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ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถินอีสาน สํานักวิชาศึกษาทัวไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ทุกข์บ่มีเสือผ้า ฝาเฮือนเพกะพออยู่ 

ทุกข์บ่มีข้าวอยู่ท้อง นอนลีอยู่บ่เป็น
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 เมื่อปลายปี ค.ศ. 2019 (พ.ศ. 2562) สงัคมโลกได้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสสาย
พันธุ์ ใหม่ ต่อมาให้ช่ือว่า “COVIC-19” มีความรุนแรง หนักหน่วง และร้ายกาจ จนเกิด
แรงสั่นสะเทือนต่อทุกประเทศ ส่งผลกระทบทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
ตลอดจนแวดวงวิชาการ กระนัน้ ชีวิตและการเดินทางของวารสารพืน้ถ่ินโขง ชี มูล ก็ต้อง
ด ารงอยูต่อ่ไป เพื่อสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ซึง่เลม่นี ้เป็นปีที่ 6 ฉบบัที่ 1 มี
บทความที่มีคุณภาพ ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญในแต่ละด้าน 
ประกอบด้วย จ านวน 8 บทความ ดงันี ้

เร่ิมจากบทความเร่ือง “การศึกษาลกัษณะเฉพาะด้านรูปทรงภาชนะดินเผายคุก่อน
ประวติัศาสตร์ในภาคอีสาน” ของ อิสสระ  ดวงเกต ุและวรวธุ  สธีุวีระขจร  ได้ศกึษาพืน้ที่แหลง่
โบราณคดีในภาคอีสาน ได้แก่ แถบลุม่น า้สงคราม แถบลุม่น า้มลู และแถบลุม่น า้ชี โดยเสนอ
วา่ ลกัษณะเฉพาะด้านรูปทรงของภาชนะดินเผายคุก่อนประวตัิศาสตร์ในอีสานที่โดดเดน่ อาทิ 
ปากผาย คอทรงกรวย ก้นกลม ซึง่ภาชนะดินเผาที่สร้างสรรค์ขึน้ นอกเหนือจากการใช้ประโยชน์
แล้ว ยังเป็นสิ่งบ่งชีถ้ึงความรุ่งเรืองของสังคมยุคก่อนประวัติศาสตร์ในภาคอีสาน โดยมี
หลกัฐานทางโบราณคดีเป็นเคร่ืองยืนยนั  

บทความเร่ืองที่ 2 เร่ือง “อิทธิพลภาพพิมพ์ ส.ธรรมภกัดี ผลงานพระเทวาภิมนิมิต 
กับการแสดงออกจิตรกรรมเวสสนัดรชาดกในอีสานกลาง” ของ นรินทร์  ยืนทน  ผู้ เขียนมี
ประเด็นหลกัอยู่ที่การน าเสนออิทธิพลภาพพิมพ์ ส.ธรรมภกัดี ผลงานพระเทวาภิมนิมิต ว่ามี
บทบาทตอ่งานจิตรกรรมเวสสนัดรชาดกในเขตอีสานกลางอยา่งไร กลไกใดบ้างที่สง่ผลตอ่การ
ขยายตวัและความนิยม รวมทัง้ผู้ เขียนได้เสนอว่า ปัจจยัด้านขนาดและพืน้ที่ของอาคาร เป็น
ปัจจัยที่ส าคัญของภาพเขียน และการสร้างสรรค์ของช่างแต้ม โดยพบทัง้การเขียนตาม
องค์ประกอบหลกั และการเขียนแบบผสมผสาน  

บทความเร่ืองที่ 3 เร่ือง “สตัตภณัฑ์: พทุธศิลป์ถ่ินลา้นนา” ของ ประทีป พืชทองหลาง 
และญาตาวีมินทร์  พืชทองหลาง  ผู้ เขียนเสนอได้อย่างน่าสนใจว่า สตัตภณัฑ์ เป็นงานพทุธ
ศิลป์ของล้านนาที่งดงาม มีเอกลกัษณ์ แฝงด้วยความเช่ือและคติธรรมทางพระพทุธศาสนา ใน
อดีตมีความส าคญัและทรงคณุค่า แต่ปัจจุบนัได้เผชิญกบัภยัคุกคาม ทัง้จากการถกูแทนที่
ของโต๊ะหมู่บชูา นกัสะสมของเก่า ขาดช่างฝีมือ การดแูลไม่เหมาะสม โดยผู้ เขียนได้เสนอว่า 

บทบรรณาธิการ 



 

เพื่อเป็นการสงวนและรักษาสตัตภณัฑ์ให้ด ารงอยูต่่อไป ภาคสว่นต่าง ๆ  อาทิ วดั ชุมชน และ
คณะสงฆ์ จะต้องประสานความร่วมมือกันในการกระตุ้นเตือนจิตวิญญาณของความเป็น
ล้านนา เพือ่ตอ่ลมหายใจของสตัตภณัฑ์ให้อยูคู่่สงัคมล้านนาสบืไป 

บทความเร่ืองที่ 4 เร่ือง “ภิกษุณี: กระบวนการเคลื่อนไหวของผู้หญิง บนพื้นที่
พระพทุธศาสนาเถรวาทในประเทศไทย” ของ ปิยลกัษณ์  โพธิวรรณ์ และคณะ  ผู้ เขียนได้เสนอ
วา่ กระบวนการกลายเป็นชายขอบของภิกษุณีนัน้ ไมใ่ช่สิง่ที่มีอยูต่ามธรรมชาติ แตเ่ป็นผลติที่
เกิดขึน้จากกระบวนการทางสงัคม อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าจะมีการเรียกร้องสิทธิของภิกษุณีใน
พืน้ที่พระพทุธศาสนา จนเกิดการต่อสู้  ต่อรอง เพื่อเรียกร้องพืน้ที่ทางสงัคม แต่ก็ยงัไม่ประสบ
ความส าเร็จ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐด้าน
พระพทุธศาสนา จนเกิดการตัง้ข้อสงัเกตว่า หรืออาจเป็นความพยายามที่จะเบียดขบัผู้หญิง
ไมใ่ห้สามารถเข้าสูพ่ืน้ที่ทางพระพทุธศาสนาได้อยา่งเต็มรูปแบบ 

บทความเร่ืองที่ 5 เร่ือง “แนวทางในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์พิณพาทย์หามแห่: 
ประเพณีนมสัการพระธาตพุนม” ของ เฉลมิพล  อะทาโส  ผู้ เขียนมุง่ศกึษาประวตัิความเป็นมา
และแนวทางการฟื้นฟูและอนุรักษ์พิณพาทย์หามแห่ โดยเสนอว่า พิณพาทย์หามแห่ เป็น
ประเพณีทางความเช่ือและจิตวิญญาณของผู้คนในลุม่น า้โขงตอนกลาง มีมาตัง้แตส่มยัเจ้าฟา้
งุ้ม กษัตริย์ล้านช้างหลวงพระบาง ซึ่งเข้ามาสูพ่ระธาตพุนมในสมยัเจ้าอนวุงศ์แห่งเวียงจนัทน์ 
พ.ศ. 2530 สว่นด้านการอนรัุกษ์ควรสร้างความตระหนกัในคณุคา่ ผา่นกิจกรรมตา่ง ๆ  เช่น การ
รือ้ฟืน้งานประเพณี การศึกษาวิจยั ตลอดจนการบรูณาการเข้ากบัการจดัการเรียนการสอนใน
สถาบนัการศกึษา เพื่อให้พิณพาทย์หามแหไ่มเ่ลอืนหายไปจากสงัคม  

บทความเร่ืองที่ 6 เร่ือง “การจัดการน ้าเสียระดับชุมชนเมือง เขตเทศบาลเมือง
กระนวน จงัหวดัขอนแก่น” ของ วณิชชา  ณรงค์ชยั  ผู้ เขียนได้ชีใ้ห้เห็นวา่ ในระดบัครัวเรือนยงั
ไม่มีการจดัการน า้เสียอย่างชดัเจน ส่วนในระดบัชุมชนมีการจดัการน า้เสียโดยการให้ระดบั
ครัวเรือนปล่อยน า้เสียลงตามท่อระบายน า้สาธารณะไปรวมยังคลองน า้เสีย เพื่อน าไปสู่
กระบวนการบ าบดัตอ่ไป สว่นแนวทางการจดัการน า้เสียที่เหมาะสมผู้ เขียนได้เสนอวา่ จะต้อง
มีการบูรณาการความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถ่ิน อย่างต่อเนื่อง ชัดเจน และ
จริงจงั 

บทความเร่ืองที่ 7 เร่ือง “การบริหารการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยทั้งระบบใน
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จังหวัดบึงกาฬ” ของ ธีระพล  เพ็งจันทร์  ผู้ เขียนมุ่งให้
ความส าคญักบัการสร้างรูปแบบการบริหารจดัการการศกึษาระดบัปฐมวยัทัง้ระบบในโรงเรียน



ต ารวจตระเวนชายแดน จังหวดับึงกาฬ โดยใช้วงจร Deming มาประยุกต์ใช้เพื่อศึกษาและ
แก้ไขปัญหาที่สถานศกึษาได้เผชิญอยู ่และสร้างรูปแบบการจดัการเรียนการสอน ทัง้ระบบให้มี
ประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้  

และเร่ืองสดุท้าย เร่ือง “ไทด่านซ้าย: การเปรียบเทียบระบบเสียงระหว่างภาษาไท
ด่านกบัภาษาไทเลย” ของ พระเอกสิทธ์ิ มนิุว โส (มณีศรี) ผู้ เขียนได้ชีใ้ห้เห็นว่า ภาษาไทด่าน
แตกต่างจากภาษาไทเลย ทัง้หน่วยเสียงพยญัชนะ และหน่วยเสียงสระ อย่างไรก็ตาม ความ
แตกตา่งที่เกิดขึน้ ได้สร้างความโดดเดน่ด้านภาษาและเป็นอตัลกัษณ์อนันา่ภาคภมูิใจของคน
ไทดา่นซ้าย  

จากการรีวิว (review) บทความทัง้ 8 เร่ืองข้างต้น จะเห็นได้วา่ เนือ้หาในวารสารฉบบันี ้
มีแง่มมุที่หลายหลาย แต่ละประเด็นล้วนมีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ตอ่แวดวงวิชาการ
ในด้านมนษุย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง สดุท้าย กองบรรณาธิการวารสารพืน้ถ่ิน
โขง ชี มลู ขอขอบคณุผู้ เขียน และผู้ทรงคณุวฒุิพิจารณาบทความทกุทา่น ที่ท าให้บทความใน
วารสารฉบับนี ้มีคุณภาพและเป็นยอมรับ ถึงแม้ว่าในฉบับนี ้(ปี พ.ศ. 2563) จะได้รับการ
ประเมินคณุภาพวารสาร โดยศนูย์ดชันีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้อยูใ่น วารสารกลุ่มที่ 2 
ซึ่งกองบรรณาธิการจะปรับปรุงตามเกณฑ์การประเมินและข้อแนะน าต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
คณุภาพวารสารให้อยูใ่นระดบัที่สงูขึน้ตอ่ไป 
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษานีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษารูปทรงภาชนะดินเผายุคก่อน
ประวตัิศาสตร์ในภาคอีสาน โดยการถอดแบบรูปทรงภาชนะดินเผาจากเอกสาร
งานวิจยัทางโบราณคดี และพิพิธภณัฑ์สถาน ท่ีจดัแสดงภาชนะดินเผา โดยเลือก
แหล่งโบราณคดีตามหลักฐานและข้อมูลทางโบราณคดีและการสัมภาษณ์
ผู้ เช่ียวชาญ ก าหนดพืน้ท่ีการศึกษาตามหลักทางภูมิศาสตร์ท่ีสามารถเป็น
ตวัแทนของแต่ละลุ่มน า้ ซึ่งประกอบด้วย แหล่งโบราณคดีแถบลุ่มน า้สงคราม
(แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง) ลุ่มน า้มลู (แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท และบ้าน
โนนวดั) และลุ่มน า้ชี (แหล่งโบราณคดีโนนนกทา) เพ่ือน ามาวิเคราะห์จ าแนกหา
ลกัษณะเฉพาะจากลกัษณะโดยรวมจนถึงลกัษณะย่อยของรูปทรงภาชนะดินเผา
ด้วยการสร้างเกณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย 1) การจ าแนกตามค านิยามช่ือเรียกตาม
ชนิดของภาชนะดินเผา 2) การจ าแนกด้วยรูปทรงล าตัวท่ีแสดงให้เห็นถึง
ลกัษณะเฉพาะของส่วนประกอบหลักของภาชนะ 3) การจ าแนกส่วนประกอบ
รูปทรงภาชนะท่ีแสดงลักษณะเฉพาะท่ีโดดเด่นเฉพาะส่วน เช่น ปาก คอ ล าตวั 
ก้น และฐาน  

ผลจากการจ าแนกตามเกณฑ์ดงักล่าวสามารถสร้างฐานข้อมลูท่ีชดัเจน
และเข้าใจง่ายจากการเปรียบเทียบภาพลายเส้นกรอบนอกของภาชนะอย่างเป็น
ระบบตามแนวทางการศึกษาภาชนะดินเผา ท่ีแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบด้าน
รูปทรงพบว่า 1) การจ าแนกตามค านิยามช่ือเรียกตามชนิดของภาชนะดินเผา 
ภาชนะประเภทหม้อในขนาดและสัดส่วนท่ีแตกต่างกันมีความโดดเด่น และ
หลากหลายท่ีสุด 2) การจ าแนกด้วยรูปทรงล าตัวสามารถแสดงให้เห็นถึง
ลกัษณะเฉพาะด้านรูปทรงของล าตวัภาชนะจากการเปรียบเทียบภาชนะแต่ละ
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แหล่ง คือ ล าตัวทรงกลม และล าตัวทรงกรวยมีสัน 3) การจ าแนกด้วย
ส่วนประกอบในตวัภาชนะท่ีแสดงลกัษณะเฉพาะโดดเด่นประกอบด้วย ปากผาย
(ปากแตร) คอทรงกรวย ล าตวัทรงกลม/ล าตวัทรงกรวยมีสัน ก้นกลม และหาก
เป็นภาชนะมีฐานจะเป็นลกัษณะฐานสงูทรงกระบอก ซึ่งคือลกัษณะเฉพาะของ
ภาชนะดนิเผายคุก่อนประวตัิศาสตร์ในภาคอีสาน 
 
ค าส าคัญ:  ลกัษณะเฉพาะ,  รูปทรงภาชนะดินเผายคุก่อนประวตัิศาสตร์, 

     ภาคอีสาน 
 
Abstract 
 

This research aims to study pottery’s shapes in the Prehistoric age 
of Isaan by replicating the shapes from archaeological researches and 
museums exhibiting historic pottery. The archaeological sites were selected 
according to archaeological evidences and information, as well as 
interviewing the specialists, to determine the study areas. These could be the 
representatives of each river basin through its geography name like 
Songkhram river basin (Ban Chiang archaeological site), Mun river basin 
(Ban Prasat and Ban Non Wat archaeological site), and Chi river basin (Non 
Nok Tha archaeological site). The information then was analyzed and 
classified in order to identify from general to specific appearances through 3 
classification criteria: 1) from pottery’s definition and name, 2) from the body 
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shape which was the main distinctive part of a pottery, and 3) from unique 
aspect of pottery parts such as rim, neck, body, bottom, and pedestal. 

As a result of classification, it can reveal a systematic clear and 
comprehension database by comparing their profiles in accordance with 
archaeological study guideline, which can be summarized as follows: 1) 
“pot” in different proportions is the most predominance and variety by name 
and definition, 2) sphere-shaped and the coned-shape with carinate are the 
distinctive main body part, and 3) everted rim (trumpet shape), coned-shape 
neck, sphere-shaped/coned-shape with carinate body, and round bottom 
are outstanding characteristics. Additionally, if the pottery has pedestal, it will 
be the high cylindrical shape. All of these are the identity of the pottery in the 
prehistoric age of Isaan. 
 
Keywords:  Characteristic,  Prehistorical Pottery Forms,  Isaan 
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1. บทน า 
  

ภาคอีสาน หรือภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย ถือเป็นแหล่งอารย-
ธรรมเก่าแก่ ตามหลกัฐานทางโบราณคดี ท่ีมีร่องรอยการตัง้ถ่ินฐานของมนุษย์ 
พบภาชนะดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์กระจายตัวอยู่ในหลายพืน้ท่ีทั่วภาค
อีสาน ซึ่งสามารถแบ่งตามภูมิภาคได้ คือ แถบลุ่มน า้สงคราม แหล่งโบราณคดี
บ้านเชียง จงัหวดัอดุรธานี แถบลุ่มน า้มลู แหล่งโบราณคดีบ้านโนนวดั และบ้าน
ปราสาท จงัหวดันครราชสีมา แถบลุ่มน า้ชี แหล่งโบราณคดีโนนนกทา จงัหวัด
ขอนแก่น ฯลฯ ซึ่งได้มีการศึกษาทางโบราณคดีจากนกัวิชาการทัง้ชาวไทย และ
ชาวต่างประเทศ อย่างแพร่หลาย จนเกิดข้อค้นพบท่ีสามารถน าไปสู่การ
สนันิษฐานถึงวิถีชีวิตของคนในอดีตท่ีข้อมลูส่วนมากเป็นข้อมลูทางมานษุยวิทยา 
(Anthropology) หมายถึงศาสตร์ท่ีสมัพนัธ์กบัมนุษย์ เช่น โครงสร้างทางร่างกาย 
รูปร่างหน้าตาสีผิว เชือ้ชาติ เผ่าพนัธุ์ บรรพบรุุษของมนษุย์ พฤติกรรมทางสงัคม 
การใช้ภาษา การผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวตัถสุิ่งของ แบบแผนทางวฒันธรรม 
เป็นต้น (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2558) 

ภาชนะดินเผานบัเป็นวตัถุทางวฒันธรรมท่ีมนุษย์สร้างขึน้ และอยู่คู่กับ
สงัคมมนษุย์เกือบทัว่ทกุภูมิภาคของโลกมาตัง้แตยุ่คก่อนประวตัิศาสตร์หรือราว 
18,000 ปีมาแล้ว สืบเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน การผลิตภาชนะดินเผานับเป็น 
“พฤติกรรมสากล” (universal behavior) ท่ีพบได้ทั่วโลก และภาชนะดินเผาถือ
เป็นหนึ่งในประดิษฐกรรมสงัเคราะห์ประเภทแรก ๆ ของโลก หลงัจากมนษุย์เร่ิม
รู้จกัใช้ไฟ และสามารถใช้ไฟในระดบัอุณหภูมิสูงอย่างท่ีไม่เคยมีมาก่อน (ธนิก 
เลิศชาญฤทธ์, 2560) มนษุย์เร่ิมรู้จกัน าดินมาปัน้เป็นรูปทรงตา่ง ๆ  แล้วน าไปเผา
ไฟ ให้เป็นผลิตภณัฑ์ ท่ีแข็งแกร่งคงรูป เหมาะกบัการน าไปใช้ประโยชน์ และหาก
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ชมุชนใด มีการผลิตอย่างต่อเน่ือง เป็นเวลายาวนาน มีการพฒันาภาชนะดินเผา
ในท้องถ่ินทัง้ในด้านคณุภาพ และรูปแบบ จนกลายเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั สืบ
ทอดต่อกันมาจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ภาชนะดินเผาจึงกลายเป็นศิลปวัตถุ
อยา่งหนึง่ ท่ีสามารถบง่บอกถึง พฒันาการทางสงัคมวฒันธรรม รวมถึงเทคโนโลยี 
ของผู้คนแตล่ะเชือ้ชาต ิได้เป็นอยา่งดี 

การศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับภาชนะดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์ในภาค
อีสาน ได้มีการเก็บรวบรวมรูปแบบของภาชนะดนิเผาในแตล่ะแหลง่โบราณคดีท่ีมี
การขดุค้นจากนกัวิชาการหลายท่าน เช่น ศาสตราจารย์ ชิน อยู่ดี, ศาสตราจารย์ 
ดร. ชาร์ล ไฮแอม (Prof. Dr. Charles Hiam), จอยซ์ ซี. ไวต์ (Joyce C. White) ฯลฯ 
และมีการศึกษาวิจยัในหลากหลายด้าน เช่น รูปแบบ เทคโนโลยีการขึน้รูป อายุ
สมยัในการผลิต ฯลฯ เพ่ืออธิบายความเช่ือมโยงกบัวิถีชีวิตของคนในอดีต ในมิติ
มมุมองตา่ง ๆ เช่น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ สงัคม คติความเช่ือของแต่ละ
ชุมชน ท่ีส่งต่อรูปแบบของภาชนะดินเผาในแต่ละกลุ่มวัฒนธรรมย่อยเกิดเป็น
รูปแบบท่ีตอบสนองความต้องการด้านการด ารงชีวิต หรือค่านิยมของแต่ละ
ชมุชนนัน้ ๆ ท่ีสะท้อนเอกลกัษณ์ และเทคโนโลยีในการผลิตภาชนะดินเผาท่ีต้อง
ใช้ทกัษะความช านาญของกลุ่มคน และคณุค่าของมรดกทางอารยธรรมความ
รุ่งเรืองของสงัคมยคุโบราณท่ีมีอยู่ในพืน้ท่ีภาคอีสาน การศกึษาด้านโบราณคดีนี ้
ได้รวมรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับภาชนะดินเผา เช่น รูปทรง ลวดลาย และสีสัน 
โดยเฉพาะลักษณะทางกายภาพด้านรูปทรงภาชนะท่ีมีความหลากหลายของ 
แต่ละแหล่งโบราณคดี ซึ่งถือเป็นข้อมูลท่ีมีความส าคญัในด้านความเป็นวัตถุ
ทางวฒันธรรม ท่ีสามารถน าไปสู่การขยายขอบเขตขององค์ความรู้สู่ศาสตร์แขนง
อ่ืนได้ 
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การศึกษาวิจยันีมี้เป้าหมายท่ีจะน าผลจากการศึกษาทางโบราณคดีท่ี
เก่ียวข้องกับภาชนะดินเผาและจากแหล่งข้อมูลทางการวิจยัและแหล่งรวบรวม
ภาชนะดินเผาท่ีได้รวบรวมลกัษณะทางกายภาพด้านรูปทรงของภาชนะดินเผา
ในแตล่ะแหล่งโบราณคดีภายในพืน้ท่ีภาคอีสาน โดยเฉพาะกลุ่มภาชนะยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ ท่ีมีความส าคญัในด้านทุนทางวัฒนธรรม น ามาถอดแบบเป็น
ภาพลายเส้นกรอบนอกภาชนะดินเผาเพ่ือแสดงลักษณะรูปทรง เพ่ือท าการ
จ าแนก จดัหมวดหมู่รูปทรง ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแตกต่างของภาชนะดิน
เผา ตามหลักสัณฐานวิทยาจากลักษณะย่อยทางกายภาพด้านรูปทรง (form 
attributes) ท่ีสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ประกอบด้วย 1) การจ าแนกตาม
ค านิยามช่ือเรียกตามชนิดของภาชนะดินเผา (Joukowsky, 1980) 2) การจ าแนก
ด้วยรูปทรงล าตัวท่ีแสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของส่วนประกอบหลักของ
ภาชนะ คือ ล าตวั (Penellope, 1973) 3)การจ าแนกส่วนประกอบรูปทรงภาชนะ
ท่ีแสดงลักษณะเฉพาะท่ีโดดเด่นเฉพาะส่วน เช่น ปาก ล าตัว ก้น และฐาน
(Joukowsky, 1980) น าไปสู่การวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปทรงภาชนะในแต่ละ
แหล่ง เพ่ือสร้างฐานข้อมลูท่ีสามารถอธิบายและแสดงรายละเอียดท่ีชดัเจนของ
ลักษณะเฉพาะด้านรูปทรงภาชนะดินเผาภาคอีสาน ซึ่งผลจากการศึกษานี ้
สามารถน าลักษณะเฉพาะด้านรูปทรงท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองปัน้ดินเผา จากพืน้ฐานรูปทรงท่ีแสดงเอกลักษณ์ของภาชนะ 
ดนิเผาอีสานตอ่ไป 
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2. วัตถุประสงค์  
 

1. เพ่ือศกึษารวบรวมรูปทรงภาชนะดินเผายคุก่อนประวตัิศาสตร์ในภาค
อีสาน 

2. เพ่ือศกึษาและวิเคราะห์จ าแนกหาลกัษณะเฉพาะด้านรูปทรงภาชนะ
ดนิเผายคุก่อนประวตัิศาสตร์ในภาคอีสาน 
 
3. กรอบแนวคิด 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด 
 

ฐานข้อมูลด้านรูปทรงภาชนะดนิเผา
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในภาคอสีาน 

 

      แหลง่โบราณคดีแถบลุม่น า้สงคราม 
      แหลง่โบราณคดีแถบลุม่น า้มลู 
      แหลง่โบราณคดีแถบลุม่น า้ชี 

การจ าแนกรูปทรงภาชนะดนิเผา 
 

    ค านิยามช่ือเรียกภาชนะดินเผา 
    รูปทรงล าตวัภาชนะดินเผา 
    สว่นประกอบภาชนะดินเผา 

ลักษณะเฉพาะด้านรูปทรง 
ภาชนะดนิเผา 

 

    ชนิดภาชนะดินเผา 
    ลกัษณะรูปทรงล าตวัภาชนะดินเผา 
    ลักษณะส่วนประกอบภาชนะดิน
เผา 
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4. วิธีด าเนินการศึกษา 
 
 1. ศึกษาข้อมูลทางโบราณคดีท่ีเก่ียวข้องกับภาชนะดินเผายุคก่อน
ประวตัิศาสตร์ในภาคอีสานท่ีได้รวบรวมลกัษณะทางกายภาพด้านรูปทรง จาก
เอกสารงานวิจยัทางโบราณคดี และจากพิพิธภัณฑ์สถานท่ีจดัแสดงภาชนะดิน
เผายคุก่อนประวตัิศาสตร์ 
 2. ศกึษารวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์หาลกัษณะเฉพาะด้านรูปทรง
ด้วยถอดแบบภาชนะเป็นภาพลายเส้นกรอบนอกภาชนะดินเผาเพ่ือแสดง
ลกัษณะรูปทรง ท่ีได้จากแหล่งข้อมูลทางการวิจยัและแหล่งรวบรวมภาชนะดิน
เผาโดยเฉพาะกลุม่ภาชนะยคุก่อนประวตัิศาสตร์ในภาคอีสาน 
 3. จ าแนก จดัหมวดหมู ่และเปรียบเทียบรูปทรง ด้วยหลกัสณัฐานวิทยา
จากลักษณะย่อยทางกายภาพด้านรูปทรงท่ีสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า 
จากลกัษณะโดยรวมไปจนถึงลกัษณะย่อยของภาชนะแตล่ะชิน้ ประกอบด้วย 1) 
การจ าแนกชนิดภาชนะด้วยค านิยามช่ือเรียก 2) การจัดหมวดหมู่รูปทรงหลัก
ภาชนะจากรูปทรงล าตวั 3) การหาลกัษณะเด่นเฉพาะตวัด้วยการเปรียบเทียบ
สว่นประกอบโดยรวมของภาชนะ 
 4. สรุปผลการวิเคราะห์จากการเปรียบเทียบตารางแสดงภาพรูปทรง
ภาชนะทัง้ 3 กลุ่มพืน้ท่ีทางโบราณคดีในภาคอีสาน ด้วยการอธิบายถึง
รายละเอียดของลักษณะท่ีโดดเด่นตามเกณฑ์ข้างต้น เพ่ือสร้างนิยามการให้
ค าอธิบายลักษณะเฉพาะด้านรูปทรงในภาพรวมทัง้ ชนิด ลักษณะล าตวั และ
สว่นประกอบของภาชนะดินเผาอีสานยคุก่อนประวตัิศาสตร์  
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5. ผลการศึกษาภาชนะดินเผาอีสานยุคก่อนประวัตศิาสตร์ 
 

การผลิตภาชนะดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์ในภาคอีสานนัน้มีการ
ค้นพบอย่างมากมายท่ีกระจายตวัอยู่ทั่วบริเวณภาคอีสาน โดยมีความเก่าแก่
ตัง้แต่ยุคหินใหม่เป็นต้นมา (5,000-3,500 ปีมาแล้ว) ต่อเน่ืองมาจนถึงยุคเหล็ก 
(2,500-1,500 ปีมาแล้ว) ส าหรับแหล่งโบราณคดีท่ีมีการขดุค้น สามารถแบง่ตาม
ภูมิภาคตามแหล่งลุ่มน า้ท่ีมีอยู่ในอีสาน คือ 1) แหล่งโบราณคดีแถบลุ่มน า้
สงคราม เช่น หลุมขุดค้น บ้านเชียง บ้านอ้อมแก้ว และบ้านนาดี ฯลฯ 2) แหล่ง
โบราณคดีแถบลุ่มน า้มูล เช่น บ้านโนนวัด และบ้านปราสาท ฯลฯ 3) แหล่ง
โบราณคดีแถบลุ่มน า้ชี  เช่น โนนนกทา และบ้านเชียงเหียน ฯลฯ (ธนิก  
เลิศชาญฤทธ์, 2560) จากการขดุค้นโดยนกัโบราณคดีในหลายแหล่งสามารถพบ
ภาชนะดินเผาเป็นจ านวนมากท่ีมีความเช่ือมโยงกับพิธีกรรมฝังศพ และความ
เช่ือเร่ืองโลกหลงัความตายของคนในอดีต โดยในด้านรูปแบบภาชนะดินเผานัน้มี
วิวฒันาการ และความหลากหลาย รวมถึงมีลกัษณะร่วมกันด้านวัตถุประสงค์
การใช้งาน ด้านรูปแบบ และเทคโนโลยีการผลิต ท่ีแสดงถึงความเช่ือมโยง
ระหวา่งภาชนะดินเผากบัวิถีชีวิตคนในอดีต 
 

ช่วงอายุแหล่งโบราณคดีในภาคอีสาน 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 แผนภาพช่วงอายแุหลง่โบราณคดีในภาคอีสาน  ที่มา: อิสสระ ดวงเกต ุ

ลุ่มน า้ มูล

ลุ่มน า้ ชี

ลุ่มน า้ สงคราม

ยุคหินใหม่   Neolithic age ยุคเหล็ก Iron age

ปี  ล่วงมาแล้ว

แหล่งโบราณคดียุคส า ริด Bronze age
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5.1 การเปรียบเทียบรูปทรงภาชนะดินเผาตามค านิยามช่ือเรียก 
ยุคก่อนประวัตศิาสตร์ในภาคอีสาน 

ค านิยามช่ือเรียกรูปทรงภาชนะดินเผาเป็นการจ าแนกภาชนะดินเผา
ด้วยเกณฑ์ท่ีว่าด้วยวตัถุประสงค์ด้านประโยชน์ใช้สอยเป็นหลกั รวมถึงลกัษณะ
เด่นของรูปทรงภาชนะชิน้นัน้ ๆ ทัง้นี ้การให้ค านิยามสามารถจ าแนก หรือระบุ
ลักษณะทางกายภาพของภาชนะแต่ละชิน้เพ่ือความสะดวก และชัดเจนใน
การศกึษาตอ่ไป (อตัถสิทธ์ิ สขุข า, 2547) 

การเปรียบเทียบรูปแบบภาชนะดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์ในภาค
อีสานตามชนิดภาชนะ สามารถแสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงของประเภท
ภาชนะท่ีมีการผลิตขึน้เพ่ือตอบสนองต่อการใช้งาน ในการด าเนินชีวิตใน
ลกัษณะต่าง ๆ โดยตารางแสดงให้เห็นถึงรูปทรงของภาชนะดินเผาแหล่งลุ่มน า้
สงครามมีความหลากหลายมากท่ีสุด รองลงมาเป็นกลุ่มลุ่มน า้มูลและลุ่มน า้ชี 
ภาพรวมของภาชนะดินเผาทัง้หมดแสดงถึงกลุ่มภาชนะประเภทหม้อ มีความ
หลากหลายมากท่ีสุด มีลักษณะกลม ทัง้แบบมีฐาน และแบบไม่มีฐาน โดยมี
ลักษณะคอคอด ความกว้างของส่วนปากเท่ากับหรือน้อยกว่าความลึกของ
ภาชนะหรืออาจมากกว่าความลึกของภาชนะเล็กน้อย และรองลงมาเป็นกลุ่ม
ภาชนะชนิดกระโถนปากแตร ทัง้แบบมีฐาน และแบบไม่มีฐาน ส่วนภาชนะท่ีมี
รูปแบบน้อยท่ีสุดคือ กลุ่มภาชนะรูปสัตว์ โดยภาพรวมของรูปทรงทุกแหล่งมี
ความคล้ายคลึงกันของภาชนะแต่ละชนิดแต่มีบางชิน้ท่ีมีความโดดเด่น เช่น 
กระโถนปากแตรจากกลุ่มลุ่มน า้มูล (บ้านปราสาท) หม้อมีสันจากกลุ่มลุ่มน า้
สงคราม (บ้านเชียง) 
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ตารางท่ี 1 การจ าแนกรูปแบบตามค านิยามช่ือเรียกภาชนะดินเผายุค
ก่อนประวตัิศาสตร์ในภาคอีสาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: อิสสระ ดวงเกต ุ
 

ช นิดภาชนะ ลุ่ มน ้ ามู ล ลุ่ มน ้ าชี ลุ่ มน ้ าสงคราม

จาน
(P late )

ชาม
(Bow l)

พ าน
(P late  and  Bow l
w ith  Pedestal)

หม้ อ ก้นกลม /แบน
(Pot)

หม้ อมี ฐาน
(Pot w ith  Pedestal)

กระโถนปากแตร
(Cham ber Pot)

กระโถนปากแตรมี ฐาน
(Cham ber Pot
w ith  Pedestal)

แจ กัน
(Vase)

ไห
(Jar)

อ่ าง
(Large  Bow l)

ภาชนะรูปสั ตว์
(Zoom orph ic)
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5.2 การจ าแนกรูปทรงล าตัวเป็นหลักของภาชนะดินเผายุคก่อน
ประวัตศิาสตร์ในภาคอีสาน 

ภาชนะดินเผามีจุดมุ่งหมายหลักในการผลิตเพ่ือตอบสนองการใช้งาน 
ในการด าเนินชีวิตเป็นหลัก เช่น การตอบสนองในบทบาทการบรรจุน า้ อาหาร 
สิ่งของ เบ้าหลอมโลหะ หรือเคร่ืองอุทิศแด่คนตาย โดยภาชนะดินเผามี
ส่วนประกอบหลายส่วน ประกอบด้วย ปาก คอ ไหล่ ล าตวั และฐาน เป็นต้น ซึ่ง
ส่วนของล าตวัจะเป็นส่วนประกอบหลัก ท่ีถูกใช้งาน หรือหากมองในแง่ความ
สวยงามล าตวัภาชนะก็สามารถสร้างความสวยงามให้แก่ภาชนะชิน้นัน้ ได้เป็น
อยา่งดี ส าหรับรูปทรงเกือบทัง้หมดของภาชนะดินเผายคุก่อนประวตัิศาสตร์จะมี
ลกัษณะเป็นวงกลมหากมองจากมุมบน หรือเป็นวงรอบแกนกลาง ซึ่งเป็นผลมา
จากเทคนิคการขึน้รูปด้วยการตีด้วยไม้พาย และดนุด้วยหินดตีุขึน้รูปวนรอบตวั
ภาชนะเป็นรัศมีวงกลมท่ีสมมาตร เป็นเบือ้งต้นก่อนแล้วจงึตีปรับแตง่รูปทรงไปสู่
รูปทรงอ่ืน เช่น วงรี หรือมีสนับริเวณล าตวั โดยมีการยืดขยาย หรือเว้า/คอด ใน
ส่วนตา่ง ๆ ของภาชนะ การจ าแนกรูปทรงจากลกัษณะส่วนล าตวัภาชนะดินเผา
จงึเป็นสิ่งท่ีสามารถแยกแยะ/จดัหมวดหมูภ่าชนะดินเผาได้ชดัเจนยิ่งขึน้  
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ตารางท่ี 2 การจ าแนกรูปทรงภาชนะดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์ใน
ภาคอีสาน ด้วยรูปทรงล าตวัเป็นหลกั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: อิสสระ ดวงเกต ุ(ดดัแปลงจาก Penellope Van Esterik, 1973) 
 

การจ าแนกภาชนะดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์ในภาคอีสานด้วย
รูปทรงล าตวัเป็นหลัก เพ่ือเปรียบเทียบหาลักษณะเฉพาะของภาชนะในแต่ละ
แหล่งโบราณคดี จากตารางแสดงให้เห็นถึงรูปทรงภาชนะจากแหล่งลุ่มน า้
สงคราม มีความหลากหลายด้านรูปทรงล าตวัมากท่ีสุด โดยเฉพาะรูปทรงล าตวั
ภาชนะในกลุ่มรูปทรงกลม และรูปทรงรี ส่วนลุ่มน า้ชี และลุ่มน า้มูล มีความ
ใกล้เคียงกันของความหลากหลายของรูปทรงล าตัว ซึ่งจากการจ าแนกตาม
ตารางข้างต้น ลกัษณะรูปทรงกลมมีความหลากหลายมากท่ีสุด รองลงมาเป็น
รูปทรงวงรี รูปทรงกลมเตีย้ ล าตวัเป็นสนัทรงกรวย และทรงกระบอกตามล าดับ  
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ท่ีสามารถบง่ชีถ้ึงลกัษณะภาชนะท่ีตอบสนองการใช้งานได้ดี รวมถึงความนิยม
ต่อรูปทรงภาชนะ และความเหมาะสมกับเทคโนโลยีการขึน้รูป แสดงถึง
พฒันาการด้านการออกแบบของแต่ละแหล่งโบราณคดี โดยการเปรียบเทียบนี ้
สามารถแสดงให้เห็นถึงรูปทรงท่ีมีลกัษณะร่วม และลกัษณะท่ีโดดเด่นแตกต่าง
ของแตล่ะแหล่งโบราณคดีในภาคอีสาน 
 

5.3 การจ าแนกส่วนประกอบของภาชนะดินเผายุคก่อนประวัติ-
ศาสตร์ในภาคอีสาน 

การจ าแนกรูปแบบจากส่วนประกอบตา่ง ๆ ของภาชนะเคร่ืองปัน้ดินเผา
มีความส าคญัในการแยกแยะหรือระบุ ถึงหน้าท่ีการใช้งาน ตลอดจนการระบุ
ลกัษณะความแตกตา่งของรูปทรงในรายละเอียดของเคร่ืองปัน้แตล่ะชิน้ วา่มีการ
ขึน้รูปในลกัษณะใด โดยมีการแบ่งตวัภาชนะเป็นส่วน เช่น ขอบปาก, คอ, ไหล่, 
ล าตวั, ก้น และฐาน เป็นต้น (พชัรี สาริกบุตร, 2523) ทัง้นี ้เพ่ือความสะดวกต่อ
การน าข้อมูลไปวิเคราะห์ ซึ่งการศึกษารูปทรงของเคร่ืองปัน้ดินเผานี ้ได้แบ่ง
รูปทรงภาชนะ ตามลกัษณะข้างต้น แล้วแยกการวิเคราะห์แต่ละส่วนประกอบ 
ตามลกัษณะทางกายภาพท่ีสามารถนิยามถึงลกัษณะของส่วนประกอบนัน้ เช่น 
ลกัษณะกลม, รี, การมีสนั, การผายออก หรือการสอบเข้า  

จากการจ าแนกลักษณะส่วนประกอบของภาชนะดินเผายุคก่อน
ประวตัิศาสตร์ในภาคอีสาน โดยใช้ตารางเปรียบเทียบสามารถแสดงให้เห็นถึง
ลกัษณะเฉพาะ (characteristics) รวมถึงลกัษณะท่ีมีความโดดเด่นของภาชนะ  
ท่ีพิจารณาจากองค์ประกอบในแตล่ะส่วน มีผลการจ าแนกเพ่ือหาลกัษณะเฉพาะ
ด้านรูปทรง ดงันี ้
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ขอบปาก (Rim) คือ ลักษณะขอบนอกสุดของภาชนะท่ีต่อกับคอ
ภาชนะหรือส่วนล าตัวภาชนะ ขอบปากของเคร่ืองปัน้ดินเผาอีสานยุคก่อน
ประวตัิศาสตร์ มีอยู่หลายลกัษณะ สามารถแบง่ตามลกัษณะทางกายภาพได้ 3 
แบบ คือ ปากผายออก ปากงุ้มเข้า และปากตัง้ตรง แตข่อบปากภาชนะท่ีโดดเด่น 
คือ ปากผายออก ทัง้ภาชนะประเภทหม้อ/กระโถน และจาน/ชาม ท่ีสามารถพบได้
ในทุกแหล่งในภาคอีสาน โดยเฉพาะภาชนะจากแหล่งโบราณคดีแถบลุ่มน า้มูล
เชน่ บ้านโนนวดั และบ้านปราสาท ท่ีมีความชดัเจนของภาชนะลกัษณะปากผาย 
หรือ ปากแตร (Trumpet shape) มีลกัษณะเฉพาะ คือ ปากท่ีขยายกว้างบานออก
และคอดเว้าจากล าตวัภาชนะเหมือนกบักรวยหงายขึน้อย่างชดัเจน  
 

ตารางท่ี 3 ลกัษณะเฉพาะของปากภาชนะ 
 
 
 
 

 
คอ (Neck) คือ ส่วนท่ีอยู่ระหว่างขอบปากและล าตัวของภาชนะ ท่ีมี

ลกัษณะทางกายภาพของรูปทรงคอภาชนะในแบบต่าง ๆ เช่น ทรงกรวยหงาย 
ทรงกรวยลาดลง และทรงกระบอก ส าหรับภาชนะดินเผาอีสานยุคก่อน
ประวตัิศาสตร์ โดยส่วนใหญ่จะมีลกัษณะคอทรงกรวยหงาย ทัง้แบบคอสัน้ และ
คอยาว สอดคล้องกับลักษณะปากผายท่ีเป็นลักษณะเด่นของภาชนะดินเผา
อีสาน  
 

ปาก
(Rim)

รอยตดัรอยตดั
หนาบาง

กลมกลม

ตั งตรง

งุม้เขา้

ผายออก

ปากผายออก(Everted  rim ) /
ปากแตร (Trum pet shaped )
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ตารางท่ี 4 ลกัษณะเฉพาะของคอภาชนะ 
 
 
 
 

ล าตัว (Body) คือ ลกัษณะของส่วนประกอบหลกัของภาชนะดินเผา ท่ี
อยู่ระหว่างปาก/คอ กับฐาน หรือส่วนล่างในกรณีท่ีไม่มีฐาน ส าหรับภาชนะดิน
เผาอีสานยุคก่อนประวตัิศาสตร์ โดยส่วนใหญ่จะมีลกัษณะทรงกลม ท่ีเกิดจาก
การขึน้รูปท่ีใช้ไม้พายและหินดุทรงมนในการตีขึน้รูปวนรอบเป็นรัศมีรอบตัว
ภาชนะท่ีเหมาะกบัการควบคมุรูปทรงได้ดีกว่ารูปทรงอ่ืน รูปทรงล าตวักลมนีอ้าจ
มีการปรับเปล่ียนสดัส่วนให้ยืดขยายออกเป็น ทรงกลมรี และทรงกลมเตีย้ โดย
ลักษณะรูปทรงกลมเป็นลักษณะพืน้ฐานท่ีสามารถพบได้ในทุกแหล่งผลิต แต่
แหล่งลุ่มน า้สงคราม เช่น บ้านเชียง พบความหลากหลายของภาชนะทรงกลมใน
ขนาดและสดัส่วนท่ีแตกตา่งกนัได้มากท่ีสดุ  
 

ตารางท่ี 5 ลกัษณะเฉพาะของล าตวัภาชนะ 
 
 
 
 

นอกจากรูปทรงล าตวักลม ท่ีมีหลายสดัส่วนทัง้ทรงรี ทรงกลมแบนแล้ว 
ยังพบรูปทรงล าตัวท่ีมี สัน (Carinated) หรือมุม บริเวณไหล่หรือล าตัวของ
ภาชนะ ลกัษณะเป็นสันนูนรอบนอก (out line) ด้านข้างล าตวัเป็นเส้นหยักมุม

ทรงกระบอกทรงกรวย ทรงกรวยลาดลง

คอ
(Neck)

คอ (Neck) ท รงกรวย

ลา้ตวั
 (Body)

ทรงกรวยตอ่กันทรงกลม/รีทรงกระบอกรูปตวั Sทรงกรวย
ล้าตัวกลม/รี  (Globular/Elipsoid)
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สามเหล่ียมรอบล าตวั ท่ีเกิดจากการขึน้รูปเป็นทรงกลมก่อนแล้วจึงใช้ไม้พายตีไล่
ขอบลู่เข้าหากนัจนเกิดเป็นสนัขึน้มา หรือขึน้รูปเป็นกรวยสองส่วนแล้วน ามาต่อ
กนั ท่ีสามารถพบได้ในแหลง่โบราณคดีแถบลุม่น า้มลู ได้แก่ ภาชนะประเภทหม้อ 
หรือกระโถนปากแตรเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือ ลุ่มน า้สงครามในยุคกลางของ
บ้านเชียง โดยเฉพาะภาชนะประเภทหม้อขนาดใหญ่ ผิวนอกสีขาว (สุรพล  
นาถะพินธุ, 2551) ท่ีมีความโดดเด่นของลักษณะสันบริเวณไหล่ภาชนะอย่าง
ชดัเจน 
 

ตารางท่ี 6 ลกัษณะเฉพาะของสนัภาชนะ 
 
 
 

 
ฐาน หรือ เชิง (Pedestal) เป็นส่วนประกอบหนึ่งของภาชนะท่ีอยู่ส่วน

ลา่งสดุ ท่ีตอ่เน่ืองจากล าตวัภาชนะ  มีหน้าท่ีรองรับน า้หนกัของล าตวั รวมถึงการ
ท าให้ภาชนะสามารถตัง้อยู่ได้อย่างสมดลุ ทัง้นีภ้าชนะดินเผาในภาคอีสาน พบ
ภาชนะแบบมีฐาน และแบบไม่มีฐาน ทัง้ฐานสูง และฐานเตีย้ ส าหรับลักษณะ
โดดเด่นท่ีวิเคราะห์จากฐานภาชนะ คือ ลักษณะของฐานภาชนะแบบฐาน
ทรงกระบอกหรือกรวยสูง พบมากท่ีบ้านเชียงในแหล่งโบราณคดีแถบลุ่มน า้
สงคราม มีลกัษณะท่ีแตกตา่งอยา่งชดัเจนเม่ือเทียบกบัแหล่งอ่ืน 
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ตารางท่ี 7 ลกัษณะเฉพาะของฐานภาชนะ 
 
 
 
 

ก้น (Bottom) คือ ลักษณะส่วนล่างสุดของภาชนะแบบท่ีไม่มีฐาน มี
หน้าท่ีรองรับน า้หนกัทัง้หมดของภาชนะ มีหลายรูปแบบ เช่น กลม แบน และเว้า 
โดยพบว่าก้นของภาชนะดินเผาในภาคอีสานยุคก่อนประวตัิศาสตร์ ส่วนใหญ่มี
ลกัษณะกลมมน ซึง่ไมส่ามารถตัง้หรือทรงตวัอยู่ในแนวดิ่งโดยไมมี่สิ่งรองรับ เช่น 
วางบนพืน้ดิน หรือวสัดรุองรับอย่างอ่ืน เป็นลกัษณะโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ
ภาชนะดินเผาในภาคอีสาน ท่ีมีการพบภาชนะก้นกลมอย่างแพร่หลายในทุก
แหลง่ของภาคอีสาน  
 

ตารางท่ี 8 ลกัษณะเฉพาะของก้นภาชนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐาน หรือ เชงิ
(Pedestal)

ฐานสงู ฐานเตี ย ขา ฐานภาชนะ (Pedestal)

ก้น
(Bottom)

ก้นแบนก้นกลม ก้นกลม (Globular bottom)
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6. สรุปผลการศึกษา 
 

จากการวิเคราะห์หาลักษณะเฉพาะด้านรูปทรงของภาชนะดินเผายุค
ก่อนประวัติศาสตร์ในภาคอีสาน สามารถจ าแนกให้เห็นความโดดเด่นของ
ลกัษณะด้านรูปทรงจากกระบวนการศกึษาเปรียบเทียบด้วยเกณฑ์การจ าแนก 3 
แบบประกอบด้วย 1) การจ าแนกด้วยค านิยามช่ือเรียกตามการใช้งานท่ีสามารถ
แสดงให้เห็นถึงชนิดของภาชนะดินเผาท่ีมีความหลากหลายพบได้มากท่ีสุด คือ 
ภาชนะประเภทหม้อ ซึ่งมีรูปทรงล าตวัเป็นทรงกลม สอดคล้องกับการจ าแนกท่ี 
2) การจ าแนกด้วยรูปทรงล าตัวสามารถแสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะด้าน
รูปทรงของล าตวัภาชนะ ลกัษณะล าตวักลมเป็นลกัษณะโดดเดน่อีกอยา่งหนึง่ของ
ภาชนะดนิเผาในภาคอีสาน ท่ีมีการผลิตภาชนะก้นกลมอยา่งแพร่หลายด้วยขนาด
และสดัส่วนท่ีแตกต่างกันออกไปในแต่ละแหล่งในภาคอีสาน 3) การจ าแนกด้วย
ส่วนประกอบของภาชนะ ท่ีสามารถแสดงรายละเอียดของลกัษณะเฉพาะของรูป
ภาชนะดนิเผาได้อยา่งชดัเจนประกอบด้วย ลกัษณะของปากภาชนะ ท่ีโดดเด่นคือ 
ปากผายหรือปากแตร เช่ือมต่อกับคอทรงกรวยท่ีมีทัง้แบบคอสัน้ และคอยาว 
ล าตวัรูปทรงกลมท่ีสอดคล้องกับข้อ 1 และ 2 มีความหลากหลายแตกต่างกันใน
ด้านขนาดและสัดส่วน อีกทัง้มีสนับริเวณล าตวัอย่างชัดเจนอยู่ในกลุ่มภาชนะ
ประเภทหม้อ หรือกระโถน ฐานหรือเชิงจะเป็นลกัษณะของฐานทรงกระบอกหรือ
กรวยสงู หากไมมี่ฐานจะเป็นภาชนะแบบก้นกลม ซึง่ถือเป็นลกัษณะเดน่ และพบ
มากท่ีสดุของภาชนะดินเผาในภาคอีสาน  

ผลการศึกษาจากการจ าแนกด้วยชนิด ลักษณะรูปทรงล าตัว และ
ส่วนประกอบท่ีโดดเด่นของภาชนะดินเผาสามารถสร้างนิยามถึงลกัษณะเฉพาะ
ด้านรูปทรงของภาชนะดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์ของภาคอีสาน คือ “กลุ่ม
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ชนิดภาชนะดินเผาส่วนใหญ่ คือ ภาชนะประเภทหม้อ ท่ีมีปากผายออก ล าตวั
ทรงกลมในสดัส่วนตา่ง ๆ รวมถึงบางชิน้มีสนับริเวณล าตวั ก้นกลม โดยถ้าหากมี
ฐานจะเป็นฐานสงู”  
 
7. อภปิรายผล 
 

การศึกษารูปแบบภาชนะดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์ในภาคอีสาน  
ท่ีมุ่งประเด็นไปในด้านการวิเคราะห์หาลกัษณะเฉพาะด้านรูปทรงภาชนะดินเผา
ด้วยกระบวนการศึกษารวบรวมรูปแบบภาชนะดินเผาจากแหล่งโบราณคดีและ
ผลการศึกษาทางโบราณคดีจากนกัวิจัยทัง้ในและต่างประเทศ น ามาวิเคราะห์
และจ าแนกด้วยกรอบของการสร้างภาชนะดินเผาจากลกัษณะทางสณัฐานวิทยา 
ด้วยวิธีการน าข้อมลูด้านรูปแบบจดัหมวดหมู่ และใช้เคร่ืองมือเพ่ือการวิเคราะห์ 
เพ่ือการจ าแนกเปรียบเทียบให้เห็นถึงรายละเอียดท่ีชัดเจน แสดงให้เห็นถึง
ลักษณะรูปทรง ส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีโดดเด่นของภาชนะรวมถึงทักษะ
ความสามารถ และคา่นิยมในการสร้างสรรค์ภาชนะเพ่ือตอบสนองการใช้งานใน
ชีวิตประจ าวัน ความเช่ือ พิธีกรรม และความงาม ท่ีมีทัง้ลักษณะร่วม และ
ลกัษณะท่ีแตกต่างของแต่ละแหล่ง อนัเป็นตวับ่งชีถ้ึงความรุ่งเรืองของสงัคมใน
ยคุก่อนประวตัิศาสตร์ในภาคอีสาน ผลจากการศกึษาสามารถน าลกัษณะเฉพาะ
ด้านรูปทรง โดยข้อค้นพบของงานวิจยันีส้ามารถแสดงผลจากการน าแนวทางการ
ศกึษาวิจยัในเชิงสณัฐานวิทยา ในศาสตร์ทางโบราณคดี ท่ีเอือ้ตอ่การประยุกต์ใช้
ในเชิงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองปัน้ดินเผาในปัจจุบันในมุมมองด้าน
เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม จากข้อค้นพบของพืน้ฐานรูปทรงท่ีแสดงเอกลักษณ์
ของภาชนะดินเผาอีสาน  
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การจดัหมวดหมู่ วิเคราะห์รูปทรงจนได้ลกัษณะเฉพาะนี ้ท าให้เห็นภาพ
ได้อยา่งชดัเจน เข้าใจง่าย เป็นระบบ ของสว่นประกอบ และลกัษณะเดน่ท่ีชดัเจน
ของภาชนะดินเผายุคก่อนประวตัิศาสตร์ของอีสาน ท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้
เพ่ือพัฒนารูปแบบเคร่ืองปัน้ดินเผาให้คงลักษณะเฉพาะของอีสานได้ รวมถึง
ประยกุต์แนวทางการศึกษานีไ้ปจดัหมวดหมู่ภาชนะดินเผาอ่ืน ๆ ได้ด้วยการน า
กระบวนการวิเคราะห์จ าแนกหาลักษณะเฉพาะด้านรูปทรง ไปปรับใช้กับการ
ศึกษาวิจยัภาชนะดินเผาไปใช้กับกรณีศึกษาอ่ืน ๆ เช่น ภาชนะดินเผาในแหล่ง 
หรือยุคอ่ืน รวมถึงการศึกษาจ าแนกภาชนะดินเผาในประเด็นอ่ืน ๆ เช่น 
ความสัมพันธ์ด้านรูปทรงกับการใช้งานภาชนะดินเผา ท่ีมา และแนวคิดของ
รูปทรงภาชนะดนิเผาในอดีต ฯลฯ ซึง่ผลอาจแตกตา่งจากการศกึษานี ้
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยันีมุ้่งศึกษาลกัษณะย่อยทางกายภาพของภาชนะดินเผาอีสาน
ยคุก่อนประวตัิศาสตร์ คือ การสร้างกระบวนการจ าแนกหาลกัษณะเฉพาะด้าน
รูปทรงเป็นหลกั เพ่ือน าไปสู่การสร้างฐานข้อมลูเพ่ือการพฒันาด้านการออกแบบ
เคร่ืองปัน้ดินเผาอีสานในปัจจุบนั ท่ียงัคงลกัษณะเด่นหรือลกัษณะเฉพาะ จาก
การดึงลักษณะเฉพาะด้านรูปทรงท่ีน าไปสู่การแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของ
ภาชนะดินเผาจากวัฒนธรรมท่ีมีอยู่ในภาคอีสาน โดยหากมีการศึกษาวิจัย
เก่ียวกบัภาชนะดินเผาในลกัษณะอ่ืน อาจต้องมีการปรับเกณฑ์ในการจ าแนกท่ี
เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์ในการศกึษาวิจยันัน้ ๆ ตอ่ไป  
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บทคัดย่อ 
 

 จิตรกรรมเวสสันดรชาดกอีสานท่ีได้รับอิทธิพลภาพพิมพ์ ส.ธรรมภักดี 
ผลงานเขียนพระเทวาภิมนิมิต พบมากในช่วงหลงัปี พ.ศ. 2500 ซึ่งเป็นช่วงท่ีมี
การแพร่กระจายส่ือสิ่งพิมพ์เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเกิดระบบ
การจดัจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ด้วยระบบเอเย่นต์ รวมไปถึงความนิยมในคมัภีร์เทศน์
มหาชาติ ซึ่งผลิตโดยส านักพิมพ์ ส.ธรรมภักดี โดยอาจเป็นผลจากการพัฒนา
ด้านการตลาดของร้าน ส.ธรรมภกัดี ท่ีบกุตลาดไปทัว่ประเทศ เหตนีุจ้ึงท าให้เกิด
ความนิยม และส่งอิทธิพลต่อการเขียนจิตรกรรมอีสานได้ ทัง้นีค้วามนิยมใน
ศลิปะทางภาคกลางท่ีมาพร้อมกบัการก าหนดรูปแบบอโุบสถแบบมาตรฐาน อาจ
เป็นแรงจงูใจหนึ่งท่ีท าให้เกิดการเขียนจิตรกรรมตามอย่างภาคกลางในอีสานขึน้ 
ซึ่งภาพพิมพ์ ส.ธรรมภกัดี ผลงานของพระเทวาภิมนิมิต มีลกัษณะการเขียนตาม
อยา่งจิตรกรรมไทยแบบประเพณีภาคกลางเช่นกนั   
 จากการศกึษาการแสดงออกของจิตรกรรมเวสสนัดรชาดกอีสาน ท่ีได้รับ
อิทธิพลภาพพิมพ์ ส.ธรรมภกัดี นัน้ พบว่า ปัจจยัด้านขนาดและพืน้ท่ีของอาคาร 
เป็นปัจจัยหลักในการแสดงออกภาพของช่างแต้มเพ่ือให้เกิดความลงตัวและ
เหมาะสมกับพืน้ท่ี โดยลักษณะการแสดงออกดังกล่าว สามารถสรุปได้ 2 
ลกัษณะ คือ ลกัษณะแรก การเขียนโดยคงองค์ประกอบหลกัตามอย่างภาพพิมพ์
ไว้ แต่ขยายขนาดของภาพประกอบ อาทิ ต้นไม้ หรือเพิ่มเนือ้หาเพิ่มภาพ 
ลักษณะท่ีสอง คือ การเขียนภาพโดยผสมผสานทัง้งานภาพพิมพ์ของพระเท-
วาภิมนิมิต และครูเหม เวชกร ไว้ด้วยกนั 
 

ค าส าคัญ:  จิตรกรรมเวสสนัดรชาดกอีสาน,  
      ภาพพิมพ์เวสสนัดรชาดก ส.ธรรมภกัดี,  พระเทวาภิมนิมิต 



 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2563 

29 อิทธิพลภาพพิมพ์ ส.ธรรมภักดี ผลงานพระเทวาภิมนิมิต  
กับการแสดงออกจิตรกรรมเวสสันดรชาดกในอีสานกลาง 

ABSTRACT  
 
 Isan Vessantara mural paintings influenced by S. Dhammapakdee 
color prints drawn by Phradhaevapimnimiti were mostly found after 2500 B.E. 
At this time, printing media was so widely spread that there was an arising of 
printing contribution systems by agents, and popularity of Mahajati chanting 
scripture produced by S. Dhammapakdee press was also boomed. This 
occurrence might be the press’ nationwide marketing strategy which not only 
led to popularity but also influenced to Isan mural paintings. In order that 
popularity of central Thai traditional paintings coming with prescribing a 
standard form of Ubosoth, this might be motivation of Isan artists to create 
paintings like these. Besides, it could not refuse that S. Dhammapakdee color 
prints drawn by Phradhaevapimnimiti was one of paintings having 
characteristics similar to central Thai traditional paintings. 
 Considering expression of Isan Vessantara mural paintings, it was 
found that sizes and areas of Ubosoth were main factors for painters’ 
expression to create paintings suitable for each area. These creation could 
be found in two characteristics: 1) drawing by maintaining the main elements 
but increasing the size of environment like trees or the others, and 2) drawing 
by mixing both styles of Phradhaevapimnimiti and Hem Weshakorn together. 
 
Keywords:  Isan Vessantara Mural Paintings,  Phradhaevapimnimitti,  

      Vessantara Color Prints of S. Dhammapakdee 
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1. บทน า 
 
 จิตรกรรมหรือฮปูแต้มอีสาน มีการจ าแนกรูปแบบตามอิทธิพลท่ีได้รับซึ่ง
แบง่ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มช่างพืน้บ้านแท้ กลุ่มท่ีได้รับอิทธิพลงานช่างหลวง 
และกลุ่มท่ีได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมล้านช้าง (ไพโรจน์ สโมสร, 2532: 38) ทัง้นี ้
ในช่วงท่ีมีการแพร่กระจายสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เกิดขึน้ อิทธิพลดงักล่าวส่งผลกับการ
แสดงออกของจิตรกรรมหรือฮูปแต้มอีสานอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสังเกตได้จาก
รูปแบบของภาพวาดท่ีมีลักษณะตามงานต้นแบบภาพพิมพ์ โดยเฉพาะอย่าง 
ภาพพิมพ์ของส านักพิมพ์ ส.ธรรมภักดี ท่ีมีการจัดพิมพ์และส่งจ าหน่ายไปทั่ว
ประเทศ ตลอดจนความนิยมคมัภีร์การเทศน์มหาชาติของ ส.ธรรมภักดี อย่าง
หนงัสือล ามหาชาติเทศน์เวสสนัดรชาดกอีสาน ฉบบัภาษาไทย อีกทัง้ความเช่ือ
ในอานิสงส์ของการสร้างหนงัสือธรรม จึงท าให้สิ่งพิมพ์ ส.ธรรมภกัดี ได้รับความ
นิยมและเป็นท่ีรู้จกัมากขึน้ 
 อนึ่ง ภาพพิมพ์เวสสนัดรชาดก ผลงานเขียนโดยพระเทวาภิมนิมิต เป็น
รูปแบบภาพพิมพ์ท่ีปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนงัอีสานในช่วงหลงั พ.ศ. 2500 
เป็นจ านวนมาก อาจเป็นผลพวงจากเหตผุลท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น อีกทัง้ความ
นิยมและยกย่องศลิปะทางภาคกลางในฐานะศลิปะประจ าชาต ิอาจท าให้ผลงาน
ของพระเทวาภิมนิมิตถูกน ามาใช้เป็นต้นแบบในการวาดจิตรกรรม เน่ืองด้วยมี
ลักษณะการเขียนตามอย่างไทยประเพณีภาคกลาง รวมไปถึงผลพวงจากการ
ก าหนดรูปแบบอโุบสถแบบมาตรฐาน โดยพระพรหมพิจิตรในสมยัจอมพลแปลก 
พิบูลสงคราม และส่งรูปแบบไปทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2483 (ชวลิต อธิปัตยกุล, 
2552: 78) ดงันัน้ การเขียนจิตรกรรม ช่างจึงสร้างสรรค์โดยใช้ศิลปะตามแบบ
ภาคกลางมาใช้ให้สอดคล้องกับโครงสร้างอาคาร เหตุนี ้ศิลปะภาพพิมพ์ของ  
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ส.ธรรมภักดี จึงอาจเป็นตัวเลือกหนึ่งของช่างในการน ามาเขียนงานฮูปแต้ม
เวสสนัดรชาดกอีสานเป็นได้ เน่ืองด้วยความสวย การส่ือสารท่ีชดัเจน และความ
ทนัสมยัของภาพ ซึ่งช่างสามารถน าไปใช้ในการวาดได้ง่าย (ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, 
2555: 281) 
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจิตรกรรมเวสสันดรชาดกอีสาน จะได้รับอิทธิพล
ภาพพิมพ์เวสสนัดรชาดกของ ส.ธรรมภักดี ผลงานโดยพระเทวาภิมนิมิตอย่าง
เห็นได้ชดัก็ตาม แต่ทัง้นีก้ารแสดงออกภาพของช่างแต้ม ยงัคงแสดงออกได้ไม่
เหมือนตามภาพทัง้หมด เน่ืองด้วยปัจจยัต่าง ๆ ทัง้ด้านพืน้ท่ี ขนาด และแนวคิด
ของช่างท่ีถ่ายทอดผลงานออกมา ดงันัน้ การศึกษาเทคนิค และการแสดงของ
ภาพเวสสนัดรชาดกอีสานท่ีได้รับอิทธิพลภาพพิมพ์ ส.ธรรมภกัดี ผลงานโดยพระ
เทวาภิมนิมิต ภายใต้ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีกล่าวมา จึงเป็นประเด็นส าคัญของ
การศึกษาครัง้นี ้โดยการศึกษาเปรียบเทียบจิตรกรรมกับจิตรกรรมต้นแบบท่ี
ปรากฏร่วมกนั 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือศกึษาอิทธิพลภาพพิมพ์ ส.ธรรมภกัดี ผลงานพระเทวาภิมนิมิตท่ี
มีบทบาทตอ่งานจิตรกรรมเวสสนัดรชาดกในเขตอีสานกลาง 

2. เพ่ือวิเคราะห์การแสดงออกของจิตรกรรมเวสสันดรชาดกท่ีได้รับ
อิทธิพลภาพพิมพ์ ส.ธรรมภกัดี ผลงานพระเทวาภิมนิมิต 
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3. ความนิยมและการแพร่หลายของงานภาพพิมพ์ ส.ธรรมภักดี 
 

การพฒันารูปแบบการจดัจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ท่ีมีการส่งขายไปทัว่ประเทศ 
อีกทัง้ยังมีการเกิดสายส่ง หรือระบบนายหน้าร้านค้าท่ีด าเนินการให้กับคณะ 
ต่าง ๆ ท่ีจัดท าหนังสือ (คณะท างานประวัติศาสตร์การพิมพ์ในประเทศไทย , 
2559: 279) เหตุนีอ้าจเป็นสิ่งท่ีท าให้กระแสสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เร่ิมเป็นท่ีรู้จักและ
แพร่หลายมากย่ิงขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาพพิมพ์พุทธประวัติและเวสสันดร
ชาดกท่ีจดัสร้างขึน้ทัง้ภาพโปสเตอร์และโปสการ์ดโดยส านกัพิมพ์ ส.ธรรมภักดี 
ซึ่งภาพต้นแบบถูกเขียนโดยจิตรกร 2 ท่าน คือ พระเทวาภิมนิมิต และครูเหม  
เวชกร ภาพพิมพ์ของจิตรกรทัง้สองเป็นท่ีรู้จกัอย่างเป็นวงกว้างในช่วงทศวรรษท่ี 
2490 อาจเน่ืองด้วยสาเหตุของรูปแบบการจัดจ าหน่ายด้วยเช่นกัน อีกทัง้ยัง
สอดคล้องกบัแนวคิดทางการตลาดของ สม พว่งภกัดี เจ้าของส านกัพิมพ์ ส.ธรรม
ภกัดี ท่ีใช้กลยทุธ์ทางการโฆษณาโดยการท าแผ่นประกาศส่งไปยงัหน่วยงานและ
วดัตา่ง ๆ ทัว่ประเทศ ตลอดจนการเดินทางไปหาตลาดด้วยตนเองทัว่ภูมิภาค อนั
เป็นการบกุเบิกตลาดตา่งจงัหวดั กอปรกบัแนวคิดในการพิมพ์หนงัสือท่ีเก่ียวข้อง
กบัพระพทุธศาสนาสมยันัน้ ยงัไม่มีการเปิดตลาดมากนกั จึงท าให้ธุรกิจของ ส.
ธรรมภกัดีขยบัตวัดีขึน้เร่ือย ๆ (เอกรินทร์ พึ่งประชา, 2546: 104-112) อีกทัง้ภาพ
พิมพ์ดงักล่าว ยงัถูกน าไปใช้เป็นต้นแบบ เพ่ือน าไปขยายเป็นจิตรกรรมในพระ
อโุบสถตา่ง ๆ ทัว่ราชอาณาจกัร ซึ่งอาจนบัได้ว่าเป็นจิตรกรรมตวัอย่างของพุทธ
ศาสนาแห่งชาติ (ประทีป สธุาทองไทย, 2560: 123) ดงันัน้ น่าเช่ือว่าการเขียนฮู
ปแต้มอีสานท่ีได้รับอิทธิพลจากภาพพิมพ์ ส.ธรรมภกัดี อาจเกิดจากการรับรู้ และ
พบเห็นจากสิ่งพิมพ์ท่ีมีการแพร่หลายไปทั่วประเทศจากสายส่ง และระบบ
เอเยน่ต์ของส านกัพิมพ์ดงักลา่ว 
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กับการแสดงออกจิตรกรรมเวสสันดรชาดกในอีสานกลาง 

สิ่งหนึ่งในการเลือกใช้ภาพพิมพ์ ส.ธรรมภักดีของช่างแต้มอีสาน อาจ
เป็นผลพวงมาจากความนิยมคมัภีร์ท่ีใช้ในการเทศน์มหาชาติ ซึ่งจดัพิมพ์ขึน้โดย
ส านกัพิมพ์ ส.ธรรมภกัดี คือ ล ามหาชาติเทศน์เวสสนัดรชาดกอีสาน พิมพ์เม่ือปี 
2504 เป็นฉบบัท่ีแพร่หลาย และได้รับความนิยมจนกระทัง่ปัจจบุนั เน่ืองด้วยใช้
เทศน์ได้ง่ายเพราะพิมพ์เป็นภาษาไทย กอปรกับพระหรือผู้ เทศน์ท่ีสามารถอ่าน
อกัษรธรรมได้ในขณะนัน้ลดน้อยลง จึงท าให้ฉบบัภาษาไทยเกิดความนิยมมาก
ขึน้ (ชญานนท์ แสงศรีจนัทร์, 2554: ไมมี่เลขหน้า) 

ความเช่ือในอานิสงส์การสร้างหนงัสือหลกัธรรม คงเป็นอีกปัจจยัหนึ่งท่ี
ท าให้เกิดความนิยม และแพร่กระจายของสิ่งพิมพ์ เน่ืองจากเดิมท่ีมกัจะถวาย
หนังสือธรรมท่ีจารขึน้บนใบลาน แต่นานเข้าคงเป็นเร่ืองยากในการหาคนจาร 
ดังนัน้ การซือ้คัมภีร์ท่ีเป็นสิ่งพิมพ์จึงได้รับความนิยมขึน้ โดยเฉพาะคัมภีร์
มหาชาติส านวนอีสานของ ส.ธรรมภักดี ท่ีเป็นท่ีนิยมขณะนัน้ จึงท าให้สิ่งพิมพ์
ดงักล่าวกระจายไปทัว่แถบอีสาน (ชญานนท์ ศรีแสงจนัทร์, 2554: ไม่มีเลขหน้า) 
ในเร่ืองนีส้อดคล้องกับค าสมัภาษณ์ของ สรุพนัธ์ พ่วงภกัดี ลกูชายของ สม พ่วง
ภักดี (ส.ธรรมภักดี) ท่ีกล่าวถึงในช่วงวิกฤติสงครามโลกครัง้ท่ี 2 หนังสือท่ี
เก่ียวข้องกบัศาสนาขายดี และเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากอาจเน่ืองมาจากความ
กลวัของประชาชนในเร่ืองของสงคราม ดงันัน้จึงท าให้คนหนัมาสนใจการท าบุญ 
โดยซือ้หนังสือทางศาสนาถวายวัด รวมทัง้ความเช่ือในผลานิสงส์การถวาย
พระไตรปิฎกประหนึ่งได้ยกสงัคายนา จึงท าให้การแพร่กระจายผลงาน ส.ธรรม
ภักดี เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางมากย่ิงขึน้ (เอกรินทร์ พึ่งประชา, 2546: 109 - 
110) เหล่านีอ้าจเป็นปัจจยัท่ียิ่งท าให้หนงัสือและสิ่งพิมพ์ตา่ง ๆ ของส านกัพิมพ์ 
ส.ธรรมภกัดี เป็นท่ีรู้จกัและนิยมอยา่งมาก และเป็นปัจจยัในการสร้างแรงบนัดาล
ใจ หรือแนวทางในการสร้างงานศลิปกรรมอ่ืน ๆ ได้เชน่เดียวกบังานฮปูแต้มอีสาน
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ท่ีแสดงออกถึงอิทธิพลสิ่งพิมพ์ ส.ธรรมภกัดี ท่ีปรากฏในศาสนาคารอย่างสิมหรือ
ศาลาการเปรียญของวดัแถบอีสานในปัจจบุนั 
 
4.  ลักษณะภาพพมิพ์เวสสันดรชาดก ส.ธรรมภักดี  
    ผลงานต้นแบบโดยพระเทวาภิมนิมิต 
 
 จิตรกรรมเวสสันดรชาดกซึ่งเป็นผลงานการเขียนต้นแบบของพระเท-
วาภิมนิมิตท่ีถกูพิมพ์โดยส านกัพิมพ์ ส.ธรรมภกัดี เกิดขึน้ในปีพทุธศกัราช 2490 
ซึ่งภาพเวสสันดรชาดกถูกพิมพ์พร้อม ๆ กับภาพเขียนพุทธประวัติโดยภาพ
ต้นฉบบัเดิมเป็นภาพเขียนบนผืนผ้าใบท่ีเขียนมาก่อนกว่า 10 ปีแต่ไม่สามารถ
ระบไุด้ว่าเขียนขึน้ปีใด ทัง้นีช้ดุภาพเวสสนัดรชาดกทัง้ 13 กณัฑ์นัน้ประกอบด้วย
กันทัง้สิน้ 14 ภาพ (เอกรินทร์ พึ่งประชา, 2546: 109-110) โดยเร่ิมต้นจากภาพ
เทศน์มหาชาติและตามด้วยกัณฑ์ต่าง ๆ เรียงล าดบัจากกัณฑ์ทศพรจนกระทั่ง
กณัฑ์นครกณัฑ์ (ภาพท่ี 1) ซึ่งลกัษณะภาพจะถูกน าเสนอและแสดงจุดเด่นของ
เนือ้หากณัฑ์นัน้ ๆ ในการส่ือความหมายของแตล่ะกณัฑ์ 
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(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

 
(ง) 

 
(จ) 

 
(ฉ) 

 
(ช) 

 
(ซ) 

 
(ฌ) 

 
(ญ) 

 
(ฎ) 

 
(ฏ) 

 
(ฐ) 

(ก) กณัฑ์ทศพร 
(ข) กณัฑ์หิมพานต์ 
(ค) กณัฑ์ทานกณัฑ์ 
(ง) กณัฑวนปเวศน์ 
(จ) กณัฑ์ชชูก 
 

(ฉ) กณัฑ์จลุพน 
(ช) กณัฑ์มหาพน. 
(ซ) กณัฑ์กมุาร 
(ฌ) กณัฑ์มทัรี 
(ญ) กณัฑ์สกับรรพ 

(ฏ) กณัฑ์มหาราช 
(ฏ) กณัฑ์ฉกษัตริย 
(ฐ) กณัฑ์นครกณัฑ์ 

ภาพที่ 1 จิตรกรรมชดุเวสสนัดรชาดกผลงานโดยพระเทวาภิมนินิมิต พิมพ์โดย ส.ธรรมภกัดี 
ที่มา: http://www.thaigoodview.com/ (ค้นเม่ือ 2 ธันวาคม 2561) 
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5. การแสดงออกฮูปแต้มเวสสันดรชาดกอีสานท่ีได้รับอิทธิพลภาพพิมพ์  
    ส.ธรรมภักดี ผลงานต้นแบบของพระเทวาภิมนิมิต 
 

 ฮูปแต้มเวสสันดรชาดกในแถบอีสานกลาง ท่ีเขียนขึน้ตามแบบภาพ
พิมพ์เวสสนัดรชาดก ส.ธรรมภักดี ผลงานต้นแบบโดยพระเทวาภิมนิมิต พบว่า
ถกูเขียนขึน้หลงั พ.ศ. 2500 โดยน ามาใช้เป็นต้นแบบ หรือแนวทางในการวาดของ
ช่างอีสานนัน้ ทัง้นี ้ด้วยช่ือเสียงของพระเทวาภิมนิมิต อาจเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีช่าง
เลือกน ามาเขียน เน่ืองจากพระเทวาภิมนิมิตเป็นครูสอนศิลปะไทยซึ่งมีลูกศิษย์
เป็นจ านวนมาก อีกทัง้ลกัษณะลวดลายและงานศิลปะไทยของพระเทวาภิมนิมิต
ยงัถกูใช้เป็นต าราเรียนจนเป็นท่ีรู้จกัทัว่ไปอีกด้วย 
 ทัง้นี ้ความนิยมและยกย่องศิลปะทางภาคกลางในฐานะศิลปะประจ า
ชาติน่าเช่ือว่า เป็นค่านิยมและแนวคิดหนึ่งท่ีส่งผลให้ผลงานของพระเทวาภิม-
นิมิตถกูน ามาใช้เป็นแนวทางในการวาด เน่ืองด้วยลกัษณะภาพมีลกัษณะแบบ
ประเพณีไทย อนัสงัเกตได้จากการเขียนรูปเคร่ืองทรงและท่าทางเชิงนาฏลกัษณ์
ของภาพบุคคล อนึ่ง ฮูปแต้มตามอย่างภาพพิมพ์เวสสันดรชาดก ส.ธรรมภักดี 
มกัปรากฏในอโุบสถท่ีสร้างตามอย่างภาคกลาง สงัเกตได้จากลกัษณะอาคารทรง
สงูชะลดู และการประดบัเคร่ืองบนด้วยช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์ อาทิ อโุบสถ
วดัยางค า จงัหวดัขอนแก่น (ภาพท่ี 2) ซึ่งคงเป็นผลมาจากการก าหนดรูปแบบ
อโุบสถมาตรฐาน 3 แบบ คือ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค โดยพระพรหมพิจิตรเป็น
ผู้ออกแบบในสมยัจอมพล ป. พิบลูสงคราม และแจกจ่ายแบบดงักล่าวไปยงัวัด
ต่าง ๆ ทั่วประเทศในปี 2483 (ชวลิต อธิปัตยกุล, 2552: 78) ดงันัน้เม่ือเกิดการ
สร้างอุโบสถตามอย่างภาคกลางขึน้ จิตรกรรมภาคกลางอย่างงานภาพพิมพ์ ส.
ธรรมภักดีนัน้จึงเป็นสิ่งท่ีสร้างแรงจูงใจให้กับช่างในการสร้างสรรค์งานเพ่ือ
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37 อิทธิพลภาพพิมพ์ ส.ธรรมภักดี ผลงานพระเทวาภิมนิมิต  
กับการแสดงออกจิตรกรรมเวสสันดรชาดกในอีสานกลาง 

สอดคล้องกับรูปทรงของอุโบสถเป็นได้ รวมไปถึงความสวยของภาพพิมพ์ การ
ส่ือสารท่ีชัดเจนของภาพและทันสมัย ผู้ วาดจึงสามารถน าไปใช้เป็นต้นแบบได้
ง่าย (ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, 2555: 281) ปัจจยัเหล่านีช้่างจึงเลือกงานภาพพิมพ์เป็น
ต้นแบบในการเขียนฮปูแต้มเวสสนัดรชาดกอีสาน 
 

 

 
 

 

ภาพท่ี 2 (ซ้าย) อโุบสถวดัยางค า จงัหวดัขอนแก่น 
(ขวา) จิตรกรรมกณัฑ์มหาราชภายในอโุบสถ วดัยางตลาด จงัหวดัขอนแก่น 

 

อิทธิพลภาพพิมพ์เวสสนัดรชาดก ส.ธรรมภกัดี ผลงานต้นแบบของพระ
เทวาภิมนิมิตมีผลตอ่การแสดงออกของฮปูแต้มอีสาน ดงันี ้

 
6. การเปรียบเทียบและความแตกต่างภาพต้นแบบของพระเทวาภมินิมิต 
    กับฮูปแต้มอีสาน 
 

 การเขียนภาพเวสสนัดรชาดกของพระเทวาภิมนิมิต เป็นภาพท่ีถกูเขียน
เพ่ือเป็นต้นแบบในการน าไปจดัพิมพ์เป็นภาพโปสเตอร์และโปสการ์ด ดงันัน้การ



 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2563 

38 

เขียนภาพจึงถูกจ ากัดด้วยพืน้ท่ีท่ีแน่นอน เพ่ือส่ือถึงเนือ้หาภาพในกัณฑ์นัน้ ๆ 
หรือเรียกว่าเป็นภาพเชิงสญัลักษณ์ กล่าวคือ ภาพท่ีเขียนจะถูกแสดงออกโดย
เน้นไปท่ีฉากส าคญั ๆ ของแตล่ะกณัฑ์ เพ่ือส่ือสารกบัผู้ชมให้เข้าใจได้ง่าย อีกทัง้
ยงัมีการก ากบัช่ือกณัฑ์และเนือ้หาใต้ภาพเพ่ือส่ือความหมายของภาพ ซึง่ผู้ เขียน
เล็งเห็นว่าคงใช้เป็นส่ือท่ีช่วยท าให้เข้าใจภาพง่ายขึน้ อาทิ ภาพกณัฑ์หิมพานต์
จะเห็นว่า พระเทวาภิมนิมิตเลือกใช้เนือ้หาตอนพระเวสสนัดรประทานช้างปัจจยั
นาเคนทร์แด่พราหมณ์ทัง้แปดท่ีมาจากแคว้นกลิงคราชนคร โดยภาพเขียนออก
มาในรูปของพระเวสสนัดรทรงหลัง่น า้อุทกวารีลงบนมือของพราหมณ์จากหลัง
ช้างทรงเป็นภาพหลกั โดยมีฉากหลงัเป็นเมืองสีพีของพระองค์ (ภาพท่ี 3)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 กณัฑ์หมิพานต์ วาดต้นแบบโดยพระเทวาภิมนิมติ พมิพ์โดยส านกัพมิพ์ ส.ธรรมภกัดี 

ที่มา : http://www.thaigoodview.com/ (ค้นเมื่อ 2 ธนัวาคม 2561) 
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ทัง้นี ้ฮปูแต้มอีสานตามอย่างภาพพิมพ์ของพระเทวาภิมนิมิตท่ีปรากฏ
ภายในอุโบสถนัน้พบว่า มีลกัษณะท่ีคล่ีคลายไปจากต้นแบบภาพพิมพ์ไปบ้าง 
เน่ืองจากพืน้ท่ีท่ีใช้วาดบนฝาผนงัมีขนาดใหญ่และเป็นแนวนอน ซึ่งต่างไปจาก
ภาพต้นแบบท่ีภาพอยู่ในแนวตัง้ ดงันัน้จึงท าให้ภาพมีความแตกต่างกัน แต่ยงั
รักษาฉากส าคญัและจดุเดน่ของภาพมาใช้เป็นหลกัในการวาดบนฝาผนงัได้ อาทิ 
ภาพกัณฑ์ทศพร ผลงานของพระเทวาภิมนิมิต จะเห็นได้ว่าภาพมีการแสดง
ระยะใกล้ - ไกล โดยใช้ขนาดของตวัภาพแสดงมิติของภาพอย่างชดัเจน ขณะท่ี
องค์ประกอบหลกัของภาพนัน้ จดุเดน่อยู่ท่ีภาพพระอินทร์ทรงหลัง่น า้สิโนทกบน
พระหตัถ์ของ พระนางผุสดีเพ่ือประทานพร 10 ประการ ถัดไปจะเป็นกลุ่มภาพ
เทวดาและนางฟ้าในท่าเหาะเหนือยอดปราสาททรงปรางค์ ซึ่งเขียนผลักระยะ
ออกไปในแนวลกึ และสว่นไกลออกไปนัน้จะเป็นภาพวิมานขนาดเล็กเขียนด้วยสี
ขาวเพ่ือให้ดูเลือนลาง อนัสะท้อนถึงมิติของภาพท่ีไกลออกไป (ภาพท่ี 4) ทัง้นี ้
เม่ือศึกษาเปรียบเทียบกับฮูปแต้มอีสาน อิทธิพลภาพพิมพ์ผลงานพระเทวาภิม
นิมิต พบว่า การแสดงออกของภาพยงัคงยึดฉากส าคญั หรือจดุเดน่ของภาพมา
เป็นหลกัในการวางองค์ประกอบภาพบนผนงั ดงัจะเห็นได้จากการเขียนภาพใน
ฉากกณัฑ์ทศพรเดียวกันนีภ้ายในอุโบสถวดัใต้โพธ์ิค า จงัหวดักาฬสินธุ์ (ภาพท่ี 
5) จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบทัง้สามประการ คือ ภาพพระอินทร์ทรงประทานพร
แดพ่ระนางผสุดี, ภาพเทวดาและนางฟ้าเหาะเหนือปราสาทและภาพวิมาน ยงัคง
ถกูใช้เป็นองค์ประกอบหลกัในการวาดตามเดิม เพียงแตมี่การเพิ่มขนาดของตวั
ละครและอาคารสถาปัตยกรรม ตลอดจนการเขียนองค์ประกอบแวดล้อมเพิ่ม 
อาทิ ต้นไม้และพุ่มไม้ขยายออกด้านข้าง หรือการเขียนกลุม่ก้อนเมฆเพิ่มมากขึน้ 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัขนาดพืน้ท่ีท่ีใช้วาดในอาคาร รูปแบบการเขียนภาพลกัษณะ
ดงักล่าว ยงัคงพบได้ภายในอโุบสถวดัขวญัเมือง จงัหวดักาฬสินธุ์ (ภาพท่ี 6) ซึ่ง



 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2563 

40 

จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบภาพหลักทัง้สามท่ีกล่าวมาถูกวางเป็นแกนหลักของ
ห้องภาพ แต่มีการเขียนภาพแวดล้อมขยายเพิ่มมากขึน้ รวมถึงขนาดของตัว
ละครท่ีใหญ่ขึน้ด้วยเชน่กนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 กณัฑ์ทศพร ต้นแบบโดยพระเทวาภิมนิมิต พิมพ์โดยส านกัพิมพ์ ส.ธรรมภกัดี 
ที่มา: http://www.thaigoodview.com/ (ค้นเมื่อ 2 ธนัวาคม 2561) 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 ฮปูแต้มกณัฑ์ทศพร ภายในอโุบสถวดัใต้โพธ์ิค า จงัหวดักาฬสนิธุ์ 
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ภาพที่ 6 ฮปูแต้มกณัฑ์ทศพร ภายในอโุบสถวดัขวญัเมือง จงัหวดักาฬสนิธุ์ 
 

การเขียนภาพกระจายออกทางด้านข้าง ยังคงพบได้มากในกัณฑ์ท่ีมี
การเขียนภาพท่ีซับซ้อนในงานเขียนผลงานของพระเทวาภิมนิมิต โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่ง ฉากกณัฑ์นครกณัฑ์ (ภาพท่ี 7) ซึง่เขียนเป็นภาพขบวนแห่พระเวสสนัดร
เข้าเมือง โดยมีภาพช้างทรงของพระเวสสนัดรเป็นภาพหลกั ส่วนขบวนด้านหลงั 
ใช้เทคนิควิธีการเขียนตามหลักทัศนียวิทยา เพ่ือแสดงความลึกและผลัก
ระยะใกล้ - ไกลไปทางด้านหลงัภาพ ทัง้นีฮ้ปูแต้มอีสานอิทธิพลภาพพิมพ์ผลงาน
พระเทวาภิมนิมิตในฉากกนัเดียวนี ้พบวา่ภาพส่วนใหญ่จะมีการเขียนภาพขยาย
ตอ่เป็นขบวนยาวในแนวระนาบเพิ่มขึน้ บางครัง้นิยมเขียนภาพตามแนวคิดของ
ช่างเองเข้ามาสอดแทรก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาพราษฎรมาคอยเฝา้รับเสด็จพระ
เวสสนัดรเข้าเมือง ดงัเช่นท่ีปรากฏบนฮปูแต้มภายในอุโบสถ วดันาเลาะ จงัหวดั
ขอนแก่น (ภาพท่ี 8) จะเห็นว่าภาพถูกเขียนขยายออกไปทางด้านข้างเป็นแถว
ยาวออกไปไม่กระจกุตวัเป็นกลุ่มภาพแบบภาพพิมพ์ แตย่งัคงรักษาองค์ประกอบ
หลกัของภาพ ท่ียงัสงัเกตได้ว่าเลียนแบบจากภาพพิมพ์ได้ อาทิ ช้างทรงซึ่งเขียน
กูบทรงเสมา และฉากหลังท่ีเป็นเมืองสีพีนคร รวมทัง้เคร่ืองแต่งกายของทหาร  
อีกทัง้ยงัมีการเขียนภาพราษฎรท่ีมาเข้าเฝา้เพิ่มเติมไปจากภาพพิมพ์ไว้ด้านหน้า



 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2563 

42 

ขบวนช้าง ลักษณะการเขียนภาพโดยใช้เทคนิคดงักล่าวยังคงพบบนฮูปแต้ม
อีสานอิทธิพลภาพพิมพ์ผลงานของพระเทวาภิมนิมิตท่ีปรากฏภายในอุโบสถวัด
จนัทรังษี และวดัโพธาราม จงัหวดัขอนแก่น (ภาพท่ี 9 และ 10) ซึ่งจะเห็นได้ทัง้
การเขียนภาพเพิ่มขึน้ และกระจายออกด้านข้าง ตลอดจนการเขียนภาพราษฎรท่ี
เฝา้รับเสดจ็เชน่เดียวกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7 กณัฑ์นครกณัฑ์ ต้นแบบโดยพระเทวาภิมนิมิต พิมพ์โดยส านกัพิมพ์ ส.ธรรมภกัดี 
ที่มา: http://www.thaigoodview.com/node/4 6188?page=0,14 (ค้นเมื่อ 2 ธนัวาคม 2561) 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 8 จิตรกรรมเวสสนัดรชาดก กณัฑ์นครกณัฑ์ภายในอโุบสถ วดันาเลาะ จงัหวดัขอนแก่น 
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ภาพที่ 9 จิตรกรรมเวสสนัดรชาดก กณัฑ์นครกณัฑ์ 
ภายในอโุบสถ วดัจนัทรังษี จงัหวดัขอนแก่น 

 
 
 
 

 

ภาพที่ 10 จิตรกรรมเวสสนัดรชาดก กณัฑ์นครกณัฑ์ 
ภายในอโุบสถ วดัโพธาราม จงัหวดัขอนแก่น 

 

ดังนัน้ รูปแบบการจัดวางภาพของฮูปแต้มอีสานอิทธิพลภาพพิมพ์  
ท่ีช่างแต้มได้สร้างสรรค์โดยมีการคล่ีคลายของภาพ ทัง้การเพิ่มขนาด และ
เพิ่มเติมจ านวนภาพ ตลอดจนการเขียนภาพกระจายออกทางด้านข้างในแนว
ระนาบนัน้ คงเกิดขึน้จากปัจจัยทางด้านพืน้ท่ีท่ีแตกต่างกันของภาพพิมพ์
ต้นแบบของพระเทวาภิมนิมิตกับพืน้ท่ีฝาผนังอาคารท่ีมักอยู่ ในแผนผัง
ส่ีเหล่ียมผืนผ้าจึงท าให้มีพืน้ท่ีด้านข้างจ านวนมาก เหตนีุ ้การเขียนภาพโดยใช้
เทคนิคท่ีกล่าวมาข้างต้น จึงเป็นเทคนิคในการสร้างภาพให้เกิดความเหมาะสม
กบัพืน้ท่ี และยงัรักษาเอกลกัษณ์หรือองค์ประกอบหลกัตามอย่างงานภาพพิมพ์
ได้ดี ขณะท่ีการเขียนภาพกระจายออกทางด้านข้าง โดยการเขียนเพิ่มจ านวน
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มากขึน้ไปจากภาพพิมพ์นัน้ นอกเหนือจากเพ่ือให้เกิดการใช้พืน้ท่ีของห้องภาพ
ให้เต็มผนงัแล้วนัน้ อาจเกิดจากความไม่ช านาญของช่างแต้มในการเขียนภาพ
เชิงซ้อนเพ่ือให้เกิดมิติ จึงเขียนภาพขยายออกในแนวระนาบซึ่งเขียนได้ง่ายและ
รวดเร็วกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฉากนครกัณฑ์ท่ีพบได้ค่อนข้างมาก หรืออาจ
เป็นไปตามความต้องการของช่างแต้ม หรือผู้ว่าจ้างท่ีต้องการให้ความส าคญักับ
กัณฑ์นีเ้พ่ือท่ีจะส่ือถึงประเพณีบุญผะเหวดอีสานในขัน้ตอนการแห่พระเวสเข้า
เมือง เน่ืองจากพบการเขียนฉากกณัฑ์นครกณัฑ์หลาย ๆ วดั ท่ีใช้พืน้ท่ีในการวาด
กณัฑ์นีโ้ดยใช้หลายห้องภาพ อาทิ วดัโพธิบลัลงัค์ จงัหวดัขอนแก่น (ภาพท่ี 11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 11 จิตรกรรมเวสสนัดรชาดก ภายในศาลาการเปรียญวดัโพธิบลัลงัค์ จงัหวดัขอนแก่น 
(บน) ภาพพระเวสสันดรกลับเมือง (ล่างซ้าย) ภาพการเล่นหัวล้านชนกันในการเฉลิม  
พระเวสสนัดรกลบัมายงัเมือง และ (ลา่งขวา) ภาพการแตง่ตัง้พระเวสสนัดรครองเมือง จะเห็น
ได้วา่ช่างให้ความส าคญักบัฉากนครกณัฑ์เป็นอยา่งมากซึง่อาจเป็นการสือ่ถึงการแหพ่ระเวส
เข้าเมืองในประเพณีบญุผะเหวดของทางอีสาน 
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อนึง่ การเขียนภาพเพิ่มขึน้จากต้นแบบของงานพระเทวาภิมนิมิต คงเป็น
อีกรูปแบบหนึ่งในการเขียนภาพของช่างเพ่ือให้เหมาะสมและเพียงพอตอ่จ านวน
ห้องภาพตามขนาดของอาคาร ทัง้การเขียนภาพเนือ้หาอ่ืนเพิ่มในห้องภาพ
เดียวกัน เช่น ภาพกัณฑ์มัทรี จิตรกรรมภายในศาลาการเปรียญวัดจันทรังษี 
จังหวัดขอนแก่น (ภาพท่ี 12) จะเห็นว่าภาพแบ่งออกเป็น 2 ฉากอย่างชัดเจน 
กล่าวคือด้านซ้ายเป็นฉากพระนางมทัรีทรงถูกเสือทัง้ 3 ตวัขดัขวางเพ่ือไม่ให้ไป
ยังบรรณศาลาซึ่งเป็นฉากเดียวกันกับท่ีปรากฏบนผลงานภาพพิมพ์ของพระ- 
เทวาภิมนิมิต ส่วนทางด้านขวา เขียนภาพพระเวสสันดรประคองพระนางมัทรี
ขณะเป็นลมหมดสติ ซึ่งภาพดงักล่าวไม่ได้ปรากฏในงานต้นแบบ แต่เป็นการ
เพิ่มเตมิฉากตามเนือ้หาเวสสนัดรชาดกตามความต้องการหรือแนวคิดของช่าง  
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12 จิตรกรรมเวสสนัดรชาดก กณัฑ์มทัรี  
ภายในศาลาการเปรียญ  วดัจนัทรังษี  จงัหวดัขอนแก่น 

 
อีกรูปแบบหนึ่ง คือ การเขียนแยกคนละห้องภาพแต่เป็นเนือ้หากัณฑ์

เดียวกัน อย่างท่ีปรากฏบนจิตรกรรมฝาผนังภายในศาลาการเปรียญวัดโพธิ- 
บลัลงัค์ จงัหวดัขอนแก่น เช่น ภาพกัณฑ์ชูชก (ภาพท่ี 13) ประกอบด้วย 2 ห้อง
ภาพ ซึ่งคัน่ด้วยกรอบภาพอย่างชดัเจน โดยภาพทางด้านซ้ายเขียนฉากชูชกพา
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นางอมิตดาออกจากบ้านมายังหมู่บ้านทุนวิฐ ซึ่งเป็นหมู่บ้านพราหมณ์ท่ีชูชก
อาศยั โดยลกัษณะภาพมีการจดัวางองค์ประกอบตามอย่างภาพต้นแบบของพระ
เทวาภิมนิมิตอย่างเห็นได้ชัด (ภาพท่ี 14) ส่วนห้องภาพด้านขวาเขียนฉากนาง
อมิตดาเตรียมอาหารเพ่ือให้ชูชกกินระหว่างเดินทางไปขอสองกมุาร (ภาพท่ี 15) 
ซึง่ภาพดงักลา่วมิใชภ่าพท่ีปรากฏบนภาพพิมพ์ของพระเทวาภิมนิมิต 
 

 
 

ภาพท่ี 13 จิตรกรรมเวสสนัดรชาดก กณัฑ์ชชูก  
ภายในศาลาการเปรียญวดัโพธิบลัลงัค์ จงัหวดัขอนแก่น 

 

 
 

ภาพที่ 14 ภาพชูชกพานางอมิตดาไป
ยังหมู่ บ้ านทุนวิ ฐซึ่ ง มี ก า รจัดวาง
องค์ประกอบภาพตามแบบภาพพิมพ์
ของพระเทวาภิมนิมิต 

 
 

ภาพที่ 15 ภาพนางอมิตตดาก าลงัเตรียม
เสบียงอาหารให้กับชูชกเพื่อไว้กินระหว่าง
ไปขอสองกมุารจากพระเวสสนัดร 
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น่าสนใจว่าการเลือกกัณฑ์ท่ีจะเขียนภาพเพิ่มเติมหรือฉากอ่ืนเพิ่มเติม
นัน้ จะพบมากในกัณฑ์ท่ีสะท้อนถึงวิ ถีชีวิต และกัณฑ์ท่ีสะท้อนอารมณ์
ความรู้สึก อาทิ กัณฑ์ชูชกและกัณฑ์มัทรี ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเนือ้หากัณฑ์
ดงักลา่วคอ่นข้างยาว และเนือ้หาคอ่นข้างท่ีจะใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย ตลอดจนเป็น
เร่ืองใกล้ตัว เหตุนีจ้ึงอาจเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีช่างเลือกกัณฑ์ดังกล่าวมาเขียน
เพิ่มเติม เพ่ือขยายภาพให้ละเอียดมากขึน้ ในทางกลบักัน กัณฑ์ท่ีสะท้อนหรือ
กล่าวถึงเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกับพระมหากษัตริย์ หรือเร่ืองราวชนชัน้สูงกลับไม่
ค่อยพบการเขียนภาพฉากอ่ืนเพิ่ม เช่น กัณฑ์ทศพร เป็นต้น (ภาพท่ี 16) อาจ
เน่ืองด้วยเนือ้หาส่วนใหญ่เป็นเร่ืองราวในอุดมคติ และไกลตวัชาวบ้าน อีกทัง้มี
เนือ้หาค่อนข้างน้อย อาทิ กัณฑ์ทศพรมีเพียง 18 พระคาถา ซึ่งเป็นกัณฑ์ท่ีมี
เนือ้หาน้อยท่ีสุดใน 13 กณัฑ์ เหตนีุช้่างจึงไม่นิยมเลือกเขียนภาพเพิ่มเติม ยิ่งไป
กว่านัน้หากจิตรกรรมถูกใช้เพ่ือถ่ายทอดหรือส่ือสารให้กับผู้ ชมขณะฟังเทศน์
มหาชาติในงานบุญผะเหวดด้วยแล้วนัน้ การเขียนภาพท่ีสะท้อนถึงวิถีชีวิตซึ่ง
เป็นเนือ้หาท่ีส่ือเข้าใจได้ง่าย อาจเป็นทางปัจจยัท่ีช่างเลือกท่ีจะเพิ่มเนือ้หาภาพ
ในกณัฑ์ดงักลา่วเป็นได้ 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 16 จิตรกรรมเวสสนัดรชาดก กณัฑ์ทศพร ภายในศาลาการเปรียญ วดัสว่างสทุธาราม 
จงัหวดัขอนแก่น ซึง่เป็นกณัฑ์ที่พบวา่ไมม่ีการเขียนฉากอื่นเพิ่มเติมหรือสอดแทรกเข้าไป 
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ทัง้นี ้จากการศึกษาภาพกณัฑ์ท่ีมกัพบการเขียนเพิ่มเติม ประกอบด้วย 
กณัฑ์ชชูก กณัฑ์จลุพน กณัฑ์มหาพน กณัฑ์กมุาร กณัฑ์มทัรี และกณัฑ์มหาราช 
ซึ่งท าให้นึกถึงการแหล่เคร่ืองเล่นหรือแหล่นอก ในงานเทศน์มหาชาติของ
ชาวบ้าน กล่าวคือ การเทศน์หรือการแหล่อนัเป็นการพรรณนาความนอกเร่ืองใน
พระบาลี ซึ่งจะมีท านองในการเทศน์ท่ีต้องเล่นเสียงสูง - เสียงต ่า และหนักเบา
แปลกไปจากกณัฑ์อ่ืน ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกณัฑ์ท่ีมีความน่าสนใจ หรือมีอะไร
ท่ีโลดโผน หรือไม่ก็เศร้าสลด โดยท านองต่าง ๆ จะเป็นไปตามเนือ้เร่ือง ทัง้นีก้าร
แหลน่อกดงักล่าวจะมีด้วยกนั 5 กณัฑ์ คือ กณัฑ์ชชูก กณัฑ์มหาพน กณัฑ์กมุาร 
กัณฑ์มทัรี และกัณฑ์มหาราช โดยท่ีกัณฑ์จุลพนจะเป็นกัณฑ์ท่ีแทรกเข้าไปอยู่
กับกัณฑ์มหาพนอยู่แล้ว ทัง้นีก้ัณฑ์ส่วนใหญ่จะเป็นกัณฑ์ท่ีสอดแทรกเร่ืองราว
ของชาวบ้านเข้าไปได้ แต่ในทางกลับกัน หากเป็นกัณฑ์ในความพระบาลีท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัสวรรค์และบคุคลชัน้สงูจะไม่มีการแหล่นอก อาทิ กณัฑ์ทศพร เป็น
เร่ืองราวบนสวรรค์จะมีการเล่นท านองอ่ืนแทน เรียกวา่เป็นธรรมวตัร (ทิพวนั บญุ
วีระ, 2521: 63-66)  
 ดงันัน้ การเลือกกณัฑ์เพ่ือเขียนภาพเพิ่มเติมนัน้คงเป็นไปได้ว่าช่างมิได้
ต้องการเขียนให้ตรงกับภาพพิมพ์ต้นแบบเท่านัน้ แต่ต้องการแฝงข้อคิดต่าง ๆ 
และคงใช้ส่ือความหมายกบัผู้ชมหรือชาวบ้านขณะนัง่ฟังเทศน์มหาชาต ิเหตนีุจ้ึง
เลือกแทรกในกัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตหรือมีแนวคิดด้านคติธรรมมากกว่าท่ี
จะเลือกแทรกในกณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลชัน้สงูซึ่งเป็นเร่ืองอดุมคติและไกลตวั
ของชาวบ้าน ตลอดจนอาจมีแนวคิดในการเลือกกัณฑ์ท่ีจะเขียนเพิ่มเติมตาม
รูปแบบกลอนเทศน์ท่ีเรียกว่า เทศน์แหล่เคร่ืองเล่นหรือแหล่นอก ซึ่งจะเทศน์
เฉพาะกัณฑ์ท่ีสะท้อนถึงเร่ืองราววิถีชีวิตและสะเทือนอารมณ์มากกว่าเร่ืองราว
ทางอดุมคติเชน่กนั 
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7. ภาพผสมผสานระหว่างฮูปแต้มเวสสันดรชาดกอีสานอิทธิพลภาพพมิพ์  
    ผลงานของพระเทวาภมินิมิต กับครูเหม เวชกร 
 
 แม้ว่าช่างแต้มจะวาดรูปตามอย่างภาพพิมพ์ต้นแบบโดยพระเทวาภิม-
นิมิตก็ตาม แต่กลบัพบว่า ฮูปแต้มบางแห่งยังคงมีการใช้รูปแบบจากงานภาพ
พิมพ์ฝีมือครูเหม เวชกร มาผสมผสานอีกด้วย ทัง้นีน้อกเหนือจากความนิยมงาน
ครูเหม เวชกร ท่ีมีบทบาทและความนิยมในช่วงเวลาไล่เล่ียกันกับผลงาน  
พระเทวาภิมนิมิตแล้วนัน้ ขนาดของพืน้ผนงัและอาคารท่ีใช้เขียนภาพ อาจเป็น
ปัจจัยหนึ่งของช่างท่ีน ารูปแบบของครูเหม เวชกร มาเขียนร่วมกับงานของ 
พระเทวาภิมนิมิต จากการศกึษามี 2 ลกัษณะ ดงันี ้

รูปแบบแรก การเขียนภาพตามผลงานครูเหม เวชกรแทรกเป็นห้องภาพ
หนึ่งกับภาพเขียนอิทธิพลผลงานของพระเทวาภิมนิมิต ซึ่งมกัพบลักษณะการ
เขียนดงักล่าวภายในอาคารขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศาลาการเปรียญ 
อาทิ จิตรกรรมเวสสันดรชาดกภายในศาลาการเปรียญ วัดศรีสว่างโนนทัน 
จงัหวดัขอนแก่น ซึ่งมีภาพท่ีเขียนเร่ืองราวเวสสนัดรชาดกจ านวนมาก เน่ืองจาก
เป็นอาคาร 15 ห้องซึ่งมีขนาดค่อนข้างใหญ่ (ภาพท่ี 17) เหตุนี ้ภาพท่ีเขียนจึง
ปรากฏทัง้ภาพตามอิทธิพลผลงานพระเทวาภิมนิมิต สลบักบัอิทธิพลผลงานครู
เหม เวชกร เชน่ ภาพกณัฑ์มหาราชซึง่ประกอบด้วย 4 ห้องภาพแบง่เป็นภาพตาม
ผลงานพระเทวาภิมนิมิต 1 ห้องภาพ กล่าวคือ ภาพฉากเทวดาชายและหญิงลง
มาดูแลสองกุมาร ขณะท่ีชูชกนอนบนเปลท่ีผูกไว้บนต้นไม้ (ภาพท่ี 18) และ
ผลงานครูเหม 3 ห้องภาพ ประกอบด้วย ภาพพระเจ้าสญชยัไถ่ตวัสองกมุารจาก 
ชูชก (ภาพท่ี 19) ภาพพิธีบายศรีรับขวัญสองกุมาร (ภาพท่ี 20) และภาพชูชก
ได้รับการปรนนิบตัจิากนางสนมตา่ง ๆ (ภาพท่ี 21) ภาพท่ีแสดงออกมานัน้จะเห็น
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ได้ว่ามีองค์ประกอบภาพหลักท่ีเลียนแบบภาพพิมพ์ของครูเหม เวชกร อย่าง
ชดัเจน แต่มีการเพิ่มองค์ประกอบภาพเล็กน้อยและขยายภาพด้านข้างเพ่ือให้
เหมาะสมกบัขนาดของห้องภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาพนางสนมปรนนิบตัิชูชก
นัน้ ช่างได้มีการเขียนภาพชูชกท้องแตกตายเพิ่มเติม ซึ่งนอกเหนือจากต้องการ
ให้ภาพเต็มพืน้ท่ีแล้วนัน้ อาจเป็นเหตุผลหนึ่งท่ีช่างต้องการเขียนเป็นภาพเล่า
เร่ืองมากกว่าภาพเชิงสญัลกัษณ์เพ่ือใช้การเทศน์มหาชาติ อีกทัง้การเขียนภาพ 
ชชูกท้องแตกตายนัน้มกัพบในงานฮปูแต้มอีสานแบบท้องถ่ินในหลาย ๆ วดั เช่น 
ภาพชชูกท้องแตกตาย ฮปูแต้มวดัโพธ์ิชยัโคกใหญ่ จงัหวดักาฬสินธุ์ (ภาพท่ี 22) 
และภาพชชูกตายบนฮปูแต้ม วดัยางทวง จงัหวดัมหาสารคาม (ภาพท่ี 23) ดงันัน้ 
อาจเป็นไปได้ว่า ชา่งอาจใช้ภาพชชูกตายนัน้สะท้อนถึงวิบากกรรมของคนชัว่เพ่ือ
ส่ือให้กบัผู้ ฟังเทศน์มหาชาติเป็นได้ 
 

  
ภาพท่ี 17 (ซ้าย) ศาลาการเปรียญ วดัศรีสวา่งโนนทนั จงัหวดัขอนแก่น 

(ขวา) จิตรกรรมภายในศาลาการเปรียญ วดัศรีสวา่งโนนทนั จงัหวดัขอนแก่น 
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ภาพที่ 18 ภาพเปรียบเทียบฉากเทวดาและเทพธิดาดูแลสองกุมารในกัณฑ์กุมาร 
ระหว่างจิตรกรรมเวสสนัดรชาดกภายในศาลาการเปรียญ วดัศรีสว่างโนนทนั จงัหวดั
ขอนแก่น (ซ้าย) และภาพพิมพ์ของพระเทวาภิมนิมิต (ขวา) 
 

ภาพที่ 19 ภาพเปรียบเทียบฉากพระเจ้ากรุงสญชยัไถ่ตวัสองกุมารจากชูชกในกัณฑ์
กุมาร ระหว่างจิตรกรรมเวสสนัดรชาดกภายในศาลาการเปรียญ วดัศรีสว่างโนนทนั 
จงัหวดัขอนแก่น (ซ้าย) และภาพพิมพ์ของครูเหม เวชกร (ขวา) 
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ภาพที่ 20 ภาพเปรียบเทียบฉากบายศรีสู่ขวัญสองกุมารในกัณฑ์กุมาร ระหว่าง
จิตรกรรมเวสสนัดรชาดกภายในศาลาการเปรียญ วดัศรีสวา่งโนนทนั จงัหวดัขอนแกน่ 
(ซ้าย) และภาพพิมพ์ของครูเหม เวชกร (ขวา) 
  

ภาพที่ 21 ภาพเปรียบเทียบนางสนมปรนนิบตัิชูชกในกณัฑ์กุมาร ระหว่างจิตรกรรม
เวสสนัดรชาดกภายในศาลาการเปรียญ วดัศรีสว่างโนนทนั จังหวดัขอนแก่น (ซ้าย) 
และภาพพิมพ์ของครูเหม เวชกร (ขวา) 
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53 อิทธิพลภาพพิมพ์ ส.ธรรมภักดี ผลงานพระเทวาภิมนิมิต  
กับการแสดงออกจิตรกรรมเวสสันดรชาดกในอีสานกลาง 

 
 

ภาพท่ี 22 ภาพชชูกท้องแตกตาย 
ฮปูแต้มภายในสมิวดัโพธ์ิชยัโคกใหญ่ 

จงัหวดักาฬสนิธุ์ 

 
 

ภาพท่ี 23 ภาพชชูกตาย 
ฮปูแต้มภายนอกสมิวดัยางทวง 

จงัหวดัมหาสารคาม 
 

รูปแบบท่ีสอง การเขียนภาพตามอย่างภาพพิมพ์ผลงานของพระเท-
วาภิมนิมิต แตป่รากฏภาพหรือเทคนิคอย่างใดอย่างหนึง่ของภาพพิมพ์ผลงานครู
เหม เวชกร ร่วมอยู่ในฉากเดียวกนั ดงัปรากฏบนจิตรกรรมฝาผนงัภายในอุโบสถ
วดัราษฎร์ศิริ จงัหวดัร้อยเอ็ด อาทิ ภาพกณัฑ์ทศพร (ภาพท่ี 24) ภาพดงักล่าวถูก
แบง่ออกเป็น 2 สว่นอยา่งเห็นได้ชดั คือ ด้านซ้ายเขียนฉากพระอินทร์ประทานพร
แดพ่ระนางผสุดีโดยการหลัง่อทุกวารี ซึ่งมีองค์ประกอบภาพเป็นไปตามลกัษณะ
งานภาพพิมพ์ผลงานของพระเทวาภิมนิมิตในฉากเดียวกันนี ้(ภาพท่ี 25) ส่วน
ทางด้านขวาเขียนเป็นฉากพระนางผสุดีก าลงัลงจตุิยงัโลกมนุษย์ โดยมีลกัษณะ
การเขียนภาพตามอย่างงานภาพพิมพ์กัณฑ์ทศพร ผลงานของครูเหม เวชกร 
สังเกตได้จากการเขียนพระนางผุสดีในท่ายืนประนมมือและมีการวาดวงโค้ง
ล้อมรอบพระนาง อีกทัง้ใช้การเขียนสีเป็นเส้นตรงคล้ายล าแสงท าให้เกิด
ความรู้สกึเคล่ือนไหวของภาพในลกัษณะพุง่ตกลงมา (ภาพท่ี 26)  
 
 



 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2563 

54 

 
 

ภาพท่ี 24 จิตรกรรมเวสสนัดรชาดก กณัฑ์ทศพร  
ภายในอโุบสถวดัราษฎร์ศิริ จงัหวดัร้อยเอ็ด 

 

 
 

ภาพท่ี 25 ภาพเปรียบเทียบฉากพระอินทร์ประทานพรแดน่างผสุดีในกณัฑ์ทศพร 
ระหวา่งจิตรกรรมเวสสนัชาดกภายในอโุบสถ วดัราษฎร์ศิริ จงัหวดัร้อยเอ็ด (ซ้าย) 

กบัภาพพิมพ์ผลงานของพระเทวาภิมนิมิต (ขวา) 
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55 อิทธิพลภาพพิมพ์ ส.ธรรมภักดี ผลงานพระเทวาภิมนิมิต  
กับการแสดงออกจิตรกรรมเวสสันดรชาดกในอีสานกลาง 

 
ภาพท่ี 26 ภาพเปรียบเทียบฉากพระนางผสุดีจตุิลงยงัโลกมนษุย์ในกณัฑ์ทศพร 
ระหวา่งจิตรกรรมเวสสนัชาดกภายในอโุบสถ วดัราษฎร์ศิริ จงัหวดัร้อยเอ็ด (ซ้าย) 

กบัภาพพิมพ์ผลงานของพระเทวาภิมนิมิต (ขวา) 

 
 อนึ่ง รูปแบบจิตรกรรมท่ีผสมผสานผลงานทัง้สองจิตรกรร่วมในฉาก
เดียวกนัคอ่นข้างพบได้น้อยดงัท่ียกตวัอย่างมา แตจ่ะพบรูปแบบภาพท่ีใช้เทคนิค
การเขียนของครูเหม เวชกร ร่วมกบัจิตรกรรมเวสสนัดรชาดกตามแบบภาพพิมพ์
ของพระเทวาภิมนิมิตเสียมากกว่า อาทิ ลกัษณะการเขียนฉัพพรรณรังสีล้อมรอบ
เศียรเทวดา เช่น จิตรกรรมเวสสนัดรชาดก กณัฑ์ทศพร ภายในศาลาการเปรียญ
วดัโพธิบลัลงัค์ จงัหวดัขอนแก่น และวดัศรีสว่างโนนทนั จงัหวดัขอนแก่น จะเห็น
ว่า ภาพท่ีแสดงออกนัน้เป็นไปตามองค์ประกอบงานภาพพิมพ์ของพระเทวาภิม
นิมิต ขณะท่ีการเขียนฉัพพรรณรังสีท่ีล้อมรอบเศียรของพระอินทร์และพระนางผุ
สดีนัน้ มีลกัษณะเป็นรูปคล้ายดอกบวัตมู เส้นนอกหนาและภายในทาสีทึบ ซึ่ง
ลกัษณะดงักล่าวเหมือนกับภาพฉัพพรรณรังสีท่ีปรากฏบนภาพพิมพ์ของครูเหม 
เวชกร เป็นส่วนใหญ่ อาทิ ภาพพุทธประวตัิ ตอน พระราหุลซาบซึง้ในพระพุทธ
องค์ ซึ่งเป็นพระบิดา ทัง้นี ้เม่ือเปรียบเทียบกับฉัพพรรณรังสีบนภาพพิมพ์ของ 
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พระเทวาภิมนิมิต จะเห็นได้ว่า ลกัษณะของฉัพพรรณรังสีจะเขียนด้วยเส้นสีขาว
บาง ๆ ภายในไม่ทาสีทึบ มีลกัษณะโปร่งแสงเห็นฉากด้านหลงั อีกทัง้โครงร่าง
ของฉัพพรรณรังสีมีลกัษณะเป็นเส้นโค้งออกมาทางด้านข้างซ้ายและขวาและจึง
ลากเส้นบรรจบกนัในลกัษณะทรงกรวยแหลม (ภาพท่ี 27)  
 

 
(ก) (ข) 

 

 
(ค) 

 
 
 
 
 
 
 

(ง) 
ภาพที่ 27 ภาพเปรียบเทียบลกัษณะฉัพพรรณรังษีระหว่างจิตรกรรมของวดัโพธิบลั
ลงัค์ จงัหวดัขอนแก่น (ก), วดัศรีสว่างโนนทนั จงัหวดัขอนแก่น (ข), ภาพพิมพ์ของครู
เหม เวชกร (ค) และ ภาพพิมพ์ของพระเทวาภิมนิมิต (ง) 
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57 อิทธิพลภาพพิมพ์ ส.ธรรมภักดี ผลงานพระเทวาภิมนิมิต  
กับการแสดงออกจิตรกรรมเวสสันดรชาดกในอีสานกลาง 

เทคนิคของครูเหม เวชกร ยังคงปรากฏในจิตรกรรมตามอิทธิพลภาพ
พิมพ์ของพระเทวาภิมนิมิตในลกัษณะอ่ืน ๆ อีก เชน่ การเขียนภาพล าแสงเป็นวง
โค้งเพ่ือแสดงถึงการเหาะหรือการพุ่งตกลงมา อาทิ ภาพพระอินทร์เหาะกลับ
ภายหลังจากมอบพระนางมัทรีแก่พระเวสสันดรในกัณฑ์สักบรรพ จิตรกรรม
ภายในศาลาการเปรียญ วดัสว่างสุทธาราม จงัหวดัขอนแก่น ลกัษณะการเขียน
ดงักลา่วปรากฏในงานภาพพิมพ์ของครูเหม เวชกร อยา่งชดัเจน แตไ่มป่รากฏกับ
งานของพระเทวาภิมนิมิต (ภาพท่ี 28) หรือการเขียนภาพพรายน า้เพ่ือแสดง
ความรู้สึกถึงฉากการล่องหน การเขียนดงักล่าวพบบนจิตรกรรมฝาผนงัภายใน
อโุบสถวดันาเลาะ จงัหวดัขอนแก่น จะเห็นได้จากการเขียนภาพพระอินทร์แปลง
ซึ่งมีลักษณะภาพแบบโปร่งและเลือนลาง ลักษณะแบบนีป้รากฏบนงานภาพ
พิมพ์ของครูเหม เวชกร ในฉากพุทธประวตัิ ตอน พญามารเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า 
เพ่ือทลูเชิญปรินิพพาน ขณะท่ีลกัษณะการเขียนภาพพรายน า้ไม่ปรากฏบนงาน
ภาพพิมพ์ของพระเทวาภิมนิมิต (ภาพท่ี 29) 

 

(ก) (ข) 
 

(ค) 

ภาพที่ 28 ภาพเปรียบเทียบลกัษณะการเขียนล าแสงระหว่างจิตรกรรมของวดัสว่าง- 
สทุธาราม จงัหวดัขอนแก่น (ก), ภาพพิมพ์ของครูเหม เวชกร (ข) และ ภาพพิมพ์ของ
พระเทวาภิมนิมิต (ค) 
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(ก) 

 

(ข) 

 
 
 
 
 
 
 

 
(ค) 

ภาพที่ 29 ภาพเปรียบเทียบลกัษณะการเขียนพรายน า้ระหว่างจิตรกรรมของวดันา-
เลาะ จงัหวดัขอนแก่น (ก), ภาพพิมพ์ของครูเหม เวชกร (ข) และ ภาพพิมพ์ของพระ-
เทวาภิมนิมิต (ค) 

 
ทัง้นี ้การผสมผสานระหว่างผลงานของพระเทวาภิมนิมิตและครูเหม  

เวชกร ทัง้สองรูปแบบนัน้ คงเป็นเร่ืองปัจจัยทางด้านพืน้ท่ีของห้องภาพและ
อาคารเป็นหลกัท่ีน ามาสู่การออกแบบหรือเลือกใช้ผลงานของทัง้สองจิตรกรมา
ผสมผสานกนั เน่ืองด้วยเป็นการลดพืน้ท่ีว่างของห้องภาพ และเป็นการสร้างภาพ
ให้เต็มพืน้ท่ีของอาคาร อนึ่ง อาจเป็นความต้องการของช่างในการเขียนภาพเพ่ือ
ร้อยเรียงให้เกิดเป็นเนือ้เร่ืองมากกว่าแสดงออกเป็นภาพเชิงสญัลกัษณ์ เน่ืองจาก
ภาพท่ีเขียนโดยพระเทวาภิมนิมิต และภาพท่ีเขียนโดยครูเหม เวชกร มีรูปแบบ
การแสดงเนือ้หาท่ีตอ่เน่ืองกนัได้อย่างลงตวัตามท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ดงันัน้ ด้วย
เนือ้หาภาพท่ีต่อเน่ืองร้อยเรียงเป็นเร่ืองราวได้นัน้จึงเป็นปัจจัยท่ีท าให้เกิดการ
ผสมผสานผลงานของทัง้สองจิตรกรในอาคารเดียวกนัขึน้มาตามแนวคิดของช่าง 
รวมทัง้การเขียนภาพเป็นเร่ืองราวคงใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดให้ชาวบ้าน
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59 อิทธิพลภาพพิมพ์ ส.ธรรมภักดี ผลงานพระเทวาภิมนิมิต  
กับการแสดงออกจิตรกรรมเวสสันดรชาดกในอีสานกลาง 

ได้ชมขณะฟังเทศน์มหาชาติในงานบญุผะเหวดประจ าปีเป็นได้ เน่ืองด้วยมกัพบ
การเขียนภาพภายในศาลาการเปรียญมากกว่าในอุโบสถซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีจัดพิธี
เทศน์มหาชาต ิ

นอกเหนือจากปัจจยัด้านพืน้ท่ีและความต้องการส่ือสารภาพเชิงเนือ้หา
จงึท าให้เกิดการผสมผสานผลงานของจิตรกรทัง้สองแล้วนัน้ รสนิยมของช่างหรือ
ผู้ ว่าจ้างเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้เกิดการน าผลงานของทัง้สองจิตรกรมาเป็น
แบบในการเขียนจิตรกรรม เน่ืองด้วยภาพครูเหม เวชกร ถกูเขียนขึน้ในช่วงเวลาท่ี
ใกล้เคียงกับภาพของพระเทวาภิมนิมิต กล่าวคือ ในช่วงปี พ.ศ. 2506 (เอนก 
นาวิกมูล, 2557: 135) ซึ่งภาพพิมพ์ดังกล่าวเร่ิมเป็นท่ีนิยมจนกระทั่งมีการใส่
กรอบกระจกและแขวนตามศาลาการเปรียญเพ่ือใช้แทนภาพพระบฏอีกด้วย  
(นิธิอร พรอ าไพสกลุ (2557 อ้างถึงใน อรุณ กนกพงศ์ชยั, 2532)) ทัง้นี ้การเขียน
ภาพท่ีมีลกัษณะงานครูเหม เวชกร เข้ามาปะปนกบังานของพระเทวาภิมนิมิตนัน้ 
อย่างน้อยพบบนจิตรกรรมวัดราษฎร์ศิริ จงัหวดัร้อยเอ็ด ซึ่งระบุปีท่ีเขียนอย่าง
ชดัเจนในปี พ.ศ. 2508 เหตนีุค้วามนิยมภาพพิมพ์ของทัง้สองจิตรกรอาจเป็นแรง
บนัดาลใจท าให้ช่างรังสรรค์งานขึน้เป็นได้ 
 
8. สรุป 
 
 จากการศึกษาจิตรกรรมเวสสันดรชาดกท่ีได้รับอิทธิพลภาพพิมพ์  
ส.ธรรมภักดี ผลงานต้นแบบของพระเทวาภิมนิมิตนัน้ คงมีอิทธิพลอย่างมาก
ในชว่งหลงัปี พ.ศ. 2500 ซึง่เป็นชว่งท่ีมีการแพร่กระจายส่ือสิ่งพิมพ์ตา่ง ๆ จ านวน
มากโดยเป็นผลจากการเกิดจากการจัดจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ด้วยระบบนายหน้า 
รวมถึงการกระจายตวัของคมัภีร์เทศน์มหาชาติซึ่งผลิตโดย ส.ธรรมภกัดี ท่ีได้รับ
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ความนิยมอย่างมากในช่วงนัน้ ตลอดจนการพฒันาการตลาดของร้าน ส.ธรรม
ภกัดี ท่ีบกุตลาดไปทัว่ประเทศ เหตนีุจ้ึงท าให้เกิดความนิยมเลียนแบบภาพพิมพ์
ขึน้ในการเขียนจิตรกรรมอีสาน ยิ่งไปกว่านัน้ความนิยมศิลปะทางภาคกลางซึ่ง
อาจมาพร้อม ๆ กับการก าหนดรูปแบบอุโบสถแบบมาตรฐาน คงเป็นแรงจูงใจ
อย่างหนึ่งท่ีท าให้เกิดการน าจิตรกรรมตามอย่างภาคกลางมาเขียนซึ่งเป็นช่วง
เดียวกับกระแสภาพพิมพ์ได้รับความนิยมและมีรูปแบบผลงานแบบภาคกลาง
เช่นเดียวกัน ดงันัน้จึงท าให้เกิดการน ารูปแบบภาพพิมพ์ไปใช้กับงานจิตรกรรม
อีสานเป็นได้ 
 ทัง้นี ้การแสดงออกของจิตรกรรมฝาผนังเวสสันดรชาดกท่ีเลียนแบบ
ภาพพิมพ์นัน้ ปัจจยัส าคญัท่ีช่างต้องใช้ความคิดในการน าเสนอภาพออกมานัน้ 
คือ ลกัษณะของพืน้ท่ีท่ีมีความแตกต่างจากต้นฉบบัเป็นอย่างมากทัง้ด้านขนาด
และรูปทรงพืน้ท่ีหรือห้องภาพท่ีใช้เขียน สิ่งนีเ้ป็นปัจจยัท าให้เกิดการแก้ปัญหา
ของช่างเพ่ือให้เกิดความลงตัวของภาพอย่างเหมาะสมกับพืน้ท่ี โดยจาก
การศึกษาพบลกัษณะการแสดงออกซึ่งสรุปได้ 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก การ
เขียนโดยคงองค์ประกอบหลักตามอย่างภาพพิมพ์ไว้แต่เพิ่มขนาดของ
ภาพประกอบ อาทิ ทิวทศัน์หรือต้นไม้ ให้ใหญ่ขึน้ เพ่ือลดพืน้ท่ีว่างของแตล่ะห้อง
ภาพ และใช้การเขียนภาพเนือ้หาอ่ืนเพิ่มซึ่งต่างไปจากงานภาพพิมพ์ในกรณี
เพ่ือให้ภาพเต็มพืน้ท่ีของอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฉากท่ีเพิ่มเติมนัน้มกัอยู่ใน
กณัฑ์ท่ีสะท้อนวิถีชีวิตและกณัฑ์ท่ีสะเทือนอารมณ์ อนัอาจส่ือถึงการแหล่เคร่ือง
เล่นในการเทศน์มหาชาติของงานบุญผะเหวดอีสานท่ีมักใช้แหล่กับกัณฑ์ท่ี
สะเทือนอารมณ์และสะท้อนวิถีชีวิตเช่นกันซึ่งอาจเป็นการใช้ภาพในเชิงส่ือ
ความหมายแก่ผู้ ฟังเทศน์อีกด้วย ประเด็นท่ีสอง การเขียนภาพโดยผสมผสานทัง้
งานของพระเทวาภินิมิต และครูเหม เวชกร ในศาสนาคารเดียวกัน ทัง้นี ้
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นอกเหนือจากความนิยมของภาพพิมพ์ทัง้สองจิตรกรท่ีเกิดขึน้ในช่วงเวลา
ใกล้เคียงกันแล้วนัน้ ด้วยลกัษณะของภาพพิมพ์ทัง้สองจิตรกรมีลกัษณะภาพท่ี
ส่วนใหญ่สามารถต่อเน่ืองกันได้ กอปรกับความต้องการเขียนภาพในเชิงส่ือ
ความหมายเป็นเร่ืองราวมากกว่าภาพเชิงสญัลกัษณ์ซึง่อาจใช้ประกอบการเทศน์
มหาชาตแิละให้ผู้มาฟังได้ชม เหตนีุจ้งึอาจเป็นปัจจยัในการท าให้เกิดรูปแบบการ
ผสมผสานผลงานของทัง้สองจิตรกรในอาคารเดียวกนัทัง้รูปแบบของการวาดคน
ละห้องภาพและการวาดร่วมในห้องภาพเดียวกนั 
 แม้วา่ภาพพิมพ์ ส.ธรรมภกัดี เร่ืองเวสสนัดรชาดกจะเข้ามามีบทบาทต่อ
งานจิตรกรรมฝาผนังอีสานซึ่งนอกเหนือจากความสวยงามแล้วนัน้ การยังคง
เขียนจิตรกรรมเวสสันดรชาดกของช่างอีสานเพ่ือใช้เป็นส่ือประกอบการเทศน์
มหาชาติตามวัดต่าง ๆ นัน้ ยังคงสะท้อนถึงสภาพสังคมทางอีสานท่ียังให้
ความส าคัญและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมทางสังคมอีสาน คือ งานบุญผะเหวดท่ี
ปฏิบตัสืิบมาตัง้แตอ่ดีตจนกระทัง่ปัจจบุนั 
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บทคัดย่อ 
  

งานวิจยันีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ก าเนิด คติความเช่ือ 
รูปแบบ ลวดลาย พฒันาการ และอปุสรรคของการอนุรักษ์และฟืน้ฟูสตัตภัณฑ์
ล้านนาในปัจจุบนั เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เอกสาร และเก็บ
ข้อมูลภาคสนาม ผู้ วิจยัท าการสืบค้นและจดัเก็บข้อมูลสตัตภัณฑ์ จ านวน 128 
ชิน้ ในจงัหวดัเชียงใหม ่เชียงราย พะเยา ล าปาง ล าพนู แพร่ และนา่น เคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการวิจัย คือ แบบส ารวจ และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์เนือ้หาแล้วเขียน
บรรยายเชิงพรรณนา ผลการวิจยัพบว่า สตัตภณัฑ์เป็นงานพทุธศิลป์ของล้านนา
ท่ีงดงาม เป็นเอกลกัษณ์ ใช้ส าหรับปักเทียนโดยตัง้อยู่บริเวณหน้าพระประธาน
ในวิหารของชาวล้านนา สร้างขึน้โดยแฝงสัญลักษณ์ท่ีสะท้อนให้เห็นถึง
ความสมัพนัธ์ใกล้ชิดระหว่างจกัรวาลกับโลก และคติธรรมทางพระพุทธศาสนา 
เพ่ือมุ่งหมายเป็นเคร่ืองสักการะท่ีประณีตถวายไว้ในพระพุทธศาสนา รูปแบบ
ของสตัตภัณฑ์ท่ีค้นพบในปัจจุบนัมี 5 รูปแบบ ได้แก่ 1) รูปแบบสามเหล่ียม 2) 
รูปแบบวงโค้ง 3) รูปแบบขัน้บนัได 4) รูปแบบห้าเหล่ียม 5) รูปแบบเสา ลวดลาย
ท่ีสร้างขึน้เกิดจากความเช่ือเร่ืองมงคลของผู้สร้างมี 11 ชนิด คือ 1) นาค 2) เหรา 
3) ครุฑ 4) ราห ู5) กมุภณัฑ์และยกัษ์ 6) รุกขเทวดาและนางฟ้า 7) สตัว์หิมพานต์ 
8) ลายเครือเถาพรรณพฤกษา 9) สตัว์ประจ าปีเกิด 10) ช้างแก้ว ม้าแก้ว 11) ลาย
เมฆหรือลายเมฆไหล อุปสรรคของการอนุรักษ์และฟื้นฟูสัตตภัณฑ์ล้านนาใน
ปัจจบุนัเกิดจากสาเหต ุ4 ประการ ได้แก่ 1) สตัตภณัฑ์ถกูแทนท่ีด้วยโต๊ะหมู่บูชา 
2) สตัตภณัฑ์เป็นท่ีต้องการของนกัสะสมของเก่า 3) สตัตภณัฑ์ท่ียงัมีอยู่ขาดการ
ดูแลรักษาท่ีเหมาะสม ท าให้ผุพังและช ารุดเสียหาย 4) ช่างฝีมือท่ียังคงรักษา
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เอกลกัษณ์ ความประณีตในการสร้างสรรค์มีน้อย และองค์ความรู้ยงัไม่มีผู้ สืบ
ทอดในวงกว้าง 
 
ค าส าคัญ:  สตัตภณัฑ์,  พทุธศลิป์,  ล้านนา 
 
Abstract 
 

 This qualitative research aims to study and analyze the origin, 
beliefs, design patterns, development, and obstacles of conservation and 
restoration of present Sattapans. To collect the data, documentary analysis 
and assembling 128 pieces of Sattapans from seven provinces in the North 
of Thailand like Chiang Mai, Chiang Rai, Phayao, Lampang, Lamphun, 
Phrae, and Nan were employed. Survey forms and interviewing through a 
questionnaire were used as research instruments. Data acquired were 
analyzed and revealed through descriptive analysis.   
 The results showed that Sattapans are a beautiful unique Lanna 
Buddhist art work. They are a tribute with seven candle holders and usually 
located in front of principle Buddha images in Lanna temples. Creation of 
Sattapans are arisen as a latent symbol reflecting the close relationship 
between the universe and the world. Also, it shows Buddhist moralities as an 
elaborate devotional object dedicated to Buddhism. Results of Sattapans’ 
characteristics revealed that the present Sattapans are divided into five 
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shapes like triangle, semicircle, step, pentagon, and pillar. Besides, their 
created patterns were originated from creators’ belief in 11 auspicious stories 
which were Naga, Ehra, Garuda, Rahu, ogres, angels, Himmapan mythical 
creatures, floral tracery, zodiac signs, Himmapan mythical elephants and 
horses, and cloud tracery. Four obstacles affecting Sattapans on restoration 
and conservation in nowadays are: 1) Sattapans are replaced by altar tables, 
2) Sattapans are a demand of antique collectors, 3) the remaining Sattapans 
in nowadays are so deficient in proper care that they become decayed and 
damaged, and 4) craftsmen creating unique Sattapans are rare, and 
knowledge of this creation is without successors. 
 
Keywords:  Sattapans, Buddhist Art,  Lanna 
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1. บทน า 
 
 สตัตภัณฑ์ คือ งานพุทธศิลป์ถ่ินล้านนา ท่ีมีจุดก าเนิดจากวัฒนธรรม
และประเพณีของท้องถ่ินอนัเป็นเสมือนสายใยท่ีถกัทอสายสมัพนัธ์ระหว่างพุทธ
ศาสนา ความเช่ือดัง้เดิม และคนล้านนาให้แน่นแฟ้น เป็นเกราะคุ้มกนัครอบครัว
และชมุชน เป็นเสมือนยาท่ีดแูลและหล่อเลีย้งจิตวิญญาณของคนในล้านนาอัน
เป็นรากฐานของความเข้มแข็งส าหรับท้องถ่ินและสืบสานเป็นมรดกให้แก่คนรุ่น
ต่อ ๆ ไป นอกจากนัน้ นยัส าคญัท่ีถูกแฝงไว้ในสตัตภัณฑ์ตัง้แต่โบราณกาล คือ 
เป็นอปุกรณ์ประกอบพิธีกรรมท่ีสร้างความรู้สึกเท่าเทียมกนัของคนในชมุชน ตา่ง
ก็มีสิทธิเท่าเทียมกันท่ีจะได้จุดเทียนบนสัตตภัณฑ์หน้าพระประธาน โดยไม่มี
ความรู้สึกว่าเป็นของท่ีถูกสงวนไว้ส าหรับใครคนใดคนหนึ่งเหมือนโต๊ะหมู่บูชา1 
(พระมหาบุญช่วย สิรินฺธโร, 2548) สตัตภัณฑ์ถือเป็นงานพุทธศิลป์ท่ีถูกสร้างไว้
เพ่ือถวายแก่วัดในพระพุทธศาสนา มีช่ือเรียกแตกต่างกันไปแต่ละพืน้ท่ี แต่
โดยรวมก็ใช้ในลกัษณะเป็นเชิงเทียนเช่นเดียวกัน เชิงเทียนในลกัษณะเช่นนีท้าง
ภาคอีสานก็นิยมด้วยเชน่เดียวกนั แตเ่รียกวา่ “ฮาวไต้เทียน” ซึง่หมายถึง เชิงเทียน
เช่นเดียวกับทางล้านนา แต่มักจะตัง้อยู่บนฐานอีกชัน้หนึ่ง ส่วนทางภาคกลาง
เรียกว่า “จงกลราวเทียน” ซึ่งเป็นเชิงเทียนหล่อด้วยโลหะ เหนือขึน้ไปจะมีจาน 
เล็ก ๆ เพ่ือเอาไว้รองเทียน และจะตัง้ประดบัไว้หน้าเคร่ืองบชูาหรือเคร่ืองตัง้ เช่น 
หน้าฐานชุกชี หน้าเจดีย์ เป็นต้น ส่วนในภาคเหนือ ชุมชนไทยวนหรือวัด  

                                                   
1 ตัง้แต่ปีพทุธศกัราช 2445 เป็นต้นมา อิทธิพลของการน าโต๊ะหมูบ่ชูาจากวฒันธรรมภาคกลางมาใช้ ท าให้
สตัตภณัฑ์ล้านนาถกูใช้ให้กลมกลืนกบัวฒันธรรมการใช้โต๊ะหมูบ่ชูาของภาคกลางเช่นกนั โดยผู้มีโอกาส
จดุเทียนบนสตัตภณัฑ์ คือ ประธานในพิธีเท่านัน้ 
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คนพืน้เมืองเหนือ ในจงัหวดัเชียงใหม ่ล าพนู ล าปาง พะเยา และเชียงราย เรียกวา่ 
“สตัตภณัฑ์” ส าหรับจงัหวดัแพร่ นา่น เรียกวา่ “บนัไดแก้ว” นอกจากนัน้ในจงัหวดั
อ่ืน ๆ ในภาคเหนือท่ีเป็นวดัไทลือ้ หรือชมุชนไทลือ้บางแห่งในจงัหวดัพะเยา และ
เชียงราย ก็จะเรียกว่า “บนัไดแก้ว” เช่นกนั ทัง้นี ้งานพทุธศิลป์ดงักล่าวเป็นฝีมือ
เชิงชา่งดัง้เดมิของล้านนาบ้าง ดดัแปลง ปรับแตง่ ลอกเลียนจากศลิปะจากท่ีอ่ืน ๆ 
บ้าง จนเกิดเป็น “พทุธศิลป์ถ่ินล้านนา” ท่ีประณีต งดงาม มีคณุคา่ หายากและ
เกือบจะสญูหายไปจากดินแดนล้านนาแล้ว 
 การปฏิรูปคณะสงฆ์ในล้านนาโดยยึดถือกฎระเบียบและข้อปฏิบตัิตาม
คณะสงฆ์ส่วนกลาง จากการออกพระราชบญัญัติลกัษณะปกครองคณะสงฆ์ ใน
ปี พ.ศ. 2445 เพ่ือให้การปกครองคณะสงฆ์เป็นเอกภาพและแบบแผนเดียวกัน 
โดยยกเลิกจารีตสงฆ์ดัง้เดิมของท้องถ่ิน (สรัสวดี อ๋องสกลุ, 2552) เม่ือคณะสงฆ์
ในล้านนาต้องปฏิบตัิตาม ได้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงหลายประการในการจัด
พืน้ท่ีใช้สอยและวตัถใุนวิหารล้านนา เชน่ มีห้องพระในบ้าน อญัเชิญพระพทุธรูป
ไปไว้ยังท่ีท างาน น าเอาโต๊ะหมู่บูชาเข้ามาตัง้ในวิหารหน้าพระประธานแทนท่ี
สตัตภณัฑ์ เป็นต้น โดยเฉพาะสตัตภณัฑ์ ซึง่เป็นพทุธศิลป์ของล้านนาก็ถกูเบียด
ขับไปจากวิหาร องค์ความรู้ต่าง ๆ รวมถึงความเข้าใจเก่ียวกับสัตตภัณฑ์ใน
ล้านนาก็เร่ิมเลือนลางหายไป เม่ือไม่รู้ ก็ไม่เห็นคุณค่า เม่ือไม่ได้ใช้ประโยชน์  
ก็ถูกโยกย้ายออกไป ในเร่ืองนีธ้เนศวร์ เจริญเมือง (2551) กล่าวว่า ระหว่างปี 
2490 - 2500 เป็นต้นมา สตัตภณัฑ์จ านวนมากได้ถกูน าออกขายตามร้านค้าของ
เก่า มีคนเข้าไปขโมยสัตตภัณฑ์และน าไปขายให้ร้านค้าของเก่า โรงแรม และ 
รีสอร์ท โต๊ะหมูบ่ชูาจากวฒันธรรมส่วนกลางได้เข้ามาแทนท่ีสตัตภณัฑ์ในล้านนา 
คนล้านนาในปัจจบุนัจงึเห็นสตัตภณัฑ์เป็นของแปลกไป ไมเ่ข้าใจ ขาดความรู้ ไม่
ทราบนัยส าคญัท่ีแฝงอยู่ สัตตภัณฑ์ของล้านนาแตกต่างจากโต๊ะหมู่บูชาของ
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ภาคกลาง เพราะสัตตภัณฑ์เป็นของท่ีพุทธศาสนิกชนทุกคนสามารถจุดเทียน
สกัการะพระประธานในวิหารท่ียอดใดก็ได้ ส่วนโต๊ะหมู่บูชานัน้ ในบางสังคมท่ี
นิยมชนชัน้ มีการเมืองการปกครองเข้าแทรกแซง ก าหนดให้ผู้ ท่ีสามารถจุดธูป
เทียนท่ีโต๊ะหมูบ่ชูาหน้าพระประธานได้ จะต้องเป็นประธานในพิธีหรือผู้ ใหญ่ของ
ชมุชนเทา่นัน้ 
 
2. ระเบียบวิธีวิจัย  
 
 งานวิจยันีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ก าเนิด คติความเช่ือ 
รูปแบบ ลวดลาย พฒันาการ และอปุสรรคของการอนุรักษ์และฟืน้ฟูสตัตภัณฑ์
ล้านนาในปัจจุบนั เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เอกสาร และเก็บ
ข้อมูลภาคสนาม ผู้ วิจยัท าการสืบค้นและจดัเก็บข้อมูลสตัตภัณฑ์ จ านวน 128 
ชิน้ ในจงัหวดัเชียงใหม ่เชียงราย พะเยา ล าปาง ล าพนู แพร่ และนา่น เคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการวิจัย คือ แบบส ารวจ และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์เนือ้หาแล้วเขียน
บรรยายเชิงพรรณนา โครงการสืบค้นและจดัเก็บข้อมลูสตัตภณัฑ์ล้านนานี ้ไมไ่ด้
เน้นสัตตภัณฑ์ท่ีมีอายุเก่าแก่เท่านัน้ แต่ยังสืบค้นของใหม่ท่ีถูกสร้างและน า
กลบัมาใช้ คณะผู้ เก็บข้อมลูไม่ได้รู้ว่าวดัใดมี หรือวดัใดไม่มีสตัตภณัฑ์ เป็นการ
สุม่เก็บข้อมลู เจอแล้วก็เก็บ หรือเก็บเพิ่มเติมจากข้อมลูเดิมท่ีมีอยู่แล้ว ท าให้พบ 
สตัตภัณฑ์เพียง 128 ชิน้ จากวดัท่ีท าการส ารวจ 500 แห่ง นอกจากนัน้ ผู้ รู้เร่ือง
สตัตภัณฑ์ในท้องถ่ินก็เหลืออยู่ไม่มากนกั ท าให้องค์ความรู้เชิงลึกพร่องไปบ้าง 
อีกสาเหตหุนึ่งท่ีเป็นข้อจ ากัดในการสืบค้นและจดัเก็บข้อมลู คือ สตัตภณัฑ์เป็น
ของเก่าและมีมลูค่ามาก บางวดั บางชมุชนไม่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล 
เพราะเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลจะเป็นลายแทงส าคญัให้นกัสะสมของเก่าทราบ 
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หรือขโมยได้ช่องทางในการลกัลอบขโมย การเก็บข้อมูลจึงถูกต่อต้านจากคนใน
พืน้ท่ีอยู่บ้าง ถึงกระนัน้ก็ตาม ผลจากโครงการสืบค้นและจัดเก็บข้อมูลครัง้นี ้
สตัตภณัฑ์ล้านนาได้ถกูขึน้ทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของชาติ 
ในสาขางานช่างฝีมือดัง้เดิม ประเภทงานศิลปกรรมพืน้บ้าน โดยส านักมรดก 
ภมูิปัญญาทางวฒันธรรม กรมสง่เสริมวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม ในปี พ.ศ. 
2555 บทความวิจัยนี ้น าเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์ก าเนิด คติความเช่ือ 
รูปแบบ ลวดลาย พฒันาการ และอปุสรรคของการอนุรักษ์และฟืน้ฟูสตัตภัณฑ์
ล้านนาในปัจจุบนั พร้อมกับข้อมูลหลกัฐานสตัตภัณฑ์ท่ียงัคงมีอยู่ในล้านนา 7 
จงัหวดั ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ล าปาง ล าพูน แพร่ และน่าน เพ่ือให้
มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของชาติท่ีก าลงัหมดลมหายใจไปกับกาลเวลา 
ได้ฟืน้คืนกลบัมาสู่ชุมชน วดั และประชาชนเพ่ือประโยชน์ต่อการฟืน้ฟู อนุรักษ์
และสงวนรักษาสตัตภณัฑ์ล้านนาให้กลบัมามีชีวิตชีวาอีกครัง้ 
 
3. ก าเนิดสัตตภัณฑ์ 
 
 ผลการศึกษาความหมายและก าเนิดสัตตภัณฑ์ของนักวิชาการหลาย
ทา่น สามารถแบง่ขอบเขตความหมายของสตัตภณัฑ์ได้ 3 ประเภท ดงันี ้
 
 3.1 ความหมายตามศัพท์-ภาษา  

ค าวา่ “สตัตภณัฑ์” มาจากค าภาษาบาลี 2 ค า สตฺต แปลวา่ เจ็ด จ านวน
เจ็ด และ ภณฺฑ แปลว่า เคร่ืองใช้ สิ่งของ ดงันัน้ สตัตภณัฑ์ แปลความหมายตรง
ตวัว่า “สิ่งของเคร่ืองใช้เจ็ดประการ หรือสิ่งของเคร่ืองใช้จ านวนเจ็ดอย่าง” (พระ
เจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ, 2537) สอดคล้องกับอุดม รุ่งเรืองศรี 
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(2547) ท่ีเขียนไว้ในพจนานุกรมล้านนา - ไทย ฉบบัแม่ฟ้าหลวงว่า สตัตภัณฑ์ 
(น.) เขา 7 ทิว ล้อมรอบเขาพระสุเมรุ หรือเชิงเทียนท่ีท าเป็นเจ็ดยอด มกัตัง้อยู่
หน้าพระประธานในวิหาร ส่วนพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2542) ให้
ความหมายว่า เป็นช่ือของเชิงเทียน ท าเป็นแผงรูปสามเหล่ียมหน้าจัว่ติดไม้กลึง
เป็นเชิงเทียน 7 เชิง กรอบมกัท าเป็นรูปพญานาคเลือ้ยลงมาคล้ายกรอบหน้าบนั  

 
 3.2 ความหมายตามหน้าที่การใช้สอย  

ในเร่ืองนี ้แน่งน้อย ปัญจพรรค์ และคณะ (2538) กล่าวว่าหมายถึง 
เชิงเทียนท่ีถวายเป็นพุทธบูชาใช้ส าหรับเป็นท่ีจุดเทียนบูชาองค์พระประธานใน
พระวิหารหรือพระอุโบสถ หรือองค์พระเจดีย์ ตรงกบั มาณพ มานะแซม (2542)  
ท่ีได้อธิบายเพิ่มเติมว่า สตัตภณัฑ์ในบริบททางวฒันธรรมล้านนา หมายถึง เชิง
เทียนท่ีใช้ในการบชูาพระประธานในวิหาร ในประเดน็นี ้โชต ิกลัยาณมิตร (2521) 
ได้ให้ความหมายว่า เป็นเชิงเทียนถวายบูชาหน้า พระประธานในวิหารหรือ
อุโบสถทางภาคเหนือ แบบเชิงเทียน เลียนแบบเขาสัตตภัณฑ์ 7 ลูก หรือ เป็น
เคร่ืองตัง้ส าหรับตัง้หรือรองเคร่ืองธูป เทียน ดอกไม้ เพ่ือสกัการะพระรัตนตรัย คือ 
พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ สว่นการท าหน้าท่ีของสตัตภณัฑ์ สิทธิศกัดิ ์เสือแฝง 
(2539) ได้สนันิษฐานว่า สตัตภัณฑ์ท่ีท าหน้าท่ีเป็นชิงเทียนแต่เดิม คงไม่มีการ
จุดประทีป หรือจุดเทียนตามเสาของสัตตภัณฑ์ โดยสังเกตจากส่วนยอดของ
ปลายเสาท่ีลดหลั่นกันไป ซึ่งคงจะใช้ถวายเป็นพุทธบูชาแทนเขาบริสัตตภัณฑ์
มากกว่า จนภายหลังจึงมีการประยุกต์ในการใช้สอยเป็นแท่นเชิงเทียน เชิง
ประทีปในเวลาตอ่มา 
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 3.3 ความหมายตามช่ือที่เรียก 
สัตตภัณฑ์ถูกเรียกแตกต่างกันในหลายพืน้ท่ี โดยมีความหมายและ

ลักษณะการท าหน้าท่ีใช้สอยคล้ายกัน ภาคอีสาน เรียกว่า “ฮาวไต้เทียน” 
หมายถึงเชิงเทียนเช่นเดียวกับล้านนา แต่มักจะตัง้อยู่บนฐานอีกชัน้หนึ่ง ส่วน
ทางภาคกลางเรียกว่า “จงกลราวเทียน” ซึ่งเป็นเชิงเทียนหล่อด้วยโลหะ เหนือขึน้
ไปจะมีจานเล็ก ๆ เพ่ือเอาไว้รองเทียน และจะตัง้ประดบัไว้หน้าเคร่ืองบูชาหรือ
เคร่ืองตัง้ เช่น หน้าฐานชุกชี หน้าเจดีย์ เป็นต้น ส่วนในภาคเหนือบางส่วน เช่น 
จงัหวดัน่าน แพร่ พะเยาท่ีเป็นชาวไทลือ้ จะนิยมเรียกว่า “บนัไดแก้ว” เพราะมี
ลกัษณะเป็นขัน้บนัได แตใ่ช้จดุเทียนบชูาเช่นกนั 
 สรุปได้ว่า “สตัตภณัฑ์” หมายถึง เชิงเทียน ท่ีเรียกตามบริบททางสังคม
ล้านนา หรือเรียกตามรูปแบบท่ีปรากฏ กล่าวคือ เหมือนกบัสณัฐานของจกัรวาล
ในแนวตัง้ ซึ่งมีระเบียบเช่นเดียวกับภาพจิตรกรรมเขาพระสุเมรุ ซึ่งทางล้านนา
เรียกว่า สิเนรุท่ีล้อมรอบด้วยเขาบริวารทัง้ 7 ล้อมรอบเป็นวงกลมลดหลัน่กันลง
มา ประกอบด้วย ยคุนัธร อิสินธร กรวิก สทุศัน์ เนมินธร วินนัตกะ และอสัสกณัณ์ 
เป็นงานพทุธศิลป์ท่ีช่างหรือผู้สร้างได้ท าขึน้เพ่ือถวายเป็นพทุธบชูาไว้ใช้ส าหรับ
เป็นท่ีจุดเทียนบูชาองค์พระประธานในพระวิหารหรือพระอุโบสถ หรือองค์  
พระเจดีย์ในวฒันธรรมล้านนา 
 
4. คตคิวามเช่ือเก่ียวกับสัตตภัณฑ์ 
 
 พทุธศาสนิกชนในล้านนาส่วนมากเช่ือกนัว่า หากน าสิ่งท่ีดีท่ีสดุไปถวาย
เป็นพุทธบูชา ย่อมจะส่งผลให้ประสพโชคดี มัง่มีในอคัรทรัพย์ศฤงคาร จึงมีการ
สร้างสิ่งสกัการบชูาอย่างสดุฝีมือ ดีเย่ียม จนเกิดเป็นพทุธศิลป์ล้านนาสืบต่อกัน
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อย่างมากมายตราบถึงทกุวนันี ้ดงันัน้ สิ่งก่อสร้างภายในวดัของชาวพทุธล้านนา 
เชน่ พระพทุธรูป โบสถ์ วิหาร เจดีย์ เป็นต้น จะถกูสร้างสรรค์ขึน้อยา่งอลงัการด้วย
ความเล่ือมใส ศรัทธา และมีนยัความหมายทางพทุธศาสนาแฝงอยู่ในสิ่งท่ีสร้าง
อยา่งแยบยลและกลมกลืน สตัตภณัฑ์ คือ เคร่ืองสกัการบชูาท่ีงดงามอยา่งหนึง่ใน
ล้านนา (มณี พยอมยงค์, 2535) ก าเนิดสตัตภณัฑ์นัน้ มาจากคต ิ2 ประการ ดงันี ้
 
 4.1 คตพิราหมณ์เก่ียวกับจักรวาลวิทยา 
 อิทธิพลของคติความเช่ือเร่ืองจักรวาลในล้านนานัน้ อาจจะไม่ได้รับ
ความนิยมมากเท่ากับทางภาคกลาง แต่ก็มกัจะพบการจ าลองจักรวาลในงาน
ศิลปกรรมอยู่เสมอ ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพจิตรกรรม สมุดภาพไตรภูมิฉบบัล้านนา 
ยอดประดบัสันหลังคา พระบฏ รวมไปถึงสัตตภัณฑ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นงานพุทธ
ศิลปกรรมท่ีได้รับอิทธิพลด้านคติความเช่ือเร่ืองจักรวาลวิทยา แสดงออกอย่าง
ชัดเจนและสอดคล้องกับช่ือของภูเขาทัง้เจ็ดทิวท่ีเรียกว่า “สัตตภัณฑ์หรือ
สัตบริภัณฑ์” แนวคิดเร่ืองไตรภูมิในล้านนามีลักษณะเฉพาะ เนือ้หาสาระ
บางส่วนมีความแตกต่างจากแนวคิดท่ีปรากฏในไตรภูมิพระร่วงของพระยาลิไท 
โดยเฉพาะแนวคิดเก่ียวกับสณัฐานจกัรวาลท่ีสมัพนัธ์กับแนวคิดของสตัตภัณฑ์ 
ในคมัภีร์ไตรภูมิฉบบัล้านนานัน้ แสดงให้เห็นว่าเขาสัตตภัณฑ์เป็นแนวภูเขาท่ี
ล้อมรอบเขาพระสเุมรุ (สิเนรุ) ซึ่งเป็นเขาแกนกลางของจกัรวาล ซึ่งมีความสงูย่ืน
ขึน้ในอากาศ 84,000 โยชน์ และจมลงในน า้ 84,000 โยชน์ บนยอดเขาพระสุเมรุ
จะมีสวรรค์หลายชัน้ มีภูเขาสัตตบริภัณฑ์ล้อมรอบ ลักษณะเป็นเขาทรงกลม 
วงแหวนมีความสูงลดหลัน่ลงคร่ึงหนึ่งจากความสูงของภูเขาพระสุเมรุ แล้วลด
ความสูงลงคร่ึงหนึ่งต่อ ๆ กันจนครบ 7 ลูก โดยระหว่างเขาแต่ละลูกนัน้ มีทะเล
สีทนัดรเช่ือมอยู่จ านวนเท่ากัน ความสงูของภูเขาแต่ละลูกนัน้ ได้แก่ เขายุคนัธร 



 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2563 

77 สัตตภัณฑ์: พุทธศิลป์ถิ่นล้านนา 

สูง 42,000 โยชน์ เขาอิสินธร สูง 21,000 โยชน์ เขากรวิก สูง 10,500 โยชน์ เขา
สุทัสนะ สูง 5,250 โยชน์ เขาเนมินธร สูง 2,625 โยชน์ เขาวินันตกะ สูง 1,312 
โยชน์ และเขาอสักณัณะ สงู 656 โยชน์ พ้นจากทิวเขาและมหาสมทุรทัง้เจ็ด เป็น
มหาสมุทรขนาดใหญ่มีทวีปใหญ่เป็นเกาะอยู่ 4 เกาะ ประจ าอยู่ 4 ทิศ คือ ทิศ
ตะวันออกเป็นปุพพวิเทหทวีป ทิศตะวันตกเป็นอปรโคยานทวีป ทิศเหนือเป็น
อตุตรกรุุทวีป และทิศใต้เป็นชมพทูวีปซึง่เป็นดินแดนของมนษุย์ (ภาพท่ี 1-2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)                                                                      (2) 
ภาพที่ 1-2 เปรียบเทียบสตัตภณัฑ์กบัภเูขาที่ล้อมรอบเขาพระสเุมรุ 

 
 4.2 คตพิุทธเก่ียวกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 
 การอธิบายเชิงพุทธปรัชญาท่ีเก่ียวข้องกับเลข 7 เพราะสัตตภัณฑ์  
มีความหมายตรงตวัว่าวตัถสุิ่งของ 7 อย่าง และหน้าท่ีของสตัตภณัฑ์ก็รองรับใน
ฐานะเคร่ืองสักการบูชาทางพระพุทธศาสนาของคนล้านนา เม่ือพิจาณา
หลกัธรรมในพระพทุธศาสนาท่ีสมัพนัธ์กบั เลข 7 หรือหมวด 7 ท่ีพระพรหมคณุา
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ภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (2559) ได้รวบรวมไว้ในพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบบั
ประมวลธรรม มีจ านวน 16 หัวข้อ คือ 1) กัลยาณมิตตธรรม 2) โพชฌงค์ 3) 
ภรรยา 4) เมถนุสงัโยค 5) วิญญาณฐิต ิ6) วิสทุธิ 7) สปัปายะ 8) สปัปริุสธรรม 9) 
สมบตัิของอุบาสก 10) องค์คณุของกัลยาณมิตร 11) อนสุยั 12) อริยบุคคล 13) 
อปริหานิยธรรม (ส าหรับบรรพชิต) 14) อปริหานิยธรรม (ส าหรับคฤหัสถ์) 15) 
อริยทรัพย์ 16) อุบาสกธรรม 7 ในหัวข้อธรรมข้างต้นนัน้ หลักธรรมท่ีถูกอ้าง
เก่ียวกบัสตัตภณัฑ์ คือ หลกัโพชฌงค์ 7 ได้แก่ 1) สต ิความระลึกได้ ส านกึพร้อม
อยู่ ใจอยู่กันกับกิต จิตอยู่กับเร่ือง 2) ธัมมวิจยะ ความเฟ้นเลือกธรรม ความ
สอดส่องสืบค้นธรรม 3) วิริยะ ความเพียร 4) ปีติ ความอ่ิมใจในธรรม 5) ปัสสทัธิ 
ความสงบกาย สงบใจ 6) สมาธิ ความมีใจตัง้มั่น จิตแน่วแน่ในอารมณ์ 7) 
อุเบกขา ความมีใจเป็นกลางเพราะเห็นความเป็นจริง โพชฌงค์เป็นองค์แห่ง
ความตรัสรู้ เรียกอีกอย่างว่า “รัตนสมัโพฌงค์” คือ แก้ว 7 ประการ ได้แก่ จกัรแก้ว 
ช้างแก้ว ม้าแก้ว มณีแก้ว นางแก้ว ขุนคลังแก้ว และขุนพลแก้ว เกิดขึน้เป็น
คู่บารมีของพระเจ้าจกัรพรรดิ ฉันใด แก้ว 7 ประการคือ สติแก้ว ธัมมวิจยะแก้ว 
วิริยะแก้ว ปีติแก้ว ปัสสทัธิแก้ว สมาธิแก้ว และอุเบกขาแก้ว ก็เกิดเป็นคู่บารมี
ของพระสมัมาสมัพุทธเจ้า ฉันนัน้ พระเจ้าจกัรพรรดิทรงใช้แก้ว 7 ประการ เป็น
เคร่ืองรักษาพระองค์ และอ านวยความเกือ้กลูความสุขแก่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินของ
พระองค์ ฉันใด สัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงใช้รัตนสัมโพชฌงค์ 7 ประการนี ้เป็น
เคร่ืองรักษาพระองค์ และอ านวยความเกือ้กลูความสขุแก่เหล่าเวไนยสตัว์ ฉนันัน้ 
ดงัท่ีมณี พยอมยงค์ (2535) และมานพ มานะแซม (2542) ได้เสนอไว้ว่า สัตต-
ภัณฑ์ถูกสร้างขึน้มาเพ่ือเป็นตวัแทนของหลักธรรม ซึ่งจะท าให้สถานท่ีแห่งนัน้
ครบองค์แห่งพระรัตนตรัย ได้แก่ พระพทุธ คือ พระพทุธรูปประธานในโบสถ์หรือ
วิหาร พระธรรม คือ สตัตภณัฑ์ท่ีวางอยู่ด้านหน้าพระประธาน และพระสงฆ์ คือ 
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พระภิกษุสงฆ์ท่ีอยู่ในศาสนพิธี โดยในพุทธศาสนาถือว่าพระรัตนตรัยเป็นสิ่งท่ี
ส าคญัท่ีสุดท่ีจะสามารถค า้ชูและให้ศาสนาด ารงอยู่ได้ จะขาดองค์ใดองค์หนึ่ง
ไม่ได้ หรืออาจจะเป็นการน าหลักธรรมทางศาสนาเข้ามาตีความและพยายาม
อธิบายลักษณะร่วมกับศิลปกรรมเพ่ือให้เกิดความเช่ือมโยงกันในภายหลังก็
เป็นได้ การน าเอาสัตตภัณฑ์มาใช้ในฐานะเคร่ืองบูชาจึงเป็นการแฝงแนวคิด
ปรัชญาเชิงพุทธ เพ่ือให้ผู้ คนในล้านนาได้น าไปไตร่ตรองและปฏิบัติ ตาม
หลักธรรมท่ีเป็นเคร่ืองตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและเป็นหลักธรรมท่ีส าคัญของ
พระพุทธศาสนา ดังจารึกอักษรธรรมล้านนาท่ีปรากฏท่ีพนักเชิงเทียนแบบ
สามเหล่ียมบริเวณตอนกลางด้านล่างมีทัง้หมด 7 ยอด ปัจจุบนัรักษาไว้ท่ีวัด 
พระธาตศุรีจอมทองวรวิหาร ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวดัเชียงใหม่ 
ในจารึกนีป้รากฏการเรียกช่ือเชิงเทียนนีว้่า “สตัตภณัฑ์” ซึง่เป็นค าเรียกโดยทัว่ไป
ของเชิงเทียนท่ีประดับด้านหน้าพระประธานของวัดทางล้านนาในปัจจุบัน 
หลกัฐานจากจารึกบนสตัตภณัฑ์วดัพระธาตศุรีจอมทองวรวิหาร อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชียงใหมท่ี่ค้นพบและมีอายรุ้อยกว่าปี บนัทกึไว้วา่  
 “สุทิ นฺน  วต เม ทาน  สตฺตภณฺฑานิ  โชตกสาสน  มหาชิน ธาตุ? 
ยาวปญฺจสหสฺส นิพฺพานปจฺจโย โหต ุโน … สมณศรัทธาพระครูญาณรังสี (อยู่) 
วดัไชยชนะมงคล (บ้าน) ป่ากล้วย ใต้ท่าวงัตาล นพบุรีเชียงใหม่ เป็นเค้าพร้อม 
(ด้วย) ศิษยานุศิษย์และศรัทธาอัฏฐทิศ ชุคน ได้สร้างสัตตภัณฑ์มาถวายเป็น
ทานไว้โชตกธ่ี? พระบรมธาตเุจ้าจอมทอง ณ วนั เดือน 10 ปฐมดบั ศกัราช 1274 
ตวั ปีเตา่ไจ้ วนันัน้ แลนิพฺพานปจฺจโย โหต ุโน นิจฺจ  … ค าแปลจารึกสตัตภัณฑ์
วดัพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ความว่า “ทานของข้าพเจ้า คือ สตัตภัณฑ์ ให้
ด้วยดีแล้วหนอเพ่ือความรุ่งเรืองของศาสนา (และ) มหาชินธาตุตราบ (ต่อเท่า) 
5,000 (พระวรรษา) ขอให้ (ผลบุญท่ีสร้างสัตตภัณฑ์) เป็นเคร่ืองน า (ข้าพเจ้า) 
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ไปสู่นิพพาน อย่างแน่นอน โดยมีคณะศรัทธา พระครูญาณรังสี วัดป่ากล้วย 
ต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพร้อมทัง้ลูกศิษย์
และผู้ศรัทธาทุกคน ได้สร้างสตัตภัณฑ์มาถวายไว้ท่ีวดัพระธาตุศรีจอมทอง วนั
อาทิตย์ท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2455 ขอให้ (ผลบญุท่ีสร้างสตัตภณัฑ์) เป็นเคร่ือง
น า (ข้าพเจ้า) ไปสูน่ิพพานอยา่งแน่นอนตลอดไป (ฮนัส์ เพนธ์ และคณะ, 2547) 

นอกจากนัน้ยังปรากฏจารึกบริเวณฐานของสัตตภัณฑ์ท่ีพบในวัด 
พระธาตหุริภุญชยัวรมหาวิหาร จงัหวดัล าพนู ซึ่งเป็นรูปคร่ึงวงกลมแกะสลกัจาก
ไม้ ตรงกลางเป็นรูปหน้ากาลคายนาคต่อเน่ืองเก่ียวพนักันไปทัง้แผ่น มีทัง้สิน้ 7 
ยอด ปัจจุบนัจัดแสดงอยู่ท่ีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริภุญไชย ซึ่งปรากฏค า
เรียกเชิงเทียนนีว้่า “สตัตภณัฑ์” เช่นเดียวกนั จารึกสตัตภณัฑ์วดัพระธาตหุริภุญ
ชยัราชมหาวิหาร “เมืองไส้ มหามลูศรัทธา หมายมี แมเ่จ้าเฮือนแก้วเป็นเก้าพร้อม
ด้วยบตุรา บตุรี จกุคนก็สร้างยงัสตัตภัณฑ์ถวายพระเจ้าแก้วเจ้า มหาจินะตุ๊ เจ้า 
เม่ือเดือนวิสาขเม็ง วนั 7 ไต เมืองไส้ พ.ศ. 2460” ค าแปลจารึกสตัตภณัฑ์วดัพระ
ธาตุหริภุญไชย เจ้าแม่รถแก้วมารดาเจ้าจักรค าขจรศักดิ์พร้อมด้วยบุตร ธิดา
สร้างสตัตภัณฑ์ถวาย พระพทุธรูปประธานวดัพระธาตหุริภุญไชย เพ่ือเป็นพุทธ
บชูาเม่ือวนัเพ็ญ เดือนวิสาข จ.ศ. 1279 (พ.ศ. 2460)  
 
5. รูปแบบของสัตตภัณฑ์ล้านนา 
 
 รูปแบบของสตัตภณัฑ์ในแตล่ะท้องถ่ินมีทัง้ท่ีเหมือนกนัและแตกต่างกัน
ออกไปตามความเช่ือจินตนาการของผู้ สร้างและช่างผู้ รังสรรค์ และความ
สอดคล้องกบัการใช้งานท่ีเหมาะสมของแตล่ะพืน้ท่ี แตล่ะพิธีกรรม ผลการศึกษา
ท่ีผ่านมาของสรุพล ด าริห์กลุ (2540) พบว่ารูปแบบของสตัตภณัฑ์ในล้านนามี 3 
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รูปแบบ คือ สัตตภัณฑ์รูปสามเหล่ียม รูปวงโค้งหรือคร่ึงวงกลม และแบบ
ขัน้บนัได แตผ่ลการเก็บข้อมลูของคณะผู้วิจยั (2555) ได้พบรูปแบบเพิ่มเติมอีก 2 
รูปแบบ คือ รูปแบบห้าเหล่ียม และรูปแบบเสา รวมเป็น 5 รูปแบบ ดงันี ้(ประทีป 
พืชทองหลาง และญาตาวีมินทร์ พืชทองหลาง, 2560) 
 
 5.1 สัตตภัณฑ์รูปสามเหล่ียม 

ขนาดของสตัตภัณฑ์ส่วนใหญ่ค่อนข้างใหญ่ เป็นรูปสามเหล่ียมมียอด
เสา 7 เสาสูงลดหลั่นกันลงมา ท าด้วยไม้แกะสลักเป็นลวดลายต่าง ๆ อย่าง
หนาแน่นเต็มทัง้พืน้ท่ี ส่วนใหญ่เป็นลวดลายพันธุ์พฤกษา ส่วนกรอบด้านนอก
มักจะเป็นลวดลายตัวนาคทอดตัวลงมา การตกแต่งเป็นการเขียนสีและการ
ประดบักระจก สตัตภณัฑ์ในรูปแบบนี ้ถือวา่เป็นเอกลกัษณ์และลกัษณะเด่นของ
ช่างเมืองเชียงใหม่ ลกัษณะท่ีลดหลัน่กนัเช่นนีห้ลายวฒันธรรม มกันิยมน ามาใช้
เป็นองค์ประกอบของสถาปัตยกรรม อาจเพราะว่าความสมดลุกันของรูปทรงท่ี
ตรงกลางสูงสุดและลดหลั่นกันไปอีก 3 ยอด เป็นความงามท่ีน่าจะน ามาใช้ใน
งานศิลปะได้ง่ายและเป็นสิ่งท่ีมีความหมายแฝงอยู่แล้ว เป็นรูปแบบท่ีพบมาก
ท่ีสุด ดังตัวอย่างสัตตภัณฑ์ของวัดพระเจ้ามังราย จังหวัดเชียงใหม่ (3) วัด 
พระแก้ว จงัหวดัเชียงราย (4) และวดัเหมืองง่า จงัหวดัล าพนู (5) (ภาพท่ี 3-5)  
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                                  (3)                                                                      (4)                              
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) 
ภาพที่ 3-5 สตัตภณัฑ์แบบสามเหลีย่ม 

 
 5.2 สัตตภัณฑ์รูปโค้งหรือคร่ึงวงกลม 

ลกัษณะคล้ายสัตตภัณฑ์รูปสามเหล่ียม แต่ส่วนยอดจะมนเป็นวงโค้ง
คล้ายตวัเตียงดเูป็นรูปวงกลม มียอดเสา 7 ยอด กรอบด้านข้างไม่นิยมลวดลาย
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ตวันาค แตจ่ะตกแตง่ด้วยตวันาคไว้ภายใน เป็นลายนาคเกีย้วหรือนาคขดพนักัน
แนน่ หรือลายเครือเถาพรรณพฤกษา ราหอูมจนัทร์ เป็นต้น สตัตภณัฑ์ในรูปแบบ
นีพ้บมากในจังหวัดล าพูนและล าปาง ดงัตวัอย่างสัตตภัณฑ์ของวัดช่างฆ้อง 
จงัหวดัล าพนู (6) วดัน า้โจ้ จงัหวดัล าปาง (7) (ภาพท่ี 6-7) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            (6)                                                                               (7) 
ภาพที่ 6-7 สตัตภณัฑ์แบบวงโค้ง 

 
 5.3 สัตตภัณฑ์แบบขัน้บันได  

ลกัษณะเป็นแบบขัน้บนัได หรือเรียกว่าบนัไดแก้ว ขนาดกว้างประมาณ
หนึง่เมตร สตัตภณัฑ์แบบนีม้กัจะไมมี่การแกะสลกัมากนกั แตจ่ะตกแตง่ด้วยการ
ปิดทองหรือทาสีโดยใช้กระดาษฉล ุพบไม่มากนกั โดยเป็นฝีมือของช่างพืน้เมือง
ชาวแพร่และน่าน สตัตภณัฑ์แบบขัน้บนัไดท่ีพบมกัจะมียอดเสาประดบัจ านวน
ไมแ่นน่อนบางแหง่จะมี 7 ยอด บางแหง่จะมี 5 ยอด และบางแหง่อาจจะมีมากถึง 
9 ยอด สตัตภัณฑ์รูปแบบขัน้บนัไดอาจจะเป็นฝีมือของชาวไทลือ้ เน่ืองจากพบ
เฉพาะวัดท่ีตัง้อยู่ในชุมชนชาวไทลือ้เท่านัน้ ชาวไทลือ้จะเรียกว่า “บนัไดแก้ว” 
เท่านัน้ แต่คนภายนอกท่ีไม่ใช่ไทลือ้จะเรียกรวมว่า สตัตภัณฑ์ สตัตภัณฑ์กลุ่ม 
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ไทลือ้มีลกัษณะเฉพาะเช่นเดียวกบักลุ่มไทลือ้ในท้องถ่ินอ่ืน ๆ คือ มีลกัษณะเป็น
แบบขัน้บนัได มกัจะไม่มีลวดลายประดบัตกแต่งมากนัก มีลกัษณะท่ีเรียบง่าย
ลักษณะเช่นนีถื้อว่ามีเอกลักษณ์ท่ีแตกต่างจากสัตตภัณฑ์ของคนไทยวน  
(คนเมือง) เม่ือพิจารณาถึงช่ือท่ีใช้เรียกขานวตัถไุทยทานในพิธีกรรมทางศาสนา
สิ่งนีข้องชาวไทลือ้ว่า “สตัตภณัฑ์” ท่ีแปลว่า สิ่งของทัง้เจ็ด ภเูขาทัง้เจ็ด ก็ดจูะไม่
สอดคล้องกับรูปแบบท่ีปรากฏ ทัง้นี เ้พราะลักษณะด้านรูปทรงท่ีเป็นแบบ
ขัน้บนัไดและมีเสาจ านวนไม่แน่นอน และลกัษณะของเสาไม่ได้เรียงกนัในรูปทรง
ท่ีบง่บอกถึงแนวภเูขาสตับริภณัฑ์ท่ีล้อมรอบภูเขาพระสเุมรุ แตเ่ม่ือพิจารณาจาก
ค าจารึกอทุิศถวายท่ีพนกัด้านหลงัสตัตภณัฑ์ของวดัร้องแง ต าบลวรนคร อ าเภอ
ปัว จังหวัดน่าน ซึ่งจารึกด้วยอักษรไทลือ้ผสมกับอักษรธรรมล้านนา ปรากฏ
ข้อความท่ีน่าสนใจ คือ ชาวไทลือ้ไม่ได้เรียกวตัถไุทยทานในพิธีกรรมทางศาสนา
สิ่งนีว้่า “สตัตภณัฑ์” ดงัเช่นทัว่ไปท่ีมกัเรียกรวมกัน หมายความถึงเชิงเทียนของ
ล้านนา แต่กลับเรียกว่า “บันไดแก้ว” ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะและรูปทรง
มากกว่าดงัข้อความจารึกสตัตภัณฑ์วดัร่องแง (ด้านซ้าย) ความว่า (จลุศกัราช) 
ได้ 1241 ตวั ปี ร่วงไส้ ปฐมสทัธา มีตุ๊ เสียรและตุ๊อริย แลสิกโยมจุตน แลสัทธา
ปายนอกมีหนานยะ แลน้อยกายิน แลพ่ออินเกียง แลแสนปญา แลสทัธาในบ้าน
ร้องแง จุผู้ จุคน ... แลลูกเต้าทังหลาย ทังมวลแล ค าแปลจารึกสัตตภัณฑ์วัด 
ร้องแง (ด้านซ้าย) (จลุศกัราช) 1241 (พ.ศ. 2422) ปีมะเส็ง ผู้ มีจิตศรัทธาน าโดย
พระเสียร (ไชยเสียร) และพระอริยะ รวมทัง้ลูกศิษย์ทุกคน คณะศรัทธา 
ประกอบด้วย ทิดยะ ทิดกายิน พ่ออินเกียง นายแสนปัญญา และคณะศรัทธา
บ้านร้องแงทกุผู้ทกุคน ตลอดจนลกูหลานทัง้หลาย (ภทัรีพนัธุ์ พนัธุ, 2551) 

ค าอ่านจารึกสตัตภัณฑ์วดัดร้องแง (ด้านขวา) ปคุคลสานสร้างแปงจ่ือ
ไชยเสียรภิกขุ แลพร้อมกับญาติพ่ีน้องจุผู้ จุคน สร้างแปงบันไดแก้วอันนีก้ับ
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สาสนา 5000 วสา ค าแปลจารึกสตัตภณัฑ์วดัร้องแง (ด้านขวา) ผู้ ท่ีสร้าง (ชา่ง) มี
นามว่า พระภิกษุไชยเสียร พร้อมกบัญาติพ่ีน้องทกุผู้ทกุคน ได้พร้อมกนัจดัสร้าง
บนัไดแก้วนี ้เพ่ือถวายไว้ในพระศาสนา จวบจน 5,000 ปี จากข้อความในค าจารึก
อุทิศถวายท่ีพนักสัตตภัณฑ์วัดร้องแงนี ้ปรากฏช่ือเรียกว่า “บนัไดแก้ว” อย่าง
ชดัเจน จึงถือได้ว่า เป็นหลกัฐานส าคญัท่ีแสดงให้เห็นว่า ชาวไทลือ้ไม่ได้เรียกว่า 
“สัตตภัณฑ์” เช่นเดียวกับกลุ่มชาวไทยวน การเรียกว่าสัตตภัณฑ์จึงเป็นเพียง
กลุม่บคุคลภายนอก ชาตพินัธุ์ไทลือ้เรียกเท่านัน้ ทัง้นีอ้าจเพราะต้องการแสดงถึง
หน้าท่ี การใช้งานเช่นเดียวกบัสตัตภณัฑ์ของกลุ่มไทยวน (ภทัรีพนัธุ์ พนัธุ, 2551) 
ดังตัวอย่างของสัตตภัณฑ์วัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่ (8) และวัดร้องแง 
จงัหวดันา่น (9) และวดัต้นแหลง จงัหวดันา่น (10) (ภาพท่ี 8-10) 
 
 
 
 
 

 
 

 
                   (8)                                              (9)                                              (10)  

ภาพที่ 8-10 สตัตภณัฑ์แบบขัน้บนัได 
 

 ในการสืบค้นและจัดเก็บข้อมูลภาคสนามในเขตภาคเหนือตอนบน 7 
จงัหวดั จากวดั 500 แห่ง จ านวน 128 ชิน้ ส่วนมากจะมีรูปแบบแบ่งออกเป็น 3 
ประเภทดงัท่ีน าเสนอไว้ข้างต้น คือ รูปแบบสามเล่ียม รูปแบบวงโค้งหรือคร่ึง
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วงกลม และแบบขัน้บนัไดตามล าดบั แตค่ณะผู้วิจยัได้ค้นพบสตัตภณัฑ์บางชิน้
ท่ีมีลกัษณะไม่ตรงกับรูปแบบข้างต้น จึงน าเสนอรูปแบบท่ีค้นพบเพิ่มเติมอีก 2 
รูปแบบ คือ รูปแบบห้าเหล่ียม และรูปแบบเสา ดังนี  ้(ประทีป พืชทองหลาง 
และญาตาวีมินทร์ พืชทองหลาง, 2555, 2560) 
 
 5.4 สัตตภัณฑ์แบบห้าเหล่ียม 

เป็นแบบห้าเหล่ียม วางบนฐานคล้ายเรือพบท่ีวดัชยัศรีภูมิ อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ ท าจากไม้เนือ้แข็ง ไม่ปรากฏปีท่ีสร้างชัดเจน แต่มีมาก่อนปี 
2518 ไมป่รากฏชา่งผู้สร้าง สตัตภณัฑ์ชิน้นีมี้ขนาด กว้าง 130 เซนตเิมตร สงู 110 
เซนติเมตร ใช้ไม้สกัเป็นวสัดหุลกัในการสร้าง น ามาแกะสลกัเป็นรูปตา่ง ๆ มีเสา 
5 เสา เป็นลายพรรณพฤกษา วางบนเรือ ส่วนหวัและหางของเรือมีข้างละ 1 เสา 
ตรงกลางเป็นช่อง ส่ีเหล่ียมผืนผ้า 4 ช่อง จตัรัุส 2 ช่อง และสามเหล่ียม 4 ช่อง 
ตรงกลางเป็นลายกนก และพรรณพฤกษา ส าหรับส่วนฐานจะมีลกัษณะเป็นไม้
รองพืน้ นอกจากนัน้ยังพบสัตตภัณฑ์ ห้าเหล่ียมท่ีวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ท าจากไม้เนือ้แข็ง ลวดลายเป็นหงส์ ไม่ปรากฏปีท่ี
สร้างและช่างผู้สร้าง มีขนาด กว้าง 168 เซนติเมตร สงู 168 เซนติเมตร ใช้ไม้สกั
เป็นวสัดหุลกัในการสร้าง น ามาแกะสลกัเป็นรูปต่าง ๆ และท าตวัโครงสร้าง โดย
จะมีแผงรูปห้าเหล่ียมปิดทบัโครงสร้างไว้ เสาของสตัตภัณฑ์ถูกปิดซ่อนอยู่ทาง
ด้านหลงัให้ส่วนปลายโผล่พ้นขึน้มาด้านหน้า มีการประดบัตกแตง่ลวดลายด้วย
สีทอง ลงรักปิดทอง ตรงกลางเป็นรูปหงส์ 4 ตวั ส าหรับส่วนฐานจะมีลักษณะ
คล้ายโต๊ะยกพืน้สงูและปิดทอง ชิน้ท่ี 3 สตัตภณัฑ์วดันางเหลียว อ าเภอเกาะคา 
จงัหวดัล าปาง ท าจากไม้ ลวดลายเป็นรูปพรรณพฤกษา สร้างเม่ือปี 2467 ครูบา
อินต๊ะยศเป็นผู้สร้าง มีขนาด กว้าง 194 เซนติเมตร สงู 194 เซนติเมตร ใช้ไม้สกั
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เป็นวัสดุหลักในการสร้าง ตัวโครงสร้างโดยจะมีแผงรูปห้าเหล่ียมปิดทับ
โครงสร้างไว้ เสาของสัตตภัณฑ์อยู่ตรงกลางเป็นชิน้เดียวกับสัตตภัณฑ์ ดัง
ตวัอย่างสตัตภัณฑ์ห้าเหล่ียมท่ีพบท่ีวดัชยัศรีภูมิ จงัหวดัเชียงใหม่ (11) วดัพระ
สิงห์วรมหาวิหาร จงัหวดัเชียงใหม่ (12) และวดันางเหลียว จงัหวดัล าปาง (13) 
(ภาพท่ี 11-13) 
 
 
 
 
 
 
 
                    (11)                                            (12)                                           (13) 

ภาพที่ 11-13 สตัตภณัฑ์แบบห้าเหลีย่ม 
 
 5.5 สัตตภัณฑ์แบบเสา 

สตัตภัณฑ์แบบนีจ้ะมีเสาทัง้หมด 7 เสาตัง้ขึน้รองรับเทียนท่ีใช้จดุเทียน 
ไม่มีแผงสามเหล่ียม หรือห้าเหล่ียมปิดด้านหน้า มีลวดลายน้อย เน้นการใช้งาน
เป็นหลัก เช่น สัตตภัณฑ์วัดผาลาด อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ท าจากไม้ 
ลวดลายเป็นรูปเทวดา ไม่ปรากฏปีท่ีสร้างและช่างผู้ สร้าง มีขนาด กว้าง 134 
เซนติเมตร สูง 76 เซนติเมตร ใช้ไม้สกัเป็นวสัดหุลกัในการสร้าง น ามาแกะสลกั
เป็นรูปเทวดาบนหวัเสา จ านวน 7 องค์ ยืนอยู่ในท่าพนมมือ ใช้เทคนิคทาสีทาง
วิทยาศาสตร์ สีแดง วางบนฐานไม้ท่ีท าคล้ายรูปเรือ นอกจากนัน้ยงัพบสตัตภณัฑ์
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แบบเสาท่ีวดัอินทราวาส จงัหวดัเชียงใหม่ ท าจากไม้ ลวดลายเป็นรูปนาค ไม่มี
ลวดลายใด ๆ ไม่ปรากฏปีท่ีสร้างและช่างผู้สร้าง มีขนาด กว้าง 90 เซนติเมตร สงู 
110 เซนติเมตร ใช้ไม้สกัเป็นวสัดหุลกัในการสร้างเป็นเสา ทาสีแดง ส าหรับส่วน
ฐานจะมีลกัษณะคล้ายโต๊ะยกพืน้สงูทาสีแดง สว่นสตัตภณัฑ์แบบเสาท่ีวดัวงัทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูน ท าจากไม้ ไม่มีลวดลาย ไม่ปรากฏปีท่ีสร้างและช่าง
ผู้สร้าง มีขนาด กว้าง 151 เซนตเิมตร สงู 140 เซนตเิมตร ใช้ไม้สกัเป็นวสัดหุลกัใน
การสร้างเป็นเสา จ านวน 7 เสา สงูลดหลัน่กนัลงมา มีการประดบัตกแตง่ลวดลาย
ด้วยเทคนิคทาสีวิทยาศาสตร์ คือ สีพลาสตกิสีทอง ลงรักปิดทอง ส าหรับสว่นฐาน
จะมีลกัษณะคล้ายฐานรอง สองชัน้ และปิดทอง ปัจจบุนัยงัอยูใ่นสภาพคอ่นข้างดี 
ลวดลายยังชัดเจน ปัจจุบันเก็บไว้ในวิหารของวัด ใช้จุดธูปเทียนบูชาทั่วไป 
ตวัอย่าง สตัตภัณฑ์วดัผาลาด จงัหวดัเชียงใหม่ (14) สตัตภัณฑ์วดัอินทราวาส 
จงัหวดัเชียงใหม ่(15) และสตัตภณัฑ์วดัวงัทอง จงัหวดัล าพนู (16) (ภาพท่ี 14-16) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    (14)                                           (15)                                         (16) 

ภาพที่ 14-16 สตัตภณัฑ์แบบเสา 
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 สรุปได้ว่า ประเภทของสัตตภัณฑ์ท่ีค้นพบในปัจจุบันมีอยู่ทัง้หมด 5 
รูปแบบ ได้แก่ 1) สตัตภัณฑ์รูปสามเหล่ียม เป็นเอกลักษณ์และลักษณะเด่นท่ี
ค้นพบมากในจงัหวดัเชียงใหม่ 2) สตัตภัณฑ์รูปวงโค้ง (คร่ึงวงกลม) พบมากใน
จังหวัดล าพูนและล าปาง 3) สัตตภัณฑ์แบบขัน้บนัได หรือเรียกว่า บนัไดแก้ว 
รูปแบบนีเ้ป็นงานศิลปกรรมของช่างฝีมือของชาวไทลือ้ในจงัหวัดแพร่และน่าน 
ปัจจุบนัพบได้ในวัดของชาวไทลือ้ 4) สัตตภัณฑ์แบบห้าเหล่ียม พบในจังหวัด
เชียงใหม ่5) สตัตภณัฑ์แบบเสา พบในจงัหวดัเชียงใหม ่ล าพนู และล าปาง  
 
6. ลวดลายของสัตตภัณฑ์ 
 
 ในการสร้างงานพุทธศิลป์ในล้านนา ช่างผู้ รังสรรค์มักจะท าตาม
แบบอยา่งท่ีเนือ้หาบรรยายหรือปรากฏในคมัภีร์ทางพระพทุธศาสนา พระไตรปิฎก 
พุทธประวัติ รวมถึงเร่ืองราวของพระพุทธเจ้าเม่ือครัง้ท่ีเป็นพระโพธิสัตว์ใน
อดีตชาติ ผนวกรวมกับความเช่ือดัง้เดิมในท้องถ่ิน อันเป็นข้อมูลส าคญัในการ
สร้างงานพทุธศิลป์ทางด้านจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม ส าหรับ
ลวดลายของสตัตภณัฑ์ท่ีค้นพบ ส่วนมากจะมีความเก่ียวข้องกบัความเช่ือท่ีเป็น
มงคลหรือมีความเก่ียวข้องผู้ สร้างและช่างผู้ รังสรรค์ (ประทีป พืชทองหลาง 
และญาตาวีมินทร์ พืชทองหลาง, 2560) ผลจากการศกึษาลวดลายของสตัตภณัฑ์ 
จ านวนทัง้หมด 128 ชิน้ พบลวดลายท่ีส าคญัและพบจ านวนมาก จ านวน 11 ชนิด 
ได้แก่ 1) นาค 2) เหรา 3) ครุฑ 4) ราหู 5) กุมภัณฑ์และยักษ์ 6) รุกขเทวดาและ
นางฟ้า 7) สตัว์ หิมพานต์ 8) ลายเครือเถาพรรณพฤกษา 9) สตัว์ประจ าปีเกิด 10) 
ช้างแก้ว ม้าแก้ว 11) ลายเมฆหรือลายเมฆไหลตามล าดบั โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
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 6.1 พญานาค  
พญานาคจะถือเป็นลวดลายท่ีนิยมประดบัลงไปบนสัตตภัณฑ์ซึ่งจะมี

ลีลาแบบต่าง ๆ หลากหลาย นาคมีบทบาททางพระพุทธศาสนา ด ารงชีวิตใน
ธรรมะและเทิดทูนพระพุทธศาสนาอยู่เสมอ ส าหรับการตกแต่งลวดลายนาคใน
สตัตภัณฑ์ จะมีลกัษณะท่ีนิยม 4 แบบ คือ 1) นาคเป็นกรอบข้าง เป็นลักษณะ
ของนาคทอดตวัลงมา โดยส่วนหางอยู่ด้านบน ส่วนหวัอยู่ด้านล่างจะพบเฉพาะ
สตัตภัณฑ์รูปทรงสามเหล่ียมและคร่ึงวงกลม โดยพญานาคจะขนานเป็นกรอบ
ด้านข้างทัง้สองของสัตตภัณฑ์ 2) นาคเป็นฐาน เป็นลักษณะทอดตัวตาม
แนวนอนเป็นฐานรองรับตัวสัตตภัณฑ์แบบรูปทรงสามเหล่ียม โดยมากมี 2 
ลกัษณะ คือ เป็นแบบนาคตวัเดียวหรือนาคพนักนั 2 ตวั โดยแตล่ะตวัจะหนัหน้า
ไปด้านข้าง 3) นาคราวบนัได จะพบในสตัตภณัฑ์แบบขัน้บนัไดในสกลุช่างไทลือ้
เมืองแพร่ น่าน และพะเยา โดยมีนาคทอดตวัลงมาข้างละตวัตามแนวราวบนัได
ของสตัตภัณฑ์ 4) นาคส่วนลวดลาย สตัตภัณฑ์ทรงสามเหล่ียมและคร่ึงวงกลม
นัน้ นาคจะปรากฏเป็นลวดลายอยู่ในตัวสัตตภัณฑ์เต็มไปหมด มีลักษณะ
ลวดลาย เช่น ลวดลายนาคเกีย้ว นาคขดกันแน่นเหมือนเชือกถัก ส่วนความเช่ือ
เก่ียวกบันาคนัน้ คนล้านนามีความเช่ือว่า นาคเป็นสตัว์ท่ีทรงพลงั มีหน้าท่ีให้ลม
ให้ฝนและเป็นผู้ก าหนดความอุดมสมบูรณ์ ดงันัน้ การน านาคมาประดบัสัตต-
ภณัฑ์จึงเป็นการเสริมสิริมงคลแก่ผู้สร้างและเสริมศาสนสถานให้มีนยัยะถึงการ
น าความอุดมสมบูรณ์มาให้แก่ตนเอง ชมุชน และศาสนสถานนัน้ ๆ ตวัอย่างดงั
สัตตภัณฑ์ท่ีวัดสันดอนรอม จังหวัดล าพูน (17) และสัตตภัณฑ์วัดหม่ืนล้าน 
จงัหวดัเชียงใหม ่(18) (ภาพท่ี 17-18) 
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                             (17)                                                                       (18) 

ภาพที่ 17-18 สตัตภณัฑ์ลวดลายพญานาค 
 

 6.2 เหรา 
เหรานีเ้ช่ือว่าเป็นสตัว์ลกูผสมระหว่างนาคและมงักรของจีน นิยมท าเป็น

ตวัเหราแล้ว อ้าปากคายนาคออกมาอีกที เหราจะปรากฏอยู่ตามป้านลม บนัได
นาค ตวัสัตตภัณฑ์ หรือส่วนตกแต่งอาคารอ่ืน ๆ เหตุผลท่ีเหราท าไมคายนาค
ออกจากปากนัน้ อาจจะเป็นเร่ืองของวิธีการท าหรือการมองรูปแบบของการผูก
ลวดลายออกมาคือ เหรามกัจะคายนาคให้โผล่พ้นจากปากประมาณอกซึ่งเป็น
ช่วงจังหวะท่ีตวันาคจะโค้งตวัขึน้ไปพอดี จากรูปแบบนีอ้าจเป็นการแก้ปัญหา
ของช่างในการท่ีจะคิดตกแตง่ลายขึน้มาเพราะช่วงบริเวณท่ีนาคหกัมุมโค้งเศียร
ยกขึน้ไปนัน้เป็นลักษณะช่วงรอยต่อ ช่างจึงน่าจะผูกลวดลายให้เป็นตัวเหรา
ขึน้มาคายนาคออกจากปากอีกที หรือหากปล่อยเป็นตวันาคธรรมดาแล้ว รูปท่ี
ออกมาก็อาจจะเป็นลวดลายท่ีธรรมดาไม่น่าสนใจเท่าท่ีควร ส าหรับความเช่ือ
ของชาวพมา่และล้านนาเช่ือว่า มกร จะเป็นตวัแทนของความไม่รู้ หรือ อวิชชา ท่ี
คายนาคออกมา เพ่ือจะก้าวเข้าสูว่ิชา แตห่ากเรามองไปในแง่มมุของการเมืองแล้ว 
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พญานาคอนัเป็นสตัว์ท่ีชาวล้านนาให้ความเคารพและสกัการะนัน้ ถกูกลืนไปโดย
มกร ซึง่เป็นสตัว์ในความเช่ือของพมา่ราวกบัวา่เป็นการสร้างเพ่ือขม่กนั เพราะเคย
ตกเป็นเมืองขึน้ของพม่า (อุดม ปรีชา, 2537) ดังตัวอย่างสัตตภัณฑ์วัดดวงดี 
จงัหวดัเชียงใหม ่(ภาพท่ี 19) 

 
 
 
ภาพที่ 19 สตัตภณัฑ์ลวดลายเหรา 

 
 
 

 

 6.3 ครุฑ 
ตามคติโบราณ เช่ือว่าครุฑเป็นสัตว์กึ่งเทพ เป็นพญาแห่งนกท่ีเป็น

พาหนะของพระนารายณ์ มีรูปเป็นคร่ึงคนคร่ึงนกอินทรีท่ีได้รับพรให้เป็นอมตะไม่
มีอาวธุใดท าลายลงได้ แม้กระทัง่สายฟ้าของพระอินทร์ก็ได้แตเ่พียงท าให้ขนของ
ครุฑหลุดล่วงลงมาเพียงเส้นหนึ่งเท่านัน้ ลวดลายของพญาครุฑท่ีปรากฏบน 
สตัตภัณฑ์นัน้จะมีไม่มาก หรือแทบจะไม่มีเลยเม่ือเทียบกับลายชนิดอ่ืน ลายท่ี
ปรากฏจะเป็นการแกะไม้เป็นตวัครุฑธรรมดาซึ่งไม่ได้จบันาคแต่ประการใด เป็น
ครุฑแบบกางปีก น่าจะมาจากครุฑตราแผ่นดินท่ีช่างผู้สร้างหยิบยืมแนวคิดมา
จากวฒันธรรมสยาม ส่วนความเช่ือของคนล้านนานัน้ เช่ือว่า ครุฑเป็นสตัว์ท่ีมี
อานภุาพและพละก าลงัมหาศาล แข็งแรง สามารถบินได้รวดเร็ว และมีสติปัญญา
เฉียบแหลม เฉลียวฉลาด อ่อนน้อมถ่อมตน และมีสัมมาคารวะน่าสรรเสริญ 
ตวัอยา่งสตัตภณัฑ์วดัหนองเรือ จงัหวดัล าพนู (ภาพท่ี 20)  
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ภาพที่ 20 สตัตภณัฑ์ลวดลายครุฑ 

 
 
 
 6.4 ราหู 

มักจะเป็นลายแกะท่ีปรากฏอยู่ส่วนบนสุดของของสัตตภัณฑ์และจะ
คายนาคหรือไม่ก็เครือเถาพนัธุ์พฤกษาออกจากปาก หรือเรียกว่าลายหน้ากาล 
คนล้านนามีความเช่ือเก่ียวกับราหูเก่ียวกับดาวนพเคราะห์ และราหูเป็นสัตว์ท่ี
กลืนกินความชัว่ราย ตวัอยา่งดงัสตัตภณัฑ์วดับ้านหลกุ จงัหวดัล าปาง (21) และ
สตัตภณัฑ์วดัศรีอ้วน จงัหวดัล าปาง (22) (ภาพท่ี 21-22) 
 
 
 

 
 
 
 
                                (21)                                                                  (22) 

ภาพที่ 21-22 สตัตภณัฑ์ลวดลายราห ู
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 6.5 กุมภัณฑ์และยักษ์  
กุมภัณฑ์จะเป็นเทพชัน้ต ่า ซึ่งเป็นบริวารของเท้าวิรุฬผู้ ท่ีเป็นโลกบาล

ประจ าทิศใต้ กมุภณัฑ์มีนิสยัดรุ้าย และยงัเป็นเทพท่ีคอยส ารวจพฤติกรรมหรือ
การกระท าของมนุษย์ ส่วนยกัษ์นัน้จะเป็นกึ่งเทพกึ่งมนุษย์ ยกัษ์นี ้จะมีอ านาจ
เหนือมนุษย์ และเหนือธรรมชาติ อีกทัง้ยังมีทัง้ยักษ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์
และเป็นอนัตรายต่อมนุษย์ ลวดลายยกัษ์กมุภัณฑ์ท่ีปรากฏอยู่บนสตัภัณฑ์ก็มี
บ้างเช่นกัน แตส่่วนมากจะเป็นลวดลายท่ีปะปนกันกับลายอ่ืน ๆ เช่น นาค ลาย
เครือเถา และดอกไม้ตา่ง ๆ ดงัตวัอยา่งสตัตภณัฑ์วดัพระแก้วดอนเต้าสชุาดาราม 
จงัหวดัล าปาง (23) และวดัสวนดอก จงัหวดัล าพนู (24) (ภาพท่ี 23-24) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                (23)                                                                    (24) 

ภาพที่ 23-24 สตัตภณัฑ์ลวดลายกมุภณัฑ์และยกัษ์ 
 
 6.6 รุกขเทวดาและนางฟ้า  

เป็นเทวดาท่ีสิงสถิตอยู่ตามต้นไม้ หรือในสถานท่ีท่ีมนุษย์เช่ือว่า
ศกัดิ์สิทธ์ิ รุกขเทวดาท่ีอิทธิฤทธ์ิซึ่งสามารถให้ได้ทัง้คณุและโทษแก่เหล่ามนุษย์ 
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ในทางพระพุทธศาสนา รุกขเทวดาก็มีส่วนช่วยค า้จุนช่วยเหลือพระพุทธศาสนา 
ลวดลายของรุกขเทวดาท่ีปรากฏลงบนสตัตภณัฑ์มกัจะเป็นลายรุกขเทวดาท่ีอยู่
ท่ามกลางลายเครือเถาพันธุ์พฤกษา ซึ่งก็มีอยู่มากพอสมควร และการผูก
ลวดลายมักจะปรากฏออกมาในรูปของเทพพนม ดงัตวัอย่างสัตตภัณฑ์วัดศรี
สุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่ (25) และสัตตภัณฑ์วัดล าปางกลาง จังหวัดล าปาง 
(26) (ภาพท่ี 25-26) 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                (25)                                                                     (26) 

ภาพที่ 25-26 สตัตภณัฑ์ลวดลายรุกขเทวดา และนางฟา้ 
 
 6.7 สัตว์หมิพานต์ 

นกชนิดนีใ้นไตรภมูิพระร่วงได้กล่าวไว้วา่ เป็นนกขนาดใหญ่โตมาก มีหวั
เป็นช้างหรือราชสีห์มีงวง จากค าแปลท่ีว่านกหัสดีลิงค์ คือ นกท่ีมีท่ีหมาย คือ 
ช้าง เห็นจะตรงกับหัสดินซึ่งแปลว่า นกช้าง เป็นจ าพวกเดียวกับนกร๊อก ซึ่ง 
นกร๊อกนีส้ามารถเฉ่ียวเอาช้างไปได้คราวละหลาย ๆ ตวั ในนิทานอาหรับราตรี
เข้าใจว่า นกร๊อก นกหสัดิน นกหสัดีลิงค์ ก็เป็นนกตวัเดียวกัน เดิมตัง้ใจว่าเป็น 
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นกใหญ่ ซึ่งสามารถกินช้างได้ ท่ีไทยท ารูปนกนี ้คือ ท าหวัเป็นราชสีห์มีงวงมีงา
นัน้ คือ ตัง้ใจจะท าหวัเป็นคชสีห์เพ่ือให้มีลกัษณะเป็นช้างสมช่ือ นกหสัดีลิงค์จะ
ปรากฏส่วนมากบริเวณฐานของสตัตภณัฑ์โดยท่ีแกะสลกัขาท่ีรองรับน า้หนกัเป็น
รูปนกหัสดีลิงค์ซึ่งอาจแทนความหมายว่านกหัสดีลิงค์ท่ีท าหน้าท่ีแทนปลา
อานนท์ท่ีหนุนอยู่ใต้เขาพระสุเมรุก็ได้ ดงัตวัอย่างสัตตภัณฑ์วัดพระสิงห์ราช
วรวิหาร จงัหวดัเชียงใหม่ (27) และวดัพวกแต้ม จงัหวดัเชียงใหม่ (28) (ภาพท่ี 
27-28) 
 
  
 
 
 
 
 
 
                                (27)                                                                      (28) 

ภาพที่ 27-28 สตัตภณัฑ์ลวดลายสตัว์หิมพานต์ 
 
 6.8 เครือเถาพรรณพฤกษา  

เป็นลวดลายท่ีมีปรากฏอยู่มากในสตัตภณัฑ์และจะถกูล้อมรอบไปด้วย
นาคเป็นส่วนมาก ลายเครือเถาพรรณพฤกษานีอ้าจจะแทนความหมายของป่าไม้
ท่ีขึน้อยู่บริเวณเขาพระสุเมรุ หรือไม่ก็ทวีปทัง้ส่ีท่ีอยู่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุ หรือ
อาจจะเป็นต้นไม้ท่ีขึน้ในสวรรค์ชัน้ต่าง ๆ ก็ได้ ดอกไม้ท่ีปรากฏออกมาเป็น
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ลวดลายของสัตตภัณฑ์ท่ีนิยมมีดังนี  ้1) ลายดอกบัว เป็นสัญลักษณ์ทาง
พระพทุธศาสนา หมายถึง ความบริสุทธ์ิ ความเจริญ 2) ลายดอกจอก (ลายกาก
อก) หมายถึง ความมีช่ือเสียง เกียรติยศ โชค ลาภ เงิน ทอง 3) ลายดาวชิงดวง 
(ลายดาวเด่นฟ้า) หมายถึง ความมีอ านาจ วาสนา เกียรติ ช่ือเสียง 4) ลายดอก
จนัทร์แปดกลีบ หมายถึง ทิศทัง้แปด ได้แก่ บรูพา อาคเนย์ ทกัษิณ หรดี ประจิม 
พายพั อดุร และอีสาน 5) ลายประจ ายาม หมายถึง ท้าวจตโุลกบาลทัง้ส่ี 6) ลาย
ใบโพธ์ิ (ลายใบสะหลี) หมายถึง ความร่มเย็นเป็นสุข 7) ลายดอกแก้ว (ลายดอก
พดุตาน) หมายถึง ทรัพย์ แก้ว แหวน เงิน ทอง 8) ลายสร้อยดอกหมาก หมายถึง 
ความเจริญรุ่งเรือง อ านาจ วาสนา 9) ลายหม้อบูรณฆฏะ (ลายหม้อดอก) 
หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ (มาณพ มานะแซม, 2547) ดงัตวัอย่างสตัตภัณฑ์
วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย (29) และสัตตภัณฑ์วัดสังฆาราม จังหวัดล าพูน 
(30) (ภาพท่ี 29-30) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                (29)                                                                     (30)  

ภาพที่ 29-30 สตัว์ภณัฑ์ลวดลายเครือเถาพรรณพฤกษา 
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 6.9 สัตว์ประจ าราศีปีเกิด  
การท าลวดลายของสตัว์จ าพวกนีล้งไปบนสตัตภัณฑ์นัน้จะเป็นไปตาม

ความต้องการของช่างหรือผู้ ท่ี ต้องการท าสัตตภัณฑ์ขึน้มาเพ่ือท่ีจะอุทิศ 
กับตนเองภายภาคหน้าหรือให้กับผู้ ท่ีล่วงลับไปแล้ว หรือเป็นสตัว์ประจ าปีเกิด
ของตนเอง สตัว์ท่ีจะพบได้ก็คือ ช้าง ม้า กระตา่ย หน ูเสือ ลิง เป็นต้น ดงัตวัอย่าง
สตัตภณัฑ์วดัสนัดอนรอม จงัหวดัล าพนู (31) และสตัตภณัฑ์วดัพระสิงห์ จงัหวดั
เชียงราย (32) (ภาพท่ี 31-32) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               (31)                                                                      (32) 

ภาพที่ 31-32 สตัตภณัฑ์ลวดลายสตัว์ประจ าราศีปีเกิด 
 
 6.10 ช้างแก้ว ม้าแก้ว  

เป็นพาหนะของพระยาจกัรพรรดิราช ช้างแก้วเป็นช้างจ าพวกฉันททนัต์ 
และอุโบสถตระกูลเป็นช้างสารสีขาวงาม ตีนและงวงจะแดงงามหะได้ ม้าแก้ว
เป็นม้าจ าพวกวลาหกในตระกูลสินธร มีขนงามดั่งสีเมฆหมอก กีบเท้าและ
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หน้าผากแดงดัง่น า้คร่ัง และสามารถเหาะได้ ช้างแก้วม้าแก้วเกิดขึน้มาเพราะ 
พระยาจกัรพรรดิราชนึกคะนึงเอา ลายช้างแก้ว ม้าแก้ว หมายถึง บุญบารมี ดงั
พระมหากษัตริย์ ดงัตวัอย่างสัตตภัณฑ์วัดมิ่งเมือง จังหวัดเชียงราย (33) และ
สตัตภณัฑ์วดัสวนดอก จงัหวดัเชียงใหม ่(34) (ภาพท่ี 33-34) 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                (33)                                                                      (34) 

ภาพที่ 33-34 สตัตภณัฑ์ลวดลายช้างแก้ว ม้าแก้ว 
 
 6.11 ลายเมฆไหล  

เป็นลายไม้แกะสลักเฉพาะล้านนาท่ีได้รับอิทธิพลจากจีนมีในการ
ตกแต่งปูนปัน้บ้าง แต่น้อยมาก มีความหมายคือ การอยู่เย็นเป็นสุข ฝนฟ้าตก
ต้องตามฤดูกาลและความอุดมสมบูรณ์ ลายเมฆไหลในสมัยก่อนจะไม่มี  
ลายกนกปะปน แต่ในสมัยหลัง ๆ มีการปะปนกับลวดลายอ่ืน ๆ แทบทุกลาย  
ดังสัตตภัณฑ์วัดแสนฝา จังหวัดเชียงใหม่ (35) และสัตตภัณฑ์วัดโลกโมฬี 
จงัหวดัเชียงใหม ่(36) (ภาพท่ี 35-36) 
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                               (35)                                                                    (36) 

ภาพที่ 35-36 สตัตภณัฑ์ลวดลายเมฆไหล 
 
7. พัฒนาการของสัตตภัณฑ์ล้านนา 
 
 การศึกษาพัฒนาการของสัตตภัณฑ์ล้านนาตัง้แต่ยุคดัง้เดิม และ
พัฒนาการเข้ากับการใช้โต๊ะหมู่บูชาจากวัฒนธรรมภาคกลาง อันเป็นอิทธิพล
จากพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2455 ท่ีมุ่งหวังให้ 
คณะสงฆ์เป็นเอกภาพและแบบแผนเดียวกัน ท าให้เกิดร่องรอยพฒันาการของ
สัตตภัณฑ์ล้านนา ดังการศึกษาของ มาณพ มาละแซม (2542) และประทีป  
พืชทองหลาง และญาตาวีมินทร์ พืชทองหลาง (2555, 2560) มีรายละเอียดดงันี ้
 
 7.1 ผู้สร้างสัตตภัณฑ์ 
 เจ้าศรัทธาหรือเจ้าภาพ เช่น เจ้าอาวาส พระสงฆ์ ตระกูลเจ้าทางเหนือ 
คฤหบดี เป็นต้น เป็นผู้ออกความคิดหรือการคิดแบบร่างแบบขึน้มา แล้วน าไปให้
ช่างฝีมือท่ีมีความช านาญในการท าสตัตภัณฑ์อีกที โดยท่ีคนเหล่านีจ้ะออกเงิน
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จ้างชา่งให้ท าสตัตภณัฑ์ขึน้มา หรือหากเป็นเจ้าอาวาสวดัท่ีมีคนนบัถือมีช่ือเสียง 
อาจจะวานให้ช่างท่ีมีความนบัถือในตวัท่าน ท าขึน้มาโดยไม่คิดค่าแรง โดยช่าง
เป็นเจ้าของความคิดเองหรือร่วมกนัออกความคิดก็ได้  

ผู้สร้างสตัตภณัฑ์แบง่เป็น 2 ประเภทดงันี ้(1) ชา่งฝีมือรับจ้าง คือ ชา่งท่ี
มีความช านาญและมีฝีมือในการท างานศิลปกรรมต่าง ๆ โดยช่างเหล่านีจ้ะมี
อาชีพเก่ียวข้องกบัทางนีโ้ดยเฉพาะ ในท่ีนีร้วมไปถึงเหล่าพระสงฆ์ท่ีมีฝีมือในการ
ศิลปกรรมด้วย เม่ือตวัช่างเองมีความศรัทธาในการท่ีจะสร้างสัตตภัณฑ์ขึน้มา
เพ่ือจะท าบญุหรือถวายทานให้วดั ช่างก็จะเป็นเจ้าของความคิดในการออกแบบ 
ร่างแบบลวดลายขึน้มาตามท่ีตนเองคิดว่าสวยและเหมาะสม เสร็จแล้วช่างก็จะ
สร้างสัตตภัณฑ์นัน้ขึน้มาด้วยตัวของช่างเอง รวมไปถึงการตกแต่งต่าง ๆ 
ลกัษณะของสตัตภณัฑ์นีม้กัจะมีความงาม ประณีต และถกูสดัส่วนตามรูปแบบ
ดัง้เดมิ งานท่ีออกมาจึงดมีูคณุคา่ สวยงาม และประณีต (2) ไมใ่ชช่า่งฝีมือ แตท่ า
ขึน้มาด้วยความศรัทธา อาจจะเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาท่ีพอจะมีฝีมือ หรือมี
ความรู้ในการเข้าไม้ ต่อไม้  เม่ือชาวบ้านเหล่านีมี้ความศรัทธาในการท่ีจะสร้าง
สตัตภณัฑ์ขึน้มา อาจรวมเป็นคณะศรัทธา หรือครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง
ขึน้มา ดงันัน้ สัตตภัณฑ์ท่ีสร้างขึน้มา จะมีหลายรูปแบบ สร้างตามราศีปีเกิด 
หรือความประทับใจจากสิ่งท่ีพวกเขาพบเห็นในท่ีอ่ืนแล้วมาสอดแทรกเข้าไป 
อาจจะเป็นรูปแบบ ลวดลายท่ีแปลก ๆ การใช้สีสนัมกัจะตรงไปตรงมา ใช้สีจดั ๆ 
และฝีมือการท าอาจจะไม่ประณีตงดงามเหมือนช่างฝีมือโดยตรง ส่วนมาก
รูปแบบจะออกมาเรียบง่าย  
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 7.2 ผู้ใช้สัตตภัณฑ์ 
 แตเ่ดิมนัน้ สตัตภณัฑ์จะถกูใช้ในการปักเทียนบชูาก่อนท่ีจะท าพิธีกรรม
ทางศาสนา ซึ่งการจุดเทียนบนสตัตภัณฑ์นีอ้าจจะไปช่วยเสริมความเช่ือท่ีมีอยู่
เดิมของคนในล้านนา เช่น ความเช่ือเร่ืองเขาพระสเุมรุ การได้ไปจุดเทียนบนเขา
สตัตบริภณัฑ์นัน้ จะท าให้แสงนัน้ส่องสว่างไปยงัทวีปทัง้ส่ีทวีปท่ีอยู่ล้อมรอบเขา
พระสเุมรุ คือ อตุตรกรุุทวีป บรุพวิเทหทวีป ชมพทูวีป และอมรโคยานทวีป ท าให้
ทวีปเหล่านีส้ว่างไสวไปด้วยพลงัแสงแหง่ธรรมะในพระพทุธศาสนา จนกลายเป็น
ค่านิยมและความเช่ือของสงัคม การจุดเทียนแล้วท าพิธีทางศาสนานีทุ้กคนจะ
อยู่ในความสงบและท าจิตใจให้ว่างสบาย โดยเฉพาะคนจุดเทียนบนสตัตภัณฑ์
จ าเป็นจะต้องใช้สมาธิในการจุดเทียนให้สว่างขึน้ทัง้เจ็ดดอก จากจดุนีอ้าจจะมี
ผลทางการมองแก่ผู้คนหรือชาวบ้านท่ีเข้ามาท าพิธีกรรม คือ แสงเทียนจากสตัต-
ภัณฑ์เม่ือไปต้องกับกระจกสี หรือทองท่ีตกแต่งงานศิลปกรรมในโบสถ์ วิหาร 
รวมถึงตัวสัตตภัณฑ์เอง ท าให้เกิดประกายระยิบระยับ เป็นสิ่งท่ีช่วยสร้าง
บรรยากาศให้เหมือนสวรรค์ หรือสถานท่ีอนัศกัดิ์สิทธ์ิ ท าให้ผู้คนท่ีเข้ามาภายใน
โบสถ์ หรือวิหารเกิดความศรัทธา และส ารวมตวัเองให้มีสมาธิ มีความสงบอยู่
ตลอดเวลา ด้วยเหตนีุ ้ในสมยัก่อนนัน้จึงมีประเพณีการน าเอาสตัตภัณฑ์มาใช้
กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งในบางวัดอาจจะมีใช้มากกว่า 1 อัน อาจจะมาจากการ
น ามาถวายทานของเหลา่ศรัทธาของวดันัน้ ๆ  หรือเจ้าศรัทธาถวายทานเพ่ือท่ีจะสง่
อานิสงค์ผลบญุไปสู่ญาติพ่ีน้องท่ีล่วงลบัไปแล้ว หรือบางทีจะถวายทานเพ่ือเป็น
ผลบุญให้กับตวัเองไปใช้ในภายภาคหน้า ตัง้แต่มีการประกาศพระราชบญัญัติ
การปกครองคณะสงฆ์ พุทธศกัราช 2455 เป็นต้นมา อิทธิพลของการน าโต๊ะหมู่
บชูาจากวฒันธรรมภาคกลางมาใช้ ท าให้สตัตภณัฑ์ล้านนาถกูใช้ให้กลมกลืนกบั
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วัฒนธรรมการใช้โต๊ะหมู่บูชาของภาคกลางเช่นกัน โดยผู้ มีโอกาสจุดเทียนบน 
สตัตภณัฑ์ คือ ประธานในพิธีเทา่นัน้ (นิธิพชัร์ ใจเอือ้, 2554)  

ในเร่ืองนี ้สนัน่ ธรรมธิ (2557: สมัภาษณ์) ได้อธิบายว่า “สตัตภณัฑ์ จะ
จุดเฉพาะเม่ือวดัมีงานหรือวนัพระ โดยให้ประธานในพิธีเป็นคนจุด แต่จะมีราว
อีกอนัหนึ่งไว้ส าหรับจุดเทียนวางด้านหน้าสตัตภัณฑ์หรือข้างซ้ายขวา ใครมาก็
สามารถจดุเทียนบูชาได้ เม่ือก่อนหน้านัน้ก็จะจุดเทียนและวางกบัพืน้นัน้แหละ” 
ส่วนศรีเลา เกษพรหม (2557: สมัภาษณ์) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า “เม่ือก่อนนีก็้ให้
ตวัแทนอาจารย์วดัเป็นผู้จุด บางทีจุดเจ็ด บางทีจุดสองก็มี แต่ถ้าเป็นงานใหญ่ 
เชน่ ปอยหลวง งานบวช เป็นต้น เจ้าอาวาสจะเป็นผู้จดุทัง้เจ็ดจดุ ไมใ่ช่ใครอยาก
จดุก็จดุได้ เขาไมน่ิยมกนั เพราะศรัทธาชาวบ้านเขามีเทียนน้อยของเขาเอามาเอง 
ก็จะจุดกันเอง เวลาจะรับศีลฟังธรรมเสร็จก็จะแปะไว้ท่ีฐานเสาวิหารนัน้เอง 
ฉะนัน้ ฐานเสาวิหารเก่า ๆ จะมีขีเ้ทียนควนัเทียนติดเต็มไปหมด แตก็่ไม่ใช่ทกุคน
จะท าเหมือนกนับางคนก็เอาดอกไม้ไหว้แทนก็มี บางคนบางกลุ่มจดุตอนรับศีลก็
มี บางคนจะจดุตอนเทศธรรม ไมมี่ระเบียบว่าจะต้องท าพร้อมกนั สมยัโบราณจึง
มีค าเมืองว่า “จิ๊ เจ๊าะ แหม๊ะ” “จิ๊” แปลว่า จุดไฟจุดเทียน “เจ๊าะ” แปลว่ายกมือ
ไหว้จ่อท่ีหน้าผาก “แหม๊ะ” แปลว่าแปะตามฐานเสาวิหาร บางวดับางแห่ง ก็เอา
ไปแปะท่ีฐานพระหรือแท่นแก้วก็มีมาก เรียกว่า “แปะ” ไม่ใช้ “ปัก” เพราะเทียน
เม่ือก่อนนัน้เป็นขีผ้ึง้อ่อน ๆ ไม่ใช่อย่างเทียนปัจจบุนั คนท่ีเข้าไปแปะท่ีแท่นแก้ว
ได้จะมีแต่ผู้ ชายเท่านัน้ ผู้ หญิงไม่มีสิทธ์ิจึงแปะท่ีฐานเสาแทน ผู้ หญิงจะนั่ง
บริเวณหลงัทัง้นัน้” 
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7.3 ความนิยมใช้ในปัจจุบัน 
 ปัจจบุนัประเพณีการใช้สตัตภณัฑ์ในพิธีกรรมส าคญัและวนัพระ ได้เร่ิม
จางหายไปเป็นส่วนมาก โดยเฉพาะวดัในชนบท วดัขนาดเล็ก หรือสร้างขึน้ใหม่ 
แทบจะไม่มีการใช้สตัตภัณฑ์เลย ส่วนในวดัใหญ่ ๆ วดัในเมือง หรือวดัท่ีเก่าแก่ 
อาจจะมีการใช้อยู่บ้าง ต าแหน่งเดิมท่ีใช้ตัง้สัตตภัณฑ์ จะถูกแทนด้วยโต๊ะหมู่
บชูา ส่วนสตัตภณัฑ์อาจจะถกูเก็บไว้อยู่ด้านข้าง ด้านหลงั หรือไม่ก็อยู่มมุใดมมุ
หนึ่งของวิหาร บางวดัจะเก็บไว้ในห้องเก็บของ ใต้ศาลา โดยจะปล่อยเกะกะไม่
ดแูลเอาใจใส่ปล่อยให้ฝุ่ นจบั มอด ปลวก แมลงเข้าไปท ารัง หรือกดักินกลายเป็น
สิ่งท่ีไร้คุณค่าและหมดหน้าท่ีท่ีมีอยู่เดิมไป ในบางวัดอาจน ามาตัง้เพ่ือเป็นสิ่ง
ประดบัโดยท่ีไม่ได้ท าหน้าท่ีเดิม คือ ปักเทียนบูชา จึงท าให้คนในยุคหลังหรือ
แม้แตพ่ระ สามเณรในวดัเองก็ไมรู้่จกัว่าสตัตภณัฑ์คืออะไร ถูกสร้างขึน้มาใช้เพ่ือ
อะไร ผู้ รู้เทา่ไมถ่ึงการณ์อาจจะท าในสิ่งท่ีไม่ควร เชน่ น าสีวิทยาศาสตร์ไประบาย
ทบัสีท่ีมีอยู่เดิม เช่น สีรัก สีชาด กระจกสี เป็นต้น รวมไปถึงการปิดทองสมยัใหม่
ทบัลงไป บางวดัท่ีมีการอนรัุกษ์ก็จะเก็บเป็นของเก่าเอาไว้ ซึ่งก็นบัว่าเป็นสิ่งท่ีดี 
แต่ว่าสัตตภัณฑ์ก็ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าท่ีควร เม่ือความคิดความเช่ือ
เก่ียวกับสตัตภัณฑ์ภายในวดัได้จางหายไป ท าให้ของบางอย่างก็หมดหน้าท่ีใช้
สอยตามไป แล้วมีสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาแทนท่ี เช่น สตัตภณัฑ์ก็แทนด้วยโต๊ะหมู่บูชา 
ตู้พระธรรมก็จะเป็นตู้แบบติดกระจกธรรมดา ขนัแก้วทัง้สามอาจจะมีกะละมงัมา
ใช้แทน เป็นต้น (นิธิพชัร์ ใจเอือ้, 2554) ปัจจบุนัสตัตภณัฑ์ได้กลายเป็นของท่ีโชว์
อยู่ด้านข้างโต๊ะหมู่บูชา วัดบางแห่งได้ถูกน ากลับมาตัง้ไว้ ท่ีหน้าพระประธาน
เช่นเดิม โดยน าวัตถุต่าง ๆ เช่น พระพุทธรูป กระถางธูป บาตรขนาดเล็ก หรือ
คมัภีร์ใบลานเป็นต้น มาวางไว้ท่ีชัน้ของบนัได หรือกระบะด้านบนของสตัตภัณฑ์ 
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การจัดวางเช่นนี ้ดูเหมือนจะไม่ใช่จุดมุ่งหมายของสัตตภัณฑ์ท่ีใช้ส าหรับเป็น  
เชิงเทียนเทา่นัน้  
 
8. อุปสรรคของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสัตตภัณฑ์ล้านนาในปัจจุบัน 
 
 ผลการเก็บข้อจากเอกสาร การสมัภาษณ์เชิงลึกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ไปท่ีบุคคลท่ีได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ด้านศาสนพิธี จารีต
ประเพณีล้านนา และวิธีการ Snowball Sampling หรือการค้นหาผู้ รู้แบบสืบต่อ
กันไปจนได้ข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ จนเกิดภาวะอ่ิมตัวของข้อมูล (Saturation) สรุป
อปุสรรคของการอนรัุกษ์และฟืน้ฟูสตัตภณัฑ์ล้านนาในปัจจบุนัได้ 4 ประการคือ 
1) การแทนท่ีของโต๊ะหมู่บูชาจากวัฒนธรรมส่วนกลาง 2) ความนิยมของนัก
สะสมของเก่า 3) การดูแลรักษาท่ีไม่เหมาะสม 4) ช่างฝีมือท่ีสร้างสรรค์ 
มีจ านวนน้อยและองค์ความรู้ยงัไม่มีผู้ สืบทอด โดยมีรายละเอียดดงันี ้(ประทีป 
พืชทองหลาง และญาตาวีมินทร์ พืชทองหลาง, 2560) 
 
 8.1 การแทนท่ีของโต๊ะหมู่บูชาจากวัฒนธรรมส่วนกลาง  
 จุดเร่ิมต้นของการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้ในระหว่างท่ีล้านนายังเป็น
ประเทศราชระยะต้นของสยาม (พ.ศ. 2317-2416) โดยเร่ิมต้นเปล่ียนแปลงการใช้
โต๊ะหมู่บูชาแทนการใช้สัตตภัณฑ์ เร่ิมชัดเจนมากขึน้ในช่วงปี พ.ศ. 2445 
พระราชบญัญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์เพ่ือให้เป็นเอกภาพและแบบแผน
เดียวกัน ถือว่าพระราชบัญญัติได้ใช้เป็นกฎหมายท่ีฝ่ายสงฆ์ต้องปฏิบัติตาม 
(สรัสวดี อ๋องสกุล, 2552) โดยยกเลิกจารีตสงฆ์ดัง้เดิมของท้องถ่ินบางประการ 
คณะสงฆ์เมืองเชียงใหม่ได้เร่ิมรับเอาจารีตวฒันธรรม น าหลกัสูตรนกัธรรมจาก
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คณะสงฆ์ส่วนกลางมาสอน ซึง่จะมีการสอนเร่ืองศาสนพิธีตา่ง ๆ เชน่ การจดัโต๊ะ
หมู่บูชา หมู่ห้า เจ็ด เก้า เป็นต้น เจ้าอาวาสแต่ละวัดท่ีรับนโยบายมา ก็เร่ิมเอา
สตัตภัณฑ์ออกไป เอาโต๊ะหมู่บูชามาแทนท่ี เง่ือนไขภาวะวิกฤติของสัตตภัณฑ์
ล้านนาเร่ิมเกิดขึน้ เม่ือความเข้าใจเก่ียวกับธรรมาสน์ สัตตภัณฑ์ แต้นสังฆ์  
ขนัดอกในล้านนาหายไป เม่ือไม่รู้ ก็ไม่เห็นคณุค่า เม่ือไม่ได้ใช้ประโยชน์ ก็ถูก
โยกย้ายออกไป สตัตภณัฑ์ไม่เพียงแตถ่กูแทนท่ีด้วยโต๊ะหมู่บชูา หากสตัตภัณฑ์
ได้ถกูเคล่ือนย้ายออกจากท่ีตัง้หน้าพระประธานไปอยู่ด้านข้าง ตอ่จากนัน้ ก็ถูก
น าไปตัง้พิงข้างผนงัวิหาร หรือน าไปไว้หลงัวิหาร และนาน ๆ เข้า จากข้าง ๆ ผนงั
วิหารหรือหลังวิหารสัตตภัณฑ์ก็ค่อย ๆ ถูกล าเลียงไปไว้ท่ีห้องเก็บของหรือท่ี
ศาลาวดั หรือข้างก าแพงวดั  
 
 8.2 ความนิยมของนักสะสมของเก่า 
 ตัง้แต่ทศวรรษท่ี 2490 - 2500 เป็นต้นมา มีคนสนใจ “ของเก่า” มีการ
สะสมและค้าของเก่ามากขึน้ เร่ิมมีกรรมการวดั มีร้านรับซือ้และขายของเก่า และ
แนวคดิ “พฒันาวดัให้ทนัสมยั” ด้วยสิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมแบบส่วนกลาง
ตามระเบียบของมหาเถรสมาคม สตัตภณัฑ์จ านวนมากก็ได้ถูกน าออกขายตาม
ร้านค้าของเก่า สตัตภณัฑ์บางชิน้ แผน่ราคาตัง้แต ่2 - 3 หม่ืนไปจนถึง 1 - 2 แสน
บาทขึน้อยู่กับสภาพ ความสวยงาม และความเก่าแก่ของสตัตภัณฑ์แต่ละชิน้ มี
ทัง้ของเก่าท่ีมีอายหุลายร้อยปีและมีทัง้ของใหม่ท่ีท าเลียนแบบของเก่า บางชิน้ท่ี
มีความสวยงาม เก่า ทรงคุณค่า ก็ถูกส่งออกไปขายยังต่างประเทศให้แก่
พิพิธภณัฑ์ หรือนกัสะสมของเก่า บางชิน้ถูกซือ้ไปประดบัโรงแรมหรู รีสอร์ท ท า
เป็นหัวเตียงในโรงแรม บางแห่งได้น าเอาสัตตภัณฑ์มาปรับปรุงด้วยการท า 
ท่ีนั่งด้านหน้าเพ่ือให้แขกโรงแรมได้นั่ง โดยใช้สัตตภัณฑ์เป็นพนัก (ธเนศวร์  
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เจริญเมือง, 2551) สอดคล้องกับพระครูสิริบุญญากร (2557: สมัภาษณ์) กล่าว
ว่า ความเช่ือของคนในปัจจบุนัเก่ียวกบัการใช้สตัตภณัฑ์ภายในวดันัน้ได้จืดจาง
หายไป คติตา่ง ๆ ท่ีมีอยู่ในตวัสตัตภณัฑ์ก็ได้หายไปด้วย ส่วนมากแล้วคนจะซือ้
ไปเพ่ือเป็นของประดบัตกแต่งบ้าน และอาคารต่าง ๆ มีบางท่ีจะพบว่าจะมีการ
น าสตัตภณัฑ์มาใช้อย่างผิดหน้าท่ี เช่น เอามาท าเป็นพนกัพิงของเก้าอี ้น ามาท า
เป็นหัวเตียง ฯลฯ สิ่งเหล่านีล้้วนแต่เป็นเพียงข้อมูลท่ีพบในประเทศไทย ไม่
สามารถทราบได้เลยว่าสัตตภัณฑ์ท่ีถูกส่งออกไปขายยังต่างประเทศจะถูก
น าไปใช้ในลกัษณะใดบ้าง  
 
 8.3 การดูแลรักษาท่ีไม่เหมาะสม 
 ในปัจจบุนันีก้ารใช้สตัตภณัฑ์นัน้มีอยู่น้อยมากในเร่ืองของพิธีกรรมการ
จุดเทียนลงไปเพ่ือมีผลในทางคติความเช่ือและช่วยสร้างบรรยากาศในระหว่าง
การประกอบพิธีกรรม พระครูจิรวฒันโสภณ (2557: สมัภาษณ์) กล่าวว่า สตัต-
ภณัฑ์เม่ือไม่ได้ถกูขายหรือจ าหน่ายออกไป บางวดัท่ีรู้คณุค่าของสตัตภณัฑ์ก็จะ
เก็บไว้ในห้องเก็บของอย่างดี ปิดประตู ไม่ได้ดูแลดีนัก จนเกิดมอดกัดกิน 
หยากไย่ปกคลุม หรือไม่ก็วางไว้เป็นของประดบัตกแต่งภายในวัด คนท่ีเข้ามา
ท าบญุเม่ือพบเห็นสตัตภัณฑ์ก็จะเห็นเพียงว่าเป็นงานศิลปกรรมท่ีสวยงามเป็น
ของเก่าท่ีมีราคาและมีลวดลายท่ีแปลกดี บางคนอาจนึกอยากได้เพ่ือน าไป
ประดบับารมีของตนเอง เพราะยคุนีเ้ป็นยคุการเก็บสะสมของเก่าไว้ในบ้าน ผู้ ท่ีมี
ฐานะเท่านัน้ท่ีจะมีของเก่าไว้ในครอบครองของตนเอง จะเห็นได้ว่าคติความเช่ือ
ตา่ง ๆ ท่ีมีตอ่สตัตภณัฑ์ได้เร่ิมจางหายไป จึงท าให้คนกล้าท่ีจะน าสตัตภัณฑ์มา
ประยกุต์ใช้กบัสิ่งตา่ง ๆ โดยไมห่วัน่เกรงตอ่ความเช่ืออะไร การค้นคว้าหาข้อมูลก็
จะมีแต่นกัวิชาการและผู้ ท่ีสนใจเท่านัน้ ซึ่งก็ยงัมีอยู่น้อยมาก ดงันัน้ จึงไม่เป็น



 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2563 

108 

การแปลกแต่อย่างใดท่ีสตัตภัณฑ์และเคร่ืองใช้ภายในวดัอ่ืน ๆ จะคอ่ย ๆ เลือน
หายไปจากวฒันธรรมและประเพณีอนัดีงามของชาวล้านนา 
 
 8.4 ช่างฝีมือท่ีสร้างสรรค์มีจ านวนน้อยและองค์ความรู้ยังไม่มีผู้
สืบทอด 
 ผู้ ท่ีจะออกความคิดในการสร้างสตัตภัณฑ์ท่ีอาจรวมไปถึงการคิดแบบ
ร่างแบบขึน้มา แล้วน าไปให้ชา่งฝีมือท่ีมีความช านาญในการท าสตัตภณัฑ์ขึน้มา
อีกที โดยผู้ ท่ีเป็นต้นแบบความคิดในการท าสตัตภณัฑ์นีอ้าจอยู่ในฐานะเจ้าภาพ
ท่ีมีฐานะหรือมีเกียรติอยู่ในวงสงัคม เช่น เจ้าอาวาสวดั พระสงฆ์ หรือตระกลูเจ้า
ทางเหนือ โดยท่ีคนเหล่านีจ้ะออกเงินจ้างช่างให้ท าสตัตภณัฑ์ขึน้มาโดยท่ีตนเอง
เป็นเจ้าของความคิด หรือหากเป็นเจ้าอาวาสวัด ท่ีมีคนนบัถือช่ือเสียง อาจจะ
วานให้ช่างท่ีมีความนับถือในตวัท่านนัน้ท าขึน้มาโดยไม่คิดค่าแรงก็ได้ พระครู
ปลดัสวุฒันจริยคณุ (2557: สมัภาษณ์) กว่าวว่า ช่างเป็นเจ้าของความคิด และ
ผู้สร้างสตัตภณัฑ์ ช่างคือผู้ ท่ีมีฝีมือในการสร้างงานศิลปกรรมแบบตา่ง ๆ ขึน้มา 
ช่างฝีมือรับจ้าง ช่างท่ีมีความช านาญฝีมือในการท างานศิลปกรรมขึน้มา 
โดยทัว่ไปแล้ว ชา่งเหลา่นีจ้ะมีอาชีพเก่ียวข้องกบัทางนีโ้ดยเฉพาะในท่ีนีร้วมไปถึง
เหลา่พระสงฆ์ท่ีมีฝีมือในการศิลปกรรมด้วย จากหวัข้อนีก็้คือว่า เม่ือตวัชา่งเองมี
ความศรัทธาในการท่ีจะสร้างสตัตภณัฑ์ขึน้มาเพ่ือจะท าบญุหรือถวายทานให้วดั 
ช่างก็จะเป็นเจ้าของความคิดในการออกแบบ ร่างแบบลวดลายขึน้มาตามท่ี
ตนเองคิดว่าสวยและเหมาะสม เสร็จแล้วช่างก็จะสร้างสตัตภณัฑ์นัน้ขึน้มาด้วย
ตัวของช่างเอง รวมไปถึงการตกแต่งต่าง ๆ ลักษณะของสัตตภัณฑ์นีม้ักจะ 
มีความงามท่ีประณีต และส่วนมากจะถกูสดัส่วนตามหลกัไวยากรณ์ต่าง ๆ งาน
ท่ีออกมาจึงดูมีคุณค่าและมักจะถูกเรียกว่าท าขึน้มาโดยช่างจริง ๆ หรือไม่ก็ 
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ช่างหลวง เม่ือช่างฝีมือเหลือน้อย องค์ความรู้บางอย่างไม่ถูกถ่ายทอด หรือ
ถ่ายทอดเฉพาะบางกลุ่ม องค์ความรู้เก่ียวกบัการสร้างสรรค์สตัตภณัฑ์ล้านนาก็
เลือนหายไป 
 
9. ข้อเสนอแนะ 
 
 โครงการสืบค้นและจดัเก็บข้อมลูสตัตภณัฑ์ล้านนาครัง้นี ้ยงัไมส่ามารถ
สืบค้นและรวบรวมข้อมูลสัตตภัณฑ์ได้ทุกวัด จากข้อจ ากัดด้านเอกสาร 
แหล่งข้อมูลในวดั พืน้ท่ีอนักว้างใหญ่ การสมัภาษณ์ผู้ รู้ในท้องถ่ินท่ีเหลืออยู่ไม่
มากนกั การสืบค้นครัง้นี ้ไม่ได้เน้นสตัตภณัฑ์ท่ีมีอายเุก่าแก่เท่านัน้ แตย่งัสืบค้น
ของใหมท่ี่ถกูสร้างและน ากลบัมาใช้ คณะผู้ เก็บข้อมลูไมไ่ด้รู้ว่าวดัใดมีหรือวดัใด
ไม่มีสตัตภณัฑ์ เป็นการสุ่มเก็บข้อมลู เจอแล้วก็เก็บ หรือเก็บเพิ่มเติมจากข้อมูล
เดิมท่ีมีอยู่แล้ว ดงันัน้ แหล่งข้อมูลวัด พืน้ท่ีอนักว้างใหญ่ การสมัภาษณ์ผู้ รู้ใน
ท้องถ่ินท่ีเหลืออยู่ไม่มากนกั ท าให้เกิดความล่าช้ามาก บางครัง้ส ารวจ 20 วดัใน
หนึง่วนั ไมเ่จอสตัตภณัฑ์เลยก็มี บางครัง้นดัสมัภาษณ์ เจ้าอาวาสติดกิจนิมนต์ก็
มี ท าให้องค์ความรู้บางอย่างพร่องไปบ้าง เน่ืองจากสตัตภณัฑ์เป็นของเก่าและมี
มูลค่ามาก บางวดับางชุมชนไม่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล เพราะเห็นว่า
การเปิดเผยข้อมูลจะเป็นลายแทงส าคัญให้นักสะสมของเก่า หรือขโมยได้
ช่องทางในการลักลอบขโมยสัตตภัณฑ์ การเก็บข้อมูลจึงถูกต่อต้านจากคนใน
พืน้ท่ีอยู่บ้าง นอกจากนัน้ พระสงฆ์และชมุชนผู้ เป็นเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทาง
วฒันธรรม ยงัไม่เข้าใจค าว่า “ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ของชาติ” ดีพอ และเข้าใจว่าเม่ือขึน้ทะเบียนแล้ว ทางราชการจะยึดสตัตภัณฑ์ท่ี
เป็นของวดัของชุมชนไปเป็นของทางราชการ วดัและชุมชนบางส่วนจึงไม่ได้ให้
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ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลมากนัก อาจท าให้องค์ความรู้บางอย่างพร่องไป
บ้าง คณะผู้ด าเนินโครงการจึงยินดีท่ีจะได้รับข้อเสนอแนะ การวิพากษ์ วิจารณ์
ตอ่ผลงานชิน้นี ้เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพฒันาและการศกึษาเพ่ือต่อยอดขยาย
ความรู้สูส่งัคมตอ่ไป 
 
10. บทสรุป 
 
 สตัตภัณฑ์ เป็นมรดกทางด้านศิลปกรรมของช่างล้านนาท่ีถูกแปลและ
กลัน่กรองออกมาเป็นงานฝีมือท่ีสวยงามเต็มไปด้วยภูมิปัญญาอันชาญฉลาด 
ผสมกลมกลืนกับหลักปรัชญาของพระพุทธศาสนาและพราหมณ์ให้เข้ากันได้
อย่างแยบยลและไม่ขัดเขิน สัตตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งของเคร่ืองใช้ 7 ประการ  
หรือสิ่งของเคร่ืองใช้หนึ่งในจ านวนเจ็ดอย่าง ในบริบททางวัฒนธรรมล้านนา  
สตัตภณัฑ์ หมายถึง เคร่ืองสกัการะท่ีมีท่ีส าหรับปักเทียนอยู่เจ็ดท่ี ตัง้อยู่บริเวณ
หน้าพระประธานในวิหารหรือโบสถ์ของชาวล้านนา สตัตภณัฑ์เป็นงานช่างผีมือ
ดัง้เดิมท่ีงดงาม สร้างขึน้เพ่ือมุ่งหมายเป็นไทยธรรมท่ีประณีตถวายไว้ใน
พระพุทธศาสนาผ่านหัตถศิลป์เชิงช่างของชาวล้านนา โดยมีแนวคิดและความ
เช่ือท่ีส าคญั 2 ประการ คือ 1) แนวคิดเก่ียวกับจักรวาลวิทยา สร้างขึน้โดยแฝง
ด้วยสญัลกัษณ์ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ใกล้ชิดระหว่างจกัรวาลกับโลก 
2) แนวคิดเก่ียวกับพระพุทธศาสนา สร้างขึน้โดยสอดแทรกหลักธรรมหรือหลัก
ปฏิบตัิทางพทุธศาสนาท่ีเก่ียวข้องกับเลข 7 ได้แก่ โพชฌงค์ วิสทุธิ สปัปริุสธรรม 
เป็นต้น เพ่ือให้ชาวพทุธล้านนาน าไปเป็นแนวปฏิบตัิในชีวิต สตัตภณัฑ์ท่ีค้นพบ
ในปัจจุบนัมีอยู่ทัง้หมด 5 รูปแบบ ได้แก่ 1) รูปแบบสามเหล่ียม เป็นเอกลกัษณ์
และลกัษณะเดน่ของจงัหวดัเชียงใหม่ 2) รูปแบบวงโค้ง (คร่ึงวงกลม) พบมากใน
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จงัหวดัล าพูนและล าปาง 3) รูปแบบขัน้บนัได หรือเรียกว่า บนัไดแก้ว รูปแบบนี ้
เป็นงานศิลปกรรมของช่างฝีมือของชาวไทลือ้ในจงัหวดัแพร่และน่าน 4) รูปแบบ
ห้าเหล่ียม พบในจงัหวดัเชียงใหม่ 5) รูปแบบเสา พบในจงัหวดัเชียงใหม่ ล าพูน
และล าปาง ส่วนอปุสรรคของการอนรัุกษ์และฟืน้ฟูสตัตภณัฑ์ล้านนาในปัจจุบนั 
มีสาเหตสุ าคญั 4 ประการ ได้แก่ 1) บทบาทหน้าท่ีของสตัตภัณฑ์ถูกแทนท่ีด้วย
กลุ่มโต๊ะหมู่บูชา ซึ่งแพร่กระจายมาจากวัฒนธรรมส่วนกลาง 2) ความงามของ
งานศิลปกรรมท่ีปรากฏเป็นสตัตภัณฑ์ เป็นท่ีต้องการของนกัสะสมของเก่า ร้าน
ขายงานศิลปกรรมโบราณ หรือกลายเป็นเคร่ืองตกแต่งตามสถานท่ีต่าง ๆ เช่น 
โรงแรม รีสอร์ท เป็นต้น 3) สัตตภัณฑ์ท่ียังมีอยู่ตามวัดต่าง ๆ ยังขาดการดูแล
รักษาท่ีเหมาะสม ท าให้ผุพัง และช ารุดเสียหาย 4) ช่างฝีมือท่ียังคงรักษา
เอกลกัษณ์ ความประณีตในการสร้างสรรค์สตัตภณัฑ์ล้านนา มีจ านวนน้อย และ
องค์ความรู้ยังไม่มีผู้ สืบทอดในวงกว้าง ส าหรับข้อเสนอแนะในการสงวนรักษา
สตัตภัณฑ์ล้านนาให้กลับมามีชีวิตชีวาดงัอดีตนัน้ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีวัด ชุมชน 
และคณะสงฆ์จะต้องประสานความร่วมมือในการกระตุ้นเตือนจิตวิญญาณของ
ความเป็นล้านนา เช่น การน าสัตตภัณฑ์ล้านนากลับมาใช้ การสร้างถวายวัด 
การจดัประกวด และส่งเสริมให้มีการสืบทอดงานช่างการสร้างสตัตภัณฑ์ให้แก่
คนรุ่นหลงั เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 

บทความฉบับนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือต้องการน าเสนอเก่ียวกับปรากฏ-
การณ์ท่ีเกิดขึน้กับนกับวชหญิงประเภทภิกษุณีในสงัคมไทยและอธิบายเหตุผล
ว่าท าไมกลุ่มของภิกษุณีจึงตกอยู่ในสภาวะของการกลายเป็นชายขอบและกลุ่ม
ของภิกษุณีได้มีกระบวนการตอบโต้หรือต่อสู้ อย่างไร โดยท าการวิเคราะห์
ปรากฏการณ์ภายใต้แนวคิดกระบวนการกลายเป็นชายชอบ และกระบวนการ
เคล่ือนไหวทางสงัคม เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการท่ีภิกษุณีถูกกระท าทัง้
จากกระบวนการทางสังคม การใช้ชีวิตประจ าวัน การควบคุมการก่อเกิดของ
ภิกษุณี โดยผา่นการออกระเบียบตามกฎหมาย การรับรองการกระท า รวมทัง้การ
เคล่ือนไหวของกระบวนการภิกษุณี ในการสร้างตวัตน การรับรอง และการแย่งชิง
การสร้างความหมายจากสังคมและในกลุ่มของผู้ หญิงด้วยกัน ซึ่งพบว่า 
กระบวนการกลายเป็นชายขอบของภิกษุณีนัน้ไม่ใช่สิ่งท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติแต่
ทว่าเป็นผลิตท่ีเกิดขึน้จากสงัคม ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์รองรับตามกฎหมาย 
การถกูกีดกนัให้ออกไปจากการรับรองของมหาเถรสมาคม และสถานการณ์ท่ีเกิด
ขึน้กับภิกษุณีมีความย้อนแย้งอีกทัง้ยังเกิดการไม่ยอมรับจากกลุ่มของผู้หญิง
ด้วยกนั ซึ่งกลุ่มของภิกษุณีได้มีการเคล่ือนไหวทางสงัคมผ่านการประสานความ
ร่วมมือกบักลุ่มของผู้หญิงท่ีมีการเคล่ือนไหวเพ่ือให้ได้มาซึ่งความเท่าเทียมทาง
สงัคม แตถ่ึงอย่างไรก็ตามการเรียกร้องสิทธิของภิกษุณีในพืน้ท่ีพระพุทธศาสนา
ยงัไม่ประสบความส าเร็จ และยงัเป็นช่องว่างให้ฝ่ายตรงข้ามออกมาโจมตีการมี
อยูข่องภิกษุณีมากขึน้  

 
ค าส าคัญ:  ภิกษุณี,  กระบวนการกลายเป็นคนชายขอบ,  การเคล่ือนไหวทางสงัคม 
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Abstract 
 

The purposes of this article are: 1) to show a phenomenon that 
occurred with Buddhist nuns, alias Bhikkhunis, in Thai society, 2) to 
describe reasons why Bhikkhunis fell into marginalization, and 3) to 
examine how Bhikkhunis respond to fight or movement. Data analysis 
under the concept of marginalization and social movement was used to 
reflect how social processes offended Bhikkhunis through: 1) their daily 
life, 2) a control of Bhikkhuni initiation toward legislation, 3) their 
endorsement, 4) their movement to acquire their existence, and 5) their 
competition among general society and female society to gain their 
definition. 

The findings found that a process of becoming marginalized 
Bhikkhunis did not occur naturally. Instead, it was a product resulted from 
society towards legal recognition but exclusion from the recognition of The 
Sangha Supreme Council of Thailand. What happened to these Bhikkhunis 
fell into controversy and disapproval from female society. Therefore, the 
Bhikkunis had social movement through collaboration with a group of social 
female activists to demand social equality. However, their social equality 
demand was not yet successful. To make matters worse, it became a 
loophole for opponents attacking the existence of Bhikkhunis. 
 
Keywords:  Bhikkhunis,  Marginalization,  Social Movement 
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1. บทน า 
 

ตามความเช่ือและวิถีในการปฏิบตัิเช่ือว่าหน้าท่ีหลักท่ีส าคญัของทุก
ศาสนาและแม้แต่พระพุทธศาสนา ได้ถกูระบุว่ามีส่วนส าคญัในการกล่อมเกลา
จิตใจของมนุษย์ ให้ปราศจากการครอบง าด้วยอ านาจแห่งกิเลสทัง้ปวง การ
ก่อก าเนิดของความแพร่หลายของพระพุทธศาสนามาพร้อมกับการเผยแพร่
หลักธรรมค าสอนของศาสนา โดยพระพุทธเจ้าท่ีได้ตรัสรู้และบอกกล่าวต่อแก่
สาธุชนเพ่ือให้เกิดความกระจ่างแจ้งในหลกัธรรมค าสอน  

พระพุทธศาสนาถือว่าเป็นศาสนาท่ีมีอิทธิพลต่อการสรรค์สร้างสังคม
และวัฒนธรรมไทยขึน้มา เพ่ือให้มีเอกลักษณ์ (Identity) เป็นของเฉพาะตน 
พระพุทธศาสนานัน้ได้เข้ามาตัง้มั่นในดินแดนสุวรรณภูมิเป็นระยะเวลาอัน
ยาวนานนับตัง้แต่สมัยของพระโสณะและพระอุตตระ ซึ่งเป็นพระธรรมฑูตสาย
แรกท่ีได้เดินทางมาเผยแผ่หลักค าสอนของพระพุทธศาสนาให้แก่ชาวไทย 
จากนัน้สังคมไทยจึงได้ รับเอากรอบแนวคิดและหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนาไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน (กาญจนาณัฐ ประธาต,ุ 2560) 
พิธีกรรมส าคญัของการเข้าสู่พืน้ท่ีของพระพุทธศาสนาในสงัคมไทยนัน้ ในส่วน
ของนกับวชได้กระท าผ่านพิธีกรรมของประเพณีการบวชท่ีมีมาตัง้แต่โบราณ ซึ่ง
คณะสงฆ์ไทยยุคแรกนัน้รับการอุปสมบทจากประเทศศรีลงักาท่ีเรียกว่า “ลทัธิ
ลังกาวงศ์” แต่ถึงอย่างไรก็ตามเม่ือ พ.ศ.1570 พระพุทธศาสนาในประเทศศรี
ลังกาได้ถูกท าลายลงตามความเช่ือและความศรัทธาท่ีแปรเปล่ียนไป จากนัน้
ต่อมาเม่ือเจ้าผู้ ปกครองประเทศเล็งเห็นถึงหลักค าสอนและความเช่ือของ
พระพทุธศาสนา จึงได้มีความพยายามท่ีจะฟืน้ฟูพระพุทธศาสนาขึน้ใหม่ จึงได้



 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2563 

122 

ส่งกลุบตุรชาวศรีลงักามารับการอุปสมบทจากคณะภิกษุสงฆ์ไทย ซึ่งเป็นท่ีรู้จกั
กนัในนามของ “ลทัธิสยามวงศ์” (Kanai Lal Hazra, 2002) 

ตามความเช่ือเร่ืองการบวชในสงัคมไทย เช่ือวา่ การบวชเป็นการปลูกฝัง 
บม่เพาะ หลอ่หลอมคณุธรรม การบวชจึงได้ช่ือว่าเป็นการสร้างคนดีแล้วคืนคนดี
นัน้กลบัสู่สงัคม ทัง้มีประโยชน์ต่อสงัคมแบบชนบท ทัง้นีเ้พราะเช่ือว่าพระภิกษุ
เป็นผู้น าชมุชนสู่ความเจริญ เน่ืองจากความสมัพนัธ์ระหว่างพระกับญาติโยมยงั
อยู่ในสภาพดีการบวชเป็นโอกาสได้ศึกษาหลกัธรรม (พระครูวฒุิสาครธรรม และ
พระปลดัปรีชา ปิยาจาโร (จินดา), 2560) อีกทัง้ความเช่ือเร่ืองการบวชพระนัน้ยงั
ตัง้อยู่บนพืน้ฐานทางประเพณีและวัฒนธรรม รวมทัง้กระบวนการควบคุมทาง
สงัคมผา่นความเช่ือเร่ืองของความกตญัญกูตเวทิตาตอ่บิดามารดา  
 พระพุทธศาสนาต้อง ประกอบด้วย พุทธบริษัท 4 ได้แก่ (1) ภิกขุ/
สามเณร (2) ภิกขนีุ/สามเณรี/สิกขมานา (3) อบุาสก/อุปาสก(4) อบุาสิกา/อุปาสิ
กาโดยท่ีพระพุทธเจ้าก าหนดไว้ว่าต้องมีพุทธบริษัท 4 (พุทธปริสา 4) แต่ถึง
อยา่งไรก็ตามในสงัคมไทยเป็นท่ีรับรู้กนัว่าประกอบไปด้วยพทุธบริษัทท่ีมีเพียง 3 
คือ ภิกษุ อบุาสก อบุาสิกา แตย่งัขาดภิกษุณี ซึง่พบเพียงผู้หญิงท่ีบวชในสถานะ
ของแมชี่เท่านัน้ (แมชี่กฤษณา รักษาโฉม, 2560) อีกทัง้การรับรองสถานภาพของ
แม่ชีนัน้ยังมีความคลุมเครือและไม่ชัดเจน ซึ่งพิสูจน์ได้จากการตีความโดย
กระทรวงมหาดไทย ท่ีระบุว่าแม่ชีเป็นนักบวชจึงตัดสิทธิในการเลือกตัง้ทาง
การเมือง ในขณะท่ีส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ความหมายและ
ตีความว่า แมชี่ถือเพศคฤหสัถ์ แตไ่มใ่ชน่กับวช จงึไมไ่ด้รับสิทธิและการคุ้มครอง
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องตามสมควร จากการให้ความหมายโดยสถาบนัของรัฐ
สะท้อนให้เห็นว่าแม่ชี ซึ่งเป็นนักบวชหญิงนัน้ยังขาดอัตลักษณ์ท่ีชัดเจนใน
สงัคมไทย แม้ว่าปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ในสงัคมไทยและข้อถกเถียงของการมีอยู่
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ของนกับวชหญิงยงัเป็นประเด็นท่ีได้รับความสนใจอย่างต่อเน่ือง ดงัจะเห็นได้
จากความพยายามในการกีดกันผู้ หญิงให้ออกจากพืน้ท่ีพระพุทธศาสนา 
สามารถเห็นได้ชัดเจนจากการบวช กล่าวคือ ผู้หญิงในพระพุทธศาสนานัน้มี
คณุคา่ในมิติทางศาสนาท่ีด้อยกว่าผู้ชาย ทัง้นีเ้พราะผู้หญิงไม่สามารถบวชเป็น
พระได้ในขณะท่ีสงัคมไทยยงัมุ่งให้ความส าคญัตอ่การบวชว่า “การบวชเป็นพระ
นัน้เป็นแหล่งท่ีมาของบุญกุศลอนัยิ่งใหญ่” ดงัจะเห็นได้จากในสมยัพุทธกาลมี
บันทึกไว้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงเห็นชอบท่ีจะอนุญาตให้ผู้ หญิงบวชในพุทธ
ศาสนา พระอานนท์ต้องทูลวิงวอนถึงสามครัง้พระองค์จึงทรงอนุญาต และ
พระองค์ได้ตรัสแก่พระอานนท์ว่า การให้สตรีบวชเป็นภิกษุณีจะเป็นเหตุให้
พรหมจรรย์ คือ พระศาสนาหรือสทัธรรมตัง้อยู่ไม่ได้ยัง่ยืนและมีอายสุัน้เข้า และ
พระพุทธองค์ทรงบญัญัติครุธรรม 8 ประการ เพ่ือก ากับไว้ก็เพ่ือเป็นหลกัคุ้มกัน
พระศาสนา และทรงแสดงเหตผุลท่ีไม่ให้ภิกษุไหว้ภิกษุณี แตใ่ห้ภิกษุณีไหว้ภิกษุ
ได้ฝ่ายเดียว (ศศิภา แก้วหนู, 2560) ซึ่งปรากฏการณ์เหล่านีล้้วนแต่สะท้อนให้
เห็นถึงสถานภาพของผู้หญิงท่ีด้อยกว่าผู้ชายในพืน้ท่ีของพระพทุธศาสนา 
 
2. กระบวนการกลายเป็นชายขอบผู้หญิงในพระพุทธศาสนา 
 

บทบาทเร่ืองราวของผู้ หญิงในพระพุทธศาสนามีข้อถกเถียงและมี
การศกึษามาเนิ่นนาน ไม่เพียงแตใ่นสงัคมไทยเท่านัน้ แตห่มายรวมถึงประเทศท่ี
นบัถือพระพทุธศาสนาในกลุ่มเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ยกตวัอย่างเช่น งานเขียน
ของ Chatsumarn Kabilsingh (1991) เ ร่ือง Buddhist Texts from a Feminist 
Perspective ซึง่เป็นงานเขียนท่ีต้องการสะท้อนภาพความไมเ่สมอภาคหรือความ
ไม่เท่าเทียมระหว่างเพศของหญิงและชายในพระพุทธศาสนา งานเขียนนีมุ้่ง
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วิพากษ์วิจารณ์อิทธิพลค าสอนท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก แตท่วา่ผู้ มีอ านาจในการ
ให้ความหมายและการตีความของหลักธรรมค าสอนนัน้เป็นความฝ่ายเดียว 
จากความคิดของเพศชาย จากบริบทสังคมชายเป็นใหญ่ (Patriarchy) ทัง้เป็น
เพศฆราวาสและจากท่ีเป็นนักบวช โดยการตีความนีฉ้ัตรสุมาล เช่ือว่าเป็น 
ความพยายามกีดกันผู้หญิงจากพืน้ท่ีทางศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสใน
การบวชเป็นภิกษุณี นอกจากนัน้แล้วฉัตรสุมาล ยังมองว่า การกระท าทาง
พระพทุธศาสนาท่ีมีตอ่ผู้หญิงนัน้สามารถแยกออกได้เป็น 2 ระดบั โดยระดบัแรก
เป็นระดบัของข้อปฏิบตัิเพ่ือความพ้นทุกข์ ซึ่งในส่วนนีพ้ระพุทธศาสนาถือว่ามี
ความเท่าเทียมเพราะไม่ว่าจะชายหรือหญิงนัน้สามารถพ้นทกุข์ได้ แตถ่ึงอย่างไร
ก็ตามในทางตรงข้ามการกระท าระดบัท่ีสองเป็นค าสอนท่ีเก่ียวข้องกับวิถีการ
ปฏิบตัิตามหน้าท่ีของสาวกในพระพุทธศาสนา ท่ีมีความเหล่ือมล า้กันไปตาม
โครงสร้างและบริบททางสังคม ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการบวช การก าหนด
บทบาทหน้าท่ีในการบ ารุงศาสนา ซึ่งความเช่ือของฉัตรสมุาลมีความคล้ายคลึง
กับ ปรานี วงษ์เทศ (2549) ในลักษณะของการให้ความหมายทางบทบาทของ
ผู้หญิงในพืน้ท่ีพระพุทธศาสนาไว้ว่า ในความเป็นจริงประเพณีในพุทธศาสนา
เจริญรุ่งเรืองและคงอยู่ได้ เพราะการอทุิศตนของหญิงท่ีเป็นผู้ เตรียมอาหารถวาย
พระและเป็นแรงผลกัดนัส่งเสริมให้ผู้ชาย (ลกูชาย) ต้องบวชเพ่ือทดแทนพระคณุ 
และคาดหวงัว่าจะเกาะชายผ้าเหลืองขึน้สวรรค์ และท่ีส าคญัเพ่ือเป็นการสืบต่อ
อายุพระศาสนา แต่ถึงอย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาสถานะของผู้ หญิงในพุทธ
ศาสนา ตัง้แต่อดีตท่ีผ่านมา พบว่าผู้ หญิงต้องต่อสู้ กับกระแสวัฒนธรรมและ
กฎหมาย ท่ีไม่อนุญาตให้บวชภิกษุณีสงฆ์ ท าให้พืน้ท่ีและบทบาทส าหรับการ
เป็นนกัปฏิบตัิธรรมหญิงคือการบวชชีและรักษาศีลแปดเท่านัน้ ในขณะท่ีผู้ ท่ีมี
ความศรัทธามาบวชเป็นชี ถึงแม้ว่าจะปฏิบตัิธรรมคล้ายกับพระสงฆ์ แต่ในทิศ
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ทางตรงข้ามกลบัไมไ่ด้รับความยกย่องจากชาวบ้านและไมมี่คนนิยมท าบญุ ทัง้นี ้
เพราะความเช่ือท่ีว่าการท าบญุกบัแมชี่จะได้บญุน้อยกวา่การท าบญุกบัพระสงฆ์ 

งานศกึษาท่ีสะท้อนเร่ืองของความเหล่ือมล า้และความพยายามในการ
กีดกนัผู้หญิงให้ออกไปจากพืน้ท่ีของพระพทุธศาสนาสะท้อนในงานศึกษาหลาย
ชิน้ เชน่ การศกึษาของ สมคดิ แสงจนัทร์ (2560) เร่ืองเพศวิถี (ท่ีรอการ) ศกึษาใน
พุทธศาสนา: ประกายความคิดเร่ืองเพศวิถีในพุทธศาสนา กับตัวอย่างพระ
อรหนัต์ โดยในงานเขียนนีส้ะท้อนให้ทราบถึงกระบวนความพยายามของนกับวช
ชายท่ีต้องการท้าทายตอ่อ านาจของเพศภาพ (gender) ด้วยการก้าวข้ามบทบาท
หน้าท่ีทางสังคมท่ีก ากับเพศ (sex) ของตน ซึ่งกลุ่มนักบวชนีไ้ด้สร้างค าเพ่ือใช้
บญัญัติเพศสภาพของตนเองขึน้มาใหม่ว่า ‘สมณะเพศ’ ซึ่งโดยรากศพัท์เดิมนัน้ 
“สมณะ” (สมณภาโว) ถูกก าหนดว่าหมายถึง ‘คนหัวโล้น’ ซึ่งอาจจะไม่เป็นท่ี
ยอมรับของสงัคม และในขณะเดียวกันกลุ่มนกับวชหรือสมณะนัน้ได้นิยามการ
ก้าวออกมาจากสงัคมเดิม ผ่านค าเรียกว่าการ “บรรพชา” ท่ีแปลว่าการหลีกเว้น 
นัน่หมายถึงหลีกเว้นจากเพศสภาพของการเป็นคฤหสัถ์ และสร้างบทบาทหน้าท่ี
ต่าง ๆ ของตนเองขึน้มาก ากับเพศสภาพใหม่ของตน ทัง้หมดเป็นการประกอบ
สร้างเพศภาวะของตนเองขึน้มาผ่านการอาศัยช่องทาง โอกาสและศักยภาพ
ความเป็นไปได้ต่าง ๆ ของตนเอง ด้วยการรือ้รหัสเดิมและสร้างรหัสทางสังคม
ใหม่ให้กับตนเอง ด้วยเหตุนีก้ารถือสมณะเพศอันได้ช่ือว่าบรรพชาจึงหมายถึง
การออกจากเพศคฤหัสถ์ ในงานเขียนของสมคิดได้อธิบายเพิ่มเติมว่าการ
บญัญัติค าว่าเพศสมณะนัน้ไม่ได้มีมิติของการโต้แย้งกับเพศตามก าเนิด (sex) 
แต่โต้แย้งกับบทบาทของเพศทางสังคม (gender) แต่ยังไม่สามารถก้าวพ้น
อ านาจของการจัดล าดบัสูงต ่าทางเพศก าเนิด เพราะนักบวชส่วนมากเป็นเพศ
ชาย และมกัสร้างข้อจ ากัดขึน้มามากมาย เพ่ือกีดกนัการเข้าถึงเพศสภาพใหม่นี ้
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สมณะเพศจึงเป็นเพศสภาพใหม่ท่ียังผลิตซ า้ความด้อยกว่าทางสงัคมของเพศ
หญิง คือการไมอ่นญุาตให้พวกผู้หญิงเข้าถึงเพศภาพใหมใ่นสงัคมนีไ้ด้  

จะเห็นได้ว่างานเขียนของสมคิดนัน้มีความสอดคล้องกับฉัตรสุมาล ท่ี
ยงัมีการตัง้ข้อสังเกตเก่ียวกับการปฏิบตัิท่ีมีต่อผู้หญิงในพืน้ท่ีพระพุทธศาสนา 
ไมเ่ว้นแม้แตใ่นยคุพทุธกาลท่ีภิกษุณีถกูปฏิเสธจากนกับวชชายท่ีเป็นภิกษุในการ
กีดกนัไม่ให้มีโอกาสเข้าร่วมการท าสงัคายนาพระไตรปิฏก และพยายามปฏิเสธ
เหตกุารณ์ท่ีพระอานนท์พยายามทลูอ้อนวอนพระพทุธเจ้าให้ทรงอนญุาตผู้หญิง
ให้เข้ารับการบวชเป็นภิกษุณี ซึ่งเหตกุารณ์นีส้ะท้อนให้เห็นถึงการไม่เปิดใจและ
เปิดโอกาสให้กับผู้หญิงในพืน้ท่ีพระพุทธศาสนาท่ีมีมาตัง้แตส่มยัพุทธกาล สิ่งนี ้
ท าให้ฉัตรสุมาลเช่ือว่า แท้จริงแล้วกฎเกณฑ์อย่างเป็นทางการในการบวชท่ีได้
บญัญตัไิว้นัน้ได้ถกูสร้างขึน้โดยมีเปา้หมายเพ่ือกีดกนัการบวชของผู้หญิง  
 ในมิติของปฏิบัติการการกลายเป็นชายขอบนัน้ได้ถูกกระท าผ่าน
กระบวนการของการกีดกันผู้ หญิงไม่ให้เข้าสู่พืน้ท่ีทางพระพุทธศาสนาซึ่งไม่
เพียงแต่เกิดขึน้กับผู้ หญิงท่ีต้องการบวชเป็นภิกษุณีเท่านัน้ แต่ผู้ หญิงยังถูก
กระท าจากความเช่ือเร่ืองของกรรม และบาปบุญคุณโทษ ตามกรอบของพุทธ
ศาสนาท่ีมีข้อปฏิบตัิตามจารีตหรือกฎระเบียบท่ีมีการระบุถึงข้อห้ามท่ีเก่ียวกับ
ความเป็นเพศอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการรักษาพรหมจรรย์ของตน ซึ่งเป็น
การแสดงออกถึงความบริสุทธ์ิของร่างกายและจิตใจ  ซึ่งในเพศหญิงนัน้ สงัคม
โบราณได้มอบคุณลักษณะตามธรรมชาติท่ีดูจะเก่ียวพันกับเร่ืองเพศไว้อย่าง
สลบัซบัซ้อนมากไปกว่าผู้ ชายด้วยเง่ือนไขทางกายภาพ การท่ีเพศหญิงมี ระดู 
(Period) หรือประจ าเดือน (จกัรกฤษ กมทุมาศ, 2556) ก็เป็นอีกเหตผุลหนึ่งของ
ความพยายามเบียดขับให้ผู้ หญิงออกจากพืน้ท่ีทางกายภาพท่ีเก่ียวข้องกับ
พระพทุธศาสนา เชน่ โบราณสถานหรือสถานท่ีศกัดิส์ิทธ์ิ อาทิ เจดีย์ อโุบสถ บาง
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แห่งท่ีห้ามผู้หญิงเข้าสู่บริเวณพืน้ท่ีด้านใน หรืออนุญาตให้ผู้หญิงสามารถท า
ความเคารพหรือบชูาได้เฉพาะบริเวณสถานท่ีท่ีก าหนดไว้ให้เท่านัน้ นอกจากนัน้
แล้วแม้แต่การปฏิบตัิเพ่ือการหลุดพ้นในสังคมชายเป็นใหญ่ส่วนมากท่ีนับถือ
พระพทุธศาสนายงัมีความเช่ือว่าผู้หญิงนัน้ไม่สามารถท่ีจะหลุดพ้นเข้าสู่สภาวะ
แห่งพระนิพพานได้อย่างแท้จริง แต่ถึงอย่างไรก็ตามยงัพบว่าสงัคมไทยในอดีต
ยังมีความพยายามท่ีจะสร้างความเท่าเทียมให้กับชายและหญิง จากงาน
การศกึษาของ สหะโรจน์ กิตตมิหาเจริญ (2553) เป็นอีกความพยายามท่ีสะท้อน
อิทธิพลของความเป็นชายท่ีเหนือความเป็นหญิง โดยสหะโรจน์พยายาม
ตรวจสอบอิทธิพลของตะวันตกท่ีเข้าในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี 4) จนถึงช่วงสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกฏุเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(รัชกาลท่ี 6) ผ่านงานเขียนด้านงานวรรณกรรมท่ีมีการสร้างตวัละครชายภายใต้
วิธีคิดเร่ือง “ความเป็นชาย” ท่ีแตกตา่งกนั บทความชิน้นีน้ าเสนอภาพสงัคมไทย
ยคุเปล่ียนผ่านท่ีก าลงัเผชิญอ านาจจากลทัธิอาณานิคมของตะวนัตก ซึง่เป็นการ
ต่อสู้แข่งขนักันภายใต้ความคิดเร่ือง “ทนัสมยั” “ศิวิไลซ์” “ความเจริญ” อนัเป็น
ผลมาจากทฤษฎีวิวฒันาการทางสงัคมวฒันธรรมท่ีตะวนัตกน าไปใช้อธิบายว่า
วฒันธรรมของตนเองเหนือกว่าหรือเจริญกว่าวัฒนธรรมอ่ืน ๆ ซึ่งบทความนีต้ัง้
ข้อสังเกตว่าเม่ืออิทธิพลของตะวันตกเร่ิมมีมากขึน้ในสยาม ความเจริญจึง
กลายเป็นสิ่งท่ีมีความส าคัญและเป็นเง่ือนไขต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม
วัฒนธรรมในหลายเร่ือง แม้แต่ในมิติของเพศภาวะ ก็มีความพยายามท่ีจะ
สง่เสริมบทบาทของผู้หญิงให้มีศกัดิ์ศรีและความเทา่เทียมกบัชาย ในรัชสมยัของ
รัชกาลท่ี 4 ต้องการท าลายความหมายของประโยคท่ีว่า “ผู้หญิงเป็นควาย ผู้ชาย
เป็นคน” โดยการยกเลิกการเอารัดเอาเปรียบผู้หญิง โดยมีความพยายามท่ีจะ
สร้างความทนัสมยัผ่านการปฏิบตัติอ่ผู้หญิงให้ดีขึน้ เชน่ การลดทอนความหมาย
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ท่ีเคยปฏิบตัแิละนิยามตอ่ผู้หญิงว่าเป็น “วตัถสุิ่งของ” ท่ีผู้ชายสามารถจะท าอะไร
ก็ได้ เช่น การน าผู้หญิงชาวบ้านไปถวายตวัในวงั การขายลูกสาวและเมียให้กับ
นายเงิน ซึ่งสิ่งเหล่านีใ้นสายตาของตะวนัตกมองว่าเป็นความไม่ทนัสมยั เพ่ือให้
เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อสยามในยุคนัน้ ชนชัน้น าจึงพยายามท่ีจะสร้าง
ความสมัพนัธ์ในรูปแบบใหม่เพ่ือให้ชายและหญิงนัน้มีความเท่าเทียมกนั แตง่าน
เขียนของสหะโรจน์ยงัเป็นเพียงภาพสะท้อนท่ีเน้นไปท่ีความเป็นชายและหญิงบน
แนวคิดของความทันสมัยและความศิวิไลซ์เท่านัน้ แต่ไม่ได้กล่าวถึงความ
พยายามสร้างความเท่าเทียมในมิติพืน้ท่ีทางพระพุทธศาสนาแต่อย่างใด (นฤ
พนธ์ ด้วงวิเศษ, 2558)  

จากการศกึษาของ ลดัดาวลัย์ ต๊ะมาฟ ู(2549) ได้ให้ข้อสงัเกตท่ีน่าสนใจ
จากงานศึกษาเร่ือง แม่ชี : โลกของผู้หญิงท่ีถูกลืม ว่านกับวชหญิงนัน้สามารถ
แทรกตวัไปมาในสุญญากาศแห่งอ านาจของชายเป็นใหญ่นัน้ได้ ด้วยการสร้าง
ยุทธศาสตร์หรือกลวิธีในการต่อต้าน การหลบเล่ียง การไม่ยอมตามในรูปแบบ
ตา่ง ๆ ผา่นการนิยามตวัตน และอตัลกัษณ์ใหม่ ๆ ขึน้มา โดยนกับวชหญิงท่ีเรียก
ตวัเองว่าแม่ชีนัน้ ลดัดาวลัย์ ได้อธิบายการนิยามตนเองและต าแหน่งแห่งท่ีของ
แม่ชีผ่านการแสดงออกในชีวิตประจ าวัน ภายใต้ความคลุมเครือของสถานะ
ความเป็นนกับวช เพศคฤหสัถ์ อบุาสิกาและความเป็นภิกษุณี แตถ่ึงอย่างก็ตาม
กลุ่มของแม่ชีในสังคมไทยนัน้มีความพยายามท่ีจะด ารงอยู่ให้ได้ภายใต้พืน้ท่ี
พระพทุธศาสนา และได้รวมกลุ่มกันก่อตัง้สถาบนัแม่ชีไทยใน พ.ศ. 2512 โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาการศึกษาคณะแม่ชีไทยด้านธรรมศึกษา อภิธรรม บาลี
ศกึษา อดุมศกึษา และอาชีพเสริม ซึ่งเจตนารมย์ของการรวมกลุ่มในการท างาน
ของสถาบนัแม่ชีไทย เกิดขึน้จากกลุ่มของแม่ชีร่วมกับพระภิกษุท่ีต้องการวาง
ระเบียบแม่ ชี ไทยให้ เป็นแบบแผนเดียวกัน มีบทบาทท่ี เหมาะสมกับ
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พระพุทธศาสนาและเพ่ือป้องกันการแอบอ้าง หรือป้องกันการเกิดขึน้ของ
สถานการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์อันจะส่งผลให้ภาพลักษณ์ของความเป็นแม่ชีมัว
หมอง (แมชี่ณฐัหทยั ฉตัรทินวฒัน์ และไพเราะ มากเจริญ, 2560) 

แม้ว่าการรวมกลุ่มของแม่ชีเพ่ือสร้างสถาบันของตนเองขึน้มานัน้ไม่ได้
เกิดมาจากความต้องการของผู้หญิงล้วน ๆ แต่ทว่ามีการให้ความร่วมมือและ
ช่วยเหลือจากภิกษุสงฆ์ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ท่ีสะท้อนให้เช่ือว่าถึงอย่างไรก็ตาม 
กระบวนการสร้างพืน้ท่ีทางสังคมของผู้ หญิงในพระพุทธศาสนายังต้องอาศัย
ความร่วมมือจากชาย และการบวชชีเป็นภูมิปัญญาของคนไทยสมัยโบราณท่ี
เปิดโอกาสให้แก่ผู้หญิงได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา จาก
สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้จะเห็นถึงสภาวะของความเป็นชายขอบท่ีเกิดขึน้กับผู้หญิง
ในพืน้ท่ีพระพทุธศาสนา ท่ีเป็นสว่นของผลผลิตจากสงัคมอนัสะท้อนความไม่เป็น
ธรรมท่ีด ารงอยู่ในสงัคม ดงันัน้การเป็นคนชายขอบของผู้หญิงบนพืน้ท่ีพระพุทธ
ศาสนาจึงไม่จ าเป็นว่าผู้ หญิงจะนิยามและยอมจ านนว่าตนเองนัน้ด้อยและมี
สถานะท่ีต ่ากว่าชายในมิติของพระพุทธศาสนา แต่ความเป็นชายขอบนัน้เกิด
จากสถานการณ์และปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้จริงในชีวิตประจ าวนัท่ีผู้ หญิงสมัผสั 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเ ร่ืองกระบวนการกลายเป็นคนชายขอบ ซึ่งนัก
สงัคมศาสตร์เช่ือว่าปรากฏการณ์คนชายขอบไมใ่ช่ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้เองตาม
ธรรมชาติ และไม่ใช่เป็นเร่ืองของกรรมในอดีตภพแต่เป็นกระบวนการสร้างทาง
สงัคม โดยใช้ความแตกตา่งไปจากบรรทดัฐาน มาแบง่แยก กีดกนัและสร้างความ
เป็นอ่ืนให้กบัคนด้วยกนั (สชุาดา ทวีสิทธ์ิ, 2555) 

ความเป็นชายขอบของผู้ หญิงบนพืน้ท่ีพระพุทธศาสนานัน้มีความ
เก่ียวข้องกับแนวคิดเร่ืองความรุนแรงเชิงโครงสร้าง (Structural Violence) ซึ่ง
หมายถึง ความรุนแรงหรือความทุกข์ท่ีเกิดจากการกระท าของโครงสร้างสังคม
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หรือสถาบนัท่ีผลิตความอยตุธิรรมและความด้อยโอกาสให้คนบางกลุ่ม (Farmer, 
1996; 2005 อ้างถึงใน สชุาดา ทวีสิทธ์ิ, 2555) ภิกษุณีในสงัคมไทยได้เผชิญกับ
ข้อจ ากัดท่ีท าให้ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรทางสังคมท่ีมีอยู่ ส่งผลให้ขาด
ศกัยภาพและโอกาสในการพัฒนาอย่างเต็มท่ี ดงัจะเห็นจาก “ประชุมมหาเถร
สมาคม เม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ท่ีประชุมได้พิจารณาเร่ืองการบวช
ภิกษุณีในประเทศไทย แล้วเห็นว่าประเทศไทยนับถือพระพุทธศาสนาสายเถร
วาทและปฏิบตัิตามพระธรรมวินยัท่ีมีมาในพระไตรปิฎก พระพทุธศาสนาสายเถร
วาทนีไ้มอ่าจบรรพชาสามเณรีและอปุสมบทสตรีเป็นภิกษุณีขึน้ได้อีก พร้อมกบัมี
มติให้เจ้าคณะพระสงัฆาธิการทุกระดบักวดขนัให้มีการถือปฏิบตัิตามประกาศ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวฒัน์พระสังฆราชเจ้า เร่ืองห้ามพระเณร
ไมใ่ห้บวชหญิงเป็นบรรพชิต พ.ศ. 2471 และพระวรธรรมคติของสมเด็จพระญาณ
สงัวร สมเด็จพระสงัฆราชสกลมหาสงัฆปริณายก และมติมหาเถรสมาคม พ.ศ. 
2545 เร่ืองการบวชภิกษุณีอย่างเคร่งครัด และได้ข้อสรุปต่อสาธารณชนว่าการ
บวชสามเณรีและภิกษุณีในคณะสงฆ์ สายเถรวาทในประเทศไทยปัจจุบันนีไ้ม่
อาจท าได้และคณะสงฆ์ไม่อาจรับรองการบวชดงักล่าว” 
 ปรากฏการณ์นีเ้ป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐ และการบงัคบัใช้กฎหมาย
ท่ีไม่เป็นธรรม รวมทัง้เกิดจากอคติ ค่านิยม และวัฒนธรรมท่ีครอบง าผ่าน
โครงสร้างสถาบนัทางสงัคมท่ีแสดงออกมาซึง่ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง ซึง่ปิแอร์ 
บูดิเยอร์ มองว่ามีความเช่ือมโยงกับความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic 
Violence) ท่ีถกูท าให้เป็นความรุนแรงแบบปกติท่ีมีปรากฏอยูใ่นวิถีชีวิตประจ าวนั 
เป็นธรรมดากระทั่งส่งผลให้คนทั่วไปไม่สามารถตระหนักรู้และคิดไม่ถึงว่าสิ่ง
เหลา่นีคื้อความรุนแรง และอยตุธิรรมอยา่งไร (Bourdier et al., 2000)  
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3. กระบวนการเคล่ือนไหวของผู้หญิงบนพืน้ท่ีพระพุทธศาสนา 
 

แม้จะมีการเคล่ือนไหวเพื่อผลักดนัให้บญัญัติพระพุทธศาสนาให้เป็น
ศาสนาประจ าชาติ ในทกุ ๆ ครัง้ท่ีมีการยกร่างรัฐธรรมนญูใหม่ แตใ่นเนือ้หาของ
บทบญัญัตินัน้ยงัไม่พบว่ามีการกล่าวถึงผู้หญิงบนพืน้ท่ีทางศาสนา หรือการให้
โอกาสผู้หญิงเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาด้วยเช่นกัน (ปิยลกัษณ์ โพธิวรรณ์, 
2559) ปัจจุบันประเทศไทยได้ยกร่าง พระราชบัญญัติอุปถัมภ์และคุ้ มครอง
พระพุทธศาสนา ซึ่งในวนัท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) ลงมติเป็นเอกฉันท์ 217 เสียง เห็นชอบให้แก้ไขเพ่ิมเติมร่าง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 โดยไม่ได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญข้ึนมาพิจารณาเป็นการเฉพาะ แต่พิจารณา 3 วาระรวด ทั้งวาระรับ
หลักการการพิจารณาเป็นรายมาตรา และให้ความเห็นชอบในวาระ 3 
สาระส าคญัของกฎหมาย คือ มาตรา 3 ที่บญัญัติว่า เพื่อให้การอุปถมัภ์และ
คุ้มครองพระพุทธศาสนา ตลอดจนการดูแลการปกครองคณะสงฆ์เป็นไปเพื่อ
ส่งเสริมการเผยแพร่หลกัพระพุทธศาสนาให้เกิดการพฒันาจิตใจ และปัญญา 
และมีการรักษาพระธรรมวินยัของคณะสงฆ์ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ดีงาม โดย
เคร่งครัด เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชนทัว่ไป พระมหากษัตริย์จึงทรง
ไว้ซ่ึงพระราชอ านาจในการแต่งตั้ง สถาปนา และถอดถอนสมณศักด์ิของ
พระภิกษุในคณะสงฆ์ และแต่งตัง้กรรมการมหาเถรสมาคม  

แต่ถึงอย่างไรก็ตามยงัปรากฏข้อถกเถียงตามมาจากการผ่านวาระร่าง
ของพระราชบญัญัต ิดงักลา่ววา่ การบญัญตัใิห้พระมหากษัตริย์เป็นผู้ทรงแตง่ตัง้
กรรมการมหาเถรสมาคม จะเป็นการเพิ่มพระราชภาระแก่พระมหากษัตริย์โดยไม่
สมควรหรือไม่ และต้องระมดัระวงัไม่ให้นกัการเมืองเข้ามามีอ านาจในการเสนอ
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ช่ือ เพ่ือแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการมหาเถรสมาคม เน่ืองจากนกัการเมืองอาจ
ใช้เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมือง รวมทัง้ควรค านึงถึง
หลักพระธรรมวินัยในการแต่งตัง้พระภิกษุผู้ มีพรรษาน้อย หรือล าดับชัน้ของ
สมณศกัดิ์ท่ีจะได้รับการแต่งตัง้ให้มาท าหน้าท่ีในการปกครองดูแลคณะสงฆ์ 
และตามเนือ้หาท่ีส าคญัของร่างพระราชบญัญัติ ยงัพบว่าเป็นเร่ืองท่ีก าหนดให้
ออกมาในลกัษณะของการอปุถมัภ์พระพทุธศาสนา อยา่งเตม็รูปแบบ ดงัเชน่ “ให้
รัฐอุปถัมภ์และคุ้มครองพุทธศาสนา” โดยให้มีคณะกรรมการอุปถัมภ์และ
คุ้มครองพระพุทธศาสนาระดบัชาติ ท่ีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเป็นประธาน
กรรมการ และมีปลัดกระทรวงเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และได้ก าหนดให้มี
คณะกรรมการอุปถัมภ์และคุ้ มครองพระพุทธศาสนาระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ ว่า
ราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเป็น
กรรมการโดยต าแหน่ง ในส่วนนี ้สรุพศ ทวีศกัดิ์ (2558) สะท้อนว่าเป็นโครงสร้าง
แหง่ “รัฐพทุธศาสนา” ท่ีเป็นทางการ และสรุพศ ยงัเช่ือวา่เป็นรัฐพทุธศาสนาท่ีคบั
แคบทัง้นีเ้ป็นเพราะพุทธศาสนาท่ีรัฐต้องให้ความอุปถัมภ์นัน้อยู่ภายใต้การ
ปกครองในเขตอ านาจของมหาเถรสมาคมเทา่นัน้ 

ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้กบัพระพทุธศาสนาได้ถกูผกูขาดให้อยู่กบัรัฐ และ
อ านาจรัฐ ซึ่งอาจจะพูดได้ว่าเป็นการสถาปนารัฐศาสนาขึน้ ดงันัน้เม่ือมีอ านาจ
ในทางกฎหมาย การปฏิบตัิการทางสงัคมในลกัษณะของการก าหนดบทลงโทษ
คนท่ีคดิเป็นอ่ืน อาทิ การวิพากษ์วิจารณ์ศาสนา การละเมิดสิทธิบคุคลอ่ืนท่ีไม่ได้
นบัถือพระพทุธศาสนา การสอนท่ีไม่ตรงตามพระไตรปิฎก หรือความเช่ือท่ีขดัต่อ
หลักพระธรรมท่ีก าหนดไว้ จึงเป็นเร่ื องท่ีชอบธรรมและง่ายดายมากขึน้ 
นอกจากนีแ้ล้วยงัพบการนิยามความหมายของค าว่า “คณะสงฆ์” ยงัมีขอบเขต 
หมายถึง “คณะสงฆ์ตามกฎหมายคณะสงฆ์” นั่นคือภิกษุณีก็ไม่ใช่คณะสงฆ์ 
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กิจการใด ๆ ท่ีภิกษุณีด าเนินการ อาทิการเผยแผ่ การปฏิบตัิธรรม หรือกิจกรรม
สงัคมสงเคราะห์อ่ืน ๆ ท่ีเข้าข่ายการได้รับการอุปถัมภ์จากรัฐแบบเดียวกับคณะ
สงฆ์ตามกฎหมายคณะสงฆ์ ภิกษุณีย่อมไม่ได้รับความอุปถมัภ์และการยอมรับ
อยา่งเป็นทางการ (สรุพศ ทวีศกัดิ,์ 2558) 

การท าความเข้าใจถึงกระบวนการเคล่ือนไหวของผู้ หญิงบนพืน้ท่ี
พระพทุธศาสนาจึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจถึงกระบวนการใช้อ านาจรัฐท่ีมีต่อ
สถานภาพของผู้หญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติของภิกษุณีท่ีถูกเบียดขบัให้ต้อง
ออกไปจากพืน้ท่ีพระพุทธศาสนา และไม่ได้รับการยอมรับ อีกทัง้ยังถูกสร้าง
ประวัติศาสตร์ให้สูญหายไปจากสังคม และแม้ว่าตามหลักฐานและความเช่ือ
พบว่าภิกษุณีได้หมดไปแล้วจากพระพทุธศาสนาฝ่ายเถรวาทในประเทศไทย แต่
ถึงอยา่งไรก็ตามยงัมีพทุธศาสนิกชนบางส่วนท่ีต้องการรือ้ฟืน้การบวชภิกษุณีขึน้
เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้หญิงในสงัคมไทยได้มีโอกาสครองเพศบรรพชิต โดยมีความ
เช่ือว่าจะเป็นการเอือ้ประโยชน์เพ่ือปฏิบัติธรรม ดังนัน้ จึงมีการเคล่ือนไหว
เรียกร้องการบวชภิกษุณีขึน้ 

พัฒนาการของการเคล่ือนไหวของผู้ หญิงในพืน้ท่ีพระพุทธศาสนา 
เกิดขึน้อย่างเป็นรูปธรรม ในปี พ.ศ. 2471 จากการเคล่ือนไหวเรียกร้องให้มีการ
บวชภิกษุณีขึน้ครัง้แรก โดยนายนรินทร์ ภาษิต (นรินทร์กลึง) ได้สนับสนุน
บุตรสาวทัง้ 2 ของตนเอง คือ นางสาวสาระ และนางสาวจงดี ให้บรรพชาเป็น
สามเณรีท่ีวัตรนารีวงษ์ โดยใช้พืน้ท่ีด้านหลังของสถานพุทธบริษัทของนาย
นรินทร์ ท่ีสร้างเม่ือเดือนกนัยายน 2471 กรณีสามเณรีของนายนรินทร์ ก่อให้เกิด
การวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายในสังคม จนในท่ีสุดรัฐบาลต้องบัญญัติ
กฎหมายใหม่เพ่ือให้ฝ่ายอาณาจักรคุ้มครองฝ่ายพุทธจักร โดยมีการยกร่าง
พระราชบญัญัติการปกครองคณะสงฆ์ขึน้มาใหม ่ในวนัท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2472 
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พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชวินิจฉัยฎีกามีใจความ
สรุปว่าเห็นควรให้นายนรินทร์ ล้มเลิกความคิดและยตุิความเคล่ือนไหวในเร่ืองท่ี
จะฟืน้ฟภิูกษุณีในท่ีสดุ (ศกัดดิา ฉตัรกลุ ณ อยธุยา, 2536) หลงัจากนัน้ตอ่มาอีก 
28 ปี (พ.ศ. 2499) จงึมีการก่อรูปของการเคล่ือนไหวเพ่ือเรียกร้องสิทธิของผู้หญิง
ในการบวชภิกษุณีขึน้อีกครัง้เม่ือ นางวรมัย กบิลสิงห์ เกิดความเล่ือมใสใน
พระพุทธศาสนาหลงัจากได้เรียนกรรมฐาน จึงตดัสินใจบวชชี โดยรับศีล 8 จาก
พระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ) รองเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร พระมหาเถระฝ่าย
ธรรมยุติ ภายหลงัได้รับค าแนะน าจากหลวงพ่อเย็นเกียรติ (บวชสายจีน) ว่าใน
ประเทศไต้หวนันัน้มีภิกษุณีอยู่มาก ด้วยเหตนีุแ้ม่ชีวรมยั จึงตดัสินใจเดินทางไป
บวชเป็นภิกษุณีท่ีประเทศไต้หวนัในปี พ.ศ. 2514 โดยมีพระคณุท่านเต้าอนั แห่ง
ส านกัวดัเขาตงุซาน เป็นพระอปัุชฌาย์ จากนัน้จึงได้กลบัมาสร้างวดัด้วยตนเอง
ท่ีจงัหวดันครปฐม (ฉตัรสมุาลย์ กบลิสิงห์, 2544)  

แตถ่ึงอย่างไรก็ตามการเคล่ือนไหวเพ่ือเรียกร้องสิทธิให้กบัผู้หญิงในการ
บวชภิกษุณี ท่ีผ่านมายงัไม่เป็นท่ีรู้จกัหรือประสบความส าเร็จ แตท่ว่าเป็นเพียง
การเคล่ือนไหวของผู้ หญิงท่ีไปบวชภิกษุณีท่ีไต้หวันและด าเนินการเผยแพร่
ความรู้ทางธรรมแบบโพธิสัตว์เท่านัน้ จนกระทั่งเม่ือปี พ.ศ. 2544 เม่ือรอง
ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ นักวิชาการทางพระพุทธศาสนา ได้
เดินทางไปบรรพชาเป็นสามเณรีท่ีประเทศศรีลงักา และได้รับฉายาว่า “ธัมมนนั
ทาสามเณรี” และได้เดินทางกลับมาประเทศไทย พร้อมรูปแบบ และจริยาวัตร
คล้ายพระภิกษุ (อภิญญา ฉตัรชอ่ฟ้า และนนัทนา นนัทวโรภาส, 2562) 

การบวชภิกษุณีสายศรีลงักา ได้กลายเป็นประเด็นถกเถียงอย่างมากใน
สงัคมไทย ดงัจะเห็นได้จากการประโคมข่าวของส่ือ และการศึกษาทางวิชาการ
ด้านพระพุทธศาสนา อาทิ การประชุมสานเสวนาท่ีจดัขึน้โดยคณะกรรมาธิการ
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ศึกษา ตรวจสอบเร่ืองการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล โดยคณะ 
อนุกรรมาธิการ กฎหมายป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างความเป็นธรรมใน
สงัคม ร่วมกบั มลูนิธิอีพีเอธรรมศาสตร์ จดัเวทีเสวนาเร่ือง “ภิกษุณี: จุดเปลี่ยน
พทุธศกัราช 2541 กบัหลกันิติธรรมตามรัฐธรรมนูญมาตรา 37” เพือ่น าข้อสรุปที่
ได้ยื่นต่อรัฐสภาและหวงัให้กระบวนการรัฐช่วยผลกัดนัการบวชภิกษุณีสายเถร
วาทในประเทศไทยใหเ้ป็นที่ยอมรับ และถูกตอ้งตามกฎหมาย"1 โดยในการเสวนา
ครัง้นีเ้ป็นการถกเถียงปัญหาท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีพระพุทธศาสนาท่ีมีต่อผู้หญิง ซึ่ง
ได้มีข้อมูลและรายละเอียดเก่ียวกับการบวชภิกษุณี และอคติในสังคมไทย ซึ่ง
เนือ้หาของการเสวนา เป็นดงันี ้ 

“ภิกษุณีธมัมนนัทา เจ้าอาวาสวตัรทรงธรรมกลัยาณี จ.นครปฐม เล่าถึง
การอุปสมบทภิกษุณีสายเถรวาทว่า หลงัจากปี พ.ศ. 2541 ที่มีการอุปสมบท
ภิกษุณีสายเถรวาทที่ประเทศศรีลงักาเป็นการอุปสมบทที่ได้รับการยอมรับมาก
ที่สุด คือ เมื่อปี พ.ศ. 2544 ดร.ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ ได้รับการบรรพชาเป็น
สามเณรีในประเทศศรีลงักา “ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ดร.ฉตัรสมุาลย์ ไดอ้ปุสมบท
เป็นภิกษุณีในประเทศศรีลงักา การอปุสมบทครั้งนี้เป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกของ
การอุปสมบทภิกษุณีชาวไทยในฝ่ายเถรวาท ซ่ึงยงัไม่เป็นที่ยอมรับจากมหาเถร
สมาคมของประเทศไทย เพราะได้รับการสืบสานการอุปสมบทภิกษุณีมาจาก
มหายาน และต่อมามีผู้หญิงไทยหลายคนเดินทางไปประเทศศรีลงักาเพือ่เข้าการ
อปุสมบทและเพือ่สืบสานพระธรรมวินยัของภิกษุณี” 

                                                   
1 ดใูน “ภิกษุณี” พลิกรัฐธรรมนญู ผ่าทางตนัหญิงขอ “บวช” โดย ศิวพร อ่องศรี หนงัสือพิมพ์
มติชน ฉบบัวนัที่ 4 ธนัวาคม 2555 
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ภิกษุณีธมัมนนัทายงับอกอีกว่า “ปัจจุบนัมีภิกษุณีเถรวาทสายศรีลงักา
ในประเทศไทยแล้วไม่ต ่ากว่า 20 รูป และสามเณรีเถรวาทสายศรีลงักาไม่ต ่ากว่า 
30 รูปที่บวชจากศรีลงักาและได้กลบัมาปฏิบติัธรรมอยู่ที่ประเทศไทย อีกทัง้เมื่อ
ปลายเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมาที่ประเทศเวียดนาม ได้มีการบวช
ภิกษุณีสายเถรวาทนานาชาติเป็นครั้งแรกที่สมบูรณ์พร้อมโดยท าตามทกุขัน้ตอน
ตามขนบธรรมเนียมประเพณี จากนาคินีได้บรรพชาเป็นสามเณรีและบวชเป็น
ภิกษุณีในที่สุด จึงเกิดค าถามว่าผ่านมาแล้ว 10 กว่าปี ประเทศไทยในฐานะที่
นบัถือพทุธสายเถรวาทเช่นกนั กลบัไม่มีความเคลื่อนไหวในเร่ืองนี ้และมองว่าถึง
เวลาแลว้ทีผู่ห้ญิงจะมีสิทธิใฝ่รู้พระธรรมไดเ้ท่าเทียมกบัผู้ชาย”  

ในขณะที่ รศ.มาลี พฤกษ์พงศาวลี รองศาสตราจารย์ประจ าคณะ
นิติศาสตร์ และโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
บอกว่า การทีผู่ห้ญิงอยากบวชเป็นภิกษุณีนัน้ เป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานของความเป็น
มนษุย์ และการด ารงอยู่ในรูปของนกับวชนัน้เป็นการเอื้อต่อการปฏิบติัธรรมให้
สามารถท าได้อย่างเข้มข้น เพียงแต่ที่ประเทศไทยยังท าไม่ได้เพราะมีความ
ขดัแยง้ดา้นกฎหมายทางโลกอยู่ “ไม่ว่ากฎหมายฉบบัอื่น ๆ จะระบไุวอ้ย่างไร แต่
รัฐธรรมนูญฉบบัปี พ.ศ. 2550 มีความชดัเจนในเร่ืองการยอมรับศกัด์ิศรีความ
เป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม โดยมีมาตราพิเศษให้หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกับชาย
หลายประการด้วยกนั จุดนีจึ้งอยากให้รัฐเข้ามาดูแลให้ข้อก าหนดที่เขียนเป็นกฎ
ข้ึนมาเพื่อให้เกิดเป็นผลอย่างแท้จริง ด้วยการออกเป็นกฎหมายบญัญติั มีการ
รับรองโดยรัฐ และจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นเหมือนกับฝ่ายภิกษุ ไม่เช่นนั้น
สงัคมไทยคงเป็นสงัคมที่แปลก เพราะมอบโอกาสให้แค่ผู้ชายแต่ผู้หญิงกลบัถูก
กีดกนั”  
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ส่วนทางด้านพระภิกษุสงฆ์ พระดุษฎี เมธังกุโร เจ้าอาวาสวดัทุ่งไผ่ จ.
ชุมพร บอกถึงหนทางที่ประเทศไทยจะมีภิกษุณีว่า จะต้องตัง้ให้เป็นคณะสงฆ์
อื่นตามมาตรา 5 ของ พ.ร.บ.สงฆ์ หรืออาจจะยกเลิก พ.ร.บ.สงฆ์ ฉบบัปัจจุบนั 
แล้วจึงตัง้ พ.ร.บ.ข้ึนมาใหม่ โดยแบ่งเป็น พ.ร.บ.ฝ่ายสงฆ์ชายและสงฆ์หญิง ที่
พร้อมด้วยบทบญัญติัและเงินสวสัดิการอย่างเท่าเทียมจากรัฐ “อาตมาไม่แน่ใจ
ว่าที่หลายฝ่ายมีอคติกับการน าภิกษุณีกลับมาสู่ประเทศไทยนั้น เป็นเพราะ
ผลประโยชน์และความอยากมีอ านาจ รวมถึงเม็ดเงินที่ส านักพุทธศาสนา
แห่งชาติได้รับจากรัฐที่เพ่ิมจาก 2,000 ล้านบาทต่อปี เป็น 4,000 ล้านบาทต่อปี 
หรือไม่ ตรงนีอ้ยากใหส้ านกัพทุธศาสนาแห่งชาติไดชี้้แจงและเปิดใจมากข้ึน” 

ในขณะที ่ดร.สธุาดา เมฆรุ่งเรืองกลุ ผูป้ระสานงานเครือข่ายผู้หญิงพลิก
โฉมแห่งประเทศไทย บอกว่า “การไม่ยอมรับภิกษุณีสายเถรวาทในประเทศไทย 
ไม่ได้เกิดมาจากพระสงัฆราชไม่เห็นด้วย เพราะไม่มีข้อความพระบญัชาใดระบุ
ว่าพระชั้นผู้ใหญ่คัดค้านในเร่ืองนี้ แต่เป็นเพราะอคติที่อยู่ในใจ และไม่
จ าเป็นต้องแก้กฎหมายฉบับใด เนื่องจากรัฐธรรมนูญเปิดโอกาสไว้ให้แล้ว 
ส่วนตวัคิดว่าแก้ความคิดที่กรมศาสนาก็น่าจะจบได้ ซ่ึงทางกรมศาสนาก็ควรจะ
ชี้แจงให้ได้ด้วย มีอะไรปกปิดซ่อนเร้นหรือไม่ จนท าให้ภิกษุณีถูกเอาเปรียบอยู่
อย่างนี”้ 
 

จะเห็นได้ว่าปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้กับภิกษุณีนัน้ เกิดขึน้ท่ามกลางการ
ไม่ยอมรับของคณะสงฆ์ไทย และการถกเถียงถึงความชอบธรรมในสถานภาพ
ภิกษุณีในพทุธศาสนาเถรวาทของไทย ซึง่ทัง้หมดนัน้ล้วนแตเ่ป็นเง่ือนไขส าคญัท่ี
น ามาสู่ความพยายามเคล่ือนไหว ต่อรอง กระบวนการต่อสู้ ท่ีส าคัญของ
กระบวนการภิกษุณีนัน้ได้ถกูท าให้เป็นวาทกรรมเชิงสถาบนั โดยท่ีภิกษุณีเองนัน้
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จะต้องท าหน้าท่ีในการรือ้สร้างและส่ืออตัลกัษณ์ของภิกษุณีให้กับสงัคม แม้ว่า
การส่ือสารของภิกษุณีนัน้มีหลายระดบัและมีความแตกตา่งกนัไปในแตล่ะส านกั 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตีความของพระธรรมวินัย แต่ในสิ่งท่ีเหมือนกันของ
ภิกษุณีทุกส านักจะเน้นไปท่ีการปฏิบัติธรรมเพ่ือการพ้นทุกข์ ซึ่งก็มีรูปแบบท่ี
แตกต่างกัน ด้วยเหตนีุจ้ึงยงัไม่สามารถท าให้อุดมการณ์ของภิกษุณีนัน้มีความ
เหมือนกนั จนกระทัง่สามารถน าไปสู่การรวมกลุ่มเพ่ือเคล่ือนไหวทางสงัคมได้ แต่
ถึงอย่างไรก็ตามกระบวนการต่อสู้ ของภิกษุณียังพบว่า ภิกษุณีมีการรวมกลุ่ม
เพ่ือส่ือสาร และแลกเปล่ียนข้อธรรมและช่วยเหลือกนัในการสร้างสงัฆะ โดยการ
สร้างเครือข่ายในลักษณะนีไ้ม่ได้จ ากัดอยู่เพียงกลุ่มภิกษุณีในประเทศไทย 
เท่านัน้ แตมี่การร่วมมือกันของภิกษุณีระหว่างประเทศ โดยภิกษุณีแต่ละส านัก
ต่างได้รับความอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากพระภิกษุไทยมากน้อยแตกต่างกัน โดย
ส่วนมากการให้ความช่วยเหลือจะเน้นไปท่ีการปฏิบตัิศาสนกิจ และภิกษุณีนัน้มี
รูปแบบของการส่ือสารอตัลกัษณ์ต่อภิกษุ โดยแสดงออกถึงความอ่อนน้อมถ่อม
ตนต่อ และถือเสมือนพระภิกษุคือพ่ีชาย และพระภิกษุณีคือน้องสาว แต่ยังมี
ท่าทีความระแวดระวัง ในการปฏิบตัิตน ไม่ให้เห็นว่ามีการประพฤติปฏิบัติท่ีมิ
ชอบหรือผิดพระธรรมวินัย ในขณะเดียวกันก็ ไม่ได้แสดงตนว่าอยู่ภายใต้การ
ปกครองของพระภิกษุเสมอไป  

ในส่วนของการต่อรองกับภาครัฐนัน้ ภิกษุณีเน้นหนกัไปท่ีความยืนยัน
ในความชอบธรรมและความถูกต้องของสถานภาพการเป็นนักบวชของตนเอง 
และมีความพยายามท่ีจะตอ่รองกบักฎเกณฑ์ของภาครัฐเพ่ือยืนยนัในอตัลกัษณ์
ของตนเองด้วยเช่นกนั โดยกลยทุธ์ของการต่อสู้กับรัฐเป็นไปในลกัษณะของการ
ใช้สิทธิของประชาชนคนไทยภายใต้ความคุ้มครองของรัฐธรรมนูญมากกว่าท่ีจะ
เป็นการเรียกร้องหรือยืนยันสิทธิความเป็น ภิกษุณีในสังฆมณฑลของไทย  
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ในขณะเดียวกนัภิกษุณีได้ใช้กระบวนการแทรกซึมเข้าสู่การยอมรับผ่านการเป็น
ตวัแทนของการเผยแผ่พระธรรมค าสอนให้แก่ข้าราชการ และพนักงานของรัฐ 
รวมทัง้ชาวบ้านและชุมชนทั่วไปเพ่ือสร้างการยอมรับในฐานะบรรพชิตใน
พระพทุธศาสนา ทัง้ท่ีปฏิบตัผิา่นกิจวตัรประจ าวนั การประกอบศาสนพิธี การจดั
สอนธรรมมะ การจัดค่ายกิจกรรมธรรมมะ ทัง้ท่ีปรากฏบนพืน้ท่ีจริงและพืน้ท่ี
เสมือนจริง  

กระบวนการเคล่ือนไหวของภิกษุณีเป็นความพยายามในการท าความ
เข้าใจและส่ือสารถึงความชอบธรรมในสถานภาพภิกษุณีในพระพทุธศาสนา โดย
มุ่งเน้นในการปฏิบตัิตามแนวทางของพระพทุธองค์อย่างเคร่งครัด การพยายาม
ส่ือให้เห็นถึงได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนของสังคมทัง้จากชุมชนสังคม 
ภาครัฐ จากคณะสงฆ์ทัง้ในและต่างประเทศ การต่อสู้ เป็นความพยายามท่ี
ภิกษุณีสร้างขึน้เพ่ือกลุ่มของตนเองและเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของกระบวนการ
ตอ่สู้ของผู้หญิง ท่ีมีจดุมุ่งหมายเพ่ือตอ่สู้กบัการจ ากดัภาพตวัแทนของผู้หญิงใน
จารีตเดิม โดยกระบวนการตอ่สู้ของภิกษุณีนัน้สามารถท าความเข้าใจได้ภายใต้
แนวคิดของขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคมแนวใหม ่(New Social Movement) ท่ี
มีสาระส าคญัและมุ่งด าเนินการเพ่ือเป็นการตอบโต้กับปัญหาและความขัดแย้ง
เพียงเพ่ือต้องการการยอมรับและการมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ โดยการเคล่ือนไหวนี ้
ไม่ได้มีจดุประสงค์เพ่ือเปล่ียนแปลงการปกครองและไม่ได้สนใจว่าจะอยู่ภายใต้
รัฐบาลแบบใด หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการสร้าง “ประชาสงัคม” 
(civil society) มีเปา้หมายของการเคล่ือนไหวเรียกร้องก็มิใช่เพ่ือต้องการช่วงชิง
อ านาจรัฐ สอดคล้องกับท่ี Jurgen Habermas เรียกว่า “กติกาหรือกฎเกณฑ์ชุด
ใหม่ในการด ารงชีวิต” หรือท่ี Ernesto Laclau และ Chantal Mouffe เรียกว่าการ
ช่วงชิงการน าในการสร้างค านิยามหรือความหมายชุดใหม่ให้กับสิ่งท่ีต่อสู้
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เรียกร้อง หรือท่ี Michel Foucault เรียกว่าการสร้างวาทกรรม (Discourse) 
(ประภาส ป่ินตบแต่ง, 2552) ซึ่งกระบวนการถูกท าให้เป็นชายขอบของภิกษุณี 
การถกูกระท าผ่านระบบความเช่ือท่ีสร้างสมมาในสงัคม การไม่ยอมรับถึงการมี
อยู่ของนักบวชเพศหญิง ความพยายามจ ากัดภาพตวัแทนของผู้หญิงในจารีต
แบบเดิม ซึ่งทัง้หมดนีล้้วนแต่เป็นปรากฏการณ์และแรงผลักดันให้ เกิดการ
เคล่ือนไหวทางสังคมของภิกษุณี ซึ่งเป้าหมายหลักของขบวนการภิกษุณีนัน้
นอกจากท่ีมีวัตถุประสงค์ส าคญัเพื่อต้องการท่ีจะสืบทอดพุทธศาสนาแล้ว ยัง
เป็นความพยายามของการเปิดพืน้ท่ีให้การบวชภิกษุณีในประเทศไทยเป็นท่ี
ยอมรับและถูกต้องตามกฎหมาย รวมไปถึงการเรียกร้องให้อ านาจรัฐให้การ
สนบัสนุน และเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้บวชเป็นภิกษุณีอย่างถูกต้อง บนพืน้ฐาน
ของความเท่าเทียมตามรัฐธรรมนูญท่ีบัญญัติให้มีสิทธิเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนา และให้หญิงชายตา่งมีสิทธิเสมอภาคเท่าเทียมกนั  
 
4. สรุป 
 

ปรากฏการณ์แม่ชี และภิกษุณี ได้ก่อให้เกิดความย้อนแย้งทางความคิด 
ความเช่ือ และความต้องการ แม้ว่าทัง้สองกลุ่มจะเป็นผู้ หญิงในสังคมไทย
เช่นเดียวกัน แต่ทว่าความแตกต่างทางความคิดได้น าไปสู่การเคล่ือนไหวเพ่ือ
เรียกร้องสิทธิของผู้ หญิงในพืน้ท่ีพระพุทธศาสนาไม่ประสบความส าเร็จ 
เช่นเดียวกันกับความพยายามของภิกษุณีในการส่ือสารอัตลักษณ์และ 
สร้างประโยชน์ให้กับสงัคมภาพรวมเช่นการปฏิบตัิธรรมเพ่ือการหลุดพ้น ซึ่งเป็น
แนวทางปฏิบัติตามแบบของพุทธเถรวาทไทยเช่นเดียวกันกับการศึกษาของ  
ภัทรพร สิริกาญจน (2557) ท่ีเช่ือว่าพระพุทธศาสนาแบบพัฒนาสังคมจะให้
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ความส าคญักบัความเช่ือมโยงระหวา่งพระพทุธศาสนากบัการด ารงอยู่ของสงัคม 
พระธรรมค าสอนถูกน ามาประยุกต์เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมและพุทธศาสนาท่ีแท้จริงจะมุ่งเน้นท่ีจะลดละกิเลส นอกจากนัน้แล้วใน
ประเด็นของการต่อสู้ของผู้หญิงบนพืน้ท่ีพระพุทธศาสนา ได้น าแนวคิดของการ
กลายเป็นชายขอบมาเพ่ืออธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างชายหญิงท่ีเก่ียวข้องกับ
การจดัสรร พืน้ท่ีและบทบาททางสงัคมของแต่ละเพศท่ีไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งมีผล
ต่อความสามารถในการเข้าถึงสิ่งท่ี สงัคมก าหนดว่ามีคณุค่าได้ไม่เท่ากัน และ
การได้รับความยินยอมจากสังคมได้ไม่เท่าเทียมกัน เช่นเดียวกับ ชลิดาภรณ์  
ส่งสัมพันธ์ (2550) ท่ีเช่ือว่าในสภาพทั่วไปของสังคมบทบาทสถานภาพท่ี
เหมาะสมของผู้หญิงถูกมองจากฐาน ความไม่เท่าเทียมระหว่างชายหญิง เป็น
การอธิบายสถานะความเป็นรองของผู้ หญิงซึ่งส่งผลให้เกิดการเรียกร้องการ
เคล่ือนไหวทางสงัคมเพ่ือให้ได้มาซึ่งการเปล่ียนแปลง สู่สถานภาพท่ีดีขึน้ ไม่เว้น
แตข่บวนการเคล่ือนไหวทางสงัคมของภิกษุณีเช่นเดียวกนั 
 แม้ว่าในการเคล่ือนไหวทางสงัคม การต่อสู้  ต่อรอง และการสร้างพืน้ท่ี
ทางสงัคมของภิกษุณี จะเป็นอีกหนึ่งวิธีของประเด็นการเรียกร้องของผู้หญิงให้มี
พืน้ท่ีทางพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับชาย แต่ความพยายามของภิกษุณีตัง้แต่
อดีตมาจนถึงปัจจบุนั ยงัคงมีรูปแบบของการตอ่สู้  ตอ่รอง บนเง่ือนไขและวิธีการ
แบบเดิม เช่นเดียวกับการศึกษาของพงษ์พันธุ์  กีรติวศิน และพนม  คล่ีฉายา 
(2562) ท่ีเช่ือว่าปรากฏการณ์การเกิดขึน้ของภิกษุณีในสงัคมไทยเป็นเพียงภาพ
สะท้อนของความศรัทธาของพทุธศาสนิกชนท่ีมีตอ่สถาบนัสงฆ์หลกั ด้วยจ านวน
ของ สามเณรีและภิกษุณีท่ีเพิ่มมากขึน้ และแม้ว่าเง่ือนไขการเข้ารับการ
อุปสมบทเป็นเพศบรรพชิตท่ีถูกสร้างขึน้มาจะส่งผลให้มีความยากล าบากต่อ
ผู้ หญิงท่ีต้องการจะบวช และจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ปัจจัยสนับสนุนจ านวนมาก  
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ไม่ว่าจะเป็นการท่ีจะต้องเดินทางไปรับการอุปสมบทท่ีตา่งประเทศ หรือเป็นการ
นิมนต์พระอุปัชฌาย์เข้ามาบวชให้ในไทย และแม้ว่าภิกษุณีหลายรูป หลาย
ส านักจะสามารถกระท าได้ตามเง่ือนไขของการอุปสมบท แต่ก็เป็นเพียงการ
สนับสนุนให้ความช่วยเหลือจากฝ่ังของฆราวาสเท่านัน้ และไม่พบว่ามีการให้
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง หรือแม้แต่หน่วยงานด้าน 
พระพทุธศาสนา ซึ่งทัง้หมดนีอ้าจเป็นปัจจยัส าคญัของความพยายามท่ีจะเบียด
ขบัผู้หญิงไม่ให้สามารถเข้าสู่พืน้ท่ีทางพระพุทธศาสนาได้อย่างเต็มรูปแบบแล้ว 
ความยากล าบากในการจะเป็นเพศบรรพชิตท่ีมีผู้หญิงเพียงบางส่วนท่ีสามารถ
ท าได้ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดก็เป็นมิติซ้อนทับของการเบียดขับระหว่างเพศหญิง
ด้วยกนั 
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บทคัดย่อ 
  

งานวิจยัเร่ืองแนวทางการฟืน้ฟูและอนรัุกษ์พิณพาทย์หามแห่ ประเพณี
นมัสการพระธาตุพนม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของพิณ
พาทย์หามแห ่และศกึษาแนวทางในการฟืน้ฟูและอนรัุกษ์พิณพาทย์หามแห ่งาน
นมสัการพระธาตพุนม โดยใช้วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพผ่านการค้นคว้าจากเอกสาร
งานวิจยัและการสมัภาษณ์  

ผลการวิจัยพบว่า พิณพาทย์หามแห่เป็นวัฒนธรรมดนตรีท่ีพบใน
อนภุาคลุ่มน า้โขงตอนกลาง มีมาตัง้แตส่มยัเจ้าฟ้างุ้ม กษัตริย์ล้านช้างหลวงพระ
บาง ซึ่งพิณพาทย์ถือเป็นดนตรีท่ีใช้ส าหรับพระมหากษัตริย์ พบหลกัฐานว่าพิณ
พาทย์หามแห่มีมาแล้ว ราว 362 ปี ซึ่งพิณพาทย์เข้ามายงัพระธาตพุนมในสมยั
เจ้าอนวุงศ์แห่งเวียงจนัทน์ พ.ศ. 2350 ในช่วงประเพณีนมสัการพระธาตพุนม มี
การใช้พิณพาทย์หามแห่ในขบวนเชิญพระอุปคุต และขบวนถวายพีชภาค บุญ
เสียคา่หวัของข้าโอกาสพระธาตพุนม กระทัง่พิณพาทย์หามแห่เร่ิมสญูหายจาก
พิธีกรรมแห่อุปคุตในปี พ.ศ. 2530 และในปี พ.ศ. 2561 โดยโครงการจัดตัง้
สถาบนัศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลยันครพนม ได้รือ้ฟืน้พิณพาทย์หามแห่ในงาน
นมัสการพระธาตุพนมอีกครัง้ สู่การท าวิจัยเพ่ือหาแนวทางในการฟื้นฟูและ
อนรัุกษ์พิณพาทย์หามแห่ ดงันี ้การสร้างความตระหนกัในคณุคา่ของพิณพาทย์
หามแห่ การสืบสานพิณพาทย์หามแห่ในประเพณีนมสัการพระธาตพุนม สร้าง
การเรียนรู้และบูรณาการในรายวิชาของหลักสูตร ครุศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชา
ดนตรีศกึษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยันครพนม 
 
ค าส าคัญ:  แนวทางการฟืน้ฟ,ู พิณพาทย์หามแห,่  ประเพณีนมสัการพระธาตพุนม 
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Abstract  
 

This study was conducted to unveil the history of Pinphat Hamhae 
performance and examine guidelines for restoration and conservation of 
Pinphat Hamhae in Phra That Phanom worship ceremony. Data collection 
was done through qualitative investigation based on interview sessions and 
information assembled from former recorded document.   

It was found that Pinphat Hamhae is a musical culture originated 
from central Mekong River sub-region and firstly appeared during the King 
Fah Ngum reign in Lan Xang Kingdom, Luang Prabang. Pinphat Hamhae 
was mainly performed in royal ceremony. The historical evidence indicates 
that Pinphat Hamhae had been established approximately 362 years ago. 
Pinphat Hamhae was primarily introduced to Phra That Phanom during the 
reign of Anuwong King in 1807. In Phra That Phanom worship ceremony, 
Pinphat Hamhae was performed with Phra Upakoot and Peetcha Pak 
parades. However, Pinphat Hamhae began disappearing from Phra 
Upakoot parade in 1987. In 2018, Pinphat Hamhae performance was 
relaunched in Phra That Phanom worship ceremony under Sri Kodtaboon 
Project operated by Nakhon Phanom University. This also led to the 
establishment of restoration and conservation of Pinphat Hamhae to arise the 
conservation awareness and to generate a multidisciplinary learning method 
which can be further applied in the curriculum of Music Education 
Department, Faculty of Education, Nakhon Phanom University. 
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1. บทน า 
 

ประเพณีนมสัการพระธาตพุนม หรือพิธีถวายข้าวพีชภาคและบุญเสีย
คา่หวั ในวนัขึน้ 8 ค ่า เดือน 3 ถือเป็นมรดกทางวฒันธรรม ท่ีสืบทอดมาจากอดีต 
อย่างน้อยเท่าท่ีมีหลกัฐานปรากฏ เม่ือ พ.ศ. 2157 จากจารึกวดัพระธาตพุนม 2 
ซึ่งเกิดขึน้ในสมยัอาณาจกัรศรีโคตรบูรณ์ นบัเป็นบรรพบุรุษเดิมของชาวจังหวัด
นครพนม เป็นพิธีกรรมโบราณท่ีสืบเน่ืองมาจากกลุ่มข้าโอกาสวดัพระธาตพุนม ท่ี
สืบมาแต่ครัง้อดีต (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2561: 136) ดงันัน้ เม่ือถึงข้างขึน้
เดือน 3 หรือเดือนกุมภาพนัธ์ ของทกุปี จะมีงานนมสัการพระธาตพุนม ในอดีต
จดัขึน้ 7 วนั 7 คืน ตอ่มาได้มีการเปล่ียนเป็น 9 วนั 9 คืน เพ่ือให้ประชาชนทกุหมู่
เหล่าได้มากราบขอพรและนมสัการองค์พระธาตพุนม โดยเฉพาะกลุ่มคนท่ีเรียก
ตนเองว่า “ข้าโอกาส” จะจดัพิธีกรรมถวาย “ข้าวพีชภาค” และ “เสียคา่หวั” เพ่ือ
บชูาองค์พระธาตพุนมและระลึกถึงบญุคณุของพระมหากษัตริย์ล้านช้าง อนัเป็น
พิธีกรรมท่ีปฏิบตัิสืบกันมาแต่โบราณ (สรุชยั ชินบตุร, 2556: 164) ก่อนจะมีการ
จดังานนมสัการพระธาตพุนมในทกุ ๆ ปี จะมีการจดัพิธีอาราธนาเชิญพระอุปคตุ
เถระจากฝ่ังแม่น า้โขง ขึน้มาประดิษฐานไว้ในบริเวณลานพระธาตพุนมก่อนวัน
งาน (ปัจจบุนัถือเอาวนัขึน้ 8 ค ่า เดือน 3) เพ่ือขอพึ่ง เดชานุภาพของพระอุปคุต
คุ้มครองงานให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยตลอดปลอดภัย ตามความเช่ือของ
ชาวอีสานล้านช้าง ซึง่มีความเช่ือว่าพระอปุคตุเป็นพระผู้ มีอิทธิฤทธ์ิมากเป็นท่ีย า
เกรงของมารทัง้หลาย อาศยัอยู่ใต้มหาสมุทรลึก ชาวเมืองจึงนิยมอาราธนาพระ
อุปคตุขึน้มาจากแหล่งน า้ เพราะถือว่าแหล่งน า้หรือแม่น า้ต่าง ๆ เปรียบเสมือน
มหาสมทุร (ประวิทย์ ค าพรหม, 2546: 124) พิธีกรรมดงักล่าวจึงถือได้ว่า เป็นพิธี
เปิดงานนมสัการพระธาตพุนม เพราะถกูจดัขึน้ในวนัแรก 
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ในพิธีอญัเชิญพระอปุคตุเถระ หรือวนัขึน้ 8 ค ่า เดือน 3  พิธีจะเร่ิมตัง้แต่
เวลา 06.00 นาฬิกา บริเวณท่าน า้ด่านศลุกากรอ าเภอธาตพุนม มีการตัง้ขบวน
แหเ่ร่ิมจากริมฝ่ังแมน่ า้โขงเดินเข้ามาในซุ้มประตโูขงและสิน้สดุท่ีวดัพระธาตพุนม 
จากการสืบค้นข้อมลูไมพ่บหลกัฐานท่ีระบชุดัเจนว่ามีการน าเอาวงพิณพาทย์เข้า
มาบรรเลงในขบวนแห่ตัง้แต่ พ.ศ. ใด แต่สนันิษฐานว่า อาจจะมีการน าวงพิณ
พาทย์เข้ามาร่วมบรรเลงในขบวนแห่ก่อน พ.ศ. 2530 และเร่ิมสูญหายจากการ
บรรเลงในขบวนแห่ เม่ือ พ.ศ. 2530 เน่ืองจากนักดนตรีไม่เพียงพอส าหรับการ
บรรเลง นกัดนตรีบางสว่นก็มีอายมุากและไมมี่ผู้ สืบทอด ในขบวนแหอ่ญัเชิญพระ
อปุคตุเถระ จะต้องมีไม้หามเคร่ืองดนตรีท่ีประดิษฐ์ขึน้ เป็นคานไม้ไว้ส าหรับหาม
ระนาด หามฆ้องวงใหญ่ หามตะโพน หามกลองทดั เดนิบรรเลงดนตรีร่วมในขบวน
แห่ ซึ่งในสมยัก่อนประชาชนมกัแย่งกันหามเคร่ืองดนตรีพิณพาทย์นี ้(ชุดาสมร 
ดิเรกศิลป์, 2559: 50) จากข้อมูลดงักล่าวท าให้ผู้ วิจยัเป็นห่วงศิลปวฒันธรรมวง
พิณพาทย์หามแห่เกรงว่าจะสูญหายไปจากนครพนม ซึ่งพิณพาทย์หามแห่
นับเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท่ีส าคัญในด้านดนตรีเพ่ือศาสนาในแถบ
อนภุาคลุ่มน า้โขงตอนกลาง เน่ืองจากดนตรีสามารถบอกเล่าและแสดงความเป็น
ตวัตนของชาติพนัธุ์ในแถบลุ่มน า้โขง ในเวลาเดียวกันยงัสามารถส่ือสารเนือ้หา 
สาระส าคญัของวัฒนธรรมท้องถ่ินและความเช่ือในคติท่ีแอบอิงอยู่กับวิถีพุทธ
และผี เช่น การเกรงกลวัต่อบาปกรรม และเคารพย าเกรงต่อผีบรรพบุรุษ เคารพ
ต่อพระพุทธศาสนา การยอมรับนับถือผู้ อาวุโส การช่วยเหลือผู้ ท่ีอ่อนแอกว่า 
(ชาญชยั จีรวรรณกิจ, 2529) ดงันัน้รูปแบบของการบรรเลงพิณพาทย์หามแห่ จึง
ถูกสร้างให้เป็นวฒันธรรมให้กลุ่มคนยึดถือเป็นบรรทัดฐาน จากรุ่นบรรพบุรุษสู่
รุ่นลกูหลาน เพ่ือให้เกิดความหวงแหนรักชาติและแผ่นดิน ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ให้กับวัฒนธรรมท้องถ่ิน ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท่ีส าคัญเหล่านีจ้ะต้อง
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เกิดขึน้จากการปลูกจิตส านึกให้ตระหนักรู้ทางคุณค่าของวฒันธรรมในท้องถ่ิน
ของตนเอง และรู้สกึหวงแหน สง่ผลให้เกิดแนวทางการฟืน้ฟูวฒันธรรมพิณพาทย์
หามแหท่ี่ก าลงัจะสญูหาย ให้คงอยู ่

ด้วยเหตุนี ้ผู้ วิจัยจึงเล็งเห็นประเด็นท่ีจะศึกษา เร่ือง แนวทางในการ
ฟื้นฟูและอนุรักษ์พิณพาทย์หามแห่ ประเพณีนมัสการพระธาตุพนม ให้เป็น
ข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาของดนตรีชนิดนี ้และหน้าท่ีต่อการ
บรรเลง เพ่ือเป็นพทุธบชูาตอ่พระบวรพทุธศาสนาพทุธศาสนิกชน ของประชาชน
ชาวไทยและชาวลาว สู่การบูรณาการในรายวิชาท่ีเก่ียวข้อง ของหลักสูตรครุ
ศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
เป็นการสร้างความตระหนกั และภาคภูมิใจในศิลปวฒันธรรมดนตรีแขนงนี ้ให้
คงอยูคู่พ่ระธาตพุนม สืบไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของพิณพาทย์หามแห่ท่ีใช้ส าหรับ
พิธีกรรมบญุเดือน 3 วดัพระธาตพุนม 

2. เพ่ือหาแนวทางในการฟื้นฟูและอนุรักษ์วงพิณพาทย์หามแห่ ใน
พิธีกรรมบญุเดือน 3 วดัพระธาตพุนม 
 
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 เป็นการศึกษาประวตัิศาสตร์ความเป็นมาของพิณพาทย์พระธาตุพนม 
สู่การฟื้นฟูและอนุรักษ์ให้คงอยู่ เพ่ือสร้างเอกลักษณ์ในแบบการบรรเลงพิณ
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พาทย์หามแห่ของนครพนม สู่การบูรณาการในรายวิชาท่ีเก่ียวข้อง ในหลกัสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา 4 ปี) สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม อาทิ วิชาดนตรีพืน้บ้านไทย วิชามนุษย์กับสังคมต่าง
วัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น า้โขง และ วิชาทักษะดนตรีและการแสดง 2 
สร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าในศิลปวัฒนธรรมในแบบนครพนมให้แก่
นกัศกึษา และการคงอยู่ของวงพิณพาทย์หามแหสื่บไป 
  

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

แนวทางในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์พิณพาทย์หามแห่ ประเพณีนมัสการ 

เพื่อศกึษาประวตัิความเป็นมาของพิณพาทย์
หามแหท่ี่ใช้ส าหรับพิธีกรรมบญุเดือน 3 

วดัพระธาต ุ

เพื่อหาแนวทางในการฟืน้ฟแูละอนรัุกษ์ 
วงพิณพาทย์หามแห ่ในพิธีกรรมบญุเดือน 3 

วดัพระธาต ุ

ทบทวนวรรณกรรม ทบทวนวรรณกรรม 

-  พิณพาทย์ในสมยัอาณาจกัรล้านช้าง 
   หลวงพระบาง 
-  พิณพาทย์ในสมยัอาณาจกัรล้านช้าง  
   เวียงจนัทน์ 
-  พิณพาทย์สูพ่ระธาตพุนม 

-  การสร้างความตระหนักในคณุคา่ 
   ของพิณพาทย์หามแห ่
-  การสืบสานพิณพาทย์หามแหใ่นประเพณี 
   นมสัการพระธาตพุนม 
-  สร้างการเรียนรู้พิณพาทย์หามแห ่ 
   และบรูณาการในราชวิชา 

สรุปและอภิปรายผล 
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5. ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 การวิจัย เร่ือง แนวทางในการฟื้นฟูและอนุรักษ์พิณพาทย์หามแห่ 
ประเพณีนมัสการพระธาตุพนม ได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการศึกษา
รวบรวมข้อมลูมีล าดบัขัน้ตอนดงันี ้
 
 5.1 การวิจัยเชิงเอกสาร โดยการทบทวนเอกสารงานวิจยัตา่ง ๆ ดงันี ้
  1. การวิจยัเชิงเอกสาร โดยการทบทวนเอกสารงานวิจยัต่าง ๆ 
อาทิ เอกสาร ต ารา วารสาร และเอกสารตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบับทบาทหน้าท่ี และ
ประวตัคิวามเป็นมาของพิณพาทย์พระธาตพุนม 
  2. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องโดยศึกษาจากวิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวข้อง 
เก่ียวกบัพิธีกรรมท่ีมีวงพิณพาทย์เพ่ือเป็นแนวทางเปรียบเทียบและกรอบแนวคิด
ในการศกึษาวิจยั 
 
 5.2 การเก็บข้อมูลภาคสนาม เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดย
สัมภาษณ์ จากผู้ อาวุโส ผู้ รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ น าชุมชน และประชาชนชาว 
อ าเภอธาตุพนม จ านวน 20 คน การสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์โดยผู้ เก็บ
ข้อมูลหรือผู้ สัมภาษณ์จะต้องพูดคุยซักถาม หรือสนทนากับผู้ ตอบหรือผู้ ให้
ข้อมลูตามข้อค าถามท่ีก าหนดไว้ในการสมัภาษณ์ 
  1. การสมัภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เป็นการสมัภาษณ์พูดคุย
โดยการสอบถามสถานการณ์ทัว่ ๆ ไปท่ีเก่ียวข้อง 
  2. การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็นการสัมภาษณ์กลุ่ม
ศกึษาตามแบบสมัภาษณ์ท่ีก าหนดไว้     
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  3. การสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกั เป็นการสมัภาษณ์แหลง่ข้อมลู
ท่ีมีลักษณะพิเศษโดยเฉพาะผู้ ให้ข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญผู้ รู้ในชุมชน เช่น  
นกัดนตรี หรือก านนั ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น 
  4. การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นการสัมภาษณ์นักดนตรีวงพิณ
พาทย์พระธาตพุนม ท่ีเคยมีบทบาทต่อการบรรเลงพิณพาทย์พระธาตพุนม การ
สืบทอดรวมไปถึงประเด็นทางดนตรีพิณพาทย์ท่ีเก่ียวข้อง 
 
 5.3 การสังเกตการณ์ เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้ รวบรวม
ข้อมลู จะเข้าไปท าการสงัเกตพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ผู้ รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน
และประชาชนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทัง้ในอ าเภอธาตุพนม โดยใช้ แบบสังเกต ท่ี
ก าหนดขึน้ เพ่ือแสวงหาความรู้ หรือข้อมูลท่ีจะใช้ในการวิจัยโดยตรง ซึ่งเป็น
วิธีการท่ีผู้สงัเกตได้สมัผสักบัสิ่งท่ีต้องการรวบรวมข้อมลูด้วยการสงัเกต จะท าให้
มีโอกาสได้ข้อมลูท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงมากขึน้ โดยใช้ประสบการณ์ของผู้
สงัเกตเข้าชว่ยในการเก็บรวบรวมข้อมลูมีความแมน่ย าและถกูต้องมากขึน้ 
  1. การสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยผู้วิจยัสงัเกตความเป็นอยู่
ความสมัพนัธ์ของพิณพาทย์ตอ่ชมุชน 
  2. การสงัเกตแบบมีส่วนร่วม โดยผู้วิจยัเข้าร่วมพิธีกรรมต่าง ๆ 
ท่ีพิณพาทย์มีสว่นเก่ียวข้อง  
 
 5.4 การส ารวจชุมชน เป็นการส ารวจเฉพาะเจาะจง เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ของชมุชนท่ีเป็นชมุชนเปา้หมายในด้านตา่ง ๆ 
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 5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยัได้เรียบเรียงรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกับ
วงพิณพาทย์พระธาตพุนม อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม จากการรวบรวม
ข้อมูลจากต ารา หนงัสือ งานวิจยั เอกสารต่าง ๆ และข้อมูลทางภาคสนามเพื่อ
น ามาวิเคราะห์พร้อมทัง้ปรับให้เข้ากับการใช้งานในยุคปัจจุบัน สู่การน ามา
ปฏิบัติและบูรณาการให้กับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม และบันทึกให้เป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบการ
พรรณนาเชิงวิเคราะห์  
 
6. ผลการวิจัย 
 

6.1 ประวัติความเป็นมาของพิณพาทย์หามแห่ที่ ใช้ส าหรับ
พธีิกรรมบุญเดือน 3 วัดพระธาตุพนม 

พิณพาทย์หามแห่  เป็นลักษณะของการน าวงพิณพาทย์  อัน
ประกอบด้วย ระนาดเอก ฆ้องวงใหญ่ ตะโพน กลองทัด ป่ี และ ฉ่ิง ท่ีวางนั่ง
บรรเลงกบัพืน้ มาใส่คานหามเพ่ือให้สามารถเคล่ือนท่ีบรรเลงได้ มกัใช้กบัขบวน
แห่ท่ีมีความส าคญัเช่น ขบวนแห่เกียรติยศของพระมหากษัตริย์ และขบวนแห่ท่ี
เก่ียวข้องกับพระศาสนา เป็นต้น พบได้ทั่วไปในวัฒนธรรมอนุภาคลุ่มน า้โขง
ตอนกลาง ในส่วนพิณพาทย์หามแห่ของพระธาตุพนมนัน้ผู้ วิจัยได้ศึกษาจาก
เอกสารและหลกัฐาน พร้อมกบัทัง้ตัง้สมมติฐานเพ่ือให้เห็นภาพเร่ืองราวประวัติ
ความเป็นมา ของพิณพาทย์หามแห่พระธาตพุนม ดงันี ้
 พิณพาทย์เข้ามาในอาณาจกัรล้านช้างครัง้แรกในสมยั “เจ้าฟ้างุ้ม” แห่ง
เมืองเชียงทอง ซึง่เป็นศนูย์กลางของอาณาจกัรล้านช้างในสมยันัน้ (สิลา วีระวงส์, 
2535: 67) ได้กล่าวว่า พิณพาทย์เป็นวงดนตรีท่ีใช้ในราชส านักลาว รับมาจาก



 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2563 

158 

ราชส านกัเขมร เน่ืองด้วยเจ้าฟ้างุ้มได้รับพระราชทานพระธิดาจากพระเจ้ากรุง
เขมรมีนามว่า “นางแก้วเก็งยา” เป็นอคัรมเหสี พร้อมทัง้ข้าทาสบริวารทัง้หลาย 
รวมไปถึงเคร่ืองดนตรีพิณพาทย์ ระนาด ฆ้องวง ครูและนกัดนตรีพิณพาทย์จาก
ราชส านกัเขมร จงึได้มีการวางรากฐานดนตรีราชส านกัลาว โดยมีการตัง้ต าแหน่ง
ขุนนางส าหรับควบคมุดแูลพิณพาทย์ให้สงักัดในกรมวงัของราชส านกัลาวล้าน
ช้างหลวงพระบางสืบมา ภายหลงัจากท่ีนางแก้วเก็งยาได้สร้างวัดท่ีเมืองหลวง
พระบางเป็นครัง้แรก พระนางได้รับสัง่ให้มีการฟ้อนเพ่ือเฉลิมฉลอง นบัเป็นการ
หยั่งรากพระบวรพุทธศาสนาลงในอาณาจักรล้านช้าง โดยให้มีการน าวงพิณ
พาทย์ท่ีน ามาจากราชส านกัเขมรมาบรรเลงประกอบการฟ้อนนางแก้ว ละครพระ
ลกัษณ์พระราม การแสดงดงักล่าวจึงด าเนินไปเพ่ือการบชูาพืน้ท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ หาใช่
เพ่ือความบนัเทิง (ศภุชยั สิงห์ยะบุศย์, 2553: 30-31) บทบาทของพิณพาทย์ใน
สมัยของอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบางจึงเป็นไปเพ่ือรับใช้สถาบัน
พระมหากษัตริย์เป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงถึงบารมีของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ในสมัยนัน้ ในส่วนการรับใช้พระศาสนา พิณพาทย์ถือว่าเป็น
การบชูาสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ โดยใช้เสียงของวงพิณพาทย์เป็นส่ือกลางในการบูชา
เทวดาท่ีปกปักรักษา พระบวรพุทธศาสนา เน่ืองด้วยความเช่ือดัง้เดิมของชาว
หลวงพระบาง คือการนบัถือผี สาง เทวดา จงึมีการผสมผสานกนัอย่างลงตวั ของ
วฒันธรรมผีและพทุธ สนันิษฐานได้ว่า น่าจะมีการใช้พิณพาทย์เพ่ือศาสนา โดย
ให้มีการบรรเลงพิณพาทย์ในทกุวนัพระ 15 ค ่า ในสมยันีเ้อง 
 ในสมยัของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้ทรงน าพาประชาชนย้ายราชธานี
ของอาณาจักรล้านช้าง จากเมืองเชียงทอง (หลวงพระบาง) มายังเมือง
เวียงจันทน์ และได้สถาปนาเมืองเวียงจันทน์ให้เป็นเมืองหลวงของอาณาจักร
ล้านช้าง ในปี พ.ศ. 2103 (สุรศกัดิ์ ศรีส าอาง, 2554: 88) ท าให้ศิลปะวิทยาการ
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ตา่ง ๆ ลงมาพร้อม รวมไปถึง ดนตรีพิณพาทย์ราชส านกั ซึง่พบหลกัฐานในบนัทึก
ของท่านวสุตอป ทตูการค้าชาวฮอลแลนด์ ท่ีได้เดินทางเข้ามาในกรุงเวียงจนัทน์
ในชว่ง พ.ศ. 2204-2205 จากข้อความท่ีได้พรรณนาดงันี ้

“ตอนเช้าวนัที ่16 พฤศจิกายน ทางส านกัพระราชวงั ส่งช้างมา
หลายเชือก เพื่อต้อนรับเอาสาสน์ของท่านนายพลดิอาแมน สาสน์นัน่
เอาใส่ถุงทองค าหลงัช้างตวัที่ 1 ซ่ึงเดินไปก่อนตวัอื่น ๆ พวกข้าพเจ้าข่ี
ช้างคนละเชือก พวกข้าพเจ้าได้เดินไปตอนหน้าพระราชวงั ทัง้สองฟาก
ทางมีทหารเดินเป็นแถว พวกข้าพเจ้ามาทางเบื้องหลงัพระราชวงั อยู่บน
หวัช้างเราเห็นเมืองซ่ึงมีก าแพงล้อมรอบสูงประมาณคร่ึงตวัคนที่ก าลงัขี่
หลงัช้าง เมื่อมองจากหวัช้างเลียบมาที่ตีนก าแพงนัน้ มีคลองใหญ่ซ่ึง
เต็มไปด้วยน ้าไม่สะอาด ทัง้มีหญ้าเกิดข้ึนเต็มบริเวณนัน้ จากก าแพงไป
ประมาณ ¼ ไมล์ พวกเราไปถึงบริเวณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ามหา
ชีวิต จะได้ทรงกรุณารับสาสน์ พวกเราได้ลงจากหลงัช้าง ได้เข้าไปในที่
พกั ซ่ึงได้จัดต้อนรับพวกข้าพเจ้า เพื่อรอให้ท่านเข้าเฝ้า รอบพานของ
พวกข้าพเจ้านัน้ พวกเสนาอ ามาตย์ก็มีพานของเขาเหมือนกัน และมี
ขบวนทหาร ขบวนช้าง และม้า มีเสียงครึกคร้ืน และไป ๆ มา ๆ สบัสน
เทียบได้ราวกับกองทัพของเจ้าออลังเซอร์ (Prince d’orange)พวก
ข้าพเจ้ารออยู่ 1 ชัว่โมงแล้ว เจ้าชีวิตเสด็จอยู่บนช้างเผือกก็เดินผ่านมา
ต่อหน้าพวกข้าพเจ้า พวกข้าพเจ้าก็ท าอย่างทุกคนท า คือ นัง่คุกเข่า
หน้าหนัไปหาขบวนแห่ พระองค์ทรงปรากฏว่ายงัหนุ่มอายุเพียง 23 ปี 
เท่านัน้ ตรงหน้าช้างเผือกมีทหาร 300 คน ถือปืนเดินน าหน้ามาก่อน 
หลงัช้างเผือกอีกหลายตวับรรทกุทหาร ถดัไปนัน้มีพวกดนตรี ถดันัน้อีก
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มีทหาร 300 คน ถดัทหารนั้นไปมีช้าง 16 เชือก มีมเหสี 5 องค์ ข่ีมา
ดว้ย เมื่อขบวนแห่ผ่านไปแลว้พวกข้าพเจ้าก็กลบัทีพ่กัข้าพเจ้า” 

(อ้างถึงใน มหาค า จ าปาแก้ว มณี และคณะ, 2539: 116) 
 

 จากข้อความดงักล่าวท าให้สนันิษฐานได้ว่า บทบาทของวงพิณพาทย์
หามแห่ แสดงถึงพระเกียรติและบารมีของสถาบนัพระมหากษัตริย์ โดยใช้พิณ
พาทย์หามแห่ในขบวนเกียรติยศเพ่ือส่ือถึงพระราชอ านาจของกษัตริย์และส่ือถึง
ความศกัดิ์สิทธ์ิของขบวนเกียรติยศ นอกจากนัน้แล้วท่านวสุตอป ทตูการค้าชาว
ฮอลแลนด์ ยงักลา่วถึงการละเล่นต้อนรับในตอนกลางคืน ดงันี ้

“เมื่อตะวันตกดินแล้ว มหาดเล็กน าเสื่อมาปูในที่เดิมเอา
ตะเกียงมาจุด มีนางสนม 4 นาง มีแต่สาวรุ่น ๆ นุ่งเคร่ืองแปลก
ประหลาดออกมาฟ้อนเป็นเวลา 1 ชัว่โมง แล้วทกุคนก็ได้รับรางวลัเป็น
ผ้าเพียงคนละ 1 ผืน สีขาว สีเหลือง ต่อจากนั้นก็มีผู้หญิงคนหน่ึง
ออกมาฟอ้นร าอีก มีหางนกยูง ทา้ยทีส่ดุก็มีการจุดบัง้ไฟ” 

(อ้างใน มหาค า จ าปาแก้วมณี และคณะ, 2539: 117) 
 

จากข้อความดงักล่าวท าให้สันนิษฐานได้ว่า น่าจะเป็นการแสดงโขน
ละคร เพราะการแสดงชดุท่ี 1 ใช้เวลา 1 ชัว่โมง แตกตา่งจากการฟ้อนทัว่ไปซึ่งไม่
น่าจะใช้เวลานานขนาดนัน้  และการแสดงชดุท่ี 2 เป็นการฟ้อนหางนกยงู ซึ่งการ
แสดงในชดุแรกนัน้ นา่จะใช้พิณพาทย์ประกอบการแสดง 

ข้อความของท่านวสุตอปทัง้ 2 นัน้ ท าให้ทราบถึงบทบาทของพิณพาทย์
ท่ีมีต่อสถาบนัพระมหากษัตริย์ ว่าเป็นเคร่ืองเกียรติยศในการแสดงถึงพระราช
อ านาจและพระบารมี รวมไปถึงการสร้างความศักดิ์สิทธ์ิให้กับสถาบัน
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พระมหากษัตริย์อีกด้วย ในทางพระศาสนา พิณพาทย์มีบทบาทเป็นดนตรี
ประกอบพิธีกรรม ท่ีมีสถาบนัพระมหากษัตริย์เข้าไปเก่ียวข้อง เช่น การบรรเลง
พิณพาทย์ในขบวนของเจ้ามหาชีวิตครัง้เสด็จท าบุญท่ีวดั และการบรรเลงดนตรี
เพ่ือบชูาพระพทุธศาสนา ในทกุวนัศีล 15 ค ่า นอกจากนัน้แล้วพิณพาทย์ในยุคนี ้
เร่ิมน ามาใช้เพ่ือความบันเทิง เช่น ประกอบการแสดงโขนละคร และการฟ้อน 
ตา่ง ๆ เป็นท่ีทราบแนช่ดัว่า มีพิณพาทย์หามแหใ่นปี พ.ศ. 2204 ประมาณ 362 ปี
มาแล้ว หรืออาจมีมานานกวา่นัน้หากแตย่งัขาดหลกัฐานท่ีแนช่ดั 

ในสมัยเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ ทรงท านุบ ารุงพระศาสนาวัดวา
อารามและยงัโปรดปรานในด้านศิลปะดนตรีเป็นอย่างยิ่ง บ้านเมืองมีกิจกรรม
ด้านดนตรี เช่น เม่ือครัง้ทรงรับสัง่ให้มีการจดัสร้าง กลอง ฆ้อง ฉ่ิง ฉาบ ถวายวดั
ศรีสะเกศ และเม่ือก่อสร้างเสร็จสิน้แล้ว ได้จดัให้มีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่
รอบพระราชวงัถึง 3 วนั 3 คืน นอกจากนัน้ยงัปรากฏอีกว่าเม่ือการแสดงเสร็จสิน้ 
เจ้าอนวุงศ์ได้ประทานเงินแก่ผู้แสดงมหรสพทกุฝ่ายทัง้ดนตรีและการละเล่นอ่ืน ๆ 
(เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี, 2560: 33-34) พิณพาทย์ในสมัยของเจ้าอนุวงศ์จึงมี
ความส าคัญในด้านดนตรีมหรสพสมโภช เพ่ือสร้างความบันเทิงและความ
ศักดิ์สิทธ์ิให้กับพระศาสนา ใน พ.ศ. 2350-2356 พระองค์ได้เสด็จมาท าการ
บูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุพนม ครัง้นัน้เจ้าอนุวงศ์ได้ท าฉัตรใหม่ด้วยทองค า
ประดบัเพชรพลอยจ านวน 200 เม็ด เม่ือท าฉัตรเสร็จสิน้แล้ว จึงท าพิธีพุทธา- 
ภิเษกยกฉัตรขึน้สู่ยอดองค์พระธาตพุนม พร้อมทัง้ถวายครูดนตรี นกัดนตรีและ
เคร่ืองดนตรีพิณพาทย์เคร่ือง 5 ท่ีน ามาจากราชส านกัเวียงจนัทน์ให้ประจ าอยู่ท่ี
วดัพระธาตุพนม (ชุดาสมร ดิเรกศิลป์, 2559: 40) เพ่ือใช้บรรเลงถวายองค์พระ
ธาตพุนม และใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพระธาต ุเชน่ การบรรเลงในทุก
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วนัศีล การเวียนเทียนรอบองค์พระธาต ุและกิจกรรมส าคญัทางศาสนา เป็นต้น 
ถือเป็นการน าวฒันธรรมพิณพาทย์เข้ามาสูพ่ระธาตพุนม 

มีการใช้พิณพาทย์หามแห่ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับพระ
ธาตพุนมเป็นประจ าทกุปี ดงับนัทึกการตรวจราชการมณฑลของเจ้าพระยาด ารง
ราชานภุาพ เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2449 ดงันี ้“...เวลาบา่ย 4 โมงราษฎรแห่
ปราสาทผึง้และบ้องไฟเป็นกระบวนใหญ่เข้าประตูศาลาเจดีย์ ณ ตะวันตก
ประทกัษิณองค์พระธาตสุามรอบ กระบวนแห่นัน้คือผู้ชายและเด็กเดินข้างหน้า
หมู่บ้านหนึ่งแล้วมีพิณพาทย์ ต่อไปถึงบุษบกมีเทียนขีผ้ึง้ใหญ่ 4 เล่ม ในบุษบก
แล้วมีรถบัง้ไฟต่อมามีปราสาทผึง้ คือ แต่งหยวกกล้วยเป็นรูปปราสาทแล้วมี
ดอกไม้ท าด้วยขีผ้ึง้เป็นเคร่ืองประดบัประดาอย่างกระจาดผ้า ห้อยด้วยไส้เทียน
และไหมเข็ด เม่ือขบวนแห่เวียนครบสามรอบแล้วน าปราสาทผึง้ไปตัง้ถวายพระ
มหาธาต ุราษฎรก็นัง่ประชมุกันเป็นหมู่ ๆ ในลานพระมหาธาต ุคอยข้าพเจ้าจุด
เทียนนมสัการแล้วรับศีลด้วยกัน พระสงฆ์มีพระครูวิโรจน์รัตโนบลเป็นประธาน
เจริญพระพทุธมนต์เวลาค ่ามีการเดินเวียนเทียนและจุดบ้องไฟดอกไม้พุ่มและมี
เทศน์กัณฑ์หนึ่ง...” (อ้างถึงใน ประวิทย์ ค าพรหม, 2546: 65) บนัทึกดงักล่าว
แสดงให้เห็นถึงวฒันธรรมการใช้พิณพาทย์หามแห่ส าหรับประเพณีแห่ปราสาท
ผึง้เพ่ือถวายแด่องค์พระธาตพุนม จึงไม่แปลกท่ีประเพณีนมสัการพระธาตุพนม 
(พิธีอญัเชิญพระอปุคตุ) หรือพิธีถวายข้าวพีชภาคและบญุเสียค่าหวั ในวนัขึน้ 8 
ค ่า เดือน 3 จะมีพิณพาทย์หามแห่เร่ือยมา และมีการพฒันาปรับเปล่ียนมาเร่ือย 
จากการหามแห่ สู่การน ามาใส่รถป่ันสามล้อ เพ่ือให้เข้ากับยุคสมัย จนกระทั่ง 
พ.ศ. 2530 เป็นต้นมาพิณพาทย์หามแห่เร่ิมสูญหายไปจากพิธีอญัเชิญพระอุป
คตุ ในประเพณีนมสัการพระธาตพุนม 
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6.2 แนวทางในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์วงพิณพาทย์หามแห่ ใน
พธีิกรรมบุญเดือน 3 วัดพระธาตุพนม 
 พิณพาทย์หามแห่ในพิธีอญัเชิญพระอุปคตุ ประเพณีนมสัการพระธาตุ
พนม อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีจุดเร่ิมต้นของการฟื้นฟูขึน้ในปี  
พ.ศ. 2561 โดยการน าของโครงการจัดตัง้สถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม ขณะนัน้ ร่วมกับ 
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์ อดีตคณบดีคณะวัฒนธรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้ความสนใจในศิลปวัฒนธรรมแขนงนี ้
และพยายามท่ีจะรือ้ฟืน้ให้คืนกลบัมาอีกครัง้ในงานพิธีอัญเชิญพระอุปคตุ งาน
นมสัการพระธาตพุนม ประจ าปี พ.ศ. 2561 จึงมีแนวคิดน าวงพิณพาทย์หามแหท่ี่
สูญหายไปตามกาลเวลา มาปรับใช้เป็นดนตรีเพ่ือแห่ปราสาทผึง้และแห่พระอปุ
คุตเป็นปีแรก โดยการน าของท่านอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมใน
ขณะนัน้ ได้เชิญผู้วิจยัและทีมงาน มาร่วมวางแผนเพ่ือฟืน้ฟูวงพิณพาทย์หามแห่
ขึน้ และได้ใช้ในขบวนแห่ปราสาทผึง้ ของมหาวิทยาลยันครพนมเป็นครัง้แรก ใน
วนัท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยใช้แหจ่ากทา่น า้ดา่นศลุกากร ริมฝ่ังแมน่ า้โขง ไป
ยงัวดัพระธาตพุนมวรมหาวิหาร และได้แหบ่รรเลงรอบองค์พระธาตพุนม 3 รอบ  
 
 
 
 
 
 
 



 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2563 

164 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 พิณพาทย์หามแห่ประเพณีนมสัการพระธาตพุนมประจ าปี พ.ศ. 2561 
ที่มา: เฉลมิพล อะทาโส 

 

 แนวทางในการฟื้นฟูพิณพาทย์หามแห่และอนุรักษ์สืบสานให้อยู่คู่
ประเพณีนมัสการพระธาตุพนมในปัจจุบันพบว่า การสร้างความตระหนักใน
คณุคา่ของพิณพาทย์หามแห ่การสืบสานพิณพาทย์หามแห่ในประเพณีนมสัการ
พระธาตุพนม และบูรณาการในรายวิชาของหลักสูตร ครุศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยันครพนม โดยให้ชมุชนเป็น
แกนกลาง ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย วัด และชุมชนในเขต
อ าเภอธาตพุนม มีรายละเอียดดงันี ้  

6.2.1 การสร้างความตระหนักในคุณค่าของพิณพาทย์
หามแห่ มีการเรียบเรียงประวตัิความเป็นมาของพิณพาทย์หามแห่ในวฒันธรรม
อนุภาคลุ่มน า้โขงตอนกลาง สร้างความเช่ือมโยงท่ีบูรณาการในศาสตร์ต่าง ๆ 
เช่น ประวตัิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สงัคมศาสตร์ และมานษุยวิทยา สู่การบรูณาการ
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ในรายวิชาท่ีเก่ียวข้องกับศาสตร์ดงักล่าว เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
วฒันธรรมในอนภุูมิภาคลุ่มน า้โขงตอนกลาง ให้นกัศกึษาเกิดความตระหนกัและ
เห็นคณุคา่ จากความเช่ือมโยงทางสงัคมและวฒันธรรม น าไปสู่ความภาคภูมิใจ
ในวฒันธรรมท้องถ่ิน และเผยแพร่ให้กับผู้ ท่ีสนใจ โดยสอดแทรกในบทเรียน ท่ี
เก่ียวข้องในรายวิชาตา่ง ๆ เชน่ รายวิชาดนตรีพืน้บ้านไทย และรายวิชามนุษย์กับ
สงัคมวฒันธรรมในอนุภาคลุ่มน า้โขง ซึ่งทัง้ 2 รายวิชานี ้นกัศึกษาจะได้เรียนรู้
เก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณี ความเช่ือมโยงของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์  โดยให้
ประวตัิศาสตร์เป็นตวัเช่ือม และโยงเข้าหาประเพณีในท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องกับพระ
ธาตพุนมเพราะถือว่าเป็นศนูย์กลาง ทางความเช่ือและจิตวิญญาณของผู้คนใน
อนภุาคลุม่น า้โขงตอนกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 การฝึกปฏิบตัิพิณพาทย์พร้อมการบรรยายประวตัิความเป็นมา 
ที่มา: เฉลมิพล  อะทาโส 
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  6.2.2 การสืบสานพิณพาทย์หามแห่ในประเพณีนมัสการ
พระธาตุพนม โดยสร้างการมีสวนร่วมขององค์กรต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลยั วดั 
หน่วยงานราชการ และชุมชน โดยใช้ประเพณีเป็นแกนกลางในการสร้างองค์
ความรู้ เพ่ือเผยแพร่ให้คนทั่วไปได้รับรู้จากการลงมือปฏิบัติ โดยเร่ิมจาก
นกัศกึษามีสว่นร่วมในการสร้างองค์ความรู้ของพิณพาทย์ ดงันี ้
  1. สร้างความเข้าใจเก่ียวกับการบรรเลงพิณพาทย์ ให้กับ
นกัศึกษา โดยให้นักศึกษาทุกคนเรียนรู้ทักษะของการบรรเลงพิณพาทย์ในบท
เพลงท่ีใช้หามแห่ เป็นการเรียนรู้ในภาคปฏิบัติเพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับ
นกัศกึษา ดงันี ้        
   1) การฝึกทกัษะฆ้องวงใหญ่ นกัศกึษาจะได้เรียนรู้การ
ตีฆ้องวงใหญ่ โดยเร่ิมจากขัน้พืน้ฐานไปสู่ แบบฝึกหดัการตีฆ้อง จนถึงบทเพลง
แขกบรเทศ ชัน้เดียว เพ่ือพฒันาทกัษะการบรรเลงและสร้างความเข้าใจในระบบ
ของดนตรีพิณพาทย์ให้กบันกัศกึษา 
   2) นกัศึกษาจะได้เรียนรู้เพลงกลม ซึ่งถือว่าเป็นเพลง
หน้าพาทย์ มีบทบาทใช้ในการเดินทพั หรือการเสด็จมาของเทวดาผู้สูงศกัดิ์ ใน
ส่วนลาวล้านช้างใช้ในขบวนเสด็จของเจ้ามหาชีวิต ซึ่งนักศึกษาทุกคนจะต้อง
เรียนในบทเพลงนี ้
   3) การฝึกซ้อมบทเพลงกลม โดยนกัศึกษาจะบรรเลง
ท านองฆ้องวงใหญ่ โดยมีอาจารย์ตีท านองระนาดเอก และให้นกัศึกษาท่ีไม่ได้
บรรเลงฆ้องวงใหญ่ ฝึกตีฉ่ิง ฉาบเล็ก กรับ กลองทดั และตะโพน เพ่ือสร้างความ
เข้าใจในการบรรเลงวงพิณพาทย์ 
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   4) คัดเลือกนักศึกษาท่ีมีความเหมาะสมในการตี
ระนาดเอก และเป่าป่ี โดยอาศยัการสงัเกต ทัง้จากความสนใจของนกัศึกษาและ
ทกัษะการบรรเลงของนกัศกึษา 
   5) ฝึกทักษะการบรรเลงระนาดเอกและป่ีในให้กับ
นกัศกึษา โดยการแยกฝึกและนดัเรียนรู้นอกเวลา เชน่ เวลา 19.00 เป็นต้นไป 
   6) นกัศึกษาซ้อมวงพิณพาทย์ ในบทเพลงกลมวันละ 
5-10 รอบ โดยเล่นวนไปจนกว่าจะครบรอบตามท่ีได้ตกลงกันไว้ เพ่ือสร้างทกัษะ
ความช านาญในการบรรเลงพิณพาทย์ให้กับนกัศึกษา เม่ือนกัศกึษาเร่ิมมีทกัษะ
ในการบรรเลงพิณพาทย์แล้ว จะตอ่เพลงสองชัน้และเพลงท่ีใช้ในพิธีกรรมให้กับ
นกัศกึษา เชน่ เพลงมหาฤกษ์ ทางไทย เพลงมหาชยั ทางไทย เพลงเหาะ ฯลฯ  
  2. พฒันาความรู้และทกัษะการบรรเลงพิณพาทย์หามแห่ให้กับ
นักศึกษา โดยให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติตัง้แต่ขัน้ตอนการเตรียมพิณพาทย์
หามแหไ่ปจนถึงการบรรเลงพิณพาทย์หามแห ่ดงันี ้
   1) นกัศกึษาจะได้เรียนรู้องค์ประกอบของเคร่ืองดนตรี
ท่ีใช้ในวงพิณพาทย์หามแห่ โดยการศึกษาจากภาพถ่ายโบราณ เพ่ือน ามา
เทียบเคียงและประยุกต์ให้เข้ากับปัจจุบนั และให้ใกล้เคียงกับรูปแบบเดิมมาก
ท่ีสดุ ซึง่ประกอบไปด้วย ระนาดเอก ตะโพน ฆ้องวงใหญ่ กลองทดั ฉ่ิง ป่ี และฉาบ
เล็ก ดงัภาพประกอบด้านล่าง 
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ภาพที่ 4 พิณพาทย์หามแหใ่นรูปแบบล้านช้าง  ที่มา: Grant Evans, 2009: 325. 
 
  จากภาพท่ี 4 จะเห็นได้ว่าพิณพาทย์หามแห่มีคานหาม 2 ตอน 
ฝ่ังซ้าย จะเป็นระนาดเอกอยูห่น้า ฆ้องวงอยูห่ลงั สว่นฝ่ังขวา ตะโพนอยูห่น้า กลอง
ทดัอยู่หลงั ส่วนเคร่ืองดนตรีท่ีมีขนาดเล็ก สามารถถือบรรเลงในมือได้ เช่น ป่ี ฉ่ิง 
ฉาบ และกรับ สนันิษฐานวา่อาจเดนิอยูก่ลางระหวา่ง คานหามทัง้ 2 ตอน หรือเดนิ
ตามหลังคานหามก็เป็นได้ นอกจากรูปแบบผังของพิณพาทย์หามแห่ในแบบ
ดงักลา่วแล้ว ยงัมีการพบพิณพาทย์หามแหใ่นรูปแบบอ่ืนเชน่กนั ท าให้สนันิษฐาน
ได้วา่ พิณพาทย์หามแหอ่าจจะไมมี่รูปแบบเฉพาะเจาะจง แตอ่าจปรับเปล่ียนให้มี
ความเหมาะสมตามสถานการณ์และบริบทของสถานท่ี ดงัภาพท่ี 5  
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ภาพที่ 5 พิณพาทย์ในขบวนแห่กฐินหลวง ณ วดัองค์ตือ้ กรุงเวียงจนัทน์ 

ที่มา: อ้างใน เฉลมิศกัดิ์ พิกุลศรี, 2559: 78. 

 
  จากภาพท่ี 5 จะเห็นได้ว่ามีคานหามพิณพาทย์เพียงตอนเดียว
โดยมี ระนาดเอกอยู่หน้า ถดัมาเป็นตะโพน ฆ้องวง และ กลองทดัตามล าดบั ใน
ส่วนเคร่ืองดนตรีชิน้เล็ก เช่น ป่ี ฉ่ิง ฉาบ และกรับ จะเดินบรรเลงไปพร้อม ๆ 
ด้านข้างคานหาม ดังในภาพท่ีคนเป่าป่ี จะเดินอยู่ข้างคานหามตรงกับคนตี
ระนาดเอก เป็นต้น ในสว่นของพิณพาทย์หามแหท่ี่ผู้วิจยัได้รือ้ฟืน้ขึน้มานัน้ ได้ใช้
รูปแบบคานหาม 2 ตอน โดยคานหามฝ่ังซ้ายจะให้ ระนาดเอกอยู่หน้า กลองทดั
อยู่หลงั ฝ่ังขวา ตะโพน อยู่หน้า ฆ้องวงใหญ่อยู่หลงั ในส่วนเคร่ืองดนตรีชิน้เล็ก 
เชน่ ป่ี ฉ่ิง และ ฉาบ ให้เดินอยูร่ะหว่าง คานหาม ดงัภาพท่ี 6 
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     ด้านหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ด้านหลงั 
 

ภาพที่ 6 ผงัวงพิณพาทย์หามแห่  ที่มา: เฉลมิพล อะทาโส 
 

จากภาพท่ี 6 เป็นผงัพิณพาทย์หามแห่ท่ีผู้ วิจยัได้รือ้ฟืน้ขึน้มา 
ซึ่งยึดตามแบบพิณพาทย์หามแห่ในภาพท่ี 3 เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์
และบริบทของสถานท่ี โดยเม่ือพิณพาทย์หามแห่อยู่ในบริเวณถนน จะเคล่ือนดงั
ในภาพท่ี 5 เม่ือพิณพาทย์จะต้องเดินลอดซุ้มประตโูขง เพ่ือเข้าไปในเขตวัดพระ
ธาตพุนม และเดนิประทกัษิณรอบองค์พระธาตพุนม 3 รอบนัน้ จะต้องแปลขบวน
เป็นตอนเดียว เพ่ือให้สามารถเคล่ือนลอดซุ้มประตูโขง และเคล่ือนรอบบริเวณ
องค์พระธาตพุนมได้ ดงัภาพท่ี 7  
 
 
 

ระนาดเอก 

 
กลองทดั 

ฉ่ิง 

ป่ินใน 

ฉาบ 

ตะโพน 

 
ฆ้องวงใหญ่ 
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ภาพที ่7 การแปรขบวนพิณพาทย์หามแห ่  
ที่มา: เฉลมิพล อะทาโส 
 

จากภาพท่ี 7 จะเห็นได้ว่า เม่ือแปร
ขบวนแล้ว พิณพาทย์หามแห่จะมีขบวนยาวขึน้ 
ขนาดหน้าวงจะแคบลง ท าให้สามารถเดินลอด
ซุ้ มประตูโขน วัดพระธาตุพนม และสามารถ
เคล่ือนขบวนพิณพาทย์รอบองค์พระธาตุพนม
ได้ ซึ่งเหตผุลท่ีให้ระนาดเอกอยู่คนละข้างของ
คานหามกับฆ้องวงใหญ่ และตะโพนอยู่คนละ
ข้างของคานหามกับกลองทัด โดยให้ป่ีเป็น
แกนกลาง เน่ืองจากเม่ือมีการแปรขบวนแล้ว 
เสียงของเคร่ืองด าเนินท านอง เช่น ระนาดเอก 
ป่ี และฆ้องวงใหญ่ จะมีเสียงเบา เพราะใน
ปัจจบุนัสาธุชนท่ีเข้าร่วมงานนมสัการพระธาตุ
พนมมีจ านวนมาก และมีการใช้เคร่ืองเสียงของ
โฆษกและเคร่ืองเสียงของวงกลองยาว อาจท า
ให้เคร่ืองด าเนินท านองของพิณพาทย์หามแห่

คือ ระนาดเอก ป่ี และฆ้องวงใหญ่ ไม่ได้ยินซึ่งกันและกัน ดงันัน้เวลาแปรขบวน 
จึงให้เคร่ืองด าเนินท านองอยู่คนละคานหาม ในส่วนกลองทัดให้อยู่คานหาม
เดียวกนักับระนาดเอก โดยให้อยู่ด้านหลงั เพราะเม่ือแปรขบวนแล้วกลองทัดจะ
อยู่ตรงกลางพอดี เพ่ือให้เสียงของกลองทดั ท่ีมีความดงักงักาลและให้จงัหวะบท

ป่ี 
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เพลงท่ีแม่นย า สามารถให้จังหวะได้ทัง้ระนาดเอกท่ีอยู่หน้า ป่ีท่ีอยู่กลาง และ
ฆ้องวงใหญ่ท่ีอยู่หลงั ท าให้เคร่ืองด าเนินท านองทัง้หมดสามารถจบัจงัหวะและ
บรรเลงไปพร้อมกนัได้อยา่งลงตวั 
   2) ขัน้เตรียมอุปกรณ์ เช่น ไม้ไผ่ ลวด เชือก เล่ือย มีด 
คีมตดัลวด ฯลฯ ในการเลือกไม้ไผ่ นกัศึกษาต้องค านวณความยาว ของการจัด
วางผังของเคร่ืองดนตรี และขนาดของไม้ไผ่ท่ีจะรองรับน า้หนักเคร่ืองดนตรี 
รวมถึงขนาดไม้ไผท่ี่จะน ามาเป็นคานหาม 
   3) นกัศกึษามดัคานหามเคร่ืองพิณพาทย์ โดยใช้ลวด
ในการมดัด้านในก่อนท่ีจะใช้เชือกมนัปิดอีกชัน้หนึ่ง เพ่ือความสวยงามและแน่น
หนาของคานหาม ในขณะท่ีมดัให้ใช้เคร่ืองพิณพาทย์ตัง้ตามต าแหน่งเพ่ือให้การ
มดัและการตดัไม้ไผมี่ความพอดี 
   4) มัดเคร่ืองพิณพาทย์เข้ากับคานหาม โดยใช้เชือก
มัดยึดเคร่ืองพิณพาทย์กับคานหามให้แน่น เพ่ือป้องกันการหลุด เพราะขณะ
เคล่ือนขบวนบรรเลงพิณพาทย์ คานหามจะมีการเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา 
   5) ใช้ผู้ หามทัง้หมด 16 คน เม่ือพร้อม ให้นักศึกษา
ซ้อมการบรรเลงในรูปแบบการหามและเดินบรรเลง โดยให้หามไปรอบบริเวณ
สนามหรือบริเวณถนน ในมหาวิทยาลัย และให้บรรเลงพิณพาทย์เพลงกลมไป
พร้อม เพ่ือเป็นการฝึกซ้อมและสร้างความคุ้นชินในการบรรเลงพิณพาทย์หามแห่ 
ดงัภาพท่ี 7-8 
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173 แนวทางในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์พิณพาทย์หามแห่:  
ประเพณีนมัสการพระธาตุพนม 

 
 
 
 
 
 
ภาพที ่8-9 นกัศกึษาฝึกซ้อม 
พิณพาทย์หามแห ่  
ที่มา: เฉลมิพล อะทาโส 

 
 
 
 
 
 

  3. สร้างการมีสว่นร่วมของวงพิณพาทย์ ในพิธีตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กับพระธาตุพนม เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับ หน่วยงาน ชุมชนและวัด โดยการน า
นักศึกษาออกท าการแสดงพิณพาทย์ในพิธีส าคัญ และเป็นการสร้างความ
ภาคภูมิใจให้กบันกัศึกษาท่ีได้ออกท าการแสดง ซึ่งทางผู้วิจยัได้น าวงพิณพาทย์
เข้าร่วมพิธีกรรมตา่ง ๆ เพ่ือสร้างการมีสว่นร่วมและการยอมรับในระดบัองค์กร วดั 
ชุมชน และมหาวิทยาลัย โดยอาศยัพิธีกรรม เป็นแกนกลาง เช่น การน าวงพิณ
พาทย์ไปบรรเลงในพิธีหลอมทองค า พิธีพุทธาภิเษกสมโภชยอดปลีทองค าพระ
ธาตพุนม และพิธียกยอดทองค าพระธาตพุนมทัง้ 2 รอบ ดงัภาพท่ี 10-11  
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ภาพที่ 10-11 นกัศกึษาบรรเลงพิณพาทย์ในพิธีหลอมทอง 
และยกยอดปลีทองค า ณ วดัพระธาตพุนม  ที่มา: เฉลมิพล อะทาโส 

 
  ในส่วนการสร้างการมีส่วนร่วมของพิณพาทย์หามแห่ ผู้วิจยัได้
น าพิณพาทย์หามแห่เข้าร่วมพิธีกรรมส าคญัของทางวดัพระธาตพุนม เพ่ือสร้าง
การมีส่วนร่วมให้กับวงพิณพาทย์ และสร้างการยอมรับในระดับ หน่วยงาน 
ชุมชน และวัด โดยการท างานร่วมกันอย่างสอดผสาน เช่น การติดต่อ
ประสานงานกับคณะกรรมการวดั คณะกรรมการจดังาน การประชุมวางแผนใน
การจดังานร่วมกบัหน่วยงาน และองค์กรท่ีเก่ียวข้อง และด าเนินพิธีการในงานให้
มีความสมบูรณ์ ซึ่งผู้วิจยัได้น ากิจกรรมท่ีพิณพาทย์หามแห่เข้าร่วมในพิธีต่าง ๆ 
รายละเอียดดงัตารางท่ี 1 
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175 แนวทางในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์พิณพาทย์หามแห่:  
ประเพณีนมัสการพระธาตุพนม 

ตารางท่ี 1 พิณพาทย์หามแห่ในพิธีกรรม 

  
 

ครัง้ที่ / วันที่ 
ช่ือกิจกรรม 

หน่วยงานที่เข้าร่วม ความส าคัญ 
 

ครัง้ท่ี 1 
วนัท่ี 7 กนัยายน 62 

 
พิธียกยอดน า้ค้างทองค า 

ดอกบวัทองค า 
และกระดิ่งทองค า 
พระธาตพุนม 

- วดัพระธาตพุนมวรมหาวิหาร 
- คณะกรรมการวดั 
- คณะกรรมการจดังาน 
- หน่วยงานราชการ จ.นครพนม 
- มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
- มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
- มหาวทิยาลยันครพนม 
- พทุธศาสนิกชน 

ประวัติศาสตร์การหุ้ มทองค า
ยอดพระธาตุพนมครัง้ท่ี 1 และ
เป็นพิธี ท่ี ร่วมแรงร่วมใจของ
คณะศรัทธาต่อพระธาตุพนม
ในการบูรณะ และน าทองค า
หุ้มยอดพระธาตุพนม ในส่วน
ยอดน า้ ค้ าง  ดอกบัว  และ
กระดิง่ทองค า  

 

ครัง้ท่ี 2 
วนัท่ี 25 มกราคม 63 

 
พิธียกยอดปลีทองค า 

พระธาตพุนม 

- วดัพระธาตพุนมวรมหาวิหาร 
- ธนาคารออมสิน 
- บริษัททพิยประกนัภยั 
- คณะกรรมการวดั 
- หน่วยงานราชการ จ.นครพนม 
- มหาวทิยาลยัของแก่น 
- มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
- มหาวทิยาลยันครพนม 
- พทุธศาสนิกชน  

ประวัติศาสตร์การหุ้ มทองค า
ยอดปลีพระธาตุพนม ครัง้ที่ 2 
และเป็นพิธี ท่ีร่วมแรงร่วมใจ
ของคณะศรัทธาต่อพระธาตุ
พนมในการบูรณะ และน า
ทองค าหุ้ มยอดปลีพระธาตุ
พนม  

 

ครัง้ท่ี 3  
วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 63 

 
พิธีแหอ่ญัเชิญพระอุปคตุ 
ประเพณีนมสัการพระธาตุ
พนม ประจ าปี 2563 

- วดัพระธาตพุนมวรมหาวิหาร 
- หน่วยงานราชการ จ.นครพนม 
- คณะกรรมการวดั 
- มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
- มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
- มหาวทิยาลยันครพนม 
- มรภ.สกลนคร 
- ชมุชนวดัพระธาตพุนม 
- พทุธศาสนิกชน ทัง้ไทย–ลาว  

เป็นประเพณีบุญเดือน 3 ท่ี
พทุธศาสนิกชนทัว่ประเทศ และ
ต่างประเทศจะเดินทางมา
นมสัการพระธาตพุนม และเป็น
พิธีถวายพีชภาค และบุญเสีย
ค่าหวัของข้าโอกาส ท่ีสืบทอด
มาแตโ่บราณ 
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ตารางท่ี 1 พิณพาทย์หามแห่ในพิธีกรรม (ตอ่) 

 
ข้อมูลในตารางแสดงให้เห็นว่า พิณพาทย์หามแห่เข้าไปมีบทบาทใน

พิธีกรรมของพระธาตพุนม ทัง้พิธีกรรมในโอกาสพิเศษ และบญุประเพณีนมสัการ
พระธาตพุนมประจ าปี ซึ่งทกุพิธีล้วนแตเ่ป็นพิธีส าคญัของจงัหวดันครพนม และ
พทุธศาสนิกชนสองฝ่ังโขงท่ีศรัทธาตอ่องค์พระธาตพุนม และในพิธีดงักล่าว มีทัง้
หน่วยงานองค์กรในระดบัท้องถ่ิน ระดบัภาค จนถึงระดบัประเทศ เข้ามามีส่วน
ร่วม โดยทุกหน่วยงานองค์กร ต่างก็อาศยัประเพณีและพิธีกรรม ภายใต้ความ
ศรัทธาต่อองค์พระธาตุพนม เป็นแกนกลางหรือจุดนัดพบ เพ่ือสืบสานและ
อนรัุกษ์ประเพณีอนัดีงาม 
 
 
 
 
 
 

ครัง้ที่ / วันที่ 
ช่ือกิจกรรม 

หน่วยงานที่เข้าร่วม ความส าคัญ 
 

ครัง้ท่ี 4 
วนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 63 

 
พิธีอญัเชิญพระอุปคตุ
กลบัสู่สะดือทะเล  
(แม่น า้โขง) 

- วดัพระธาตพุนมวรมหาวิหาร 
- ชมุชนวดัพระธาตพุนม 
- คณะกรรมการวดั 
- คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม 
- หน่วยงานราชการในเขต อ.ธาตุ
พนม และพทุธศาสนิกชน 

เป็นพิธีกรรมท่ีสืบมาแต่โบราณ 
ภายหลังจากงานนมัสการพระ
ธาตุพนมแล้วเสร็จ จะมีการ
อัญเชิญพระอุปคุตกลับสู่
สะดือทะเล (แม่น า้โขง) 
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177 แนวทางในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์พิณพาทย์หามแห่:  
ประเพณีนมัสการพระธาตุพนม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 12 พิณพาทย์หามแหใ่นพิธียกยอดน า้ค้างทองค า พระธาตพุนม 
ที่มา: เฉลมิพล อะทาโส 

 
  6.2.3 สร้างการเรียนรู้พิณพาทย์หามแห่ และบูรณาการ
ในรายวิชา ของหลักสูตรครุศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุ-
ศาสตร์ มหาวิทยาลยันครพนม โดยบรูณาการในรายวิชาท่ีเก่ียวข้อง เชน่ รายวิชา
ดนตรีพืน้บ้านไทย, รายวิชาทกัษะดนตรีและการแสดง 2, และรายวิชามนุษย์กับ
สงัคมวฒันธรรมในอนุภาคลุ่มน า้โขง ซึ่งทัง้ 3 รายวิชานี ้นกัศึกษาจะได้เรียนรู้
ประวตัิศาสตร์ความเป็นมาของพิณพาทย์หามแห่ ทกัษะการบรรเลงพิณพาทย์
หามแห ่และบทบาทของพิณพาทย์ในพิธีกรรม ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 แสดงรายละเอียดการบรูณาการและผลลพัธ์  
 
รายวชิา/ค าอธิบายรายวชิา การบูรณาการ ผลลัพธ์ 

รายวชิาดนตรีพืน้บ้านไทย 
 

ดนตรีพืน้บ้านประเทศไทย 4 
ภูมิภาค ประวัติความเป็นมา 
วงดนตรี  บทเพลง  ขนบ-
ประเพณีในการแสดงความเช่ือ 
บทบาทในพิ ธีกรรม  คุณค่า
ความส าคญัของดนตรีพืน้บ้าน
ท่ี มีต่อสังคม ความสัมพันธ์
ระหว่างดนตรี พื น้บ้านไทย  
แบบแผน  ความคล่ี คลาย 
ดนตรีพืน้บ้านไทยในปัจจุบัน 
แนวทางในการอนรัุกษ์ การสืบ
ทอด ดนตรีพืน้บ้านไทย 

 

1. โครงการน านักศึกษาลงพืน้ท่ี 
ศึกษาพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุ
พนม เก่ียวกับเคร่ืองดนตรีใน 
สมัยเจ้าอนุวงศ์  และลงพืน้ท่ี
สัมภาษณ์นักดนตรีวงพิณพาทย์
ข้าโอกาสพระธาตุพนม สู่การ
น าเสนอความเข้าใจในห้องเรียน 
2. น าบทเพลงพืน้บ้านของแต่ละ
ภาค มาท าการเรียนการสอนใน
เคร่ืองพิณพาทย์ เช่น ภาคเหนือ 
เพลงสาวไหม เพลงล่องแม่ ปิง 
ภาคกลาง เพลงพม่าเห่ สองชัน้ 
ภาคใต้ เพลงตาลีกีปัส 

 

1. นักศึกษาสามารถ
อธิบายความเป็นมาของ
พิณพาทย์พระธาตุพนม
และถ่ายทอดให้ผู้ อ่ืนได้ 
2. นักศึกษามีทักษะใน
การบรรเลงพิณพาทย์
รวมวงในบทเพลงต่างๆ 
ได้ 
3. นกัศกึษามีความเสีย-
สละ ทั ง้การ ฝึ ก ซ้ อม  
และการไปบรรเลงใน
พิธีกรรม 

รายวชิาทักษะดนตรีและการแสดง 2 
ปฏิบัติ เค ร่ื องดนตรี  ส่ วน-
ประกอบของเคร่ื องดนตรี   
การวางนิว้ ท่าทาง การดูแล
รักษา เทคนิค การบรรเลงเคร่ือง
ดนตรีแต่ละชนิด การไล่เสียง
บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี  
ศิลปะการบรรเลง การถ่ายทอด 
อารมณ์ ปรัชญาของนักดนตรี 
การแสดง ฝึกปฏิบัติรวมวง
ดนตรี การเลือกบทเพลง การ
ฝึกซ้อม และการปรับวงอย่าง 
ถูกต้องตามแบบแผนของการ
บรรเลงวงดนตรี 

1. นักศึกษาเรียนรู้ทักษะการ
บรรเลงเพลงกลม ซึ่งใช้ในการ
บรรเลงหามแห ่ 
2. นกัศกึษาเรียนรู้การเตรียมพิณ
พาทย์หามแห ่และการดแูลเคร่ือง
พิณพาทย์ 
3. โครงการท านุบ ารุ งศิลปะ-
วัฒนธรรม น านักศึกษาออก
บรรเลงพิณพาทย์ในพิ ธีกรรม 
วดัพระธาตพุนม เช่น พทุธาภิเษก 
งานหลอมทองค ายอดปลีพระ
ธาตพุนม ฯลฯ และเข้าร่วมพิธีแห่
พระอุปคุต และแห่ส่งพระอุปคุต 
วดัพระธาตพุนม 

1. นั กศึ กษามี ค ว าม
ช านาญในการบรรเลง
พิณพาทย์หามแห ่
2. นกัศกึษามีความเสีย-
สละและมีจิตสาธารณะ  
ในการช่วยเหลือกิจกรรม
ต่าง ๆ ของชุมชนและ
มหาวทิยาลยั 
3. นั กศึ กษามี ค ว าม
สนใจท่ีจะไปบรรเลง 
พิณพาทย์ในประเพณี
นมสัการพระธาตพุนม 
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179 แนวทางในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์พิณพาทย์หามแห่:  
ประเพณีนมัสการพระธาตุพนม 

 ตารางท่ี 2 แสดงรายละเอียดการบรูณาการและผลลพัธ์ (ตอ่) 

รายวชิา/ค าอธิบายรายวชิา การบูรณาการ ผลลัพธ์ 

รายวชิามนุษย์กับสังคมวัฒนธรรมในอนุภาคลุ่มน า้โขง 
ความ เ ป็ นม า ขอ ง สั ง ค ม 
อนุ ภู มิ ภาคลุ่ มแม่ น ้า โ ข ง 
ภูมิศาสตร์ การท่องเท่ียว การ
เปล่ียนแปลงสังคมปัจจุบันใน
อนุ ภู มิ ภาคลุ่ มแม่ น ้า โ ข ง 
ปัญหาและผลกระทบท่ี มีผล
ต่อการพัฒนาการ ในอนุภูมิ 
ภาคลุ่ มแม่ น ้า โข ง  ความ 
สัมพันธ์ของอาเซียนกับอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น า้โขง โครงการ
พัฒนาสังคมอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่ น า้โขง  กรณีศึกษาการ
พัฒนานครพนมในสังคมลุ่ม
แม่น า้โขง 

1. โครงการท านุบ ารุ งศิลปะ-
วัฒนธรรม น านักศึกษาเข้าร่วม
พิธีแห่พระอุปคุต งานนมัสการ
พระธาตุพนมประจ าปี เสร็จแล้ว
ให้นักศึกษาน าเสนอความเข้าใจ 
และจะน าไปปรับใช้อย่างไร 
2. โครงการน านักศึกษา ร่วม
ขบวนแห่ส่ งพระอุปคุต และ
ประสานงานการจัดขบวน โดย
บูรณาการให้มีพิณพาทย์ นางร า 
เคร่ืองบูชา และ วงกลองยาว ใน
งานแห่ส่งพระอุปคตุกลบัสู่สะดือ
ทะเล (แม่น า้โขง) ณ อ าเภอธาตุ
พนม 

1. นักศึกษาอยากมีส่วน
ร่วมในพิธีแห่พระอุปคุต 
ประเพณีนมัสการพระ
ธาตพุนม 
2. นกัศกึษามีความภาค-
ภูมิใจในมหาวิทยาลัย 
และภาคภูมิใจในจงัหวดั
นครพนม 
3. นั กศึ กษามี ค ว าม
สนใจในศิลปวัฒนธรรม
อี ส าน  แ ล ะ จั ง ห วั ด
นครพนม  

 
  จากตารางแสดงให้เห็น รายวิชาท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับประเพณี
บญุเดือน 3 งานนมสัการพระธาตพุนมประจ าปี และบทบาทของพิณพาทย์ท่ีมีตอ่
พิธีอญัเชิญพระอุปคตุ ประเพณีนมสัการพระธาตพุนม ซึ่งผลจากการเรียนการ
สอนในทัง้ 3 วิชานี  ้ท าให้นักศึกษาเกิดความตระหนักและหวงแหน ใน
ศิลปวฒันธรรม และภาคภูมิใจในท้องถ่ินของตวัเอง สงัเกตได้จากการให้ความ
ร่วมมือ และความใส่ใจของนักศึกษา ในการฝึกซ้อมพิณพาทย์ และจัดเตรียม 
พิณพาทย์หามแห ่ท่ีจะบรรเลงทัง้ 2 วง ในวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 ดงัภาพท่ี 
13-14 
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ภาพที่ 13-14 พิณพาทย์หามแห่
ประเพณีนมัสการพระธาตุพนม 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 โดยสาขาวิชา
ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลยันครพนม   
ที่มา: เฉลมิพล อะทาโส 
 
 
 
 
 

จากแนวทางท่ีผู้วิจยัได้ด าเนินมานัน้ ท าให้เห็นผลอยา่งเป็นรูปธรรม อาทิ 
ความสนใจจากนกัศกึษาในการฝึกซ้อมเพ่ือออกงาน โดยนกัศกึษานดัรวมตวัเพ่ือ
ฝึกซ้อมพิณพาทย์ในชว่งเย็นหลงัเลิกเรียนเป็นประจ า ในสว่นของชมุชนเขตอ าเภอ
ธาตพุนม ได้ประสานมายงัผู้วิจยัเพ่ือลงพืน้ท่ีในการสร้างการเรียนรู้เก่ียวกับพิณ
พาทย์ ให้กับชมรมผู้สูงอายุ ในเขตอ าเภอธาตพุนม และทางวดัพระธาตพุนมได้
เล็งเห็นถึงความส าคญัของพิณพาทย์หามแหใ่นพิธีกรรมตา่ง ๆ ลา่สดุได้มีหนงัสือ
ขอความอนเุคราะห์วงพิณพาทย์หามแห่มายงั มหาวิทยาลยันครพนม เพ่ือให้เข้า
ร่วมในพิธี แหอ่ญัเชิญพระอปุคตุกลบัสูส่ะดือทะเล (แมน่ า้โขง)  
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ภาพที่ 15 พิณพาทย์หามแหใ่นพิธีอญัเชิญพระอปุคตุกลบัสูส่ะดือทะเล (แมน่ า้โขง) 
ที่มา: เฉลมิพล อะทาโส 

 
ในวนั แรม 8 ค ่า เดือน 3 หรือ วนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 ท่ีผ่านมา 

นอกจากนีท้างสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยันครพนม ยงั
ได้รับประสานงานแสดงพิณพาทย์ในพิธีต่าง ๆ ของวัดพระธาตุพนมเร่ือยมา 
นับว่าเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ทัง้ผลท่ีเกิดกับตวันักศึกษา มหาวิทยาลัย วัด 
องค์กรในเขตอ าเภอธาตพุนม และชมุชนอ าเภอธาตพุนม โดยใช้ประเพณี พิธีกรรม 
ตา่ง ๆ เป็นแกนกลางเพ่ือส่งผ่านผลงานของนกัศกึษาและสร้างความเข้าใจให้กบั
ชมุชน คงไว้ซึง่ศลิปวฒันธรรมพิณพาทย์หามแห ่ให้อยูคู่พ่ระธาตพุนม 
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7. สรุปและอภิปรายผล 
 
 จากการศึกษาแนวทางในการฟื้นฟูและอนุ รักษ์พิณพาทย์หามแห่ 
ประเพณีนมสัการพระธาตพุนม เพ่ือส ารวจประวตัิความเป็นมา และแนวทางใน
การฟื้นฟูอนุรักษ์พิณพาทย์หามแห่ ในประเพณีนมัสการพระธาตุพนม ผู้ วิจัย
สรุปผลการวิจยัได้ดงันี ้
 การศึกษาประวตัิความเป็นมาของพิณพาทย์หามแห่ พบว่าพิณพาทย์
ในวฒันธรรมลุ่มน า้โขงตอนกลางมีขึน้ครัง้แรกท่ีเมืองเชียงทอง (หลวงพระบาง) 
ในสมยัของพระเจ้าฟ้างุ้ม ซึ่งรับมาจากราชส านกัเขมร ภายหลงัท่ีพิณพาทย์เข้า
มาในราชส านกัเชียงทอง ได้เข้ามามีบทบาทตอ่พิธีกรรมอนัเก่ียวเน่ืองกบัทางราช
ส านกั ซึง่สอดคล้องกบั (เฉลิมศกัดิ ์พิกลุศรี, 2551: 3) ท่ีได้กลา่ววา่ ดนตรีในกลุ่ม
เคร่ืองเคาะได้เข้ามามีบทบาทท่ีส าคญัในฐานะดนตรีของราชส านัก โดยดนตรี 
ในรูปแบบดงักล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดียิ่งจากราชส านักในทุกยุคสมัย มี
บทบาททัง้ใน พระราชพิธี และในฐานะท่ีเป็นดนตรีเพ่ือความบนัเทิง พิณพาทย์
จึงถือได้ว่าเป็นดนตรีส าหรับพระมหากษัตริย์ ในสมยัของพระเจ้าไชยเชษฐาธิ
ราชได้ย้ายราชธานีมาท่ีเมืองเวียงจนัทน์ ท าให้ศลิปะวิทยาการตา่ง ๆ มาเจริญรุ่ง
เร่ือง ณ กรุงเวียงจนัทน์ โดยพบหลกัฐานความเจริญรุ่งเรืองเก่ียวกับพิณพาทย์
หามแห่ครัง้แรกในบนัทึกของท่านวสุตอป ทตูการค้าชาวฮอลแลนด์ กลา่วถึงพิณ
พาทย์หามแห่ท่ีพบในขบวนเกียรติยศของพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช ใน พ.ศ. 
2204 จนกระทัง่ในสมยัพระเจ้าอนุวงศ์ ทรงเสด็จมาบูรณะพระธาตพุนมและได้
พระราชทานเคร่ืองพิณพาทย์ ใช้ส าหรับบรรเลงถวายพระธาตุพนมในปี พ.ศ. 
2350 ถือได้ว่าพิณพาทย์หามแห่มีความเป็นมายาวนาน ราว 362 ปี ถ้านบัจาก
หลกัฐานท่ีพบ แต่ในความเป็นจริงแล้วพิณพาทย์หามแห่น่าจะเกิดขึน้ยาวนาน
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มาพร้อมกับ พิธีกรรมต่าง ๆ ในราชส านักของกษัตริย์ลาวล้านช้างก็เป็นได้ 
เพียงแตข่าดหลกัฐานท่ีมายืนยนั 

แนวทางการฟื้นฟูและอนุรักษ์ เป็นการสร้างความตระหนักในคุณค่า
ของพิณพาทย์หามแห่จากการเรียนรู้ประวตัิความเป็นมา และบทบาทของพิณ
พาทย์ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การสืบสานพิณพาทย์หามแห่ในประเพณี
นมสัการพระธาตพุนม และลงมือปฏิบตัิ สู่การมีส่วนร่วมในพิธีกรรมท่ีเก่ียวกับ
พระธาตุพนม สร้างการเรียนรู้ และบูรณาการในหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต 
(ดนตรีศกึษา 4 ปี) โดยให้นกัศกึษาได้เรียนรู้จากห้องเรียน กิจกรรม และโครงการ 
อาทิ การลงพืน้ท่ีสัมภาษณ์ผู้ รู้และศึกษาประวัติความเป็นมา การเรียนรู้
ภาคปฏิบัติ การลงมือท า และการมีส่วนร่วมในพิธีกรรมต่าง ๆ บูรณาการให้
สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบของการจดัการเรียนรู้
ของ ปวีณา งามประภาสม (2557: 105) ในการถ่ายทอดประเพณีเก่าแก่ของ
หมู่บ้านผ่านวิธีมุขปาฐะ เพ่ือสร้างจิตส านึกรัก และหวงแหน ในวัฒนธรรม
ประเพณีของชมุชน โดยให้กลุ่มเด็กหรือเยาวชนได้มีส่วนร่วมในประเพณี เพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและเพ่ือให้เข้าใจ ในประเพณีท้องถ่ินของตนเองได้
อย่างถูกต้อง สร้างความตระหนักจากการเรียนรู้ประวัติความเป็นมา สู่การ
อนุรักษ์ และแนวทางการอนุรักษ์และสืบสานวฒันธรรมตีคลีไฟในต าบลกุดตุ้ม 
อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ ของ สริุยะ หาญพิชยั (2561: 136) โดยการถ่ายทอด
ความรู้ด้านการเล่นตีคลีไฟให้กับนักเรียนในโรงเรียน เพ่ือเป็นการสืบสาน
วฒันธรรม ตีคลีไฟให้กบัเด็กและเยาวชนของชุมชน โดยมีการจดั ให้นกัเรียนได้
เรียนรู้ประวตัิความเป็นมา และน าการตีคลีไฟมาร่วมแสดงในงานประเพณีออก
พรรษาเป็นประจ าทุกปี ก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด 
โรงเรียน เป็นการสร้างความร่วมมือในการมีส่วนร่วมอนรัุกษ์ สืบสานและต่อยอด
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องค์ความรู้วัฒนธรรมท่ีสูญหายไปให้กลับคืนมา รวมถึงวัฒนธรรมท่ียังคงอยู่
ด้วยการสร้างความตระหนักจากภายในสู่การปฏิบัติและแสดงให้ เห็นเป็นท่ี
ประจกัษ์สู่ภายนอก ซึ่งงานวิจยัทัง้ 2 เป็นการปลกูจิตส านึก สร้างความตระหนกั
จากการเรียนรู้ประวตัิความเป็นมา สู่การปฏิบตัิในสถานการณ์จริง และผสาน
ความร่วมมือระหว่างวัด ชุมชน และโรงเรียน นับเป็นแนวทางท่ีสอดคล้องกับ
งานวิจยัชิน้นี ้แต่อย่างไรก็ตามผู้ วิจัยเล็งเห็นว่า การสร้างเยาวชนต้นแบบทาง
สังคม (Role model-mediated inductive learning in community) จะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการถ่ายทอดและส่งผ่านศิลปวฒันธรรมแขนงนี ้โดยสร้างการ
เรียนรู้และความเข้าใจจากการลงมือปฏิบตัิ สู่การลงพืน้เพ่ือให้ความรู้ และสร้าง
การรับรู้ให้กับหน่วยงานองค์กร วดั ชุมชน รวมไปถึงผู้ ท่ีพบเห็น ซึ่งองค์ความรู้
จากนกัศกึษาต้นแบบ จะท าให้เยาวชนหรือผู้ ท่ีพบเห็นเกิดความสนใจและอยาก
ปฏิบตัิตาม ผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสงัคม อีกทัง้ยงัเกิดประโยชน์แก่
สถาบนัทางการศึกษาและชุมชน โดยการมีส่วนร่วมพฒันาเยาวชนต้นแบบท่ีมี
ทกัษะและกระบวนการคิดในการอนรัุกษ์พิณพาทย์สืบไป 
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บทคัดย่อ 
 

บทความนีมี้วัตถุประสงค์การวิจัย เพ่ือศึกษาการจัดการน า้เสียระดับ
ชุมชนเมืองเขตเทศบาลเมืองกระนวน จังหวัดขอนแก่น และเสนอแนะแนว
ทางการจดัการน า้เสียระดบัชมุชนเมืองเขตเทศบาลเมืองกระนวน ใช้ระเบียบวิธี
วิจยัเชิงผสมผสาน ระหว่างการวิจยัเชิงคณุภาพ ซึ่งใช้การสมัภาษณ์เชิงลึกผู้ ให้
ข้อมูลส าคัญท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถ่ิน ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน รวม 18 ราย และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนือ้หา ร่วมกับ
การวิจัยเชิงปริมาณ ท่ีเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นหัวหน้าครัวเรือนท่ีอยู่
อาศัยในเขตเทศบาลเมืองกระนวน จ านวน 367 ราย ใช้แบบสัมภาษณ์เป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับ
การวิเคราะห์สถิติการวิจยัทางสงัคมศาสตร์ (SPSS) น าเสนอการวิเคราะห์ด้วย
สถิติพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า ต้นทางน า้เสียในชุมชนส่วนใหญ่มาจาก
ครัวเรือน สถานประกอบการ ร้านค้า โรงแรม ตลาดสด รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ 
อาทิ โรงพยาบาล โรงเรียน ซึ่งชุมชนมีการจัดการน า้เสียโดยการให้ครัวเรือน
ปล่อยน า้เสียลงตามท่อระบายน า้ของชุมชนเพ่ือไปรวมยงัคลองน า้เสีย ก่อนจะ
ไปสู่บอ่บ าบดัน า้เสียตอ่ไป ทัง้นีใ้นระดบัครัวเรือนยงัไม่มีการจดัการน า้เสียอย่าง
ชดัเจน และยงัไม่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากปัญหาน า้เสีย ครัวเรือนท่ีอยู่อาศยั
ในเขตพืน้ท่ีเทศบาลเมืองกระนวนส่วนใหญ่มีภาพรวมในการปฏิบตัิการจัดการ
น า้เสียในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 66.8 รองลงมาคือ มีจดัการน า้เสียใน
ระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 22.6 และกว่าร้อยละ 10.0 ยงัมีการปฏิบตัิการจัดการ
น า้เสียของครัวเรือนและชมุชนระดบัต ่า โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 11.8 คะแนน และ
มีคะแนนการปฏิบตัิสูงสุดเท่ากับ 24.0 คะแนน เม่ือพิจารณาร้อยละของคะแนน
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เฉล่ียจากคะแนนเต็มการปฏิบัติกิจกรรมการจัดการน า้เสียของครัวเรือนและ
ชมุชน พบวา่ ครัวเรือนส่วนใหญ่มีการปฏิบตัิกิจกรรมในครัวเรือน คดิเป็นร้อยละ 
60.0 ในขณะท่ีเป็นกิจกรรมในชุมชน เพียงร้อยละ 8.3 ซึ่งแนวทางการจดัการน า้
เสียระดบัชุมชนเมืองท่ีเหมาะสมกับเขตเทศบาลเมืองกระนวน พบว่า จะต้องมี
การบรูณาการความร่วมมือของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถ่ิน ทัง้ภาคประชาชน 
ท่ีต้องมีการปฏิบตัิเพ่ือจดัการน า้เสียอย่างต่อเน่ือง พร้อมทัง้ให้ความร่วมมือทุก
ด้าน ส่วนภาครัฐก็ต้องบูรณาการการให้ความรู้ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
จดัการน า้เสีย รวมถึงการสนบัสนนุงบประมาณและมีการวางแผนการท างานเพ่ือ
จัดการน า้เสียแบบเป็นขัน้ตอนและชัดเจน และภาคเอกชนก็ต้องตระหนักถึง
ส่วนรวม และสนบัสนุนการจัดตัง้ระบบบ าบดัน า้เสียของชุมชน ทัง้ในด้านของ
ความร่วมมือ และอาจรวมถึงงบประมาณ 
 
ค าส าคัญ:  การจดัการ การจดัการน า้เสีย ระดบัชมุชนเมือง น า้เสียชมุชน  
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Abstract 
 

This paper focuses on urban wastewater management of Kranuan 
Municipality, Khon Kaen Province, and its guideline was is to cope with urban 
wastewater management. Mixed-method methodology was implemented in 
this study. Quantitative methodology was firstly introduced. Samples of the 
study were 367 households living in Kranuan municipality area. Interview 
schedule was used to collect field data, and descriptive statistics were 
applied to analyze data. Qualitative methodology was introduced after 
completion of quantitative study phase. In-depth interview, as research 
instrument, was used to collect qualitative data with 18 persons who were 
stakeholders in Municipality and representatives of government sector, 
private sector, and civil sector. Qualitative data then was analyzed by content 
analysis method. 

The results showed that wastewater in community mostly came from 
activities of households, enterprises, shops, fresh market, and other 
governmental agencies in local area. The community coped with wastewater 
management by allowing households to release waste water through the 
community sanitary sewers to the waste stabilization pond. However, 
wastewater management at household level was still unclear. The overview 
of wastewater management in Kranuan municipality area was found at 
moderate level (66.8 %). The aspect of wastewater management was found 
at high level (22.6%), and the aspect of wastewater management was shown 
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at low level (10.0%). Considering mean score of household and community’s 
wastewater management implementation, it was found that there were 60% 
of households implementing in-house wastewater management while only 
8.3% of households implemented wastewater management in a community 
level. Appropriate guidelines for urban wastewater management in Kranuan 
Municipality were suggested. In other words, collaboration of wastewater 
management among local stakeholders, government sector and civil sector 
should be formed. Wastewater management plan should be made 
continuously. Additionally, government sector should: 1) provide information 
regarding wastewater management to local households, 2) organize 
activities to promote wastewater management in the municipality area, 3) 
support budget for implementing management plan, and 4) provide 
systematic plans to manage wastewater. Private sector should be aware of 
public interest and support the establishment of community wastewater 
treatment systems in terms of collaboration and budgeting. 

 
Keywords:  Management,  Wastewater Management, Urban Community, 

      Community Wastewater 
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1. ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 

ประเทศไทยในระยะเวลาหลายสิบปีท่ีผ่านมาได้เผชิญปัญหาเก่ียวกับ
น า้อย่างต่อเน่ือง อาทิ ปัญหาการมีน า้น้อยเกินไป หรือสถานการณ์ภัยแล้งท่ี
รุนแรง เกิดการขาดแคลนอนัเป็นผลเน่ืองจากการตดัไม้ท าลายป่า ท าให้ปริมาณ
น า้ฝนน้อยลง ปริมาณน า้ส ารองในเข่ือนหรืออ่างเก็บน า้ขนาดใหญ่ไม่เพียงพอ 
เกิดความแห้งแล้งเสียหายต่อพืชเพาะปลูกและการเลีย้งสัตว์ ปัญหาการมีน า้
มากเกินไป ท าให้เกิดอุทกภัยรุนแรงท่ีเกิดขึน้ ท าให้เกิดน า้ท่วมไหลบ่าในฤดฝูน 
สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาแหล่งน า้เส่ือมโทรม และ
ปนเปือ้นสารพิษอันมีสาเหตุมาจากชุมชน สาเหตุเกิดจากน า้ทิง้จากบ้านเรือน 
ขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกูลท่ีถูกทิ ง้สู่แม่น า้ล าคลอง น า้เสียจากโรงงาน
อตุสาหกรรม น า้ฝนพดัพาเอาสารพิษท่ีตกค้างจากแหล่งเกษตรกรรมลงสู่แม่น า้
ล าคลอง ซึง่น า้เสียท่ีเกิดขึน้สง่ผลเสียหายทัง้ตอ่สขุภาพอนามยั และเป็นอนัตราย
ต่อสิ่งมีชีวิต ส่งกลิ่นเหม็น รบกวน ท าให้ไม่สามารถน าแหล่งน า้นัน้มาใช้
ประโยชน์ได้ ซึ่งวิกฤตปัญหาน า้ดงักล่าวท่ีเกิดขึน้ได้สร้างความเสียหายทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการด ารงวิถีชีวิตของประชาชนอย่างมหาศาล และมี
แนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึน้  โดยสาเหตดุงักล่าวนัน้เกิดจากหลายปัจจยัร่วมกัน 
ทัง้ขาดการบริหารจัดการน า้ท่ีมีประสิทธิภาพ ปริมาณความต้องการใช้น า้ท่ี
เพิ่มขึน้ พฤติกรรมการใช้น า้ รวมทัง้การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะ
โลกร้อน (กรมสง่เสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อม, 2561; UN-Water, 2018) 

อย่างไรก็ตามการจดัการน า้เสียชมุชนในประเทศไทยยงัขาดการจัดการ
ท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะชุมชนเมืองท่ียงัไม่มีระบบการจัดการน า้เสีย หรือระบบ
บ าบัดน า้เสียรวม การจัดการน า้เสียของแต่ละชุมชน นอกจากจะมีการสร้าง
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ระบบรวบรวมและบ าบัดน า้เสียชุมชนตามหลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ี
ต้องใช้ต้นทนุสงูแล้วนัน้ ยงัมีวิธีการจดัการน า้เสียทางเลือก ท่ีใช้วิธีการธรรมชาติ
ผสมผสานกับเทคโนโลยีแบบประหยัด อาทิ  การบ าบัดน า้เสียตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช (รัชกาลท่ี 9) 
ท่ีใช้กังหนัชยัพฒันา ท่ีเป็นการบ าบดัน า้เสียโดยการใช้พืชน า้ร่วมกับระบบการ
เติมอากาศ กล่าวคือ เป็นการปลูกต้นกกอียิปต์เพ่ือใช้ดบักลิ่น ปลูกผกัตบชวา
เพ่ือดดูซบัสิ่งสกปรกและโลหะหนัก แล้วจึงใช้กังหนัน า้ชัยพฒันาตีน า้เพ่ือเพิ่ม
อากาศให้กับน า้เสีย แล้วปล่อยน า้ดีออกไปใช้ประโยชน์ ส่วนตะกอนก็ปล่อยให้
ตกและก าจดัในบอ่บ าบดั (กรมควบคมุมลพิษ, 2552) หรือการบ าบดัน า้เสียแบบ
ติดกับท่ี (On-site Treatment) เป็นวิธีการบ าบดัน า้เสียจากแหล่งก าเนิดน า้เสีย 
โดยกการก่อสร้างหรือติดตัง้กับอาคาร บ้านเรือนเพ่ือบ าบัดน า้เสีย ลดความ
สกปรกของน า้เสียในระดบัหนึ่งก่อนมีการปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อม โดยทัว่ไปนิยม
ใช้กนัคือ บอ่ดกัไขมนั (ถงัดกัไขมนั) ระบบบอ่เกรอะ (Septic Tank) และระบบบ่อ
กรองไร้อากาศ เป็นต้น นอกจากนีย้ังมีวิธีการบ าบัดน า้เสียโดยใช้น า้หมัก
จุลินทรีย์ (Effective Microorganisms: EM) เติมลงในแหล่งน า้ เพ่ือให้จุลินทรีย์
ช่วยย่อยสลายของเสียในแหล่งน า้ ท าให้มีสภาพน า้ท่ีดีขึน้ ซึ่งวิธีการเหล่านีล้้วน
เป็นวิธีการจดัการน า้เสียท่ีใช้เทคโนโลยีต้นทนุไมส่งู ประหยดัคา่ใช้จ่าย และอาจ
เป็นทางเลือกท่ีดีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีศกัยภาพปานกลางหรือ
น้อย (Tsagarakis, et. al., 2001) 

ส าหรับจังหวัดขอนแก่น ภายใต้ความรับผิดชอบของส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคท่ี 10 ท่ีดูแลพืน้ท่ีลุ่มน า้ชีตอนบน มีเนือ้ท่ี 10,885 ตาราง
กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองเป็น 26 อ าเภอ 199 ต าบล 2,139 หมู่บ้าน มี
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 
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เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 6 แห่ง เทศบาลต าบล 78 แห่ง และองค์การ
บริหารสว่นต าบล 139 แหง่ แตก่ลบัมีระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสียชมุชนเพียง 
2 แห่ง (คือ เทศบาลนครขอนแก่น และเทศบาลต าบลเข่ือนอุบลรัตน์) และอยู่
ระหวา่งก่อสร้าง 1 แหง่ (เทศบาลเมืองบ้านไผ่) (ส านกังานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 10, 
2561) ซึ่งในการวิจยัครัง้นี ้มุ่งศกึษาแนวทางการจดัการน า้เสียระดบัชมุชนเมือง
เขตเทศบาลเมืองกระนวน ซึ่งเป็นชมุชนเมืองท่ีประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน ตัง้อยู่ใน
พืน้ท่ีต าบลหนองโก อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น มีพืน้ท่ีประมาณ 3.77 
ตารางกิโลเมตร มีประชากรทัง้สิน้ 10,310 คน และมีจ านวนครัวเรือน 4,375 
หลงัคาเรือน มีการจดัการน า้เสียจากแหล่งก าเนิดก่อนปล่อยผ่านไปสู่บ่อบ าบดั
สาธารณะท่ีดแูลจดัการโดยองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน ประกอบกับในปี 2561 
เทศบาลเมืองกระนวน ได้มีการท าความร่วมมือ (MOU) กับส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาค 10 เพ่ือเป็นเครือข่ายพืน้ท่ีน าร่องสาธิตการจดัการน า้เสียชุมชน
จากแหล่งก าเนิด และได้รับคดัเลือกเป็นชุมชนน าร่องเพ่ือสาธิตการจดัท าระบบ
บ าบดัน า้เสียชุมชนโดยวิธีธรรมชาติแบบบึงประดิษฐ์ ดงันัน้เพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการลดปริมาณน า้เสีย จึงสนใจศึกษา “การจัดการน า้เสียระดับ
ชุมชนเมืองเขตเทศบาลเมืองกระนวน จังหวัดขอนแก่น” อันจะไปข้อมูล
สารสนเทศเบือ้งต้น เพ่ือน าไปสู่ข้อเสนอเก่ียวกับระบบบ าบดัน า้เสียท่ีเหมาะต่อ
การจดัการน า้เสียระดบัชุมชนเมืองเขตเทศบาลเมืองกระนวน และแนวทางการ
จดัการน า้เสียระดบัชุมชนเมืองเขตเทศบาลเมืองกระนวน ท่ีผ่านการมีส่วนร่วม
จากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุภาคี ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ภายใต้
แนวคิดการบริหารความร่วมมือกับพันธมิตรกลุ่มเป้าหมาย (Public-Private - 
Producers Partnerships: 4Ps) (Camagni and Kherallah, 2016) เพ่ือให้สามารถ 
บริหารจัดการน า้เสียท่ีเกิดขึ น้ในชุมชนเมืองเขตเทศบาลเมืองกระนวน 
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อย่างเหมาะสม เป็นระบบ มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ถูกต้องตามหลัก
วิชาการและเป็นท่ียอมรับของประชาชน และเป็นบทเรียนให้กบัชมุชนเมืองอ่ืน ๆ 
ท่ีมีปัญหาการจดัการน า้เสียในลกัษณะเดียวกนั 
 
2. วัตถุประสงค์การศึกษา  
 

เพ่ือศกึษาการจดัการน า้เสียระดบัชมุชนเมืองเขตเทศบาลเมืองกระนวน 
จงัหวดัขอนแก่น และเสนอแนะแนวทางการจดัการน า้เสียระดบัชุมชนเมืองเขต
เทศบาลเมืองกระนวน 
 
3. ทบทวนแนวคิดแนวคิดเก่ียวกับการจัดการน า้เสีย 
 
 น า้เสีย (Wastewater) ตามพระราชบญัญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 หมายความว่า ของเหลวรวมทัง้มวลสารท่ีปะปนหรือ
ปนเปือ้นอยู่ในของเหลวนัน้ มีคณุสมบตัิท่ีเปล่ียนแปลงจากเดิมตามธรรมชาติ 
มักจะผ่านการใช้งานมาแล้ว โดยมีมวลสารหรือสิ่งปฏิกูลท่ีละลายน า้ และไม่
ละลายน า้เจือปนอยู่ เช่น สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ สารเคมีท่ีเป็นพิษ สารท่ีท า
ให้เกิดฟอง กรดด่าง น า้ร้อน สารแขวนลอย สี และจุลินทรีย์ เป็นต้น จนไม่
สามารถน าน า้มาใช้ประโยชน์ได้ดีเท่าท่ีควร สอดคล้องกรมควบคมุมลพิษ ส านกั
จัดการคุณภาพน า้ (2549) ได้ให้ความหมายของน า้เสีย ว่าหมายถึง น า้ท่ีมี
สิ่งเจือปนต่าง ๆ มากมาย จนกระทั่งกลายเป็นน า้ท่ีไม่เป็นท่ีต้องการและน่า
รังเกียจของคนทัว่ไป ไมเ่หมาะสมส าหรับใช้ประโยชน์อีกตอ่ไป หรือถ้าปลอ่ยลงสู่
ล าน า้ธรรมชาติก็จะท าให้คณุภาพน า้ของธรรมชาติเสียหายได้ ส าหรับงานวิจัย
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ครัง้นี ้ให้ความสนใจในส่วนน า้เสียชุมชน (Domestic Wastewater) จึงหมายถึง 
น า้เสียท่ีเกิดจากกิจกรรมประจ าวันของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน และ
กิจกรรมท่ีเป็นอาชีพ ได้แก่ น า้เสียท่ีเกิดจากการประกอบอาหารและช าระล้างสิ่ง
สกปรกทัง้หลายภายในครัวเรือนและอาคารประเภทตา่ง ๆ ท่ีใช้แล้วและถกูปล่อย
ทิง้ลงในแหล่งน า้ ซึ่งอาจได้รับการบ าบดัหรืออาจจะไม่ต้องอาศยักรรมวิธีการ
บ าบดัก็ได้หากน า้ทิง้นัน้มีคณุภาพตามมาตรฐานน า้ทิง้ (องค์การจดัการน า้เสีย, 
2558) ทัง้นีห้ากพิจารณาตามคณุลกัษณะน า้เสียชมุชน สามารถแยกออกเป็น 3 
ลักษณะ คือ (1) ลักษณะทางกายภาพของน า้เสีย มักพิจารณาถึงตัวแบ่ง
คุณภาพน า้ คือ ของแข็ง กลิ่น สี ความขุ่น และอุณหภูมิ (2) ลักษณะทางเคมี 
อาทิ ค่าพีเอช (PH Meter) สารอินทรีย์ (Organic Compounds) สารอนินทรีย์ 
(Inorganic Compounds) ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ซลัเฟอร์ และสารอนินทรีย์ท่ีมี
พิษ เป็นต้น และ (3) ลกัษณะทางชีววิทยา หรือจุลินทรีย์ท่ีอยู่ในน า้เสีย ได้แก่ 
เชือ้แบคทีเรีย (Bacteria) เชือ้ไวรัส (Viruses) เชือ้ปรสิต (Helminths) และเชือ้โปร
โตซวั (Protozoa) (กรมส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อม และศนูย์วิจยัและฝึกอบรม
ด้านสิ่งแวดล้อม, 2553; Allah, Thor and Yong, 2005) 

อย่างไรก็ตาม การป้องกันและแก้ไขปัญหาน า้เสียชุมชนท่ีส าคัญ
ประการหนึ่ง คือ การจัดให้มีระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน า้เสียชุมชนเพ่ือ
บ าบดัน า้เสียให้มีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนท่ีจะระบายลงสู่แหล่งน า้
ตามธรรมชาต ิซึง่หลกัการจดัการน า้เสียท่ีส าคญั สว่นใหญ่ประกอบด้วย (1) การ
รวบรวมน า้เสีย (Collection) เป็นการน าน า้เสียจากแหลง่ก าเนิดตา่ง ๆ ไปสู่ระบบ
บ าบดัน า้เสียอย่างเหมาะสมกับสภาวะของแต่ละพืน้ท่ี (2) การบ าบัดน า้เสีย 
(Treatment) เป็นการปรับปรุงน า้ให้มีคณุภาพดีขึน้ และมีคณุลกัษณะท่ีสามารถ
ปลอ่ยลงสูแ่หลง่น า้ได้ โดยไมท่ าให้เกิดการเน่าเสียของแหลง่น า้นัน้ (3) การก าจดั
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กากตะกอน (Sludge Disposal) หลังจากการบ าบดัน า้เสียจะมีตะกอนเกิดขึน้
และกากตะกอนท่ีเกิดจากขัน้ตอนต่าง ๆ ของระบบบ าบดัน า้เสียส่วนใหญ่จะอยู่
ในรูปของของเหลวหรือกึ่งของเหลวกึ่งของแข็ง สลดัจ์หรือตะกอนท่ีเกิดขึน้ในถัง
ตกตะกอนของแตล่ะขัน้ตอนการบ าบดัจะถกูดดูไปรวมกัน เพ่ือปรับสภาพและรีด
น า้ออก เพ่ือลดปริมาณของน า้ในการตกตะกอนรวมทัง้การท าลายเชือ้โรคและลด
กลิ่น (4) การท ากลบัมาใช้ประโยชน์ (Reuse and Reclamation) ซึง่น า้เสียท่ีผ่าน
การบ าบดัแล้วสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ในการเพาะปลูกพืชการเกษตร 
การชลประทาน การพาณิชย์ ได้แก่ การรดน า้สนามกอล์ฟ สนามหญ้า การ
อุตสาหกรรม เช่น ในการลดความเย็น ใช้ในกระบวนการผลิต เป็นต้น และ (5) 
การปอ้งกนัภาวะมลพิษ (Pollution Prevention) เป็นหลกัการท่ีใช้ลดปริมาณของ
เสียต่าง ๆ ให้น้อยลง ซึ่งท าให้ประหยดัค่าใช้จ่ายได้มาก (มัน่สิน ตณัฑุลเวศน์, 
2542; Hodge, 2008) 

อย่างไรก็ตาม การจัดการน า้เสียท่ีถูกต้องนัน้ อาจไม่จ าเป็นต้อง
ประกอบด้วยองค์ประกอบทัง้ 5 ประการ ข้างต้นเสมอไป โดยเฉพาะการบ าบดัน า้
เสียขนาดเล็ก (Small Treatment) หรือการบ าบัดน า้เสียจากบ้านพักอาศัย 
(Onsite Treatment) ซึ่งระบบท่ีนิยมใช้กันในปัจจุบนั ได้แก่ บ่อเกรอะ (Septic 
Tank) ถงักรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter) บอ่ซึม และลานซึม (องค์การจดัการ
น า้เสีย, 2540) ซึง่ในการศกึษาครัง้นีจ้งึให้ความสนใจกบั การจดัการน า้เสียระดบั
ชุมชนเมืองเขตเทศบาลเมืองกระนวน จงัหวดัขอนแก่น เพ่ือพิจารณาถึงความ
ถูกต้องท่ีจะน าไปสู่การเสนอระบบบ าบดัน า้เสียท่ีเหมาะต่อการจัดการน า้เสีย
ระดบัชมุชนเมืองเขตเทศบาลเมืองกระนวน ตอ่ไป 
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4. ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การด าเนินโครงการวิจยัครัง้นีมี้พืน้ท่ีการด าเนินโครงการ คือ ชมุชนเมือง
เขตเทศบาลเมืองกระนวน จังหวัดขอนแก่น เป็นชุมชนเมืองท่ีประกอบด้วย 6 
หมู่บ้าน ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีต าบลหนองโก อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น มีพืน้ท่ี
ประมาณ 3.77 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทัง้สิน้ 10,310 คน และมีจ านวน
ครัวเรือน 4,375 หลงัคาเรือน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน, 2559) เป็นพืน้ท่ี
ท่ีมีแหล่งน า้เสีย ทัง้น า้เสียท่ีมาจากครัวเรือน ชมุชน รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ จึง
ท าให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกระนวน จ าเป็นต้องมีการจัดการน า้เสียด้วย
วิธีการต่าง ๆ มาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ได้ข้อมูลเบือ้งต้นเร่ืองการจัดการน า้เสีย
ระดับชุมชนเมืองเขตเทศบาลเมืองกระนวน จังหวัดขอนแก่น ตลอดจน
ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการน า้เสียระดับชุมชนเมืองท่ีเหมาะสมกับเขต
เทศบาลเมืองกระนวน จงึใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงผสมผสาน (Mixed Methodology 
Approach) โดยเร่ิมจากการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับประชากรคือ ครัวเรือนท่ีอยู่อาศัยในเขตพืน้ท่ีเทศบาลเมือง
จ านวน 4,375 ครัวเรือน ค านวณหาขนาดตวัอย่างด้วยสตูรหาขนาดตวัอย่างของ 
Taro Yamane (1967) ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 367 ราย ใช้แบบสมัภาษณ์
ท่ีพฒันาขึน้จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือส ารวจ
การจดัการน า้เสียระดบัชุมชนเมืองเขตเทศบาลเมืองกระนวน เป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมลูกบัหวัหน้าครัวเรือน วิเคราะห์ข้อมลูด้วยการวิเคราะห์สถิติ
อย่างง่าย (Descriptive Statistics) และน าเสนอผลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่มากท่ีสดุ และคา่น้อยท่ีสดุ  
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ขณะเดียวกันก็ได้ด าเนินการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) 
ซึ่งใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ ให้ข้อมูลส าคัญท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถ่ิน 
(Partnerships) คือ ภาครัฐ (Public) ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีเทศบาลเมืองกระนวน ท่ีมี
ส่วนเก่ียวข้องในเชิงนโยบาย เกษตรอ าเภอกระนวน ภาคเอกชน (Private) ได้แก่ 
ผู้ จัดการศูนย์การค้าพารามนตรา และผู้ จัดการร้านค้าในอ าเภอ และภาค
ประชาชน (People) ทัง้ท่ีเป็นผู้ ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน คณะท างานพฒันา
ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านผู้ อาวุโส ตลอดจนครัวเรือนผู้ ได้รับผลกระทบจากการ
จัดการน า้เสีย รวม 18 ราย มีแนวทางการสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิ เคราะห์ข้อมูลด้วยการวิ เคราะห์เชิงเนื อ้หา (Miles and 
Huberman, 1994) เพ่ือสรุปเป็นข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการน า้เสียระดับ
ชมุชนเมืองท่ีเหมาะสมกบัเขตเทศบาลเมืองกระนวน จงัหวดัขอนแก่น 
 
5. ผลการศึกษา 
 

5.1 ปัจจัยด้านคุณลักษณะของครัวเรือน พบว่า หวัหน้าครัวเรือน
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสมาชิกในครัวเรือน ตัง้แต่ 4 คนขึน้ไป คิดเป็น
ร้อยละ 34.6 รองลงมาคือ มีสมาชิกในครัวเรือน 2 คน 3 คน และ 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.6 24.8 และ 12.0 ตามล าดบั โดยมีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 3 คน และมีสมาชิก
ในครัวเรือนมากท่ีสดุจ านวน 6 คน สว่นใหญ่มีระดบัการศกึษาสงูสดุไมเ่กินระดบั
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 58.9 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา และ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูงหรืออนุปริญญาขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ 24.5 และ
ร้อยละ 16.6 ตามล าดบั 
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ส าหรับการประกอบอาชีพของครัวเรือนผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่ ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพในงานภาคบริการ คิดเป็นร้อยละ 37.2 รองลงมาคือ งาน
ภาคเกษตรกรรม และรับจ้างทัว่ไป คดิเป็นร้อยละ 23.0 และ 19.4 ตามล าดบั ท า
ให้ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนโดยเฉล่ียสูงกว่าเกณฑ์ท่ีความจ าเป็นพืน้ฐาน 
(จปฐ.) ก าหนด มากถึงร้อยละ 90.7 ทัง้นีมี้ครัวเรือนท่ีมีรายได้ต ่ากว่าเกณฑ์ 
จปฐ. คิดเป็นร้อยละ 9.3 โดยมีรายได้เฉล่ียเท่ากับ 25,740.1 บาท และมีรายได้
มากท่ีสุดเท่ากับ 300,000 บาท อย่างไรก็ตามแม้ครัวเรือนส่วนใหญ่จะมีรายได้
สูงกว่าเกณฑ์ จปฐ. แต่เม่ือพิจารณาในส่วนของรายจ่ายกลบัพบว่า ครัวเรือนมี
รายจ่ายตอ่เดือนสงูกว่าเกณฑ์ จปฐ. มากถึงร้อยละ 72.2 ในขณะท่ีมีรายจ่ายต ่า
กว่าเกณฑ์ จปฐ. คิดเป็นร้อยละ 27.8 โดยมีค่าเฉล่ียรายจ่ายเท่ากับ 11,247.1 
บาท และมีรายจา่ยสงูท่ีสดุเท่ากบั 120,000 บาท ซึง่อาจสง่ผลตอ่การด าเนินชีวิต
ของสมาชิกในครัวเรือนได้ และเม่ือพิจารณาในส่วนของรายจ่ายค่าน า้ต่อเดือน
ของครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่มีรายจ่ายคา่น า้ตอ่เดือนตัง้แต ่301 บาท
ขึน้ไป คดิเป็นร้อยละ 41.7 รองลงมาคือ 101 - 200 บาท และ 201 - 300 บาท คิด
เป็นร้อยละ 27.2 และร้อยละ 22.3 ตามล าดบั นอกจากนีใ้นส่วนของลักษณะท่ี
อยู่อาศยั ยงัพบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่อยู่อาศยัในบ้านเด่ียว/แฝด 1 ชัน้ มากถึง
ร้อยละ 82.0 โดยเป็นท่ีอยู่อาศยัท่ีใช้ปนูทัง้หลงั และคร่ึงปนูคร่ึงไม้ ในสดัส่วนท่ี
ใกล้เคียงกนัคือ ร้อยละ 49.9 และร้อยละ 43.1 ตามล าดบั ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิท่ีดินและกรรมสิทธ์ิบ้าน คิดเป็นร้อยละ 91.4 และ 90.4 ตามล าดับ 
(ตารางท่ี 1) 

 
5.2 ข้อมูลการใช้น า้ของครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่มี

ลกัษณะการใช้น า้โดยใช้เฉพาะในครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 81.2 รองลงมาคือ ใช้
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ส าหรับประกอบกิจการ คิดเป็นร้อยละ 18.8 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการใช้น า้ในร้านค้า
ขนาดเล็ก (ค้าปลีก) คดิเป็นร้อยละ 43.5 รองลงมาคือ ร้านอาหาร คดิเป็นร้อยละ 
24.6 เม่ือพิจารณาการจัดการน า้ของครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่มีการ
จดัการน า้เสียจากส้วมโดยใช้บ่อเกรอะ - บ่อซึม มากถึงร้อยละ 70.0 อย่างไรก็
ตามเป็นท่ีน่าสงัเกตว่าครัวเรือนกว่าร้อยละ 10.1 ไมมี่การจดัการน า้เสียจากส้วม 
ซึง่อาจน ามาซึง่ปัญหาน า้เสียในพืน้ท่ีได้ ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาการจดัการน า้เสียจาก
การอุปโภคก่อนระบายทิง้ พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มีการจดัการน า้เสีย คิด
เป็นร้อยละ 96.2 โดยใช้การระบายทิง้ลงท่อน า้เสียของเทศบาลมากท่ีสดุ คิดเป็น
ร้อยละ 90.4 รองลงมาคือ ระบายทิง้ลงพืน้ท่ี คิดเป็นร้อยละ 8.5 ในขณะท่ีพบว่า
มีครัวเรือนเพียงร้อยละ 3.8 ท่ีมีการจดัการน า้เสียจากการอโุภค โดยใช้บอ่เกรอะ 
- บอ่ซึม คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมาคือ ใช้ถงัดกัไขมนั และใช้ถงับ าบดัน า้เสีย
ส าเร็จรูป คดิเป็นร้อยละ 28.6 และ 21.4 ตามล าดบั (ตารางท่ี 2) 

 
5.3 การปฏิบัติของครัวเรือนในการจัดการน า้เสียของครัวเรือน

และชุมชน ประกอบด้วย 2 สว่นได้แก่ (1) การปฏิบตัิของครัวเรือนในการจดัการ
น า้เสียจากกิจกรรมครัวเรือน และ (2) การปฏิบตัิของครัวเรือนในการจดัการน า้
เสียจากกิจกรรมในชุมชน ซึ่งผลการศึกษาในภาพรวมของระดบัการปฏิบตัิการ
จัดการน า้เสียพบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่มีการจัดการน า้เสียของครัวเรือนและ
ชมุชนในระดบัปานกลาง (ระหวา่ง 8 - 14 คะแนน) คดิเป็นร้อยละ 66.8 รองลงมา
คือ ครัวเรือนมีการจัดการน า้เสียของครัวเรือนและชุมชนระดบัมาก (ตัง้แต่ 15 
คะแนนขึน้ไป) และระดบัน้อย (ไม่เกิน 7 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 22.6 และร้อย
ละ 10.6 ตามล าดบั โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 11.8 คะแนน และมีคะแนนการปฏิบตัิ
สงูสดุเทา่กบั 24.0 คะแนน (ตารางท่ี 3) 
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เม่ือพิจารณาร้อยละของคะแนนเฉล่ียจากคะแนนเต็มการปฏิบัติ
กิจกรรมการจดัการน า้เสียของครัวเรือนและชุมชน พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่มี
การจัดการน า้เสียจากกิจกรรมครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 60.0 ในขณะท่ีมีการ
จดัการน า้เสียจากกิจกรรมในชมุชนเพียงร้อยละ 8.3 (ตารางท่ี 4) 

ส าหรับการปฏิบัติของครัวเรือนในการจัดการน า้เสียจากกิจกรรม
ครัวเรือน รายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่ปฏิบตัิเป็นประจ าในประเด็นก่อนล้างภาชนะ
ต่าง ๆ มีการเข่ียเศษอาหารท่ีติดภาชนะทิง้ลงถังขยะก่อน (ข้อ 1) มากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 90.7 รองลงมาคือ ปฏิบตัิประจ าในประเด็นท าการล้างวตัถุดิบท่ีใช้
ในการผลิตอาหาร และภาชนะท่ีใช้แล้วในอ่างบรรจนุ า้ แทนการใช้น า้จากหวัก๊อก
โดยตรง (ข้อ 3) และมีการใช้น า้ยาล้างจานในปริมาณท่ีเหมาะสมเพ่ือลดปริมาณ
น า้ล้างภาชนะเกินความจ าเป็น (ข้อ 2) คิดเป็นร้อยละ 72.5 และร้อยละ 65.4 
อย่างไรก็ตามเป็นท่ีน่าสงัเกตว่า ครัวเรือนกว่าร้อยละ 68.7 ไม่เคยน าน า้ท่ีใช้แล้ว
กลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่อีกครัง้ (ข้อ 6) เช่นเดียวกับไม่เคยมีการตรวจสอบการ
ร่ัวไหลของน า้ และหากมีการร่ัวไหลจะด าเนินการแก้ไขทนั (ข้อ 5) และไม่เคยใช้
ตะแกรงกรองเศษอาหารก่อนระบายน า้ทิง้จากอ่างล้างจาน คิดเป็นร้อยละ 55.0 
และร้อยละ 35.7 ตามล าดบั (ตารางท่ี 5) 

อย่างไรก็ตามกลบัพบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่เคยปฏิบตัิในการจดัการ
น า้เสียจากกิจกรรมในชมุชนในทกุประเด็น กลา่วคือ ชมุชนไมเ่คยมีการจดัอบรม
ให้ความรู้เก่ียวกับการจดัการน า้เสียหรือระบบบ าบดัน า้เสีย (ข้อ 4) คิดเป็นร้อย
ละ 87.7 รองลงมาคือ ครัวเรือนไม่เคยรับทราบข้อมูลเก่ียวกับการจดัการน า้เสีย
ในชุมชน (ข้อ 1) และไม่เคยมีการประชุมลูกบ้าน เพ่ือแจ้งข่าวหรือร่วมกันแก้ไข
ปัญหาการจัดการน า้เสียหรือระบบบ าบดัน า้เสียของชุมชน (ข้อ 3) ในสัดส่วน
ใกล้เคียงกนั คดิเป็นร้อยละ 84.8 และ 83.4 ตามล าดบั (ตารางท่ี 5) 
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5.4 ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการน า้เสียระดับชุมชนเมืองที่
เหมาะสมกับเขตเทศบาลเมืองกระนวน ภายใต้การบริหารความร่วมมือกับ
พันธมิตรกลุ่มเป้าหมาย (4Ps) ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน ซึ่งล้วนเป็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดการน า้เสียระดับ
ชมุชนเมืองเขตเทศบาลเมืองกระนวน ซึ่งทัง้สามฝ่ายได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง
ในการจดัการน า้เสียระดบัชุมชนเมืองท่ีเหมาะสมต่อเขตเทศบาลเมืองกระนวน 
พบว่า ในส่วน ภาคประชาชน ควรมีการด าเนินการในลักษณะของความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยการมีบทบาทในการจัดการน า้เสียของ
ครัวเรือน ก่อนท่ีจะปล่อยเข้าสู่คลองน า้เสียสาธารณะ ทัง้การเตรียมความพร้อม
ด้านองค์ความรู้ และการปฏิบัติ ภายหลังจากการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการจัดการน า้เสียท่ีถูกต้องเหมาะสมแล้ว ชาวบ้านในชุมชนเมืองเขต
เทศบาลเมืองกระนวน จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการจดัการน า้เสียใน
ชมุชนในทกุขัน้ตอน โดยเร่ิมตัง้แต่ระดบัครัวเรือนของตน กล่าวคือ มีการปฏิบตัิ
เพ่ือจดัการน า้เสียอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง ในขณะเดียวกัน ภาคเอกชน ก็ควร
ให้ความร่วมมือในฐานะเป็นผู้ ประกอบการ โดยเฉพาะส่วนท่ีเป็นตลาด 
ร้านอาหาร ร้านสระผม รวมถึงร้านล้างรถ ท่ีมีกิจกรรมการใช้น า้ในปริมาณมาก
แล้วปล่อยน า้ทิง้ (น า้เสีย) ออกมายังบ่อบ าบัดน า้เสียสาธารณะ ก็ควรช่วย
ปอ้งกนัไม่ให้เกิดปัญหาน า้เสียท่ีอาจส่งผลกระทบทัง้ในแง่ของคณุภาพน า้ กลิ่น 
และน า้เสียท่วมขังในชุมชน ผ่านการสนับสนุนด้านงบประมาณ และให้ความ
ร่วมมือในการมีพฤติกรรมท่ีเอือ้ต่อการจดัระบบบ าบดัน า้เสียในชุมชนด้วย และ
ส าหรับภาครัฐ โดยเฉพาะเทศบาลเมืองกระนวน ในฐานะหน่วยงานท่ีมีบทบาท
ในงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นอกจากจะมีการด าเนินการเพ่ือจดัการน า้
เสีย และน าไปสู่การจัดตัง้ระบบบ าบดัน า้เสียท่ีเหมาะสมต่อการจัดการน า้เสีย
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ระดบัชุมชน เช่น การจดัโครงการท าความสะอาดคลองน า้ การลอกคลอง หรือ
การก าจัดขยะในคลองน า้ เป็นต้น ยงัควรมีกิจกรรมเพ่ือการสร้างความรู้ความ
เข้าใจ และน าไปสู่การปฏิบตัิเพ่ือการจดัการน า้อย่างถกูต้องและเหมาะสมให้กับ
ประชาชนในพืน้ท่ี ภายใต้กระบวนการอบรมให้ความรู้ การออกตรวจ ร่วมกบัการ
แนะน าแนวทางหรือวิธีการในการจัดการน า้เสียของครัวเรือนท่ีถูกต้อง ตัง้แต่
กระบวนการก าจดัน า้เสียของครัวเรือน การรวมน า้จากท่อระบายเพ่ือน าไปสู่การ
บ าบดัน า้เสียให้กลายเป็นน า้ดีท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
พร้อมทัง้ก าหนดให้มีการตรวจสอบหรือทดสอบคณุภาพของน า้เพ่ือสร้างความ
มัน่ใจให้กบัชมุชนในการน าน า้ดงักล่าวไปใช้ประโยชน์ ทัง้ในเชิงการเกษตร การ
ท่องเท่ียว หรือการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ได้ต่อไป ทัง้นีโ้ดยจะต้องจัดให้ภาค
ประชาชน และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ เข้าใจ และมีการปฏิบตัิท่ีเป็นไป
ในทิศทางเดียวกนัด้วย  
 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะต่อการจัดการน า้ 
 

การจดัการน า้เสียของครัวเรือนในเขตเขตเทศบาลเมืองกระนวน พบว่า 
ครัวเรือนมีการจัดการน า้เสียระดบัครัวเรือนตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับหนึ่ง 
กล่าวคือมีการรวบรวมน า้เสียในบ่อเกรอะ - บ่อซึม บางครัวเรือนมีการใช้ถังดกั
ไขมนัและถงับ าบดัน า้เสียส าเร็จรูป ซึ่งเป็นปรับปรุงน า้ให้มีคณุภาพดีขึน้ และมี
คณุลกัษณะท่ีสามารถปล่อยลงสู่ระบายทิง้ลงท่อน า้เสียของเทศบาลได้ อย่างไร
ก็ตามเป็นท่ีนา่สงัเกตวา่ครัวเรือนยงัไมไ่ด้ด าเนินการก าจดักากตะกอนก่อนปล่อย
ลงท่อน า้เสีย อีกทัง้ยงัไม่ได้มีการน าน า้กลบัมาใช้ประโยชน์ (Massoud,Tareen, 
Tarhini, Nasr, and Jurdi. 2010) อย่างไรก็ตามการจดัการน า้เสียในชุมชนระดบั
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เมืองเขตเทศบาลเมืองกระนวน ไม่อาจด าเนินการได้โดยอาศยัเพียงฝ่ายใดฝ่าย
หนึง่เป็นผู้ปฏิบตัิการ หากแตก่ารจดัการน า้เสียและการจดัตัง้ระบบบ าบดัน า้เสีย
ท่ีมีความเหมาะสมตอ่การจดัการน า้เสียในชมุชนเมืองเขตเทศบาลเมืองกระนวน
นัน้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและการบูรณาการท างานร่วมกันระหว่าง
พนัธมิตรกลุม่เปา้หมาย (4Ps) ทัง้ท่ีเป็นภาคประชาชน ซึง่ถือได้ว่าเป็นผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสียโดยตรง เน่ืองจากเป็นผู้ ใช้น า้และได้รับผลกระทบจากการมีน า้เสียใน
ชมุชนโดยตรง ส่วนท่ีเป็นภาครัฐ ซึ่งมีบทบาทหน้าท่ีในการสร้างเสริมการพฒันา
และอ านวยประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนในพืน้ท่ี รวมถึงภาคเอกชนท่ีมีส่วนได้
สว่นเสียในการจดัการน า้เพ่ือการประกอบธุรกิจ หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจตา่ง ๆ 
อย่างหลากหลาย เพ่ือให้การจดัการน า้เป็นไปอย่างมีระบบ จนสามารถน าน า้ท่ี
ผา่นการบ าบดักลบัมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมาก  
 
กิตตกิรรมประกาศ 
 

บทความนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเร่ือง “แนวทางการจัดการน า้เสีย
ระดบัชุมชนเมืองเขตเทศบาลเมืองกระนวน” ภายใต้การสนบัสนุนของโครงการ
สนบัสนนุทนุวิจยั ประจ าปีงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.2562 คณะมนษุยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ทัง้นีข้อขอบพระคณุผู้ ให้ข้อมูลส าคญั 
และครัวเรือนท่ีอาศยัอยู่ในเขตเทศบาลเมืองกระนวน อ าเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแก่น ท่ีให้ความร่วมมือและเป็นส่วนหนึ่งของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมี
สว่นร่วมในครัง้นี ้
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ตารางอ้างอิง 
 

ตารางท่ี 1 ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามข้อมูลปัจจัยคุณลักษณะ
ของครัวเรือน 
 

คุณลักษณะของครัวเรือน ร้อยละ  คุณลักษณะของครัวเรือน ร้อยละ 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน   รายได้ต่อเดือน 

(เกณฑ์ จปฐ. ปี 2561 คือ 38,000 บาท/ปี  
หรือ 3,167 บาท/เดือน) 

1 คน 12.0  

2 คน 28.6  ต ่ากวา่เกณฑ์ 9.3 
3 คน 24.8  สงูกวา่เกณฑ์ 90.7 

ตัง้แต ่4 คนขึน้ไป 34.6  รวม 
100.0 
(367) 

รวม 
100.0 
(367) 

 
Mean = 25,740.1 บาท, S.D. = 30,627.0, 

Maximum = 300,000 บาท, 
Minimum = 500.0 บาท 

Mean = 3.0 คน, S.D. = 1.4, 
Maximum = 6.0 คน, Minimum = 1.0 คน 

 
 รายจ่ายต่อเดือน 

(เกณฑ์ จปฐ. ปี 2561 คือ 50,790 บาท/ปี  
หรือ 4,233 บาท/เดือน) 

 

ระดับการศึกษาสูงสุด   ต ่ากวา่เกณฑ์ 27.8 
ไม่เกินประถมศกึษา 58.9  สงูกวา่เกณฑ์ 72.2 

มธัยมศกึษา 24.5  รวม 
100.0 
(367) 

ตัง้แต ่ปวส./อนปุริญญา ขึน้ไป 16.6  Mean = 11,247.1 บาท, S.D. = 12813.3, 
Maximum = 120,000 บาท, 
Minimum = 1,000.0 บาท 

รวม 
100.0 
(367) 
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ตารางท่ี 1 ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามข้อมลูปัจจยัคณุลกัษณะ

ของครัวเรือน (ตอ่) 

อาชีพหลัก   รายจ่ายค่าน า้ต่อเดือนของครัวเรือน 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 7.4  ไม่เกิน 100 บาท 8.8 
งานภาคเกษตรกรรม 23.0  101 – 200 บาท 27.2 
งานภาคบริการ 37.2  201 – 300 บาท 22.3 

งานภาคอตุสาหกรรม 1.1  ตัง้แต ่301 บาท ขึน้ไป 41.7 

รับจ้างทัว่ไป 19.4  รวม 
100.0 
(367) 

แมบ้่าน/พ่อบ้าน 11.9  Mean = 436.3 บาท, S.D. = 703.3, 
Maximum = 11,000.0 บาท,  

Minimum = 0.0 บาท 
รวม 

100.0 
(367) 

 

ลักษณะที่อยู่อาศัย   การถือครองกรรมสิทธ์ิ  
บ้านเดี่ยว/แฝด 1 ชัน้ 82.0  กรรมสิทธ์ิที่ดิน  

บ้านเดี่ยว/แฝดตัง้แต ่1 ชัน้ ขึน้ไป 16.0  เป็นเจ้าของ 91.4 
ทาวน์เฮาส์ 1 ชัน้ 0.3  เชา่ 7.8 

ทาวน์เฮาส์ตัง้แต่ 1 ชัน้ ขึน้ไป 0.3  เชา่ซือ้ 0.8 

อาคารพาณิชย์ (ตกึแถว) 1.4  รวม 
100.0 
(367) 

รวม 
100.0 
(367) 

 กรรมสิทธ์ิบ้าน  

วัสดุที่ใช้สร้างที่อยู่อาศัย   เป็นเจ้าของ 90.4 
ไม้ทัง้หลงั 7.0  เชา่ 8.9 
ปนูทัง้หลงั 49.9  เชา่ซือ้ 0.7 

คร่ึงปนู คร่ึงไม้ 43.1  รวม 
100.0 
(367) 

รวม 
100.0 
(367) 
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ตารางท่ี 2 ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามข้อมูลการใช้น า้ของ
ครัวเรือน 

 
ข้อมูลการใช้น า้ 
ของครัวเรือน 

ร้อยละ  
ข้อมูลการใช้น า้ 
ของครัวเรือน 

ร้อยละ 

1. ลักษณะการใช้น า้ 
ของครัวเรือน 

  
2. ลักษณะกิจการ 

ของครัวเรือนที่มีการใช้น า้ 
ใช้ประกอบกิจการ 18.8  ท าเกษตรกรรม 13.1 
ใช้เฉพาะในครัวเรือน 81.2  ร้านค้าขนาดเล็ก (ค้าปลีก) 43.5 

รวม 100.0 (367)  ร้านเสริมสวย/สปา 11.6 
   ร้านอาหาร 24.6 
   หอพกั/บ้านเชา่ 1.3 
   ร้านซกัรีด 2.9 
   ร้านน า้ป่ัน 2.9 
   รวม 100.0 (69) 

3. การจัดการน า้เสีย 
จากส้วม 

  
4. การจัดการน า้เสีย 
จากการอุปโภค 

มีการจัดการน า้เสีย 78.5  มีการจัดการน า้เสีย 3.8 
ใช้บอ่เกรอะ – บอ่ซมึ 70.0  ใช้บอ่เกรอะ – บอ่ซมึ 50.0 
ใช้บอ่เกรอะอยา่งเดียว 4.9  ใช้ถงับ าบดัน า้เสียส าเร็จรูป 21.4 

ใช้ถงับ าบดัน า้เสียส าเร็จรูป 2.5  ใช้ถงัดกัไขมนั 28.6 
ปลอ่ยลงในพืน้ที่ท าเกษตร 1.1  -  
ไม่มีการจัดการน า้เสีย 21.5  ไม่มีการจัดการน า้เสีย 96.2 

ไมท่ราบ 11.4  
ระบายทิง้ลงท่อน า้เสียของ

เทศบาล 
90.4 

ไมมี่การจดัการ 10.1  
ระบายทิง้ลงแหลง่น า้

ธรรมชาติ 
1.1 

-   ระบายทิง้ลงพืน้ดิน 8.5 
รวม 100.0 (367)  รวม 100.0 (367) 
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ตารางท่ี 3 ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามภาพรวมของระดับการ
ปฏิบตักิารจดัการน า้เสีย 

 
การปฏิบัติการจัดการน า้เสีย 

จากกิจกรรมในครัวเรือนและชุมชน 
ร้อยละ 

ระดบัน้อย (ไมเ่กิน 7 คะแนน) 10.6 
ระดบัปานกลาง (ระหวา่ง 8 – 14 คะแนน) 66.8 
ระดบัมาก (ตัง้แต่ 15 คะแนนขึน้ไป) 22.6 

รวม 100.0 (367) 
Mean = 11.8 คน, S.D. = 3.9, Maximum = 24.0 คะแนน, Minimum 3.0 คะแนน 

 
ตารางท่ี 4 ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามคะแนนเฉล่ีย (mean) ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนสงูสดุ (Maximum) คะแนนต ่าสดุ (Minimum) 
และร้อยละของคะแนนเฉล่ียจากคะแนนเต็ม จ าแนกตามกิจกรรมในการจัดการ
น า้เสีย 

 

กิจกรรม 
ในการจัดการน า้เสีย 

Mean S.D. Maximum Minimum 
ร้อยละ 

ของคะแนนเฉลี่ย 
จากคะแนนเต็ม 

1. กิจกรรมในครัวเรือน 10.8 3.2 18.0 3.0 60.0 
2. กิจกรรมในชมุชน 1.0 1.8 12.0 0.0 8.3 
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ตารางท่ี 5 ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการปฏิบตัิการจัดการน า้
เสีย และกิจกรรมในการจดัการน า้เสีย 
 

การปฏิบัติการจัดการน า้เสีย 
จากกิจกรรม 

ระดับการปฏิบัติ 
เป็น 
ประจ า 

บ่อย 
ครัง้ 

บาง 
ครัง้ 

ไม่
เคย 

รวม 

กิจกรรมในครัวเรือน 
1. ก่อนล้างภาชนะต่าง ๆ  มีการเข่ียเศษอาหารที่ติดภาชนะ
ทิง้ลงถงัขยะก่อน 

90.7 4.9 1.9 2.5 100.0 
(367) 

2. มีการใช้น า้ยาล้างจานในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อลด
ปริมาณน า้ล้างภาชนะเกินความจ าเป็น 

65.4 18.5 8.2 7.9 100.0 
(367) 

3. ท าการล้างวตัถดุิบที่ใช้ในการผลิตอาหาร และภาชนะที่
ใช้แล้วในอ้างบรรจนุ า้ แทนการใช้น า้จากหวัก๊อกโดยตรง 

72.5 9.0 8.7 9.8 100.0 
(367) 

4. ใช้ตะแกรงกรองเศษอาหาร ก่อนระบายน า้ทิง้จากอ่าง
ล้างจาน 

48.8 10.9 4.6 35.7 100.0 
(367) 

5. มีการตรวจสอบการร่ัวไหลของน า้ และหากมีการร่ัวไหล
จะด าเนินการแก้ไขทนัที 

17.2 6.3 21.5 55.0 100.0 
(367) 

6. มีการน าน า้ที่ใช้แล้วกลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ 10.9 5.7 14.7 68.7 100.0 
(367) 

กิจกรรมในชุมชน      
1. รับทราบข้อมลูเก่ียวกบัการจดัการน า้เสียในชมุชน 0.8 2.7 11.7 84.8 100.0 

(367) 
2. ชุมชนมีการประชุมลูกบ้าน เพ่ือแจ้งข่าวหรือร่วมกัน
แก้ไขปัญหาตา่ง  ๆของชมุชน 

2.5 6.8 22.3 68.4 100.0 
(367) 

3. ชุมชนมีการประชุมลูกบ้าน เพ่ือแจ้งข่าวหรือร่วมกัน
แก้ไขปัญหาการจดัการน า้เสีย หรือระบบบ าบดัน า้เสียของ
ชมุชน 

0.3 3.3 13.0 83.4 100.0 
(367) 

4. ชุมชนเคยมีการจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการจัดการ
น า้เสียหรือระบบบ าบดัน า้เสีย 

0.3 1.9 10.1 87.7 100.0 
(367) 
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บทคัดย่อ 
 

 วิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารการจดัการศกึษาระดบั
ปฐมวัยทัง้ระบบในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จังหวัดบึงกาฬ และเพ่ือ
ศึกษาผลท่ีเกิดจากการพฒันาโดยใช้รูปแบบการบริหารการจดัการศึกษาระดับ
ปฐมวัยทั ง้ระบบในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จังหวัดบึงกาฬ 
กลุม่เปา้หมาย คือ ผู้บริหาร จ านวน 3 คน ครูผู้สอน จ านวน 3 คน เดก็ปฐมวยัชัน้
อนบุาล 1 จ านวน 28 คน ชัน้อนบุาล 2 จ านวน 28 คน ผู้ปกครอง จ านวน 56 คน 
จากโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จงัหวดับงึกาฬ 3 โรงเรียน การวิจยัครัง้นีเ้ป็น
การวิจยัและพฒันา โดยใช้วงจร Deming ประกอบด้วย PDCA เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจยัประกอบด้วย 1) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการปฏิบตัิการ ได้แก่ ชดุฝึกอบรมการ
บริหารการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัทัง้ระบบ แผนพฒันาวิชาการ แผนการจัด
ประสบการณ์โดยใช้สมองเป็นฐาน 2) เคร่ืองมือท่ีใช้สะท้อนผลการปฏิบัติการ 
ได้แก่ แบบทดสอบวัดความรู้รูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัยทัง้
ระบบ แบบสอบถามผลการใช้รูปแบบการบริหารการจดัการศึกษาระดบัปฐมวัย
ทัง้ระบบด้านความรู้และประสบการณ์ของผู้บริหารและครูผู้สอน แบบสอบถาม
ความพงึพอใจในการจดัการศกึษาระดบัปฐมวยั แบบประเมินพฤติกรรมการสอน
ของครูผู้สอน และแบบประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยั 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) รูปแบบการบริหารการจดัการศึกษาระดบัปฐมวัย
ทัง้ระบบในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จงัหวดับงึกาฬ ประกอบด้วย 1) กล
ยุทธ์การบริหารจัดการ ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จงัหวดับึงกาฬ เพ่ือ
ยกระดบัคณุภาพการศกึษา ประกอบด้วย กลยทุธ์หลกั 4 กลยทุธ์ 2) แนวปฏิบตัิ 
ด้านกระบวนการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จงัหวดั
บึงกาฬ 5 รูปแบบ คือ 1) การจดัการเรียนรู้ แบบเรียนรวมช่วงชัน้ 2) การจดัการ
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เรียนรู้ แบบบูรณาการ 3) การเรียนการสอนผ่านดาวเทียม 4) การจดัการเรียนรู้ 
แบบโรงเรียนพ่ีโรงเรียนน้อง 5) การจดัการเรียนรู้ แบบการเรียนรวมทกุชัน้เรียน 3) 
แนวปฏิบตั ิด้านการติดตามประเมินผล ประกอบด้วย 1) ประชมุชีแ้จง 2) แตง่ตัง้
คณะกรรมการติดตามประเมินผล 3) ด าเนินการประเมินผล ตามวตัถปุระสงค์ 4) 
สรุปและรายงานผลการประเมิน 5) วิเคราะห์ สงัเคราะห์ผลการประเมิน เพ่ือให้
ได้ข้อมลูย้อนกลบัในการปรับปรุงหรือพฒันา 

2) ส าหรับผลการพฒันาพบว่า ผู้บริหารมีความรู้และประสบการณ์โดย
รวมอยู่ระดบัมากท่ีสุด สูงกว่าก่อนการพัฒนา ท าแผนพฒันางานวิชาการและ
นิเทศสม ่าเสมอมากท่ีสุด ครูมีความรู้และประสบการณ์ อยู่ระดบัมากท่ีสุดทัง้ 3 
คน สูงกว่าก่อนการพัฒนา จดัการเรียนการสอนครบ 6 กิจกรรม ท าวิจยัในชัน้
เรียน และมีแบบประเมินผลเพียงพอ เด็กปฐมวยัชัน้อนบุาล 1 มีพฒันาการทัง้ 4 
ด้านโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 87.21 สงูกว่าก่อนการทดลองทุกด้าน ชัน้อนบุาล 2 
มีพฒันาการโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 86.46 สงูกว่าก่อนการทดลองทุกด้าน มีมมุ
ประสบการณ์เพิ่มขึน้ ปา้ยนิเทศเป็นปัจจบุนั มีสนามเด็กเล่นทกุโรงเรียน มีเคร่ือง
เล่นสนามเพิ่มขึน้ มีสวนสมุนไพร และแปลงเกษตร ความพึงพอใจในการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยในภาพรวม 5 ด้านอยู่ระดับมากท่ีสุดสูงกว่าก่อนการ
พฒันา ผู้ปกครองให้ความร่วมมือมากท่ีสดุ คา่เฉล่ีย 4.57 

 
ค าส าคัญ:  รูปแบบการบริหารการศกึษา,  การจดัการศกึษาระดบัปฐมวยั,   

     โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
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ABSTRACT 
 

 This study aims to develop early childhood education management 
as a role model in Border Patrol Police Schools of Bueng Kan province and 
to study the result of using this model for the whole system. The target groups 
included 3 executives, 3 teachers, 28 first year early childhood students, 28 
second year early childhood students, and 56 parents from 3 border patrol 
police schools in Bueng Kan province. The study examined and developed 
by using Deming Cycle consisted of PDCA. The instruments were: 1) 
operation’s instruments consisted of a training package of early childhood 
education management development for entire systems, an academic 
development plan, and a brain based learning experience plan, 2) a 
measurement test of early childhood education management development 
model for entire systems, and 3)  operation’s reflecting tools which were 
questionnaires about (a) effects of using the model in terms of knowledge 
and experience of executives and teachers, and (b) attitudes toward early 
childhood education management, measurements of teachers’ teaching 
behavior and early childhood development. 
 Results showed that to create early childhood education 
management development in Border Patrol Police Schools of Bueng Kan 
province, it should follow the following three models. The first model was the 
four management strategies in Border Patrol Police Schools of Bueng Kan 
province to enhance quality of education. The second model was guidelines 
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for teaching and learning process of Border Patrol Police Schools in Bueng 
Kan province. These guidelines were composed of 5 approaches: combined 
grades learning management, integrated learning management, distance 
learning and teaching, cross-school teaching and learning, and inclusive 
learning management. The third model was monitoring and evaluation 
guidelines which were holding a clarification meeting, appointing a 
committee team for monitoring, evaluating according to objectives, making 
a conclusion and evaluation report, and analyzing and synthesizing 
evaluation results in order to get feedback on improvement or development. 
 According to development results, the executives gained overall 
knowledge and experience at the highest level. Creating academic 
development plan and supervision was also at the highest level.  Besides, all 
the 3 teachers gained knowledge and experience at the highest level. In 
other words, they conducted all 6 activities in teaching and classroom 
research and also had sufficient measurements. Development of the first 
year and the second year students through 4 aspects was found higher after 
the study, 87.21% and 86.46%, respectively. The schools gained more 
experience. Also, they had updated display boards, playgrounds, more 
playground equipment, herb gardens, and agricultural plots. The overall 
satisfaction in early childhood education management in 5 aspects were at 
the highest level. The parents’ collaboration was at the highest level (4.57). 
 

Keywords:  Educational Management Model,  Early Childhood Education,  
      Border Patrol Police School 
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1. ภูมิหลัง 
 
 การพฒันามนษุย์อย่างมีประสิทธิภาพนัน้จ าเป็นต้องเร่ิมตัง้แต่ปฏิสนธิ 
โดยเฉพาะในช่วงระดบัปฐมวยั ซึง่เป็นรากฐานของการพฒันาทัง้ปวง ซึง่เป็นการ
พฒันาคณุภาพมนุษย์ท่ียัง่ยืนและป้องกันปัญหาสงัคมในระยะยาว (กระทรวง-
ศึกษาธิการ, 2550: 7) เน่ืองจากเด็กช่วงอายุนีมี้อตัราของการพฒันาการสูง ถ้า
เด็กได้รับการเลีย้งดท่ีูดีและถูกต้องตามหลกัจิตวิทยา และหลกัวิชาการอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง เดก็ก็จะพฒันาได้เตม็ตามศกัยภาพ 
 ประชาชนส่วนหนึ่งท่ีตัง้ถ่ินฐานอยู่ในเขตบริการของโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน จงัหวดับึงกาฬ มีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างยากจน มีความ
เป็นอยูท่ี่ฝืดเคือง และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ขาด
แคลนบุคลากรและงบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอท าให้เด็กปฐมวัยขาด
โอกาสในการได้รับการเตรียมความพร้อมท่ีดี 
 ในปีงบประมาณ 2557 ศุภางค์จิต กัลยาแก้ว (2557: 126-129) ได้ท า
การวิจัย พบว่า การจัดการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัยใน
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จังหวัดบึงกาฬ มีปัญหา ดังนี ้ผู้ บริหารขาด
ความรู้และขาดประสบการณ์ในการจดัท าแผนพฒันางานวิชาการ ครูขาดความรู้
ในการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ในแตล่ะวนัจดักิจกรรมไม่ครบ 6 กิจกรรม 
ไม่ท าวิจยัในชัน้เรียน และผู้บริหารไม่นิเทศการจัดการเรียนการสอน เคร่ืองมือ
ประเมินพัฒนาเด็กมีน้อย ไม่ครบพัฒนาการทุกด้าน ส่ือการเรียนการสอนมี
จ านวนน้อยไม่เพียงพอ สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนไม่มีมุมประสบการณ์ 
สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน สนามเด็กเล่นมีเคร่ืองเล่นสนามจ านวนน้อย 
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ไม่เพียงพอ บางโรงเรียนไม่มีสนามเด็กเล่น และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัด
การศกึษาน้อย 
 จากสภาพปัญหาท่ีพบเป็นปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับระบบการท างานใน
โรงเรียนทัง้ 3 ระบบ คือ ระบบบริหารจดัการ ระบบการจดัการเรียนการสอน และ
ระบบการนิเทศการเรียนการสอน ต้องแก้ไขโดยการพฒันาระบบการท างานให้
เอือ้ตอ่การพฒันา ปัญหาดงักล่าวผู้วิจยัเห็นแนวทางแก้ไขปัญหาว่าต้องท าการ
แก้ไขปัญหาและน านวตักรรมมาพฒันาทัง้ 3 ระบบไปพร้อมกนั เรียกว่า รูปแบบ
การพฒันาการจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยทัง้ระบบจะพฒันาการจัดการศึกษา
ระดบัปฐมวัยได้ คือ ระบบบริหารจัดการใช้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(School Based Management: SBM) เพราะเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ในการพฒันา พฒันาครูและสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกห้องเรียน และแหล่ง
เรียนรู้ ระบบการเรียนการสอน จดัการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-
Based Learning: BBL) ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ ผลิตส่ือการสอน 
ประเมินผลพฒันาการเด็กโดยใช้เคร่ืองมือประเมินทุกด้าน ท าวิจยัในชัน้เรียน 
และระบบการนิเทศการเรียนการสอนใช้การนิเทศแบบมีส่วนร่วม 
 
2. ค าถามการวิจัย 
 
 1. รูปแบบการบริหารการจดัการศกึษาระดบัปฐมวยัทัง้ระบบในโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน จงัหวดับงึกาฬ เป็นอยา่งไร 
 2. ผลการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยใช้รูปแบบการ
บริหารการจดัการศกึษาระดบัปฐมวยัทัง้ระบบในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
จงัหวดับงึกาฬ เป็นอยา่งไร 
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3. ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 
 1. เพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัทัง้ระบบ
ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จงัหวดับงึกาฬ 
 2. เพ่ือศกึษาผลท่ีเกิดจากการพฒันาการจดัการศกึษาระดบัปฐมวยัโดย
ใช้รูปแบบการพฒันาการจดัการศกึษาระดบัปฐมวยัทัง้ระบบ  
 
4. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 รูปแบบการพฒันาการจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยทัง้ระบบนี ้ผู้ วิจยัได้
ศกึษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการใช้รูปแบบการพฒันาการจดัการศึกษาจากตวั
แปรท่ีท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงหรือต ่า ได้แก่ กระบวนการบริหาร 
กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการเรียนการสอน (ส านกังาน
คณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ , 2559: 9) ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยใช้
กระบวนการท างาน 4 ขัน้ตอน ตามแนวคิดของ William Edwards Deming โดย
ใช้วงจรของเดมมิ่ง (Deming Cycle) สอดคล้องกบั นยัน์ปพร ดวงแก้ว (2550: 8) 
ให้แนวคิดว่าการน าวงจรเดมมิ่งมาใช้ในการปฏิบตัิงานท่ีมีวงจรอย่างเป็นระบบ 
สามารถประยุกต์ใช้ได้กับงานหลายประเภท เพ่ือแก้ไขปัญหาและปรับปรุงงาน
ให้ดีขึน้ ซึง่ประกอบด้วย 1) ขัน้วางแผน (Plan) 2) ขัน้ปฏิบตัติามแผน (Do) 3) ขัน้
ประเมินผล (Check) 4) ขัน้ปรับปรุงและพฒันา (Action) และการท างานเพ่ือให้
ประสบความส าเร็จต้องท างานอย่างเป็นระบบ ดงัท่ี สุพล วังสินธ์ (2545: 13) 
กลา่ววา่ เพ่ือให้เกิดการพฒันาปรับปรุง เปล่ียนแปลงในองค์กรต้องประกอบด้วย
ระบบการท างาน โดยมีผู้ เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม ทัง้ผู้บริหาร 
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ครูผู้สอน นกัเรียน ชุมชน และผู้ เก่ียวข้องเพ่ือการด าเนินงานจะส่งผลต่อผู้ เรียน
ให้มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูง ดงันัน้ ผู้ วิจยัเห็นว่าการท างานภายในโรงเรียน
เพ่ือให้ประสบความส าเร็จนัน้ต้องท าอย่างเป็นระบบ รูปแบบการพฒันาการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยทัง้ระบบท่ีมีคุณภาพนัน้จะต้องประกอบด้วย 3 ส่วน 
ได้แก่ ระบบบริหารจัดการ ระบบการจัดการเรียนการสอน ระบบการนิเทศการ
เรียนการสอน จากฐานแนวคิดดงักลา่วน ามาสรุปเป็นแผนภมูิได้ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

แนวคิดทฤษฎี 
1. ตัวแปรท่ีท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสงูหรือต ่า 
   1) กระบวนการบริหาร 
   2) กระบวนการจดัการเรียนการสอน 
   3) กระบวนการนิเทศการเรียนการสอน 
2. PDCA เป็นกระบวนการท างาน 
3. การท างานเป็นระบบ 

รูปแบบการพัฒนา 
1. ระบบการบริหารจดัการโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน (School Based Management: 
SBM) 
2. ระบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning: 
BBL) และวิจยัในชัน้เรียน 
3. ระบบการนิเทศการเรียนการสอน โดย
ใช้การนิเทศแบบมีสว่นร่วม (แต่ละระบบ
ใช้กระบวนการท างานตามวงจร PDCA) 

ผลการพัฒนา 
1. ความรู้และประสบการณ์ที่เอือ้ต่อการบริหารจดัการของผู้บริหาร 
2. ความรู้และประสบการณ์ที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนการสอนและ
พฤติกรรมการสอนที่เอือ้ตอ่การเรียนรู้ของครูผู้สอน 
3. พฒันาการเด็กปฐมวยั 
4. สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน ภายนอกห้องเรียนและแหลง่เรียนรู้ 
5. ความพงึพอใจในการจดัการศกึษาระดบัปฐมวยั 
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5. วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 การวิจยัเร่ืองรูปแบบการพฒันาการจดัการศกึษาระดบัปฐมวยัทัง้ระบบ
นีเ้ป็นการวิจยัตอ่ยอดจากการวิจยัเร่ืองการศกึษาสภาพปัญหาการจดัการศึกษา
เพ่ือเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวยั เป็นการวิจยัและพฒันา โดยใช้กระบวนการ 
PDCA ในการด าเนินงาน ของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จงัหวดับงึกาฬ 3 
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านนาแวง โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้ และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนอง
ตะไก้ เป็นโรงเรียนอยู่ในความดแูลรับผิดชอบของมหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
การด าเนินการวิจยัแบง่เป็น 4 ระยะ คือ 1) ขัน้วางแผน (Plan) 2) ขัน้ปฏิบตัิตาม
แผน (Do) 3) ขัน้ประเมินผล (Check) 4) ขัน้ปรับปรุงและพฒันา (Action) โดยมี
รายละเอียดดงันี ้ 
 
 5.1 ขัน้วางแผน (Plan) 

ขัน้วางแผน เป็นแนวคิดเก่ียวกับการศึกษาสภาพปัญหาและส ารวจ
ความต้องการและความจ าเป็นในการพัฒนาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
โดยน าไปสู่การ ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจยัร่วมกับกลุ่มเป้าหมายในการ
พฒันาครัง้นีป้ระกอบด้วย โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน 3 โรงเรียน 
ผู้บริหาร จ านวน 3 คน ครูผู้สอน จ านวน 3 คน ผู้ปกครองเด็กปฐมวยั จ านวน 56 
คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ทัง้นีผู้้ วิจยัได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้อง ในการศึกษาสภาพปัญหาการจดัการศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน จากการศกึษาของ ศภุางค์จิต กลัยาแก้ว (2557) เร่ือง การศกึษาสภาพ
ปัญหาการจดัการศกึษาเพ่ือเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวยัในโรงเรียนต ารวจ
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ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จังหวัดบึงกาฬ 

ตระเวนชายแดน จงัหวดับงึกาฬ และงานเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ประกอบการ
จดัท าร่างแผนด าเนินงาน 

 
 5.2 ขัน้ปฏิบัตติามแผน (Do) 

ผู้วิจยัได้น าผลการสงัเคราะห์องค์ความรู้ในการบริหารการจดัการศึกษา
ระดบัปฐมวัยทัง้ระบบในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จังหวัดบึงกาฬ ซึ่ง
ประกอบด้วย 1) ระบบการบริหารจดัการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based 
Management: SBM) 2) ระบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน 
(Brain-Based Learning: BBL) และการวิจัยในชัน้เรียน 3) ระบบการนิเทศการ
เรียนการสอนโดยใช้การนิเทศแบบมีส่วนร่วม และมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ระหว่างวันท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เพ่ือประชุมชีแ้จง ท าความเข้าใจในการ
ด าเนินงานตามกรอบแนวคิด การจดัการศกึษาระดบัปฐมวยัทัง้ระบบในโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน 3 โรงเรียน ผู้ บริหาร จ านวน 3 คน ครูผู้ สอน 
จ านวน 3 คน ผู้ปกครองเด็กปฐมวยั จ านวน 56 คน  

 
 5.3 ขัน้ประเมินผล (Check)  

ผู้วิจยัได้ประเมินผลการปฏิบตัิการตามกรอบแนวคิด การจดัการศึกษา
ระดบัปฐมวยัทัง้ระบบในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน 3 โรงเรียน ใน
ระหวา่งการอบรม และเม่ือสิน้สดุปีการศกึษา 2561 มีรายละเอียดดงันี ้ 
  5.3.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการปฏิบตัิการ ได้แก่ ชดุฝึกอบรม
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยทัง้ระบบ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนาโรงเรียน 
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ได้แก่ แผนพฒันาวิชาการ และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการจดัประสบการณ์เด็กปฐมวัย
ขณะท าวิจยั ได้แก่ แผนการจดัประสบการณ์โดยใช้สมองเป็นฐาน  
   2) เคร่ืองมือท่ีใช้สะท้อนผลการปฏิบตัิการ ได้แก่ 
   - แบบทดสอบวัดความรู้รูปแบบการพัฒนาการจัด
การศกึษาปฐมวยัทัง้ระบบ 
   - แบบสอบถามผลการใช้รูปแบบการพัฒนาการจัด
การศกึษาระดบัปฐมวยัทัง้ระบบด้านความรู้ และประสบการณ์ของผู้บริหารและ
ครูผู้สอน 
   - แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการศึกษา
ระดบัปฐมวยั 
   - แบบประเมินพฤตกิรรมการสอนของครูผู้สอน 
   - แบบประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยั  
  5.3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บข้อมลูในการวิจยัครัง้นี ้
ผู้ วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาโดยมีล าดับ
ขัน้ตอนดงันี ้
   1) เก็บข้อมูลความรู้และประสบการณ์เร่ืองรูปแบบ
การบริหารการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัทัง้ระบบก่อนการอบรมเชิงปฏิบตัิการ 
ระหว่างวันท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และหลังการอบรม ระหว่างวันท่ี 18 
มิถนุายน พ.ศ. 2560 
   2) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามผลการใช้รูปแบบ
การบริหารการจดัการศกึษาระดบัปฐมวยัทัง้ระบบด้านความรู้ และประสบการณ์
ของผู้บริหารและครูผู้ สอนก่อนการพฒันาระหว่างวันท่ี 13 - 14 มิถุนายน พ.ศ. 
2560 และหลงัการพฒันาระหว่างวนัท่ี 14 - 15 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
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ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จังหวัดบึงกาฬ 

   3) เก็บข้อมลูประเมินพฤติกรรมการสอนของครูผู้สอน
ก่อนการพฒันาระหว่างวนัท่ี 23 - 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และหลงัการพฒันา
ระหวา่งวนัท่ี 6 - 8 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
   4) เก็บข้อมูลประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยัก่อนการ
พฒันาระหว่างวันท่ี 20 - 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และหลงัการพฒันาระหว่าง
วนัท่ี 9 - 13 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
   5) เก็บข้อมูลจากการสังเกตสภาพแวดล้อมภายใน 
ภายนอกห้องเรียน และแหล่งเรียนรู้ก่อนการพฒันาระหว่างวันท่ี 19 มิถุนายน 
พ.ศ. 2560 และหลงัการพฒันาระหว่างวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
   6) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจใน
การจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยก่อนการพัฒนาระหว่างวันท่ี 13 - 14 มิถุนายน 
พ.ศ. 2560 และหลงัการพฒันาระหว่างวนัท่ี 14 - 15 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
  5.3.3 สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   1) ข้อมูลความรู้และประสบการณ์ของผู้ บริหารและ
ครูผู้ สอน พฤติกรรมการสอนของครูผู้ สอน ใช้วิธีการหาค่าเฉล่ีย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   2) ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ ส่ือการเรียนการสอน และการวิจยัในชัน้เรียน ใช้วิธีการ
บรรยาย 
   3) ข้อมลูพฒันาการเดก็ปฐมวยั ใช้วิธีการหาคา่ร้อยละ 
   4) ข้อมลูความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการศกึษาระดบั
ปฐมวยั ใช้วิธีการหาคา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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5.4 ขัน้ปรับปรุงและพัฒนา (Action)  
ผู้วิจยัได้ท าการตรวจสอบย้อนกลับข้อมูลเพ่ือการพัฒนา รูปแบบการ

จัดการศึกษาระดับปฐมวัยทัง้ระบบในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน กับ
กลุ่มเป้าหมายทัง้ จ านวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้ บริหาร จ านวน 3 คน 
ครูผู้สอน จ านวน 3 คน ผู้ปกครองเด็กปฐมวยั จ านวน 56 คน ด้วยกระบวนการ
สนทนากลุม่ เพ่ือเป็นการพฒันางานตอ่ไป 
 
6. ผลการศึกษา 
 
 6.1 รูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยทัง้ระบบใน
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จังหวัดบึงกาฬ เป็นกระบวนการสงัเคราะห์
เอกสารและการสมัภาษณ์ ผู้บริหาร นกัวิชาการและผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการจดั
การศกึษาในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จงัหวดับงึกาฬ เพ่ือน าไปสู่การจัด
อบรมเชิงปฏิบตัิการผู้บริหาร และครูผู้ สอนให้มีความรู้เร่ืองการพัฒนาการจัด
การศกึษาระดบัปฐมวยัทัง้ระบบ ไปสูก่ารปฏิบตั ิจากการวิเคราะห์และสงัเคราะห์
พบวา่  
  1. กลยทุธ์ การบริหารการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัทัง้ระบบ
ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จงัหวดับึงกาฬ จากการศึกษาวิจยั สามารถ
ก าหนดกลยุทธ์หลกัได้ 4 กลยทุธ์ ดงันี ้1) กลยทุธ์เร่งพฒันาการบริหารวิชาการ
ด้านการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 2) กลยุทธ์
พฒันาการบริหารงบประมาณด้านการขยายเครือข่ายความร่วมมือในการระดม 
ทรัพยากรเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 3) กลยุทธ์พัฒนาการบริหารงาน
บุคคลด้านการสร้างเสริมประสิทธิภาพของบุคลากร เพ่ือยกระดับคุณภาพ
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ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จังหวัดบึงกาฬ 

การศึกษา และ 4) กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทั่วไปด้านการพัฒนา
แหลง่เรียนรู้ ทัง้ในและนอกโรงเรียนเพ่ือยกระดบัคณุภาพการศกึษา  
  2. แนวปฏิบตัิ ด้านกระบวนการจดัการเรียนการสอนโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน จงัหวดับงึกาฬ จากการสงัเคราะห์ข้อเสนอความต้องการ
ของผู้ มีส่วนเก่ียวข้องต่อรูปแบบและแนวทางในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน จังหวัดบึงกาฬ ให้มีคุณภาพ และมุ่งเน้นแนวทางท่ี
สอดคล้องและตรงตอ่ความต้องการของโรงเรียนขนาดเล็กในจงัหวดับงึกาฬ โดย
ค านึงถึง นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) 
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน, 2560: ออนไลน์) และบริบทของ
ชมุชนเป็นส าคญั สรุปได้ดงันี ้1) การจดัการเรียนรู้ แบบเรียนรวมช่วงชัน้ เป็นการ
จดักลุ่มก าหนดเป็นศนูย์รวมโรงเรียน โดยค านึงถึงสภาพท่ีตัง้ของการ ปกครอง 
คือ เทศบาลต าบล สภาพระยะทางการเดินทาง จดัประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ขนาดเล็ก เพ่ือชีแ้จงและหารือแนวด าเนินการเพ่ือก าหนดรูปแบบการด าเนินงาน
ร่วมกันในลักษณะการจัดการศึกษาเป็นช่วงชัน้ คือ จัดแบ่งการเรียนการสอน
ออกเป็นช่วงชัน้ วางแผนก าหนดจดัครูในโรงเรียน ในต าบลรวมกนั โดยจดัครูเข้า
สอนตามระดับช่วงชัน้ตามความรู้ ความสามารถ และความถนัดของครู โดย
พิจารณาการจดัจ านวนครูตามเกณฑ์จ านวนครูท่ีจะท าการสอนในชัน้เรียน เพ่ือ
ด าเนินการจดัการเรียนการสอนแบบศนูย์รวมโรงเรียนระดบัต าบล 2) การจดัการ
เรียนรู้ แบบบรูณาการ ซึ่งเป็นการพฒันาหลกัสตูรให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
และความต้องการของสถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนท่ีมีครูไม่ครบชัน้ 
โดยพิจารณาด าเนินการจัดชัน้เรียนแบบช่วงชัน้ และการบูรณาการเนือ้หา
รายวิชาตามช่วงชัน้ การจดัชัน้เรียนแบบช่วงชัน้ อาจจดัให้สอดคล้องกับจ านวน
บคุลากรท่ีโรงเรียนมีอยู่โดยการรวมชัน้ท่ีติดกนัเข้าด้วยกัน 3) การเรียนการสอน
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ผ่านดาวเทียม การเรียนการสอนผ่านดาวเทียม เป็นการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนไกลกังวล อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบ- 
คีรีขนัธ์ เป็นการเน้นการจดัการศกึษาเพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนครู ในโรงเรียน
ทั่วประเทศเป็นระบบฟรีทีวี 4) การจัดการเรียนรู้ แบบโรงเรียนพ่ีโรงเรียนน้อง 
โรงเรียนพ่ีโรงเรียนน้องเป็นการร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนพ่ีมีความพร้อมกับ
โรงเรียนขนาดเล็ก ท่ีมีอตัราการขาดแคลนครูไม่ครบชัน้แต่ไม่มาก มีปัญหาใน
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ หรือขาดนวตักรรมในการจดัการเรียนรู้ระดบัมากและ
ต้องอยู่ใกล้กันระยะห่างไม่เกิน 2 กิโลเมตร 5) การจดัการเรียนรู้ แบบการเรียน
รวมทุกชัน้เรียน รูปแบบการเรียนรวมทุกชัน้เรียนมีรูปแบบการจัดการ ดังนี ้
โรงเรียนขนาดเล็ก มีจ านวนโรงเรียนตัง้แต ่2-5 โรงเรียน กระจายตวัตัง้อยู่ในพืน้ท่ี 
ท่ีเป็นท่ีตัง้ของหมู่บ้าน ท่ีมีเส้นทางคมนาคม ระหว่าง 2-5 กิโลเมตร มีสภาพการ
คมนาคมท่ีสะดวกทุกฤดูกาล ให้คัดเลือกโรงเรียนท่ีมีพืน้ท่ีขนาดใหญ่ อาคาร
สถานท่ีท่ีเหมาะสมและตัง้อยู่ศูนย์กลาง หรือสามารถเดินทางได้สะดวก เป็น
โรงเรียนหลกัส่วนโรงเรียนท่ีเหลือเป็นโรงเรียนเครือข่าย ทางโรงเรียนน าผู้ เรียนทุก
ระดบัชัน้เรียนมาเรียนรวมท่ีโรงเรียนหลกั โดยได้รับการสนับสนุนค่าพาหนะใน
การเดินทางมาเรียน มีการวางแผนจัดอัตราก าลังครู ทัง้ผู้บริหาร และครูสาย
ผู้สอน ตลอดจนบคุลากรเพ่ือปฏิบตัิงานร่วมกันท่ีโรงเรียนหลกั และน าทรัพยากร
จากโรงเรียนเครือข่ายมาใช้ร่วมกันท่ีโรงเรียนหลัก และปรับสภาพโรงเรียน
เครือขา่ยเป็นแหล่งเรียนรู้  
  3. แนวปฏิบตัิ ด้านการติดตามประเมินผล จากการสงัเคราะห์
ข้อเสนอความต้องการของผู้ มีส่วนเก่ียวข้องต่อรูปแบบและแนวทางในการการ
ติดตามประเมินผล ภายใต้หลกัการท างานเป็นทีม มีการวางแผนงานท่ีชัดเจน 
บนพืน้ฐานความเป็นกัลยาณมิตร และมีความร่วมมือร่วมแรง ร่วมใจ การให้ผู้ ท่ี



 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2563 

231 การบริหารการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยท้ังระบบ 
ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จังหวัดบึงกาฬ 

มีสว่นเก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการตา่ง ๆ เพ่ือการนิเทศการศึกษา
ภายโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งแนวปฏิบัติ ด้านการติดตาม
ประเมินผล ประกอบด้วย 1) ประชุมชีแ้จง เพ่ือสร้างความเข้าใจอย่างชัดเจน
ระหว่างผู้บริหารโรงเรียนและครูเก่ียวกับการด าเนินการตามรูปแบบการนิเทศ
การศกึษา 2) แตง่ตัง้คณะกรรมการติดตามประเมินผล 3) ด าเนินการประเมินผล 
ตามวตัถปุระสงค์ ภายใต้ความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารและครูผู้ท าหน้าท่ีนิเทศ
ภายในโรงเรียน โดยการสัมภาษณ์สังเกต หรือตรวจสอบผลการปฏิบตัิงาน 4) 
สรุปและรายงานผลการประเมิน 5) วิเคราะห์ สงัเคราะห์ผลการประเมิน เพ่ือให้
ได้ข้อมูลย้อนกลับในการปรับปรุง หรือพัฒนาโรงเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน จงัหวดับงึกาฬ ตอ่ไป 
 
 6.2 ผลท่ีเกิดกับผู้บริหารและครูผู้สอนภายหลังการพัฒนา พบวา่  
  1. ผู้ บริหารมีความรู้และประสบการณ์ท่ีเอือ้ต่อการบริหาร
จัดการโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( 2μ = 4.59) อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุก
รายการ (8 รายการ) และมีคา่เฉล่ียเพิ่มขึน้สงูกวา่ก่อนการพฒันาทกุรายการ 
  2. ครูผู้ สอนมีความรู้และประสบการณ์ท่ีเอือ้ต่อการจัดการ
เรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( 2μ = 4.59) อยู่ในระดบัมากท่ีสุด
ทุกรายการ (11 รายการ) มีค่าเฉล่ียเพิ่มขึน้ทุกรายการสูงกว่าก่อนการพัฒนา 
และมีพฤติกรรมการสอนท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ระดบัมากท่ีสุด และมี
คา่เฉล่ียเพิ่มขึน้สูงกว่าก่อนการพฒันาทุกคน ครูผู้สอนคนท่ี 1 มีคา่เฉล่ียเท่ากับ 
4.64 ครูผู้ สอนคนท่ี 2 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.68 และครูผู้ สอนคนท่ี 3 มีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 4.95 ทกุคนปฏิบตัิได้ในระดบัมากท่ีสดุทกุรายการ และมีคา่เฉล่ียเพิ่มขึน้
สงูกวา่ก่อนการพฒันาทกุรายการ 
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 6.3 พัฒนาการเดก็ปฐมวัยภายหลังการทดลอง พบวา่ 
  1. ระดบัชัน้อนบุาล 1 เด็กปฐมวยัมีพฒันาการโดยภาพรวมคิด
เป็นร้อยละ 87.21 เพิ่มขึน้จากก่อนการทดลอง 39.00 และเพิ่มขึน้ทุกด้าน คือ 
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสงัคม และด้านสติปัญญา โดยพฒันาการ
ด้านสติปัญญา มีร้อยละเพิ่มขึน้มากท่ีสุด เท่ากับ 47.89 และพัฒนาการด้าน
ร่างกาย มีร้อยละเพิ่มขึน้น้อยท่ีสดุ เทา่กบั 33.22 
  2. ระดบัชัน้อนบุาล 2 เดก็ปฐมวยัมีพฒันาการโดยภาพรวมคิด
เป็นร้อยละ 86.46 เพิ่มขึน้จากก่อนการทดลอง 40.36 และเพิ่มขึน้ทุกด้าน คือ 
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสงัคม และด้านสติปัญญา โดยพฒันาการ
ด้านสงัคม มีร้อยละเพิ่มขึน้มากท่ีสดุ เท่ากบั 49.50 และพฒันาการด้านร่างกาย 
มีร้อยละเพิ่มขึน้น้อยท่ีสดุ เทา่กบั 29.76 
 
 6.4 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน และแหล่ง
เรียนรู้ภายหลังการพัฒนา พบวา่ มีมมุเสริมประสบการณ์เพิ่มขึน้เพียงพอตาม
หลักวิชาการ ป้ายนิเทศมีจ านวนเพิ่มขึน้เพียงพอสวยงาม มีการเปล่ียนแปลง
ข้อมูลเป็นปัจจุบนัและสอดคล้องกับเนือ้หา มีสนามเด็กเล่นทุกโรงเรียนและมี
เคร่ืองเล่นสนามเพียงพอ สวนสมุนไพรได้รับการดูแลรักษาและมีพืชสมุนไพร
เพิ่มขึน้ แปลงเกษตรได้รับการดแูลเอาใจใสม่ากขึน้ มีการปลกูผกัเพิ่มขึน้ 
 
 6.5 ด้านความพึงพอใจในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยภายหลัง
การพัฒนา พบว่า ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้ปกครองมีความพึงพอใจด้านการ
บริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการนิเทศการเรียนการสอน 
ด้านเด็กปฐมวัย และด้านผู้ ปกครอง โดยรวมอยู่ระดับมากท่ีสุด ( 2μ = 4.56) 
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เพิ่มขึน้จากระดบัน้อย เป็นระดบัมากท่ีสุดทุกด้าน โดยด้านผู้ปกครองของเด็ก
ปฐมวยั มีค่าเฉล่ียเพิ่มขึน้มากท่ีสุด เท่ากับ 2.80 และด้านการจัดการเรียนการ
สอนมีคา่เฉล่ียเพิ่มขึน้น้อยท่ีสดุ เท่ากบั 2.58 ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในระดบั
มากท่ีสดุ คา่เฉล่ีย เทา่กบั 4.57 
 
7. การอภปิรายผล 
 
 7.1 รูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยทัง้ระบบใน
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จังหวัดบึงกาฬ ประกอบด้วย  

1. กลยทุธ์ การบริหารโรงเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
จงัหวดับงึกาฬ เพ่ือยกระดบัคณุภาพการศึกษา สอดคล้องกับหลกัการและแนว
ปฏิบตัิท่ีใช้ในการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการ
จดัการและการบริหารงาน ทัง้ด้านวิชาการ ด้านบคุลากร งบประมาณ การบริหาร
ทั่วไป ต้องค านึงถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนเป็นหลักตามท่ี
นกัวิชาการหลายท่านได้เสนอ แนวทางและกลยุทธ์ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและ
ยกระดับคุณภาพสู่การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กให้สูงขึน้ในด้านการบริหาร
จดัการ การจดัการเรียนการสอนและด้านคณุภาพนกัเรียน การบริหารงานเชิงกล
ยทุธ์ จึงเป็นเคร่ืองมือส าคญั ส าหรับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบด้วย 1)
กลยทุธ์เร่งพฒันาการบริหารวิชาการด้านการจดัการเรียนการสอนเพ่ือยกระดบั
คุณภาพการศึกษา 2) กลยุทธ์พัฒนาการบริหารงบประมาณด้านการขยาย
เครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือยกระดบัคณุภาพการศกึษา 3) 
กลยุทธ์พัฒนาการบริหารงานบุคคลด้านการสร้างเสริมประสิทธิภาพของ
บคุลากรเพ่ือยกระดบัคณุภาพการศกึษา 4) กลยทุธ์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
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ทัว่ไปด้านการพฒันาแหล่งเรียนรู้ ทัง้ในและนอกโรงเรียน เพ่ือยกระดบัคุณภาพ
การศกึษา ทัง้นี ้ผู้ เก่ียวข้องทกุคนต้องมีส่วนรวมในทกุขัน้ตอน การบริหารจดัการ
โรงเรียนขนาดเล็ก จึงจ าเป็นต้องจัดรูปแบบอย่างเหมาะสมให้ สอดคล้องและ
ความต้องการของชมุชน ท้องถ่ิน ซึ่งมีความผกูพนักบัโรงเรียนอย่างแนบแน่นมา
ตัง้แต่ อดีตจนถึงปัจจุบัน (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย , 2558: 
ออนไลน์) 
  2. แนวปฏิบตัิ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน จงัหวดับงึกาฬ จากการสงัเคราะห์ข้อเสนอความต้องการ
ของผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ และมุ่งเน้นแนวทางท่ี
สอดคล้องและตรงตอ่ความต้องการของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จงัหวดั
บงึกาฬ ซึ่งเป็นการน าหลกัการสู่การปฏิบตัิในการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคญัเกิดขึน้จากพืน้ฐานความเช่ือท่ีว่า การจัดการศึกษามีเป้าหมายส าคัญ
ท่ีสุด คือการจัดการให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้ เรียนแต่ละคนได้พัฒนา
ตนเอง ตามก าลงัหรือศกัยภาพของแตล่ะคน แตเ่น่ืองจากผู้ เรียนแตล่ะคนมีความ
แตกตา่งกนัทัง้ด้านความต้องการ ความสนใจ ความถนดั และยงัมีทกัษะพืน้ฐาน
อนัเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะใช้ในการเรียนรู้ อนัได้แก่ ความสามารถในการฟัง 
พดู อ่าน เขียน ความสามารถทางสมอง ระดบัสติปัญญา และการแสดงผลของ
การเรียนรู้ออกมาในลกัษณะท่ีตา่งกนั จงึควรมีการจดัการท่ีเหมาะสมในลกัษณะ
ท่ีแตกต่างกัน ตามเหตุปัจจัยของผู้ เรียนแต่ละคน และผู้ ท่ีมีบทบาทส าคัญใน
กลไกของการจดัการนีคื้อ ครู ดงันัน้ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องทบทวนบทบาท
ของครู โดยควรเร่ิมจากการทบทวนและปรับแต่งความคิด ความเข้าใจเก่ียวกับ
ความหมายของการเรียน โดยต้องถือว่าแก่นแท้ของการเรียนคือการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียน ต้องเปล่ียนจากการยึดวิชาเป็นตวัตัง้ มาเป็นยึดมนษุย์หรือผู้ เรียนเป็นตวั
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ตัง้หรือท่ีเรียกว่า ผู้ เรียนเป็นส าคญั ครูต้องค านึงถึงหลกัความแตกต่างระหว่าง
บคุคล เป็นส าคญั (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559: ออนไลน์) ทัง้นี ้ในการน าสู่การ
ปฏิบตัิแล้วจะมุ่งเน้นแนวทางท่ีสอดคล้องและตรงต่อความต้องการของโรงเรียน
ขนาดเล็ก โดยค านึงถึง นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน (สพฐ.) (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2560: ออนไลน์) 
และบริบทของชุมชนเป็นส าคญั ซึ่งมีรูปแบบและแนวด าเนินการจัดการเรียนรู้ 
น าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ ผู้ สอนสามารถศึกษากระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียน 
เรียนรู้สาระวิชาและทักษะชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ผู้ เรียนมีความรู้   
ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคญัและคณุลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และสามารถน ากิจกรรมการเรียน
การสอนบางกิจกรรมมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต้องมีการฝึกทกัษะการ
อ่านออก เขียนได้ การคิดค านวณ อนัเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการเรียนรู้และการ
สอบต่อไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559: ออนไลน์); (ธีระพร อายุวัฒน์, 2552: 
98-103) 
  3. แนวปฏิบัติ ด้านการติดตามประเมินผลภายใต้หลักการ
ท างานเป็นทีม มีการวางแผนงานท่ีชัดเจน บนพืน้ฐานความเป็นกัลยาณมิตร 
และมีความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ การให้ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินการตา่ง ๆ ซึง่แนวปฏิบตั ิด้านการติดตามประเมินผล และให้ได้ข้อมลู
ย้อนกลับในการปรับปรุงหรือพัฒนาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จังหวัด 
บึงกาฬ การติดตามประเมินผล อนัเป็นการให้ค าแนะน าส่งเสริมประสิทธิภาพ
ของการศกึษา และเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ครู ในการปรับปรุงการสอนให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึน้ โดยผู้ติดตามประเมินผลจะเป็นผู้ ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ
สร้างบรรยากาศแห่งความเป็นมิตร สร้างความสามคัคีอนัดีตอ่กนั อีกทัง้เป็นการ
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ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับสภาพการเรียนการสอน ปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท างานของครูให้ดีขึน้ (กมลวรรณ รอดจ่าย, 2552: 
118-124) ซึ่งผู้ ท่ีมีหน้าท่ีในการติดตามประเมินผล อนัได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารโรงเรียน หรือสถานศึกษา ผู้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ และคณะครู
ผู้ ท าหน้าท่ีนิเทศการศึกษา จึงต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้กว้างขวางในเร่ืองท่ี
จ าเป็นต่อการพัฒนาครู เช่น มีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบต่าง ๆ หรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องแผนการศึกษา นโยบายการศึกษา และเนือ้หาสาระใน
หลักสูตร พร้อมกับมีคุณสมบตัิหรือคุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น (วรรณพร สุข
อนนัต์, 2550: 83-86) 
 
 7.2 ผลการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยใช้รูปแบบ
การบริหารการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยทัง้ระบบในโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน จังหวัดบึงกาฬ พบวา่ ผู้บริหารมีความรู้และประสบการณ์ท่ี
เอือ้ต่อการบริหารจดัการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ครูผู้สอนมีความรู้
และประสบการณ์ท่ีเอือ้ตอ่การจดัการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
สงูกว่าก่อนการพฒันา มีพฤติกรรมการสอนท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้อยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด สูงกว่าก่อนการพัฒนา ทัง้นี ้เป็นเพราะการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน (School Based Management: SBM) ท าให้ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องในการจดั
การศกึษา ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และชมุชน ได้มีส่วนร่วมคิด ร่วม
ท าในการแก้ปัญหา ปรับปรุงและพฒันาโรงเรียนแบบร่วมด้วยช่วยกัน และการ
ท างานโดยใช้วงจรคณุภาพของเดมมิ่ง (Deming) คือ การวางแผน (Plan) ปฏิบตัิ
ตามแผน (Do) ตรวจสอบประเมินผล (Check) และก าหนดมาตรฐานและ
ปรับปรุงพฒันาอย่างต่อเน่ือง (Action) ช่วยให้การบริหารจดัการด าเนินไปอย่าง
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มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ บริหาร และครูผู้ สอนเกิดความรู้เปล่ียนแปลง
พฤติกรรมไปในทางสร้างสรรค์ เอือ้อ านวยต่อการบริหารจดัการและการจัดการ
เรียนการสอน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Brown, J. A. (1998: 153) พบว่า 
สหสมัพนัธ์ทางสถิติระหว่างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับการเรียนรู้ของ
ผู้บริหารโรงเรียนและประสิทธิผลของโรงเรียน การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ท าให้ผู้บริหารโรงเรียนได้เรียนรู้การบริหารโรงเรียนเพิ่มขึน้ และท าให้ประสิทธิผล
ของโรงเรียนสงูขึน้ Wilson, R. J. (2001: 337) พบว่า ความส าเร็จของการบริหาร 
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเกิดจากผู้น าในโรงเรียนมีบทบาทในการตดัสินใจ เพิ่ม
บทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชน และพัฒนาการส่ือสารผู้ น าใช้ภาวะแบบ
เกือ้หนุนหรืออ านวยความสะดวก ผู้ มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนรู้สึกพอใจ
กบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และอรอุมา รอดแย้ม (2554: 429) พบว่า 
ผู้บริหารและครูของสถานศึกษามีการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพใน
ระบบพีดีซีเอ (PDCA) ทกุรายด้านอยูใ่นระดบัมาก 
 
 7.3 ด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัยและสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกห้องเรียน และแหล่งเรียนรู้ ภายหลงัการน ารูปแบบการพฒันาการ
จดัการศึกษาระดบัปฐมวัยทัง้ระบบมาใช้ในการพฒันาโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน จงัหวดับงึกาฬ ท าให้เด็กปฐมวยัระดบัชัน้อนบุาลปีท่ี 1 และชัน้อนุบาล
ปีท่ี 2 มีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติ-
ปัญญาสงูขึน้กว่าก่อนการทดลองทัง้ 4 ด้าน สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนและ
สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน และแหล่งเรียนรู้ได้รับการพัฒนา ทัง้นี ้เป็น
เพราะการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning: 
BBL) ช่วยให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ไม่เกิดความตึงเครียดขณะ
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เรียน ได้ลงมือปฏิบตัิกิจกรรมผ่านการเล่นด้วยตนเอง การนิเทศแบบมีส่วนร่วม
เป็นการท างานร่วมกันระหว่างครูผู้ สอนกับผู้นิเทศ ช่วยให้ครูผู้ สอนมีความรู้ 
ความสามารถในการเตรียมการสอน การผลิตส่ือ การใช้ส่ือประกอบการจัดการ
เรียนการสอน การวิจยัในชัน้เรียนช่วยให้ครูผู้สอนรู้ปัญหาของเด็กปฐมวัยและ
ปัญหาการจัดการเรียนการสอน และแนวทางแก้ไขอย่างถูกต้อง การบริหาร
จัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management: SBM) รูปแบบ
บริหารโดยคณะกรรมการสถานศกึษาเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง
และชุมชน ร่วมมือร่วมใจพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอกห้องเรียน และแหล่งเรียนรู้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมี
ความต้องการอยากเรียนรู้และมีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ เอรินทร์ แสวงลาย (2551: 77-78) พบว่า นกัเรียนชัน้อนุบาลปีท่ี 2 
ท่ีได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐานมีคะแนนเฉล่ีย
พฒันาการทัง้ 4 ด้าน เพิ่มขึน้ทกุด้าน และมีพฒันาการสงูกว่านกัเรียนชัน้อนบุาล
ปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจดัประสบการณ์ตามปกตอิยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
Ozden, M. & Gultekin, M. (2008: 1-17) พบว่า ผู้ เรียนท่ีเรียนตามรูปแบบการ
สอนตามแนวคิดสมองเป็นฐาน สามารถพฒันาผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนได้ ท าให้
ผู้ เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทน
ในการเรียนรู้ก่อนและหลงัการทดลองแตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ประสิทธ์ิ ตนัมี (2551: 93) พบว่า หลงัจากได้พฒันางานวิชาการโดย
ใช้วงจร PDCA ของโรงเรียนบ้านวังรวก สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
เพชรบรูณ์ เขต 1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนปีการศกึษา 2549 สงูกว่า 
ปีการศึกษา 2548 พิสมยั อะโน (2546: 1) พบว่า การเปรียบเทียบความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกับกระบวนการวิจัยในชัน้เรียนของครู พบว่า หลงัการใช้การนิเทศ
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แบบมีส่วนร่วม มีคะแนนสงูกว่าก่อนการอบรมพฒันาอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 และ เทวินทร์ พนัธุ์เทศ (2543: 322) พบว่า รูปแบบการนิเทศแบบมี
สว่นร่วมมีความเหมาะสม ครูผู้สอนทกุคนมีความสนใจพฒันาตนเองมากขึน้ น า
ความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ได้เร็วขึน้ มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ สามารถจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง พบการเปล่ียนแปลงด้านต่าง ๆ เช่น 
ครูมีการสอนด้วยโครงงาน จดัปา้ยนิเทศ จดันิทรรศการ ปรับปรุงห้องสมุด และ
ชมุชนมีสว่นร่วมสนบัสนนุการเรียนการสอนมากขึน้ 
 
 7.4 ด้านความพึงพอใจในการบริหารการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ภายหลงัการพฒันาโดยใช้รูปแบบ การบริหารการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยทัง้ระบบในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จังหวัดบึงกาฬ พบว่า 
ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจอยู่ระดบัมากท่ีสดุทกุด้าน คือ 
ด้านการบริหารจดัการ ด้านการจดัการเรียนการสอน ด้านการนิเทศการเรียนการ
สอน ด้านเด็กปฐมวัย ด้านผู้ปกครอง และสูงกว่าก่อนการพฒันาทุกด้าน ทัง้นี ้
เป็นเพราะการแบง่ระบบงานในโรงเรียนออกเป็น 3 ระบบ คือ ระบบบริหารจดัการ 
ระบบการจัดการเรียนการสอน และระบบการนิเทศการเรียนการสอน และน า
นวตักรรมท่ีมีประสิทธิภาพมาใช้เป็นรูปแบบการพฒันาการจดัการศึกษาระดับ
ปฐมวยั ทัง้ 3 ระบบ คือ ระบบการบริหารจัดการใช้การบริหารแบบใช้โรงเรียน
เป็นฐาน (School Based Management: SBM) ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา
วิชาการแบบมีส่วนร่วมตามวงจรคณุภาพ (Deming) ระบบการจดัการเรียนการ
สอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based 
Learning: BBL) และการท าวิจัยในชัน้เรียน ระบบการนิเทศการเรียนการสอน  
ผู้ นิเทศท าการนิเทศตามขัน้ตอนในรูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วม โดย
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ด าเนินการทัง้ 3 ระบบไปพร้อมกันอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ผู้ บริหาร ครูผู้ สอน  
และผู้ปกครอง เกิดความพึงพอใจในการด าเนินงานด้านการบริหารจดัการ ด้าน
การจดัการเรียนการสอน ด้านการนิเทศการเรียนการสอน ด้านเด็กปฐมวยั และ
ด้านผู้ ปกครอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Wilson, R. J. (2001: 337) พบว่า 
ความส าเร็จของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเกิดจากผู้น าในโรงเรียนมี
บทบาทในการตดัสินใจ เพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชน และพัฒนาการ
ส่ือสาร ผู้น าใช้ภาวะแบบเกือ้หนุนหรืออ านวยความสะดวก ผู้ มีส่วนร่วมในการ
บริหารโรงเรียนรู้สึกพอใจกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ประสิทธ์ิ ตนัมี 
(2551: 93) พบว่า ครู นกัเรียน กรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการพัฒนางานวิชาการโดยใช้วงจร PDCA ของโรงเรียนบ้าน
รวกอยู่ในระดบัมาก เบจมาศ สามชาลี (2553: 153-154) พบว่า รูปแบบการจัด
ประสบการณ์แบบบูรณาการโดยประยุกต์ใช้แนวคิดของการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐาน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม นกัเรียนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมาก วิภาฤดี วิภาวิน (2554: 225) พบว่า ผู้บริหาร ครู และเด็กปฐมวยัมี
ความพงึพอใจตอ่รูปแบบการจดัประสบการณ์ตามแนวทางการจดัการเรียนรู้โดย
ใช้สมองเป็นฐานท่ีพฒันาขึน้อยู่ในระดบัมาก และเทวินทร์ พนัธุ์เทศ (2543: 322) 
พบว่า รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมมีความเหมาะสม ผู้บริหารโรงเรียน และ
ครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วม ผู้บริหารโรงเรียน
มีภาวะผู้น า และสามารถบริหารจดัการภายในโรงเรียน มีความกระตือรือร้นใน
การพฒันาโรงเรียนและเข้ากับชุมชนได้ดี ครูผู้สอนทุกคนมีความสนใจพัฒนา
ตนเองมากขึน้ 
 สรุปว่า ผลการพฒันาการจดัการศกึษาระดบัปฐมวยัโดยใช้รูปแบบการ
บริหารการจดัการศกึษาระดบัปฐมวยัทัง้ระบบในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
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จงัหวดับงึกาฬ มีผลท าให้ผู้บริหาร และครูผู้สอน มีความรู้และประสบการณ์ เด็ก
ปฐมวยั มีพฒันาการสงูขึน้ทกุด้าน ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้ปกครอง มีความพึง
พอใจในการจดัการศกึษาระดบัปฐมวยั 
 
8. ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 
 8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 การน ารูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยทัง้ระบบใน
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จงัหวดับงึกาฬ ครัง้นี ้ไปใช้ให้เกิดประสิทธิผลสงู
นัน้ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจดัการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
ควรค านงึถึงประเด็นตา่ง ๆ ดงันี ้
  1. หลกัการส าคญัในรูปแบบการบริหารการจดัการศกึษาระดบั
ปฐมวัย คือ การน านวัตกรรมท่ีเอือ้ต่อการท างานเชิงระบบแบบมีส่วนร่วม
ระหว่างผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้ปกครองท่ีจะส่งเสริมให้โรงเรียนเกิดการพึ่งพา
ตนเองได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  2. โรงเรียนควรจดัท าแผนพฒันาวิชาการ/แผนปฏิบตัิการท่ีเอือ้
ตอ่การพฒันาการจดัการเรียนการสอนระดบัปฐมวยั สอดคล้องกบัสภาพปัญหา
และบริบทของโรงเรียน และจัดท าแบบมีส่วนร่วมของผู้ บริหาร ครูผู้ สอน 
ผู้ปกครอง ชมุชน และองค์กรท้องถ่ิน 
  3. วิธีพัฒนาในรูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยทัง้ระบบนี ้ควรพัฒนาไปพร้อมกันทัง้ระบบบริหารจัดการ ระบบการ
จัดการเรียนการสอน และระบบการนิเทศการเรียนการสอนไปพร้อมกันอย่าง
ตอ่เน่ืองและเช่ือมโยงถึงกนั 
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  4. วิธีการพัฒนาดังกล่าวควรให้ความส าคัญทัง้การพัฒนา
บคุลากร สภาพแวดล้อม และแหลง่เรียนรู้ท่ีเอือ้ตอ่การจดัการเรียนการสอนอย่าง
ตอ่เน่ือง 
 
 8.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
  1. ควรวิจยัเก่ียวกับรูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวยัทัง้ระบบในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนอ่ืน เพ่ือสามารถน าไปใช้ได้
อยา่งเหมาะสมยิ่งขึน้ 
  2. ควรวิจยัพฒันาเก่ียวกับการน านวัตกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ
มาใช้ในการบริหารจดัการ การจดัการเรียนการสอน และการนิเทศการเรียนการ
สอนท่ีเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน เพ่ือการ
ด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 
  3. เน่ืองจากครูผู้ สอนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
สว่นมากไมมี่วฒุิทางการศกึษา ไมไ่ด้เรียนมาทางสาขาการศึกษาปฐมวยัโดยตรง 
ขาดความรู้และประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอนระดบัปฐมวยั จงึควรท า
วิจัยหลักสูตรระยะสัน้พัฒนาครูผู้ สอนให้มีความรู้และประสบการณ์ในการ
จดัการเรียนการสอนระดบัปฐมวยั 
  4. ควรวิจยัเก่ียวกับรูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวยัรูปแบบอ่ืนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
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บทคัดย่อ 
  

บทความนีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบระบบเสียงระหว่างภาษาไท
ด่านกับภาษาไทเลย โดยวิเคราะห์จากลักษณะของเสียง คุณสมบตัิของเสียง 
ฐานกรณ์ ระดบัและต าแหน่งของลิน้ ผลการศึกษาพบว่า ภาษาไทด่านแตกต่าง
จากภาษาไทเลย 3 ลักษณะ คือ 1) หน่วยเสียงพยัญชนะแตกต่างกัน 3 หน่วย
เสียง 2) หน่วยเสียงสระแตกต่างกัน 6 หน่วยเสียง และ 3) แตกต่างกันทัง้หน่วย
เสียงพยัญชนะและหน่วยเสียงสระในค าเดียวกัน มี 10 หน่วยเสียง ซึ่งความ
แตกตา่งนีแ้สดงให้เห็นถึงอตัลกัษณ์อนัน่าภาคภมูิใจของคนไทดา่นซ้าย 
 

ค าส าคัญ:  ระบบเสียง,  ภาษาไทดา่น,  ภาษาไทเลย 
 

Abstract 
 

 This article aims to compare voice system between Tai Dan dialect 
and Tai Loei dialect by analyzing through voice characteristics, voice 
properties, base, level, and position of the tongue. The study indicated that 
Tai Dan dialect is different from Tai Loei dialect in 3 aspects: 1) the 
consonants are different in 3 phonemes, 2) the vowels are different in 6 
phonemes, and 3) the consonant and vowel units in a same word are 
different in 10 phonemes. This difference shows the proud identity of Tai Dan 
Sai people. 
 

Keywords:  Voice System,  Tai Dan Dialect,  Tai Loei Dialect 
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1. บทน า 
  

ประเทศไทยถึงแม้จะมีภาษาไทยกลางหรือภาษาไทยมาตรฐานเป็น
ภาษาราชการ แต่ภาษาท่ีคนส่วนใหญ่ใช้ก็คือ ภาษาประจ าถ่ินของตน จะใช้
ภาษาไทยกลางก็ตอ่เม่ือไปติดตอ่ราชการ ย้ายถ่ินฐาน หรือไปท างานในสถานท่ีท่ี
ตา่งเมืองออกไป แม้เวลาไปติดต่อราชการ ถ้าเป็นในเขตอ าเภอเดียวกัน จงัหวดั
เดียวกนั คนสว่นใหญ่ก็ยงัคงสนทนากนัด้วยภาษาถ่ิน แม้แตก่ารย้ายถ่ินฐานหรือ
ไปท างานตา่งบ้านตา่งเมือง ถ้ามีคนท่ีใช้ภาษาถ่ินเดียวกัน อยู่ร่วมกนัเกินกว่า 2 
คนขึน้ไป ก็จะสนทนากันด้วยภาษาถ่ิน บางครัง้ก็ใช้ภาษาถ่ินของตนในการ
สนทนากบัคนภาษาถ่ินอ่ืน หรือคนท่ีใช้ภาษาไทยกลางด้วย ทัง้นีเ้ป็นเพราะความ
เคยชินของแต่ละคน และความไม่คุ้นเคยกับการใช้ภาษาไทยกลาง ภาษาถ่ินจึง
ถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจ เป็นอตัลกัษณ์ของแตล่ะท้องถ่ิน แตภ่าษาถ่ินก็ยงั
ไม่เป็นอีกภาษาหนึ่งได้ เพราะไม่แตกต่างจากภาษาไทยกลางมากเท่าไหร่นัก 
ค าศพัท์ส่วนใหญ่ยงัใช้ร่วมกัน ต่างกันแค่บางประโยค บางค า และส าเนียงใน
การพดู อยา่งท่ี สิทธา พินิจภวูดล (อ้างถึงใน วฒันชยั หมัน่ยิ่ง, 2548) ได้กลา่วไว้
ว่า “ภาษาถ่ิน คือ ภาษาที่อยู่ในที่ใดที่หน่ึง ซ่ึงมีลกัษณะทางภาษา เสียง ค า 
ประโยค แตกต่างไปจากภาษามาตรฐาน แต่ความแตกต่างนี้ไม่มากพอที่จะท า
ใหก้ลายไปเป็นอีกภาษาหน่ึงต่างหาก ภาษาถ่ินอาจเรียกได้ว่าเป็น Subsystems 
ของภาษาใดภาษาหน่ึง ซ่ึงความแตกต่างนี้อาจเป็นเพราะกลุ่มคนที่อยู่ต่างถ่ิน
กัน มีสภาพภูมิศาสตร์แตกต่างกัน และอาจเป็นเพราะแต่ละกลุ่มคนมีสภาพ
สงัคมที่แตกต่างกัน” ความแตกต่างทางสภาพภูมิศาสตร์และสภาพสงัคมนี ้ได้
ท าให้มีภาษาถ่ินเกิดขึน้มามากมาย แตล่ะภมูิภาคของประเทศไทยก็ใช้ส าเนียงท่ี
ตา่งกนั แตล่ะจงัหวดัในภมูิภาคเดียวกนัก็มีส าเนียงท่ีตา่งกนั หรือแม้แตอ่ าเภอท่ี
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อยูใ่นจงัหวดันัน้ ๆ ก็ยงัมีส าเนียงบางค าท่ีแตกตา่งจากตวัจงัหวดัเอง ถึงแม้ความ
แตกต่างนีจ้ะมีไม่มาก แต่ก็สังเกตได้ว่าเป็นภาษาท่ีต่างถ่ินกัน เช่นเดียวกับ 
“ภาษาไทด่าน” หรือภาษาท่ีคนอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ใช้ส่ือสารกัน ก็มี
ความแตกตา่งจาก “ภาษาไทเลย” หรือภาษาในตวัจงัหวดัเลย ถึงจะเป็นภาษาใน
กลุ่มลาวหลวงพระบางเหมือนกันก็ตาม (ศิวพร ฮาซันนารี, 2543: 2) ซึ่งความ
แตกต่างนีค้นต่างถ่ินส่วนใหญ่ยังไม่ทราบ และยังเข้าใจว่าเป็นภาษาเดียวกัน 
หรือแม้แตง่านวิจยับางงานก็ยงัน าเสนอข้อมลูบางอย่างท่ีไมถ่กูต้อง 

บทความนีจ้ึงเป็นการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบเสียงระหว่าง
ภาษาไทดา่นกบัภาษาไทเลย เพ่ือให้เห็นความแตกต่างและเพ่ือน าเสนอข้อมูลท่ี
ถูกต้องเก่ียวกับระบบเสียงภาษาไทด่าน ซึ่งผู้ เขียนได้ล าดับการเสนอผลการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบภาษาไทด่านกับภาษาไทเลยไว้ดังนี ้1) การวิเคราะห์
เปรียบเทียบหน่วยเสียงพยญัชนะ 2) การวิเคราะห์เปรียบเทียบหน่วยเสียงสระ 
และ 3) การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างทัง้หน่วยเสียงพยัญชนะและ
หนว่ยเสียงสระในค าเดียวกนั และบทสรุป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 

เพ่ือเปรียบเทียบระบบเสียงระหว่างภาษาไทดา่นกบัภาษาไทเลย 
 
3. วิธีการศึกษา 
 
 1. ส ารวจหนังสือ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย และเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับ
การศกึษาเพ่ือใช้เป็นหลกัเกณฑ์และแนวทางในการศกึษา 
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 2. รวบรวมค าศพัท์ 
  2.1 ค าศัพท์ภาษาไทเลย ได้จากงานวิจัยเร่ือง “ระบบหน่วย
เสียงในภาษาถ่ินจงัหวดัเลย” ของ สงวน ศริินารถ (2536) 
  2.2 ค าศัพท์ภาษาไทด่าน ได้จากงานวิจัยเร่ือง “การศึกษา
ระบบเสียงในภาษาลาวหลวงพระบาง: ศกึษาเปรียบเทียบกับภาษาลาวคร่ังลุ่ม
น า้ท่าจีน และภาษาลาวด่านซ้าย” ของ ศิวพร ฮาซนันารี (2543) จาก “ศพัทานุ
กรมภาษาด่านซ้าย” ของประกอบ สมวงศ์ (2561) และได้จากการเก็บข้อมูล
ภาคสนาม 

3. การเลือกพืน้ท่ีในการเก็บข้อมูลภาคสนาม ถึงแม้ค าว่า ไทด่าน จะ
หมายความรวมทัง้ 4 อ าเภอ คือ อ าเภอดา่นซ้าย อ าเภอภเูรือ อ าเภอนาแห้ว และ
อ าเภอท่าล่ี แต่อาศัยหลักเกณฑ์ว่าชุมชนนัน้มีการตัง้ถ่ินฐานอยู่รวมกันเป็น
ระยะเวลายาวนาน มีการใช้ภาษาลาวด่านซ้ายในชีวิตประจ าวนั อีกทัง้มีอาณา
เขตติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้ วิจัยจึงเลือกเก็บ
ข้อมลูท่ีเมืองดา่นซ้าย 

4. การเลือกผู้บอกภาษา โดยก าหนดคณุสมบตัดิงันี ้
  4.1 เป็นผู้ ท่ีเกิดและมีภูมิล าเนาอยู่อ าเภอด่านซ้าย รวมถึง
หมู่บ้านท่ีอยู่รอบ ๆ บริเวณท่ีตัง้เมืองดา่นซ้าย และอาศยัอยู่จนถึงปัจจบุนั มีการ
ใช้ภาษาลาวดา่นซ้ายในชีวิตประจ าวนั 
  4.2 อายุ 50 ปีขึน้ไป เพราะจะรักษาระบบเสียงท่ีแท้จริงได้
ดีกวา่ผู้บอกภาษาท่ีอายนุ้อย  
  4.3 มีสุขภาพสมบูรณ์ อวยัวะท่ีใช้ในการออกเสียงไม่ผิดปกติ 
มีเสียงชดัเจน มีไหวพริบ และให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี 
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  4.4 ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยเลือกผู้ บอกภาษาเป็นเพศหญิง
ทัง้หมด เพราะผู้ หญิงจะอยู่ บ้านมากกว่าผู้ ชาย ท าให้โอกาสท่ีภาษาจะ
เปล่ียนแปลงไปมีน้อยกว่า และใช้ผู้บอกภาษาทัง้หมด 10 คน 

5. การเก็บข้อมลูภาคสนาม 
  5.1 นัดหมายผู้ บอกภาษาทัง้ 10 คน ประกอบด้วย ค าป่น 
พรหมรักษา, ดวงทิวา จนัทนพ, ทรัพย์ ยะเสน, ทองทูล นาวิชา, ทศันีย์ กิติพงศ์
พิทยา, มะลิ บวัศกัดิ์, เย่ียมลกัษณ์ สิงห์สถิต, วชัรี ยาพา, สวุรรยา พรหมรักษา, 
และอรุณวรรณ แสงศิริ มารวมกัน จากนัน้ให้ผู้ บอกภาษาคนหนึ่งเป็นผู้ อ่าน
ค าศพัท์ พร้อมทัง้ความหมายท่ีผู้วิจยัเตรียมไป และทกุคนชว่ยกนัตรวจสอบ 
  5.2 รวบรวมค าศัพท์เพิ่มเติมจากการช่วยกันคิด การศึกษา
เอกสาร การใช้รูปภาพ สิ่งของ สถานท่ี และการจ าลองสถานการณ์  

6. ผู้วิจยัเก็บข้อมลูค าศพัท์ภาษาไทดา่น เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2562 

7. ตรวจสอบค าศพัท์ภาษาไทด่านกับภาษาไทเลย ภาษาไทหล่มจาก
บทความเร่ือง “ภาษาถ่ินของอ าเภอหล่มสกั” ของวฒันชยั หมัน่ยิ่ง (2548) และ
ภาษาอีสานจากพจนานกุรม “ภาษาอีสาน - ไทยกลาง” ของส าลี รักสทุธี (2554) 
เพ่ือให้ได้ค าศพัท์เฉพาะของคนดา่นซ้าย 

8. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจยัได้วิเคราะห์เปรียบเทียบภาษาไทเลยกับ
ภาษาไทด่าน โดยใช้ตารางหน่วยเสียงภาษาลาวด่านซ้ายท่ีได้จากงานวิจัย
ของศวิพร ฮาซนันารี (2543: 42-59) 
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4. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบเสียงภาษาไทด่านกับภาษาไทเลย 
 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบเสียงระหว่างภาษาไทด่านกับภาษาไท
เลย พบว่า มีความแตกต่างของหน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ และ
แตกต่างทัง้หน่วยเสียงพยญัชนะและหน่วยเสียงสระในค าเดียวกัน น าเสนอผล
การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ดงันี ้

 
 4.1 หน่วยเสียงพยัญชนะ แตกตา่งกนั 3 เสียง 
  1) เสียงพยญัชนะ  น  /n/  ในภาษาไทเลยนัน้ ภาษาไทด่านจะ
ออกเสียงเป็นพยญัชนะ  ด  /d/  ซึ่งเป็นการเปล่ียนแปลงลกัษณะและคณุสมบตัิ
ของเสียง จากเสียงนาสิก ก้อง เป็นเสียงระเบิด ก้อง เกิดท่ีปุ่ มเหงือก มี 9 ค า 
ตวัอยา่งเชน่ 

 
  2) เสียงพยญัชนะ  ม  /m/  ในภาษาไทเลยนัน้ ภาษาไทด่านจะ
ออกเสียงเป็นพยญัชนะ  บ  /b/  ซึ่งเป็นการเปล่ียนแปลงลกัษณะและคณุสมบตัิ
ของเสียง จากเสียงนาสิก ก้อง เป็นเสียงระเบิด ก้อง เกิดท่ีริมฝีปาก มี 11 ค า 
ตวัอยา่งเชน่ 
 
 

ภาษาไทเลย ภาษาไทด่าน ภาษาไทยกลาง / ความหมาย 
นก  /nok5/ ด๊ก  /dok5/ นก 
แหน ่ /nƐ:3/ แด ่ /dƐ:3/ หนอ่ย เช่น ขอหนอ่ย ชว่ยหนอ่ย 
โน  /no:2/ โด  /do:2/ หวัโน 
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ภาษาไทเลย ภาษาไทด่าน ภาษาไทยกลาง / ความหมาย 
โม้  /mo:5/ โบ๊  /bo:5/ ขีโ้ม้, ขีค้ยุ 
มด  /mod5/ บ๊ด  /bod5/ มด 
เม็ด  /med5/ เบ๊ด  /bed5/ เม็ด  

 
3) เสียงพยญัชนะ  ว  /w/  ในภาษาไทเลยนัน้ ภาษาไทด่านจะ

ออกเสียงเป็นพยญัชนะ  บ  /b/  ซึ่งเป็นการเปล่ียนแปลงลกัษณะและคณุสมบตัิ
ของเสียง จากเสียงคร่ึงสระ ก้อง เป็นเสียงระเบิด ก้อง เกิดท่ีริมฝีปาก มี 1 ค า 
ดงันีคื้อ 

 
ภาษาไทเลย ภาษาไทด่าน ภาษาไทยกลาง / ความหมาย 

หวีดเบด็  /wi:d4-bed1/ บีดเบ็ด  /bi:d4-bed1/ ตกปลา 

 
4.2 หน่วยเสียงสระ แตกตา่งกนั 6 เสียง 

  1) เสียงสระเอีย  /ia/  สะกดด้วยแม่เกอว  /w/  ในภาษาไทเลย
นัน้ ภาษาไทดา่นจะออกเสียงเป็นสระเอะ  /e/  ซึง่เป็นการเล่ือนของระดบัลิน้จาก
ระดบัสงูประสมกบัระดบัต ่า มาเป็นระดบักลางสงู ในต าแหนง่ลิน้สว่นหน้า ไมห่อ่
ริมฝีปาก มี 24 ค า ตวัอยา่งเชน่ 
 

ภาษาไทเลย ภาษาไทด่าน ภาษาไทยกลาง / ความหมาย 
เก่ียว  /kiaw3/ เก่ว  /kew3/ เคียว  น. เช่น เคียวอนัใหม ่(เก่วอนัใหม)่ 

เก่ียว  ก. เช่น เก่ียวข้าว (เกว่เข้า) 
เขียว  /khiaw1/ เข็ว  /khew1/ สเีขียว 
เคียว  /khiaw2/ เค็ว  /khew2/ เจ้าชู้ , ส าสอ่น 
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  2) เสียงสระอัวะ  /u:a/  สะกดด้วยแม่เกย  /j/  ในภาษาไทเลย
นัน้  ภาษาไทดา่นจะออกเสียงเป็นสระโอะ  /o/  ซึง่เป็นการเล่ือนของระดบัลิน้จาก
ระดบัสงูประสมกบัระดบัต ่า มาเป็นระดบักลางสงู ในต าแหนง่ลิน้ส่วนหลงั หอ่ริม
ฝีปาก มี 6 ค า ตวัอยา่งเชน่  
 

ภาษาไทเลย ภาษาไทด่าน ภาษาไทยกลาง / ความหมาย 
ก๊วย  /ku:aj5/ ก๊ย  /koj5/ กล้วย 
ควย  /khu:aj2/ คย  /khoj2/ อวยัวะเพศชาย 

 
3) เสียงสระไอ  /-aj/  ในภาษาไทเลยนัน้ ภาษาไทด่านจะออก

เสียงเป็นสระเออะ สะกดด้วยแม่เกย  /-Ej/  ซึ่งเป็นการเล่ือนของระดบัลิน้จาก
ระดบัต ่าประสมกับหน่วยเสียงพยัญชนะ  /j/  มาเป็นระดบักลางสูงประสมกับ
หน่วยเสียงพยัญชนะ  /j/  ในต าแหน่งลิน้ส่วนกลาง ไม่ห่อริมฝีปาก มี 5 ค า 
ตวัอยา่งเชน่ 

 
ภาษาไทเลย ภาษาไทด่าน ภาษาไทยกลาง / ความหมาย 

ไข  /khaj1/ เขย๋  /kh
Ej1/ เปิด 

ได ๋ /daj1/ เดย๋  /dEj1/ ไหน, ใคร 

 
  4) เสียงสระเอือ  /ƚa/  สะกดด้วยแม่เกย  /j/  ในภาษาไทเลยนัน้ 
ภาษาไทด่านจะออกเสียงเป็นสระเออะ  /E/  ซึ่งเป็นการเล่ือนของระดบัลิน้จาก
ระดบัสงูประสมกับระดบัต ่า มาเป็นระดบักลางสงู ในต าแหน่งลิน้ส่วนกลาง ไม่
หอ่ริมฝีปาก มี 6 ค า ตวัอยา่งเชน่ 
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ภาษาไทเลย/ ภาษาไทด่าน ภาษาไทยกลาง / ความหมาย 

เป่ือย  /pƚaj2/ เป่ย  /bEj2/ เป่ือย 

เหลือ่ย  /lƚaj2/ เหลย่  /lEj2/ เลือ่ย 

เอื๊อย  /?ƚaj2/ เอ๊ย  /?Ej2/ พี่สาว 

 
5) เสียงสระเอะ  /e/  สะกดด้วยแม่กน  /n/  ในภาษาไทเลยนัน้ 

ภาษาไทด่านจะออกเสียงเป็นสระอิ  /i/  ซึ่งเป็นการเล่ือนของระดับลิน้จาก
ระดบักลางสงู มาเป็นระดบัสูง ในต าแหน่งลิน้ส่วนหน้า ไม่ห่อริมฝีปาก มี 1 ค า 
ดงันีคื้อ 
 

ภาษาไทเลย ภาษาไทด่าน ภาษาไทยกลาง / ความหมาย 
เลน่  /len4/ ลิน่  /lin4/ เลน่ 

 
6) เสียงสระแอะ  /Ɛ/  สะกดด้วยแม่เกอว  /w/  ในภาษาไทเลย

นัน้ ภาษาไทดา่นจะออกเสียงเป็นสระเอะ  /e/  ซึง่เป็นการเล่ือนของระดบัลิน้จาก
ระดบักลางต ่า มาเป็นระดบักลางสงู ในต าแหน่งลิน้ส่วนหน้า ไมห่อ่ริมฝีปาก มี 1 
ค า ดงันีคื้อ 

 
ภาษาไทเลย ภาษาไทด่าน ภาษาไทยกลาง / ความหมาย 

แข้ว  /kh
Ɛw4/ เข้ว  /khew4/ เขีย้วหรือฟัน 
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 4.3 แตกต่างทัง้หน่วยเสียงพยัญชนะและหน่วยเสียงสระในค า
เดียวกัน 

ภาษาไทเลยกับภาษาไทด่านออกเสียงแตกต่างกันทัง้เสียงพยัญชนะ
และเสียงในค าเดียวกนั มี 3 ลกัษณะ ดงันีคื้อ 
  1) ในค าเดียวกันนอกจากภาษาไทด่านจะออกเสียงพยัญชนะ  
น  /n/  เป็นเสียงพยญัชนะ  ด  /d/  ซึง่เป็นการเปล่ียนแปลงลกัษณะและคณุสมบตัิ
ของเสียง จากเสียงนาสิก ก้อง เป็นเสียงระเบิด ก้อง เกิดท่ีปุ่ มเหงือกแล้ว ยงัมีการ
เปล่ียนแปลงของหน่วยเสียงสระในค าเดียวกันด้วย คือ 1) จากเสียงสระเอีย  /ia/  
เป็นเสียงสระเอะ  /e/  มีตวัสะกดเป็นเสียงพยญัชนะ  ว  /w/  เหมือนกนั เป็นการ
เล่ือนของระดับลิน้จากระดับสูงประสมกับระดับต ่า มาเป็นระดับกลางสูง ใน
ต าแหน่งลิน้ส่วนหน้า ไม่ห่อริมฝีปาก มี 1 ค า และ 2) จากเสียงสระอัวะ  /u:a/  
เป็นเสียงสระโอะ  /o/  มีตวัสะกดเป็นเสียงพยญัชนะ  ย  /j/  เหมือนกัน เป็นการ
เล่ือนของระดับลิน้จากระดับสูงประสมกับระดับต ่า มาเป็นระดับกลางสูง ใน
ต าแหนง่ลิน้สว่นหลงั หอ่ริมฝีปาก ดงันีคื้อ 
 

 
  2) นอกจากภาษาไทด่านจะออกเสียงพยญัชนะ  ม  /m/  เป็น
เสียงพยญัชนะ  บ  /b/  ซึ่งเป็นการเปล่ียนแปลงลกัษณะและคณุสมบตัิของเสียง 
จากเสียงนาสิก ก้อง เป็นเสียงระเบิด ก้อง เกิดท่ีริมฝีปากแล้ว ยังมีการ
เปล่ียนแปลงของหน่วยเสียงสระในค าเดียวกันด้วย คือจากเสียงสระเอือ  /ƚa/  

ภาษาไทเลย ภาษาไทด่าน ภาษาไทยกลาง / ความหมาย 
เหนียว  /niaw1/ เดว๋  /dew1/ เหนียว 
หนว่ย  /nua:j3/ ดย่  /doj3/ ลกัษณนามของผลไม้ (ลกู, ผล) 
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เป็นเสียงสระเออะ  /E/  มีตวัสะกดเป็นเสียงพยัญชนะ  /j/  เหมือนกัน เป็นการ
เล่ือนของระดับลิน้จากระดับสูงประสมกับระดับต ่า มาเป็นระดับกลางสูง ใน
ต าแหนง่ลิน้สว่นหลงั หอ่ริมฝีปาก มี 1 ค า ดงันีคื้อ 
 

ภาษาไทเลย ภาษาไทด่าน ภาษาไทยกลาง / ความหมาย 

เหมื่อย  /mƚaj3/ เบย่  /bEj3/ เหน่ือย 

 
  3) นอกจากภาษาไทด่านจะออกเสียงพยัญชนะ  ญ  /˜/  เป็น
เสียงพยญัชนะ  ย  /j/  ซึ่งเป็นการเปล่ียนแปลงลกัษณะและคณุสมบตัิของเสียง 
จากเสียงนาสิก ก้อง เป็นเสียงคร่ึงสระ ก้อง เกิดท่ีเพดานแข็งแล้ว ยังมีการ
เปล่ียนแปลงของหน่วยเสียงสระในค าเดียวกันด้วย คือ จากเสียงสระไอ  (-aj)  
เป็นเสียงสระเออะ สะกดด้วยแม่เกย  (-Ej)  ซึ่งเป็นการเล่ือนของระดบัลิน้จาก
ระดบัต ่าประสมกับหน่วยเสียงพยัญชนะ  /j/  มาเป็นระดบักลางสูงประสมกับ
หน่วยเสียงพยญัชนะ  /j/  ในต าแหน่งลิน้ส่วนกลาง ไม่ห่อริมฝีปาก มี 1 ค า และ
จากเสียงสระเอีย  /ia/  เป็นเสียงสระเอะ  /e/  (สะกดด้วยแม่เกอว) ซึ่งเป็นการ
เล่ือนของระดับลิน้จากระดับสูงประสมกับระดับต ่า มาเป็นระดับกลางสูง ใน
ต าแหนง่ลิน้สว่นหน้า ไมห่อ่ริมฝีปาก ดงันีคื้อ 
 

ภาษาไทเลย ภาษาไทด่าน ภาษาไทยกลาง / ความหมาย 

ใหญ่  /˜aj3/ เหยย่  /jEj3/ ใหญ่ 

เหญ่ียว  /˜ia:w3/ เหยว่  /jew3/ ปัสสาวะ 
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5. สรุปผลการศึกษา 
 
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบเสียงภาษาไทดา่นกบัภาษาไทเลย ได้ผล
สรุปวา่ ภาษาไทดา่นแตกตา่งจากภาษาไทเลยอยู ่3 ลกัษณะ คือ  
 

5.1 หน่วยเสียงพยัญชนะ แตกตา่งกนั 3 เสียง 
  1) เสียงพยญัชนะ  น  /n/  ในภาษาไทเลยนัน้ ภาษาไทด่านจะ
ออกเสียงเป็น ด /d/ 
  2) เสียงพยญัชนะ  ม  /m/  ในภาษาไทเลยนัน้ ภาษาไทด่านจะ
ออกเสียงเป็น บ /b/ 
  3) เสียงพยญัชนะ  ว  /w/  ในภาษาไทเลยนัน้ ภาษาไทด่านจะ
ออกเสียงเป็น  บ  /b/ 
 

5.2 หน่วยเสียงสระ แตกตา่งกนั 6 เสียง 
  1) เสียงสระเอีย  /ia/  สะกดด้วยแม่เกอว  /w/  ในภาษาไทเลย
นัน้ ภาษาไทดา่นจะออกเสียงเป็นสระเอะ  /e/ 
  2) เสียงสระอัวะ  /u:a/  สะกดด้วยแม่เกย  /j/  ในภาษาไทเลย
นัน้ ภาษาไทดา่นจะออกเสียงเป็นสระโอะ  /o/ 
  3) เสียงสระไอ  /-aj/  ในภาษาไทเลยนัน้ ภาษาไทด่านจะออก
เสียงเป็นสระเออะ สะกดด้วยแมเ่กย  /-Ej/ 
  4) เสียงสระเอือ  /ƚa/  สะกดด้วยแม่เกย  /j/  ในภาษาไทเลยนัน้ 
ภาษาไทดา่นจะออกเสียงเป็นสระเออะ  /E/ 
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  5) เสียงสระเอะ  /e/  สะกดด้วยแม่กน  /n/  ในภาษาไทเลยนัน้ 
ภาษาไทดา่นจะออกเสียงเป็นสระอิ  /i/ 
  6) เสียงสระแอะ  /Ɛ/  สะกดด้วยแม่เกอว  /w/  ในภาษาไทเลย
นัน้ ภาษาไทดา่นจะออกเสียงเป็นสระเอะ  /e/ 
 

5.3 แตกต่างทัง้หน่วยเสียงพยัญชนะและหน่วยเสียงสระในค า
เดียวกัน 
  1) เสียงพยญัชนะ  น  /n/  ในภาษาไทเลยนัน้ นอกจากภาษาไท
ดา่นจะออกเสียงเป็นพยญัชนะ  ด  /d/  แล้ว ยงัมีการเปล่ียนแปลงของหน่วยเสียง
สระด้วย คือ 1) จากเสียงสระเอีย  /ia/  สะกดด้วยแม่เกอว  /w/  ในภาษาไทเลย 
ภาษาไทดา่นจะออกเสียงเป็นสระเอะ  /e/  และ 2) จากเสียงสระอวัะ  /u:a/  สะกด
ด้วยแมเ่กย  /j/  ในภาษาไทเลย ภาษาไทดา่นจะออกเสียงเป็นสระโอะ  /o/ 
  2) เสียงพยญัชนะ  ม  /m/  ในภาษาไทเลยนัน้ นอกจากภาษา
ไทดา่นจะออกเสียงเป็นพยญัชนะ  บ  /b/  แล้ว ยงัมีการเปล่ียนแปลงของหน่วย
เสียงสระด้วย คือ จากเสียงสระเอือ  /ƚa/  สะกดด้วยแม่เกย  /j/  ในภาษาไทเลย 
ภาษาไทดา่นจะออกเสียงเป็นสระเออะ  /E/ 
  3) เสียงพยญัชนะ  ญ  /˜/  ในภาษาไทเลยนัน้ นอกจากภาษา 
ไทด่านจะออกเสียงเป็นพยัญชนะ  ย  /j/  แล้ว ยงัมีการเปล่ียนแปลงของหน่วย
เสียงสระด้วย คือ จากเสียงสระไอ  /aj/  สะกดด้วยแม่เกย  /j/  ในภาษาไทเลย 
ภาษาไทด่านจะออกเสียงเป็นสระเออะ  /E/  และจากเสียงสระเอีย  /ia/  สะกด
ด้วยแมเ่กอว  /w/  ในภาษาไทเลย ภาษาไทดา่นจะออกเสียงเป็นสระเอะ  /e/ 
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 จากการศกึษาเปรียบเทียบระบบเสียงระหว่างภาษาไทดา่นกบัภาษาไท
เลยนัน้พบว่า ผลการศึกษามีทัง้ความสอดคล้องและแตกต่างกับงานวิจัยเร่ือง 
“ระบบหน่วยเสียงในภาษาถ่ินจงัหวดัเลย” ของ สงวน ศิรินารถ (2536: 108-109) 
โดยในส่วนของความสอดคล้องนัน้เป็นเร่ืองของการเปล่ียนแปลงหน่วยเสียง
พยญัชนะ 2 หน่วยเสียง ได้แก่ 1) ภาษาไทด่านจะออกเสียง  /m/  เป็นเสียง  /b/  
ดงัข้อความว่า “หน่วยเสียง  /m/  นี ้เม่ือปรากฏต้นพยางค์ ผู้บอกภาษากลุ่มท่ี 1 
โดยเฉพาะท่ีอ าเภอด่านซ้าย ภูเรือ นาแห้ว และท่าล่ี จะออกเสียง  /m/  เป็นเสียง  
/b/  ในบางค า” และ 2) ภาษาไทดา่นจะออกเสียง  /n/  เป็นเสียง  /d/  ดงัข้อความ
ว่า “หน่วยเสียง  /n/  นี ้เม่ือปรากฏต้นพยางค์ ผู้บอกภาษากลุ่มท่ี 1 โดยเฉพาะท่ี
อ าเภอดา่นซ้าย ภเูรือ นาแห้ว และทา่ล่ี จะออกเสียง  /n/  เป็นเสียง  /d/  ในบางค า” 

ในสว่นของความขดัแย้ง พบในงานวิจยัของสงวน ศริินารถ (2536: 110) 
ท่ีกลา่วว่า “ไมมี่การเปล่ียนแปลงของหน่วยเสียงสระ” นัน้ จากการตรวจสอบของ
ผู้ วิจยัพบว่า มีความแตกต่างทางด้านหน่วยเสียงสระถึง 6 หน่วยเสียง ดงัท่ีได้
แสดงไว้ในหวัข้อผลการศกึษา 
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                            หลักเกณฑ์การส่งบทความ 

 
 
 วารสารพืน้ถ่ินโขง ชี มลู ได้ให้ความส าคญัในด้านจริยธรรมของการ
ตีพิมพ์บทความสูงสุด เพ่ือให้เกิดความน่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับ จึงได้
ก าหนดบทบาทของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องจะต้องปฏิบัติตามหลักการและ
มาตรฐานด้านจริยธรรมอยา่งเคร่งครัด ดงันี ้
 

จริยธรรมของผู้เขียน 
 ผู้ เขียนต้องรับรองวา่บทความท่ีสง่มา ต้องไมเ่คยได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่จากท่ีใดมาก่อน รวมทัง้ต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความท่ีได้
คดัลอก ดดัแปลง หรือแอบอ้างจากผลงานหรือบทความของผู้ อ่ืนมาก่อน 
 

จริยธรรมของกองบรรณาธิการ 
 กองบรรณาธิการมีหน้าท่ีในการพิจารณา กลั่นกรอง และควบคุม
คณุภาพของบทความให้เป็นไปตามมาตรฐานของวารสาร รวมทัง้ตรวจสอบ
บทความวา่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่จากท่ีใดมาก่อนหรือไม ่และต้องไม่มี
ส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความท่ีได้คดัลอก ดดัแปลง หรือแอบอ้างจากผลงาน
หรือบทความของผู้ อ่ืนมาก่อน 
 

จริยธรรมของผู้ประเมินบทความ 
 ผู้ประเมินบทความต้องประเมินบทความด้วยความเป็นธรรม ไมอ่คติ 
หรือล าเอียง ข้อเสนอแนะและค าแนะน าต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามหลกัวิชาการ
เทา่นัน้  
 
 

 

จริยธรรมการตีพมิพ์ในวารสารพื้นถิ่นโขง ช ีมูล 

ง’งง. 
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1. เป็นบทความวิจยั / บทความวิชาการ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับพืน้ถ่ิน

ลุม่น า้โขง ชี มลู ในประเดน็ตา่ง ๆ ดงันี ้ศลิปะและวฒันธรรม สงัคมวิทยาและ
มานษุยวิทยา รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประวตัิศาสตร์และโบราณคดี 
ภาษาและวรรณกรรม ปรัชญาและศาสนา ซึ่งเป็นผลงานท่ีไม่เคยตีพิมพ์
เผยแพร่มาก่อน 
 2. เขียนเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ โดยบทความวิจัย และ
บทความวิชาการ ต้องมีความยาวประมาณไมเ่กิน 20 หน้ากระดาษเอส่ี (A4) 
รวมภาพประกอบและเอกสารอ้างอิง รูปแบบตวัอกัษร Cordia New ขนาด 16 
 3. ผู้ เขียนต้องระบปุระวตัิของตน ได้แก่ ระบช่ืุอ - นามสกลุ ต าแหน่ง 
หน่วยงานต้นสังกัด หรือ สาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัยท่ีสังกัด (ทัง้ภาค
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) พร้อมระบสุถานท่ีติดตอ่ โทรศพัท์ หรือ e - mail 
เพ่ือการตดิตอ่กลบั 
 4. บทความต้องมีบทคัดย่อทัง้ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษมี
ความยาวรวมกนัไมเ่กิน 1 หน้า (กระดาษ A4) 
 5. บทความควรมีภาพประกอบ  ตาราง หรือแผนภูมิตามความ
เหมาะสม โดยจดัแยกไว้ต่างหากจากเนือ้หาบทความและระบุให้ชัดเจนว่า
ต้องการแทรกสว่นใดในบทความ 
 6. ต้นฉบบัจะผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 2 
ท่าน  ในรูปแบบ  double-blind peer review (ผู้ ทรงคุณวุฒิ ท่ีพิจารณาไม่
ทราบช่ือผู้แตง่และผู้แตง่ไมท่ราบช่ือผู้ทรงคณุวฒุิ) ทัง้นี ้กองบรรณาธิการอาจ
ขอให้ผู้ เขียนปรับปรุงและแก้ไขบทความตามค าแนะน าของผู้ทรงคณุวฒุิ และ
ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลงั โดยการประเมิน
ของกองบรรณาธิการ 

การเสนอบทความเพื่อตีพมิพ์ในวารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล 

ง’งง. 
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 7. บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ ผู้ เขียนจะได้รับวารสารพืน้ถ่ินโขง ชี 
มลู เป็นอภินนัทนาการ 5 เลม่ 
 8. ล าดับการตีพิมพ์เป็นไปตามดุลพินิจของกองบรรณาธิการและ 
ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นต้นฉบบัทกุกรณี 

9. ผู้ เขียนจะต้องลงนามในแบบฟอร์มยืนยันการส่งบทความเพ่ือ
ตีพิมพ์ในวารสารพืน้ถ่ินโขง ชี มลู 
 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 ให้ยึดหลกัเกณฑ์การอ้างแบบ The American Psychological 
Association – APA ซึ่งมีวิธีการอ้างอยู่สองแบบ คือ 1. การอ้างอิงแบบแทรกใน
เนือ้หา (In – text citation) 2. การอ้างอิงแบบท้ายเร่ือง (Reference citation) โดย
ในการอ้างอิงทัง้สองรูปแบบมีหลกัการ ดงันี ้ 
 

1. รูปแบบเอกสารอ้างอิงแบบแทรกในเนือ้หา  
 

• ผู้แต่ง 1 คน หากเป็นชาวไทยให้ใส ่ช่ือ - นามสกลุ ตามด้วยปี และเลขหน้า 
(ช่ือ นามสกลุผู้แตง่,/ปีท่ีพิมพ์:/หน้า)   เชน่  
 

.......(เนือ้หาสาระท่ีต้องการอ้างอิง)...... (เชษฐ์ ตงิสญัชลี, 2554: 33) 
   หรือ 
              เชษฐ์ ตงิสญัชลี (2554: 33) ....... (เนือ้หาสาระท่ีต้องการอ้างอิง)…..… 
 

หากเป็นชาวต่างชาติให้ใส่เฉพาะนามสกุล ตามด้วยปี และเลขหน้า (นามสกุล 
ผู้แตง่,/ปีท่ีพิมพ์:/หน้า)   เชน่  
 
           ......... (เนือ้หาสาระท่ีต้องการอ้างอิง)......... (Cameron, 2004: 45) 
   หรือ 
           Cameron (2004: 45).......... (เนือ้หาสาระท่ีต้องการอ้างอิง).......... 
 

การอ้างอิง 

ง’งง. 
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• ผู้แต่ง 2 คน กรณีเอกสารภาษาไทย ให้ใส่ค าวา่ “และ” ระหวา่งผู้แตง่คนท่ี 
1 กบัคบัคนท่ี 2 สว่นกรณีเอกสารตา่งประเทศให้ใสเ่คร่ืองหมาย “&” ระหวา่ง
ผู้ เขียนคนท่ี 1 กบัคนท่ี 2   เช่น  
 

เอกสารภาษาไทย    
          สนุิตย์ เหมนิล และฐากรู สรวงศ์สิริ (2560) ................................. 
  หรือ 
          ................................. (สนุิตย์ เหมนิล และฐากรู สรวงศ์สิริ, 2560)  
 

เอกสารภาษาตา่งประเทศ   
            Delaporte & Garnier (1998)......................................  
    หรือ 
 ....................................... (Delaporte & Garnier, 1998) 
 

• ผู้แต่ง 3 – 5 คน ให้อ้างช่ือผู้แต่งทัง้ 3 – 5 คน ในครัง้แรกของการอ้าง โดยใน
ระหวา่งช่ือคัน่ระหว่างด้วยจลุภาค  (,)  ขณะท่ีในการอ้างครัง้ตอ่ๆ ไป  ให้ใช้เพียง
ช่ือของผู้แตง่คนท่ี 1 และตามด้วยค าวา่ “และคณะ”/ “et al.”   เชน่ 
 

การอ้างครัง้แรก  
      ทิพย์อบุล ทิพเลิศ, พลอยระดา ภมีู, และธชัวรรธน์ หนแูก้ว (2559) ......... 
การอ้างครัง้ตอ่ไป  
      ทิพย์อบุล ทิพเลิศ และคณะ (2559) ....................................................    
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 • ผู้แต่ง 6 คน หรือมากกว่า ในทกุครัง้ของการอ้างอิง ให้ใช้เพียงช่ือ – 
นามสกลุ ของผู้แตง่คนท่ี 1 ตามด้วยค าว่า “และคณะ”/ “et al.”  เชน่  
 

            ชวลิต อธิปัตยกลุ และคณะ (2560) .....................................  
   หรือ 
   ....................................  (ชวลิต อธิปัตยกลุ และคณะ, 2560)   
 

• เจ้าของผลงานที่ เป็นช่ือหน่วยงานของรัฐ เช่น องค์กร สมาคม ส านัก 
สถาบนั กอง กรม ฯลฯ และมีช่ือปรากฏอยูท่ัง้หนว่ยงานย่อยและหนว่ยงานใหญ่ 
ในการอ้างอิงให้ใสเ่ฉพาะหนว่ยงานย่อย เป็นช่ือแรกเทา่นัน้   เชน่  
  

           กองโบราณคดี (2555) ............................................................ 
   หรือ 
            ........................................................... (กองโบราณคดี, 2555) 
 

• ช่ือของหน่วยงานที่มีความยาว ให้ใช้ช่ือเต็มในการอ้างครัง้แรก และในการ
อ้างอิงครัง้ตอ่ไป ให้ตดัสัน้ลงโดยใช้เคร่ืองหมายจดุ 3 ตวั หน้าปีท่ีพิมพ์   เชน่ 
 

การอ้างครัง้แรก  
      คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม
แหง่ชาติ (2559) ................. 
 

การอ้างครัง้ตอ่ไป  
      คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง... (2559) ................................. 
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• กรณีท่ีเอกสารไม่ปรากฏช่ือผู้แต่ง ให้ใช้ช่ือของเอกสารแทนช่ือผู้แตง่ เชน่  
 

        รายงานข้อมลูและสภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ในพืน้ท่ีอ าเภอบ้านผือ 
จงัหวดัอดุรธานี (2548) ................. 
 

• กรณีที่ มีการอ้างเอกสารมากกว่า 2 รายการ หรือมากกว่า โดยท่ีเป็น
ผลงานของผู้แต่งคนเดียวกัน และหากเป็นปีพิมพ์เดียวกัน ให้ใส่อกัษร ก ข ค  
ง ...  หรือ a b c d … ตอ่ท้ายปีท่ีพิมพ์   เชน่   
 

          นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2555ก) ......................................................... 
          นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2555ข) ......................................................... 
          Anderson (2002a) ................................................................ 
          Anderson (2002b) ................................................................  
  

• การอ้างอิงเอกสารท่ีไม่ปรากฏปีที่พมิพ์ ให้ใช้ ม.ป.ป. หรือ n.d. ใน
ต าแหนง่ปีท่ีพิมพ์   เชน่  
 

          กระทรวงพาณิชย์ (ม.ป.ป.) .................................................... 
          Smith (n.d.) ......................................................................... 
 

• การอ้างเอกสารท่ีถูกอ้างไว้ในเอกสารอ่ืน มี 2 แบบ คือ  
 

แบบแรก ใช้ “ช่ือผู้แตง่ต้นฉบบั (ปีท่ีพิมพ์ อ้างถึงใน / cited in ช่ือผู้แตง่ท่ีน า
ข้อมลูมาอ้าง, ปีท่ีพิมพ์)”   เช่น  
  

         พงษ์ศกัดิ์ อคัรวฒันากลุ (2557 อ้างถึงใน ชวลิต อธิปัตยกลุ, 2558) ......... 
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แบบที่สอง ใช้ “ช่ือผู้แตง่ท่ีน าข้อมูลมาอ้าง (ปีท่ีพิมพ์ อ้างจาก / cited from ช่ือ 
ผู้แตง่ต้นฉบบั, ปีท่ีพิมพ์)”  
 

          ชวลิต อธิปัตยกลุ (2559 อ้างจาก ไกรฤกษ์ ศลิาคม, 2559) ............  
 

• การอ้างที่มาของเอกสารหรือภาพที่ใช้ประกอบบทความ ให้ใช้ดงันี ้ภาพท่ี 
ค าบรรยายภาพ. ช่ือเจ้าของผลงาน, (ปี: หน้า)    เชน่  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 หลวงพ่อพระไชยเชษฐา วดัศรีคูณเมือง จังหวดัหนองบวัล าภู. ที่มา: ธีระวฒัน์ 
แสนค า, (2560: 5) 
 

• การอ้างอิงรูปภาพท่ีสืบค้นมาจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ใช้ดงันี ้ภาพล าดบัท่ี 
ค าบรรยายภาพ ท่ีมา: Website หรือ URL ท่ีใช้เข้าถึงภาพ (ค้นเม่ือ วนั เดือน ปี)   
เชน่   
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ภาพที ่1 อาคารหอประวติัมหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 
ทีม่า: http://www.udru.ac.th/index.php/about-udru/udru-data/udru-history.html 

(คน้เมื่อ 1 มกราคม 2561) 

 
2. รูปแบบเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ 
 

  การจดัเรียงเอกสารอ้างอิงให้จดัเรียงรายการตามล าดบัอกัษรช่ือผู้แตง่ 
โดยแบ่งตามภาษาของเอกสาร คือ ให้เรียงเอกสารภาษาไทยก่อนภาษาองักฤษ 
และเรียงตามล าดบัอกัษรช่ือผู้แตง่ ก - ฮ และ A - Z 

  เอกสารอ้างอิงท้ายบทความต้องเทา่กบัจ านวนท่ีถกูอ้างอิงในเนือ้หา  
  เป็นการแสดงรายการเอกสารท่ีถกูใช้อ้างอิงในเนือ้หาบทความเทา่นัน้ 
  รายการอ้างอิงท่ีมีมากกว่า 1 บรรทดั ตัง้แตบ่รรทดัท่ี 2 เป็นต้นไป 

ให้พิมพ์ยอ่หน้าเข้าด้านขวา 0.5 นิว้   เชน่  
    เชษฐ์ ตงิสญัชลี. (2556). สังเวชนียสถานและสถานที่ส าคัญทาง 

                      พุทธประวัตใินอินเดีย-เนปาล. กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส.  
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 • หนังสือ  
ผู้แตง่./(ปีท่ีพิมพ์)./ช่ือหนังสือ./(พิมพ์ครัง้ท่ี)./สถานท่ีพิมพ์:/ส านกัพิมพ์.  เช่น 
     

ชวลิต อธิปัตยกลุ. (2555). ฮูปแต้มอีสาน: มุมมองทางด้านประวัตศิาสตร์  
            ศิลปะพืน้ถิ่นบนแผ่นดินอีสาน. อดุรธานี: เต้า-โล้. 
 

•  หนังสือแปล 

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

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

• บทความในวารสาร/นิตยสาร 
ผู้แตง่./(ปีท่ีพิมพ์)./ช่ือบทความ./ช่ือวารสาร,/ปีท่ี(ฉบบัท่ี),/เลขหน้า.   เชน่ 
     

ไกรฤกษ์ ศลิาคม. (2555). ผู้น าสงัคมในอดุมคติตามหลกัค าสอนของพระพทุธ  
               ศาสนา. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  
           29(3), 145 - 166. 
 

• บทความในหนังสือรวมบทความ 

ช่ือผู้แตง่./(ปีทีพิมพ์). ช่ือบทความในหนงัสือ./ใน/ช่ือบรรณาธิการ(บรรณาธิการ)./ 
              ช่ือหนงัสือ./(หน้า)./ครัง้ท่ีพิมพ์./สถานท่ีพิมพ์:/โรงพิมพ์.   เชน่ 
 

ภวูดล ศรีธเรศ. (2558). เสือ้ด า แพรเบี่ยง ซิ่นไหม เคร่ืองย้องของเอ้สตรีผู้ ไทสอง 
              ฝ่ังโขง. ใน สชุานาถ บญุเท่ียง  (บรรณาธิการ), วิจติรแพรวามรดกภูมิ 
           ปัญญาสู่ราชินีแห่งไหม. หน้า 73 - 112. ขอนแก่น: ศริิภณัฑ์. 
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• วิทยานิพนธ์ 

ช่ือผู้ เขียนวิทยานิพนธ์./(ปีท่ีพิมพ์)./ช่ือวิทยานิพนธ์./วิทยานิพนธ์ ช่ือปริญญา 
               มหาบณัฑิต/ดษุฎีบณัฑิต ช่ือสาขา ช่ือมหาวิทยาลยั.    เช่น 
 

ไกรฤกษ์ ศลิาคม. (2557). เสรีภาพของพระสงฆ์ในสังคมไทยมองผ่าน 
            ปรัชญาหลังนวยุค: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวธิาน.  
               ดษุฎีนิพนธ์ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาปรัชญาและศาสนา  
                มหาวิทยาลยัเซนต์จอห์น. 
 

• ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ช่ือผู้แตง่หรือช่ือหน่วยงาน./(ปีท่ีพิมพ์)./ช่ือเร่ือง./ค้นเม่ือ วนั เดือน ปีท่ีค้น, จาก  
               URL. (ข้อมลูจาก website ของหนว่ยงานตา่งๆ)    เช่น 
 

ชวลิต อธิปัตยกลุ. (2554). ฮูบแต้มฝาผนังสิมอีสาน: การสืบทอดพัฒนาทาง 

            งานช่างอีสานก่อน พ.ศ.2500. สืบค้นเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2558,  
               จาก http://digital_ collect.lib.buu.ac.th/ojs/ index. php/art/article/  
               view/2925 
 

• การสัมภาษณ์ 

ช่ือผู้ถกูสมัภาษณ์./(วนั เดือน ปีท่ีสมัภาษณ์)./สัมภาษณ์./ต าแหน่ง./หน่วยงานท่ี 
               สงักดัหรือท่ีอยู่.   เช่น     
ฐากรู สรวงศ์สิริ. (10 สิงหาคม 2557). สัมภาษณ์. เจ้าหน้าท่ีภาคสนามศนูย์ 
              ข้อมลูสิทธิมนษุยชนและสนัตภิาพ. 
 

 



 276 

แบบฟอร์มส่งบทความเพื่อพจิารณาตีพมิพ์ 

ในวารสารพืน้ถิ่น โขง ชี มูล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

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

 

เรียน  บรรณาธิการวารสารพืน้ถ่ิน โขง ชี มลู มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธาน ี

 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………… 
วฒุิการศกึษาขัน้สงูสดุ…………………………………………………………………….
ต าแหนง่ทางวิชาการ (ถ้าม)ี....................................................................................... 

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

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

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

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

    บทความวจิยั       บทความวชิาการ 
 
ช่ือบทความ (ภาษาไทย)………………………………………….....……….…………... 

……………………………………………………………………………………………. 

ช่ือบทความ (ภาษาองักฤษ)….…………………………………………...……………… 
…………………………………………….……………………………………………… 
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                            หลักเกณฑ์การส่งบทความ 

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 

 

บทความนีไ้ม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน และจะไม่น าส่งไปเพื่อ
พิจารณาตีพิมพ์ลงในวารสารอื่น ๆ อีก นบัจากวนัที่ข้าพเจ้าได้สง่บทความฉบบันีม้ายงั
กองบรรณาธิการวารสารพืน้ถ่ิน โขง ชี มลู มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 

 
                      

ลงนาม…….……………………..……………………….                                                           
         (………..………………..…………………………) 

 วนัท่ี………..…………………..……… 
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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 

[  ] สมคัรเป็นสมาชิก ..… ปี  …......... บาท 

ช าระเงนิโดย  

โอนเงินเข้าบญัชีธนาคารกรุงไทย  ช่ือบญัชี มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี  

เลขที่บญัชี 981 – 6 – 89204 – 9 สาขาอดุรดษุฎี   

 

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


สิ่งตีพมิพ์ โดย ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลปถ์ิ่นอีสาน 
ส านักวชิาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

             
   
                                                        วารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มูล 

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

                                                     ISSN: 2408 - 1639 

                                                     162 หนา้  

                      

 

   

  

 

  

 

      วารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มูล 

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

                                                     ISSN: 2408 - 1639 

                                                     185 หนา้  

                      

 

  

 



 

  

      วารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มูล 

                                                     ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 1 (ม.ค. – ม.ิย.) 2559 

                                                     ISSN: 2408 - 1639 

                                                     239 หนา้  

                      

 

  

 

 

 

 

  

      วารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มูล 

                                                     ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 (ก.ค. – ธ.ค.) 2559 

                                                     ISSN: 2408 - 1639 

                                                     228 หนา้  

                      

 

 

 

 

 



       

 

      วารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มูล 

                                                     ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 1 (ม.ค. – ม.ิย.) 2560 

                                                     ISSN: 2408 - 1639 

      238 หนา้ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

      วารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มูล 

                                                     ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 2 (ก.ค. – ธ.ค.) 2560 

                                                     ISSN: 2408 - 1639 

      229 หนา้ 

 

 

 

 

 



 

 

 

วารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มูล 

ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1 (ม.ค. – ม.ิย.) 2561 

ISSN: 2408 - 1639 

210 หนา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มูล 

ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (ก.ค. – ธ.ค.) 2561 

ISSN: 2408 - 1639 

292 หนา้ 

 

 

 

 

 



 

      

วารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มูล 

ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 (ม.ค. – ม.ิย.) 2562 

ISSN: 2408 - 1639 

296 หนา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มูล 

ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 2 (ก.ค. – ธ.ค.) 2562 

ISSN: 2408 - 1639 

245 หนา้ 

 

 

 

 

 



  

                                                     

                                                     แหลง่ศลิปกรรมบนเส้นทางแผนท่ีโบราณ 

                                                     จากเมืองหนองบัวล าภูถึงเมอืงเวยีงจันทน ์

                                                     โดย อ.พงษ์ศักดิ์ อคัรวัฒนากุล  

                                                     ISBN: 978 – 616 – 394 – 321 - 7 

          216 หนา้ 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      สิมญวนในอีสาน                                     

                                                      โดย รศ.ดร.ชวลติ อธิปัตยกุล 

                                                      ISBN: 978 – 616 – 91523 – 1 - 6 

                                                      490 หนา้  

 

 

 

 

 

 



 
  

                                                        สิมรูปแบบฝีมอืช่างญวน 161 หลัง                                    

                                                        โดย รศ.ดร.ชวลติ อธิปัตยกุล 

                                                        ISBN: 978 – 616 – 394 – 322 - 4 

                                                        340 หนา้ 

 

 

 

 

 

  

 

 

          ฮูปแตม้อีสาน                                    

                                                      โดย รศ.ดร.ชวลติ อธิปัตยกุล 

                                                      ISBN: 978 – 616 – 91523 – 0 - 9 

                                                      236 หนา้ 

 

 

 

 

 

 



                                                           

             

      เอกสารประกอบการประชุมวิชาการะดับชาติ 

      “พืน้ถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอดุรธานี คร้ังที่ 1”   

      หัวข้อ” “พัฒนาการของศิลปะในอีสาน” 

      วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559                                      

                                                             โดย ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน  

                                                             328 หน้า 

                                                               

 

  

 

 

 

        เอกสารประกอบการประชุมวิชาการะดับชาติ 

        “พืน้ถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอดุรธานี คร้ังที่ 2”   

        หัวข้อ “ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และ 

        วัฒนธรรมประเพณใีนอีสาน” 

        วันที่ 9 มีนาคม 2560                                      

                                                               โดย ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน  

                                                               144 หน้า 



 

 

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการะดับชาติ 

“พืน้ถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอดุรธานี คร้ังที่ 3”   

หัวข้อ “ถอดรือ้พรมแดนความรู้: ความท้าทาย

ของสหวทิยาการในการพัฒนาท้องถิน่ โขง ชี มูล” 

วันที่ 25 ตุลาคม 2561                                      

โดย ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน  

จ านวน 3 เล่ม รวม 1476 หน้า 

 

 

 

 
ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 
 

ศูนยก์ารเรียนรู้พุทธศลิป์ถิ่นอสีาน  

ส านักวิชาศกึษาท่ัวไป 

มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

64 ถนนทหาร ต าบลหมากแข้ง 

อ าเภอเมอืง จังหวัดอุดรธาน ี41000  
 
 

โทรศัพท์ 0 - 4221-1040 - 59 ต่อ 1999, 099 – 575 – 8699   

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

            ดูรายละเอยีดเพิ่มเตมิและดาวนโ์หลดบทความได้ท่ี mcmac.udru.ac.th  

mailto:ntbac@udru.ac.th
http://ntbac.udru.ac.th/


ปกหน้า
ฮูปแต้มพระเวสสันดรชาดก
วัดอุดมประชาราษฎร์
ตําบลนาจารย์ อําเภอเมือง
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ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถินอีสาน สํานักวิชาศึกษาทัวไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 64 ถนนทหาร ตําบลหมากแข้ง
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 042-211-040 - 59 ต่อ 1999
e-mail: ntbaclc@gmail.com, ntbac@udru.ac.th
ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดบทความออนไลน์ได้ที  
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ทุกบทความทีได้รับการตีพิมพ์

ในวารสารได้ผ่านการพิจารณา

กลันกรองคุณภาพจากผู้ทรง

คุณวุฒิอย่างน้อยสองท่าน 

ทัศนะและเนือหาทีปรากฏใน

วารสาร ไม่ถือเป็นทัศนะและ

ความรับผิดชอบของความรับผิดชอบของ

กองบรรณาธิการ

การศึกษาลักษณะเฉพาะด้านรูปทรงภาชนะดินเผา
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในภาคอีสาน

อิทธิพลภาพพิมพ์ ส.ธรรมภักดี ผลงานพระเทวาภิมนิมิต 
กับการแสดงออกจิตรกรรมเวสสันดรชาดกในอีสานกลาง

สัตตภัณฑ์: พุทธศิลป์ถินล้านนา

ภิกษุณี: กระบวนการเคลือนไหวของผู้หญิง
บนพืนทีพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศไทยบนพืนทีพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศไทย

แนวทางในการฟืนฟูและอนุรักษ์พิณพาทย์หามแห่: 
ประเพณีนมัสการพระธาตุพนม

การจัดการนําเสียระดับชุมชนเมือง
เขตเทศบาลเมืองกระนวน จังหวัดขอนแก่น

การบริหารการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยทังระบบ
ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน จังหวัดบึงกาฬ

ไทด่านซ้าย: การเปรียบเทียบระบบเสียง
ระหว่างภาษาไทด่านกับภาษาไทเลย


