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 Museum Identity of Khon Kaen national museum use the identity concept to be a 
tool for defines identity of the museum. The objective of the study is for define the Museum 
Identity of Khon Kaen national museum and propose the method of Museum Identity of Khon 
Kaen national museum management. The study is devided into two parts as the qualitative study 
in the part of Museum Identity in the specialist thinking by informal interview and study from 
related research. Next is the quantitative study in the part of visiting people, organization 
personal, and archaeologist of The Fine Arts Department 9 by using questionnaire. 
 The result shows that, the Museum Identity in the specialist thinking is related to 
visiting people, organization personal, and archaeologist group. The Museum Identity of Khon 
Kaen national museum is archaeological museum that include the North-East Dvaravati culture 
that outstanding and have a Boundary marker sandstone as a important evidence in North-East 
Dvaravati culture and the Boundary marker sandstone depicting Buddha’s life scene “Weeping-
Pimpa” is the main of Museum Identity in Khon Kaen national museum. 
 From the results, researcher propose the method of Museum Identity management 
are the meaning, Museum Identity acceptation (publicize and publics relation), the hold of 
Museum Identity, Museum business management, research study of Museum Identity in related 
aspects, and for making Museum Identity management achieve success. The Khon Kaen national 
museum should be improve the relation or organization structure in the archaeology aspect with 
The Fine Arts Department 9. For a museum working and archaeology is compatible. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1. ความสําคัญและที่มาของปญหา 
  พิพิธภัณฑในประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นจากพิพิธภัณฑสถานสวนพระองคของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 ตอมาเมื่อพุทธศักราช 2402 พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัวโปรดใหสรางพระที่นั่งขึ้นองคหนึ่งในพระบรมมหาราชวังตรงบริเวณพระที่นั่ง  
ศิวาลัยมหาปราสาทในปจจุบันเพื่อใชเปนที่ตั้งศิลปะโบราณวัตถุที่ทรงรวบรวมไว และทรงขนาน
นามวา “พระที่นั่งประพาสพิพิธภัณฑ” และศัพทคําวา “พิพิธภัณฑ” ไดเกิดขึ้นจากนามของพระที่
นั่งนี้ ภายหลังจึงไดนํามาใชเรียกสถานที่ซึ่งใชจัดแสดงวัตถุเกาๆวา “พิพิธภัณฑสถาน” เปนสถานที่
ซ่ึงใชเปนศัพทไทย แทนคําภาษาอังกฤษวา museum (จิรา จงกล 2532: 47)  
  หนาที่ของพิพิธภัณฑนั้นมีอยูหลายประการและกอใหเกิดประโยชนตอสังคมเปนอยาง
มากซึ่งในปจจุบันเกิดพิพิธภัณฑขึ้นมากมายหลายแหงทุกภูมิภาคของประเทศไทยโดยจากการ
สํารวจของศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร(องคกรมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม พบวาปจจุบันใน
ประเทศไทยมีพิพิธภัณฑสถานอยูหลายระดับ หลายรูปแบบ และหลายเจาของรวมๆกันแลวมากกวา 
700 แหง เฉพาะพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (National Museums) ที่มีกระจัดกระจายอยูทั้งใน
กรุงเทพฯ และตางจังหวัดจํานวน 44 แหง นอกนั้นเปนพิพิธภัณฑเอกชน พิพิธภัณฑของสถาบัน
ศึกษา วัด โบสถ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยราชการอื่นๆ (สายันต ไพรชาญจิตร 2550: 
240) 

  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสวนภูมิภาคเกิดขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2500 เมื่อมีคนราย
ลักลอบขุดกรุพระปรางควัดราชบูรณะที่พระนครศรีอยุธยา ทางราชการเขาระงับเหตุและขุดคน
เพิ่มเติมไดโบราณวัตถุสําคัญที่มีคาจํานวนมาก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จ
ทอดพระเนตรสถานที่และโบราณวัตถุ ทรงมีกระแสพระราชดํารัสสําคัญเรื่องการจัดสราง
พิพิธภัณฑสถานเพื่อเก็บรักษาและจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่รวบรวมไดไวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาโดยไมตองนําเขาไปเก็บรักษาหรือจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานในกรุงเทพฯ ซ่ึง
กรมศิลปากรไดสนองแนวพระราชดําริ จัดสรางพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเจาสามพระยา ที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อจัดแสดงโบราณวัตถุที่ขุดไดจากกรุพระปรางควัดราชบูรณะโดยนําเอาพระ
พิมพจํานวนหนึ่งที่ขุดพบในกรุพระปรางควัดราชบุรณะออกจําหนายใหประชาชนเชา รวบรวมเงิน
มาใชในการกอสรางอาคารพิพิธภัณฑฯ และในวันที่ 26 ธันวาคม พุทธศักราช 2504 พระบาทสมเด็จ
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พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนิน
ทรงเปดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเจาสามพระยา (สายันต ไพรชาญจิตร 2550: 274) 

  หลังจากนั้นเมื่อพุทธศักราช 2536 กรมศิลปากรไดมีโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติประจําเมืองขึ้น โดยมีเหตุผลเนื่องจากการที่ประเทศไทยเปนประเทศที่มีประวัติความ
เปนมาอันยาวนาน มั่งคั่งดวยมรดกทางวัฒนธรรมสาขาตางๆ ดังปรากฏโบราณสถาน โบราณวัตถุ
และศิลปวัตถุอยูมากมาย และมีความหลากหลายในวัฒนธรรมประเพณีเปนหลักฐานยืนยันถึงภูมิ
หลังทั้งในดานความเจริญรุงเรืองและความเสื่อมถอยของประเทศอยูแทบทุกจังหวัด ในแตละ
จังหวัดหรือในแตละทองถ่ิน ยอมมีสาระสําคัญที่แตกตางกัน ไมวาจะเปนประวัติศาสตรภูมิหลังของ
บานเมือง สังคมจารีตประเพณีของผูคนและเรื่องราวหลักฐานทางศิลปะโบราณคดีแตในความ
แตกตางที่หลากหลายนี้เอง ที่กลายเปนเสนหและเอกลักษณประจําทองถ่ินและคละเคลาผสมผสาน
เขาดวยกัน  

  เมื่อเวลาและเหตุการณเปล่ียนแปลงไปโบราณสถาน โบราณวัตถุในทองถ่ินถูกทําลาย 
ประวัติศาสตรของเมืองถูกลืมเลือนวัฒนธรรมบริสุทธ์ิของทองถ่ินถูกแทรกซอนดวยวัฒนธรรม
สวนกลางและวัฒนธรรมตะวันตกที่แพรผานวัฒนธรรมเมืองหลวงเขามาจนเกินความสมดุล คงเปน
ที่นาเสียดายถามรดกวัฒนธรรมทองถ่ินมีอันตองสูญสิ้นไป ผูคนในทองถ่ินเองก็ขาดซึ่งความ
ภาคภูมิใจ ไมมีส่ิงใดที่จะอวดหรือเผยแพรแกผูอ่ืนได (กรมศิลปากร, กองพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
2538: 6) 

  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน เปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติของสวนภูมิภาคที่
จัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวม สงวนรักษาและจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่เปนสมบัติทางวฒันธรรม
ของชาติ ถือเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่เปนตัวแทนของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนเปดใหบริการเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2515 และ
ไดรับงบประมาณในการปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑในหลายดาน ดังนี้ 

  ปพุทธศักราช 2533 กรมศิลปากร มีแนวทางที่จะปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑสถาน
แหงนี้ ในการสรางอาคารสํานักงานและหองประชุม  

  ปพุทธศักราช 2536 ดําเนินการปรับปรุงนิทรรศการถาวร เพื่อเปนแหลงศูนยกลาง
การศึกษานอกระบบใหความรู ความเพลิดเพลินและเปนสถานที่ทองเที่ยวดานศิลปวัฒนธรรม 

  ปพุทธศักราช 2541 ปรับปรุงและพัฒนาคลังพิพิธภัณฑใหเปนระบบเปดสูสาธารณชน 
  นอกจากนั้นยังไดรับงบประมาณการพัฒนาดานการทองเที่ยวและสงเสริมการสราง

งานเพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน หองประชุมและศูนยบริการขอมูลสําหรับนักทองเที่ยว รวมทั้ง
งบประมาณการจัดพิมพหนังสือนําชมและแผนพับ  
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  จะเห็นไดวาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติขอนแกนไดรับงบประมาณและการสนับสนุน
จากหนวยงานตางๆเรื่อยมาตั้งแตปพุทธศักราช 2533 – ปจจุบัน(กรมศิลปากร, สํานักโบราณคดีและ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 2543: 8-10) โดยพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนมีการปรับปรุงและ
พัฒนาพิพิธภัณฑที่ผานมาในหลายๆดาน  แตพิพิธภัณฑสถานแหงชาติขอนแกนนั้นมีการ
เปลี่ยนแปลงในสวนของการจัดแสดงถาวรนอยมาก รวมทั้งพิพิธภัณฑสถานแหงชาติขอนแกนก็
ไมไดเปนที่รูจักอยางแพรหลาย และจํานวนผูเขาชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติขอนแกนยังมีจํานวน
นอยหากเปรียบเทียบกับความเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติของสวนภูมิภาคซึ่งเปนตัวแทนของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน แสดงใหเห็นวาในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงที่ผานมาของ
พิพิธภัณฑยังไมไดรับการยอมรับหรือประสบความสําเร็จเทาที่ควร  

  ในปจจุบันเรื่องของอัตลักษณถือเปนประเด็นใหมที่สังคมโลกกําลังใหความสําคัญ
และอัตลักษณพิพิธภัณฑก็เปนแนวทางที่จําเปนในการชวยใหพิพิธภัณฑตางๆเปนที่สนใจและเปน
แหลงเรียนรูที่ใหประโยชนไดอยางเต็มศักยภาพและคุมคา(ทั้งดานคุณคาและมูลคา) แต
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติในประเทศไทยยังไมมีการกําหนดอัตลักษณพิพิธภัณฑแตละแหงให
ชัดเจน ทําใหพิพิธภัณฑสถานแหงชาติสวนใหญไมประสบความสําเร็จในเรื่องจํานวนผูเขาชมทั้งๆ
ที่มีโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและนิทรรศการที่นาสนใจมากมาย อีกทั้งในปจจุบันนั้นยังไมมีการ
ศึกษาวิจัยเพื่อกําหนดอัตลักษณพิพิธภัณฑใดๆดําเนินการในประเทศไทย การศึกษาครั้งนี้จึงเปนการ
ทดลองหาวิธีการศึกษาที่เหมาะสมสําหรับการกําหนดอัตลักษณพิพิธภัณฑพิพิธภัณฑสถานแหงชาต ิ
ขอนแกน 

  การศึกษาอัตลักษณพิพิธภัณฑเปนการนําแนวคิดอัตลักษณ มาใชเพื่อคนหาความ
เหมือน  ความแตกตางและความโดดเดนของโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่จัดแสดงภายใน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติขอนแกน เพื่อกําหนดอัตลักษณพิพิธภัณฑพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
ขอนแกน รวมทั้งนํามาศึกษาเพื่อหาแนวทางในการจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและรูปแบบที่
เหมาะสมในการจัดการอัตลักษณพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติขอนแกน การศึกษาใน
คร้ังนี้จึงถือเปนการนําเสนอรูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑโดยใชแนวคิดอัตลักษณซ่ึงเปนอีก
แนวทางหนึ่งในการปรับปรุงและพัฒนางานดานพิพิธภัณฑของประเทศไทยในปจจุบัน 

 
2. วัตถุประสงคในการศึกษา 
  1. เพื่อศึกษาหาอัตลักษณพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน 
  2. เพื่อนําเสนอแนวทางในการจัดการอัตลักษณพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ ขอนแกน 
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3. ประโยชนของการศึกษา 
  1. ทราบถึงอัตลักษณพิพิธภัณฑ ของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน เพื่อนําขอมูล
ที่ไดไปใชในการจัดการพิพิธภัณฑที่เหมาะสม และตอยอดในการพัฒนาพิพิธภัณฑดานอื่นๆ 
  2. ไดรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการอัตลักษณพิพิธภัณฑ ของพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ ขอนแกน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการพิพิธภัณฑใหมีการแสดงตัวตนซึ่งเปน
เอกลักษณเฉพาะตนของพิพิธภัณฑที่ถือเปนตัวแทนวัฒนธรรมของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน เพื่อเพิ่มความโดดเดนและนาสนใจของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน 

 
4. ขอบเขตการศึกษา 

  ขอบเขตดานพื้นท่ี 
  การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเพื่อคนหาอัตลักษณพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ ขอนแกน เพื่อใชเปนขอมูลในการจัดการอัตลักษณพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ ขอนแกนใหการจัดแสดงมีเนื้อหาที่โดดเดนมีความเปนอัตลักษณ แสดงออกถึงตัวตนของ
พิพิธภัณฑที่ ถือเปนตัวแทนของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  โดยพื้นที่ศึกษาคือ 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน ตั้งอยูที่ ถนนกสิกรทุงสราง ตําบล ในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน     

  ขอบเขตดานเนื้อหา 
  เปนการศึกษาคนควาและวิเคราะหขอมูลจากเอกสารโดยการทบทวนวรรณกรรม งาน

ศึกษาและเอกสารที่เกี่ยวของ ขอมูลที่ไดจากการเก็บแบบสอบถามและขอมูลจากการสัมภาษณผูมี
สวนเกี่ยวของ โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
  1. ศึกษารวบรวมขอมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ/เอกลักษณของพิพิธภัณฑ 
  2. ศึกษากระบวนการในการคนหาอัตลักษณ/เอกลักษณของพิพิธภัณฑ 
  3. ศึกษารวบรวมขอมูล สภาพปจจุบันและสภาพปญหาของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
ขอนแกน 
  4. ศึกษาเพื่อหาอัตลักษณพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน 
  5. ศึกษาเพื่อหากระบวนการที่ เหมาะสมในการจัดการอัตลักษณพิพิธภัณฑ ของ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน 
  ขอบเขตดานวิธีการศึกษา 
  การศึกษาเรื่อง “อัตลักษณพิพิธภัณฑ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน” เปน
การศึกษาโดยใชระเบียบวิธีศึกษาเชิงคุณภาพและระเบียบวิธีศึกษาเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาความสําคัญ
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ของอัตลักษณพิพิธภัณฑและเพื่อศึกษากระบวนการในการหาอัตลักษณ/การแสดงตัวตนของ
พิพิธภัณฑเพื่อใหไดขอมูล นําไปสูการคนหาอัตลักษณพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
ขอนแกน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดแสดง และแนวทางการจัดการอัตลักษณพิพิธภัณฑ
ของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน โดยมีขั้นตอนการดําเนินการศึกษา ดังนี้ 
  1. ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของ (Documentary) 
  2. การศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม (Field Study) 
           2.1 สัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Informal Interview)  

  3. ใชวิธีการเก็บขอมูลเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) 
  ขอบเขตดานแนวคิด 

  ในการศึกษาครั้งนี้ใชแนวคิดอัตลักษณ แนวคิดเรื่องอัตลักษณกับงานพิพิธภัณฑ 
แนวคิดการประเมินคุณคาทรัพยากรพิพิธภัณฑ และแนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมมาสราง
เปนกรอบแนวคิดในการวิเคราะหในการศึกษาครั้งนี้ โดยใชแนวคิดอัตลักษณ แนวคิดอัตลักษณกับ
งานพิพิธภัณฑ และแนวคิดการประเมินคุณคาทรัพยากรพิพิธภัณฑ เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับอัต
ลักษณ/เอกลักษณของพิพิธภัณฑ และกระบวนการในการคนหาอัตลักษณพิพิธภัณฑ แลวนํามา
สรางแบบสอบถาม เพื่อใหไดอัตลักษณพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน จากนั้นนําขอมูลที่ไดมา
วิเคราะหโดยใชแนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม เพื่อใหไดกระบวนการที่เหมาะสมในการ
จัดการอัตลักษณพิพิธภัณฑ ของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

6 
 

บทท่ี 2 
แนวคิด วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 การศึกษาเรื่อง อัตลักษณพิพิธภัณฑ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน เพื่อใหไดผล

การศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไวในการศึกษา ผูศึกษาจึงไดศึกษาแนวคิดในการศึกษา 
ดังนี้ 
   1. แนวคิดเรื่องอัตลักษณ 
   2. แนวคิดอัตลักษณกับงานพิพิธภัณฑ 
   3. การประเมินคุณคาทรัพยากรพิพิธภัณฑ 
   4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
   5. วัฒนธรรมทวารวดี 
   6. วัฒนธรรมทวารวดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   7. ใบเสมาหินทรายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   8. งานวิจัยที่เกี่ยวกับการกําหนดและสรางอัตลักษณพิพิธภัณฑ 
 9. กรอบแนวคิดการวิเคราะห 
 
1.  แนวคิดอัตลักษณ 
 การศึกษาครั้งนี้เพื่อกําหนดอัตลักษณ/เอกลักษณของพิพิธภัณฑ เพื่อใหเกิดความ
แตกตาง โดดเดนและมีลักษณะเฉพาะตัวของพิพิธภัณฑในแตละพื้นที่และทองถ่ิน โดยนําแนวคิด
ในเรื่อง “อัตลักษณ (Identity)” มาใชเปนกรอบในการอธิบายและวิเคราะหถึงกระบวนการ
กําหนดอัตลักษณพิพิธภัณฑ 
ท่ีมาของแนวคิด สาระสําคัญของแนวคิด  

 หากกลาวถึง “อัตลักษณ” นั้นในอดีต สวนใหญจะนํามากลาวถึงในเรื่องของงาน
การศึกษาดานชาติพันธุ (อัตลักษณทางชาติพันธุ) แตในปจจุบัน อัตลักษณ ถูกนํามาใชกับงาน
การศึกษาที่หลากหลายขึ้น  เชน  การศึกษาอัตลักษณทองถ่ิน  อัตลักษณทางสังคม  เปนตน
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 อัตลักษณมักถูกมองควบคูไปกับมโนทัศนอํานาจ การนิยามความหมายหรือการสราง
ภาพแทนความจริง เมื่อสัมพันธกับมโนทัศนเหลานั้น “อัตลักษณ” ดูจะมีความหมายที่แตกตางไป
จากความหมายที่เขาใจไดโดยสามัญสํานึก โดยทั่วไปเรามักมองวาอัตลักษณของใครหรืออะไร
บางอยางนั้น นาจะหมายถึง คุณสมบัติเฉพาะบุคคล หรือส่ิงนั้น ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ 
(Oxford Advance Learner’s 1973: 487; Collins Dictionary 1996) กลาววา อัตลักษณ (Identity) คือ
ส่ิงที่เปนคุณสมบัติของคนหรือของสิ่งหนึ่งสิ่งใด และมีนัยขยายตอไปวาเปนคุณสมบัติเฉพาะของ
ส่ิงนั้น ที่ทําใหส่ิงนั้นโดดเดนขึ้นมาหรือแตกตางจากสิ่งอื่น แตในแวดวงสังคมศาสตรปจจุบัน 
ความหมายนี้ไดแปรเปลี่ยนไปแลว แนวโนมทางทฤษฎียุคหลังสมัยใหม (Postmodernism) ทําให
เกิดคําถามเกี่ยวกับวิธีการมองโลก การเขาถึง “ความจริง” ของสิ่งตางๆรวมทั้งสิ่งที่เชื่อกันวาเปน
ความจริงที่เปน “แกนแกน” ของปจเจกบุคคล วิธีคิดในกระแสนี้ร้ือถอนความเชื่อเกี่ยวกับคุณสมบัติ
แกนแกนของปจเจกภาพ ความเปนปจเจกกลายเปนเรื่องของการนิยามความหมายซึ่งสามารถเลื่อน
ไหลเปลี่ยนแปรไปไดตามบริบท (อภิญญา เฟองฟูสกุล 2546: 1)ดังนั้นจะเห็นไดวา กระบวนการ
สรางอัตลักษณในแนวคิดหลังสมัยใหม นั้นมีลักษณะที่เล่ือนไหลและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตาม
บริบทของสังคม มันมิไดหมายถึงคุณสมบัติเฉพาะตัวอีกตอไป ดังนั้นคําวา “อัตลักษณ” จึงดู
เหมาะสมกวา “เอกลักษณ” ในความหมายของ Identity ในยุคปจจุบัน 

 จากเหตุผลขางตนจึงมีการเปลี่ยนการใชคําวา “เอกลักษณ” มาเปนคําวา “อัตลักษณ” 
ในการศึกษาเกี่ยวกับ Identity เชิงวัฒนธรรมศึกษา เนื่องจากวิธีการศึกษาในยุคหลังสมัยใหมที่เนน
หาแกนของความเปนปจเจกบุคคล หรือลักษณะรวมของกลุมคนตามบริบททางสังคมที่กลุมคนนั้น
สังกัดอยู 
ความหมาย คุณลักษณะสําคัญ 

 อัตลักษณที่ เกิดขึ้นในสังคมปจจุบันนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามบริบทหรือ
เหตุการณในสังคม ตามกระแสสังคม เนื่องจากวิถีชีวิตของคนปจจุบันนั้นมีการดํารงชีวิตตาม
กระแสโลกาภิวัตน ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลง แลกเปลี่ยนขาวสารและวัฒนธรรมอยูตลอดเวลา ทําให
เกิดการถายทอด ผสมผสานของวัฒนธรรมเกิดขึ้นในสังคมอยูเสมอ ซ่ึงอัตลักษณในความหมายของ
สังคมปจจุบันมองวา อัตลักษณ คือคุณสมบัติที่เปนลักษณะเฉพาะของบุคคลหรือส่ิงนั้น ส่ิงที่ทําให
เรารูสึกวาเปนเราหรือพวกเราแตกตางจากเขา อัตลักษณไมจําเปนตองมีหนึ่งเดียวแตอาจมีหลาย   
อัตลักษณที่ประกอบกันขึ้นมา อัตลักษณไมใชส่ิงที่มีอยูตามธรรมชาติ แตเปนส่ิงที่ถูกสรางขึ้นโดย
สังคม (วาทิตต ดุริยอังกูร 2551: 6) มีลักษณะลื่นไหลขึ้นอยูตามบริบทของสังคม มีกระบวนการทาง
สังคมในการสรางและสืบทอดอัตลักษณ ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับบริบทของความสัมพันธทางสังคมที่มี
ตอคนหรือกลุมอ่ืนๆดวย อัตลักษณมีทั้งที่เปนระดับปจเจก (individual) และอัตลักษณรวมของกลุม 
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(collective) ในระดับปจเจก บุคคลคนหนึ่งอาจจะมีหลายอัตลักษณอยูในตัวเอง เชน เพศสภาพ กลุม
ชาติพันธุ ชาติ ชวงชั้นทางสังคม อาชีพ และศาสนา เปนตน ในขณะที่อัตลักษณรวมของกลุมนั้น 
ความเปนอัตลักษณรวมถูกสรางขึ้นบนพื้นฐานของความเหมือนกันของสมาชิกในกลุม อยางไรก็
ตามบนพื้นฐานของความเหมือนกันของกลุมนั้น ยอมมีการแตกตางกับกลุมอื่นมาเปนตัวกําหนด
ความเปนอัตลักษณเฉพาะของกลุมตนดวย (ประสิทธิ์ ลีปรีชา 2547: 33-34) 
คุณคาและประโยชนของ “อัตลักษณ” 

 การนิยาม “อัตลักษณ” มักแสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะ 2 ประการที่เคียงคูกันอยูเสมอ
คือ ส่ิงที่เหมือนกันกับสิ่งที่แตกตางกัน อาทินิยามของ Barthers (เกศกนก ชุมประดิษฐและจิราพร 
ขุนศรี 2549: 10) ที่กลาววา อัตลักษณตองเปนกระบวนการแบบเหรียญสองดาน ดานหนึ่ง คือ 
ความรูสึกวาเปนพวกเดียวกัน (Self-Ascription) ขณะที่ในอีกดานหนึ่ง คนอื่นก็ตองรูสึกเชนกันดวย 
(Ascribe by Others) อัตลักษณจึงเปนความพยายามที่จะสรางขอบเขตที่ชัดเจนของบุคคล คือตอบ
คําถามใหไดวา “เราเปนใคร” และ”แตกตางจากคนอื่นตรงไหน” 

 ความเหมือนและความแตกตางที่จําแนกโดยอัตลักษณนั้นสงผลตอการดําเนินชีวิตอยู
ในสังคมเนื่องจากอัตลักษณ คือ ส่ิงที่ทําใหเรารับรูตนเองวา “เราคือใคร” และเราจะดําเนิน
ความสัมพันธกับคนอ่ืนๆในสังคม ตลอดจนโลกที่แวดลอมรอบๆตัวเราอยางไร ดังนั้น อัตลักษณ 
คือ ส่ิงที่กําหนดทางเดินใหแกเรา เปนสิ่งที่บงบอกวาใครเปนพวกเดียวกันกับเรา 

 นอกจากนั้นอัตลักษณยังถูกกําหนดดวยความแตกตาง ซ่ึงอาจเห็นไดจากลักษณะของ
การแบงแยกออกจากกัน เชน อัตลักษณในรูปแบบของความแตกตางระหวางชนชาติหรือความ
ขัดแยงดานความเชื่อ เปนตน โดยสวนใหญแลวอัตลักษณมักถูกสรางขึ้นในลักษณะของสิ่งตรงกัน
ขาม เชน คนผิวขาว-ผิวสี ความปกติ-ความเบี่ยงเบนจากปกติ และความเปนชาย-หญิง ดังนั้นใน
ความแตกตางจะทําใหเรามองเห็นภาพของความเหมือนได ฉะนั้น อัตลักษณจึงเปนเรื่องของความ
ตระหนักรูวาเรา “เหมือน” หรือ “ตาง” จากคนอื่นอยางไร (Woodward &Kathryn 1997: 10-12) 

 ดังนั้น อัตลักษณ จึงเปรียบเสมือนตัวแทนของการตอสู เพื่อดํารงลักษณะที่เหมือนกัน
ของกลุม ในขณะเดียวกันก็พยายามตอตานหรือกีดกันสิ่งที่แตกตางออกไป  
การสราง/กําหนดอัตลักษณ 

 จุดกําเนิดของอัตลักษณมีตนตอมาจากคุณลักษณะที่มีความแตกตางกัน อาทิ ความ
แตกตางระหวางชาย หญิง เชื้อชาติ เปนตน โดยจะตองมีลักษณะที่มีความโดดเดนและสําคัญ
มากกวาอีกฝายหนึ่ง หรือเชื้อชาติอ่ืนๆ ฉะนั้นความเปนอัตลักษณของชาติ (National Identity) จึง
มักจะอางอิงจากประวัติศาสตรของแตละชาติ โดยคนในชาติจะพยายามคนหาจากตํานาน เรื่องเลา
ขานในอดีตนํามาเรียบเรียงใหม เพื่อใหเกิดการหาจุดรวมในการหาตําแหนงใหแกตัวตนใหม (the 
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new subject-position) ซ่ึงจัดเปน “กระบวนการสรางอัตลักษณ” (the process of constructing 
identity) (เกศกนก ชุมประดิษฐและจิราพร ขุนศรี 2549: 17-18) 

 จากคําอธิบายขางตน สงผลทําใหกระบวนการสรางอัตลักษณจะอยูภายใตเงื่อนไข
ดังตอไปนี้ 

 1. ตองการทราบถึงกระบวนการสรางแนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ (conceptualization of 
identity) เพื่อนําไปสูความเขาใจการทําหนาที่ของอัตลักษณที่จะอธิบายถึงลักษณะของสิ่งที่มีความ
แตกตางกัน 

   2. อัตลักษณจะตองเกี่ยวของกับองคประกอบสําคัญของการเปนสมาชิกในสังคม 
   3. อัตลักษณ มักมีรากฐานจากสิ่งที่เปนธรรมชาติ อาทิ เชื้อชาติ ความสัมพันธทางเครือ

ญาติ รวมไปถึงประวัติศาสตรความเปนมาตางๆ 
   4. อัตลักษณมักจะนําไปเกี่ยวพันกับสิ่งตางๆอันนําไปสูการใชสัญลักษณ 
   5. อัตลักษณเปนสิ่งที่ชวยใหสังคมดํารงอยู และเปนเครื่องมือที่ใชเปนเงื่อนไขทาง

สังคมในการจําแนกบุคคลที่ไมใชพวกเดียวกันออกไป 
   6. การอยูรวมกันเปนสังคม และการใชสัญลักษณ เปนสิ่งที่ใชแยกแยะลักษณะที่มี

ความแตกตางออกไปจากกลุม จัดเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหอัตลักษณดํารงอยู 
   7. กระบวนการสรางแนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ มักจะสัมพันธกับระบบการแบงชนชั้น

ทางสังคม เพื่อแสดงวา นั่นพวกเขา นี้พวกเรา 
   8. การทําใหเห็นความแตกตางนั้น ยังอยูในสภาวะที่มีความคลุมเครือไมชัดเจน 
   9. อัตลักษณ ยังเปนสิ่งที่ไมมีความเปนเอกภาพ นั่นเปนเพราะเงื่อนไขตางๆที่นํามาใช

นั่นเอง 
   10. การที่ยังคงอธิบายใหเห็นวาเพราะเหตุใดที่ผูคนในสังคมยึดติดอยูกับอัตลักษณแหง

ตน ทําไมเราจึงตองคนหาตําแหนงแหงที่ ที่จะยืนหยัดตอสูกับวาทกรรมอันเกิดจากอัตลักษณ 
รวมถึงการอธิบายวา สังคมและสัญลักษณยังเปนสิ่งสําคัญที่นําไปสูกระบวนการสรางอัตลักษณ 
ทั้งหมดนี้จึงเปนองคประกอบสําคัญที่อธิบายวา เพราะเหตุใด อัตลักษณจึงถูกสรางขึ้นและไดรับ
การดํารงและรักษาไวในแตละสังคม 

 เงื่อนไขทั้ง 10 ขอ แสดงใหเห็นถึงความจําเปนและความสําคัญของอัตลักษณที่มีตอ
สังคมมนุษย และสงผลใหแตละสังคมตองมีอัตลักษณเกิดขึ้นอยูเสมอ เพื่อการดํารงอยูของสังคม 
อยางไรก็ตามการเกิดอัตลักษณยังเปนสิ่งที่ตองพึ่งพิงและสัมพันธกับปจจัยตางในสังคม อาทิ การ
เปนตัวแทน ผลผลิตอัตลักษณ การใชของคนในสังคม กฎเกณฑตางๆในสังคม ฯลฯ 
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 แนวคิดอัตลักษณถือเปนเครื่องมือที่ชวยในการจําแนกความเหมือน หรือความแตกตาง
ของลักษณะใดลักษณะหนึ่งซ่ึงลักษณะนั้นตองเปนลักษณะที่พิเศษและโดดเดน ในการศึกษาครั้งนี้
ผูศึกษานําแนวคิดอัตลักษณมาใชเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาอัตลักษณพิพิธภัณฑเพื่อ
คนหาอัตลักษณพิพิธภัณฑ และนําผลการศึกษาที่ไดมาใชในการจัดการอัตลักษณพิพิธภัณฑของ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน 

 
2. แนวคิดอัตลักษณกับงานพิพิธภัณฑ 

 สวนใหญในการศึกษาพิพิธภัณฑกับการศึกษาอัตลักษณนั้นมีการศึกษาผานงาน
พิพิธภัณฑทองถ่ิน ซ่ึงมองวาอัตลักษณหรือเอกลักษณพิพิธภัณฑเปนสวนหนึ่งในงานพัฒนาชุมชน 
ดังเชนงานของ สายันต ไพรชาญจิตร ที่มองวาการจัดการพิพิธภัณฑชุมชนทองถ่ิน เปนกรรมวิธี
หนึ่งในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมที่กอใหเกิดงานพัฒนาชุมชน (สายันต ไพรชาญจิตร 2550: 
284) โดยมองการพัฒนาและจัดการพิพิธภัณฑชุมชนทองถ่ิน เปนวิธีการอยางหนึ่งในการแสดง
ตัวตนตอผูอ่ืนของชุมชุนทองถ่ินระดับตางๆ เพื่อบงบอกวา ฉันเปนใคร พวกเรา (คนในทองถ่ิน
นั้นๆ) เปนใคร มีความเจริญทางสังคมและวัฒนธรรมที่กอใหเกิดความเข็มแข็งของชุมชนทองถ่ินได
อยางไร และเราจะสามารถอยูรวมกันอยางสงบสุขอยางยั่งยืนไดอยางไรในฐานะที่เราตางก็เปน
มนุษยเสมอกัน(สายันต ไพรชาญจิตร 2550: 286)  ดังนั้น การแสดงตัวตนของชุมชนทองถ่ิน หรือ
การแสดงอัตลักษณ/เอกลักษณของชุมชนผานการจัดการพิพิธภัณฑซ่ึงถือเปนเครื่องมือและวิธีการ
ในกระบวนการพัฒนาชุมชนอีกรูปแบบหนึ่ง 

 รวมทั้งงานของ ศรีศักร วัลลิโภดม ที่มองวาการจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ินนั้น มิใชเพียง
อาคารสถานที่และบรรดาโบราณวัตถุแตเพียงอยางเดียว หากแตมีลักษณะที่เปนวัฒนธรรมมากขึ้น
และตองสัมพันธกับเนื้อหาประวัติศาสตรทองถ่ิน ซ่ึงเปนตัวกําหนดโบราณวัตถุที่นํามาแสดง 
ทิศทางและหัวขอในการจัดแสดง และสิ่งที่แสดงลักษณะเฉพาะที่เรียกกันวา  “เอกลักษณทองถ่ิน” 
ซ่ึงสิ่งนี้จะนําไปสูการแลเห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสภาพแวดลอม( ศรีศักร วัลลิโภ
ดม อางถึงใน เอกสารประกอบการสัมมนาพิพิธภัณฑไทยในศตวรรษใหม 2544: 2)  และการจัดการ
พิพิธภัณฑทองถ่ินยังกอใหเกิด กระบวนการเรียนรูรวมกันของคนภายในและคนภายนอก ซ่ึง
กอใหเกิดประโยชน 2 ประการ คือ ประการแรก ทําใหไดความรูความเขาใจที่แทจริงและลุมลึกอัน
อาจนําไปใชประโยชนไดหลายดาน สวนประการที่สอง คือการพัฒนาคนทองถ่ินใหรูจักตนเอง มี
ความรู และมีความมั่นใจในตัวเอง (ศรีศักร วัลลิโภดม อางถึงใน เอกสารประกอบการสัมมนา
พิพิธภัณฑไทยในศตวรรษใหม 2544: 4) จากงานของ ศรีศักร วัลลิโภดม จะเห็นไดวาการหา        
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อัตลักษณ/เอกลักษณของทองถ่ิน ถือเปนงานในการจัดการพิพิธภัณฑที่สําคัญอีกประการหนึ่ง 
รวมทั้งกอใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันของชุมชนอีกดวย 

 งานวิจัยของสิริรัตน สีสมบัติ ที่วิจัยเรื่อง “แหลงการเรียนรูชุมชนกับการฟนฟูอัต
ลักษณทางชาติพันธุของชาวชอง” โดย สิริรัตน สีสมบัติ มองวาพิพิธภัณฑเปนพื้นที่ใหมใหกับ
ทองถ่ินในการสรางความมีตัวตนของตนเองมากขึ้นโดยผานพิพิธภัณฑทองถ่ิน ซ่ึงไดรับการ
ตอบสนองจากชาวบานและนักวิชาการในทองถ่ิน ที่ตองการแสดงอัตลักษณของตนเอง(สิริรัตน สี
สมบัติ 2552: 21) เปนการศึกษาเพื่อมองอัตลักษณผานแหลงการเรียนรูหรือพิพิธภัณฑสามารถ
นํามาใชในการวิเคราะหอัตลักษณและการฟนฟูอัตลักษณโดยผานศูนยการเรียนรูฯ ที่ไดมีการจัด
แสดงเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับอัตลักษณกลุมชาติพันธุชาวชอง และการอนุรักษและฟนฟูภาษาชอง 
(สิริรัตน สีสมบัติ 2552: 23) งานวิจัยของ สิริรัตน สีสมบัติ นั้นมองอัตลักษณพิพิธภัณฑและการ
ฟนฟูอัตลักษณเปนกระบวนในการอนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรมของชาวชอง 

 และจากงานวิจัยของ The Spertus Institute for Jewish Studies ไดทําการศึกษาเรื่อง
โลกาภิวัตน พิพิธภัณฑ และวิวัฒนาการของอัตลักษณ (Globalization, Museums and the Evolution 
of a Plural Identity) โดยในบทความนี้ไดกลาวถึง ผลการศึกษาซึ่งไดผลวาในการพัฒนาพิพิธภัณฑ
เพื่อใหเหมาะสมกับยุคโลกาภิวัฒนนั้นตองพิจารณาขั้นตอน 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ความภาคภูมิใจและ
สิทธิ (National pride and legitimacy) 2. พิพิธภัณฑเพื่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม (Museum for 
social change) 3. ดานสถาปตยกรรม (Architecture) 4. การแขงขันเพื่อใหไดมาซึ่งเงินทุนและผูเขา
ชม (Competition for funding and audience)  5. การใหคําจัดความของภาระหนาที่ (Defining the 
mission) 6. การเก็บรวบรวมวัตถุและการวิธีการเก็บรักษา (Collection and curatorial strategies)     
7. อัตลักษณ (Plural identity) โดยบทความนี้แสดงถึงการพัฒนาพิพิธภัณฑที่มีขั้นตอนสุดทายใน
การคนหาอัตลักษณ (Swartz 2007) 

 นอกจากนั้นงานวิจัยของสายันตร ไพรชาญจิตร (เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 
Museum management 2552) ไดนําแนวคิดการศึกษาอัตลักษณพิพิธภัณฑไปใชเปนแนวคิดพื้นฐาน
ในกระบวนการจัดการพิพิธภัณฑ ซ่ึงมีกระบวนการในการจัดการพิพิธภัณฑทั้งหมด 8 ขั้นตอนดังนี้  

   1. การศึกษาวิจัยอัตลักษณพิพิธภัณฑ (Research for museum identity)  
   2. ประเมินคุณคาและศักยภาพของคนและของ (Valuation)  
      2.1 ประเมินคุณคาและศักยภาพทรัพยากรพิพิธภัณฑ (museum collections) 
      2.2 ประเมินศักยและศักดิ์ของคนที่เกี่ยวของ 
   3. เสริมสรางศักยภาพของคน (People empowerment) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



12 
 

        3.1 ใหการศึกษาคนที่เกี่ยวของ ทั้งเรื่องวัตถุส่ิงของ แนวคิดพิพิธภัณฑและการ
ใหบริการ 

 4. การจัดการของ (Collection management) 
          4.1 ระบบทะเบียน Registration 
          4.2 การจัดเก็บ Storage 
          4.3 การเสริมสรางความแข็งแรง Consolidation 
   5. การจัดแสดงและใหบริการ (Presentation and Services) 
   6. การจัดการความรู (Knowledge management) 
    7. กิจกรรมพิพิธภัณฑ (Museum activities) 

 8. ธุรกิจพิพิธภัณฑ (Museum business) 
 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงกระบวนการจดัการพิพิธภณัฑ 
ที่มา: สายันต ไพรชาญจิตร, “การจัดการพพิิธภัณฑ,”เอกสารประกอบการสอนรายวชิา Museum 
management, 2552. (อัดสําเนา) 

 
 จะเห็นไดวาแนวคิดอัตลักษณมีผูศึกษาและนักวิชาการหลายทานที่นํามาใชในงานการ

จัดการพิพิธภัณฑ ถือเปนวาแนวคิดอัตลักษณเปนเครื่องมือในการศึกษา และพัฒนาตางๆ ไมวาจะ
เปนงานพัฒนาชุมชน การสรางการเรียนรูแบบมีสวนรวม การอนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรมของ
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ชุมชนและทองถ่ิน งานดานพิพิธภัณฑ ฯลฯ โดยผูศึกษาไดนําแนวคิดอัตลักษณมาปรับใชในการ
พิจารณาคนหาอัตลักษณพิพิธภัณฑ รวมทั้งเพื่อนํามาอธิบายและวิเคราะหผลการศึกษา รวมทั้ง
สรุปผลในการศึกษาครั้งนี้ ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและเอกสารที่เกี่ยวของในเรื่อง

เกี่ยวกับอัตลักษณพิพิธภัณฑ ผูศึกษาไดใหความหมายของ “อัตลักษณพิพิธภัณฑ” วาหมายถึง การ
แสดงความเปนตัวตนของพิพิธภัณฑ โดยการสรางตัวตนใหมีลักษณะโดดเดน และลักษณะ
เฉพาะตัวที่แตกตางจากที่อ่ืนๆ โดยเลือกศึกษาอัตลักษณพิพิธภัณฑที่เปนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่
จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน 

 
3.  แนวคิดการประเมินคุณคาทรัพยากรพิพิธภัณฑ 

 การศึกษาเรื่อง อัตลักษณพิพิธภัณฑ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนนั้นจําเปน
จะตองมีหลักเกณฑในการกําหนดอัตลักษณพิพิธภัณฑ เพื่อใหไดหลักเกณฑที่มีความนาเชื่อถือ 
และบงบอกถึงการแสดงตัวตน ความโดดเดน ลักษณะเฉพาะตัวของพิพิธภัณฑตางๆนั้น ผูศึกษาจึง
นําแนวคิดในการประเมินคุณคาทรัพยากรวัฒนธรรม มาใชเพื่อการประเมินคุณคาของทรัพยากร
พิพิธภัณฑซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ทรัพยากรวัฒนธรรมมีความหมายครอบคลุมถึงโบราณวัตถุและ
ศิลปวัตถุที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ มาชวยในการกําหนดหลักเกณฑในการกําหนดอัตลักษณ
พิพิธภัณฑในการศึกษา ดังนี้  

 การใหคุณคาและความหมายของทรัพยากรวัฒนธรรมและทรัพยสินทางวัฒนธรรม
ใดๆไมไดมีคุณคาฝงติดอยูในตัวของสิ่งนั้นๆ (ธนิก เลิศชาญฤทธ 2550: 11) คุณคา (value) และ
ความหมาย (meaning) ของทรัพยากรวัฒนธรรมเปนสิ่งที่มนุษยกําหนดขึ้น เปนสิ่งที่มนุษยใหคาแก
ส่ิงที่มนุษยสรางขึ้น ฉะนั้นคุณคาและความหมายจึงอาจแตกตางกันไปตามพื้นฐานทางสังคม-
วัฒนธรรม ทางประวัติศาสตร และทางสติปญญา ของแตละคนแตละสังคม นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับ
บริบทอื่นๆ หรือเงื่อนไขทางสังคมและเศรษฐกิจ ทรัพยากรวัฒนธรรมทุกประเภทมีความหมาย 
หรือมีประโยชนสําหรับสังคมมนุษยทั้งในปจจุบันและอนาคต คุณคาของทรัพยากรวัฒนธรรมมี
หลากหลาย ขึ้นอยูกับมุมมองและวัตถุประสงคในการนําไปใช ซ่ึงศักยภาพของวัตถุทางวัฒนธรรม 
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิทัศนวัฒนธรรมนั้นๆอาจจะไมใชศักยภาพดั้งเดิมในสมัยถูกสรางขึ้น 
(สายันต ไพรชาญจิตร 2550: 19) สามารถเปลี่ยนแปลงหนาที่ของมันไดตามบริบทของเวลา สังคม
และวัฒนธรรม 

 องคกรยูเนสโก (UNESCO) องคกรไอโคโมส (ICOMOS) และอิกครอม (ICCROM) 
(อางถึงใน ธนิก เลิศชาญฤทธ 2550: 7-8) กําหนดคุณคาทรัพยากรวัฒนธรรมออกเปน 2 กลุมใหญ 
คือ 
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  1. คุณคาทางวัฒนธรรม คือส่ิงที่ผูคนในปจจุบันใหความสําคัญกับทรัพยากรวัฒนธรรม
นั้นๆ ซ่ึงอาจแตกตางกันไปในแตละสังคม คุณคาทางวัฒนธรรมของทรัพยากรวัฒนธรรมยัง
แบงยอยไดอีก ดังนี้ 
  คุณคาเชิงอัตลักษณ (identity value) เปนกลุมคุณคาที่มีความสัมพันธและความผูกพัน
ดานอารมณความรูสึกกับทรัพยากรวัฒนธรรม 
  คุณคาเชิงศิลปะหรือเทคนิค (relative artistic or technical value) เปนคุณคาที่ขึ้นอยูกับ
ความเปนมาทางประวัติศาสตรและสามารถพิสูจนไดดวยวิธีทางวิทยาศาสตร เชน ลวดลาย 
โครงสราง หนาที่ใชสอย 
  คุณคาเชิงจํานวนที่หายาก (rarity value) หมายความวา ทรัพยากรบางอยางที่มีลักษณะ
คลายกัน มีอายุไมเทากัน ซ่ึงในหลายกรณีก็พบวามีอยูจํานวนไมมากหรือของหายาก 
  2. คุณคาเชิงเศรษฐกิจและสังคมรวมสมัย หมายถึง คุณคาการใชงานในสังคมรวมสมัย 
แบงออกเปนกลุม ดังนี้ 
  คุณคาเชิงเศรษฐกิจ (economic value) หมายถึง คุณคาทรัพยากรสามารถชวยใหมนุษย
มีความเปนอยูดํารงชีพได หรือคุณคาที่มนุษยสามารถใชทรัพยากรวัฒนธรรมในการมีชีวิตอยูได 
เชน การทองเที่ยว การคา และการมีความสุข 
  คุณคาเชิงหนาที่ใชสอย (functional value) หมายถึง หนาที่คลายกับคุณคาเชิงเศรษฐกิจ 
แตเนนที่คุณคาการใชงาน การใชสอยแบบเดิมที่ทรัพยากรวัฒนธรรมเคยถูกใชมาหรืออาจมีการ
ปรับเปลี่ยนหนาที่ 
  คุณคาเชิงการศึกษา (educational value) หมายถึง คุณคาที่มนุษยในปจจุบันใชในการ
เรียนรูเร่ืองราวตางๆเกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรม 
  คุณคาเชิงสังคม (social value) หมายถึง กิจกรรมทางสังคมที่ยังเปนประโยชนในสังคม
ปจจุบัน 
  คุณคาเชิงการเมือง (political value) หมายถึง คุณคาที่อาจเกี่ยวของกับเหตุการณ
ทางการเมืองในประวัติศาสตรความเปนมาของทรัพยากรนั้นๆ 
  วิเลียม ดี ไลป (อางถึงใน สายันต ไพรชาญจิตร 2550: 25-27) แหง Washington State 
University ระบุวาทรัพยากรวัฒนธรรมมีคุณคา 4 แบบดวยกัน คือ 
  1. คุณคาที่แสดงนัยของอดีต (associative/ symbolic value) หมายถึง คุณคาของ
ทรัพยากรวัฒนธรรมดานที่แสดงความเชื่อมโยง ความเกี่ยวเนื่องของทรัพยากรวัฒนธรรมจากอดีต / 
เปนตัวแทนเชิงสัญลักษณของชวงเวลาในอดีต 
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  2. คุณคาทางวิชาการ (information value) หมายถึง คุณคาของทรัพยากรดานวิชาการ 
เปนขอมูลที่สามารถพิสูจนไดทางวิทยาศาสตร 
  3. คุณคาดานความงามหรือสุนทรีย (aesthetic value) หมายถึง คุณคาของทรัพยากร
วัฒนธรรมดานความงาม และความรูสึก  
  4. คุณคาทางเศรษฐศาสตร (economic value) หมายถึง คุณคาของทรัพยากรที่
ตอบสนองความตองการของมนุษย ในเชิงเศรษฐกิจ หรือเพื่อการดํารงชีพ เชน การทองเที่ยว การคา 

   นอกจากแนวคิดการประเมินคุณคาทรัพยากรวัฒนธรรมแลว ผูศึกษาไดนําหลักเกณฑ 
ในการขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ที่จัดทําโดย กลุมทะเบียนโบราณวัตถุศิลปวัตถุ สํานัก
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (กรมศิลปากร, สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ, 2010) กรมศิลปากร 
กระทรวงวัฒนธรรม การขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ จําแนกไดเปน 2 ประเภท คือ 

  1. โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่อยูในความดูแลของกรมศิลปากร ซ่ึงไดแกโบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุที่เปนทรัพยแผนดิน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่อยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ แหลง
โบราณคดี อุทยานประวัติศาสตรตาง ๆ โดยหนวยงานที่รับผิดชอบจะจัดทําทะเบียนบัญชีแสดง
ทรัพยสินของแผนดินไวในรูปของทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และบัตรประจําวัตถุแตละรายการ
ไว 

  2. โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ในครอบครองของวัดและเอกชน โดยการสํารวจทําบัญชีและ
คัดเลือกโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุช้ินสําคัญและมีคุณคาพิเศษและประกาศขึ้นทะเบียนในราชกิจจา
นุเบกษา 

  การศึกษาในครั้งนี้ใชหลักเกณฑในการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ใน
ครอบครองของวัดและเอกชนของกรมศิลปากร มาเปนตัวชวยในการกําหนดเกณฑการกําหนด    
อัตลักษณพิพิธภัณฑในการศึกษาครั้งนี้ โดยการพิจารณาประกาศขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 
มีองคประกอบในการพิจารณา โดยการกําหนดเกณฑในการพิจารณา และประเมินคุณคา
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุแตละรายการโดยวัตถุดังกลาวตองมีเกณฑคุณคา ดังนี้  

  1. เปนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่มีคุณคาทางดานศิลปะ ประวัติศาสตร และโบราณคดี  
  2. มีคุณคาความสวยงามพิเศษ หรือแสดงถึงเอกลักษณ ฝมือของทองถ่ินโดยเฉพาะ  
  3. เปนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่หาไดยากในปจจุบัน  
  4. เปนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่มีหลักฐาน ประวัติความเปนมาที่เดนชัด เปนที่เคารพ

นับถือของทองถ่ิน 
  5. เปนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่มีหลักฐานการจารึกระบุบอกความเกาแกแหงอายุสมัย

ในการสราง  
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  6. เปนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่มีคุณคาทางศิลปกรรม เปนแบบอยางทางสกุลชางศิลปะ 
และความรูทางเทคโนโลยี 

  นอกจากนั้นยังนําหลักเกณฑที่มีความเปนสากล โดยในการศึกษาครั้งนี้ไดนําเอา
หลักเกณฑในการขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจําแหงโลก ที่กําหนดขึ้นโดยสํานักความสัมพันธ
ตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (คณะกรรมการแหงชาติวาดวยแผนงานความทรง
จําแหงโลก 2010) ที่ใชหลักเกณฑนี้ในการคัดเลือกเอกสารมรดก ที่มีคุณคาตอประเทศโดยเฉพาะ ที่
มีคุณคาตอภูมิภาค และที่มีคุณคาตอโลกมาชวยในการกําหนดหลักเกณฑที่สอดคลองและสามารถ
นํามาปรับใชไดในคัดเลือกโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
ขอนแกน 

  มรดกความทรงจําแหงโลก (Memory of the World) คือ มรดกเอกสารที่บันทึกเปนลาย
ลักษณอักษร (Documentary Heritage) ที่เปนเอกสาร วัตถุ หรือขอมูลขาวสารตางๆ ทั้งในระดับชาติ 
ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ เกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรมแหงโลก แสดงใหเห็นวิวัฒนาการของ
ความคิด การคนพบ และผลงานของสังคมมนุษย เปนมรดกตกทอดจากสังคมในอดีต ใหแกสังคม
ปจจุบัน ที่จะสืบสานสงตอใหแกสังคมในอนาคต 

  หลักเกณฑในการคัดเลือกมรดกความทรงจําแหงโลก มีดังตอไปนี้  
  หลักเกณฑท่ี 1 ความเปนของแท (Authenticity) มีคุณลักษณะเฉพาะ พิสูจนไดวาเปน

ของแท มิใชสําเนา ลอกเลียน หรือเปนของปลอม 
  หลักเกณฑท่ี 2 มีความโดดเดนและไมอาจทดแทนได (Unique and Irriplaceable) 
  การสูญหาย หรือเสื่อมสภาพ นับเปนอันตรายใหญหลวงตอมนุษยชาติ หาเอกสารอื่น

ใดมาเปรียบเทียบเทาไมไดแลว 
  หลักเกณฑท่ี 3 มีความสําคัญในระดับโลก ในประเด็นตอไปนี้ 
  1. เวลา และอายุ (Time) เอกสารที่ผลิตขึ้นในชวงเวลาสําคัญในอดีต และมีความสําคัญ

ตอเนื่อง ยั่งยืนตลอดไป ไมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรม อาจเปนเอกสาร
ประเภทนั้นๆ ช้ินแรกในโลก 

  2. สถานที่ (Place) สถานที่ซ่ึงมีการผลิตเอกสารชิ้นนั้นๆ ขึ้น อาจมีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร และวัฒนธรรมของโลก หรือมีอิทธิพลตอเหตุการณ และปรากฏการณสําคัญ อาจ
เปนเอกสารบรรยายสิ่งแวดลอม บานเมือง หรือสถาบันซึ่งสูญหายลมสลายไปแลว 

  3. บุคคล (People) เอกสารซึ่งมีเนื้อหา หรือคุณลักษณะอื่น ที่บงบอกพฤติกรรมของ
มนุษย และการพัฒนาดานสังคม อุตสาหกรรม ศิลปกรรม การเมือง และอื่นๆ อาจเปนการบันทึก
เหตุการณสําคัญ ความกาวหนา ความเสื่อม และอ่ืนๆ ซ่ึงมีอิทธิพลเหนือบุคคล และกลุมบุคคล 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



17 
 

  4. เนื้อหาสาระ แนวคิด (Subject and Theme) แสดงวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร ภูมิ
ปญญาในดานธรรมชาติ สังคม และมานุษยวิทยา การเมือง อุดมการณ ปรัชญา กีฬา ศิลปะ และอ่ืนๆ 

  5. รูปแบบและวิธีเขียน (Form and Style) เปนเอกสารที่มีคุณคาทางสุนทรียภาพ 
ภาษาศาสตร ทวงทํานองการเขียน หรือเปนแมแบบของวิธีการนําเสนอ สํานวนโวหาร วัสดุที่ใช
เปนเครื่องบันทึก หรือวัสดุ และวิธีการที่เสื่อมสลายไปแลว 

  หลักเกณฑท่ี 4 ลักษณะอื่นๆ ไดแก 
  1. ความหายาก (Rarity) ทั้งในเนื้อหาและวัสดุเพื่อบันทึก 
  2. ความบริบูรณ (Integrity) ครบถวน ไมมีการชํารุดเสียหาย หรือเปนเพียงบางสวน ไม

ถูกดัดแปลง และทําใหชํารุด 
  3. ความเสี่ยง (Threat) มีการปองกันไมใหเสื่อมสภาพ หรือถูกทําลาย ไมวากรณีใดๆ 
  4. โครงการบริหารจัดการ (Management plan) มีโครงการบริหารจัดการที่เหมาะสม 

และสมควรแกความสําคัญของเอกสารมรดก  มียุทธศาสตรวิธีการอนุรักษ และเผยแพร ที่มี
ประสิทธิภาพ                                                   

  จากการรวบรวมขอมูลที่ไดจากการศึกษาขางตนผูศึกษาจึงไดกําหนดเกณฑในการ
พิจารณาอัตลักษณพิพิธภัณฑ ของโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติขอนแกน โดยใชเกณฑนี้ในกําหนดอัตลักษณพิพิธภัณฑ ดังนี้  

  1. เปนทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีคุณคาทางดานวิชาการ และคุณคาดานการศึกษา 
  2. เปนทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีความสวยงามพิเศษ หรือแสดงอัตลักษณ/เอกลักษณ

ของทองถ่ินโดยเฉพาะ 
  3. เปนทรัพยากรวัฒนธรรมที่หาไดยากในปจจุบัน 
  4. เปนทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีหลักฐาน ประวัติความเปนมาเดนชัด มีหลักฐานพิสูจน

ไดวาเปนของแทไมไดลอกเลียน หรือเปนของปลอม รวมทั้งมีหลักฐานการจารึกระบุบอกความ
เกาแกแหงอายุสมัยในการสราง 

  5. เปนทรัพยากรวัฒนธรรมที่ยังเปนประโยชนในสังคมปจจุบัน เชน เปนทรัพยากร
วัฒนธรรมที่ยังเปนที่เคารพนับถือของคนในทองถ่ิน ดานการทองเที่ยว ดานความบันเทิง อาจจะมี
การใชสอยแบบเดิมอยางที่เคยถูกใชมาหรืออาจมีการปรับเปลี่ยนหนาที่ก็ได 

  6. เปนทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีคุณคาทางดานศิลปกรรมทั้งในเชิงศิลปะหรือเชิงเทคนิค 
เปนแบบอยางทางสกุลชางศิลปะ หรือใหความรูทางดานเทคโนโลยี 

  จากหลักเกณฑขางตนนั้นผูศึกษานําหลักเกณฑที่ไดจากการทบทวนแนวคิดรวมกับ
ขอมูลจากหนังสือนําชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน หนังสือโบราณวัตถุช้ินสําคัญใน
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พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน และแผนพับของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนไปใชใน
การประเมินและวิเคราะหโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
ขอนแกนเพื่อคัดเลือกตัวแทนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่เปนประชากรศึกษาในการคัดเลือก        
อัตลักษณพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  ขอนแกนในสวนของการเก็บขอมูล
แบบสอบถาม  

 
4.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 

  ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดทําการศึกษาอัตลักษณเพื่อนําเสนอแนวทางการจัดการ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน ซ่ึงพิพิธภัณฑถือเปนองคกรทางดานวัฒนธรรมที่สําคัญทั้ง
ทางดานสังคม การศึกษา เศรษฐกิจ ฯลฯ  ผูศึกษาจึงไดทําการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิด
และทฤษฎีการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อชวยในการวิเคราะหและอธิบายแนวทางการ
จัดการอัตลักษณพิพิธภัณฑ  

  และหากจะกลาวถึงแนวคิดและทฤษฎีการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมนั้น กอนอื่นตอง
กลาวถึงความหมาย และคําจํากัดความของคําวา “วัฒนธรรม” ซ่ึงมีผูใหความหมายไวมากมายหลาย
ความหมายคําวา วัฒนธรรม หรือ Culture มีหลากหลายความหมาย โดย Edward B.Tylor ชาว
อังกฤษ ใหคําจัดความของวัฒนธรรมวา วัฒนธรรม คือ ผลรวมของระบบความรู ความเชื่อ ศิลปะ 
จริยธรรม กฎหมาย ประเพณี ตลอดจนความสามารถและอุปนิสัยตางๆ ซ่ึงเปนผลมาจากการเปน
สมาชิกของสังคม  

  ศรีศักร วัลลิโภดม (อางถึงใน สายันต ไพรชาญจิตร 2550: 1-2) ไดกลาววา วัฒนธรรม 
หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่มนุษยคิดขึ้น และสรางขึ้นมาเพื่อดํารงชีวิตอยูรวมกันภายในสังคม ทั้งเปน
ส่ิงที่มีระเบียบแบบแผนและมีรูปแบบเปนที่ยอมรับภายในสังคมนั้นๆ ซ่ึงในทัศนะของคนภายนอก
แลวจะมีความเปนเอกลักษณ ยศ สันตสมบัติ (2544: 11-12) กลาวถึงความหมายของวัฒนธรรมใน
ปจจุบันนักวิชาการสวนมากไดใหคํานิยาม คือ ทุกส่ิงทุกอยางที่มนุษยทําขึ้น สรางขึ้น คิดขึ้น เพื่อใช
ในการดํารงชีวิตและพัฒนาสังคมของตนเอง ซ่ึงจากความหมายดังกลาวไดแสดงวาวัฒนธรรม คือ 
วิถีชีวิตของคนในสังคม วัฒนธรรมจึงเปนส่ิงที่มีคุณคาและตองไดรับการปลูกฝง ถายทอดจากคน
รุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง เพื่อความอยูรอดและสามารถดําเนินไปไดอยางตอเนื่องของสังคม จาก
การศึกษาทางมานุษยวิทยาไดมีการสรุปลักษณะพื้นฐานของวัฒนธรรมไว 6 ประการดังนี้  

   1. วัฒนธรรมเปนความคิดรวมและคานิยมทางสังคม ซ่ึงเปนสิ่งที่กําหนดมาตรฐาน
ของพฤติกรรมและเปนสิ่งที่สามารถคาดคะเนพฤติกรรมของผูอ่ืนได ถาเปนคนในวัฒนธรรม
เดียวกัน 
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   2. วัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีมนุษยเรียนรู หรือเปรียบเสมือนเปนมรดกทางสังคม ที่ไดรับ
การถายทอดจากคนรุนหนึ่งสูคนอีกรุนหนึ่งโดยผานกระบวนการถายทอดวัฒนธรรม สําหรับ
กระบวนการนี้จะทําใหมนุษยรับเอาทัศนคติ คานิยม ความเชื่อที่สังคมยอมรับมาเปนสวนหนึ่งของ
ตนเองดวย 

  3. วัฒนธรรมมีพื้นฐานมาจากการใชสัญลักษณ เนื่องจากสัญลักษณเปนสิ่งที่เขามา
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของมนุษย และยังสามารถทําใหมนุษยสามารถติดตอส่ือสารกันได 

   4. วัฒนธรรมเปนองครวมของความรูและภูมิปญญา โดยวัฒนธรรมเปนส่ิงทําหนาที่
ตอบสนองความตองการพื้นฐานและเปนเครื่องมือที่มนุษยใชในการปรับตัวให เขากับ
สภาพแวดลอมที่มนุษยดํารงอยู 

   5. วัฒนธรรม คือ กระบวนการที่มนุษยกําหนดและใหความหมายกับชีวิตและสิ่งตางๆ 
รอบตัวเชน มนุษยพยายามที่จะกําหนดนิยามความหมายของชีวิต โดยจะออกมาในรูปแบบของ
พิธีกรรม ความเชื่อ ฯล 

   6. วัฒนธรรมเปนสิ่งไมหยุดนิ่ง มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยการเปลี่ยนแปลง
ของวัฒนธรรมนั้นจะมีสาเหตุมาจากหลายประการ เชน สภาพแวดลอม การติดตอสัมพันธกับสังคม
และวัฒนธรรมอื่น เปนตน  

   ซ่ึงจากความหมายของวัฒนธรรมที่ไดกลาวถึงแลวนั้นจะกลาวถึงความสัมพันธของคน
ในฐานะของผูสรางและเปนเจาของวัฒนธรรม และคนในสังคมนั้นไดสรางวัฒนธรรมเพื่อเปน
เครื่องมือในการดํารงอยูในสังคม ซ่ึงวัฒนธรรมของคนในสังคมที่เกิดขึ้นในสังคม นั้น ไดกลายมา
เปนทรัพยากรวัฒนธรรม (Cultural Resources) ซ่ึงเปนผลผลิตจากวัฒนธรรมของคนในสังคมนั้นๆ  

   ชนัญ วงษวิภาค และคนอื่นๆ (2547: 2-3) กลาวถึงคําวา ทรัพยากรวัฒนธรรม (Cultural 
Resources) ไววา ทรัพยากรทางวัฒนธรรม หมายถึง ลักษณะของระบบวัฒนธรรมที่มีคา หรือเปน
ตัวแทนที่สามารถสื่อถึงวัฒนธรรมตางๆ และสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ ทรัพยากร
วัฒนธรรมที่จับตองได หรือวัฒนธรรมทางวัตถุ (Tangible) เชน โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
เครื่องมือเครื่องใชตางๆในชีวิตประจําวัน เปนตน และทรัพยากรวัฒนธรรมที่เปนนามธรรม หรือ
ทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับตองไมได (Intangible) เชน ภาษา ศิลปะการแสดง พิธีกรรมตางๆ เปนตน 
ซ่ึงมีความสอดคลองกับแนวความคิดของ สายันต ไพรชาญจิตร ที่มองวาทรัพยากรวัฒนธรรมนั้น
สามารถแบงออกได 2 ประเภท เชนกันโดยไดใหคําจัดความของทรัพยากรวัฒนธรรม (Cultural 
Resources) ไววาเปนสวนประกอบของระบบวัฒนธรรมทั้งหมดในสังคมมนุษยทั้งที่เปนวัฒนธรรม
ทางวัตถุ ส่ิงกอสรางที่จับตองมองเห็นได (tangible forms) และที่เปนความหมาย (meaning) ความรู/
ภูมิปญญา (Knowledge/wisdom) ความเชื่อ (beliefs) กฎระเบียบแบบแผนเพื่อการปฏิบัติ 
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(rules/regulations) จินตนาภาพ (imaginations) ความนึกคิด (feeling) ศิลปะและการแสดงออก 
(expressive behaviors) ที่ไมสามารถจับตองหรือสัมผัสทางกายภาพได (intangible forms) ซ่ึงเปน
ส่ิงที่สามารถจัดการใหเกิดประโยชนแกการดํารงชีวิตของมนุษยในแตละชุมชน แตละสังคม แตละ
ยุคสมัยได และทรัพยากรวัฒนธรรมในสังคมปจจุบันประกอบดวยส่ิงที่เปนมรดกตกทอดมาจาก
อดีต (heritage) และส่ิงที่ยังมีการสรางสรรคดัดแปลงขึ้นมาใหม (creations/vital cultural resources) 
เพื่อใชสอยใหสมประโยชนในการแกปญหาดานตางๆของชุมชนแตละสังคม 

   ในชุมชนทั่วๆไปมีทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทหลักๆทั้งชนิดที่เปนมรดก และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมรวมสมัยที่สรางสรรคและพัฒนาขึ้นใหมสามารถพบเห็นและศึกษาไดใน
ปจจุบัน 3 กลุม ประกอบดวย 

   1. ทรัพยากรทางโบราณคดี (archaeological resources) 
   2. ภูมิปญญาทองถ่ิน (homegrown/indigenous wisdom) และ 
   3. ศิลปวัฒนธรรมหรือทรัพยากรวัฒนธรรมที่แสดงออก (expressive culture) ไดแก 

ศิลปะ (Arts) วรรณกรรม (writings) ดนตรี (music) การละเลน (plays) การแสดง (performances) 
ปรัมปราคติ (myths) นิทาน (tales) ขนบธรรมเนียม (customs) ประเพณี (traditions) ความเชื่อ 
(beliefs) พิธีกรรมตามความเชื่อ (rites) ฯลฯ (สายันต ไพรชาญจิตร 2550: 13-14) 

 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงความหมายความสัมพันธของทรัพยากรวฒันธรรมประเภทตางๆที่มีอยูในชุมชนและ 
             ในสังคมตางๆ                                       
ที่มา: สายันต ไพรชาญจิตร, การจัดการทรพัยากรทางโบราณคดีในงานพัฒนาชุมชน, พิมพคร้ังที่ 3, 
โครงการหนังสือโบราณคดีชุมชน (กรุงเทพฯ: ศักดิ์โสภาการพิมพ, 2550), 18. 
 

   กลาวไดวา ทรัพยากรวัฒนธรรม เปนผลผลิตจากการใชวัฒนธรรมเพื่อเปนเครื่องมือใน
การดํารงชีวิตของคนในชุมชน ของสังคมนั้นๆ ซ่ึง ทรัพยากรวัฒนธรรมอาจมองโดยลดความสําคัญ
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ในเรื่องของหวงเวลา แตเนนความสําคัญในการมองคุณคา และประโยชนของตัวทรัพยากร
วัฒนธรรม 

   ดังนั้นทฤษฎีและแนวคิดในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมนั้น คือการนําเอาทรพัยากร
วัฒนธรรม ที่เปนผลผลิตที่เกิดมาจากวัฒนธรรมของคนในชุมชน ในสังคมนั้นๆ ที่มีอยูหลากหลาย
มากมาย ซ่ึงอาจเปนวัฒนธรรมที่ถายทอดมาจากอดีต จากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง หรืออาจจะ
เปนวัฒนธรรมที่เพิ่งเกิดขึ้นในชุมชนนั้นๆ นํามาจัดการใหเกิดคุณคา และประโยชนสูงสุดตอคนใน
ชุมชนนั้นมากที่สุด เพื่อนํามาใชประโยชนและแกปญหาในการดํารงชีวิตและการพัฒนาชุมชนของ
คนในชุมชน ในสังคมนั้นๆ 

   การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษานําเอาแนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมมาชวยในการ
จัดการอัตลักษณพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนโดยใหความสําคัญกับ
พิพิธภัณฑในฐานะขององคกรทางวัฒนธรรมที่มีการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ในที่นี้คือ
โบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ โดยเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับความรู และการ
จัดการความรูผานทรัพยากรวัฒนธรรมที่ผานการจัดการศึกษาวิจัย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
พิพิธภัณฑ ชุมชน ผูเขาชม และตอสังคม 

 
5. วัฒนธรรมทวารวดี 
  ทวารวดี  เปนรูปแบบของวัฒนธรรมโบราณในระดับภูมิภาคที่ เกิดขึ้นจากการ
ผสมผสานของวัฒนธรรมอินเดียโบราณกับวัฒนธรรมของคนในทองถ่ินในบริเวณลุมน้ําจาพระยา 
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ทางดานทิศตะวันตกของลุมน้ํา อันไดแก  จังหวัดราชบุรี นครปฐม 
กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี หลักฐานทางโบราณคดีที่คนพบในเมืองโบราณอูทอง นครปฐม และคู
บัว แสดงใหเห็นถึงจุดเริ่มตนและการเปนศูนยกลางความเจริญของวัฒนธรรมทวารวดีที่เกิดขึ้นใน
บริเวณนี้ระหวางพุทธศตวรรษที่ 12-16 ไดเปนอยางดี และจากการเปนศูนยกลางความเจริญนี้เอง 
สงผลใหความเชื่อทางศาสนาและเอกลักษณทางศิลปกรรมบางอยางในวัฒนธรรมทวารวดี ได
แพรกระจายไปยังสวนตางๆ ของดินแดนในประเทศไทย (ทศพร ศรีสมาน 2546: 12-13) 

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนภูมิภาคหนึ่งที่พบหลักฐานทางโบราณคดีอันแสดงให
เห็นถึงรองรอยทางศิลปกรรมและความเชื่อในพระพุทธศาสนาของวัฒนธรรมทวารวดีกระจายอยู
ทั่วไป ซ่ึงวัฒนธรรมทวารวดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นนาจะเกิดจากการผสมผสานกันของ
ของวัฒนธรรมทวารวดีและรูปแบบทางวัฒนธรรมที่มีอยูเดิมจนทําใหเกิดลักษณะอันเปนเอกลักษณ
ของทองถ่ินขึ้นมาไมวาจะเปนความเชื่อทางพระพุทธศาสนาและลักษณะทางศิลปกรรม 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



22 
 

6. วัฒนธรรมทวารวดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  วัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีความแตกตางไปจากศิลปะหรือ
วัฒนธรรมที่แพรมาจากประเทศกัมพูชา หรือที่เรียกวาศิลปะลพบุรีหรือศิลปะเขมรในประเทศไทย 
ซ่ึงในชวงเวลาดังกลาวไดแพรหลายเปนอยางมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กอใหเกิดการสราง
งานศิลปะจํานวนมากโดยเฉพาะอยางยิ่งปราสาทที่สรางขึ้นจากอิฐหรือหิน เทวรูปหรือพระพุทธรูป 
ซ่ึงลวนแลวแตแสดงความเกี่ยวของสัมพันธกับวัฒนธรรมจากประเทศกัมพูชาอยางใกลชิด แมวาจะ
พบหลักฐานของพุทธศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนาแบบมหายายอยูบาง แตกระนั้นศาสนาหลักของ
วัฒนธรรมกลุมนี้คือศาสนาพราหมณ  แตศิลปะหรือวัฒนธรรมที่ เ รียกวา  “ทวารวดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” นั้นจะไมมีการสรางศิลปกรรมตามแบบอยางจากประเทศกัมพูชา และจะ
เกี่ยวของกับพุทธศาสนาโดยเฉพาะอยางยิ่งพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทเปนหลัก 
  ดังนั้นเมื่อมีความแตกตางไปจากศิลปะหรือวัฒนธรรมจากประเทศกัมพูชาแลวจึง
จําเปนตองกําหนดชื่อเรียกใหแตกตางออกไป ซ่ึงเมื่อดูภาพรวมของศิลปะและวัฒนธรรมแลวพบวา 
มีหลายอยางที่ละมายคลายคลึงกันกับศิลปะและวัฒนธรรมจากทวารวดีทางภาคกลาง เชน ลักษณะ
ของพระพุทธรูป การนับถือพุทธศาสนาแบบเถรวาทเปนหลัก ทําใหนักวิชาการนิยมเรียกวา “ทวาร
วดี” หรือ “ทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ตามไปดวย (รุงโรจน ธรรมรุงเรือง 2552: 7-8) 
  จากการสํารวจทางโบราณคดีทําใหพบหลักฐานของวัฒนธรรมทวารวดีกระจายอยู
ทั่วไปในภูมิภาคนี้ คือ บริเวณตอนกลางของแมน้ํามูล อันไดแกพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย และจังหวัด
นครราชสีมา หลักฐานทางโบราณคดีที่นาสนใจในบริเวณนี้ ไดแก พระพุทธรูปหินทรายในศิลปะ
ทวารวดี 
  บริเวณตอนตนของแมน้ํามูล ไดแก พื้นที่ของอําเภอสูงเนิน อําเภอสีคิ้ว อําเภอดานขุน
ทด อําเภอปกธงชัย และอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา หลักฐานทางโบราณคดีที่นาสนใจใน
บริเวณนี้ ไดแก ช้ินสวนของพระพุทธรูปและพระพุทธรูปนอนทําดวยหินทรายขนาดใหญในศิลปะ
ทวารวดี รวมทั้งใบเสมาหินทรายที่วัดเสมาราม ภายในเมืองเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
(ทศพร ศรีสมาน 2552: 15-16) 
  บริเวณลุมแมน้ําชี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก พื้นที่ของจังหวัดชัยภูมิ 
ขอนแกน ตอนลางของจังหวัดอุดรธานี กาฬสินธุ มหาสารคาม รอยเอ็ด หลักฐานทางโบราณคดีที่
ปรากฏในบริเวณนี้ทําใหกลาวไดวา เปนดินแดนที่ปลอดอิทธิพลของวัฒนธรรมเขมรจากอาณาจักร
เจนละ โดยสวนมากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในบริเวณนี้ จะเปนรองรอยของชุมชนโบราณ ใบ
เสมาหินทราย พระพุทธรูปในศิลปะทวารวดีและพระพิมพในศิลปะทวารวดี ที่สําคัญคือ ใบเสมา
หินทรายที่บานหินตั้ง บานโนนฆอง อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ ใบเสมาหินทรายและซาก
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พระนอนหินทรายที่บานโนนเมืองและวัดปาพระนอน อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน พระพุทธรูป
สลักบนเพิงผาศิลปะทวารวดีบนยอดเขาภูเวียง อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ใบเสมาหินทรายและ
พระพุทธรูปที่เมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ พระพิมพดินเผาที่ขุดพบใน
เมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม พระพิมพแผนดุนเงินที่ขุดพบที่เมืองกันทรวิชัย 
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม นอกจากนี้ยังมีจารึกภาษามอญที่พบที่บานดอนแกว อําเภอ 
กุมภวาป จังหวัดอุดรธานี (อุไรศรี วรศริน อางถึงใน อดีตอีสาน 2531: 35) จารึกภาษามอญหลังพระ
พิมพดินเผาที่พบจากเมืองโบราณนครจําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม (สถาพร ขวัญยืน 
อางถึงใน อดีตอีสาน 2513: 35 ) รวมทั้งจารึกภาษามอญที่บนแผนเงินจากเมืองโบราณกันทรวิชัย 
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เปนตน บริเวณลุมน้ําโขง อันไดแกฝงตะวันตกของแมน้ําโขง
ในเขตจังหวัดอุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม หลักฐานทางโบราณคดีในสมัยทวารวดีที่พบ
ในบริเวณนี้ สวนใหญไดแกใบเสมาหินทรายและพระพุทธรูปในศิลปะทวารวดี ที่สําคัญคือ ใบเสมา
หินทรายที่พบในอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ใบเสมาหินทรายและพระพุทธรูปที่พบบริเวณเทือกเขา
ภูพาน ในเขตอําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี ใบเสมาหินทรายและพระพุทธรูปที่พบบริเวณรอบ
หนองหานและที่วัดพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร ใบเสมาหินทรายในวัดธาตุพนม อําเภอธาตุ
พนม จังหวัดนครพนม เปนตน 
  โดยสรุปแลวการแพรกระจายของวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น 
สามารถเห็นไดชัดจากหลักฐานทางศิลปกรรมที่ทําขึ้นเนื่องในพุทธศาสนาและคติในการสรางใบ
เสมาซึ่งถือวาเปนหลักฐานสําคัญซึ่งศิลปกรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการผสมผสาน
รูปแบบของงานศิลปกรรมในวัฒนธรรมทองถ่ินดั้งเดิม ทําใหเกิดคติการสรางใบเสมาหินเพื่อปก
ตามเนินดินตางๆ นอกจากนี้รูปแบบของงานศิลปกรรมที่พบไมวาจะเปนภาพสลักบนใบเสมา 
พระพุทธรูป หรือพระพิมพในสมัยนี้ยังสามารถนําไปเปรียบเทียบไดกับงานศิลปกรรมทวารวดีที่
พบในภาคกลางไดอีกดวย (ทศพร ศรีสมาน 2552: 16-17) การแพรกระจายของวัฒนธรรมทวารวดี
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีอยูอยางหนาแนนในบริเวณลุมแมน้ําชีหรือตอนกลางของภูมิภาค
และจะนอยลงเมื่อเขาไปสูลุมแมน้ํามูลตอนลาง 
  ใบเสมาหินทรายที่ปรากฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถือเปนหลักฐานที่สําคัญใน
ศิลปะทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการผสมผสานกับวัฒนธรรมทองถ่ิน ผสมผสานกับคติ
และความเชื่อทางศาสนา ทําใหเกิดความเฉพาะตัวและเปนอัตลักษณของวัฒนธรรมทวารวดีในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนืออยางชัดเจน 
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7.  ใบเสมาหินทรายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ใบเสมาเสมาหินทรายถือเปนหลักฐานสําคัญที่แสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมหรือศิลปะ
ทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงใบเสมาหินทรายมีความโดดเดนและขอมูลลักษณะตางๆที่
เปนประโยชนตอการศึกษาทั้งในดานคติความเชื่อในการสราง รูปแบบศิลปกรรม ความแพรหลาย 
และ ถือว า กลุ ม วัฒนธรรมใบ เสมาหินทร ายมี คว ามโดด เดน ในศิ ลปะทวารวดี ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
     7.1 รูปแบบของใบเสมาหินทราย 
  การกําหนดรูปรางและลักษณะของเสมาหินในระยะแรก พิริยะ ไกรฤกษ (อางถึงใน 
ศรีศักร วัลลิโภดม 2518: 90) ไดแบงใบเสมาไวเปน 2 แบบกวางๆ คือ แบบแทงหิน (Pillar Type) 
และแบบแผนหิน (Rectangular Type) ตอมา ศรีศักร วัลลิโภดม (2518: 90) ไดเสนอรูปรางและ
ลักษณะของเสมาหินเพิ่มเติมอีก 1 แบบ คือ แบบแทงหินหรือแผนหินธรรมชาติที่ไมมีการถากถาง
ใหเปนรูปรางแนนอน ดังนั้นจึงแบงรูปรางลักษณะของเสมาหิน ออกเปน 3 แบบ คือ 
  1. แบบแทงหินธรรมชาติที่ไมมีการถากถางหรือตกแตงใหเปนรูปรางที่แนนอน 
  2. แบบแผนหินแบนๆรูปทรงสี่เหล่ียมผืนผาที่เกิดจากการถากและตกแตงหินใหเปน
รูปทรงทีแนนอน 
  3. แบบแทงหินที่มีลักษณะคลายเสาหิน โดยเกิดจากการถากและตกแตงหินใหเปนแทง
หรือแหลม เชนสี่เหล่ียม หกเหลี่ยม โดยที่สวนปลายจะสอบเขาหากัน 
  ใบเสมาหินทั้ง 3 แบบนี้มีขนาดกวางหนา และสูงไมเทากัน แลวแตความชอบของ
ผูสรางในแตละทองถ่ิน บางหลักสูงเหนือบ้ันเอวขึ้นมาเล็กนอย แตบางหลักก็สูงใหญเลยศีรษะสวน
ของใบเสมาที่ฝงอยูในดินก็จะเปน 1/3 หรือ 1/4 ของสวนสูงทั้งหมด นอกจากมีหลายแบบหลาย
ขนาดแตกตางกันแลว เสมาเหลานี้ยังมีแบบอยางลวดลายที่สลักไมเหมือนกันดวย ประเภทใบเสมา
ที่มีลวดลายสลักอาจแบงเปน 2 ประเภทใหญๆ ดังนี้  
  1. ประเภทมีลวดลายกนกและกานขดสลักบนฐาน มีพบทั้งแบบที่เปนแทงหิน และ
แผนหิน แตเสมาประเภทนี้พบจํานวนนอยกวาประเภทที่ 2 ที่จะกลาวตอไปนี้ 
  2. ประเภทมีลวดลายสลักรูปบัวบนฐาน พบทั้งแบบที่เปนแทงหินและแผนหินเสมา
ประเภทนี้ เปนแบบที่พบจํานวนมากทั่วไป และอาจแบงยอยออกไดกวางๆเปน 2 แบบคือ 
         2.1 แบบที่มีรูปพระสถูปเจดียประดับอยูตรงกลางแผนเสมา รูปสลักดังกลาวนี้มี
ลักษณะแตกตางกันไปหลายๆอยาง บางอยางไมมีลวดลายเลย เปนแตเพียงสันนูนยื่นขึ้นไปจดยอด
เสมา ใหเห็นคลายๆกับรูปสถูปเทานั้น สวนที่สลักเปนรูปพระสถูปนั้นอาจวิเคราะหสวนสําคัญ
ออกเปนสองสวน ดังนี้ สวนแรกคือสวนลาง มักเปนรูปหมอน้ํา ซ่ึงนาจะมีเคาจากคติปูรณฆฎะอัน
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เปนมงคลสวนบนทรงกรวยอาจมาจากกรอบของดอกไมที่ปกบนปูรณฆฎะ อันเปนลักษณะของ
พระสถูปแบบทวารวดี ที่พบเห็นในภาคกลางในศิลปะทวารวดีทั่วไป สวนที่สองเปนสวนบน มี
ลักษณะเปนรูปกรวย คลายกับยอดพระเจดียที่พบในดินแดนตะวันออกเฉียงเหนือท่ัวไป ยกตัวอยาง
เชน สวนยอดพระสถูปพระบรมธาตุพนม พระธาตุกองขาวนอย พระธาตุเชิงชุม ลวนแตเปน
แบบอยางที่มีพบเห็นอยูในใบเสมาแลวทั้งสิ้น แตในใบเสมาบางแผนรูปสลักสวนยอดนี้ บางทีก็ทํา
เปนลวดลายคลายกระทงบายศรี มีชอไมประดับหรือไมก็บางที่เทิดรูปเสมาธรรมจักรไว 
         2.2 แบบที่มีภาพบุคคลสลักบนแผนเสมาเหนือลวดลายบัวบนฐาน ภาพสลักนี้บางที
ก็สลักเปนภาพพระโพธิสัตวและเทพเจาในศาสนาฮินดูในความหมายถาใบเสมาเปนของในศาสนา
พราหมณก็ไมนามีรูปเทพเจาในศาสนาฮินดูอยูดวย แตอาจจะเปนไปไดในกรณีชวงหลังที่เริ่มมี
อิทธิพลของวัฒนธรรมเขมรเขามาแลว เสมาเปนจํานวนมากที่พบในเขตเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ สลักเปนภาพพุทธประวัติและภาพชาดกจัดเปนศิลปกรรมที่สวยงาม
มากอยางหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     7.2 ลักษณะการปกเสมา 
  จากงานการศึกษาของ ศรีศักร วัลลิโภดม (2518: 90-91) ไดแบงลักษณะการปกเสมา
หินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกเปน 3 แบบ คือ 
  1. ปกเปนกลุมกระจายอยูทั่วบริเวณเนินดินหรือเขตบริเวณใดบริเวณหนึ่งโดยไม
กําหนดทิศทางในตําแหนงที่ปกอยางแนนอน การปกแบบนี้ เปนแบบที่พบทั่วไปในหลายๆ บริเวณ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในบางจุดมีการปกเสมาเปนคูปะปนไปกับเสมาเดี่ยว ในบางทองที่กลุม
เหลานี้ถูกปกเปนทางตรงเปนระยะๆไปก็มี ดังนั้น จึงเปนการยากที่จะกําหนดรูปรางในการปกวา
เปนรูปวงกลมรูปเหลี่ยมใหเปนที่แนนอนได 
  2. ปกประจําทิศรอบเนินดินหรือส่ิงกอสรางทางศาสนา เพื่อแสดงใหเห็นเปนเขต
ศักดิ์สิทธิ์ 
  3. ปกอยูโดดๆในทองที่บางแหง เพื่อแสดงเขตบริเวณ หรือตําแหนงของบริเวณ
ศักดิ์สิทธิ์ 
  จากการพิจารณาศึกษารูปรางลักษณะลวดลาย  และลักษณะการปกเสมาหินใน
ตะวันออกเฉียงเหนือตามทองถ่ินตางๆ เห็นวาเสมาหินมีหนาที่หรือความสําคัญเปน 3 อยางดังนี้ 
(ศรีศักร วัลลิโภดม 2518: 112) 
  1. เปนการแสดงเขตบริเวณศักดิ์สิทธิ์ในทางศาสนาซึ่งไดแก (ก.)ลอมรอบพระอุโบสถ 
อันเปนที่ทําสังฆกรรมของพระภิกษุในพุทธศาสนา ซ่ึงในสมัยแรกๆเปนเพียงเนินดิน ที่อาจจะกอตั้ง
อาคารไมขึ้นและตอมาในราวพุทธศตวรรษที่ 16 ขึ้นมาจึงมีการกอตั้งอาคารฐานอิฐขึ้น ดังที่พบเห็น
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ในเมืองฟาแดดสงยาง และเมืองคันธารวิสัย (ข.) ลอมรอบบริเวณที่เปนสถูปเจดีย ที่เคารพบูชา ซ่ึง
อาจจะเปนเนินดิน หรือที่มีส่ิงกอสรางทางสถาปตยกรรมก็ได (ค.) ปกเปนเครื่องหมายของสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ เชนปกอยูบนกลางเนินดิน หรือปกทั่วๆไปในเขตเนินดิน เปนตน ลักษณะการปกเสมา
แสดงเขตศักดิ์สิทธิ์ดังกลาวนี้ ถือเปนลักษณะทั่วไป เพราะมีพบในบริเวณอื่นนอกเหนือไปจาก
ดินแดนตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะการปกเสมาเปนเขตโบสถนั้น ไดเปนที่ปฏิบัติกันในทุกๆ
วัด จนถึงปจจุบนั 
  2. เปนการสรางขึ้นเพื่อการกุศล แลวนําไปปกไวในเขตศักดิ์สิทธิ์โดยเหตุนี้จึงพบเสมา
หินเปนจํานวนมากในบริเวณเดียวกัน บางแหงปกเรียงรายกันไป บางแหงก็ปกเรียงกันเปนกลุม 
เสมาที่มีภาพสลักเปนรูปสถูปก็ดี เปนภาพชาดกและพุทธประวัติก็ดี เปนสิ่งที่มีผูสรางอุทิศแกพุทธ
ศาสนาทั้งส้ิน เปนทํานองเดียวกันกับการสรางพระเจดีย และการสรางภาพชาดกหรือพระบถใน
สมัยหลังๆ สวนใหญมักพัวพันไปถึงเรื่องของการสะเดาะเคราะหของสวนบุคคล และเปนการสราง
กุศลใหแกผูตายดวย 
  3. เสมาหินบางหลักมีขนาดสูงใหญเกินกวาที่จะเปนหลักเขต มีลักษณะเปนสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่สมบูรณในตัวเอง บางแหงปกรวมเปนกลุม บางแหงปกเปนแทงเดียว เสมาดังกลาวนี้ทํา
หนาที่เชนเดียวกับพระสถูปเจดีย หรือพระพุทธรูป เทวรูป ซ่ึงใชในการเคารพกราบไหวบูชา 
  ใบเสมาหินเปนโบราณวัตถุ สําคัญอยางหนึ่ ง  ที่แสดงให เห็นวาดินแดนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมีวัฒนธรรมเกาแกเปนของตนเอง ความเปนมาของเสมาหินนั้น แต
เดิมคงเปนเรื่องของหินตั้ง ซ่ึงเปนประเพณีและลัทธิเนื่องในการนับถือบรรพบุรุษ อันเปนระบบ
ความเชื่อที่มีอยูทั่วไปของประชาชนในภูมิภาคเอเชียอาคเนย ตอมาในสมัยทวารวดีอันเปนเวลาที่
พุทธศาสนาคติหินยานแพรหลายเขามาเสมาหินเหลานี้ก็กลายมาเปนของเรื่องในพุทธศาสนาไป 
ชาวตะวันออกเฉียงเหนือโบราณในสมัยแรกนับถือพระพุทธศาสนา ไมใครนิยมสรางพระสถูปเจดีย
ขึ้นบูชา สวนมากจะปกเสมาหินรอบๆเนินดินโดยกําหนดใหเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แทน เสมาหินจึง
ทําหนาที่เปนหลักเขตของบริเวณที่ศักดิ์สิทธิ์ และเปนจํานวนมากที่ถูกทําใหมีรูปรางที่แนนอน และ
มีรูปสลักเปนดอกบัว พระสถูปเจดีย ภาพชาดก และพุทธประวัติและการสรางสิ่งเคารพบูชา อุทิศ
ใหแกพระพุทธศาสนาเพื่อเปนการทําบุญกุศลแกญาติพี่นองที่ลวงลับไป 
  เสมาหินเปนส่ิงที่มีคุณคาในทางศิลปกรรมอยางมาก เพราะลวดลายและภาพสลักบน
แผนหินนั้น นอกจากทําใหเราไดทราบวา ชาวตะวันออกเฉียงเหนือโบราณนับถือพระพุทธศาสนา
เปนพื้นฐานสําคัญแลวยังแสดงใหเห็นอีกดวยวา ไดรับนับถือมาแลวแตสมัยทวารวดี และสืบเนื่อง
เร่ือยมาจนถึงสมัยลพบุรี การพบกลุมเสมาหินที่กระจายอยูทั่วไปตามลุมน้ําสําคัญๆของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือนั้น ยอมเปนหลักฐานที่ยืนยันใหเห็นชัดวา ชาวตะวันออกเฉียงเหนือโบราณ
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ทั้งภาคนั้นนับถือพระพุทธศาสนาและมีวัฒนธรรมเปนอยางเดียวกันมาตั้งแตสมัยทวารวดี แมวาใน
สมัยตอมา คือ สมัยลพบุรีจะมีอิทธิพลของศิลปวัฒนธรรมจากอาณาจักรกัมพูชาแพรหลายเขามา
ผสมผสาน และดินแดนบางสวนของตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะบริเวณลุมน้ํามูล ไดกลายไป
เปนสวนหนึ่งของกัมพูชาก็ตาม ประชาชนสวนใหญของตะวันออกเฉียงเหนือท้ังหมดก็ยังคงยึดมั่น
ในคติธรรมทางพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมของตนเองแตเดิมอยู ดังนั้นเมื่ออํานาจทางการเมือง
ของกัมพูชาเสื่อมไป ชาวตะวันออกเฉียงเหนือโบราณก็หันกลับมารับนับถือศาสนาและวัฒนธรรม
เดิมของตน และตอมาเมื่อพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ ซ่ึงมีคติธรรมและวัฒนธรรมคลายคลึงกับ
ศาสนาและวัฒนธรรมประจําทองถ่ินของตนแพรหลายเขามาชาวตะวันออกเฉียงเหนือก็สามารถ
ปรับตัวเองใหเขากันไดดีกับกระแสของลัทธิทางศาสนาและวัฒนธรรม  
  ในสมัยหลัง เสมาหินที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําหนาที่เปนหลักเขตของพระ
อุโบสถแตเพียงอยางเดียว โดยมีการปกในตําแหนงทิศที่แนนอน ในทองถ่ินบางแหงไมทําเสมาหิน
ขึ้นใหม แตมักจะนําเอาเสมาหินแบบเกาในสมัยทวารวดี-ลพบุรี มาปกเปนหลักเสมาของพระ
อุโบสถ สวนบริเวณที่เคยมีเสมาหินปกอยู ก็คงไดรับการนับถือวาเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ซ่ึงบางแหง
ก็มีการสรางเจดีย หรือ วิหารขึ้นครอมทับ เสมาหินบางหลักไดถูกนํามาเปนหลักเมือง อําเภอ และ
จังหวัด และปจจุบันดูเหมือนคติในเรื่องการเคารพบูชาบรรพบุรุษก็ไดหวนกลับเขามาสัมพันธกับ
เสมาหิน กลาวคือ ไดมีประชาชนเปนจํานวนมาก ตามวัดหลายแหงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่
สรางที่บรรจุอัฐิของผูตายดวยการสรางเปนรูปเสมาแบบสมัยทวารวดี และลพบุรี ไวในเขตวัดหรือ
ปกรอบๆบริเวณวัดแทนการสรางพระพุทธรูปเล็กๆ เชนในภาคกลาง (ศรีศักร วัลลิโภดม, 115-116) 
     7.3 การกระจายตัวของใบเสมาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  จากการศึกษาของศรีศักร วัลลิโภดม (อางในทศพร ศรีสมาน, 19-25) ตั้งแตป 2518-
2528 ทําใหทราบถึงขอบเขตและการกระจายตัวของวัฒนธรรมการปกใบเสมาหินทรายในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแบงออกเปนกลุมตางๆ โดยใชลุมน้ําที่สําคัญเปนเกณฑในการจัดแบง คือ 
  1. กลุมของใบเสมาหินทรายที่พบลุมแมน้ําชีและลําน้ําสาขาตางๆ ที่ไหลมาจากตอน
เหนือ เชน ลําน้ําพรม ลําน้ําเชิญ ลําน้ําพอง ลําน้ําปาว ลําน้ําเชย หรือตั้งแตในเขตจังหวัดชัยภูมิ 
ขอนแกน อุดรธานี กาฬสินธุ มหาสารคาม รอยเอ็ด และอุบลราชธานี  
  2. กลุมของใบเสมาหินทรายที่พบลุมน้ํามูล โดยเฉพาะบริเวณฝงตอนเหนือ ในบาง
ทองที่ของจังหวัดอุบลราชธานี เชน อําเภอมวงสามสิบ อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ นอกจากนี้
ยังมีในบริเวณฝงใตของลําน้ําชี หรือฝงเหนือของลุมแมน้ํามูลในเขตจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย 
สุรินทรและศีรษะเกษ 
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  3. กลุมของใบเสมาหินทรายที่พบอยูเหนือลําน้ําชี และลําน้ําสาขา ขึ้นไปทางแอง
สกลนคร ไดแก บริเวณอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย อําเภอนากลาง อําเภอบานผือ อําเภอหนองหาน 
จังหวัดอุดรธานี อําเภอสวางแดนดิน อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และอําเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม  
  1. กลุมของใบเสมาหินทรายที่พบในลุมแมน้ําชีและลําน้ําสาขา 
    ในพื้นที่บริเวณนี้ เปนพื้นที่ที่มีการคนพบวัฒนธรรมการปกใบเสมาหินทรายหนาแนน
ที่สุด ไดคนพบใบเสมาเปนจํานวนมาก จนอาจกลาวไดวาเปนลักษณะศิลปะทวารวดีเขตลุมน้ําชี 
(รุงโรจน ธรรมรุงเรื่อง, 72) โดยมีลักษณะและรูปราง ตลอดจนลวดลายและภาพสลักแตกตางกันไป
ดวยจากความแตกตางนี้สามารถจัดเปนกลุมใบเสมาที่พบในบริเวณนี้ออกเปน 3 กลุม คือ กลุม
ยโสธร กลุมกาฬสินธุ และกลุมชัยภูมิ 
        1.1 กลุมยโสธร เปนกลุมที่หนาแนนที่สุดกระจายในพื้นที่ตั้งแตเขตอําเภอเมือง 
อําเภอ    เสลภูมิ อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด มายังอําเภอเมือง อําเภอพนมไพร อําเภอยโสธร 
อําเภอคําเขื่อนแกว อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร อําเภอเขื่องใน อําเภอมวงสามสิบ อําเภอพนา
และอําเภออํานาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี 
    ลักษณะโดยทั่วไปของเสมาหินกลุมนี้มีหลายขนาดและหลายรูปแบบ ทั้งที่เปน
แบบเสาแปดเหลี่ยม ส่ีเหล่ียมและแบบแผนหิน วัสดุที่ใชทําใบเสมาหินทรายก็มีทั้งศิลาแลงและหิน
ทราย โดยถาทําดวยศิลาแลงมักไมมีการแกะสลัก แตที่ทําดวยหินทรายมักแกะสลักลวดลายที่เปน
สัญลักษณทางพุทธศาสนา นับตั้งแตการสลักฐานบัวตรงโคนใบเสมา มาจนถึงการสลักลวดลาย
หมอน้ํา สถูป ธรรมจักร พระพุทธรูป และอื่นๆ แตที่เปนจุดเดนของใบเสมากลุมนี้คือ การทําให
ลวดลายมีความสวยงามพิสดาร และมีขนาดตางๆกันออกไป 
    ลักษณะการปกใบเสมาหินทรายในกลุมยโสธรนี้ พบวาปกลอมรอบบริเวณท่ี
กําหนดไวในลักษณะที่ไมมีทิศทางสม่ําเสมอ บริเวณที่กําหนดใหเปนสถานที่สําคัญดังกลาวมร 2 
อยาง อยางแรกเปนเนินดินที่เนื่องดวยพิธีกรรมไมพบเศษภาชนะดินเผาที่ใชในการบรรจุกระดุก 
หรืออัฐิคนตาย แหลงพิธีกรรมเหลานี้พบในหลายๆทองที่ บางแหงก็รวมอยูในชุมชนแตบางแหงก็
แยกอยูตางหาก สวนเนินดินที่มีเสมาปกลอมอีกอยางหนึ่งคือเนินที่มีภาชนะบรรจุกระดูกหรืออัฐิคน
ตายทับถมกัน ซ่ึงเปนเนินดินที่เนื่องในการฝงศพอยางไมตองสงสัย 
    เสมาหินที่ปกในบริเวณนี้หลายๆแหงเปนแผนหินหรือแทงหินธรรมดาไมมีการ
สลักหรือแตงเกลาใหสวยงามเทาใด ในขณะเดียวกันใกลๆกับเนินนี้มีบริเวณเนินดินที่เนื่องใน
พิธีกรรมที่มีเสมาที่มีลวดลายสัญลักษณประดับปกอยูรอบๆ 
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    เนินดินที่เปนแหลงพิธีกรรมหรือศาสนาเชนนี้มีหลายๆแหงที่เดียวท่ีพบวามี
ช้ินสวนของสถาปตยกรรม เชน แทงหิน กอนแลงหรือองคประกอบของอาคารที่หักพังแลว กองทับ
ถมอยูแสดงใหเห็นวาไดเคยมีการกอสรางสถาปตยกรรมขึ้น เชน เนินดินที่พบในบริเวณดงเมืองเตย
รางในเขตบานสงเปลือย บานทุงใหญในเขตอําเภอคําเขื่อนแกว และบานตาดทอง อําเภอเมือง และ
บานหัวเมือง อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เปนตน 
        1.2 กลุมกาฬสินธุ ใบเสมาหินทรายในกลุมนี้ พบหนาแนนที่สุดในเขตเมืองฟาแดด
สงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ ใบเสมากลุมนี้ พบหลายรูปแบบมีทั้งกลม ส่ีเหล่ียม และ
แผนหิน โดยเฉพาะแบบเปนแผนหินนั้นมีมากกวาแบบอื่นๆ และไดรับการตกแตงใหเปนรูปกลีบ
บัวที่ประณีตกวาที่อ่ืนๆ จนกลาวไดวา เสมาหินที่พบในเขตเมืองฟาแดดสงยางนี้มีรูปรางที่ได
สัดสวนและงดงามกวาบรรดาเสมาแหลงอ่ืนๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด  
    ลักษณะโดยทั่วไปของเสมากลุมนี้ แตกตางจากกลุมยโสธรก็คือเสมาหินทรายที่
พบในเขตเมืองฟาแดดสงยาง เปนเสมาหินทรายที่มีภาพสลักเหตุการณเร่ืองราวในพุทธประวัติและ
มหานิบาชาดกอยางสวยงาม แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการทางศิลปะของเสมาหินที่ขึ้นถึงขีดสุดยอดใน
ขณะเดียวกันก็พบคติการปกเสมาหิน เนื่องในพระพุทธศาสนาอยางชัดเจน 
    ลักษณะการปกใบเสมาหินทรายในกลุมกาฬสินธุ สามารถแบงออกไดเปน 
    1. ในเขตเมืองฟาแดดสงยาง 
         1.1 ปกรอบฐานอาคารกออิฐสี่เหล่ียมผืนผา (จากการขุดแตงบริเวณซากศาสน
สถานในเมืองฟาแดดสงยาง) โดยเสมาที่ปกจะปกเปนคูๆรอบฐานอาคารทั้ง 8 ทิศเชนเดียวกับที่พบ
หลักฐานที่ซากฐานอาคารศาสนสถานที่พบในเมืองกันทรวิชัย 
         1.2 ปกรอบบริเวณซากพระสถูปทวารวดีขนาดใหญ ปจจุบันเรียกวา พระธาตุ
ยาคูโดยใบเสมาหินทรายที่ปกนี้จะปกรอบๆทั้ง 4 ทิศขององคธาตุ เสมาหินทรายที่ปกอยูในบริเวณนี้
บางหลักถูกร้ือทําลายและสูญหายไปแลว หลักที่เหลืออยูเปนภาพสลักรูปเทวรูปหรือภาพพระโพธิ์
สัตวแสดงใหเห็นวาใบเสมาหินทรายที่มีการสลักภาพนั้นใชปกแสดงหลักของศาสนสถาน
เชนเดียวกับชนิดที่มีลวดลายบัวที่ฐาน 
         1.3 ปกลอมรอบเนินดินในลักษณะที่ไมสม่ําเสมอและไมกําหนดทิศทาง ใบ
เสมาที่ปกลักษณะนี้ มักทําเปนรูปโกลนใบเสมาอยางหยาบๆไมมีลวดลาย ขณะเดียวกันก็จะมี
ความสัมพันธกับหลักฐานทางโบราณคดีในสมัยกอนประวัติศาสตร แสดงใหเห็นถึงคติการปกเสมา
หรือหินตั้งของแหลงโบราณคดีที่มีการฝงศพในสมัยกอนประวัติศาสตร 
    2. ในเขตบานหนองแปนทางทิศใตของเมืองฟาแดดสงยาง 
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         2.1 ปกลอมรอบเนินดินรูป 4 เหล่ียมผืนผา โดยใบเสมาหินทรายที่จะปกรอบ 
8 ทิศอยางเปนระเบียบ 
         2.2 ปกลอมรอบเนินดินรูป 4 เหล่ียมจัตุรัส โดยใบเสมาหินทรายที่ปกจะปก
ลอมรอบ 8 ทิศเชนเดียว แตบริเวณกลางเนินมีเสมาหินขนาดใหญแบบแผนหินสลักเปนภาพแสดง
เร่ืองราวในชาดกและพุทธประวัติ 
    ศาสนสถานทั้งสองแหงนี้อาจกลาวไดวาเปนหลักฐานที่ดียิ่งในการศึกษาเรื่องราว
ของเสมาหิน เพราะพบอยูใตดินซ่ึงไมเคยถูกรบกวนมากอน ในขณะเดียวกันก็แสดงใหเหน็ถึงศาสน
สถานที่มีหนาที่ตางกัน 2 อยาง 
    อยางแรก คือเนินดินที่มีผังเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผานั้น คือ บริเวณท่ีเนื่องในการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอยางไมตองสงสัย นาจะมีศาลาโถงที่ทําดวยเครื่องไมตั้งอยูก็เปนได 
นับเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงแหลงพิธีกรรมกอนที่จะมีการกอสรางอาคารดวยวัสดุถาวร เชน ที่พบ
กลางเมืองฟาแดดสงยาง 
    สวนอีกแหงหนึ่ง ซึ่งเปนเนินดินผังรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสและมีเสมาหินขนาดใหญ 3 
หลักกลางเนินนั้นก็คือ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเปนที่ประดิษฐานของวัตถุเคารพ ในลักษณะเดียวกันกบั
พระสถูปเจดียอยางไมตองสงสัย การพบเสมาหินขนาดใหญที่มีภาพสลักนั้น แสดงใหเห็นเดนชัดวา 
เสมาหินนั้นไมใชเปนหลักเขตแตเพียงอยางเดียว หากยังเปนวัตถุเคารพในตัวเองดวย 
    ตามที่กลาวมาแลวจะเห็นไดวา เสมาหินที่พบในเขตเมืองฟาแดดสงยางและ
บริเวณใกลเคียงนั้นสะทอนใหเห็นถึงคติในการปกเสมาอยางชัดเจน นับแตการปกแสดงบริเวณที่
เนื่องดวยการฝงศพ การปกแสดงเขตศาสนสถานที่เนื่องดวยพิธีกรรมและแหลงศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณ
ที่ยังไมมีการกอสรางอาคารทางสถาปตยกรรมขึ้น จนถึงปกลอมบริเวณที่มีอาคารโบสถและพระ
สถูปเจดียในทางศาสนา ยิ่งกวานั้นเสมาหินบางชนิดก็คือวัตถุเคารพที่ไมใชเปนเครื่องหมายเพื่อ
แสดงเขตดวย 
    เสมาหินกลุมกาฬสินธุที่มีภาพสลักเปนภาพลวดลายที่เปนสัญลักษณเชนรูปหมอ
น้ํา หรือพระสถูปที่มีความวิจิตรพิสดารนั้นมีนอย 
    หางจากเมืองฟาแดดสงยางขึ้นไปทางตอนบนของลําน้ําปาว เสมาหินก็เร่ิมมีความ
แตกตางออกไปในเรื่องรูปรางและขนาด อาจแบงออกเปน 2 กลุมยอย คือ 
    กลุมที่ 1 อยูทางตะวันออกเฉียงเหนือในเขตอําเภอกุฉินารายณและเขาวงซึ่งเปนที่
ราบลุมตามลําน้ําเล็กๆ ซ่ึงไหลมาลงแมน้ําปาว พบเสมาที่เปนแบบเสาหินสี่เหล่ียม และแบบแผนหนิ
ปะปนกัน สวนใหญเปนเสมาที่ไมใครมีลวดลายสลักเปนรูปสัญลักษณเปนแตเพียงพบลวดบัวคว่ํา
หงายที่ฐาน ที่พบภาพสลักเปนเรื่องชาดกมีเพียง 56 หลัก เสมาหลายหลักที่เดียวที่มีจารึกรวมอยูดวย 
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สวนใหญถูกเคล่ือนยายเกือบหมดแลว โดยเฉพาะถูกขนยายมาไวที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
ขอนแกน เทาที่สอบประวัติความเปนมาดูสวนใหญเปนเสมาที่ปกรอบๆ เนินดินในลักษณะ ที่ไม
สม่ําเสมอทั้งส้ิน แหลงที่พบเสมาบางแหงพบรวมกับฐานเทวรูปและพระพุทธรูปแบบทวารวดี 
    กลุมที่ 2 พบตามลําน้ําปาวขึ้นไปทางเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือ ตั้งแตเขต
อําเภอทาคันโท ไปถึงอําเภอศรีธาตุและอําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี เสมาสวนใหญเปนแบบ
แทงหินกับแบบแผนหินพบมากในบริเวณรอบๆ หนองหาน กุมภวาป แบบที่เปนแผนหินมักมีลวด
บัวที่ฐานเชนเดียวกับที่พบในเขตเมืองฟาแดดสงยาง แตแบบที่เปนแทงหินนั้นมีทั้งแทงกลมและ
แทงที่เกลาใหเปนรูปสี่เหล่ียม แหลงสําคัญที่พบคือ บริเวณบานดอนแกว ซ่ึงเปนชุมชนโบราณมีคู
น้ําลอมรอบบางหลักทําดวยศิลาแลง บางหลักหลักทําดวยหินทรายปกลอมรอบบริเวณที่ถือวาเปน
เขตศักดิ์สิทธิ์แตไมพบในแหลงที่สัมพันธกับการฝงอิฐหรือกระดูกคนตายแตอยางไร เสมาบางหลัก
ในเขตบานดอนแกวมีจารึกภาษามอญอยูดวย การปกเสมาหินในบริเวณนี้เปนการปกลอมรอบเขตที่
กําหนดใหในลักษณะที่ไมสม่ําเสมอ ยังไมพบบริเวณใดที่มีการปกลอมรอบ 8 ทิศ หรือ 4 ทิศ เชนที่
พบ ณ เมืองฟาแดดสงยาง 
        1.3 กลุมชัยภูมิ ใบเสมาหินทรายกลุมนี้พบอยูในบริเวณลุมแมน้ําชีตอนบน ตั้งแตใน
เขตอําเภอเมือง อําเภอภูเขียว อําเภอเกษตรสมบูรณ อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ มาจนถึงเขต
อําเภอมัญจาคีรี อําเภอบานไผ อําเภอชุมแพ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ไปตามลําน้ําชีเขาไปใน
เขตจังหวัดมหาสารคามและรอยเอ็ด 
    ลักษณะโดยทั่วไปของเสมาหินกลุมนี้ โดยท่ัวไปมีขนาดใหญและมีขนาด
คอนขางหนาสวนมากเปนแบบแผนหิน สามารถแบงออกเปน 2 กลุม 
    1. กลุมบานโงง –คอนสวรรค พบที่บานกุดโงง อําเภอเมือง และเมืองคอนสวรรค
ซ่ึงเปนชุมชนโบราณมีคูน้ําลอมรอบขนาดใหญในเขตอําเภอคอนสวรรค ทั้งสองแหงนี้อยูบริเวณ
ใกลกับลําน้ําชีเหมือนกัน เสมาหินที่พบมีความคลายคลึงกันโดยเฉพาะชนิดที่มีภาพสลักเปนเรื่อง
พุทธประวัติและมหานิบาตชาดก ลักษณะศิลปะที่เห็นบนภาพสลักเปนศิลปะทวารวดีแบบเดียวกัน
กับที่พบที่เมืองฟาแดดสงยางในเขตจังหวัดกาฬสินธุ แตวารูปรางและขนาดของใบเสมามีความหนา
และเทอะทะกวาของทางเมืองฟาแดดอยางเห็นไดชัดเจน 
    การปกเสมาหินของกลุมดังกลาวนี้เทาที่พบปกรอบเนินดินในลักษณะที่ไม
สม่ําเสมอ 
    2. กลุมเกษตรสมบูรณ –ชุมแพ พบตั้งแตเขตอําเภอมัญจาคีรีขึ้นไปถึงอําเภอ
เกษตรสมบูรณ อําเภอชุมแพ อําเภอบานไผ อําเภอเมืองขอนแกน และอําเภอน้ําพอง มีหลายขนาด 
แตสวนใหญทําเปนรูปกลีบบัวที่มีลักษณะยาวกวาที่พบในที่อ่ืนๆ 
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    ลักษณะพิเศษที่เห็นไดชัดในใบเสมาบางหลัก ซ่ึงพบเฉพาะในบริเวณดังกลาว คือ 
มีการสลักแผนหินใหเปนรูปกลีบบัวซอนกัน ตรงโคนเสมามีลวดบัวแบบที่พบทั่วไปในที่อ่ืนๆ แต
ตรงเหนือลวดบัวไมนิยมสลักเปนรูปสถูปหรือรูปหมอน้ํา ดังเชน ที่พบในกลุมยโสธรหรือสลักเปน
ภาพบุคคลในพุทธประวัติหรือชาดก ดังเชน กลุมกุดโงง-คอนสวรรค และกลุมกาฬสินธุ มีความ
แตกตางกัน คือ สลักเปนลวดลายประดับวิจิตรพิสดาร เชน ลายกานขด เปนตน 
    ลักษณะการปกของใบเสมาที่พบในกลุมนี้ มักปกเปนรูปไมสม่ําเสมอกระจายกัน
ไปขณะเดียวกันไมพบลักษณะการปกแบบสม่ําเสมอรอบศาสนสถาน(โบสถ) เชนที่เมืองฟาแดดสง
ยางใบเสมาในกลุมนี้ สวนใหญมักถูกเคลื่อนยายจากที่เดิมมาแลว 
  2. กลุมลุมแมน้ํามูล ใบเสมาหินทรายที่พบอยูในบริเวณนี้มีอยูไมมากนัก สวนใหญมี
ลักษณะเปนแผนหินหรือแทงหินที่ทําขึ้นอยางหยาบๆ ไมไดมีการสลักลวดลายนัก พบอยูในแถบ
อําเภอโนนสูง อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย อําเภอชุมพล จังหวัด
สุรินทร ใบเสมาหินทรายที่พบในเขตตอนใตสุดนั้นพบบนยอดภูเขาพระอังคาร ทางดานทิศ
ตะวันตกของเขาพนมรุง เปนลักษณะกลุมเสมาหินที่ปกกระจายอยูบนเนินดิน สวนใหญมีลักษณะ
เปนแผนหินที่ทําจากหินภูเขาไฟ ทําขึ้นอยางหยาบๆ สลักภาพดานหนึ่งเปนรูปบุคคลถือดอกบัว อีก
ดานหนึ่งเปนภาพสัญลักษณ เชน สถูปหรือหมอน้ํา กําหนดอายุอยูในชวงสมัยทวารวดีตอนปลาย 
  3. บริเวณแองสกลนคร ในบริเวณนี้มีการพบกลุมใบเสมาหินทรายนอยกวาในลุมน้ําชี
แตก็มีการกระจายตัวมากกวาในเขตตะวันออกเฉียงเหนือใตหรือลุมแมน้ํามูล ใบเสมาในกลุมนี้ จะ
พบอยูทางแถบอําเภอบานผือ  อําเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  อําเภอนากลาง  จังหวัด
หนองบัวลําภู อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร ใบเสมาหินกลุม
ใหญในบริเวณนี้ จะอยูบริเวณเชิงเขาและไหลเขาภูพาน แบงไดเปนแหลงใหญๆคือ บริเวณพระ
พุทธบาทบัวบาน บานหนองกาลึม และบริเวณรอยพุทธบาทบัวบก ลักษณะโดยทั่วไปเปนเสมา
แบบแผนหิน บางหลักตรงกลางสลักเปนภาพบุคคล 1 คนบาง 3 คนบาง นั่งถือดอกบัว ในลักษณะ
ศิลปะลพบุรีหรือทวารวดีในตอนปลาย กลุมใบเสมาในเขตอําเภอนากลาง เปนกลุมใบเสมาที่สวน
ใหญเปนแผนหินสลักภาพสถูปและหมอน้ํา กับสลักเปนภาพบุคคล(เรื่องชาดก) จัดอยูศิลปะทวาร
วดีตอนปลายถึงสมัยลพบุรีลักษณะการปกไมทราบแนชัด แตนาจะปกลอมรอบซากอาคาร ศาสน
สถานของยอดดอย กลุมใบเสมาในเขตอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย มีลักษณะเปนเสมาแบบแผนหนิมี
ลวดลายบัวที่ฐานตรงกลางใบสลักรูปลวดลายประดับและรูปสถูปหรือหมอน้ํา ไมพบการสลักภาพ
บุคคล ไมทราบลักษณะการปกที่แนชัด กลุมใบเสมาในเขตอําเภอสวางแดนดิน สวนใหญเปนใบ
เสมาขนาดเล็กมีรูปพระสถูปหรือหมอน้ําสลักเหนือบริเวณลวดลายบัว บางหลักสลักเปนภาพบุคคล 
เชนที่บานมา สลักภาพบุคคลในศิลปะทวารวดีตอนปลายถึงสมัยลพบุรี ลักษณะการปกสวนใหญ
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บริเวณนี้ ปกกระจายอยูรอบๆเนินดิน ในเขตรอบหนองหาน จังหวัดสกลนคร พบใบเสมาก็พบเสมา
หินทรายขนาดเล็กเปนแบบแผนหินมีภาพสถูปอยูตรงกลางหรือมีหมอน้ําประดับ ในเขตอําเภอธาตุ
พนมก็พบเสมาหินหลายแหงสวนใหญเปนแบบแผนหิน สลักภาพหมอน้ําหรือรูปสถูป มักปก
ลอมรอบในลักษณะที่ไมกําหนดทิศทาง 

 
 
ภาพที่ 3 แสดงขอบเขตภูมิศาสตรของลุมแมน้ําตางๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ที่มา: ทศพร ศรีสมาน, “พระพุทธรูปและพระพิมพทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” (วิทยานิพนธ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะไทย ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 19. 

 
8. งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการกําหนดและสรางอัตลักษณพิพิธภัณฑ 

  เกศกนก ชุมประดิษฐ และจิราพร ขุนศรี (2549) ทําการวิจัยเร่ือง อัตลักษณและ

ภาพลักษณของจังหวัดเชียงราย ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อคนหาอัตลักษณ กระบวนการสรางอัตลักษณ
และปจจัยที่กอใหเกิดอัตลักษณของจังหวัดเชียงรายพรอมทั้งศึกษาภาพสะทอนของอัตลักษณ คือ 
ภาพลักษณของจังหวัดเชียงราย และปจจัยที่สงผลตอการรับรูภาพลักษณเหลานั้น 
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  การวิจัยคร้ังนี้ แบงการศึกษาออกเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 เปนการศึกษาเชิงคุณภาพใน
สวนของอัตลักษณ โดยมุงเก็บขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก การอภิปรายกลุม การสังเกต
และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ และสวนที่ 2 เปนการศึกษาเชิงปริมาณในสวนของภาพลักษณ
จังหวัดเชียงรายโดยใชแบบสอบถาม เก็บขอมูลจากนักทองเที่ยวชาวไทย 400 ชุด แลพนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ 400 ชุด 

  ทศพร ศรีสมาน (2546) ทําการวิจัยเร่ือง การวิเคราะหขอมูลโบราณวัตถุเพื่อการศึกษา

และจัดแสดง: กรณีศึกษาใบเสมาหินทรายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน โดยเปนการศึกษา
เกี่ยวกับ ภาพสลักที่ปรากฏบนใบเสมาหินทราย จํานวน 15 ใบ ที่คัดเลือกมาจากพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ ขอนแกน สําหรับวิธีการศึกษา ผูวิจัยไดใชการศึกษาทางดานประติมานวิทยา ประกอบกับ
การตรวจสอบหลักฐานจากงานทะเบียน ควบคุม โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ ของพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ ขอนแกน เอกสารทั้งในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ผสมผสานกับการสัมภาษณผูรู
ผูเช่ียวชาญ และผลการศึกษาทําใหทราบถึงเรื่องราวที่เกี่ยวของกับใบเสมาในแงมุมตางๆ โดยแบง
ออกไดเปนสองประเภท  

  ประเภทแรก  คือขอมูลที่ เปนบริบทของใบเสมาหินทราย  ประกอบดวยความ
หมายความเปนมาและการใชประโยชนของใบเสมาหินทรายในการพุทธศาสนา ความเปนมาและ
พัฒนาการของใบเสมาหินทรายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากหลักฐานทางโบราณคดี
ความสัมพันธและเกี่ยวของระหวางใบเสมาหินทรายกับการแพรเขามาของวัฒนาธรรมทวารวดีใน
ภาคอีสาน 

  ประการที่สอง คือขอมูลที่ไดจากการศึกษาภาพสลักที่ปรากฏบนใบเสมาหินทรายทั้ง 
15 ใบ ซ่ึงเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับพุทธศาสนา โดยมีทั้งเรื่องในพุทธประวัติและนิทานชาดกเรื่อง
ตางๆ โดยเฉพาะชาดกในกลุมมหานิบาตชาดก 

  การศึกษาภาพสลักเหลานี้ นับไดวาเปนประโยชนอยางมาก หากพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติขอนแกน นําไปปรับใหเหมาะสมกับการจัดแสดงพิพิธภัณฑฯ ซ่ึงผลที่ไดจะเปนประโยชน
ตอการเรียนรูพุทธศาสนาของผูเขาชม และในประเด็นนี้ผูวิจัยไดเสนอแนะแนวทางการนําเสนอ
ขอมูลวัตถุในลักษณะขอมูลทางเลือกโดยขึ้นอยูกับความพึงพอใจของผูเขาชมและความเหมาะสม
ของลักษณะการจัดแสดงที่เปนอยู 

  รุงโรจน ธรรมรุงเรื่อง (2552) ทําการศึกษา พระพุทธรูปและพระพิมพทวารวดีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จากผลการวิจัยพบวา การสรางพระพุทธรูปและพระพิมพทวารวดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเกี่ยวของกับความเชื่อเร่ืองการสรางบุญสรางกุศล รองรอยตางๆชี้ใหเห็นวา
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เกี่ยวของทั้งกับพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน โดยพุทธศาสนาเถรวาทเปนที่ยอมรับนับถือ
มากกวา ในขณะที่พุทธศาสนามหายานไดรับการนับถือในพื้นที่จํากัดกวา 

  จากการตรวจสอบรูปแบบของพระพุทธรูปและพระพิมพเหลานี้ พบวามีความสัมพันธ
ใกลชิดกับพระพุทธรูปและพระพิมพทวารวดีภาคกลาง ขณะเดียวกันก็มีลักษณะบางประการที่
เกี่ยวของกับศิลปะอินเดียและศิลปะเขมร ที่สําคัญคือมีลักษณะหลายประกรที่สะทอนถึงรูปแบบ
ทองถ่ิน 
  อารีย อัศวนุภาพ (2532) ทําการศึกษาเพื่อ การนําเสนอรูปแบบพิพิธภัณฑทองถิ่น ใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอรูปแบบพิพิธภัณฑทองถ่ิน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือโดยอาศัยขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็น ผูบริหาร นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญที่
มีประสบการณในการจัดทําพิพิธภัณฑ และประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ใชบริการ
พิพิธภัณฑหรือศูนยวัฒนธรรม 
  ผลการศึกษาสรุปไดวา รูปแบบพิพิธภัณฑทองถ่ินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควรมี
รูปแบบ ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการในการดําเนินงาน จัดตั้งพิพิธภัณฑทองถ่ิน ควรมาจากประชาชนใน
ชุมชนทองถ่ิน และเจาหนาที่จากหนวยงานราชการตางๆในจังหวัดและสวนกลางที่เกี่ยวของ 
  2. อาคารและสถานที่ตั้งควรเปนอาคารพิพิธภัณฑที่สรางขึ้นโดยเฉพาะ และตั้งอยูใน
สถานที่ที่เปนศูนยกลางของชุมชน  
  3. พิพิธภัณฑทองถ่ิน ควรมีเนื้อหาการแสดงในดานวิถีทางการดําเนินชีวิต และ
พัฒนาการความเปนมาของทองถ่ินเสมอ ในทุกแหง 
  4. เทคนิคในการจัดแสดง ควรใชวิธีการจัดแสดงดวยวัตถุที่เปนของจริง มีคําบรรยาย
ประกอบและจัดกิจกรรมที่ใหผูชมมีสวนรวม โดยจัดนิทรรศการในลักษณะที่ใชอวัยวะสัมผัส เขา
มามีสวนรวมในการใหเกิดการแสดงในเรื่องนั้นๆ 
  5. การจัดบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูชม ควรมีการจัดบริการนําชม แนะนํา
รายละเอียดตางๆในพิพิธภัณฑ การจัดแผนผังปายบอกทิศทาง การมีเอกสารประกอบการชม
พิพิธภัณฑ และการจัดบริเวณที่พักผอนภายในพิพิธภัณฑ 
  6. การดําเนินงานของพิพิธภัณฑ ควรดําเนินการโดยหนวยงานราชการภายในทองถ่ิน
นั้นและควรแบงการทํางานเปน 3 ฝาย คือ ฝายบริหาร ฝายวิชาการและฝายเทคนิค 
  7. งบประมาณ ใชงบประมาณแผนดิน เงินบริจาคจากเอกชน และจัดกิจกรรมหารายได 
  8. การประชาสัมพันธ ควรมีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง และควรใชส่ือทุก
รูปแบบ โดยเฉพาะสื่อทางวิทยุและโทรทัศนมากที่สุด 
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  สิริรัตน สีสมบัติ (2552) ทําการศึกษา แหลงการเรียนรูชุมชนกับการฟนฟูอัตลักษณ

ทางชาติพันธุของชาวชอง โดยการศึกษาครั้งนี้มุงตอบคําถามสําคัญวาแหลงการเรียนรูชุมชนชวย
ฟนฟูอัตลักษณชาวชองไดอยางไรโดยมีวัตถุประสงคศึกษาความสัมพันธของแหลงการเรียนรูฟนฟู
ภาษา-วัฒนธรรมชองกับการฟนฟูอัตลักษณทางชาติพันธุชาวชองกระบวนการฟนฟูอัตลักษณทาง
ชาติพันธุชาวชองผานศูนยชอง และการเสนอแนวทางการพัฒนาศูนยชอง โดยใชหลักการทาง
พิพิธภัณฑทองถ่ิน ที่เนนกระบวนการมีสวนรวมของชาวชองและคนในชุมชนเปนสําคัญ การศึกษา
ครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บขอมูลภาคสนามผานการทํางานรวมกับสมาชิกชาวชอง
และศูนยศกึษาและฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต ดวยการสังเกตการณ การสัมภาษณผูให
ขอมูลสําคัญ และการสนทนากลุมยอย รวมทั้งไดนําแนวคิดเรื่อง   อัตลักษณชาติพันธุ และหลักการ
พิพิธภัณฑทองถ่ินมาเปนแนวทางในการศึกษาและวิเคราะห 
  ผลการศึกษาพบวา ศูนยชองมีสวนประกอบสรางการฟนฟูอัตลักษณชาวชองใน
ทามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และการพัฒนาประเทศ ชาวชองสรางอัตลักษณผาน
กิจกรรมการอนุรักษและฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมที่ศูนยชอง เพื่อสรางความหมายในการอธิบาย
ตนเองผานภาษาและวัฒนธรรม ดวยการสรางระบบเขียนภาษาชอง การผลิตหนังสือนิทานภาษา
ชอง การนําเสนอนิทรรศการ “สวนภาษา” และ “ช่ึมชอง” (คนชอง) และการผลิตสัญลักษณ เชิงพิธี
กรรมการแตงงานชอง เพื่อเปนเครื่องมือในการประกาศตัวตนทางวัฒนธรรมชองใหเปนที่รูจักของ
คนในสังคมและชุมชนชาวชองมีการนําเสนออัตลักษณตนเองผานงานฟนฟูประเพณีแบบดั้งเดิมใน
บริบทสังคมสมัยใหม เพื่อการธํารงอยูอยางมีตําแหนงแหงที่ทางอัตลักษณวัฒนธรรมประเพณีชอง 
และสานสัมพันธระบบเครือญาติชาวชองในชุมชนใหแนบแนน ตลอดจนการสรางสํานึกชาติพันธุ
ชองในภาคตะวันออกโดยอาศัยการสื่อผานวัฒนธรรมบางอยางของความเปนชอง นอกจากนั้น กลุม
ชาวชองยังไดมีการฟนฟูอัตลักษณทางภาษาผานแหลงเรียนรูที่เปนโรงเรียนในชุมชนเพื่อสรางภาพ
ความเปนตัวตนคนชองใหยืนอยูในสังคมอยางภาคภูมิใจและศักดิ์ศรีในสังคมไทยมากขึ้น 

  ศิริอร เพชรภิรมย (2552)ไดทํางานวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบพิพิธภัณฑเมือง

สุราษฏรธานีท่ีสอดคลองกับความตองการของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฏรธานี 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบพิพิธภัณฑเมืองสุราษฎรธานีที่สอดคลองกับความตองการของ
กลุมเปาหมาย และเพื่อศึกษาความเปนไปไดของการจัดตั้งพิพิธภัณฑเมืองสุราษฏรธานีในอนาคต 
อาศัยขอมูลที่เก็บไดจากผูบริหารเทศบาลนครสุราษฏรธานี คณะผูบริหารและครูโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครสุราษฏรธานี จํานวน 14 คน และนักเรียน จํานวน 150 คน มีการจัดเสวนา เร่ือง 
“เปนไปไดหรือไมที่จะมีพิพิธภัณฑที่บานดอน” ที่เทศบาลนครสุราษฏรธานี 
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 ผลการศึกษาความตองการดานตางๆ เกี่ยวกับรูปแบบพิพิธภัณฑที่นักเรียนตองการ 
ผูวิจัยไดใชขอมูลความคิดเห็นของนักเรียนมาวิเคราะหและสังเคราะหและสังเคราะห นําไปสูการ
จัดทําเนื้อหาของนิทรรศการและใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการออกแบบพิพิธภัณฑเมืองสุราษฏรธานี 
โดยใชรูปแบบการจัดนิทรรศการและใชขอมูลพื้นฐานในการออกแบบพิพิธภัณฑเมืองสุราษฏรธานี 
โดยใชรูปแบบการจัดนิทรรศการที่นําเสนอใหผูชมเปนสวนหนึ่งของนิทรรศการ (Immersive 
Environments) ซ่ึงเหมาะสมกับลักษณะพฤติกรรมการเรียนรูของเด็ก กําหนดแนวคิดหลัก คือ “เจาะ
เวลาหาอดีต บานดอน” (Bandon in the Pest) นําเสนอเนื้อหาตามลําดับขั้น และโครงสราง
บรรยากาศที่สอดคลองกับสภาพแวดลอมของบานดอนในอดีตสืบเนื่องมาจนปจจุบันตลอดตั้งแต
ตนจนจบ โดยกําหนดแกนเรื่องมุงเนน ไปที่ประวัติศาสตรชีวิตของบรรพชนที่พัฒนาเมือง
สุราษฏรธานี รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัด 

  ผูวิจัยพบวาการจัดการจัดตั้งพิพิธภัณฑเมืองสุราษฏรธานีมีความเปนไปได คือ 
เนื่องจากนโยบายดานการศึกษาของเทศบาลนครสุราษฏรธานีมุงเนนเพื่อสรางความเปนเลิศ
ทางดานการศึกษา มีโครงสรางอุทยานการเรียนรู และพบวามีกลุมคนที่มีความเชี่ยวชาญหลายดาน 
เชน ผูเชี่ยวชาญดานประวัติศาสตรทองถ่ิน ดานสถาปตยกรรม นักการเมืองทองถ่ิน นักธุรกิจ 
ส่ือสารมวลชน พรอมใหความรวมมือกับเทศบาลนครสุราษฏรธานี อยางไรก็ตามผลการวิจัยพบวา
ยังมีปญหาและอุปสรรค คือ การเลือกสถานที่ตั้ง ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑเมืองสุราษฏรธานี 
เนื่องจากไมมีพื้นที่วางเหมาะสม และหากนโยบายการจัดตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไม
สามารถสืบตอเนื่องก็จะเปนอุปสรรคสําคัญ แนวทางแกไข คือ ผลักดันใหชาวสุราษฏรธานีมีสวน
รวมในการดําเนินงานทุกขั้นตอน 
  วาทิตต  ดุริยอังกูร (2551) ไดทําการวิจัยเร่ือง ดนตรีกับการสรางอัตลักษณทางชาติ

พันธุของกะเหรี่ยงโป กรณีศึกษากะเหรี่ยงโปบานบอหวี ตําบลตะนาวศรี อําเภอสวนผึ้ง จังหวัด
ราชบุรีการ โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัยเพื่อศึกษาอัตลักษณและกระบวนการสรางอัตลักษณทาง
ชาติพันธุของกะเหรี่ยงโป บานบอหวี อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย ผานดนตรี โดยใช
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวยการ
สัมภาษณระดับลึก กับผูเกี่ยวของตางๆ ไดแก ผูนําชุมชนทั้งที่เปนและไมเปนทางการ ผูกอตั้ง 
นักรอง  และนักแสดงของวงดนตรีกะเหรี่ยงโป  บานบอหวี  รวมทั้งชาวบานบอหวี  และ 
บุคคลภายนอกที่ไดมีโอกาสชมวงดนตรีดังกลาว ในชวงระหวางเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึงเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2551  
  ผลการศึกษาพบวา กะเหรี่ยงโปบานบอหวี ไดสูญเสียอัตลักษณดั้งเดิมของตนไป
เนื่องจากพัฒนาของภาครัฐ ทําให ตองสรางอัตลักษณขึ้นใหมเพื่อเปนการตอกย้ําความเปนตัวตน
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ของกะเหรี่ยงและแสดงออกใหสังคมภายนอกไดรับรู โดย มีกระบวนการสราง คือ (1) สรางแนวคิด
เร่ืองวัฒนธรรมและความสามัคคีเพื่อปลุกจิตสํานึกของชาวกะเหรี่ยง (2)ใชทุนทางสังคมเปนตัว
ขับเคลื่อนอัตลักษณ ผานองคกรปกครอง สวนทองถ่ินเพื่อขอรับการสนับสนุนเรื่องงบประมาณ (3) 
การรื้อฟนเครื่องดนตรีกะเหรี่ยงซึ่งแตเดิมเคยมีอยูในหมูบานกลับขึ้นมาใหม (4) การจัดหาเครื่อง
แตงกายใหนักดนตรี และนักแสดงที่แสดงสัญลักษณของความเปนกะเหรี่ยง (5) นําคํารองและ
ทํานองเพลงดั้งเดิมมาปรับปรุงเนื้อหาเพื่อบอกเลาประวัติความเปนมาของบรรพบุรุษ และปลุก
สํานึกเรื่องความรักสามัคคี (6) พัฒนารูปแบบการแสดงที่ตอกย้ําความรัก และสามัคคีภายในกลุม 
อัตลักษณของกะเหรี่ยงโปถูกผลิตซ้ําดวยการนําวงดนตรีไปแสดงในโอกาสตางๆ ทั้งภายในและ
นอกหมูบาน และ ดําเนินงานโดยกลุมคนที่รวมตัวกันเพื่อสืบสานความเปนกระเหรี่ยง ซ่ึงอาจขาด
ความยั่งยืน ดังนั้นหนวยงานในพื้นที่ อาทิ โรงเรียน ควรเขามามีบทบาทในการสืบทอดอัตลักษณ 
องคการบริหาร สวนตําบล ควรเขามาสนับสนุน งบประมาณและการอํานวยความสะดวกในการ
ประสานงานกับหนวยงานความมั่นคงในการออกไปแสดงนอกหมูบาน 
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9. กรอบแนวคิดการวิเคราะห 
  แนวทางการวิเคราะหในการศึกษาครั้งนี้ไดจากแนวคิด ทฤษฎีและผลจากการศึกษา

ตางๆ มาสรางเปนกรอบแนวคิดสําหรับการศึกษาและวิเคราะหดังนี้ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 กรอบแนวคดิการวเิคราะห 

 

ภาพที่ 4 กรอบแนวคดิการวเิคราะห 

 

อัตลักษณพิพิธภัณฑ 

แนวทางการจัดการอัตลักษณพิพิธภัณฑ 

แบบสอบถาม 
สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิและ 
นักวิชาการที่เกี่ยวของ 

ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ 

หลักเกณฑในการพิจารณาอัตลักษณพิพิธภัณฑ 

- แนวคิดอัตลักษณ 
- แนวคิดอัตลักษณกับงานพิพิธภัณฑ 
- การประเมินคุณคาทรัพยากรพิพิธภัณฑ 

แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับ 
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
 การศึกษาเรื่อง “อัตลักษณพิพิธภัณฑ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน” เปน

การศึกษาโดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพรวมกับวิธีวิจัยเชิงปริมาณตามวัตถุประสงคในการศึกษา คือ เพื่อ
ศึกษาหาอัตลักษณพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน และเพื่อนําเสนอแนวทางใน
การจัดการอัตลักษณพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน จากวัตถุประสงคนํามา
กําหนดกรอบในการศึกษาได ดังนี้ 

 
1. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 สวนที่ 1 การเก็บขอมูลโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาขอมูล 

           1. ขอมูลเกี่ยวกับอัตลักษณพิพิธภัณฑ 
         2. อัตลักษณพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนจากมุมมอง

ของผูทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ 
         3. ขอมูลเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและสภาพปญหาของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

ขอนแกน 
 สวนที่ 2 การเก็บขอมูลโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  
         หาอัตลักษณพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนในมุมมองของ

ผูเขาชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน บุคลากรภายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติขอนแกน และ
นักโบราณคดีสํานักศิลปากรที่ 9 จังหวัดขอนแกน  

 สวนท่ี 3 นําขอมูลที่ไดจากสวนที่ 1 มาวิเคราะหและรวบรวมเพื่อจัดทําแบบสอบถาม
เพื่อหาอัตลักษณพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน ในมุมมองของผูเขาชม บุคลากรภายใน 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน และนักโบราณคดีสํานักศิลปากรที่ 9 จังหวัดขอนแกน 
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 สวนท่ี 4 นําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาหาความเหมือนกันและแตกตางกันของขอมูลนํามา
วิเคราะหและสรุปเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน จากนั้นนํามา
วิเคราะหหาแนวทางการจัดการอัตลักษณพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน 

2. กลุมประชากรที่ทําการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาเพื่อหาอัตลักษณพิพิธภัณฑ และหาแนวทางการ

จัดการอัตลักษณพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน โดยผูศึกษาใชวิธีการเลือกกลุม
ประชากรแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อใหไดขอมูลที่นาเชื่อถือ เพียงพอและ
ครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อนํามาวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาไดเลือกกลุมประชากร
ในการศึกษาออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 

 กลุมประชากรที่ทําการศึกษาที่เปนบุคคล คือ 
 1. ผูทรงคุณวุฒิและนักวิชาการทางดานพิพิธภัณฑ โบราณคดี ประวัติศาสตรศิลปะ ทั้ง
บุคคลภายใน และบุคคลภายนอกพิพิธภัณฑสถานแหงชาติขอนแกน 
 2. บุคลากรภายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน 
 3. นักโบราณคดี จากสํานักศิลปากรที่ 9 จังหวัดขอนแกน 
 4. ผูเขาชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

 กลุมประชากรท่ีทําการศึกษาที่เปนวัตถุ คือโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่อยูใน
ครอบครองของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน โดยในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาเลือกศึกษาเฉพาะ
โบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่จัดแสดงในสวนของอาคารพิพิธภัณฑ (ไมรวมโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ
ที่จัดเก็บในคลัง) ที่มีอยูประมาณ 500 ช้ิน จากนั้นผูศึกษาไดทําการคัดเลือกโบราณวัตถุและศลิปวตัถุ
ทั้งหมด 14 ช้ิน โดยใชเกณฑการเลือกที่ไดจากแนวคิดการประเมินคุณคาทรัพยากรพิพิธภัณฑ
รวมกับขอมูลจากหนังสือนําชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน หนังสือโบราณวัตถุช้ินสําคัญ
ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน และแผนพับของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนโดยใช
เกณฑที่มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. เปนทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีคุณคาทางดานวิชาการและคุณคาดานการศึกษา 
 2. เปนทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีความสวยงามพิเศษหรือแสดงอัตลักษณ/เอกลักษณของ

ทองถ่ินโดยเฉพาะ 
 3. เปนทรัพยากรวัฒนธรรมที่หาไดยากในปจจุบัน 
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 4.เปนทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีหลักฐาน ประวัติความเปนมาเดนชัด มีหลักฐานพิสูจน
ไดวาเปนของแทไมไดลอกเลียนหรือเปนของปลอม รวมทั้งมีหลักฐานการจารึกระบุบอกความ
เกาแกแหงอายุสมัยในการสราง 

 5. เปนทรัพยากรวัฒนธรรมที่ยังเปนประโยชนในสังคมปจจุบัน เชน เปนทรัพยากร
วัฒนธรรมที่ยังเปนที่เคารพนับถือของคนในทองถ่ิน ดานการทองเที่ยว ดานความบันเทิง อาจจะมี
การใชสอยแบบเดิมอยางที่เคยถูกใชมาหรืออาจมีการปรับเปลี่ยนหนาที่ก็ได 

      6. เปนทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีคุณคาทางดานศิลปกรรมทั้งในเชิงศิลปะหรือเชิงเทคนิค 
เปนแบบอยางทางสกุลชางศิลปะ หรือใหความรูทางดานเทคโนโลยี 

 จากนั้นทําการคัดเลือกโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ ขอนแกนจํานวนประมาณ 500 ช้ิน ตามเกณฑที่กําหนดแลวจะไดโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
ทั้งหมด 14 ช้ิน ดังนี้ 
ตารางที่ 1 โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่ใชเปนประชาการศึกษาที่เปนวัตถุ ทั้งหมด 14 ช้ิน 
 
โบราณวัตถุ ศลิปวัตถ ุ ยุคสมัย ลักษณะ แหลงท่ีพบ 
1.ลูกปดและตางหู
เปลือกหอย 
(ภาพที่ 5) 

กอน
ประวัต ิ
ศาสตร 

เครื่องประดับและตางหูทําจากเปลือก
เปลือกหอยมือเสือ 

แหลงโบราณคดีโนนชัย 
จ.ขอนแกน 

2.ใบเสมาหินทราย
พิมพาพิลาป  
(ภาพที่ 7) 

ทวารวด ี ใบเสมารูปทรงแบบแผนแบนจําหลักภาพ
เลาเรื่องพระพทุธประวัติเร่ืองพิมพาพิลาป 

เมืองฟาแดดสงยาง 
จ.กาฬสินธุ 

3.ใบเสมาหินทรายกุ
ลาวกชาดก(ภาพที่ 8) 

ทวารวด ี ใบเสมารูปทรงแบบแผนแบนจําหลักภาพ
ชาดก เร่ือง กุลาวกชาดก 

เมืองฟาแดดสงยาง 
จ.กาฬสินธุ 

4.พระพิมพดนิเผาปาง
สมาธิ(ภาพที่ 9) 

ทวารวด ี พระพิมพดนิเผารูปทรงโคงมน ตอนกลาง
เปนภาพพระพุทธเจานั่งขัดสมาธิราบบน
ฐานบัว 

เมืองฟาแดดสงยาง 
จ.กาฬสินธุ 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
 

โบราณวัตถุ ศลิปวัตถ ุ ยุคสมัย ลักษณะ แหลงท่ีพบ 
5.พระพิมพดนิเผาปาง
ยมกปาฏิหาริย  
(ภาพที่ 10) 

ทวารวด ี พระพิมพดนิเผารูปทรงสี่เหล่ียมผืนผา 
แสดงภาพเลาเรื่องพระพุทธประวัติตอน
ยมกปาฏิหาริย 

พบจากการขดุแตง
โบราณสถาน ในบริเวณ
ที่ดินของนายทองดี ปะ
วะภูตา จ.มหาสารคาม 

6.พระพิมพดนิเผาปาง
แสดงธรรม   
(ภาพที่ 11) 

ทวารวด ี พระพิมพดนิเผารูปทรงสี่เหล่ียมผืนผา 
ดานหนาเปนภาพพระพุทธองคประทับยนื
เอียงพระวรกายเล็กนอยบนฐานบัว พระ
หัตถขวาแสดงปางแสดงธรรม 

พบจากการขดุแตง
โบราณสถานในบริเวณ
ที่ดินของนายทองดี ปะ
วะภูตา จ.มหาสารคาม 

7.พระวัชรธร  
(ภาพที่ 12) 

ลพบุรี ประติมากรรมลอยตัว สลักเปนรูปบุรุษ
นั่งขัดสมาธิราบบนฐานกลีบบัวพระหัตถ 
ทรงอยูใน “วัชรหุมการ” 

พบจากการขดุแตง
โบราณสถานกูแกว 
จ.ขอนแกน 

8.ศิลาจารึกกูแกว 
(ภาพที่ 13) 

พุทธ
ศตวรรษ
ที่ 18 

ศิลาจารึกรูปสี่เหล่ียม ยอดสอบแหลมจารกึ
ดวยอักษรขอม ภาษาสันสกฤตทั้ง 4 ดาน 

การขุดแตงโบราณสถาน
กูแกว จ.ขอนแกน 

9.พระพุทธรูปนาค
ปรก (ภาพที่ 14) 

ลพบุรี พระพุทธรูปนาคปรก ประทบัขัดสมาธิราบ
บนขนดพญานาค 

การขุดแตงกูสันตรัตน 
จ.มหาสารคาม 

10.พระศิวะหรือทวาร
บาล (นนทิเกศวร) 
(ภาพที่ 15) 

ลพบุรี ประติมากรรมรูปบุรุษยืนพระพักตรมี
ลักษณะเปนเหลี่ยม กลางพระนลาฏสลัก
คลายพระเนตรที่ 3 

การขุดแตงกูนอย 
จ.มหาสารคาม 

11.พระพุทธรูปปาง
มารวิชัย(ภาพที่ 16) 

อยุธยา-
ลานชาง 

พระพุทธรูปสําริดประทับขัดสมาธิราบ
ปางมารวิชัย 

เคล่ือนยายมาจากหอง
กลางกระทรวง 
มหาดไทย 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
 

โบราณวัตถุ ศลิปวัตถ ุ ยุคสมัย ลักษณะ แหลงท่ีพบ 
12. ตราประทับประจํา
ตําแหนง พระนครศรี
บริรักษ(ภาพที ่17) 

รัตนโกสิ
นทร 

ตราประทับทรงกลมทําจากไม ไดรับมอบจากพระครู
โพธิสารคุณ เจาอาวาส
วัดโพธิ์โนนทนั 
จ.ขอนแกน 

13.เสื้อของพระนคร
ศรีบริรักษ 
(ภาพที่ 18) 

รัตนโกสิ
นทร 

เสื้อสีแดงเลือดนกตดัดวยผาอัตลัดไหมจาก
อินเดีย 

ไดรับมอบจากพระครู
โพธิสารคุณ เจาอาวาส
วัดโพธิ์โนนทนั 
จ.ขอนแกน 

14.ตูพระธรรมลายรด
น้ํา (ภาพที่ 19) 

รัตนโกสิ
นทร 

ตูพระธรรมลายรดน้ําฝมือชางทองถ่ิน ไดรับมอบจากพระครู
สารธรรมาภรณ เจา
อาวาสวัดสระเกษ 
จ.ขอนแกน 

 

 
 

ภาพที่ 5 ลูกปดและตางหูเปลือกหอย 
ที่มา: กรมศิลปากร, โบราณวัตถุช้ินสําคัญในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน (ขอนแกน: โรง
พิมพพระธรรมขันต, 2550), 10. 

 
 ลูกปดและตางหูเปลือกหอยสมัยกอนประวัติศาสตร อายุประมาณ 2,500-1,800 ป พบ

จากการขุดคนแหลงโบราณคดีบานโนนชัย อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน มีลักษณะเปนลูกปด
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รูปทรงกลมแบน เจาะรูตรงกลาง ตางหูมีลักษณะรูปทรงกลม เจาะรูเปนแนวยาวจนเกือบถึง
แกนกลาง  แสดงใหเห็นวา นอกจากการพบรองรอยการผลิตสินคาประเภทภาชนะดินเผา 
เครื่องประดับ เกลือ ปลาราและสินแรตางๆ เพื่อนําไปคาขายแลกเปลี่ยนกับชุมชนอื่นที่อยูใกลเคียง
แลว ชุมชนในแหลงโบราณคดีบานโนนชัยยังอาจมีการติดตอคาขายแลกเปลี่ยนสิ่งของกับชุมชน
ที่ตั้งถ่ินฐานอยูใกลชายฝงทะเล หรืออาจเปนการติดตอกับชุมชนใกลเคียงที่มีการติดตอแลกเปลี่ยน
ส่ิงของกับชุมชนที่อยูใกลทะเลอีกทอดหนึ่งแลว เนื่องจากเครื่องประดับดังกลาวทําจากเปลือกหอย
มือเสือซ่ึงเปนสัตวทะเล (กรมศิลปากร 2550: 10-11) 

 แหลงโบราณคดีโนนชัย (ภาพที่ 6) ถือเปนแหลงโบราณคดีที่สําคัญอันดับตนๆของ
แหลงโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรของ จังหวัดขอนแกน แหลงโบราณคดีบานโนนชัย เร่ิมขุด
คนในเดือนมิถุนายน 2520 เสร็จสิ้นในเดือนกันยายน 2521 โดยการควบคุมของนายพิสิฐ เจริญวงศ 
แหงกองโบราณคดีในชวงนั้นทําใหไดขอมูลวาชุมชนในแหลงโนนชัยนั้นเปนชุมชนที่มีการยังชีพ
ดวยการทํานาขาวและมีชางฝมือทําการผลิตโลหะวิทยาคือทําการผลิตเครื่องใชโลหะสําริดรวมทั้ง
เครื่องประดับดวยและทราบดวยวาแหลงชุมชนบานโนนชัยนี้ไดมีการติดตอกับชุมชนอื่นที่
ใกลเคียง เชนแหลงโบราณคดีบานโนนนกทา อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน แหลงโบราณคดีบานเชียงและ
แหลงอ่ืนๆใน จ.มหาสารคาม รอยเอ็ดดวยหลักฐานที่พบ 

 

 
 

ภาพที่ 6 แผนที่เสนทางเขาสูแหลงโบราณคดีโนนชยั 
ที่มา: แหลงโบราณคดีขอนแกน [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 10 มิถุนายน 2553. เขาถึงไดจาก 
http://kanchanapisek.or.th/oncc-cgi/text.cgi?no=14438 
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 ผลจากการขุดคนพบแหลงโบราณคดีโนนชัยนั้น พบภาชนะดินเผาเนื้อหยาบเคลือบน้ํา
โคลนสีแดงและลายเขียนสีเปนจํานวนมากและยังพบกระดูกสัตวเชน สุนัข วัว ควาย หมู เปนตน 
และยังพบเปลือกหอยโบราณที่ทําจากสําริดเหล็ก รวมทั้งอุปกรณในการหลอมสําริดอีกดวย (แหลง

โบราณคดีขอนแกน 2010) 

 
 

 
 

ภาพที่ 7 ใบเสมาหินทรายจําหลักภาพพระพุทธประวัติ ตอน พิมพาพิลาป 
ที่มา: กรมศิลปากร, โบราณวัตถุช้ินสําคัญในพิพิธภัณฑสถานแหงชาต ิขอนแกน (ขอนแกน: โรง
พิมพพระธรรมขันต, 2550), 12. 

 
 ใบเสมาทําจากหินทราย กวาง 80 เซนติเมตร สูง 180 เซนติเมตรหนา 23.5 เซนติเมตร

พบที่เมืองฟาแดดสงยาง บานเสมา ตําบลหนองแปน อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ ศิลปะทวาร
วดี ราวพุทธศตวรรษที่ 15-16 รูปทรงแบบแผนแบน สภาพชํารุดหักเปนสองทอนตอไว ดานบน
สลักเปนรูปทรงโคงแบบกลีบบัว สลักภาพเลาเรื่องไวที่ดานหนาเพียงดานเดียว โดยแบงออกเปน 2 
สวน คือ ดานลางของใบเสมาจําหลักเปนภาพบุคคลประทับนั่งหอยพระบาทอยูภายในซุมอาคาร
เครื่องไมมีประภามณฑลอยูดานหลังพระเศียรสันนิษฐานวาเปนพระพุทธเจา ดานขวามีบุรุษนั่งชัน
เขาแสดงทาสํารวมจํานวน 2 คน คนที่นั่งอยูใกลพระพุทธเจาสวมมงกุฎยอดแหลมแสดงถึงวรรณะ
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สูงดานซายเปนภาพสตรี 2 คน สตรีคนที่นั่งอยูใกลกับพระพุทธเจานั่งพับเพียบกําลังสยายผมเช็ด
พระบาทของพระพุทธองค สตรีอีกนางหนึ่งอุมเด็กที่กําลังช้ีนิ้วไปที่พระพุทธองค สันนิษฐานวาเปน
พระราหุล ใบเสมาแผนนี้นาจะจําหลักภาพเรื่องราวในพระพุทธประวัติ เมื่อครั้งที่พระพุทธองค
เสด็จกรุงกบิลพัสดุเพื่อโปรดพระบิดาและประยูรญาติ เหตุการณในภาพนาจะเปนเหตุการณตอนที่
พระพุทธองคเทศนาโปรดพระนางยโสธราหรือพระนางพิมพาที่พระตําหนัก พระนางยโสธราได
แสดงความเคารพอยางสูงดวยการสยายพระเกศาเช็ดพระบาทพระพุทธองค 

 โบราณวัตถุช้ินนี้ไดรับการคัดเลือกใหเปนโบราณวัตถุที่เปนสมบัติช้ินสําคัญของชาติ 
เนื่องจากเปนใบเสมาที่จําหลักภาพเลาเรื่องพระพุทธประวัติเร่ืองพิมพาพิลาปที่พบเพียงชิ้นเดียว 
ปรากฏเฉพาะในศิลปะทวารวดีทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเทานั้น จึงมีคุณคาในดาน
ศิลปะ ดานวิชาการโบราณคดี ประวัติศาสตรศิลปะและพระพุทธศาสนาในประเทศไทย(กรม
ศิลปากร 2550: 12-13) 

 

 
 

ภาพที่ 8 ใบเสมาหินทรายสนันิษฐานวาจําหลักภาพชาดก เร่ือง กุลาวกชาดก 
ที่มา: กรมศิลปากร, โบราณวัตถุช้ินสําคัญในพิพิธภัณฑสถานแหงชาต ิขอนแกน (ขอนแกน: โรง
พิมพพระธรรมขันต, 2550), 14. 

 
 ใบเสมาทําจากหินทราย กวาง 92 เซนติเมตร สูง 83 เซนติเมตร หนา 21 เซนติเมตร พบ

ที่เมืองฟาแดดสงยาง บานเสมา ตําบลหนองแปน อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ ศิลปะทวารวดี 
ราวพระพุทธศตวรรษที่ 15-16 รูปทรงแบบแผนแบน สภาพชํารุดเหลือเพียงสวนบนถึงสวนยอด 
ดานบนสลักเปนรูปทรงโคงแบบกลีบบัวสลักภาพเลาเรื่องไวที่ดานหนาเพียงดานเดียวจากสภาพที่
เหลืออยูปรากฏรองรอยภาพกลุมบุคคล 4 คนและสัตว 2 ชนิดดานซายมือของภาพสลักเปนภาพชาง
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สวมเครื่องประดับที่ศีรษะและคอ ถัดมาตอนกลางของภาพสลักภาพบุคคลประธาน เปนรูปบุรุษอยู
ในอิริยาบทนั่งพับขาซายบนแทน ขาขวาหอยลงกับพื้น แขนซายวางราบที่ขาซาย แขนขวาถืออาวุธ
ปลายแหลมยกขึ้นระดับอก สวมศิราภรณ กุณฑลและกรองศอดานขวามือเปนภาพสตรี 3 คน สตรีที่
ยืนอยูใกลประธานของภาพมีนกเกาะอยูบนมือขวา สตรีทั้งสามสวมศิราภรณ กุณฑลและกรองศอ
ดานหลังสลักเปนภาพตนไม มีผูทําการศึกษาและสันนิษฐานวา นาจะเปนภาพสลักเรื่องราวชาดก 
เร่ือง กุลวกชาดก เร่ืองราวในภาพเลาถึงเหตุการณตอนที่ทาวสักกเทวราชพานางสุชาดาที่ไปเกิดเปน
นกกระยางในปาแหงหนึ่งขึ้นมาบนเทวโลกเพื่อใหนางนกไดเห็นผลบุญของพระองค ผลบุญของ
นางสุธรรมา นางสุจิตราและนางสุนันทาที่ไดทําไวจนไดมาจุติบนเทวโลก เพื่อใหนางกลับตัวและ
รักษาศีล 5 เพื่อจะไดเกิดในชาติภพที่ดีตอไป การสลักภาพเลาเรื่องราวในพุทธศาสนาบนใบเสมา
หินทรายแบบแผนแบนเปนลักษณะพิเศษที่พบในเมืองฟาแดดสงยาง เมืองโบราณสมัยทวารวดีที่
เจริญขึ้นในระหวางพุทธศตวรรษที่ 13-15(กรมศิลปากร 2550: 14-15 ) 

 

 
 

ภาพที่ 9 พระพิมพดินเผาปางสมาธิ 
ที่มา: กรมศิลปากร, โบราณวัตถุช้ินสําคัญในพิพิธภัณฑสถานแหงชาต ิขอนแกน (ขอนแกน: โรง
พิมพพระธรรมขันต, 2550), 20. 

 
 พระพิมพดินเผาทําจาก ดินเผา กวาง 8.8 เซนติเมตร สูง 14.1 เซนติเมตร พบที่เมืองฟา

แดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุศิลปะทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 14-15 รูปทรงโคง
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มน ตอนกลางเปนภาพพระพุทธเจานั่งขัดสมาธิราบบนฐานบัว ครองจีวรหมเฉียงคลุมพระอังสาซาย 
ทาสีแดงบนสวนที่เปนจีวรใหเห็นเดนชัด พระพักตรมีลักษณะเปนแบบพื้นเมือง มีประภามณฑล
เปนเสนโคงหยักลอมรอบพระพุทธองค ลักษณะพระพักตรและพุทธสรีระที่สันทัดสูงโปรงแสดง
ถึงความเปนพื้นเมืองอยางชัดเจน เปนพระพิมพรูปแบบพิมพที่ 1 เปนพิมพที่พบมากที่สุดในเมืองฟา
แดดสงยางซึ่งพบจํานวน 83 องค บริเวณโบราณสถานหมายเลข 9 (ผาสุข อินทราวุธและคณะ 2544: 
48) อาจเปนรูปแบบพระพิมพดินเผาที่นิยมผลิตขึ้นเฉพาะที่เมืองฟาแดดสงยาง เนื่องจากไมปรากฏ
พระพิมพดินเผาลักษณะเดียวกันที่เมืองโบราณแหงอ่ืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระพิมพดินเผา
พิมพนี้มีรูปแบบคลายกับพระพิมพดินเผาที่พบจากจังหวัดนครปฐม ซ่ึงปจจุบันจัดแสดงอยูที่
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร กรุงเทพมหานคร (กรมศิลปากร 2550: 20-21 ) 
เมืองฟาแดดสงยาง บานเสมา ตําบลหนองแปน อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ 

 เมืองโบราณฟาแดดสงยางตั้งอยูใกลแมน้ําปาวซึ่งเปนสาขาของแมน้ําชีในแองโคราช 
ปจจุบันนี้อยูในเขตอําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ ผังเมืองเปนเมืองที่ขยายจากเมืองรูปไขเดิม ซ่ึง
ขยายออกมาทางทิศใตและทิศตะวันออกกลายเปนเมืองรูปรางคอนขางเหลี่ยมมีขนาด 1,000 เมตร
ยาว 1,800 เมตร มีคูน้ําคันดินลอมรอบ การคนพบใบเสมาศิลาจํานวนมากที่เมืองฟาแดดทําให
นักวิชาการใหความสนใจเมืองโบราณแหงนี้เปนอยางมาก ใบเสมาศิลาเหลานี้มีขนาดสูงใหญมาก
สวนที่โผลขึ้นมาเหนือดินสูง 4 ฟุตหรือมากกวานั้นและมีหลายช้ินที่มีภาพสลักเลาเรื่องในพุทธ
ประวัติและชาดก ขณะนี้ใบเสมาที่ไมมีภาพเลาเรื่องไดรับการเก็บรักษาไวในวัดโพธิชัยเสมาซึ่ง
ตั้งอยูในหมูบานเสมาในบริเวณเมืองโบราณฟาแดดโดยการปกรอบวัดแทนรั้วและปกไวในวัดเปน
จํานวนรอยกวาแผน และภายในวัดยังมีหองเก็บใบเสมาเลาเรื่องพุทธประวัติและชาดกที่งดงามอีก
ประมาณ 10 กวาแผน สวนใบเสมาที่มีภาพสลักเลาเรื่องที่งดงามสวนใหญถูกสงเก็บรักษาไวใน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน 

 ในเรื่องเกี่ยวกับชื่อเมืองโบราณฟาแดดสงยางมีช่ือเรียกหลายชื่อ ช่ือที่รูจักกันแพรหลาย
คือ “ฟาแดดสูงยาง” เปนชื่อที่เรียกตามประกาศชื่อบานนามเมืองของกระทรวงมหาดไทย สวนชื่อ 
“ฟาแดดสงยาง” เปนชื่อที่เรียกตามวรรณกรรมทองถ่ินที่พบในภาคอีสานและยังมีช่ืออีกชื่อหนึ่งคือ 
“เมืองเสมา” เนื่องจากมีการพบใบเสมาหินทรายเปนจํานวนมากที่เมืองโบราณแหงนี้ 

 การศึกษาเมืองฟาแดดสงยางที่ผานมา  
 เมืองพ.ศ. 2481 พระพาหิรัชตพิบูลขาราชการสรรพากรจังหวัดนครราชสีมาไดเขาไป

สํารวจและถายภาพใบเสมารวมทั้งพระพุทธรูปและโบราณสถานสงมายังนายฟรานซิส เฮนรี ไจลส 
(Francis Henry Giles) ซ่ึงขณะนั้นเปนอธิบดีกรมสรรพากรและเปนกรรมการบริหารของสยาม
สมาคมอยูดวย พระพาหิรัชตพิบูลไดบันทึกเรื่องตํานานเมืองและรางแผนผังของเมืองโดยสังเขปกับ
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ไดรายงานวามีใบเสมาปกเปนแถวและเปนวงกลมรวมทั้งใบเสมาที่ชาวบานชวยกันนํามารวมไวที่
เมืองโบราณระหวางป พ.ศ. 2478-2479 ประมาณ 2,000 แผนและเมื่ออิริค ไซเดนฟาเดน (Erik 
Seidenfaden) ซ่ึงเคยรับราชการเปนพันตรีแหงกองทัพไทยไดเขียนบทความเกี่ยวกับเมืองโบราณ
แหงนี้ลงพิมพในวารสารทางวิชาการเมื่อป พ.ศ. 2497 เรียกชื่อเมืองนี้วากนกนคร กับไดกลาวถึง
แผนผังของเมืองและรูปสลักบนใบเสมาทั้งยังกลาววาเมืองโบราณแหงนี้เปนเมืองสมัยทวารวดีดวย 

 หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุลไดศึกษาใบเสมาที่เมืองฟาแดดสงยางและจัดแบงกลุมใบ
เสมาตามลักษณะของการสลักภาพเลาเรื่องออกเปน 3 กลุมกับไดกําหนดอายุใบเสมาที่เมืองฟาแดด
สงยางวามีอายุไมเกาไปกวาพุทธศตวรรษที่ 14-15 โดยไดนําเสนอในวารสารทางวิชาการเมื่อ พ.ศ. 
2499 

 การศึกษาเกี่ยงกับเมืองโบราณแหงนี้ในดานการรวบรวมขอมูลเริ่มมีมากขึ้นเมื่อกรม
ศิลปากรโดยอาจารยมานิต วัลลิโภดมไดสํารวจเก็บขอมูลเมื่อพ.ศ. 2502 และ ศาสตราจารย บวสเซอ
ลิเย (Jean Boisselier) สํารวจอีกครั้งหนึ่งในป พ.ศ. 2509 ไดเสนอแนวคิดเห็นบางประการไวดวยใน
ป พ.ศ. 2511 กรมศิลปากรไดดําเนินการสํารวจและขุดแตงโบราณสถาน เชน ที่พระธาตุยาคูได
คนพบหลักฐานที่เปนโบราณวัตถุเปนจํานวนมากรวมทั้งพระพิมพมีคําจารึกอยูดานหลังซึ่งอานและ
พิมพเผยแพรในเวลาตอมา 

 ไซเดนฟาเดน หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุลและบวสเซอลิเยมีความเห็นตรงกันเกี่ยวกับ
งานศิลปกรรมที่พบในเมืองโบราณแหงนี้วาเปนศิลปกรรมแบบทวารวดีซ่ึงมีอายุไมเกาไปกวาพุทธ
ศตวรรษที่ 14-15 ซ่ึงเวลส (H.Quaritch Wales) ก็ไดนํามาอางอิงในงานศึกษาเรื่องทวารวดีของเขา
ทั้งเสนอวางานศิลปกรรมที่นี่นาจะมีอายุอยูในชวงเวลาพุทธศตวรรษที่ 14-16 กับมีความเห็นขัดแยง
เร่ืองแบบอยางของศิลปะดวย 

 นอกจากการเสนอบทความเกี่ยวกับการแปลความหายของนักคนควาหลายทาน
ระหวางพ.ศ. 2516 เปนตนมา พิริยะ ไกรฤกษไดคนควาเกี่ยวกับการแปลเรื่องที่สลักไวบนใบเสมา
ซ่ึงอยูที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติขอนแกน เสนอเมื่อป พ.ศ. 2517 ในจํานวนใบเสมาเหลานั้นมีใบ
เสมาจากเมืองฟาแดดสงยางหลายใบทําใหเพิ่มขอมูลในการศึกษามากขึ้น 

 ผลการขุดแตงโบราณสถานที่เมืองโบราณฟาแดดสงยาง 
 หนวยศิลปากรที่ 7 (สํานักศิลปากรที่  9 ในปจจุบัน) ไดทําการขุดแตงโบราณสถานใน

เมืองโบราณและนอกเมืองโบราณที่ฟาแดดสงยางในปพ.ศ.2511 และไดขุดพบศาสนสถานเหลานี้ที่
นาสนใจก็คือ ศาสนสถานหมายเลข 1 และ 2 ซ่ึงตั้งอยูในบริเวณโนนเมืองเกา โบราณสถาน
หมายเลข 1 เปนสถูปทรงกลมกอดวยอิฐขนาดใหญแบบอิฐทวารวดีซ่ึงกอลอมรอบแกนดินตรง
กลาง (ขณะนี้มีศาลาที่พักสําหรับงานฌาปนกิจสรางซอนทับไวแลว) โบราณสถานหมายเลข 2 นั้น
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สวนบนเปนฐานแบบศิลปะอยุธยาสรางซอนทับรากฐาน ศาสนสถานเดิมของสมัยทวารวดี (ขณะนี้
เหลืออยูบางสวนเทานั้น) โบราณสถานที่เหลืออีก 12 แหงกระจายอยูในบริเวณเมืองขยายและนอก
เมืองสวนใหญจะเหลือแตสวนฐานซึ่งเปนฐานเจดียแบบทวารวดีกอดวยอิฐมีแปลนเปนรูปส่ีเหล่ียม
จัตุรัสมีบันไดทางขึ้นดานเดียวหรือ 4 ดาน ฐานอิฐเหลานี้จะมีการตกแตงดวยลวดลายประดับที่ทํา
ดวยปูนปน ดังไดขุดพบชิ้นสวนปูนปนลายพันธุพฤกษา เศียรพุทธรูปปูนปน เศียรเทวดาปูนปนซ่ึง
เปนที่นิยมในศิลปะแบบทวารวดีในบริเวณโบราณสถานเหลานี้ดวย อยางไรก็ตามฐานวิหารที่กอ
ดวยอิฐผสมศิลาแลงก็ขุดพบดวย นอกจากนี้ยังไดพบพระพิมพดินเผาจากการขุดแตงโบราณสถาน
ตางๆเหลานี้ดวยที่พบมากจะพบจากโบราณสถานหมายเลข 1,5,6 และ 9 พิมพที่พบมากเปนพระ
พิมพรูปพระพุทธเจาประทับนั่งขัดสมาธิเพชร (วัชราสนะ) บนฐานบัวมีประภามณฑลเปนเสนโคง
หยักลอมรอบ 

 ผลการขุดแตงโบราณสถานโดยกรมศิลปากรในป พ.ศ. 2511 ไดนําไปสูขอสรุปวา
เมืองฟาแดดสงยางมีชุมชนในวัฒนธรรมทวารวดีอาศัยอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 12-16 และในชวง
สมัยอยุธยา (พุทธศตวรรษที่ 19-23) เมืองฟาแดดไดรับการบูรณะอีกครั้งมีการสรางเจดียแบบอยุธยา
ซอนทับฐานเจดียแบบทวารวดีหลายแหงที่เห็นไดอยางเดนชัด คือ พระธาตุยาคู (โบราณสถาน
หมายเลข 10) ซ่ึงฐานลางสุดเปนฐานแบบทวารวดีถัดขึ้นมาเปนฐานแบบอยุธยาและตอนบนสุดเปน
เจดียทรงเรียวสูงแบบรัตนโกสินทร และปจจุบันพระธาตุยาคูกลายเปนศาสนสถานสําคัญของ
ชุมชนในบานเสมาและที่อยูบริเวณใกลเคียง 

 การขุดคนในพ.ศ. 2534 โดยคณะอาจารยจากภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไดไปเก็บขอมูลภาคสนามที่เมืองโบราณฟาแดดสงยางในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน พ.ศ. 2534 
เพื่อหาคําตอบเกี่ยวกับสภาพการอยูอาศัยและความสัมพันธกับชุมชนโบราณอื่นๆ เนนไปในจุดที่มี
การใชที่ดินเปนที่อยูอาศัยเปนหลักซึ่งจะทําใหไดรับความรูในแหลงโบราณคดีแหลงนี้เพิ่มขึ้น 

 จากผลการศึกษาชั้นวัฒนธรรมของชุมชนโบราณที่เมืองฟาแดดสงยางนําไปสูขอสรุป
ไดวาเริ่มมีชุมชนเขามาอาศัยอยูที่เมืองโบราณแหงนี้ (โดยเฉพาะบริเวณโนนเมืองเกา) ตั้งแตพุทธ
ศตวรรษที่ 3 หรือตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายในวัฒนธรรมยุคเหล็กเปนตนมาและอยู
ตอเนื่องกันมาจนถึงสมัยประวัติศาสตรถึงพุทธศตวรรษที่ 18 ในชวงระยะเวลาดังกลาวชุมชนแหงนี้
มี ก า ร แลก เปลี่ ย น วั ฒนธรรมกั บชุ มชนโบร าณร ว มสมั ย ในภู มิ ภ า ค เ ดี ย ว กั น  (ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) ภูมิภาคอื่นๆ และประเทศเพื่อนบานจึงมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางพุทธ
ศาสนาที่รุงเรืองอยูในภูมิภาคตางๆในชวงพุทธศตวรรษที่ 12-16 ก็มาปรากฏในบริเวณเมืองโบราณ
แหงนี้และเมืองโบราณรวมสมัยในบริเวณลุมน้ําชี อยางไรก็ตามชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



52 
 

 
 

ก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมเดิมของตนไวไดเปนบางสวนจึงเกิดการผสมผสานกันและเกิดเปน
วัฒนธรรมใหมที่แตกตางจากตนแบบเดิม (ผาสุข อินทราวุธและคณะ 2544: 11-13) 

 ใบเสมาถือเปนศาสนวัตถุสําหรับประติมากรรมเนื่องในพุทธศาสนาที่พบในบริเวณ
เมืองโบราณฟาแดดสงยางที่พบมากที่สุดเปนแผนศิลาสลักเปนรูปใบเสมาจํานวนประมาณ 200 
แผนมีทั้งที่ไมมีภาพเลาเรื่อง (มีทั้งเปนแผนแบนๆและเปนแทงส่ีเหล่ียมทรงสูง) และที่มีภาพเลาเรื่อง
ซ่ึงสวนใหญเปนเรื่องราวในชาดก ทั้งในนิบาตชาดก (เชน เร่ืองมหาหงส มหากป ฉัททันต กุลาวก 
สรภังค เปนตน) และในมหานิบาตชาดก (เชน เรื่องเตมีย เวสสันดร เปนตน) แตที่เปนเรื่องราวใน
พุทธประวัติช้ินที่งดงามที่สุด คือ พุทธประวัติตอนพิมพาพิลาป ใบเสมาทั้งแบบมีภาพเลาเรื่องและ
ไมมีภาพเลาเรื่องทั้ง 2 ประเภทนี้ใชปกกําหนดเขตศาสนสถานประเภทเจดียและอุโบสถ 

 นอกจากนั้นไดขุดพบพระพิมพดินเผาจํานวนมาก พิมพที่พบทั้งหมดมี 7 พิมพ โดยขุด
พบในบริเวณโบราณสถานหมายเลข 1,5,8,9, และ 12 ที่พบมากที่สุดคือบริเวณโบราณสถาน
หมายเลข 9 ซ่ึงพบถึง 84 องค 

 พิมพท่ี 1 พิมพที่พบมากที่สุดคือพระพิมพดินเผาแสดงภาพพระพุทธเจาทรงจีวรหม
เฉียงประทับนั่งขัดสมาธิ เพชร  (วัชราสนะ) บนบัลลังกดอกบัว  พระหัตถทําปางสมาธิ  มี
ประภามณฑลเปนเสนโคงหยักลอมรอบ มีขนาดกวาง 6 เซนติเมตร สูง 14.5 เซนติเมตร ซ่ึงพบ
จํานวน 83 องค บริเวณโบราณสถานหมายเลข 9 

 พิมพท่ี 2 พิมพที่พบรองลงมาคือ พระพิมพดินเผาแสดงภาพพระพุทธเจาทรงจีวรหม
เฉียงประทับนั่งขัดสมาธิ เพชร  (วัชราสนะ) บนบัลลังกดอกบัว  พระหัตถทําปางสมาธิ  มี
ประภามณฑลเปนเสนโคงเรียบลอมรอบ มีขนาดกวาง 12 เซนติเมตร สูง 20 เซนติเมตร บนบริเวณ
โบราณสถานหมายเลข 1, 5, 6 และ 9 

 พิมพท่ี 3 เปนพิมพปรกโพธิ์แสดงภาพพระพุทธเจาทรงจีวรหมเฉียงประทับ
นั่งขัดสมาธิเพชร (วัชราสนะ) บนบัลลังกดอกบังใตตนโพธ์ิ พระหัตถทําปางสมาธิ มีประภามณฑล
ลอมรอบมีอุบาสกยืนประนมมืออยู 2 ขางเหนืออุบาสกทั้ง 2 มีรูปเจดียจําลองมีขนาดกวาง 7.5 
เซนติเมตร สูง 13 เซนติเมตรพิมพนี้พบบริเวณโบราณสถานหมายเลข 10 เพียงองคเดียว 

 พิมพท่ี 4 พระพิมพดินเผาแสดงภาพพระพุทธเจาทรงจีวรหมคลุมประดับนั่งขัดสมาธิ
ราบบนบัลลังก พระหัตถทําปางธรรมจักร ลอมรอบดวยประภามณฑลที่ประทับดวยดอกไมเหนือ
ประภามณฑลมีฉัตรประดับอยู ดานขางตอนลางสุดมีพระโพธิสัตวนั่งประนมมืออยู 2 ขาง เหนือข้ึน
ไปเปนรูปบุคคลยืนถือแส(จามร)ขางละ 1 คนดานหลังบุคคลทั้ง 2 มีบุคคลอีก 2 คนยืนถือพัดโบก 
(วาลวิชนี) และฉัตรตอนบนสุดมีกิ่งโพธิ์ประดับอยูและเหนือประภามณฑลคือ ฉัตรพระพิมพพิมพ
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นี้มีขนาด กวาง 8.5 เซนติเมตร สูง 12 เซนติเมตร ดานหลังของพระพิมพพิมพนี้มีจารึกเปนภาษา
มอญ 2 บรรทัดความวา 

 1. เวา (อ) ก.ยาก ปญปฌาย แปลวา นี้พระปญปฌมาย (เจาบุญอุปชฌาย) 
 2. อาจารย.ย คุณวิทฬยาต แปลวา อาจารยคุณวิทยา 

พิมพธรรมจักรนี้พบจากบริเวณโบราณสถานหมายเลข 9 และ 12 
 พิมพท่ี 5 พระพิมพดินเผาแสดงภาพพระพุทธเจาทรงจีวรหมเฉียงประทับนั่งขัดสมาธิ

ราบบนบัลลังก พระหัตถทําปางสมาธิ ดานขางมีรูปเครื่องสูงคือแส เหนือแสเปนรูปพัดโบก (วาล
วิชนี) เหนือพัดโบกเปนรูปฉัตร มีประภามณฑลลอมรอบองคพระและตอนบนสุดมีฉัตรประดับอยู 
พิมพนี้มีขนาดกวาง 8.5 เซนติเมตร สูง 12 เซนติเมตร ดานหลังของพระพิมพพิมพนี้มีจารึกเปน
ภาษามอญ 2 บรรทัดดวยขอความเดียวกันกับพิมพที่ 4 พิมพนี้พบบริเวณโบราณสถานหมายเลข 12  

 พิมพท่ี 6 พระพิมพดินเผาประเภทพระแผงสี่เหล่ียมองคพระเล็กแสดงภาพ
พระพุทธเจาประทับนั่งขัดสมาธิเพชร พระหัตถทําปางสมาธิ เรียงเปนแถวหนากระดานดานกวาง 
14 แถว ดานสูง 12 แถว (รวมเปน 168 องค) พิมพนี้พบที่บริเวณโบราณสถานหมายเลข 6 แตไม
สมบูรณ 

 พิมพท่ี 7 พระพิมพดินเผาแสดงภาพพระพุทธเจาทรงจีวรหมเฉียงประทับนั่งขัดสมาธิ
ราบบนบัลลังกดอกบัว พระหัตถทําปางสมาธิ มีประภามณฑลเปนเสนโคงหยักรอบ มีขนาดกวาง 
72 เซนติเมตร สูง 20 เซนติเมตร (ผาสุข อินทราวุธและคณะ 2544: 47-48) 

 

 
 

ภาพที่ 10 พระพิมพดินเผาปางยมกปาฏิหารยิ 
ที่มา: กรมศิลปากร, โบราณวัตถุช้ินสําคัญในพิพิธภัณฑสถานแหงชาต ิขอนแกน (ขอนแกน: โรง
พิมพพระธรรมขันต, 2550), 16. 
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 พระพิมพดินเผาทําจากดินเผากวาง 7.5 เซนติเมตร สูง 15 เซนติเมตรพบจากการขุดแตง
โบราณสถาน ในบริเวณที่ดินของนายทองดี ปะวะภูตา บานนาดูน อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
ศิลปะทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 14-15 รูปทรงสี่เหล่ียมผืนผา ดานหนาทําเปนภาพพระพุทธรูป
นั่งสมาธิบนฐานบัวคว่ําบัวหงายเหนือบัลลังกรูปสี่เหล่ียม แผนหลังทําเปนรูปซุมบัลลังก บริเวณ
ขอบมีลวดลายเม็ดประคําหรือลายไขปลา ซ่ึงเปนลายวงกลมขนาดเล็กตอเนื่องกันประดับอยู มี
ประภามณฑลรอบพระเศียร ขอบดานนอกสุดของประภามณฑลทําเปนลวดลายคลายเปลวไฟ 
เหนือข้ึนไปมีพระพุทธรูปกําลังลอยอยูในอากาศเปนคูๆทั้งสองดาน ตรงกลางดานบนทําเปน
พระพุทธรูปนั่งสมาธิบนฐานบัวแตมีขนาดเล็กกกวาและมีรูปบุคคลขนาดเล็กนั่งพนมมือหันหนาเขา
หาองคพระพุทธองค มีใบไมแทรกเปนลายอยูบนพื้นหลัง 

 สันนิษฐานวาเปนพระพิมพดินเผาที่แสดงภาพเลาเรื่องพระพุทธประวัติตอนยมก
ปาฏิหาริยที่เมืองสาวัตถี ซ่ึงเปนปาฏิหาริยตอนหนึ่งที่นิยมทําเปนพระพิมพดินเผาสมัยทวารวดีใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะที่เมืองนครจําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม(กรม
ศิลปากร 2550: 16-17) 

 

 
 

ภาพที่ 11 พระพิมพดินเผาปางแสดงธรรม 
ที่มา: กรมศิลปากร, โบราณวัตถุช้ินสําคัญในพิพิธภัณฑสถานแหงชาต ิขอนแกน (ขอนแกน: โรง
พิมพพระธรรมขันต, 2550), 18. 
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 พระพิมพทําจากดินเผา กวาง 13.5 เซนติเมตรสูง 8.3 เซนติเมตรรูปทรงสี่เหล่ียมผืนผา 
พบจากการขุดแตงโบราณสถาน ในบริเวณที่ดินของนายทองดี ปะวะภูตา บานนาดูน อําเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคามศิลปะทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 14-15ดานหนาทําเปนภาพพระพุทธองค
ประทับยืนเอียงพระวรกายเล็กนอยบนฐานบัว พระหัตถขวาแสดงวิตรรกมุทรา(แสดงธรรม) พระ
พักตรคอนขางกลม พระเกศาขมวดเปนรูปวงกลม รัศมีทรงบัวตูม ประภามณฑลมีลักษณะคลาย
เปลวไฟ มีใบไมแทรกเปนลายอยูบนพื้นหลัง ดานขางมีรูปบุคคล 2 คน แตงกายคลายบุคคลชั้นสูง
ยืนพนมมือหันหนาเขาหาพระพุทธองค เหนือรูปบุคคลทั้งสองทําเปนรูปสถูปจําลองดานบนสุด
เหนือสถูปทําเปนรูปวงกลม มีรัศมีโดยรอบ 

 พระพิมพดินเผาพิมพนี้เปนรูปแบบหนึ่งที่พบในวัฒนธรรมทวารวดีในโบราณสถาน
ในเขตอําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม(กรมศิลปากร 2550: 18-19) 
กรุนาดูน อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

 แหลงโบราณคดีแหงนี้ อยูในเขตที่ดินของ นายทองดี ปะวะภูตา บานเลขที่ 118 หมูที่ 1 
อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เปนการสํารวจจากโครงการโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รวมกับหนวยศิลปากรที่ 7 (สํานักศิลปากรที่ 9ในปจจุบัน) ทําการสํารวจเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 
2522  

 แหล ง โ บ ร าณคดี ดั ง ก ล า ว  อ ยู ห า ง จ า ก ตั ว อํ า เ ภ อน า ดู น อ อก ไปท า งทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือเฉียงใตไปตามถนนสายอําเภอนาดูน-ปากทาง(บริเวณที่ถนนเขาอําเภอนาดูน 
แยกจากทางหลวงสายอําเภอวาปปทุม-อ.พยัคฆภูมิพิสัย) ประมาณ 2 กิโลเมตร แลวแยกจากถนนลง
ไปยังทุงนาทางทิศใตของถนนสายนี้ประมาณ 100 เมตร  

 จากการสํารวจครั้งนี้พบวาที่แหลงโบราณคดี แหลงนี้พบพระพิมพดินเผา แบบศิลปะ
ทวารดีเปนจํานวนมาก แตไมพบโบราณวัตถุอ่ืนใดอีก  

 ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของแหลงนี้หางไปประมาณ 2 กิโลเมตร มีแหลงโบราณที่
สําคัญ คือ “นครจําปาศรี” (พิสิฐ เจริญวงศ 2522) 

 ในการขุดคนครั้งนั้น มีการพบโบราณวัตถุ ตลอดจน พระพุทธรูปพระพิมพ ศิลปะ
ทวารวดี จํานวนมากมายหลายชิ้น ที่สําคัญก็คือพบพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุในผอบ ประดิษฐาน
ในองคพระสถูปทรงระฆังจําลองสูง 24.4 เซนติเมตร สามารถถอดแยกไดเปนสองสวน ซ่ึงตอมามี
การจัดสรางเปนองคพระธาตุนาดูนขึ้น ซ่ึงในปจจุบันถือเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัด
มหาสารคาม นอกจากนั้นยังพบพระพิมพดินเผาที่เปนสวนผสมระหวาง ดิน เหนียว ศิลาแลง แกลบ 
ทราย และกรวด จํานวนหนึ่ง พระพิมพที่พบสวนใหญ จะแสดงใหเห็นถึงศิลปะทวารวดีอันเปน
รากฐานการเผยแพรพระพุทธศาสนาคติหินยานในบริเวณสุวรรณภูมิอยางชัดเจน  
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 องคพระสวนมากจะเปนพระแผง ซ่ึงหมายถึง พระพิมพขนาดเขื่องใหญกวาฝามือ และ
มีองคพระพุทธปรากฏอยูหลายองค ศิลปะแสดงใหเห็นอิทธิพลของมอญทวารวดีที่เผยแพรจากภาค
กลางและกระจายตัวอยูในแถบภาคอีสาน แสดงใหเห็นถึงการติดตอสัมพันธทางพุทธศาสนาอยาง
เดนชัด มีการพบพระพิมพตางๆ ที่เรียกกันวา กรุนาดูน ถึง 40 กวาพิมพ บางทําเปนองคพระพุทธรูป
นั่งบนบัลลังก ที่เรียกกันวาพระนั่งเมือง บางทําเปนพระพุทธรูปยืนในลักษณะการตริภังค อัน
หมายถึงการผอนคลายอิริยาบถสามสวน ไดแก การหยอนไหล การหยอนสะโพก และการหยอนหัว
เขา ปรากฏในรูปพระลีลา  

 นอกจากนี้ยังมี พระนาคปรก มีทั้งปรกคูและปรกเดี่ยว บางครั้งพบวามีการนําพระแผง
มาตัดใหเล็กลงเหลือเฉพาะองคก็มี การพบพระกรุนาดูนในระยะแรกนี้นั้น ปรากฏวามีพระจํานวน
มากที่ชาวบานแหพากันเขามาขุดคน จึงทําใหพระกรุนาดูนแพรหลายเขาสูวงการพระและเปนที่รูจัก
กันอยางกวางขวาง บางสวนกรมศิลปากรไดเก็บรวบรวมไว ที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติขอนแกน  

 

 
 

ภาพที่ 12 พระวัชรธร 
ที่มา: กรมศิลปากร, โบราณวัตถุช้ินสําคัญในพิพิธภัณฑสถานแหงชาต ิขอนแกน (ขอนแกน: โรง
พิมพพระธรรมขันต, 2550), 22. 

 
 ประติมากรรมลอยตัวทําจากหินทราย ตักกวาง 35 เซนติเมตรสูง 56 เซนติเมตรพบ จาก

การขุดแตงโบราณสถานกูแกว บานหัวสระ ตําบลดอนชาง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ศิลปะ
ลพบุรี ราวพุทธศตวรรษที่ 18 สลักเปนรูปบุรุษนั่งขัดสมาธิราบบนฐานกลีบบัวพระหัตถทรงอยูใน 
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“วัชรหุมการ” ซ่ึงเปนมุทราของพระพุทธเจาสูงสุดในคติพุทธตันตระ คือ พระอาทิพุทธหรือพระ
วัชรธร ประธานของพระพุทธเจาผูใหกําเนิดพระพุทธเจาองคอ่ืนๆ พระหัตถทั้งสองยกขึ้นซอนกัน
ในระดับพระอุระทรงถือวัตถุทั้งสองขางโดยหันดานที่มีลักษณะคลายกลีบบัวออกมาดานหนาสวม
กุณฑล (ตุมหู) และสวมศิราภรณคลายมงกุฎ มุนมวยพระเกศาทรงกรวยแหลมรูปกลีบบัวซอนขึ้น
ไปเปนชั้นๆ ดานลางของรูปเคารพมีเดือยเปนแกนเพื่อตั้งลงในชองกลางฐานรูปเคารพ 

 พระวัชรธรพบที่กูแกว มีลักษณะทางศิลปกรรมคลายคลึงกับพระวัชรธรที่พบจากกู
สันตรัตน อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม แสดงถึงความสัมพันธกันทั้งในดานอายุสมัยและ
รูปแบบศิลปะที่สรางขึ้นในรูปแบบศิลปกรรมลพบุรีที่เจริญขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 18 (กรมศิลปากร 
2550: 22-23) 

 

 
 

ภาพที่ 13 ศิลาจารึกกูแกว 
ที่มา: กรมศิลปากร, โบราณวัตถุช้ินสําคัญในพิพิธภัณฑสถานแหงชาต ิขอนแกน (ขอนแกน: โรง
พิมพพระธรรมขันต, 2550), 24. 

 
 ศิลาจารึกทําจากหินทราย กวาง 24.5 เซนติเมตรยาว 23.5 เซนติเมตรสูง 48 เซนติเมตร

พบจากการขุดแตงโบราณสถานกูแกว บานหัวสระ ตําบลดอนชาง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ยุค
สมัยพุทธศตวรรษที่ 18 รูปสี่เหล่ียมยอดสอบแหลม สวนลางชํารุดหักหายไป จารึกดวยอักษรขอม 
ภาษาสันสกฤตทั้ง 4 ดาน ขอความกลาวถึงการสรรเสริญพระพุทธเจาไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา ซ่ึง
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เปนพระพุทธเจาในพระพุทธศาสนาลัทธิมหายานที่ชวยขจัดโรคภัยไขเจ็บใหมวลมนุษย การกลาว
สรรเสริญพระเจาชัยวรมันที่ 7 กษัตริยแหงเมืองพระนคร ผูโปรดใหสรางโรงพยาบาลและอโรคยา
ศาลขึ้นเพื่อรักษาประชาชนและกําหนดใหเปนสถานที่สําหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนากลาวถึง
การจัดระเบียบแบบแผนของสถานพยาบาล จํานวนเจาหนาที่การเบิกจายอาหาร ยา และจํานวน
ส่ิงของที่จะใชในสถานพยาบาล (กรมศิลปากร 2550: 24-25 ) ขอความในจารึกดวยอักษรขอมเปน
ภาษาสันสกฤต มีเนื้อหาดังนี้ 

 ดานที่หนึ่ง ขึ้นตนดวยการกลาวแสดงความนอบนอมคารวะตอพระพุทธเจา พระ
ไภษัชยคุรุไวฑูรยะ พระศรีสุรยไวโรจนะและพระศรีจันทรไวโรจนโรหิณีศะ เพื่อความเปนสิริ
มงคล ตอจากนั้นก็กลาวถึงพระราชประวัติของพระเจาชัยวรมันที่ 7 วาทรงเปนพระโอรสของพระ
เจาธรณีนทรวรมันกับเจาหญิงแหงเมืองชยาทิตยปุระ พระเจาชัยวรมันที่ 7 นั้นนอกจากจะเปน
กษัตริยที่มีพระปรีชาสามารถในการสงครามจนเปนที่เกรงขามของบรรดากษัตริยเมืองใกลเคียงแลว 
พระองคยังทรงมีรูปกายที่สงางาม มีพระทัยที่เปยมไปดวยความเมตตา ทรงบริจาคทานแกประชาชน
ผูยากไร 

 ดานที่สอง กลาวถึงโรคภัยไขเจ็บของประชาชนวา เปนโรคที่ทรมานพระทัยของพระ
เจาชัยวรมันที่ 7 อยางยิ่ง แมมิใชโรคที่เกิดแกพระองค แตในฐานะที่เปนเจาเมืองพระองคก็ทรงเปน
ทุกข จึงไดกะเกณฑนายแพทยผูเชี่ยวชาญออกรักษาโรคภัยไขเจ็บแกประชาชนทั่วไปพรอมทั้งได
สราง โรงพยาบาลและประดิษฐานรูปพระโพธิสัตวทั้งสาม (พระโพธิสัตวไภษัชยสุคต พระชิโนรส
ทั้งสอง) ไว ณ สถานพยาบาลนั้นๆ ดวย จารึกยังไดบอกถึงจํานวนของแพทย เจาหนาที่แตละแผนก
ตลอดจนวัสดุอุปกรณตางๆที่จําเปนตองใชในโรงพยาบาล 

 ดานที่สาม ยังคงกลาวถึงรายละเอียดส่ิงของตางๆอันเปนวัสดุการแพทยและเครื่อง
ประกอบเภษัชโดยมีการระบุจํานวนที่ชัดเจน 

 ดานที่ ส่ี จารึกบอกใหทราบวา ณ โรงพยาบาลแหงนั้น นอกจากจะเปนสถานที่
รักษาพยาบาลแกผูเจ็บปวยแลวยังเปนสถานที่สําหรับประกอบกิจศาสนาพิธีดวย โดยมีผูประกอบ
พิธีบูชายัญจํานวน 2 คน มีโหราจารยจํานวน 1 คน ซ่ึงบุคคลทั้งหมดดังกลาวอยูภายใตการบังคับ
บัญชาของบรมครูศรีราชวิหาร นอกจากนั้นจารึกยังระบุถึงการสรางโรงพยาบาลและศาสนสถาน
ประจําโรงพยาบาลโดยพระเจาชัยวรมันที่ 7 นั้นวา “....ส่ิงที่พระองคไดกระทําแลว เปนสิ่งที่กระทํา
ดีแลว ส่ิงนี้เปนสมบัติประชาชน ฉะนั้น ประชาชนจักตองชวยกันดูแลรักษา...”พรอมทั้งอางคําของ
นักปราชญวา “...ผูที่รักษาชื่อวาเปนผูกระทําบุญที่ไดผลอยางยอดเยี่ยม...” ในตอนทายของจารึกยัง
ไดกลาวถึงการบรรจุบุคคลเขาเปนเจาหนาที่ของรัฐ (ขาราชการ) รวมทั้งเจาหนาที่ผูเก็บภาษีวาควร
บรรจุบุคคลในทองถ่ินนั้นๆ ไมควรสงมาจากที่อ่ืน (กรกฎ บุญลพ 2543: 87-88)  
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 ขอความในจารึกหลักนี้มีขอความคลายกับจารึกอีกหลายหลักที่พบจากศาสนสถาน
ประเภทอโรคยาศาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชน ศิลาจารึกปราสาทตาเมือนโตด กิ่งอําเภอพนม
ดงรัก จังหวัดสุรินทร ศิลาจารึกปราสาทอําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร ศิลาจารึกดานประคํา 
จังหวัดบุรีรัมย และศิลาจารึกเมืองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เปนตน (กรมศิลปากร 2550: 25) 
โบราณสถานกูแกว บานหัวสระ ตําบลดอนชาง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

 โบราณสถานกูแกว ตั้งอยูที่หมูบานหัวสระ ซ่ึงอยูในทองที่ตําบลดอนชาง อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตราว 20 กิโลเมตร 

 กรมศิลปากรไดประกาศขึ้นทะเบียน”กูแกว” เปนโบราณสถานสําคัญของชาติลงใน
ราชกิจจานุเบกษา เลม 99 ตอนที่ 172 ลงในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2525 โดยมีเนื้อท่ีโบราณสถาน
ทั้งส้ิน 2 ไร 2 งาน 14 ตารางวา  

 เร่ิมสํารวจโดยโครงการโบราณคดีประเทศไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ซ่ึงไดออก
ทําการสํารวจในเขตจังหวัดขอนแกน ในชวงเดือน กรกฎาคม ในชวงวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2528 
(พิสิฐ เจริญวงศ และ สถาพร ขวัญยืน 2528) และดําเนินการอนุรักษเปนระยะๆกลาวคือระหวาง 
พ.ศ. 2529-2530 หนวยศิลปากรที่ 7 ไดทําการเสริมความมั่นคงบางสวนของโบราณสถาน และ พ.ศ. 
2541-2542 สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 7 ไดวาจางหางหุนสวนจํากัด
กอสราง ดําเนินการขุดแตงเพื่ออกแบบบูรณะ ประกอบดวยการขุดแตงอาคารตางๆ รวมทั้งการขุด
คนเพื่อตรวจสอบชั้นวัฒนธรรม โดยเปดหลุมขุดคนขนาด 3×3 เมตรจํานวน 2 หลุมทางดานทิศ
เหนือของโบราณสถานบริเวณนอกกําแพงแกวหางออกไป 7 เมตร 

 กูแกว ถือเปนหนึ่งในศาสนสถานประจําโรงพยาบาลหรืออโรคยาศาลอันเปน
สถาปตยกรรมสมัยขอมชวงพุทธศตวรรษที่ 18 ซ่ึงพบหนาแนนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(กรกฎ บุญลพ 2543: 79-80)   

 จากการขุดแตงและขุดคนทางโบราณคดีที่ผานมาไดพบโบราณวัตถุหลายชนิดโดยมี
โบราณวัตถุที่สําคัญดังนี้ พระพุทธรูปบุเงิน ประติมากรรมรูปพระวัชรธร  ประติมากรรมรูปพระ
วัชรปาณีทรงครุฑ ประติมากรรมรูปบุคคลนั่งบนหลังสัตว จารึกกูแกว เปนตน(กรกฎ บุญลพ 2543: 
85) โดยโบราณวัตถุที่สําคัญสวนใหญนั้นในปจจุบันไดเก็บรักษาและจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ ขอนแกน 
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ภาพที่ 14 พระพุทธรูปนาคปรก 
ที่มา: กรมศิลปากร, โบราณวัตถุช้ินสําคัญในพิพิธภัณฑสถานแหงชาต ิขอนแกน (ขอนแกน: โรง
พิมพพระธรรมขันต, 2550), 26. 

 
 พระพุทธรูปนาคปรกทําจาก หินทราย ตักกวาง 46 เซนติเมตรสูง 100 เซนติเมตร พบ

จากการขุดแตงกูสันตรัตน บานกูโนนเมือง ตําบลกูสันตรัตน อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
ศิลปะลพบุรี พุทธศตวรรษที่ 17  ประทับขัดสมาธิราบบนขนดพญานาค 3 ช้ัน ขนดนาคมีลักษณะ
ปลายสอบลงดานลาง เบื้องหลังพระเศียรมีนาค 7 เศียรแผพังพานพระพักตรรูปส่ีเหล่ียม พระโอษฐ
แยมแสดงความเมตตา พระนาสิกเล็ก ทรงสวมมกุฎทรงกรวย (ชฎามกุฎ) สวนกระบังหนาตกแตง
ลายดอกพุดตานพระหัตถทั้งสองของหักหายไปแตยังมีรองรอยของการซอนพระหัตถอยูเหนือพระ
เพลาแสดงปางสมาธิ ขอบชายสบงเวาต่ํา พระวรกายชวงบนครองจีวรแตมีลักษณะเปลือยเปลา 
(กรมศิลปากร 2550: 26-27 ) 
โบราณสถานกูสันตรัตน บานกูโนนเมือง ตําบลกูสันตรัตน อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

 กูสันตรัตน ตั้งอยูที่ตําบลกูสันตรัตน อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โบราณสถาน
แหงนี้ คือ อโรคยาศาล หรือศาสนสถานที่สรางขึ้นเพื่อบําบัดรักษาโรค ในชวงประมาณพุทธ
ศตวรรษที่ 17-18 สมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 แหงอาณาจักรขอม ประกอบดวยปราสาทประธานทรง
ส่ีเหล่ียมเพิ่มมุมกอมุข ยื่นดานหนา หรือ ดานทิศตะวันออก และวิหารตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียง
ใต ที่มุขดานหนากอดวยศิลาแลงและหินทรายลอมรอบดวยกําแพงศิลาแลงมีโคปุระหรืออาคาร
ประตูซุมขนาดใหญทางดานทิศตะวันออกนอกกําแพงดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีสระน้ํารูปทรง
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ส่ีเหล่ียมผืนผากรุดวยศิลาแลง ลักษณะเปนปราสาทแบบขอม องคกูสูงประมาณ 10 เมตรลอมรอบ
ดวยกําแพงแกว สูงประมาณ 1.50 เมตร (กูสันตรัตน 2010) 

  “กู” คือคําที่ชาวอีสานใชเรียกอาศรม ศาลา เจดีย วิหาร กุฎี ตลอดจนสิ่งกอสรางที่
ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําชุมชน สวน “สันตรัตน” นั้น เปนคําที่ชาวบานเรียกกันภายหลัง
ตั้งแตทศวรรษ2510 เปนตนมา โดยนําชื่อของนายสั้น แกวกา ศึกษาธิการอําเภอ ผูมีบทบาทสําคัญ
ในขณะนั้น มาขนานนามสถานที่ (สันต = สันต, แกว = รัตน) สวนชื่อเดิมของสถานที่แหงนี้คือ “กู
ใหญ” หรือ “กูใต” เนื่องจากมีขนาดใหญกวากูอีกแหงหนึ่งที่ตั้งอยูทางดานทิศเหนือ คือ “กูเหนือ” 
หรือ “กูนอย” (อนุชิต สิงหสุวรรณ 2551: 116) 

 กรมศิลปากร ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 52 วันที่ 8 
มีนาคม พ.ศ. 2478 และประกาศขอบเขตที่ดินโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 99 ตอนที่ 
155 วันที่ 21 ตุลาคม 2525 พื้นที่ 5 ไร 3 งาน 93 ตารางวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย
เดช และ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตร              
กูสันตรัตน เมื่อคร้ังยังเปนกิ่งอําเภอนาดูน เมื่อวันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2514 เวลา 16.25 : (กูสันตรัตน 
2010) 

 จากการขุดคนของหนวยศิลปากรที่ 7 ขอนแกน ในป พ.ศ. 2514 ไดพบพระพุทธรูป
นาคปรก(ศิลาทราย) พระโพธิสัตววัชรธร (ศิลาทราย) ศิลปะลพบุรี ซ่ึงในปจจุบันไดเก็บรักษาไวที่
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน(อนุชิต สิงหสุวรรณ, 116) หลังจากนั้นมีการคนควาวิจัยแหลง
โบราณคดีเมืองจําปาศรี ซ่ึงมี กูสันตรัตน กูนอย และศาลานางขาว ที่ถือวาเปนแหลงโบราณคดีที่
สําคัญในแหลงโบราณคดีเมืองจําปาศรี ที่ตั้งอยูในเขตอําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดย
คณะวิจัยรวมฝร่ังเศส-ไทย ที่มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาถึงการพบกันระหวางวัฒนธรรมเขมรและ
วัฒนธรรมทวารวดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยไดเร่ิมสํารวจแหลงโบราณคดีตั้งแตป พ.ศ. 
2533 (มยุรี วีระประเสริฐ อางถึงใน พัฒนาการของรัฐในประเทศไทยจากหลักฐานทาง โบ ร าณคดี 
2538: 46) 
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ภาพที่ 15 พระศิวะหรือทวารบาล (นนทิเกศวร) 
ที่มา: กรมศิลปากร, โบราณวัตถุช้ินสําคัญในพิพิธภัณฑสถานแหงชาต ิขอนแกน (ขอนแกน: โรง
พิมพพระธรรมขันต, 2550), 28. 

 
 ประติมากรรมรูปบุรุษยืนทําจากหินทราย สูง 175 เซนติเมตร พบจากการขุดแตงกูนอย 

บานโพธิ์ทอง ตําบลพระธาตุ อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ศิลปะลพบุรี พุทธศตวรรษที่ 17 
สวนพระบาทแตกหักออกจากสวนของพระชงคพระกรหักหายไปทั้งสองขาง พระพักตรมีลักษณะ
เปนเหล่ียม กลางพระนลาฏสลักคลายพระเนตรที่ 3 สวมกระบังหนา พระเกศาเกลาเปนชฎารูป
ทรงกระบอกบานออก ประดับกรองศอ สวมกุณฑล ผาทรงจีบเปนร้ิวเหน็บชายพกที่พระเพลาซาย
พาดผานพระเพลาขวา ทิ้งชายภูษารูปหางปลาที่ดานหนาเสมอขอบภูษาทรงดานลาง ชายภูษา
ดานบนแผเปนรูปพัดเหนือรัดพระองค (เข็มขัด) ซ่ึงเปนลักษณะการนุงผาในศิลปะลพบุรีรวมสมัย
กับศิลปะเขมรแบบนครวัด ที่สวนฐานระหวางพระบาททั้งสองขางมีรองรอยของคฑา  จึง
สันนิษฐานวาเปนประติมากรรมรูปเคารพนี้นาจะยืนถืออาวุธดามยาวอยู 

 เมื่อพิจารณาลักษณะทางประติมานวิทยาที่มีการสลักคลายพระเนตรที่ 3 อยูกลางพระ
นลาฏ จึงสันนิษฐานวา ประติมากรรมองคนี้อาจเปนประติมากรรมรูปพระศิวะ มหาเทพในศาสนา
พราหมณฮินดูที่มีลักษณะพิเศษ คือ มีพระเนตรที่ 3 อยูกลางพระนลาฏ แตมีนักวิชาการบางทานได
ตั้งขอสันนิษฐานวา ประติมากรรมองคนี้นาจะเปนทวารบาลนามวา “นนทิเกศวร” ที่มักพบคูกับ
ทวารบาลนามวา “มหากาล” เนื่องจากบริเวณฐานมีรองรอยของการถือคฑา 
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 ประติมากรรมรูปบุรุษชิ้นนี้มีลักษณะคลายประติกรรมรูปทวารบาล พบที่บานโคกสูง 
จังหวัดสระแกว ซ่ึงปจจุบันจัดแสดงอยูที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
(กรมศิลปากร 2550: 28-29) 
โบราณสถานกูนอย บานโพธิ์ทอง ตําบลพระธาตุ อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

 กูนอยเปนโบราณสถานเขมรที่ทําหนาที่เปนศาสนสถาน ซ่ึงตั้งอยูภายนอกเมืองนคร
จําปาศรีไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ไมมากนัก เปนแหลงโบราณคดีที่มีอายุสมัยราวพุทธศตวรรษ
ที่ 16-17 แตมีลักษณะพิเศษทางสถาปตยกรรมบางอยางที่ปรากฏเพียงโบราณสถานกูนอยเทานั้น ใน
การขุดแตงกูนอยโดยกรมศิลปากร ไดพบประติมากรรมสองชิ้น ช้ินหนึ่งเปนชิ้นสวนของเทวรูปสี่
กร (พระนารายณ) และเทวรูปศิลาลอยตัวเปนรูปพระอิศวร (พระศิวะ) ซ่ึงในปจจุบันจัดแสดงอยูใน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน (สมิทธิ ศิริภัทร อางถึงใน พัฒนาการของรัฐในประเทศไทยจาก
หลักฐานทางโบราณคดี 2538: 63) 

 

 
 

ภาพที่ 16 พระพุทธรูปปางมารวิชัย 
ที่มา: กรมศิลปากร, โบราณวัตถุช้ินสําคัญในพิพิธภัณฑสถานแหงชาต ิขอนแกน (ขอนแกน: โรง
พิมพพระธรรมขันต, 2550), 30. 
 

 พระพุทธรูปประทับขัดสมาธิราบแสดงปางมารวิชัย ทําจากสําริด เคล่ือนยายมาจาก
หองกลางกระทรวงมหาดไทย เดิมอยูที่มณฑลอีสาน ศิลปะอยุธยา-ลานชาง พุทธศตวรรษที่ 23 ตัก
กวาง 8.5 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร พระนลาฏกวาง พระขนงโกง พระเนตรทอดต่ํา พระนาสิก
โดงเปนสัน พระโอษฐบาง พระกรรณยาวจรดพระอังสา ขมวดพระเกศาเล็กแหลม มีแนวเสนไร
พระศก พระรัศมีสูงปลายตัดสวนลางของพระรัศมีตกแตงดวยลายกลีบบัว ครองจีวรหมเฉียง เปด
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พระอังสาขวาแลเห็นยอดพระถันทั้งสองขาง ชายจีวรยาวลงมาจรดเสนรัดประคต ปลายตัดตรง 
สวนฐานเปนฐานปมทยกสูง ภาษาพื้นเมืองเรียกวา แอวขัน ฉลุโปรงตกแตงเปนกลีบบัวและลาย
กานขด 

 พุทธลักษณะของพระพุทธรูปดังกลาวเปนลักษณะเดนที่มักปรากฏในประติมากรรม
รูปเคารพที่สรางขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงรับอิทธิพลศิลปะลานชางมาผสมผสานกับ
ศิลปกรรมพื้นถ่ินจนเกิดเปนรูปแบบเฉพาะของทองถ่ินระหวางพุทธศตวรรษที่ 23-25 (กรมศิลปากร 
2550: 30-31) 

 

 
 

ภาพที่ 17 ตราประทับ 
ที่มา: กรมศิลปากร, โบราณวัตถุช้ินสําคัญในพิพิธภัณฑสถานแหงชาต ิขอนแกน (ขอนแกน: โรง
พิมพพระธรรมขันต, 2550), 32. 

 
 ตราประทับทรงกลม ไดรับมอบจากพระครูโพธิสารคุณ เจาอาวาสวัดโพธิ์โนนทัน 

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2536 ศิลปะรัตนโกสินทร พุทธศตวรรษที่ 24 
ทําจากไมเสนผานศูนยกลาง 5.4 เซนติเมตร สูง 6.5 เซนติเมตรสวนดามทรงกระบอกสอบเขา ยอด
แหลมดานหนาสวนที่เปนตราประทับแกะสลักลวดลายเสนนูนรูปเทวดาเหาะพระหัตถซายถือพระ
ขรรค พระหัตถขวาถือพัดโบก  ตกแตงดวยลายกนกเปลวโดยรอบ  ไมมีตัวอักษรประกอบ 
สันนิษฐานวานาจะเปนตราประทับประจําตําแหนงของ พระนครศรีบริรักษ (อิน) อดีตเจาเมือง
ขอนแกนลําดับที่ 5 ซ่ึงอยูในตําแหนงระหวาง พ.ศ. 2381-2407 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 (กรมศิลปากร 2550: 32-33) 
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ภาพที่ 18 เสื้อของพระนครศรีบริรักษ 
ที่มา: กรมศิลปากร, โบราณวัตถุช้ินสําคัญในพิพิธภัณฑสถานแหงชาต ิขอนแกน (ขอนแกน: โรง
พิมพพระธรรมขันต, 2550), 34. 

 
 เส้ือสีแดงเลือดนกตัดดวยผาอัตลัดไหมจากอินเดียทอยกดอกสีทอง แขนยาวปลอยชาย 

มีปกคอตั้ง ตรงกลางทําเปนสาบเสื้อติดกระดุมเปนผาอัตลัด ยาว 74 ซ.ม. ไหลกวาง 45 ซ.ม. แขน
ยาว 58 เซนติเมตรศิลปะรัตนโกสินทร พุทธศตวรรษที่ 24 ไดรับมอบจากพระครูโพธิสารคุณ เจา
อาวาสวัดโพธิ์โนนทัน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2536 

  เปนเสื้อของพระนครศรีบริรักษ (อิน) อดีตเจาเมืองขอนแกนลําดับที่ 5 ซ่ึงอยูใน
ตําแหนงระหวาง พ.ศ. 2381-2407 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 3 ใช
สวมในงานพิธีการ 

 ผาลัตลัดเปนผาไหมที่ทอใหเกิดเปนลวดลายดอกไมขนาดเล็กสีทอง เปนผาที่ไดรับ
พระราชทานเปนผาเบี้ยหวัด ใชตัดเสื้อตามตําแหนงของขุนนางถือเปนเครื่องยศตั้งแตสมัยอยุธยา
จนถึงสมัยรัตนโกสินทร(กรมศิลปากร 2550: 34-35) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



66 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 19 ตูพระธรรมลายรดน้ํา 
ที่มา: กรมศิลปากร, โบราณวัตถุช้ินสําคัญในพิพิธภัณฑสถานแหงชาต ิขอนแกน (ขอนแกน: โรง
พิมพพระธรรมขันต, 2550), 36. 

 
 ตูพระธรรมไมกวาง 41 เซนติเมตร ยาว 63 เซนติเมตร สูง 145 เซนติเมตรรูปทรง
ส่ีเหล่ียมผืนผา ดานบนสอบแคบกวาดานลาง หลังตูมีลักษณะเรียบ ขาตูทําจากแผนไมยาวตอเนื่อง
จากดานหนาไปดานหลังบริเวณสวนหนาดานลางตกแตงดวยไมจําหลัก ทําเปนหูชาง เชิงตูเจาะเปน
ล้ินชักสามชอง ถัดขึ้นไปเจาะเปนชองสี่เหล่ียม 2 ชอง บานประตูดานหนาเขียนลายรดน้ําเปนภาพ
จากวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์และลายกนกเปลวผนังตูทั้งสองดานเขียนลายราชวัตร ซ่ึงเปน
ลักษณะลวดลายที่นิยมทําขึ้นในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนศิลปะรัตนโกสินทร ฝมือชางทองถ่ิน
ไดรับมอบจากพระครูสารธรรมาภรณ เจาอาวาสวัดสระเกษ เจาคณะตําบลแวงใหญ จังหวัด
ขอนแกน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2536 มีจารึกวาหมื่นภักดีมีชัยเปนผุสราง เมื่อป พ.ศ. 2448 (กรม
ศิลปากร 2550: 36-37) 
 
3. เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

 สําหรับเครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเพื่อหาขอมูลเชิงคุณภาพ มีเครื่องมือ 2 แบบ ไดแก 
 1. ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของ (Documentary)  
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 รวบรวมขอมูลจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏีที่มีความเกี่ยวของกับการศึกษาครั้งนี้ ซ่ึง
เปนขอมูลที่ไดจากรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ หนังสือ จุลสาร บทความและเอกสารเผยแพร แผน
ที่ รวมทั้งส่ือทางอินเตอรเน็ต  

 2. สัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Informal Interview)  
 ดําเนินการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิและนักวิชาการทางดานพิพิธภัณฑ โบราณคดี และ

ประวัติศาสตรศิลปะแบบรายบุคคลเพื่อรวบรวมขอมูล ทัศนคติ ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  
 เครื่องมือทั้ง  2 แบบใชสําหรับคนหาขอมูลสําหรับการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้ 
 1. ขอมูลเกี่ยวกับอัตลักษณพิพิธภัณฑ 
 2. อัตลักษณพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนในมุมมองของ

ผูทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ 
 3. ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปและสภาพปญหาของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน 
      ประเด็นคําถามหลักท่ีใชในการสัมภาษณ มีดังนี้ 
 1. ความหมาย ความเขาใจเกี่ยวกับอัตลักษณพิพิธภัณฑ 
 2. สภาพปจจุบันและสภาพปญหาของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนในปจจุบัน 
 3. อัตลักษณพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน 
 ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาเพื่อหาอัตลักษณพิพิธภัณฑ ของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

ขอนแกน ในมุมมองของผูเขาชม บุคลากรภายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน และนัก
โบราณคดีสํานักศิลปากรที่ 9 จังหวัดขอนแกน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลเชิง
ปริมาณ 

 แบงแบบสอบถามเปนแบบปลายปดและปลายเปดออกเปน 3 สวน คือ 
 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อาชีพ 
 สวนท่ี 2 อัตลักษณพิพิธภัณฑ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน ซ่ึงมีรายละเอียด 

ดังนี้ 
 สวนนี้เปนการศึกษาเพื่อหาอัตลักษณพิพิธภัณฑ ของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติใน

มุมมองของกลุมประชากรที่ศึกษา ใชมาตรวัดทัศนคติแบบลิเคิรท 5 ระดับ (ไชยวัฒน รุงเรืองศรี 
2550: 141) มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

 มีความเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑมากที่สุด  = 5 คะแนน 
 มีความเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑมาก   = 4 คะแนน 
 มีความเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑปานกลาง  = 3 คะแนน 
 มีความเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑนอย   = 2 คะแนน 
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 มีความเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑนอยที่สุด  = 1 คะแนน 
 หลังจากนั้นนําคะแนนมาหาชวงคะแนนเพื่อจัดลําดับมุมมองของกลุมประชากร มี

วิธีการหาอันตรภาคชั้น ดังนี้ 
 อันตรภาคชั้น = พิสัย ÷ จํานวนชั้น 
    = คาคะแนนสูงสุด – คาคะแนนต่ําสุด ÷ จํานวนชั้น 
    = (5 – 1) ÷ 5 
    = 0.08 
 คาคะแนนขางตนนํามาคํานวณ เพื่อจัดลําดับคาของมุมมองอัตลักษณพิพิธภัณฑ ของ

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน ดังนี้ 
 คาคะแนน   ระดับมุมมองตออัตลักษณพิพิธภัณฑ 
 1.00-1.80  = มีความเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑนอยที่สุด 
 1.81-2.60  = มีความเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑนอย 
 2.61-3.40  = มีความเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑปานกลาง 
 3.41-4.20  = มีความเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑมาก 
 4.21-5.00  = มีความเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑมากที่สุด 
 สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะ 
 ขนาดตัวอยางของการเก็บแบบสอบถามที่เปนขอมูลเชิงปริมาณนั้นผูศึกษาใชวิธีการ

เลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sample) ไดแบงกลุมประชากรที่ใชการเก็บขอมูล
โดยการเก็บแบบสอบถาม 3 กลุม คือ  

 กลุมท่ี 1 กลุมผูเขาชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน โดยในการศึกษาครั้งนี้ผู
ศึกษาคํานวณขนาดตัวอยาง จากตารางสําเร็จรูปของ Taro Yamane ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 5% 
(ระดับความเชื่อมั่น 95%) แทนคาจํานวนประชากรดวยคาเฉลี่ยทางสถิติผูเขาชมพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติในระยะเวลา 1 ป โดยใชขอมูลสถิติผูเขาชม 3 ปลาสุด คือ  

   ป 2550 ผูเขาชม จํานวน 34,283 คน 
   ป 2551 ผูเขาชม จํานวน 22,288 คน 
   ป 2552 ผูเขาชม จํานวน 48,732 คน  
   ไดคาเฉลี่ยทางสถิติของผูเขาชมทั้ง 3 ป เทากับ 35,101 คน 
      เมื่อเปรียบเทียบกับตารางสําเร็จรูปของ Taro Yamane (ไชยวัฒน รุงเรืองศรี, 324) ที่

ระดับความคลาดเคลื่อน 5% (ระดับความเชื่อมั่น 95%) ไดจํานวนตัวอยาง เทากับ 397 คน ซ่ึงเปน
ตัวแทนของจํานวนผูเขาชมในระยะเวลา 1 ป  
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 กลุมท่ี 2 กลุมบุคลากรภายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน จํานวน 10 คน 
 กลุมท่ี 3 กลุมนักโบราณคดี จากสํานักศิลปากรที่ 9 จังหวัดขอนแกน จํานวน 2 คน 

โดยผูศึกษาทําการเก็บแบบสอบถามภายในวันที่ 15 เมษายน-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 
 

4. การวิเคราะหและนําการเสนอขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 3 สวน ประกอบดวย 
 สวนท่ี 1 การศึกษาขอมูลของอัตลักษณพิพิธภัณฑ สภาพปจจุบันและสภาพปญหาของ

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน และอัตลักษณพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
ขอนแกน ในมุมมองของผูทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ เปนการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ จึงใชวิธีการ
สังเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะห สังเคราะห และนํามาเขียนพรรณนาเชิงเหตุผล 

 สวนท่ี 2 การศึกษาขอมูลของอัตลักษณพิพิธภัณฑ ของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
ขอนแกนของกลุมผูเขาชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติขอนแกน กลุมบุคลากรภายในพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติขอนแกน กลุมนักโบราณคดีจากสํานักศิลปากรที่ 9 จังหวัดขอนแกน เปนการเก็บขอมูลเชิง
ปริมาณ จึงใชสถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย 

 สวนท่ี 3 นําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาสังเคราะหและเขียนพรรณนาเชิงเหตุและผล เพื่อ
สรางแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการอัตลักษณพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน 
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บทท่ี 4 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน 

 
 พื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน ตั้งอยูที่ 193 ถนนหลัง
ศูนยราชการ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ในสังกัดสํานักศิลปากรที่ 9 กรมศิลปากร 
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากรที่ 9 มีพื้นที่รับผิดชอบ 6 จังหวัด ไดแก ขอนแกน 
มหาสารคาม เลย หนองบัวลําภู อุดรธานี และหนองคาย มีหนาที่รับผิดชอบดานการดูแลรักษามรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ดานโบราณคดี โบราณสถาน พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ภาษา 
วรรณกรรม ประวัติศาสตร ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี เอกสารหนังสือ นาฏศิลป ดุริยางคศิลป 
คตีศิลป สถาปตยกรรมและศิลปกรรม ในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 6 จังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 20 แสดงบริเวณดานหนาพิพิธภณัฑสถานแหงชาต ิขอนแกน 
 
1. ประวัติความเปนมา 
 กรมศิลปากรมีนโยบายในการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแหงชาติในสวนภูมิภาคขึ้นเพื่อให
เปนที่รวบรวม สงวนรักษาและจัดแสดงศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ซ่ึงเปนสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ 
อยางนอยภาคละ 1 แหงในจังหวัดใดที่มีโบราณสถานและไดพบศิลปวัตถุจํานวนมาก สมควรจัดตั้ง
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พิพิธภัณฑสถานก็ใหจัดตั้งขึ้นในจังหวัดนั้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หนวยศลิปากรที ่7 
(ขณะนั้น) อยูที่จังหวัดขอนแกนซ่ึงเปนจังหวัดใหญมีสวนราชการตางๆจํานวนมาก รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยตั้งอยู กรมศิลปากรจึงไดสรางพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เพื่อรวบรวม สงวนรักษา
ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขึ้นที่จังหวัดขอนแกน 
 

 
 

ภาพที่ 21 แสดงแผนที่พิพิธภณัฑสถานแหงชาติ ขอนแกน 
ที่มา: กรมศิลปากร, สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาต,ิ นาํชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
ขอนแกน (กรงุเทพฯ: รุงศิลปการพิมพ (1977) จํากัด, 2543), 6. 
 
 อาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนเริ่มกอสรางตั้งแต พุทธศักราช 2510 เฉพาะ
อาคารสวนหนา ในป พุทธศักราช 2511 ไดรับงบประมาณคาครุภัณฑ ในป พุทธศักราช 2512 ได
งบประมาณกอสรางอาคารสวนหลังอีก แตเนื่องจากอาคารพิพิธภัณฑสถานตั้งอยูบนเนินที่โลง เมื่อ
เกิดพายุฝนทําใหอาคารไดรับความเสียหาย รวมทั้งครุภัณฑดวย การจัดแสดงภายในจึงชะงักอยู รอ
การซอมแซมแกไขอาคารและครุภัณฑ จนถึงป พุทธศักราช 2515 จึงไดดําเนินการจัดแสดงแลว
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เสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
ขอนแกน เมื่อ วันที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2515 พุทธศักราช 2533 กรมศิลปากร มีแนวทางที่จะ
พัฒนาและปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแหงนี้จึงไดรับงบประมาณสนับสนุน เปนเงิน 3,000,000 บาท 
ดําเนินการสรางอาคารสํานักงาน หองประชุม และในป พุทธศักราช 2536 ไดรับงบประมาณ 
จํานวน 985,300 บาท สําหรับคาวัสดุครุภัณฑและการจัดแสดง จึงไดดําเนินการปรับปรุงการจัด
แสดงใหเปนไปตามรูปแบบของการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานประจําเมือง โดยปรับปรุงการจัดแสดง
ถาวรที่มีอยูเดิมและเพิ่มเติมเนื้อหาการจัดแสดงใหครบถวนตามมาตรฐานการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถาน
ประจําเมืองเพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่จะใหพิพิธภัณฑสถานเปนศูนยกลาง
การศึกษานอกระบบที่ใหความรู ความเพลิดเพลินและเปนสถานที่ทองเที่ยวทางดานศิลปวัฒนธรรม
หรืออํานวยประโยชนตอนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 
 ป พุทธศักราช 2541 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติขอนแกน ไดรับงบประมาณ 1,000,000 
บาทใหดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาคลังพิพิธภัณฑใหเปนระบบเปดสูสาธารณชน หมายถึงใหคน
ทัว่ไปเขาชม และศึกษาหาความรู วิธีการจัดเก็บในคลังโบราณวัตถุของพิพิธภัณฑได 
 นอกจากนี้ ยังไดรับงบประมาณจากแผนงานเงินกูเพื่อการทองเที่ยวและสงเสริมการ
สรางงานภายใตโครงการ SIP อีก 2,000,000 บาท เพื่อใหพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน หองประชุม และศูนยบริการขอมูลสําหรับนักทองเที่ยว และไดรับ
งบประมาณอีก 1,100,000 บาท ใหพิมพหนังสือนําชม และแผนพับ (กรมศิลปากร, สํานักโบราณคดี
และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 2543: 7-10) 
 
2. การจัดแสดง 
 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน มีเนื้อท่ีประมาณ 45 ไร 3 งาน 16 ตารางวา และมี
โบราณวัตถุในครอบครอง ซ่ึงแบงเปนโบราณวัตถุในคลัง ประมาณ 4,500 ช้ิน และโบราณวัตถุใน
หองจัดแสดง ประมาณ 500 ช้ิน สวนอาคารภายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน มีทั้งหมด 3 
อาคารคือ อาคาร 1 อาคาร 2 และอาคารจัดแสดงใบเสมา ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
 อาคาร 1 ชั้นลาง 
 จัดแสดงวัฒนธรรมอีสานตอนบนเปนเรื่องราวของสมัยกอนประวัติศาสตร แสดงถึง
สังคมในอดีต 
 โบราณวัตถุ วัฒนธรรมทวารวดีในอีสาน มีใบเสมาชิ้นเยี่ยมสลักเปนภาพพิมพาพิลาป 
และลวดลายปูนปนจากโบราณสถานหลายแหง 
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 ประวัติเมืองขอนแกน มีไดโนเสาร เครื่องดนตรีและโบราณวัตถุที่ไดจากการขุดแตงที่
กูแกว อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน เฮือนอีสาน และของใชบางอยางของอดีตเจาเมือง 
 ศิลปะพื้นบานในอีสานตอนบน มีธรรมาสน ธาตุไม การปนหมอและเครื่องมือ 
เครื่องใชในการทํามาหากิน ฯลฯ 
 

  
 
ภาพที่ 22 แสดงการจัดแสดงในอาคาร 1 ช้ันลาง 
ที่มา: กรมศิลปากร, สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาต,ิ นาํชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
ขอนแกน (กรงุเทพฯ: รุงศิลปการพิมพ (1977) จํากัด, 2543), 13. 
 
อาคาร 1 ชั้นบน (ชั้น 2) 
 จัดแสดงเกี่ยวกับพระพิมพทวารวดีและรูปเคารพอีสานสมัยลพบุรี ฯลฯ 
 พระพุทธรูปสมัยตางๆในประเทศไทยสมัยลานนา  สุโขทัย  ลานชาง  อยุธยา 
รัตนโกสินทร ฯลฯ 
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ภาพที ่23 แสดงการจัดแสดงในอาคาร 1 ช้ันบน 
ที่มา: กรมศิลปากร, สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาต,ิ นาํชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
ขอนแกน (กรงุเทพฯ: รุงศิลปการพิมพ (1977) จํากัด, 2543), 11. 
 
อาคาร 2 ชั้นลาง เปนหองจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ และหองประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 24 อาคาร 2 ซ่ึงใชเปนหองจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ และหองประชุม 
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อาคารจัดแสดงใบเสมา เปนอาคารเปดโลงจัดแสดงใบเสมาขนาดตางๆ และจารึกที่ไดมาจากภาค
อีสานตอนบน 
 

 
 

ภาพที่ 25 อาคารจัดแสดงใบเสมา 

 
 
ภาพที่ 26 การจัดแสดงใบเสมาภายนอกอาคาร 
ที่มา: กรมศิลปากร, สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาต,ิ นาํชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
ขอนแกน (กรงุเทพฯ: รุงศิลปการพิมพ (1977) จํากัด, 2543), 15. 

 
 นอกจากใบเสมาที่จัดแสดงในอาคารพิพิธภัณฑและอาคารจัดแสดงใบเสมาแลว ยังมี
การจัดแสดงใบเสมาโดยการปกไวภายนอกอาคารอีกจํานวนหนึ่ง 
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งานบริการ 
 จัดกิจกรรมทางการศึกษา เชน นําชมบรรยายพิเศษ จัดนิทรรศการชั่วคราว บริการ
หองสมุดและบริเวณพักผอนกับพิพิธภัณฑวันละชิ้น ซ่ึงเปนสวนหยอมอยูนอกอาคาร 
 รานคา จําหนายหนังสือทางศิลปะ โบราณคดีและประวัติศาสตร ของที่ระลึก เครื่องดื่ม 
(กรมศิลปากร, สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 2543: 12-16) 
 
3. ศิลปะสมัยตางๆที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน 
สมัยกอนประวัติศาสตร 
 สมัยกอนประวัติศาสตรอีสาน 
 ในการศึกษาทางดานโบราณคดี ซ่ึงเนนการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมของมนุษยและส่ิง
ที่เกี่ยวของกับมนุษยนั้น “สมัยกอนประวัติศาสตร” หมายถึงระยะเวลาตั้งแตเกือบ 2 ลานปที่ผานมา 
ซ่ึงเปนชวงที่มีหลักฐานวาเริ่มมีวิวัฒนาการของมนุษยเกิดขึ้นแลว แตมนุษยยังไมรูจักทําการบันทึก
เร่ืองราวตางๆไวอยางเปนลายลักษณอักษรในรูป “ภาษาเขียน” ชนิดที่คนในปจจุบันสามารถจะอาน
หรือถอดความหมายได จนถึงชวงที่มนุษยสามารถคิดประดิษฐตัวอักษรและทําการจดบันทึก
เร่ืองราวหรือเหตุการณตางๆไว ในรูปของจารึกหรือบันทึกเอกสารตางๆ ลงบนวัสดุหลายชนิด
แตกตางกัน อยางไรก็ตาม ดวยเหตุที่มนุษยในดินแดนตางๆ ของโลกเริ่มประดิษฐตัวอักษรและจด
บันทึกเรื่องราวตางๆ ไวในเวลาไมพรอมกัน ดังนั้นการสิ้นสุดของสมัยกอนประวัติศาสตร ซ่ึง
หมายถึงการเริ่มตนของสมัยประวัติศาสตรจึงยอมไมพรอมกัน สําหรับประเทศไทยนั้นในปจจุบัน
ไดอาศัยหลักฐานทางออมมาแปลความแลวสรุปโดยอนุโลมไดวา สมัยกอนประวัติศาสตรใน
ดินแดนประเทศไทยไดส้ินสุดลงเมื่อประมาณ พุทธศักราช 1,000 หรือราว 1,500 ปมาแลว 
 สําหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นไดพบหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงใหเหน็
พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของมนุษยมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร ระหวาง 10,000-
1,800 ปมาแลวโดยประมาณ ดังนี้  
 การตั้งถ่ินฐานในระยะแรกนั้นมนุษยจะอาศัยอยูตามเพิงผาหรือคูหาถํ้า ซ่ึงอยูใกลแหลง
น้ําและรายลอมดวยพื้นที่ที่เปนปาไมซ่ึงสอดคลองกับพฤติกรรมการดํารงชีพในลักษณะการเรรอน
ลาสัตวและเก็บของปาตามธรรมชาติ ทั้งยังอาศัยทรัพยากรจากธรรมชาติเปนวัตถุดิบในการผลิต
เครื่องมือ เครื่องใช โดยเฉพาะหินกรวดแมน้ําซึ่งสามารถนํามากะเทาะเปนเครื่องมือหิน เพื่อใชงาน
ในลักษณะสับหรือตัดได ดังพบเห็นหลักฐานเครื่องมือหินกะเทาะอยูตามพื้นที่ริมฝงแมน้ําโขงแถบ 
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ตลอดจนบริเวณแหลงโบราณคดีนายกองศูนย อําเภอดอนตาล จังหวัด
มุกดาหาร ตอมาเมื่อมนุษยรูจักทําการเพาะปลูกแลว จึงเริ่มอยูรวมกันเปนกลุมใหญขึ้นมีการตั้งถ่ิน
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ฐานอยางถาวร เพื่อทุมเทแรงงานและเวลาใหกับกิจกรรมการเพาะปลูกในบริเวณที่ราบลุมใกลแหลง
น้ํา 
 ลักษณะการดํารงชีพของมนุษยในระยะแรกๆนั้น จะอยูในภาวะพึ่งพิงธรรมชาติ
คอนขางสูง โดยเปนไปในลักษณะการสะสมอาหารทั้งพืชและสัตวซ่ึงเปนทรัพยากรที่มีอยูตาม
ธรรมชาติรอบตัว ในสมัยหลังคือเมื่อประมาณ 5,000 ปมาแลว จึงเริ่มรูจักผลิตอาหารเองโดยการ
เพาะปลูก ขณะเดียวกันก็ยังคงลาสัตวและเก็บพืชอยูเชนเดิม แบบแผนการดํารงชีพจึงเปนการผลิต
อาหารควบคูกับการหาอาหารตามธรรมชาติอยางเต็มที่ ในระยะที่มนุษยรูจักทําการเพาะปลูกนั้น 
เปนชวงเวลาแหงการปฏิวัติทางวัฒนธรรมครั้งสําคัญของมนุษย เพราะนอกจากการเพาะปลูกแลวยัง
มีการนําสัตวมาเลี้ยงไวใชแรงงานและเปนอาหารสงผลใหเกิดรูปแบบกสิกรรมอยางสมบูรณภายใต
ความรวมมือของคนหลายคน 
 ประมาณ 2,500 ปที่ผานมาไดมีการขยายตัวของสังคมกสิกรรมมากขึ้น พรอมๆกับ
รูปลักษณของระบบการคาในระยะแรกเริ่มที่มีการติดตอแลกเปลี่ยนสิ่งของระหวางชุมชนทั้งที่อยู
ในระยะใกลเคียงและหางไกลออกไป โดยเฉพาะกับชุมชนที่อยูตามชายฝงทะเล ทั้งนี้โบราณวัตถุ
ประเภทเครื่องประดับที่ทําจากเปลือกหอยมือเสือซ่ึงเปนสัตวน้ําเค็ม ตลอดจนลูกปดที่ทําจากหินกึ่ง
รัตนชาติ เชน หินอาเกต หินคารเนเลียน รวมทั้งลูกปดแกวหลากสี ซ่ึงมักพบตามแหลงโบราณคดี
ชวงที่มีการนําเหล็กมาเปนวัตถุในการทําเครื่องมือเครื่องใชอันเปนการพัฒนาวิทยาการดานโลหะ
กรรมในสมัยหลังคือ ชวงระหวาง 2,800-2,500 ปที่ผานมา  นอกจากนั้น เครื่องปนดินเผาประเภท
ภาชนะหลากหลายรูปแบบและลวดลาย คือที่ส่ิงสะทอนถึงฝมือเชิงชางและงานศิลปะที่ไดรับการ
พัฒนามากขึ้น สวนรองรอยของผาที่ถูกคนพบตามแหลงโบราณคดีหลายแหลง ก็เปนเครื่องยืนยัน
ถึงความสามารถในงานหัตถกรรมซึ่งเกิดจากการเรียนรูที่จะนําใยพืชมาทอเปนผืนผาขณะที่รอย
ประทับคลายเสื่อซ่ึงปรากฏเปนลวดลายตกแตงผิวภาชนะดินเผาหลายใบก็บงบอกวามีการทําเครื่อง
จักสานขึ้นแลวเมื่อหลายพันปกอน 
 สําหรับแบบแผนดานพิ ธีกรรมความเชื่อนั้นสันนิษฐานวาผูคนในสมัยกอน
ประวัติศาสตรนาจะมีความเชื่อเกี่ยวกับอํานาจลึกลับบางอยาง รูปปนดินเผาขนาดเล็กที่ปนเปนรูป
สัตวชนิดตางๆ รวมทั้งเขี้ยวสัตวซ่ึงพบรวมกับโครงกระดูกมนุษยเปนหลักฐานสนับสนุนขอ
สันนิษฐานขางตนไดอยางนาเชื่อถือ นอกเหนือจากความเชื่อดังกลาวแลวยังมีแนวคิดเกี่ยวกับชีวิต
ในโลกหนาดวย กลาวคือ เมื่อมีคนตายจะมีการนําศพของผูตายฝงลงในหลุมโดยมีการอุทิศขาวของ
เครื่องใช ตลอดจนขาวปลาอาหารใหแกผูตายโดยการฝงลงในหลุมพรอมกับการฝงศพ อยางไรก็
ตามอาจพบการฝงศพโดยการนําศพบรรจุลงในภาชนะดินเผากอนที่จะนําภาชนะดินเผาที่บรรจุศพ
แลวไปฝงอีกครั้ง แหลงโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตร เชน บานเชียง บานนาดี จังหวัดอุดรธานี 
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โนนนกทา จังหวัดขอนแกน จึงมักพบหลักฐานที่เปนโครงกระดูกมนุษยรวมกับภาชนะดินเผา 
เครื่องมือโลหะ เครื่องประดับทั้งที่ทําดวยโลหะและวัสดุอ่ืนๆ เชนดินเผา ช้ินกระดูกสัตว เปลือก
หอย ซ่ึงเปนสิ่งที่ผูตายไดรับการอุทิศใหเพื่อนําติดตัวไปใชเมื่อเกิดใหมในภพหนา 
 ศิลปะถ้ํา 
 การแสดงออกทางศิลปะในสมัยกอนประวัติศาสตรนั้น นอกจากจะปรากฏในลักษณะ
การออกแบบผลิตภัณฑอันเปนขาวของเครื่องใช รวมทั้งรูปแบบลวดลายที่ใชตกแตงเครื่องมือ
เครื่องใชเหลานั้นแลว ยังปรากฏในลักษณะของภาพเขียนและภาพสลักอยูตามเพิงผาหรือคูหาถํ้า 
โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดมีการสํารวจพบแหลงศิลปกรรมดังกลาวแลวเปนจํานวนกวา 
130 แหง เชน แหลงภาพเขียนสีผาคันธง อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน แหลงภาพเขียนสีถํ้าผา
ฆอง อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย แหลงภาพเขียนสีในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตรภูพระบาท อําเภอ
บานผือ จังหวัดอุดรธานี และแหลงภาพสลักภูผายนต อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เปนตน 
 วิธีการสรางภาพนั้นมีทั้งการเขียนหรือระบายดวยสีตางๆ เชน สีแดง สีขาว สีน้ําตาล
เขม ตลอดจนการสลักดวยเครื่องมือปลายแหลมที่มีความแข็งและคม เพื่อเขียนหรือสลักเปนภาพคน 
สัตว และภาพลายเสนเชิงสัญลักษณ ซ่ึงภาพดังกลาวนอกจากจะบอกเลาเรื่องราวและกิจกรรมตางๆ
แลว ยังสะทอนใหเห็นสภาพแวดลอมในสมัยโบราณไดดวย ทั้งนี้ จากขอสันนิษฐานเกี่ยวกับวิธีการ
เขียนภาพและวัสดุที่ใชในการสรางงานศิลปกรรมนั้นมีความเปนไปไดวาศิลปะถํ้าเหลานั้นนาจะอยู
ในชวงกอนประวัติศาสตรตอนปลาย ประมาณ 3,000-2,000 ปมาแลว 
 โดยภาพรวมแลวจะเห็นวาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนพื้นที่ที่ผานกระบวนการทาง
ธรณีมานานหลายลานป จนกระทั้งเขาสูสภาวะคงที่มีผืนดินอันอุดมสมบูรณและชุมชื้นดวยแมน้ําลํา
ธารที่หลอเล้ียงอยูหลายสาย ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูมากมายจึงเปนพื้นที่ที่เอ้ือตอการตั้ง
ถ่ินฐานของผูคนมาตั้งแตสมัยโบราณ โดยมีการอยูอาศัยอยางตอเนื่องและมีพัฒนาการทั้งทางสังคม
และวัฒนธรรมมาโดยลําดับ แหลงโบราณคดีหลายแหลงไดพัฒนาจากหมูบานกสิกรรมแรกเริ่ม
ไปสูการเปนชุมชนขนาดใหญมีความซับซอนทางสังคมเพิ่มมากขึ้นเกิดการติดตอแลกเปลี่ยน
ส่ิงของและวัฒนธรรมกับชุมชนอ่ืนๆ เปนเครือขายทางการคาและกลุมความสัมพันธทางการเมือง 
จนกระทั้งพัฒนาเขาสูสมัยประวัติศาสตร มีการสรางเมืองโดยการขุดคูน้ําและกอคันดินลอมรอบ 
พรอมๆกับผลงานทางศิลปกรรมภายใตแนวความคิดของพุทธศาสนา ทั้งศาสนวัตถุและศาสนสถาน
โดยเฉพาะการปกใบเสมาเพื่อกําหนดเขตสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อประกอบพิธีกรรมหรือศาสนกิจ ซ่ึง
เปนรูปแบบของชุมชนโบราณและศิลปกรรมในชวงที่เรียกวา “สมัยทวารวดี” 
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ศิลปะทวารวดี 
 งานศิลปกรรมของศิลปะทวารวดีนั้นเขาใจวารับอิทธิพลมาจากศิลปะคุปตะและปาละ
เสนะของอินเดียเปนสําคัญ แตทั้งนี้ตอมาไดมีการผสานศิลปะพื้นเมืองของแตละทองถ่ินเขาไปดวย 
จึงทําใหเกิดรูปแบบที่แตกตางในรายละเอียดของแตละภูมิภาคออกไป 
 ศิลปะทวารวดีที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น เปนงานศิลปกรรมที่ไดมีการ
ผสมผสานกับศิลปกรรมพื้นเมืองอยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะงานศิลปกรรมประเภทใบเสมาหิน
ขนาดใหญ ที่อาจถือเปนเอกลักษณของอีสานโดยเฉพาะ เนื่องจากแทบไมพบในภาคอื่นเลย ใบเสมา
หินเหลานี้มีความโดดเดนและแตกตางกันออกไป เชน กลุมใบเสมาแถบเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอ
กมลาไสย และใบเสมาที่บานหนองหาง     อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ มักนิยมสลักเปน
ภาพเลาเรื่อง พุทธประวัติและชาดก เชนเดียวกับกลุมเสมาที่เมืองคอนสวรรค อําเภอคอนสวรรค 
จังหวัดชัยภูมิ สวนใบเสมา แถบอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย มักสลักเปนภาพสถูปอยูกลางแผนเสมา 
ซ่ึงแมจะเปนคติเดียวกับที่พบบนใบเสมาแถบ จังหวัดยโสธร แตก็มีรูปแบบที่แตกตางกันอยางเห็น
ไดชัด สําหรับใบเสมาเหลานี้แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของศิลปะตางที่มาผสมผสานกัน เชน ศิลปะ
ของจาม ศิลปะทวารวดีภาคกลาง ตลอดจนศิลปะเขมรในระยะตอมา ใบเสมาเหลานี้สามารถกําหนด
อายุไดวา คงสรางขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 14-16 โดยประมาณ 
 พระพิมพสมัยทวารวดี ก็เปนอีกสิ่งหนึ่งที่พบกันทั่วไป สวนใหญแลว พระพิมพสมัยนี้
สืบทอดรูปแบบมาจากศิลปะทวารวดีภาคกลางและบางชิ้นก็แสดงใหเห็นอิทธิพลศิลปะปาละของ
อินเดียดวย นอกจากนี้พระพิมพบางองคก็แสดงอิทธิพลศิลปะคุปตะ และหลังคุปตะ (ของอินเดีย) 
ตามลําดับ อยางไรก็ตาม อิทธิพลของศิลปะพ้ืนเมืองที่เขาไปผสมผสานอยูเสมอ ก็ทําใหมีรูปแบบที่
ผันแปรตางกันออกไปในแตละภูมิภาค ตัวอยางพระพิมพกลุมที่นาสนใจ ไดแก กลุมพระพิมพจาก
อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม และจากเมืองฟาแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ ที่แสดงถึงอิทธิพล
ของศิลปะปาละ และคุปตะ ตามลําดับ สวนแผนเงินดุน รูปพระพุทธองค และสัญลักษณทางศาสนา 
ที่พบจากโบราณสถานอุมญาคู อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ก็นับวาเปนงานศิลปกรรมที่มี
ความงดงามยิ่งกลุมหนึ่ง 
 งานศิลปกรรมที่นาสนใจอีกประเภทหนึ่งของสมัยทวารวดีในภาคอีสาน ก็คือ การสลัก
ภาพพระพุทธองคบนแผนผา โดยเฉพาะการจําหลักภาพพระพุทธไสยาสนบนเพิงหิน เชนที่ ภูปอ
และภูคาว จังหวัดกาฬสินธุ หรือพระไสยาสนบนเทือกเขาภูเวียง จังหวัดขอนแกน นับเปนงานที่
แสดงถึงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในสมัยทวารวดีไดเปนอยางดี 
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ศิลปะลพบุรี 
 ศิลปะลพบุรี หมายถึงศิลปวัตถุซ่ึงมีอิทธิพลหรือรับแบบอยางทางศิลปะขอมหรือเขมร
ที่พบในประเทศไทย รวมทั้งศิลปวัตถุที่ทําขึ้นในประเทศไทย โดยรับอิทธิพลทางศิลปะขอมหรือ
เขมร โดยเหตุที่ไดพบศิลปวัตถุดังกลาวไวเปนครั้งแรกและมากมายในจังหวัดลพบุรี สมเด็จพระเจา
บรมวงศเธอกรมพระดํารงราชานุภาพ และศาสตราจารยยอรช เซเดส จึงไดดําริใหใชคําวา ศิลปะ
สมัยลพบุรี มีอายุอยูในราวพุทธศตวรรษที่ 16-18 ตอมาเมื่อมีการศึกษาทางวิชาโบราณคดีเพิ่มเติม
กวางขวางมากยิ่งขึ้น จึงไดขยายการกําหนดอายุศิลปะลพบุรี ไปถึงพุทธศตวรรษที่ 12-20 
 ศิลปวัตถุสมัยลพบุรีที่พบในประเทศไทยสวนใหญเปนศิลปกรรมที่นับเนื่องทาง
ศาสนา มีทั้งศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ หรือฮินดูพระพุทธรูปในสมัยลพบุรีนิยมเปน
พระพุทธรูปปางนาคปรก ปางสมาธิ ปางแสดงธรรม ซ่ึงมักจะเปนพระพุทธรูปยืน เชน ที่ปราสาทพิ
มาย จังหวัดนครราชสีมา โดยไดรับอิทธิพลจากศิลปะสมัยทวารวดี ในประเทศไทยพระพุทธรูปใน
สมัยลพบุรีจะมีพระเกตุมาลาเปนตุมนูน ขมวดพระเกศาบนเปนกนหอย มีเสนไรพระศกเปนกรอบ
รูปพระพักตรคอนขางเหล่ียม มักจะมีศิราภรณเปนทรงเทริด หรือกระบังหนา ประดับบนพระเศียร 
พระกรรณยาว ในพุทธศตวรรษที่ 18 พระพุทธรูปมักจะมีพระเนตรที่หลุบต่ําคลายหลับ พระพักตร
อมยิ้ม แสดงความเมตตากรุณา เปนแบบที่เรียกวายิ้มบายน (เนื่องจากราวพุทธศตวรรษที่ 18 ตรงกับ
ศิลปะขอมหรือเขมรในสมัยบายน รัชกาลของพระเจาชัยวรมันที่ 7 มหาราชองคสุดทายของ
อาณาจักรกัมพูชา) พระพุทธรูปในชวงแรกจะไมมีชายสังฆาฏิ และนุงผาเวาลงมาถึงบั้นพระองค 
ตอมาพระเศียรมีขมวดเกศา พระเกตุมาลาหรือพระเมาลี ประกอบดวยกลีบบัว ซอนกัน 3 ช้ัน และ
เหนือนั้นเปนรัศมีรูปบัวตูมหรือลูกแกวเล็กๆ พระพุทธรูปยืนจะมีชายอันตรวาสก (สบง) ยาวเลยจวีร 
เปนลักษณะเฉพาะของศิลปะลพบุรี นับวาเปนศิลปะที่มีอิทธิพลตอศิลปะในประเทศไทยในสมัย
ตอมา คือ ศิลปะอูทองและสมัยอยุธยาตอนตน 
 สําหรับเทวรูปหรือรูปเคารพในศาสนาพราหมณหรือฮินดู มีทั้งที่สลักดวยศิลาและหลอ
ดวยโลหะมักจะเปนเทวรูปยืน มีศิราภรณขมวดพระเกศาเปนทรงกระบอกหรือทรงกรวยมีกระบัง
หนาพระพักตรคอนขางเหลี่ยม มีหนวดเครา มีสรอยคอและเครื่องประดับอื่นๆ นุงผาแบบสมพต 
คือ โจงกระเบนสั้น มีขมวดชายผา ผาหอยหนาหลัง เปนการใชเครื่องแตงกายตามประเพณีดั้งเดิม 
ลักษณะทั้งหมดดังที่กลาวใชความแตกตางเปนเครื่องกําหนดอายุสมัย  
 อิทธิพลทางศิลปะขอมหรือเขมร หรือศิลปะลพบุรีในอีสานนั้นเผยแพรจากอาณาจักร
กัมพูชาเขามายังประเทศไทยจากอีสานตอนลาง  คือ บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ  พาดผาน
นครราชสีมา ขอนแกน ชัยภูมิ บางแหงที่พบ เชน ที่มหาสารคาม รอยเอ็ด อุดรธานี หนองคาย คือ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



81 

 
 

อีสานตอนบน ไปถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เชน ที่เวียงจันทน และนครจําปาศรี
เปนอิทธิพลของศิลปะขอมหรือเขมรที่ขึ้นมาตามเสนทางแมน้ําโขง 
 ศิลปวัตถุสมัยลพบุรี ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน สวนใหญเปน
ศิลปวัตถุที่ไดมาจากการดําเนินการทางโบราณคดี คือการขุดแตงและบูรณะโบราณสถานเมืองนคร
จําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม และโบราณสถานกูแกว บานหัวสระ ตําบลดอนชาง 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน เนื่องจากกรมศิลปากรกําหนดนโยบายวา พบศิลปวัตถุจากที่ใดควร
นําไปจัดแสดง ณ จังหวัดนั้นๆ หรือภายในเขตที่ตั้งของสํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติตั้งอยู  
ศิลปะลาว 
 “ลานชาง” เปนชื่อรัฐของชนชาติลาว ตั้งอยูทางตอนกลางของลุมแมน้ําโขง 
เจริญรุงเรืองขึ้นระหวางพุทธศตวรรษที่ 19 ถึง ตนพุทธศตวรรษที่ 24 ขอบเขตอาณาจักรครอบคลุม
บริเวณประเทศลาวและหลายจังหวัดภาคอีสานของไทยในปจจุบัน โดยเฉพาะเมืองริมฝงแมน้ําโขง 
แถบจังหวัดเลย หนองคาย อุดรธานี สกลนคร นครพนม ตอมาขยายลงใตเขาขอนแกน มหาสารคาม 
ชัยภูมิ รอยเอ็ด แลวจึงขยายเขาสูจังหวัดยโสธร และอุบลราชธานี 
 พงศาวดารลาว กลาวถึงการกอตั้งอาณาจักรวา เจาฟางุมเปนผูรวบรวมดินแดนลาวเขา
เปนปกแผนมั่นคงเมื่อราวพุทธศักราช 1896 ทรงนําพุทธศาสนาจากเขมรเขามาเผยแพรใหนับถือ
แทนการบูชาผีที่นิยมมาแตดั้งเดิมอันเปนจุดเริ่มตนสําคัญในการเจริญขึ้นของพุทธธรรมบนแผนดิน
ลานชาง จนไดรับการอุปถัมภเปนศาสนาหลักประจําชาติสืบตอมาจากกษัตริยทุกพระองค 
 นครหลวงของรัฐลานชางเดิมตั้งอยูที่เมืองเชียงทอง จนเมื่อพุทธศักราช 2103 รัชกาล
พระเจาไชยเชษฐา พระองคทรงยายเมืองหลวงลงมาที่นครเวียงจันทน เพราะทรงเห็นวาเมืองเชียง
ทองนั้นมีเขตแดนติดกับเชียงใหม ซ่ึงถูกพมาครอบครองอยู อาจทําใหเสียทีแกพมาไดงายหากถกูบกุ
โจมตี ประกอบกับ “เวียงจันทน” ก็มีอาณาบริเวณกวางขวางเหมาะแกการตั้งเมือง และเมื่อยายราช
ธานีแลว ทรงเปลี่ยนชื่อ “เมืองเชียงทอง” เปน “หลวงพระบาง” ตามพระนามของพระพุทธรูป
ศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองที่ประดิษฐานอยูที่เมืองเชียงทองดวย 
 ตอมาในปพุทธศักราช 2250 รัชกาลพระเจาไชยเชษฐาธิราชที่ 2 หรือพระเจาไชยองคเว 
“ลานชาง” จึงไดแบงออกเปนสองอาณาจักร คือ อาณาจักรลานชางรมขาวหลวงพระบาง ปกครอง
โดย พระเจากิ่งกิสราช และอาณาจักรลานชางเวียงจันทน ปกครองโดยพระไชยเชษฐาธิราชที่ 2 
 ปพุทธศักราช 2257 แขวงจําปาศักดิ์ประกาศเอกราชไมขึ้นกับเวียงจันทนภายใตการนํา
ของพระครูยอดแกวโพนสะเม็ก ซ่ึงอพยพผูคนลงมาจากเวียงจันทนและตั้งบานเรือนขึ้นที่จําปาศักดิ์ 
โดยอภิเษกเจาหนอกษัตริยโอรสของเจาหญิงสุมังคลา ราชธิดาของสมเด็จพระสุริยวรวงศา (กษัตริย
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แหงอาณาจักรลานชางเวียงจันทน ครองราชยระหวางพุทธศักราช 2181-2238) ขึ้นเปนปฐมกษัตริย
แหง “นครจําปาศักดิ์” พระนามวา “พระเจาสรอยศรีสมุทร” 
 หลังจากนั้น 64 ป คือราวพุทธศักราช 2321 ลาวทั้ง 3 อาณาจักรจึงตกเปนประเทศราช
ของไทยในสมัยพระเจาตากสิน  แหงกรุงธนบุรี  และถูกผนวกรวมเขาเปนสวนหนึ่งของ
ราชอาณาจักรสยามในสมัยรัชกาลที่ 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร โดยดินแดนฝงขวาของลําน้ําโขงอยู
ภายใตการปกครองของไทย สวนฝงซายเปนอาณานิคมของฝรั่งเศส ซ่ึงก็คือเขตสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวในปจจุบัน 
 ตลอดชวงประวัติศาสตร รัฐลานชางมีความสัมพันธกับอาณาจักรไทยที่อยูใกลเคียง
อยางใกลชิดทั้งในดานระบบเครือญาติและการเมืองการปกครอง เร่ิมตั้งแตอาณาจักรสุโขทัย 
ลานนา ศรีอยุธยาและรัตนโกสินทร ตามลําดับ ความสัมพันธโดยรวมกอใหเกิดการสงผาน
วัฒนธรรมตอกัน ผสมผสานเกิดเปนเอกลักษณของทองถ่ิน ดังปรากฏในงานพุทธศิลปสองฝงโขง 
ทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุอันคงเหลือเปนประจักษพยานอยูมากมาย บนพื้นที่เขตอีสานของ
ไทยในปจจุบัน โดยเฉพาะบริเวณริมโขง ซ่ึงครั้งหนึ่งเคยเปนเมืองที่สําคัญอยางมากบนแผนดินแหง
ราชอาณาจักรลานชาง 
 พุทธสถานลาวบนฝงขวาลําน้ําโขง 
 การขยายอิทธิพลของอาณาจักรลานชางเขามายังเมืองทางฝงขวาของลําน้ําโขงนั้น ไม
ปรากฏแนชัดวาเริ่มขึ้นเมื่อใด แตจากการศึกษาทางโบราณคดีจนถึงขณะนี้ พบหลักฐานเดนชัด 
ตั้งแตสมัยพระโพธิสาลราชเจา (พุทธศักราช 2063-2090) ดังหลักฐานจากจารึกวัดหวยหาว และวัด
พระธาตุบังพวน 
 วัดหวยหาว เปนซากโบราณสถานกออิฐถือปูน ตั้งอยูริมฝงลําน้ําเลย อําเภอเมือง 
จังหวัดเลย พบศิลาจารึกการบูรณะและประกาศเขตวัดเพิ่มเติม มีเนื้อความกลาวยอนความเปนมาวา 
วัดแหงนี้ สรางมาตั้งแตสมัยของพระโพธิสาลราชเจา 
 พระธาตุบังพวน ตั้งอยูในเขต ตําบลพระธาตุบังพวน อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มี
ความกลาวถึงพระธาตุบังพวนในอุรังคนิทานซึ่งเปนตํานานสําคัญทางพระพุทธศาสนาของชาวลาน
ชางวาเปนสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสวนหัวเหนาของพระพุทธเจา สวนการกําหนดอายุ
โบราณสถานแหงนี้นั้น เมื่อพิจารณาหลักฐานจากการขุดแตงทางโบราณคดีประกอบกับจารึกบน
ฐานพระพุทธรูปบุเงินที่พบเมื่อคราวพระธาตุลมพังในปพุทธศักราช 2513 ซ่ึงมีขอความกลาวถึง
พระนามของพระโพธิสาลราชเจา และพระศรีเจดียสัตตมหาสถาน ทําใหกลาวไดวา พระธาตุบัง
พวน นาจะสรางขึ้นโดยกลุมชนชาวลาว ตั้งแตกอนสมัยพระโพธิสาลราชเจา โดยสรางองคพระธาตุ
บังพวน และพระเจดียศรีสัตตมหาสถานทั้ง 7 องคขึ้นเปนรุนแรกสวนโบราณสถานในเขตวัดองค
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อ่ืนๆ นาจะสรางขึ้นในสมัยหลัง อันสอดคลองกับขอความในพงศาวดารลาวและศิลาจารึกหลาย
หลักที่พบในเขตอีสานของไทย ที่กลาวถึงการบูชาพระธาตุบังพวนสืบตอมาของกษัตริยในราชวงศ 
 นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานอีกหลายแหงที่สรางหรือบูรณะขึ้น ดวยรูปแบบศิลปะลาว 
ในสมัยที่ดินแดนแถบนี้ยังอยูภายใตอิทธิพลของอาณาจักรลานชาง เชน 
 พระธาตุพนม ตั้งอยูภายใตวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อําเภอ ธาตุพนม จังหวัด
นครพนม ตํานานอุรังคธาตุกลาวถึงพระธาตุพนมวา เปนสถานที่ประดิษฐานพระบรมธาตุสวน
หนาอกของพระพุทธเจา เมื่อพิจารณารูปแบบศิลปกรรมสันนิษฐานไดวา อาจมีอายุเกาถึงพุทธ
ศตวรรษที่ 15 และมีการสรางธาตุทรงบัวเหลี่ยมครอบทับในชั้นหลังราวพุทธศตวรรษที่ 22-23 ซ่ึง
เมื่อคราวพระธาตุลมพังเมื่อป พุทธศักราช 2518 นั้น พบโบราณวัตถุศิลปะลาวบรรจุอยูภายในกรุ มี
จารึกระบุศักราช ตรงกับสมัยสมเด็จพระเจาสุริยวงศาธรรมิกราช (พุทธศักราช 2181-2238) และพระ
เจาไชยเชษฐาธิราชที่ 2 (พุทธศักราช 2241-2273) 
 พระธาตุศรีสองรัก ตั้งอยูในเขต อําเภอดานซาย จังหวัดเลย สรางขึ้นเพื่อเปนองคสักขี
พยานการประกาศราชไมตรีระหวางกันของพระเจาไชยเชษฐาธิราชแหงกรุงศรีสัตนาคนหุตกับ 
พระมหาจักรพรรดิ์ กษัตริยกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พุทธศักราช 2103-2106 ดวยศิลปะลาวแบบธาตุทรง
บัวเหล่ียมบนฐานปทมยอมุมไมสิบสองและตกแตงมุมใหเชิดงอน 
 พระธาตุเชิงชุม ตั้งอยูภายในวัดพระธาตุเชิงชุม เขตเทศบาลเมืองสกลนคร จังหวัด
สกลนคร เปนปราสาทเขมร อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 ตอมามีการสรางพระธาตุแบบลาวครอบ
ทับปราสาทเขมรเดิม ตั้งแตราวพุทธศตวรรษที่ 22 ลงมา ตํานานอุรังคธาตุ กลาวถึง พระธาตุเชิงชุม
วาเปนสถานที่ชุมนุมรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจาทั้ง 5 องค 
 พระธาตุสามหมื่น หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวาพระธาตุบานแกง ตั้งอยูในเขตบานแกง 
ตําบลบานแกง อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เปนเจดียยอมุมไมสิบสอง มีซุมประดิษฐานพระพุทธรูป
ที่องคธาตุทั้ง 4 ดาน กําหนดอายุอยูในราวพุทธศตวรรษที่ 21-22 แบบศิลปะลานชางผสมกับลานนา
และอยุธยา 
 นอกจากพระธาตุเจดียแลว ศาสนสถานพื้นบานก็มีรูปแบบที่เปนเอกลักษณและ
นาสนใจอยูไมนอย ดังเชน สิมหรือโบสถที่นิยมทําตัวโหงติดที่ปลายสันหลังคา และประดับชอฟา
ไวบนกึ่งกลางสันหลังคา และประดับชอฟาไวบนกึ่งกลางสันหลังคา อาคารบางแหงทําหลังคาซอน
ช้ันลดหลั่น เตี้ยเกือบติดดินตามแบบที่รับมาจากหลวงพระบาง บางแหงทําเปนอาคารทรงสูงคลาย
รูปแบบของทางอยุธยา บางแหงนิยมการทําซุมโคงแบบยุโรป ซ่ึงไดรับมาจากชาติตะวันตก สมัยท่ี
ฝร่ังเศสเขามามีอิทธิพลบริเวณสองฝงโขง โดยสามารถปรับใหกลมกลืนกลายเปนศิลปะทองถ่ินริม
แมน้ําโขงได 
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 พุทธศิลปลาวในงานประติมากรรมรูปเคารพ 
 งานศิลปกรรมลานชาง สวนมากสรางขึ้นดวยความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ประติมากรรมที่ถือเปนส่ิงศักดิ์สิทธิ์และเปนตัวแทนของพระพุทธองค คือ พระพุทธรูป แมตํานาน
ของลาวจะอางอิงการรับวัฒนธรรมทางศาสนาจากเขมร แตอิทธิพลที่สงผลตอการสรางพระพุทธรูป
อยางเดนชัดและแพรหลายกลับเปนศิลปะจากทั้งสุโขทัย ลานนา และอยุธยาซึ่งอาณาจักรลานชาง
ไดนําไปปรับใชจนเกิดเปนรูปแบบของตนเอง สังเกตไดชัดเจนจากเคาพระพักตร ขนาดพระเศียร
ใหญ พระวรกายจึงดูเล็ก พระโอษฐอมยิ้ม เนตรเรียว พระนลาฏแคบ พระกรรณโคงงอน การทํา
สวนฐานเปนฐานปทมแบบพื้นเมือง หรือที่เรียกกันวา “แอวขัน” นิยมทําฐานรูปเรือตามคติความ
เช่ือของลานนาอันหมายถึงพาหนะที่พาขามหวงวัฏฏะสงสารไปสูนิพพาน รวมถึงการตกแตงฐาน
ใหเชิดงอนและฉลุชองเปนฐานโปรงดวยลวดลายออนชอย (กรมศิลปากร, สํานักโบราณคดีและ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 2543: 20-52) 
 
4. ศิลปกรรมพื้นบานอีสาน 
 อีสานมีวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอยางหลากหลายผานกาลเวลาจนหลอหลอม
กลายเปนเอกลักษณเฉพาะตน เปนวัฒนธรรมพื้นบานอีสานที่ยึดมั่นกับพุทธศาสนา การนับถือ
วิญญาณบรรพบุรุษ ซ่ึงไดรับอิทธิพลจากกลุมชนสายวัฒนธรรมไทย-ลาว ประเพณีความเชื่อการ
ดําเนินชีวิต รวมทั้งองคประกอบดานภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ก็สงผลใหกับชีวิตประจําวันและความ
เคลื่อนไหวในวิถีชีวิตเหลานี้ลวนกอใหเกิดผลงานศิลปกรรมขึ้นโดยเจตนาและโดยความจําเปนใน
การดํารงชีวิต ซ่ึงสามารถจําแนกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ 
 1. งานศิลปกรรมเนื่องในศาสนาและความเชื่อ 
 2. งานศิลปกรรมในการดํารงชีวิต 
 งานศิลปกรรมเนื่องในศาสนาและความเชื่อ 
 ชุมชนอีสานอาศัยพระพุทธศาสนาเปนหลักเกณฑในการดําเนินวิถีชีวิตตั้งแตเกิดจน
ตายผูคนจึงมีความผูกพันกับวัดเปนศูนยรวมจิตใจและศรัทธาทั้งมวล วัดจึงเปรียบเสมือนเปนแหลง
รวมของวิทยาการหลายแขนงรวมทั้งศิลปกรรมอีกดวย อาคารสิ่งกอสรางภายในวัดประกอบดวย 
ธาตุ(สถูป) สิม(อุโบสถ) อาฮาม(วิหาร) หอแจก(ศาลาการเปรียญ) หอไตร หอโปง หรือหอระฆัง 
เปนตน อาคารที่มีรูปแบบเปนเอกลักษณอีสานนอกจากองคพระธาตุแลว ก็มีสิมเปนสําคัญ ดวยมี
ลักษณะทองถ่ินที่โดดเดนชัดเจน  
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 สิมอีสาน 
 สิม คือ คําเรียกพระโบสถในภาคอีสาน หมายถึง สีมา หรือขอบเขต นับเปนอาคารที่
สํ าคัญที่ สุดของวัดตั้ งอยู ใน เขตพุทธาวาสการตั้ งสิมจะตั้ งทางทิศตะวันออก  หรือทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของวัด ไมมีอาคารอื่นวางในแนวเดียวกัน มีระยะหางจากอาคารอื่นๆ คือ เงา
ของสิมจะตองไมทับกับสิ่งกอสรางอื่นใดที่อยูในบริเวณวัดอาคารอื่นมักอยูเยื้องไปทางดานทิศ
ตะวันตกและทิศใต 
 งานศิลปกรรมที่ปรากฏเปนเอกลักษณอีกอยางคือ “ฮูปแตม” หรือภาพจิตรกรรมฝา
ผนังที่ เขียนประดับบนฝาผนังทั้งดานนอกและดานในสิมมักเขียนเรื่องชาดก  พุทธประวัติ 
วรรณกรรมพื้นบานเรื่องที่นิยม คือ สินไซ (สังขศิลปชัย) นอกจากนี้ยังมีงานศิลปกรรมอื่นๆ เชน 
ธรรมาสนไมพื้นบาน ตูพระธรรม ธาตุไม หอไตรกลางน้ํา เปนตน 
 งานศิลปกรรมในการดํารงชีวิต 
 การจัดแสดงงานศิลปกรรมในการดํารงชีวิตภายในอาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
ขอนแกน ไดจัดเปนกลุมตามประเภทการใชสอยดังนี้ 
 1. เฮือนอีสาน 
 2. ศิลปหัตถกรรมพื้นบาน 
 3. ผาพื้นเมืองอีสาน 
 4. เครื่องปนดินเผา 
 5. ดนตรีอีสาน 
 เฮือนอีสาน (เรือน) 
 ลักษณะเปนเรือนใตถุนสูง ประกอบดวยเรือนนอน เรือนไฟ (ครัว) เกยหรือชานที่มี
หลังคาลาดคลุม ใชเปนที่รับแขก รับประทานอาหาร พักผอน หลังคามักเปนหลังคาจั่ว ใตถุนบาน
แบงสวนเปนคอกสัตว ที่เก็บเครื่องมือ เครื่องใช และประกอบกิจกรรมตางๆ เชน ทอผา สาวไหม 
ทํางานจักสาน บันไดไมตอกติดกับตัว เรือนชักขึ้นเก็บได ภายในบริเวณบานดานหนึ่งจะปลูกเลา
ขาวเพื่อเก็บรักษาพืชผล 
 ศิลปหัตถกรรมพื้นบาน 
 ศิลปหัตถกรรมพื้นบาน เปนเทคโนโลยีพื้นบานที่เหมาะสมกับประโยชนใชสอยหรือมี
ความสัมพันธกับวิถีชีวิตไทยอีสาน ที่สะทอนการกินอยูที่พอดี เปนภูมิปญญาชาวบาน 
 สังคมไทยอีสานเปนสังคมเกษตรแบบดั้งเดิมหรือแบบยังชีพ ใชเคร่ืองมืองายๆ ผลิตขึ้น
ใชเองภายในครัวเรือน คือเมื่อส้ินฤดูทํานากลุมผูหญิงจะทํางานบาน เชน ทอผา ผูชายก็ซอมแซม
เครื่องมือเกษตร ฟนเชือก จักสาน กระบุง ตะกรา ถักแห สวิง เปนตน ชาวไทยอีสานมีความพิถีพิถัน
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ในการทําเครื่องมือ เครื่องใชตางๆมาก ตองทําดวยความประณีตสวยงาม ศิลปหัตถกรรมพื้นบาน
แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธที่ตอเนื่องกันมาของศิลปหัตถกรรมเครื่องมือเครื่องใชในการเกษตรที่
เปนภูมิปญญาทองถ่ินที่สืบทอดตอกันมาอยางไมขาดสาย 
 ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน ไดจัดแสดงศิลปหัตถกรรมพื้นบานเปนกลุมๆ 
ดังนี้ 
 1. เครื่องมือเครื่องใชในการผลิตเสนดาย 
 2. เครื่องมือเครื่องใชในการจับสัตวน้ํา 
 3. เครื่องมือเครื่องใชในการจับสัตวปา 
 4. เครื่องมือเครื่องใชในการทํานา  (กรมศิลปากร, สํานักโบราณคดีและ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 2543: 62-70) 
 
5. ผาพื้นเมืองอีสาน 
 การทอผาพื้นเมืองอีสาน ผูหญิงถือวาเปนหัวใจสําคัญในการสรางสรรคงาน เปนหนาที่
ที่ตองจัดทํา ประดิษฐคิดคนการทอผาเพื่อใชงานทั้งเสื้อผา และเครื่องนุงหมของทุกคนในครอบครัว 
วิธีการและขั้นตอนการเตรียมเสนใยทั้งจากพืชคือฝาย และจากสัตวคือไหม แสดงใหเห็นถึงภูมิ
ปญญาของชางทอผานอกจากการทอใหเปนผืนแลวยังผสมผสานจินตนาการกอใหเกิดลวดลาย
ตางๆมากมายสวนใหญตนลายก็ไดจากสิ่งรอบขางใกลๆตัว เชน ลายกุญแจ (ประแจ) ลายขอ ลายขา
เปย ซ่ึงเปนเครื่องใชในการทอผา ลายตุม เครื่องมือจับสัตวน้ํา ลายดอกไม ตนไม เชน ลายดอกแกว 
ดอกฮัง ดอกจิก จากเครื่องแตงตัว ลายขอกะจอน(ตุมหู) และลายที่เกิดจากความเชื่อและจินตนาการ 
เชน ลายนาคกนตี่ ลายนาคหัวชอ ลายฟองน้ํา ลายปราสาท เปนตน นอกจากเครื่องแตงกายแลวยัง
ทอผาใชในโอกาสตางๆ เชน ผาผะเหวด ธุง เปนตน 
 ลวดลายที่ปรากฏบนผาของกลุมคนในภาคอีสาน แสดงใหเห็นถึงการมีจุดเริ่มตนหรือ
ตนแบบที่นาจะมาจากสิ่งเดียวกัน หรือมีบรรพบุรุษรวมกัน และการคิดคนลวดลายผาจึงมีแมลายท่ี
เปนรูปแบบเดียวกัน แตแตกตางกันไปตามแตการคิดลายดัดแปลงการวางจังหวะลาย เปนตน 
 สําหรับการตกแตงลายดอกที่เกิดจากการทอที่เรียกวา ขิต หรือลายขิต หรือลายจกนั้น 
ผูหญิงอีสานก็รูจักประดิษฐมานาน กลาวกันวาเสมือนกับเปนการปกผาบนกี่ทอเลยทีเดียวเพราะมี
ความสวยงามทั้งฝมือการทอและความรูในการยอมสีอยางดี 
 การแตงกายหรือรูปแบบของผาที่ใชนุงหมของกลุมชนหลายกลุมในอีสาน แสดงให
เห็นถึงความสัมพันธกันและคลายคลึงกัน คือลักษณะการแตงกายที่เปนรูปแบบ ผูชายนุงทั้งผากระ
โจงกระเบน กางเกงหัวตอ ผาโสรง ผาขะมาสวมเสื้อและหมผาเบียงหรือผาสไบ สวนผูหญิงก็นุง
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ผาซิ่นมีทั้งซิ่นเข็น ซ่ินหมี่คั่น และซิ่นหมี่ลวด มีการตอหัวซ่ินและตีนซิ่น เพื่อใชในโอกาสตางๆหม
ผาสะไบหรือผาเบี่ยงสวมเสื้อเมื่อไปงาน ทั้งผูหญิงและผูชายมีผาตุมหรือผาหอมหรือผาจอง ผารอง
หลังเสื่อ (ปูที่นอน) หมอนขิด ผากั้ง (มาน) ขิด ผานวม ใชในโอกาสตางๆ เชนกัน การทําบุญกุศลมี
การทอผาสบงจีวร ธุง ผารอง คัมภีร ผาหอคัมภีร และประดิษฐผาผะเหวด (ผาพระบฏมหาชาติ) 
เชนกัน 
 ผาขิต คือผาที่ทอแบบเก็บขิตหรือเก็บดอกเหมือนผาที่มีการปกดอกดวยฝมือประณีต
การทอผา        ขิตตองใชความชํานาญและมีเชิงชั้นดานฝมือสูงกวาการทอผาอยางอื่นเพราะทอยา
กลายขิตตางๆ ไดมาจากธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ไดพบเห็นและมีความหมายในการใชงาน เชน 
ขิตดอกแกว เปนลายสําหรับไหวผูใหญ ขิตแมงงา เปนลายที่ใชสําหรับแขกที่บาน ขิตขันกระหยอง 
ไดลายมาจากขันชนิดหนึ่งที่ชาวบานใชสําหรับใสดอกไมบูชาพระ ลายนี้เก็บไวบนแทนบูชา เดิมที
ชาวอีสานถือวาผาขิตเปนของสูงจึงทอสําหรับทําเปนหมอนขิต เพื่อถวายพระภิกษุสงฆและญาติ
ผูใหญที่เคารพนับถือเทานั้นตอมาไดดัดแปลงใหเปนประโยชนใชสอยอ่ืนๆ เชน เส้ือผา เครื่องแตง
กาย ผามาน ผาคลุมโตะ  
 ผามัดหมี่ เปนผาพื้นบานอีสานที่เปนเอกลักษณเฉพาะถิ่นเทานั้น การทอผามัดหมี่กลาว
ไววาเปนศิลปะการยอมสีที่ลึกซึ้งมากเพราะหากไมมีความรูวาสีไหนทําผืนผา สีไหนเปนลวดลาย สี
ไหนยอมกอนยอมหลัง กรรมวิธีการทอผามัดหมี่ เรียงไปเรียงมาตามลําดับ จนพอผืนที่จะทอแลว 
นําดายไปใสหลักไมที่เรียกวา “โฮงมัดหมี่” จากนั้นก็นําเชือกกลวยมาผูกทําลวดลายแลวนําไปยอม 
สีจะไมติดตรงที่เชือกผูกไว เมื่อแหงแลวก็เอาดายที่ผูกมากรอใสหลอดเปนเสนพุงตามขวาง ทําเปน
ดอกดวงลวดลายที่ปรากฏขึ้นมาตามที่บังคับสีเสนดาย (กรมศิลปากร, สํานักโบราณคดีและ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 2543: 76-81) 
 
6. เคร่ืองปนดินเผา 
 ภาชนะเครื่องใชสอยตางๆที่ทําดวยดินเผา เชน หมอหุงขาว โองน้ํา กะบะลางจาน และ
กระถางปลูกตนไม เปนของใชในครัวเรือนที่มีความสัมพันธตอชีวิตความเปนอยูของชาวอีสานมา
ชานาน ปจจุบันในจังหวัดขอนแกนยังคงมีหมูบานที่ประกอบอาชีพผลิตเครื่องปนดินเผาซึ่งตั้ง
บานเรือนอยูใกลลําน้ําชีและลําน้ําพองเพราะเปนแหลงดินเหนียวที่มีความละเอียดเหมาะสําหรบัการ
ทําเครื่องปนดินเผาตลอดตามแนวชายฝง คนทั่วไปจะเรียกหมูบานเหลานี้อยางเปนที่รูจักกันดีวา 
บานชางปนหมอ หรือ บานไหตีหมอ ชางสวนมากจะอพยพมาจากโคราชเพื่อหาแหลงทํากิน โดยยดึ
อาชีพหลักที่เคยทํากันมาหลายชั่วอายุคน ชาวบานจึงเรียกชนกลุมนี้วา ไทโคราช จะอยูรวมกันเปน
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หมูบานใหญๆ 3 หมูบาน คือ หมูบานดอนบม อําเภอเมือง หมูบานหัวบึง บานหัวสระ อําเภอเมือง 
หมูบานวังถ่ัว อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 
 รูปแบบและวิธีการผลิตเครื่องปนดินเผายังคงใชขึ้นรูปดวยมือประกอบการใชหินดุ
และใชไมตีใหไดรูปตามตองการ โดยอาศัยความชํานาญเปนพิเศษ วิธีการเผาเปนลักษณะการเผา
เปดไมมีเตาเผา แตจะเผาตามบริเวณลานบานกลางแจง โดยเอาเครื่องปนวางซอนกันบนแคร ซ่ึงใช
ฟนวางเรียงชิดติดกันอยางเปนระเบียบใหมีชองวางระหวางพื้นดินกับแครพื้นเพียงเล็กนอย เพื่อให
อากาศถายเทไดสะดวก แลวสุมไฟดวยฟางหรือหญาแหง เนื้อดินที่เผาสุกจะมีสีแดงและบางเบา 
(กรมศิลปากร, สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 2543: 82) 
 
7. เคร่ืองดนตรีอีสาน 
 แบงตามลักษณะการเลนเปนสองประเภทคือการเลนเดี่ยว และการประสมวง 
 การเลนเดี่ยว คือการเลนดนตรีเพียงชิ้นเดียว เปนการเลนเพื่อสนองอารมณสวนตัว เชน
ยามเกี้ยวพาราสี เปนตน 
 การประสมวง การบรรเลงเปนวง แบงเปน 2 ชนิด ไดแกเสพนอยและเสพใหญ เสพ
นอยหรือมโหรี เปนการบรรเลงวงเล็ก ประกอบดวยลางนาด ฆองวงและแคนใชเลนในโอกาส
ทั่วไป สวนเสพใหญมีเครื่องดนตรีเหมือนเสพนอยแตเพิ่มกลองใหญและป ใชบรรเลงในพิธีหลวง
และพิธีทางศาสนา  
 เคร่ืองดนตรีอีสาน แบงตามชนิดเครื่องดนตรี ดังนี้ 
 เครื่องเปา ไดแก ขุย(ขลุย) ป แคน หรือไค 
 เครื่องสี ไดแก ซออู ซออ้ี (ซอดวง) ซอบั้ง 
 เครื่องตี ไดแก นางนาด ลาดนาด(ระนาด) ฆองวง กลองสองหนา ตะโพน ฉิ่ง 
 เครื่องดีด ไดแก พิณ ซุง พิณเพียะ (พิณน้ําเตา) (กรมศิลปากร, สํานักโบราณคดีและ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 2543: 84) 
 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน เปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติสวนภูมิภาคของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เปนแหลงศึกษา รวบรวมและอนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปญญา  โบร าณวั ต ถุ  และศิ ลปวั ต ถุ  ที่ เ กี่ ย วกั บชุ มชนท อ ง ถ่ินของพื้ นที่ ใ นแถบภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซ่ึงพิพิธภัณฑแหงนี้ถือเปนจุดศูนยกลางของศิลปวัฒนธรรมในดาน
ตางๆ ของภูมิภาคที่มีวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีความแตกตางกันตามภูมิภาคตางๆ ทํา
ใหเกิดวัฒนธรรม ประเพณีที่ตางแตกกันไป มีการผสมผสานศิลปวัฒนธรรมหลายๆดาน เพื่อให
เหมาะสมกับภูมิภาคนั้นๆ กอใหเกิดอัตลักษณเฉพาะของพื้นที่ รวมทั้งจังหวัดขอนแกนถือเปน
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จังหวัดที่มีขนาดใหญและเปนศูนยกลางในดานตางๆภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ไมวาจะเปน
ดานศึกษา ศูนยราชการ ดานเศรษฐกิจ เปนตน ดวยเหตุนี้ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะเลือก
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน เปนกรณีศึกษาในการศึกษาอัตลักษณพิพิธภัณฑ 
 
8. สภาพปจจุบันและสภาพปญหาของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน 
 การศึกษาในสวนนี้ไดขอมูลจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ  การสํารวจ
พื้นที่ศึกษาและเอกสารที่เกี่ยวของไดขอมูลเพื่อใชในการวิเคราะหผลการศึกษา ดังนี้ 
 1. ปญหาดานการจัดแสดง 

     1.1 การจัดแสดงนิทรรศการถาวรของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนในปจจุบัน
นั้นยังมีความลาสมัย ใชมาตรฐานแบบเดิมในการจัดแสดง โดยเนนในดานของประวัติศาสตรศิลปะ
เปนสวนใหญ ตามคําพูดของ นางสาวอัจฉรา แข็งสาริกิจ (ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
ขอนแกน) ที่กลาวไววา “...นิทรรศการปจจุบันที่จัดแสดงอยูนั้นไมมีความทันสมัย ยังใชมาตรฐาน
แบบเดิมในการจัดนิทรรศการ โดยการจัดแสดงเนนดานประวัติศาสตรศิลปะเปนสวนใหญ” 
(อัจฉรา แข็งสาริกิจ 2553) 

      ซ่ึงมีความสอดคลองกับคําพูดของ  ผศ .ชลิต  ชัยครรชิต  (ผู อํานวยการสํานัก
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัย ขอนแกน) กลาววา “...พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน มาจาก
แนวความคิดเดิม คือ การเก็บรวบรวมโบราณวัตถุ นําเสนอหลักฐานมรดกวัฒนธรรมของชาติ
ออกมาในมุมมองของประวัติศาสตรรัฐชาติ เกี่ยวกับวิวัฒนาการของรัฐชาติ ทําใหพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ ขอนแกน เปรียบเสมือนแบบจําลองของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร” (ชลิต ชัย
ครรชิต 2553) 

     1.2 การจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุภายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
ขอนแกนเนนการจัดแสดงสิ่งของที่ไมสามารถจับตองได ตามคําพูดของผศ.ชลิต ชัยครรชิต ที่กลาว
วา “...การจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุภายในพิพิธภัณฑนั้นแบงเปน ส่ิงที่จับตองไดและสิ่งที่
จับตองไมได ขณะที่ในการจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนนั้น การจัดแสดงทั้งหมด
นั้นเปนสิ่งที่จับตองไมได ขาดในสวนที่สามารถจับตองได” (ชลิต ชัยครรชิต 2553) ทําใหการจัด
แสดงขาดความนาสนใจ และดึงดูดใจของผูเขาชม  

     1.3 การจัดแสดงเนนใหความสําคัญของโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ แตขาดการ
นําเสนอเนื้อหา เร่ืองราวเชื่อมโยงความเปนมาของวัตถุแตละชิ้นทําใหขาดความนาสนใจ เนนการ
จัดแสดงที่เปนรูปธรรม ขาดความเชื่อมโยงที่เปนนามธรรม 
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     1.4 การจัดแสดงนิทรรศการขาดการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตรทองถ่ิน ทาํ
ใหประชาชนในทองถ่ินขาดแรงจูงใจในการเขาชมพิพิธภัณฑ เนื่องจากขาดความรูสึกมีสวนรวม 
และสํานึกวาโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ ที่จัดแสดงนั้นมีความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางประชาชน
ในชุมชนกับโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ 

 2. ปญหาดานคุณคา 
 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  ขอนแกน  ถือเปนพิพิธภัณฑที่ เปนตัวแทนของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่มีคุณคามากทั้งในดานประวัติศาสตร 
โบราณคดี ศิลปกรรม ฯลฯ แตในการจัดแสดงในพิพิธภัณฑนั้นยังไมสามารถใหความรู หรือเปน
แหลงเรียนรูแกประชาชน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลที่สนใจเขาชมพิพิธภัณฑใหไดรับความรูได
อยางเต็มที่ตามศักยภาพของวัตถุจัดแสดง 

 3. ปญหาดานอาคาร  
 อาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน เปนอาคารพิพิธภัณฑที่สรางขึ้นมาใหม โดย

คํานึงถึงประโยชนใชสอยเปนหลัก จึงทําใหตัวอาคารพิพิธภัณฑขาดความโดดเดน ขาดความเปน
เอกลักษณ  

 4. ปญหาดานการประชาสัมพันธ 
 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน นั้นไมไดรับความสนใจหรือเปนที่รูจักกันอยาง

แพรหลายนัก  ทั้งๆที่ เปนพิพิธภัณฑขนาดใหญ  และเปนพิพิธภัณฑที่ เปนตัวแทนของภาค
ตะวันออกเฉียง เหนือตอนบน  จึงถือไดว าพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  ขอนแกน  ขาดการ
ประชาสัมพันธที่ดีและในปจจุบันพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนยังไมมีเวปไซดเปนของ
หนวยงานตนเอง ปจจุบันพิพิธภัณฑยังคงใชเวปไซดรวมกับหนวยงานสวนกลาง 
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บทท่ี 5 
ผลการศึกษา และวิเคราะหผลการศึกษา 

 
 การศึกษาอัตลักษณพิพิธภัณฑ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน ในบทนี้เปนการ

นําเสนอขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของ การสัมภาษณแบบไม
เปนทางการของกลุมผูทรงคุณวุฒิและนักวิชาการทางดานพิพิธภัณฑ โบราณคดี และประวัติศาสตร
ศิลปะ  รวมทั้งนักวิชาการภายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  ขอนแกน  และโดยวิธีการเก็บ
แบบสอบถามของกลุมบุคลากรภายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน นักโบราณคดีสํานัก
ศิลปากรที่ 9 จังหวัดขอนแกน และผูเขาชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน โดยมีเนื้อหา
ดังตอไปนี้ 

 
1. ขอมูลอัตลักษณพิพิธภัณฑจากการเก็บแบบสอบถาม 

 ขอมูลที่ไดจากการเก็บแบบสอบถามครั้งนี้ ผูศึกษาใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เฉพาะเจาะจง(Purposive Sample) กําหนดกลุมประชากรออกเปน 3 กลุมคือ กลุมที่ 1 ผูเขาชม
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน จํานวน 397 คน 
เพื่อเปนตัวแทนกลุมผูเขาชมพิพิธภัณฑในระยะเวลา 1 ป กลุมที่ 2 กลุมนักโบราณคดีสํานักศิลปากร
ที่ 9 จังหวัดขอนแกน จํานวน 2 คน และกลุมที่ 3 บุคลากรภายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
ขอนแกนจํานวน 10 คน ทําการเก็บแบบสอบถามภายในชวงวันที่ 15 เมษายน- 31 พฤษภาคม พ.ศ. 
2553 โดยใหผูตอบแบบสอบถามใหระดับความเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑของโบราณวัตถุและ
ศิลปวัตถุช้ินสําคัญของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนทั้งหมด 14 ช้ิน โดยใชมาตรวัดทัศนคติ
แบบลิเคิรท 5 ระดับ (ไชยวัฒน รุงเรืองศรี 2550: 141) มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

 มีความเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑมากที่สุด  = 5 คะแนน 
 มีความเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑมาก   = 4 คะแนน 
 มีความเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑปานกลาง  = 3 คะแนน 
 มีความเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑนอย   = 2 คะแนน 
 มีความเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑนอยที่สุด  = 1 คะแนน 
 หลังจากนั้นนําคะแนนมาหาชวงคะแนนเพื่อจัดลําดับมุมมองของกลุมประชากร โดย

หาอันตรภาคชั้น ดังนี้ 
 อันตรภาคชั้น = พิสัย ÷ จํานวนชั้น 
    = คาคะแนนสูงสุด – คาคะแนนต่ําสุด ÷ จํานวนชั้น 
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    = (5 – 1) ÷ 5 
    = 0.08 
 จากนั้นนําคาคะแนนที่ไดมาคํานวณ เพื่อจัดลําดับคาของมุมมองอัตลักษณพิพิธภัณฑ 

ของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน ดังนี้ 
 คาคะแนน   ระดับมุมมองตออัตลักษณพิพิธภัณฑ 
 1.00-1.80  = มีความเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑนอยที่สุด 
 1.81-2.60  = มีความเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑนอย 
 2.61-3.40  = มีความเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑปานกลาง 
 3.41-4.20  = มีความเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑมาก 
 4.21-5.00  = มีความเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑมากที่สุด 
 จากการรวบรวมขอมูลจากการตอบแบบสอบถามไดขอมูลทั้งหมด ดังนี้ 
 กลุมท่ี 1 คือกลุมประชากร ผูเขาชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน จํานวน 397 

คนซึ่งเปนตัวแทนของผูเขาชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนภายในระยะเวลา 1 ป โดยผูศึกษา
แยกออกตามอาชีพของผูเขาชม 5 กลุม ดังนี้ 

 
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 397 ชุด จําแนกตามอาชีพ 

 
อาชีพ นักเรียน/

นักศึกษา 
รับราชการ / พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 
ลูกจางเอกชน /ราช
การ,รัฐวิสาหกิจ 

รับจางทั่วไป /
คาขาย 

อ่ืนๆ 

จํานวน 
(คน) 
(%) 

186 
(47%) 

52 
(13%) 

75 
(19%) 

52 
(13%) 

32 
(8%) 
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ภาพที่ 27 แสดงสัดสวน (%) ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 397 ชุดจําแนกตามอาชีพ 
 

ตารางที่ 3 อัตลักษณพพิิธภณัฑพิพิธภัณฑสถานแหงชาต ิขอนแกนในมมุมองของผูเขาชม 
                พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน 
   

 

อัตลักษณในมมุมองของผูเขาชม โบราณวัตถุ ศลิปวัตถ ุ

Mean ความหมาย 
1.ลูกปดและตางหูเปลือกหอย 2.96 ปานกลาง 
2.ใบเสมาหินทรายพิมพาพลิาป 4.5 มากที่สุด 
3.ใบเสมาหินทรายกุลาวกชาดก 3.43 มาก 
4.พระพิมพดนิเผาปางสมาธิ 3.14 ปานกลาง 
5.พระพิมพดนิเผาปางยมก
ปาฏิหาริย 

 
3.18 

 
ปานกลาง 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
 

อัตลักษณในมมุมองของผูเขาชม โบราณวัตถุ ศลิปวัตถ ุ

Mean ความหมาย 
6.พระพิมพดนิเผาปางแสดง
ธรรม 

 
3.41 

 
มาก 

7.พระวัชรธร 3.66 มาก 
8.ศิลาจารึกกูแกว 3.09 ปานกลาง 
9.พระพุทธรูปนาคปรก 3.42 มาก 
10.พระศิวะหรือทวารบาล 
(นนทิเกศวร) 

 
3.61 

 
มาก 

11.พระพุทธรูปปางมารวิชัย 3.07 ปานกลาง 
12. ตราประทับประจําตําแหนง
ของ พระนครศรีบริรักษ (อิน) 

 
3.05 

 
ปานกลาง 

13.เสื้อของพระนครศรีบริรักษ 2.95 ปานกลาง 
14.ตูพระธรรมลายรดน้ํา 3.03 ปานกลาง 

 
 ภาพรวมจากขอมูลแบบสอบถามที่ผูศึกษาไดทําการเก็บขอมูลในการวัดระดับความ

เปนอัตลักษณพิพิธภัณฑจากผูเขาชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน จํานวน 397 คน ผูเขาชม
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน สวนใหญมีมุมมองระดับของอัตลักษณพิพิธภัณฑของ
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุทั้งหมด มีความเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑ ของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
ขอนแกนในระดับที่คอนขางสูง คือระดับความเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑในระดับปานกลางถึงมี
ความเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑมากที่สุด และใบเสมาหินทรายพิมพาพิลาป มีความเปนอัตลักษณ
พิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติขอนแกน ในระดับสูงสุด คือ มีความเปนอัตลักษณ
พิพิธภัณฑมากที่สุด 

 หากทําการแยกวิเคราะหขอมูลผูเขาชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน ตาม
ประเภทของอาชีพ ซ่ึงแบงไดเปน 5 กลุม คือ กลุมนักเรียน/นักศึกษา กลุมขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ กลุมลูกจางเอกชน/ราชการ/รัฐวิสาหกิจ กลุมอาชีพรับจางทั่วไป/คาขาย และกลุมอาชีพ
อ่ืนๆ จะไดขอมูลดังนี้ 
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ตารางที่ 4 อัตลักษณพพิิธภณัฑของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน สวนของนักเรียน/นักศกึษา 
 

อัตลักษณในมมุมองของผูเขาชม โบราณวัตถุ ศลิปวัตถ ุ

Mean(คาเฉล่ีย) ความหมาย 
1.ลูกปดและตางหูเปลือกหอย 3.44 มาก 
2.ใบเสมาหินทรายพิมพาพลิาป 4.33 มากที่สุด 
3.ใบเสมาหินทรายกุลาวก
ชาดก 

 
3.86 

 
มาก 

4.พระพิมพดนิเผาปางสมาธิ 3.5 มาก 
5.พระพิมพดนิเผาปางยมก
ปาฏิหาริย 

 
3.53 

 
มาก 

6.พระพิมพดนิเผาปางแสดง
ธรรม 

 
3.5 

 
มาก 

7.พระวัชรธร 3.67 มาก 
8.ศิลาจารึกกูแกว 3.53 มาก 
9.พระพุทธรูปนาคปรก 3.8 มาก 
10.พระศิวะหรือทวารบาล 
(นนทิเกศวร) 

 
4.03 

 
มาก 

11.พระพุทธรูปปางมารวิชัย 3.42 มาก 
12. ตราประทับประจําตําแหนง
ของ พระนครศรีบริรักษ (อิน) 

 
3.55 

 
มาก 

13.เสื้อของพระนครศรีบริรักษ 3.28 ปานกลาง 
14.ตูพระธรรมลายรดน้ํา 3.53 มาก 

 
 อัตลักษณพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนในมุมมองของผูเขาชมที่

เปนนักเรียนนักศึกษา มีการรับรูอัตลักษณพิพิธภัณฑในระดับคอนขางสูง คือ ระดับความเปนอัต
ลักษณพิพิธภัณฑปานกลางถึงระดับความเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑมากที่สุด และใบเสมาหินทราย
พิมพาพิลาปเปนโบราณวัตถุ ช้ินเดียวที่มีระดับความเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑมากที่สุด 
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ตารางที่ 5 อัตลักษณพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนสวนของขาราชการ /
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 

อัตลักษณในมมุมองของผูเขาชม โบราณวัตถุ ศลิปวัตถ ุ

Mean(คาเฉล่ีย) ความหมาย 
1.ลูกปดและตางหูเปลือกหอย 1.2 นอยที่สุด 
2.ใบเสมาหินทรายพิมพาพลิาป 4.8 มากที่สุด 
3.ใบเสมาหินทรายกุลาวก
ชาดก 

 
2.6 

 
นอย 

4.พระพิมพดนิเผาปางสมาธิ 2.6 นอย 
5.พระพิมพดนิเผาปางยมก
ปาฏิหาริย 

 
2.7 

 
ปานกลาง 

6.พระพิมพดนิเผาปางแสดง
ธรรม 

 
2.9 

 
ปานกลาง 

7.พระวัชรธร 3 ปานกลาง 
8.ศิลาจารึกกูแกว 2.1 นอย 
9.พระพุทธรูปนาคปรก 2.5 นอย 
10.พระศิวะหรือทวารบาล 
(นนทิเกศวร) 

 
2.5 

 
นอย 

11.พระพุทธรูปปางมารวิชัย 1.7 นอยที่สุด 
12. ตราประทับประจํา
ตําแหนงของ พระนครศรี
บริรักษ (อิน) 

 
 

1.8 

 
 

นอยที่สุด 
13.เสื้อของพระนครศรีบริรักษ 2 นอย 
14.ตูพระธรรมลายรดน้ํา  1.8 นอยที่สุด 

 
 อัตลักษณพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  ขอนแกน  ในมุมมองของ

ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีมุมมองระดับความเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑของโบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ ในระดับที่คอนขางต่ํา คือระดับความเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑปานกลางถึงนอยที่สุด แตมี
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โบราณวัตถุหนึ่งชิ้นที่มีระดับความเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑมากที่สุด นั้นคือ ใบเสมาหินทราย
พิมพาพิลาป  

 
ตารางที่ 6 อัตลักษณพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนสวนของลูกจางเอกชน/ 
               ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

 
อัตลักษณในมมุมองของผูเขาชม โบราณวัตถุ ศลิปวัตถ ุ

Mean(คาเฉล่ีย) ความหมาย 
1.ลูกปดและตางหูเปลือกหอย 2.79 ปานกลาง 
2.ใบเสมาหินทรายพิมพาพลิาป 4.79 มากที่สุด 
3.ใบเสมาหินทรายกุลาวกชาดก 3.36 ปานกลาง 
4.พระพิมพดนิเผาปางสมาธิ 2.79 ปานกลาง 
5.พระพิมพดนิเผาปางยมก
ปาฏิหาริย 

 
2.64 

 
ปานกลาง 

6.พระพิมพดนิเผาปางแสดง
ธรรม 

 
3.71 

 
มาก 

7.พระวัชรธร 3.71 มาก 
8.ศิลาจารึกกูแกว 3 ปานกลาง 
9.พระพุทธรูปนาคปรก 3.07 ปานกลาง 
10.พระศิวะหรือทวารบาล 
(นนทิเกศวร) 

 
3 

 
ปานกลาง 

11.พระพุทธรูปปางมารวิชัย 2.64 ปานกลาง 
12. ตราประทับประจําตําแหนง
ของ พระนครศรีบริรักษ (อิน) 

 
2.93 

 
ปานกลาง 

13.เสื้อของพระนครศรีบริรักษ 2.79 ปานกลาง 
14.ตูพระธรรมลายรดน้ํา 2.43 นอย 

 
 อัตลักษณพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน ในมุมมองของลูกจาง

เอกชน /ราชการ/รัฐวิสาหกิจ สวนใหญมีระดับมุมมองของอัตลักษณพิพิธภัณฑของโบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุแตละชิ้นมีระดับที่คอนขางสูง คือ มีระดับอัตลักษณพิพิธภัณฑตั้งแตปานกลางถึงมากที่สุด 
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และโบราณวัตถุช้ินที่เปนใบเสมาหินทรายพิมพาพิลาปเปนใบเสมาที่มีระดับความเปนอัตลักษณ
พิพิธภัณฑมากที่สุดเพียงชิ้นเดียว 

 
ตารางที่ 7 อัตลักษณพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนสวนของอาชีพรับจางทั่วไป/   
              คาขาย 

 
อัตลักษณในมมุมองของผูเขาชม โบราณวัตถุ ศลิปวัตถ ุ

Mean(คาเฉล่ีย) ความหมาย 
1.ลูกปดและตางหูเปลือกหอย 3.3 ปานกลาง 
2.ใบเสมาหินทรายพิมพาพลิาป 4.4 มากที่สุด 
3.ใบเสมาหินทรายกุลาวก
ชาดก 

3 ปานกลาง 

4.พระพิมพดนิเผาปางสมาธิ 2.8 ปานกลาง 

5.พระพิมพดนิเผาปางยมก
ปาฏิหาริย 

 
3 

 
ปานกลาง 

6.พระพิมพดนิเผาปางแสดง
ธรรม 

 
3 

 
ปานกลาง 

7.พระวัชรธร 3.8 มาก 

8.ศิลาจารึกกูแกว 2.6 นอย 

9.พระพุทธรูปนาคปรก 3.1 ปานกลาง 

10.พระศิวะหรือทวารบาล 
(นนทิเกศวร) 

 
3.6 

 
มาก 

11.พระพุทธรูปปางมารวิชัย 3.3 ปานกลาง 

12. ตราประทับประจําตําแหนง
ของ พระนครศรีบริรักษ (อิน) 

 
2.8 

 
ปานกลาง 

13.เสื้อของพระนครศรีบริรักษ 2.9 ปานกลาง 

14.ตูพระธรรมลายรดน้ํา 3 ปานกลาง 
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 อัตลักษณพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนในมุมมองของอาชีพ
รับจางทั่วไป /คาขายนั้นสวนใหญมีระดับของอัตลักษณพิพิธภัณฑในระดับคอนขางสูง คือ มี
ระดับอัตลักษณพิพิธภัณฑปานกลางถึงมากที่สุด และใบเสมาหินทรายพิมพาพิลาปเปนโบราณวัตถุ
ที่มีระดับความเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑมากที่สุดเพียงชิ้นเดียว 

 
ตารางที่ 8 อัตลักษณพิพิธภัณฑ ของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนสวนของอาชีพอ่ืนๆ 
 

อัตลักษณในมมุมองของผูเขาชม โบราณวัตถุ ศลิปวัตถ ุ

Mean(คาเฉล่ีย) ความหมาย 
1.ลูกปดและตางหูเปลือกหอย 2.83 ปานกลาง 
2.ใบเสมาหินทรายพิมพาพลิาป 4.5 มากที่สุด 
3.ใบเสมาหินทรายกุลาวกชาดก 3.17 ปานกลาง 
4.พระพิมพดนิเผาปางสมาธิ 3.33 ปานกลาง 
5.พระพิมพดนิเผาปางยมก
ปาฏิหาริย 

 
3.5 

 
มาก 

6.พระพิมพดนิเผาปางแสดง
ธรรม 

3.67 มาก 

7.พระวัชรธร 4.33 มากที่สุด 
8.ศิลาจารึกกูแกว 3.17 ปานกลาง 
9.พระพุทธรูปนาคปรก 4 มาก 
10.พระศิวะหรือทวารบาล 
(นนทิเกศวร) 

 
4.33 

 
มากที่สุด 

11.พระพุทธรูปปางมารวิชัย 3.83 มาก 
12. ตราประทับประจําตําแหนง
ของ พระนครศรีบริรักษ (อิน) 

 
2.83 

 
ปานกลาง 

13.เสื้อของพระนครศรีบริรักษ 3 ปานกลาง 
14.ตูพระธรรมลายรดน้ํา 3.5 มาก 

 
 อัตลักษณพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนในมุมมองของอาชีพอ่ืนๆ 

ระดับความเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑอยูในระดับคอนขางสูง คือ ระดับความเปนอัตลักษณ
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พิพิธภัณฑปานกลางถึงมากที่สุด โดยมีโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุทั้งสิ้นสามชิ้นที่มีระดับความเปนอัต
ลักษณพิพิธภัณฑมากที่สุด คือ ใบเสมาหินทรายพิมพาพิลาป พระวัชรธร และพระศิวะหรือทวาร
บาล (นนทิเกศวร)  

 กลุมท่ี 2 คือกลุมนักโบราณคดีจากสํานักศิลปากรที่ 9 จังหวัดขอนแกน จํานวน 2 คน 
ไดขอมูลจากการเก็บขอมูลโดยการสํารวจแบบสอบถาม ดังนี้ 

 
ตารางที่ 9 อัตลักษณพิพิธภัณฑ ของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนสวนของนักโบราณคดี 

 
อัตลักษณในมมุมองของนักโบราณคด ีโบราณวัตถุ ศลิปวัตถ ุ

Mean(คาเฉล่ีย) ความหมาย 
1.ลูกปดและตางหูเปลือกหอย 2 นอย 
2.ใบเสมาหินทรายพิมพาพลิาป 5 มากที่สุด 
3.ใบเสมาหินทรายกุลาวกชาดก 2 นอย 
4.พระพิมพดนิเผาปางสมาธิ 4 มาก 
5.พระพิมพดนิเผาปางยมก
ปาฏิหาริย 

 
3.5 

 
มาก 

6.พระพิมพดนิเผาปางแสดง
ธรรม 

 
4 

 
มาก 

7.พระวัชรธร 3 ปานกลาง 
8.ศิลาจารึกกูแกว 3 ปานกลาง 
9.พระพุทธรูปนาคปรก 2 นอย 
10.พระศิวะหรือทวารบาล 
(นนทิเกศวร) 

 
2 

 
นอย 

11.พระพุทธรูปปางมารวิชัย 2 นอย 
12. ตราประทับประจําตําแหนง
ของ พระนครศรีบริรักษ (อิน) 

 
2.5 

 
นอย 

13.เสื้อของพระนครศรีบริรักษ 2.5 นอย 
14.ตูพระธรรมลายรดน้ํา 2.5 นอย 
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 อัตลักษณพพิธิภัณฑของพพิิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนในมุมมองของตัวแทนนัก
โบราณคดีสํานักศิลปากรที่ 9 จังหวดัขอนแกน มีมุมมองระดับความเปนอัตลักษณพพิิธภัณฑใน
ระดับคอนขางต่ํา คือ ระดับความเปนอัตลักษณพพิิธภัณฑปานกลางถึงนอย โดยมใีบเสมาหินทราย 
จําหลัก พิมพาพิลาป เปนโบราณวัตถุช้ินเดยีวที่มีระดับความเปนอัตลักษณพพิิธภัณฑมากที่สุด 

 กลุมท่ี 3 คือกลุมบุคลากรภายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนจํานวน 10 คนได
ขอมูลจากการเก็บขอมูลโดยการสํารวจแบบสอบถาม ดังนี้ 

 
ตารางที่ 10 อัตลักษณพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติขอนแกน สวนของบุคลากรภายใน 
                พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน 

 
อัตลักษณในมมุมองของผูเขาชม โบราณวัตถุ ศลิปวัตถ ุ

Mean(คาเฉล่ีย) ความหมาย 
1.ลูกปดและตางหูเปลือกหอย 2.75 ปานกลาง 
2.ใบเสมาหินทรายพิมพาพลิาป 4.75 มากที่สุด 
3.ใบเสมาหินทรายกุลาวกชาดก 3.9 มาก 
4.พระพิมพดนิเผาปางสมาธิ 3 ปานกลาง 
5.พระพิมพดนิเผาปางยมก
ปาฏิหาริย 

 
3 

 
ปานกลาง 

6.พระพิมพดนิเผาปางแสดง
ธรรม 

 
3.3 

 
ปานกลาง 

7.พระวัชรธร 3.25 ปานกลาง 
8.ศิลาจารึกกูแกว 2.85 ปานกลาง 
9.พระพุทธรูปนาคปรก 3.15 ปานกลาง 
10.พระศิวะหรือทวารบาล 
(นนทิเกศวร) 

 
3.1 

 
ปานกลาง 

11.พระพุทธรูปปางมารวิชัย 3.1 ปานกลาง 
12. ตราประทับประจําตําแหนง
ของ พระนครศรีบริรักษ (อิน) 

 
2.9 

 
ปานกลาง 

13.เสื้อของพระนครศรีบริรักษ 2.75 ปานกลาง 
14.ตูพระธรรมลายรดน้ํา 2.65 ปานกลาง 
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 อัตลักษณพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนในมุมมองของบุคลากร
ภายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนมีมุมมองระดับความเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑในระดับ
คอนขางสูง คือ มีระดับความเปนอัตลักษณปานกลางถึงมากที่สุด และมีใบเสมาหินทรายพิมพา
พิลาปเปนโบราณวัตถุที่มีระดับความเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑมากที่สุดเพียงชิ้นเดียว 

 สรุปภาพรวมของการเก็บแบบสอบถาม 
 จากขอมูลที่เก็บจากการสํารวจแบบสอบถาม แบงออกเปนสามกลุม คือกลุมที่ 1 ขอมูล

ที่ไดจากการเก็บแบบสอบถามของผูเขาชมจํานวน 397 คน ซ่ึงเปนตัวแทนของผูเขาชม
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนในระยะเวลา 1 ป จากการเก็บขอมูลเพื่อคนหาอัตลักษณ
พิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน ขอมูลท่ีไดแสดงใหเห็นวาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
ทั้งหมดที่เปนตัวแทนของโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน
นั้น ในมุมมองของผูเขาชมมีมุมมองระดับความเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑในระดับคอนขางสูง คือ มี
มุมมองระดับความเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑปานกลางถึงมากที่สุด และใบเสมาหินทรายพิมพา
พิลาป มีระดับความเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑมากที่สุดเพียงชิ้นเดียว 

 หากแยกการวิเคราะหตามกลุมอาชีพของผูเขาชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติขอนแกน 
ในสวนของอาชีพนักเรียน/นักศึกษา ลูกจางเอกชน /ราชการ/รัฐวิสาหกิจ อาชีพรับจางทั่วไป /คาขาย 
และอาชีพอ่ืนๆนั้นมีมุมมองระดับความเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑในระดับคอนขางสูงเชนกัน คือ
มุมมองระดับความเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑปานกลางถึงมากที่สุด แมวาจะมีกลุมขาราชการ /
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จะมีมุมมองระดับความเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑที่มีระดับคอนขางต่ํา คือ
มุมมองระดับความเปนอัตลักษณนอยที่สุดถึงปานกลาง แตจากแนวโนมสวนใหญนั้นใบเสมาหิน
ทรายพิมพาพิลาป ถือเปนโบราณวัตถุเพียงชิ้นเดียวที่ไดมุมมองระดับความเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑ
มากที่สุดในทุกกลุมอาชีพ 

 กลุมที่ 2 เปนขอมูลที่ไดจากการเก็บแบบสอบถามจากนักโบราณคดีสํานักศิลปากรที่ 9 
จังหวัดขอนแกน จํานวน 2 คนซึ่งถือเปนตัวแทนของกลุมนักโบราณคดีสํานักศิลปากรที่ 9 จังหวัด
ขอนแกน อัตลักษณพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติขอนแกนในมุมมองของตัวแทนนัก
โบราณคดี มีมุมมองระดับความเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑสวนใหญในระดับคอนขางต่ํา คือ มุมมอง
ระดับความเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑปานกลางถึงนอย โดยมีใบเสมาหินทราย จําหลัก พิมพาพิลาป 
เปนโบราณวัตถุช้ินเดียวที่มีระดับความเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑมากที่สุด 

 กลุมที่ 3 เปนขอมูลท่ีไดเก็บแบบสอบถามจากบุคคลากรภายในพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ ขอนแกนจํานวน 10 คน ซ่ึงถือวาเปนตัวแทนของบุคลากรภายในของพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติขอนแกน อัตลักษณพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนในมุมมองของ
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บุคลากรภายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนมีมุมมองระดับความเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑใน
ระดับคอนขางสูง คือ มีระดับความเปนอัตลักษณปานกลางถึงมากที่สุด และมีใบเสมาหินทราย
พิมพาพิลาปเปนโบราณวัตถุที่มีระดับความเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑมากที่สุดเพียงชิ้นเดียว เชนกัน 

 
2. ทัศนะในเรื่องอัตลักษณพิพิธภัณฑ และอัตลักษณพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
ขอนแกน ของกลุมผูทรงคุณวุฒิและนักวิชาการดานพิพิธภัณฑ โบราณคดี และประวัติศาสตรศิลปะ 
รวมทั้งนักวิชาการภายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน 

 ผูมีสวนเกี่ยวของในการศึกษาอัตลักษณพิพิธภัณฑ  อัตลักษณพิพิธภัณฑของ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติขอนแกน ในครั้งนี้ผูศึกษาทําการศึกษาผูทรงคุณวุฒิและนักวิชาการดาน
พิพิธภัณฑ โบราณคดี และประวัติศาสตรศิลปะ กลุมบุคลากรและนักวิชาการภายใน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน เปนการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ โดยมีประเด็นคําถาม
หลักในการสัมภาษณ ดังนี้ 

 1. ความหมาย ความเขาใจเกี่ยวกับอัตลักษณพิพิธภัณฑ 
 2. สภาพปจจุบันและสภาพปญหาของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนในปจจุบัน 
 3. อัตลักษณพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน 
 

นายกานต รับสมบัติ เจาหนาท่ีภัณฑารักษ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน (สัมภาษณเมื่อวันที่ 
29 มกราคม 2553) 

 จากการสัมภาษณคุณกานต รับสมบัติ เจาหนาที่ภัณฑารักษ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
ขอนแกนเกี่ยวกับพิพิธภัณฑในปจจุบัน กลาววา 

 “พิพิธภัณฑในปจจุบันมีหนาที่หลากหลาย มากมายขึ้นจากเมื่อกอนที่เปนเพียงที่เก็บ
รักษา อนุรักษ โบราณวัตถุและศิลปวัตถุเทานั้น แตในปจจุบันมีการนําเอาโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ
ออกมาใหประชาชนไดศึกษามากขึ้น ไมวาจะเปนแหลงเรียนรู การเรียนรูวัฒนธรรมทองถ่ิน สนอง
ตอพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542” 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 1 มาตรา 8 มีเนื้อหาวาดวย
การจัดการศึกษาดังนี้  

 1. เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน  
 2. ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  
 3. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง 
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 คุณกานตกลาวถึงอัตลักษณวา อัตลักษณ คือ เอกลักษณของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และมองอัต
ลักษณพิพิธภัณฑวา “อัตลักษณพิพิธภัณฑถือวาเปนเรื่องของแนวทางในการจัดแสดงของแตละ
พื้นที่/ทองที่ วาจะสื่อการจัดแสดงออกเปนแนวใด ยกสิ่งจัดแสดงใดเปนเอกลักษณเดนของแตละ
พิพธิภัณฑ”  

 และกลาวถึงการจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานขอนแกน เปนการจัดแสดงโบราณวัตถุ
และศิลปวัตถุในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน แยกตามยุคสมัยในประวัติศาสตรไทย 

 อัตลักษณพิพิธภัณฑพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  ขอนแกน  นายกานตกลาวว า
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน เปนพิพิธภัณฑศูนยกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ที่จัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อัตลักษณพิพิธภัณฑ
คือ โบราณวัตถุและศิลปวัตถุสมัยทวารวดี ใบเสมาหินทรายพิมพาพิลาป พระพิมพเมืองฟาแดดสง
ยาง จังหวัดกาฬสินธุ พระพิมพกรุนาดูน จังหวัดมหาสาคาม และศิลปะสมัยลานชาง หากจะ
กลาวถึงอัตลักษณพิพิธภัณฑที่เปนของจังหวัดขอนแกน นาจะเปนศิลปกรรมสิมอีสาน ฮูปแตม ซ่ึง
สวนใหญมักจะเขียนเรื่องราวของสังขศิลปชัย (นิทานพื้นบานของอีสาน) 

 ฮูปแตม หรือภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนประดับบนฝาผนังทั้งดานนอกและดานใน
สิมมักเขียนเรื่องชาดก พุทธประวัติ วรรณกรรมพื้นบานเรื่องที่นิยม คือ สินไซ (สังขศิลปชัย) (สํานัก
โบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 2543: 64) 

 
นางสาวอัจฉรา แข็งสาริกิจ ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน (สัมภาษณเมื่อวันที่ 29 
มกราคม 2553) 

 เมื่อผูศึกษาไดถามคําถามถึงบทบาทหนาที่ของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน 
สภาพปจจุบันและสภาพปญหาที่พบ ผอ.อัจฉรา แข็งสาริกิจ ไดกลาวถึงบทบาทหนาที่ของ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนในปจจุบัน มีอยู 2 ดาน คือ 

 1. บทบาทดานวิชาการ การเผยแพร งานในดานโบราณคดี ประวัติศาสตร และ
ประวัติศาสตรศิลปะ ทั้งหมดของสํานักศิลปากรที่ 9 จังหวัดขอนแกน 

 2. การศึกษาดานชาติพันธุ ดานมานุษยวิทยา ชนกลุมนอยในประเทศไทย 
 ปญหาที่พบในการจัดการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน คือ นิทรรศการที่มีอยูไม

ทันสมัย ยังคงใชมาตรฐานเดิมในการจัดนิทรรศการ โดยจัดแสดงในดานประวัติศาสตรศิลปะเปน
สวนใหญ และกลาวถึงรูปแบบของพิพิธภัณฑที่อยากใหมีการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
ขอนแกนเปนพิพิธภัณฑที่มีความเปนตัวตนของคนอีสานตอนบนในอดีตเชื่อมโยงมาถึงปจจุบันให
มีเอกลักษณที่เปนรูปธรรม 
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 ผอ.อัจฉรา กลาวถึง อัตลักษณพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนวา
เปนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุสมัยทวารวดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งมีความเกี่ยวของ
กับพระพุทธศาสนา จิตวิญญาณ ความเชื่อ ความเรียบงายของคนในทองถ่ินอีสาน 

 
ดร.พิสิฐ เจริญวงศ ผูอํานวยการศูนยภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป (SPAFA) (สัมภาษณเมื่อ
วันที่ 2 กุมภาพันธ 2553) 

 เมื่อผูศึกษาถามคําถามเกี่ยวกับ อัตลักษณพิพิธภัณฑและอัตลักษณพิพิธภัณฑของ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน ดร.พิสิฐ เจริญวงศ ไดกลาวถึงทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องนี้วา 

 “คําวา อัตลักษณพิพิธภัณฑ นั้นคือ ตัวตนของพิพิธภัณฑ ความพิเศษ ที่เฉพาะตัว ไมมี
ใครเหมือน (ในทางที่ดี) ในบางพิพิธภัณฑอาจจะมีวัตถุจัดแสดงชนิดเดียวกันแตอาจจะมีการจัด
แสดงเรื่องราวที่แตกตางกัน ของที่มีคุณคาไมจําเปนตองเกาแกก็ได”  

  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนนั้นเริ่มตนมาจากการเปนพิพิธภัณฑสถานสวน
ภูมิภาค เนื่องจากกรมศิลปากร มีนโยบายจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแหงชาติในสวนภูมิภาคขึ้น เพื่อให
เปนที่รวบรวม สงวนรักษาและจัดแสดงศิลปวัตถุ โบราณวัตถุซ่ึงเปนสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ
อยางนอยภาคละ 1 แหง ในจังหวัดใดที่มีโบราณสถานและไดพบศิลปวัตถุ จํานวนมาก สมควร
จัดตั้งพิพิธภัณฑสถาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หนวยศิลปากรที่ 7 (ขณะนั้น) อยูที่
จังหวัดขอนแกน ซ่ึงเปนจังหวัดใหญมีสวนราชการตางๆจํานวนมาก รวมทั้งมหาวิทยาลัยตั้งอยู กรม
ศิลปากรจึงไดสรางพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน (สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ 2543: 7) ที่จังหวัดขอนแกน เพื่อรวบรวม สงวนรักษาและจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 
ซ่ึงพบในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

 จากหลักการและเหตุผลในการกอตั้งพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน เร่ิมตนจาก
ก า ร เ ป นพิ พิ ธ ภัณฑสถ านแห ง ช าติ ส ว นภู มิ ภ า คที่ เ ป น ตั ว แทนของวั ฒนธร รมภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทําใหในปจจุบันนั้นพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนยังคงมี
ภาพพจนที่เปนพิพิธภัณฑสถานสวนภูมิภาค ที่เปนตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอยู 

 
นางสมลักษณ เจริญพจน อดีตผูอํานวยการสํานักพิพิธภณัฑสถานแหงชาติ กรมศิลปากร 
(สัมภาษณเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2553) 

 คุณสมลักษณ เจริญพจน กลาวถึงบทบาทหนาที่ของพิพธิภัณฑและสภาพปญหาของ
พิพิธภัณฑในปจจุบัน วา 
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 “พิพิธภัณฑ คือ สถานที่รวบรวมหลักฐานและเรื่องราวของมนุษยและสิ่งแวดลอม 
เพื่อใหไดมาซึ่งความเปนมาของบุคคล ซ่ึงตัวพิพิธภัณฑไดเกิดขึ้นจากความอยากรูอยากเห็นของ
มนุษย การเกิดพิพิธภัณฑในประเทศไทยสมัยแรกนั้น เพื่อใหรับรูเร่ืองราวประวัติศาสตรของ
ประเทศไทย (เนนในดานประวัติศาสตรศิลปะ) ทําใหขาดการศึกษาคนควา วิจัยทางดานโบราณคดี 
ขาดเรื่องราวในดานประวัติศาสตรทองถิ่นที่ทําใหเกิดความเชื่อมโยงกันระหวางคนในชุมชนและ
เร่ืองราวในประวัติศาสตร ทําใหการจัดการพิพิธภัณฑในยุคหลังนั้นไดมีการลดเนื้อหาในสวนของ
ประวัติศาสตรชาติไทยลง” 

 คุณสมลักษณ เจริญพจน กลาวถึงปญหาของพิพิธภัณฑไทยในปจจุบัน ดังนี้ 
 1. ขาดการวิจัยและพัฒนางานดานพิพิธภัณฑ และการพัฒนางานดานวิชาการของ

ภัณฑารักษ ขาดเนื้อหาและเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตรทองถ่ินทําใหขาดความเชื่อมโยงระหวาง
คนในชุมชนกับเรื่องราวของประวัติศาสตร 

 2. พิพิธภัณฑในปจจุบันยังคงรูปแบบดั้งเดิม 
 3. ผูบริหารขาดความทันสมัย ขาดวิสัยทัศนในการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาพิพิธภัณฑ 
 เมื่อผูศึกษาไดถามคําถามเกี่ยวกับอัตลักษณพิพิธภัณฑ คุณสมลักษณไดใหความเห็นวา 

“อัตลักษณพิพิธภัณฑ คือ ความเปนตัวตนของพิพิธภัณฑ ความโดดเดนและเฉพาะตัว โดยขึน้อยูกบั
พิพิธภัณฑในแตละที่นั้นจะนําเสนอสิ่งใดเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑก็ได รวมถึงอัตลักษณพิพิธภัณฑ
สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไดตามระยะเวลา และความเหมาะสม” 
ผศ.ชลิต ชัยครรชิต ผูอํานวยการสํานักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน (สัมภาษณเมื่อวันที่ 3 
มีนาคม 2553) 

 ผศ.ชลิต ชัยครรชิต มีทัศนคติเกี่ยวกับพิพิธภัณฑวา “พิพิธภัณฑ หรือ Museum มีความ
หลากหลายในแตละมุมมอง ในมุมมองแบบเกา พิพิธภัณฑ เปนคลังเก็บของเกาที่ไมเคยมีการ
เปลี่ยนแปลงจากรูปแบบเดิม ที่นํารูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑมากจาก Louvre Museum, British 
Museum ในมุมมองปจจุบันนั้น พิพิธภัณฑถือเปนแหลงการเรียนรูนอกระบบ และเปนแหลงการ
เรียนรูที่สามารถใหความรูกับผูเขาชมไดในเวลาที่ส้ันที่สุด” 

 “หนาที่ของพิพิธภัณฑในการเปนแหลงเรียนรูนั้น คือ การศึกษาและวิจัยทั้งในรูปของ
นามธรรม และรูปธรรม แลวนําเสนอออกมาเปนองคความรู”   

 เมื่อกลาวถึงอัตลักษณพิพิธภัณฑ “อัตลักษณพิพิธภัณฑเปนการคนหาความเปนตัวตน 
ความโดดเดนของพิพิธภัณฑแตละแหง” 

 ผูศึกษาถามคําถามเกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน ผศ.ชลิต ชัยครรชิต 
กลาววา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



107 

 “พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน มาจากแนวความคิดเดิม คือ การเก็บรวบรวม
โบราณวัตถุ นําเสนอหลักฐานมรดกวัฒนธรรมของชาติออกมาในมุมมองของประวัติศาสตรรัฐชาติ 
เกี่ยวกับวิวัฒนาการของรัฐชาติ  และยังขาดนักวิชาการดานการสืบหาและคนควา  ทําให
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน เปรียบเสมือนแบบจําลองของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระ
นคร” ขอดอยที่เปนขอเสียเปรียบของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนนั้นคือ  

 1. ในการจัดแสดงนั้นขาดสิ่งของที่สามารถจับตองได 
 2. ระบบบริหารงานที่ตองยึดติดกับสวนกลาง 
 

รศ.สุรพล นาถะพินธุ อาจารยประจํา ภาควิชาโบราณคดี  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(สัมภาษณวันที่ 1 กันยายน 2553) 

 เมื่อผูศึกษาไดตั้งคําถามเกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนและอัตลักษณของ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน รศ.สุรพล นาถะพินธุ ไดกลาววา 

 “พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน ถือเปนพิพิธภัณฑประเภทประวัติศาสตร
โบราณคดี ซ่ึงมีใบเสมาหินจําหลักพิมพาพิลาป และใบเสมาของเมืองฟาแดดสงยาง เปนเอกลักษณ
ที่โดดเดนของพิพิธภัณฑ รองลงมาคือพระพิมพของนาดูน จังหวัดมหาสารคามและพระพิมพของ
เมืองฟาแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ ซ่ึงพระพิมพนาดูนนั้นจะพบและมีจํานวนมากกวาพระพิมพที่
พบในเมืองฟาแดดสงยาง ซ่ึงเรื่องเกี่ยวกับใบเสมาและพระพิมพ รวมทั้งประวัติศาสตรวัฒนธรรม
อีสาน ทําใหอีสานเหนือเปนเมืองศูนยกลางตั้งมั่นของพระพุทธศาสนายุคแรกเริ่ม  

 นอกจากนั้นยังมีแหลงโบราณคดีโนนนกทา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ซ่ึงเปน
แหลงโบราณคดีที่สําคัญของจังหวัดขอนแกน และเปนแหลงโบราณคดีที่มีความเกี่ยวเนื่องกับแหลง
โบราณคดีบานเชียง จังหวัดอุดรธานี ถือเปนแหลงที่คานทฤษฎีการเพาะปลูกขาว เล้ียงสัตว และการ
ใชโลหะของสากลที่มองวา ประเทศไทยหรือประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต เร่ิมมีการปลูก
ขาวไมเกิน 2500 ปซ่ึงแหลงโบราณคดีโนนนกทามีหลักฐานวามีการเพราะปลูกขาวมากวา 4000-
5000 ปมาแลว ในการใชโลหะนั้น มีหลักฐานวามีการใชสําริดมากวา 4000-5000 ปกอนที่จะใช
เหล็กหลังจากนั้นอีกเปนพันๆป ซ่ึงคานกับทฤษฎีสากลที่กลาววาประเทศไทยหรือประเทศในแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใตมีการใชเหล็กและสําริดพรอมกันเมื่อ 2500 ปที่ผานมา ซ่ึงการใชเหล็กและ
สําริดพรอมกันนั้นมีนัยวาวัฒนธรรมมีความลาหลังมากกวาชาติตะวันตก จากการขุดคนแหลง
โบราณคดีโนนนกทานั้นเปนจุดเริ่มตนในการใหความสําคัญกับงานโบราณคดีของประเทศไทย 
และตามมาดวยการขุดคนแหลงโบราณคดีบานเชียง ซ่ึงสนับสนุนหลักฐานของแหลงโบราณคดี
โนนนกทา แตเนื่องจากรายละเอียดและองคความรูของโนนนกทานั้นยังไมสมบูรณ ดั้งนั้นจึงควรมี
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การศึกษา เรียนรู จัดการองคความรูใหเหมาะสมกอนจึงจะสามารถพัฒนาองคความรูของแหลง
โบราณคดีโนนนกทาเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน” 

 
รศ .ดร .ศักดิ์ชัย  สายสิงห  อาจารยประจํา  ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ   คณะโบราณคดี  
มหาวิทยาลัยศิลปากร (สัมภาษณวันที่ 1 กันยายน 2553) 

 ผูศึกษาไดตั้งคําถามเกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนและอัตลักษณของ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน รศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห มีทัศนคติดังนี้ 

 “จังหวัดขอนแกนเปนจังหวัดที่ไมมีความเกาแกมากนัก หากจะมองถึงอัตลักษณ
พิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนซ่ึงถือเปนพิพิธภัณฑสวนภูมิภาค ใบเสมาที่พบ
ในภาคอีสานถือวาเปนอัตลักษณที่โดดเดน ในรายละเอียดไมวาจะเปนดานศิลปกรรม คติการสราง 
การแพรหลาย ลักษณะการปก ฯลฯ ซ่ึงเมืองโบราณฟาแดดสงยางถือเปนแหลงโบราณสถานที่มี
ความสําคัญในเรื่องนี้อยูมาก การหาอัตลักษณคือการหาจุดขาย ควรจัดองคความรูใหพิพิธภัณฑเปน
แหลงเรียนรูของเสมาอีสาน มีเสนทางศึกษาเกี่ยวกับเสมาอีสานในแหลงที่มีใบเสมาอีสานที่ยังมี
เสมาปกอยู และอยูในสภาพที่สมบูรณ เชนที่ ภูพระบาท อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี วัดโนนศิลา 
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน เปนตน 

 นอกจากนั้นพระพิมพเมืองฟาแดดสงยางและพระพิมพนาดูน ก็ถือเปนอัตลักษณที่โดด
เดนของ      อิสานเหนือทั้งในเรื่องของรูปแบบศิลปกรรม รูปรางแบบพระแผง หรือแบบพระเลา
เร่ือง(มักจะฝงไวใตฐานเจดียเพื่อเปนการเผยแพรพระพุทธศาสนา) นอกจากนี้ยังมีพระสลักบนหนา
ผา พระนอน ซ่ึงถือเปนศิลปะทวารวดีอีสานที่สําคัญ”  

 
อาจารยเพ็ญพรรณ เจริญพร อาจารยประจํา ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (สัมภาษณวันที่ 31 สิงหาคม 2553) 

 ผูศึกษาตั้งคําถามเกี่ยวกับ อัตลักษณพิพิธภัณฑและการจัดการอัตลักษณพิพิธภัณฑ ซ่ึง
อาจารยเพ็ญพรรณ เจริญพร ไดมีทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดังนี้ 

 “ประโยชนในการคนหาอัตลักษณพิพิธภัณฑ ถือเปนการประชาสัมพันธพิพิธภัณฑได
เปนอยางดี อัตลักษณพิพิธภัณฑเองตองตอบสนองความตองการของผูเขาชม ที่มีความตองการที่จะ
เขาชมสิ่งที่มีความเฉพาะตัว หาชมไดเฉพาะพิพิธภัณฑนี้เทานั้น(The one only) และอัตลักษณ
พิพิธภัณฑอาจจะไมใชส่ิงของเพียงชิ้นเดียว อาจเปนกลุมโบราณวัตถุหรือวัฒนธรรม กลุมของการ
จัดแสดง ซ่ึงนาจะมีความเปนนามธรรมมากกวารูปธรรมและพิพิธภัณฑควรจะจัดแสดงอัตลักษณ
พิพิธภัณฑใหมีความโดดเดน เดนชัดขึ้น” 
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ดร.ไพโรจน เพชรสังหาร วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ ผูเชี่ยวชาญใบเสมาอีสานเมืองฟาแดดสงยาง 
(สัมภาษณวันที่ 2 กันยายน 2553) 
 ดร.ไพโรจน เพชรสังหาร กลาวถึง ความเชื่อ ปรัชญาธรรม รูปแบบ ความหมายและ
พัฒนาการของใบเสมาหินในเมืองฟาแดดสงยางวา 
 “ในบริเวณเมืองฟาแดดสงยาง และพื้นที่ทั่วไปในเขตจังหวัดกาฬสินธุ พบเสมาหินซึ่ง
เปนโบราณวัตถุที่มีลักษณะรูปแบบแตกตางกันอยูหลายประเภทจากการศึกษาเสมาหินจํานวน 432 
หลัก ตามความเชื่อ รูปแบบ สัญลักษณ ที่แสดงปรากฏในเสมาหินอีสานซึ่งเกิดจากคลื่นของ
พระพุทธศาสนานิกายตางๆ ในอินเดียแพรกระจายเขาสูดินแดนสุวรรณภูมิ สงผลใหชุมชนโบราณ
ปรับปรนรับวัฒนธรรมดังกลาวตามขีดความสามารถของภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชน และ
พัฒนาการโดยลําดับ ดังนี้ ระยะที่ 1 รูปแบบของเสมาหินในระยะแรกสลักเปนทรงแทงสี่เหล่ียม
ดานเทาแทนหลักธรรมอริยสัจ 4 ซ่ึงเปนคติของฝายเถรวาท ระยะที่ 2 พุทธศาสนาฝายมหายานได
เผยแพรเขาสูดินแดนสุวรรณภูมิและภาคอีสาน รูปเคารพแทนหลักธรรม ไดปรับเปลี่ยนมาเปน
รูปทรงแทงแปดเหลี่ยมดานเทาหมายถึงมรรค 8 ระยะที่ 3 สลักเปนแผนหินรูปทรงแบนปลายโคง
มนคลายกลีบบัวหรือใบหอกไมมีเครื่องหมายใดๆหมายถึง สภาวะ “ศูนยตา” ของนิกาย “ศูน
ยวาท” ระยะที่ 4 สลักเปนแผนหินขนาดใหญรูปทรงแบนปลายโคงมนตรงกลางของเสมาหินสลัก
เปนรูปสันเสนตรงปลายเรียวแหลมตามปรัชญาธรรมนิกาย “โยคาจาร” ระยะที่ 5 เสมาหินได
ปรับเปลี่ยนเสนตรงกลางเสมาหินดานลางเปนรูปสถูปหรือหมอน้ํา หมายถึงปรัชญาธรรมนิกาย 
“จิตอมตวาท” ระยะที่ 6 เสมาหินเปลี่ยนแปลงรูปแบบจาก “สัญลักษณ” อันเปนปรัชญาธรรมเดิม
มาเปน “เครื่องหมาย” หรือ “เรื่องเลา” สลักเปนภาพเลาเรื่องเกี่ยวกับชาดกหรือพุทธประวัติ ตาม
ปรัชญาธรรมนิกาย “ตันตรยาน” หรือ “มนตรยาน” 
 เมื่อผูศึกษาตั้งคําถามเกี่ยวกับการจัดการใบเสมาที่คนพบในเมืองฟาแดดสงยางที่ทําการ
จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติขอนแกน วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ กลาววา “ใบเสมาของ
เมืองฟาแดดสงยางที่จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติขอนแกนนั้น ทางจังหวัดกาฬสินธุเห็น
วาเปนเรื่องที่เหมาะสมอยูแลว เนื่องจากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนถือเปนพิพิธภัณฑสวน
ภูมิภาคที่จัดแสดงโบราณวัตถุเกี่ยวกับของภาคอีสานตอนบน และทางจังหวัดกาฬสินธุนั้นยังไมมี
ศักยภาพเพียงพอที่จะจัดการโบราณวัตถุกลุมนั้นไดอยางเหมาะสม” 
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นายอนันต ชูโชติ ผูอํานวยการสํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรมศิลปากร (สัมภาษณวันที่ 18 
มกราคม 2554) 
 ผูศึกษาตั้งคําถามเกี่ยวปญหาการจัดการพิพิธภัณฑสถานในปจจุบัน ผอ.อนันต ชูโชติ
กลาววา “ในการหาปญหาของพิพิธภัณฑสถานในปจจุบัน จะตองเขาใจพื้นฐานวาปญหามาจาก
อะไร พิพิธภัณฑสถานไมไดรับความสนใจทําใหมีคนเขาชมพิพิธภัณฑนอย ประเด็นของปญหา
ดังกลาวสามารถแยกออกเปน 2 ปจจัยคือ 1.ปจจัยภายใน 2.ปจจัยภายนอก 
 ปจจัยภายใน สามารถแบงออกไดหลายปจจัยเชน การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑไม
นาสนใจ การจัดแสดงมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนนอย ปญหาเหลานี้เกิดมาจากการที่จะปรับเปลี่ยน
นิทรรศการถาวรนั้นเปนเรื่องยากและใชเงินคอนขางเยอะ ซ่ึงเรื่องราวของนิทรรศการที่จัดแสดงใน
พิพิธภัณฑอาจนาสนใจเมื่อ 15 ปกอนแตในปจจุบันนั้นเรื่องราวอาจไมนาสนใจแลว ปญหาอีกอยาง
หนึ่งคือในเมื่อนิทรรศการถาวรเปลี่ยนแปลงนอย ก็ควรจะมีการจัดนิทรรศการพิเศษหรือกิจกรรม
พิเศษซ่ึงใชตนทุนนอยกวาแตทางพิพิธภัณฑเองก็มีการจัดนิทรรศการพิเศษหรือกิจกรรมพิเศษนอย
อีกเชนกัน 
 ปจจัยภายนอก ปจจัยภายนอกไดแก 1.)งบประมาณ 2.)คนไทยไมนิยมที่จะศึกษางาน
เกี่ยวกับศิลปะ หรือเที่ยวชมพิพิธภัณฑ 
 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนถือวามีการปรับเปลี่ยนนิทรรศการไดนอยมากใน
ระยะเวลา 15-30 ปที่ผานมา พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนมีแผนงานที่จะพัฒนาการจัดแสดง
เพิ่มเติมในเรื่องของชาติพันธุ หรือเร่ืองฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ (ฮีตสิบสอง หมายถึง ประเพณีที่
ประชาชนในภาคอีสานปฏิบัติกันมาในโอกาสตางๆทั้งสิบสองเดือนของแตละป คลองสิบสี่ 
หมายถึง ขอปฏิบัติหรือแนวทางที่ประชาชนทุกระดับ นับตั้งแตพระมหากษัตริย ขาราชการ ผูมี
หนาที่ปกครองบานเมือง และคนธรรมดาสามัญพึงปฏิบัติ 14 ขอ) ซ่ึงสถาบันอื่นๆทางดาน
วัฒนธรรมภายในภูมิภาคมีผูจัดทําอยูแลว เราจึงควรนําเสนอสิ่งอื่นที่สถาบันอื่นๆ จัดทําไมไดซ่ึง
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนถือเปนศูนยกลางโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
หรือ แองสกลนคร จึงควรพัฒนาการจัดแสดงที่เกี่ยวกับดานประวัติศาสตรโบราณคดีที่เปนจุดเดน
ของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน 
 ส่ิงที่โดดเดนในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน คือ ใบเสมาจากเมืองฟาแดดสงยาง 
และเรื่องเกี่ยวกับสมัยกอนประวัติศาสตร เทคโนโลยีดานโลหะกรรม เชน แหลงโบราณคดีโนนนก
ทา ในจังหวัดขอนแกน เปนตน ซ่ึงอัตลักษณพิพิธภัณฑของกรมศิลปากรเปนมรดกวัฒนธรรมของ
คนในอดีตมากกวาคนรวมสมัย สวนการจะทําใหการจัดแสดงวัตถุจัดแสดงมีความนาสนใจขึ้นอยู
กับการจัดการของภัณฑารักษภายในพิพิธภัณฑเปนสําคัญ” 
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 จากการศึกษาและสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิและนักวิชาการดานพิพิธภัณฑ โบราณคดแีละ
ประวัติศาสตรศิลปะ  ทําใหทราบถึงขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหผลการศึกษาสําหรับการศึกษาครั้งนี้
ไดผลการศึกษาแยกตามประเด็นคําถามดังนี้ 
ประเด็นท่ี 1 ความหมาย ความเขาใจเกี่ยวกับอัตลักษณพิพิธภัณฑ 
 อัตลักษณพิพิธภัณฑถือวาเปนเรื่องของแนวทางในการจัดแสดงของแตละพื้นที่/ทองที่ 
วาจะสื่อการจัดแสดงออกเปนแนวใด ยกสิ่งจัดแสดงใดเปนเอกลักษณเดนของแตละพิพิธภัณฑ 
 อัตลักษณพิพิธภัณฑ คือ ตัวตนของพิพิธภัณฑ ความพิเศษที่เฉพาะตัว ไมมีใครเหมือน
(ในทางที่ดี) ในบางพิพิธภัณฑอาจจะมีวัตถุจัดแสดงชนิดเดียวกันแตอาจจะมีการจัดแสดงเรื่องราวที่
แตกตางกัน ของที่มีคุณคาไมจําเปนตองเกาแกก็ได 
 อัตลักษณพิพิธภัณฑ คือ ความเปนตัวตนของพิพิธภัณฑ ความโดดเดนและเฉพาะตัว 
โดยข้ึนอยูกับพิพิธภัณฑในแตละที่นั้นจะนําเสนอสิ่งใดเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑก็ได รวมทั้งอัต
ลักษณพิพิธภัณฑสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไดตามระยะเวลา และความเหมาะสม 
 อัตลักษณพิพิธภัณฑ เปนการคนหาความเปนตัวตน ความโดดเดนของพิพธิภณัฑแตละ
แหง 
 นอกจากนั้นยังมีความเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณเพิ่มเติมอีกวา อัตลักษณพิพิธภัณฑอาจจะ
ไมใชส่ิงของเพียงชิ้นเดียว อาจเปนกลุมของโบราณวัตถุหรือวัฒนธรรม กลุมของการจัดแสดงซึ่ง
นาจะมีความเปนนามธรรมมากกวารูปธรรม 
 ดังนั้นอัตลักษณพิพิธภัณฑในการศึกษาครั้งนี้ คือ การการคนหาตัวตน ความโดดเดน
เฉพาะตัวที่มีลักษณะพิเศษไมเหมือนใคร ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาเลือกศึกษาอัตลักษณ
พิพิธภัณฑที่เปนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน โดยอัต
ลักษณพิพิธภัณฑนั้นอาจเปนโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุเพียงชิ้นเดียว หรือเปนกลุมของวัฒนธรรมก็
ได นอกจากนั้นอัตลักษณพิพิธภัณฑยังสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได ตามระยะเวลาและความ
เหมาะสม 
ประเด็นท่ี 2 สภาพปจจุบันและสภาพปญหาของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนในปจจุบัน 
 สภาพปจจุบัน  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  ขอนแกนถือเปนพิพิธภัณฑประเภท
ประวัติศาสตรโบราณคดีที่ศูนยกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่จัดแสดงโบราณวัตถุ
และศิลปวัตถุในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยในการจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ ขอนแกน เปนการจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนแยกตามยุคสมัยในประวัติศาสตรไทย โดยพิพิธภัณฑมีบทบาทหนาที่ 2 ดานดังนี้ 
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 1. บทบาทดานวิชาการ การเผยแพร งานดานโบราณคดี ประวัติศาสตร และ
ประวัติศาสตรศิลปะทั้งหมดของสํานักศิลปากรที่ 9 จังหวัดขอนแกน 
 2. การศึกษาดานชาติพันธุ ดานมานุษยวิทยา ชนกลุมนอยในประเทศไทย 
 สภาพปญหา ที่ไดจากผลการศึกษาที่ผูศึกษาไดขอมูลจากผูทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ 
สวนใหญนั้นจะเปนเรื่องของการจัดแสดงนิทรรศการถาวรที่ถือไดวามีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตถึง
ปจจุบันนอยมาก ทําใหนิทรรศการไมทันสมัยตอสถานการณในปจจุบัน ทําใหพิพิธภัณฑขาดความ
นาสนใจ 
ประเด็นท่ี 3 อัตลักษณพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน 
 อัตลักษณพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน คือ โบราณวัตถุและ
ศิลปวัตถุสมัยทวารวดี ใบเสมาหินทรายพิมพาพิลาป พระพิมพเมืองฟาแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ 
พระพิมพกรุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม และศิลปะสมัยลานชาง 
 อัตลักษณพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน คือ โบราณวัตถุและ
ศิลปวัตถุสมัยทวารวดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งมีความเกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา 
จิตวิญญาณ ความเชื่อ ความเรียบงายของคนในทองถ่ินอีสาน 
 อัตลักษณพิพิธภัณฑที่มีความโดดเดนของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน คือ ใบ
เสมาหินจําหลักพิมพาพิลาป และใบเสมาของเมืองฟาแดดสงยาง เปนเอกลักษณที่โดดเดนของ
พิพิธภัณฑ รองลงมาคือพระพิมพของนาดูน จังหวัดมหาสารคามและพระพิมพของเมืองฟาแดดสง
ยาง จังหวัดกาฬสินธุ ซ่ึงพระพิมพนาดูนนั้นจะพบและมีจํานวนมากกวาพระพิมพที่พบในเมืองฟา
แดดสงยาง ซ่ึงเรื่องเกี่ยวกับใบเสมาและพระพิมพ รวมทั้งประวัติศาสตรวัฒนธรรมอีสาน ทําให
อีสานเหนือเปนเมืองศูนยกลางตั้งมั่นของพระพุทธศาสนายุคแรกเริ่ม 
 นอกจากนั้นยังมีแหลงโบราณคดีโนนนกทา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ซ่ึงเปน
แหลงโบราณคดีที่มีหลักฐานสําคัญเกี่ยวกับโลหะกรรมในประเทศไทย รวมทั้งมีความเกี่ยวเนื่องกับ
แหลงโบราณคดีบานเชียง จังหวัดอุดรธานี แตเนื่องจากองคความรูและรายละเอียดของแหลง
โบราณคดีโนนนกทายังไมสมบูรณหากไดรับการจัดการองคความรูที่เหมาะสมก็สามารถที่จะ
พัฒนาเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนได 
 อัตลักษณพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนซึ่งถือเปนพิพิธภัณฑสวน
ภูมิภาค ใบเสมาที่พบในภาคอีสานถือวาเปนอัตลักษณที่โดดเดน ในรายละเอียดไมวาจะเปนดาน
ศิลปกรรม คติการสราง การแพรหลาย ลักษณะการปก ฯลฯ ซ่ึงเมืองโบราณฟาแดดสงยางถือเปน
แหลงโบราณสถานที่มีความสําคัญในเรื่องนี้อยูมาก 
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 นอกจากนั้นพระพิมพเมืองฟาแดดสงยางและพระพิมพนาดูน ก็ถือเปนอัตลักษณที่โดด
เดนของอีสานเหนือทั้งในเรื่องของรูปแบบศิลปกรรม รูปรางแบบพระแผง หรือแบบพระเลาเรื่อง
(มักจะฝงไวใตฐานเจดียเพื่อเปนการเผยแพรพระพุทธศาสนา) นอกจากนี้ยังมีพระสลักบนหนาผา 
พระนอน ซ่ึงถือเปนศิลปะทวารวดีอีสานที่สําคัญ 
 อัตลักษณพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนคือ ใบเสมาจาดเมืองฟา
แดดสงยาง และเรื่องราวเกี่ยวกับสมัยกอนประวัติศาสตร เทคโนโลยีดานโลหะกรรม เชน แหลง
โบราณคดีโนนนกทา จังหวัดขอนแกน เปนตน 
 จากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิและนักวิชาการในประเด็นอัตลักษณ
พิพิธภัณฑพิพิธภัณฑสถานแหงชาติขอนแกน ขอมูลท่ีไดคือ ใบเสมาหินทรายพิมพาพิลาป และใบ
เสมาหินทรายจากเมืองฟาแดดสงยาง พระพิมพกรุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม พระพิมพจากเมืองฟา
แดดสงยาง  จั งหวัดกาฬสินธุ  ซ่ึ ง เปนโบราณวัต ถุและศิลปวัต ถุในศิลปะทวารวดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนั้นยังมีแหลงโบราณคดีโนนนกทา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกนซึ่ง
เปนแหลงโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรที่มีความสําคัญทางดานโลหะกรรม แตในการศึกษา
คร้ังนี้ผูศึกษาทําการศึกษาอัตลักษณพิพิธภัณฑที่ เปนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่จัดแสดงใน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนดังนั้นจึงขอใหความสําคัญกับขอมูลที่เปนโบราณวัตถุและ
ศิลปวัตถุที่จัดแสดภายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน 
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บทท่ี 6 
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

 
 การศึกษาอัตลักษณพิพิธภัณฑ  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติขอนแกนไดกําหนด

วัตถุประสงคหลักไวสองประการ คือ เพื่อศึกษาหาอัตลักษณพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติขอนแกน และเพื่อนําเสนอแนวทางการจัดการอัตลักษณพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ ขอนแกน จากวัตถุประสงคดังกลาว ผูศึกษาไดใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ และวิธีการ
ศึกษาเชิงปริมาณเพื่อใหไดขอมูลที่ใชในการศึกษา ซ่ึงขอมูลที่ไดมานํามาสรุปและอภิปรายผล
การศึกษาได ดังนี้ 

 
1. อัตลัษณพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน 

 จากการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม ซ่ึงเปนวิธีการศึกษาเชิงปริมาณ ไดมาซึ่งขอมูลเชิง
ปริมาณ โดยผูศึกษาไดแบงกลุมประชากรออกเปน 3 กลุมคือ กลุมที่ 1 คือผูเขาชมพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ ขอนแกน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน จํานวน 397 คน เพื่อเปนตัวแทน
กลุมผูเขาชมพิพิธภัณฑในระยะเวลา 1 ป กลุมที่ 2 กลุมนักโบราณคดีสํานักศิลปากรที่ 9 จังหวัด
ขอนแกน จํานวน 2 คน และกลุมที่ 3 บุคลากรภายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน จํานวน 10 
คน ทําการเก็บแบบสอบถามภายในชวงวันที่ 15 เมษายน- 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 โดยใหผูตอบ
แบบสอบถามใหระดับความเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑของโบราณวัตถุและศิลปวัตถุช้ินสําคัญของ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติขอนแกนทั้งหมด 14 ช้ินที่ถูกคัดเลือกจากเกณฑการพิจารณาอัตลักษณ
พิพิธภัณฑ โดยใชมาตรวัดทัศนคติแบบลิเคิรท 5 ระดับ (ไชยวัฒน รุงเรืองศรี 2550: 141) ไดผลสรุป
ดังนี้  

 โบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่ไดระดับความเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑในระดับคอนขางต่ํา 
มีทั้งหมด 5 ช้ินคือ 1. ลูกปดและตางหูเปลือกหอย ศิลปะสมัยกอนประวัติศาสตร พบจากการขุดคน
แหลงโบราณคดีบานโนนชัย อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 2. พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะ
อยุ ธ ย า -ล านช า ง เ คลื่ อนย า ยมาจ ากห อ งกลางกระทรวงมหาดไทย  เ ดิ มอยู ที่ มณฑล
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 ตะวันออกเฉียงเหนือ 3. ตราประทับ (สันนิษฐานวาเปนของพระนครศรีบริรักษ (อิน) 
อดีตเจาเมืองขอนแกนลําดับที่หา) ศิลปะรัตนโกสินทร ไดรับมอบจากพระครูโพธิสารคุณ เจาอาวาส
วัดโพธิ์โนนทัน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 4. เสื้อของพระบริรักษ (อิน) ศิลปะรัตนโกสินทร 
ไดรับมอบจากพระครูโพธิสารคุณ เจาอาวาสวัดโพธิ์โนนทัน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 5. ตูพระ
ธรรมลายรดน้ํา ศิลปะรัตนโกสินทร ฝมือชางทองถ่ิน ไดรับมอบจากพระครูสารธรรมาภรณ เจา
อาวาสวัดสระเกษ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน 

 โบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่ไดระดับความเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑในระดับปานกลาง 
มีทั้งหมด 4 ช้ินคือ 1. ใบเสมาหินทรายกุลาวกชาดก ศิลปะทวารวดี พบที่เมืองฟาแดดสงยาง บาน
เสมา ตําบลหนองแปน อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ 2. พระพุทธรูปนาคปรก ศิลปะลพบุรี พบ
จากการขุดแตงกูสันตรัตน บานกูโนนเมือง ตําบลกูสันตรัตน อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม      
3.พระศิวะหรือทวารบาล (นนทิเกศวร) ศิลปะลพบุรี พบจากการขุดแตงกูนอย บานโพธิ์ทอง ตําบล
พระธาตุ อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 4. ศิลาจารึกกูแกว พบจากการขุดแตงโบราณสถานกูแกว 
บานหัวสระ ตําบลดอนชาง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

 โบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่ไดระดับความเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑในระดับคอนขางสูง 
มีทั้งหมด 5 ช้ิน คือ 1. พระวัชรธร ศิลปะลพบุรี พบจากการขุดแตงโบราณสถานกูแกว บานหัวสระ 
ตําบลดอนชาง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 2. พระพิมพดินเผาปางแสดงธรรม ศิลปะทวารวดี พบ
จากการขุดแตงโบราณสถาน ในบริเวณที่ดินของนายทองดี ปะวะภูตา บานนาดูน อําเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม 3. พระพิมพดินเผาปางยมกปาฏิหาริย ศิลปะทวารวดี พบจากการขุดแตง
โบราณสถาน ในบริเวณที่ดินของนายทองดี ปะวะภูตา บานนาดูน อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
4. พระพิมพดินเผาปางสมาธิ ศิลปะทวารวดี พบที่เมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ 5. ใบเสมาหินทรายพิมพาพิลาป ศิลปะทวารวดี พบที่เมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ ซ่ึงใบเสมาหินทรายพิมพาพิลาป ถือเปนโบราณวัตถุช้ินเดียวท่ีไดระดับความ
เปนอัตลักษณพิพิธภัณฑมากที่สุด  

 จากขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจากการเก็บแบบสอบถามพบวาโบราณวัตถุและศิลปวัตถุใน
ศิลปะทวารวดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดระดับความเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑในระดับคอนขาง
สูง ทั้งใบเสมาหินทรายพิมพาพิลาป ที่ไดระดับความเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑมากที่สุด พระพิมพ
ดินเผาปางสมาธิ ศิลปะทวารวดี ที่พบในเมืองฟาแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ พระพิมพปางแสดง
ธรรมและพระพิมพปางยมกปาฏิหาริย ที่พบในกรุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม แสดงใหเห็นวาขอมูล
ที่ไดจากการเก็บแบบสอบถามนั้นมีความสอดคลองกับขอมูลท่ีผูศึกษาไดเก็บขอมูลเชิงคุณภาพจาก
การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิและนักวิชาการที่ใหขอมูลและทัศนคติเกี่ยวกับอัตลักษณพิพิธภัณฑของ
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พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนวาเปนใบเสมาหินทรายพิมพาพิลาป ใบเสมาหินทรายจากเมือง
ฟาแดดสงยางจังหวัดกาฬสินธุ พระพิมพจากกรุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม พระพิมพจากเมืองฟา
แดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ ซ่ึงเปนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุในวัฒนธรรมหรือศิลปะทวารวดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 จากขอมูลทั้งหมด ใบเสมาหินทรายพิมพาพิลาป ถือเปนโบราณวัตถุที่ไดระดับความ
เปนอัตลักษณพิพิธภัณฑมากที่สุดในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถาม และถือเปน
โบราณวัตถุที่ผูทรงคุณวุฒิและนักวิชาการสวนใหญใหกลาวถึงในการเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑของ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนจึงถือวาใบเสมาหินทรายพิมพาพิลาปเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑที่
เปนโบราณวัตถุช้ินหลัก แตอัตลักษณพิพิธภัณฑนั้นอาจจะไมใชโบราณวัตถุเพียงชิ้นเดียว อาจเปน
กลุมวัฒนธรรม กลุมศิลปกรรมหรือกลุมโบราณวัตถุ ที่มีเรื่องราวที่เชื่อมโยงกัน  

 หากมองอัตลักษณพิพิธภัณฑเปนกลุมวัฒนธรรม กลุมศิลปกรรมหรือกลุมโบราณวัตถุ
ในมุมกวาง อัตลักษณพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนคือ ความเปนพิพิธภัณฑ
ดานประวัติศาสตรโบราณคดีที่มีกลุมวัฒนธรรมหรือศิลปะทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มี
ความโดดเดนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหวางราวพุทธศตวรรษที่ 12-16 และมีใบเสมาหิน
ทราย เป นศิ ลปกรรมที่ เ ป นห ลักฐานที่ สํ า คัญในวัฒนธรรมหรื อศิ ลปะทวารวดี ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีใบเสมาหินทรายพิมพาพิลาปเปนโบราณวัตถุหลักที่เปนอัตลักษณ
พิพิธภัณฑหลักของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน 

   
2.  การจัดการอัตลักษณพิพิธภัณฑ ของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน 

 ขั้นตอนในการจัดการอัตลักษณพิพิธภัณฑนั้นผูศึกษาไดใชแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมมาเปนพื้นฐานในการจัดการอัตลักษณพิพิธภัณฑของ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน 
    2.1 การแปลความหมาย  

 ในการแปลความหมายถือเปนขั้นตอนแรกในการจัดการชุดขอมูลเพื่อใชในการจัด
แสดงนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน หลังจากผูศึกษาไดทําการศึกษาขอมูล
ของอัตลักษณพิพิธภัณฑ ของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาเลือกที่
จะแปลความความหมายของกลุมวัฒนธรรมหรือศิลปะทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือทวารวดี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงหมายถึงวัฒนธรรมหรือศิลปะในพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท ที่อยูใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหวางราวพุทธศตวรรษที่ 12-16 โดยมีรูปแบบทางศิลปกรรมคลายกับ
ทวารวดีทางภาคกลาง และตางไปจากแบบแผนศิลปะลพบุรี หรือศิลปะเขมรวัฒนธรรมจากประเทศ
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กัมพูชา (รุงโรจน ธรรมรุงเรือง 2552: 15) โดยมีใบเสมาหินทรายเปนศิลปกรรมที่เปนหลักฐานที่
สําคัญในวัฒนธรรมหรือศิลปะทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และใชใบเสมาหินทรายพิมพา
พิลาปเปนโบราณวัตถุหลักที่เปนอัตลักษณพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน  
    2.2 การสรางการยอมรับอัตลักษณพิพิธภัณฑ (การเผยแพรประชาสัมพันธ) 

 การสรางการยอมรับอัตลักษณพิพิธภัณฑโดยการเผยแพรประชาสัมพันธนั้นถือวาเปน
แนวทางที่จะทําใหเกิดการยอมรับอัตลักษณพิพิธภัณฑไดในวงกวาง และในเวลาที่รวดเร็วยิ่งขึ้น 
โดยวิธีในการเผยแพรประชาสัมพันธนั้นมีการเลือกใชส่ือไดหลายทาง เชน 

 1. ส่ือบุคคล 
 ส่ือบุคคลเปนการสื่อสารระหวางบุคคล นับไดวามีความสําคัญมากตอการโนมนาว

ทัศนคติของบุคคล ไปจนถึงการสรางความรูใหมๆ ส่ือบุคคลในที่นี้ผูศึกษากลาวถึง ผูนําชม ซ่ึงถือ
วาเปนสื่อที่มีความสําคัญเนื่องจากไดมีการปฏิสัมพันธกันระหวาง ผูนําชมและผูเขาชมพิพิธภัณฑทํา
ใหงายตอการใหขอมูลและใหความรู รวมทั้งผูนําชมนั้นเปนผูที่เขาถึงแหลงของความรูไดมากกวา
ผูอ่ืนจึงนาจะมีความรู ความเขาใจในสิ่งที่นําเสนอไดเปนอยางดี แตขอเสียของสื่อบุคคลนั้นก็คือ 
หากผูนําชมนั้นแสดงทัศนคติและความคิดเห็นสวนตัวเขาไปในการนําชมอาจทําใหเกิดการ
คลาดเคลื่อนของขอมูลได  

 2. ส่ือส่ิงพิมพ 
 ส่ือส่ิงพิมพมีหลายประเภทและหลายรูปแบบ เชน หนังสือพิมพ หนังสือ วารสาร แผน

พับจดหมายขาว ฯลฯ ส่ือส่ิงพิมพถือวาเปนสื่อที่สาธารณชนสามารถเขาถึงไดกวางขวางและ
คอนขางงาย รวมทั้งเปนสื่อที่มีความนาเชื่อถือมากกวาสื่อทางวิทยุและโทรทัศน หากแตส่ือส่ิงพิมพ
ในตองใชคาใชจายคอนขางสูง และเปนอุปสรรคหากผูเขาชมไมสามารถอานหนังสือได 

 3. นิทรรศการและการจัดแสดง 
 วิธีการนําเสนอขอมูลดวยนิทรรศการและการจัดแสดงมีมานานและไดรับความนิยม

จนถึงปจจุบัน  
 4. ส่ือโสตทัศน  
 ส่ือชนิดนี้ไดรับความนิยมมานานและยังไมมีแนวโนมวาจะเสื่อมความนิยมเนื่องจาก

เปนสื่อที่ใหทางเลือกและสามารถสรางความสนใจของผูชมไดดี มีทั้งภาพ เสียง และคุณสมบัติอ่ืนๆ
อีก นอกจากนี้ส่ือประเภทนี้ยังสามารถสื่อสารกับผูเขาชมและนักทองเที่ยวไดทั้งแบบการรับฟงทาง
เดียว และการสื่อสารแบบปฏิสัมพันธ ระหวางผูชมกับอุปกรณและเครื่องมือในการนําเสนอขอมูล 

 ส่ือโสตทัศนสามารถนํามาใชในการแสดงขอมูลไดหลายวิธี เชน ใชในการอธิบายวัตถุ
ส่ิงของโดยไมตองมีคนนําชมก็ได เชน ส่ือระบบสัมผัส หรือกดปุมเพื่อรับฟงหรืออาน ใชในการให
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เสียงประกอบ เชน การสื่อความหมายเกี่ยวกับสงคราม หรือพิธีกรรมบางอยาง ดังนั้นในการ
นําเสนอขอมูลโดยใชส่ือโสตทัศนจึงทําไดอยางมีชีวิตชีวา เห็นภาพชัดเจนมากกวาการใชส่ือ
ส่ิงพิมพและนิทรรศการ เพราะมีทั้งภาพเคลื่อนไหว แสง สี ดนตรีและเสียง เปนตน 

 ส่ือโสตทัศนมีหลายชนิด  เชนโทรทัศน  วิทยุ  เทป  วีดิโอ  ภาพยนตร  ส่ือผสม
(multimedia) อยางไรก็ตาม ขอเสียของสื่อโสตทัศนสวนมากก็คือไมสามารถตอบคําถามของผูเขา
ชมหรือนักทองเที่ยวได หรือนักทองเที่ยวไมมีโอกาสไดถามคําถาม นอกจากนี้ส่ือโสตทัศนยังมี
ขอเสียตรงที่มีราคาคอนขางแพงและตองการการดูแลรักษาอยางถูกวิธีจึงจะสามารถใชงานไดอยาง
คุมคา  

 5. ส่ืออีเลกทรอนิกออนไลน 
 ส่ืออีเลกทรอนิกออนไลนเปนสื่อผสมผสานระหวางสื่อส่ิงพิมพและสื่อโสตทัศน ซ่ึง

ปจจุบันไดรับความนิยมและมีบทบาทในการนําเสนอขอมูลสูสาธารณะมากขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะ
ส่ือเครือขายผสม(web-based multimedia) และอินเตอรเนต(internet) ส่ืออีเลกทรอนิกออนไลนมี
ขอดีตรงที่สามารถใหขอมูลไดอยางรวดเร็ว ทันสมัย ปรับปรุงแกไขไดงาย คาใชจายคอนขางถูก 
และผูชม/ผูใชสามารถสื่อสารกับผูจัดทําสื่อไดอยางรวดเร็วผานกระดานขาวหรือเวบบอรด (web 
board)หรือผานทางอีเมลล(e-mail) ซ่ึงหนวยงานสามารถสรางเวปไซตของตัวเองหรือของโครงการ
ขึ้นมา และนําเสนอขอมูลผานทางเวบไซตของตัวเองได สวนขอเสียของสื่ออีเลกทรอนิกออนไลน 
คือสามารถเขาถึงไดอยางจํากัด และสามารถใหบริการแกสาธารณะไดอยางจํากัดในแตละครั้ง 
(อุปกรณหนึ่งชุดสามารถใชไดเพียงหนึ่งคนในขณะใชงาน) (ธนิก เลิศชาญฤทธิ์ 2550: 13-19) 

 ในสวนของการเผยแพรและประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติขอนแกน ใน
ปจจุบันนั้น พิพิธภัณฑไดมีการใชส่ือประเภทสื่อบุคคล คือผูนําชุมพิพิธภัณฑ ซ่ึงใชบุคลากรภายใน
หนวยงานเปนผูนําชม และสวนใหญนั้นจะนําชมเปนหมูคณะ ส่ืออีกประเภทที่ใชคือ ส่ือส่ิงพิมพ 
ทางพิพิธภัณฑไดจัดสื่อส่ิงพิมพไวหลายชนิดทั้งในรูปแบบของเอกสารแจกฟรีและจําหนาย เชน 
แผนพับ (เอกสารแจกฟรี) หนังสือนําชม หนังสือโบราณวัตถุช้ินสําคัญ ซ่ึงหนังสือเหลานี้จัดทําโดย
สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และมีการตีพิมพทั้งแบบ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่ืออีกประเภทคือส่ืออีเลกทรอนิกออนไลน พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
ขอนแกนมีเวบไซตที่ใชเปนสื่อประชาสัมพันธพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนแตเปนเวบไซตที่
เปนของหนวยงานสวนกลางเชน www.thailandmuseum.com/khonkaen/khonkaen.htm ซ่ึงเปน  
เ ว บ ไ ซ ต ข อ ง สํ า นั ก พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ส ถ า น แ ห ง ช า ติ ก ร ม ศิ ล ป า ก ร  ห รื อ http://thai-
culture.net/khonkaen/contentall ซ่ึงเปนเวบไซตของหนวยงานฝกการปฏิบัติในการอบรมถายภาพ 
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360 องศาของกระทรวงวัฒนธรรม แตไมไดเปนเวบไซตที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนได
รับผิดชอบและจัดทําขึ้น 

 ในการเผยแพรประชาสัมพันธนั้นจะตองมีการกําหนดกลุมเปาหมายหลักในการ
ประชาสัมพันธเพื่อใหการประชาสัมพันธที่ไดผลสูงสุด จากขอมูลท่ีไดจากการศึกษานั้นพบวา กลุม
ผู เข าชมสวนใหญนั้น เปนกลุมของนัก เรี ยนและนักศึกษา เปนกลุมที่มี จํ านวนผู เข าชม
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนมากที่สุด ดังนั้นผูศึกษาจึงขอกําหนดกลุมเปาหมายหลักในการ
เผยแพรประชาสัมพันธคร้ังนี้เปนกลุมนักเรียน นักศึกษา โดยการสรางการยอมรับอัตลักษณ
พิพธิภัณฑ (การเผยแพรประชาสัมพันธ) ของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติขอนแกน ผูศึกษาเลือกใชส่ือ
เพิ่มเติมจากสื่อที่ทางพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน ไดจัดทําขึ้น ดังนี้ 

 1. การเผยแพรประชาสัมพันธโดยการใชส่ือนิทรรศการเคลื่อนที่หรือพิพิธภัณฑ
เคล่ือนที่ ซึ่งเขาไปจัดแสดงในพื้นที่ราชการและในแหลงสถานศึกษา เพื่อเปนการเผยแพร
ประชาสัมพันธแกกลุมเปาหมายหลักของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนซึ่งเปนนักเรียนและ
นักศึกษา และเพื่อสนองตอพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ซ่ึงกลาวถึง
การศึกษาตลอดชีวิตของประชาชน  การที่สังคมมีสวนรวมกับการจัดแหลงเรียนรู และการ
พัฒนาการเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยนิทรรศการในสวนนี้จะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอัตลักษณ
พิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน คือ กลุมวัฒนธรรมหรือศิลปะทวารวดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซ่ึงมีใบเสมาเปนหลักฐานทางศิลปกรรมที่สําคัญในวัฒนธรรมทวาร
วดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีใบเสมาหินทรายพิมพาพิลาปเปนโบราณวัตถุหลักในการจัด
แสดง ในการจัดแสดงนั้นอาจใชวัตถุจําลอง(Model) มาใชแทนวัตถุจริงซึ่งมีขนาดใหญและมีมูลคา
สูงยากแกการดูแล นํามาจัดแสดงในรูปแบบที่นําเสนอหนาที่จริงของโบราณวัตถุแตละชิ้นโดยตอง
มีเนื้อหาและรายละเอียดที่เชื่อมโยงหนาที่ของวัตถุในอดีตกับสภาพของวัตถุในปจจุบันได 

 2. การเผยแพรประชาสัมพันธโดยใชส่ืออีเลกทรอนิกออนไลน เนื่องจากเปนสื่อที่
กลุมเปาหมายหลักคือ กลุมนักเรียนและนักศึกษาสามารถเขาถึงไดงาย และสะดวกตอการรับขอมูล 
ขาวสารผูชมหรือผูใชสามารถสื่อสารกับผูจัดทําส่ือไดอยางรวดเร็วผานกระดานขาวหรือเวบบอรด 
(web board) หรือผานทางอีเมลล(e-mail)  แตเนื่องจากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนไมมีเวบ
ไซตเปนของหนวยงาน จึงควรสรางเวบไซตเปนของหนวยงานเองเพื่อสะดวกในการสื่อสาร 
โตตอบกับผูใช และสะดวกตอการปรับปรุงและพัฒนาขอมูลของหนวยงาน ซ่ึงสื่ออีเลกทรอนิ
กออนไลนที่สรางขึ้นมานั้นจะนําเสนอขอมูลของอัตลักษณพิพิธภัณฑที่ทําใหเกิดความแตกตางจาก
พิพิธภัณฑอ่ืนๆ 
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    2.3 การรักษาอัตลักษณพิพิธภัณฑ 
 จากผลการศึกษาทําใหเราทราบไดถึงขอมูลของอัตลักษณพิพิธภัณฑ พิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ  ขอนแกน  กระบวนการในสรางการยอมรับอัตลักษณพิพิธภัณฑ  (การเผยแพร
ประชาสัมพันธ) ขั้นตอนตอไปในการจัดการอัตลักษณพิพิธภัณฑคือ กระบวนการรักษาอัตลักษณ
พิพิธภัณฑ 

 1. จัดทําแหลงเรียนรูวัฒนธรรมใบเสมาอีสาน ถือเปนกระบวนการรักษาอัตลักษณ
พิพิธภัณฑเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการใชประโยชนและรักษาอัตลักษณพิพิธภัณฑ ซ่ึง
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนถือเปนแหลงที่อนุรักษและเก็บรักษาใบเสมาอีสานไวจํานวน
มากที่สุดแหงหนึ่ง 

 “พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน ถือเปนพิพิธภัณฑที่มีใบเสมาหินทรายมากที่สุด 
และใบเสมาแตละหลักนั้นมีความลักษณะเฉพาะของตนเองที่แตกตางจากแหลงอื่นๆ จึงอยากให
พิพิธภัณฑแหงนี้เปนศูนยกลางในการศึกษาใบเสมา” (วิญู จูมวันทา 2553) 

 นอกจากนั้นยังเก็บรักษาใบเสมาอีสานชิ้นที่มีความสําคัญนั้นคือใบเสมาหินทราย
พิมพาพิลาป และใบเสมาหลักอื่นๆ ที่มีความสวยงามและมีคุณคาตอการเรียนรูมากมาย ซ่ึงใบเสมา
อีสานมีความโดดเดน ทั้งในดานคติความเชื่อในการสราง ลักษณะการปก รูปแบบศิลปกรรม ความ
แพรหลาย  และถือว าก ลุ มวัฒนธรรมใบเสมามีความโดด เดนในศิลปะทวารวดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 นอกจากจะจัดทําแหลงเรียนรูเร่ืองใบเสมาอีสานที่ศึกษาใบเสมาอีสานที่จัดแสดง
ภายในอาคารพิพิธภัณฑแลวควรมีการสรางเสนทางการเรียนรูวัฒนธรรมใบเสมาอีสานในแหลงที่มี
การคนพบใบเสมา ในแหลงที่ยังมีการเก็บรักษาใบเสมา หรือมีใบเสมาปกอยูทั้งที่เปนพิพิธภัณฑวัด 
พิพิธภัณฑประจําแหลงโบราณคดี (Site museum) หรือแหลงโบราณคดี เพื่อศึกษารูปแบบการปก
ของใบเสมา หนาที่ของใบเสมา คติความเชื่อในการสราง ทําใหผูเขาชมไดสัมผัสสถานที่จริงที่ยังคง
มีใบเสมาปกอยู โดยเสนทางการเรียนรูวัฒนธรรมใบเสมานั้นควรจะเปนแหลงที่ไมไกลจาก
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนมากนัก เชน วัดโนนศิลา บานฝายหิน ตําบลหนองไผ อําเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแกน อุทยานประวัติศาสตรภูพระบาท ตําบลเมืองพาน อําเภอบานผือ จังหวัด
อุดรธานี วัดโพธิ์ชัยเสมารามและเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ วัดกุดโงง 
บานกุดโงง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เปนตน 
 2. เปนศูนยกลางในการศึกษาวิจัยใบเสมาอีสาน 
 เปนศูนยกลางในการศึกษาวิจัยใบเสมาอีสาน โดยการสรางเครือขายกับแหลง
โบราณคดี พิพิธภัณฑประจําแหลงโบราณคดี (Site museum) หรือพิพิธภัณฑวัดภายในพื้นที่ภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีการจัดแสดงและจัดเก็บใบเสมาอยูในปจจุบัน โดยการชวยเหลือและเปนที่
ปรึกษาดานวิชาการ การทําวิจัย การอนุรักษเก็บรักษา หรือการจัดแสดงใบเสมาภายในพิพิธภัณฑ 
และควรเปนศูนยกลางของแหลงเก็บรวบรวมขอมูล เอกสาร หนังสือ ส่ิงพิมพ และโสตทัศนที่
เกี่ยวของกับใบเสมาอีสาน 
    2.4 การจัดการธุรกิจพิพิธภัณฑ 

 ธุรกิจพิพิธภัณฑถือเปนแนวทางที่ทําใหเกิดรายไดแกพิพิธภัณฑ และถือเปนการ
ประชาสัมพันธพิพิธภัณฑ ในปจจุบันพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนเนนที่การขายของที่ระลึก 
การขายของที่ระลึกถือเปนธุรกิจพิพิธภัณฑแนวทางหนึ่งที่ทําไดงายและเปนที่นิยม เพราะผูเขาชม
พิพิธภัณฑสวนใหญนั้นตองการเก็บส่ิงของไวเปนที่ระลึกในการเขาชมพิพิธภัณฑในแตละแหง 
ภายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนมีรานขายของที่ระลึกภายในอาคารจัดแสดงอาคารที่ 1 
ซ่ึงจัดขายของที่ระลึกประเภท กระเปา เส้ือ พวงกุญแจ โปสการด ส่ิงจําลองจากโบราณวัตถุตนแบบ 
ฯลฯ โดยการใชรูปและสัญลักษณของโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ หรือการจัดทําเปนสิ่งจําลองของ
โบราณวัตถุช้ินสําคัญของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน แตของที่ระลึกที่จัดจําหนายใน
พิพิธภัณฑนั้นมีความหลากหลาย เชน โบราณวัตถุจําลองขนาดเล็กกวาของจริง ซ่ึงจําลองมาจากทั้ง
ใบเสมาหินทรายพิมพาพิลาป ศิลาจารึกกูแกว หรือทับหลังสลักภาพพระอินทรทรงชางเอราวัณ 
หรือรูปแบบของเสื้อที่ระลึกที่ใชสัญลักษณของโบราณวัตถุหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงทําใหของท่ี
ระลึกนั้นขาดความนาสนใจ มีความหลากหลายมากไป และขาดความเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑ  

 แตหากใชอัตลักษณพิพิธภัณฑมาเปนสัญลักษณหรือตนแบบของการจัดทําของที่ระลึก
หรือจัดทํา ส่ิงจําลองจะทําใหผูเขาชมหรือผูซ้ือสินคามีความรูสึกถึงความเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑ มี
ความแตกตางจากพิพิธภัณฑอ่ืนๆของสิ่งที่ซ้ือไป (หาไดจากที่นี้ที่เดียว) ซ่ึงอัตลักษณพิพิธภัณฑถือ
เปนจุดขายและเพิ่มมูลคาของสินคา และการใชอัตลักษณพิพิธภัณฑมาเปนสัญลักษณหรือตนแบบ
ของของที่ระลึกของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน 

 อีกแนวทางหนึ่งคือจัดทําโครงการ “ประกวดการออกแบบของที่ระลึก” โดยใช
สัญลักษณจากอัตลักษณพิพิธภัณฑมาเปนตนแบบ เพื่อสรางสรรคใหเกิดของที่ระลึกที่สามารถ
ใชไดจริง มีความรวมสมัยและแปลกใหมไมเหมือนใคร สามารถนําไปขายในรานขายของที่ระลึก
ของพิพิธภัณฑโดยการจัดกิจกรรมนี้ถือเปนการเผยแพรประชาสัมพันธตอกลุมเยาวชน (กลุม
นักเรียนและนักศึกษา) และกลุมเปาหมายอื่นๆ อีกทั้งยังเปนการเพิ่มมูลคาของสินคาและสนับสนุน
ธุรกิจพิพิธภัณฑ 
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    2.5 การศึกษาวิจัยอัตลักษณพิพิธภัณฑในประเด็นสืบเนื่อง 
 เนื่องจากอัตลักษณพิพิธภัณฑเปนส่ิงที่สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

และอัตลักษณพิพิธภัณฑสามารถมีไดมากกวาหนึ่ง ดังนั้นการศึกษาอัตลักษณพิพิธภัณฑนั้นควรมี
การศึกษาเพื่อหาอัตลักษณพิพิธภัณฑในมุมมองอื่นๆ หรือเปนการสรางอัตลักษณพิพิธภัณฑใน
มุมมองใหม เชน  

 ในมุมมองของการเปนพิพิธภัณฑของคนขอนแกน ซ่ึงถือเปนการสรางสิ่งใหมใหเกิด
เปนอัตลักษณพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน เปนตัวที่บงบอกความเปน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงหากทําการศึกษา คนควาเพิ่มเติมในแหลง
โบราณคดีสําคัญที่พบภายในจังหวัดขอนแกน เชน แหลงโบราณคดีบานโนนนกทา อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน ซ่ึงเปนแหลงโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรที่มีความสําคัญทางดานโลหะ
กรรม การใชสําริด และเกษตรกรรม เปนหลักฐานของวิวัฒนาการทางโบราณคดีที่สําคัญในประเทศ
ไทยแหงหนึ่ง อีกทั้งยังเปนแหลงที่มีความเชื่อมโยงกับแหลงโบราณคดีบานเชียง จังหวัดอุดรธานี 
แตเนื่องจากรายละเอียดและองคความรูของโนนนกทานั้นยังไมสมบูรณ ดั้งนั้นหากมีการศึกษา 
คนควาวิจัยและจัดการองคความรูใหเหมาะสม แหลงโบราณคดีบานโนนนกทา จังหวัดขอนแกน
ยอมสามารถพัฒนาเปนอัตลักษณพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนตอไปได 

 การสรางอัตลักษณพิพิธภัณฑในมุมมองใหมนี้ทําใหพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
ขอนแกนมีความแตกตางจากพิพิธภัณฑที่อ่ืนๆ และที่สําคัญ เปนการสรางสํานึกรวมหรือความรูสึก
ถึงความเปนตัวตนใหเกิดขึ้นกับคนขอนแกนมากขึ้นอีกดวย 

 
3. ขอเสนอแนะ 

 ภายหลังจากการศึกษา อัตลักษณพิพิธภัณฑ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน 
นอกจากเนื้อหาที่ไดเสนอไปขางตนแลว ผูศึกษายังคงมีประเด็นตางๆที่ขอเสนอไวเปนขอเสนอแนะ
และอาจเปนประโยชนตอผูที่สนใจในการศึกษาในโอกาสตอไป ดังนี้ 

 1. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนควรมีการปรับความสัมพันธหรือโครงสราง
องคกรการทํางานดานโบราณคดีรวมกับสํานักศิลปากรที่ 9 จังหวัดขอนแกน เพื่อใหการทํางานดาน
พิพิธภัณฑและโบราณคดีมีความสอดคลองกันเพื่อเปาหมายในการจัดการอัตลักษณพิพิธภัณฑ 

 2. การจัดแสดงนิทรรศการถาวรของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน ควรมีการจัด
แสดงห ลัก ใน เ รื่ อ ง อั ต ลั กษณ พิ พิ ธภัณฑนั้ น คื อ วัฒนธรรมหรื อศิ ลปะทว า รวดี ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีใบเสมาอีสานเปนโบราณวัตถุหลักในการจัดแสดงนิทรรศการ 
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 3. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนควรมีการศึกษาวิจัยอัตลักษณในสวนของอัต
ลักษณพิพิธภัณฑที่เปนตัวรอง เชน โบราณวัตถุและศิลปวัตถุในศิลปะลพบุรีหรือศิลปะเขมร 
โบราณวัตถุและศิลปวัตถุในสมัยกอนประวัติศาสตร เพื่อการศึกษาวิจัยอัตลักษณที่สืบเนื่อง และหา
องคความรูใหมของอัตลักษณพิพิธภัณฑ 
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ภาคผนวก ก. 

ตัวอยางแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ก. 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เร่ือง 

อัตลักษณพิพธิภัณฑ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

 

วัตถุประสงค 

 เพื่อทําการศึกษาหาอัตลักษณพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน จังหวัด

ขอนแกน 

 

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 2 สวน 

 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 สวนที่ 2 อัตลักษณพิพิธภัณฑ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน 

 ใหผูตอบแบบสอบถามทําเครื่องหมาย / ในชอง      หนาตัวเลือก ในสวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไป

ของผูตอบแบบสอบถาม ในสวนที่ 2 อัตลักษณพิพิธภัณฑ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน ให

ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความเปน อัตลักษณพิพิธภัณฑ และกรอกขอความในชองวางตาม

ความเปนจริง 

 

 

 

 

 

 

    ขอขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานมา ณ ท่ีนี้ 

                ผูวิจัย 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



131 

การวิจัย : อัตลักษณพิพิธภณัฑ พิพิธภณัฑสถานแหงชาต ิขอนแกน จ.ขอนแกน 

  

 ใหผูตอบแบบสอบถามทําเครื่องหมาย / ในชอง     หนาตัวเลือก และกรอกขอความใน

ชองวางตามความเปนจริง 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 

1. เพศ 

ชาย     หญิง 

2. อาชีพ 

รับจางทั่วไป / คาขาย   ลู ก จ า ง เ อ ก ช น  / 

ราชการ       ,รัฐวิสาหกิจ 

รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  นักเรียน / นักศึกษา 

อ่ืนๆ ระบุ................................. 

สวนที่ 2 อัตลักษณพิพิธภัณฑ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน  

ใหผูตอบแบบสอบถามใหระดับความเปน อัตลักษณพิพิธภัณฑ ของโบราณวัตถุ

หรือศิลปวัตถุช้ินสําคัญของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกนทั้งหมด 14 ช้ิน 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  อัตลักษณพิพิธภัณฑ คือ โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่แสดงความเปน

ตัวตนของพิพิธภัณฑ มีลักษณะโดดเดน และลักษณะเฉพาะตัวที่แตกตางจากที่อ่ืนๆ (ตัว

แทนที่เปนเอกลักษณ หรือจุดเดนของพิพิธภัณฑ) 
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ระดับความเปนอัตลักษณพพิิธภัณฑ โบราณวัตถุ ศลิปวัตถุชิน้สําคัญของ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นที่ 1 สมัยกอนประวัติศาสตร ตูที่ 7 

 
ลูกปดและ
ตางหูเปลือก
หอย แหลง
โบราณคดี
บานโนนชัย 
จ.ขอนแกน 

     

 
ชั้นที่ 1 สมัยประวัติศาสตร-วัฒนธรรม

ทวารวดี 

 
 

ใบเสมาหิน
ทราย พิมพา
พิลาป เมือง
ฟาแดดสงยาง 
จ.กาฬสินธุ 

 

     

 
ชั้นที่ 1 สมัยประวัติศาสตร-วัฒนธรรม

ทวารวดี 

 
ใบเสมาหิน
ทรายกุลาวก
ชาดก เมือง
ฟาแดดสงยาง 
จ.กาฬสินธุ 

 

     

 
 
 
 
 

ชั้นที่ 2 ประวัติศาสตรศิลปะไทย ตูที่ 12 

 
 

พระพุทธรูป
ปางมารวิชัย 
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ระดับความเปนอัตลักษณพพิิธภัณฑ โบราณวัตถุ ศลิปวัตถุชิน้สําคัญของ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นที่ 2 วัฒนธรรมทวารวดี ตูที่ 2 * 

 
 

พระพิมพดิน
เผาปางยมก
ปาฏิหาริย      
อ.นาดูน จ.
มหาสารคาม 

 

     

 

 
ชั้นที่ 2 วัฒนธรรมทวารวดี ตูที่ 5* 

 
 

พระพิมพดิน
เผาปางสมาธิ 
เมืองฟาแดด
สงยาง จ.
กาฬสินธุ 

     

 
 
 
 
 
 

ชั้นที่ 1 หองประวัติศาสตรขอนแกน 
 
 
 

 
 

พระวัชรธร 
โบราณสถาน

กูแกว 
จ.ขอนแกน 
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ระดับความเปนอัตลักษณพพิิธภัณฑ โบราณวัตถุ ศลิปวัตถุชิน้สําคัญของ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 

 
ชั้นที่ 1 หองประวัติศาสตรขอนแกน 

 
 

ศิลาจารึกกู
แกว 

โบราณสถาน
กูแกว 

จ.ขอนแกน 

     

 
ชั้นที่ 2 ประวัติศาสตรศิลปะไทย 

 
 

พระพุทธรูป
ปางนาคปรก 
กูสันตรัตน  
อ.นาดูน จ.
มหาสารคาม 

 

     

 
 
 
 
 
 

 
ชั้นที่ 2 ประวัติศาสตรศิลปะไทย 

 
 
 
 

 
 
 

พระศิวะหรือ
นนทิเกศวร  
กูนอย 

อ.นาดูน  จ.
มหาสารคาม 
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ระดับความเปนอัตลักษณพพิิธภัณฑ โบราณวัตถุ ศลิปวัตถุชิน้สําคัญของ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 

 
ประวัติศาสตรขอนแกน ตูที่ 3 

 
 
 

ตราประทับ 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นที่ 1 
หองประวัติศาสตรขอนแกน ตูที่ 3 

 
 
 

เสื้อของพระ
นครศรี
บริรักษ 

     

 
 
 
 
 
ชั้นที่ 2 ประวัติศาสตรศิลปะไทย 

 
 
 
 

ตูพระธรรม
ลายรดน้ํา 

 

     

 

ขอเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
หมายเหตุ* โบราณวัตถุที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑกับรูปตัวอยางที่แสดงในแบบสอบถามนั้นเปนคนละชิ้นกันแตมี
รูปแบบลักษณะที่คลายคลึงกัน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข. 

ตารางสําเร็จของ Taro Yamane 
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ภาคผนวก ข. 

ตารางที่ 11 ตารางสําเร็จของ Taro Yamane  

 

จํานวนตัวอยาง(n)ท่ีระดับความคลาดเคลือ่น(e) จํานวนประชากร 
(N) ±1% ±2% ±3% ±4% ±5% ±10% 
500 

1,000 
1,500 
2,000 
2,500 
3,000 
3,500 
4,000 
4,500 
5,000 
6,000 
7,000 
8,000 
9,000 
10,000 
15,000 
20,000 
25,000 
50,000 
100,000 
∞ 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

5,000 
6,000 
6,667 
7,143 
8,333 
9,091 
10,000 

- 
- 
- 
- 

1,250 
1,364 
1,458 
1,538 
1,607 
1,667 
1,765 
1,842 
1,905 
1,957 
2,000 
2,143 
2,222 
2,273 
2,381 
2,439 
2,500 

- 
- 

638 
714 
769 
811 
843 
870 
891 
909 
938 
959 
976 
989 

1,000 
1,034 
1,053 
1,064 
1,087 
1,099 
1,111 

- 
385 
441 
476 
500 
517 
530 
541 
549 
556 
566 
574 
580 
584 
588 
600 
606 
610 
617 
621 
625 

222 
286 
316 
333 
345 
353 
359 
364 
367 
370 
375 
378 
381 
383 
385 
390 
392 
394 
397 
398 
400 

83 
91 
94 
95 
96 
97 
97 
98 
98 
98 
98 
99 
99 
99 
99 
99 

100 
100 
100 
100 
100 

 

 ที่มา: ไชยวัฒน รุงเรืองศรี, ระเบียบวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตรสังคม (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, 

2550), 324. 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ชื่อ-สกุล    นางสาวปาจารีย วิลัยปาน 

ท่ีอยู    140 หมู 5 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน 

 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2547  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย 

    จ.ขอนแกน 

 พ.ศ. 2550  สําเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร

    ส่ิงแวดลอม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 พ.ศ. 2554  สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ

    ทรัพยากรวัฒนธรรม บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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