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บทคัดย่อ 
 
 บทความวิจยัเร่ือง “วดัศรีทศัน์ บ้านปากภู: การศกึษาประวตัิศาสตร์และ
พุทธศิลป์พืน้บ้านในลุ่มแม่น า้เลย” มีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาพฒันาการทาง
ประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินของชุมชนบ้านปากภู และ 2) เพ่ือศึกษาลกัษณะพทุธศิลป์
พืน้บ้านท่ีส าคญัภายในวดัศรีทศัน์ บ้านปากภ ูต าบลเมือง อ าเภอเมืองเลย จงัหวดั
เลย การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัทางประวตัศิาสตร์  

ผลการวิจยัพบว่า บริเวณบ้านปากภูซึ่งตัง้อยู่ติดกับจุดบรรจบของห้วย
น า้ภูกบัแม่น า้เลยเคยเป็นชมุชนโบราณในวฒันธรรมล้านช้างมาก่อน ดงัปรากฏ
ช่ือชุมชนในเอกสารจดหมายเหต ุพ.ศ. 2370 แต่ถูกทิง้ร้างเพราะผลกระทบจาก
สงครามสยาม-ลาว (พ.ศ. 2369-2371) ตอ่มาจงึมีการสร้างชมุชนขึน้มาใหมใ่นชว่ง
ต้นพทุธศตวรรษท่ี 25 และมีพฒันาการทางประวตัิศาสตร์เร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั 
ภายในวัดศรีทัศน์ บ้านปากภู มีโบสถ์คอนกรีตท่ีได้รับการผสมผสานด้าน
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ศิลปกรรมไทย ลาว ล้านนาและญวน สร้างราวปลายพทุธศตวรรษท่ี 25 ด้านหลงั
ของโบสถ์มีพระเจดีย์ก่อด้วยอิฐ ทรงบวัเหล่ียมแบบศิลปะล้านช้าง สนันิษฐานวา่
มีอายุราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 และมีธรรมาสน์ไม้โบราณ สร้างขึน้เม่ือ พ.ศ. 
2473 ฝีมือชา่งชาวล้านนากบัชา่งพืน้บ้าน  
 
ค าส าคัญ:  วดัศรีทศัน์,  บ้านปากภ,ู  ชมุชนโบราณ,  ประวตัศิาสตร์ท้องถ่ิน,  

พทุธศลิป์พืน้บ้าน 
 
Abstract 
  

This research aims to: 1) study development of local history of Ban 
Pakphu community in Mueang Sub-district, Muang Loei District, Loei 
Province, and 2) examine important attributes of folk Buddhist art in Wat 
Srithat located in Ban Pakphu, Mueang Sub-district, Mueang Loei District, 
Loei Province. This research is a qualitative research which historical 
approach is involved. 
 The findings found that the area of Ban Pakphu which was located 
next to the confluence of Huai Nam Phu and Loei rivers was formerly the 
ancient community in Lan Xang culture. This was evidenced by the existence 
of the name Ban Pakphu stated in the archival document of 1827 A.D. Ban 
Pakphu was once abandoned because it was affected from the Siam-Lao War 
in 1826-1828. In the early 25th Buddhist century, Ban Pakphu was revived and 
constructed as a community again, leading to historical development which 
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continues to nowadays. The inside of Wat Srithat in Ban Pakphu community 
was consisted of a concrete Buddhist chapel constructed in the late 25 th 
Buddhist century with artistic combination of Thai, Lao, Lan Na, and 
Vietnamese styles. The backside of the chapel was enshrined with a Buddhist 
octagonal pagoda constructed from bricks and decorated with lotus-petal 
shaped edges like of Lan Xang art. This pagoda was assumingly constructed 
in the late 24th Buddhist century. Additionally, there was also a wooden-ancient 
pulpit built in 1930 by Lan Na and local craftsmen. 
 
Keywords:  Wat Srithat,  Ban Pakphu,  Ancient Community,  Local History,  

Folk Buddhist Art 
 
1. ที่มาและความส าคัญของการวิจัย 
 

พืน้ท่ีราบลุ่มริมฝ่ังแม่น า้เลยได้มีการพบร่องรอยชมุชนโบราณและแหลง่
โบราณคดีส าคญัหลายแห่ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในพืน้ท่ีจงัหวดัเลยมีร่องรอยการ
เข้ามาอาศยัอยู่ของมนุษย์ตัง้แต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ (กรมศิลปากร, 2531: 
81-84 ; สรุพล ด าริห์กลุ, 2549: 23-32) เร่ือยมาจนถึงสมยัทวารวดี ก่อนเข้าสู่การ
ได้รับอิทธิพลและกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจกัรล้านช้าง และเป็นท่ีตัง้ของ
เมืองโบราณส าคญัหลายแห่งของอาณาจกัรล้านช้าง เช่น เมืองทรายขาวในเขต
อ าเภอวงัสะพงุ เมืองเลยในเขตอ าเภอเมืองเลย และเมืองเชียงคานในเขตอ าเภอ
เชียงคาน 
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นอกจากชมุชนโบราณระดบัเมืองแล้ว ในบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น า้เลยยงัมี
ชมุชนโบราณขนาดเล็กหรือชมุชนโบราณระดบัหมูบ้่านกระจายอยูต่ลอดท่ีราบลุ่ม 
โดยเฉพาะท่ีราบลุ่มแม่น า้เลยตอนกลาง เช่น ชุมชนโบราณบ้านก้างปลา ชุมชน
โบราณบ้านนาอ้อ ชุมชนโบราณบ้านปากภู และชุมชนโบราณบ้านแฮ่ ในเขต
อ าเภอเมืองเลย เป็นต้น แตท่ว่าข้อมลูพฒันาการประวตัิศาสตร์ของชมุชนโบราณ
เหล่านีก้ลบัยงัไม่ได้รับการศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจงัและเป็นระบบตามวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ ทัง้ท่ีชุมชนโบราณหลายแห่งมีความส าคัญและมีความ
น่าสนใจทางประวตัิศาสตร์ โบราณคดีและประวตัิศาสตร์ศิลปะ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งชมุชนโบราณบ้านปากภ ูบริเวณบ้านปากภ ูต าบลเมือง อ าเภอเมืองเลย จงัหวดั
เลย 

ชมุชนบ้านปากภู ต าบลเมือง อ าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย ซึ่งตัง้อยูริ่มฝ่ัง
แม่น า้เลย และติดกบัถนนเลย-เชียงคาน ซึ่งเป็นทางหลวงสายส าคญัเส้นหนึง่ของ
จงัหวดัเลย แม้จากหลกัฐานประวตัิศาสตร์จะแสดงให้เห็นว่าเป็นชุมชนท่ีตัง้ขึน้
ในช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 25 แตใ่นบริเวณชมุชนก็มีการพบร่องรอยโบราณสถาน
อนัเก่ียวข้องกบัชมุชนโบราณในวฒันธรรมล้านช้างราวพทุธศตวรรษท่ี 22-24 ดงั
ปรากฏหลกัฐานช่ือชมุชนในเอกสารจดหมายเหตทุพัเวียงจนัทน์ พ.ศ. 2370 และ
ภายในวดัศรีทศัน์ซึ่งเป็นศาสนสถานส าคญัของชมุชนบ้านปากภู ยงัมีพระเจดีย์
โบราณซึง่เป็นท่ีเคารพบชูาของคนในชมุชน มีสิมหรือโบสถ์เก่าแก่ท่ีทรงคณุคา่ทาง
ประวตัิศาสตร์และพทุธศิลป์ของท้องถ่ิน รวมทัง้ธรรมาสน์ไม้ซึ่งเป็นงานฝีมือช่าง
พืน้บ้านท่ีมีความงดงาม ซึง่ควรท่ีจะได้รับการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ให้เป็นท่ีรู้จกั
ของชาวเมืองเลยและประชาชนทัว่ไปเป็นอยา่งยิ่ง 

ท่ีผ่านมา ข้อมลูทางด้านประวตัิศาสตร์ โบราณคดีและพทุธศิลป์ของวดั
ศรีทศัน์และบ้านปากภูยงัไมไ่ด้รับการศกึษาค้นคว้าและเผยแพร่ให้เป็นท่ีรู้จกัของ
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ชาวเมืองเลยและประชาชนทัว่ไปมากนกั ดงันัน้ ผู้ วิจยัจึงได้พยายามท่ีจะศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับวดัศรีทศัน์และบ้านปากภูจากเอกสารและหลกัฐาน
ประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ค่อนข้างจ ากัด เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้าน
ประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินจงัหวดัเลยให้ชาวจงัหวดัเลยและประชาชนทัว่ไปได้ศึกษา
เรียนรู้ อนัจะน าไปสูค่วามก้าวหน้าทางวิชาการด้านประวตัศิาสตร์ โบราณคดีและ
ศิลปวฒันธรรมของท้องถ่ิน และพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางพระพุทธศาสนา
และวฒันธรรมของจงัหวดัเลยตอ่ไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 
 2.1 เพ่ือศกึษาพฒันาการทางประวตัศิาสตร์ท้องถ่ินของชมุชนบ้านปากภู 
ต าบลเมือง อ าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย 

2.2 เพ่ือศกึษาลกัษณะพทุธศลิป์พืน้บ้านท่ีส าคญัภายในวดัศรีทศัน์ บ้าน
ปากภ ูต าบลเมือง อ าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์ (Historical Approach) เพ่ือศึกษาพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินของชุมชนบ้านปากภู และลักษณะพุทธศิลป์พืน้บ้านท่ี
ส าคญัภายในวดัศรีทศัน์ บ้านปากภ ูต าบลเมือง อ าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย ซึง่มี
วิธีด าเนินการวิจยั ดงันี ้
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3.1 การศึกษาข้อมูลจากหลักฐานประวัติศาสตร์และเอกสารท่ี
เก่ียวข้อง เป็นการศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัประวตัิศาสตร์ท้องถ่ิน ประวตัิบ้านปากภู
และพืน้ท่ีเก่ียวข้อง และลกัษณะพทุธศลิป์ของวดัศรีทศัน์ ศลิปะลาว ศลิปะพืน้ถ่ิน
อีสานและศิลปะใกล้เคียง จากเอกสารชัน้ต้น เอกสารจดหมายเหต ุหนงัสือ งาน
วรรณกรรม งานวิจยั บทความ 
 3.2 การจัดท าเคร่ืองมือจัดเก็บข้อมูล เป็นการสร้างแบบสมัภาษณ์
ผู้ ให้ข้อมลูส าคญั และสร้างแบบส ารวจข้อมลูเก่ียวกบัลกัษณะพทุธศิลป์พืน้บ้าน
ภายในวดัศรีทศัน์ 
 3.3 การศึกษาภาคสนาม สมัภาษณ์เชิงลึกผู้ ให้ข้อมูลส าคญั จ านวน 
30 รูป/คน การสงัเกตและส ารวจข้อมลูเก่ียวกบัลกัษณะการตัง้ถ่ินฐานของชมุชน
และพทุธศลิป์พืน้บ้านภายในวดัศรีทศัน์ 

3.4 การประชุมกลุ่มย่อย เป็นการด าเนินการประชุมกลุ่มย่อยโดยใช้
เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กับกลุ่มผู้ ทรงคุณวุฒิ  
จ านวน 5 รูป/คน เพ่ือตรวจสอบข้อมลู 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและการเรียบเรียงข้อมูล ใช้การวิเคราะห์ 
และสงัเคราะห์ข้อมลูจากแหล่งตา่ง ๆ โดยการวิเคราะห์เนือ้หา และน าเสนอแบบ
พรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) 
 
4. สรุปผลการศึกษา 
 
 ผลการวิจยัเร่ือง “วดัศรีทศัน์ บ้านปากภู: การศึกษาประวตัิศาสตร์และ
พทุธศลิป์พืน้บ้านในลุม่แมน่ า้เลย” สามารถสรุปผลการศกึษาได้ดงันี ้ 
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4.1 พัฒนาการทางประวัตศิาสตร์ท้องถิ่นของชุมชนบ้านปากภู  
พบว่าบริเวณบ้านปากภู ต าบลเมือง อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ซึ่ง

ตัง้อยู่ติดกับจุดบรรจบของห้วยน า้ภูกับแม่น า้เลยเคยเป็นชุมชนโบราณใน
วฒันธรรมล้านช้างมาก่อน ดงัปรากฏช่ือชมุชนในเอกสารจดหมายเหต ุพ.ศ. 2370 
แตถ่กูทิง้ร้างเพราะผลกระทบจากสงครามสยาม-ลาว (พ.ศ. 2369-2371) ตอ่มาจึง
มีการสร้างชุมชนขึน้มาใหม่ในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 25 และมีพัฒนาการทาง
ประวตัศิาสตร์เร่ือยมาจนถึงปัจจบุนั  

จากการศึกษาพบว่า บริเวณถ า้ผาปู่ ใกล้เคียงกับบ้านปากภูมีการพบ
ร่องรอยการท ากิจกรรมของมนุษย์ในสมยัก่อนประวัติศาสตร์หรือเม่ือประมาณ 
5,000-2,500 ปีมาแล้ว โดยได้มีการส ารวจพบภาพเขียนสีสมยัก่อนประวตัิศาสตร์
ท่ีเพิงผาภายในวัดถ า้ผาปู่  มีภาพเขียนด้วยสีแดงคล า้ มีรูปสามเหล่ียม 2 รูป 
คล้าย ๆ  ทรงผมผู้หญิงโค้ง (กรมศิลปากร, 2531: 83) มีรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าระบายสี
ทึบเป็นบางส่วนลายเส้นคู่ขนาน เส้นล่างเขียนเป็นเส้นหยักฟันปลา รูป
ส่ีเหล่ียมผืนผ้า รูปส่ีเหล่ียมด้านไมเ่ทา่ รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าทบึและลายเส้นตรง ภาพ
ลายเส้นคล้ายหน้าจัว่บ้าน ภาพวงกลมผสมเส้นคดและเส้นตรงรูปตวัวีหัวกลับ 
(ดนพุล ไชยสินธุ์, 2534: 69) ซึ่งเป็นหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นว่าเร่ิมมีมนษุย์เข้ามา
ท ากิจกรรมในบริเวณใกล้เคียงท่ีตัง้บ้านปากภมูายาวนานแล้ว 

ตอ่มา บริเวณท่ีตัง้ชมุชนบ้านปากภไูด้มีการพบร่องรอยชุมชนโบราณใน
วฒันธรรมล้านช้างตัง้อยู่ ชาวบ้านให้ข้อมลูว่าในอดีตได้มีการพบเศษภาชนะดิน
เผาทัง้แบบเคลือบน า้ยา และท่ีเป็นแบบเผาแกร่งกระจายอยู ่มีการพบกล้องสบูยา
ดินเผากระจายอยู่ทัว่ไปตามท่ีราบริมฝ่ังแม่น า้เลย พืน้ท่ีท าการเกษตรและพืน้ท่ี
ชุมชน หรือแม้แต่ภายในบริเวณวัดศรีทัศน์ก็เคยมีการพบเศษภาชนะดินเผา
กระจายอยูเ่ชน่กนั (ทองดี จนัภถ่ิูน, สมัภาษณ์) 
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นอกจากนี ้ในพืน้ท่ีราบลุ่มแม่น า้เลยใกล้เคียงกบับ้านปากภูยงัเป็นท่ีตัง้
ของชมุชนโบราณโบราณสถานในวฒันธรรมล้านช้างท่ีมีความส าคญัแห่งหนึง่ใน
ลุม่แมน่ า้เลย นัน่ก็คือ ชมุชนโบราณบริเวณวดัห้วยห้าว ซึง่อยูริ่มฝ่ังแมน่ า้เลยห่าง
จากบ้านปากภไูปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่งสะท้อนให้
เห็นถึงความส าคญัของพืน้ท่ีบริเวณใกล้เคียงกบับ้านปากภใูนช่วงพทุธศตวรรษท่ี 
21-22 (ธีระวฒัน์ แสนค า, 2559: 55-59) สนันิษฐานว่าชมุชนโบราณบริเวณบ้าน
ปากภูน่าจะเร่ิมมีพัฒนาการทางประวัติความเป็นชุมชนเกิดขึน้ในช่วงเวลา
ดงักลา่วนีด้้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ร่องรอยโบราณสถานวดัห้วยห้าว 
ซึง่เป็นโบราณสถานส าคญัทีอ่ยูใ่กล้เคยีงกบับริเวณชมุชนบ้านปากภ ู
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วัดศรีทัศน์ บ้านปากภู:  

การศึกษาประวัติศาสตร์และพุทธศิลป์พ้ืนบ้านในลุ่มแม่น ้าเลย 

 ชมุชนโบราณบริเวณบ้านปากภคูงมีผู้คนอยูอ่าศยัสืบเน่ืองเร่ือยมาจนถึง 
พ.ศ. 2369-2370 ชุมชนต่าง ๆ ในลุ่มแม่น า้เลยล้วนแต่ได้รับผลกระทบจาก
สงครามศึกเจ้าอนุวงศ์ซึ่งเป็นสงครามระหว่างราชส านักสยามกับราชส านัก
เวียงจนัทน์ ผู้ เขียนสนันิษฐานวา่พืน้ท่ีบ้านปากภซูึง่ตัง้อยูต่ิดกบัเส้นทางคมนาคม
โบราณจากบริเวณลุ่มแม่น า้โขงไปยังลุ่มแม่น า้ป่าสักตอนบนก็คงจะได้รับ
ผลกระทบด้วย เจ้าราชวงษ์เมืองเวียงจนัทน์ให้จดุไฟเผาคา่ย เผายุ้งข้าว เผาเรือน
ในเขตเมืองเลย (จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 3 เล่ม 3, 2530: 28) ท าให้บ้านเรือนในลุม่
แม่น า้เลยถูกเผาท าลายเป็นจ านวนมาก รวมทัง้บ้านปากภูซึ่งในเอกสารเรียกว่า 
“บ้านน า้ภ”ู ด้วย  

ในเอกสารจดหมายเหตรุาชการทพัเมืองเวียงจนัทน์ พ.ศ. 2370 ฉบบัท่ี 2 
ได้ระบวุา่ทางการสยามจบัตวับคุคลซึง่อาศยัอยู่ท่ีบ้านน า้ภ ูแขวงเมืองเลย แล้วได้
ท าการสอบสวนและบนัทึกค าให้การไว้อย่างน่าสนใจว่า “...ครั้น ณ วนัแรม 9 ค ่ำ 
เดือน 5 ให้กองพญำณคอรสวรร พญำตำก ไปสืบรำชกำรจับอ้ำยลำวมีชือได้  
6 คน ให้กำรตอ้งค ำกันว่ำ เปนบ่ำวเมืองน่ำนมำเที่ยวท ำมำหำกิน แลมีเมียอยู่
บ้านน าภูแขวงเมืองเลย...” (จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 3 เลม่ 3, 2530: 25) 

ช่ือ “บ้านน า้ภ”ู ท่ีปรากฏในเอกสารจดหมายเหต ุผู้ เขียนสนันิษฐานวา่คือ
ชมุชนโบราณบริเวณบ้านปากภใูนปัจจบุนั ไมน่า่จะใชช่มุชนบ้านน า้ภท่ีูอยูห่า่งไป
จากบ้านปากภทูางทิศตะวนัตกราว 2 กิโลเมตร เน่ืองจากว่าบริเวณชมุชนบ้านน า้
ภูในปัจจุบันไม่ปรากฏร่องรอยชุมชนโบราณ และข้อมูลจากค าบอกเล่าของ
ชาวบ้านก็ระบวุ่า บ้านน า้ภูเป็นชมุชนใหม่ท่ีเกิดจากการขยายตวัของชมุชนบ้าน
ปากภ ู

ในขณะท่ีบริเวณบ้านปากภูมีการพบร่องรอยชมุชนโบราณอย่างชดัเจน 
ดงัปรากฏโบราณสถานท่ีมีอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 24 อยู่ในวดัศรีทศัน์ ต าแหน่ง
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ท่ีตัง้ชมุชนบ้านปากภก็ูอยูต่ดิกบัห้วยน า้ภ ูจงึไมใ่ชเ่ร่ืองแปลกอะไรท่ีชมุชนโบราณ
แห่งนีจ้ะมีช่ือว่า “บ้านน า้ภู” ทัง้ยังอยู่ในเส้นทางคมนาคมโบราณ ผู้ เขียนจึง
สันนิษฐานว่าบ้านน า้ภูในเอกสารจดหมายเหตุน่าจะเป็นชุมชนเดียวกับชุมชน
โบราณท่ีบริเวณบ้านปากภใูนปัจจบุนั 

นอกจากเอกสารจดหมายเหตุราชการทัพเมืองเวียงจันทน์ พ.ศ. 2370 
ฉบับท่ี 2 จะเป็นหลักฐานประวัติศาสตร์ท่ีกล่าวถึงช่ือบ้านน า้ภูซึ่งเป็นชุมชน
โบราณในบริเวณบ้านปากภูในปัจจบุนัท่ีเก่าท่ีสดุเท่าท่ีผู้ เขียนค้นพบแล้ว เอกสาร
ดงักล่าวยงัแสดงให้เห็นถึงการเข้ามาท ามาหากินและแต่งงานของชายชาวเมือง
น่านกับหญิงชาวบ้านน า้ภูเม่ือกว่า 200 ปีท่ีผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ความสมัพนัธ์ทางด้านสงัคมวฒันธรรมของชาวเมืองเลยกบัชาวเมืองน่านในอดีต
ได้เป็นอยา่งดีอีกด้วย 

ภายหลงัสงครามระหวา่งสยามกบัลาวในคราวศกึเจ้าอนวุงศ์สงบลง ก็คง
มีราษฎรกลับเข้ามาตัง้ถ่ินฐานอยู่บริเวณชุมชนเดิมก่อนท่ีจะถูกทิง้ร้าง ดงันัน้ 
บริเวณบ้านปากภูจึงมีการพบร่องรอยชมุชนโบราณอยู่ในพืน้ท่ีด้วย ตอ่มาก็คงมี
ราษฎรอพยพโยกย้ายเข้ามาตัง้ถ่ินฐานมากขึน้ ทัง้จากชุมชนต่าง ๆ ในเขตลุ่ม
แม่น า้เลยและจากบริเวณใกล้เคียงท่ีอพยพเข้ามาตัง้บ้านเรือนทางทิศเหนือของ
ปากน า้ภแูละรอบ ๆ วดัศรีทศัน์ จนกลายมาเป็นชมุชนบ้านปากภใูนปัจจบุนั 
 นอกจากจะมีกลุม่คนพืน้ถ่ินดัง้เดมิอพยพกลบัเข้ามาตัง้ถ่ินฐานแล้ว จาก
การสัมภาษณ์ชาวบ้านพบว่า ในช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 25 ยังมีชาวบ้าน
บางส่วนอพยพมาจากหมู่บ้านในเขตอ าเภอดา่นซ้าย จงัหวดัเลย และอ าเภอนคร
ไทย จงัหวดัพิษณุโลก เน่ืองจากในเขตท้องท่ีดงักล่าวได้เกิดความแห้งแล้งอย่าง
มาก ประกอบกบัมีชาวเมืองเหนือหรือท่ีชาวบ้านเรียกว่า “ไทยวน” จากเมืองน่าน
และเมืองแพร่ได้เข้ามารับจ้างสร้างศาสนาคารตา่ง ๆ  ตามวดัและสร้างบ้านในเขต
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วัดศรีทัศน์ บ้านปากภู:  

การศึกษาประวัติศาสตร์และพุทธศิลป์พ้ืนบ้านในลุ่มแม่น ้าเลย 

ลุ่มแม่น า้เลย ชาวไทยวนหลายคนได้แตง่งานกบัสาวบ้านปากภูและตัง้บ้านเรือน
อยู่ในบ้านปากภู เช่น หนานตา หนานนุ่น หนานเต็ม เป็นต้น (นุช เต็มบุญ , 
สมัภาษณ์ ; หยดั โสภานิล, สมัภาษณ์) 

การเดนิทางระหวา่งบ้านปากภไูปยงัชมุชนใกล้เคียง สว่นใหญ่ใช้การเดิน
เป็นหลกั ไม่ว่าจะไปท านา ไปเรียนหนงัสือ มีเพียงบางบ้านท่ีมีรถจกัรยาน บ้างก็
นัง่เกวียน หากมีท่ีท านาอยู่ในหบุเขาเข้าไปในป่าก็จะนัง่ช้างไป ใช้ช้างลากไม้และ
ขนข้าว ชาวบ้านเลา่วา่ในบ้านปากภมีูครอบครัวท่ีเลีย้งช้างหลายครอบครัว และมี
ชาวบ้านท่ีเป็นพอ่ค้าช้างเลีย้งช้างไว้ขาย ชาวบ้านเรียกวา่ “นายฮ้อยช้าง” ด้วย 
  ในความทรงจ าจากค าบอกเล่าของชาวบ้านระบุว่า ในบ้านปากภูมีนาย
ฮ้อยช้างหลายคน เช่น นายฮ้อยค าคิด นายฮ้อยตนั พ่อตู้หลาด พ่อตู้ทิด พ่อตู้ เล็ง 
พอ่ตู้กณัหา เป็นต้น บางคนมีช้างเลีย้งถึง 4-5 เชือก นายฮ้อยช้างมกัจะน าไปเลีย้ง
อยู่บริเวณโนนศาลาทางทิศเหนือของบ้านปากภู ช้างเหล่านีส้่วนหนึ่งได้มาจาก
การไปคล้องเอาทางภูหลวง เม่ือเลีย้งได้ระยะหนึ่งก็จะน าไปขายทางลาวใต้บ้าง 
เมืองพิชยับ้าง ได้ราคาตวัละเป็นหม่ืนบาท ท าให้นายฮ้อยช้างมีเงินสร้างบ้านไม้
หลังใหญ่ เสาก่อด้วยอิฐ โดยมีช่างไทยวนมารับจ้างสร้างบ้าน (นุช เต็มบุญ , 
สมัภาษณ์ ; ศรีไพร จนัลาศรี, สมัภาษณ์ ; หยดั โสภานิล, สมัภาษณ์)  
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ภาพที่ 2 ลกัษณะบ้านนายฮ้อยช้างหรือบ้านของผู้มีฐานะชาวบ้านปากภใูนช่วงก่อน พ.ศ.2500 

 
ความเปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวข้องกบัการตัง้บ้านเรือนของบ้านปากภูนัน้ ใน

ปี พ.ศ. 2495 รัฐบาลได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศแนวทางหลวงแผน่ดนิ 88 สาย 
พ.ศ. 2495 ท าให้มีการตดัและขยายถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 สาย 
สีคิว้-เชียงคาน เป็นทางหลวงแผน่ดินแนวเหนือ-ใต้ในทางตะวนัตกของภาคอีสาน
ท่ีเช่ือมต่อระหว่างภาคอีสานตอนใต้กับภาคอีสานตอนบน (พระราชกฤษฎีกา
ประกาศแนวทางหลวงแผ่นดิน 88 สาย พ.ศ. 2495, 2495: 672-673) ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 201 จึงเป็นทางหลวงส าคัญในหลาย ๆ จังหวัด ได้แก่  
นครราชสีมา ชยัภมูิ ขอนแก่นและเลย  

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ช่วงระยะทางจากอ าเภอเมืองเลยไปยงั
อ าเภอเชียงคาน ได้ตดัผ่านทางทิศตะวันตกของบ้านปากภูด้วย ท าให้เกิดการ
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ขยบัขยายการตัง้บ้านเรือนจากเดิมอยู่บริเวณทางทิศเหนือของห้วยน า้ภูใกล้กบั
ปากน า้ภูและบริเวณรอบ ๆ วดัศรีทศัน์มาใกล้กับทางหลวงแผ่นดินมากขึน้ การ
คมนาคมระหว่างบ้านปากภูกับชมุชนใกล้เคียงก็มีความสะดวกสบายมากย่ิงขึน้ 
(หนูพวน โคตรสาตรี, สมัภาษณ์) การสร้างบ้านเรือนส่วนใหญ่ก็จะหนัหน้ามาสู่
ถนนท่ีตดัขึน้ใหม่ ภายหลังก็มีการสร้างบ้านเรือนทางฝ่ังตะวันตกตามแนวทาง
หลวงแผน่ดนิหมายเลข 201 มากขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 แผนที่แสดงต าแหนง่ที่ตัง้ของชมุชนบ้านปากภจูากภาพถา่ยดาวเทยีม 
(ปรับปรุงจาก : Google earth) 
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 หลงัจากสร้างทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 201 สายเลย-เชียงคานเสร็จไม่
นานนกั รัฐบาลก็ได้มีการตดัและขยายทางหลวงหมายเลข 2115 สายเลย-ทา่ล่ีขึน้ 
โดยจดุเร่ิมต้นของทางหลวงแผน่ดินสายนีไ้ด้แยกออกจากหลวงแผ่นดินหมายเลข 
201 ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านปากภูมาทางทิศเหนือประมาณ 500 เมตร และการสร้าง
ถนนสายเลย-ท่าล่ีในพืน้ท่ีบ้านปากภน่ีูเองท่ีท าให้ชมุชนบ้านปากภไูด้ขยายตวัไป
ยงับริเวณใกล้กบัสามแยกมากขึน้ (ศรีไพร จนัลาศรี, สมัภาษณ์) 
 นอกจากนี ้สืบเน่ืองจากบริเวณท่ีตัง้บ้านปากภอูยูใ่กล้กบัแมน่ า้เลยท าให้
ในช่วงฤดฝูนมกัจะมีน า้จากแม่น า้เลยเอ่อขึน้มาท่วมบริเวณอาคารบ้านเรือนเป็น
ประจ าแทบทุกปี ท าให้มีชาวบ้านปากภูส่วนหนึ่งได้ย้ายไปตัง้บ้านเรือนในเขต
บ้านโพนไทรและท่ีเนินบริเวณใกล้เคียงกับสามแยกถนนสายเลย-ท่าล่ี และใน
ท่ีสุดสามแยกถนนสายเลย-ท่าล่ีก็มีบ้านเรือนอาศัยอยู่เพิ่มมากขึน้ท าให้
กระทรวงมหาดไทยได้แยกพืน้ท่ีประกาศตัง้หมู่บ้านขึน้มาเพิ่มเพ่ือให้สะดวกต่อ
การปกครองเป็น “หมูบ้่านสามแยก”  

ภายในชมุชนบ้านปากภูปัจจบุนั ได้แบง่ผงัการดแูลหมู่บ้านออกเป็นคุ้ม
ตา่งๆ จ านวน 5 คุ้ม ได้แก่ คุ้มศรีทศัน์ คุ้มแสงดาว คุ้มแสนสขุ คุ้มแสงตะวนั และ
คุ้มบ้านนา ปัจจบุนัชมุชนบ้านปากภมีูจ านวนครัวเรือนประมาณ 191 ครัวเรือน มี
ประชากรในปัจจุบันรวมทัง้สิน้ 570 คน แยกเป็นชาย 271 คน หญิง 299 คน 
(วฒันา กลัยา, สมัภาษณ์) 

 
4.2 ลักษณะพุทธศิลป์พืน้บ้านที่ส าคัญภายในวัดศรีทัศน์  
วัดศรีทัศน์ ซึ่งตัง้อยู่เลขท่ี 136 บ้านปากภู หมู่ท่ี 3 ต าบลเมือง อ าเภอ

เมืองเลย จงัหวดัเลย สงักดัคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนือ้ท่ีประมาณ 5 ไร่ อาณาเขต
ทิศเหนือประมาณ 40 วาจดคลองระบายน า้ ทิศใต้ประมาณ 40 วาจดหมูบ้่านและ
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แม่น า้เลย ทิศตะวันออกประมาณ 50 วาจดท่ีแม่น า้เลย ทิศตะวันตก 40 วาจด
หมูบ้่านปากภ ู(กรมการศาสนา, 2534: 139) 

ภายในวดัศรีทศัน์ มีการส ารวจพบงานศลิปกรรมทางพระพทุธศาสนาท่ีมี
ลกัษณะทางพทุธศิลป์ท่ีน่าสนใจและทรงคณุคา่ตอ่การศกึษาทางด้านศิลปกรรม
พืน้บ้าน ดงันี ้ 
 พระธาตุแก้วเสด็จ เป็นพระเจดีย์ก่อด้วยอิฐ ทรงบวัเหล่ียมแบบศิลปะ
ล้านช้าง เป็นปูชนียสถานส าคญัและศกัดิ์สิทธ์ิของชาวบ้านปากภู เช่ือกันว่ามี
ลกูแก้วอยู่ในองค์พระธาต ุชาวบ้านมกัจะเห็นลกูแก้วลอยออกจากพระธาตเุสมอ 
(หยดั โสภานิล, สมัภาษณ์) พระธาตแุก้วเสด็จนา่จะได้รับการบรูณปฏิสงัขรณ์มา
หลายครัง้ เน่ืองจากเม่ือพิจารณาจากรูปทรงของพระเจดีย์พบว่าส่วนองค์ระฆงัมี
ขนาดค่อนข้างใหญ่กว่าส่วนฐาน และมีความสูงชะลดูไม่สมดลุกับส่วนฐานตา่ง
จากพระเจดีย์ศิลปะล้านช้างทรงบวัเหล่ียมองค์อ่ืนๆ ท่ีปรากฏตามชมุชนโบราณ
ในลุม่แมน่ า้โขง (ศกัดิช์ยั สายสิงห์, 2555: 62-105) 

การบรูณปฏิสงัขรณ์พระธาตแุก้วเสดจ็ครัง้ส าคญัครัง้แรก เม่ือ พ.ศ. 2522 
โดยการเสริมพระเจดีย์ให้มั่นคงและมีสภาพสมบูรณ์จนเป็นรูปทรงท่ีปรากฏใน
ปัจจุบนั และครัง้ใหญ่ล่าสุดแล้วเสร็จเม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2545 (นิรุบล สิงหศิริ, 
สมัภาษณ์)  
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ภาพที่ 4 พระธาตแุก้วเสด็จและโบสถ์วดัศรีทศัน์ 
 

โบสถ์วัดศรีทัศน์  เป็นโบสถ์คอนกรีตท่ีได้รับการผสมผสานด้าน
ศิลปกรรมไทย ลาว ล้านนาและญวน สร้างในราวปี พ.ศ. 2490-2507 และได้รับ
การบูรณะมาโดยตลอด ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปัน้ศิลปะพืน้บ้าน
ล้านนาจ านวน 3 องค์  

โบสถ์วดัศรีทศัน์เป็นโบราณสถานส าคญัของวดัศรีทศัน์ ชาวบ้านเรียกวา่ 
“สิม” เป็นอาคารคอนกรีตวางผงัแบบมีมขุหน้า แบบ 3 ช่วงเสาไมร่วมมขุหน้า หนั
หน้าไปทางทิศตะวนัออก ด้านหน้าท าซุ้มวงโค้ง พนกัระเบียงท าเป็นแบบซ่ีลกูกรง
เว้นระยะห่าง ด้านข้างประดบัซุ้มวงโค้งแบบฝีมืองานช่างญวน ซึ่งมักนิยมก่อ
อาร์คโค้งเหนือซุ้มประต ู(วิโรฒ ศรีสโุร, 2536: 310) ข้างบนัไดทางขึน้มีรูปปัน้สิงห์
ศลิปะพืน้บ้านล้านนาประดบัอยูด้่านละ 1 ตวั 
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 กรอบซุ้ มหน้าต่างท าเป็นซุ้ มบันแถลง ด้านล่างกรอบซุ้ มประดับเป็น
ฐานรองแบบแข้งสิงห์ บานประตทู าด้วยไม้ แกะสลกัเป็นรูปเทพพนมและลายพนัธุ์
พฤกษา สองข้างประตปูระดบัด้วยกระจกเงาข้างละ 1 บาน ล้อมรอบด้วยปนูปัน้
ลายพนัธุ์พฤกษา บานหน้าต่างท าด้วยไม้ ด้านละ 2 ช่อง แกะสลกัเป็นรูปเทวดา 
รูปเสีย้วกาง รูปหนมุานและลายพนัธุ์พฤกษา หลงัคาซ้อนเทิบ 2 เทิบ ประดบัด้วย
ช่อฟ้า ใบระกาและหางหงส์ เหนือหลังคาท าเป็นปราสาทเฟื้อง หลังคามุงด้วย
กระเบือ้งลอน ซึ่งคล้ายผงัแบบโบสถ์มาตรฐาน พ.ศ. 2483 ท่ีกรมการศาสนาได้
ออกก าหนดให้ใช้ทัว่ประเทศ ใกล้เคียงกบัผงัโบสถ์เก่าวดัโพธ์ิศรีวิลยั ต าบลเมือง
พาน อ าเภอบ้านผือ จงัหวดัอดุรธานี (ชวลิต อธิปัตยกลุ, 2556: 412-415) 

ภาพที่ 5 พระประธานภายในโบสถ์วดัศรีทศัน์ 
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ภาพที่ 6 สงิห์ที่ราวบนัไดและประตทูางเข้าโบสถ์วดัศรีทศัน์ 
 
 ธรรมาสน์ไม้วัดศรีทัศน์ เป็นธรรมาสน์ไม้โบราณสร้างขึน้เม่ือ พ.ศ. 
2473 ฝีมือช่างชาวล้านนากับช่างพืน้บ้าน ธรรมาสน์ไม้หลงันีห้นานบุญสงฆ์ผู้ นี ้
เป็นชาวบ้านเมืองยมหรือบ้านยม ต าบลยม อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน (บ้านยมเดิม
อยู่ในเขตอ าเภอปัว ภายหลงัขึน้กับอ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน) สร้างเม่ือ พ.ศ. 
2473 การสร้างธรรมาสน์ไม้ยงัมีลูกมือช่างอีก 4 คนร่วมสร้างธรรมาสน์ในราคา
คา่จ้าง 65 บาท  
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ภาพที่ 7 ธรรมาสน์ไม้วดัศรีทศัน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธรรมาสน์ไม้วัดศรีทัศน์ท าจากไม้ทัง้หลัง บันไดทางขึน้ท าด้วยไม้
แกะสลกัเป็นบนัไดนาคอยา่งสวยงาม สว่นฐานเป็นทรงส่ีเหล่ียม ลกัษณะเป็นฐาน
ปัทม์หรือฐานบวัคว ่า-บวัหงาย เสาด้านนอกประดบัด้วยกาบพรหมศร และภาพ
ลวดลายพันธุ์พฤกษาลงสีประดับอย่างงดงาม เรือนยอดท าเป็นทรงจัตุรมุข
ลดหลัน่ 2 ชัน้ หน้าจัว่ประดบัชอ่ฟ้า ใบระกาและหางหงส์ ลงรักปิดทองสวยงาม 
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ภาพที่ 8 ข้อความที่บนัทกึเก่ียวกบัประวตักิารสร้างธรรมาสน์ไม้วดัศรีทศัน์ 
 
5. อภปิรายผลการศึกษา 
 
 จากการวิจยัเร่ือง “วดัศรีทศัน์ บ้านปากภู: การศกึษาประวตัิศาสตร์และ
พทุธศลิป์พืน้บ้านในลุม่แมน่ า้เลย” สามารถอภิปรายผลการศกึษาได้วา่ 
 

5.1 พัฒนาการทางประวัตศิาสตร์ท้องถิ่นของชุมชนบ้านปากภู  
มีความคล้ายคลึงกบัพฒันาการทางประวตัิศาสตร์ของชมุชนบ้านนาอ้อ 

ต าบลนาอ้อ อ าเภอเมืองเลย ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านปากภูประมาณ 3 กิโลเมตร และ
พฒันาการทางประวตัิศาสตร์ของชมุชนบ้านนาโคก ต าบลศรีสองรัก อ าเภอเมือง
เลย ซึง่ทัง้สองชมุชนก็เคยเป็นท่ีตัง้ของชมุชนโบราณท่ีมีร่องรอยการตัง้ถ่ินฐานของ
มนุษย์อย่างชัดเจนมาตัง้แต่ประมาณต้นพุทธศตวรรษท่ี 21 และมีความ
เจริญรุ่งเรืองเร่ือยมาจนถึงต้นพุทธศตวรรษท่ี 24 ดังปรากฏร่องรอยของซาก
โบราณสถานในวฒันธรรมล้านช้าง ก่อนท่ีชมุชนโบราณในบริเวณดงักล่าวจะถูก
ทิง้ร้างและถูกเผาท าลายในสงครามศึกเจ้าอนุวงศ์ พ.ศ. 2370 และเม่ือสงคราม
สงบลงก็มีผู้คนกลบัเข้ามาตัง้ถ่ินฐานในบริเวณเดมิ 
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5.2 ลักษณะพุทธศิลป์พืน้บ้านที่ส าคัญภายในวัดศรีทัศน์  
เม่ือพิจารณาจากลกัษณะพทุธศลิป์ของพระธาตแุก้วเสดจ็พบวา่ พระธาตุ

แก้วเสด็จเป็นพระเจดีย์ทรงบวัเหล่ียม ศิลปะล้านช้าง ซึ่งคล่ีคลายมาจากรูปแบบ
พระเจดีย์ทรงบวัเหล่ียมฐานต ่าท่ียกฐานสงูขึน้ (วิโรฒ ศรีสโุร, 2539: 8-9) แตย่งัคง
รูปแบบองค์ระฆงัแบบเดิมไว้ ซึ่งมีลกัษณะใกล้เคียงกับพระเจดีย์ประธานทรงบวั
เหล่ียมวดัศรีวิชยั ต าบลบ้านหวาย อ าเภอหล่มสกั และพระเจดีย์วดัศรีฐานปิยา
ราม ต าบลวงับาล อ าเภอหล่มเก่า จงัหวดัเพชรบรูณ์ แล้วน ารูปแบบพระเจดีย์ทรง
บวัเหล่ียมฐานต ่าฐานสูงท่ีเป็นฐานบวัมารองรับองค์ระฆงัแทน เพียงแต่ส่วนฐาน
ของพระธาตแุก้วเสด็จช ารุดแล้วได้รับการบูรณะในภายหลงัจนผิดรูปแบบเดิมไป 
ผู้ เขียนจงึสนันิษฐานวา่พระธาตแุก้วเสดจ็นา่จะสร้างขึน้ในราวพทุธศตวรรษท่ี 24 
 ส่วนรูปแบบศิลปกรรมของโบสถ์วดัศรีทศัน์พบว่ามีความคล้ายคลึงกบั
รูปแบบศิลปกรรมวดัโพธ์ิชุม บ้านนาโคก เป็นอย่างมาก จนอาจกล่าวได้ว่าเป็น
ฝีมือกลุม่ชา่งเดียวกนั โบสถ์วดัโพธ์ิชมุมีหลกัฐานท่ีเป็นข้อความจารึกท่ีผนงัโบสถ์
ชัดเจนว่าสร้างขึน้ในปี พ.ศ. 2508 แล้วเสร็จและผูกพัทธสีมาในปี พ.ศ. 2510 
โบสถ์วัดศรีทัศน์จึงน่าจะสร้างขึน้ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ประกอบกับค า
สัมภาษณ์ชาวบ้านปากภูท่ีให้ข้อมูลว่าโบสถ์หลังนีมี้ชาวไทยวนเป็นช่างใหญ่ 
ร่วมกับจารย์เพชรและจารย์กองซึ่งเป็นช่างในท้องถ่ินเป็นผู้ช่วยช่าง (หยดั โสภา
นิล, สมัภาษณ์) ท าให้ผู้ เขียนสนันิษฐานว่าโบสถ์วดัศรีทัศน์น่าจะสร้างขึน้ก่อน
โบสถ์วดัโพธ์ิชมุเล็กน้อย น่าจะสร้างขึน้ในราวปี พ.ศ. 2490-2507 เน่ืองจากโบสถ์
วดัโพธ์ิชุมนัน้มีจารย์กองซึ่งเป็นช่างท้องถ่ินท่ีเคยเป็นผู้ช่วยช่างไทยวนเป็นช่าง
ใหญ่ในการก่อสร้าง และด้วยความท่ีมีช่างฝีมือหลายคนในการก่อสร้างและมา
จากต่างถ่ินซึ่งมีฝีมือในงานศิลปกรรมท่ีแตกต่างกัน จึงท าให้โบสถ์วัดศรีทัศน์
ปรากฏงานศลิปกรรมท่ีผสมผสานทัง้ศลิปกรรมไทย ลาว ล้านนาและญวน 
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 ในขณะท่ีธรรมาสน์ไม้วดัศรีทศัน์มีลกัษณะทางศิลปกรรมกับธรรมาสน์
ไม้หลายหลงัในจงัหวดัน่าน (คณะท างานเอกลกัษณ์น่าน, 2549: 78) เน่ืองจาก
ช่างผู้ สร้างเป็นช่างพืน้บ้านชาวเมืองน่าน ธรรมาสน์ไม้วัดศรีทัศน์จึงถือว่าเป็น
ธรรมาสน์ศลิปะพืน้บ้าน ฝีมือชา่งเมืองนา่นในลุม่แมน่ า้เลยก็วา่ได้  
 พระธาตแุก้วเสด็จ โบสถ์และธรรมาสน์ไม้ภายในวดัศรีทศัน์ ถือเป็นการ
ผสมผสานทางศิลปกรรมทัง้ศิลปะล้านช้าง ศิลปะพืน้บ้านล้านนา ศิลปะญวน และ
ศิลปะไทยร่วมสมยัท่ีท าให้เห็นถึงพลวตัและการผสมผสานทางศิลปกรรมท่ีเกิดขึน้
ภายในท้องถ่ินลุ่มแม่น า้เลย ถือเป็นมรดกทางศิลปวฒันธรรมและพระพทุธศาสนา
ในท้องถ่ิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็น “มรดกแห่งศรัทธา” การให้ความเคารพ
ศรัทธาในฐานะเป็นสิ่งยึดเหน่ียวจิตใจของคนในชุมชน ซึ่งสิ่งเหล่านีถื้อเป็นพลัง
ส าคญัในการขบัเคล่ือนการพฒันาท้องถ่ินให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมัน่คงและยัง่ยืน 
ด้วยเป็นการพฒันาท่ีอยูบ่นพืน้ฐานประวตัศิาสตร์และสงัคมวฒันธรรมของท้องถ่ิน 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 

6.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  6.1.1 หน่วยงานราชการ ผู้ น าชุมชน ผู้ น าทางศาสนาและ
ผู้ เก่ียวข้องควรเผยแพร่ข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ พุทธศิลป์และวฒันธรรม
ท้องถ่ินให้แก่เยาวชน ตลอดจนปลูกฝังจิตส านึกรักษ์ท้องถ่ินและอนุรักษ์
ศลิปกรรมพืน้บ้าน เพ่ือสร้างความภาคภมูิใจให้เกิดขึน้ 
  6.1.2 ส่วนงานราชการควรจะสนับสนุนให้ชุมชนบ้านปากภู
จดัตัง้ศนูย์การเรียนรู้ หรือศนูย์บริการข้อมูลและประสานงานด้านการท่องเท่ียว
เชิงประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมประจ าชมุชน 
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  6.1.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรส่งเสริมให้ชุมชนมีการ
วิเคราะห์ต้นทุนของชุมชน หมู่บ้าน และจดัท าเป็นแผนกลยุทธ์ในการขบัเคล่ือน
การพฒันาการทอ่งเท่ียวเชิงประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมอยา่งยัง่ยืนระยะยาว  
  6.1.4 ชุมชนบ้านปากภูควรท ายุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน และน ายุทธศาสตร์ไป
ประยกุต์ในการพฒันาและขบัเคล่ือนการจดัการท่องเท่ียวเชิงประวตัิศาสตร์และ
วฒันธรรมในท้องถ่ิน  
 
 6.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยต่อไป 
  6.2.1 ควรศึกษาวิจัยในพืน้ท่ีอ่ืนท่ีมีความแตกต่างทางด้าน
บริบทชุมชน สงัคมวฒันธรรมการด ารงชีวิต ซึ่งจะท าให้ทราบถึงพฒันาการทาง
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน ตลอดจนงานพุทธศิลป์ภายในวัด หรืองานศิลปกรรมท่ี
นา่สนใจในท้องถ่ิน  
  6.2.2 ควรศกึษาในประเด็นแนวทางการก าหนดยทุธศาสตร์การ
พฒันาการท่องเท่ียวเชิงประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมอย่างยัง่ยืนในระดบัชุมชน 
หมู่บ้าน เพ่ือส่งเสริมการท างานด้านยทุธศาสตร์และการการพฒันาการท่องเท่ียว
เชิงประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมอยา่งยัง่ยืน  

6.2.3 พืน้ท่ีบ้านปากภูยงัมีประเพณีตกับาตรข้าวสารทกุเย็นวนั
พระในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวัฒนธรรมท่ีมีความแปลก แตกต่าง และ
เป็นอตัลกัษณ์ของท้องถ่ินท่ีควรต่อการศึกษา เผยแพร่ และพฒันาเพ่ือส่งเสริม
ด้านการทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรมอยา่งยัง่ยืนตอ่ไป 
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