สิมพืนแบบบ้ านภาคอีสานในเขตเมืองอุบลราชธานี
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ภาควิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมตั ิให้ การศึกษาประกอบ
รายวิชา 312401 Individual Study in Art History การศึกษาเฉพาะบุคคลในประวัติศาสตร์ ศิลปะ
เรื, อง “สิมพืนแบบบ้ านภาคอีสานในเขตเมืองอุบลราชธานี” เสนอโดย นางสาวพรรณธิ พา สุวรรณี
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312401 การศึกษาเฉพาะบุคคลในประวัตศิ าสตร์ ศลิ ปะ
พรรณธิ พ า สุวรรณี : สิ ม พื น% แบบบ้ านภาคอี ส านในเขตเมื อ งอุบลราชธานี .
อาจารย์ที0ปรึกษารายงานการศึกษาเฉพาะบุคคลในประวัติศาสตร์ ศิลปะ : ศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ2
ชัย สายสิงห์. 69 หน้ า
การศึ ก ษาครั ง% มี ค วามมุ่ ง หมายที0 จ ะศึ ก ษารู ป แบบสิ ม พื น% บ้ า นในเขตอํ า เภอเมื อ ง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยทําการศึกษารวบรวมข้ อมูลเอกสารและข้ อมูลหลักฐานของ
สิมพื %นบ้ านจํานวน 4 หลัง ได้ แก่ สิมวัดแจ้ ง สิมวัดบ้ านนาควาย สิมวัดบ้ านตําแยและสิมวัดบูรพา
ราม นํ ามาเปรี ยบเที ยบจัดกลุ่ม รู ปแบบของสิ ม โดยวิเคราะห์ ผ่านรู ปแบบแผนผัง องค์ประกอบ
สถาปั ตยกรรมและส่วนประกอบตกแต่งร่ วมกับตําแหน่งพื %นที0ที0ปรากฏการสร้ างสิม ผลการศึกษา
พบว่าสิมพื %นบ้ านในเขตเมืองอุบลราชธานีสามารถจําแนกออกเป็ น 2 กลุม่ ดังนี %
1. สิมพื น% บ้ านอิทธิ พลรั ตนโกสินทร์ เป็ นสิมทึบขนาดเล็กอยู่ในผังสี0เหลี0 ยมผื นผ้ า มี มุข
ด้ านหน้ า โครงสร้ างหลังคาทรงจัว0 หน้ าบันมีการตกแต่งตามแบบอย่างอุโบสถภาคกลาง ด้ านหน้ า
มีเสารองรับหลังคา 4 ต้ น มีบนั ไดทางขึ %นและประตูด้านหน้ าเพียงด้ านเดียว นิยมการตกแต่งด้ วย
โหง่ คันดก ฮังผึ %งและแขนนางสลักไม้ พบการสร้ างในเขตชุมชนเมือง
2. สิมพื น% บ้ านฝี มื อช่างพื น% บ้ าน เป็ นสิมทึบขนาดเล็กกะทัดรั ด มี ความเรี ยบง่ายสมถะ
อาคารอยู่ในผังสี0เหลี0ยมผืนผ้ า มีมขุ ด้ านหน้ า โครงสร้ างหลังคาทรงจัว0 มีเสาด้ านหน้ า 2 ต้ น บันได
ทางขึน% และประตูท างเข้ ามี เพี ยงด้ านหน้ าด้ านเดียว ไม่นิยมการตกแต่งเครื0 องประกอบตกแต่ง
สถาปั ตยกรรม พบการสร้ างในเขตชุมชนรอบนอกชุมชนเมือง
และรู ป แบบสิ ม พื น% บ้ านแสดงให้ เห็ น ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ส อดคล้ องกั บ ข้ อมู ล ด้ าน
ประวัตศิ าสตร์ ของเมืองอุบลราชธานีกบั เมืองเวียงจันทน์ที0ชาวลาวเวียงจันทน์อพยพเคลื0อนย้ ายเข้ า
มาตังถิ
% 0นฐานก่อตังเมื
% องอุบลราชธานี และความสัมพันธ์ ระหว่างเมืองอุบลราชธานีกบั กรุ งเทพฯ ใน
เรื0 อ งการเมื อ งการปกครองและการศาสนา ทํ า ให้ วัฒ นธรรมและรู ป แบบงานศิ ล ปกรรมจาก
กรุงเทพฯ ปรากฏบนสิมพื %นบ้ านในเขตเมืองอุบลราชธานี
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ภาควิชาประวัติศาสตร์ ศลิ ปะ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี การศึกษา 2556
ลายมือชื0อนักศึกษา................................................
ลายมือชื0ออาจารย์ผ้ คู วบคุมรายวิชา...........................................................
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาครังนีสําเร็ จลุล่วงไปได้ ด้วยดี เนืองจากความช่วยเหลือของศาสตราจารย์ ดร.
ศักดิ'ชยั สายสิงห์ อาจารย์ทีปรึ กษารายงานการศึกษาเฉพาะบุคคลในประวัติศาสตร์ ศิลปะ ซึงให้
คํ า ปรึ ก ษา คํ า แนะนํ า และข้ อเสนอแนะที เป็ นประโยชน์ อ ย่ า งยิ งต่ อ ผู้ ศึ ก ษา รวมทั งผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร์ ชูวิเชียร ประธานกรรมการสอบทีให้ คําแนะนําในการศึกษา ส่งผลให้
การศึกษาครังนีสําเร็ จเรี ยบร้ อย ผู้ศกึ ษาขอกราบขอบพระคุณในความกรุ ณาของท่านทังสองไว้ ณ
ทีนี
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากรทุกท่านทีสังสอนและให้ ความรู้ และมอบประสบการณ์อนั มีคา่ ยิงแก่ผ้ ศู กึ ษามาโดยตลอด
ระยะเวลา 4 ปี
ขอขอบคุณนางสาวเบญจกาญจน์ ฐานวิเศษ นางสาวทีปวรรณ วรรธนะประทีป นางสาว
กมลรัตน์ ชวนสบาย นางสาวพณิดา สุขเกียรติก้อง นางสาวตุลยา กุลศักดิ'ศิริ นางสาวรุ่ งนภา วงศ์
เลอศักดิ' นางสาวโชติรัตน์ สมบุญและนายทศพร ทองคํา เพือนๆ ชาวดาวนับร้ อยสําหรับคําแนะนํา
คําปรึกษา กําลังใจ ร้ อยยิมและเสียงหัวเราะตลอดระยะเวลา 4 ปี
ขอขอบคุณนางสาวฐิ ติมา ประเสริ ฐศิลป์ นายพงศธร วิเชียรและนายอภิวฒ
ั น์ ปานาราช
เพือนผู้รักยิงทีช่วยเหลือในการหาข้ อมูล เอกสารและหนังสือต่างๆ ในการศึกษาครังนี
ท้ ายทีสุดผู้ศกึ ษาต้ องขอขอบคุณพ่อ แม่ พีสาว น้ องสาวและญาติทกุ คนทีให้ ทนุ สนับสนุน
ในการเดินทางเก็บข้ อมูลและกําลังใจในการศึกษาครังนี

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

จ

สารบัญ

บทคัดย่อ...............................................................................................................
กิตติกรรมประกาศ..................................................................................................
สารบัญ..................................................................................................................
สารบัญรู ปภาพ.......................................................................................................
สารบัญลายเส้ น......................................................................................................
บทที#
1 บทนํา........................................................................................................
ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา.................................................
ความมุง่ หมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา.........................................
สมมติฐานของการศึกษา........................................................................
ขอบเขตของการศึกษา............................................................................
ขันตอนการศึ
2
กษา...................................................................................
แหล่งข้ อมูลที#ใช้ ในการศึกษา………………………………………………...
2 สถาปั ตยกรรมสิมและประวัตคิ วามเป็ นมาของชุมชน…………………………...
ความหมายของสิม..................................................................................
คติความเชื#อเกี#ยวกับสิม...........................................................................
บทบาทและหน้ าที#ของสิม.........................................................................
ประเภทสิมในอีสานและสิมศิลปะลาว........................................................
ความเป็ นมาของชุมชนและผู้คนในจังหวัดอุบลราชธานี...............................
3
สิมพื 2นบ้ านในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี...........................................
4
บทสรุปและข้ อเสนอแนะ................................................................................
บทสรุ ป....................................................................................................
ข้ อเสนอแนะ.............................................................................................
บรรณานุกรม.............................................................................................................

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

ฉ

หน้ า
ง
จ
ฉ
ช
ฌ
1
1
3
3
3
3
4
5
5
6
7
7
17
21
59
59
60
68

สารบัญรู ปภาพ
ภาพที

หน้ า

1
2
3
4
5
6
7
8
9

12
12
13
13
14
14
15
15

สิมวัดศรี คณ
ุ เมือง อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย.............................................
สิมวัดทุง่ ศรี เมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี........................................
สิมวัดโพธิBศรี บ้ านเชียงเหียน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม......................
สิมวัดกลางโค้ กค้ อ จังหวัดกาฬสินธุ์……………………………………………
สิมวัดเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว...
สิมวัดองค์ตื 2อ เมืองเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว..........
สิมวัดคีลี เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว………
สิมวัดปากคาน เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว...
สิมวัดใหม่สวุ รรณภูมาราม เมืองหลวงพระบาง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว............................................
10 สิมวัดป่ ารวก เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว…...
11 สิมวัดแจ้ ง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี...................................................
12 ฐานสิมวัดแจ้ ง..............................................................................................
13 พระพุทธรูปศิลปะลาว...................................................................................
14 หน้ าต่างสิมวัดแจ้ ง........................................................................................
15 วันแล่นป้านลม.............................................................................................
16 โหง่สิมวัดแจ้ ง................................................................................................
17 คันดกสิมวัดแจ้ ง............................................................................................
18 สีหน้ าหรื อหน้ าบันสิมวัดแจ้ ง...........................................................................
19 หน้ าบันรูปพระอินทร์ ทรงช้ างเอราวัณ พระวิหารวัดสุทศั นเทพวราราม
กรุงเทพมหานคร................................................................................
20 หน้ าบันหอพระแก้ ว เมืองเวียงจันทน์
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว..................................
21 หน้ าบันวัดจันทะบุรี เมืองเวียงจันทน์
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.................................
22 คันทวยสิมวัดแจ้ ง...........................................................................................

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

ช

16
16
23
24
24
28
28
29
29
30
30
31
31
32

23 ตัวลวง วัดคะตึกเชียงมัน# จังหวัดลําปาง.........................................................
24 บันไดรูปจระเข้ สิมวัดแจ้ ง..............................................................................
25 สิมวัดบูรพาราม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (ภาพถ่ายเก่า).....................
26 ฐานชุกชีและพระพุทธรูปภายในสิมวัดบูรพาราม.............................................
27 ฐานสิมวัดบูรพาราม......................................................................................
28 ผนังสิมวัดบูรพาราม......................................................................................
29 ผนังด้ านหลังสิมวัดบูรพาราม.........................................................................
30 สิมวัดสุวรรณาวาส อําเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม...............................
31 หอไตร วัดบูรพาราม......................................................................................
32 สิมวัดเสมาท่าค้ อ จังหวัดร้ อยเอ็ด...................................................................
33 สิมวัดจักรวาลภูมิพินิจ จังหวัดร้ อยเอ็ด............................................................
34 สิมวัดบ้ านตําแย อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี..........................................
35 ฐานสิมวัดบ้ านตําแย.....................................................................................
36 จารึกบนผนังสิมวัดบ้ านตําแย........................................................................
37 จารึกบนผนังสิมวัดบ้ านตําแย.........................................................................
38 สิมวัดป่ าไผ่ (หลังเก่า) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว............
39 โหง่สิมวัดบ้ านตําแย......................................................................................
40 คันดก สิมวัดบ้ านตําแย.................................................................................
41 ด้ านหน้ าสิมวัดบ้ านตําแย..............................................................................
42 คันทวยสิมวัดบ้ านตําแย................................................................................
43 สิมวัดบ้ านนาควาย อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี......................................
44 ฐานสิมวัดบ้ านตําแย.....................................................................................
45 โหง่และหางหง์ สิมวัดบ้ านนาควาย................................................................
46 คันทวย สิมวัดบ้ านนาควาย...........................................................................
47 อุโบสถวัดมหาวนาราม (วัดป่ าใหญ่) จังหวัดอุบลราชธานี.................................
48 อุโบสถวัดมณีวนาราม (วัดป่ าน้ อย) จังหวัดอุบลราชธานี..................................

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

ซ

32
33
34
36
37
37
38
38
39
40
40
42
44
44
45
45
46
46
47
48
51
52
52
53
61
61

สารบัญลายเส้ น
ลายเส้ นที
1
2
3
4
5
6

หน้ า
ผังพื 2นสิมวัดแจ้ ง...............................................................................
ผังพื 2นสิมวัดบูรพาราม.......................................................................
ผังพื 2นสิมวัดบ้ านตําแย......................................................................
เรื อนพื 2นถิ#นภาคอีสาน.......................................................................
ผังพื 2นสิมวัดบ้ านนาควาย..................................................................
เรื อนพื 2นถิ#นภาคอีสาน.......................................................................

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

ฌ

24
36
43
47
51
53

บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
ดินแดนสองฝั งแม่นําโขงผู้คนและชุมชนมีความสัมพันธ์ ระหว่างกันทังทางด้ านเครื อญาติ
และความสัมพันธ์ ทางด้ านพระพุทธศาสนา ผ่านการอพยพเคลือนย้ ายของกลุ่มคน จนทําให้ เกิด
เมืองขนาดใหญ่ขนในภาคอี
ึ
สาน โดยการอพยพเคลือนย้ ายครังสําคัญเกิดขึน 2 ครัง คือ ในปี พ.ศ.
2186 สมัยพระครู โพนเสม็ดพาเจ้ าหน่อกษัตริ ย์โอรสเจ้ าเวี ยงจันทน์ พ ร้ อมด้ วยไพร่ พลหนี ภัย
ทางการเมืองไปอยูน่ ครจําปาศักดิแ7 ละเกิดการสร้ างบ้ านแปลงเมืองเข้ ามายังลุม่ แม่นํามูล1 และในปี
พ.ศ. 2314 สมัยพระวอพระตาเสนาบดีนครเวียงจันทน์อพยพไพร่ พลหนีมาตังเมืองนครเขือนขันธ์
กาบแก้ วบัวบานทีหนองบัวลุ่มภู ลูกหลานพระวอพระตาได้ สร้ างเมืองอุบลราชธานี2และเมืองอืนๆ
ในภาคอีสาน
การอพยพเคลื อนย้ า ยผู้ ค นจากฝั งซ้ า ยแม่ นํ าโขงมายัง ดิ น แดนฝั งขวาแม่ นํ าโขงและ
ความสัม พัน ธ์ ท างด้ า นพระพุท ธศาสนา ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การถ่ า ยเทรู ป แบบงานศิ ล ปกรรมจาก
อาณาจักรล้ านช้ างเข้ ายังภาคอี สานของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิงสถาปั ตยกรรมเนืองใน
พระพุทธศาสนาประเภทสิ ม คํ าว่า “สิ ม ” ตามความหมายคํ าศัพ ท์ พื นถิ นภาคอี ส าน หมายถึ ง
อุโบสถซึงเป็ นทีประกอบสังฆกรรมในพุทธศาสนา และสิมนับเป็ นอาคารสถาปั ตยกรรมทางพุทธ
ศาสนาที สํ าคัญอย่างยิ งสํ าหรั บพุทธศาสนิกชนในภาคอี สาน3 ในการศึกษาเกี ยวกับสิมในภาค
อีสานทีผ่านมามีผ้ ูสนใจทําการศึกษามาแล้ วอย่างกว้ างขวาง อย่างเช่น ผลงานวิจยั เรื องสิมอีสาน
ของรองศาสตราจารย์ วิโรฒ ศรี สุโร แบ่งรู ปแบบสิมอี สานออกเป็ น 4 ประเภท คือ สิมพื นบ้ าน
บริ สทุ ธิ7 สิมพืนบ้ านประยุกต์โดยช่างพืนบ้ าน สิมพืนบ้ านผสมเมืองหลวง สิมพืนบ้ านลอกเลียนแบบ
เมืองหลวง4 ผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับปริ ญญามหาบัณฑิตของรองศาสตราจารย์สุวิทย์ จิระมณี
เรื องสิมพืนถินอีสานตอนกลางประกอบด้ วยจังหวัดร้ อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ มีการแบ่งสิม
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นิวตั น์ พ. ศรี สวุ รนันท์, ประวัติศาสตร์ ไทยลาว – อีสาน (กรุงเทพฯ : [ม. ท. พ.], 2539), 2.
2
เรื องเดียวกัน
3
วิโรฒ ศรี สโุ ร, สิมอีสาน (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้ า, 2536), ก - 12.
4
เรื องเดียวกัน, 89.
1

2

เป็ น 4 ประเภท5 คือ สิมก่อผนังแบบดังเดิม สิมโถง สิมก่อผนังรุ่ นหลัง สิมแบบผสม ผลงาน
วิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญามหาบัณฑิตของอาจารย์วสันต์ ยอดอิม เรื องสิมพืนถินในเขตภาคอีสาน
ตอนบนประกอบด้ วยจังหวัดเลย หนองบัวลําภู อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม มุกดาหาร
และสารนิพนธ์ ระดับปริ ญญามหาบัณฑิตเรื องสกุลช่างพืนบ้ าน : สิมอีสานในเขตจังหวัดร้ อยเอ็ด
ของอาจารย์นงนุช ภู่มาลี
จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี เ ป็ นหนึ งจั ง หวั ด ในภาคอี ส าน ซึ งปั จจุ บั น ยั ง มี สิ ม ที สามารถ
ทําการศึกษาได้ อีกทังสิมเก่าแก่บางหลังอยู่ในสภาพทรุ ดโทรมหรื อถูกรื อทิงแล้ วสร้ างอุโบสถตาม
แบบอย่างภาคกลางขึนมาแทน ส่ง ผลให้ งานศิล ปกรรมอันทรงคุณ ค่าและเป็ นเอกลักษณ์ ข อง
พืนบ้ านภาคอีสานมีจํานวนลดน้ อยลง จึงเป็ นปั ญหาทีต้ องตระหนักถึงการศึกษาเกี ยวกับรู ปแบบ
ทางศิ ล ปกรรมของสิ ม พื นบ้ า น เพื อเป็ นการอนุรั ก ษ์ ม รดกทางวัฒ นธรรมให้ ค งอยู่ต่อ ไป จาก
การศึกษาทีผ่านมาเกียวกับสิมในภาคอีสานยังไม่มีการศึกษากลุ่มสิมในจังหวัดอุบลราชธานีอย่าง
ชัดเจน โดยการศึกษาส่วนใหญ่เป็ นเพียงการเก็บข้ อมูลรู ปแบบในเบืองต้ นและยังไม่มีการกล่าวถึง
อิทธิ พลทางรู ปแบบศิล ปกรรมอย่างชัดเจน อี กทังเขตพื นที จัง หวัดอุบลราชธานี มี ประวัติความ
เป็ นมาที ยาวนานอันเกี ยวเนื องกับความสัม พัน ธ์ ระหว่างดินแดนสองฝั งแม่นําโขง รู ปแบบงาน
ศิล ปกรรมจึง มี การถ่ ายเทจากอาณาจักรล้ านช้ างมายัง พื นที จัง หวัดอุบ ลราชธานี แ ละเกิ ดการ
ผสมผสานทางงานช่ า ง ดัง ที ปรากฏในงานสถาปั ต ยกรรมพื นบ้ า นประเภทสิ ม ในเขตจัง หวัด
อุบลราชธานี โดยภาพรวมของรู ปแบบสิมในเขตจังหวัดอุบลราชธานีพบทังกลุ่มอิทธิพลศิลปะลาว
กลุ่มอิทธิ พลรัตนโกสินทร์ กลุ่มอิทธิ พลช่างญวน และกลุ่มช่างพืนบ้ าน ซึงเกิดจากการผสมผสาน
และดัดแปลงรูปแบบให้ เหมาะต่อพืนทีและการใช้ งาน ดังนันผู้ศกึ ษาจึงสนใจศึกษาเรื องสิมพืนบ้ าน
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพือศึกษารูปแบบสิม ความสัมพันธ์ ทางด้ านศิลปกรรมของ
สกุลช่างพืนบ้ านและลักษณะเอกลักษณ์ ของสิมพื นบ้ านในเขตอําเภอเมื อง จังหวัดอุบลราชธานี
การศึกษาครังนีจะช่วยให้ เกิดความเข้ าใจถึงรู ปแบบและลักษณะเอกลักษณ์ ของสิมพืนถินในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพือประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ สิมพืนถินของเมืองอุบลราชธานีใน
อนาคตข้ างหน้ าต่อไป
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5

สุวิทย์ จิระมณี, “สิมพืนถินอีสานตอนกลาง” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์
สถาปั ตยกรรม บัณฑิตวิทยลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534), 7.

3

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื อศึกษารู ปแบบงานสถาปั ตยกรรมประเภทสิมพื นบ้ านในเขตอํ าเภอเมื อง จังหวัด
อุบลราชธานี
2. เพื อศึก ษาความสัม พัน ธ์ ด้ านศิล ปกรรมของสิ ม พื นบ้ านในเขตอํ าเภอเมื อง จัง หวัด
อุบลราชธานี
3. เพื อศึกษาเอกลักษณ์ ข องงานสถาปั ตยกรรมประเภทสิ มพื นบ้ านในเขตอํ าเภอเมื อง
จังหวัดอุบลราชธานี
4. เพือศึกษาถึงคุณค่าและการเปลียนแปลงของสิมพืนบ้ านในภาคอีสาน
5. เพือการอนุรักษ์ รูปแบบงานสถาปั ตยกรรมประเภทสิมบ้ านในภาคอีสาน
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สมมติฐานของการศึกษา
สิ ม พื นบ้ า นในเขตอํ า เภอเมื อ ง จัง หวัด อุบ ลราชธานี มี รู ป แบบสัม พัน ธ์ กั บ ปั จ จัย ทาง
ภูมิศาสตร์ และเหตุการณ์ ทางประวัติศาสตร์ เช่น การโยกย้ ายของกลุ่มคน อิทธิพลวัฒนธรรม การ
นับถือพุทธศาสนา และเหตุการณ์ ทางการเมือง โดยรู ปแบบสิมพืนบ้ านในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานีสามารถแบ่งออกเป็ นกลุ่มอิทธิพลศิลปะลาว กลุ่มอิทธิพลรัตนโกสินทร์ และกลุ่มช่าง
พืนบ้ าน ซึงเกิดจากจากการผสมผสานและปรับเปลียนรูปแบบให้ เหมาะต่อพืนทีและการใช้ งาน จน
คลีคลายมาสู่รูปแบบสิมขนาดเล็กกะทัดรัดและเรี ยบง่าย แสดงถึงลักษณะความเป็ นพืนถินอย่าง
ชัดเจน
ขอบเขตของการศึกษา
1. ศึกษาสถาปั ตยกรรมประเภทสิมพืนบ้ านในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และ
เป็ นอาคารทีมีการเปลียนแปลงรู ปแบบของศิลปะสถาปั ตยกรรมน้ อยทีสุดเป็ นเกณฑ์ในการศึกษา
เท่าทีสามารถสํารวจและค้ นคว้ าข้ อมูลเอกสารภายในระยะเวลาทีกําหนด
2. ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บรู ป แบบสถาปั ต ยกรรมที มี ค วามสัม พัน ธ์ กั บ ศิ ล ปะลาว ศิ ล ปะ
รัตนโกสินทร์ และฝี มือช่างพืนบ้ าน
ขัน' ตอนการศึกษา
1. การรวบรวมและศึกษาข้ อมูลเอกสาร โดยการรวบรวมข้ อมูลที เป็ นเอกสาร สิงพิม พ์
ต่างๆ ทีเกียวข้ องกับการศึกษา
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2. การรวบรวมศึกษาข้ อมูล ภาคสนาม เป็ นสํ า รวจเก็ บข้ อ มูล ตัวแบบสถาปั ตยกรรมที
ทําการศึกษา
3. จัดลําดับและกลุม่ ข้ อมูลต่างๆ ให้ เป็ นหมวดหมู่
4. การวิเคราะห์ โดยนําข้ อมูล เอกสารต่างๆ ทีรวบรวมไว้ ในแต่ละด้ านมาวิเคราะห์ร่วมกัน
5. การสรุปผลการศึกษา
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แหล่ งข้ อมูลทีใช้ ในการศึกษา

1. หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

2. ห้ องสมุดคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. แหล่งข้ อมูลภาคสนาม เป็ นต้ น

บทที 2
สถาปั ตยกรรมสิมและประวัตคิ วามเป็ นมาของชุมชน
ความหมายของสิม
วัดเป็ นสถานทีทีมีความสําคัญกับชุมชนและผู้คนในภาคอีสาน เนืองจากการมีความเชือ
และความผูกพันเกียวกับธรรมเนียมประเพณีทีเรี ยกว่า “ฮีตวัด”1 กล่าวคือการสร้ างวัดขึ 1นพร้ อมกับ
การสร้ างบ้ านสร้ างเมือง วัดจึงเป็ นสถานทีสําคัญของชุมชนในฐานะของการเป็ นจุดศูนย์รวมของ
ชุมชน นันคือวัดเป็ นทังสถานที
1
สําหรับทําสังฆกรรมของพระสงฆ์และการเป็ นสถานทีทํากิจกรรม
ของชาวบ้ าน โดยส่วนใหญ่ วัดในภาคอี สานประกอบด้ วย พระธาตุ สิ ม หอแจก หอไตร กุฏิ หอ
ระฆัง หอกลอง หอพระและลานวัด
คําว่า “สิม” ตามพจนานุกรมภาคอีสาน – ภาคกลางให้ ความหมายคําว่า “สิม” เป็ นโรงที
พระสงฆ์ทําสังฆกรรมต่างๆ2 เป็ นภาษาพื 1นถินในวัฒนธรรมล้ านช้ างและดินแดนในภาคอีสาน มี
ความหมายเช่นเดียวกับโบสถ์หรื ออุโบสถในทางภาคกลาง3 โดยมีทีมาจากคําว่า “สีมา” หมายถึง
หลักหรื อที นิยมเรี ยกทัวไปว่า “ใบสีมา” ซึงใช้ ปักล้ อมรอบพระอุโบสถเพื อเป็ นการแสดงขอบเขต
ศักดิBสิทธิB ของอุโบสถ4 โดยเขตสี มาต้ องมี การกํ าหนดเขตด้ วยนิมิต 8 ชนิด คือ ภูเขา ศิลา ป่ าไม้
ต้ นไม้ จอมปลวก หนทาง แม่นํ 1าและนํ 1า ในพระวินยั ปิ ฎก ตอนวินยั มุข เล่ม 3 กัณฑ์ที 24 กล่าวถึง
น่านนํ 1าทีพระสงฆ์กําหนดเป็ นอุทกกเขปสีมามี 3 ประเภท คือ แม่นํ 1า ทะเลและชาตสระ ซึงหมายถึง
แหล่งนํ 1าทีเกิดขึ 1นเองตามธรรมชาติ ได้ แก่ ทะเลสาบ ห้ วยหนองและบึง ดังนันอาคารประเภทสิ
1
มใน
ภาคอีสานจึงพบทังสิ
1 มบกและสิมนํ 1า
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1

สุวิทย์ จิระมณี, ศิลปะสถาปั ตยกรรมพื 1นถินในวัฒนธรรมไทย – ลาว (ชลบุรี : คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545), 142.
2
มหาวีรวงศ์, พจนานุกรมภาคอีสาน – ภาคกลาง (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2515), 416.
3
วิโรฒ ศรี สโุ ร, สิมอีสาน (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้ า, 2536), 69.
4
ศักดิBชยั สายสิงห์, เจดีย์ พระพุทธรูป ฮูปแต้ ม สิมในศิลปะลาวและอีสาน (กรุงเทพฯ : มิวเซียมเพลส,
2555), 109.
5

6

“สิม” หมายถึงอาคารศาสนสถานใช้ สําหรับประกอบพิธีสงั ฆกรรมรวมถึงพิธีกรรมในพุทธ
ศาสนา เช่น การทําอุโบสถกรรมตามพระวินยั บัญญัติและใช้ ในการอุปสมบท5 เป็ นต้ น ดังนันสิ
1 มจึง
ถือเป็ นอาคารสังฆกรรมสําคัญของวัดในภาคอีสาน
คติความเชือเกียวกับสิม
ตามความเชื อของชาวอี สานถื อว่าพื น1 ทีภายในอาคารทีเรี ยกว่า “สิม” เป็ นเขตศักดิBสิทธิB
และมีความบริ สทุ ธิB ดังนันสิ
1 มจึงเป็ นพื 1นทีเฉพาะสําหรับการทําสังฆกรรมของพระสงฆ์เพียงเท่านัน1
ในขณะพระสงฆ์ทําสังฆกรรมฆราวาสจะไม่สามารถเข้ าไปภายในบริ เวณสิม แม้ กระทังบริ เวณ
บันไดหรื อมุขด้ านหน้ าสิม โดยฆราวาสต้ องอยู่ในบริ เวณศาลาหรื อหอแจก6 ในพิธีกรรมทางศาสนา
บางอย่างมีการอนุโลมให้ ฆราวาสผู้ชายสามารถเข้ าไปภายในสิม โดยมีข้อห้ ามเด็ดขาดในการห้ าม
ผู้หญิงเข้ าไปภายในสิม
ข้ อจํากัดดังกล่าวเกียวกับการใช้ งานสิมเป็ นผลมาจากความเชือของชาวในเรื องของบือสิม
ชาวอีสานจะให้ ความสําคัญของบือสิมอย่างมาก ในการสร้ างสิมของชาวอีสานจะมีประเพณี การ
ฝั งลูกนิมิตตรงกลางสิม ลูกนิมิตนี 1เรี ยกว่า “บือสิม”7 ดังนันชาวอี
1
สานจึงให้ ความสําคัญกับบือสิมใน
ฐานะสิงของอันศักดิBสิทธิBทีบรรพบุรุษได้ สร้ างเอาไว้ และควรให้ คงอยู่ตอ่ ไป ด้ วยความเชือดังกล่าว
จึงเกิดปั ญหาการรื อ1 ฟื น1 ตัวอาคารสิมหลังเก่าทิ 1งเพือสร้ างอุโบสถหลังใหม่
นอกจากนี 1ยังมีความเชือในเรื องของตําแหน่งการวางสิม โดยมีข้อห้ ามไม่ให้ สร้ างอาคาร
หลังอืนในตําแหน่งด้ านหน้ าสิมโดยเฉพาะกุฏิสงฆ์ เนืองจากชาวอีสานมีความเชือว่าการสร้ างกุฏิ
ไปด้ านหน้ าสิมเป็ นการหันหน้ าตรงกับพระพักตร์ และพระเนตรของพระประธานภายในสิม ทําให้
พระประธานเห็ น การกระทํ า ของพระสงฆ์ ที ไม่ ส มควรอาจจะก่ อ ให้ เ กิ ด ความวิ บัติ แ ก่ วัด และ
พระสงฆ์ 8 และตามความเชื อของชาวอี สานหากมี ชุมชนขวางหน้ าสิมจะมี การสร้ างกํ าแพงเพื อ
กําหนดเขตศักดิสB ิทธิB
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5

สุวิทย์ จิระมณี, ศิลปะสถาปั ตยกรรมพื 1นถินในวัฒนธรรมไทย – ลาว, 139.
เรื องเดียวกัน, 163.
7
ปรี ชา ปริ ญญาโณ, ประเพณีโบราณไทยอีสาน, พิมพ์ครัง1 ที 7 (อุบลราชธานี: ศิริธรรมออฟเซ็ท, 2534),
6

219.
8

สุวิทย์ จิระมณี, ศิลปะสถาปั ตยกรรมพื 1นถินในวัฒนธรรมไทย – ลาว.
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บทบาทและหน้ าทีของสิม
สิ ม เป็ นอาคารสํ า คัญ ของวัดใช้ สํ า หรั บ การทํ าพิ ธี กรรมทางศาสนาและสัง ฆกรรมของ
พระสงฆ์ หากวัดใดไม่มีสิมไม่สามารถทําสังฆกรรมทีสําคัญได้ อย่างเช่น หมู่บ้านใดภายในวัดไม่มี
สิมการอุปสมบทจะต้ องเดินทางไปทําในหมู่บ้านอืน และมีการกํ าหนดสังฆกรรมเพียงไม่กีอย่างที
สามารถกระทําภายในสิมได้ 9 ดังนี 1
1. การทําอุโบสถกรรมตามพระวินยั บัญญัติ ได้ แก่ การสวดพระปาฏิโมกข์ในทุกครึ ง
เดือนของวัน 15 คํา และการทําวัตรเช้ าและทําวัตรเย็นในช่วงเข้ าพรรษา
2. การอุ ป สมบทเป็ นสัง ฆกรรมสํ า คัญ ในฐานะแหล่ ง กํ า เนิ ด พระภิ ก ษุ ผ้ ูสื บ ทอด
พระพุทธศาสนา
3. พิธีสวดผ้ ากฐิ น งานบุญกฐิ นจัดขึน1 ในเดือนสิบสอง ตามประเพณี มีการถวายผ้ า
กฐิ น เมือรับผ้ ากฐิ นแล้ วพระสงฆ์จะนําผ้ ากฐิ นไปสวดภายในสิม
4. ใช้ ในการทําสังฆกรรมเพือสวดในงานเข้ าปริ วาสกรรม เช่น การสวดอัพภาน ซึง
เป็ นขันตอนสุ
1
ดท้ ายของการเข้ าปริ วาสกรรม
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ประเภทสิมในอีสานและสิมศิลปะลาว
สิมในอีสาน
สิมในดินแดนภาคอีสานสามารถจําแนกประเภทของสิมออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้ แก่
สิมนํ 1าและสิมบก
1. สิมนํ 1า เป็ นสิมสร้ างขึ 1นในแหล่งนํ 1าและกําหนดเขตสีมาด้ วยนํ 1า เรี ยกว่า “อุทกเขป
สีมา” สิมนํ 1าเป็ นอาคารถูกปลูกสร้ างขึ 1นชัวคราวขณะยังไม่มีวิสงุ คามสีมาแบบถาวร โดยสร้ างตาม
แหล่งนํ 1าธรรมชาติใกล้ กับหมู่บ้าน เช่น ห้ วย บึงและหนองนํ 1า รู ปแบบของสิมนํ 1ามีความเรี ยบง่าย
ส่วนใหญ่มีลกั ษณะคล้ ายศาลากลางนํ 1า มีฝาปิ ดล้ อมรอบแบบหลวมๆ เพือให้ อากาศถ่ายเทเข้ าสู่
ภายในได้ สะดวก10 การสร้ างจะไม่คํานึงถึงรู ปแบบทางสถาปั ตยกรรมและความสวยงาม การสร้ าง
สิมนํ 1าพบตามพื 1นทีเขตชนบทห่างไกลตามภาคอีสาน ปั จจุบนั สิมนํ 1าแถบจะเหลืออยู่ในภาคอีสาน
หากยังเหลือส่วนใหญ่อยู่ในสภาพชํารุ ดทรุ ดโทรมอย่างมาก เนืองจากการไม่ได้ ใช้ ประโยชน์และ
บ่อยทิ 1งให้ พพุ งั ตามกาลเวลา

9

เรื องเดียวกัน.
10
สุวิทย์ จิระมณี, ศิลปะสถาปั ตยกรรมพื 1นถินในวัฒนธรรมไทย – ลาว, 164.
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2. สิมบก เป็ นอาคารปลูกสร้ างบนพื 1นดินในบริ เวณวัด ลักษณะรู ปแบบเป็ นอาคาร
ชนิดถาวรก่อด้ วยไม้ หรื อการก่ออิฐฉาบปูน รู ปแบบของสิมบกสามารถแบ่งออก 2 ประเภท คือ สิม
โปร่งและสิมทึบ
2.1 สิมโปร่ ง เป็ นสิมก่ออิฐฉาบชะทายพื 1นเมือง ซึงเป็ นปูนขาวผสมทรายและนํ 1า
หนังยางบงแบบพื 1นเมือง อยู่ในผังสีเหลียมผืนผ้ า ขนาด 2 – 3 ห้ อง ก่อผนังเตี 1ยในส่วนของผนัง
ด้ านข้ างและด้ านหน้ า ในส่วนผนังด้ านหลังซึงเป็ นส่วนของพระประธานก่อทึบสูงจัว ผนังด้ านหลัง
ก่ออิฐเป็ นแท่นยาวติดตามแนวผนังสําหรับเป็ นฐานวางพระพุทธรู ป โครงสร้ างหลังคาเป็ นจัวชัน1
เดียว นิยมทําปี กนกยืนออกมาทัง1 4 ด้ าน หน้ าบันด้ านหลังปิ ดทึบไม่มีชานจัวและในส่วนด้ านหน้ า
ทําชานยืนคลุมบันได11
2.2 สิมทึบ เป็ นสิมทีมีการก่อผนังปิ ดทึบทัง1 4 ด้ าน การสร้ างผนังนิยมสร้ างเป็ น
ผนังไม้ และก่ออิฐฉาบด้ วยชะทายพื 1นเมือง เป็ นอาคารในผังสีเหลียมผืนผ้ า ขนาด 1 – 3 ห้ อง ผนัง
ด้ านข้ างเจาะช่องหน้ าต่าง 1 – 2 ช่อง มีทางขึ 1นด้ านหน้ าเพียงด้ านเดียว โครงสร้ างหลังคาเป็ น
หลังคาทรงจัวชันเดี
1 ยวหรื อซ้ อนชัน1 นิยมสร้ างหลังคาปี กนกโดยรอบอาคาร ราวบันไดนิยมทําเป็ น
รูปสัตว์ เช่น นาค มกร จระเข้ เป็ นต้ น องค์ประกอบตกแต่งนิยมสร้ างด้ วยไม้ เช่น โหง่ คันดก รวงผึ 1ง
และคันทวย ในระยะแรกการสร้ างสิมทึบในภาคอีสานมีขนาดไม่ใหญ่โตมากและมีการออกแบบทีดู
เรี ยบง่ายและมีความบึกบึน12
นอกจากนี ก1 ารแบ่ ง ลัก ษณะรู ป แบบสิ ม ในอี ส านยัง สามารถแบ่ง ตามรู ป แบบอิ ท ธิ พ ล
ทางด้ านงานศิลปกรรม ได้ แก่ อิทธิพลศิลปะลาว อิทธิพลรัตนโกสินทร์ อิทธิ พลช่างญวนและฝี มือ
ช่างพื 1นบ้ าน ดังนี 1
1. อิทธิพลศิลปะลาว
สิมกลุ่มนี 1เป็ นสิมทีรับรู ปแบบจากงานศิลปกรรมในศิลปะลาว อย่างเช่น สิมสกุล
ช่างหลางพระบางและสิ ม แบบเชี ยงขวาง เป็ นต้ น มี ลักษณะเป็ นอาคารขนาดเล็ ก แผนผัง รู ป
สีเหลียมผืนผ้ า มีมขุ และทางเข้ าด้ านหน้ า บันไดและราวบันไดเป็ นรู ปสัตว์ เช่น นาค มกรและสิงห์
ตัวอาคารก่อผนังทึบ ก่อฐานสูง โครงสร้ างหลังคาเป็ นแบบจัวซ้ อนชันหรื
1 อชันเดี
1 ยว มีการตกแต่ง
ด้ วยช่อฟ้า โหง่ หางหงส์ คันทวยและรวงผึ 1ง13 ซึงเป็ นรู ปแบบในศิลปะลาว จากการศึกษาเกียวกับ
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11

วิโรฒ ศรี สโุ ร, สิมอีสาน, 99.
วิโรฒ ศรี สโุ ร, สิมอีสาน, 153.
13
นงนุช ภูม่ าลี, “สกุลช่างพื 1นบ้ าน: สิมอีสานในเขตจังหวัดร้ อยเอ็ด” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต
สาขาประวัติศาสตร์ ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 10.
12
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สิมอีสานทีผ่านมานักวิชาการได้ กําหนดให้ สิมกลุ่มนี 1มีอายุมากกว่าสิมกลุ่มอืนทีมีการสร้ างในเขต
ภาคอีสาน ตัวอย่างสิมกลุม่ นี 1 ได้ แก่ สิมวัดศรี คณ
ุ เมือง จังหวัดเลย (ภาพที 1)
2. อิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์
สิมกลุม่ นี 1มีลกั ษณะรู ปแบบทัวไปเช่นเดียวกับอุโบสถในภาคกลาง เช่น โครงสร้ าง
หลังคาทรงจัวสูงและมีการประดับเครื องลํายอง ช่อฟ้า ใบระกาและหางหงส์ มีการสร้ างซุ้มประตู
และซุ้มหน้ าต่างตามรู ปแบบอุโบสถภาคกลาง เช่น การทําซุ้มประตูทรงปราสาทหรื อการตกแต่ง
บานประตูด้วยลายลงรักปิ ดทอง และทีสําคัญสิมกลุ่มนี 1นิยมการสร้ างหน้ าบันตามรู ปแบบ คติและ
แนวคิดแบบภาคกลาง เช่น หน้ าบันรู ปพระอินทร์ ทรงช้ างเอราวัณ อย่างไรก็ตามรู ปแบบสิมกลุ่มนี 1
ยังคงปรากฏลักษณะทีแสดงถึงความเป็ นสิมพื 1นบ้ านในส่วนของบันไดและราวบันไดรู ปสัตว์ เป็ น
อาคารก่อผนังสูงและมีลกั ษณะของฐานทีสูง14 เช่น สิมวัดทุ่งศรี เมือง จังหวัดอุบลราชธานี (ภาพที
2)
3. อิทธิพลช่างญวน
สิมกลุ่มนี 1สร้ างและออกแบบโดยช่างญวนทีอพยพเข้ ามายังดินแดนในภาคอีสาน
มีอายุในช่วงราว 65 – 100 ปี ซึงจะพบทัวไปในเขตอีสานเหนือและอีสานตอนกลาง15 ลักษณะ
รู ปแบบสิมมีการผสมผสานระหว่างรู ปแบบพื 1นบ้ านและฝี มือช่างญวน โดยลักษณะฝี มือช่างชาว
ญวนมี รูปแบบผสมผสานระหว่างศิลปะตะวันตกกับศิลปะเวี ยดนาม เช่น การทํ าบันไดและราว
บันไดทางขึน1 ผายกว้ างออกด้ านหน้ า การทํ าซุ้มประตู – ซุ้มหน้ าต่างแบบวงโค้ ง ซึงเป็ นรู ปแบบ
อาคารในศิลปะตะวันตก การตกแต่งหน้ าบันด้ วยลวดลายจีนและการประดับสิงโตแบบเวียดนามที
เชิงบันได16 เช่น สิมวัดโพธิศรี จังหวัดมหาสารคาม (ภาพที 3)
4. ฝี มือช่างพื 1นบ้ าน
ลักษณะสิมมีขนาดเล็กกระทัดรัดและมีความเรี ยบง่าย มีโครงสร้ างหลังทรงจัว มี
การมุงหลังคาเพี ยงชันเดี
1 ยว โดยไม่มีการซ้ อนชัน1 หลังคา ประดับด้ วยโหง่ ใบระกาและหางหงส์
แผนผังสิมกลุม่ นี 1เป็ นอาคารสีเหลียมผืนผ้ าและมีการแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนทีเป็ นห้ องภายในและ
ส่วนมุขด้ านหน้ า วัสดุทีใช้ เป็ นวัสดุทีหาได้ ง่ายตามท้ องถินและเทคนิคการสร้ างมีความเรี ยบง่ายไม่
ซับซ้ อน การประดับตกแต่งต่างๆ ขึ 1นอยูก่ บั ช่างในแต่ละท้ องถิน ตัวอย่างสิมฝี มือช่างพื 1นบ้ าน เช่น สิ
มวัดกลางโค้ กค้ อ จังหวัดกาฬสินธุ์ (ภาพที 4)
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เรื องเดียวกัน, 11.

สุวิทย์ จิระมณี, ศิลปะสถาปั ตยกรรมพื 1นถินในวัฒนธรรมไทย – ลาว, 313.
16
ศักดิBชยั สายสิงห์, เจดีย์ พระพุทธรูป ฮูปแต้ ม สิมในศิลปะลาวและอีสาน, 154.
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สิมในศิลปะลาว
นักวิชาการลาวแบ่งลักษณะรูปแบบสิมในศิลปะลาวออกเป็ น 3 ประเภท คือ สิมหลวงพระ
บาง สิม เวี ยงจันทน์ และสิ มเชี ยงขวาง ต่อมาเมื อเมื องหลวงพระบางประกาศขึน1 เป็ นมรดกโลก
องค์กรยูเนสโกได้ แบ่งรู ปแบบสิมออกเป็ น 4 รู ปแบบ คือ แบบหลวงพระบางหนึง สอง สามและรู ป
แบบอย่างไทย17 ในส่วนของนักวิชาการไทยได้ แบ่งเป็ น 5 รู ปแบบ ได้ แก่ แบบหลวงพระบางดังเดิ
1 ม
แบบเวียงจันทร์ แบบเชียงขวาง แบบไทลื 1อและแบบผสมผสาน ดังนันจึ
1 งกล่าวได้ ว่ารู ปแบบสิมใน
ศิลปะลาวสามารถแบ่งตามลักษณะรูปแบบอาคารและอิทธิพลทางศิลปกรรม โดยจําแนกเป็ นกลุ่ม
ได้ แก่ สิมสกุลช่างหลวงพระบาง สิมสกุลช่างเวียงจันทน์ สิมแบบเชียงขวาง สิมแบบไทลื 1อ สิมแบบ
ผสมผสานและสิ ม อิ ทธิ พ ลรั ตนโกสิ นทร์ โดยสิ มแต่ล ะสกุล ช่างมี เ อกลักษณ์ เ ฉพาะในส่วนของ
แผนผังและหลังคา ดังนี 1
1. สิมสกุลช่างหลวงพระบาง
สิมสกุล ช่างหลวงพระบางมี แ ผนผังรู ปสี เหลี ยมผื นผ้ า นิ ยมทํ ามุขโถงด้ านหน้ า
เรี ยกว่า “เซีย” เอกลักษณ์ ของสิมกลุ่มนี 1 คือ ความอ่อนช้ อยของหลังคา กล่าวคือการมีโครงสร้ าง
หลังคาปี กนกทีแผ่กว้ างและแอ่นโค้ งคลุมลงเกือบถึงพื 1น มีการซ้ อนชันหลั
1 งหรื อทีเรี ยกว่า “เทิบ” 2 –
3 ชัน1 จากลักษณะผื นหลัง คาแอ่นโค้ ง แผ่ปกคลุมอาคาร ทํ าให้ รู ปทรงตัวอาคารมี ลักษณะเตี ย1
ชายคาของสิมกลุม่ นี 1มีความแอ่นโค้ งมากกว่าสิมแบบเชียงขวาง และเอกลักลักษณ์สําคัญอีกอย่าง
ของสิมหลวงพระบางและสิมในศิลปะลาว คือ การสร้ างช่อฟ้าบนสันหลังคา นิยมตกแต่งฝาผนัง
ด้ วยลายฟอกคํา ซึงมีเรื องราวเกียวกับชาดก เช่น ทศชาติชาดกและปั ญญาสชาดก18 และในส่วน
ของหน้ าบันหรื อสีหน้ านิยมตกแต่งด้ วยรวงผึ 1ง สิมกลุ่มนี 1ถื อว่าเป็ นรู ปแบบสิมทีเก่าแก่ทีสุดของสิม
ในศิลปะลาว โดยมีอายุอยู่ในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที 22 ซึงกําหนดตามอายุการสร้ างวัดเชียงทอง
วัดเก่าแก่ของเมืองหลวงพระบาง สร้ างขึน1 ในสมัยพระเจ้ าไชยเชษฐาธิ ราช เมื อปี พ.ศ. 2102 –
210319 ตัวอย่างสําคัญของสิมกลุม่ นี 1 คือ สิมวัดเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง (ภาพที 5)
2. สิมสกุลช่างเวียงจันทน์
สิ ม กลุ่ ม นี พ1 ัฒ นามาจากรู ป แบบสิ ม ดัง1 เดิ ม ในกลุ่ม สกุ ล ช่ า งหลวงพระบาง มี
ลักษณะเป็ นอาคารไม่สูงมาก โครงสร้ างหลังคาสูงกว่าสิมสกุลช่างหลวงพระบาง มีลกั ษณะแอ่น
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Heywood, Dennise, Ancient Luang Prabang (Bangkok: River book, 2006), 39.
วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์, ชืนชมสถาปั ตย์วดั ในหลวงพระบาง, พิมพ์ครัง1 ที 2 (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,
2547), 48 – 49.
19
ศักดิBชยั สายสิงห์, เจดีย์ พระพุทธรูป ฮูปแต้ ม สิมในศิลปะลาวและอีสาน, 120.
18
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โค้ งเล็กน้ อยไม่ลาดตํา ไม่อ่อนช้ อยและแผ่กว้ างมากเท่ากับสิมสกุลช่างหลางพระบาง นอกจาก
โครงสร้ างและรู ปแบบทีพัฒนามาจากสกุลช่างหลวงพระบาง สิมกลุ่มนี 1ยังได้ รับอิทธิพลจากศิลปะ
รัตนโกสินทร์ ในส่วนของงานประดับตกแต่ง เช่น ซุ้มประตู ซุ้มหน้ าต่าง คันทวยและหน้ าบัน เป็ นต้ น
ตัวอย่างสิมกลุม่ นี 1ได้ แก่ สิมวัดองค์ตื 1อ เมืองเวียงจันทน์ (ภาพที 6)
3. สิมแบบเชียงขวาง
สิมแบบเชียงขวางมีรูปแบบเรี ยบง่ายและมีขนาดเล็ก ลักษณะเด่นของสิมกลุ่มนี 1
คื อ การสร้ างหลัง คาลาดชัน1 เดี ย วและมี ก ารซ้ อนหลัง คาขนาดเล็ ก ตรงกลางหลัง หลัง พื น1 ใหญ่
เรี ยกว่า เทิบซ้ อน การทํ าเทิบซ้ อนของสิมแบบเชี ยงขวางมี ลักษณะคล้ ายกับสิมพื น1 บ้ านในภาค
อีสาน เช่น สิมเก่าวัดประทุมธรรมชาติ จังหวัดสุรินทร์ 20 ลักษณะเด่นอีกประการของสิมเชียงขวาง
คือ การทําคันทวยรูปหูช้างสามเหลียม เช่น สิมวัดคีลี เมืองหลวงพระบาง (ภาพที 7)
4. สิมแบบไทลื 1อ
แผนผั ง สิ ม แบบไทลื อ1 เป็ นรู ป สี เหลี ยมผื น ผ้ าและไม่ นิ ย มสร้ างมุ ข ด้ า นหน้ า
โครงสร้ างหลังคาสิมกลุม่ นี 1นิยมสร้ างหลังคา 2 ชัน1 โดยชันบนเป็
1
นหลังคาทรงจัวขนาดเล็กยาวตาม
แนวยาวของสิม ส่วนชันล่
1 างเป็ นหลังคาปี กนกคลุมรอบตัวอาคารทัง1 4 ด้ าน เอกลักษณ์ของสิมแบบ
ไทลื 1อ คือ คอสอง ซึงเป็ นแผงไม้ เชือมระหว่างชันหลั
1 งคา ตัวอย่างสิมแบบไทลื 1อ เช่น สิมวัดปากคาน
เมืองหลวงพระบาง (ภาพที 8)
5. สิมแบบผสมผสาน
สิ ม แบบผสมผสานเป็ นกลุ่ม สิ ม ที สร้ างขึน1 มาในระยะหลัง เป็ นการผสมผสาน
ลักษณะเด่นของสิมแต่ละสกุลช่างเข้ าไว้ ด้วยกัน เช่น สิมวัดใหม่สุวรรณภูมาราม เมืองหลวงพระ
บาง ซึงเป็ นสิมทีมีการผสมผสานระหว่างรู ปแบบสิมไทลื 1อ สิมสกุลช่างหลวงพระบางและสิมแบบ
เชียงขวาง (ภาพที 9)
6. สิมอิทธิพลรัตนโกสินทร์
สิมอิทธิพลรัตนโกสินทร์ มีลกั ษณะรู ปแบบคล้ ายกับอุโบสถในศิลปะรัตนโกสินทร์
โดยรับอิทธิพลมาจากกรุงเทพฯ มีลกั ษณะสูงเพรี ยวมากกว่าสิมสกุลช่างอืนๆ นิยมสร้ างเป็ นอาคาร
ยกพื 1นสูง มีการใช้ เสาและโครงสร้ างหลังคาสูง21 หลังคามีการซ้ อนชัน1 2 – 4 ชัน1 นิยมประดับคัน
ทวยรู ปแบบพญานาค สีหน้ ามี การแกะสลักลวดลายเต็มพื น1 ที ซุ้มประตูซ้ ุมหน้ าต่างตกแต่งด้ วย
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เรื องเดียวกัน, 49.
21
เรื องเดียวกัน, 51.
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ลวดลายตามแบบอย่างศิลปะไทย เช่น พระอิทนร์ ทรงช้ างเอราวัณ เทพพนมและลายพันธุ์พฤกษา
ตัวอย่างสิมกลุม่ นี 1 เช่น สิมวัดป่ ารวก เมืองหลวงพระบาง (ภาพที 10)

ภาพที 1 สิมวัดศรี คณ
ุ เมือง อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ทีมา: สํานักวัฒนธรรมมหาลัยขอนแก่น, วัดศรี คณ
ุ เมือง [ออนไลน์] เข้ าถึงเมือ 15 กุมภาพันธ์
2557. เข้ าถึงได้ จาก http://202.12.97.23/main/esanart/19%20Province/Loei/Srikunmaung
/L%20Srikunmaung.html

ภาพที 2 สิมวัดทุง่ ศรี เมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

13

ภาพที 3 สิมวัดโพธิBศรี บ้ านเชียงเหียน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ทีมา: Artnana studio, วัดโพธิB ศรี [ออนไลน์] เข้ าถึงเมือ 21 พฤศจิกายน 2556. เข้ าถึงได้ จาก
http://www.artnana.com

ภาพที 4 สิมวัดกลางโค้ กค้ อ จังหวัดกาฬสินธุ์
ทีมา: สํานักวัฒนธรรมมหาลัยขอนแก่น, วัดกลางโค้ กค้ อ [ออนไลน์] เข้ าถึงเมือ 15 กุมภาพันธ์
2557. เข้ าถึงได้ จาก http://202.12.97.23/main/esanart/19%20Province/Kalasin/
KlangKokKor/KLS%20KlangKokKor.html
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ภาพที 5 สิมวัดเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทีมา: สายการบินไทย, ทัวร์ ลาว หลวงพระบาง [ออนไลน์] เข้ าถึงเมือ 21 พฤศจิกายน 2556. เข้ าถึง
ได้ จาก http://www.thaifly.com/

ภาพที 6 สิมวัดองค์ตื 1อ เมืองเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทีมา: mon.p67, Wat Ong Teu Mahawihan [ออนไลน์] เข้ าถึงเมือ 15 ธันวาคม 2013. เข้ าถึงได้
จาก http://www.panoramio.com/photo/72633012
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ภาพที 7 สิมวัดคีลี เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทีมา: luxnet gallery, Wat Khili [ออนไลน์], เข้ าถึงเมือ 21 พฤศจิกายน 2556. เข้ าถึงได้ จาก
http://www.luxnet.at/gallery

ภาพที 8 สิมวัดปากคาน เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ที มา: อ้ อ เอ้ , หลวงพระบาง [ออนไลน์ ] เข้ า ถึ ง เมื อ 21 พฤศจิ ก ายน 2556. เข้ า ถึ ง ได้ จ าก
http://bedounbkk.multiply.com
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ภาพที 9 สิมวัดใหม่สวุ รรณภูมาราม เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทีมา: หลวงพระบางทัวร์ , วัดใหม่สุวรรณภูมาราม [ออนไลน์] เข้ าถึงเมือ 21 พฤศจิกายน 2556.
เข้ าถึงได้ จาก http://luangprabangtour.com/

ภาพที 10 สิมวัดป่ ารวก เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทีมา: asian historical architecture, Wat Pa Huak [ออนไลน์], เข้ าถึงเมือ 21 พฤศจิกายน 2556.
เข้ าถึงได้ จาก http://www.orientalarchitecture.com/
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ความเป็ นมาของชุมชนและผู้คนในจังหวัดอุบลราชธานี
อาณาจักรล้ านช้ างปรากฏหลักฐานชัดเจนในช่วงพุทธศตวรรษที 19 ในสมัยพระเจ้ าฟ้างุ่ม
เป็ นอาณาจักรทีมี ดินแดนครอบคลุมบริ เวณสองฝั งแม่นํ 1าโขง มีศูนย์ กลางอยู่นครหลวงพระบาง
ต่อมาในปี พ.ศ. 2241 เกิดความแตกแยกในอาณาจักรล้ านช้ าง มีการแบ่งอาณาจักรออกเป็ น 3
อาณาจักร ได้ แก่ อาณาจักรล้ านช้ างหลวงพระบาง อาณาจักรล้ านช้ างเวียงจันทน์และนครจําปา
ศักดิB ตลอดระยะเวลามี การอพยพเคลื อนย้ ายผู้คน 2 ฝั งแม่นํา1 โขงเรื อยมา จนกระทังในปี พ.ศ.
1
นเมืองประเทศราชของสยาม ทําให้ เกิดการอพยพเคลือนย้ ายผู้คน
232122 อาณาจักรทังสามตกเป็
เข้ ายังดินแดนภาคอีสานมากขึ 1น ส่งผลให้ เกิดการสร้ างเมืองต่างๆ ขึ 1นในดินแดนอีสาน เช่น เมือง
ร้ อยเอ็ด เมืองนครพนมและเมืองอุบลราชธานี เป็ นต้ น
สมัยก่ อนการก่ อตัง+ เมืองอุบลราชธานี
ในช่วงก่ อนการสร้ างเมื อ งอุบลราชธานี ดิน แดนแถบลุ่ม แม่นํา1 มูล มี หมู่บ้ านขนาดเล็ ก
เกิดขึ 1นแล้ วจํานวนมาก ชุมชนเหล่านี 1อยูแ่ ถวอําเภอม่วงสามสิบ อําเภอเสนางคนิคม อําเภอเขืองใน
และอําเภอพนา ชุมชนเหล่านี 1อยูใ่ นช่วงสมัยพระเจ้ าสุริยวงศาธรรมมิกราช แห่งอาณาจักรล้ านช้ าง
(พ.ศ. 2180 – 2237) ซึงเป็ นหมูบ่ ้ านของชาวลาวเวียงจันทน์ทีอพยพเข้ ามาในดินแดนอีสานในสมัย
เจ้ าพระราชครูโพนสะเม็ก โดยปรากฏหลักฐานในตํานานเมืองต่างๆ23 เช่น
ตํานานเมืองพนานิคม กล่าวถึงการก่อตังบ้
1 านพนา เดิมเป็ นหมู่บ้านมะขามเนิง มีลกู ศิษย์
เจ้ าพระราชครู โพนสะเม็ก 3 คน ได้ แก่ สีหนาม คําดวงตาและแก้ วอาสา ซึงเป็ นนายแขวงของเจ้ า
สร้ อยศรี สมุทรพุทธางกูร ปกครองประชาชนทีติดตามเจ้ าพระราชครูโพนสะเม็กมาจากเวียงจันทน์
ตํ า นานบ้ า นชี ท วน กล่ า วถึ ง บรรพบุ รุ ษ บ้ า นชี ท วนว่ า เป็ นชาวลาวที อพยพมาจาก
เวียงจันทน์พร้ อมกับเจ้ าพระราชครูโพนสะเม็ก
สมัยการก่ อตัง+ เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานีตงขึ
ั 1 1นเมือปี พ.ศ. 2321 โดยมีพระประทุมวรราชสุริยวงศ์เจ้ าคําผงเป็ น
ผู้ปกครอง นําไพร่ พลมาตังเมื
1 องทีดงอู่ผึ 1งและให้ นามเมืองว่า “เมืองอุบล” ตํานานเมืองอุบลกล่าว
ว่าในสมัยพระเจ้ าสิริบญ
ุ สารเจ้ าแผ่นดินนครเวียงจันทน์ พระตาพระวอ24เกิดความขัดแย้ งกับพระ
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ศักดิBชยั สายสิงห์, เจดีย์ พระพุทธรูป ฮูปแต้ ม สิมในศิลปะลาวและอีสาน, 11 – 13.
ศิลปะชัย ชาญเฉลิม, “เล่าเรื องเมืองอุบลอดีต – ปั จจุบนั ,” ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีอบุ ลราชธานี
(อุบลราชธานี: วิทยาลัยครูอบุ ลฯ, 2531), 169 – 173.
24
ตามเอกสารต่างๆ มีการกล่าวถึงพระตาพระวรแตกต่างกัน มหาสิลา วีระวงศ์ให้ ความเห็นในหนังสือ
เรื องประวัติศาสตร์ ลาวว่า พระตาพระวอเป็ นคนเดียวกัน เดิมเป็ นนายกองอยู่บ้านหินโงม ในหนังสือเรื องพระตา
ของพระโพธิญาณวิชยั กล่าวว่า พระตาเป็ นนายกองนอกอยู่บ้านหินโงม มีบตุ ร 3 คน คือ พระวอ ท้ าวคําผงและ
22
23
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เจ้ าสิริบญ
ุ สาร พระตาพระวอจึงอพยพไพร่ พลไปยังเมืองหนองบัวลุ่มภู ฝ่ ายเจ้ าสิริบญ
ุ สารไม่พอใจ
จึงยกทัพไปตีเมื องหนองบัวลุ่มภูและสามารถตีสําเร็ จในปี พ.ศ. 220825 ทํ าให้ พระตาเสี ยชี วิตที
เมืองหนองบัวลุม่ ภู พระวอจึงอพยพไพร่ พลไปตังเมื
1 องทีดอนมดแดง ในปี พ.ศ. 2311 พระวอได้ พา
ไพร่พลไปอยูบ่ ้ านดูบ่ ้ านแกในเขตนครจําปาศักดิBภายใต้ การปกครองของเจ้ าไชยกุมาร ต่อมพระวอ
เกิดมีปัญหากับเจ้ าไชยกุมารจึงอพยพไพร่ พลกลับมายังดอนมดแดงดังเดิมในปี พ.ศ. 232026 พระ
เจ้ าสิริบญ
ุ สารทราบข่าวจึงยกทัพมาตีลพระวอเสียชีวิตในการศึก พระประทุมคําผงจึงย้ ายไพร่ พล
ไปตังบ้
1 านเมืองทีบ้ านห้ วยแจระแม ต่อมานํ 1าท่วมบ้ านห้ วยแจระแม พระประทุมคําผงจึงอพยพมา
1
ลไปยังสมเด็จพระเจ้ ากรุ งธนบุรีและให้ นาม
ตังเมื
1 องใหม่ทีดงอูผ่ ึ 1งในปี พ.ศ. 232127 พร้ อมทังกราบทู
เมื องว่า “เมื องอุบล” ในสมัยพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รั ชกาลที 1 ได้
สถาปนาให้ พระประทุ ม คํ า ผงเป็ นเจ้ าครองเมื อ งอุ บ ลและพระราชทานชื อเมื อ งว่ า “เมื อ ง
อุบลราชธานี”
พ.ศ. 2325 สมัยกรุ งรัตนโกสินทร์ เมืองในอีสานขึ 1นตรงต่อกรุ งรัตนโกสินทร์ ในฐานะหัว
เมืองประเทศราชและหัวเมืองอีสาน โดยยังคงการปกครองแบบระบบอาญาสี ซึงประกอบด้ วยเจ้ า
เมือง เจ้ าอุปฮาด เจ้ าราชวงศ์และเจ้ าราชบุตร
พ.ศ. 2369 เกิ ด สงครามเจ้ าอนุวงศ์ เจ้ านครจํ า ปาศัก ดิB (โย) ยกทัพ เข้ าตี หัว เมื องทาง
ตะวันออก คือ เมืองอุบลราชธานี เมืองเขมราชและเมืองขุขนั ธุ์ พระพรหมราชวงศาเจ้ าเมืองอุบลฯ
จึงอพยพผู้คนไปยังบ้ านคูเมือง บ้ านหนองมะนาว บ้ านหนองเฮือและบ้ านชีทวน28
พ.ศ. 2394 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าให้
พระพรหมวรราชสุริยวงศ์ (กุทอง) อาราธนาพระเถระ 2 รู ป คือ พระพนฺ ธุโล (ดี) และพระเทวธมฺมี
(ม้ าว) ไปสร้ างวัดทีเมืองอุบลราชธานี คือ วัดสุปัฏนาราม ซึงเป็ นวัดธรรมยุตินิกายวัดแรกในภาค
อีสาน29
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ท้ าวทิดพรหม และลูกสาวอีก 4 คน จากหนังสือประวัติศาสตร์ อีสานของเติม วิภาคย์พจนกิจกล่าวว่าพระตาพระ
วอเป็ นพีน้ องกัน
25
มหาสิลา วีระวงศ์, ประวัติศาสตร์ ลาว (ลําพูน: เทคนิคการพิมพ์, 2535), 91.
26
เติม วิภาคย์พจนกิจ, ประวัติศาสตร์ อีสาน, พิมพ์ครัง1 ที 3 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,
2542), 95.
27
บําเพ็ญ ณ อุบล, เล่าเรื อง...เมืองอุบลราชธานี (อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2545),
62.
28
เรื องเดียวกัน, 79.
29
เติม วิภาคย์พจนกิจ, ประวัติศาสตร์ อีสาน, 140 – 141.
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พ.ศ. 2418 เกิดศึกฮ่อทีเวี ยงจันทน์ และหนองคาย เมืองอุบลราชธานีได้ รับมอบหมายให้
เกณฑ์ไพร่พลเข้ าสมทบกับกองทัพหลวง ซึงมีเจ้ าหมืนไวย์วรารถเป็ นแม่ทพั เจ้ านายเมืองอุบลฯ เข้ า
ร่ วมในการปราบฮ่อครั ง1 นี ป1 ระกอบด้ วยท้ าวสี หราช (หมัน1 ) ท้ าวบุญ ชู ท้ าวโพธิ สารและท้ าวไชย
กุมาร30
เมืองอุบลราชธานีหลังการปฏิรูปการปกครอง
การปฏิ รู ป การปกครองหัว เมื อ งอี ส านเริ มต้ น ในปี พ.ศ. 2425 พระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รั ชกาลที 5 โปรดเกล้ าให้ ข้าหลวงขึน1 มากํ ากับราชการแผ่นดิน โดยหลวง
จินดารักษ์ เป็ นข้ าหลวงกํากับราชการแผ่นดินร่ วมกับเจ้ าราชบุตรคําเจ้ าเมืองอุบลฯ ต่อมาเมือหลวง
จินดารักษ์ ถึงแก่กรรมโปรดเกล้ าฯ ให้ หลวงภักดีณรงค์ (ทัด ไกรกฤษ์ ) เป็ นข้ าหลวงกํ ากับราชการ
เมืองอุบลในปี พ.ศ. 242531
พ.ศ. 2433 ปฏิ รู ป หัว เมื อ งอี ส าน แบ่ ง เขตการปกครอง 4 เขต คื อ หัว เมื อ งลาวฝ่ าย
ตะวันออก หัวเมืองลาวฝ่ ายตะวันออกเฉียงเหนือ หัวเมืองลาวฝ่ ายเหนือและหัวเมืองลาวฝ่ ายกลาง
โดยหัวเมืองลาวฝ่ ายตะวันออกเฉี ยงเหนือมีศนู ย์กลางอยู่เมืองอุบลราชธานี มีข้าหลวงประจําหัว
เมืองคนแรกชือ พระยาราชเสนา32
พ.ศ. 2434 รวมหัวเมืองลาวฝ่ ายตะวันออกและเมืองลาวฝ่ ายตะวันออกเฉี ยงเหนื อเข้ า
ด้ วยกันเป็ นหัวเมืองมณฑลลาวกาว ประกอบด้ วย อุบลราชธานี นครจําปาศักดิB ศรี ษะเกษ สุรินทร์
ร้ อยเอ็ด มหาสารคามและกาฬสินธุ์ เมืองอุบลราชธานีเป็ นศูนย์กลางการปกครองมณฑลลาวกาว
โดยมี กรมหมื นพิ ชิ ตปรี ช ากรเป็ นข้ าหลวงสํ า เร็ จ ราชการต่า งพระองค์ ม ณฑลลาวกาว33 ต่อมา
เปลี ยนเป็ นมณฑลตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ และมณฑลอี ส านตามลํ า ดับ โดยมณฑลอี ส านแยก
ออกเป็ น 2 มณฑล คือ มณฑลอุบลราชธานีและมณฑลร้ อยเอ็ด34
พ.ศ. 2437 เกิดวิกฤต ร.ศ. 112 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั มีคําสังให้ กรม
หลวงพิชิตปรี ชากรเสด็จนิวตั ิส่กู รุ งเทพฯ และโปรดเกล้ าฯ ให้ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์เข้ าดํารง
ตําแหน่งแทน

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

30

เติม วิภาคย์พจนกิจ, ประวัติศาสตร์ อีสาน, 158.
เรื องเดียวกัน, 117.
32
มหาสิลา วีระวงศ์, ประวัติศาสตร์ ลาว, 120.
33
บําเพ็ญ ณ อุบล, เล่าเรื อง...เมืองอุบลราชธานี, 122.
34
เรื องเดียวกัน, 145.
31
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พ.ศ. 2442 เกิดกบฏผีบญ
ุ ทําให้ เกิดความวุ่นวายทังเขตปกครองมณฑลอี
1
สาน เช่น เมือง
ศรี ษะเกษ เมืองยโสธร เมืองอุบลราชธานี
พ.ศ. 2465 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัว โปรดเกล้ าให้ ร วมมณฑลอุดร
มณฑลอุบลราชธานี มณฑลร้ อยเอ็ด เรี ยกว่า ภาคอีสาน โดยตังสํ
1 านักงานอุปราชภาคทีมณฑลอุดร
ดังนันเมื
1 องอุบลราชธานีจงึ ลดความสําคัญลง
พ.ศ. 2468 ในสมัยพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หวั โปรดเกล้ าให้ ยบุ มณฑลอุบลราชธานี มณฑล
ร้ อยเอ็ด โดยโอนมณฑลอุบลราชธานีขึ 1นกับการปกครองมณฑลนครราชสีมา35
พ.ศ. 2473 สร้ างถนน (ทางหลวงแผ่นดินสายแรก) หมายเลข 16 เชือมกับลาว และสร้ าง
ทางรถไฟจากเมืองนครราชสีมามาถึงอุบลราชธานีในวันที 1 เมษายน พ.ศ. 2473
ภายหลังการเปลียนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 มีการจัดการปกครองใหม่โดยยุบ
หัวเมื องและมณฑลทัง1 หมด ให้ หัวเมื องต่างๆ มี ฐานะเป็ นจังหวัดเท่ากันทัวประเทศ ดังนันเมื
1 อง
อุบลราชธานีจงึ เปลียนเป็ นจังหวัดอุบลราชธานีและขึ 1นตรงต่อกระทรวงมหาดไทยมาจนถึงปั จจุบนั
จากประวัตศิ าสตร์ ความเป็ นมาของเมืองอุบลราชธานีดงั ทีกล่าวมาข้ างต้ นแสดงให้ เห็นถึง
กลุม่ คนทีมีความสัมพันธ์ กบั อาณาจักรล้ านช้ างทีมีมาตังแต่
1 อดีต มีการอพยพเคลือนย้ ายผู้คนจาก
ฝั งซ้ ายแม่นํ 1าโขงมายังดินแดนอีสาน และการเคลือนย้ ายในแต่ละครัง1 ได้ นําเอาวัฒนธรรมประเพณี
ดังเดิ
1 มของล้ านช้ างมายังอีสาน เช่น ระบบการปกครองแบบอาญาสี ประเพณี ความเชือและงาน
ศิลปกรรม เช่น การสร้ างวัดและการสร้ างสิมในอีสาน ซึงกล่าวถึงในบทต่อไป จนกระทังเกิดการ
ปฏิ รูปการปกครองในปี พ.ศ. 2433 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว รั ชกาลที 5
เพือสร้ างความเป็ นเอกภาพให้ กบั แผ่นดินไทยและเป็ นการต่อต้ านอํานาจของฝรังเศสในยุคสมัย
ร.ศ. 112 โดยทําการปฏิรูปทังรู1 ปแบบการปกครอง ปฏิรูปการศึกษา รวมถึงการปฏิรูปพระศาสนา
ซึงเป็ นการสร้ างทุกอย่างสู่ศูนย์ กลางกรุ งเทพฯ ทัง1 หมด เหตุการณ์ ดัง กล่าวได้ นําเอาประเพณี
วัฒนธรรม รวมถึงรู ปแบบงานศิลปกรรมจากเมืองหลวงเข้ ามาสู่ดินแดนภาคอีสาน ส่งผลให้ เกิ ด
การปรับเปลียนแนวคิดการสร้ างงานศิลปกรรมในภาคอีสานและเมืองอุบลราชธานี
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เรื องเดียวกัน, 146.

บทที 3
สิมพืนบ้ านในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
สิมพืนบ้ านอีสานหมายถึงสถาปั ตยกรรมทางศาสนาในท้ องถินภาคอีสานทีสร้ างสรรค์โดย
ช่างท้ องถินและมีเอกลักษณ์ ต่างจากรู ปแบบสถาปั ตยกรรมในพืนทีอืนๆ เอกลักษณ์ ดงั กล่าวเกิ ด
จากการผสมผสานแนวคิด คติความเชือและเทคนิคในการสร้ างงานตามภูมิปัญญาของผู้คนใน
ท้ องถินทีสืบทอดตามขนบธรรมเนียมของชาวอีสาน ในการศึกษาครังนีทําการศึกษาสิมพืนบ้ านใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยเลือกกรณีศึกษาจํานวน 4 หลัง ได้ แก่ สิมวัดแจ้ ง สิมวัด
บูรพาราม สิมวัดบ้ านตําแยและสิมวัดบ้ านนาควาย ดังนี
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1. สิมวัดแจ้ ง
วัดแจ้ ง ตังอยู่ถนนสรรพสิ ทธิ ประสงค์ ตําบลในเมื อง อํ าเภอเมื องอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เป็ นวัดเก่าแก่สร้ างประมาณปี พ.ศ. 2431 สร้ างโดยเจ้ า
ราชบุตร (หนูดํา) หนึงในอาญาสี ผู้ปกครองเมื องอุบลราชธานี ในสมัยนัน ในการสร้ างสิมวัดแจ้ ง
ตามพระใบฎีกาทา กมโล ได้ บนั ทึกไว้ ว่า “ภายหลังการสร้ างพระประทานแล้ วจึงสร้ างสิม ในราวปี
พ.ศ. 2455 โดยมี ผ้ ูอํานวยการสร้ างสิ ม คื อ ญาท่านเพ็ ง ซึงเป็ นลูกศิษย์ ข องญาท่านหอ ณ วัด
หลวง1 กรมศิลปากรขึนทะเบียนสิมหลังนีเป็ นโบราณสถานทีควรอนุรักษ์ ในปี พ.ศ. 2527 และทํา
การบูรณะซ่อมแซมในปี พ.ศ. 25462
แผนผั ง ลักษณะทัวไปของสิมวัดแจ้ งเป็ นสิมทึบสร้ างด้ วยอิฐถือปูน มีแผนผังรู ป
สีเหลียมผืนผ้ า ขนาด 3 ห้ อง มีมุขโถงด้ านหน้ า หันหน้ าไปทางทิศตะวันออก มีทางขึนด้ านเพียง
ด้ านเดียว มีเสาด้ านหน้ า 4 ต้ นรับนําหนักหลังคามุขโถงด้ านหน้ า เสาคูก่ ลางสูงกว่าเสาขนาบข้ าง
ระหว่างเสามีการทําพนักในส่วนของมุขด้ านหน้ าและมีบนั ไดทางขึนระหว่างเสาคูก่ ลาง ภายในสิม

1

วิโรฒ ศรี สโุ ร, สิมอีสาน, 243.
กรมศิลปากร, วัดแจ้ ง [ออนไลน์] เข้ าถึงเมือ 23 พฤศจิกายน 2556. เข้ าถึงได้ จาก
http://www.gis.finearts.go.th/fad50/fad/display_data.aspx?id=0001904
2
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มีฐานชุกชีขนาดสีเหลียมจัตรุ ัสก่อติดกับผนังด้ านหลัง ลักษณะเป็ นฐานบัวซ้ อนกัน 2 ฐาน3 (ภาพที
11, แผนผังที 1)
องค์ ประกอบสถาปั ตยกรรมและการตกแต่ ง
ส่วนล่าง: ส่วนฐาน ฐานล่างสุดเป็ นฐานเขียงซ้ อนกัน 2 ฐาน ถัดขึนไปเป็ นบัวควํา
เส้ นลวด ท้ องไม้ โดยส่วนของท้ องไม้ มีการคาดลูกแก้ วอกไก่ แ ละมี เ ส้ นลวดขนาบส่วนบนและ
ส่วนล่างของอกไก่ ถัดขึนไปจากท้ องไม้ เป็ นเส้ นลวด บัวหงาย บัวควําขนาดเล็กและต่อเนืองด้ วย
เส้ นลวดซ้ อนกัน 3 ชัน รองรับส่วนผนังของสิม ลวดบัวทังหมดมีปลายสะบัดงอน (ภาพที 12) ซึง
ลักษณะการทําปลายสะบัดงอนเป็ นเอกลักษณ์ ของการสร้ างงานศิลปกรรมในศิลปะลาว เรี ยกว่า
“ฐานเอวขัน” โดยมักพบในส่วนฐาน เช่น ฐานอาคารและฐานพระพุทธรู ป (ภาพที 13) แต่ลกั ษณะ
การสะบัดปลายงอนของฐานสิมหลังนีไม่มีความอ่อนช้ อยและงอนมากเหมือนรู ปแบบในศิลปะลาว
ซึงแสดงให้ เห็นถึงความเป็ นงานพืนถินในภาคอี สานทีได้ รับการถ่ายเทรู ปแบบงานศิลปกรรมมา
จากศิลปะลาว
ส่วนกลาง: ผนังสิม ผนังด้ านข้ างทังสองข้ างมีการเจาะช่องหน้ าต่างข้ างละ 3 ช่อง
หน้ าต่างเป็ นหน้ าต่างไม้ ตกแต่งกรอบด้ วยไม้ สลักรูปรวงผึงและส่วนล่างเป็ นลายลูกกรง (ภาพที 14)
ผนังด้ านหลังก่อทึบทังหมด ผนังด้ านหน้ าเป็ นทางเข้ าเจาะเป็ นช่องประตูตรงกลาง 1 ช่อง ประตู
เป็ นประตูไม้ ไม่มีลวดลายตกแต่ง ผนังด้ านนอกและด้ านในไม่ปรากฏภาพจิตรกรรม
จากลักษณะของหน้ าต่างทีมีการตกแต่งด้ วยกรอบหน้ านางและหย่องลูกกรงเป็ น
ลักษณะคล้ ายรู ปแบบหน้ าต่างในสกุลช่างวังหน้ าสมัยรัตนโกสินทร์ ซึงเป็ นหลักฐานทีแสดงให้ เห็น
ว่ารู ปแบบอิทธิ พลศิลปะรัตนโกสินทร์ ทีปรากฏบนสิมวัดแจ้ งอาจได้ รับอิทธิพลจากเมืองกรุ งเทพฯ
โดยตรง และสัมพันธ์ สอดคล้ องกับกลุ่มรู ปแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ ทีส่งไปยังเมืองรอบนอกพบว่า
เป็ นการลอกเลียนแบบรูปแบบศิลปะจากวังหน้ าเป็ นส่วนใหญ่
ส่วนบน: โครงสร้ างหลังคา โครงสร้ างหลังคาเป็ นหลังคาทรงจัวสูง มีหลังคาปี กนก
ขนาบข้ างทัง 2 ข้ าง แต่เดิมหลังคามุงด้ วยแป้นเกล็ด (กระเบืองแผ่นไม้ ) ปั จจุบนั มุงด้ วยกระเบือง
ดินเผา จากลักษณะโครงสร้ างหลังคาทรงจัวสูง ซึงเป็ นรู ปแบบโครงสร้ างหลังคาอุโบสถภาคกลาง
และรู ป แบบโครงสร้ างหลัง คาดัง กล่ า วพบในสิ ม ศิ ล ปะลาวกลุ่ ม อิ ท ธิ พ ลรั ต นโกสิ น ทร์ เ ช่ น กั น
โดยเฉพาะสิมรุ่ นหลังในเมืองเวียงจันทน์ ดังนันจึงอาจเป็ นไปได้ ว่าสิมกลุ่มนีได้ รับรู ปแบบอิทธิพล
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3

ในการสํารวจข้ อมลภาคสนามผู้ศกึ ษาไม่สามารถเข้ าไปภายในสิมไป เนืองจากตามประเพณีของชาว
อีสานห้ ามผู้หญิงเข้ าไปภายในสิม ทางวัดจึงไม่เปิ ดให้ เข้ าไปสํารวจ ดังนันการศึกษารู ปแบบภายในสิมจึงศึกษา
จากแผนผังและข้ อมูลทีอาจารย์วิโรฒ ศรี สโุ รได้ จดั ทําไว้

23

ศิลปกรรมรั ตนโกสินทร์ ผ่านมาจากเมื องเวี ยงจันทน์ หรื ออาจจะได้ รั บโดยตรงจากกรุ ง เทพฯ ซึง
ช่วงเวลาการสร้ างสิ ม กลุ่ม นี เป็ นช่วงที อิ ทธิ พ ลรั ตนโกสิ น ทร์ เ ข้ า ในเมื องอุบ ลราชธานี จากการ
เดินทางไปเรี ยนพระปริ ยตั ธิ รรมทีกรุ งเทพฯ และการเข้ ามาปกครองของข้ าหลวงจากกรุ งเทพฯ เป็ น
ต้ น

ภาพที 11 สิมวัดแจ้ ง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
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ลายเส้ นที 1 ผังผืนสิมวัดแจ้ ง
ทีมา: วิโรฒ ศรี สโุ ร, สิมอีสาน (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโตโยต้ า, 2536), 246.

ภาพที 12 ฐานสิมวัดแจ้ ง
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ภาพที 13 พระพุทธรูปศิลปะลาว ฐานตวัดงอน พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจงั หวัดอุบลราชธานี
แป้นลม ในไทยเรี ยกว่า “ป้านลม” มีลกั ษณะเป็ นแผ่นไม้ เรี ยบตรงทอดตัวยาวตาม
แนวหลังทรงจัว เรี ยกว่า “ตัวรวย” และมีการประดับด้ วยใบระกา การทําแป้นลมแบบตัวรวยเป็ น
รู ปแบบที นิ ยมในสิ ม ศิล ปะลาว แต่ศิล ปะลาวนิ ยมประดับด้ ว ยวัน แล่น 4 (ภาพที 15) ไม่ใ ช่การ
ประดับใบระกา ซึงการประดับใบระกาเป็ นรูปแบบงานศิลปกรรมทางภาคกลาง
โหง่ ในไทยเรี ยกว่า “ช่อฟ้า” เป็ นปูนปั นรู ปพญานาคมีปีก ส่วนหัวของพญานาคมี
การสลักครี บ ลักษณะปลายงอนและส่วนปลายของโหง่มีการทํ าปลายหยักคดโค้ ง ซึงลักษณะ
ดังกล่าวแสดงให้ เห็นถึงลักษณะพื นบ้ านของสิมอีสาน และมีการแสดงรายละเอียดอย่างชัดเจน
(ภาพที 16) รู ปแบบโหง่ในศิลปะลาวนิยมสลักเป็ นรู ปพญานาค ตามความเชือของชาวลาวเชือว่า
นาคเป็ นสัต ว์ ช่ ว ยปกป้ องพุ ท ธศาสนา 5 ดัง นันในศิ ล ปะลาวจึ ง นิ ย มสร้ างส่ ว นประดับ เป็ นรู ป

4

วันแล่น คือ ลวดลายประดับบนสันหลังคา เป็ นงานประดับในตําแหน่งเดียวกันกับใบระหาในศิลปะ
ไทย มักเรี ยกชือตามลักษณะลวดลายทีประดับ เช่น รู ปกระจังใบเทศ เรี ยกว่า “ฮูปดอกก้ อนแล่นกระจังใบเทศ”
ในศิ ลปะลาวนิยมทําเป็ นรู ปดอกกระจัง ปลายแหลม การประดับวันแล่นพบในวิ หารล้ านนาด้ วยเช่นกัน (ดู
รายละเอียดเพิมเติมในหนังสือชืนชมสถาปั ตย์วดั ในหลวงพระบาง)
5
วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์, ชืนชมสถาปั ตย์วดั ในหลวงพระบาง, พิมพ์ครังที 2 (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,
2547), 67.
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พญานาค เช่น โหง่ หางหงส์ คันทวยและราวบันได การทํ าโหง่เป็ นรู ปพญานาคนิยมในสิมภาค
อีสานเช่นกัน
คัน ดก ในไทยเรี ย กว่ า “หางหงส์ ” เป็ นไม้ ส ลัก รู ป พญานาคมี ปี ก ส่ ว นหัว ของ
พญานาคมีการสลักครี บ ลักษณะปลายงอนและส่วนปลายของโหง่มีการทําปลายหยักคดโค้ ง ซึง
ลักษณะดังกล่าวแสดงให้ เห็นถึงลักษณะพืนบ้ านของสิมอีสานเช่นเดียวกับโหง่ การทําหางหงส์รูป
พญานาคเป็ นรูปแบบทีนิยมในศิลปะลาวและพบในสิมพืนถินอีสานโดยทัวไป (ภาพที 17)
สีหน้ าหรื อหน้ าบัน หน้ าบันในศิลปะลาวมี 2 แบบ6 คือ หน้ าบันในกรอบขือ ซึงเป็ น
หน้ าบันทีมีการประดับกรอบตามโครงสร้ างขืนคานของสิม หน้ าบันแบบทีสอง คือ หน้ าบันในกรอบ
จันทันเป็ นหน้ าบันในกรอบสามเหลียม มีการตกแต่งเต็มพืนที นิยมในสิมอิทธิพลรัตนโกสินทร์ และ
สิมแบบผสมผสาน หน้ าบันของสิมหลังนีเป็ นแบบกรอบขือแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนของเสาคู่
กลางและเสาขนาบข้ าง หน้ าบันหลักส่วนบนตกแต่งเป็ นรูปพระอินทร์ ทรงช้ างเอราวัณ ปั จจุบนั พระ
อิ นทร์ หักหาย ซึงเป็ นรู ปแบบที นิ ย มตกแต่ง หน้ าบัน อุโ บสถภาคกลาง ด้ า นข้ างขนาบด้ วยสิ ง ห์
ส่วนล่างตกแต่งด้ วยลายพระอาทิตย์ 3 ดวง การตกแต่งหน้ าบันเป็ นรู ปพระอาทิตย์เป็ นรู ปแบบที
นิยมในศิลปะลาว เช่น หน้ าบันสิมวัดเชียงทองและสิมวัดคีลี ในส่วนของแผ่นหน้ าบันด้ านข้ าง 2
ข้ าง ตกแต่งเป็ นลายพันธุ์พฤกษา กรอบหน้ าบันมีการประดับด้ วยลายใบไม้ (ภาพที 18)
รูปแบบการทําหน้ าบันรู ปพระอินทร์ ทรงช้ างเอราวัณเป็ นรู ปแบบงานศิลปกรรมใน
ศิลปะรัตนโกสินทร์ ซึงเริ มสร้ างขึนในสมัยรัชกาลที 3 เช่น หน้ าบันพระวิหารวัดสุทศั นเทพวราราม
(ภาพที 19) ในเมื องเวี ยงจันทน์ พ บการตกแต่งหน้ าบัน ด้ วยรู ปพระอิ นทร์ ทรงช้ างเอราวัณ ด้ วย
เช่นกัน เช่น หน้ าบันหอพระแก้ ว (ภาพที 20) นอกจากนียังพบว่าหน้ าบันสิมวัดจันทะบุรี (ภาพที
21) ซึงเป็ นรูปซุ้มพระบางอยูเ่ หนือช้ างสามเศียรล้ อมรอบด้ วยลายดอกกาละกับ มีรูปแบบใกล้ เคียง
กับหน้ าบันรูปพระอินทร์ ทรงช้ างเอราวัณในศิลปะรัตนโกสินทร์ สะท้ อนให้ เห็นอิทธิพลรัตนโกสินทร์
ในสิมเมืองเวียงจันทน์
ดังนันรูปแบบการตกแต่งหน้ าบันมีการผสมผสานระหว่างรู ปแบบรัตนโกสินทร์ กบั
ศิลปะลาว สะท้ อนให้ เห็นว่าสิมกลุ่มนีอาจได้ รับรู ปแบบอิทธิพลศิลปกรรมรัตนโกสินทร์ ผ่านมาจาก
เมืองเวียงจันทน์หรื ออาจจะได้ รับโดยตรงจากกรุงเทพฯ
ฮัง ผึ ง ฮัง ผึ งเป็ นส่ ว นประดับ อยู่ด้ านหน้ า มุข โถง ประดับอยู่ใ ต้ ห น้ า บันติ ด อยู่
ระหว่างเสา สร้ างด้ วยไม้ แกะสลักลวดลาย คําว่า “ฮังผึง” เป็ นภาษาเรี ยนในวัฒนธรรมของชาว
อีสาน ซึงตรงกับคําว่า “รวงผึง” ในภาคกลาง และทางภาคเหนือเรี ยกว่า “โก่งคิว”
6

เรื องเดียวกัน, 73.
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ฮังผึงของสิมในภาคอีสานมี 2 แบบ7 คือ
1. แบบ 3 ช่วงเสา
2. แบบ 2 ช่วงเสา
ฮังผึงสิมหลังนีเป็ นแบบ 3 ช่วงเสา การตกแต่งฮังผึงประกอบแผ่นไม้ 2 ส่วนคือ
แผ่นไม้ สีเหลียมผืนผ้ าด้ านบนและส่วนของฮังผึง ฮังผึงในช่วงเสาคู่กลางด้ านบนตกแต่งด้ วยลาย
ดอกบัว ซึงเป็ นรู ปแบบงานศิลปกรรมพืนบ้ านทีมีความเรี ยบง่ายและมีลกั ษณะแตกต่างกับบัวใน
ศิลปะรั ตนโกสินทร์ ฮังผึงด้ านล่างสลักเป็ นลายแผ่นไม้ ปลายแหลมห้ อยย้ อยลงด้ านล่าง กรอบ
ประดับด้ วยลายใบไม้ และลายเม็ดประคํา ฮังผึงในช่วงเสาด้ านข้ างด้ านบนแบ่งเป็ น 2 ชัน ชนชัน
ตกแต่ ง ด้ ว ยลายดอกไม้ 4 กลี บ ชันล่ า งตกแต่ง ด้ ว ยลายดอกกลม ส่ ว นของฮัง ผึ งมี ลัก ษณะ
เช่นเดียวกับในช่วงคูก่ ลาง
แขนนาง ในไทยเรี ย กว่ า “คัน ทวย” ประดับ ผนัง ด้ า นละ 5 ตัว เป็ นไม้ ส ลัก รู ป
พญานาคมีปีก ลักษณะม้ วนงอคดโค้ ง เศียรพญานาคอยู่ด้านล่างหันหน้ าออก หางอยู่ด้านบนม้ วน
สะบัดออกมาด้ านหน้ าและสลักลายกนก บนลําตัวพญานาคมีการสลักรู ปเกล็ดตามลําตัว มีเต้ ารับ
ด้ านล่าง (ภาพที 22) การสร้ างคันทวยรู ปนาคเป็ นเอกลักษณ์ของสิมศิลปะลาวและสิมอีสาน โดย
รูปแบบพืนบ้ านของคันทวยอีสานสามารถแบ่งได้ 2 แบบ คือ
1. แบบหางนาคพัน
2. แบบหางนาคปล่อย
ในภาคเหนือพบว่ามีการทําคันทวยลักษณะคล้ ายคันทวยพญานาคในศิลปะลาว
เรี ยกว่า “ตัวลวง” ตัวลวงเป็ นสัตว์ ผสม มีลักษณะคล้ ายพญานาค แต่มีปีกและขา ประดับอยู่ใน
ส่วนหูช้างของวิหารล้ านนา (ภาพที 23) จากการศึกษาของเกศวิตา รอตพันธุ์กล่าวว่า ตัวลวงใน
ศิล ปะล้ านนาได้ รั บอิ ทธิ พ ลมาจากมัง กรในศิ ล ปะจี น ปรากฏในศิ ล ปะล้ า นนาในช่ว งราวพุท ธ
ศตวรรษที 228 ดังนันจึงอาจเป็ นไปได้ ว่าการทําพญานาคมีปีกรั บมาจากตัวลวงในศิลปะล้ านนา
ผ่านเข้ ามายังหลวงพระบางและพัฒนามาสู่สกุลช่างเวี ยงจันทน์ แต่อย่างไรก็ ตามลักษณะของ
พญานาคในคันทวยสิมอีสานไม่ปรากฏการทําขายืนออกมาเช่นตัวลวง ดังนันอาจกล่าวได้ ว่าคัน
ทวยพญานาคเป็ นรูปแบบงานศิลปกรรมพืนถินในอีสาน
7

วิโรฒ ศรี สโุ ร, “ฮังผึง,” อาษา 8 (2541): 84.
เกศวิตา รอตพันธุ์, “ตัวลวงประดับคันทวยในวิหารจังหวัดลําปาง: รูปแบบและความหมาย”
(การศึกษาโดยเสรี ในแขนงวิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548),
41.
8
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บัวหัวเสา บริ เวณมุขด้ านหน้ ามีเสาไม้ สีเหลียมรองรับโครงสร้ างหลังคาจํานวน 4
ต้ น เสาคูก่ ลางสูงกว่าเสาด้ านข้ าง เสาทุกต้ นประดับด้ วยบัวหัวเสา มีลกั ษณะกลีบแหลมยาวคล้ าย
บัวแวงในศิลปะรัตนโกสินทร์ แต่บวั หัวเสาของสิมหลังนีเป็ นการนําไม้ สลักกลับบัวมาแปะติด จาก
ลักษณะดังกล่าวแสดงให้ เห็นรูปแบบงานช่างพืนบ้ าน
บันได อยูร่ ะหว่างเสาคูก่ ลางด้ านหน้ ามุขโถง ราวบันไดตกแต่งเป็ นรู ปจระเข้ (ภาพ
ที 24) การทําบันไดเป็ นรู ปสัตว์ เช่น นาค จระเข้ มังกร นิยมในสิมศิลปะลาว สิมในภาคอีสานและ
วิหารในศิลปะล้ านนา

ภาพที 14 หน้ าต่างสิมวัดแจ้ ง

ภาพที 15 วันแล่นป้านลม
ทีมา: วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์, ชืนชมสถาปั ตย์วดั ในหลวงพระบาง, พิมพ์ครังที 2 (กรุ งเทพฯ: เมือง
โบราณ, 2547), 68.
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ภาพที 16 โหง่สิมวัดแจ้ ง

ภาพที 17 คันดกสิมวัดแจ้ ง
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ภาพที 18 สีหน้ าหรื อหน้ าบันสิมวัดแจ้ ง

ภาพที 19 หน้ าบันรู ปพระอินทร์ ทรงช้ างเอราวัณ พระวิหารวัดสุทศั นเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
ทีมา: ทศพร ทองคํา
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ภาพที 20 หน้ าบันหอพระแก้ ว เมืองเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทีมา: orientalarchitecture, Ho Phra Keow Temple [ออนไลน์] เข้ าถึงเมือ 15 กุมภาพันธ์ 2557.
เข้ าถึงได้ จาก http://www.orientalarchitecture.com/laos/vientiane/hophrakeo_gallery.
php?p=ho-phra-keow03.jpg

ภาพที 21 หน้ าบันวัดจันทะบุรี เมืองเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทีมา: hilip Roeland, Wat Chantaburi [ออนไลน์] เข้ าถึงเมือ 15 กุมภาพันธ์ 2557. เข้ าถึงได้ จาก
http://www.flickr.com/photos/philiproeland/5389282597/
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ภาพที 22 คันทวยสิมวัดแจ้ ง

ภาพที 23 ตัวลวง วัดคะตึกเชียงมัน จังหวัดลําปาง
ทีมา: สุรพล ดําริ ห์กลุ , ลายคําล้ านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544), 156.
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ภาพที 23 บันไดรูปจระเข้ สิมวัดแจ้ ง
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2. สิมวัดบูรพาราม
วัดบูร พารามตังอยู่หมู่ที 6 ตํ าบลปทุม อํ าเภอเมื องอุบลราชธานี จัง หวัดอุบลราชธานี
สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติ
วัดบูรพารามสร้ างขึนราวปี พ.ศ. 2436 โดยพระเจ้ าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิ
ประสงค์ ได้ รั บ พระราชทานวิ สุง คามสี ม าในปี พ.ศ. 2514 ไม่ ป รากฏปี ที สร้ างสิ ม แน่ ชัด กรม
ศิล ปากรขึนทะเบี ยนสิ ม หลัง นี เป็ นโบราณสถานเมื อวันที 17 ธันวาคม พ.ศ. 2544 และทํ าการ
อนุรักษ์ ในปี พ.ศ. 2545 สภาพปั จจุบนั ของสิมหลังนีชํารุ ดเสียหายอย่างมาก เหลือเพียงส่วนฐาน
และโครงสร้ างผนังเพียงบางส่วน และทางวัดสร้ างอาคารคลุมสิมไว้ ดังนันผู้ศึกษาจึงศึกษาจาก
ภาพถ่ายเก่าร่วมด้ วย (ภาพที 25)

ภาพที 25 สิมวัดบูรพาราม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (ภาพถ่ายเก่า)
ที มา: กรมศิล ปากร, วัดแจ้ ง [ออนไลน์ ] เข้ าถึ งเมื อ 23 พฤศจิกายน 2556. เข้ าถึง ได้ จาก
http://www.gis.finearts.go.th/fad50/fad/display_data.aspx?id=000191
แผนผัง ลักษณะทัวไปของสิมวัดบูรพารามเป็ นสิมทึบ มีแผนผังรู ปสีเหลียมผืนผ้ า
ขนาด 3 ห้ อง มีมุขโถงด้ านหน้ า หันหน้ าไปทางทิศใต้ ลงสู่แม่นํามูล มีทางขึนเพียงด้ านหน้ าด้ าน
เดี ยว มี เ สาด้ านหน้ า 3 ต้ น ขนาดความสูง เท่า กัน หมด รองรั บ นํ าหนัก หลัง คามุข โถงด้ า นหน้ า
ระหว่างเสามีการทํ าพนักในส่วนของมุขด้ านหน้ าและมีบนั ไดทางขึนระหว่างช่วงเสา 2 ช่วง จึงมี
บันไดทางขึน 2 ทาง ภายในสิมมีฐานชุกชีก่ออิฐติดผนังด้ านหลัง ลักษณะเป็ นฐานสีเหลียมผืนผ้ า
ยกเก็จ (ภาพที 26) และมีเพิงในส่วนมุขด้ านหน้ า ลักษณะเป็ นเพิงสันคล้ ายหลังคาปี กนก (แผนผัง
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ที 2) การทําเสาด้ านหน้ าในส่วนของมุขโถงทีมีเสาเพียง 3 ต้ นและการทําบันไดทางขึน 2 ทาง เป็ น
รู ปแบบทีแตกต่างจากสิมกลุ่มฝี มือช่างพืนบ้ านโดยทัวไปทีมักมีทางเข้ าด้ านเพียงด้ านเดียวและมี
บันไดทางขึนเพียง 1 ทาง แสดงให้ เห็นถึงการคลีคลายแบบแผนงานศิลปะให้ มีความเรี ยบง่ายมาก
ขึนและการสร้ างงานของช่างพืนบ้ านทีมีความอิสระในการออกแบบ
องค์ ประกอบสถาปั ตยกรรมและการตกแต่ ง
ส่วนล่าง: ส่วนฐาน ฐานเป็ นฐานบัวงอนแบบล้ านช้ าง มี ลักษณะหนาบึกบึนไม่
ประณีตมากนัก ประกอบด้ วยฐานล่างสุดเป็ นฐานเขียง 2 ฐาน ถัดขึนไปเป็ นเส้ นลวด บัวควํา เส้ น
ลวด ท้ องไม้ เส้ นลวด บัวหงายและต่อด้ วยบัวควํา จบด้ วยเส้ นลวด 2 เส้ นรองรับผนังสิม ลักษณะ
ปลายสะบัดงอนเล็กน้ อย (ภาพที 27) การทําส่วนบนฐานเป็ นบัวหงายประกบกับบัวควําและจบ
ด้ วยเส้ นลวดรองรับผนังสิมเป็ นรูปแบบฐานสิมในศิลปะลาวและสิมภาคอีสาน
จากรูปแบบฐานสิมหลังนีมีความประณีตและละเอียดน้ อยกว่าฐานสิมวัดแจ้ ง แต่
ฐานสิมวัดบูรพารามหลังนียังคงเทคนิคเชิงช่างของรู ปแบบการสร้ างฐานไว้ อย่างค่อนข้ างละเอียด
โดยจะเห็นได้ จากการสร้ างเส้ นลวดคันจังหวะของฐาน ต่างจากฐานของสิมวัดบ้ านตําแยและสิมวัด
บ้ านนาควายทีมีความเรี ยบง่ายอย่างมาก โดยการลดทอนการสร้ างเส้ นลวดคันจังหวะ
ส่วนกลาง: ผนังสิม ผนังด้ านข้ างสองข้ างมีช่องหน้ าต่างด้ านละ 2 ช่อง ปั จจุบนั
หน้ าต่างประดับด้ วยลูกรงสีเหลียม (ภาพที 28) เพือใช้ เป็ นส่องให้ แสงเข้ า ผนังด้ านหน้ าเดิมมีประตู
ทางเข้ าเพียงประตูเดียว ปั จจุบนั สร้ างประตูทางเข้ า 2 ทางตรงกับช่องบันได ผนังด้ านหลังก่อทึบ
ทังหมดและมีการเจาะวงกลม 4 ช่อง (ภาพที 29) สันนิษฐานว่าเป็ นช่องแสง ซึงการเจาะช่องแสง
พบบ้ างในสิมอีสานบางหลัง เช่น สิมวัดสุวรรณาวาส อําเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม (ภาพ
ที 30)
ส่วนบน: โครงสร้ างหลังคา จากภาพถ่ายเก่าเป็ นหลังคาทรงจัวสูงเพียงชันเดียว
สันนิษฐานว่ามุงด้ วยแป้นเกล็ดเช่นเดียวกับสิมหลังอืน การทําหลังคาเป็ นจัวแหลมสูงเป็ นอิทธิพล
ศิลปะรั ตนโกสินทร์ ส่วนการทํ าหลัง คาเพี ยงชันเดียวไม่มี การซ้ อนชันหรื อทํ าหลัง คาปี กนกเป็ น
รูปแบบทีคลีคลายสูค่ วามเป็ นพืนบ้ านของสิม
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ภาพที 26 ฐานชุกชีและพระพุทธรูปภายในสิมวัดบูรพาราม

ลายเส้ นที 2 ผังพืนสิมวัดบูรพาราม
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ภาพที 27 ฐานสิมวัดบูรพาราม

ภาพที 28 ผนังสิมวัดบูรพาราม
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ภาพที 29 ผนังด้ านหลังสิมวัดบูรพาราม

ภาพที 30 สิมวัดสุวรรณาวาส อําเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม
ทีมา: สํานักวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น, วัดสุวรรณาวาส [ออนไลน์] เข้ าถึงเมือ 13 มกราคม
2557. เข้ าถึงได้ จาก http://202.12.97.23/main/esanart/19%20Province/Maha
%20Sarakham/Suwanawas/MS%20Suwanawas.html
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แป้นลม แป้นลมเป็ นแบบเครื องลํ ายองและมี การประดับด้ วยใบระกา ซึงเป็ น
รูปแบบทีนิยมในงานศิลปกรรมทางภาคกลางและการประดับจัวแบบเครื องลํายองเป็ นทีนิยมในสิม
เวียงจันทน์กลุม่ อิทธิพลรัตนโกสินทร์ เช่นกัน
โหง่ จากภาพถ่ า ยเก่ า โหง่ หัก หาย จึ ง สัน นิ ษ ฐานว่ า โหง่ น่ า จะเป็ นไม้ ส ลัก รู ป
พญานาค ซึงสอดรับกับคันดกรูปพญานาค อีกทังการสร้ างโหง่รูปพญานาคเป็ นแบบแผนสิมพืนถิน
อีสานและในสิมศิลปะลาว
สี ห น้ า หรื อ หน้ า บัน ไม่ ส ามารถทราบได้ ว่ า หน้ า บัน สิ ม วัด บู ร พารามมี รู ป แบบ
อย่างไร เนืองจากภาพถ่ายเก่าทีใช้ ในการศึกษามีรายละเอียดไม่ชดั เจน ดังนันจึงสันนิษฐานว่าหน้ า
บันสิมน่าจะเป็ นรูปเป็ นลายพระอาทิตย์แผ่รัศมีเช่นเดียวกับหน้ าบันหอไตรวัดแห่งนี (ภาพที 31) ซึง
มี อายุการสร้ างไล่เลี ยกัน อี กทังการทํ าหน้ าบันพระอาทิตย์ แผ่รัศมี พบในสิม พื นบ้ านอี สานด้ วย
เช่นกัน โดยเฉพาะสิมพืนบ้ านในเขตจังหวัดร้ อยเอ้ ด เช่น สิมวัดเสมาท่าค้ อ (ภาพที 32) และวัด
จักรวาลภูมิพินิจ จังหวัดร้ อยเอ็ด (ภาพที 33)
แขนนางหรื อคันทวย ไม่สามารถทราบได้ ว่าคันทวยสิ มวัดบูร พารามมี รู ปแบบ
อย่างไร เนืองจากภาพถ่ายเก่าทีใช้ ในการศึกษามีรายละเอียดไม่ชดั เจน สันนิษฐานว่าเป็ นคันทวย
ไม้ สลักเป็ นรู ปพญานาคเช่นเดียวกับคันทวยสิมวัดบ้ านตําแย ซึงเป็ นรู ปแบบคันทวยที นิยมในสิ
มพืนบ้ านอีสานโดยทัวไป

ภาพที 31 หอไตร วัดบูรพาราม
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ภาพที 32 สิมวัดเสมาท่าค้ อ จังหวัดร้ อยเอ็ด
ทีมา: สํานักวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น, วัดเสมาท่าค้ อ [ออนไลน์] เข้ าถึงเมือ 13 มกราคม
2557. เข้ าถึงได้ จาก http://202.12.97.23/main/esanart/19%20Province/101/sematacor/
101sematacor.html

ภาพที 33 สิมวัดจักรวาลภูมิพินิจ จังหวัดร้ อยเอ็ด
ทีมา: สํานักวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น, วัดจักรวาลภูมิพินิจ [ออนไลน์ ] เข้ าถึงเมื อ 13
มกราคม 2557. เข้ าถึงได้ จาก http://202.12.97.23/main/esanart/19%20Province/101/
jakawan/101jarkawan.html
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3. สิมวัดบ้ านตําแย
วัดบ้ านตําแยตังอยู่หมู่ที 1 ตําบลไร่ น้อย อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย หลักฐานระบุการสร้ างสิมวัดบ้ านตําแยปรากฏบนจารึ กอักษรไทยน้ อย
ภาษาอีสานผสมภาษาบาลี เขียนบนผนังด้ านนอกเหนือประตูทางเข้ าสิม กล่าวว่าผู้สร้ างสิมหลังนี
คือ ญาคูทา สมเด็จชาดา ภิกษุ สามเณรและอุบาสก สร้ างเสร็ จเมือปี พ.ศ. 24179 กรมศิลปากรขึน
ทะเบียนเป็ นโบราณสถาน วันที 12 กันยายน พ.ศ. 2540 และดําเนินการบูรณะเมือปี พ.ศ. 2545
แผนผั ง ลักษณะทัวไปของสิมวัดบ้ านตําแยเป็ นสิม ทึบก่ออิฐถื อปูน ขนาดเล็ ก
กะทัดรั ด มี แผนผังรู ปสี เหลี ยมผืนผ้ า ขนาด 3 ห้ อง หันหน้ าไปทางทิศตะวันออก ทางขึนมี เพี ยง
ด้ านหน้ าด้ านเดียว มีมุขโถงด้ านหน้ า เสาด้ านหน้ ามี 2 ต้ นรองรับโครงสร้ างหลังคา ลักษณะเป็ น
เสาไม้ กลม ในส่วนของมุขด้ านหน้ ามีพนักล้ อมรอบ ตรงกลางพนักด้ านหน้ าเว้ นช่องว่างสําหรับทาง
ขึนและมีบนั ไดอยูด่ ้ านหน้ า ภายในไม่มีฐานชุกชี10 (ภาพที 34, แผนผังที 3)
การสร้ างเสาในส่วนมุขด้ านหน้ าเป็ นรู ปแบบเฉพาะของสิมกลุ่มฝี มือช่างพืนบ้ าน
แสดงถึ ง งานช่ า งที มี ค วามเรี ย บง่ า ย ซึ งลัก ษณะแผนผัง ดัง กล่ า วอาจจะเป็ นการลดทอนและ
คลีคลายมาจากรู ปแบบการสร้ างสิมในกลุ่มวัดหลวงหรื อวัดทีสร้ างขึนในเขตชุมชนเมืองของช่าง
พืนบ้ าน เพือสอดคล้ องกับวัสดุทีมีในท้ องถินและการใช้ งานในชุมชน
องค์ ประกอบสถาปั ตยกรรมและการตกแต่ ง
ส่วนล่าง: ส่วนฐาน ฐานเป็ นบัวงอนแบบล้ านช้ าง ลักษณะฐานดูหนาบึกบึนไม่
อ่อนช้ อยและมีการสร้ างแบบเรี ยบง่าย ประกอบด้ วยฐานล่างสุดเป็ นฐานเขียงซ้ อนกัน 3 ฐาน ถัด
ขึนไปเป็ นฐานบัวควํา ท้ องไม้ คาดลูกแก้ วอกไก่ ถัดขึนไปเป็ นบัวหงายและต่อด้ วยบัวควํา โดยไม่มี
ท้ องไม้ คนั และจบด้ วยเส้ นรองรับผนังสิม ลักษณะลวดบัวทังหมดสะบัดปลายงอน (ภาพที 35) ซึง
เป็ นรู ปแบบลักษณะของงานศิลปกรรมในศิลปะลาว แต่ลกั ษณะการสะบัดงอนมีลกั ษณะไม่อ่อน
ช้ อยเท่ากับงานในศิลปะลาวโดยรูปแบบค่อนข้ างบึกบึนและแข็งกระด้ างไม่มีความประณีต รู ปแบบ
ดังกล่าวสะท้ อนถึงความเรี ยบง่ายของช่างพืนบ้ านทียังคงแนวคิด รู ปแบบและเทคนิคแบบดังเดิม
ในการสร้ างงาน
ส่วนกลาง: ผนังสิม ผนังด้ านข้ างทังสองด้ านมีการเจาะช่องหน้ าต่างด้ านช่องละ 1
ช่อง หน้ าต่างเป็ นหน้ าต่างไม้ ไม่มีล วดลายตกแต่ง ผนังด้ านหลัง ก่อทึบทังหมด ผนังด้ านหน้ ามี
ประตูทางเข้ าตรงกลาง 1 ช่อง ประตูเป็ นประตูไม้ ไม่มีลวดลายตกแต่งเช่นเดียวกับหน้ าต่าง ผนังทัง
9

วิโรฒ ศรี สโุ ร, สิมอีสาน, 249.
10
เรื องเดียวกัน.

42

ด้ านในและด้ านนอกไม่ปรากฏภาพจิตรกรรม ในส่วนด้ านหน้ าของผนังด้ านนอกปรากฏจารึ กเหนือ
ประตู (ภาพที 36, 37) เป็ นจารึกกล่าวถึงการสร้ างพระพุทธรูปประธานของวัดและการสร้ างสิม
ส่วนบน: โครงสร้ างหลัง คา เป็ นหลังคาทรงจัวมี เพี ยงชันเดียว ส่วนปลายจัวมี
ลักษณะแอ่นโค้ งเล็กน้ อย ซึงทําให้ นึกถึงรู ปแบบหลังคาสิมในศิลปะลาวทีมีเอกลักษณ์ในการสร้ าง
หลังคาแอ่นโค้ ง รู ปแบบหลังคาของสิมหลังนีมีความคล้ ายคลึงกับสิมวัดป่ าไผ่ (หลังเก่า) ประเทศ
สาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว (ภาพที 38) เดิมหลัง คาสิม วัดบ้ านตํ าแยมุงด้ วยแป้น
เกล็ด11 ปั จจุบนั มุงด้ วยกระเบืองดินเผา
การทําหลังคาเพียงชันเดียวแสดงถึงความเรี ยบง่ายของสิมพืนบ้ าน โดยการละทิง
แนวคิดหรื อคติการสร้ างหลัง คาซ้ อนชัน เพื อแสดงถึ งความเป็ นฐานัน ดรสูง ของอาคาร ซึงเป็ น
ตัวแทนของพระพุทธเจ้ า แต่ในสิมพืนบ้ านอาจมี การทํามุขยืนออกมาด้ านหน้ า แต่อย่างไรก็ตาม
การสร้ างมุขยืนเป็ นการตอบสนองการใช้ งานเพียงเท่านัน12
แป้นลม แป้นลมมีลกั ษณะเป็ นแผ่นไม้ เรี ยบตรงทอดตัวยาวตามแนวหลังทรงจัว
เรี ยกว่า “ตัวรวย” และมี การประดับด้ วยใบระกา การทํ าแป้นลมแบบตัวรวยสะท้ อนให้ เห็ นถึ ง
อิทธิ พลงานช่างในศิลปะลาว ส่วนการประดับใบระกาเป็ นรู ปแบบอิทธิ พลงานศิลปกรรมทางภาค
กลาง รู ปแบบของสิมหลังนีแสดงให้ เห็นคิดการผสมผสานแนวคิด รู ปแบบดังเดิมของช่างพืนบ้ าน
และผู้คนในชุมชนที สื บทอดมาจากบรรพบุรุษ เข้ ากับรู ปแบบงานศิลปกรรมแบบใหม่ทีเข้ ามามี
บทบาทในพืนที ซึงแสดงให้ เห็นถึงลักษณะงานช่างพืนบ้ าน
โหง่ เป็ นไม้ ส ลัก มี รู ป แบบอย่ า งช่ อ ฟ้ าในสถาปั ต ยกรรมไทยภาคกลาง แต่ มี
ลักษณะสะบัดโค้ งทีส่วนปลายมากกว่า (ภาพที 39)
คันดก ปั จจุบนั หักหายหมดแล้ ว จากการสํารวจพบส่วนของหางหงส์วางอยู่ส่วน
ฐานของสิ ม ทํ าให้ ทราบว่าคันดกสิ มหลังนี มี รู ปแบบอย่างหางหงส์ ใ นสถาปั ตยกรรมภาคกลาง
(ภาพที 40)
สีหน้ าหรื อหน้ าบัน มีลกั ษณะเป็ นหน้ าบันไม้ ลายไม้ ตงั (ภาพที 41) ซึงเป็ นรู ปแบบ
เช่นเดียวกับหน้ าบันเรื อนพืนถินของภาคอีสาน (ลายเส้ นที 1) การสร้ างหน้ าบันแบบไม่มีลวดลาย
ตกแต่งวิจิตร แต่นําเอาหน้ าบันทีนิยมสร้ างในเรื อนพืนถินโดยทัวไปมาสร้ างสะท้ อนให้ เห็นถึงความ
เรี ยบง่ายและความพอเพียงของสิมกลุม่ ฝี มือช่างพืนบ้ านอย่างชัดเจน

11

เรื องเดียวกัน.
12
ศักดิ|ชยั สายสิงห์, เจดีย์ พระพุทธรูป ฮูปแต้ ม สิมในศิลปะลาวและอีสาน, 151.
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แขนนางหรื อ คัน ทวย ประดับ ผนัง ด้ า นละ 5 ตัว เป็ นคัน ทวยไม้ แ กะสลัก รู ป
พญานาคมีปีก ลักษณะม้ วนคดโค้ งไปมา เศียรพญานาคอยู่ด้านล่าง หางอยู่ด้านบนสลักเป็ นลาย
กนก ตามลําตัวนาคมีการสลักครี บตามลําตัว มีเต้ ารับด้ านล่าง (ภาพที 42)

ภาพที 34 สิมวัดบ้ านตําแย อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ลายเส้ นที 3 ผังพืนสิมวัดบ้ านตําแย
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ภาพที 35 ฐานสิมวัดบ้ านตําแย

ภาพที 36 จารึกบนผนังสิมวัดบ้ านตําแย
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ภาพที 37 จารึกบนผนังสิมวัดบ้ านตําแย

ภาพที 38 สิมวัดป่ าไผ่ (หลังเก่า) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทีมา: Heywood, Dennise, Ancient Luang Prabang (Bangkok: River book, 2006), 86.
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ภาพที 39 โหง่สิมวัดบ้ านตําแย

ภาพที 40 คันดก สิมวัดบ้ านตําแย
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ภาพที 41 ด้ านหน้ าสิมวัดบ้ านตําแย

ลายเส้ นที 4 เรื อนพืนถินภาคอีสาน
ทีมา: ธาดา สุทธิธรรม, “บ้ านพักอาศัยในชนบทอีสาน แถบลุ่มนําชี,” เอกสารประกอบการประชุม
ทางวิชาการ เรื องความหลากหลายของเรื อนพื นถิ นไทย เมื อวันที 22 – 23 มิถุนายน 2543
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 237.
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ภาพที 42 คันทวยสิมวัดบ้ านตําแย
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4. สิมวัดบ้ านนาควาย
วั ด บ้ านนาควายตั งอยู่ ห มู่ ที 2 ตํ า บลขามใหญ่ อํ า เภอเมื อ งอุ บ ลราชธานี จั ง หวั ด
อุบลราชธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ก่อตังเมือปี พ.ศ. 2410 ได้ รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
เมือปี พ.ศ. 2420
สิมวัดบ้ านนาควายสร้ างโดยญาคูทาและชาวบ้ านบ้ านนาควาย แต่ไม่ปรากฏหลักฐานปี
ก่อสร้ างสิม กรมศิลปากรประกาศขึนทะเบียนเป็ นโบราณสถานเมือวันที 29 สิงหาคม พ.ศ. 2537
และทําการบูรณะซ่อมแซมในปี พ.ศ. 2554
แผนผั ง ลักษณะทัวไปของสิมวัดบ้ านนาควายเป็ นสิมทึบก่ออิฐถือปูน ขนาดเล็ก
กะทัดรั ด มี แผนผังรู ปสี เหลี ยมผืนผ้ า ขนาด 3 ห้ อง หันหน้ าไปทางทิศตะวันออก ทางขึนมี เพี ยง
ด้ านหน้ าด้ านเดียว มีมุขโถงด้ านหน้ า เสาด้ านหน้ ามี 2 ต้ นรองรับโครงสร้ างหลังคา ลักษณะเป็ น
เสาไม้ กลม ในส่วนของมุขด้ านหน้ ามีพนักล้ อมรอบ ตรงกลางพนักด้ านหน้ าเว้ นช่องว่างสําหรับทาง
ขึนและมีบนั ไดอยู่ด้านหน้ า ภายในมีฐานชุกชีเป็ นแท่นสีเหลียมยาวติดกับผนังด้ านหลัง ด้ านหน้ า
สิมมีเพิงต่อออกมา (ภาพที 43, แผนผังที 4) การสร้ างเพิงต่อออกมาด้ านหน้ าน่าจะเป็ นงานสร้ าง
ต่อเติม ในภายหลัง โดยพิ จ ารณาจากภาพถ่ ายเก่ าที แสดงให้ เ ห็ นส่วนการต่อเติม ฐานและเพิ ง
ด้ านหน้ า หรื ออาจเป็ นไปได้ ว่าการสร้ างเพิงด้ านหน้ ามีมาแล้ วตังแต่การสร้ างสิม เพือให้ สอดคล้ อง
กับการใช้ งาน เช่น การรองรับญาติโยมผู้หญิง ซึงไม่สามารถเข้ าไปภายในสิมได้ โดยการทําเพิงต่อ
จากอาคารเป็ นลักษณะทีนิยมมากในการสร้ างอาคารพืนถินในภาคอีสาน เรี ยกว่า “เกย” เช่น เกย
ต่อเล้ าข้ าว13
องค์ ประกอบสถาปั ตยกรรมและการตกแต่ ง
ส่วนล่าง: ส่วนฐาน ฐานเป็ นบัวงอนแบบล้ านช้ าง ลักษณะฐานมีความเรี ยบง่าย
และดูบึกบึนเช่นเดียวกับฐานสิมวัดบ้ านตําแย ประกอบด้ วยฐานล่างสุดเป็ นฐานเขี ยงซ้ อนกัน 3
ฐาน ถัดขึนไปเป็ นฐานบัวความ ท้ องไม้ คาดลูกแก้ วอกไก่ ถัดขึนไปเป็ นบัวหงายและต่อด้ วยบัวควํา
โดยไม่มีท้องไม้ คนั และจบด้ วยเส้ นรองรับผนังสิม ลักษณะลวดบัวทังหมดสะบัดปลายงอน (ภาพที
44)
ส่วนกลาง: ผนังสิม ผนังด้ านข้ างทังสองด้ านมีการเจาะช่องหน้ าต่างด้ านช่องละ 1
ช่อง หน้ าต่างเป็ นหน้ าต่างไม้ ไม่มีล วดลายตกแต่ง ผนังด้ านหลัง ก่อทึบทังหมด ผนังด้ านหน้ ามี
13

สุวิทย์ จิระมณี, “สถาปั ยกรรมพืนถินอีสาน (สายวัฒนธรรมไทย – ลาว),” เอกสารประกอบการ
ประชุมทางวิชาการ เรื องความหลากหลายของเรื อนพืนถินไทย เมือวันที 22 – 23 มิถนุ ายน 2543 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 221.
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ประตูทางเข้ าตรงกลาง 1 ช่อง ประตูเป็ นประตูไม้ ไม่มีลวดลายตกแต่งเช่นเดียวกับหน้ าต่าง ผนังทัง
ด้ านในและด้ านนอกมีภาพจิตรกรรมเล่าเรื องพุทธประวัติ
ส่วนบน: โครงสร้ างหลังคา เป็ นหลังคาทรงจัวมี เพียงชันเดียว เดิมหลังคาสิมมุง
ด้ วยแป้นเกล็ด ปั จจุบนั มุงด้ วยกระเบืองดินเผา
จากรูปแบบหลังคาทีไม่มีการแอ่นลาดทีส่วนปลายอย่างสิมวัดบ้ านตําแย แสดงให้
เห็นถึงแนวคิดของช่างผู้ช่างทีรับอิทธิพลภาคกลางในส่วนของหลังคาอย่างเต็มรู ปแบบ โครงสร้ าง
หลังคาทีแตกต่างกันระหว่างสิมวัดบ้ านตําแยกับสิมวัดบ้ านนาควายแสดงให้ เห็นถึงความอิสระของ
ช่างผู้สร้ างในสิมกลุม่ ฝี มือช่างพืนบ้ าน
แป้นลม แป้นลมมีลกั ษณะเป็ นแผ่นไม้ เรี ยบตรงทอดตัวยาวตามแนวหลังทรงจัว
เรี ยกว่า “ตัวรวย” และมีการประดับด้ วยใบระกา การทําแป้นลมทีไม่มีนาคสะดุ้งอย่างภาคกลาง
แต่มีการตกแต่งด้ วยช่อฟ้าและหางหงส์แบบภาคกลาง แสดงให้ เห็นรูปแบบการสร้ างงานศิลปกรรม
พืนบ้ านของสิมอีสาน
โหง่ เป็ นไม้ ส ลัก มี รู ป แบบอย่ า งช่ อ ฟ้ าในสถาปั ต ยกรรมไทยภาคกลาง แต่ มี
ลักษณะสะบัดโค้ งทีส่วนปลายมากกว่า แสดงถึงรูปแบบเฉพาะของงานช่างพืนบ้ านและงานช่างใน
วัฒนธรรมล้ านช้ างทีมีเอกลักษณ์ในเรื องของความอ่อนช้ อยและโค้ งงอน (ภาพที 45)
คันดก เป็ นคัน ดกสลักไม้ มี รูปแบบอย่างหางหงส์ ใ นสถาปั ตยกรรมภาคกลาง
(ภาพที 45)
สีหน้ าหรื อหน้ าบัน เป็ นหน้ าบันแบบกรอบขือลายลายไม้ ตงั ซึงเป็ นรู ปแบบหน้ า
บันทีพบในเรื อนพืนถินภาคอีสาน (ลายเส้ นที 2)
แขนนางหรื อคันทวย ประดับอยู่ผ นังสิมทังสองด้ าน ด้ านละ 5 ตัว เป็ นคันทวย
แบบไม้ แผง มีลักษณะเป็ นแผ่นสี เหลี ยมยาว บริ เวณส่วนกลางตกแต่งด้ วยลายกาบบนและกาบ
ล่าง ส่วนบนและส่วนล่างสลักเป็ นลวดบัวควําและบัวหงาย (ภาพที 46) การทําคันทวยแบบไม้ แผง
เป็ นเอกลักษณ์ของศิลปะพืนบ้ านอีสานทีมีลกั ษณะค่อนข้ างหนาหนัก ในเขตเมืองอุบลราชธานีพบ
เช่นกันทีสิมวัดมณีวนาราม (หลังเก่า)
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ภาพที 43 สิมวัดบ้ านนาควาย อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ลายเส้ นที 5 ผังพืนสิมวัดบ้ านนาควาย
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ภาพที 44 ฐานสิมวัดบ้ านตําแย

ภาพที 45 โหง่และหางหง์ สิมวัดบ้ านนาควาย
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ลายเส้ นที 6 เรื อนพืนถินภาคอีสาน
ทีมา: ธาดา สุทธิธรรม, “บ้ านพักอาศัยในชนบทอีสาน แถบลุ่มนําชี,” เอกสารประกอบการประชุม
ทางวิชาการ เรื องความหลากหลายของเรื อนพื นถิ นไทย เมื อวันที 22 – 23 มิถุนายน 2543
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 237.

ภาพที 46 คันทวย สิมวัดบ้ านนาควาย
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สิมพืนบ้ านในเขตเมืองอุบลราชธานีโดยรวมทัง 4 หลัง แสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ กับ
อิทธิ พลศิลปะลาวทีถูกถ่ายเทมาพร้ อมกับกลุ่มคนทีอพยพเคลือนย้ ายจากเมืองเวียงจันทน์เข้ ามา
ตังบ้ านแปงเมืองก่อตังเมืองอุบลราชธานี แม้ ว่ารู ปแบบสิมจะแสดงถึงอิทธิพลของศิลปะลาวเป็ น
หลัก แต่จะเห็นได้ วา่ รูปแบบสิมพืนบ้ านมีการคลีคลายและพัฒนามาสู่รูปแบบพืนบ้ าน ซึงมีรูปแบบ
ผสมผสานธรรมเนียมประเพณีดงเดิ
ั มกับอิทธิพลจากภาคกลางได้ อย่างลงตัวและงดงาม
จากการศึกษาและพิจารณารู ปแบบสิมพืนบ้ านทัง 4 หลังผู้ศกึ ษาได้ ทําการจัดกลุ่มสิมโดย
วิเคราะห์รูปแบบแผนผัง องค์ประกอบสถาปั ตยกรรมและการตกแต่ง สามารถจําแนกสิมพืนบ้ าน
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีออกเป็ น 2 กลุม่ คือ สิมพืนบ้ านอิทธิพลรัตนโกสินทร์ และ
สิมพืนบ้ านฝี มือช่างพืนบ้ าน โดยมีรายละเอียดกล่าวสรุปดังนี
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กลุ่มที 1 สิมพืนบ้ านอิทธิพลรั ตนโกสินทร์
สิมกลุม่ นีมีรูปแบบผสมผสานระหว่างความเป็ นพืนบ้ านกับรู ปแบบงานศิลปกรรมจากภาค
กลาง เป็ นสิมขนาดเล็กในผังสีเหลียมผืนผ้ า มีชดุ ฐานบัวงอนแบบล้ านช้ าง ลักษณะเป็ นฐานหนาดู
บึกบึนและมีการตกแต่งตามรูปแบบงานพืนถินในภาคอีสาน ซึงเป็ นงานสืบทอดจากศิลปกรรมล้ าน
ช้ าง แต่มีโครงสร้ างทางสถาปั ตยกรรมและการตกแต่งบางส่วนตามรู ปแบบศิลปกรรมทางภาค
กลาง เช่น การสร้ างหลังคาทรงจัวสูง การตกแต่งสีหน้ าด้ วยลวดลายอย่างอุโบสถภาคกลาง เป็ น
ต้ น สิมกลุม่ นีพบตามวัดในเขตพืนทีชุมชนเมืองทีเคยเป็ นหัวเมืองสําคัญมาก่อนและอาจกล่าวได้ ว่า
เป็ นกลุ่มงานช่างหลวงของศิลปกรรมภาคอี สาน สิมกลุ่มนี ทียังคงเหลื อในปั จจุบนั ในเขตอํ าเภอ
เมืองอุบลราชธานี ได้ แก่ สิมวัดแจ้ ง
การกําหนดอายุการสร้ าง
จากการค้ นข้ อมูลด้ านเอกสารพบว่าหลักฐานแรกสร้ างของสิมกลุ่มนีในเมืองอุบลราชธานี
อยู่ทีสิมวัดมณีวนาราม (วัดป่ าน้ อย) ซึงปั จจุบนั ถูกรื อถอนทิงหมดแล้ ว จากประวัติการสร้ างกล่าว
ว่า วัดป่ าน้ อยสร้ างขึนในปี พ.ศ. 2332 โดยอุปฮาดกํ า14 จากภาพถ่ายเก่าของสิมวัดมณีวนาราม
เมือนํามาเปรี ยบเทียบกับรู ปแบบสิมวัดแจ้ งพบว่ามีรูปแบบคล้ ายคลึงกัน แต่สิมวัดมณีวนารามมี
การตกแต่งที ประณี ตมากกว่าสิ มวัดแจ้ ง ซึงเริ มคลี คลายรู ปแบบสู่ความเป็ นพื นบ้ าน และจาก
หลักฐานการสร้ างสิมวัดแจ้ งทีปรากฏในพระราชฎีกาทา กมโลบันทึกไว้ ว่า “ภายหลังการสร้ างพระ
ประทานแล้ วจึงสร้ างสิม ในราวปี พ.ศ. 2455 โดยมีผ้ อู ํานวยการสร้ างสิม คือ ญาท่านเพ็ง” ดังนัน

14

วิโรฒ ศรี สโุ ร, สิมอีสาน (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโตโยต้ า, 2536), 39.
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สิมพืนบ้ านอิทธิพลรัตนโกสินทร์ จงึ น่าจะมีอายุการสร้ างอยูใ่ นช่วงราวต้ นพุทธศตวรรษที 24 เป็ นต้ น
มา
รู ปแบบงานศิลปกรรม
สิมกลุม่ นีเป็ นสิมพืนบ้ านขนาดเล็ก มีการตกแต่งลวดลายและองค์ประกอบสถาปั ตยกรรม
ทีมีความละเอียดประณี ตและอ่อนช้ อย รู ปแบบศิลปกรรมของสิมกลุ่มนีปรากฏทังรู ปแบบอิทธิพล
ศิลปะรัตนโกสินทร์ และอิทธิพลศิลปะลาว ดังนี
รู ปแบบอิทธิ พลศิลปะลาว ลักษณะสําคัญทีบ่งบอกถึงรู ปแบบศิลปะลาว คือ ชุดฐานบัว
งอนแบบล้ านช้ าง การแบ่งสัดส่วนพืนทีของสีหน้ า การทําแป้นลมทีทอดยาวตามทรงหลังคาไม่มี
การทํ านาคสะดุ้ง การตกแต่งด้ วยฮังผึงและโหง่ คันดก แขนนางรู ปพญานาคที แสดงถึงรู ปแบบ
ศิล ปะลาวอย่างชัดเจน การปรากฏอิ ทธิ พ ลศิ ล ปะลาวสอดคล้ องกับกลุ่ม คนและประวัติความ
เป็ นมาของเมืองอุบลราชธานีทีว่า ในสมัยพระเจ้ าสิริบญ
ุ สาร พระตาพระวอได้ เกิดความขัดแย้ งกับ
พระเจ้ าสิริบญ
ุ สารจึงอพยพไพร่ พลจากเมืองเวียงจันทน์มาตังถินทีเมืองหนองบัวลุ่มภู ต่อมาในปี
พ.ศ. 2321 พระประทุมคําพงได้ อพยพพาไพร่พลชาวเวียงจันทน์มาก่อตังเมืองใหม่ทีดงอู่ผึง ซึงก็คือ
เมืองอุบลราชธานีในปั จจุบนั จะเห็นได้ วา่ กลุม่ คนในพืนทีเมืองอุบลราชธานีเป็ นกลุ่มคนในเชือสาย
วัฒ นธรรมลาว (เวี ย งจัน ทน์ ) ดัง นั นงานศิ ล ปะสถาปั ต ยกรรมจึ ง ปรากฏรู ป แบบศิ ล ปะลาว
โดยเฉพาะอย่างยิงในงานศิลปกรรมเนืองในศาสนา
รู ปแบบอิ ทธิ พ ลศิ ล ปะรั ต นโกสิ น ทร์ ในส่วนของอิ ทธิ พ ลศิล ปะรั ตนโกสิ นทร์ พ บในส่ว น
โครงสร้ างหลังคาทีมีลกั ษณะเป็ นหลังคาทรงจัวตรงไม่ออ่ นโค้ ง รวมถึงการประดับด้ วยใบระกาแบบ
ศิลปะทางภาคกลาง และการทํ าหน้ าบันแบบอย่างอุโบสถภาคกลาง เช่น การทําหน้ าบันรู ปพระ
อินทร์ ทรงช้ างเอราวัณ ดังทีปรากฏบนหน้ าบันสิมวัดแจ้ ง การปรากฏรู ปแบบศิลปะรัตนโกสินทร์
สัมพันธ์ กับข้ อมูลทางประวัติศาสตร์ ในช่วงสมัยรั ชกาลที 4 ที มี การเผยแพร่ นิกายธรรมยุติจาก
กรุ งเทพฯ เข้ ามายังหัวเมืองสําคัญของภาคอีสาน เช่น ในปี พ.ศ. 2394 พระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที 4 โปรดเกล้ าให้ พระพนฺ ธุโล (ดี) และพระเทวธมฺมี (ม้ าว) ไปสร้ างวัดทีเมือง
อุบลราชธานี คือ วัดสุปัฏนาราม ซึงเป็ นวัดธรรมยุตวิ ดั แรกในภาคอีสาน และต่อมาในสมัยรัชกาลที
5 ทรงทําการปฏิรูปการปกครองประเทศสยามและมีการส่งข้ าหลวงจากกรุ งเทพฯ เข้ ามาสําเร็ จ
ราชการในภาคอีสาน ทําให้ เกิดการถ่ายเทรู ปแบบงานศิลปกรรมแบบรัตนโกสินทร์ เข้ าสู่อีสาน จึง
ปรากฏรู ปแบบอิทธิ พลศิลปะรัตนโกสินทร์ ตามงานศิลปกรรมต่างๆ และสิงสําคัญอย่างยิงในการ
ปฏิรูปการปกครองทรงโปรดเกล้ าฯ ในมีการปฏิรูปพระศาสนาร่วมด้ วย เนืองจากทรงเห็นว่าสถาบัน
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ศาสนามี ฐ านะเป็ นทังผู้นํ าและศูน ย์ ร วมจิ ตใจของชาวอี ส าน ส่ว นนี มี ผ ลกระทบอย่ างมากต่อ
รูปแบบสถาปั ตยกรรมพืนถินอีสานโดยเฉพาะสถาปั ตยกรรมเนืองในศาสนาดังปรากฏในรูปแบบ
สิมพืนบ้ าน รูปแบบอุโบสถหรื อสิมแบบภาคกลางในเมืองอุบลราชธานีปรากฏการสร้ างแรกเริ มทีวัด
ทุ่ง ศรี เมื อง สร้ างขึนโดยพระอริ ยวงศ์ (สุ้ย) ผู้เดินทางไปเรี ยนพระปริ ยัติธรรมสํ านักวัดสระเกศ
กรุงเทพฯ ในช่วงต้ นรัชสมัยรัชกาลที 4 จึงมีการรับรู ปแบบงานศิลปกรรมแบบภาคกลางนํามาสร้ าง
งาน รวมทังในสมัยทีพระเจ้ าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์เข้ ามารับตําแหน่งข้ างหลวง
ต่างพระองค์ทีเมืองอุบลได้ มีคําสังบูรณะอุโบสถวัดทุ่งศรี เมืองตามรู ปแบบงานช่างภาคกลาง โดย
รู ปแบบอุโบสถวัดทุ่งศรี เมืองเป็ นอาคารทรงสูงมีโครงสร้ างหลังแบบจัวทรงสูงซ้ อนกัน 3 ตับ ลด 1
ชัน ประดับด้ วยเครื องลํ ายอง ซึงประกอบช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ และนาคสะดุ้ง ตามรู ปแบบ
หลัง คาอุโบสถทางภาคกลาง หน้ าบันเป็ นหน้ าบัน ปิ ดทองประดับกระจกรู ปพระอิ นทร์ ทรงช้ าง
เอราวัณ (ภาพที 2) ซึงเป็ นรู ปแบบทีสร้ างตามคติและเทคนิคในศิลปะรัตนโกสินทร์ ดังนันจึงอาจ
เป็ นไปได้ ว่ารู ปแบบศิลปะรั ตนโกสินทร์ ทีปรากฏบนสิมพื นบ้ านกลุ่มนี ได้ รับอิทธิ พลผ่านมาจาก
อุโบสถวัดทุง่ ศรี เมือง
และอาจเป็ นไปได้ ว่ารู ปแบบอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์ ทีปรากฏในสิมกลุ่มนีได้ รับผ่านมา
จากเมืองเวียงจันทน์ เนืองจากว่ารู ปแบบอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์ พบในสิมเมืองเวียงจันทน์ด้วย
เช่นกัน จากข้ อมูลทางประวัติศาสตร์ อาณาจักรลาวอยู่ภายใต้ การปกครองของสยามตังแต่สมัย
รัชกาลที 1 ทําให้ อิทธิพลรัตนโกสินทร์ ปรากฏในงานศิลปกรรมลาว และได้ มีบทบาทมากขึนในช่วง
สมัยรัชกาลที 4 และรัชกาลที 5
แต่ อย่ างไรก็ตามแม้ ว่าสิมกลุ่มนีมีความใกล้ ชิดกับรู ปแบบศิลปะลาวค่ อนข้ างมาก
แต่ เมือพิจารณาและวิเคราะห์ ตามประวัติความเป็ นมาของกลุ่มคนในพืนทีทีเป็ นคนลาว
เวียงจันทน์ โดยการอพยพของกลุ่มพระวอพระตาเข้ ามาตังรกรากในดินแดนอีสานเป็ น
ช่ วงสมัยกรุ งธนบุรี จึงไม่ น่าเป็ นไปได้ ทีจะมีการรั บรู ปแบบมาจากเมืองเวียงจันทน์ ดังนั น
รู ปแบบอิทธิพลศิลปะรั ตนโกสินทร์ ทีปรากฏบนสิมกลุ่มนี น่ าจะได้ รับรู ปแบบผ่ านมาจาก
อุโบสถวัดทุ่งศรี เมือง
นอกจากความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งงานศิ ล ปกรรมภาคอี ส านกั บ ศิ ล ปะลาวและศิ ล ปะ
รัตนโกสินทร์ รู ปแบบสิมกลุ่มนี ยังสะท้ อนให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ ของศิลปะอีสานกับศิลปะทาง
ภาคเหนื อของไทย ซึงได้ รับการถ่ายทอดผ่านเมื องหลวงพระบางสู่เมื องเวี ยงจันทน์และเข้ ามาสู่
ดินแดนภาคอีสาน ดังปรากฏในการสร้ างแขนนางรู ปพญานาคทีมีความสัมพันธ์ กบั การสร้ างหูช้าง
รู ปตัวลวงในศิล ปะล้ านนา และการสร้ างราวบันไดรู ปพญานาค สะท้ อนให้ เห็นถึงคติความเชื อ
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เกี ยวกับพญานาคทีปรากฏในงานสถาปั ตยกรรมเนืองในศาสนาของวัฒนธรรมล้ านช้ าง ล้ านนา
และภาคอีสาน
นอกจากนีสิมพืนบ้ านกลุม่ นียังแสดงให้ เห็นถึงเอกลักษณ์เฉพาะของงานพืนบ้ านอีสาน ซึง
ปรากฏในส่วนองค์ประกอบตกแต่งสถาปั ตยกรรม คือ ส่วนของโหง่และคันดกรู ปพญานาคทีส่วน
หัวของพญานาคมีการสลักครี บ ลักษณะปลายงอนและส่วนปลายของโหง่มีการทําปลายหยักคด
โค้ งไปมาอย่างงดงาม
จากการพบการสร้ างสิมกลุ่มนีทีปรากฏในเขตชุมชนเมืองทีเคยเป็ นหัวเมืองสําคัญในอดีต
แสดงให้ เห็นว่าสิมกลุ่มนีถูกสร้ างขึนในวัดสําคัญของเมืองและเป็ นวัดทีสร้ างโดยเจ้ านายเชือสาย
เวี ย งจัน ทน์ ที เข้ า มาสร้ างบ้ า นแปลงเมื อ งก่ อ ตังเมื อ งอุบ ลราชธานี ตามประเพณี ข องผู้ค นใน
วัฒ นธรรมล้ า นช้ า งเมื อมี ก ารก่ อ ตังบ้ า นเมื อ งต้ อ งมี ก ารสร้ างวัด ขึ นคู่กั บ เสมอ ทํ า ให้ รู ป แบบ
ศิลปกรรมมีความสัมพันธ์ กับศิลปะลาวและประเพณี วฒ
ั นธรรมล้ านช้ างเช่นเดียวกับรู ปแบบการ
ปกครองทียังคงยึดระบบการปกครองแบบอาญาสี
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กลุ่มที 2 สิมพืนบ้ านฝี มือช่ างพืนบ้ าน
สิมกลุ่มนี พบในเขตพื นที ชุมชนรอบนอกตัวเมื อง โดยเกิ ดขึนพร้ อมกับการขยายตัวของ
ชุมชนจากชุมชนเมืองไปสู่การตังหมู่บ้านรอบนอกหรื อชุมชนชนบท การเป็ นหมู่บ้านขนาดเล็กและ
มีผ้ ูนําเป็ นชาวบ้ านหรื อพระสงฆ์ในท้ องถิน ทําให้ เกิดการสร้ างงานทีสอดคล้ องกับการเป็ นชุมชน
ขนาดเล็ก มีความเรี ยบง่ายสมถะและเพียงพอเหมาะสมกับหน้ าทีการใช้ งานเพียงเท่านัน สิมกลุ่ม
นี ได้ แก่ สิมวัดบูรพาราม สิมวัดบ้ านตําแยและสิมวัดบ้ านนาควาย
การกําหนดอายุการสร้ าง
การกําหนดอายุการสร้ างสิมกลุ่มนีมีหลักฐานปรากฏค่อนข้ างชัดเจน คือ จารึ กอักษรไทย
น้ อยภาษาอีสานผสมภาษาบาลีบนผนังด้ านนอกเหนือประตูทางเข้ าสิมวัดบ้ านตําแยระบุถึงการ
สร้ างสิม โดยกล่าวว่าผู้สร้ างสิมหลังนี คือ ญาคูทา สมเด็จชาดา ภิกษุ สามเณรและอุบาสก สร้ าง
เสร็ จเมือปี พ.ศ. 2417 อีกทังดังทีกล่าวในข้ างต้ นว่าสิมพืนบ้ านกลุม่ นีพบการสร้ างตามชุมชนชนบท
ทีขยายตัวออกจากชุมชนเมือง ดังเช่นในประวัตคิ วามเป็ นมาของหมู่บ้านนาควายว่า หมู่บ้านควาย
ก่อตังหลังการสร้ างเมื องอุบลราชธานี โดยชาวบ้ านได้ ออกมาหาพื นทีเกษตรกรรมใกล้ แหล่งนํ า
แรกเริ มมีเพียงสิบกว่าหลังคาเรื อน ต่อมาเมือมีการอพยพเข้ ามาอยู่มากขึนชาวบ้ านได้ สร้ างวัดขึน
ในหมูบ่ ้ านเมือปี พ.ศ. 2410 เรี ยกชือว่า “วัดบ้ านนาควาย” ดังนันจึงกําหนดอายุสิมกลุ่มนีอยู่ในช่วง
ต้ นพุทธศตวรรษที 25 เป็ นต้ นมา
รู ปแบบงานศิลปกรรม
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รู ปแบบของสิมกลุ่มนีเป็ นสิมขนาดเล็กกะทัดรัดและเรี ยบง่าย มีการผสมผสานทังอิทธิพล
ศิลปะรัตนโกสินทร์ และอิทธิพลศิลปะลาวเช่นเดียวกับสิมกลุ่มแรก แต่รูปแบบสิมกลุ่มนีมีความเป็ น
พืนบ้ านมากกว่าอย่างเห็นได้ ชดั การคลีคลายสู่ความเป็ นงานช่างพืนบ้ านแรกเริ มปรากฏทีสิมวัด
บูรพารามทีมีการลดทอนเสาด้ านหน้ าเหลือเพียง 3 ต้ น และเปลียนแปลงมาสู่สิมวัดบ้ านนาควาย
และสิมวัดบ้ านตําแยทีสร้ างเสาด้ านหน้ าเหลือเพียง 2 ต้ น และตัดทอนงานตกแต่งทีวิจิตรฟุ่ มเฟื อย
ออกไป เช่น การไม่ประดับฮังผึงและการสร้ างหน้ าบันแบบเรื อพืนถินในภาคอีสาน อีกทังลักษณะ
และรู ปแบบสิมกลุ่มนีดูหนาบึกบึนและไม่มีความประณี ตอ่อนช้ อย ซึงเป็ นเอกลักษณ์ ของสิมพื น
บ้ านภาคอี สาน นอกจากนี การก่อแท่นสี เหลี ยมผื นผ้ ายาวติดแนวผนังด้ านหลังของสิมเพื อใช้
สําหรับวางพระพุทธรูป แสดงให้ เห็นถึงรูปแบบเอกลักษณ์ของสิมพืนบ้ านอีสานอย่างชัดเจน
รู ปแบบอิทธิพลศิลปะลาว รู ปแบบงานศิลปะลาวในส่วนของชุดฐานบัวงอนแบบล้ านช้ าง
และคันทวยรู ปพญานาค ซึงสอดคล้ องกับกลุ่มคนในพืนทีทีมี เชือสายจากลาวเวียงจันทน์ ดังนัน
การสร้ างงานจึงยังยึดตามรู ปแบบในวัฒนธรรมและความเชือดังเดิมทีสืบทอดมาตังแต่สมัยบรรพ
บุรุษ
รูปแบบอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์ อิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์ ของสิมกลุ่มนีมีความเด่นชัด
ขึน โดยเฉพาะในส่วนโครงสร้ างหลังคาทีมีการประดับด้ วยช่อฟ้า ใบระกาและหางหงส์แบบภาค
กลางแทนทีรู ปแบบโหง่และคันดกรู ปพญานาคในศิลปะลาวอย่างเช่นในสิมกลุ่มแรก การปรากฏ
รู ปแบบอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์ ทีเด่นชัดมากขึนสัมพันธ์ กบั การเข้ ามาของอิทธิ พลภาคกลางใน
ด้ านการปกครอง รวมทังการเดินทางไปศึกษาพระธรรมทีกรุ งเทพฯ ของพระสงฆ์ ทําให้ เกิดการ
ถ่ายเทรูปแบบงานศิลปกรรมแบบภาคกลางเข้ าสู่ภาคอีสาน ดังนันจึงเป็ นไปได้ ว่าช่างพืนบ้ านหยิบ
ยืมรู ปแบบศิลปกรรมเข้ ามาใช้ กับการสร้ างสรรค์งาน ซึงสะท้ อนให้ เห็นความมี อิสระในการสร้ าง
งานของช่างพืนบ้ านทีมีแบบแผนแน่นอนตายตัว แต่อย่างไรก็ตามสิมพืนบ้ านกลุ่มนียังคงแสดงให้
เห็นถึงเอกลักษณ์ของงานพืนบ้ านอีสานอย่างงดงานในฐานะของสิมพืนบ้ านอันทรงคุณค่าและมี
เสน่ห์ของงานช่างพืนถินอีสาน
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บทที 4
บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
สิมพืนบ้ านในเขตเมืองอุบลราชธานีแสดงถึงความสัมพันธ์ ที#สอดคล้ องกับอิทธิ พลศิลปะ
ลาวที#ถูกถ่ายเทมาพร้ อมกับกลุ่มคนที#อพยพเคลื#อนย้ ายจากเมื องเวียงจันทน์ เข้ ามาตังบ้ านเมือง
เมืองอุบลราชธานี แม้ ว่ารู ปแบบสิมมีลกั ษณะที#แสดงถึงอิทธิพลของศิลปะลาวเป็ นหลัก จะเห็นได้
ว่ารูปแบบสิมพืนบ้ านมีการคลี#คลายและพัฒนามาสู่รูปแบบพืนบ้ าน ดังที#เห็นได้ จากรู ปแบบสิมทัง
4 หลังที#ทําการศึกษา ซึง# มีรูปแบบที#ผสมผสานธรรมเนียมประเพณีดงเดิ
ั มกับอิทธิพลจากภาคกลาง
ได้ อ ย่ า งลงตัว และงดงาม จากการศึ ก ษาพบว่ า สิ ม พื นบ้ า นที# มี อ ายุ เ ก่ า แก่ ที# สุ ด ในเขตเมื อ ง
อุบลราชธานี (ที#ยงั คงสภาพในปั จจุบนั ) คือ สิมพืนบ้ านกลุ่มอิทธิ พลรัตนโกสินทร์ มีอายุการสร้ าง
ในช่ วงต้ นพุท ธศตวรรษที# 24 รู ปแบบของสิ ม กลุ่ม นี ปรากฏทังอิ ทธิ พ ลศิล ปะรั ตนโกสิ นทร์ แ ละ
อิทธิพลศิลปะลาว การปรากฏรู ปแบบศิลปะลาวบนสิมพืนบ้ านเกิดจากการสืบทอดรู ปแบบ ความ
เชื#อ ประเพณีวฒ
ั นธรรมของชาวอีสานในการสร้ างสรรค์งานสถาปั ตยกรรม ซึ#งสอดคล้ องกับประวัติ
ความเป็ นมาของกลุม่ คนและการก่อตังเมืองอุบลราชธานี ซึ#งเป็ นกลุ่มชาวลาวเวียงจันทน์ที#อพยพ
เคลื# อนย้ ายเข้ ามาตังรกรากเมื# อครังสมัยพระตอพระวอในราวพุทธศตวรรษที# 24 และจะเห็นว่า
รู ปแบบของสิมมี ความสัมพันธ์ กับผู้สร้ างที# เป็ นกลุ่มเจ้ านายสายเวี ยงจันทน์ ที#อพยพเข้ ามาสร้ าง
เมืองอุบลราชธานี ทํ าให้ รูปแบบงานศิลปกรรมมีความสัมพันธ์ กับศิลปะลาวที#ยังคงรู ปแบบตาม
ประเพณีงานช่างในวัฒนธรรมล้ านช้ าง ในส่วนของรู ปแบบอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์ ที#ปรากฏบน
สิมพืนบ้ านกลุ่มนีเป็ นการรับรู ปแบบงานศิลปกรรมผ่านมาจากวัดทุ่งศรี เมือง ซึ#งเป็ นวัดแรกเริ# มที#มี
การสร้ างตามรู ปแบบสถาปั ตยกรรมแบบกรุ งเทพฯ ในเมืองอุบลราชธานี การปรากฏรู ปแบบงาน
ช่างจากภาคกลางซึ#งเป็ นเรื# องแปลกใหม่ทําให้ เกิ ดการหยิบรู ปแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ สร้ างงาน
ศิลปกรรมพืนบ้ าน
จากรู ปแบบที#มีความสัมพันธ์ ใกล้ ชิดกับงานศิลปะลาวได้ คลี#คลายมาสู่การเป็ นงานศิลปะ
พื นบ้ า นอย่า งสมบูร ณ์ ซึ# ง เกิ ด ขึนพร้ อมกับ การขยายตัวของชุม ชนจากชุม ชนเมื อ งไปสู่การตัง
หมู่บ้านรอบนอกหรื อชุมชนชนบท การเป็ นหมู่บ้านขนาดเล็กและมีผ้ นู ําเป็ นชาวบ้ านหรื อพระสงฆ์
ในท้ องถิ#น ทําให้ เกิดการสร้ างงานที#สอดคล้ องกับการเป็ นชุมชนขนาดเล็ก มีความเรี ยบง่ายสมถะ
และพอเพียงเหมาะกับการใช้ งาน ดังจะเห็นได้ สิมพื นบ้ านกลุ่มฝี มื อช่างพืนบ้ าน การคลี#คลายสู่
ความเป็ นพืนบ้ านแรกเริ# มเกิดขึนที#สิมวัดบูรพารามที#มีการลดทอนจํานวนเสาด้ านหน้ าเหลือเพียง 3
ต้ น และเปลี#ยนแปลงมาสูส่ ิมวัดบ้ านนาควายและสิมวัดบ้ านตําแยที#สร้ างเสาด้ านหน้ าเหลือเพียง 2
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ต้ น และตัดทอนงานตกแต่งที#วิจิตรฟุ่ มเฟื อยออกไป เช่น การไม่ประดับฮังผึงและการสร้ างหน้ าบัน
แบบเรื อนพืนถิ#นภาคอีสานเพียงเท่านัน นอกจากรู ปแบบความเป็ นพืนบ้ านที#เรี ยบง่ายสิมกลุ่มนียัง
ปรากฏรู ป แบบศิ ล ปะรั ต นโกสิ น ทร์ ผสมผสานร่ ว มกั บ รู ป แบบศิ ล ปะลาว ซึ# ง เป็ นรู ป แบบ
ศิลปวัฒนธรรมดังเดิมของผู้คนในท้ องถิ#น ลักษณะการสร้ างงานโดยไม่คํานึงถึงแบบแผนที#ตายตัว
ดังปรากฏในสิมพืนบ้ านกลุ่มนี สะท้ อนให้ เห็นถึงความมีอิสระในการสร้ างสรรค์งานและยังสะท้ อน
ถึงภูมิปัญญาของช่างพืนบ้ านที#เน้ นถึงการพึ#งพาผสมผสานงานศิลปกรรม สังคมและธรรมชาติอยู่
ร่ วมกันอย่างลงตัว แม้ ว่าสิมพืนบ้ านมีการหยิมยืมรู ปแบบงานศิลปกรรมแบบภาคกลางมาสร้ าง
งาน แต่สิมพืนบ้ านเหล่านียังแสดงให้ เห็นถึงเอกลักษณ์ของงานพืนบ้ านอีสานอย่างงดงามในฐานะ
ของสิมพืนบ้ านอันทรงคุณค่าและมีเสน่ห์ของงานช่างพืนถิ#นอีสาน
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ข้ อเสนอแนะ
สถาปั ตยกรรมที# มีชื#อเรี ยกว่า “สิมพืนบ้ าน” เป็ นเอกลักษณ์ และแสดงออกถึงคุณค่าของ
ความเป็ นพืนถิ#นภาคอีสาน แต่ปัจจุบนั สิมพืนบ้ านในหลายๆ พืนที#ถูกทําลายและมีจํานวนลดลง
อย่างมากและบางหลังถูกปล่อยให้ ชํารุ ดเสียหายตามกาลเวลา ดังนันสิมพืนบ้ านจึงควรได้ รับการ
อนุรักษ์ เป็ นอย่างยิ#ง ในการหาแนวทางการอนุรักษ์ สถาปั ตยกรรมพืนบ้ านจําเป็ นต้ องรู้ คณ
ุ ค่าของ
สิ#งเหล่านันก่อน ดังนันเนือหาในบทนีจึงกล่าวถึงการเปลี#ยนแปลงที#เกิดขึนกับสิมพืนบ้ าน คุณค่า
และแนวทางการอนุรักษ์ สิมพืนบ้ าน โดยผู้ศกึ ษาวิเคราะห์ภาพรวมโดยทัว# ไปของสิมพืนบ้ านในภาค
อีสานไม่เฉพาะในพืนที#กรณีศกึ ษา เพื#อให้ เห็นภาพที#ชดั เจนและเป็ นประโยชน์ตอ่ การอนุรักษ์ ตอ่ ไป
ในอนาคต
การเปลียนแปลงของสิมพืนบ้ าน
ปั จจุบนั สิมพืนบ้ านภาคอีสานเกิดการเปลี#ยนแปลง 2 ประเด็นหลัก คือ การเปลี#ยนแปลง
ด้ านรูปแบบสถาปั ตยกรรมและการเปลี#ยนแปลงด้ านหน้ าที#การใช้ สอย ดังนี
1. การเปลี#ยนแปลงด้ านรูปแบบสถาปั ตยกรรม
1.1 การรื อทิงเพื# อสร้ างใหม่ สิมพื นบ้ านหลายๆ หลังในภาคอี สานถูกรื อทิงเพื# อ
สร้ างอุโบสถแบบใหม่ สืบเนื#องมาจากเงื# อนไขและข้ อกํ าหนดของรัฐที#ต้องการนําพาประเทศไปสู่
การรวมศูนย์อํานาจสู่ส่วนกลางอย่างเป็ นระเบียบ เพื#อสร้ างชาตินิยมให้ กับประเทศ ดังปรากฏใน
สมัยจอมพล ป.พิบูลสงครามมีมติให้ มีการออกแบบอุโบสถแบบมาตรฐาน พ.ศ. 2483 ซึ#งรู้ จกั กัน
ในชื# อว่า อุโบสถแบบ ก. ข. ค. เพื# อเป็ นเครื# องแสดงวัฒ นธรรมของชาติ และให้ มี การแจกจ่าย
รูปแบบอุโบสถมาตรฐานไปยังต่างจังหวัดของประเทศไทย ส่งผลให้ สิมพืนบ้ านตามวัดชนบทถูกรื อ
ถอนเพื# อสร้ างอุโบสถตามรู ปแบบที# รัฐกํ าหนด ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 กรมศาสนาได้ ปรั บปรุ ง
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รูปแบบอุโบสถขึนใหม่ โดยปรับปรุงมาจากรูปแบบอุโบสถมาตรฐาน ก. ข. ค. โดยสามารถแบ่งออก
ได้ 3 แบบ คือ แบบ (0101) แบบ (0102) และแบบ (0103) และได้ นํารู ปแบบแจกจ่ายให้ กับวัด
ต่างๆ ทัว# ประเทศ ทําให้ มีการรื อสิมแบบดังเดิมทิง เพื#อสร้ างอุโบสถมาตรฐานดังกล่าว
ในช่วงเวลาต่อมาเมื#อกระแสสังคม เศรษฐกิจ การเมืองโลกปั จจุบนั ถูกครอบงํ าด้ วยระบบ
ทุนนิ ยมและวัตถุนิยมแบบสัง คมเมื องขยายเข้ าสู่วิถีชี วิตในชนบท ทํ าให้ เ กิ ดการเปลี# ยนแปลง
รู ปแบบของสิมพืนบ้ านกลายมาเป็ นอุโบสถที#ยิ#งใหญ่ งดงามอลังการที#ยึดตามรู ปแบบจากอุโบสถ
ภาคกลาง เพื#อเป็ นการนําเสนอภาพลักษณ์ทางเศรษฐกิจของวัดและเพื#อการดึงดูนกั ท่องเที#ยว ทํา
ให้ รูปแบบอุโบสถของวัดหลายๆ แห่งในภาคอีสานกลายเป็ นงานศิลปกรรมที#ไร้ ซึ#งคุณค่าและเสน่ห์
ของงานพืนถิ#นอีสาน เช่น วัดมหาวนารามและวัดมณีวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี (ภาพที# 47, 48)
เป็ นต้ น

ภาพที# 47 อุโบสถวัดมหาวนาราม (วัดป่ าใหญ่) จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพที# 48 อุโบสถวัดมณีวนาราม (วัดป่ าน้ อย) จังหวัดอุบลราชธานี
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1.2 การซ่อมแซมต่อเติมโดยขาดความรู้ ด้านงานช่างพืนถิ#น เนื#องจากสิมพืนบ้ าน
เป็ นสิมเก่าแก่และมีอายุกว่า 100 ปี ทําให้ สิมจํานวนหลายหลังในปั จจุบนั มีสภาพชํารุ ดทรุ ดโทรม
อย่างมาก ดัง นันพระสงฆ์ และชาวบ้ านจึง ทํ าการซ่อมแซม ซึ#งโดยทั#วไปมักจ้ างช่างตามบริ ษัท
รับเหมาเป็ นผู้ทําการซ่อมสร้ างหรื อไม่ในบางพืนที# ช่างพื นถิ# นเป็ นผู้ทําการซ่อมสร้ าง แต่ด้วยการ
ขาดความรู้ ความเข้ าใจเกี# ยวกับรู ปแบบงานช่างพืนบ้ านอีสานดังเดิม ทําให้ เกิดการซ่อมแซมโดย
การนําเอารู ปแบบอุโบสถแบบภาคกลางมาใช้ และนอกจากปั ญหาการขาดความเข้ าใจเกี# ยวกับ
งานช่างพืนบ้ าน ปั ญหาใหญ่อีกประเด็น คือ ระบบทุนนิยมและวัตถุนิยมที#เฟื# องฟูเป็ นอย่างมาก ซึ#ง
เกิดขึนในสังคมปั จจุบนั ทําให้ ชา่ งซ่อมแซมโดยใช้ วสั ดุสําเร็ จรู ปแบบ ซึ#งเป็ นการง่ายและสะดวกเร็ ว
ยิ#งกว่า ที#สําคัญการซ่อมแซมด้ วยวิธีดงั กล่าวใช้ งบประมาณน้ อยกว่า เช่น การสร้ างประตูแบบบาน
กระจกเลื#อน การมุงหลังคาด้ วยเมทัลชีส เป็ นต้ น
แม้ ว่าการซ่อมแซมต่อเติมโดยขาดความรู้ ด้านงานช่างพืนถิ#นจะเป็ นปั ญหาอย่าง
หนึ#งที#เกิดขึนกับสิมพืนบ้ าน แต่จะเห็นได้ ว่านี#เป็ นปรากฏการณ์ที#ดีของการตระหนักถึงคุณค่าและ
พยายามทําการดูแลรักษามรดกศิลปกรรมพืนถิ#นของชาวอีสาน
1.3 การปล่อยละเลย สิมพืนบ้ านจํานวนมากถูกปล่อยทิงให้ ชํารุ ดพังทลายตาม
กาลโดยไม่เห็นคุณค่า โดยมากมักพบตามวัดในเขตพืนที# ชนบทที#ได้ รับผลกระทบจากกระแสทุน
นิยมในโลกปั จจุบนั และถูกกลื นกินวัฒนธรรมไปตามกาลเวลา การปล่อยละเลยสิมโดยไม่ได้ รับ
การดูแลซ่อมแซม เกิดจากการขาดการเอาใจใส่ เพราะไม่เห็นคุณค่าในงานศิลปกรรมพืนบ้ านที#สืบ
ทอดมาตังแต่บรรพบุรุษของพระสงฆ์และชาวบ้ าน ทําให้ สิมพืนบ้ านถูกปล่อยทิงอย่างไร้ คณ
ุ ค่าและ
กํ า ลัง เลื# อ นหายไปตามกาลเวลา ทังนี เกิ ด ขึ นจากการขาดสํ า นึ ก ในการหวงแหนมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมที#บรรพบุรุษได้ สรรค์สร้ างเอาไว้ ในอดีต
2. การเปลี#ยนแปลงด้ านหน้ าที#การใช้ สอย
สิมเป็ นอาคารศาสนสถานสําคัญสําหรับใช้ ในการทําสังฆกรรมตามพระวินยั ของพระสงฆ์
และการทําพิธีกรรมสําคัญเฉพาะของพระสงฆ์ เช่น การทําวัตรเช้ า – เย็น เพื#อให้ พระสงฆ์เข้ าไป
สวดมนต์ ดังนันสิมจึงมีคณ
ุ ค่าอย่างยิ#งในเชิงความศักดิสP ิทธิPและการมีปฏิสมั พันธ์ กบั พระสงฆ์ และ
นอกจากนี สิ ม ยัง มี ความสํ าคัญ ยิ# ง ต่อชาวบ้ านในฐานะของการเป็ นอาคารศักดิPสิ ทธิP สําหรั บทํ า
พิธีกรรมทางศาสนา เช่น การบวช ซึง# ถือเป็ นประเพณีสําคัญของชาวอีสานที#มีมาตังแต่อดีต
หากแต่ในปั จจุบนั สิมพืนบ้ านกลับถูกเปลี# ยนแปลงหน้ าที# การใช้ โดยสิมพืนบ้ านจํ านวน
มากถูกปิ ดตายโดยไม่ได้ รับการใช้ งานใดๆ ทังสิน ซึ#งการไม่มีการใช้ งานเป็ นผลทําให้ ชาวบ้ านและ
คนรุ่นหลังไม่เห็นคุณค่าของสิมพืนบ้ าน และในสิมบางหลังแม้ ว่าจะได้ รับการดูแลและขึนทะเบียน
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เป็ นโบราณสถานแล้ วก็ตาม แต่การไม่เปิ ดใช้ ประโยชน์และทําหน้ าที#ในฐานะของอาคารศักดิPสิทธิP
สําหรับทําสังฆกรรมทางพุทธศาสนา จากการที#ไม่ได้ เข้ าไปใช้ งานและการมี ส่วนร่ วมกับสิมของ
ชาวบ้ าน ทําให้ ชาวบ้ านมองไม่เห็นคุณค่าและไม่มีความผูกพันกับสิมอย่างมากพอ ส่งผลให้ ไม่มี
การดูแลเอาใจใส่ช่วยกันรั กษา ดังนันสิมพื นบ้ านจึงถูกปล่อยละเลยและมี สภาพเสื# อมโทรมลง
เรื# อยมา แม้ ว่าจะได้ รับการขึนทะเบียนเป็ นโบราณสถานก็ตาม เช่น สิมวัดแจ้ ง สิมวัดบ้ านนาควาย
และสิมวัดบ้ านตําแย จังหวัดอุบลราชธานี
นอกจากการเปลี#ยนแปลงกลายเป็ นสิมไร้ ซงึ# ชีวิตไม่มีการใช้ งานในฐานะของอาคารสําหรับ
ทํ าสังฆกรรม พบว่าสิมบางหลังกลายเป็ นอาคารเพื# อการท่องเที# ยวอย่างสินเชิงและเหลื อเพี ยง
สัญลักษณ์ของศาสนสถานอันศักดิPสิทธิP โดยไม่ได้ ใช้ ทําสังฆกรรมอย่างเดิม เช่น สิมวัดบูรพาราม
จังหวัดอุบลราชธานี ซึ#งการทํ าสังฆกรรมของพระสงฆ์ และพิธีกรรมทางศาสนาของชาวบ้ านได้
เปลี#ยนแปลงไปใช้ อุโบสถหลังใหม่ที#โดยส่วนใหญ่เป็ นอุโบสถแบบมาตรฐาน ทังนีเป็ นผลมาจาก
การขยายตัวของสังคมชนบท การมีประชากรในหมู่บ้านเพิ#มมากขึน ทําให้ พืนที# การทํ ากิจกรรม
ภายในสิมพืนบ้ านที#มีขนาดเล็กไม่เพียงพอสําหรับจํานวนชาวบ้ านที#เพิ#มขึน
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คุณค่ าของสิมพืนบ้ าน
1. คุณค่าทางประวัตศิ าสตร์
รู ปแบบสถาปั ตยกรรมสิมพืนบ้ านบ่งบอกถึงประวัติศาสตร์ ท้องถิ#น เรื# องราวความเป็ นมา
ของกลุม่ คนและการตังถิ#นฐานก่อสร้ างเมืองต่างๆ สิมพืนบ้ านที#มีการปรากฏรู ปแบบอิทธิพลศิลปะ
ลาวสะท้ อนและเชื#อมโยงให้ เห็นถึงกลุม่ คนลาวที#อพยพเคลื#อนย้ ายเข้ ามาตังถิ#นฐานในดินแดนภาค
อีสานตังแต่ราวช่วงพุทธศตวรรษที# 22 – 24 โดยการอพยพเข้ ามาระลอกแรก คือ กลุ่มของพระครู
โพนเสม็ดในช่วงพุทธศตวรรษที# 22 การอพยพเข้ ามาในระลอกที#สอง คือ กลุ่มของพระตาพระวอ
ในช่ ว งพุท ธศตวรรษที# 23 ซึ# ง เข้ า มาสร้ างบ้ า นแปลงเมื อ งขึ นที# เ มื อ งหนองบัว ลุ่ ม ภู แ ละเมื อ ง
อุบลราชธานี ดังปรากฏหลักฐานทางสถาปั ตยกรรม เช่น สิมวัดแจ้ ง จังหวัดอุบลราชธานี และใน
เวลาต่อมาช่วงพุทธศตวรรษที# 24 ภายหลังจากอาณาจักรล้ านช้ างตกเป็ นเมืองประเทศราชของ
สยามในสมัยรัชกาลที# 1 ทําให้ เกิดการอพยพเคลื#อนย้ ายผู้คนสองฝั# งแม่นําโขงมากขึน ดินแดนภาค
อีสานจึงเกิดชุมชนเล็กชุมชนน้ อยมากขึนตามไปด้ วย ตามประเพณี วฒ
ั นธรรมของชาวลาวเมื#อมี
การสร้ างบ้ านแปงเมื อง สิ#งสํ าคัญที# จําเป็ นต้ องสร้ างคู่กันเสมอ คือ วัด และสิมเป็ นอาคารศาสน
สถานที# สําคัญของวัด เมื# อมี การสร้ างอาคารสถาปั ตยกรรมและงานศิลปกรรม ดังนันจึงปรากฏ
รู ปแบบศิลปะลาวขึนในภาคอี สาน ซึ#งเป็ นรู ปแบบตามแบบแผนประเพณี ดังเดิม ของชาวลาวที#
สะท้ อนถึงความเชื#อและเทคนิคเชิงช่างของชาวลาว
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ในส่วนของรูปแบบอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์ ที#ปรากฏบนสิมพืนบ้ านสามารถเชื#อมโยงถึง
เรื# องราวเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ เมื#ออิทธิพลทางการเมืองจากกรุ งเทพฯ เข้ ามาสู่ดินแดนภาค
อี ส าน โดยเฉพาะอย่ า งยิ# ง ในสมั ย รั ช กาลที# 4 และรั ช กาลที# 5 เป็ นผลให้ รู ป แบบงานศิ ล ปะ
รัตนโกสินทร์ ถกู ถ่ายเทสูง่ านศิลปกรรมภาคอีสานด้ วยเช่นกัน กล่าวคือ ในสมัยรัชกาลที# 4 มีการจัด
มณฑลในดินแดนอีสานและให้ ขนกั
ึ บกรุงเทพฯ โดยมีการส่งข้ าหลวงกรุ งเทพฯ มาดูแลงานราชการ
ร่ วมกับผู้ปกครองท้ องถิ# น และในช่วงระยะแรกยัง คงรู ปแบบการปกครองแบบอาญาสี# ซึ#ง เป็ น
รู ปแบบธรรมเนี ยมการปกครองดังเดิมในวัฒ นธรรมล้ านช้ าง ต่อมาในสมัยรั ชกาลที# 5 เกิ ดการ
ปฏิ รู ปการปกครองโดยให้ หัวเมื องทุกเมื องขึนตรงต่อศูนย์ กลางที# กรุ ง เทพฯ โดยตรง มี การจัด
ข้ าหลวงเข้ ามาปกครองภาคอีสานอย่างเต็มรู ปแบบ รวมทังการยกเลิกการการปกครองแบบอาญา
สี# นอกจากการปฏิ รูปการปกครองทรงให้ มีการปฏิ รูปศาสนาร่ วมด้ วย โดยการส่งพระสงฆ์ จาก
กรุ งเทพฯ เข้ ามาเป็ นเจ้ าคณะและมี การส่ง พระสงฆ์ จากอี สานไปศึกษาพระศาสนาที# กรุ งเทพฯ
ดังนันจากการเข้ ามาของเจ้ านายจากกรุ งเทพฯ และการเดินทางไปเรี ยนพระศาสนาของพระสงฆ์
อาจเป็ นไปได้ ว่ามี การนํ าช่างและความรู้ ทางศิล ปกรรมเข้ ามาด้ วย จึงทํ าให้ รูปแบบงานศิล ปะ
รัตนโกสินทร์ แพร่เข้ ามาและปรากฏตามการสร้ างงานศิลปกรรมต่างๆ
2. คุณค่าทางศิลปะและสถาปั ตยกรรม
สิมพืนบ้ านเป็ นงานศิลปสถาปั ตยกรรมที#สร้ างสรรค์จากฝี มือช่างท้ องถิ#นที#มีรูปแบบเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะของงานพืนบ้ านอีสาน รู ปแบบสะท้ อนให้ เห็นถึงการมีอิสระในการออกแบบ เช่น
สิ ม วัดบ้ านนาควายและสิ ม วัดบ้ านตํ าแยที# มี การหยิ บยื ม ผสมผสานรู ป แบบศิล ปะลาว ซึ#ง เป็ น
รู ปแบบงานศิลปะพืนถิ#นดังเดิมเข้ ากับรู ปแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ อีกทังการทําหน้ าบันแบบเรื อน
พืนถิ#นทัว# ไปที# มีลักษณะเรี ยบง่ายไม่ฟุ่มเฟื อย แต่เป็ นการผสมผสานเข้ ากันอย่างลงตัว ที# สําคัญ
รู ปแบบทางสถาปั ตยกรรมของสิมพืนบ้ านถูกออกแบบโดยการคํานึงประโยชน์หน้ าที#การใช้ สอย
สะท้ อนถึงความพอเพียงและสมถะตามแบบวิถีชีวิตชาวอีสาน และสะท้ อนถึงภูมิปัญญาและฝี มือ
ช่างพืนบ้ านผู้สร้ างสรรค์ผลงาน
ลักษณะเอกลักษณ์ของสิมพืนบ้ าน คือ การเป็ นอาคารขนาดเล็ก มีความเรี ยบง่ายและไม่
โอ่ โ ถงวิ จิ ต รฟุ่ มเฟื อย แต่ถู ก สร้ างขึ นจากวัส ดุที# มี ทั#ว ไปในท้ อ งถิ# น และการออกแบบทังด้ า น
โครงสร้ างอาคารและรู ปแบบการตกแต่งล้ วนเพื#อตอบสนองหน้ าที#การใช้ สอยเป็ นสําคัญ ในฐานะ
ของอาคารทางศาสนาที#สําคัญสําหรับใช้ ทําสังฆกรรมและพิธีกรรมสําคัญๆ ทางพุทธศาสนา
นอกจากนี งานจิ ต รกรรมที# ป รากฏบนผนัง ของสิ ม พื นบ้ า นยัง เป็ นหลัก ฐานสํ า คัญ ที#
แสดงออกทางศิลปะของชาวอีสาน ซึง# เป็ นงานที#ถกู ถ่ายทอดโดยช่างพืนบ้ านที#แสดงถึงลวดลาย วิถี
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ชีวิต เทคนิคการวาดงานและการใช้ สี ซึ#งเป็ นสีที#ได้ จากวัตถุดิบธรรมชาติในท้ องถิ#น สะท้ อนให้ เห็น
ถึงภูมิปัญญาและฝี มือของช่างพืนบ้ าน และที#สําหรับการออกแบบโดยการวาดภาพจิตรกรรมทัง
ผนัง ด้ านในและด้ า นนอกสิ ม เป็ นรู ปแบบที# ไ ม่ป รากฏในพื นที# อื#น ดัง นันสิ# ง นี จะแสดงให้ เ ห็ นถึ ง
เอกลักษณ์อนั โดดเด่นของสิมพืนบ้ านอีสาน
3. คุณค่าทางวัฒนธรรมและความเชื#อ
วัฒ นธรรมและความเชื# อของผู้คนในท้ องถิ# นมี ผ ลต่อ การสร้ างสรรค์ แ ละออกแบบงาน
ศิลปกรรมเสมอ สิมเป็ นศาสนาคารที#มีความสัมพันธ์ กับพระสงฆ์ ในฐานะของอาคารสําหรับทํ า
สังฆกรรมตามพระวินยั สงฆ์ และมีความสัมพันธ์ กับชาวบ้ านผู้คนในท้ องถิ#นในฐานะของอาคาร
ศักดิPสิ ทธิP สํ าหรั บประกอบพิธี กรรมทางศาสนา เช่น การบวช ตามวัฒ นธรรมของชาวอี ส านพิ ธี
กรรมการบวชพระต้ องทําขึนภายในสิมเท่านัน เพราะสิมเป็ นสถานที#อนั ศักดิPสิทธิPและบริ สทุ ธิP และ
การเป็ นอาคารทางศาสนาอัน ศักดิPสิทธิP และบริ สุทธิP นี ชาวอี สานจึงมี ข้ อห้ ามไม่ให้ ผ้ ูหญิ งเข้ าไป
ภายในสิม อีกทังการเป็ นอาคารที#มีข้อจํากัดเรื# องการใช้ สอย มีเพียงพิธีกรรมสําคัญๆ บางอย่างที#
สามารถทําได้ ภายในสิม ดังนันการสร้ างสิมพืนบ้ านจึงถูกออกแบบให้ มีขนาดเล็กกะทัดรัดเพียงพอ
แค่สํ าหรั บการใช้ ง าน นอกจากนี สิ ม พื นบ้ านที# มีความเรี ยบง่ ายตามแบบฝี มื องานช่างพื นบ้ าน
สะท้ อนให้ เห็นถึงการสร้ างที#เกิดจากการร่ วมแรงร่ วมใจของชาวบ้ าน ซึ#งแสดงถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรม
ของชาวอี ส านที# มี ค วามยึด มั#น ในพุท ธศาสนาและการอยู่ร่ ว มกัน แบบญาติ พี# น้ อ งและมี นํ าใจ
ช่วยเหลือซึงกันและกัน
นอกจากนีรู ปแบบงานประดับตกแต่งสิมพืนบ้ านในส่วนของโหง่ คันดก คันทวยและราว
บันไดที# ทําเป็ นรู ปแบบพญานาค สะท้ อนให้ เห็นถึงความเชื# อความศรั ทธาเกี# ยวกับนาคของชาว
อีสาน ในฐานะของสัตว์ ศกั ดิPสิทธิP และผู้พิทกั ษ์ ปกป้องพุทธศาสนา ความเชื#อเรื# องนาคในดินแดน
อีสานความเชื#อดังเดิมของผู้คนในแถบลุ่มแม่นําโขง โดยมีความเชื#อว่านาคเป็ นสิ#งเหนือธรรมชาติ
มีอํานาจบันดาลให้ เกิดแม่นํา หนอง บึงและแหล่งที#อยูอ่ าศัย ซึง# เป็ นเรื# องราวที#ปรากฏในตํานาน
อุรังคธาตุ1 ต่อมาเมื#อวัฒนธรรมการนับถือพุทธศาสนาเผยแพร่ เข้ ามาในดินแดนภาคอีสาน จึงเกิด
การผนวกความเชื#อดังเดิมเข้ ากับความเชื#อใหม่ นาคจึงกลายเป็ นผู้พิทกั ษ์ พุทธศาสนา ดังนันสิม
ภาคอีสานจึงนิยมประดับด้ วยตกแต่งด้ วยรู ปพญานาค ดังปรากฏในส่วนของโหง่ คันดก คันทวย
และราวบันได
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สุจิตต์ วงษ์ เทศ, พลังลาว ชาวอีสาน มาจากไหน? (กรุงเทพฯ: มติชน, 2549), 263.
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แนวทางการอนุรักษ์ สิมพืนบ้ าน
จากคุณค่าและการเปลี#ยนแปลงของสิมพืนบ้ านดังที#ได้ กล่าวมาแล้ วในข้ างต้ น ผู้ศกึ ษาจึง
เสนอแนวทางการอนุรักษ์ สิมพืนบ้ านตามหลักของการอนุรักษ์ โดยวิธีการที#เหมาะสมมี 3 วิธี คือ
การรักษา การฟื นฟูและการสืบสาน ดังนี
1. การรักษา คือ การการกระทําหรื อการใช้ มาตรการต่างๆ ที#เหมาะสม เพื#อจะดํารง
ไว้ ซงึ# รูปทรงของอาคาร บูรณภาพและวัสดุการก่อสร้ าง รวมถึงลักษณะและชนิดของพันธุ์ไม้ บนที#ตงั
ให้ คงอยู่ตามที# ปรากฏในปั จจุบนั ต่อไป วิธีการปฏิ บตั ิแบบการอนุรักษ์ นี จึงอาจมี การเสริ มสร้ าง
ความมัน# คงเป็ นขันต้ นในส่วนที#จําเป็ น2
รูปแบบสิมพืนบ้ านเป็ นงานศิลปะสถาปั ตยกรรมที#ทรงคุณค่าอย่างยิ#ง ดังนันสิมพืนบ้ านจึง
ควรได้ รับการดูแลรักษาและซ่อมบํารุ งอย่างเหมาะสม โดยคงรู ปแบบดังเดิมไว้ ให้ มากที#สดุ ในส่วน
ที#ชํารุ ดหรื อพังทลายควรได้ รับการซ่อมแซม เพื#อให้ คงสภาพไว้ อย่างมากที#สดุ และเพื#อป้องกันการ
พังทลายในอนาคต
แต่อย่างไรก็ตามการอนุรักษ์ ที#ดีที#สุด คือ การคงสภาพและรู ปแบบดังเดิมไว้ ให้ มากที#สุด
และการซ่อมบํารุ ง อาจทํ าให้ เกิ ดความผิดพลาดของรู ปแบบทางสถาปั ตยกรรมและการตกแต่ง
ดังนันการรักษาซ่อมแซมที#เหมาะสมที#สดุ ซึ#งยังคงรู ปแบบดังเดิมของสิมให้ มากที#สดุ ช่างผู้ทําการ
ซ่อมแซมจําเป็ นต้ องมีพืนฐานความรู้ด้านงานช่างพืนบ้ านและเข้ าใจถึงรูปแบบอันแท้ จริ ง
2. การฟื นฟู คื อ การกระทํ า หรื อ กระบวนการในการนํ า เอาสถานที# สํ า คัญ ทาง
ประวัติศาสตร์ กลับมาใช้ ใ ห้ เ ป็ นประโยชน์ ร่ วมสมัยเท่าที# จ ะเป็ นไปได้ หรื อวิ ธี การซ่อมแซมหรื อ
เปลี#ยนแปลงตามความเหมาะสม ทังนีส่วนสําคัญทางประวัตศิ าสตร์ สถาปั ตยกรรมและวัฒนธรรม
ของสถานที#ตงนั
ั นต้ องถูกอนุรักษ์ 3 และนอกจากรูปแบบลักษณะทางกายภาพ สิ#งสําคัญสําหรับการ
อนุรักษ์ สิมพืนบ้ านควรมีการฟื นฟูหน้ าที#การใช้ งานของอาคารให้ กลับมาใช้ ประโยชน์ดงเดิ
ั ม และ
การฟื นฟูฝีมื อช่างท้ องถิ# น เพื# อนํ าไปสู่การฟื นฟูรูปแบบทางสถาปั ตยกรรมของสิมพื นบ้ านอย่าง
ถาวร
ปั จ จุ บัน ช่ า งฝี มื อ ท้ อ งถิ# น ลดน้ อ ยลงอย่ า งมากจนแถบกล่ า วได้ ว่ า ช่ า งฝี มื อ ท้ อ งถิ# น ไม่
เหลืออยู่แล้ วในปั จจุบนั และในทางกลับกันการอนุรักษ์ สิมพืนบ้ านจําเป็ นต้ องใช้ ช่างฝี มือท้ องถิ#น
ดังนันการฟื นฟูความรู้ความเข้ าใจเกี#ยวกับงานช่างท้ องถิ#นจึงจําเป็ นต้ องเกิดขึน โดยมีกระบวนการ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

2

ศิลปากร กรม, ทฤษฎีและแนวปฏิบตั ิการอนุรักษ์ อนุสรณ์สถานและแหล่งโบราณคดี (กรุงเทพฯ: กอง
โบราณคดี กรมศิลปากร, 2533), 244.
3
เรื# องเดียวกัน, 245.

67

ศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูล และรู ปแบบงานช่างพื นบ้ าน สร้ างความเข้ าใจถึ ง รู ปแบบและเทคนิ คการ
ก่อสร้ างร่วมกับช่างท้ องถิ#นและชาวบ้ าน
นอกจากการฟื นฟูด้านช่างฝี มือท้ องถิ#นการฟื นฟูหน้ าที#การใช้ งานของสิมพืนบ้ านเป็ นอีกวิธี
ที#เหมาะสมและจําเป็ นอย่างมากต่อการอนุรักษ์ กล่าวคือ การหันกลับมาใช้ ประโยชน์ของสิมใน
การทําสังฆกรรมและพิธีกรรมทางศาสนาตามหน้ าที#ของสิม แม้ ว่าการกลับมาใช้ งานครังใหม่อาจ
ไม่เป็ นการใช้ งานอย่างเต็มรู ปแบบแบบดังเดิมอย่างในอดีต ด้ วยข้ อจํ ากัดต่างๆ ในปั จจุบนั เช่น
การเพิ#มขึนของจํ านวนประชากรในหมู่บ้าน ทํ าให้ สิมพื นบ้ านที# มีขนาดเล็กกะทัดรั ดไม่สามารถ
รองรั บชาวบ้ านได้ อย่างเพี ยงพอ แต่ถึงกระนันการฟื นฟูการใช้ งานสิมพื นบ้ านและการคงความ
ต่อเนื#องของการใช้ งานต่อไปในอนาคตมีส่วนสําคัญอย่างมากสําหรับการอนุรักษ์ เพราะการกลับ
เข้ าไปใช้ งานและการมีส่วนร่ วมกับสิม ทําให้ เกิดความสัมพันธ์ ระหว่างสิมกับพระสงฆ์และสิมกับ
ชาวบ้ าน ซึ#งจะทําให้ ทําให้ ชาวบ้ านและพระสงฆ์เกิดความผูกพัน หวงแหนและเห็นถึงคุณค่าของ
สิม และช่วยกันดูแลรักษาสิมพืนบ้ านให้ คงอยูต่ อ่ ไป
3. การสืบสาน คือ วิธีการอนุรักษ์ เพื#อการดํารงอยู่ของสิมพื นบ้ านต่อไปในอนาคต
วิธีการที#เหมาะสมสําหรับการสืบสาน คือ การสร้ างองค์ความรู้ ให้ กับชาวบ้ านและคนรุ่ นหลัง เช่น
การสร้ างศูนย์เรี ยนรู้ วฒ
ั นธรรมท้ องถิ#นในชุมชน เพื#อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจให้ กบั ผู้คนในท้ องถิ#น
ซึง# จะทําให้ ชาวบ้ านและคนรุ่นหลังเห็นถึงความงดงามและคุณค่าของสิมพืนบ้ านเหล่านัน และเกิด
ความตระหนักถึงการหวงแหนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที#บรรพบุรุษได้ สร้ างไว้ นอกจากนีการสืบ
สานงานศิลปะกรรมดังกล่าวนี ยังเป็ นการฟื นฟูและสื บสานปราชญ์ ชาวบ้ านของอี สานต่อไปใน
อนาคตอีกด้ วย
จะเห็นได้ ว่า แนวทางการอนุ รัก ษ์ สิ มพื นบ้ านให้ ดํา รงอยู่ต่ อไปในอนาคตโดยไม่
เลื อนหายไปตามกาลกาลเวลาไม่ ว่ า จะเป็ นการสงวนรั ก ษา การฟื นฟู หรื อ การสื บสาน
เหล่ านีจะเกิดขึนได้ อย่ างเป็ นรู ปธรรมจําเป็ นอย่ างยิงทีต้ องได้ รับการร่ วมมือจากผู้ คนใน
ท้ องถิน นั นคื อ การอนุ รักษ์ ทีดีทีสุ ด คื อ การอนุ รักษ์ ทีเกิดจากชาวบ้ า น เพราะสิม เป็ น
มรดกในท้ องถินทีเกิดขึนจากคนในท้ องถิน ดังนั นการจะดํารงอยู่ต่อไปในอนาคตย่ อม
เกิดขึนจากผู้คนในท้ องถิน ทังนีก็เนืองจากว่ าไม่ มีการเข้ าใจหรื อการเห็นคุณค่ าใดสําคัญ
ไปกว่ า การเข้ า ใจของคนภายใน ซึ งเกิ ดจากการสื บ สาน เรี ยนรู้ ถึงความเชื อ ประเพณี
วัฒนธรรมทีสืบทอดมาตังแต่ อดีต
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