงบอน 

14. ผกัหนาม (Lasia spinosa (L.) Thwaites.) 
ยอด ก้านใบ 

ผกัลวก/นึ่ง นึ่งใสป่ลา 

15. อีรอก บกุเขา (Pseudodracontium kerrii Gagnep.) 
หนอ่ ก้านใบ 

แกงอีสาน 
วงศ์นมต าเลีย 
(ASCLEPIADACEAE) 

16. ผกัสะเอี่ยน จมกูปลาไหล (Oxystelma esculentum (L.) R.Br.) 
ใบอ่อน 

ผกัสด 

17. ผกัดอกขิก ดอกขจร (Telosma minor Craib) 
ดอก ใบอ่อน ผลอ่อน 

ผกัลวก/นึ่ง แกงอีสาน นึ่งใสป่ลา 
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ตารางที่ 1: ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของพืชอาหารป่าในตลาดพืน้บ้านอีสาน (ต่อ) 

 
วงศ์ (Families) 

ชนิดพืชที่พบ (ชื่อวิทยาศาสตร์) 
ส่วนที่น ามาใช้ 

ประเภทอาหาร 

วงศ์แตง (CUCURBITACEAE) 
35. ต าลงึ (Coccinia grandis (L.) Voigt) 

ยอด ใบอ่อน 
ลวก นึ่ง แกงจืด 

36. ผกัไซมะระขีน้ก (Momordica charantia L.) 
ยอด ใบ ผลอ่อน 

ผกัสด แกงอ่อม 
วงศ์ส้าน (DILLENIACEAE) 

37. หมากส้าน (Dillenia indica L.) 
ผลอ่อน ผลสกุ 

ผกัสด ผลไม้ 

วงศ์กลอย (DIOSCOREACEAE) 
38. มนัเสา (Dioscorea alata L.) 

หวั 
แกงมนั ของหวาน 

39. เครือมนัน า้ (D. bermanica Praint & Burkill) 
หวั 

แกงมนั ของหวาน 

40. มนัมือเสือ (D. esculenta L.) 
หวั 

แกงมนั ของหวาน 

41. กลอย (D. hispida Dennst. var. hispida) 
หวั 

ของหวาน 

42. มนันก (D. inopinata Prain & Burkill) 
หวั 

แกงมนั ของหวาน 
43. เครือมนั (D. myriantha Kunth) 

หวั 
แกงมนั ของหวาน 

44. มนัแซง (D. pseudotomentosa Prain & Burkill) 
หวั 

แกงมนั ของหวาน 

วงศ์มะหลอด (ELAEAGNACEAE) 
45. หมากหลอด (Elaeagnus latifolia L.) 

ผลสกุ 
ผลไม้ 

วงศ์ยางพารา (EUPHORBIACEAE) 
46. หมากเมา่สร้อย (Antidesma acidum Retz.) 

ผลสกุ 
ผลไม้ 

47. หมากเมา่ไขป่ลา (A. ghaesembilla Gaertn.) 
ผลสกุ 

ผลไม้ 

48. หมากเมา่หลวง (A. thwaitesianum Muell. Arg) 
ผลสกุ 

ผลไม้ 

49. มะไฟป่า (Baccaurea  ramiflora Lour.) 
ผลสกุ 

ผลไม้ 

50. มะยม (Phyllanthus acidus (L.) Skeels) 
ผล ยอด ใบอ่อน 

ผลไม้ ต า เชื่อม ผกั 

51. มะขามปอ้ม (P. emblica L.) 
ผลสกุ 

ผลไม้ 

52. ไครหางนาค เสียวน า้ (P. acidus taxodiifolius Beille) 
ใบอ่อน 

แกงอ่อม ผกัสด 

วงศ์กระเบา (FLACOURTIACEAE) 
53. หมากเบน ตะขบป่า (Flacourtia indica (Burm. f.) Merr) 

ผลสกุ 
ผลไม้ 

วงศ์ไผ่ (GRAMINEAE) 
54. ไผ่โจด (Arundinaria ciliata A. Camus) 

หน่อ 
แกง ผกัลวก หมก 

55. ไผ่ป่า ไผ่กะซะ (Bambusa bambos (L.) Voss) 
หน่อ 

แกง ผกัลวก ซุบ 
56. ไผ่สีสกุ (B. blumeana Schult. f.) 

หน่อ 
แกง ผกัลวก 
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ตารางที่ 1: ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของพืชอาหารป่าในตลาดพืน้บ้านอีสาน (ต่อ) 

 
วงศ์ (Families) 

ชนิดพืชที่พบ (ชื่อวิทยาศาสตร์) 
ส่วนที่น ามาใช้ 

ประเภทอาหาร 

วงศ์ถัว่ – อนวุงศ์ถัว่แระ 
(LEGUMINOSAE-FABACEAE) 

79. ถัว่แฮ ถัว่แระ (Cajanus cajan (Linn.) Millsp.) 
ฝักอ่อน 

ซุบอีสาน ผกัสด 

วงศ์ถัว่ – อนวุงศ์สะตอ 
(LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE) 

80. ส้มป่อย (Acacia concinna (W
illd.) DC.) 

ยอด ใบอ่อน 
เครื่องแกง รสเปรียว 

81. ชะอม (A. pennata (L.) W
illd. Subsp. Insuavis (Lace) I.C. Nielsen) 

ยอด ใบอ่อน 
ผกัลวก แกงอีสาน/แกงส้ม  

82. กระถิน (Leucaena leucocephala (Lamk.) de W
it) 

ยอด ฝัก เมล็ด 
ผกัสด 

83. กระเฉดน า้ (Neptumia oleracea Lour.) 
ยอด 

ผกัสด แกงส้ม 

84. หมากขามแป มะขามเทศ (Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.) 
ฝักแก่ 

ผลไม้ 
วงศ์แหน (LEMNOIDEAE (LEMNACEAE)) 

85. ผ า ไขแ่หน ไขน่ า้ ไขข่ า (W
olffia globosa (Roxb.) Hartog & Plas) 

ทัง้ต้น 
ลาบอีสาน 

วงศ์ขาเขียด (LIMNOCHARITACEAE) 
86. ผกัพาย (Butomopsis latifolia (D. Don) Kunth) 

ยอด ใบอ่อน 
ผกัสด 

87. ผกัคนัจอง (Limnocharis flava  Buch.) 
ยอด ใบอ่อน 

ผกัสด นึ่ง ลวก 
วงศ์ชบา (MALVACEAE) 

88. กระเจี๊ยบ (Hibiscus sabdariffa L. cv. group Sabdariffa) 
เปลือกหุ้มผล 

เครื่องแกง ท าน า้กระเจี๊ยบ 

วงศ์คล้า (MARANTACEAE) 
89. มนัสาค ู(Maranta arundinacea L. var.arundinacea) 

หวั 
แกงมนั มนัต้มโรยน า้ตาล 

วงศ์ผกัแวน่ (MARSILEACEAE) 
90. ผกัแวน่ (Marsilea crenata Presl) 

ยอด ใบอ่อน 
ผกัสด 

วงศ์โคลงเคลง (MELASTOMATACEAE) 
91. หมากเอนอ้า (Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl.) 

ผลสกุ 
ผลไม้ รสหวานหอม 

วงศ์กระท้อน (MELIACEAE) 
92. สะเดาบ้าน (Azadirachta indica A. Juss. Var. Siamensis Valeton) 

ยอดอ่อน ใบอ่อน 
ผกัสด ลวก 

93. หมากต้อง กระท้อน (Sandoricum koetjape (Burm. f.) Merr.) 
ผลสกุ 

ต าหมากต้อง ผลไม้ดอง 

94. ยา่นาง (Tiliacora triandra (Colebr.) Diels) 
ใบ 

คัน้น า้ใสแ่กงอีสาน 

วงศ์สะเดาดิน (MOLLUGINACEAE) 
95. แก่นส้ม ผกัส้ม ผกัสีเสียด (Glinus herniarioides (Gagnep.) Tardieu) 

ยอด ใบอ่อน 
ผกัสด แกงอ่อน/แกงอีสาน 

 
96. แก่นขม ผกัขม สะเดาดิน (G. oppositifolius (L.) Aug. DC.) 

ยอด ใบอ่อน 
ผกัสด แกงอ่อน/แกงอีสาน 

วงศ์มะรุม (MORINGACEAE) 
97. ผกัอีฮมุ มะรุม (Moringa oleifera Lam.) 

ฝัก ยอด ใบอ่อน 
ผกัลวก/นึ่ง แกงส้ม นึ่งใสป่ลา 

วงศ์ชมพู ่(MYRTACEAE) 
98. ผกัเม็ก เสม็ดแดง (Syzygium gratum (W

ight) S.N. Mitra var. gratum) 
ยอด ใบอ่อน ดอก 

ผกัสด แกงส้ม 

99. หมากสีดา (Psidium guajava L.) 
ผลแก่ ผลสกุ 

ผลไม้ 

100. หมากหว้าสีชมพ ูลกูหว้า (Syzygium cumini (L.) Skeels) 
ผลสกุ 

ผลไม้ 

 

http://frynn.com/tag/MARSILEACEAE/
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ตารางที่ 1: ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของพืชอาหารป่าในตลาดพืน้บ้านอีสาน (ต่อ)  

วงศ์ (Families) 
ชนิดพืชที่พบ (ชื่อวิทยาศาสตร์) 

ส่วนที่น ามาใช้ 
ประเภทอาหาร 

วงศ์มะเขือ (SOLANACEAE) 
120. มะเขือขื่น (Solanum aculeatissimum  Jacq.) 

ผลแก่ 
ผกัสด/ผกัดอง ใสส่้มต า 

121. มะอึก บกัเขือขน (S. stramonifolium Jacq.) 
ยอด ใบอ่อน ดอก 

ผกัสด เครื่องปรุง 

122. มะเขือพวง (S. torvum Sw.) 
ผลอ่อน 

ผกัสด แกงอ่อม/ แกงอีสาน 

123. หมากแข้งเครือ (S. trilobatum L.) 
ผลอ่อน 

ผกัสด แกงอ่อม/แกงอีสาน 
วงศ์ขิงขา่ (ZINGIBERACEAE) 

124. ขา่ลิง (Alpinia conchigera Griff.) 
เหง้า หน่อ 

ผกัสด/ลวก เครื่องแกง  

 
125. กระชาย (Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.) 

ราก หน่อ 
ผกัสด เครื่องแกง 

 
126. กระเจียว (Curcuma aeruginosa Roxb.) 

ดอก หน่อ 
ผกัสด/ลวก/นึ่ง 

 
127. กระเจียวขาว (C. cochinchinensis Gagnep) 

ดอก หน่อ 
ผกัสด/ลวก/นึ่ง 

 
128. กระเจียวขาว (C. parviflora W

all.) 
ดอก หน่อ 

ผกัสด/ลวก/นึ่ง 

 
129. กระเจียวแดง อาวแดง (C. sessilis Gage.) 

ดอก หน่อ 
ผกัสด/ลวก/นึ่ง 

 



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560 

206 

ภาพที ่6 ตวัอย่างพืชอาหารป่าทีมี่จ าหน่ายในตลาดปลาและของฝากหว้ยหลวง 
ต าบลเตาไห อ าเภอเพ็ญ จงัหวดัอดุรธานี 
 

0 
 
 
  
  
  
 
  
 
 
 
 
 

ภาพที ่5  ตวัอย่างพืชอาหารป่าทีมี่จ าหน่ายในตลาดบา้นหว้ยเดือ่ ต าบลโนนทนั 
     อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองบวัล าภู 
  
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560 

207  ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของพชือาหารป่าในตลาดพืน้บ้านอีสาน 
กรณีศึกษา พืน้ทีลุ่่มน ้าห้วยหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 
 
 อภปิรายผล 

 จากการศกึษา ผู้วิจยัพบว่าพืชอาหารป่าท่ีมีจ าหน่าย จ านวน 129 ชนิด 
96 สกุล 58 วงศ์ โดยวงศ์ท่ีพบมากท่ีสุด คือ GRAMINEAE รองลงมา คือ วงศ์ 
EUPHORBIACEAE และวงศ์ ZINGIBERACEAE ซึ่งเป็นพืชท่ีมีการเก็บหาตาม
ป่าธรรมชาติ  มีขายตามฤดกูาล  จากชนิดท่ีมีการจ าหน่ายในตลาดพืน้บ้านทัง้  
2 แห่ง ถือว่าพบจ านวนชนิดพนัธุ์มากพอสมควร ซึ่งจากการศึกษาพืชอาหารป่า
ในหลายพืน้ท่ีของประเทศไทยส่วนใหญ่พบจ านวนชนิดพันธุ์ไม่เกิน 100 ชนิด 
เชน่ พืชกินได้ในป่าแกราช ท่ีพบ 62 ชนิด 35 วงศ์ (สจุิตรา โกศล และคณะ, 2549) 
หรือในพืน้ท่ี  อ.แม่ทา  จ.ล าพ ู ท่ีพบพืชผกัท่ีเก็บหาจากป่า 20 ชนิด  (นงคราญ  
ร่มค า และปรัชญา ศรีสง่า, 2553) และการเก็บหาผักพืน้บ้านของชุมชนบ้าน
ดอนดู ่ต.คนัธารราษฎร์ อ.กนัทรวิชยั จ.มหาสารคาม ในพืน้ท่ีนา ป่าชมุชน และท่ี
สาธารณะ พบพืชผักจ านวน 33 ชนิด (ฉันทนา เวชโอสถศักดา, 2556) ซึ่งพืช
อาหารป่าเปรียบเสมือนภูมิปัญญาท้องถ่ินในเร่ืองของอาหาร ท่ีชุมชนมีการ
ถ่ายทอดการบริโภคจากอดีตสูปั่จจบุนั ซึง่ยงัคงพบเห็นพืชอาหารป่าหลายชนิดท่ี
เป็นท่ีนิยมบริโภคในท้องถ่ิน และเป็นท่ีต้องการของตลาด เช่น สะเดา ผกัหวาน
ป่า ดอกกะเจียว หวาย หน่อไม้ เป็นต้น  ซึ่งพืชอาหารเหล่านีส้ามารถส่งเสริม 
สูท้่องตลาดได้  

อย่างไรก็ดี เป็นข้อน่าสังเกตว่าพืชอาหารท่ีน ามาประกอบอาหารหรือ
รับประทานเป็นผกัตามวิถีการด ารงชีพของคนอีสาน ส่วนใหญ่ได้มาจากแหล่ง
ธรรมชาต ิคือ ป่าไม้ แหลง่น า้ ท่ีนา ท่ีสวน หรือท่ีรกร่างว่างเปล่า (ทวน ยทุธพงษ์, 
2533) ถึงแม้ปัจจุบนั เราสามารถน าพืชอาหารป่าบางชนิดมาเพาะปลูกเพ่ือน า
ผลผลิตสู่ตลาดได้ตลอดทัง้ปี เช่น ผักหวานป่า แต่ผู้ บริโภคยังคงนิยมหาซือ้
ผักหวานป่าท่ีมีการเก็บหาได้ตามธรรมชาติ  ในช่วงฤดูกาลท่ีผักหวานป่าให้
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ผลผลิต ซึ่งจะเห็นได้ตามตลาดท้องถ่ินท่ีมีการน าผักหวานออกมาจ าหน่ายกัน 
นอกจากนีร้าคาของผกัหวานป่าท่ีเก็บหาได้ตามธรรมชาตินัน้ยงัคงมีราคาท่ีแพง
กวา่ผกัหวานท่ีมีเพาะปลกู 
 จากการน าพืชอาหารป่ามาใช้ประโยชน์ ทัง้การรับประทานเป็นผักสด 
ประกอบอาหาร ประเภท อาหารคาว อาหารหวาน ผลไม้ หรือสามารถน ามาเป็น
เคร่ืองปรุงรส พบวา่ ตลาดท้องถ่ินในพืน้ท่ีลุ่มน า้ห้วยหลวงมีพืชอาหารท่ีสามารถ
จ าหน่ายได้ตลอดทัง้ปี ทัง้นี ้การบริโภคอาหารพืน้บ้าน หรืออาหารอีสานของคน
ในท้องถ่ินยงัคงได้รับความนิยมอยู่ นอกจากนีอ้าหารอีสานยงัมีรสชาติและกลิ่น
เฉพาะตัว ท าให้คนท้องถ่ินท่ีคุ้ นชินกับการรับประทานอาหารพืน้บ้านท่ีมี
ความชอบและยังคงมีการประกอบอาหารพืน้บ้านอีสานอยู่จนถึงปัจจุบัน 
ขณะเดียวกันอาหารอีสานส่วนใหญ่จะนิยมน าผักพืน้บ้านท่ีสามารถเก็บหาได้
ตามธรรมชาติมาประกอบอาหารท่ีอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ และส่วน
ใหญ่จดัเป็นพืชสมนุไพร  นอกจากนีค้นรุ่นใหม่ยงัมีความสนใจรับประทานอาหาร
เพิ่มมากขึน้ (สกุลัยา นนัตา, 2552) ทัง้นี ้อาจจะเน่ืองมาจากรสชาติท่ีจดัจ้าน มี
คณุค่าทางโภชนาการ และมีผลดีต่อสุขภาพ ส่งผลให้อาหารอีสานยังคงได้รับ
ความนิยม และยงัผลให้พืชอาหารท้องถ่ินท่ีเก็บหาได้ตามธรรมชาติสามารถท่ีจะ
จ าหนา่ยได้ตลอดทัง้ปีจนถึงปัจจบุนั 
 นอกจากนี ้การท่ีชมุชนแถบลุ่มน า้ห้วยหลวงยงัคงนิยมบริโภคอาหารท่ี
ต้องใช้วตัถดุิบจากท้องถ่ินและท่ีเก็บได้ตามธรรมชาต ิบง่บอกถึงภมูิปัญญา และ
วัฒนธรรมด้านอาหารของชุมชนท่ียังคงสืบทอดจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน 
โดยเฉพาะอาหารท้องถ่ิน ถือเป็นวัฒนธรรมท่ีบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของ
ชุมชน นอกจากนี ้อาหารยังเป็นตัวแปรท่ีท าให้เราเข้าใจถึงแบบแผนการ
ด ารงชีวิต การพึง่พาทรัพยากรธรรมชาต ิความมัน่คงของสขุภาวะและโภชนาการ 
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 (กีรติพร จูตะวิริยะ และคณะ, 2554) ซึ่งสามารถน าไปพัฒนาสู่การเป็นองค์

ความรู้ท่ีได้จากการบริโภคอาหารของชุมชน มาปรับใช้กับงานด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติให้เข้ากบับริบทของชมุชนได้ 
 
สรุปผลการศึกษา 
 จากการศกึษาครัง้นี ้เป็นการส ารวจเฉพาะในพืน้ท่ีตลาดท้องถ่ินเท่านัน้ 
ดงันัน้ ชนิดของพืชอาหารป่าท่ีท าการส ารวจพบ คือ พืชอาหารท่ีแมค้่าท าการเก็บ
หาจากพืน้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงตลาด ซึ่งอาจจะมาจากหลากหลายพืน้ท่ี 
เชน่  พืน้ท่ีป่าไม้ ท่ีนา ป่าหวัไร่ปลายนา พืน้ท่ีท่ีเป็นแหลง่น า้ จงึสง่ผลให้พบความ
หลากหลายของพืชอาหารป่าในตลาดท้องถ่ินสูง แตน่ัน่ก็ถือเป็นสิ่งท่ีสะท้อนให้
ถึงภูมิปัญญาในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในเร่ือง
อาหารได้เป็นอย่างดี ทัง้นีเ้พราะชมุชนสามารถน าวตัถุดิบท่ีได้จากธรรมชาติมา
เป็นอาหารได้หลากหลายชนิด ส่งผลให้สินค้าท่ีมีจ าหน่ายในตลาดท้องถ่ินยงัคง
ได้รับความนิยม และกลุม่แมค้่ายงัคงน าสินค้ามาจ าหน่ายอยู่อย่างตอ่เน่ือง 
 และจากการศกึษาในครัง้นี ้พบชนิดพืชอาหารสงูถึง 129 ชนิด นัน้แสดง
ให้เห็นว่า ชมุชนในเขตพืน้ท่ีลุ่มน า้ห้วยหลวงยงัคงนิยมบริโภคอาหารท้องถ่ิน ท่ี
หาได้จากพืชท้องถ่ินท่ีมีตามธรรมชาติ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ี
ยังคงตกทอดสู่สังคมรุ่นอดีตมาจนถึงคนปัจจุบัน โดยองค์ความรู้ท่ีได้จาก
การศกึษาในครัง้นีส้ามารถสะท้อนให้เห็นการด ารงชีพท่ีผู้คนในสงัคมแถบลุ่มน า้
ห้วยหลวงยงัคงมีการพึ่งพาทรัพยากรจากธรรมชาติ เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากร
อย่างยั่งยืนและชุมชนยังคงพึ่งพิงทรัพยากรเหล่านีไ้ด้ การเข้าใจวิถีชีวิต  
โดยเฉพาะอาหารท่ีเปรียบเสมือนสิ่งสะท้อนถึงความเป็นสังคม วฒันธรรมของ
ชุมชน สามารถพฒันาต่อยอดไปสู่การจัดการทรัพยากรท่ีมีความเก่ียวพันธ์กับ
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แหล่งท่ีมาของอาหาร เช่น พืน้ท่ีป่าไม้ พืน้ท่ีป่าหัวไร่ปลายนา เพ่ือให้เกิดการ
อนรัุกษ์ทรัพยากรพืน้ฐานท่ีเป็นต้นก าเนิดแหล่งผลิตอาหารส าหรับคนในท้องถ่ิน
ได้อยา่งยิ่งยืน 
 ดังนัน้ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ในแง่มุมทางวิชาการ ประเด็น
การศึกษาเก่ียวกับพืชอาหารป่าท่ีสะท้อนมุมมองและวิถีชีวิตของชุมชน จึงถือ
เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ เชน่ การปรับตวัในการเก็บหาผลผลิตท่ีได้จากธรรมชาต ิหรือ 
การเพิ่มผลผลิตสู่ตลาดท้องถ่ิน การรักษาพืน้ท่ีท่ีเป็นแหล่งให้ผลผลิตพืชอาหาร
ป่า นอกจากนี ้การศึกษาเก่ียวกับการเก็บหาผลผลิตท่ีได้จากธรรมชาติ ถือเป็น
อีกประเด็นท่ีมีความน่าสนใจ ท่ีจะช่วยอธิบายถึงวิธีการเก็บหาท่ีจะเป็นสิ่งบ่งชี ้
ถึงการอนรัุกษ์ และความเข้าใจถึงคณุคา่ของทรัพยากรธรรมชาตท่ีิเปรียบเสมือน
ต้นทนุของชีวิต 
 
กิตตกิรรมประกาศ 
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  หนังสือเร่ือง “โรฮิงญา รัฐ ชาติพันธ์ุ ประวัติศาสตร์ และความ
ขัดแย้ง”  คืองานเขียนของ “ดลุยภาค ปรีชารัชช”  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ประจ าโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  (Southeast Asian Study 
Program: SEAs)  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ งานเล่มนีพ้ิมพ์
โดยส านักพิมพ์มติชน เม่ือเดือนตุลาคม 2558 มีจ านวน 135 หน้า จ าหน่ายใน
ราคา 140 บาท พิมพ์ด้วยหมึกท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใช้กระดาษถนอม
สายตาท าให้หนงัสือมีความน่าอ่าน รวมทัง้ผู้ เขียนได้น าเสนอข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
ท่ีผ่านการส ารวจเอกสารและการสมัภาษณ์เชิงลึกกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องโดยตรง 
ท าให้การน าเสนอข้อมลูมีความหนกัแน่นทางวิชาการ ตลอดจนมีน่าเช่ือถือมาก
ยิ่งขึน้ 

สิ่งแรกท่ีผู้วิจารณ์สะดดุตาก่อนท่ีจะได้อ่านเนือ้หาของหนงัสือเล่มนี ้คือ 
“ภาพปกหนงัสือ” ท่ีผู้ เขียนได้ออกแบบภาพปกหนงัสือได้อย่างน่าสนใจ และส่ือ

                                                           
1 อาจารย์ประจ าสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ศนูย์การศกึษาบงึกาฬ 
  มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี e – mail.com sunit.udru@gmail.com 
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ถึงความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างช่ือเร่ืองและเนือ้หาในหนังสือ โดยท่ีไม่ต้อง
ตีความอะไรมากนัก ซึ่งภาพปกหนงัสือดงักล่าวเป็นภาพเด็กหญิงชาวโรฮิงญา
คนหนึ่ง หน้าตามอมแมม ดวงตาท่ีมีน า้ตาคอเบ้า ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเด็กหญิง
คนนีค้งไม่มีความสขุในการด ารงชีวิตมากนกั ซึ่งอาจเหมือนกบัชาวโรฮิงญาส่วน
ใหญ่ ท่ีกล่าวกันว่าเป็นกลุ่มคนท่ีไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ไร้บ้าน ยากจน ถูกกดข่ี จน
กลายเป็นชนชายขอบท่ีแทบจะไมมี่พืน้ท่ียืนในสงัคมโลก 

หนังสือเล่มนีมี้เป้าหมายท่ีจะตอบค าถามอยู่ 2 ประการ ได้แก่ 1) 
โรฮิงญาเป็นใคร มาจากไหน มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์เช่นไร และ 2) 
ชนวนปัญหาโรฮิงญาเก่ียวโยงสมัพนัธ์กบัความขดัแย้งในมิติใดบ้าง ซึ่งดลุยภาค 
จะเน้นไปท่ีบริบทของประเทศเมียนมาร์ซึ่งเป็นแหลง่ต้นตอส าคญัของปัญหาชาว
โรฮิงญา โดยเฉพาะตอนเหนือของรัฐยะไข ่ท่ีมีพรมแดนติดกบัประเทศบงักลาเทศ 
 อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากเป้าหมายท่ีส าคัญ 2 ประการดังกล่าว 
ผู้ เขียนยังได้เสนอมุมมองต่อประเทศอ่ืนท่ีมีส่วนสัมพันธ์ต่อชาวโรฮิงญา เช่น 
ประเทศบังกลาเทศ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ตลอดจนองค์การ
ระหว่างประเทศท่ีเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องในมิติต่างๆ ซึ่งเม่ืออ่านและศึกษา
หนังสือเล่มนีจ้นจบแล้ว ผู้ อ่านจะได้รับความรู้ในปมประเด็นปัญหาของชาว
โรฮิงญาได้เป็นอย่างดี 
 
สาระส าคัญของหนังสือ 
 “ท่ามกลางกระแสสงัคมที่เต็มไปด้วยการปะทะขบัหน่วง ระหว่างความ
เกลียดชงักับความเห็นอกเห็นใจ ส่ิงที่ยงัคงมืดบอดพร่ามัวอยู่ในสงัคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาโรฮิงญา โดยเฉพาะสังคมไทยคงหนีไม่พ้นสภาวะขาด
แคลนองค์ความรู้ (Body of Knowledge)”  ข้อความในข้างต้นคือส่วนหนึ่งใน
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หนงัสือ “โรฮิงญา รัฐ ชาติพนัธุ์ ประวตัิศาสตร์ และความขดัแย้ง” ดงันัน้ หนงัสือ
เล่มนีจ้ึงมีหน้าท่ีในการเต็มเติมองค์ความรู้เก่ียวกับปัญหาโรฮิงญาให้กับ
สงัคมไทย 
 ส าหรับโครงสร้างของหนังสือ ดุลยภาค ได้เร่ิมต้นด้วยการน าเสนอ
ภาพรวมของผู้คนท่ีอยู่อาศยัท่ีรัฐยะไข่ ประเทศเมียนมาร์ เพ่ือให้ผู้ อ่านได้เห็น
สภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ ตลอดจนช่ือเมืองท่ีส าคญัและช่ือกลุ่มชาติพนัธุ์ ซึ่ง
มีความสมัพนัธ์กับชาวโรฮิงญา โดยจดุส าคญัในประเด็นนีผู้้ เขียนได้ชีใ้ห้เห็นว่า
ถึงแม้วา่รัฐยะไข่จะเต็มไปด้วยความอดุมสมบรูณ์ของทรัพยากรธรรมชาตท่ีิสร้าง
รายได้อย่างมากมายมหาศาล ไม่ว่าจะเป็น บอ่น า้มนั ก๊าซธรรมชาติ ป่าไม้ และ
ทรัพยากรอ่ืนๆ แต่ปัญหาเร่ืองการกระจายรายได้ท าให้เกิดความเหล่ือมล า้
ระหว่างเขตเมืองกับเขตชนบท รวมถึงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างชุมชน
ต่างศาสนาและชาติพันธุ์ ท่ีรุนแรง โดยเฉพาะชุมชนพุทธยะไข่กับชุมชนมุสลิม
โรฮิงญา ท าให้รัฐยะไข่กลายเป็นรัฐท่ีมีความขดัแย้งสงูและเป็นรัฐท่ียากจนท่ีสุด
ในเมียนมาร์อีกด้วย 

ถดัมา ดลุยภาค ได้น าเสนอประเด็นข้อถกเถียงเชิงลึกเก่ียวกบัจดุก าเนิด 
รากเหง้า และตวัตนของชาวโรฮิงญา ซึ่งยงัเต็มไปด้วยข้อถกเถียงและข้อโต้แย้ง
ต่างๆ ของผู้ รู้และนักวิชาการไว้เป็นจ านวนมากและหลากหลายแง่มุม ทัง้นี ้
ข้อเสนอของนักวิชาการมีทัง้เหมือนและแตกต่างกัน อาทิ บางกลุ่มได้ให้
ความเห็นว่าชาวโรฮิงญามีถ่ินฐานอยู่ในดินแดนรัฐยะไข่มาอย่างช้านาน กับอีก
กลุ่มท่ีมองว่าชาวโรฮิงญาเป็นเพียงแคพ่วกอพยพจากเบงกอลในยุคอาณานิคม
องักฤษ ซึง่มิได้มีความเก่าแก่โดดเดน่อะไรในประวตัิศาสตร์อาระกนัและรัฐยะไข่ 
โดยประเด็นหลงันีไ้ด้เป็นปัจจยัส าคญัต่อกระแสความขดัแย้งในปัจจุบนั ซึ่งการ
น าเสนอในลักษณะนีผู้้ วิจารณ์มองว่าเป็นการเพิ่มคุณค่าและความน่าสนใจ
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ให้กับเนือ้หา ตลอดจนในท้ายประเด็นนี ้ดลุยภาค ได้ให้ความเห็นถึงรากเหง้า
และตวัตนของชาวโรฮิงญาในทางประวตัิศาสตร์ไว้ว่าพวกเขานา่จะอพยพมาจาก
ดนิแดนอ่ืนเข้ามายงัรัฐยะไข ่โดยแบง่ออกเป็น 3 ยคุสมยั ได้แก่ 
 1. ราวศตวรรษที ่7 – ศตวรรษที ่13 เป็นยคุแรกในการอพยพของนกั

เดินเรือชาวอาหรับ เปอร์เซีย เติร์ก (ตุรกี) เบงกาลี และชนเชื้อสาย
ต่างๆ จากเอเชียใตแ้ละตะวนัออกกลาง โดยคนกลุ่มนี้ได้มาตัง้สถานี
การคา้ในรัฐยะไข่  

 2. ราวศตวรรษที่ 15 – ศตวรรษที่ 17 เป็นยุคทองทางการค้าและ
พาณิชย์ของรัฐรอบอ่าวเบงกอล ท าให้รัฐยะไข่กลายเป็นแหล่ง
การค้าและพื้นที่เศรษฐกิจที่ส าคญัท าให้ดึงดูดผู้อพยพชาวมุสลิม
เข้ามาเป็นจ านวนมาก 

 3. ราวศตวรรษที ่18 – ศตวรรษที ่19 เป็นยคุอาณานิคมองักฤษ โดย
องักฤษได้น าแรงงานมุสลิมจ านวนมากจากเขตเบงกอล เข้ามาตัง้
ถ่ินฐานในรัฐยะไข่ เพือ่หวงัผลด้านการเมืองและเศรษฐกิจ ส่งผลให้
ประชากรเพ่ิมจ านวนอย่างรวดเร็ว จากเดิมประมาณหน่ึงแสนคน 
เพ่ิมข้ึนเป็นประมาณหน่ึงล้านคน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชาวโรฮิงญา 
(หนา้ 23) 

 
ซึ่งสอดคล้องกับงานเขียนของ วีระศักดิ์ นาทะสิริ ท่ีได้ให้ความเห็น

เก่ียวกับการเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วของชาวมุสลิมในแคว้นอารากัน (รัฐยะไข่) มี
สาเหตอุยู ่2 กรณี (วีระศกัดิ ์นาทะสิริ, 2558) ดงันี ้

ชาวจิตตะกองในรัฐเบงกอล ได้รับการชกัจงูจากฝ่ายบริหารขององักฤษ
ในอินเดียให้อพยพไปท างานในแคว้นอารากันเพราะอังกฤษต้องการแรงงาน
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จ านวนมากไปท างานภาคการเกษตรในอารากนั เพราะชาวอารากันส่วนใหญ่ได้
หลบหนีพม่าไปในช่วงท่ีพม่าเข้าปกครองอารากันตัง้แต่ปี ค.ศ.1784 และสอง 
การท่ีอังกฤษได้ให้ชาวจิตตะกองเช่าท่ีดินในระยะยาวนาน 90 ปี ได้กระตุ้นให้
ชาวจิตตะกองท่ีอยู่ในรัฐเบงกอลต้องการอพยพเข้ามาแสวงหาพืน้ท่ีท า
การเกษตรในแคว้นอารากนัเป็นจ านวนมาก 

อย่างไรก็ตาม จากการอพยพและเคล่ือนย้ายของชาวโรฮิงญาดงักล่าว 
สะท้อนให้เห็นว่าพลวตัเก่ียวกับการตัง้ถ่ินฐานของชาวโรฮิงญาส่วนใหญ่น่าจะ
เป็นการอพยพมาจากดินแดนอ่ืนทัง้จากภมูิภาคเอเชียใต้ เอเชียตะวนัตกเฉียงใต้ 
(ตะวนัออกกลาง) และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ มากกว่าเป็นประชากรท่ีอาศยัท่ี
อยู่รัฐยะไข่ตัง้แต่แรกเร่ิม ส่วนประเด็นทางด้านวัฒนธรรมนัน้ บางส่วนยัง
สามารถธ ารงวัฒนธรรมเดิมไว้ได้ อีกส่วนเม่ือเวลาผ่านพ้นไปได้เกิดการกลืน
กลายทางวฒันธรรมหรือลกัษณะของเผา่พนัธุ์ลกูผสม 

ภาพรวมของเนือ้หาในประเด็นนีจ้ึงเป็นการเสนอมุมมองเก่ียวกับจุด
ก าเนิดและการอพยพย้ายถ่ินฐานของชาวมสุลิมโรฮิงญา สามารถสรุปได้ว่าชาว
โรฮิงญาท่ีอาศยัอยู่รัฐยะไข่ในปัจจุบนั เป็นประชากรท่ีอพยพมาจากดินแดนอ่ืน 
ส่วนเหตุผลในการอพยพนัน้ มีเหตุผลท่ีแตกต่างกันและมีข้อถกเถียงในการ
อพยพอย่างมากมายซึ่งปัจจุบันยังไม่มีข้อยุติ แต่ผลท่ีตามคือ ความขัดแย้ง
ระหวา่งเจ้าของพืน้ท่ีเดมิกบัผู้อพยพเข้ามาใหม ่ 
 เนือ้หาของหนังสือในประเด็นถัดมา ดุลยภาค ได้ไล่เรียงล าดับ
วิวฒันาการของชาวโรฮิงญาท่ีได้ผ่านความขดัแย้งนานปัการ ตัง้แตอ่ดีตเร่ือยมา
จวบจนปัจจบุนั ซึง่เป็นการน าเสนอพลวตัในแตล่ะห้วงเวลาของความยดัแย้งทาง
ประวัติศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็นยุคโบราณหรือยุคก่อนอาณานิคม ยุคอาณา
นิคม และยุคหลังอาณานิคม ท่ีเก่ียวพันเช่ือมโยงกับปัญหาของโรฮิงญาอย่าง
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ลึกซึง้ โดยเฉพาะความขดัแย้งทางศาสนาท่ีผสมปนเปกนัหลายรูปแบบ ระหว่าง
ชาวพุทธกับชาวมุสลิมในพืน้ท่ีรัฐยะไข่ จนน าไปสู่ความสูญเสียทัง้ชีวิตและ
ทรัพย์สินอยา่งมากมาย ซึง่ความสญูเสียส่วนใหญ่จะตกกบัชาวมสุลิมโรฮิงญา 
 แต่กระนัน้ความขัดแย้งไม่ได้หยุดท่ีชาวพุทธกับชาวมุสลิมท่ีเป็ น
ชาวบ้านธรรมดาเท่านัน้ ดลุยภาคยงัได้น าเสนอในแง่ระดบัประเทศท่ีกลุ่มมุสลิม
มักมองว่ารัฐบาลเมียนมาร์มีโครงการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาในสัดส่วนท่ี
มากกว่าศาสนาอ่ืนๆ ดงัจะเห็นได้จากการสังคายนาพระไตปิฎก (รัฐบาลของ
นายกรัฐมนตรีอูนุ) การสร้างเจดีย์ชเวดากองจ าลองท่ีกรุงเนปิดอว์ (รัฐบาลของ
นายพล ตาน ฉ่วย) ตลอดจนการท าบุญและการสร้างวัดวาอารามจ านวนมาก
ของคณะรัฐบาลในแต่ละสมยั ขณะท่ีชาวพุทธกลบัมองชาวมุสลิมโรฮิงญาและ
ชาวมสุลิมอ่ืนๆ ในเมียนมาร์ว่าเป็นอนัตรายตอ่การด ารงอยู่ของพระพทุธศาสนา 
จึงท าให้เกิดการต่อต้านชาวมุสลิมทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจาก
ประเด็นทางศาสนาแล้ว ปัญหาชาวโรฮิงญาอาจมีปริมณฑลความขัดแย้งท่ี
ซบัซ้อนคาบเก่ียวกบัปัญหาความแตกตา่งทางประวตัิศาสตร์ ชาตพินัธุ์ การเมือง
การปกครอง ซึง่ประเดน็ตา่งๆ สง่ผลให้เกิดความขดัแข้งด้วยกนัทัง้สิน้ 
 โดยเฉพาะความรุนแรงท่ีเกิดขึน้โดยตวัแสดงท่ีมาจากผู้ มีอ านาจรัฐเป็น
ฝ่ายกระท า คือ รัฐบาล และฝ่ายท่ีถูกกระท า คือ ชาวมุสลิมโรฮิงญา ท่ีถือเป็น
ความขัดแย้งท่ีรุนแรงในปัจจุบนั ซึ่งในประเด็นนี ้ดุลยภาค มองว่าปัญหาชาว
โรฮิงญาจากแต่เดิมถือเป็นปัญหาภายในของเมียนมาร์ แต่ในสมยัรัฐบาลของ
นายพล ตาน ฉ่วย ความขดัแย้งในรัฐยะไข ่เร่ิมลกุลามบานปลายไปสู่มิติระหว่าง
ประเทศท่ีเดน่ชดัขึน้ ดงัข้อความท่ีดลุยภาค อธิบายวา่ 

“...การเข้าสู่ยุครัฐบาลทหารของนายพล ตาน ฉ่วย ลกัษณะความ
รุนแรงในรัฐยะไข่ เร่ิมลุกลามบานปลายไปสู่มิติระหว่างประเทศที่
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เด่นชดัข้ึน โดยเฉพาะท่าทีการแทรกแซงของมหาอ านาจและองค์กร
ระหว่างประเทศเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชนโรฮิงญาของทหาร
เมียนมาร์... (หนา้ 63) 
 

 การอธิบายนี ้สะท้อนให้เห็นว่าความขัดแย้งและความรุนแรงท่ีเกิดขึน้
ต่อชาวโรฮิงญา ไม่ใช่เป็นเร่ืองภายในของเมียนมาร์เท่านัน้ เน่ืองจากชาติ
มหาอ านาจและองค์กรระหว่างประเทศได้เข้าไปแทรกแซงเพ่ือลดปัญหาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดขึน้   ดงันัน้ ปัญหาท่ีแต่เดิมเป็นปัญหาภายในของ
เมียนมาร์แต่ปัจจุบันได้ถูกยกขึน้สู่เวทีระดับนานาชาติแล้ว ตลอดจนความ
ขดัแย้งได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึน้ เห็นได้จากการขับไล่ การเผาและท าลายท่ีพัก 
การปราบปรามเข่นฆา่และการละเมิดสิทธิมนษุยชนชาวโรฮิงญา เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาโรฮิงญาในกรอบประชาคมโลก มีความซับซ้อน
และเก่ียวโยงกันหลายมิติ เช่น รัฐบาลเมียนมาร์มักมีความระแวงต่อปัญหา
โรฮิงญาเป็นพิเศษ เน่ืองจากเช่ือว่ากลุ่มเครือข่ายโรฮิงญาท่ีเคล่ือนไหวอยู่นอก
ประเทศอาจเคล่ือนไหวเพ่ือท าการกดดันให้นานาชาติ  กลุ่มรัฐมุสลิมและ
สหประชาชาต ิท าการกดดนัโดยเฉพาะเร่ืองการละเมิดสิทธิมนษุยชน 
 ซึ่งในประเด็นนีส้อดคล้องกับรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนชาว
โรฮิงญา โดยส านกังานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ท่ีได้ระบุว่าปัจจยัส าคญัท่ี
ท าให้ชาวโรฮิงญาต้องอพยพออกจากเมียนมาร์ เน่ืองจากปัจจัยทางการเมือง
และสงัคมท่ีเป็นผลมาจากภาวะสงคราม สภาพความเป็นอยู่ท่ียากไร้ รวมทัง้การ
ถกูละเมิดมนษุยชน การถกูจ ากดัสิทธิในการเดินทาง นบัถือศาสนา และสิทธิใน
การประกอบอาชีพโดยอิสระ การถกูยึดท่ีดินท ากิน รวมทัง้การตกเป็นเหย่ือของ
การกดข่ีและข่มเหงอย่างไร้มนุษยธรรมท่ีผลักดันให้ชาวโรฮิงญาต้องอพยพ



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560 

220 

หลบหนีออกจากถ่ินฐานของตนเอง (ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร, 2558) ทัง้นี ้รูปแบบในการอพยพส่วนหนึ่ง คือ การอพยพทางเรือ
หรือท่ีเรียกว่า “มนษุย์เรือ” (Boat People) โดยต้องการท่ีจะเดินทางจากประเทศ
เมียนมาร์ไปสูอี่กประเทศหนึง่ โดยผู้อพยพมีความหวงัวา่ประเทศปลายทางน่าจะ
ให้ชีวิตท่ีดีกวา่ประเทศท่ีจากมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

        เรืออพยพชาวโรฮิงญาทีล่่องอยู่กลางทะเล เป็นเรือทีถู่กดดัแปลงมาจากเรือประมง 
        ทีม่า: http://getoutrohingya.blogspot.com/2015/05/blog-post.html 
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ทัง้นี ้ประเด็นการเดินทางอพยพทางเรือของชาวโรฮิงญา ศิววงศ์ สขุทวี 
ได้ให้ทศันะไว้ว่า การเดินทางจากบ้านเกิดของชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข ่(Rakhine) 
รัฐชายฝ่ังตะวันตกของประเทศเมียนมาร์ ใกล้ชายแดนประเทศบังคลาเทศ 
กลายเป็นการอพยพหนีความรุนแรงท่ีเลวร้ายท่ีสุดกรณีหนึ่งของโลกปัจจุบัน  
(ศวิวงศ์  สขุทวี, 2557) เน่ืองจากชาวโรฮิงญามีเพียงเรือโดยสารท่ีถกูดดัแปลงมา
จากเรือประมง สภาพของเรือก็ไม่สู้ ดีมากนกั แต่กับมีผู้ โดยสารท่ีมากับเรือเป็น
จ านวนมาก ผนวกกับระยะทางระหว่างประเทศต้นทางกับประเทศปลายทาง
คอ่นข้างไกล ผู้อพยพชาวโรฮิงญาจงึมีความเส่ียงสงูมากท่ีจะไมมี่โอกาสได้ขึน้ฝ่ัง 
 ส่วนประเด็นการแก้ไขปัญหาของชาวโรฮิงญาโดยเฉพาะปัญหาเฉพาะ
หน้า ดุลยภาคได้เสนอมุมมองว่าควรท่ีจะมุ่งเน้นไปท่ีการจัดหาสวัสดิการเพ่ือ
แก้ไขปัญหาเร่ืองปากท้อง อาหารการกิน ตลอดจนเร่ืองท่ีอยู่อาศยั ผ่านความ
ร่วมมือในระดบัภมูิภาค เชน่ การหามาตรการผา่นองค์การอาเซียน อยา่งประเทศ
ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ หรือการประชุมระหว่างกลุ่มประเทศ
รอบอ่าวเบงกอลอย่างประเทศไทย เมียนมาร์ และบังกลาเทศ เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวโรฮิงญา โดยเฉพาะรัฐต้นทางอย่างเมียนมาร์
และรัฐท่ีเป็นปลายทางรองรับการอพยพอย่างไทยและมาเลเซีย ทกุประเทศควร
ให้ความร่วมมือกันและขับเคล่ือนมาตรการให้ความช่วยเหลือไปในทิศทาง
เดียวกนั 
 นอกจากนัน้ ดุลยภาคยังได้ให้ความเห็นว่าปัญหาชาวโรฮิงญามี
ปริมณฑลของความขัดแย้งอย่างรุนแรง ตลอดจนมีคู่ขัดแย้งหลายฝ่าย แต่
กระบวนการแก้ไขปัญหาในปัจจุบนักลับเป็นไปอย่างคลุมเครือ กล่าวคือ การ
ขัดกันระหว่างลัทธิคลั่งชาตินิยม (Chauvinism) กับลัทธิมนุษยธรรมนิยม 
(Humanitarianism) โดยดุลยภาค กล่าวว่ากลุ่มแรกมีพืน้ฐานมาจากแนวคิด
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ชาตนิิยมแบบสดุโตง่ท่ีเต็มไปด้วยการปลกุเร้าอารมณ์อย่างรุนแรงจนบม่เพาะให้
คนเมียนมาร์และคนยะไข่มีความรู้สึกเกลียดชังหรืออยากท าลายล้างชุมชน
โรฮิงญาให้สิน้ซาก ขณะท่ีกลุ่มหลงักลบัมีพืน้ฐานท่ีเต็มไปด้วยความเมตตาและ
ความเห็นอกเห็นใจเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน พร้อมเรียกร้องให้รัฐเมียนมาร์และรัฐ
อ่ืนๆ ให้ความชว่ยเหลือและเห็นอกเห็นใจชาวโรฮิงญาเฉกเช่นกนั 
 ส าหรับประเทศไทย ดลุยภาค ได้ตัง้ข้อสงัเกตเก่ียวกับปฏิกิริยาท่ีมีต่อ
กระแสโรฮิงญา ท่ีเกิดการปะทะกนัคอ่นข้างสงูระหว่างความคิดท่ีเห็นแตกต่างกัน
เก่ียวกบัประเด็นโรฮิงญา จนท าให้สถานการณ์คล้ายคลึงกับในเมียนมาร์ในบาง
แง่มุม กล่าวคือ คนไทยกลุ่มหนึ่งได้แสดงท่าทีต่อต้านและขับไล่ พร้อมมองว่า
ชาวโรฮิงญาอาจเข้ามาชิงพืน้ท่ีท ากินหรือแย่งงานคนไทยท า ตลอดจนอาจมี
ความเก่ียวโยงกับขบวนการก่อความไม่สงบในไทย ท าให้ชาวโรฮิงญากลายเป็น
กลุ่มคนท่ีเป็นภัยคกุคามต่อความมัน่คง จนบางครัง้ท าให้ปัญหาโรฮิงญากลาย
เป็นเร่ือง “ดรามา่” ท่ีเกินความเป็นจริง สว่นอีกฝ่ายก็มีจ านวนไมน้่อยเช่นกันท่ีได้
แสดงทา่ทีอย่างเดน่ชดัในการช่วยเหลือชาวโรฮิงญา โดยเฉพาะนกัสิทธิมนุษยชน 
ส่ือมวลชน และคนไทยบางสว่น ซึง่คนกลุม่นีเ้ห็นอกเห็นใจชาวโรฮิงญาและอยาก
ให้ทางรัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวโรฮิงญาในระดบัท่ี
มนษุย์จะให้ความช่วยเหลือกนัได้ 
  
ทัศนะของผู้วิจารณ์ 
 ความบกพร่องของหนงัสือเล่มนีจ้ะอยู่ท่ีประเด็น “การแก้ไขปัญหาชาว
โรฮิงญา” ซึ่ง ดุลยภาค ได้เสนอแนวทางการแก้ไขเพียงแนวทางเฉพาะหน้าใน
ปัจจุบนั ผ่านความร่วมมือของประเทศต้นทาง - ปลายทาง และองค์กรอาเซียน 
แตก็่เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  เชน่ ปัญหาเร่ืองปากท้อง เป็นต้น  ซึง่
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ยงัขาดการให้ข้อมูลและแนวทางเก่ียวกับการแก้ไขปัญหานีใ้นระยะยาว  ซึ่งผู้
วิจารณ์มีความเห็นว่าถ้าจะให้ปัญหาชาวโรฮิงญาได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน ควรสร้างความร่วมมือให้เกิดการบูรณาการของ
หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาทัง้ระดับประเทศ (ทัง้ประเทศต้นทาง – 
ปลายทาง) ระดบัภูมิภาค (องค์การอาเซียน) และระดบัโลก (ส านกังานข้าหลวง
ใหญ่ผู้ ลีภ้ยัแหง่สหประชาชาติ) เป็นต้น  
 อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของผู้ วิจารณ์มีความเห็นเก่ียวกับงานชิน้นีว้่า 
เป็นหนังสือท่ีช่วยส่งเสริมให้ผู้ อ่านท่ีสนใจในเร่ืองปัญหาของชาวโรฮิงญา ได้
เข้าใจภูมิหลงั รากเหง้าและปัญหาความขดัแย้งในมิติตา่งๆ ของชาวโรฮิงญาได้
อย่างดีเล่มหนึ่ง และสามารถตอบโจทย์การศกึษาเรียนรู้เก่ียวกับชาวโรฮิงญาได้
อย่างชัดเจน ตลอดจนช่วยลดอคติท่ีมองชาวโรฮิงญาประดุจดงัเป็นผู้ ร้ายของ
สังคม ให้หันกลับมามองชาวโรฮิงญาอย่างเพื่อนมนุษย์ท่ีมีชีวิต จิตใจ ซึ่งเป็น
กลุ่มคนท่ีต้องการแสวงหาชีวิตท่ี ดีกว่าให้กับตัวเองและครอบครั วเฉก
เชน่เดียวกบัตวัเรา 
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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 เขียนจะได้รับวารสารพืน้ถ่ินโขง ชี 
มลู 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: mcmac.udru.ac.th  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto: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. 
 



 235                                                         หลักเกณฑ์การส่งบทความ  

  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.//สืบค้นเม่ือ วนั เดือน ปี         
ท่ีค้น,จากURL. (ข้อมลูจาก website ของหนว่ยงานตา่ง ๆ)  
เชน่ 
ชวลิต อธิปัตยกลุ.  (2554).  ฮูบแต้มฝาผนังสิมอีสาน: การสืบทอดพัฒนา 

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

  การอ้างอิงรูปภาพที่มาจากหนังสือ 

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

  

 

 

 

 
 

  

 
 
 
 

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

 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

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

ในวารสารพืน้ถิ่น โขง ชี มูล มหาวทิยาลัยราชภฏัอุดรธานี 

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

 

เรียน  บรรณาธิการวารสารพืน้ถ่ิน โขง ชี มลู มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 

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

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

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

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

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

    บทความวจิยั       บทความวชิาการ 

   บทวิจารณ์หนงัสอื      บทความปริทศัน์  

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

……………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่บทความนี ้     เป็นผลงานของข้าพเจ้าแตเ่พียงผู้ เดยีว 

         เป็นผลงานของข้าพเจ้าและผู้ ร่วมงาน 
             ตามช่ือที่ระบใุนบทความจริง 

 

บทความนีไ้มเ่คยลงตีพมิพ์ในวารสารใดมาก่อน และจะไมน่ าสง่ไปเพื่อพิจารณาตีพมิพ์
ลงในวารสารอื่นๆ อีก นบัจากวนัที่ข้าพเจ้าได้สง่บทความฉบบันีม้ายงักองบรรณาธิการ
วารสารพืน้ถ่ิน โขง ชี มลู มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 

 
                      

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

มหาวทิยาลัยราชภฏัอุดรธานี 

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

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

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

       ระยะเวลาที่บอกรับเป็นสมาชิก ก าหนดออกปีละ 2 ฉบับ 

[  ] สมคัร เป็นสมาชิก 1 ปี 200 บาท 

[  ] สมคัรเป็นสมาชิก 2 ปี 400 บาท 

[  ] สมคัรเป็นสมาชิก 3 ปี 600 บาท 

ช าระเงนิโดย  

โอนเงินเข้าบญัชีธนาคารกรุงไทย  ช่ือบญัชี มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี  

เลขที่บญัชี 981 – 6 – 89204 – 9 สาขามหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี  

 

กรุณาสง่ หลกัฐานการโอนเงินและใบสมคัรมาที่ 

ศนูย์การเรียนรู้พทุธศิลป์ถ่ินอีสาน ส านกัวิชาศกึษาทัว่ไป มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธาน ี 

ถนนทหาร ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี 41000 

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

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

 

 

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

2. นางสาวโศภดิา บุญจ านง   ท่ีปรึกษา 

3. นางวันวสิาข์ คงธนกุลบวร  ท่ีปรึกษา 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล  ประธาน 

5. นางอรอนงค ์ทองหล่อ ทะกอง   รองประธาน 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชดิชาย บุตด ี รองประธาน 

7. นายพงษ์ศักดิ ์อัครวัฒนากุล  กรรมการ 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์ บุญภลิะ กรรมการ 

9. นายสมบูรณ์ ช านาญ   กรรมการ 

10. นายมงคล ทะกอง   กรรมการ 

11. นางสาวสราวด ีณ หนองคาย  กรรมการ 

12. ดร.ไกรฤกษ์ ศลิาคม   กรรมการ 

13. ดร.ทิพยอ์ุบล ทิพเลิศ    กรรมการ 

14. นายฐากูร สรวงศ์สริิ    กรรมการ 

15. นางสาวสริิรัตน์ จันทร์มาลา  กรรมการ 

16. นาวสาวดรุณ ีมณทัีศน์   กรรมการ  

17. นายธัชวรรธน ์หนูแกว้   กรรมการ 

18. นางสาวปียกนิษฐ์ สาธารณ ์  กรรมการ 

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศพิงษ์ ศรีสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ 

20. นายสุนติย์ เหมนิล    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 

คณะกรรมการบรหิารศนูย์การเรียนรู้พทุธศิลป์ถิน่อีสาน 

ส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี 
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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 
ธาตุที่เชียงขวาง 
วัดศรึภูมิ เมืองคูน 
เชียงขวาง ประเทศลาว 
ปกหลัง 
ธาตุแปดเหลี่ยม เมืองอูเหนือ 
พงสาลี ประเทศลาว

วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล 
เปน็วารสารวชิาการดา้นมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์  ราย  6  เดอืน 
กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน  
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม)  มีวัตถุประสงค์เพื่อเผย
แพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย ทั้งจากอาจารย์และนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รวมถึงผู้เขียนภายนอก และเพื่อเปน็
สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการของคณาจารย ์
นกัศกึษา และผู้สนใจทั่วไป โดยเนื้อหาของบทความมสีว่นเกี่ยวขอ้งกับ
ความหลากหลายในพื้นถิ่นลุ่มน้ำโขง ชี มูล ในประเด็นต่างๆ ดังนี้   
 * ประวัติศาสตร์       * ศาสนา - วัฒนธรรม 
 * สังคม - เศรษฐกิจ * ศิลปกรรม 
 * ชาติพันธุ์  * ภาษาและวรรณกรรม 
•บทความพิเศษ  
แฟนตาซี 14 สเต็ป: กิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา 
 สาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
•บทความวิชาการ 
วาทกรรมสินไซสาวะถี: สิม ฮูปแต้ม และบุญข้าวจี่ 
ผ้าทอพื้นมืองของชาวอีสาน 
ชุมชนโบราณบ้านอาฮี: พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
 ของชุมชนโบราณในลุ่มแม่น้ำเหือง  
สิมโถงในอีสาน: ร่องรอยรสนิยมทางงานช่างพื้นถิ่นกับความสำคัญ 
 ทางด้านประวัติศาสตร์และศิลปะอีสาน 
•บทความวิจัย 
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชกับการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาที่สองฝั่งโขง 
ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของพืชอาหารป่าในตลาด 
 พื้นบ้านอีสาน กรณีศึกษา พื้นที่ลุ่มน้ำห้วยหลวง  
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 
•วิจารณ์หนังสือ  
โรฮิงญา รัฐ ชาติพันธุ์ ประวัติศาสตร์ และความขัดแย้ง 
 : ดุลยภาค ปรีชารัชช 
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