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312401 การศกึษาเฉพาะบคุคลในประวตัศิาสตร์ศลิปะ 
  พรรณธิพา สุวรรณี : สิมพื %นแบบบ้านภาคอีสานในเขตเมืองอุบลราชธานี. 
อาจารย์ที0ปรึกษารายงานการศกึษาเฉพาะบคุคลในประวตัิศาสตร์ศิลปะ : ศาสตราจารย์ ดร. ศกัดิ2

ชยั สายสิงห์. 69 หน้า 
 
 การศึกษาครั %งมีความมุ่งหมายที0จะศึกษารูปแบบสิมพื %นบ้านในเขตอําเภอเมือง
อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี โดยทําการศกึษารวบรวมข้อมลูเอกสารและข้อมลูหลกัฐานของ
สิมพื %นบ้านจํานวน 4 หลงั ได้แก่ สิมวดัแจ้ง สิมวดับ้านนาควาย สิมวดับ้านตําแยและสิมวดับรูพา
ราม นํามาเปรียบเทียบจัดกลุ่มรูปแบบของสิม โดยวิเคราะห์ผ่านรูปแบบแผนผัง องค์ประกอบ
สถาปัตยกรรมและส่วนประกอบตกแต่งร่วมกับตําแหน่งพื %นที0ที0ปรากฏการสร้างสิม ผลการศกึษา
พบวา่สิมพื %นบ้านในเขตเมืองอบุลราชธานีสามารถจําแนกออกเป็น 2 กลุม่ ดงันี % 
 1. สิมพื %นบ้านอิทธิพลรัตนโกสินทร์ เป็นสิมทึบขนาดเล็กอยู่ในผังสี0เหลี0ยมผืนผ้า มีมุข
ด้านหน้า โครงสร้างหลงัคาทรงจั0ว หน้าบนัมีการตกแตง่ตามแบบอย่างอโุบสถภาคกลาง ด้านหน้า
มีเสารองรับหลงัคา 4 ต้น มีบนัไดทางขึ %นและประตดู้านหน้าเพียงด้านเดียว นิยมการตกแต่งด้วย
โหง่ คนัดก ฮงัผึ %งและแขนนางสลกัไม้ พบการสร้างในเขตชมุชนเมือง 
 2. สิมพื %นบ้านฝีมือช่างพื %นบ้าน เป็นสิมทึบขนาดเล็กกะทัดรัด มีความเรียบง่ายสมถะ 
อาคารอยู่ในผงัสี0เหลี0ยมผืนผ้า มีมขุด้านหน้า โครงสร้างหลงัคาทรงจั0ว มีเสาด้านหน้า 2 ต้น บนัได
ทางขึ %นและประตูทางเข้ามีเพียงด้านหน้าด้านเดียว ไม่นิยมการตกแต่งเครื0องประกอบตกแต่ง
สถาปัตยกรรม พบการสร้างในเขตชมุชนรอบนอกชมุชนเมือง 
 และ รูปแบบสิมพื %นบ้านแสดงให้ เห็น ถึงความสัมพัน ธ์สอดคล้องกับข้อมูล ด้าน
ประวตัศิาสตร์ของเมืองอบุลราชธานีกบัเมืองเวียงจนัทน์ที0ชาวลาวเวียงจนัทน์อพยพเคลื0อนย้ายเข้า
มาตั %งถิ0นฐานก่อตั %งเมืองอบุลราชธานี และความสมัพนัธ์ระหว่างเมืองอบุลราชธานีกบักรุงเทพฯ ใน
เรื0 องการเมืองการปกครองและการศาสนา ทําให้วัฒนธรรมและรูปแบบงานศิลปกรรมจาก
กรุงเทพฯ ปรากฏบนสิมพื %นบ้านในเขตเมืองอบุลราชธานี 
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กิตตกิรรมประกาศ 
 

 การศึกษาครั �งนี �สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื�องจากความช่วยเหลือของศาสตราจารย์ ดร. 
ศกัดิ'ชยั สายสิงห์ อาจารย์ที�ปรึกษารายงานการศกึษาเฉพาะบุคคลในประวตัิศาสตร์ศิลปะ ซึ�งให้
คําปรึกษา คําแนะนําและข้อเสนอแนะที� เป็นประโยชน์อย่างยิ�งต่อผู้ ศึกษา รวมทั �งผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. ประภสัสร์ ชวิูเชียร ประธานกรรมการสอบที�ให้คําแนะนําในการศกึษา ส่งผลให้
การศกึษาครั �งนี �สําเร็จเรียบร้อย ผู้ศกึษาขอกราบขอบพระคณุในความกรุณาของท่านทั �งสองไว้ ณ 
ที�นี � 
 ขอกราบขอบพระคณุอาจารย์ภาควิชาประวตัิศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยั
ศลิปากรทกุทา่นที�สั�งสอนและให้ความรู้ และมอบประสบการณ์อนัมีคา่ยิ�งแก่ผู้ศกึษามาโดยตลอด
ระยะเวลา 4 ปี 
 ขอขอบคณุนางสาวเบญจกาญจน์ ฐานวิเศษ นางสาวทีปวรรณ วรรธนะประทีป นางสาว
กมลรัตน์ ชวนสบาย นางสาวพณิดา สขุเกียรติก้อง นางสาวตลุยา กลุศกัดิ'ศิริ นางสาวรุ่งนภา วงศ์
เลอศกัดิ' นางสาวโชตรัิตน์ สมบญุและนายทศพร ทองคํา เพื�อนๆ ชาวดาวนบัร้อยสําหรับคําแนะนํา 
คําปรึกษา กําลงัใจ ร้อยยิ �มและเสียงหวัเราะตลอดระยะเวลา 4 ปี 
 ขอขอบคณุนางสาวฐิติมา ประเสริฐศิลป์ นายพงศธร วิเชียรและนายอภิวฒัน์ ปานาราช 
เพื�อนผู้ รักยิ�งที�ชว่ยเหลือในการหาข้อมลู เอกสารและหนงัสือตา่งๆ ในการศกึษาครั �งนี � 
 ท้ายที�สดุผู้ศกึษาต้องขอขอบคณุพ่อ แม่ พี�สาว น้องสาวและญาติทกุคนที�ให้ทนุสนบัสนุน
ในการเดนิทางเก็บข้อมลูและกําลงัใจในการศกึษาครั �งนี �   
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฉ 
 

สารบัญ 

 
หน้า 

บทคดัย่อ...............................................................................................................     ง 
กิตตกิรรมประกาศ..................................................................................................     จ   
สารบญั..................................................................................................................     ฉ 
สารบญัรูปภาพ.......................................................................................................     ช 
สารบญัลายเส้น......................................................................................................    ฌ 
บทที# 
   1 บทนํา........................................................................................................     1 
      ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา.................................................     1 
      ความมุง่หมายและวตัถปุระสงค์ของการศกึษา.........................................     3 
      สมมตฐิานของการศกึษา........................................................................     3 
      ขอบเขตของการศกึษา............................................................................     3 
      ขั 2นตอนการศกึษา...................................................................................     3 
      แหลง่ข้อมลูที#ใช้ในการศกึษา………………………………………………...     4 
   2 สถาปัตยกรรมสิมและประวตัคิวามเป็นมาของชมุชน…………………………...             5 
      ความหมายของสิม..................................................................................     5 
      คตคิวามเชื#อเกี#ยวกบัสิม...........................................................................     6 
      บทบาทและหน้าที#ของสิม.........................................................................     7 
      ประเภทสิมในอีสานและสิมศลิปะลาว........................................................     7 
      ความเป็นมาของชมุชนและผู้คนในจงัหวดัอบุลราชธานี...............................   17 
  3 สิมพื 2นบ้านในเขตอําเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี...........................................   21 
  4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ................................................................................   59 
      บทสรุป....................................................................................................   59 
      ข้อเสนอแนะ.............................................................................................   60 
บรรณานกุรม.............................................................................................................   68 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ช 
 

สารบัญรูปภาพ 
 

ภาพที�                   หน้า 
 

        1 สิมวดัศรีคณุเมือง อําเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย.............................................   12 
        2 สิมวดัทุง่ศรีเมือง อําเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี........................................   12 
        3 สิมวดัโพธิBศรี บ้านเชียงเหียน อําเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม......................   13 
        4 สิมวดักลางโค้กค้อ จงัหวดักาฬสินธุ์……………………………………………   13 
        5 สิมวดัเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว...   14 
        6 สิมวดัองค์ตื 2อ เมืองเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว..........   14 
        7 สิมวดัคีลี เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว………   15 
        8 สิมวดัปากคาน เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว...   15 
        9 สิมวดัใหมส่วุรรณภมูาราม เมืองหลวงพระบาง 
  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว............................................   16 
        10 สิมวดัป่ารวก เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว…...   16 
        11 สิมวดัแจ้ง อําเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี...................................................   23 
        12 ฐานสิมวดัแจ้ง..............................................................................................   24 
        13 พระพทุธรูปศลิปะลาว...................................................................................   24 
        14 หน้าตา่งสิมวดัแจ้ง........................................................................................   28 
        15 วนัแลน่ป้านลม.............................................................................................   28 
        16 โหง่สิมวดัแจ้ง................................................................................................   29 
        17 คนัดกสิมวดัแจ้ง............................................................................................   29 
        18 สีหน้าหรือหน้าบนัสิมวดัแจ้ง...........................................................................   30 
        19 หน้าบนัรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวณั พระวิหารวดัสทุศันเทพวราราม  
  กรุงเทพมหานคร................................................................................   30 
       20 หน้าบนัหอพระแก้ว เมืองเวียงจนัทน์  
  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว..................................   31 
       21 หน้าบนัวดัจนัทะบรีุ เมืองเวียงจนัทน์ 
   ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.................................   31 
       22 คนัทวยสิมวดัแจ้ง...........................................................................................   32 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ซ 
 

       23 ตวัลวง วดัคะตกึเชียงมั#น จงัหวดัลําปาง.........................................................   32 
       24 บนัไดรูปจระเข้ สิมวดัแจ้ง..............................................................................   33 
       25 สิมวดับรูพาราม อําเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี (ภาพถ่ายเก่า).....................   34 
       26 ฐานชกุชีและพระพทุธรูปภายในสิมวดับรูพาราม.............................................   36 
       27 ฐานสิมวดับรูพาราม......................................................................................    37 
       28 ผนงัสิมวดับรูพาราม......................................................................................   37 
       29 ผนงัด้านหลงัสิมวดับรูพาราม.........................................................................   38 
       30 สิมวดัสวุรรณาวาส อําเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม...............................   38 
       31 หอไตร วดับรูพาราม......................................................................................   39 
       32 สิมวดัเสมาทา่ค้อ จงัหวดัร้อยเอ็ด...................................................................   40 
       33 สิมวดัจกัรวาลภมูิพินิจ จงัหวดัร้อยเอ็ด............................................................   40 
       34 สิมวดับ้านตําแย อําเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี..........................................   42 
       35 ฐานสิมวดับ้านตําแย.....................................................................................   44 
       36 จารึกบนผนงัสิมวดับ้านตําแย........................................................................   44 
       37 จารึกบนผนงัสิมวดับ้านตําแย.........................................................................   45 
       38 สิมวดัป่าไผ ่(หลงัเก่า) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว............   45 
       39 โหง่สิมวดับ้านตําแย......................................................................................   46 
       40 คนัดก สิมวดับ้านตําแย.................................................................................   46 
       41 ด้านหน้าสิมวดับ้านตําแย..............................................................................   47 
       42 คนัทวยสิมวดับ้านตําแย................................................................................   48 
       43 สิมวดับ้านนาควาย อําเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี......................................   51 
       44 ฐานสิมวดับ้านตําแย.....................................................................................   52 
       45 โหง่และหางหง์ สิมวดับ้านนาควาย................................................................   52 
       46 คนัทวย สิมวดับ้านนาควาย...........................................................................   53 
       47 อโุบสถวดัมหาวนาราม (วดัป่าใหญ่) จงัหวดัอบุลราชธานี.................................   61 
       48 อโุบสถวดัมณีวนาราม (วดัป่าน้อย) จงัหวดัอบุลราชธานี..................................   61  
 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฌ 
 

สารบัญลายเส้น 
 

ลายเส้นที�                  หน้า 
 
 1   ผงัพื 2นสิมวดัแจ้ง...............................................................................    24 
 2   ผงัพื 2นสิมวดับรูพาราม.......................................................................    36 
 3   ผงัพื 2นสิมวดับ้านตําแย......................................................................    43 
 4   เรือนพื 2นถิ#นภาคอีสาน.......................................................................               47 
 5   ผงัพื 2นสิมวดับ้านนาควาย..................................................................    51 
 6   เรือนพื 2นถิ#นภาคอีสาน.......................................................................    53 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



1 
 

 
บทที� 1 

 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
 ดินแดนสองฝั�งแม่นํ �าโขงผู้คนและชุมชนมีความสมัพนัธ์ระหว่างกนัทั �งทางด้านเครือญาติ
และความสมัพนัธ์ทางด้านพระพุทธศาสนา ผ่านการอพยพเคลื�อนย้ายของกลุ่มคน จนทําให้เกิด
เมืองขนาดใหญ่ขึ �นในภาคอีสาน โดยการอพยพเคลื�อนย้ายครั �งสําคญัเกิดขึ �น 2 ครั �ง คือ ในปี พ.ศ. 
2186 สมัยพระครูโพนเสม็ดพาเจ้าหน่อกษัตริย์โอรสเจ้าเวียงจันทน์พร้อมด้วยไพร่พลหนีภัย
ทางการเมืองไปอยูน่ครจําปาศกัดิ7และเกิดการสร้างบ้านแปลงเมืองเข้ามายงัลุม่แม่นํ �ามลู1 และในปี 
พ.ศ. 2314 สมยัพระวอพระตาเสนาบดีนครเวียงจนัทน์อพยพไพร่พลหนีมาตั �งเมืองนครเขื�อนขนัธ์
กาบแก้วบวับานที�หนองบวัลุ่มภู ลกูหลานพระวอพระตาได้สร้างเมืองอบุลราชธานี2และเมืองอื�นๆ 
ในภาคอีสาน 
 การอพยพเคลื�อนย้ายผู้ คนจากฝั� งซ้ายแม่นํ �าโขงมายังดินแดนฝั� งขวาแม่นํ �าโขงและ
ความสัมพันธ์ทางด้านพระพุทธศาสนา ส่งผลให้เกิดการถ่ายเทรูปแบบงานศิลปกรรมจาก
อาณาจักรล้านช้างเข้ายังภาคอีสานของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ�งสถาปัตยกรรมเนื�องใน
พระพุทธศาสนาประเภทสิม คําว่า “สิม” ตามความหมายคําศัพท์พื �นถิ�นภาคอีสาน หมายถึง 
อโุบสถซึ�งเป็นที�ประกอบสงัฆกรรมในพุทธศาสนา และสิมนบัเป็นอาคารสถาปัตยกรรมทางพุทธ
ศาสนาที�สําคญัอย่างยิ�งสําหรับพุทธศาสนิกชนในภาคอีสาน3 ในการศึกษาเกี�ยวกับสิมในภาค
อีสานที�ผ่านมามีผู้สนใจทําการศกึษามาแล้วอย่างกว้างขวาง อย่างเช่น ผลงานวิจยัเรื�องสิมอีสาน
ของรองศาสตราจารย์วิโรฒ ศรีสุโร แบ่งรูปแบบสิมอีสานออกเป็น 4 ประเภท คือ สิมพื �นบ้าน
บริสทุธิ7 สิมพื �นบ้านประยกุต์โดยชา่งพื �นบ้าน สิมพื �นบ้านผสมเมืองหลวง สิมพื �นบ้านลอกเลียนแบบ
เมืองหลวง4 ผลงานวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญามหาบณัฑิตของรองศาสตราจารย์สุวิทย์ จิระมณี 
เรื�องสิมพื �นถิ�นอีสานตอนกลางประกอบด้วยจงัหวดัร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ มีการแบง่สิม

                                                           

 
1 นิวตัน์ พ. ศรีสวุรนนัท์, ประวตัิศาสตร์ไทยลาว – อีสาน (กรุงเทพฯ : [ม. ท. พ.], 2539), 2. 

 2 เรื�องเดยีวกนั 
 3 วิโรฒ ศรีสโุร, สมิอีสาน (กรุงเทพฯ : มลูนิธิโตโยต้า, 2536), ก - 12. 
 4 เรื�องเดยีวกนั, 89. 
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เป็น 4 ประเภท5 คือ สิมก่อผนังแบบดั �งเดิม สิมโถง สิมก่อผนังรุ่นหลัง สิมแบบผสม ผลงาน
วิทยานิพนธ์ระดบัปริญญามหาบณัฑิตของอาจารย์วสนัต์ ยอดอิ�ม เรื�องสิมพื �นถิ�นในเขตภาคอีสาน
ตอนบนประกอบด้วยจงัหวดัเลย หนองบวัลําภู อดุรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม มกุดาหาร 
และสารนิพนธ์ระดบัปริญญามหาบณัฑิตเรื�องสกุลช่างพื �นบ้าน : สิมอีสานในเขตจงัหวดัร้อยเอ็ด
ของอาจารย์นงนชุ ภู่มาลี 
 จังหวัดอุบลราชธานีเป็นหนึ�งจังหวัดในภาคอีสาน ซึ�งปัจจุบันยังมีสิมที�สามารถ
ทําการศกึษาได้ อีกทั �งสิมเก่าแก่บางหลงัอยู่ในสภาพทรุดโทรมหรือถกูรื �อทิ �งแล้วสร้างอุโบสถตาม
แบบอย่างภาคกลางขึ �นมาแทน ส่งผลให้งานศิลปกรรมอันทรงคุณค่าและเป็นเอกลักษณ์ของ
พื �นบ้านภาคอีสานมีจํานวนลดน้อยลง จึงเป็นปัญหาที�ต้องตระหนกัถึงการศึกษาเกี�ยวกับรูปแบบ
ทางศิลปกรรมของสิมพื �นบ้าน เพื�อเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป จาก
การศกึษาที�ผา่นมาเกี�ยวกบัสิมในภาคอีสานยงัไม่มีการศกึษากลุ่มสิมในจงัหวดัอบุลราชธานีอย่าง
ชดัเจน โดยการศกึษาส่วนใหญ่เป็นเพียงการเก็บข้อมลูรูปแบบในเบื �องต้นและยงัไม่มีการกล่าวถึง
อิทธิพลทางรูปแบบศิลปกรรมอย่างชัดเจน อีกทั �งเขตพื �นที�จังหวัดอุบลราชธานีมีประวัติความ
เป็นมาที�ยาวนานอันเกี�ยวเนื�องกับความสัมพันธ์ระหว่างดินแดนสองฝั� งแม่นํ �าโขง รูปแบบงาน
ศิลปกรรมจึงมีการถ่ายเทจากอาณาจักรล้านช้างมายังพื �นที�จังหวัดอุบลราชธานีและเกิดการ
ผสมผสานทางงานช่าง ดังที�ปรากฏในงานสถาปัตยกรรมพื �นบ้านประเภทสิมในเขตจังหวัด
อบุลราชธานี โดยภาพรวมของรูปแบบสิมในเขตจงัหวดัอบุลราชธานีพบทั �งกลุ่มอิทธิพลศิลปะลาว 
กลุ่มอิทธิพลรัตนโกสินทร์ กลุ่มอิทธิพลช่างญวน และกลุ่มช่างพื �นบ้าน ซึ�งเกิดจากการผสมผสาน
และดดัแปลงรูปแบบให้เหมาะตอ่พื �นที�และการใช้งาน ดงันั �นผู้ศกึษาจึงสนใจศกึษาเรื�องสิมพื �นบ้าน
ในเขตอําเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี เพื�อศกึษารูปแบบสิม ความสมัพนัธ์ทางด้านศิลปกรรมของ
สกุลช่างพื �นบ้านและลกัษณะเอกลกัษณ์ของสิมพื �นบ้านในเขตอําเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี 
การศกึษาครั �งนี �จะช่วยให้เกิดความเข้าใจถึงรูปแบบและลกัษณะเอกลกัษณ์ของสิมพื �นถิ�นในเขต
อําเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี เพื�อประโยชน์ต่อการอนุรักษ์สิมพื �นถิ�นของเมืองอบุลราชธานีใน
อนาคตข้างหน้าตอ่ไป 
 
 
 

                                                           

 
5 สวุิทย์ จิระมณี, “สมิพื �นถิ�นอีสานตอนกลาง” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาประวตัิศาสตร์

สถาปัตยกรรม บณัฑิตวิทยลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2534), 7. 
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ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื�อศึกษารูปแบบงานสถาปัตยกรรมประเภทสิมพื �นบ้านในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
อบุลราชธานี 
 2. เพื�อศึกษาความสัมพันธ์ด้านศิลปกรรมของสิมพื �นบ้านในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
อบุลราชธานี 
 3. เพื�อศึกษาเอกลักษณ์ของงานสถาปัตยกรรมประเภทสิมพื �นบ้านในเขตอําเภอเมือง 
จงัหวดัอบุลราชธานี 
 4. เพื�อศกึษาถึงคณุคา่และการเปลี�ยนแปลงของสิมพื �นบ้านในภาคอีสาน 
 5. เพื�อการอนรัุกษ์รูปแบบงานสถาปัตยกรรมประเภทสิมบ้านในภาคอีสาน 
 
สมมตฐิานของการศึกษา 
 สิมพื �นบ้านในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีมีรูปแบบสัมพันธ์กับปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์และเหตกุารณ์ทางประวตัิศาสตร์ เช่น การโยกย้ายของกลุ่มคน อิทธิพลวฒันธรรม การ
นบัถือพทุธศาสนา และเหตกุารณ์ทางการเมือง โดยรูปแบบสิมพื �นบ้านในเขตอําเภอเมือง จงัหวดั
อบุลราชธานีสามารถแบง่ออกเป็นกลุ่มอิทธิพลศิลปะลาว กลุ่มอิทธิพลรัตนโกสินทร์ และกลุ่มช่าง
พื �นบ้าน ซึ�งเกิดจากจากการผสมผสานและปรับเปลี�ยนรูปแบบให้เหมาะตอ่พื �นที�และการใช้งาน จน
คลี�คลายมาสู่รูปแบบสิมขนาดเล็กกะทดัรัดและเรียบง่าย แสดงถึงลกัษณะความเป็นพื �นถิ�นอย่าง
ชดัเจน 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 1. ศกึษาสถาปัตยกรรมประเภทสิมพื �นบ้านในเขตอําเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี และ
เป็นอาคารที�มีการเปลี�ยนแปลงรูปแบบของศิลปะสถาปัตยกรรมน้อยที�สดุเป็นเกณฑ์ในการศกึษา 
เทา่ที�สามารถสํารวจและค้นคว้าข้อมลูเอกสารภายในระยะเวลาที�กําหนด 
 2. ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบสถาปัตยกรรมที�มีความสัมพันธ์กับศิลปะลาว ศิลปะ
รัตนโกสินทร์ และฝีมือชา่งพื �นบ้าน 
 
ขั 'นตอนการศึกษา 
 1. การรวบรวมและศึกษาข้อมูลเอกสาร โดยการรวบรวมข้อมูลที�เป็นเอกสาร สิ�งพิมพ์
ตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการศกึษา 
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 2. การรวบรวมศึกษาข้อมูลภาคสนาม เป็นสํารวจเก็บข้อมูลตัวแบบสถาปัตยกรรมที�
ทําการศกึษา 
 3. จดัลําดบัและกลุม่ข้อมลูตา่งๆ ให้เป็นหมวดหมู ่
 4. การวิเคราะห์ โดยนําข้อมลู เอกสารตา่งๆ ที�รวบรวมไว้ในแตล่ะด้านมาวิเคราะห์ร่วมกนั 
 5. การสรุปผลการศกึษา 
 
แหล่งข้อมูลที�ใช้ในการศึกษา 

 1. หอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัศลิปากร วงัทา่พระ 

 2. ห้องสมดุคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 3. แหลง่ข้อมลูภาคสนาม เป็นต้น 
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บทที� 2 

 
สถาปัตยกรรมสิมและประวัตคิวามเป็นมาของชุมชน 

 
ความหมายของสิม 
 วดัเป็นสถานที�ที�มีความสําคญักับชมุชนและผู้คนในภาคอีสาน เนื�องจากการมีความเชื�อ
และความผกูพนัเกี�ยวกบัธรรมเนียมประเพณีที�เรียกว่า “ฮีตวดั”1 กล่าวคือการสร้างวดัขึ 1นพร้อมกบั
การสร้างบ้านสร้างเมือง วดัจึงเป็นสถานที�สําคญัของชุมชนในฐานะของการเป็นจุดศนูย์รวมของ
ชมุชน นั�นคือวดัเป็นทั 1งสถานที�สําหรับทําสงัฆกรรมของพระสงฆ์และการเป็นสถานที�ทํากิจกรรม
ของชาวบ้าน โดยส่วนใหญ่วัดในภาคอีสานประกอบด้วย พระธาตุ สิม หอแจก หอไตร กุฏิ หอ
ระฆงั หอกลอง หอพระและลานวดั  
 คําว่า “สิม” ตามพจนานกุรมภาคอีสาน – ภาคกลางให้ความหมายคําว่า “สิม” เป็นโรงที�
พระสงฆ์ทําสงัฆกรรมต่างๆ2 เป็นภาษาพื 1นถิ�นในวฒันธรรมล้านช้างและดินแดนในภาคอีสาน มี
ความหมายเช่นเดียวกับโบสถ์หรืออโุบสถในทางภาคกลาง3 โดยมีที�มาจากคําว่า “สีมา” หมายถึง 
หลกัหรือที�นิยมเรียกทั�วไปว่า “ใบสีมา” ซึ�งใช้ปักล้อมรอบพระอุโบสถเพื�อเป็นการแสดงขอบเขต
ศกัดิBสิทธิBของอุโบสถ4 โดยเขตสีมาต้องมีการกําหนดเขตด้วยนิมิต 8 ชนิด คือ ภูเขา ศิลา ป่าไม้ 
ต้นไม้ จอมปลวก หนทาง แม่นํ 1าและนํ 1า ในพระวินยัปิฎก ตอนวินยัมขุ เล่ม 3 กณัฑ์ที� 24 กล่าวถึง
นา่นนํ 1าที�พระสงฆ์กําหนดเป็นอทุกกเขปสีมามี 3 ประเภท คือ แมนํ่ 1า ทะเลและชาตสระ ซึ�งหมายถึง
แหลง่นํ 1าที�เกิดขึ 1นเองตามธรรมชาต ิได้แก่ ทะเลสาบ ห้วยหนองและบงึ ดงันั 1นอาคารประเภทสิมใน
ภาคอีสานจงึพบทั 1งสิมบกและสิมนํ 1า 

                                                           

 
1สวุิทย์ จิระมณี, ศิลปะสถาปัตยกรรมพื 1นถิ�นในวฒันธรรมไทย – ลาว (ชลบรีุ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยับรูพา, 2545), 142. 
 

2 มหาวีรวงศ์, พจนานกุรมภาคอีสาน – ภาคกลาง (กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช, 2515), 416. 
 3 วิโรฒ ศรีสโุร, สมิอีสาน (กรุงเทพฯ : มลูนิธิโตโยต้า, 2536), 69. 
 4 ศกัดิBชยั สายสงิห์, เจดีย์ พระพทุธรูป ฮปูแต้ม สมิในศิลปะลาวและอีสาน (กรุงเทพฯ : มิวเซียมเพลส, 
2555), 109. 
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 “สิม” หมายถึงอาคารศาสนสถานใช้สําหรับประกอบพิธีสงัฆกรรมรวมถึงพิธีกรรมในพทุธ
ศาสนา เชน่ การทําอโุบสถกรรมตามพระวินยับญัญัติและใช้ในการอปุสมบท5 เป็นต้น ดงันั 1นสิมจึง
ถือเป็นอาคารสงัฆกรรมสําคญัของวดัในภาคอีสาน  
 
คตคิวามเชื�อเกี�ยวกับสิม 
 ตามความเชื�อของชาวอีสานถือว่าพื 1นที�ภายในอาคารที�เรียกว่า “สิม” เป็นเขตศกัดิBสิทธิB

และมีความบริสทุธิB ดงันั 1นสิมจึงเป็นพื 1นที�เฉพาะสําหรับการทําสงัฆกรรมของพระสงฆ์เพียงเท่านั 1น 
ในขณะพระสงฆ์ทําสังฆกรรมฆราวาสจะไม่สามารถเข้าไปภายในบริเวณสิม แม้กระทั�งบริเวณ
บนัไดหรือมขุด้านหน้าสิม โดยฆราวาสต้องอยู่ในบริเวณศาลาหรือหอแจก6 ในพิธีกรรมทางศาสนา
บางอยา่งมีการอนโุลมให้ฆราวาสผู้ชายสามารถเข้าไปภายในสิม โดยมีข้อห้ามเด็ดขาดในการห้าม
ผู้หญิงเข้าไปภายในสิม 
 ข้อจํากดัดงักลา่วเกี�ยวกบัการใช้งานสิมเป็นผลมาจากความเชื�อของชาวในเรื�องของบือสิม 
ชาวอีสานจะให้ความสําคญัของบือสิมอย่างมาก ในการสร้างสิมของชาวอีสานจะมีประเพณีการ
ฝังลกูนิมิตตรงกลางสิม ลกูนิมิตนี 1เรียกวา่ “บือสิม”7 ดงันั 1นชาวอีสานจึงให้ความสําคญักบับือสิมใน
ฐานะสิ�งของอนัศกัดิBสิทธิBที�บรรพบรุุษได้สร้างเอาไว้และควรให้คงอยู่ตอ่ไป ด้วยความเชื�อดงักล่าว
จงึเกิดปัญหาการรื 1อฟื1นตวัอาคารสิมหลงัเก่าทิ 1งเพื�อสร้างอโุบสถหลงัใหม ่ 
 นอกจากนี 1ยงัมีความเชื�อในเรื�องของตําแหน่งการวางสิม โดยมีข้อห้ามไม่ให้สร้างอาคาร
หลงัอื�นในตําแหน่งด้านหน้าสิมโดยเฉพาะกฏิุสงฆ์ เนื�องจากชาวอีสานมีความเชื�อว่าการสร้างกุฏิ
ไปด้านหน้าสิมเป็นการหนัหน้าตรงกับพระพกัตร์และพระเนตรของพระประธานภายในสิม ทําให้
พระประธานเห็นการกระทําของพระสงฆ์ที�ไม่สมควรอาจจะก่อให้เกิดความวิบัติแก่วัดและ
พระสงฆ์8 และตามความเชื�อของชาวอีสานหากมีชุมชนขวางหน้าสิมจะมีการสร้างกําแพงเพื�อ
กําหนดเขตศกัดิBสิทธิB 
 
 
 
                                                           

 5 สวุิทย์ จิระมณี, ศิลปะสถาปัตยกรรมพื 1นถิ�นในวฒันธรรมไทย – ลาว, 139. 
 6 เรื�องเดยีวกนั, 163. 
 7 ปรีชา ปริญญาโณ, ประเพณีโบราณไทยอีสาน, พิมพ์ครั 1งที� 7 (อบุลราชธานี: ศิริธรรมออฟเซ็ท, 2534), 
219. 
 

8 สวุิทย์ จิระมณี, ศิลปะสถาปัตยกรรมพื 1นถิ�นในวฒันธรรมไทย – ลาว. 
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บทบาทและหน้าที�ของสิม 
 สิมเป็นอาคารสําคัญของวัดใช้สําหรับการทําพิธีกรรมทางศาสนาและสังฆกรรมของ
พระสงฆ์ หากวดัใดไมมี่สิมไมส่ามารถทําสงัฆกรรมที�สําคญัได้ อย่างเช่น หมู่บ้านใดภายในวดัไม่มี
สิมการอุปสมบทจะต้องเดินทางไปทําในหมู่บ้านอื�น และมีการกําหนดสงัฆกรรมเพียงไม่กี�อย่างที�
สามารถกระทําภายในสิมได้9 ดงันี 1 

1. การทําอโุบสถกรรมตามพระวินยับญัญัติ ได้แก่ การสวดพระปาฏิโมกข์ในทกุครึ�ง
เดือนของวนั 15 คํ�า และการทําวตัรเช้าและทําวตัรเย็นในชว่งเข้าพรรษา 

2. การอุปสมบทเป็นสังฆกรรมสําคัญในฐานะแหล่งกําเนิดพระภิกษุผู้ สืบทอด
พระพทุธศาสนา 

3. พิธีสวดผ้ากฐิน งานบุญกฐินจดัขึ 1นในเดือนสิบสอง ตามประเพณีมีการถวายผ้า
กฐิน เมื�อรับผ้ากฐินแล้วพระสงฆ์จะนําผ้ากฐินไปสวดภายในสิม 

4. ใช้ในการทําสงัฆกรรมเพื�อสวดในงานเข้าปริวาสกรรม เช่น การสวดอพัภาน ซึ�ง
เป็นขั 1นตอนสดุท้ายของการเข้าปริวาสกรรม 

 
ประเภทสิมในอีสานและสิมศิลปะลาว 
 สิมในอีสาน 
 สิมในดินแดนภาคอีสานสามารถจําแนกประเภทของสิมออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 
สิมนํ 1าและสิมบก 

1. สิมนํ 1า เป็นสิมสร้างขึ 1นในแหล่งนํ 1าและกําหนดเขตสีมาด้วยนํ 1า เรียกว่า “อทุกเขป
สีมา” สิมนํ 1าเป็นอาคารถกูปลกูสร้างขึ 1นชั�วคราวขณะยงัไม่มีวิสงุคามสีมาแบบถาวร โดยสร้างตาม
แหล่งนํ 1าธรรมชาติใกล้กับหมู่บ้าน เช่น ห้วย บึงและหนองนํ 1า รูปแบบของสิมนํ 1ามีความเรียบง่าย
ส่วนใหญ่มีลกัษณะคล้ายศาลากลางนํ 1า มีฝาปิดล้อมรอบแบบหลวมๆ เพื�อให้อากาศถ่ายเทเข้าสู่
ภายในได้สะดวก10 การสร้างจะไม่คํานึงถึงรูปแบบทางสถาปัตยกรรมและความสวยงาม การสร้าง
สิมนํ 1าพบตามพื 1นที�เขตชนบทห่างไกลตามภาคอีสาน ปัจจุบนัสิมนํ 1าแถบจะเหลืออยู่ในภาคอีสาน 
หากยงัเหลือส่วนใหญ่อยู่ในสภาพชํารุดทรุดโทรมอย่างมาก เนื�องจากการไม่ได้ใช้ประโยชน์และ
บอ่ยทิ 1งให้พพุงัตามกาลเวลา  

                                                           

 9 เรื�องเดยีวกนั. 
 10 สวุิทย์ จิระมณี, ศิลปะสถาปัตยกรรมพื 1นถิ�นในวฒันธรรมไทย – ลาว, 164. 
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2. สิมบก เป็นอาคารปลูกสร้างบนพื 1นดินในบริเวณวดั ลกัษณะรูปแบบเป็นอาคาร
ชนิดถาวรก่อด้วยไม้หรือการก่ออิฐฉาบปนู รูปแบบของสิมบกสามารถแบง่ออก 2 ประเภท คือ สิม
โปร่งและสิมทบึ  
  2.1 สิมโปร่ง เป็นสิมก่ออิฐฉาบชะทายพื 1นเมือง ซึ�งเป็นปนูขาวผสมทรายและนํ 1า
หนงัยางบงแบบพื 1นเมือง อยู่ในผงัสี�เหลี�ยมผืนผ้า ขนาด 2 – 3 ห้อง ก่อผนงัเตี 1ยในส่วนของผนงั
ด้านข้างและด้านหน้า ในส่วนผนงัด้านหลงัซึ�งเป็นส่วนของพระประธานก่อทึบสงูจั�ว ผนงัด้านหลงั
ก่ออิฐเป็นแท่นยาวติดตามแนวผนงัสําหรับเป็นฐานวางพระพุทธรูป โครงสร้างหลังคาเป็นจั�วชั 1น
เดียว นิยมทําปีกนกยื�นออกมาทั 1ง 4 ด้าน หน้าบนัด้านหลงัปิดทึบไม่มีชานจั�วและในส่วนด้านหน้า
ทําชานยื�นคลมุบนัได11 
  2.2 สิมทึบ เป็นสิมที�มีการก่อผนงัปิดทึบทั 1ง 4 ด้าน การสร้างผนงันิยมสร้างเป็น
ผนงัไม้และก่ออิฐฉาบด้วยชะทายพื 1นเมือง เป็นอาคารในผงัสี�เหลี�ยมผืนผ้า ขนาด 1 – 3 ห้อง ผนงั
ด้านข้างเจาะช่องหน้าต่าง 1 – 2 ช่อง มีทางขึ 1นด้านหน้าเพียงด้านเดียว โครงสร้างหลงัคาเป็น
หลงัคาทรงจั�วชั 1นเดียวหรือซ้อนชั 1น นิยมสร้างหลงัคาปีกนกโดยรอบอาคาร ราวบนัไดนิยมทําเป็น
รูปสตัว์ เชน่ นาค มกร จระเข้ เป็นต้น องค์ประกอบตกแตง่นิยมสร้างด้วยไม้ เช่น โหง่ คนัดก รวงผึ 1ง
และคนัทวย ในระยะแรกการสร้างสิมทบึในภาคอีสานมีขนาดไมใ่หญ่โตมากและมีการออกแบบที�ดู
เรียบง่ายและมีความบกึบนึ12  
 นอกจากนี 1การแบ่งลักษณะรูปแบบสิมในอีสานยังสามารถแบ่งตามรูปแบบอิทธิพล
ทางด้านงานศิลปกรรม ได้แก่ อิทธิพลศิลปะลาว อิทธิพลรัตนโกสินทร์ อิทธิพลช่างญวนและฝีมือ
ชา่งพื 1นบ้าน ดงันี 1 

1. อิทธิพลศลิปะลาว 
  สิมกลุ่มนี 1เป็นสิมที�รับรูปแบบจากงานศิลปกรรมในศิลปะลาว อย่างเช่น สิมสกุล
ช่างหลางพระบางและสิมแบบเชียงขวาง เป็นต้น มีลักษณะเป็นอาคารขนาดเล็ก แผนผังรูป
สี�เหลี�ยมผืนผ้า มีมขุและทางเข้าด้านหน้า บนัไดและราวบนัไดเป็นรูปสตัว์ เช่น นาค มกรและสิงห์ 
ตวัอาคารก่อผนงัทึบ ก่อฐานสูง โครงสร้างหลงัคาเป็นแบบจั�วซ้อนชั 1นหรือชั 1นเดียว มีการตกแต่ง
ด้วยช่อฟ้า โหง่ หางหงส์ คนัทวยและรวงผึ 1ง13 ซึ�งเป็นรูปแบบในศิลปะลาว จากการศกึษาเกี�ยวกบั

                                                           

 11 วิโรฒ ศรีสโุร, สมิอีสาน, 99. 

 
12 วิโรฒ ศรีสโุร, สมิอีสาน, 153. 

 13 นงนชุ ภูม่าล,ี “สกลุช่างพื 1นบ้าน: สมิอีสานในเขตจงัหวดัร้อยเอ็ด” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑติ 
สาขาประวตัิศาสตร์ศิลปะ มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2552), 10. 
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สิมอีสานที�ผ่านมานกัวิชาการได้กําหนดให้สิมกลุ่มนี 1มีอายุมากกว่าสิมกลุ่มอื�นที�มีการสร้างในเขต
ภาคอีสาน ตวัอยา่งสิมกลุม่นี 1 ได้แก่ สิมวดัศรีคณุเมือง จงัหวดัเลย (ภาพที� 1) 

2. อิทธิพลศลิปะรัตนโกสินทร์ 
  สิมกลุม่นี 1มีลกัษณะรูปแบบทั�วไปเช่นเดียวกบัอโุบสถในภาคกลาง เช่น โครงสร้าง
หลงัคาทรงจั�วสูงและมีการประดบัเครื�องลํายอง ช่อฟ้า ใบระกาและหางหงส์ มีการสร้างซุ้มประตู
และซุ้มหน้าต่างตามรูปแบบอุโบสถภาคกลาง เช่น การทําซุ้มประตทูรงปราสาทหรือการตกแต่ง
บานประตดู้วยลายลงรักปิดทอง และที�สําคญัสิมกลุ่มนี 1นิยมการสร้างหน้าบนัตามรูปแบบ คติและ
แนวคิดแบบภาคกลาง เช่น หน้าบนัรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวณั อย่างไรก็ตามรูปแบบสิมกลุ่มนี 1
ยงัคงปรากฏลกัษณะที�แสดงถึงความเป็นสิมพื 1นบ้านในส่วนของบนัไดและราวบนัไดรูปสตัว์ เป็น
อาคารก่อผนงัสงูและมีลกัษณะของฐานที�สงู14 เช่น สิมวดัทุ่งศรีเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี (ภาพที� 
2) 

3. อิทธิพลชา่งญวน 
  สิมกลุ่มนี 1สร้างและออกแบบโดยช่างญวนที�อพยพเข้ามายงัดินแดนในภาคอีสาน 
มีอายใุนช่วงราว 65 – 100 ปี ซึ�งจะพบทั�วไปในเขตอีสานเหนือและอีสานตอนกลาง15 ลกัษณะ
รูปแบบสิมมีการผสมผสานระหว่างรูปแบบพื 1นบ้านและฝีมือช่างญวน โดยลกัษณะฝีมือช่างชาว
ญวนมีรูปแบบผสมผสานระหว่างศิลปะตะวันตกกับศิลปะเวียดนาม เช่น การทําบนัไดและราว
บนัไดทางขึ 1นผายกว้างออกด้านหน้า การทําซุ้มประตู – ซุ้มหน้าต่างแบบวงโค้ง ซึ�งเป็นรูปแบบ
อาคารในศลิปะตะวนัตก การตกแตง่หน้าบนัด้วยลวดลายจีนและการประดบัสิงโตแบบเวียดนามที�
เชิงบนัได16 เชน่ สิมวดัโพธิศรี จงัหวดัมหาสารคาม (ภาพที� 3) 

4. ฝีมือชา่งพื 1นบ้าน 
  ลกัษณะสิมมีขนาดเล็กกระทดัรัดและมีความเรียบง่าย มีโครงสร้างหลงัทรงจั�ว มี
การมุงหลังคาเพียงชั 1นเดียว โดยไม่มีการซ้อนชั 1นหลังคา ประดบัด้วยโหง่ ใบระกาและหางหงส์ 
แผนผงัสิมกลุม่นี 1เป็นอาคารสี�เหลี�ยมผืนผ้าและมีการแบง่เป็น 2 สว่น คือ สว่นที�เป็นห้องภายในและ
สว่นมขุด้านหน้า วสัดทีุ�ใช้เป็นวสัดทีุ�หาได้ง่ายตามท้องถิ�นและเทคนิคการสร้างมีความเรียบง่ายไม่
ซบัซ้อน การประดบัตกแตง่ตา่งๆ ขึ 1นอยูก่บัชา่งในแตล่ะท้องถิ�น ตวัอยา่งสิมฝีมือช่างพื 1นบ้าน เช่น สิ
มวดักลางโค้กค้อ จงัหวดักาฬสินธุ์ (ภาพที� 4) 

                                                           

 14 เรื�องเดยีวกนั, 11. 

 
15

 สวุิทย์ จิระมณี, ศิลปะสถาปัตยกรรมพื 1นถิ�นในวฒันธรรมไทย – ลาว, 313. 

 16 ศกัดิBชยั สายสงิห์, เจดีย์ พระพทุธรูป ฮปูแต้ม สมิในศิลปะลาวและอีสาน, 154. 

   ส
ำนกัหอ
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 สิมในศิลปะลาว 
 นกัวิชาการลาวแบง่ลกัษณะรูปแบบสิมในศิลปะลาวออกเป็น 3 ประเภท คือ สิมหลวงพระ
บาง สิมเวียงจันทน์และสิมเชียงขวาง ต่อมาเมื�อเมืองหลวงพระบางประกาศขึ 1นเป็นมรดกโลก 
องค์กรยูเนสโกได้แบง่รูปแบบสิมออกเป็น 4 รูปแบบ คือ แบบหลวงพระบางหนึ�ง สอง สามและรูป
แบบอยา่งไทย17 ในสว่นของนกัวิชาการไทยได้แบง่เป็น 5 รูปแบบ ได้แก่ แบบหลวงพระบางดั 1งเดิม 
แบบเวียงจนัทร์ แบบเชียงขวาง แบบไทลื 1อและแบบผสมผสาน ดงันั 1นจึงกล่าวได้ว่ารูปแบบสิมใน
ศลิปะลาวสามารถแบง่ตามลกัษณะรูปแบบอาคารและอิทธิพลทางศิลปกรรม โดยจําแนกเป็นกลุ่ม 
ได้แก่ สิมสกลุชา่งหลวงพระบาง สิมสกลุช่างเวียงจนัทน์ สิมแบบเชียงขวาง สิมแบบไทลื 1อ สิมแบบ
ผสมผสานและสิมอิทธิพลรัตนโกสินทร์ โดยสิมแต่ละสกุลช่างมีเอกลักษณ์เฉพาะในส่วนของ
แผนผงัและหลงัคา ดงันี 1 

1. สิมสกลุชา่งหลวงพระบาง 
  สิมสกุลช่างหลวงพระบางมีแผนผังรูปสี�เหลี�ยมผืนผ้า นิยมทํามุขโถงด้านหน้า 
เรียกว่า “เซีย” เอกลกัษณ์ของสิมกลุ่มนี 1 คือ ความอ่อนช้อยของหลงัคา กล่าวคือการมีโครงสร้าง
หลงัคาปีกนกที�แผก่ว้างและแอน่โค้งคลมุลงเกือบถึงพื 1น มีการซ้อนชั 1นหลงัหรือที�เรียกว่า “เทิบ” 2 – 
3 ชั 1น จากลักษณะผืนหลังคาแอ่นโค้งแผ่ปกคลุมอาคาร ทําให้รูปทรงตัวอาคารมีลักษณะเตี 1ย 
ชายคาของสิมกลุม่นี 1มีความแอน่โค้งมากกว่าสิมแบบเชียงขวาง และเอกลกัลกัษณ์สําคญัอีกอย่าง
ของสิมหลวงพระบางและสิมในศิลปะลาว คือ การสร้างช่อฟ้าบนสนัหลงัคา นิยมตกแตง่ฝาผนงั
ด้วยลายฟอกคํา ซึ�งมีเรื�องราวเกี�ยวกบัชาดก เช่น ทศชาติชาดกและปัญญาสชาดก18 และในส่วน
ของหน้าบนัหรือสีหน้านิยมตกแต่งด้วยรวงผึ 1ง สิมกลุ่มนี 1ถือว่าเป็นรูปแบบสิมที�เก่าแก่ที�สดุของสิม
ในศิลปะลาว โดยมีอายุอยู่ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที� 22 ซึ�งกําหนดตามอายกุารสร้างวดัเชียงทอง 
วดัเก่าแก่ของเมืองหลวงพระบาง สร้างขึ 1นในสมยัพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เมื�อปี พ.ศ. 2102 – 
210319  ตวัอยา่งสําคญัของสิมกลุม่นี 1 คือ สิมวดัเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง (ภาพที� 5) 

2. สิมสกลุชา่งเวียงจนัทน์ 
  สิมกลุ่มนี 1พัฒนามาจากรูปแบบสิมดั 1งเดิมในกลุ่มสกุลช่างหลวงพระบาง มี
ลกัษณะเป็นอาคารไม่สูงมาก โครงสร้างหลงัคาสูงกว่าสิมสกุลช่างหลวงพระบาง มีลกัษณะแอ่น

                                                           

 17 Heywood, Dennise, Ancient Luang Prabang (Bangkok: River book, 2006), 39. 
 

18 วรลญัจก์ บณุยสรัุตน์, ชื�นชมสถาปัตย์วดัในหลวงพระบาง, พิมพ์ครั 1งที� 2 (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 
2547), 48 – 49. 
 19 ศกัดิBชยั สายสงิห์, เจดีย์ พระพทุธรูป ฮปูแต้ม สมิในศิลปะลาวและอีสาน, 120. 
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โค้งเล็กน้อยไม่ลาดตํ�า ไม่อ่อนช้อยและแผ่กว้างมากเท่ากับสิมสกุลช่างหลางพระบาง นอกจาก
โครงสร้างและรูปแบบที�พฒันามาจากสกลุช่างหลวงพระบาง สิมกลุ่มนี 1ยงัได้รับอิทธิพลจากศิลปะ
รัตนโกสินทร์ในสว่นของงานประดบัตกแตง่ เชน่ ซุ้มประต ูซุ้มหน้าตา่ง คนัทวยและหน้าบนั เป็นต้น 
ตวัอยา่งสิมกลุม่นี 1ได้แก่ สิมวดัองค์ตื 1อ เมืองเวียงจนัทน์ (ภาพที� 6) 

3. สิมแบบเชียงขวาง 
  สิมแบบเชียงขวางมีรูปแบบเรียบง่ายและมีขนาดเล็ก ลกัษณะเด่นของสิมกลุ่มนี 1 
คือ การสร้างหลังคาลาดชั 1นเดียวและมีการซ้อนหลังคาขนาดเล็กตรงกลางหลังหลังพื 1นใหญ่ 
เรียกว่า เทิบซ้อน การทําเทิบซ้อนของสิมแบบเชียงขวางมีลักษณะคล้ายกับสิมพื 1นบ้านในภาค
อีสาน เช่น สิมเก่าวดัประทมุธรรมชาติ จงัหวดัสริุนทร์20 ลกัษณะเดน่อีกประการของสิมเชียงขวาง 
คือ การทําคนัทวยรูปหชู้างสามเหลี�ยม เชน่ สิมวดัคีลี เมืองหลวงพระบาง (ภาพที� 7) 

4. สิมแบบไทลื 1อ 
  แผนผังสิมแบบไทลื 1อเป็นรูปสี� เหลี�ยมผืนผ้าและไม่นิยมสร้างมุขด้านหน้า 
โครงสร้างหลงัคาสิมกลุม่นี 1นิยมสร้างหลงัคา 2 ชั 1น โดยชั 1นบนเป็นหลงัคาทรงจั�วขนาดเล็กยาวตาม
แนวยาวของสิม สว่นชั 1นลา่งเป็นหลงัคาปีกนกคลมุรอบตวัอาคารทั 1ง 4 ด้าน เอกลกัษณ์ของสิมแบบ
ไทลื 1อ คือ คอสอง ซึ�งเป็นแผงไม้เชื�อมระหวา่งชั 1นหลงัคา ตวัอยา่งสิมแบบไทลื 1อ เช่น สิมวดัปากคาน 
เมืองหลวงพระบาง (ภาพที� 8) 

5. สิมแบบผสมผสาน 
  สิมแบบผสมผสานเป็นกลุ่มสิมที�สร้างขึ 1นมาในระยะหลัง เป็นการผสมผสาน
ลกัษณะเดน่ของสิมแต่ละสกุลช่างเข้าไว้ด้วยกัน เช่น สิมวดัใหม่สุวรรณภูมาราม เมืองหลวงพระ
บาง ซึ�งเป็นสิมที�มีการผสมผสานระหว่างรูปแบบสิมไทลื 1อ สิมสกุลช่างหลวงพระบางและสิมแบบ
เชียงขวาง (ภาพที� 9) 

6. สิมอิทธิพลรัตนโกสินทร์ 
  สิมอิทธิพลรัตนโกสินทร์มีลกัษณะรูปแบบคล้ายกับอโุบสถในศิลปะรัตนโกสินทร์ 
โดยรับอิทธิพลมาจากกรุงเทพฯ มีลกัษณะสงูเพรียวมากกว่าสิมสกลุช่างอื�นๆ นิยมสร้างเป็นอาคาร
ยกพื 1นสงู มีการใช้เสาและโครงสร้างหลงัคาสงู21 หลงัคามีการซ้อนชั 1น 2 – 4 ชั 1น นิยมประดบัคนั
ทวยรูปแบบพญานาค สีหน้ามีการแกะสลกัลวดลายเต็มพื 1นที� ซุ้มประตซูุ้มหน้าต่างตกแต่งด้วย

                                                           

 
20 เรื�องเดยีวกนั, 49. 

 21 เรื�องเดยีวกนั, 51. 
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ลวดลายตามแบบอย่างศิลปะไทย เช่น พระอิทนร์ทรงช้างเอราวณั เทพพนมและลายพนัธุ์พฤกษา 
ตวัอยา่งสิมกลุม่นี 1 เชน่ สิมวดัป่ารวก เมืองหลวงพระบาง (ภาพที� 10) 

   
ภาพที� 1 สิมวดัศรีคณุเมือง อําเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย 
ที�มา: สํานกัวฒันธรรมมหาลยัขอนแก่น, วดัศรีคณุเมือง [ออนไลน์] เข้าถึงเมื�อ 15 กมุภาพนัธ์ 
2557. เข้าถึงได้จาก http://202.12.97.23/main/esanart/19%20Province/Loei/Srikunmaung 
/L%20Srikunmaung.html 
 

 
ภาพที� 2 สิมวดัทุง่ศรีเมือง อําเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี 
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ภาพที� 3 สิมวดัโพธิBศรี บ้านเชียงเหียน อําเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
ที�มา: Artnana studio, วดัโพธิBศรี [ออนไลน์] เข้าถึงเมื�อ 21 พฤศจิกายน 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://www.artnana.com 
 
 

 
ภาพที� 4 สิมวดักลางโค้กค้อ จงัหวดักาฬสินธุ์ 
ที�มา: สํานกัวฒันธรรมมหาลยัขอนแก่น, วดักลางโค้กค้อ [ออนไลน์] เข้าถึงเมื�อ 15 กมุภาพนัธ์ 
2557. เข้าถึงได้จาก http://202.12.97.23/main/esanart/19%20Province/Kalasin/ 
KlangKokKor/KLS%20KlangKokKor.html 
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ภาพที� 5 สิมวดัเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ที�มา: สายการบนิไทย, ทวัร์ลาว หลวงพระบาง [ออนไลน์] เข้าถึงเมื�อ 21 พฤศจิกายน 2556. เข้าถึง
ได้จาก http://www.thaifly.com/      
 
 

 
ภาพที� 6 สิมวดัองค์ตื 1อ เมืองเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ที�มา: mon.p67, Wat Ong Teu Mahawihan [ออนไลน์] เข้าถึงเมื�อ 15 ธันวาคม 2013. เข้าถึงได้
จาก http://www.panoramio.com/photo/72633012  
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ภาพที� 7 สิมวดัคีลี เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ที�มา: luxnet gallery, Wat Khili [ออนไลน์], เข้าถึงเมื�อ 21 พฤศจิกายน 2556. เข้าถึงได้จาก
http://www.luxnet.at/gallery 
 
 

 
ภาพที� 8 สิมวดัปากคาน เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ที�มา: อ้อเอ้, หลวงพระบาง [ออนไลน์] เข้าถึงเมื�อ 21 พฤศจิกายน 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://bedounbkk.multiply.com 
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ภาพที� 9 สิมวดัใหมส่วุรรณภมูาราม เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ที�มา: หลวงพระบางทวัร์, วดัใหม่สุวรรณภูมาราม [ออนไลน์] เข้าถึงเมื�อ 21 พฤศจิกายน 2556. 
เข้าถึงได้จาก http://luangprabangtour.com/  
 
 

 
ภาพที� 10 สิมวดัป่ารวก เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ที�มา: asian historical architecture, Wat Pa Huak [ออนไลน์], เข้าถึงเมื�อ 21 พฤศจิกายน 2556. 
เข้าถึงได้จาก http://www.orientalarchitecture.com/    
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ความเป็นมาของชุมชนและผู้คนในจังหวัดอุบลราชธานี 
 อาณาจกัรล้านช้างปรากฏหลกัฐานชดัเจนในช่วงพทุธศตวรรษที� 19 ในสมยัพระเจ้าฟ้างุ่ม 
เป็นอาณาจักรที�มีดินแดนครอบคลุมบริเวณสองฝั�งแม่นํ 1าโขง มีศูนย์กลางอยู่นครหลวงพระบาง 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2241 เกิดความแตกแยกในอาณาจกัรล้านช้าง มีการแบ่งอาณาจักรออกเป็น 3 
อาณาจกัร ได้แก่ อาณาจกัรล้านช้างหลวงพระบาง อาณาจกัรล้านช้างเวียงจนัทน์และนครจําปา
ศกัดิB ตลอดระยะเวลามีการอพยพเคลื�อนย้ายผู้คน 2 ฝั� งแม่นํ 1าโขงเรื�อยมา จนกระทั�งในปี พ.ศ. 
232122 อาณาจกัรทั 1งสามตกเป็นเมืองประเทศราชของสยาม ทําให้เกิดการอพยพเคลื�อนย้ายผู้คน
เข้ายงัดินแดนภาคอีสานมากขึ 1น ส่งผลให้เกิดการสร้างเมืองตา่งๆ ขึ 1นในดินแดนอีสาน เช่น เมือง
ร้อยเอ็ด เมืองนครพนมและเมืองอบุลราชธานี เป็นต้น 
 สมัยก่อนการก่อตั +งเมืองอุบลราชธานี 
 ในช่วงก่อนการสร้างเมืองอุบลราชธานี ดินแดนแถบลุ่มแม่นํ 1ามูลมีหมู่บ้านขนาดเล็ก
เกิดขึ 1นแล้วจํานวนมาก ชมุชนเหลา่นี 1อยูแ่ถวอําเภอมว่งสามสิบ อําเภอเสนางคนิคม อําเภอเขื�องใน 
และอําเภอพนา ชมุชนเหลา่นี 1อยูใ่นชว่งสมยัพระเจ้าสริุยวงศาธรรมมิกราช แห่งอาณาจกัรล้านช้าง 
(พ.ศ. 2180 – 2237) ซึ�งเป็นหมูบ้่านของชาวลาวเวียงจนัทน์ที�อพยพเข้ามาในดินแดนอีสานในสมยั
เจ้าพระราชครูโพนสะเม็ก โดยปรากฏหลกัฐานในตํานานเมืองตา่งๆ23 เชน่ 
 ตํานานเมืองพนานิคม กล่าวถึงการก่อตั 1งบ้านพนา เดิมเป็นหมู่บ้านมะขามเนิ�ง มีลกูศิษย์
เจ้าพระราชครูโพนสะเม็ก 3 คน ได้แก่ สีหนาม คําดวงตาและแก้วอาสา ซึ�งเป็นนายแขวงของเจ้า
สร้อยศรีสมทุรพทุธางกรู ปกครองประชาชนที�ตดิตามเจ้าพระราชครูโพนสะเม็กมาจากเวียงจนัทน์ 
 ตํานานบ้านชีทวน กล่าวถึงบรรพบุรุษบ้านชีทวนว่า เป็นชาวลาวที�อพยพมาจาก
เวียงจนัทน์พร้อมกบัเจ้าพระราชครูโพนสะเม็ก 
 สมัยการก่อตั +งเมืองอุบลราชธานี 
 เมืองอุบลราชธานีตั 1งขึ 1นเมื�อปี พ.ศ. 2321 โดยมีพระประทุมวรราชสุริยวงศ์เจ้าคําผงเป็น
ผู้ปกครอง นําไพร่พลมาตั 1งเมืองที�ดงอู่ผึ 1งและให้นามเมืองว่า “เมืองอบุล” ตํานานเมืองอบุลกล่าว
ว่าในสมยัพระเจ้าสิริบญุสารเจ้าแผ่นดินนครเวียงจนัทน์ พระตาพระวอ24เกิดความขดัแย้งกบัพระ

                                                           

 22 ศกัดิBชยั สายสงิห์, เจดีย์ พระพทุธรูป ฮปูแต้ม สมิในศิลปะลาวและอีสาน, 11 – 13. 
 23 ศิลปะชยั ชาญเฉลมิ, “เลา่เรื�องเมืองอบุลอดีต – ปัจจบุนั,” ประวตัิศาสตร์และโบราณคดีอบุลราชธานี
(อบุลราชธานี: วิทยาลยัครูอบุลฯ, 2531), 169 – 173. 
 

24ตามเอกสารตา่งๆ มีการกลา่วถึงพระตาพระวรแตกต่างกนั มหาสิลา วีระวงศ์ให้ความเห็นในหนงัสือ
เรื�องประวตัิศาสตร์ลาววา่ พระตาพระวอเป็นคนเดียวกนั เดิมเป็นนายกองอยู่บ้านหินโงม ในหนงัสือเรื�องพระตา
ของพระโพธิญาณวิชยักลา่วว่า พระตาเป็นนายกองนอกอยู่บ้านหินโงม มีบตุร 3 คน คือ พระวอ ท้าวคําผงและ

   ส
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เจ้าสิริบญุสาร พระตาพระวอจงึอพยพไพร่พลไปยงัเมืองหนองบวัลุ่มภู ฝ่ายเจ้าสิริบญุสารไม่พอใจ
จึงยกทัพไปตีเมืองหนองบวัลุ่มภูและสามารถตีสําเร็จในปี พ.ศ. 220825 ทําให้พระตาเสียชีวิตที�
เมืองหนองบวัลุม่ภ ูพระวอจึงอพยพไพร่พลไปตั 1งเมืองที�ดอนมดแดง ในปี พ.ศ. 2311 พระวอได้พา
ไพร่พลไปอยูบ้่านดูบ้่านแกในเขตนครจําปาศกัดิBภายใต้การปกครองของเจ้าไชยกมุาร ตอ่มพระวอ
เกิดมีปัญหากบัเจ้าไชยกมุารจึงอพยพไพร่พลกลบัมายงัดอนมดแดงดงัเดิมในปี พ.ศ. 232026 พระ
เจ้าสิริบญุสารทราบข่าวจึงยกทพัมาตีลพระวอเสียชีวิตในการศกึ พระประทมุคําผงจึงย้ายไพร่พล
ไปตั 1งบ้านเมืองที�บ้านห้วยแจระแม ต่อมานํ 1าท่วมบ้านห้วยแจระแม พระประทมุคําผงจึงอพยพมา
ตั 1งเมืองใหมที่�ดงอูผ่ึ 1งในปี พ.ศ. 232127 พร้อมทั 1งกราบทลูไปยงัสมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบรีุและให้นาม
เมืองว่า “เมืองอุบล” ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที� 1 ได้
สถาปนาให้พระประทุมคําผงเป็นเจ้าครองเมืองอุบลและพระราชทานชื�อเมืองว่า “เมือง
อบุลราชธานี” 
 พ.ศ. 2325 สมยักรุงรัตนโกสินทร์ เมืองในอีสานขึ 1นตรงต่อกรุงรัตนโกสินทร์ในฐานะหัว
เมืองประเทศราชและหวัเมืองอีสาน โดยยงัคงการปกครองแบบระบบอาญาสี� ซึ�งประกอบด้วยเจ้า
เมือง เจ้าอปุฮาด เจ้าราชวงศ์และเจ้าราชบตุร 
 พ.ศ. 2369 เกิดสงครามเจ้าอนุวงศ์ เจ้านครจําปาศักดิB (โย) ยกทัพเข้าตีหัวเมืองทาง
ตะวนัออก คือ เมืองอบุลราชธานี เมืองเขมราชและเมืองขขุนัธุ์ พระพรหมราชวงศาเจ้าเมืองอบุลฯ 
จงึอพยพผู้คนไปยงับ้านคเูมือง บ้านหนองมะนาว บ้านหนองเฮือและบ้านชีทวน28 
 พ.ศ. 2394 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้
พระพรหมวรราชสริุยวงศ์ (กทุอง) อาราธนาพระเถระ 2 รูป คือ พระพนฺ ธุโล (ดี) และพระเทวธมฺมี 
(ม้าว) ไปสร้างวดัที�เมืองอุบลราชธานี คือ วดัสปัุฏนาราม ซึ�งเป็นวดัธรรมยุตินิกายวดัแรกในภาค
อีสาน29 

                                                                                                                                                                      

ท้าวทิดพรหม และลกูสาวอีก 4 คน จากหนงัสอืประวตัิศาสตร์อีสานของเติม วิภาคย์พจนกิจกลา่วว่าพระตาพระ
วอเป็นพี�น้องกนั 
 

25 มหาสลิา วีระวงศ์, ประวตัิศาสตร์ลาว (ลาํพนู: เทคนิคการพิมพ์, 2535), 91. 
 26 เติม วิภาคย์พจนกิจ, ประวตัิศาสตร์อีสาน, พิมพ์ครั 1งที� 3 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 
2542), 95. 
 

27 บําเพ็ญ ณ อบุล, เลา่เรื�อง...เมืองอบุลราชธานี (อบุลราชธานี: มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี, 2545), 
62. 
 

28 เรื�องเดยีวกนั, 79. 
 29 เติม วิภาคย์พจนกิจ, ประวตัิศาสตร์อีสาน, 140 – 141. 
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 พ.ศ. 2418 เกิดศึกฮ่อที�เวียงจนัทน์และหนองคาย เมืองอุบลราชธานีได้รับมอบหมายให้
เกณฑ์ไพร่พลเข้าสมทบกบักองทพัหลวง ซึ�งมีเจ้าหมื�นไวย์วรารถเป็นแมท่พั เจ้านายเมืองอบุลฯ เข้า
ร่วมในการปราบฮ่อครั 1งนี 1ประกอบด้วยท้าวสีหราช (หมั 1น) ท้าวบุญชู ท้าวโพธิสารและท้าวไชย
กมุาร30 
 เมืองอุบลราชธานีหลังการปฏิรูปการปกครอง 
 การปฏิรูปการปกครองหัวเมืองอีสานเริ�มต้นในปี พ.ศ. 2425 พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที� 5 โปรดเกล้าให้ข้าหลวงขึ 1นมากํากับราชการแผ่นดิน โดยหลวง
จินดารักษ์เป็นข้าหลวงกํากบัราชการแผน่ดนิร่วมกบัเจ้าราชบตุรคําเจ้าเมืองอบุลฯ ตอ่มาเมื�อหลวง
จินดารักษ์ถึงแก่กรรมโปรดเกล้าฯ ให้หลวงภกัดีณรงค์ (ทดั ไกรกฤษ์) เป็นข้าหลวงกํากบัราชการ
เมืองอบุลในปี พ.ศ. 242531 
 พ.ศ. 2433 ปฏิรูปหัวเมืองอีสาน แบ่งเขตการปกครอง 4 เขต คือ หัวเมืองลาวฝ่าย
ตะวนัออก หวัเมืองลาวฝ่ายตะวนัออกเฉียงเหนือ หวัเมืองลาวฝ่ายเหนือและหวัเมืองลาวฝ่ายกลาง 
โดยหวัเมืองลาวฝ่ายตะวนัออกเฉียงเหนือมีศนูย์กลางอยู่เมืองอุบลราชธานี มีข้าหลวงประจําหวั
เมืองคนแรกชื�อ พระยาราชเสนา32 
 พ.ศ. 2434 รวมหวัเมืองลาวฝ่ายตะวันออกและเมืองลาวฝ่ายตะวนัออกเฉียงเหนือเข้า
ด้วยกนัเป็นหวัเมืองมณฑลลาวกาว ประกอบด้วย อบุลราชธานี นครจําปาศกัดิB ศรีษะเกษ สริุนทร์ 
ร้อยเอ็ด มหาสารคามและกาฬสินธุ์ เมืองอบุลราชธานีเป็นศนูย์กลางการปกครองมณฑลลาวกาว 
โดยมีกรมหมื�นพิชิตปรีชากรเป็นข้าหลวงสําเร็จราชการต่างพระองค์มณฑลลาวกาว33 ต่อมา
เปลี�ยนเป็นมณฑลตะวันออกเฉียงเหนือและมณฑลอีสานตามลําดับ โดยมณฑลอีสานแยก
ออกเป็น 2 มณฑล คือ มณฑลอบุลราชธานีและมณฑลร้อยเอ็ด34 
 พ.ศ. 2437 เกิดวิกฤต ร.ศ. 112 พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัมีคําสั�งให้กรม
หลวงพิชิตปรีชากรเสด็จนิวตัิสู่กรุงเทพฯ และโปรดเกล้าฯ ให้กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์เข้าดํารง
ตําแหนง่แทน 

                                                           

 30 เติม วิภาคย์พจนกิจ, ประวตัิศาสตร์อีสาน, 158. 
 31 เรื�องเดยีวกนั, 117. 
 32 มหาสลิา วีระวงศ์, ประวตัิศาสตร์ลาว, 120. 
 33 บําเพ็ญ ณ อบุล, เลา่เรื�อง...เมืองอบุลราชธานี, 122. 
 34 เรื�องเดยีวกนั, 145. 
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 พ.ศ. 2442 เกิดกบฏผีบญุ ทําให้เกิดความวุ่นวายทั 1งเขตปกครองมณฑลอีสาน เช่น เมือง
ศรีษะเกษ เมืองยโสธร เมืองอบุลราชธานี  
 พ.ศ. 2465 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าให้รวมมณฑลอุดร 
มณฑลอบุลราชธานี มณฑลร้อยเอ็ด เรียกวา่ ภาคอีสาน โดยตั 1งสํานกังานอปุราชภาคที�มณฑลอดุร 
ดงันั 1นเมืองอบุลราชธานีจงึลดความสําคญัลง 
 พ.ศ. 2468 ในสมยัพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั โปรดเกล้าให้ยบุมณฑลอุบลราชธานี มณฑล
ร้อยเอ็ด โดยโอนมณฑลอบุลราชธานีขึ 1นกบัการปกครองมณฑลนครราชสีมา35 
 พ.ศ. 2473 สร้างถนน (ทางหลวงแผ่นดินสายแรก) หมายเลข 16 เชื�อมกบัลาว และสร้าง
ทางรถไฟจากเมืองนครราชสีมามาถึงอบุลราชธานีในวนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2473 
 ภายหลงัการเปลี�ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 มีการจดัการปกครองใหม่โดยยุบ
หวัเมืองและมณฑลทั 1งหมด ให้หัวเมืองต่างๆ มีฐานะเป็นจังหวัดเท่ากันทั�วประเทศ ดงันั 1นเมือง
อบุลราชธานีจงึเปลี�ยนเป็นจงัหวดัอบุลราชธานีและขึ 1นตรงตอ่กระทรวงมหาดไทยมาจนถึงปัจจบุนั 
 จากประวตัศิาสตร์ความเป็นมาของเมืองอบุลราชธานีดงัที�กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นถึง
กลุม่คนที�มีความสมัพนัธ์กบัอาณาจกัรล้านช้างที�มีมาตั 1งแตอ่ดีต มีการอพยพเคลื�อนย้ายผู้คนจาก
ฝั�งซ้ายแมนํ่ 1าโขงมายงัดนิแดนอีสาน และการเคลื�อนย้ายในแตล่ะครั 1งได้นําเอาวฒันธรรมประเพณี
ดั 1งเดิมของล้านช้างมายงัอีสาน เช่น ระบบการปกครองแบบอาญาสี� ประเพณีความเชื�อและงาน
ศิลปกรรม เช่น การสร้างวดัและการสร้างสิมในอีสาน ซึ�งกล่าวถึงในบทต่อไป จนกระทั�งเกิดการ
ปฏิรูปการปกครองในปี พ.ศ. 2433 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที� 5 
เพื�อสร้างความเป็นเอกภาพให้กบัแผน่ดนิไทยและเป็นการตอ่ต้านอํานาจของฝรั�งเศสในยคุสมยั  
ร.ศ. 112 โดยทําการปฏิรูปทั 1งรูปแบบการปกครอง ปฏิรูปการศกึษา รวมถึงการปฏิรูปพระศาสนา 
ซึ�งเป็นการสร้างทุกอย่างสู่ศูนย์กลางกรุงเทพฯ ทั 1งหมด เหตุการณ์ดังกล่าวได้นําเอาประเพณี
วฒันธรรม รวมถึงรูปแบบงานศิลปกรรมจากเมืองหลวงเข้ามาสู่ดินแดนภาคอีสาน ส่งผลให้เกิด
การปรับเปลี�ยนแนวคดิการสร้างงานศลิปกรรมในภาคอีสานและเมืองอบุลราชธานี 
 

                                                           

 35 เรื�องเดยีวกนั, 146. 
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บทที� 3 

 
สิมพื �นบ้านในเขตอาํเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 สิมพื 	นบ้านอีสานหมายถึงสถาปัตยกรรมทางศาสนาในท้องถิ�นภาคอีสานที�สร้างสรรค์โดย
ช่างท้องถิ�นและมีเอกลกัษณ์ต่างจากรูปแบบสถาปัตยกรรมในพื 	นที�อื�นๆ เอกลกัษณ์ดงักล่าวเกิด
จากการผสมผสานแนวคิด คติความเชื�อและเทคนิคในการสร้างงานตามภูมิปัญญาของผู้คนใน
ท้องถิ�นที�สืบทอดตามขนบธรรมเนียมของชาวอีสาน ในการศกึษาครั 	งนี 	ทําการศกึษาสิมพื 	นบ้านใน
เขตอําเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี โดยเลือกกรณีศึกษาจํานวน 4 หลงั ได้แก่ สิมวดัแจ้ง สิมวดั
บรูพาราม สิมวดับ้านตําแยและสิมวดับ้านนาควาย ดงันี 	 
 
1. สิมวัดแจ้ง  
 วัดแจ้งตั 	งอยู่ถนนสรรพสิทธิประสงค์ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด
อบุลราชธานี สงักดัคณะสงฆ์มหานิกาย เป็นวดัเก่าแก่สร้างประมาณปี พ.ศ. 2431 สร้างโดยเจ้า
ราชบุตร (หนูดํา) หนึ�งในอาญาสี�ผู้ปกครองเมืองอุบลราชธานีในสมัยนั 	น ในการสร้างสิมวดัแจ้ง
ตามพระใบฎีกาทา  กมโล ได้บนัทกึไว้ว่า “ภายหลงัการสร้างพระประทานแล้วจึงสร้างสิม ในราวปี 
พ.ศ. 2455 โดยมีผู้ อํานวยการสร้างสิม คือ ญาท่านเพ็ง ซึ�งเป็นลูกศิษย์ของญาท่านหอ ณ วัด
หลวง1 กรมศิลปากรขึ 	นทะเบียนสิมหลงันี 	เป็นโบราณสถานที�ควรอนรัุกษ์ในปี พ.ศ. 2527 และทํา
การบรูณะซอ่มแซมในปี พ.ศ. 25462 
  แผนผัง ลกัษณะทั�วไปของสิมวดัแจ้งเป็นสิมทึบสร้างด้วยอิฐถือปนู มีแผนผงัรูป
สี�เหลี�ยมผืนผ้า ขนาด 3 ห้อง มีมุขโถงด้านหน้า หนัหน้าไปทางทิศตะวนัออก มีทางขึ 	นด้านเพียง
ด้านเดียว มีเสาด้านหน้า 4 ต้นรับนํ 	าหนกัหลงัคามขุโถงด้านหน้า เสาคูก่ลางสงูกว่าเสาขนาบข้าง 
ระหวา่งเสามีการทําพนกัในส่วนของมขุด้านหน้าและมีบนัไดทางขึ 	นระหว่างเสาคูก่ลาง ภายในสิม

                                                           

 1 วิโรฒ ศรีสโุร, สมิอีสาน, 243. 
 

2 กรมศิลปากร, วดัแจ้ง [ออนไลน์] เข้าถงึเมื�อ 23 พฤศจิกายน 2556. เข้าถงึได้จาก 
http://www.gis.finearts.go.th/fad50/fad/display_data.aspx?id=0001904 
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มีฐานชกุชีขนาดสี�เหลี�ยมจตัรัุสก่อตดิกบัผนงัด้านหลงั ลกัษณะเป็นฐานบวัซ้อนกนั 2 ฐาน3 (ภาพที� 
11, แผนผงัที� 1) 
  องค์ประกอบสถาปัตยกรรมและการตกแต่ง 
  ส่วนล่าง: ส่วนฐาน ฐานล่างสดุเป็นฐานเขียงซ้อนกนั 2 ฐาน ถดัขึ 	นไปเป็นบวัควํ�า 
เส้นลวด ท้องไม้ โดยส่วนของท้องไม้มีการคาดลูกแก้วอกไก่และมีเส้นลวดขนาบส่วนบนและ
ส่วนล่างของอกไก่ ถัดขึ 	นไปจากท้องไม้เป็นเส้นลวด บวัหงาย บวัควํ�าขนาดเล็กและต่อเนื�องด้วย
เส้นลวดซ้อนกัน 3 ชั 	น รองรับส่วนผนงัของสิม ลวดบวัทั 	งหมดมีปลายสะบดังอน (ภาพที� 12) ซึ�ง
ลกัษณะการทําปลายสะบดังอนเป็นเอกลกัษณ์ของการสร้างงานศิลปกรรมในศิลปะลาว เรียกว่า
“ฐานเอวขนั” โดยมกัพบในส่วนฐาน เช่น ฐานอาคารและฐานพระพทุธรูป (ภาพที� 13) แตล่กัษณะ
การสะบดัปลายงอนของฐานสิมหลงันี 	ไมมี่ความออ่นช้อยและงอนมากเหมือนรูปแบบในศิลปะลาว 
ซึ�งแสดงให้เห็นถึงความเป็นงานพื 	นถิ�นในภาคอีสานที�ได้รับการถ่ายเทรูปแบบงานศิลปกรรมมา
จากศลิปะลาว 
  สว่นกลาง: ผนงัสิม ผนงัด้านข้างทั 	งสองข้างมีการเจาะช่องหน้าตา่งข้างละ 3 ช่อง
หน้าตา่งเป็นหน้าตา่งไม้ตกแตง่กรอบด้วยไม้สลกัรูปรวงผึ 	งและสว่นลา่งเป็นลายลกูกรง (ภาพที� 14) 
ผนงัด้านหลงัก่อทึบทั 	งหมด ผนงัด้านหน้าเป็นทางเข้าเจาะเป็นช่องประตตูรงกลาง 1 ช่อง ประตู
เป็นประตไูม้ไมมี่ลวดลายตกแตง่ ผนงัด้านนอกและด้านในไมป่รากฏภาพจิตรกรรม 
  จากลกัษณะของหน้าตา่งที�มีการตกแตง่ด้วยกรอบหน้านางและหย่องลกูกรงเป็น
ลกัษณะคล้ายรูปแบบหน้าตา่งในสกลุช่างวงัหน้าสมยัรัตนโกสินทร์ ซึ�งเป็นหลกัฐานที�แสดงให้เห็น
ว่ารูปแบบอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์ที�ปรากฏบนสิมวดัแจ้งอาจได้รับอิทธิพลจากเมืองกรุงเทพฯ 
โดยตรง และสมัพนัธ์สอดคล้องกบักลุ่มรูปแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ที�ส่งไปยงัเมืองรอบนอกพบว่า
เป็นการลอกเลียนแบบรูปแบบศลิปะจากวงัหน้าเป็นสว่นใหญ่ 
  สว่นบน: โครงสร้างหลงัคา โครงสร้างหลงัคาเป็นหลงัคาทรงจั�วสงู มีหลงัคาปีกนก
ขนาบข้างทั 	ง 2 ข้าง แตเ่ดิมหลงัคามุงด้วยแป้นเกล็ด (กระเบื 	องแผ่นไม้) ปัจจบุนัมุงด้วยกระเบื 	อง
ดินเผา จากลกัษณะโครงสร้างหลงัคาทรงจั�วสงู ซึ�งเป็นรูปแบบโครงสร้างหลงัคาอโุบสถภาคกลาง 
และรูปแบบโครงสร้างหลังคาดังกล่าวพบในสิมศิลปะลาวกลุ่มอิทธิพลรัตนโกสินทร์เช่นกัน 
โดยเฉพาะสิมรุ่นหลงัในเมืองเวียงจนัทน์ ดงันั 	นจึงอาจเป็นไปได้ว่าสิมกลุ่มนี 	ได้รับรูปแบบอิทธิพล

                                                           

 
3 ในการสาํรวจข้อมลภาคสนามผู้ศกึษาไมส่ามารถเข้าไปภายในสมิไป เนื�องจากตามประเพณีของชาว

อีสานห้ามผู้หญิงเข้าไปภายในสมิ ทางวดัจึงไม่เปิดให้เข้าไปสํารวจ ดงันั 	นการศึกษารูปแบบภายในสิมจึงศึกษา
จากแผนผงัและข้อมลูที�อาจารย์วิโรฒ ศรีสโุรได้จดัทําไว้ 
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ศิลปกรรมรัตนโกสินทร์ผ่านมาจากเมืองเวียงจันทน์หรืออาจจะได้รับโดยตรงจากกรุงเทพฯ ซึ�ง
ช่วงเวลาการสร้างสิมกลุ่มนี 	เป็นช่วงที�อิทธิพลรัตนโกสินทร์เข้าในเมืองอุบลราชธานี จากการ
เดนิทางไปเรียนพระปริยตัธิรรมที�กรุงเทพฯ และการเข้ามาปกครองของข้าหลวงจากกรุงเทพฯ เป็น
ต้น 
 

 
ภาพที� 11 สิมวดัแจ้ง อําเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี 
 



24 
 

 
ลายเส้นที� 1 ผงัผื 	นสิมวดัแจ้ง  
ที�มา: วิโรฒ ศรีสโุร, สิมอีสาน (กรุงเทพฯ: มลูนิธิโตโยต้า, 2536), 246. 
 

 
ภาพที� 12 ฐานสิมวดัแจ้ง 
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ภาพที� 13 พระพทุธรูปศลิปะลาว ฐานตวดังอน พิพิธภณัฑ์สถานแหง่ชาตจิงัหวดัอบุลราชธานี 
 
  แป้นลม ในไทยเรียกวา่ “ป้านลม” มีลกัษณะเป็นแผ่นไม้เรียบตรงทอดตวัยาวตาม
แนวหลงัทรงจั�ว เรียกว่า “ตวัรวย” และมีการประดบัด้วยใบระกา การทําแป้นลมแบบตวัรวยเป็น
รูปแบบที�นิยมในสิมศิลปะลาว แต่ศิลปะลาวนิยมประดับด้วยวันแล่น4 (ภาพที� 15) ไม่ใช่การ
ประดบัใบระกา ซึ�งการประดบัใบระกาเป็นรูปแบบงานศลิปกรรมทางภาคกลาง 
  โหง่ ในไทยเรียกว่า “ช่อฟ้า” เป็นปนูปั 	นรูปพญานาคมีปีก ส่วนหวัของพญานาคมี
การสลักครีบ ลักษณะปลายงอนและส่วนปลายของโหง่มีการทําปลายหยักคดโค้ง ซึ�งลักษณะ
ดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงลกัษณะพื 	นบ้านของสิมอีสาน และมีการแสดงรายละเอียดอย่างชดัเจน 
(ภาพที� 16) รูปแบบโหง่ในศิลปะลาวนิยมสลกัเป็นรูปพญานาค ตามความเชื�อของชาวลาวเชื�อว่า
นาคเป็นสัตว์ช่วยปกป้องพุทธศาสนา5 ดังนั 	นในศิลปะลาวจึงนิยมสร้างส่วนประดับเป็นรูป

                                                           

 4 วนัแลน่ คือ ลวดลายประดบับนสนัหลงัคา เป็นงานประดบัในตําแหน่งเดียวกนักบัใบระหาในศิลปะ
ไทย มกัเรียกชื�อตามลกัษณะลวดลายที�ประดบั เช่น รูปกระจงัใบเทศ เรียกว่า “ฮูปดอกก้อนแลน่กระจงัใบเทศ” 
ในศิลปะลาวนิยมทําเป็นรูปดอกกระจังปลายแหลม การประดับวันแล่นพบในวิหารล้านนาด้วยเช่นกัน (ดู
รายละเอียดเพิ�มเติมในหนงัสอืชื�นชมสถาปัตย์วดัในหลวงพระบาง) 
 

5 วรลญัจก์ บณุยสรัุตน์, ชื�นชมสถาปัตย์วดัในหลวงพระบาง, พิมพ์ครั 	งที� 2 (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 
2547), 67. 
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พญานาค เช่น โหง่ หางหงส์ คนัทวยและราวบนัได การทําโหง่เป็นรูปพญานาคนิยมในสิมภาค
อีสานเชน่กนั  
  คันดก ในไทยเรียกว่า “หางหงส์” เป็นไม้สลักรูปพญานาคมีปีก ส่วนหัวของ
พญานาคมีการสลกัครีบ ลกัษณะปลายงอนและส่วนปลายของโหง่มีการทําปลายหยกัคดโค้ง ซึ�ง
ลกัษณะดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงลกัษณะพื 	นบ้านของสิมอีสานเช่นเดียวกบัโหง่ การทําหางหงส์รูป
พญานาคเป็นรูปแบบที�นิยมในศลิปะลาวและพบในสิมพื 	นถิ�นอีสานโดยทั�วไป (ภาพที� 17) 
  สีหน้าหรือหน้าบนั หน้าบนัในศลิปะลาวมี 2 แบบ6 คือ หน้าบนัในกรอบขื�อ ซึ�งเป็น
หน้าบนัที�มีการประดบักรอบตามโครงสร้างขื�นคานของสิม หน้าบนัแบบที�สอง คือ หน้าบนัในกรอบ
จนัทนัเป็นหน้าบนัในกรอบสามเหลี�ยม มีการตกแตง่เต็มพื 	นที� นิยมในสิมอิทธิพลรัตนโกสินทร์และ
สิมแบบผสมผสาน หน้าบนัของสิมหลงันี 	เป็นแบบกรอบขื�อแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของเสาคู่
กลางและเสาขนาบข้าง หน้าบนัหลกัสว่นบนตกแตง่เป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวณั ปัจจบุนัพระ
อินทร์หักหาย ซึ�งเป็นรูปแบบที�นิยมตกแต่งหน้าบันอุโบสถภาคกลาง ด้านข้างขนาบด้วยสิงห์ 
ส่วนล่างตกแต่งด้วยลายพระอาทิตย์ 3 ดวง การตกแต่งหน้าบนัเป็นรูปพระอาทิตย์เป็นรูปแบบที�
นิยมในศิลปะลาว เช่น หน้าบนัสิมวดัเชียงทองและสิมวดัคีลี ในส่วนของแผ่นหน้าบนัด้านข้าง 2 
ข้าง ตกแตง่เป็นลายพนัธุ์พฤกษา กรอบหน้าบนัมีการประดบัด้วยลายใบไม้ (ภาพที� 18) 
  รูปแบบการทําหน้าบนัรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวณัเป็นรูปแบบงานศิลปกรรมใน
ศิลปะรัตนโกสินทร์ ซึ�งเริ�มสร้างขึ 	นในสมยัรัชกาลที� 3 เช่น หน้าบนัพระวิหารวดัสทุศันเทพวราราม 
(ภาพที� 19) ในเมืองเวียงจันทน์พบการตกแต่งหน้าบันด้วยรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณด้วย
เช่นกัน เช่น หน้าบนัหอพระแก้ว (ภาพที� 20) นอกจากนี 	ยงัพบว่าหน้าบนัสิมวดัจนัทะบุรี (ภาพที� 
21) ซึ�งเป็นรูปซุ้มพระบางอยูเ่หนือช้างสามเศียรล้อมรอบด้วยลายดอกกาละกบั มีรูปแบบใกล้เคียง
กบัหน้าบนัรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวณัในศิลปะรัตนโกสินทร์ สะท้อนให้เห็นอิทธิพลรัตนโกสินทร์
ในสิมเมืองเวียงจนัทน์ 
  ดงันั 	นรูปแบบการตกแตง่หน้าบนัมีการผสมผสานระหว่างรูปแบบรัตนโกสินทร์กบั
ศลิปะลาว สะท้อนให้เห็นว่าสิมกลุ่มนี 	อาจได้รับรูปแบบอิทธิพลศิลปกรรมรัตนโกสินทร์ผ่านมาจาก
เมืองเวียงจนัทน์หรืออาจจะได้รับโดยตรงจากกรุงเทพฯ 
  ฮังผึ 	ง  ฮังผึ 	งเป็นส่วนประดับอยู่ด้านหน้ามุขโถง ประดับอยู่ใต้หน้าบันติดอยู่
ระหว่างเสา สร้างด้วยไม้แกะสลกัลวดลาย คําว่า “ฮังผึ 	ง” เป็นภาษาเรียนในวัฒนธรรมของชาว
อีสาน ซึ�งตรงกบัคําวา่ “รวงผึ 	ง” ในภาคกลาง และทางภาคเหนือเรียกวา่ “โก่งคิ 	ว” 

                                                           

 
6 เรื�องเดยีวกนั, 73. 
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  ฮงัผึ 	งของสิมในภาคอีสานมี 2 แบบ7 คือ  
1. แบบ 3 ชว่งเสา 
2. แบบ 2 ชว่งเสา  

  ฮงัผึ 	งสิมหลังนี 	เป็นแบบ 3 ช่วงเสา การตกแต่งฮังผึ 	งประกอบแผ่นไม้ 2 ส่วนคือ 
แผ่นไม้สี�เหลี�ยมผืนผ้าด้านบนและส่วนของฮงัผึ 	ง ฮงัผึ 	งในช่วงเสาคู่กลางด้านบนตกแต่งด้วยลาย
ดอกบวั ซึ�งเป็นรูปแบบงานศิลปกรรมพื 	นบ้านที�มีความเรียบง่ายและมีลกัษณะแตกต่างกับบวัใน
ศิลปะรัตนโกสินทร์ ฮังผึ 	งด้านล่างสลักเป็นลายแผ่นไม้ปลายแหลมห้อยย้อยลงด้านล่าง กรอบ
ประดบัด้วยลายใบไม้และลายเม็ดประคํา ฮงัผึ 	งในช่วงเสาด้านข้างด้านบนแบ่งเป็น 2 ชั 	น ชนชั 	น
ตกแต่งด้วยลายดอกไม้ 4 กลีบ ชั 	นล่างตกแต่งด้วยลายดอกกลม ส่วนของฮังผึ 	งมีลักษณะ
เชน่เดียวกบัในชว่งคูก่ลาง 
  แขนนาง ในไทยเรียกว่า “คันทวย” ประดับผนังด้านละ 5 ตัว เป็นไม้สลักรูป
พญานาคมีปีก ลกัษณะม้วนงอคดโค้ง เศียรพญานาคอยู่ด้านล่างหนัหน้าออก หางอยู่ด้านบนม้วน
สะบดัออกมาด้านหน้าและสลกัลายกนก บนลําตวัพญานาคมีการสลกัรูปเกล็ดตามลําตวั มีเต้ารับ
ด้านล่าง (ภาพที� 22) การสร้างคนัทวยรูปนาคเป็นเอกลกัษณ์ของสิมศิลปะลาวและสิมอีสาน โดย
รูปแบบพื 	นบ้านของคนัทวยอีสานสามารถแบง่ได้ 2 แบบ คือ  

1. แบบหางนาคพนั 
2. แบบหางนาคปลอ่ย  

  ในภาคเหนือพบว่ามีการทําคนัทวยลกัษณะคล้ายคนัทวยพญานาคในศิลปะลาว 
เรียกว่า “ตวัลวง” ตวัลวงเป็นสัตว์ผสม มีลักษณะคล้ายพญานาค แต่มีปีกและขา ประดบัอยู่ใน
ส่วนหูช้างของวิหารล้านนา (ภาพที� 23) จากการศึกษาของเกศวิตา รอตพนัธุ์กล่าวว่า ตวัลวงใน
ศิลปะล้านนาได้รับอิทธิพลมาจากมังกรในศิลปะจีน ปรากฏในศิลปะล้านนาในช่วงราวพุทธ
ศตวรรษที� 228 ดงันั 	นจึงอาจเป็นไปได้ว่าการทําพญานาคมีปีกรับมาจากตวัลวงในศิลปะล้านนา
ผ่านเข้ามายังหลวงพระบางและพัฒนามาสู่สกุลช่างเวียงจันทน์ แต่อย่างไรก็ตามลักษณะของ
พญานาคในคนัทวยสิมอีสานไม่ปรากฏการทําขายื�นออกมาเช่นตวัลวง ดงันั 	นอาจกล่าวได้ว่าคนั
ทวยพญานาคเป็นรูปแบบงานศลิปกรรมพื 	นถิ�นในอีสาน 

                                                           

 7 วิโรฒ ศรีสโุร, “ฮงัผึ 	ง,” อาษา 8 (2541): 84. 
 8 เกศวติา รอตพนัธ์ุ, “ตวัลวงประดบัคนัทวยในวิหารจงัหวดัลาํปาง: รูปแบบและความหมาย” 
(การศกึษาโดยเสรีในแขนงวชิาประวตัิศาสตร์ศิลปะ ภาควิชาประวตัิศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2548), 
41. 
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  บวัหวัเสา บริเวณมขุด้านหน้ามีเสาไม้สี�เหลี�ยมรองรับโครงสร้างหลงัคาจํานวน 4 
ต้น เสาคูก่ลางสงูกวา่เสาด้านข้าง เสาทกุต้นประดบัด้วยบวัหวัเสา มีลกัษณะกลีบแหลมยาวคล้าย
บวัแวงในศิลปะรัตนโกสินทร์ แตบ่วัหวัเสาของสิมหลงันี 	เป็นการนําไม้สลกักลบับวัมาแปะติด จาก
ลกัษณะดงักลา่วแสดงให้เห็นรูปแบบงานชา่งพื 	นบ้าน  
  บนัได อยูร่ะหวา่งเสาคูก่ลางด้านหน้ามขุโถง ราวบนัไดตกแตง่เป็นรูปจระเข้ (ภาพ
ที� 24) การทําบนัไดเป็นรูปสตัว์ เช่น นาค จระเข้ มงักร นิยมในสิมศิลปะลาว สิมในภาคอีสานและ
วิหารในศลิปะล้านนา 

 
ภาพที� 14 หน้าตา่งสิมวดัแจ้ง 

 
ภาพที� 15 วนัแลน่ป้านลม 
ที�มา: วรลญัจก์ บณุยสรัุตน์, ชื�นชมสถาปัตย์วดัในหลวงพระบาง, พิมพ์ครั 	งที� 2 (กรุงเทพฯ: เมือง
โบราณ, 2547), 68. 
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ภาพที� 16 โหง่สิมวดัแจ้ง 
 

 
ภาพที� 17 คนัดกสิมวดัแจ้ง 
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ภาพที� 18 สีหน้าหรือหน้าบนัสิมวดัแจ้ง 
 

 
ภาพที� 19 หน้าบนัรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวณั พระวิหารวดัสทุศันเทพวราราม กรุงเทพมหานคร 
ที�มา: ทศพร ทองคํา 
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ภาพที� 20 หน้าบนัหอพระแก้ว เมืองเวียงจนัทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ที�มา: orientalarchitecture, Ho Phra Keow Temple [ออนไลน์] เข้าถึงเมื�อ 15 กมุภาพนัธ์ 2557. 
เข้าถึงได้จาก http://www.orientalarchitecture.com/laos/vientiane/hophrakeo_gallery. 
php?p=ho-phra-keow03.jpg 
 

 
ภาพที� 21 หน้าบนัวดัจนัทะบรีุ เมืองเวียงจนัทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ที�มา: hilip Roeland, Wat Chantaburi [ออนไลน์] เข้าถึงเมื�อ 15 กมุภาพนัธ์ 2557. เข้าถึงได้จาก 
http://www.flickr.com/photos/philiproeland/5389282597/ 
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ภาพที� 22 คนัทวยสิมวดัแจ้ง 

 
ภาพที� 23 ตวัลวง วดัคะตกึเชียงมั�น จงัหวดัลําปาง 
ที�มา: สรุพล ดําริห์กลุ, ลายคําล้านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544), 156. 
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ภาพที� 23 บนัไดรูปจระเข้ สิมวดัแจ้ง 
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2. สิมวัดบูรพาราม  
 วัดบูรพารามตั 	งอยู่หมู่ที� 6 ตําบลปทุม อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
สงักดัคณะสงฆ์ธรรมยตุ ิ 
 วัดบูรพารามสร้างขึ 	นราวปี พ.ศ. 2436 โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิ
ประสงค์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี พ.ศ. 2514 ไม่ปรากฏปีที�สร้างสิมแน่ชัด กรม
ศิลปากรขึ 	นทะเบียนสิมหลังนี 	เป็นโบราณสถานเมื�อวันที� 17 ธันวาคม พ.ศ. 2544 และทําการ
อนรัุกษ์ในปี พ.ศ. 2545 สภาพปัจจบุนัของสิมหลงันี 	ชํารุดเสียหายอย่างมาก เหลือเพียงส่วนฐาน
และโครงสร้างผนงัเพียงบางส่วน และทางวดัสร้างอาคารคลุมสิมไว้ ดงันั 	นผู้ศึกษาจึงศึกษาจาก
ภาพถ่ายเก่าร่วมด้วย (ภาพที� 25) 
 

 
ภาพที� 25 สิมวดับรูพาราม อําเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี (ภาพถ่ายเก่า) 
ที�มา: กรมศิลปากร, วัดแจ้ง [ออนไลน์] เข้าถึงเมื�อ 23 พฤศจิกายน 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://www.gis.finearts.go.th/fad50/fad/display_data.aspx?id=000191 
 
  แผนผัง ลกัษณะทั�วไปของสิมวดับรูพารามเป็นสิมทึบ มีแผนผงัรูปสี�เหลี�ยมผืนผ้า 
ขนาด 3 ห้อง มีมุขโถงด้านหน้า หนัหน้าไปทางทิศใต้ ลงสู่แม่นํ 	ามูล มีทางขึ 	นเพียงด้านหน้าด้าน
เดียว มีเสาด้านหน้า 3 ต้นขนาดความสูงเท่ากันหมด รองรับนํ 	าหนักหลังคามุขโถงด้านหน้า 
ระหว่างเสามีการทําพนกัในส่วนของมุขด้านหน้าและมีบนัไดทางขึ 	นระหว่างช่วงเสา 2 ช่วง จึงมี
บนัไดทางขึ 	น 2 ทาง ภายในสิมมีฐานชกุชีก่ออิฐติดผนงัด้านหลงั ลกัษณะเป็นฐานสี�เหลี�ยมผืนผ้า
ยกเก็จ (ภาพที� 26) และมีเพิงในส่วนมขุด้านหน้า ลกัษณะเป็นเพิงสั 	นคล้ายหลงัคาปีกนก (แผนผงั
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ที� 2) การทําเสาด้านหน้าในส่วนของมขุโถงที�มีเสาเพียง 3 ต้นและการทําบนัไดทางขึ 	น 2 ทาง เป็น
รูปแบบที�แตกตา่งจากสิมกลุ่มฝีมือช่างพื 	นบ้านโดยทั�วไปที�มกัมีทางเข้าด้านเพียงด้านเดียวและมี
บนัไดทางขึ 	นเพียง 1 ทาง แสดงให้เห็นถึงการคลี�คลายแบบแผนงานศิลปะให้มีความเรียบง่ายมาก
ขึ 	นและการสร้างงานของชา่งพื 	นบ้านที�มีความอิสระในการออกแบบ 
  องค์ประกอบสถาปัตยกรรมและการตกแต่ง 
  ส่วนล่าง: ส่วนฐาน ฐานเป็นฐานบวังอนแบบล้านช้าง มีลักษณะหนาบึกบึนไม่
ประณีตมากนกั ประกอบด้วยฐานล่างสุดเป็นฐานเขียง 2 ฐาน ถัดขึ 	นไปเป็นเส้นลวด บวัควํ�า เส้น
ลวด ท้องไม้ เส้นลวด บวัหงายและตอ่ด้วยบวัควํ�า จบด้วยเส้นลวด 2 เส้นรองรับผนงัสิม ลกัษณะ
ปลายสะบดังอนเล็กน้อย (ภาพที� 27) การทําส่วนบนฐานเป็นบวัหงายประกบกับบวัควํ�าและจบ
ด้วยเส้นลวดรองรับผนงัสิมเป็นรูปแบบฐานสิมในศลิปะลาวและสิมภาคอีสาน 
  จากรูปแบบฐานสิมหลงันี 	มีความประณีตและละเอียดน้อยกว่าฐานสิมวดัแจ้ง แต่
ฐานสิมวดับรูพารามหลงันี 	ยงัคงเทคนิคเชิงช่างของรูปแบบการสร้างฐานไว้อย่างคอ่นข้างละเอียด 
โดยจะเห็นได้จากการสร้างเส้นลวดคั�นจงัหวะของฐาน ตา่งจากฐานของสิมวดับ้านตําแยและสิมวดั
บ้านนาควายที�มีความเรียบง่ายอยา่งมาก โดยการลดทอนการสร้างเส้นลวดคั�นจงัหวะ 
  ส่วนกลาง: ผนงัสิม ผนังด้านข้างสองข้างมีช่องหน้าต่างด้านละ 2 ช่อง ปัจจุบนั
หน้าตา่งประดบัด้วยลกูรงสี�เหลี�ยม (ภาพที� 28) เพื�อใช้เป็นสอ่งให้แสงเข้า ผนงัด้านหน้าเดิมมีประตู
ทางเข้าเพียงประตเูดียว ปัจจุบนัสร้างประตทูางเข้า 2 ทางตรงกับช่องบนัได ผนงัด้านหลงัก่อทึบ
ทั 	งหมดและมีการเจาะวงกลม 4 ช่อง (ภาพที� 29) สนันิษฐานว่าเป็นช่องแสง ซึ�งการเจาะช่องแสง
พบบ้างในสิมอีสานบางหลงั เช่น สิมวดัสวุรรณาวาส อําเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม (ภาพ
ที� 30) 
  ส่วนบน: โครงสร้างหลงัคา จากภาพถ่ายเก่าเป็นหลงัคาทรงจั�วสูงเพียงชั 	นเดียว 
สนันิษฐานว่ามงุด้วยแป้นเกล็ดเช่นเดียวกับสิมหลงัอื�น การทําหลงัคาเป็นจั�วแหลมสูงเป็นอิทธิพล
ศิลปะรัตนโกสินทร์ ส่วนการทําหลังคาเพียงชั 	นเดียวไม่มีการซ้อนชั 	นหรือทําหลังคาปีกนกเป็น
รูปแบบที�คลี�คลายสูค่วามเป็นพื 	นบ้านของสิม 
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ภาพที� 26 ฐานชกุชีและพระพทุธรูปภายในสิมวดับรูพาราม 
 
 
 
 
 

 
ลายเส้นที� 2 ผงัพื 	นสิมวดับรูพาราม 
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ภาพที� 27 ฐานสิมวดับรูพาราม 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที� 28 ผนงัสิมวดับรูพาราม 
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ภาพที� 29 ผนงัด้านหลงัสิมวดับรูพาราม 
 
 
 
 
 

 
ภาพที� 30 สิมวดัสวุรรณาวาส อําเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม 
ที�มา: สํานกัวฒันธรรมมหาวิทยาลยัขอนแก่น, วดัสวุรรณาวาส [ออนไลน์] เข้าถึงเมื�อ 13 มกราคม 
2557. เข้าถึงได้จาก http://202.12.97.23/main/esanart/19%20Province/Maha 
%20Sarakham/Suwanawas/MS%20Suwanawas.html 
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  แป้นลม แป้นลมเป็นแบบเครื�องลํายองและมีการประดับด้วยใบระกา ซึ�งเป็น
รูปแบบที�นิยมในงานศลิปกรรมทางภาคกลางและการประดบัจั�วแบบเครื�องลํายองเป็นที�นิยมในสิม
เวียงจนัทน์กลุม่อิทธิพลรัตนโกสินทร์เชน่กนั  
  โหง่ จากภาพถ่ายเก่าโหง่หักหาย จึงสันนิษฐานว่าโหง่น่าจะเป็นไม้สลักรูป
พญานาค ซึ�งสอดรับกบัคนัดกรูปพญานาค อีกทั 	งการสร้างโหง่รูปพญานาคเป็นแบบแผนสิมพื 	นถิ�น
อีสานและในสิมศลิปะลาว 
  สีหน้าหรือหน้าบัน ไม่สามารถทราบได้ว่าหน้าบันสิมวัดบูรพารามมีรูปแบบ
อยา่งไร เนื�องจากภาพถ่ายเก่าที�ใช้ในการศกึษามีรายละเอียดไมช่ดัเจน ดงันั 	นจึงสนันิษฐานว่าหน้า
บนัสิมนา่จะเป็นรูปเป็นลายพระอาทิตย์แผรั่ศมีเชน่เดียวกบัหน้าบนัหอไตรวดัแห่งนี 	 (ภาพที� 31) ซึ�ง
มีอายุการสร้างไล่เลี�ยกัน อีกทั 	งการทําหน้าบันพระอาทิตย์แผ่รัศมีพบในสิมพื 	นบ้านอีสานด้วย
เช่นกัน โดยเฉพาะสิมพื 	นบ้านในเขตจังหวัดร้อยเอ้ด เช่น สิมวัดเสมาท่าค้อ (ภาพที� 32) และวัด
จกัรวาลภมูิพินิจ จงัหวดัร้อยเอ็ด (ภาพที� 33) 
  แขนนางหรือคนัทวย ไม่สามารถทราบได้ว่าคันทวยสิมวัดบูรพารามมีรูปแบบ
อย่างไร เนื�องจากภาพถ่ายเก่าที�ใช้ในการศกึษามีรายละเอียดไม่ชดัเจน สนันิษฐานว่าเป็นคนัทวย
ไม้สลักเป็นรูปพญานาคเช่นเดียวกับคนัทวยสิมวัดบ้านตําแย ซึ�งเป็นรูปแบบคนัทวยที�นิยมในสิ
มพื 	นบ้านอีสานโดยทั�วไป 
 

 
ภาพที� 31 หอไตร วดับรูพาราม 
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ภาพที� 32 สิมวดัเสมาทา่ค้อ จงัหวดัร้อยเอ็ด 
ที�มา: สํานกัวฒันธรรมมหาวิทยาลยัขอนแก่น, วดัเสมาท่าค้อ [ออนไลน์] เข้าถึงเมื�อ 13 มกราคม 
2557. เข้าถึงได้จาก http://202.12.97.23/main/esanart/19%20Province/101/sematacor/ 
101sematacor.html 
 

 
ภาพที� 33 สิมวดัจกัรวาลภมูิพินิจ จงัหวดัร้อยเอ็ด 
ที�มา: สํานักวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น, วดัจกัรวาลภูมิพินิจ [ออนไลน์] เข้าถึงเมื�อ 13 
มกราคม 2557. เข้าถึงได้จาก http://202.12.97.23/main/esanart/19%20Province/101/ 
jakawan/101jarkawan.html 
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3. สิมวัดบ้านตาํแย  
 วดับ้านตําแยตั 	งอยู่หมู่ที� 1 ตําบลไร่น้อย อําเภอเมืองอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 
สงักดัคณะสงฆ์มหานิกาย หลกัฐานระบกุารสร้างสิมวดับ้านตําแยปรากฏบนจารึกอกัษรไทยน้อย
ภาษาอีสานผสมภาษาบาลี เขียนบนผนงัด้านนอกเหนือประตทูางเข้าสิม กล่าวว่าผู้สร้างสิมหลงันี 	 
คือ ญาคทูา สมเดจ็ชาดา ภิกษุ สามเณรและอบุาสก สร้างเสร็จเมื�อปี พ.ศ. 24179 กรมศิลปากรขึ 	น
ทะเบียนเป็นโบราณสถาน วนัที� 12 กนัยายน พ.ศ. 2540 และดําเนินการบรูณะเมื�อปี พ.ศ. 2545 
  แผนผัง ลักษณะทั�วไปของสิมวัดบ้านตําแยเป็นสิมทึบก่ออิฐถือปูน ขนาดเล็ก
กะทัดรัด มีแผนผังรูปสี�เหลี�ยมผืนผ้า ขนาด 3 ห้อง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ทางขึ 	นมีเพียง
ด้านหน้าด้านเดียว มีมุขโถงด้านหน้า เสาด้านหน้ามี 2 ต้นรองรับโครงสร้างหลงัคา ลกัษณะเป็น
เสาไม้กลม ในสว่นของมขุด้านหน้ามีพนกัล้อมรอบ ตรงกลางพนกัด้านหน้าเว้นช่องว่างสําหรับทาง
ขึ 	นและมีบนัไดอยูด้่านหน้า ภายในไมมี่ฐานชกุชี10 (ภาพที� 34, แผนผงัที� 3) 
  การสร้างเสาในส่วนมขุด้านหน้าเป็นรูปแบบเฉพาะของสิมกลุ่มฝีมือช่างพื 	นบ้าน 
แสดงถึงงานช่างที� มีความเรียบง่าย ซึ�งลักษณะแผนผังดังกล่าวอาจจะเป็นการลดทอนและ
คลี�คลายมาจากรูปแบบการสร้างสิมในกลุ่มวดัหลวงหรือวดัที�สร้างขึ 	นในเขตชุมชนเมืองของช่าง
พื 	นบ้าน เพื�อสอดคล้องกบัวสัดทีุ�มีในท้องถิ�นและการใช้งานในชมุชน  
  องค์ประกอบสถาปัตยกรรมและการตกแต่ง 
  ส่วนล่าง: ส่วนฐาน ฐานเป็นบวังอนแบบล้านช้าง ลักษณะฐานดูหนาบึกบึนไม่
อ่อนช้อยและมีการสร้างแบบเรียบง่าย ประกอบด้วยฐานล่างสุดเป็นฐานเขียงซ้อนกนั 3 ฐาน ถัด
ขึ 	นไปเป็นฐานบวัควํ�า ท้องไม้คาดลูกแก้วอกไก่ ถดัขึ 	นไปเป็นบวัหงายและตอ่ด้วยบวัควํ�า โดยไม่มี
ท้องไม้คั 	น และจบด้วยเส้นรองรับผนงัสิม ลกัษณะลวดบวัทั 	งหมดสะบดัปลายงอน (ภาพที� 35) ซึ�ง
เป็นรูปแบบลกัษณะของงานศิลปกรรมในศิลปะลาว แต่ลกัษณะการสะบดังอนมีลกัษณะไม่อ่อน
ช้อยเทา่กบังานในศลิปะลาวโดยรูปแบบคอ่นข้างบกึบนึและแข็งกระด้างไม่มีความประณีต รูปแบบ
ดงักล่าวสะท้อนถึงความเรียบง่ายของช่างพื 	นบ้านที�ยงัคงแนวคิด รูปแบบและเทคนิคแบบดั 	งเดิม
ในการสร้างงาน 
  สว่นกลาง: ผนงัสิม ผนงัด้านข้างทั 	งสองด้านมีการเจาะช่องหน้าตา่งด้านช่องละ 1 
ช่อง หน้าต่างเป็นหน้าต่างไม้ไม่มีลวดลายตกแต่ง ผนังด้านหลังก่อทึบทั 	งหมด ผนังด้านหน้ามี
ประตทูางเข้าตรงกลาง 1 ชอ่ง ประตเูป็นประตไูม้ไมมี่ลวดลายตกแตง่เช่นเดียวกบัหน้าตา่ง ผนงัทั 	ง

                                                           

 9 วิโรฒ ศรีสโุร, สมิอีสาน, 249. 
 10 เรื�องเดยีวกนั. 
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ด้านในและด้านนอกไมป่รากฏภาพจิตรกรรม ในสว่นด้านหน้าของผนงัด้านนอกปรากฏจารึกเหนือ
ประต ู(ภาพที� 36, 37) เป็นจารึกกลา่วถึงการสร้างพระพทุธรูปประธานของวดัและการสร้างสิม 
  ส่วนบน: โครงสร้างหลังคา เป็นหลังคาทรงจั�วมีเพียงชั 	นเดียว ส่วนปลายจั�วมี
ลกัษณะแอน่โค้งเล็กน้อย ซึ�งทําให้นึกถึงรูปแบบหลงัคาสิมในศิลปะลาวที�มีเอกลกัษณ์ในการสร้าง
หลงัคาแอ่นโค้ง รูปแบบหลงัคาของสิมหลงันี 	มีความคล้ายคลึงกับสิมวดัป่าไผ่ (หลงัเก่า) ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ภาพที� 38) เดิมหลังคาสิมวัดบ้านตําแยมุงด้วยแป้น
เกล็ด11 ปัจจบุนัมงุด้วยกระเบื 	องดนิเผา 
  การทําหลงัคาเพียงชั 	นเดียวแสดงถึงความเรียบง่ายของสิมพื 	นบ้าน โดยการละทิ 	ง
แนวคิดหรือคติการสร้างหลังคาซ้อนชั 	น เพื�อแสดงถึงความเป็นฐานันดรสูงของอาคาร ซึ�งเป็น
ตวัแทนของพระพุทธเจ้า แต่ในสิมพื 	นบ้านอาจมีการทํามุขยื�นออกมาด้านหน้า แต่อย่างไรก็ตาม
การสร้างมขุยื�นเป็นการตอบสนองการใช้งานเพียงเทา่นั 	น12 
  แป้นลม แป้นลมมีลกัษณะเป็นแผ่นไม้เรียบตรงทอดตวัยาวตามแนวหลงัทรงจั�ว 
เรียกว่า “ตัวรวย” และมีการประดบัด้วยใบระกา การทําแป้นลมแบบตวัรวยสะท้อนให้เห็นถึง
อิทธิพลงานช่างในศิลปะลาว ส่วนการประดบัใบระกาเป็นรูปแบบอิทธิพลงานศิลปกรรมทางภาค
กลาง รูปแบบของสิมหลงันี 	แสดงให้เห็นคิดการผสมผสานแนวคิด รูปแบบดั 	งเดิมของช่างพื 	นบ้าน
และผู้คนในชุมชนที�สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เข้ากับรูปแบบงานศิลปกรรมแบบใหม่ที�เข้ามามี
บทบาทในพื 	นที� ซึ�งแสดงให้เห็นถึงลกัษณะงานชา่งพื 	นบ้าน 
  โหง่ เป็นไม้สลัก มีรูปแบบอย่างช่อฟ้าในสถาปัตยกรรมไทยภาคกลาง แต่มี
ลกัษณะสะบดัโค้งที�สว่นปลายมากกวา่ (ภาพที� 39)  
  คนัดก ปัจจุบนัหกัหายหมดแล้ว จากการสํารวจพบส่วนของหางหงส์วางอยู่ส่วน
ฐานของสิม ทําให้ทราบว่าคันดกสิมหลังนี 	มีรูปแบบอย่างหางหงส์ในสถาปัตยกรรมภาคกลาง 
(ภาพที� 40) 
  สีหน้าหรือหน้าบนั มีลกัษณะเป็นหน้าบนัไม้ลายไม้ตั 	ง (ภาพที� 41) ซึ�งเป็นรูปแบบ
เช่นเดียวกบัหน้าบนัเรือนพื 	นถิ�นของภาคอีสาน (ลายเส้นที� 1) การสร้างหน้าบนัแบบไม่มีลวดลาย
ตกแตง่วิจิตร แตนํ่าเอาหน้าบนัที�นิยมสร้างในเรือนพื 	นถิ�นโดยทั�วไปมาสร้างสะท้อนให้เห็นถึงความ
เรียบง่ายและความพอเพียงของสิมกลุม่ฝีมือชา่งพื 	นบ้านอยา่งชดัเจน 

                                                           

 
11 เรื�องเดยีวกนั. 

 12 ศกัดิ|ชยั สายสงิห์, เจดีย์ พระพทุธรูป ฮปูแต้ม สมิในศิลปะลาวและอีสาน, 151. 
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  แขนนางหรือคันทวย ประดับผนังด้านละ 5 ตัว เป็นคันทวยไม้แกะสลักรูป
พญานาคมีปีก ลกัษณะม้วนคดโค้งไปมา เศียรพญานาคอยู่ด้านล่าง หางอยู่ด้านบนสลกัเป็นลาย
กนก ตามลําตวันาคมีการสลกัครีบตามลําตวั มีเต้ารับด้านลา่ง (ภาพที� 42) 

 
ภาพที� 34 สิมวดับ้านตําแย อําเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี 
 
 

 
ลายเส้นที� 3 ผงัพื 	นสิมวดับ้านตําแย 
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ภาพที� 35 ฐานสิมวดับ้านตําแย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที� 36 จารึกบนผนงัสิมวดับ้านตําแย 
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ภาพที� 37 จารึกบนผนงัสิมวดับ้านตําแย 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที� 38 สิมวดัป่าไผ ่(หลงัเก่า) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ที�มา: Heywood, Dennise, Ancient Luang Prabang (Bangkok: River book, 2006), 86. 
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ภาพที� 39 โหง่สิมวดับ้านตําแย 
 
 
 
 
 

 
ภาพที� 40 คนัดก สิมวดับ้านตําแย 
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ภาพที� 41 ด้านหน้าสิมวดับ้านตําแย 
 
 
 

 
ลายเส้นที� 4 เรือนพื 	นถิ�นภาคอีสาน  
ที�มา: ธาดา สุทธิธรรม, “บ้านพกัอาศยัในชนบทอีสาน แถบลุ่มนํ 	าชี,” เอกสารประกอบการประชุม
ทางวิชาการ เรื�องความหลากหลายของเรือนพื 	นถิ�นไทย เมื�อวันที� 22 – 23 มิถุนายน 2543 
มหาวิทยาลยัศลิปากร, 237.  
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ภาพที� 42 คนัทวยสิมวดับ้านตําแย 
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4. สิมวัดบ้านนาควาย  
 วัดบ้านนาควายตั 	งอยู่หมู่ ที�  2 ตําบลขามใหญ่ อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด
อบุลราชธานี สงักัดคณะสงฆ์มหานิกาย ก่อตั 	งเมื�อปี พ.ศ. 2410 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
เมื�อปี พ.ศ. 2420 
 สิมวดับ้านนาควายสร้างโดยญาคทูาและชาวบ้านบ้านนาควาย แต่ไม่ปรากฏหลกัฐานปี
ก่อสร้างสิม กรมศิลปากรประกาศขึ 	นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื�อวนัที� 29 สิงหาคม พ.ศ. 2537 
และทําการบรูณะซอ่มแซมในปี พ.ศ. 2554 
  แผนผัง ลกัษณะทั�วไปของสิมวดับ้านนาควายเป็นสิมทึบก่ออิฐถือปนู ขนาดเล็ก
กะทัดรัด มีแผนผังรูปสี�เหลี�ยมผืนผ้า ขนาด 3 ห้อง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ทางขึ 	นมีเพียง
ด้านหน้าด้านเดียว มีมุขโถงด้านหน้า เสาด้านหน้ามี 2 ต้นรองรับโครงสร้างหลงัคา ลกัษณะเป็น
เสาไม้กลม ในสว่นของมขุด้านหน้ามีพนกัล้อมรอบ ตรงกลางพนกัด้านหน้าเว้นช่องว่างสําหรับทาง
ขึ 	นและมีบนัไดอยู่ด้านหน้า ภายในมีฐานชกุชีเป็นแท่นสี�เหลี�ยมยาวติดกับผนงัด้านหลงั ด้านหน้า
สิมมีเพิงต่อออกมา (ภาพที� 43, แผนผงัที� 4) การสร้างเพิงต่อออกมาด้านหน้าน่าจะเป็นงานสร้าง
ต่อเติมในภายหลัง โดยพิจารณาจากภาพถ่ายเก่าที�แสดงให้เห็นส่วนการต่อเติมฐานและเพิง
ด้านหน้า หรืออาจเป็นไปได้ว่าการสร้างเพิงด้านหน้ามีมาแล้วตั 	งแตก่ารสร้างสิม เพื�อให้สอดคล้อง
กบัการใช้งาน เชน่ การรองรับญาตโิยมผู้หญิง ซึ�งไม่สามารถเข้าไปภายในสิมได้ โดยการทําเพิงตอ่
จากอาคารเป็นลกัษณะที�นิยมมากในการสร้างอาคารพื 	นถิ�นในภาคอีสาน เรียกว่า “เกย” เช่น เกย
ตอ่เล้าข้าว13  
  องค์ประกอบสถาปัตยกรรมและการตกแต่ง 
  ส่วนล่าง: ส่วนฐาน ฐานเป็นบวังอนแบบล้านช้าง ลกัษณะฐานมีความเรียบง่าย
และดบูึกบึนเช่นเดียวกับฐานสิมวดับ้านตําแย ประกอบด้วยฐานล่างสุดเป็นฐานเขียงซ้อนกัน 3 
ฐาน ถดัขึ 	นไปเป็นฐานบวัความ ท้องไม้คาดลกูแก้วอกไก่ ถดัขึ 	นไปเป็นบวัหงายและตอ่ด้วยบวัควํ�า 
โดยไมมี่ท้องไม้คั�น และจบด้วยเส้นรองรับผนงัสิม ลกัษณะลวดบวัทั 	งหมดสะบดัปลายงอน (ภาพที� 
44) 
  สว่นกลาง: ผนงัสิม ผนงัด้านข้างทั 	งสองด้านมีการเจาะช่องหน้าตา่งด้านช่องละ 1 
ช่อง หน้าต่างเป็นหน้าต่างไม้ไม่มีลวดลายตกแต่ง ผนังด้านหลังก่อทึบทั 	งหมด ผนังด้านหน้ามี

                                                           

 13 สวุิทย์ จิระมณี, “สถาปัยกรรมพื 	นถิ�นอีสาน (สายวฒันธรรมไทย – ลาว),” เอกสารประกอบการ
ประชมุทางวชิาการ เรื�องความหลากหลายของเรือนพื 	นถิ�นไทย เมื�อวนัที� 22 – 23 มิถนุายน 2543 มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 221.  
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ประตทูางเข้าตรงกลาง 1 ชอ่ง ประตเูป็นประตไูม้ไมมี่ลวดลายตกแตง่เช่นเดียวกบัหน้าตา่ง ผนงัทั 	ง
ด้านในและด้านนอกมีภาพจิตรกรรมเลา่เรื�องพทุธประวตั ิ
  ส่วนบน: โครงสร้างหลงัคา เป็นหลงัคาทรงจั�วมีเพียงชั 	นเดียว เดิมหลงัคาสิมมุง
ด้วยแป้นเกล็ด ปัจจบุนัมงุด้วยกระเบื 	องดนิเผา 
  จากรูปแบบหลงัคาที�ไมมี่การแอน่ลาดที�สว่นปลายอยา่งสิมวดับ้านตําแย แสดงให้
เห็นถึงแนวคิดของช่างผู้ช่างที�รับอิทธิพลภาคกลางในส่วนของหลงัคาอย่างเต็มรูปแบบ โครงสร้าง
หลงัคาที�แตกตา่งกนัระหวา่งสิมวดับ้านตําแยกบัสิมวดับ้านนาควายแสดงให้เห็นถึงความอิสระของ
ชา่งผู้สร้างในสิมกลุม่ฝีมือชา่งพื 	นบ้าน 
  แป้นลม แป้นลมมีลกัษณะเป็นแผ่นไม้เรียบตรงทอดตวัยาวตามแนวหลงัทรงจั�ว 
เรียกว่า “ตวัรวย” และมีการประดบัด้วยใบระกา การทําแป้นลมที�ไม่มีนาคสะดุ้งอย่างภาคกลาง 
แตมี่การตกแตง่ด้วยชอ่ฟ้าและหางหงส์แบบภาคกลาง แสดงให้เห็นรูปแบบการสร้างงานศิลปกรรม
พื 	นบ้านของสิมอีสาน   
  โหง่ เป็นไม้สลัก มีรูปแบบอย่างช่อฟ้าในสถาปัตยกรรมไทยภาคกลาง แต่มี
ลกัษณะสะบดัโค้งที�สว่นปลายมากกวา่ แสดงถึงรูปแบบเฉพาะของงานช่างพื 	นบ้านและงานช่างใน
วฒันธรรมล้านช้างที�มีเอกลกัษณ์ในเรื�องของความออ่นช้อยและโค้งงอน (ภาพที� 45)  
  คนัดก เป็นคันดกสลักไม้ มีรูปแบบอย่างหางหงส์ในสถาปัตยกรรมภาคกลาง
(ภาพที� 45) 
  สีหน้าหรือหน้าบนั เป็นหน้าบนัแบบกรอบขื�อลายลายไม้ตั 	ง ซึ�งเป็นรูปแบบหน้า
บนัที�พบในเรือนพื 	นถิ�นภาคอีสาน (ลายเส้นที� 2) 
  แขนนางหรือคนัทวย ประดบัอยู่ผนังสิมทั 	งสองด้าน ด้านละ 5 ตวั เป็นคนัทวย
แบบไม้แผง มีลักษณะเป็นแผ่นสี�เหลี�ยมยาว บริเวณส่วนกลางตกแต่งด้วยลายกาบบนและกาบ
ลา่ง สว่นบนและสว่นลา่งสลกัเป็นลวดบวัควํ�าและบวัหงาย (ภาพที� 46) การทําคนัทวยแบบไม้แผง
เป็นเอกลกัษณ์ของศลิปะพื 	นบ้านอีสานที�มีลกัษณะคอ่นข้างหนาหนกั ในเขตเมืองอบุลราชธานีพบ
เชน่กนัที�สิมวดัมณีวนาราม (หลงัเก่า) 
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ภาพที� 43 สิมวดับ้านนาควาย อําเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี 
 
 
 
 
 
 

 
ลายเส้นที� 5 ผงัพื 	นสิมวดับ้านนาควาย 
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ภาพที� 44 ฐานสิมวดับ้านตําแย 
 
 
 

 
ภาพที� 45 โหง่และหางหง์ สิมวดับ้านนาควาย 
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ลายเส้นที� 6 เรือนพื 	นถิ�นภาคอีสาน  
ที�มา: ธาดา สุทธิธรรม, “บ้านพกัอาศยัในชนบทอีสาน แถบลุ่มนํ 	าชี,” เอกสารประกอบการประชุม
ทางวิชาการ เรื�องความหลากหลายของเรือนพื 	นถิ�นไทย เมื�อวันที� 22 – 23 มิถุนายน 2543 
มหาวิทยาลยัศลิปากร, 237. 
 
 
 

 
ภาพที� 46 คนัทวย สิมวดับ้านนาควาย 
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 สิมพื 	นบ้านในเขตเมืองอุบลราชธานีโดยรวมทั 	ง 4 หลงั แสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์กับ
อิทธิพลศิลปะลาวที�ถูกถ่ายเทมาพร้อมกบักลุ่มคนที�อพยพเคลื�อนย้ายจากเมืองเวียงจนัทน์เข้ามา
ตั 	งบ้านแปงเมืองก่อตั 	งเมืองอุบลราชธานี แม้ว่ารูปแบบสิมจะแสดงถึงอิทธิพลของศิลปะลาวเป็น
หลกั แตจ่ะเห็นได้วา่รูปแบบสิมพื 	นบ้านมีการคลี�คลายและพฒันามาสู่รูปแบบพื 	นบ้าน ซึ�งมีรูปแบบ
ผสมผสานธรรมเนียมประเพณีดั 	งเดมิกบัอิทธิพลจากภาคกลางได้อยา่งลงตวัและงดงาม  
 จากการศกึษาและพิจารณารูปแบบสิมพื 	นบ้านทั 	ง 4 หลงัผู้ศกึษาได้ทําการจดักลุ่มสิมโดย
วิเคราะห์รูปแบบแผนผงั องค์ประกอบสถาปัตยกรรมและการตกแต่ง สามารถจําแนกสิมพื 	นบ้าน
ในเขตอําเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานีออกเป็น  2  กลุม่  คือ  สิมพื 	นบ้านอิทธิพลรัตนโกสินทร์และ
สิมพื 	นบ้านฝีมือชา่งพื 	นบ้าน โดยมีรายละเอียดกลา่วสรุปดงันี 	 
 
กลุ่มที� 1 สิมพื �นบ้านอิทธิพลรัตนโกสินทร์  
 สิมกลุม่นี 	มีรูปแบบผสมผสานระหวา่งความเป็นพื 	นบ้านกบัรูปแบบงานศิลปกรรมจากภาค
กลาง เป็นสิมขนาดเล็กในผงัสี�เหลี�ยมผืนผ้า มีชดุฐานบวังอนแบบล้านช้าง ลกัษณะเป็นฐานหนาดู
บกึบนึและมีการตกแตง่ตามรูปแบบงานพื 	นถิ�นในภาคอีสาน ซึ�งเป็นงานสืบทอดจากศิลปกรรมล้าน
ช้าง แต่มีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมและการตกแต่งบางส่วนตามรูปแบบศิลปกรรมทางภาค
กลาง เช่น การสร้างหลงัคาทรงจั�วสงู การตกแต่งสีหน้าด้วยลวดลายอย่างอุโบสถภาคกลาง เป็น
ต้น สิมกลุม่นี 	พบตามวดัในเขตพื 	นที�ชมุชนเมืองที�เคยเป็นหวัเมืองสําคญัมาก่อนและอาจกล่าวได้ว่า
เป็นกลุ่มงานช่างหลวงของศิลปกรรมภาคอีสาน สิมกลุ่มนี 	ที�ยังคงเหลือในปัจจุบนัในเขตอําเภอ
เมืองอบุลราชธานี ได้แก่ สิมวดัแจ้ง 
 การกาํหนดอายุการสร้าง 
 จากการค้นข้อมลูด้านเอกสารพบว่าหลกัฐานแรกสร้างของสิมกลุ่มนี 	ในเมืองอบุลราชธานี
อยู่ที�สิมวดัมณีวนาราม (วดัป่าน้อย) ซึ�งปัจจุบนัถูกรื 	อถอนทิ 	งหมดแล้ว จากประวตัิการสร้างกล่าว
ว่า วดัป่าน้อยสร้างขึ 	นในปี พ.ศ. 2332 โดยอุปฮาดกํ�า14 จากภาพถ่ายเก่าของสิมวดัมณีวนาราม
เมื�อนํามาเปรียบเทียบกบัรูปแบบสิมวดัแจ้งพบว่ามีรูปแบบคล้ายคลึงกนั แต่สิมวดัมณีวนารามมี
การตกแต่งที�ประณีตมากกว่าสิมวัดแจ้ง ซึ�งเริ�มคลี�คลายรูปแบบสู่ความเป็นพื 	นบ้าน และจาก
หลกัฐานการสร้างสิมวดัแจ้งที�ปรากฏในพระราชฎีกาทา กมโลบนัทึกไว้ว่า “ภายหลงัการสร้างพระ
ประทานแล้วจงึสร้างสิม ในราวปี พ.ศ. 2455  โดยมีผู้ อํานวยการสร้างสิม คือ ญาท่านเพ็ง”  ดงันั 	น

                                                           

 14 วิโรฒ ศรีสโุร, สมิอีสาน (กรุงเทพฯ: มลูนิธิโตโยต้า, 2536), 39. 

   ส
ำนกัหอ
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สิมพื 	นบ้านอิทธิพลรัตนโกสินทร์จงึนา่จะมีอายกุารสร้างอยูใ่นชว่งราวต้นพทุธศตวรรษที� 24 เป็นต้น
มา 
 รูปแบบงานศิลปกรรม 
 สิมกลุม่นี 	เป็นสิมพื 	นบ้านขนาดเล็ก มีการตกแตง่ลวดลายและองค์ประกอบสถาปัตยกรรม
ที�มีความละเอียดประณีตและอ่อนช้อย รูปแบบศิลปกรรมของสิมกลุ่มนี 	ปรากฏทั 	งรูปแบบอิทธิพล
ศลิปะรัตนโกสินทร์และอิทธิพลศลิปะลาว ดงันี 	 
 รูปแบบอิทธิพลศิลปะลาว ลกัษณะสําคญัที�บ่งบอกถึงรูปแบบศิลปะลาว คือ ชุดฐานบวั
งอนแบบล้านช้าง การแบง่สดัส่วนพื 	นที�ของสีหน้า การทําแป้นลมที�ทอดยาวตามทรงหลงัคาไม่มี
การทํานาคสะดุ้ง การตกแต่งด้วยฮังผึ 	งและโหง่ คนัดก แขนนางรูปพญานาคที�แสดงถึงรูปแบบ
ศิลปะลาวอย่างชัดเจน การปรากฏอิทธิพลศิลปะลาวสอดคล้องกับกลุ่มคนและประวัติความ
เป็นมาของเมืองอบุลราชธานีที�วา่ ในสมยัพระเจ้าสิริบญุสาร พระตาพระวอได้เกิดความขดัแย้งกบั
พระเจ้าสิริบญุสารจึงอพยพไพร่พลจากเมืองเวียงจนัทน์มาตั 	งถิ�นที�เมืองหนองบวัลุ่มภู ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2321 พระประทมุคําพงได้อพยพพาไพร่พลชาวเวียงจนัทน์มาก่อตั 	งเมืองใหมที่�ดงอู่ผึ 	ง ซึ�งก็คือ
เมืองอบุลราชธานีในปัจจบุนั จะเห็นได้วา่กลุม่คนในพื 	นที�เมืองอบุลราชธานีเป็นกลุ่มคนในเชื 	อสาย
วัฒนธรรมลาว (เวียงจันทน์) ดังนั 	นงานศิลปะสถาปัตยกรรมจึงปรากฏรูปแบบศิลปะลาว
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในงานศลิปกรรมเนื�องในศาสนา 
 รูปแบบอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์ ในส่วนของอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์พบในส่วน
โครงสร้างหลงัคาที�มีลกัษณะเป็นหลงัคาทรงจั�วตรงไมอ่อ่นโค้ง รวมถึงการประดบัด้วยใบระกาแบบ
ศิลปะทางภาคกลาง และการทําหน้าบนัแบบอย่างอุโบสถภาคกลาง เช่น การทําหน้าบนัรูปพระ
อินทร์ทรงช้างเอราวณั ดงัที�ปรากฏบนหน้าบนัสิมวดัแจ้ง การปรากฏรูปแบบศิลปะรัตนโกสินทร์
สมัพนัธ์กับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในช่วงสมัยรัชกาลที� 4 ที�มีการเผยแพร่นิกายธรรมยุติจาก
กรุงเทพฯ เข้ามายงัหวัเมืองสําคญัของภาคอีสาน เช่น ในปี พ.ศ. 2394 พระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลที� 4 โปรดเกล้าให้พระพนฺ ธุโล (ดี) และพระเทวธมฺมี (ม้าว) ไปสร้างวดัที�เมือง
อบุลราชธานี คือ วดัสปัุฏนาราม ซึ�งเป็นวดัธรรมยตุวิดัแรกในภาคอีสาน และตอ่มาในสมยัรัชกาลที� 
5 ทรงทําการปฏิรูปการปกครองประเทศสยามและมีการส่งข้าหลวงจากกรุงเทพฯ เข้ามาสําเร็จ
ราชการในภาคอีสาน ทําให้เกิดการถ่ายเทรูปแบบงานศิลปกรรมแบบรัตนโกสินทร์เข้าสู่อีสาน จึง
ปรากฏรูปแบบอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์ตามงานศิลปกรรมต่างๆ และสิ�งสําคญัอย่างยิ�งในการ
ปฏิรูปการปกครองทรงโปรดเกล้าฯ ในมีการปฏิรูปพระศาสนาร่วมด้วย เนื�องจากทรงเห็นว่าสถาบนั
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ศาสนามีฐานะเป็นทั 	งผู้ นําและศูนย์รวมจิตใจของชาวอีสาน ส่วนนี 	มีผลกระทบอย่างมากต่อ
รูปแบบสถาปัตยกรรมพื 	นถิ�นอีสานโดยเฉพาะสถาปัตยกรรมเนื�องในศาสนาดงัปรากฏในรูปแบบ 
สิมพื 	นบ้าน รูปแบบอโุบสถหรือสิมแบบภาคกลางในเมืองอบุลราชธานีปรากฏการสร้างแรกเริ�มที�วดั
ทุ่งศรีเมือง สร้างขึ 	นโดยพระอริยวงศ์ (สุ้ ย) ผู้ เดินทางไปเรียนพระปริยัติธรรมสํานักวัดสระเกศ 
กรุงเทพฯ ในชว่งต้นรัชสมยัรัชกาลที� 4 จงึมีการรับรูปแบบงานศิลปกรรมแบบภาคกลางนํามาสร้าง
งาน รวมทั 	งในสมยัที�พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์เข้ามารับตําแหน่งข้างหลวง
ตา่งพระองค์ที�เมืองอบุลได้มีคําสั�งบูรณะอโุบสถวดัทุ่งศรีเมืองตามรูปแบบงานช่างภาคกลาง โดย
รูปแบบอุโบสถวดัทุ่งศรีเมืองเป็นอาคารทรงสงูมีโครงสร้างหลงัแบบจั�วทรงสูงซ้อนกนั 3 ตบั ลด 1 
ชั 	น ประดับด้วยเครื�องลํายอง ซึ�งประกอบช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์และนาคสะดุ้ งตามรูปแบบ
หลังคาอุโบสถทางภาคกลาง หน้าบนัเป็นหน้าบันปิดทองประดบักระจกรูปพระอินทร์ทรงช้าง
เอราวณั (ภาพที� 2) ซึ�งเป็นรูปแบบที�สร้างตามคติและเทคนิคในศิลปะรัตนโกสินทร์ ดงันั 	นจึงอาจ
เป็นไปได้ว่ารูปแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ที�ปรากฏบนสิมพื 	นบ้านกลุ่มนี 	ได้รับอิทธิพลผ่านมาจาก
อโุบสถวดัทุง่ศรีเมือง 
 และอาจเป็นไปได้ว่ารูปแบบอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์ที�ปรากฏในสิมกลุ่มนี 	ได้รับผ่านมา
จากเมืองเวียงจนัทน์ เนื�องจากว่ารูปแบบอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์พบในสิมเมืองเวียงจนัทน์ด้วย
เช่นกัน จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์อาณาจกัรลาวอยู่ภายใต้การปกครองของสยามตั 	งแต่สมัย
รัชกาลที� 1 ทําให้อิทธิพลรัตนโกสินทร์ปรากฏในงานศิลปกรรมลาว และได้มีบทบาทมากขึ 	นในช่วง
สมยัรัชกาลที� 4 และรัชกาลที� 5 
 แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าสิมกลุ่มนี �มีความใกล้ชิดกับรูปแบบศิลปะลาวค่อนข้างมาก 
แต่เมื�อพิจารณาและวิเคราะห์ตามประวัติความเป็นมาของกลุ่มคนในพื �นที�ที� เป็นคนลาว
เวียงจันทน์ โดยการอพยพของกลุ่มพระวอพระตาเข้ามาตั �งรกรากในดินแดนอีสานเป็น
ช่วงสมัยกรุงธนบุรี จึงไม่น่าเป็นไปได้ที�จะมีการรับรูปแบบมาจากเมืองเวียงจันทน์ ดังนั�น
รูปแบบอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์ที�ปรากฏบนสิมกลุ่มนี �น่าจะได้รับรูปแบบผ่านมาจาก
อุโบสถวัดทุ่งศรีเมือง  
 นอกจากความสัมพันธ์ระหว่างงานศิลปกรรมภาคอีสานกับศิลปะลาวและศิลปะ
รัตนโกสินทร์ รูปแบบสิมกลุ่มนี 	ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของศิลปะอีสานกับศิลปะทาง
ภาคเหนือของไทย ซึ�งได้รับการถ่ายทอดผ่านเมืองหลวงพระบางสู่เมืองเวียงจันทน์และเข้ามาสู่
ดนิแดนภาคอีสาน ดงัปรากฏในการสร้างแขนนางรูปพญานาคที�มีความสมัพนัธ์กบัการสร้างหชู้าง
รูปตวัลวงในศิลปะล้านนา และการสร้างราวบันไดรูปพญานาค สะท้อนให้เห็นถึงคติความเชื�อ
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เกี�ยวกับพญานาคที�ปรากฏในงานสถาปัตยกรรมเนื�องในศาสนาของวฒันธรรมล้านช้าง ล้านนา
และภาคอีสาน  
 นอกจากนี 	สิมพื 	นบ้านกลุม่นี 	ยงัแสดงให้เห็นถึงเอกลกัษณ์เฉพาะของงานพื 	นบ้านอีสาน ซึ�ง
ปรากฏในส่วนองค์ประกอบตกแต่งสถาปัตยกรรม คือ ส่วนของโหง่และคนัดกรูปพญานาคที�ส่วน
หวัของพญานาคมีการสลกัครีบ ลกัษณะปลายงอนและส่วนปลายของโหง่มีการทําปลายหยกัคด
โค้งไปมาอยา่งงดงาม  
 จากการพบการสร้างสิมกลุ่มนี 	ที�ปรากฏในเขตชมุชนเมืองที�เคยเป็นหวัเมืองสําคญัในอดีต 
แสดงให้เห็นว่าสิมกลุ่มนี 	ถูกสร้างขึ 	นในวดัสําคญัของเมืองและเป็นวดัที�สร้างโดยเจ้านายเชื 	อสาย
เวียงจันทน์ที�เข้ามาสร้างบ้านแปลงเมืองก่อตั 	งเมืองอุบลราชธานี ตามประเพณีของผู้ คนใน
วัฒนธรรมล้านช้างเมื�อมีการก่อตั 	งบ้านเมืองต้องมีการสร้างวัดขึ 	นคู่กับเสมอ ทําให้รูปแบบ
ศิลปกรรมมีความสมัพนัธ์กับศิลปะลาวและประเพณีวฒันธรรมล้านช้างเช่นเดียวกับรูปแบบการ
ปกครองที�ยงัคงยดึระบบการปกครองแบบอาญาสี� 
 
กลุ่มที� 2 สิมพื �นบ้านฝีมือช่างพื �นบ้าน 
 สิมกลุ่มนี 	พบในเขตพื 	นที�ชุมชนรอบนอกตวัเมือง โดยเกิดขึ 	นพร้อมกับการขยายตวัของ
ชมุชนจากชมุชนเมืองไปสู่การตั 	งหมู่บ้านรอบนอกหรือชมุชนชนบท การเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กและ
มีผู้ นําเป็นชาวบ้านหรือพระสงฆ์ในท้องถิ�น ทําให้เกิดการสร้างงานที�สอดคล้องกับการเป็นชุมชน
ขนาดเล็ก มีความเรียบง่ายสมถะและเพียงพอเหมาะสมกบัหน้าที�การใช้งานเพียงเท่านั 	น  สิมกลุ่ม
นี 	 ได้แก่ สิมวดับรูพาราม สิมวดับ้านตําแยและสิมวดับ้านนาควาย 
 การกาํหนดอายุการสร้าง 
 การกําหนดอายกุารสร้างสิมกลุ่มนี 	มีหลกัฐานปรากฏคอ่นข้างชดัเจน คือ จารึกอกัษรไทย
น้อยภาษาอีสานผสมภาษาบาลีบนผนงัด้านนอกเหนือประตทูางเข้าสิมวดับ้านตําแยระบุถึงการ
สร้างสิม โดยกล่าวว่าผู้สร้างสิมหลงันี 	 คือ ญาคทูา สมเด็จชาดา ภิกษุ สามเณรและอบุาสก สร้าง
เสร็จเมื�อปี พ.ศ. 2417 อีกทั 	งดงัที�กลา่วในข้างต้นวา่สิมพื 	นบ้านกลุม่นี 	พบการสร้างตามชมุชนชนบท
ที�ขยายตวัออกจากชมุชนเมือง ดงัเชน่ในประวตัคิวามเป็นมาของหมู่บ้านนาควายว่า หมู่บ้านควาย
ก่อตั 	งหลงัการสร้างเมืองอุบลราชธานี โดยชาวบ้านได้ออกมาหาพื 	นที�เกษตรกรรมใกล้แหล่งนํ 	า 
แรกเริ�มมีเพียงสิบกว่าหลงัคาเรือน ตอ่มาเมื�อมีการอพยพเข้ามาอยู่มากขึ 	นชาวบ้านได้สร้างวดัขึ 	น
ในหมูบ้่านเมื�อปี พ.ศ. 2410 เรียกชื�อวา่ “วดับ้านนาควาย” ดงันั 	นจงึกําหนดอายสุิมกลุ่มนี 	อยู่ในช่วง
ต้นพทุธศตวรรษที� 25 เป็นต้นมา 
 รูปแบบงานศิลปกรรม 
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 รูปแบบของสิมกลุ่มนี 	เป็นสิมขนาดเล็กกะทดัรัดและเรียบง่าย มีการผสมผสานทั 	งอิทธิพล
ศลิปะรัตนโกสินทร์และอิทธิพลศลิปะลาวเชน่เดียวกบัสิมกลุ่มแรก แตรู่ปแบบสิมกลุ่มนี 	มีความเป็น
พื 	นบ้านมากกว่าอย่างเห็นได้ชดั การคลี�คลายสู่ความเป็นงานช่างพื 	นบ้านแรกเริ�มปรากฏที�สิมวดั
บรูพารามที�มีการลดทอนเสาด้านหน้าเหลือเพียง 3 ต้น และเปลี�ยนแปลงมาสู่สิมวดับ้านนาควาย
และสิมวดับ้านตําแยที�สร้างเสาด้านหน้าเหลือเพียง 2 ต้น และตดัทอนงานตกแตง่ที�วิจิตรฟุ่ มเฟือย
ออกไป เช่น การไม่ประดบัฮงัผึ 	งและการสร้างหน้าบนัแบบเรือพื 	นถิ�นในภาคอีสาน อีกทั 	งลกัษณะ
และรูปแบบสิมกลุ่มนี 	ดหูนาบึกบึนและไม่มีความประณีตอ่อนช้อย ซึ�งเป็นเอกลกัษณ์ของสิมพื 	น
บ้านภาคอีสาน นอกจากนี 	การก่อแท่นสี�เหลี�ยมผืนผ้ายาวติดแนวผนังด้านหลังของสิมเพื�อใช้
สําหรับวางพระพทุธรูป แสดงให้เห็นถึงรูปแบบเอกลกัษณ์ของสิมพื 	นบ้านอีสานอยา่งชดัเจน 
 รูปแบบอิทธิพลศิลปะลาว รูปแบบงานศิลปะลาวในส่วนของชุดฐานบวังอนแบบล้านช้าง
และคนัทวยรูปพญานาค ซึ�งสอดคล้องกับกลุ่มคนในพื 	นที�ที�มีเชื 	อสายจากลาวเวียงจนัทน์ ดงันั 	น
การสร้างงานจึงยงัยึดตามรูปแบบในวฒันธรรมและความเชื�อดั 	งเดิมที�สืบทอดมาตั 	งแตส่มยับรรพ
บรุุษ 
 รูปแบบอิทธิพลศลิปะรัตนโกสินทร์ อิทธิพลศลิปะรัตนโกสินทร์ของสิมกลุ่มนี 	มีความเดน่ชดั
ขึ 	น โดยเฉพาะในส่วนโครงสร้างหลงัคาที�มีการประดบัด้วยช่อฟ้า ใบระกาและหางหงส์แบบภาค
กลางแทนที�รูปแบบโหง่และคนัดกรูปพญานาคในศิลปะลาวอย่างเช่นในสิมกลุ่มแรก การปรากฏ
รูปแบบอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์ที�เดน่ชดัมากขึ 	นสมัพนัธ์กบัการเข้ามาของอิทธิพลภาคกลางใน
ด้านการปกครอง รวมทั 	งการเดินทางไปศึกษาพระธรรมที�กรุงเทพฯ ของพระสงฆ์  ทําให้เกิดการ
ถ่ายเทรูปแบบงานศลิปกรรมแบบภาคกลางเข้าสู่ภาคอีสาน ดงันั 	นจึงเป็นไปได้ว่าช่างพื 	นบ้านหยิบ
ยืมรูปแบบศิลปกรรมเข้ามาใช้กับการสร้างสรรค์งาน ซึ�งสะท้อนให้เห็นความมีอิสระในการสร้าง
งานของช่างพื 	นบ้านที�มีแบบแผนแน่นอนตายตวั แตอ่ย่างไรก็ตามสิมพื 	นบ้านกลุ่มนี 	ยงัคงแสดงให้
เห็นถึงเอกลกัษณ์ของงานพื 	นบ้านอีสานอย่างงดงานในฐานะของสิมพื 	นบ้านอนัทรงคณุคา่และมี
เสนห์่ของงานชา่งพื 	นถิ�นอีสาน 
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บทที� 4 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

 สิมพื 	นบ้านในเขตเมืองอุบลราชธานีแสดงถึงความสมัพนัธ์ที#สอดคล้องกับอิทธิพลศิลปะ
ลาวที#ถูกถ่ายเทมาพร้อมกับกลุ่มคนที#อพยพเคลื#อนย้ายจากเมืองเวียงจนัทน์เข้ามาตั 	งบ้านเมือง
เมืองอบุลราชธานี แม้ว่ารูปแบบสิมมีลกัษณะที#แสดงถึงอิทธิพลของศิลปะลาวเป็นหลกั จะเห็นได้
วา่รูปแบบสิมพื 	นบ้านมีการคลี#คลายและพฒันามาสู่รูปแบบพื 	นบ้าน ดงัที#เห็นได้จากรูปแบบสิมทั 	ง 
4 หลงัที#ทําการศกึษา ซึ#งมีรูปแบบที#ผสมผสานธรรมเนียมประเพณีดั 	งเดิมกบัอิทธิพลจากภาคกลาง
ได้อย่างลงตัวและงดงาม จากการศึกษาพบว่าสิมพื 	นบ้านที# มีอายุเก่าแก่ที#สุดในเขตเมือง
อบุลราชธานี (ที#ยงัคงสภาพในปัจจุบนั) คือ สิมพื 	นบ้านกลุ่มอิทธิพลรัตนโกสินทร์ มีอายุการสร้าง
ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที# 24 รูปแบบของสิมกลุ่มนี 	ปรากฏทั 	งอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์และ
อิทธิพลศิลปะลาว การปรากฏรูปแบบศิลปะลาวบนสิมพื 	นบ้านเกิดจากการสืบทอดรูปแบบ ความ
เชื#อ ประเพณีวฒันธรรมของชาวอีสานในการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรม ซึ#งสอดคล้องกบัประวตัิ
ความเป็นมาของกลุม่คนและการก่อตั 	งเมืองอบุลราชธานี  ซึ#งเป็นกลุ่มชาวลาวเวียงจนัทน์ที#อพยพ
เคลื#อนย้ายเข้ามาตั 	งรกรากเมื#อครั 	งสมัยพระตอพระวอในราวพุทธศตวรรษที# 24 และจะเห็นว่า
รูปแบบของสิมมีความสัมพันธ์กับผู้ สร้างที#เป็นกลุ่มเจ้านายสายเวียงจนัทน์ที#อพยพเข้ามาสร้าง
เมืองอุบลราชธานี ทําให้รูปแบบงานศิลปกรรมมีความสมัพนัธ์กับศิลปะลาวที#ยังคงรูปแบบตาม
ประเพณีงานชา่งในวฒันธรรมล้านช้าง ในส่วนของรูปแบบอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์ที#ปรากฏบน
สิมพื 	นบ้านกลุ่มนี 	เป็นการรับรูปแบบงานศิลปกรรมผ่านมาจากวดัทุ่งศรีเมือง ซึ#งเป็นวดัแรกเริ#มที#มี
การสร้างตามรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบกรุงเทพฯ ในเมืองอุบลราชธานี การปรากฏรูปแบบงาน
ช่างจากภาคกลางซึ#งเป็นเรื#องแปลกใหม่ทําให้เกิดการหยิบรูปแบบศิลปะรัตนโกสินทร์สร้างงาน
ศลิปกรรมพื 	นบ้าน  
 จากรูปแบบที#มีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบังานศิลปะลาวได้คลี#คลายมาสู่การเป็นงานศิลปะ
พื 	นบ้านอย่างสมบูรณ์ ซึ#งเกิดขึ 	นพร้อมกับการขยายตัวของชุมชนจากชุมชนเมืองไปสู่การตั 	ง
หมู่บ้านรอบนอกหรือชมุชนชนบท การเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กและมีผู้ นําเป็นชาวบ้านหรือพระสงฆ์
ในท้องถิ#น ทําให้เกิดการสร้างงานที#สอดคล้องกับการเป็นชมุชนขนาดเล็ก มีความเรียบง่ายสมถะ
และพอเพียงเหมาะกับการใช้งาน ดงัจะเห็นได้สิมพื 	นบ้านกลุ่มฝีมือช่างพื 	นบ้าน การคลี#คลายสู่
ความเป็นพื 	นบ้านแรกเริ#มเกิดขึ 	นที#สิมวดับรูพารามที#มีการลดทอนจํานวนเสาด้านหน้าเหลือเพียง 3 
ต้น และเปลี#ยนแปลงมาสูส่ิมวดับ้านนาควายและสิมวดับ้านตําแยที#สร้างเสาด้านหน้าเหลือเพียง 2 
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ต้น และตดัทอนงานตกแตง่ที#วิจิตรฟุ่ มเฟือยออกไป เช่น การไม่ประดบัฮงัผึ 	งและการสร้างหน้าบนั
แบบเรือนพื 	นถิ#นภาคอีสานเพียงเท่านั 	น นอกจากรูปแบบความเป็นพื 	นบ้านที#เรียบง่ายสิมกลุ่มนี 	ยงั
ปรากฏรูปแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ผสมผสานร่วมกับรูปแบบศิลปะลาว ซึ#ง เป็นรูปแบบ
ศลิปวฒันธรรมดั 	งเดิมของผู้คนในท้องถิ#น ลกัษณะการสร้างงานโดยไม่คํานึงถึงแบบแผนที#ตายตวั
ดงัปรากฏในสิมพื 	นบ้านกลุ่มนี 	 สะท้อนให้เห็นถึงความมีอิสระในการสร้างสรรค์งานและยงัสะท้อน
ถึงภูมิปัญญาของช่างพื 	นบ้านที#เน้นถึงการพึ#งพาผสมผสานงานศิลปกรรม สงัคมและธรรมชาติอยู่
ร่วมกันอย่างลงตวั แม้ว่าสิมพื 	นบ้านมีการหยิมยืมรูปแบบงานศิลปกรรมแบบภาคกลางมาสร้าง
งาน แตส่ิมพื 	นบ้านเหลา่นี 	ยงัแสดงให้เห็นถึงเอกลกัษณ์ของงานพื 	นบ้านอีสานอย่างงดงามในฐานะ
ของสิมพื 	นบ้านอนัทรงคณุคา่และมีเสนห์่ของงานชา่งพื 	นถิ#นอีสาน 
  
ข้อเสนอแนะ 
 สถาปัตยกรรมที#มีชื#อเรียกว่า “สิมพื 	นบ้าน” เป็นเอกลักษณ์และแสดงออกถึงคณุค่าของ
ความเป็นพื 	นถิ#นภาคอีสาน แต่ปัจจุบนัสิมพื 	นบ้านในหลายๆ พื 	นที#ถูกทําลายและมีจํานวนลดลง
อย่างมากและบางหลงัถกูปล่อยให้ชํารุดเสียหายตามกาลเวลา ดงันั 	นสิมพื 	นบ้านจึงควรได้รับการ
อนุรักษ์เป็นอย่างยิ#ง ในการหาแนวทางการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื 	นบ้านจําเป็นต้องรู้คณุค่าของ
สิ#งเหล่านั 	นก่อน ดงันั 	นเนื 	อหาในบทนี 	จึงกล่าวถึงการเปลี#ยนแปลงที#เกิดขึ 	นกับสิมพื 	นบ้าน คณุค่า
และแนวทางการอนรัุกษ์สิมพื 	นบ้าน โดยผู้ศกึษาวิเคราะห์ภาพรวมโดยทั#วไปของสิมพื 	นบ้านในภาค
อีสานไมเ่ฉพาะในพื 	นที#กรณีศกึษา เพื#อให้เห็นภาพที#ชดัเจนและเป็นประโยชน์ตอ่การอนรัุกษ์ตอ่ไป
ในอนาคต 
 การเปลี�ยนแปลงของสิมพื �นบ้าน 
 ปัจจบุนัสิมพื 	นบ้านภาคอีสานเกิดการเปลี#ยนแปลง 2 ประเด็นหลกั คือ การเปลี#ยนแปลง
ด้านรูปแบบสถาปัตยกรรมและการเปลี#ยนแปลงด้านหน้าที#การใช้สอย ดงันี 	 

1. การเปลี#ยนแปลงด้านรูปแบบสถาปัตยกรรม 
  1.1 การรื 	อทิ 	งเพื#อสร้างใหม่ สิมพื 	นบ้านหลายๆ หลังในภาคอีสานถูกรื 	อทิ 	งเพื#อ
สร้างอุโบสถแบบใหม่ สืบเนื#องมาจากเงื#อนไขและข้อกําหนดของรัฐที#ต้องการนําพาประเทศไปสู่
การรวมศนูย์อํานาจสู่ส่วนกลางอย่างเป็นระเบียบ เพื#อสร้างชาตินิยมให้กับประเทศ ดงัปรากฏใน
สมยัจอมพล ป.พิบูลสงครามมีมติให้มีการออกแบบอโุบสถแบบมาตรฐาน พ.ศ. 2483 ซึ#งรู้จกักัน
ในชื#อว่า อุโบสถแบบ ก. ข. ค. เพื#อเป็นเครื#องแสดงวัฒนธรรมของชาติ และให้มีการแจกจ่าย
รูปแบบอโุบสถมาตรฐานไปยงัตา่งจงัหวดัของประเทศไทย ส่งผลให้สิมพื 	นบ้านตามวดัชนบทถกูรื 	อ
ถอนเพื#อสร้างอุโบสถตามรูปแบบที#รัฐกําหนด ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 กรมศาสนาได้ปรับปรุง
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รูปแบบอโุบสถขึ 	นใหม ่โดยปรับปรุงมาจากรูปแบบอโุบสถมาตรฐาน ก. ข. ค. โดยสามารถแบง่ออก
ได้ 3 แบบ คือ แบบ (0101) แบบ (0102) และแบบ (0103) และได้นํารูปแบบแจกจ่ายให้กับวัด
ตา่งๆ ทั#วประเทศ ทําให้มีการรื 	อสิมแบบดั 	งเดมิทิ 	ง เพื#อสร้างอโุบสถมาตรฐานดงักลา่ว 

 ในช่วงเวลาตอ่มาเมื#อกระแสสงัคม เศรษฐกิจ การเมืองโลกปัจจบุนัถกูครอบงําด้วยระบบ
ทุนนิยมและวัตถุนิยมแบบสังคมเมืองขยายเข้าสู่วิถีชีวิตในชนบท ทําให้เกิดการเปลี#ยนแปลง
รูปแบบของสิมพื 	นบ้านกลายมาเป็นอโุบสถที#ยิ#งใหญ่ งดงามอลงัการที#ยึดตามรูปแบบจากอุโบสถ
ภาคกลาง เพื#อเป็นการนําเสนอภาพลกัษณ์ทางเศรษฐกิจของวดัและเพื#อการดงึดนูกัท่องเที#ยว ทํา
ให้รูปแบบอโุบสถของวดัหลายๆ แห่งในภาคอีสานกลายเป็นงานศิลปกรรมที#ไร้ซึ#งคณุคา่และเสน่ห์
ของงานพื 	นถิ#นอีสาน เชน่ วดัมหาวนารามและวดัมณีวนาราม จงัหวดัอบุลราชธานี (ภาพที# 47, 48) 
เป็นต้น 

 
ภาพที# 47 อโุบสถวดัมหาวนาราม (วดัป่าใหญ่) จงัหวดัอบุลราชธานี 
 

 
ภาพที# 48 อโุบสถวดัมณีวนาราม (วดัป่าน้อย) จงัหวดัอบุลราชธานี 
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  1.2 การซ่อมแซมตอ่เติมโดยขาดความรู้ด้านงานช่างพื 	นถิ#น เนื#องจากสิมพื 	นบ้าน
เป็นสิมเก่าแก่และมีอายกุว่า 100 ปี ทําให้สิมจํานวนหลายหลงัในปัจจุบนัมีสภาพชํารุดทรุดโทรม
อย่างมาก ดงันั 	นพระสงฆ์และชาวบ้านจึงทําการซ่อมแซม ซึ#งโดยทั#วไปมักจ้างช่างตามบริษัท
รับเหมาเป็นผู้ ทําการซ่อมสร้างหรือไม่ในบางพื 	นที#ช่างพื 	นถิ#นเป็นผู้ ทําการซ่อมสร้าง แต่ด้วยการ
ขาดความรู้ความเข้าใจเกี#ยวกับรูปแบบงานช่างพื 	นบ้านอีสานดั 	งเดิม ทําให้เกิดการซ่อมแซมโดย
การนําเอารูปแบบอุโบสถแบบภาคกลางมาใช้ และนอกจากปัญหาการขาดความเข้าใจเกี#ยวกับ
งานชา่งพื 	นบ้าน ปัญหาใหญ่อีกประเดน็ คือ ระบบทนุนิยมและวตัถนุิยมที#เฟื# องฟูเป็นอย่างมาก ซึ#ง
เกิดขึ 	นในสงัคมปัจจบุนั ทําให้ชา่งซอ่มแซมโดยใช้วสัดสํุาเร็จรูปแบบ ซึ#งเป็นการง่ายและสะดวกเร็ว
ยิ#งกวา่ ที#สําคญัการซอ่มแซมด้วยวิธีดงักลา่วใช้งบประมาณน้อยกว่า เช่น การสร้างประตแูบบบาน
กระจกเลื#อน การมงุหลงัคาด้วยเมทลัชีส เป็นต้น  
  แม้ว่าการซ่อมแซมต่อเติมโดยขาดความรู้ด้านงานช่างพื 	นถิ#นจะเป็นปัญหาอย่าง
หนึ#งที#เกิดขึ 	นกบัสิมพื 	นบ้าน แต่จะเห็นได้ว่านี#เป็นปรากฏการณ์ที#ดีของการตระหนกัถึงคณุค่าและ
พยายามทําการดแูลรักษามรดกศลิปกรรมพื 	นถิ#นของชาวอีสาน 
  1.3 การปล่อยละเลย สิมพื 	นบ้านจํานวนมากถกูปล่อยทิ 	งให้ชํารุดพงัทลายตาม
กาลโดยไม่เห็นคณุค่า โดยมากมกัพบตามวดัในเขตพื 	นที#ชนบทที#ได้รับผลกระทบจากกระแสทุน
นิยมในโลกปัจจุบนัและถูกกลืนกินวฒันธรรมไปตามกาลเวลา การปล่อยละเลยสิมโดยไม่ได้รับ
การดแูลซอ่มแซม เกิดจากการขาดการเอาใจใส ่เพราะไม่เห็นคณุคา่ในงานศิลปกรรมพื 	นบ้านที#สืบ
ทอดมาตั 	งแตบ่รรพบรุุษของพระสงฆ์และชาวบ้าน ทําให้สิมพื 	นบ้านถกูปล่อยทิ 	งอย่างไร้คณุคา่และ
กําลังเลื#อนหายไปตามกาลเวลา ทั 	งนี 	เกิดขึ 	นจากการขาดสํานึกในการหวงแหนมรดกทาง
ศลิปวฒันธรรมที#บรรพบรุุษได้สรรค์สร้างเอาไว้ในอดีต 

2. การเปลี#ยนแปลงด้านหน้าที#การใช้สอย 
 สิมเป็นอาคารศาสนสถานสําคญัสําหรับใช้ในการทําสงัฆกรรมตามพระวินยัของพระสงฆ์ 
และการทําพิธีกรรมสําคญัเฉพาะของพระสงฆ์ เช่น การทําวตัรเช้า – เย็น เพื#อให้พระสงฆ์เข้าไป
สวดมนต์ ดงันั 	นสิมจงึมีคณุคา่อยา่งยิ#งในเชิงความศกัดิPสิทธิPและการมีปฏิสมัพนัธ์กบัพระสงฆ์ และ
นอกจากนี 	สิมยังมีความสําคัญยิ#งต่อชาวบ้านในฐานะของการเป็นอาคารศกัดิPสิทธิPสําหรับทํา
พิธีกรรมทางศาสนา เชน่ การบวช ซึ#งถือเป็นประเพณีสําคญัของชาวอีสานที#มีมาตั 	งแตอ่ดีต  
 หากแต่ในปัจจุบนัสิมพื 	นบ้านกลับถูกเปลี#ยนแปลงหน้าที#การใช้ โดยสิมพื 	นบ้านจํานวน
มากถกูปิดตายโดยไม่ได้รับการใช้งานใดๆ ทั 	งสิ 	น ซึ#งการไม่มีการใช้งานเป็นผลทําให้ชาวบ้านและ
คนรุ่นหลงัไม่เห็นคณุคา่ของสิมพื 	นบ้าน และในสิมบางหลงัแม้ว่าจะได้รับการดแูลและขึ 	นทะเบียน
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เป็นโบราณสถานแล้วก็ตาม แตก่ารไม่เปิดใช้ประโยชน์และทําหน้าที#ในฐานะของอาคารศกัดิPสิทธิP

สําหรับทําสังฆกรรมทางพุทธศาสนา จากการที#ไม่ได้เข้าไปใช้งานและการมีส่วนร่วมกับสิมของ
ชาวบ้าน ทําให้ชาวบ้านมองไม่เห็นคณุค่าและไม่มีความผกูพนักบัสิมอย่างมากพอ ส่งผลให้ไม่มี
การดูแลเอาใจใส่ช่วยกันรักษา ดังนั 	นสิมพื 	นบ้านจึงถูกปล่อยละเลยและมีสภาพเสื#อมโทรมลง
เรื#อยมา แม้ว่าจะได้รับการขึ 	นทะเบียนเป็นโบราณสถานก็ตาม เช่น สิมวดัแจ้ง สิมวดับ้านนาควาย
และสิมวดับ้านตําแย จงัหวดัอบุลราชธานี 
 นอกจากการเปลี#ยนแปลงกลายเป็นสิมไร้ซึ#งชีวิตไมมี่การใช้งานในฐานะของอาคารสําหรับ
ทําสังฆกรรม พบว่าสิมบางหลังกลายเป็นอาคารเพื#อการท่องเที#ยวอย่างสิ 	นเชิงและเหลือเพียง
สญัลกัษณ์ของศาสนสถานอนัศกัดิPสิทธิP โดยไม่ได้ใช้ทําสงัฆกรรมอย่างเดิม เช่น สิมวดับรูพาราม 
จังหวัดอุบลราชธานี ซึ#งการทําสังฆกรรมของพระสงฆ์และพิธีกรรมทางศาสนาของชาวบ้านได้
เปลี#ยนแปลงไปใช้อุโบสถหลงัใหม่ที#โดยส่วนใหญ่เป็นอุโบสถแบบมาตรฐาน ทั 	งนี 	เป็นผลมาจาก
การขยายตวัของสงัคมชนบท การมีประชากรในหมู่บ้านเพิ#มมากขึ 	น ทําให้พื 	นที#การทํากิจกรรม
ภายในสิมพื 	นบ้านที#มีขนาดเล็กไมเ่พียงพอสําหรับจํานวนชาวบ้านที#เพิ#มขึ 	น 
 
 คุณค่าของสิมพื �นบ้าน 

1. คณุคา่ทางประวตัศิาสตร์ 
 รูปแบบสถาปัตยกรรมสิมพื 	นบ้านบ่งบอกถึงประวตัิศาสตร์ท้องถิ#น เรื#องราวความเป็นมา
ของกลุม่คนและการตั 	งถิ#นฐานก่อสร้างเมืองตา่งๆ สิมพื 	นบ้านที#มีการปรากฏรูปแบบอิทธิพลศิลปะ
ลาวสะท้อนและเชื#อมโยงให้เห็นถึงกลุม่คนลาวที#อพยพเคลื#อนย้ายเข้ามาตั 	งถิ#นฐานในดินแดนภาค
อีสานตั 	งแตร่าวช่วงพทุธศตวรรษที# 22 – 24 โดยการอพยพเข้ามาระลอกแรก คือ กลุ่มของพระครู
โพนเสม็ดในช่วงพุทธศตวรรษที# 22 การอพยพเข้ามาในระลอกที#สอง คือ กลุ่มของพระตาพระวอ
ในช่วงพุทธศตวรรษที#  23 ซึ#งเข้ามาสร้างบ้านแปลงเมืองขึ 	นที# เมืองหนองบัวลุ่มภูและเมือง
อบุลราชธานี ดงัปรากฏหลกัฐานทางสถาปัตยกรรม เช่น สิมวดัแจ้ง จงัหวดัอุบลราชธานี และใน
เวลาต่อมาช่วงพุทธศตวรรษที# 24 ภายหลงัจากอาณาจักรล้านช้างตกเป็นเมืองประเทศราชของ
สยามในสมยัรัชกาลที# 1 ทําให้เกิดการอพยพเคลื#อนย้ายผู้คนสองฝั#งแม่นํ 	าโขงมากขึ 	น ดินแดนภาค
อีสานจึงเกิดชุมชนเล็กชุมชนน้อยมากขึ 	นตามไปด้วย ตามประเพณีวฒันธรรมของชาวลาวเมื#อมี
การสร้างบ้านแปงเมือง สิ#งสําคญัที#จําเป็นต้องสร้างคู่กันเสมอ คือ วัด และสิมเป็นอาคารศาสน
สถานที#สําคญัของวัด เมื#อมีการสร้างอาคารสถาปัตยกรรมและงานศิลปกรรม ดงันั 	นจึงปรากฏ
รูปแบบศิลปะลาวขึ 	นในภาคอีสาน ซึ#งเป็นรูปแบบตามแบบแผนประเพณีดั 	งเดิมของชาวลาวที#
สะท้อนถึงความเชื#อและเทคนิคเชิงชา่งของชาวลาว 
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 ในสว่นของรูปแบบอิทธิพลศลิปะรัตนโกสินทร์ที#ปรากฏบนสิมพื 	นบ้านสามารถเชื#อมโยงถึง
เรื#องราวเหตกุารณ์ในประวตัิศาสตร์ เมื#ออิทธิพลทางการเมืองจากกรุงเทพฯ เข้ามาสู่ดินแดนภาค
อีสาน โดยเฉพาะอย่างยิ#งในสมัยรัชกาลที#  4 และรัชกาลที#  5 เป็นผลให้รูปแบบงานศิลปะ
รัตนโกสินทร์ถกูถ่ายเทสูง่านศลิปกรรมภาคอีสานด้วยเช่นกนั กล่าวคือ ในสมยัรัชกาลที# 4 มีการจดั
มณฑลในดนิแดนอีสานและให้ขึ 	นกบักรุงเทพฯ โดยมีการส่งข้าหลวงกรุงเทพฯ มาดแูลงานราชการ
ร่วมกับผู้ ปกครองท้องถิ#น และในช่วงระยะแรกยังคงรูปแบบการปกครองแบบอาญาสี# ซึ#งเป็น
รูปแบบธรรมเนียมการปกครองดั 	งเดิมในวัฒนธรรมล้านช้าง ต่อมาในสมัยรัชกาลที# 5 เกิดการ
ปฏิรูปการปกครองโดยให้หัวเมืองทุกเมืองขึ 	นตรงต่อศูนย์กลางที#กรุงเทพฯ โดยตรง มีการจัด
ข้าหลวงเข้ามาปกครองภาคอีสานอย่างเต็มรูปแบบ รวมทั 	งการยกเลิกการการปกครองแบบอาญา
สี# นอกจากการปฏิรูปการปกครองทรงให้มีการปฏิรูปศาสนาร่วมด้วย โดยการส่งพระสงฆ์จาก
กรุงเทพฯ เข้ามาเป็นเจ้าคณะและมีการส่งพระสงฆ์จากอีสานไปศึกษาพระศาสนาที#กรุงเทพฯ 
ดงันั 	นจากการเข้ามาของเจ้านายจากกรุงเทพฯ และการเดินทางไปเรียนพระศาสนาของพระสงฆ์ 
อาจเป็นไปได้ว่ามีการนําช่างและความรู้ทางศิลปกรรมเข้ามาด้วย จึงทําให้รูปแบบงานศิลปะ
รัตนโกสินทร์แพร่เข้ามาและปรากฏตามการสร้างงานศลิปกรรมตา่งๆ  

2. คณุคา่ทางศลิปะและสถาปัตยกรรม 
 สิมพื 	นบ้านเป็นงานศิลปสถาปัตยกรรมที#สร้างสรรค์จากฝีมือช่างท้องถิ#นที#มีรูปแบบเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะของงานพื 	นบ้านอีสาน รูปแบบสะท้อนให้เห็นถึงการมีอิสระในการออกแบบ เช่น 
สิมวัดบ้านนาควายและสิมวัดบ้านตําแยที#มีการหยิบยืมผสมผสานรูปแบบศิลปะลาว ซึ#งเป็น
รูปแบบงานศิลปะพื 	นถิ#นดั 	งเดิมเข้ากบัรูปแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ อีกทั 	งการทําหน้าบนัแบบเรือน
พื 	นถิ#นทั#วไปที#มีลักษณะเรียบง่ายไม่ฟุ่ มเฟือย แต่เป็นการผสมผสานเข้ากันอย่างลงตวั ที#สําคญั
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของสิมพื 	นบ้านถูกออกแบบโดยการคํานึงประโยชน์หน้าที#การใช้สอย 
สะท้อนถึงความพอเพียงและสมถะตามแบบวิถีชีวิตชาวอีสาน และสะท้อนถึงภูมิปัญญาและฝีมือ
ชา่งพื 	นบ้านผู้สร้างสรรค์ผลงาน 
 ลกัษณะ เอกลกัษณ์ของสิมพื 	นบ้าน คือ การเป็นอาคารขนาดเล็ก มีความเรียบง่ายและไม่
โอ่โถงวิจิตรฟุ่ มเฟือย แต่ถูกสร้างขึ 	นจากวัสดุที#มีทั#วไปในท้องถิ#น และการออกแบบทั 	งด้าน
โครงสร้างอาคารและรูปแบบการตกแตง่ล้วนเพื#อตอบสนองหน้าที#การใช้สอยเป็นสําคญั ในฐานะ
ของอาคารทางศาสนาที#สําคญัสําหรับใช้ทําสงัฆกรรมและพิธีกรรมสําคญัๆ ทางพทุธศาสนา  
 นอกจากนี 	งานจิตรกรรมที#ปรากฏบนผนังของสิมพื 	นบ้านยังเป็นหลักฐานสําคัญที#
แสดงออกทางศลิปะของชาวอีสาน ซึ#งเป็นงานที#ถกูถ่ายทอดโดยชา่งพื 	นบ้านที#แสดงถึงลวดลาย วิถี
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ชีวิต เทคนิคการวาดงานและการใช้สี ซึ#งเป็นสีที#ได้จากวตัถดุิบธรรมชาติในท้องถิ#น สะท้อนให้เห็น
ถึงภูมิปัญญาและฝีมือของช่างพื 	นบ้าน และที#สําหรับการออกแบบโดยการวาดภาพจิตรกรรมทั 	ง
ผนังด้านในและด้านนอกสิมเป็นรูปแบบที#ไม่ปรากฏในพื 	นที#อื#น ดังนั 	นสิ#งนี 	จะแสดงให้เห็นถึง
เอกลกัษณ์อนัโดดเดน่ของสิมพื 	นบ้านอีสาน  

3. คณุคา่ทางวฒันธรรมและความเชื#อ 
 วัฒนธรรมและความเชื#อของผู้ คนในท้องถิ#นมีผลต่อการสร้างสรรค์และออกแบบงาน
ศิลปกรรมเสมอ สิมเป็นศาสนาคารที#มีความสมัพนัธ์กับพระสงฆ์ ในฐานะของอาคารสําหรับทํา
สงัฆกรรมตามพระวินยัสงฆ์ และมีความสัมพนัธ์กับชาวบ้านผู้คนในท้องถิ#นในฐานะของอาคาร
ศกัดิPสิทธิPสําหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น การบวช ตามวัฒนธรรมของชาวอีสานพิธี
กรรมการบวชพระต้องทําขึ 	นภายในสิมเท่านั 	น เพราะสิมเป็นสถานที#อนัศกัดิPสิทธิPและบริสทุธิP และ
การเป็นอาคารทางศาสนาอันศกัดิPสิทธิPและบริสุทธิPนี 	 ชาวอีสานจึงมีข้อห้ามไม่ให้ผู้หญิงเข้าไป
ภายในสิม อีกทั 	งการเป็นอาคารที#มีข้อจํากัดเรื#องการใช้สอย มีเพียงพิธีกรรมสําคญัๆ บางอย่างที#
สามารถทําได้ภายในสิม ดงันั 	นการสร้างสิมพื 	นบ้านจึงถกูออกแบบให้มีขนาดเล็กกะทดัรัดเพียงพอ
แค่สําหรับการใช้งาน นอกจากนี 	สิมพื 	นบ้านที#มีความเรียบง่ายตามแบบฝีมืองานช่างพื 	นบ้าน 
สะท้อนให้เห็นถึงการสร้างที#เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้าน ซึ#งแสดงถึงวิถีชีวิตวฒันธรรม
ของชาวอีสานที#มีความยึดมั#นในพุทธศาสนาและการอยู่ร่วมกันแบบญาติพี#น้องและมีนํ 	าใจ
ชว่ยเหลือซึ 	งกนัและกนั  
 นอกจากนี 	รูปแบบงานประดบัตกแต่งสิมพื 	นบ้านในส่วนของโหง่ คนัดก คนัทวยและราว
บนัไดที#ทําเป็นรูปแบบพญานาค สะท้อนให้เห็นถึงความเชื#อความศรัทธาเกี#ยวกับนาคของชาว
อีสาน ในฐานะของสตัว์ศกัดิPสิทธิPและผู้พิทกัษ์ปกป้องพุทธศาสนา ความเชื#อเรื#องนาคในดินแดน
อีสานความเชื#อดั 	งเดิมของผู้คนในแถบลุ่มแม่นํ 	าโขง โดยมีความเชื#อว่านาคเป็นสิ#งเหนือธรรมชาต ิ
มีอํานาจบนัดาลให้เกิดแมนํ่ 	า หนอง บงึและแหลง่ที#อยูอ่าศยั ซึ#งเป็นเรื#องราวที#ปรากฏในตํานาน 
อรัุงคธาตุ1 ตอ่มาเมื#อวฒันธรรมการนบัถือพทุธศาสนาเผยแพร่เข้ามาในดินแดนภาคอีสาน จึงเกิด
การผนวกความเชื#อดั 	งเดิมเข้ากับความเชื#อใหม่ นาคจึงกลายเป็นผู้พิทกัษ์พุทธศาสนา ดงันั 	นสิม
ภาคอีสานจึงนิยมประดบัด้วยตกแต่งด้วยรูปพญานาค ดงัปรากฏในส่วนของโหง่ คนัดก คนัทวย
และราวบนัได 
 
 

                                                           

 1  สจิุตต์ วงษ์เทศ, พลงัลาว ชาวอีสาน มาจากไหน? (กรุงเทพฯ: มติชน, 2549), 263. 
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 แนวทางการอนุรักษ์สิมพื �นบ้าน 
 จากคณุคา่และการเปลี#ยนแปลงของสิมพื 	นบ้านดงัที#ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น ผู้ศกึษาจึง
เสนอแนวทางการอนุรักษ์สิมพื 	นบ้านตามหลกัของการอนุรักษ์ โดยวิธีการที#เหมาะสมมี 3 วิธี คือ 
การรักษา การฟื	นฟแูละการสืบสาน ดงันี 	 

1. การรักษา คือ การการกระทําหรือการใช้มาตรการตา่งๆ ที#เหมาะสม เพื#อจะดํารง
ไว้ซึ#งรูปทรงของอาคาร บรูณภาพและวสัดกุารก่อสร้าง รวมถึงลกัษณะและชนิดของพนัธุ์ไม้บนที#ตั 	ง
ให้คงอยู่ตามที#ปรากฏในปัจจุบนัต่อไป วิธีการปฏิบตัิแบบการอนุรักษ์นี 	 จึงอาจมีการเสริมสร้าง
ความมั#นคงเป็นขั 	นต้นในสว่นที#จําเป็น2 
 รูปแบบสิมพื 	นบ้านเป็นงานศิลปะสถาปัตยกรรมที#ทรงคณุคา่อย่างยิ#ง ดงันั 	นสิมพื 	นบ้านจึง
ควรได้รับการดแูลรักษาและซ่อมบํารุงอย่างเหมาะสม โดยคงรูปแบบดั 	งเดิมไว้ให้มากที#สดุ ในส่วน
ที#ชํารุดหรือพงัทลายควรได้รับการซ่อมแซม เพื#อให้คงสภาพไว้อย่างมากที#สดุและเพื#อป้องกนัการ
พงัทลายในอนาคต 
 แต่อย่างไรก็ตามการอนุรักษ์ที#ดีที#สุด คือ การคงสภาพและรูปแบบดั 	งเดิมไว้ให้มากที#สุด 
และการซ่อมบํารุงอาจทําให้เกิดความผิดพลาดของรูปแบบทางสถาปัตยกรรมและการตกแต่ง 
ดงันั 	นการรักษาซ่อมแซมที#เหมาะสมที#สดุ ซึ#งยงัคงรูปแบบดั 	งเดิมของสิมให้มากที#สดุช่างผู้ ทําการ
ซอ่มแซมจําเป็นต้องมีพื 	นฐานความรู้ด้านงานชา่งพื 	นบ้านและเข้าใจถึงรูปแบบอนัแท้จริง  

2. การฟื	นฟู คือ การกระทําหรือกระบวนการในการนําเอาสถานที#สําคัญทาง
ประวัติศาสตร์กลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ร่วมสมัยเท่าที#จะเป็นไปได้หรือวิธีการซ่อมแซมหรือ
เปลี#ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั 	งนี 	สว่นสําคญัทางประวตัศิาสตร์ สถาปัตยกรรมและวฒันธรรม
ของสถานที#ตั 	งนั 	นต้องถกูอนรัุกษ์3 และนอกจากรูปแบบลกัษณะทางกายภาพ สิ#งสําคญัสําหรับการ
อนุรักษ์สิมพื 	นบ้านควรมีการฟื	นฟูหน้าที#การใช้งานของอาคารให้กลบัมาใช้ประโยชน์ดั 	งเดิม และ
การฟื	นฟูฝีมือช่างท้องถิ#น เพื#อนําไปสู่การฟื	นฟูรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของสิมพื 	นบ้านอย่าง
ถาวร 
 ปัจจุบันช่างฝีมือท้องถิ#นลดน้อยลงอย่างมากจนแถบกล่าวได้ว่าช่างฝีมือท้องถิ#นไม่
เหลืออยู่แล้วในปัจจบุนั และในทางกลบักันการอนุรักษ์สิมพื 	นบ้านจําเป็นต้องใช้ช่างฝีมือท้องถิ#น 
ดงันั 	นการฟื	นฟคูวามรู้ความเข้าใจเกี#ยวกบังานช่างท้องถิ#นจึงจําเป็นต้องเกิดขึ 	น โดยมีกระบวนการ

                                                           

 2 ศิลปากร กรม, ทฤษฎีและแนวปฏิบตัิการอนรัุกษ์อนสุรณ์สถานและแหลง่โบราณคดี (กรุงเทพฯ: กอง
โบราณคดี กรมศิลปากร, 2533), 244. 
 3 เรื#องเดยีวกนั, 245. 
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ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและรูปแบบงานช่างพื 	นบ้าน สร้างความเข้าใจถึงรูปแบบและเทคนิคการ
ก่อสร้างร่วมกบัชา่งท้องถิ#นและชาวบ้าน 
 นอกจากการฟื	นฟดู้านชา่งฝีมือท้องถิ#นการฟื	นฟหูน้าที#การใช้งานของสิมพื 	นบ้านเป็นอีกวิธี
ที#เหมาะสมและจําเป็นอย่างมากต่อการอนุรักษ์ กล่าวคือ การหนักลบัมาใช้ประโยชน์ของสิมใน
การทําสงัฆกรรมและพิธีกรรมทางศาสนาตามหน้าที#ของสิม แม้ว่าการกลบัมาใช้งานครั 	งใหม่อาจ
ไม่เป็นการใช้งานอย่างเต็มรูปแบบแบบดั 	งเดิมอย่างในอดีต ด้วยข้อจํากัดต่างๆ ในปัจจุบนั เช่น 
การเพิ#มขึ 	นของจํานวนประชากรในหมู่บ้าน ทําให้สิมพื 	นบ้านที#มีขนาดเล็กกะทัดรัดไม่สามารถ
รองรับชาวบ้านได้อย่างเพียงพอ แต่ถึงกระนั 	นการฟื	นฟูการใช้งานสิมพื 	นบ้านและการคงความ
ตอ่เนื#องของการใช้งานตอ่ไปในอนาคตมีส่วนสําคญัอย่างมากสําหรับการอนรัุกษ์ เพราะการกลบั
เข้าไปใช้งานและการมีส่วนร่วมกบัสิม ทําให้เกิดความสมัพนัธ์ระหว่างสิมกบัพระสงฆ์และสิมกับ
ชาวบ้าน ซึ#งจะทําให้ทําให้ชาวบ้านและพระสงฆ์เกิดความผูกพนั หวงแหนและเห็นถึงคณุค่าของ
สิม และชว่ยกนัดแูลรักษาสิมพื 	นบ้านให้คงอยูต่อ่ไป 

3. การสืบสาน คือ วิธีการอนุรักษ์เพื#อการดํารงอยู่ของสิมพื 	นบ้านต่อไปในอนาคต 
วิธีการที#เหมาะสมสําหรับการสืบสาน คือ การสร้างองค์ความรู้ให้กับชาวบ้านและคนรุ่นหลงั เช่น 
การสร้างศนูย์เรียนรู้วฒันธรรมท้องถิ#นในชมุชน เพื#อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กบัผู้คนในท้องถิ#น 
ซึ#งจะทําให้ชาวบ้านและคนรุ่นหลงัเห็นถึงความงดงามและคณุคา่ของสิมพื 	นบ้านเหล่านั 	น และเกิด
ความตระหนกัถึงการหวงแหนมรดกทางศิลปวฒันธรรมที#บรรพบุรุษได้สร้างไว้ นอกจากนี 	การสืบ
สานงานศิลปะกรรมดงักล่าวนี 	ยังเป็นการฟื	นฟูและสืบสานปราชญ์ชาวบ้านของอีสานต่อไปใน
อนาคตอีกด้วย  
 จะเห็นได้ว่าแนวทางการอนุรักษ์สิมพื �นบ้านให้ดํารงอยู่ต่อไปในอนาคตโดยไม่
เลื�อนหายไปตามกาลกาลเวลาไม่ว่าจะเป็นการสงวนรักษา การฟื�นฟูหรือการสืบสาน 
เหล่านี �จะเกิดขึ �นได้อย่างเป็นรูปธรรมจําเป็นอย่างยิ�งที� ต้องได้รับการร่วมมือจากผู้คนใน
ท้องถิ�น นั� นคือ การอนุรักษ์ที�ดีที� สุด คือ การอนุรักษ์ที� เกิดจากชาวบ้าน เพราะสิมเป็น
มรดกในท้องถิ�นที� เกิดขึ �นจากคนในท้องถิ�น ดังนั�นการจะดํารงอยู่ต่อไปในอนาคตย่อม
เกิดขึ �นจากผู้คนในท้องถิ�น ทั �งนี �ก็เนื�องจากว่าไม่มีการเข้าใจหรือการเห็นคุณค่าใดสําคัญ
ไปกว่าการเข้าใจของคนภายใน ซึ� งเกิดจากการสืบสาน เรียนรู้ถึงความเชื�อ ประเพณี
วัฒนธรรมที�สืบทอดมาตั �งแต่อดีต 
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