
 
 

สิมพื้นบ้านในจังหวัดยโสธร 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
นางสาวพิมพพ์รรณ  เชิดช ู

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานพินธ์นีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศลิปะ 
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศลิปะ 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปีการศึกษา 2559 

ลิขสิทธิข์องบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 



สิมพื้นบ้านในจังหวัดยโสธร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 นางสาวพิมพพ์รรณ  เชิดช ู

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานพินธ์นีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
 สาขาวิชาประวัติศาสตรศ์ิลปะ 
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศลิปะ 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ปีการศึกษา 2559 

ลิขสิทธิข์องบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 



NORTHEASTERN THAILAND LOCAL ORDINATION HALL (SIM) IN YASOTHON PROVINCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

By 
Miss Pimpun  Cherdchu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 
Master of Arts Program in Art History 

Department of Art History 
Graduate School, Silpakorn University 

Academic Year 2016 
Copyright of Graduate School, Silpakorn University 



 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้วิทยานิพนธ์เรื่อง “สิมพ้ืนบ้านในจังหวัด
ยโสธร” เสนอโดย นางสาวพิมพ์พรรณ  เชิดชู เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 
 
 
 ............................................................................ 
    (รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์) 
        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 0วันที่.........เดือน.................................พ.ศ............ 
 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  ชูวิเชียร 
 
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
 
...............................................................ประธานกรรมการ 
(ศาสตราจารย์ ดร.ศักด์ิชัย  สายสิงห์) 
..................../..................../.................... 
 
...............................................................กรรมการ 
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ  เล็กสุขุม) 
..................../..................../.................... 
 
...............................................................กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  ชูวิเชียร) 
..................../..................../.................... 
 



 ง

56107208: สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 
คําสําคัญ: สิมพ้ืนบ้านในจังหวัดยโสธร 
 พิมพ์พรรณ  เชิดชู: สิมพ้ืนบ้านในจังหวัดยโสธร.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: 
ผศ.ดร.ประภัสสร์  ชูวิเชียร.  134 หน้า. 
 
 วิทยานิพนธ์เล่มน้ีทําการศึกษารูปแบบของสิมพ้ืนบ้านในจังหวัดยโสธร โดยเน้นจุดมุ่งหมาย
คือการศึกษารูปแบบของสิมในจังหวัดยโสธร ถึงลักษณะของรูปแบบรวมถึงการรับอิทธิพลทั้งจากภายใน
และภายนอกเข้ามา โดยเฉพาะจากทางล้านช้าง วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีใช้การบรรยายกับการเปรียบเทียบ
กับรูปแบบศิลปกรรม โดยเฉพาะอิทธิพลภายในที่มีรูปแบบคล้ายกับจังหวัดอุบลราชธานี 
 ผลการศึกษาทราบว่า สิมในจังหวัดยโสธร มีการแบ่งกลุ่มได้ 5 กลุ่ม โดยทุกกลุ่มจะมีส่วนร่วม
คือนิยมใช้ฐานเอวขัน ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของสิมพ้ืนบ้าน นอกจากน้ีในแต่ละกลุ่มยังมีความสัมพันธ์ใน
ตัวของกลุ่มเองไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ ลวดลาย โดยสิมพ้ืนบ้านยโสธรส่วนใหญ่จะพบมากช่วง พ.ศ. 2460 
ลงมา ซึ่งจะเป็นการผสมผสานหลากหลายอิทธิพล 
 จากการวิเคราะห์นอกจากรูปแบบจะสัมพันธ์กับอิทธิพลภายนอกแล้ว ยังมีอิทธิพลจาก
กลุ่มคนโดยเฉพาะคนญวนที่หนีภัยเข้ามามีบทบาทหลักในการสร้างสิมสกุลช่างญวน นอกจากน้ีหลังจาก
จอมพล ป. พิบูลสงครามให้พระพรหมวิจิตรออกแบบอุโบสถแบบ ก ข ค แล้ว สิมพ้ืนบ้านก็ได้รับความ
นิยมลดลงไป จนกระทั่งเหลือไม่มากในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ                                        บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือช่ือนักศึกษา.............................................................. ปีการศึกษา 2559 
ลายมือช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์.............................................................. 



 จ

56107208: MAJOR: ART HISTORY 
KEY WORD: NORTHEASTERN THAILAND LOCAL ORDINATION HALL (SIM) IN YASOTHON 

PROVINCE 
 PIMPUN CHERDCHU: NORTHEASTERN THAILAND LOCAL ORDINATION HALL (SIM) 
IN YASOTHON PROVINCE. THESIS ADVISOR: ASST. PROF. PRABHASSARA CHUVICHEAN, Ph.D.  
134 pp. 
 
 This thesis is a study of traditional folk styles in Yasothon province. The aim 
is to study Sim's style in Yasothon province. The characteristics of the model include 
both internal and external influences. Especially from the Lanchang. This thesis uses 
lectures to compare with fine art forms. Especially internal influences similar to Ubon 
Ratchathani. 
 Study results know. Sim in Yasothon There are 5 groups of groups, all groups 
are involved. Which is characteristic of folk Sim. In addition, each group has its own 
relationship, whether it is patterned by Yasothon. Most of them are found in 1917, which 
is a combination of various influences. 
 From the analysis, in addition to the pattern, it is related to external influences. 
It is also influenced by the people, especially the escaped Chinese, who played a major 
role in creating the Simmun clan. In addition, Pibulsongkram gave Phra Phrom Vijit the 
design of the Ubosot, and the folk dynasty became popular. Until very little current. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 “สิม” ในภาษาอีสานมีความหมายเหมือนคําว่าอุโบสถในภาคกลาง คือเขตกําหนดเป็นที่
ร่วมกันทําสังฆกรรมของสงฆ์ โดยมีใบเสมาแสดงขอบเขต1 จากการศึกษาที่ผ่านมาทําให้มีการจําแนก
สิมในอีสานออกตามหน้าที่แบ่งได้ 2 ประเภทคือสิมบกกับสิมน้ํา และแบ่งตามรูปแบบคือ สิมไม้ สิม
โถง สิมก่อผนัง2 นอกจากนี้สิมอีสานยังสามารถแยกออกมาตามกลุ่มอิทธิพลที่เข้ามาปะปนคือ 
อิทธิพลรัตนโกสินทร์ อิทธิพลทางล้านช้าง สิมพ้ืนบ้าน และสิมญวน
 เมืองยโสธรเป็นเมืองหนึ่งในลุ่มแม่นํ้าชีทางภาคอีสาน เริ่มมีบทบาทในสมัยรัตนโกสินทร์
ประมาณช่วงรัชกาลที่ 3 ที่เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์ซึ่งในขณะน้ันยังเป็นเพียงเมืองเล็ก ๆ เมืองหน่ึง จนกระทั่ง
สมัยรัชกาลที่ 4 เริ่มมีการรับอิทธิพลของศาสนาจากภาคกลางผ่านทางเมืองอุบลราชธานีแบ่งเป็น 2 ช่วง
คือ สมัยรัชกาลที่ 4 เมืองอุบลราชธานีเป็นศูนย์กลางของศาสนา มีการรับเอาอิทธิพลรูปแบบของ
ศิลปกรรมทางภาคกลางเข้ามาสร้างสถาปัตยกรรมทางศาสนาผ่านทางพระสงฆ์ที่เผยแผ่พุทธศาสนา  
โดยวัดในเมืองยโสธรท่ีสร้างสมัยน้ีคือวัดห่อก่อง โดยพระยาเรืองไชยเจ้าเมืองมหาชนะชัยในขณะนั้น 
ส่วนอีกช่วงคือ พ.ศ. 2420 ได้มีการขยายวัดออกไปคือ วัดสร่างโศกและวัดบ้านนํ้าคํา ในเมืองยโสธร4 
สมัยรัชกาลที่ 5 เมืองยโสธร สังกัดอยู่ในมณฑลลาวกาว มณฑลลาวเฉียงและมณฑลอุบลราชธานี

 

 1 กรมศิลปากร, สํานักโบราณคดี, ศัพท์ทานุกรมโบราณคดี  (กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์, 
2550), 505; สันติ เล็กสุขุม, งานช่างคําช่างโบราณ (กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2553), 264. 
 2 สุวิทย์ จิระมณี, “สิมพ้ืนถ่ินอีสานตอนกลาง” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533), 19-23. 
 3 ศักด์ิชัย สายสิงห์, เจดีย์ พระพุทธรูป ฮูปแต้มสิม ศิลปะลาวและอีสาน (กรุงเทพฯ:  
มิวเซียมเพลส, 2555), 147-157. 
 4 เติม วิภาคย์พจนกิจ, ประวัติศาสตร์อีสาน, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, 2542), 488-496. 
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ตามลําดับ ยโสธรเคยเป็นอําเภอหน่ึงของจังหวัดอุบลราชธานีจนกระทั่งแยกออกมาต้ังเป็นจังหวัดในปี
พ.ศ. 25155 
 การค้นคว้าเอกสารยังไม่มีผู้ศึกษาเก่ียวกับอิทธิพลรูปแบบของศิลปะในการสร้างสิมพ้ืนบ้าน
ในจังหวัดยโสธร การศึกษาคร้ังน้ีพบสิมที่ยังไม่มีการวิเคราะห์รูปแบบอีก 25 แห่ง มีสภาพที่สมบูรณ์ 15 
แห่ง มีความชํารุดทรุดโทรม 4 แห่ง มีการสร้างบูรณะโดยยังคงสภาพของสิมไว้ 6 แห่ง ลักษณะโดยรวม
ส่วนใหญ่ก่อผนังทึบ มีขนาดเล็ก ซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลปะลาวโดยเฉพาะเวียงจันทน์และอิทธิพล
รัตนโกสินทร์เข้ามาผสมประยุกต์โดยช่างท้องถิ่นในการสร้าง บางแห่งยังมีการใช้วัสดุที่เป็นไม้ ผู้ศึกษา
ต้องการทราบถึงรูปแบบที่นิยมของสิมพ้ืนบ้านในเขตจังหวัดยโสธร รวมถึงการรับอิทธิพลจากภายนอก
เข้ามา โดยนําตัวอย่างที่ได้มาเปรียบเทียบกับรูปแบบของสิมที่มีอิทธิพลกรุงเทพ อิทธิพลญวน รวมท้ัง
อิทธิพลลาว เพ่ือหาการรับอิทธิพลรูปแบบของสิมพ้ืนบ้านในจังหวัดยโสธร 
 ดังน้ันผู้ทําวิทยานิพนธ์จึงศึกษาที่มาของรูปแบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมและลวดลาย
ที่ปรากฏของสิมพ้ืนบ้าน การสํารวจเบ้ืองต้นพบว่าลักษณะโดยรวมมีรูปแบบการผสมผสานที่หลากหลาย 
ทั้งอิทธิพลจากรัตนโกสินทร์ อิทธิพลศิลปะลาว และอิทธิพลญวนรวมถึงประวัติศาสตร์สังคมและแนวคิด
ในการสร้าง เพ่ือทําให้การศึกษารูปแบบของสิมพ้ืนบ้านในจังหวัดยโสธรมีความสมบูรณ์มากย่ิงข้ึน 
 การศึกษาเรื่องสิมพ้ืนบ้านในจังหวัดยโสธรผู้วิจัยจะใช้การสํารวจเก็บข้อมูล สัมภาษณ์ผู้รู้ 
พร้อมทั้งจัดกลุ่มรูปแบบของสิมที่ปรากฏ รวมถึงการวิเคราะห์ถึงที่มาของอิทธิพลและรูปแบบ เพ่ือศึกษา
การรับอิทธิพล รูปแบบ แนวความคิดในการสร้างสิมพ้ืนบ้าน รวมถึงประวัติศาสตร์ของกลุ่มคนใน
ช่วงเวลาน้ัน 
 
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษารูปแบบของสิมพ้ืนบ้านในเขตจังหวัดยโสธรถึงการรับอิทธิพลภายนอกมาจาก
ศิลปะอะไร  
 2. เพื่อศึกษารูปแบบของผังวัด เนื่องจากไปสํารวจเบื้องต้นพบว่าในบางแห่งมีการสร้าง
สิมเก่าและสิมใหม่ไว้ข้าง ๆ กัน แต่มีการวางทิศที่ขนานกัน ตรงข้ามกัน หรือเยื้องกัน ซึ่งอาจจะเป็น
การอนุรักษ์สิมแบบเก่าไว้ หรือไว้ใช้ในงานสําคัญ  
 3. เพ่ือศึกษาการใช้งานและการอนุรักษ์สิมพ้ืนบ้านที่มีการสร้างสิมใหม่บริเวณสิมเก่าโดย
ใช้โครงสร้างเดิมหรือทุบทิ้งแล้วสร้างใหม่บริเวณที่ต้ังเดิมที่นําไปสู่การเสื่อมของสิมพ้ืนบ้าน รวมท้ังสาเหตุ
ของการเสื่อมในการสร้างสิมพ้ืนบ้านในจังหวัดยโสธร 

                                                            

 5 กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 
เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดยโสธร (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2542), 22-52. 
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สมมติฐานเบื้องต้น 
 1. สิมพื้นบ้านในจังหวัดยโสธรได้รับอิทธิพลรูปแบบทางศิลปะเข้ามาจากภายนอก อัน
เน่ืองมาจากการอพยพ รวมถึงการถ่ายทอดทางศิลปกรรมจากการติดต่อค้าขายรวมท้ังบริบททางสังคม
ในขณะนั้น 
 2. การสร้างสิมใหม่ในบริเวณสิมเก่ามีเหตุผลมาจากการที่สิมเก่าทรุดโทรม ยากแก่การบูรณะ
จึงสร้างใหม่ บางแห่งมีการสร้างสิมใหม่โดยการใช้โครงสร้างเดิม เช่นเสาบัวแวงที่ยังมีความแข็งแรงอยู่ 
รวมถึงการสร้างคลุมสิมหลังเก่าเพ่ือขยายให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ส่วนการวางสิมเก่าไว้ควบคู่กับสิมใหม่เพ่ือ
การอนุรักษ์บางแห่งยังมีการประดิษฐานพระพุทธรูป และใช้สิมเดิมมาจนถึงปัจจุบัน 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้จะใช้การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบของสิมพื้นบ้านในจังหวัดยโสธรโดยใช้
หลักฐานทั้งทางศิลปกรรมและเอกสารในการศึกษาค้นคว้า รวมท้ังการสัมภาษณ์จากผู้รู้เพ่ือใช้ในการ
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์รูปแบบของการสร้างสิมพ้ืนบ้านว่าได้รับอิทฺธิพลมาจากศิลปะอะไรโดยการ
สํารวจสิมพ้ืนบ้านในเขตจังหวัดยโสธรซึ่งมีประมาณ 25 แห่ง  
 
วิธีการศึกษา  
 1. ค้นเอกสารหลักฐานทั้งจากเอกสารช้ันต้นโดยเฉพาะหนังสือ “ประชุมพงศาวดารภาคที่ 
70 เมืองจําปาศักด์ิ” ที่กล่าวถึงเมืองอุบลราชธานีและยโสธร รวมท้ังเอกสารที่มีคนเคยศึกษาค้นคว้าไว้
แล้ว โดยค้นหาจากหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร หอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
 2. แบ่งเอกสารออกเป็นด้านต่าง ๆ คือด้านประวัติศาสตร์ของเมืองอุบลราชธานีและยโสธร 
รวมทั้งตรวจสอบรายชื่อวัดจากที่มีผู้ศึกษาไว้แล้ว พร้อมทั้งรวบรวมจากหนังสือ “ประวัติวัดทั่ว
ราชอาณาจักรเล่มที่ 14” 
 3. ลงพ้ืนที่ภาคสนามในจังหวัดยโสธรและบางส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมเก็บ
รวบรวมข้อมูล ทําผังวัดสัมภาษณ์ผู้รู้ รวมท้ังวิเคราะห์รูปแบบศิลปกรรมข้างต้น โดยดูจากบริบทโดยรอบ
ทั้งภูมิศาสตร์ รูปแบบของสิมพ้ืนบ้าน การวางผังวัด รวมถึงโบราณวัตถุต่าง ๆ โดยรอบ 
 4. รวบรวมข้อมูลภาคสนามและแยกภาพข้อมูลของศิลปกรรมเป็นวัด 
 5. ทําการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งตามหัวข้อที่ต้องการจะศึกษา การวิเคราะห์จะใช้รูปแบบ
ของศิลปกรรมเป็นหลักในการจัดกลุ่มรูปแบบรวมถึงวิเคราะห์การรับอิทธิพลของสิมพ้ืนบ้านในจังหวัด
ยโสธร 
 6. เรียบเรียงผลการศึกษา รวมถึงสรุปผลและข้อเสนอแนะ รวมถึงการทํารูปเล่มนําเสนอ
ผลงานวิจัย 
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แหล่งข้อมูล 
 1. ด้านเอกสาร ค้นหาจากหอสมุดของมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ  
 2. ลงพื้นที่ภาคสนามทั้งในจังหวัดยโสธร และบางส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีคือ 
อําเภอเข่ืองในและอําเภอเมือง 
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ี่ 2) 

                                                           

บทที่ 2 
 

สภาพภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของยโสธร 
 
สภาพภูมิศาสตร์ของยโสธร 
 ยโสธรต้ังอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า “แอ่งโคราช” ซึ่งครอบคลุมลุ่มแม่นํ้ามูลและแม่นํ้าชี1 ซึ่ง
แอ่งโคราช (ภาพท่ี 1) มีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีถึงการกระจายของชุมชนโบราณ ซึ่งพบว่า
มีการขุดคูนํ้าคันดินล้อมรอบ2ลุ่มแม่นํ้าชีตอนล่างหรือบริเวณท่ีเรียกว่า “ทุ่งกุลาร้องไห้” การต้ังถิ่น
ฐานทางภูมิศาสตร์ของลุ่มแม่นํ้าชีพบว่ามีการกระจายตัวของชุมชนต้ังแต่สมัยทวารวดีและเขมร โดยมี
การพบหลักฐานทางด้านโบราณคดีที ่สามารถยืนยันเกี่ยวกับการก่อตั้งชุมชนโบราณรวมถึงการ
ถ่ายทอดศาสนาพุทธเข้ามายังบริเวณดินแดนแถบน้ี โดยอาศัยลุ่มแม่นํ้าชีในการเผยแพร่ รวมถึงอารย
ธรรมเขมรโดยเฉพาะสมัยเจนละที่แพร่เข้ามาจากทางลุ่มแม่นํ้ามูล3 ซึ่งมีการค้นพบจารึกของเจ้าชาย
จิตรเสนที่นําเอาศาสนาฮินดูเข้ามาเผยแพร่ในบริเวณอีสาน (ภาพท
 พ้ืนที่จังหวัดยโสธรมีการค้นพบอารยธรรมต้ังแต่สมัยทวารวดี จนกระทั่งสมัยเขมรเผยแพร่
อิทธิพลเข้ามา เช่น ดงเมืองเตย อําเภอคําเข่ือนแก้ว มีการค้นพบหลักฐานในถ่ินฐานโดยมีการก่อคูนํ้า
คันดินล้อมรอบ รวมถึงมีการค้นพบเครื่องปั้นดินเผาจากแหล่งอารยธรรมทุ่งกุลาซึ่งมีมาก่อนสมัย
ประวัติศาสตร์ นอกจากน้ียังมีการค้นพบใบเสมา ศิลาแลงที่ใช้ในการก่อสร้างปราสาทแบบเขมร4 เมื่อ
ศึกษาจากการต้ังถ่ินฐานรวมถึงสภาพทางภูมิศาสตร์แล้ว พบว่าบริเวณลุ่มแม่นํ้าชี มีการกระจายตัวกัน
ต้ังถิ่นฐานอยู่ตามริมแม่นํ้าชี รวมถึงการเผยแพร่อิทธิพลรูปแบบทางศิลปกรรมเข้ามา กล่าวคือตั้งแต่
พุทธศตวรรษที่ 12 ลงมาชุมชนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการติดต่อกับลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยาและ
ลุ่มแม่นํ้าโขงตลอดจนกัมพูชา ทําให้ได้รับการเผยแพร่อิทธิพลทางศาสนาทั้งศาสนาพุทธแบบเถรวาท
และศาสนาฮินดูจากทางกัมพูชา 
 

 

 1 ศรีศักร วัลลิโภดม, แอ่งอารยธรรมอีสาน แฉหลักฐานทางโบราณคดี พลิกโฉมหน้า
ประวัติศาสตร์ไทย (กรุงเทพฯ: มติชน, 2533), 5. 
 2 เร่ืองเดียวกัน, 6-7. 
 3 เร่ืองเดียวกัน, 94. 
 4 เร่ืองเดียวกัน, 203. 
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ภาพที่ 1 แผนที่แสดงสภาพภูมิศาสตร์ภาคอีสาน 
ที่มา: สุจิตต์ วงษ์เทศ, “ร้อยเอ็ดมาจากไหน,” ใน หนังสือพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบึงพระลานชัย 
พระอารามหลวง อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด (กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2558), 59. 
 

 
 
ภาพที่ 2 จารึกปากแม่นํ้ามูล  
 (ถ่ายภาพโดย ผู้วิจัย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 

3 มีนาคม 2559) 
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 โดยมีการกระจายการต้ังถิ่นฐานตามแม่นํ้ามูลและแม่นํ้าชี ต้ังแต่ชัยภูมิจนถึงอุบลราชธานี 
มีการค้นพบหลักฐานทั้งทางพุทธศาสนา คือ เสมาหิน สถูปเจดีย์ ตลอดจนอิทธิพลเขมรคือ ปราสาทหิน
และศิลาจารึก5 
 หลังจากน้ันเมืองยโสธรก็ไม่ค่อยปรากฏบทบาทมาก แต่กลับมามีบทบาทอีกครั้งเมื่อมีการ
กล่าวถึงในประชุมพงศาวดารภาคที่ 70 เมืองจําปาศักด์ิ กล่าวถึงในพุทธศตวรรษที่ 23 หลังจากมีการ
อพยพหนีภัยสงครามจากเวียงจันทน์ลงมาต้ังเมืองใหม่ที่จําปาศักด์ิ โดยการนําของพระครูยาขี้หอมและ
เจ้าสร้อยศรีสมุทร นอกจากน้ีพระครูยาข้ีหอมยังได้นําผู้คนไปต้ังบ้านเรือนบริเวณต่าง ๆ ตามพ้ืนที่ ๆ ไป
บูรณะพระธาตุสําคัญ ปลายปีพุทธศตวรรษที่ 23 มีการอพยพหนีภัยสงครามระรอกที่ 2 จากเวียงจันทน์
ลงมา เกิดการกระทบกระทั่งกันของกลุ่มชนที่มาต้ังยังเมืองจําปาศักด์ิก่อน จึงเกิดความร่วมมือระหว่าง
เมืองจําปาศักด์ิและลุ่มนํ้าเจ้าพระยาในการต้ังเมืองบริเวณลุ่มแม่นํ้ามูลให้ช่ือว่า “อุบลราชธานีศรีวนาลัย” 
เป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองและการเผยแพร่ศิลปกรรมในลุ่มแม่นํ้ามูลและลุ่มแม่นํ้าชี 
 นอกจากน้ียังมีความเก่ียวเน่ืองกับเช้ือชาติในภาคอีสานโดยเฉพาะชาวลาวที่อพยพเข้ามา
อาศัยในอีสาน โดยบริเวณอีสานช่วงสมัยอยุธยาเคยอยู่ใต้อํานาจของล้านช้างมาก่อน โดยเฉพาะแถบ
อีสานตอนบน และค่อย ๆ ขยายลงมาทางตอนล่าง โดยเฉพาะการเกิดสงครามระหว่างเมืองหนองบัวลําภู
กับเมืองเวียงจันทน์ ทําให้เช้ือสายพระวอพระตาอพยพลงมาต้ังถ่ินฐานบริเวณบ้านสิงห์ท่า เมืองยโสธร 
 
ประวัติศาสตร์เมืองยโสธร 
 บริเวณเมืองยโสธรมีการต้ังถิ่นฐานมาตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 โดยมีการขุดค้นพบ
หลักฐานทางโบราณคดีในบริเวณเมืองยโสธร ซึ่งมีการขุดค้นพบการตั้งชุมชนมาตั้งแต่ประมาณ
พุทธศตวรรษที่ 12 เน่ืองมาจากพบใบเสมา สถูปเจดีย์ ในแถบบริเวณลุ่มแม่นํ้าชี ได้แก่บริเวณเมืองเตย 
ปัจจุบันอยู่เขตอําเภอคําเขื่อนแก้ว และบึงแก ปัจจุบันอยู่ในเขตอําเภอมหาชนะชัย6 กลุ่มชนที่ต้ังถิ่น
ฐานบริเวณโดยรอบเมืองยโสธรท่ีสําคัญ (ภาพที่ 3) คือ 

                                                           

 1. กลุ่มกูยและเขมร อพยพมาจากลาวใต้และเขมรมาต้ังอยู่บริเวณอีสานใต้ ในพุทธศตวรรษ
ที่ 22 ในสมัยพระเจ้าเอกทัศน์ได้จับช้างเผือกถวาย จึงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์และรับไว้อยู่ใน
พระราชอาณาเขต ต่อมาได้เก็บส่วยถวายจึงได้รับแต่ต้ังให้เป็นเจ้าเมืองขึ้นกับเมืองพิมาย ส่วนบ้านกุดหวาย

 

 5 เร่ืองเดียวกัน, 197-198. 
 6 เร่ืองเดียวกัน, 198. 
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ยกขึ้นเป็นเมืองรัตนบุรี ยกบ้านดงยางเป็นเมืองสังขะ ยกบ้านปราสาทสี่เหลี่ยมโคกลําดวนใหญ่เป็น
เมืองคูขันธ์ (ขุขันธ์) ส่วนเขมรหนีการเกณฑ์แรงงานมาอาศัยในดินแดนอีสานใต้7 
 

 
 
ภาพที่ 3 การต้ังบ้านเรือนในภาคอีสาน 
ที่มา: สุวิทย์  ธีรศาศวัต และดารารัตน์  เมตตาริกานนท์, ประวัติศาสตร์อีสาน หลังสงครามโลกครั้งที่สอง
ถึงปัจจุบัน, พิมพ์ครั้งที่ 2 (ขอนแก่น: สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541), 7. 
 
 2. กลุ่มพระครูโพนสะเม็ก เป็นกลุ่มพระครูที่ชาวเวียงจันทน์นับถือ อพยพหนีภัยสงคราม
จากเวียงจันทน์มาทางใต้และสร้างเมืองนครจําบากนาคบุรีศรี จนกระทั่งเจ้าหน่อกษัตริย์เจริญวัยจน
พอที่จะปกครองบ้านเมืองได้จึงได้ให้พระยาอํามาตย์ไปเชิญมาที่นครจําบากนาคบุรีศรี ในปี พ.ศ. 2256 
แล้วเปลี่ยนช่ือเมืองเป็น “นครจําปาศักด์ินคบุรีศรี”8 ยกโอรสของเจ้าหญิงสุมังคละเปน็เจา้สรอ้ยศรีสมทุร
พุทธางกูร ต่อมามีการส่งคนไปสร้างบ้านแปงเมืองทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของแม่นํ้าโขง ซึ่งทางภาคอีสาน
มีเมืองสําคัญคือ เมืองสุวรรณภูมิ เมืองโขงเจียม บ้านพระเหลา ซึ่งกลุ่มเมืองสุวรรณภูมิเป็นกลุ่มเมืองที่
                                                            

 7 สุวิทย์ ธีรศาศวัต, ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์, ประวัติศาสตร์อีสาน หลังสงครามโลก
ครั้งที่สองถึงปัจจุบัน, พิมพ์ครั้งที่ 2 (ขอนแก่น: สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
2541), 6-8. 
 8 ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่มที่ 9 เรื่อง “พงศาวดารเมืองยโสธร” ใน 
ตํานานเมืองนครจําปาศักด์ิ ฉบับหม่อมอมรวงศ์วิจิตร (กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ 
กรมศิลปากร, 2545), 229. 
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สําคัญในการสร้างเมืองตามลุ่มแม่นํ้ามูลและลุ่มแม่นํ้าชี ในปี พ.ศ. 2318 ท้าวทนต์สร้างเมืองร้อยเอ็ด 
ขอข้ึนกับเมืองธนบุรี พ.ศ. 2335 เมืองแสนแยกไปสร้างเมืองชนบท (ปัจจุบันเป็นอําเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น) พ.ศ. 2340 เพียเมืองแทนสร้างเมืองขอนแก่น พ.ศ. 2341 เพียปากศรีต้ังเมืองพุทไธสง9 
 3. กลุ่มพระวอพระตา พ.ศ. 2308 เกิดความวุ่นวายแตกแยกในเมืองเวียงจันทน์เมื่อพระวอ
พระตาเสนาบดีได้ผิดใจกับพระเจ้าสิริบุญสาร ทําให้พระวอตาอพยพครอบครัวญาติพี่น้องมาตั้งที่
บ้านหนองบัวลําภู ให้ช่ือเมืองนครเขื่อนขันธ์กาบแก้ว อีกส่วนคือ หลวงราชโภชนัย ท้าวคําสู ท้าวคําสิง 
ยกเลยต่อไปตั้งเมืองที่บ้านสิงห์โคก บ้านสิงห์ท่าไว้รอ10  ฝ่ายพระเจ้าสิริบุญสารส่งกองทัพมาปราบ
พร้อมกับขอความช่วยเหลือจากพม่าทําให้พระตาตายในที่รบ ส่วนพระวอได้อพยพมาพึ่งบารมี
เจ้าไชยกุมารเมืองจําปาศักด์ิ ต่อมาเกิดผิดใจกันจึงมาขอพ่ึงบารมีพระเจ้าตากสิน ฝ่ายพระเจ้าสิริบุญสาร
ได้ส่งกองทัพมาอีกครั้ง พระวอสู้ไม่ได้ตายในที่รบ ทําให้พระเจ้าตากสินส่งกองทัพไปปราบและชนะ
เวียงจันทน์ได้ในปี พ.ศ. 2322 พร้อมอัญเชิญพระแก้วมรกตและพระบางมาประดิษฐานที่กรุงธนบุรี 
และกวาดต้อนผู้คนจากเวียงจันทน์มาต้ังชุมชนแถวเมืองสระบุรี ส่วนเช้ือพระวงศ์และข้าราชการช้ันผู้ใหญ่
ถูกกวาดต้อนลงไปกรุงเทพ11 
 หลังเสร็จสงครามท้าวฝ่ายหน้า ท้าวคําสิงห์ ต้ังบ้านเมืองอยู่บริเวณบ้านสิงห์ท่า ริมแม่นํ้าชี 
ได้รับการสถาปนาเป็นเมืองยโสธรในปี พ.ศ. 2355   
 ต่อมาเกิดกบฎเจ้าอนุวงศ์เมืองยโสธรถูกเกณฑ์พลให้ไปเข้าร่วมรบ จนกระทั่งเสร็จศึกกลับมา
จึงกลับมาครองเมืองยโสธรต่อมา 
 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่เกิดการปฏิรูปการปกครองโดยใช้ระบบมณฑล
เทศาภิบาล โดยช่วงแรกยโสธรสังกัดมณฑลหัวเมืองลาวฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2434 เมอืงยโสธร
ขึ้นกับหัวเมืองลาวกาวโดยกรมหลวงพิชิตปรีชากรเป็นข้าหลวงใหญ่ประจําเมืองจําปาศักด์ิ (ภาพที่ 4) 
ต่อมาเมื่อเกิดเหตุการณ์พิพาทกับฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้กรมหลวง
สรรพสิทธิประสงค์มาประทับเป็นข้าหลวงต่างพระองค์ที่มณฑลลาวกาวในปี พ.ศ. 2436 (ภาพที่ 5) ต่อมา
มีการเปลี่ยนแปลงจากมณฑลลาวกาวเป็นมณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ และมณฑลอีสานตามลําดับ12 

                                                            

 9 เร่ืองเดียวกัน, 8. 
 10 เติม วิภาคย์พจนกิจ, ประวัติศาสตร์อีสาน, พิมพ์คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการ
ตําราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2542), 93. 
 11 สิลา วีระวงส์, ประวัติศาสตร์ลาว, แปลโดย สมหมาย เปรมจิตต์ (กรุงเทพฯ: มติชน, 
2540), 151. 
 12 กรมศิลปากร, ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม 18 จังหวัดยโสธร (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 
2555), 74. 
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ภาพที่ 4 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร  
ที่มา: สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน เล่ม 2 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย 
ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542), 483. 
 

 
 
ภาพที่ 5 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ 
ที่มา: สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน เล่ม 2 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย 
ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542), 483. 
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 หลังจากการปฏิรูปการปกครองและมีการตั้งจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธรถูกรวมเป็น
อําเภอหน่ึงของจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธรพยายามจะแยกออกจากจังหวัดอุบลราชธานีแต่ไม่สําเร็จ 
จนกระทั่ง พ.ศ. 2513 ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลแต่ยังไม่สามารถต้ังเมืองได้เน่ืองมาจากจอมพลถนอม 
กิตติขจรได้ปฏิวัติตนเอง จนกระทั่งพ.ศ. 2515 จึงประสบความสําเร็จในการต้ังเป็นจังหวัด และเร่ิมใช้
คําว่าจังหวัดยโสธรเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 251513 
 

 

 13 กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 
เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดยโสธร (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2542), 52-55. 
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บทที่ 3 
 

วิเคราะห์รูปแบบสิมพื้นบา้นในจังหวัดยโสธร 
 
 สิมพื้นบ้านเป็นการเรียกลักษณะของช่างในท้องถิ่นทั้งส่วนประกอบด้านสถาปัตยกรรม 
ประติมากรรม รวมไปถึงจิตรกรรม ซึ่งในยโสธรยังคงมีงานช่างท้องถิ่นปรากฏอยู่ให้ศึกษารูปแบบเฉพาะ
ท้องถิ่น 
 ในการวิเคราะห์รูปแบบของสิมพ้ืนบ้าน ได้ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของสิมไม่ว่าจะเป็นส่วนฐาน 
ส่วนตัวอาคาร และส่วนเคร่ืองหลังคา โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มคือ 1. กลุ่มสิมพ้ืนบ้านแท้ 2. กลุ่มสิมพ้ืนบ้าน
ที่ได้รับอิทธิพลรัตนโกสินทร์เข้ามาผสม 3. กลุ่มสิมพ้ืนบ้านสกุลช่างญวน 4. กลุ่มสิมพ้ืนบ้านรุ่นหลัง 
และ 5. กลุ่มสิมพื้นบ้านลักษณะพิเศษ การแบ่งกลุ่มสิมพื้นบ้านออกเป็น 5 กลุ่มเนื่องมาจากรูปแบบ
ลวดลายที่ปรากฏบนตัวสิมไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวอาคาร หรือเครื่องหลังคาบางแห่งมีการรับอิทธิพลจาก
ภายนอกเข้ามาจึงเกิดการผสมผสานกับรูปแบบของสิมพ้ืนบ้านของเดิมทําให้เกิดลวดลายใหม่ขึ้นมา 
 
กลุ่มสิมพื้นบ้านแท้  
 มีลักษณะโดยรวมคือ 
 1. ส่วนฐาน มีการก่อฐานเขียง ต่อด้วยฐานบัวควํ่าบัวหงาย ท้องไม้ยืดสูงคาดด้วยลูกแก้ว
อกไก่ ซึ่งรูปแบบน้ี รศ.ดร.วิโรฒ ศรีสุโร เรียกว่า “ฐานเอวขัน”1เป็นฐานที่นิยมสร้างในสิมพ้ืนบ้านทาง
ภาคอีสาน 
 2. ส่วนตัวอาคาร มีการก่อสร้างโดยใช้การก่ออิฐถือปูนรวมทั้งไม้เป็นวัสดุในการก่อสร้าง 
มีการเจาะช่องประตูและหน้าต่างขนาดเล็ก ไม่นิยมตกแต่งลวดลายประดับมาก 
 3. ส่วนเคร่ืองหลังคา ใช้ไม้เป็นส่วนประกอบโดยเฉพาะการแกะสลักช่อฟ้ารวมถึงเครื่อง
ลํายองโดยการใช้ไม้แผ่นเดียวกัน ส่วนหน้าบันบางแห่งใช้ไม้กระดานตีขวางโดยมีไม้คั่นกลางซึ่งสิมบางหลัง
ยังคงสภาพเดิมไว้จนถึงปัจจุบันเช่นสิมวัดกุดชุมใน 
 
 
 

 

 1 ดูรายละเอียดใน วิโรฒ ศรีสุโร, สิมอีสาน (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโตโยต้า, 2536), 99. 



 13

 วัดค้อเหนือ อําเภอเมือง 
 1. ที่ต้ัง 
  วัดค้อเหนือ ต้ังอยู่ที่บ้านค้อเหนือ ตําบลค้อเหนือ อําเภอเมือง อุโบสถสร้าง พ.ศ. 2289 
เดิมช่ือวัดไชยศรีสุมังคลาราม โดยมีผู้สร้างคือพระไชย2  วัดค้อเหนือมีการขุดค้นทางโบราณคดี โดยเร่ิม
จากชาวบ้านต้องการสร้างสิมใหม่จึงจะให้รื้อสิมเดิมเน่ืองจากมีสภาพเก่า ทรุดโทรมสํานักศิลปากรที่ 12 
นครราชสีมาได้เข้ามาตรวจสอบและอนุญาตให้รื้อสิมได้ แต่เมื่อสํานักศิลปากรที่ 11 อุบลราชธานีได้เข้า
มาไม่ให้รื้อและมีการขุดค้นฐานของสิมเดิมข้ึนปัจจุบันได้รับการดูแลจากชาวบ้าน ส่วนสิมที่สร้างใหม่ 
ต้ังอยู่บริเวณด้านข้างของสิมเดิม3 (ภาพที่ 6) 
 

 
 
ภาพที่ 6 สิมวัดค้อเหนือ 
 
 
 

                                                            

 2 กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร, เล่ม 14 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา,  
2538), 460 – 461. 
 3 สัมภาษณ์ หนูเรียน  เรืองขนาบ, ชาวบ้านค้อเหนือ, 28 พฤษภาคม 2559.  
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 2. แผนผังของสิมวัดค้อเหนือ 
  อยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาด 4 ห้อง สิมหันหน้าทางด้านทิศตะวันออก ขอบบนของ
ส่วนฐานเสมอกับทางเข้าในสิม 
 3. รูปแบบของสิมวัดค้อเหนือ 
  3.1 องค์ประกอบสถาปัตยกรรม 
   ฐาน มีการก่ออิฐถือปูน ฐานประกอบไปด้วยฐานเขียง 1 ฐาน ฐานบัวควํ่าคาดด้วย
ลูกแก้วอกไก่ฐานบัวหงาย (ภาพที่ 7) 
   ตัวอาคาร โครงสร้างก่ออิฐถือปูน ใช้เสาในการรับนํ้าหนัก ประตูทางเข้ากรอบ
ประตูประดับปูนป้ันลายกลีบบัว ซุ้มทรงบรรพแถลงประดับด้วยกระหนกม้วน ภายในซุ้มประดิษฐาน
พระนารายณ์ประทับน่ัง ขนาบข้างด้วยลิงเหาะ เหนือกรอบประตูมีจารึก “เจ้าอธิการลุน อํานวยการสร้าง 
และเป็นช่างทําเสร็จปี 2499” (ภาพที่ 8) ประตูมีการแกะสลักไม้เป็นลวดลายพรรณพฤกษา หน้าต่าง
มีการเจาะช่องสี่เหลี่ยม ซุ้มทรงบรรพแถลง ประดับเทพพนมอยู่ตรงกลาง กรอบหน้าต่างทํามาจากไม้
แกะสลักลวดลายพรรณพฤกษา 
   เครื่องหลังคา โครงสร้างหลังคาทําจากไม้ปูด้วยกระเบ้ือง หลังคาทรงจั่วซ้อนกัน 
2 ช้ัน ลักษณะของหลังคามีหลังคาลาดก่อนหน่ึงช้ันแล้วจึงค่อยซ้อนหลังคาเล็ก มีชายคายื่นออกมา พร้อม
แกะสลักไม้เป็นลวดลายเฟ่ืองอุบะตามใต้ฝ้าชายคา ส่วนช่อฟ้าแกะสลักเป็นรูปพญานาคโดยใช้ไม้ส่วน
เดียวกับหางหงส์ที่แกะสลักเป็นรูปพญานาค บริเวณตัวของนาคมีการทําลวดลายคดโค้ง แกะสลักเป็น
รูปกระหนกเปลว (ภาพที่ 9) 
  3.2 องค์ประกอบตกแต่ง 
   หน้าบัน ทําด้วยไม้กลางหน้าบันด้านหน้ามีพระพุทธรูปประทับนั่งตรงกลางล้อมรอบ
ด้วยลายพรรณพฤกษา (ภาพที่ 10) หน้าบันด้านหลังเทพพนมอยู่ตรงกลางมีลายพรรณพฤกษาล้อมรอบ 
(ภาพที่ 11) ใต้ฝ้าเพดานมีการวาดลวดลายประดับท้องไม้ที่ว่าง (ภาพท่ี 12) 
   บัวหัวเสา มีการป้ันปูนนูนออกมาจากส่วนผนังด้านโดยบัวหัวเสาทํากลีบบัวซ้อนกนั 
2 ช้ัน โดยมีการทาสีกลีบบัวช้ันบนด้วยสีเหลืองส้มตัดขอบด้วยสีน้าเงิน ส่วนด้านล่างทาด้วยสีเหลืองตัด
ของด้วยสีส้ม (ภาพที่ 13) 
   สิมวัดค้อเหนือ ฐานมีลักษณะที่เป็นที่นิยมในสิมพ้ืนบ้านอีสาน คือ ใช้ฐานเขียงต่อ
ด้วยฐานบัวควํ่า ท้องไม้ยืดสูง คาดลูกแก้วอกไก่ ต่อด้วยบัวหงาย รศ. ดร. วิโรฒ ศรีสุโร เรียกฐานแบบนี้
ว่า “ฐานเอวขัน” อาคารเป็นการก่ออิฐถือปูนซึ่งนิยมสร้างกันในสิมรุ่นหลัง ซึ่งส่วนประกอบของลวดลาย
กระหนกและซุ้มทรงบรรพแถลงที่นิยมในสมัยรัตนโกสินทร์ รวมถึงช่วงยุคสมัยการสร้างสิมอยู่ในช่วง
หัวเลี้ยวหัวต่อในการรับรูปแบบอิทธิพลรัตนโกสินทร์ หลังคามีการซ้อนกัน 2 ช้ัน ลักษณะของหลังคามี
หลังคาลาดก่อนหน่ึงช้ันแล้วจึงค่อยซ้อนหลังคาเล็ก ซึ่งลักษณะการซ้อนช้ันแบบน้ีพบในสิมแบบเชียงขวาง
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4 (ภาพท่ี 14) กลางสันหลังคาช้ันบนมีการประดับฉัตร ซึ่งมีความคล้ายกับการประดับบนสันหลังคา
คล้ายสิมแบบเวียงจันทน์ เช่น วัดพระเจ้าใหญ่ลือชัย จ.อํานาจเจริญ (ภาพที่ 15)  หรือแม้กระทั่ง
ล้านนา มีชายคาย่ืนออกมาซึ่งพบว่าคล้ายกับชายหลังคาหอไตรของวัดทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
(ภาพที่ 16) 
 

 
 
ภาพที่ 7 บริเวณประตูทางเข้าสิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            

 4 ศักด์ิชัย สายสิงห์, เจดีย์ พระพุทธรูป ฮูปแต้ม สิม ศิลปะลาวและอีสาน (นนทบุรี:  
มิวเซียมเพรส, 2555), 135. 
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ภาพที่ 8 หน้าต่างของสิม 
 

 
 
ภาพที่ 9 ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ 
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ภาพที่ 10 หน้าบันด้านหน้า 
 

 
 
ภาพที่ 11 หน้าบันด้านหลัง 
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ภาพที่ 12 ลวดลายใต้ฝ้าเพดาน 
 

 
 
ภาพที่ 13 บัวหัวเสา 
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ภาพที่ 14 สิมแบบเชียงขวาง 
 (ถ่ายภาพโดย ธนภัทร์  ลิ้มหัสนัยกุล ณ เมืองหลวงพระบาง วันที่ 3 มีนาคม 2559) 
 

 
 
ภาพที่ 15 การประดับบนสันหลังคา วัดพระเจ้าใหญ่ลือชัย จังหวัดอํานาจเจริญ 
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ภาพที่ 16 ชายหลังคาหอไตรวัดทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
 
 วัดสมสะอาด อําเภอเมือง 
 1. ที่ต้ัง 
  วัดสมสะอาด ต้ังอยู่ที่บ้านสมสะอาด บ้านนํ้าคําใหญ่ อําเภอเมือง อุโบสถสร้าง พ.ศ. 
24775  (ภาพที่ 17) 

                                                           

 2. แผนผังของสิมวัดสมสะอาด 
  อยู่ในผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาด 3 ห้อง มีระเบียงย่ืนออกมาจากประตูและสร้าง
หลังคาคลุมไปจนถึงทางเข้า หันหน้าทางด้านทิศตะวันออกทางเข้าอยู่ติดผนังด้านใน 
 3. รูปแบบของสิมวัดสมสะอาด 
  3.1 องค์ประกอบของสถาปัตยกรรม 
   ฐาน ฐานบัวควํ่ายืดสูงก่ออิฐถือปูน รองรับอาคารไม้ ความสูงของฐานสูงกว่าพ้ืน
ระเบียงทางเข้าที่มีระดับเดียวกันกับพ้ืนสิม (ภาพที่ 18) 
   ตัวอาคาร บริเวณอาคารของสิมมีเพียงไม้เรียบง่าย ไม่มีการประดับลวดลาย 
หน้าต่างมีเพียงประตูไม้ ลักษณะเหมือนเรือนไทยทางภาคอีสาน (ภาพที่ 19) 

 

 5 กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร, เล่ม 14, 585. 



 21

   เครื่องหลังคา หลังคาทําด้วยจั่วธรรมดาไม่มีเสารับปีกนก ไม่มีการประดับลวดลาย 
ตอนแรกหลังคาทําด้วยไม้ ในปัจจุบันหลังคามุงด้วยกระเบ้ือง   
  3.2 องค์ประกอบตกแต่ง 
   หน้าบันของสิมหลังน้ีไม่มีการประดับลวดลาย บริเวณหน้าบันมีการตีด้วยไม้กระดาน
ตามแนวขวางมีด้ังไม้ประดับอยู่ตรงกลาง (ภาพที่ 20) 
   สิมวัดสมสะอาด ฐานแตกต่างกับรูปแบบทั่วไป การก่อฐานลักษณะนี้พบที่
วัดมัคคสัญจาราม (บ้านเหมือดป่าตอง) อําเภอมหาชนะส่วนฐานยกพ้ืนเต้ียเสมอพ้ืนของสิม ตัวอาคารตี
ด้วยไม้กระดานเป็นผนัง ลักษณะของการตีไม้กระดานคล้ายกับผนังวัดกุดชุมใน เครื่องหลังคาตีไม้กระดาน
ทรงจั่วไม้ บริเวณหน้าบันตีด้วยไม้กระดานเรียบ ๆ ทางแนวขวาง ตรงกลางตีด้วยด้ังไม้ลักษณะคล้ายกับ
สิมวัดธาตุทองบ้านเกลี้ยงเก่า อําเภอกุดชุม 
 

 
 
ภาพที่ 17 สิมวัดสมสะอาด 
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ภาพที่ 18 ฐานสิม 
 

 
 
ภาพที่ 19 ผนังของสิม 
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ภาพที่ 20 ส่วนหน้าบันของสิม 
 
 วัดหัวคํา อําเภอเมือง 
 1. ที่ต้ัง 

6  วัดหัวคําต้ังอยู่ที่บ้านหัวคํา ตําบลสําราญ อําเภอเมือง อุโบสถสร้าง พ.ศ. 2472   
(ภาพที่ 21) 
 2. แผนผังของสิมวัดหัวคํา 
  อยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาด 3 ห้อง มีมุขหน้ายื่นออกมา สิมหันหน้าทางด้านทิศ
ตะวันออก 
 3. รูปแบบของสิมวัดสมสะอาด 
  3.1 องค์ประกอบของสถาปัตยกรรม 
   ฐาน ก่ออิฐถือปูน ฐานเขียงซ้อนกัน 3 ช้ัน มีลูกแก้วอกไก่คาดกลางตามด้วยบัวหงาย 
มีการย่อเก็จ โดยมุขด้านหน้าเล็กกว่าตัวอาคาร (ภาพที่ 22) 
   ตัวอาคาร มีเสาประดับมุขหน้า 1 คู่ ประดับด้วยลายกระจก กรอบประตูประตู
ทางเข้าประดับด้วยลายดอกสี่กลีบ บัวหัวเสาเป็นบัวแวง ลายหน้ากระดานเป็นลายประจํายามก้ามปู 

                                                            

 6 เร่ืองเดียวกัน, 627. 
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ในกรอบซุ้มประดับด้วยลายดอกหน้าต่างมีการเจาะช่อง ซุ้มหน้าต่างทรงบันแถลง ภายในประดับด้วย
เทพพนมในลายดอก มีลายก้านขดล้อมรอบ (ภาพที่ 23) 
   เครื่องหลังคา หลังคา 1 ชั้นลดหลั่นหน้ามุขอีกชั้น โครงสร้างหลังคาใช้ไม้ปูด้วย
กระเบ้ือง หางหงส์และเครื่องลํายองเป็นไม้ช้ินเดียวกัน ตัวนาคสะดุ้งเรียบทาด้วยสีทอง มีใบระกาปลาย
โค้งงอหันเข้า ส่วนหางหงส์เป็นรูปพญานาคเชิดหน้าขึ้น หันหน้าออก บริเวณเศียรทําด้วยลายกระหนก
เปลว ช่อฟ้ามีลักษณะเหมือนช่อฟ้าที่พบทั่วไปคือ มีปากย่ืนออกมาห้อยกระด่ิง ส่วนหัวตะหวัดโค้ง แกะ
ลายดอกไว้บริเวณอก (ภาพที่ 24) 
  3.2 องค์ประกอบตกแต่ง 
   หน้าบัน หน้าบันด้านหน้ามี 2 ชั้น ชั้นล่างประดับด้วยลวดลายปูนปั้นเทพพนม
ชายผ้าเป็นนาคคายลายกระหนก พ้ืนหลังทาด้วยสีนํ้าเงิน บริเวณจ่ัวมีหน้ากาลประดับ ส่วนลายหน้า
กระดานทําลวดลายปูนป้ันดอกซ้อน ล้อมรอบด้วยลายกระหนก (ภาพที่ 25) ส่วนหน้าบันชั้นบนทํา
ลวดลายธรรมจักรต้ังบนฐาน หน้าบันด้านหลังประดับด้วยลายเทพพนม ล้อมรอบด้วยลายดอกสี่กลีบ 
ด้านล่างประดับด้วยช้างเอราวัณ (ภาพที่ 26)  
   คันทวย เป็นรูปนาคมีปีกทําจากไม้ บริเวณลําคอแกะสลักลวดลายดอกสี่กลีบ
ล้อมรอบคอ ปลายหางตวัดโค้งลงมา  
   บัวหัวเสา มีความสูงและกลีบรีเหมือนกับบัวหัวเสาที่พบทั่วไปในงานพื้นบ้าน 
(ภาพที่ 27) 
   สิมวัดหัวคํา ประกอบด้วยฐานที่เร่ิมคลี่คลายจากฐานเอวขันที่เป็นที่นิยมใน
สิมพ้ืนบ้านอีสาน เป็นฐานสิมที่มีการซ้อนฐานเขียงเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีมุขหน้าอยู่ในผังยกเก็จ ซึ่งมีขนาด
เล็กกว่า นอกจากน้ียังรับการประดับลวดลายมาจากทางภาคกลางทั้งลวดลายประจํายามก้ามปู หรือ
การนําซุ้มทรงบรรพแถลงที่นิยมในภาคกลางมาใช้ ส่วนหน้าบันรับอิทธิพลจากภาคกลางมาโดยตรงไม่ว่า
จะเป็นหน้าบันช้ันบนที่มีลวดลายเสมาธรรมจักรคล้ายกับตรากระทรวงศึกษาธิการ หน้าบันลายเสมา
ธรรมจักรน้ียังคล้ายกับหน้าบันของวัดป่าลัฎฐิวัน ที่มีการใช้หน้าบันลายเสมาธรรมจักรเหมือนกัน 
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ภาพที่ 21 สิมวัดหัวคํา 
 

 
 
ภาพที่ 22 ฐานสิม 
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ภาพที่ 23 ซุ้มหน้าต่าง 
 

 
 
ภาพที่ 24 ช่อฟ้า 
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ภาพที่ 25 หน้าบันช้ันล่าง 
 

 
 
ภาพที่ 26 หน้าบันด้านหลัง 
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ภาพที่ 27 บัวหัวเสา 
 
 วัดกุดชุมใน อําเภอกุดชุม 
 1. ที่ต้ัง 
  วัดกุดชุมในตั้งอยู ่บ้านกุดชุมใน ตําบลกุดชุม อําเภอกุดชุม อุโบสถสร้าง พ.ศ . 
24977 (ภาพที่ 28) 

                                                           

 2. แผนผังของสิมวัดกุดชุมใน 
  สิมวัดกุดชุมในต้ังอยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาด 3 ห้อง สิมหันหน้าทางด้านทิศตะวันออก 
 3. รูปแบบของสิมวัดกุดชุมใน 
  3.1 องค์ประกอบของสถาปัตยกรรม 
   ฐาน มีการก่อกําแพงโดยรอบสิมเก่าและถมปูนขึ้นมาทําให้เห็นส่วนฐานไม่ครบ 
แต่เมื่อดูองค์ประกอบพบว่าเป็นฐานเอวขัน ซึ่งลักษณะของฐานสิมก่ออิฐถือปูน ประกอบด้วย ฐานบัวควํ่า 
ท้องไม้คาดลูกแก้วอกไก่ บัวหงาย ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสิมพ้ืนบ้าน (ภาพที่ 29) 
   ตัวอาคาร ตัวอาคารใช้ไม้กระดานตีด้านแนวต้ังเพ่ือใช้เป็นส่วนผนังของอาคารซึ่ง
มีการประดับต่อจากฐานของสิม  (ภาพที่ 30) ส่วนประตูทางเข้ามีความเรียบง่ายไม่ประดับลวดลาย 
หน้าต่างเจาะช่องสี่เหลี่ยม บริเวณใต้ฝ้าเพดานมีการฉลุลายโดยมีพระพุทธรูปประทับตรงกลางมีลวดลาย
เครือเลี้ยวเกี่ยวพันกันไปตลอดแนว (ภาพที่ 31)  

 

 7 จารึกบริเวณหน้าบันของสิมวัดกุดชุมใน 
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   เครื่องบน มีการซ้อนหลังคา 3 ตับลดมุขหน้าหลัง มีการแกะสลักไม้เป็นนาคกับ
หางหงส์อยู่ในแผ่นเดียวกัน ฝีมือพื้นบ้านไท-อีสานของแท้ หน้าบันตีด้วยไม้ทางนอน8 (ภาพที่ 32) มี
ร่องรอยของภาพเขียนสีปรากฏอยู่จาง ๆ สันนิษฐานได้ว่าหน้าบันของสิมคงมีการวาดฮูปแต้มประดับ
และจางลงตามเวลา แต่ปัจจุบันไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นลวดลายอะไร (ภาพที่ 33) บริเวณหน้าบันมี
จารึกบอกปีที่สร้าง 
   สิมวัดกุดชุมในเป็นสิมไม้อีกแห่งที่สําคัญของจังหวัดยโสธร รศ.ดร.วิโรฒ ศรีสุโรได้
อธิบายว่าเป็นสิมพ้ืนบ้านสกุลช่างไท-อีสานของแท้ ซึ่งประกอบไปด้วยฐานเอวขัน แม้ว่าจะมีการถมพ้ืน
ขึ้นมา แต่ยังคงเห็นฐานประกอบด้วยฐานบัวควํ่า ท้องไม้ยืดสูงคาดลูกแก้วอกไก่ ต่อด้วยบัวหงาย9 
ตัวอาคารทําด้วยไม้กระดานตีแนวตั้ง คล้ายกับสิมวัดสมสะอาดบริเวณใต้ฝ้าเพดานมีการฉลุลวดลาย 
ซึ่งคล้ายกับใต้ฝ้าหลังคาของสิมวัดค้อเหนือในเรื่องของลวดลาย ซึ่งในส่วนของสิมวัดค้อเหนือใช้การลงสี
ขาว ในส่วนของช่อฟ้าและหางหงส์อยู่ในไม้แผ่นเดียวกัน ส่วนหน้าบันใช้ไม้กระดานตีแนวขวางมีร่องรอย
จาง ๆ ของฮูปแต้มเป็นสีเขียวคล้ายกับหน้าบันของสิมวัดค้อเหนือ แต่วัดกุดชุมในไม่สามารถวิเคราะห์
ลวดลายได้ 
 

 
 
ภาพที่ 28 สิมวัดกุดชุมใน 
                                                            

 8 วิโรฒ ศรีสุโร, สิมอีสาน (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโตโยต้า, 2536), 171. 
 9 เร่ืองเดียวกัน. 
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 (ถ่ายภาพโดย พงศ์ผกา  ทีบัวบาน ณ วัดกุมชุมใน จังหวัดยโสธร วันที่ 3 มีนาคม 2559) 

 
 
ภาพที่ 29 ฐานสิม 
 

 
 



 31

ภาพที่ 30 แนวไม้กระดานตีในแนวต้ัง 

 
 
ภาพที่ 31 ลวดลายฉลุลาย 
 

 
 
ภาพที่ 32 หน้าบันใช้ไม้กระดานตีแนวนอน 
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ภาพที่ 33 ลวดลายฮูปแต้มที่หลงเหลือ 

ุดชุม 

เดิมช่ือวัดขามเฒ่า โดยต้ังช่ือวัดตามต้นมะขามใหญ่ ต่อมาได้เปลี่ยนช่ือเป็น

 ตั้งอยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นสิมขนาดเล็ก มีขนาด 2 ห้อง สิมหันหน้าทางด้านทิศ

หลังคาปูด้วยกระเบื้องไม้ ส่วนช่อฟ้าและหางหงส์มีความเรียบง่าย หน้าบันตีไม้กระดานในแนวนอน 
                                                           

 
 วัดธาตุทอง อําเภอก
 1. ที่ต้ัง 
  วัดธาตุทอง ตั้งอยู่ที่บ้านเกลี้ยงเก่า ตําบลโพนงาม อําเภอกุดชุม ตามประวัติกล่าวว่า
อุโบสถสร้าง พ.ศ. 240510  
วัดธาตุทอง11 (ภาพที่ 34)  
 2. แผนผังของสิมวัดธาตุทอง 
 
ตะวันออก 
 3. รูปแบบของสิมวัดธาตุทอง 
  ฐานของสิมก่ออิฐถือปูน ประตูทางเข้าตีด้วยไม้ระแนงลักษณะของลวดลายเป็นลาย
ก้างปลา บริเวณด้านข้างคร่ึงหน้าตีด้วยไม้ระแนงเป็นก้างปลาคล้ายกับประตูทางเข้า ครึ่งหลังตีด้วยไม้ทึบ 
(ภาพที่ 35) เจาะช่องหน้าต่าง 2 บาน ด้านบนมีการเจาะช่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ใต้ฝ้าเพดาน ด้านหลงัปิดทบึ 

 

 10 กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร, เล่ม 14, 509. 
 11 ห้องสมุดกิจกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ลงพื้นที่ภาคสนามจัดระบบและทําบัญชี
เอกสารใบลาน ในเขตตําบลโพนงาม อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ณ วัดธาตุทอง (เกี้ยงเก่า), 
เข้าถึงเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2559, เข้าได้ถึงจาก http://202.28.32.22/msuact//index.php? mode= 
viewrecord&mid=20130314112428_1648#.VrrJPFKIwXg 
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ตรงกลางมีด้ังคาด ส่วนหลังคาปีกนกปูด้วยกระเบ้ืองไม้ หลังคาลาดก่อนช้ันหน่ึงแล้วจึงค่อยซ้อนหลังคา
เล็กอีกช้ัน (ภาพที่ 36)   
  สิมวัดธาตุทองมีลักษณะของฐานคล้ายกับสิมวัดสมสะอาดปัจจุบันมีการถมปูนจนมอง
ไม่ปรากฏฐานเดิม สันนิษฐานว่าเป็นฐานเอวขันที่นิยมกันในสิมพ้ืนบ้าน ประตูทางเข้าใช้ไม้ระแนงตีเป็น
ก้างปลา ด้านข้างตีผนังทึบ มีการเจาะช่องเล็ก ๆ ใต้ฝ้า หลังคาปีกนกปูด้วยกระเบ้ืองไม้ หลังคาลาดก่อน
ช้ันหนึ่งแล้วจึงค่อยซ้อนหลังคาเล็กอีกช้ัน ซึ่งลักษณะแบบน้ีพบในสิมแบบเชียงขวาง หน้าบันใช้ไม้กระดาน
ตีแนวนอน ตรงกลางมีด้ังคาดคล้ายกับหน้าบันสิมวัดสมสะอาด 
 วัดแคนน้อย อําเภอคําเขื่อนแก้ว 
 1. ที่ต้ัง 
  วัดแคนน้อยต้ังอยู่ที่ บ้านแคนน้อย ตําบลแคนน้อย อําเภอคําเขื่อนแก้ว วัดบ้านแคนนอ้ย
ยังได้รับการอนุรักษ์สิมเดิมไว้ ด้วยเหตุผลเจ้าอาวาสรูปเก่าไม่ให้รื้อ12  รวมไปถึงกรมศิลปากรได้เข้ามา
ตรวจสอบและขึ้นทะเบียนไว้13 ปัจจุบันมีการสร้างสิมหลังใหม่ไว้เยื้องกับหลังเดิมและได้สวดถอน
ของเดิมแล้ว14 (ภาพที่ 37) 
 2. แผนผังของสิมวัดแคนน้อย 
  ตั้งอยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาด 3 ห้อง มีมุขหน้ายื่นออกมา หันหน้าทางด้านทิศ
ตะวันออก 
 3. รูปแบบของสิมวัดแคนน้อย 
  3.1 องค์ประกอบสถาปัตยกรรม 
   ฐานก่ออิฐถือปูน ฐานสิมมีลักษณะเป็นฐานเอวขันคือ ฐานเขียง 1 ฐาน ฐานบัวควํ่า
บัวหงายท้องไม้ประดับลูกแก้วอกไก่ (ภาพที่ 38) 
   ตัวอาคาร เสารองรับมุขทําด้วยไม้ ประตูทางเข้าใช้ไม้แกะสลักลวดลายพรรณ
พฤกษา บริเวณหน้าต่างเจาะช่องสี่เหลี่ยมกรอบหน้าต่างเรียบไม่มีการประดับลวดลาย (ภาพที่ 39) 
   เครื่องหลังคา ใช้ไม้เป็นโครงสร้าง ปัจจุบันมีการสร้างหลังคาและหน้ามุขครอบ
สิมเก่าไว้ จากการสํารวจภายในพบว่า โครงสร้างหลังคาและคานยังใช้ไม้อยู่ส่วนหลังคาปูด้วยกระเบ้ือง 
  3.2 องค์ประกอบตกแต่ง 
   ป้านลมของมุขด้านหน้าใช้ไม้ช้ินเดียวกับหางหงส์ ด้านหลังทํามาจากไม้ประดับด้วย
ใบระกาหางหงส์หลุดหายไป 

                                                            

 12 สัมภาษณ์ พระครูขันติธรรมโสภณ, เจ้าอาวาสวัดหนองหาบแห, 28 พฤษภาคม 2559. 
 

13
 สัมภาษณ์ หลวงปู่คําดา  จารุธัมโม, เจ้าอาวาสวัดแคนน้อย, 30 พฤษภาคม 2559. 

 14 สัมภาษณ์ พระมนูญ  อัคคธัมโม, พระลูกวัดแคนน้อย, 30 พฤษภาคม 2559. 
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   ช่อฟ้าและหางหงส์ มุขหน้าเรียบง่าย ไม่มีการประดับตกแต่ง มุขหลังช่อฟ้าทําด้วย
ไม้เห็นลายไม้ชัดเจน บริเวณมุขที่สร้างครอบพบว่าหางหงส์มีการแกะสลักลวดลายเป็นหัวพญานาคหัน
หน้าออก ส่วนหางหงส์ที่มุขหลังได้ชํารุดหักไป (ภาพที่ 40)   
   หน้าบันของมุขหน้าตีด้วยไม้กระดานตามแนวขวาง ไม่ประดับลวดลาย ส่วนหน้าบัน
ด้านหลังมีการใส่ลวดลายเต็มพ้ืนที่เริ่มจากหน้าบันช้ันบนประดับด้วยลายดอกสี่กลีบตรงกลาง มีลวดลาย
พรรณพฤกษาขนาบทั้ง 2 ข้าง ถัดมาตรงกลางทําลวดลายกาบกระจัง ด้านข้างมีลายกระหนกเปลวเพลิง
ประดับอยู่ ข้างล่างเหนือสาหร่ายรวงผึ้ง ตรงกลางแกะสลักเป็นรูปต้นไม้ แยกออกมาเป็นลายพรรณพฤกษา 
มีราชสีหอ์ยู่ข้าง ๆ (ภาพที่ 41)  
   สาหร่ายรวงผึ้ง มีการประดับสาหร่ายด้วยซุ้มคดโค้ง  แกะสลักลวดลายเป็นลาย
พรรณพฤกษา ปลายห้อยลงมาแตกออกเป็นพญานาค 2 ข้างแล้วบรรจบด้วยกลีบบัว ปลายรวงผึ้ง
แกะสลักรูปพญานาคหันหน้าเข้าหากัน ส่วนลําตัวประดับลวดลายเกล็ดนาค สาหร่ายรวงผึ้งด้านข้างมี
ลักษณะเหมือนกับเสาคู่กลาง แตกต่างเพียงลวดลายบนรวงผึ้งที่ทําลวดลายกระหนกเปลวเพลิงม้วน 
(ภาพที่ 42)  
   คันทวยรูปพญานาค แกะสลักด้วยไม้แผ่นเดียวในการทํา นาคมี 3 เศียร เห็นปาก
ชัดเจน ลวดลายของพญานาคมีลําตัวคดโค้ง แกะสลักบริเวณที่โค้งเป็นลายกระหนกเปลวเพลิงที่นิยมกัน
ในทางภาคกลาง (ภาพที่ 43) 
   ลักษณะของสิมวัดแคนน้อยส่วนฐานยังใช้ฐานเอวขันแบบสิมหลังอ่ืน ส่วนผนังมี
การทํามุขหน้าย่ืนออกมา เจาะช่องของมุข 3 ช่องแต่ละช่องมีการประดับรวงผึ้ง ซึ่งการประดับรวงผึ้งน้ี
นอกจากจะพบที่สิมวัดน้ีแล้วยังพบสิมวัดสงเปือยและสิมวัดบ้านบากเรือตัวรวงผึ้งทําลวดลายพรรณ
พฤกษา ส่วนเคร่ืองหลังคา ป้านลมใช้ไม้แผ่นเดียวกับหางหงส์ ส่วนตัวใบระกาหลุดหายไป ช่อฟ้าเรียบง่าย
ไม่ตกแต่ง ส่วนหน้าบันมีการประดับลวดลายเต็มที่ คันทวยของสิมวัดน้ีใช้ไม้แผ่นเดียวในการแกะสลัก
ด้วยไม้ช้ินเดียวมีความคล้ายคันทวยที่วัดมโนภิรมย์ อําเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร (ภาพที่ 44) 
ถึงแม้ว่าจะแกะสลักเป็นคนละรูป 
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ภาพที่ 34 สิมวัดธาตุทอง 
 (ถ่ายภาพโดย พงศ์ผกา  ทีบัวบาน ณ วัดธาตุทอง จังหวัดยโสธร วันที่ 3 มีนาคม 2559) 
 

 
 
ภาพที่ 35 ด้านหน้าของสิมตีด้วยไม้ระแนงคล้ายก้างปลา 
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ภาพที่ 36 การซ้อนช้ันหลังคาลาด 
 

 
 
ภาพที่ 37 สิมวัดแคนน้อย 
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ภาพที่ 38 ฐานของสิม 
 

 
 
ภาพที่ 39 หน้าต่างสิม 
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ภาพที่ 40 ช่อฟ้า 
 

 
 
ภาพที่ 41 หน้าบันของสิม 
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ภาพที่ 42 สาหร่ายรวงผึ้ง 
 

 
 
ภาพที่ 43 คันทวยแกะสลักจากไม้ช้ินเดียวกัน 
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ภาพที่ 44 คันทวยวัดมโนภิรมย์ จังหวัดมุกดาหาร 
 
 วัดป่าบกน้อย อําเภอคําเขื่อนแก้ว 
 1. ที่ต้ัง 
  วัดป่าบกน้อยตั้งอยู่ที่ บ้านบกน้อย ตําบลดงคนใหญ่ อําเภอคําเขื่อนแก้ว เคยเป็นที่
จําพรรษาของเจ้าคณะอําเภอคําเขื่อนแก้ว หลังจากที่เจ้าคณะอําเภอคําเขื่อนแก้วมรณภาพแล้ววัดจึงถูก
ปล่อยทิ้งร้าง15 (ภาพที่ 45) 
 2. แผนผังของสิมวัดป่าบกน้อย 
  ต้ังอยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาด 3 ห้อง หันหน้าทางด้านทิศตะวันตก  
 3. รูปแบบของสิมวัดป่าบกน้อย 
  3.1 องค์ประกอบสถาปัตยกรรม 
   ฐานก่ออิฐถือปูน ฐานซ้อนกัน 2 ช้ัน ฐานภายนอกทําเป็นฐานบัวควํ่าสูง แสดงให้
เห็นถึงฐานบางส่วนที่จมอยู่ใต้ดิน ฐานด้านในถูกฐานด้านนอกสร้างค่อมจึงไม่สามารถบอกลักษณะของ
ฐานได้ (ภาพที่ 46) 

                                                            

 15 อ้างอิงจากป้ายประกาศภายในวัดป่าบ้านบกน้อย 
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   ตัวอาคาร ผนังด้านหน้าเปิดโล่งกําแพงสูงระดับเอว สิมเปิดโล่งผนังด้านข้างมีการ
ลดหลั่นคล้ายกับขั้นบันได ด้านหลังพระประธานผนังปิดสนิท  (ภาพที่ 47) เมื่อมองจากด้านหน้าจะเห็น
พระประธานอิทธิพลของภาคกลาง  
   เคร่ืองหลังคามีการสร้างครอบ โครงสร้างประกอบด้วยคานไม้ปูด้วยระเบ้ือง หน้าบัน
ด้านหน้าและด้านหลังปิดด้วยแผ่นไม้ทาสีขาว (ภาพที่ 48)   
   สิมวัดป่าบกน้อยมีการสร้างฐานบัวควํ่าค่อมฐานด้านใน ทําให้เห็นฐานด้านในไม่ชัด 
ปัจจุบันถูกดินทับถมเน่ืองจากเป็นวัดร้าง ส่วนผนังมีการลดหลั่นคล้ายขั้นบันได ลักษณะของสิมที่สร้าง
ลักษณะน้ีคล้ายกับกลุ่มสิมพ้ืนบ้านในจังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธ์ุ ร้อยเอ็ด ที่มีการก่อสิมโถงเปิดผนัง
ด้านข้างคล้ายขั้นบันได16 เช่นวัดบ้านโด ตําบลท่าตูม จังหวัดมหาสารคาม (ภาพที่ 49) ทางเข้าเปิดโล่ง 
หลังคาสร้างค่อมไม่มีการประดับลวดลาย สันนิษฐานว่าหลังคาเดิมอาจจะพังจึงมีการสร้างหลังคาคลุมใหม่ 
 

 
 
ภาพที่ 45 สิมวัดป่าบ้านบกน้อย 
 
 

                                                            

 16 สุวิทย์  จิระมณี, ศิลปะสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสานในวัฒนธรรมไทย-ลาว (ชลบุรี: 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545), 252-288. 
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ภาพที่ 46 ส่วนฐานของสิมวัดป่าบ้านบกน้อย 
 

 
 
ภาพที่ 47 ส่วนผนังของสิม 
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ภาพที่ 48 หน้าบันของสิม 
 

 
 
ภาพที่ 49 สิมวัดบ้านโด ตําบลท่าตูม จังหวัดมหาสารคาม 
ที่มา: สุวิทย์  จิระมณี, ศิลปะสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินอีสานในวัฒนธรรมไทย-ลาว (ชลบุรี: คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545), 265. 
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 วัดนาหลู่ อําเภอคําเขื่อนแก้ว 
 1. ที่ต้ัง 
  วัดนาหลู่ ต้ังอยู่ที่บ้านนาหลู่ ตําบลนาคํา อําเภอคําเขื่อนแก้ว อุโบสถสร้าง พ.ศ. 2444 
(ภาพที่ 50) 
 2. แผนผังของสิมวัดนาหลู่ 
  ต้ังอยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาด 3 ห้อง หันหน้าทางด้านทิศตะวันออก บริเวณ
ด้านข้างทางด้านทิศเหนือมีสิมใหม่ต้ังอยู่ 
 3. รูปแบบของสิมวัดนาหลู่ 
  3.1 องค์ประกอบสถาปัตยกรรม 
   ฐาน โครงสร้างของฐานก่ออิฐถือปูน ฐานบางส่วนอยู่ใต้ดินทําให้ฐานมีขนาดเตี้ย 
ประตูทางเข้าอยู่เสมอกับพ้ืน (ภาพที่ 51)  
   ตัวอาคาร ผนังก่อด้วยอิฐโบกปูน หน้าต่างเจาะช่องวงโค้ง ผนังไม่สูงมาก ผนัง
ด้านหลังปูนแตกทําให้เห็นโครงสร้างด้านในก่อด้วยอิฐมอญ ประตูทางเข้าเป็นรูปวงโค้ง บานประตูมีการ
ประดับลวดลายฟันปลา (ภาพที่ 52) ภายในสิมบริเวณหน้าต่างมีการสลักลวดลาย โดยแต่ละบานน้ันมี 
ลวดลายไม่เหมือนกัน  
   เครื่องหลังคา โครงสร้างก่อด้วยอิฐฉาบด้วยปูน หลังคาปูด้วยสังกระสี หน้าบัน
เป็นสามเหลี่ยมไม่ประดับลวดลาย (ภาพที่ 53)  
   ลักษณะของสิมวัดนาหลู่เป็นอีกวัดที่ฐานถูกดินทับถม ถ้ามีการขุดค้นทางด้าน
โบราณคดีจะสามารถวิเคราะห์ส่วนฐานของสิมได้ชัดเจน ผนังมีการเจาะช่องวงโค้ง ซึ่งคล้ายกับสิมสกุล
ช่างญวน17 ประตูทางเข้าเจาะซุ้มโค้งประดับด้วยลายฟันปลา หลังคาหน้าบันสามเหลี่ยมไม่ประดับ
ลวดลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

 17 อ่านเพ่ิมเติมใน ชวลิต  อธิปัตยกุล, สิมญวนในอีสาน (อุดรธานี: เต้า-โล้, 2556). 
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ภาพที่ 50 สิมวัดนาหลู่ 
 (ถ่ายภาพโดย พงศ์ผกา  ทีบัวบาน ณ วัดนาหลู่ จังหวัดยโสธร วันที่ 3 มีนาคม 2559) 
 

 
 
ภาพที่ 51 ฐานสิม 
 (ถ่ายภาพโดย พงศ์ผกา  ทีบัวบาน ณ วัดนาหลู่ จังหวัดยโสธร วันที่ 3 มีนาคม 2559) 
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ภาพที่ 52 ประตูทางเข้าสิม 
 

 
 
ภาพที่ 53 หน้าบันของสิม 
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 วัดบากเรือ อําเภอมหาชนะชัย 
 1. ที่ต้ัง 
  วัดบากเรือ ต้ังอยู่ที่บ้านบากเรือ ตําบลบากเรือ อําเภอมหาชนะชัย ไม่ปรากฏหลักฐาน
ระบุปีที่สร้าง (ภาพท่ี 54) 
 2. แผนผังสิมวัดบากเรือ 
  ต้ังอยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาด 3 ห้อง มีมุขย่ืนออกมาทางด้านหน้า หันหน้าทางด้าน
ทิศตะวันตก 
 3. รูปแบบของสิมวัดบากเรือ 
  3.1 องค์ประกอบสถาปัตยกรรม 
   ฐานก่ออิฐถือปูน ประกอบด้วยฐานเขียง 1 ฐาน ฐานบัวควํ่า ท้องไม้ ฐานบัวหงาย 
เหนือฐานบัวหงายมีลายกาบประดับบริเวณมุม (ภาพที่ 55)  
   ตัวอาคาร ก่อด้วยอิฐฉาบปูน หน้าต่างเจาะช่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ไม่ประดับลวดลาย 
หน้าต่างทํามาจากไม้ ประตูทางเข้าเจาะช่องสี่เหลี่ยมทําด้วยไม้ไม่ประดับลวดลาย  ผนังด้านหลังไม่
ประดับลวดลาย บริเวณหน้ามุขทางเข้าด้านหน้ามีเสาทํามาจากไม้ (ภาพที่ 56)  
   เครื่องบน โครงสร้างหลังคาทําด้วยไม้ ปูหลังคาด้วยสังกะสี ป้านลมเรียบง่าย 
ประดับด้วยใบระกา ช่อฟ้าทําเป็นรูปพญานาค ปลายหางโค้งและยาว มีจะงอยปากเหมือนนก 
  3.2 องค์ประกอบตกแต่ง 
   หน้าบัน บนสุดประดับด้วยลายพรรณพฤกษา มีดั้งไม้กั้นกลาง หน้ากระดานมี
แกะสลักลวดลายลายประจํายามก้ามปู ลายดอกซ้อนขนาบอยู่ด้านข้าง ปีกหลังคาประดับด้วยลาย
กระหนกเปลวเพลิง หน้าบันด้านล่างแกะสลักเป็นพระพุทธรูปประทับตรงกลาง ขนาบข้างด้วยราชสีห์ 
ด้านล่างประดับด้วยลวดลายพรรณพฤกษา (ภาพที่ 57)   
   สาหร่ายรวงผึ้ง เสาคู่กลางมีการแกะสลักเร่ืองราว รวงผึ้งย้อยลงมาปลายมีลักษณะ
คล้ายนาค ส่วนสาหร่ายรวงผึ้งของเสาขนาบ มีลวดลายเหมือนกับเสาคู่กลาง แตกต่างเพียงรายละเอียด
ของเรื่องราว (ภาพที่ 58)    
   สิมวัดบากเรือ ใช้ฐานเอวขันซึ่งเป็นฐานที่นิยมใช้ในการสร้างสิมกันมากในภาคอีสาน 
ตัวอาคารไม่มีการประดับลวดลายเคร่ืองหลังคา ป้านลม ช่อฟ้า มีการประดับเรียบง่าย หน้าบันมีการ
ประดับลวดลายพรรณพฤกษา มีการแกะสลักลวดประดับ ซึ่งการประดับแบบนี้คล้ายกับการประดับ
หน้าบันที่สิมวัดแจ้ง จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีการแกะสลักหน้าบันเหมือนกัน (ภาพที่ 59) ส่วนการประดับ
รวงผึ้งมีการแกะสลักลวดลาย ซึ่งแตกต่างจากวัดบ้านแคนน้อยและสิมวัดสงเปือยที่แกะสลักเป็นลวดลาย
พรรณพฤกษา 
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ภาพที่ 54 สิมวัดบ้านบากเรือ 
 

 
 
ภาพที่ 55 ฐานสิม 
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ภาพที่ 56 หน้าต่างและด้านหลังของสิม 
 

 
 
ภาพที่ 57 ช่อฟ้าและหน้าบัน 
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ภาพที่ 58 สาหร่ายรวงผึ้ง 
 

 
 
ภาพที่ 59 หน้าบันสิมวัดแจ้ง จังหวัดอุบลราชธานี 
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 วัดหัวเมือง อําเภอมหาชนะชัย 
 1. ที่ต้ัง 
  วัดหัวเมือง ต้ังอยู่ที่บ้านหัวเมือง ตําบลหัวเมือง อําเภอมหาชนะชัย ไม่ปรากฏหลักฐาน
ปีที่สร้าง (ภาพท่ี 60)   
 2. แผนผังของสิมวัดหัวเมือง 
  ต้ังอยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาด 1 ห้อง มีมุขย่ืนออกมา หันหน้าทางด้านทิศตะวันออก 
 3. รูปแบบของสิมวัดหัวเมือง 
  3.1 องค์ประกอบสถาปัตยกรรม 
   ฐานก่ออิฐถือปูน ประกอบด้วยฐานเขียง 1 ฐาน ฐานบัวควํ่าท้องไม้คาดลูกแก้วอกไก่ 
บัวหงาย มีการทําเชิงงอนท่ีปลายกลีบบัวที่นิยมทํากันในศิลปะลาว (ภาพที่ 61)  
   ตัวอาคาร โครงสร้างก่ออิฐถือปูน บริเวณทางเข้ามีการทําฐานของอาคารขึ้นมา 
องค์ประกอบเหมือนกับฐานของสิม มีบันไดเข้าทางด้านข้างทั้ง 2 ด้าน ประตูทางเข้าอยู่บริเวณท้องไม้
ของฐาน หน้าต่างมีขนาดเล็กข้างละ 1 ช่อง ไม่ประดับลวดลาย (ภาพที่ 62)  
   เครื่องหลังคา ใช้ไม้เป็นโครงสร้างในการทําคาน ปูหลังคาด้วยกระเบื้อง หลังคา
ช้ันเดียว มีหลังคาของหน้ามุขย่ืนออกมา 
  3.2 องค์ประกอบตกแต่ง 
   ช่อฟ้า เป็นหัวพญานาคกําลังอ้าปาก มีจะงอยลงมาเหมือนปากนก ปลายห้อยกระด่ิง 
บริเวณหัวตวัดโค้งเหมือนช่อฟ้าทั่วไป ทาด้วยสีทอง ป้านลม ใช้ไม้แผ่นเดียวกับหางหงส์ พ้ืนไม้เรียบทา
ด้วยสีทอง ใบระกาทาด้วยสีทอง ไม่มีลวดลาย หางหงส์ ใช้ไม้อันเดียวกับป้านลม แกะสลักเป็นส่วนหัว
ของพญานาคโดยใช้ลายกระหนกเปลวเพลิง   
   หน้าบัน หน้าบันบริเวณมุขทําด้วยปูนไม่มีการประดับลวดลาย หน้าบันบริเวณตัว
อาคาร ตีไม้เป็นช่องเหมือนการปูอิฐ (ภาพที่ 63)  
   สิมวัดหัวเมืองมีขนาดเล็ก บริเวณส่วนฐานใช้ฐานเอวขัน แต่มีการทําเชิงงอนที่
ปลายกลีบบัวซึ่งเป็นลักษณะที่นิยมในศิลปะลาว อีกทั้งส่วนฐานที่ทําบัวเชิงงอนยังพบอีกที่คือสิมวัดทุ่ง
สะเดา มีการทําฐานของสิมเป็นแนวเดียวกับพ้ืนสิมนอกจากน้ีฐานบัวเชิงงอนยังพบในพระพุทธรูปศิลปะ
ล้านช้าง เช่น พระพุทธรูปไม้ศิลปะล้านช้าง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี (ภาพที่ 64) ส่วน
ช่อฟ้าป้านลม รวมถึงหางหงส์ใช้ไม้แผ่นเดียวกันทาด้วยสีทอง ส่วนหน้าบันหน้ามุขไม่ประดับลวดลาย 
ส่วนหน้าบันของสิมมีการตีไม้เป็นช่อง ๆ เหมือนกับการปูอิฐ 
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ภาพที่ 60 สิมวัดหัวเมือง 
 

 
 
ภาพที่ 61 ส่วนฐานของสิม 
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ภาพที่ 62 ผนังของสิม 
 

 
 
ภาพที่ 63 ช่อฟ้าและหน้าบัน 
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ภาพที่ 64 พระพุทธรูปศิลปะล้านช้าง  
 (ถ่ายภาพโดย ผู้วิจัย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 

3 มีนาคม 2559) 
 
 วิเคราะห์รูปแบบของกลุ่มสิมพื้นบ้านแท้ 
 ลักษณะการสร้างสิมพ้ืนบ้านโดยทั่วไปมักจะมีองค์ประกอบในส่วนต่าง ๆ ที่จะมีมากหรือ
น้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยในการสร้าง ผู้สร้าง วัตถุประสงค์ รวมถึงกลุ่มช่างที่เข้ามาสร้างสิมที่จะมีรูปแบบร่วม
คือ 
 ส่วนฐาน สิมในกลุ่มสิมพ้ืนบ้านแท้นิยมทําฐานแบบฐานเอวขัน ซึ่งเป็นลักษณะที่นิยมกัน
ในฐานสิมพ้ืนบ้านอีสาน ยกเว้นบางแห่งไม่สามารถระบุรูปแบบของส่วนฐานได้เน่ืองจากถูกดินทับถม
มานาน เช่นวัดนาหลู่ ทั้งยังถูกทิ้งร้างไม่มีพระจําพรรษาอยู่เช่นวัดป่าบกน้อย นอกจากน้ียังพบว่ามีสิม
บางแห่งที่ทําฐานเอวขันปลายบัวเชิงงอนที่นิยมในศิลปะล้านช้าง เห็นได้จากวัดหัวเมืองที่มีการทําฐานบัว 
เชิงงอน คล้ายกับสิมวัดบ้านทุ่งสะเดา 
 ส่วนตัวอาคาร มีการใช้วัสดุที่แตกต่างกัน คือสิมพ้ืนบ้านที่ใช้ไม้เป็นวัสดุจะเป็นไม้เรียบ ๆ 
ตีไม้หน้ากระดานเป็นแนวยาว ไม่นิยมประดับลวดลายมาก นอกจากวัดธาตุทองที่มีการท่ีครึ่งหน้ามีการ
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ตีไม้ระแนงเป็นฟันปลา ส่วนครึ่งหลังตีปิดทึบ ส่วนสิมวัดสมสะอาดและวัดกุดชุมในเป็นสิมไม้ที่ตีฝาผนัง
ปิดด้านข้างเหมือนสิมทั่วไป  
 สิมพ้ืนบ้านที่ใช้การก่ออิฐถือปูน จะมีการประดับตกแต่งประตู หรือหน้าต่างเล็กน้อย เช่น 
สิมวัดค้อเหนือที่มีการใช้ซุ้มทรงบรรพแถลงในการประดับซุ้มหน้าต่าง หรือซุ้มประตู  
 ส่วนเครื่องหลังคา สิมพ้ืนบ้านที่ใช้ไม้เป็นวัสดุหลักในการประกอบโครงสร้างหลังคา ส่วนใหญ่
นิยมใช้ไม้แผ่นเดียวกันในการประดับช่อฟ้า ป้านลม ใบระกา หางหงส์ ส่วนหลังคาสิมบางแห่งมีการซ้อน
ช้ันหลังคา เช่นสิมวัดธาตุทองที่มีการ ซ้อนช้ันหลังคาโดยทําหลังคาลาดช้ันหน่ึงก่อนซ้อนด้วยช้ันบนอีกช้ัน 
คล้ายกับสิมแบบเชียงขวาง หน้าบันของสิมมีความเรียบง่ายโดยการตีไม้กระดานในแนวนอน มีการตีด้ัง
คั่นตรงกลาง ส่วนสิมวัดกุดชุมในมีร่องรอยจาง ๆ ของฮูปแต้ม แต่ปัจจุบันไม่สามารถวิเคราะห์ได้  
 สิมที่ใช้ปูนเป็นวัสดุหลัก จะมีการใช้ไม้มาทําโครงสร้างของคาน ตลอดจนการประดับตกแต่ง 
ส่วนของช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ มีความเรียบง่าย ไม่ประดับลวดลายมาก บางแห่งไม่มีการประดับช่อฟ้า 
ใบระกา หางหงส์ แต่ทําเป็นหน้าจ่ัวธรรมดา หลังคาส่วนใหญ่ปูด้วยกระเบ้ือง บางแห่งสิมมีการผสมผสาน
ระหว่างการซ้อนช้ันหลังคาแบบสิมเชียงขวาง กับทําชายคายื่นออกมาเหมือนหอไตร คือสิมวัดค้อเหนือ 
หน้าบันส่วนใหญ่ประดับลายเทพพนมเป็นหลัก บางแห่งมีการนําไม้มาแกะสลักประดับลวดลายเช่นสิม
วัดบ้านแคนน้อย และ วัดบ้านบากเรือที่ลักษณะของหน้าบันมีองค์ประกอบคือสาหร่ายรวงผึ้งที่นิยม
ในล้านนาหรือแม้แต่ล้านช้าง ซึ่งบางส่วนได้ส่งผลมาให้กับทางดินแดนอีสาน คันทวยส่วนใหญ่ใช้ไม้
ช้ินเดียวในการทําคันทวยแต่ละอัน บางแห่งไม่ประดับคันทวยเช่นสิมวัดสมสะอาด หรือสิมวัดนาหลู่  
 สิมพ้ืนบ้านกลุ่มน้ีส่วนใหญ่หันหน้าทางทิศตะวันออก ยกเว้นวัดป่าบ้านบกน้อย กับวัดบากเรือ
ที่หันหน้าทางทิศตะวันตก สันนิษฐานว่าการสร้างสิมจะหันหน้าไปทางด้านที่มีเส้นทางการคมนาคมผ่าน 
และส่วนใหญ่สิมพ้ืนบ้านจะไม่มีทิศที่แน่นอนในการหันหน้าทางเข้า ยกเว้นรุ่นหลังที่ได้รับอิทธิพล
รัตนโกสินทร์จะมีการหันหน้าทางทิศตะวันออกตามรูปแบบส่วนกลาง 
 
กลุ่มสิมพื้นบ้านที่รับอิทธิพลรัตนโกสินทร์เข้ามาสผม 
 มีลักษณะโดยรวมคือ 
 1. ส่วนฐาน ส่วนฐานก่ออิฐถือปูน มักจะประกอบด้วยฐานบัวควํ่า-บัวหงาย ท้องไม้ และ
หน้ากระดาน ซึ่งเป็นลักษณะของฐานสิมแบบเอวขันที่นิยมใช้กันในฐานสิมพ้ืนบ้านอีสาน 
 2. ส่วนตัวอาคาร มีการประดับปูนป้ันตามส่วนของกรอบประตู แลหน้าต่าง โดยปูนป้ันที่
ประดับนิยมลงสีเพ่ือให้เด่น 
 3. ส่วนเคร่ืองหลังคา ใช้ไม้เป็นโครงสร้างหลักในการทําคาน หลังคาซ้อนช้ันหน้า 2 หลัง 
2 ส่วนช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ได้รับอิทธิพลทางรูปแบบมาจากภาคกลาง 
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 วัดเชียงหวาง อําเภอเมือง 
 1. ที่ต้ัง 
  วัดเชียงหวาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตําบลสําราญ อําเภอเมือง อุโบสถสร้าง พ.ศ. 247218  
(ภาพที่ 65) 
 2. แผนผังของสิมวัดเชียงหวาง 
  ตั้งอยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาด 3 ห้อง มีมุขโถงยื่นออกมาทางด้านหน้า หันหน้า
ทางด้านทิศตะวันออก 
 3. รูปแบบของสิมวัดเชียงหวาง 
  3.1 องค์ประกอบสถาปัตยกรรม 
   ฐานสูงรับกับตัวอาคาร ตัวฐานทํามาจากอิฐและฉาบด้วยปูน รูปแบบของฐาน
ประกอบด้วย ฐานเขียงต่อด้วยฐานบัวควํ่า 2 ช้ัน คั้นระหว่างกันด้วยหน้ากระดาน เหนือช้ันบัวควํ่าช้ัน
ที่ 2 บัวหงายค่ันระหว่างกลางด้วยท้องไม้ (ภาพที่ 66) 
   ตัวอาคารบริเวณทางเข้ามีเสา 4 ต้นรองรับนํ้าหนักเหนือทางเข้ามีการวาดรูป
ดอกไม้ไว้ในกรอบสามเหลี่ยม ส่วนเสาขนาบข้างมีการวาดดอกไม้อยู่ในกรอบสามเหลี่ยมแต่มีขนาด
เล็กกว่า มีทางเข้า 1 ทาง เสาประตูมีการทาสีทอง บัวหัวเสาเป็นบัวแวงกลีบยาวทาสีทอง เหนือประตู
ทางเข้ามีพระพุทธรูปนูนทาด้วยสีทองในกรอบลายกระหนกเปลวเพลิง (ภาพที่ 67) 
   ด้านข้างของมุขมีการทําซุ้มโค้งเหนือซุ้มโค้งมีการวาดลวดลายเหมือนเสาคู่ด้านหน้า 
เหนือขึ้นไปมีพวงอุบะห้อยลงมาระหว่างเสาบัวแวง ลักษณะของหน้าต่าง เสากรอบหน้าต่างมีการยกเก็จ
บริเวณฐานเป็นฐานเขียง บัวควํ่า ท้องไม้ประดับลูกแก้วอกไก่ บัวหงาย ลวดบัว และกลีบบัว บริเวณ
ตรงกลางของเสามีรัดอก เสาบัวแวงมีกลีบบัวกลับหัว ท้องไม้ประดับลูกแก้วอกไก่ กลีบบัวแวง กรอบซุ้ม
มีตัวหน้าขบอยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยลายกระหนก บริเวณกรอบซุ้มมีการเอาลายกระหนกมาทาํเป็นนาค 
ลําตัวคดเคี้ยว แกะลวดลายบนตัวนาค พร้อมกับใบระกาบนตัวของนาค (ภาพที่ 68) 
   เครื่องหลังคาโครงสร้างหลังคามีลักษณะเป็นจั่วทรงสูง มีการซ้อน 2 ช้ัน มีหลังคา
ปีกนกขนาบข้าง ใช้คานเป็นไม้มุงด้วยกระเบ้ือง มีหลังคาซ้อนช้ันหน้า 2 หลัง 2 นอกจากน้ียังมีการซ้อน
ช้ันหลังคาในแต่ละชุดอีก 2 ตับ ซึ่งลักษณะสิมที่มีการซ่อมแซมบูรณะยังคงลักษณะแบบเก่าอยู่ แต่เป็น
สิมที่เริ่มคลี่คลายจากพ้ืนบ้านมีอิทธิพลของรัตนโกสินทร์เข้ามา  
  3.2 องค์ประกอบตกแต่ง 
   ช่อฟ้ามีลักษณะเหมือนช่อฟ้าในภาคกลาง หัวของช่อฟ้ามีการคดงอ ไม่มีหน้าตา 
บริเวณอกมีการแกะสลักลวดลายดอกสี่กลีบ หางหงส์ มีการแกะสลักไม้เป็นรูปพญานาค ลักษณะของ

                                                            

 18 กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร, เล่ม 14, 483. 
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พญานาคมีการแกะสลักไม้เป็นรูปหัวพญานาค ส่วนปลายของหัวมีการแกะสลักครีบ หัวมีการโค้งเล็กน้อย
ซึ่งพบในงานพื้นบ้านอีสาน ซึ่งการสลักเป็นรูปพญานาคสืบเน่ืองมาจากคนในภาคอีสานโดยเฉพาะคน
ริมแม่นํ้าโขงและ คนลาวเช่ือว่านาคเป็นสัตว์ที่คุ้มครองศาสนา19 
   หน้าบันประดับด้วยเทพพนมอยู่ตรงกลาง มีรัศมีล้อมรอบทรงเครื่องแบบเทวดา
ภาคกลาง ขนาบข้างด้วยลายก้านขด ถัดลงมาด้านล่างมีรูปช้างเอราวัณอยู่ตรงกลาง ซึ่งช้างเอราวัณ
เป็นรูปแบบที่นิยมตกแต่งในภาคกลาง ด้านข้าง 2 ด้านมีเสมาธรรมจักรทั้ง 2 ข้าง หน้าบันปีกนกประดับ
ด้วยลวดลายกระหนก (ภาพที่ 69) ด้านหลังมีประติมากรรมนูนสูงเป็นรูปพระพุทธรูปประทับน่ังสมาธิ
ใต้ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ หน้าบันด้านล่างของพระพุทธรูปมีรูปครุฑปรากฏอยู่ ด้านข้างของครุฑมีการประดับ
ลายดอกไม้ซ้อน หน้าบันปีกนกประดับลายก้านขด (ภาพที่ 70) 
   คันทวยรูปหงส์ลักษณะที่ปรากฏคือ  เป็นพญาหงส์ทํามาจากไม้แกะสลักทาด้วย
สีทอง มีการแกะสลักลวดลายบริเวณลําตัวและปีกของหงส์ บริเวณหางของหงส์มีการทําเป็นลาย
กระหนกเปลว  
   บัวหัวเสา เสาคู่หน้าเป็นบัวแวงมีกลีบแหลมสูงซึ่งนิยมในศิลปะรัตนโกสินทร์สูง
เท่ากับหน้าบันช้างเอราวัณ เป็นประติมากรรมนูนสูงทาด้วยสีทอง ส่วนเสาขนาบข้างบัวหัวเสาเป็นบัว
แวงทาด้วยสีทองตัดเส้นด้วยสีแดง กลีบแหลมสูง (ภาพที่ 71) 
   ลักษณะของสิมวัดเชียงหวาง ฐานมีการค่ันด้วยหน้ากระดาน ไม่คาดลูกแก้วอกไก่
ที่เป็นที่นิยม ส่วนตัวอาคารหน้ามุขมีการเจาะช่องโค้งประดับด้วยลวดลายดอกไม้ในกรอบสามเหลี่ยม 
การประดับอาคารของสิมวัดนี้นอกจากเจาะช่องโค้งแล้ว ยังเจาะช่องประตูและหน้าต่างประดับด้วย
ลวดลายกระหนก เสาประดับกรอบหน้าต่างมีการยกเก็จแล้วทําเป็นฐานเอวขันแบบฐานของอาคารซึ่ง
ไม่พบในส่วนประดับหน้าต่าง จึงเป็นไปได้ว่าช่างมีการดัดแปลงรูปแบบที่คุ้นเคยในการประดับ ส่วน
เคร่ืองหลังคา มีการลดหลั่นลงมาจากการซ้อนช้ันของทางภาคกลางท่ีใช้หน้าสามหลังสาม แต่การประดับ
ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์เลียนแบบของทางรัตนโกสินทร์มาโดยตรง หน้าบัน ด้านหน้าประดับเทพพนม
ซึ่งนิยมกันในสิมพ้ืนบ้านรุ่นหลัง มีการนําเสมาธรรมจักรมาประดับ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับตราของ
กระทรวงศึกษาธิการในช่วง พ.ศ. 2469 - 2483น้ันยังเป็นกระทรวงธรรมการอยู่ สิมของวัดนี้สร้างใน 
พ.ศ. 2472 ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาน้ีพอดี กระทรวงธรรมการในระยะแรกมีหน้าที่จัดการพระศาสนา การศกึษา 
การพยาบาลและพิพิธภัณฑ์ มีกรมในสังกัด 5 กรมคือ กรมธรรมการกลาง กรมศึกษาธิการ กรมพยาบาล 

                                                            

 19 วรลัญจก์ บุณยรัตน์, ชื่นชมสถาปัตย์วัดในหลวงพระบาง, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ:  
เมืองโบราณ, 2547), 67.  
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20กรมพิพิธภัณฑ์ และกรมสังฆการี  สันนิษฐานว่า สิมเป็นสถานที่ทําพิธีกรรมรวมถึงเป็นแหล่งเผยแพร่
ศาสนา ส่วนหน้าบันด้านหลังเป็นรูปพระพุทธเจ้าประทับน่ังใต้ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ มีครุฑเหาะอยู่ข้างล่าง 
ซึ่งอาจจะหมายถึงโดยนัยว่า พระพุทธเจ้าอยู่เหนือทุกสิ่ง หรืออีกหน่ึงคือ พระมหากษัตริย์เป็นผู้ค้ําจุน
ศาสนา เพราะครุฑเป็นตัวแทนของพระมหากษัตริย์ตามความเช่ือของรัตนโกสินทร์ ส่วนคันทวยทําเป็น
รูปหงส์อาจจะมาจากการท่ีช่างได้รับแรงบันดาลใจมาจากสิมหลังอ่ืน 
 

 
 
ภาพที่ 65 สิมวัดเชียงหวาง 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

 20 กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติกระทรวง, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://www.moe.go.th/moe/th/profile/index.php 
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ภาพที่ 66 ฐานสิม 
 

 
 
ภาพที่ 67 ซุ้มทางเข้าด้านหน้า 
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ภาพที่ 68 กรอบซุ้มหน้าต่าง 
 

 
 
ภาพที่ 69 หน้าบันด้านหน้า 
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ภาพที่ 70 หน้าบันด้านหลัง 
 

 
 
ภาพที่ 71 คันทวยและบัวหัวเสา 
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 วัดทุ่งสะเดา อําเภอเมือง 
 1. ที่ต้ัง 
  วัดทุ่งสะเดาต้ังอยู่ที่บ้านทุ่งสะเดา ตําบลตาดทอง อําเภอเมือง อุโบสถสร้าง พ.ศ. 2435 
(ภาพที่ 72) 
 2. แผนผังของสิมวัดทุ่งสะเดา 
  ต้ังอยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาด 5 ห้อง หันหน้าทางด้านทิศใต้ 
 3. รูปแบบของสิมวัดทุ่งสะเดา 
  3.1 องค์ประกอบสถาปัตยกรรม 
   ฐานยกพ้ืนสูงบริเวณมุมมีการสะบัดปลายงอน ถัดมาเป็นช้ันฐานเขียงซ้อนกัน 2 ช้ัน 
รองรับฐานบัวควํ่าบัวหงาย ท้องไม้ประดับลูกแก้วอกไก่ ระหว่างท้องไม้กับบัวควํ่าบัวหงายมีลวดบัวค่ัน
อยู่ปลายงอนสะบัดขึ้นซึ่งเป็นที่นิยมในศิลปะล้านช้าง (ภาพท่ี 73) 
   ตัวอาคาร บริเวณเสาคู่กลางมีการเจาะประตูทางเข้า บานประตูทําจากไม้ เรียบ
ง่าย กรอบประตูทาด้วยสีทอง บนสุดของกรอบมีบัวแวง มีการเลียนแบบรวงผึ้งคือ มีลายดอกอยู่ตรง
กลางบริเวณด้านข้างมีรวงผึ้งย้อยลงมา ปลายเป็นรูปกระหนก มีหัวนาคขึ้นมาซึ่งเป็นงานแบบพ้ืนบ้าน 
มีการเจาะช่องหน้าต่างด้านละ 2 บาน สลับห้องเว้นห้อง บานหน้าต่างทํามาจากไม้แกะสลัก ลวดลาย
ที่ประดับผนังสิมบางส่วนมีการวาดขึ้นมาภายหลัง (ภาพที่ 74)   
   เครื่องหลังคา โครงสร้างหลังคาในปัจจุบันมีลักษณะเป็นจ่ัวทรงสูง มีการซ้อน 2 ช้ัน 
มีหลังคาปีกนกขนาบข้าง ใช้คานเป็นไม้มุงด้วยกระเบ้ือง มีหลังคาซ้อนช้ันหน้า 2 หลัง 2 นอกจากน้ียัง
มีการซ้อนช้ันหลังคาในแต่ละชุดอีก 2 ตับ จากข้อมูลของ รศ. ดร. ชวลิต อธิปัตยกุล ได้กล่าวถึงสิมวัด
ทุ่งสะเดาว่า “เป็นสิมก่อผนังทึบ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหลังคาเครื่องประดับใหม่ทั้งหมด ในปี 
พ.ศ. 2509 จารึกใต้กรอบหน้าจั่วทางเข้าด้านหน้า”21 
  3.2 องค์ประกอบตกแต่ง 
   ช่อฟ้า เป็นรูปพญานาคอ้าปาก บริเวณเศียรมีการสะบัดปลายงอน ปากมีกระด่ิง
ห้อยลงมาทาด้วยสีทอง ไม่มีลวดลายประดับ นาคสะดุ้งมีความคดเคียว รวมถึงใบระกาที่อยู่บนหลังนาค
ที่เป็นที่นิยมในอิทธิพลรัตนโกสินทร์ นาคสะดุ้งและใบระกาไม่มีการวาดลวดลายลงไป หางหงส์ มีการ
แกะสลักเป็นรูปพญานาค 3 เศียรหันหน้าออก เศียรที่ปรากฏเป็นการซ้อนกัน 3 เศียรไม่มีการประดับ
ลวดลาย 

                                                            

 21 ชวลิต  อธิปัตยกุล, ฮูปแต้มอีสาน : มุมองทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะพื้นถิ่น บน
แผ่นดินอีสาน (อุดรธาน: เต้า-โล่, 2555), 72. 
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   หน้าบันด้านหน้ามีลายธรรมจักรอยู่ตรงกลาง ธรรมจักรทาสีเขียวตัดเส้นกรอบ
ด้วยสีทอง มีลายก้านขดล้มรอบอยู่ ส่วนหน้าบันทางด้านหลังมีลักษณะตรงกลางของหน้าบันมี
พระพุทธรูปประทับน่ังอยู่กลางกรอบ รอบพระพุทธรูปมีการทําลวดลายกระหนกเปลวเพลิงล้อมรอบ 
ลายประดับหน้ากระดานเป็นลายประจํายามก้ามปูสลับลูกฟักก้ามปู (ภาพท่ี 75) 
   มีการเขียนฮูปแต้มไว้ระหว่างเสา เรื่องมหาเวสสันดรชาดก โดยเริ่มจากภาพ
ทางด้านทิศตะวันออก และจบด้วยภาพทางทิศตะวันตก รศ. ดร. ชวลิต อธิปัตยกุล ได้วิเคราะห์ถึง
จิตรกรรมว่า “ฮูปแต้มที่ปรากฏไม่มีช่ือผู้เขียน สีเหลืองคือตัวโครงหลัก ใช้สีดําในการตัดขอบ พื้นใช้สีขาว
แบบนิยมในอีสาน  รูปแบบการเขียนเป็นแบบโปสเตอร์ที่พิมพ์จําหน่ายของ ส.ธรรมภักดี ที่นิยมในปี 
พ.ศ. 2490 เป็นต้นมา”22 โดยเรียงจากทางด้านตะวันออกคือ กัณฑ์ทศพร กัณฑ์หิมพานต์ กัณฑ์ทานกัณฑ์ 
กัณฑ์วนประเวศน์ กัณฑ์ชูชก กัณฑ์จุลพน กัณฑ์มหาพน กัณฑ์กุมาร กัณฑ์มัทรี กัณฑ์สักกบรรพ กัณฑ์
มหาราช กัณฑ์ฉกษัตริย์ และนครกัณฑ์ (ภาพท่ี 76) 
   คันทวย คันทวยประดับสิมเป็นคันทวยรูปหงส์ ทํามาจากไม้ ลักษณะของหงส์มี
รูปแบบเดียวกับคันทวยรูปหงส์ที่วัดเชียงหวาง บริเวณลําคอลงมาจนถึงขาของหงส์มีการแกะสลักลวดลาย 
พื้นสีแดงตัดด้วยสีทอง บริเวณด้านข้างของหงส์ทาพื้นสีแดง มีการตัดขอบด้วยสีทอง บริเวณลําคอ 
กลางปีก และขาทาด้วยสีเขียว 
   บัวหัวเสา เป็นบัวที่เริ่มคลี่คลายจากพ้ืนบ้าน มีการรับอิทธิพลจากภาคกลางเข้ามา
ตัวกลีบบัวเริ่มยาวแต่ยังคงมีความท้วมนิดหน่อย กลีบบัวทาสีเขียวตัดขอบด้วยสีแดงและสีทองตามลําดับ 
(ภาพที่ 77)   
   สิมวัดทุ่งสะเดา ฐานยังคงใช้รูปแบบของฐานเอวขัน แต่มีการสะบัดปลายบัวให้
งอนซึ่งเป็นลักษณะที่พบในศิลปะล้านช้าง ส่วนตัวอาคารมีการเจาะช่องหน้าต่างและประตู ส่วนลวดลาย
ประดับเลียนแบบลวดลายรวงผึ้งที่นิยมประดับบริเวณมุขหน้า นอกจากน้ีลวดลายที่ประดับส่วนใหญ่
มาจากการบูรณะพร้อมการสร้างพระนอนทางด้านใต้ การท่ีสิมหันหน้าไปทางทิศใต้น้ันเป็นโบสถ์แบบ
เก่า23  เครื่องหลังคา ในปีพ.ศ. 2509 มีการเปลี่ยนหลังคาของสิมใหม่ หน้าบันเป็นลวดลายธรรมจักร 
มีการเขียนฮูปแต้มเรื่องเวสสันดรชาดกไว้ระหว่างเสา ซึ่งเป็นรูปแบบภาพพิมพ์ที่นิยมของ ส.ธรรมภักดี 
คันทวยมีความคล้ายกับคันทวยรูปหงส์ที่วัดเชียงหวาง นอกจากนี้คันทวยรูปหงส์ยังพบแถบอีสานตอนบน 
เช่นจังหวัดอุดรธานี จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นต้น บัวหัวเสาเริ่มคลี่คลายรับอิทธิพล
ของภาคกลางมา 
 

                                                            

 22 เร่ืองเดียวกัน. 
 23 สัมภาษณ์ พระชํานาญ  พุทธโต, พระลูกวัดบ้านทุ่งสะเดา, 28 พฤษภาคม 2559. 
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ภาพที่ 72 สิมวัดทุ่งสะเดา 
 (ถ่ายภาพโดย พงศ์ผกา ทีบัวบาน ณ วัดทุ่งสะเดา จังหวัดยโสธร วันที่ 3 มีนาคม 2559) 
 

 
 
ภาพที่ 73 ฐานสิม 
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ภาพที่ 74 ผนังด้านข้างมีการประดับลวดลายใหม่ 
 

 
 
ภาพที่ 75 หน้าบันด้านหลัง 
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ภาพที่ 76 เวสสันดรชาดก 
 

 
 
ภาพที่ 77 คันทวยและบัวหัวเสา 
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 วัดศรีฐานนอก อําเภอป่าติ้ว 
 1. ที่ต้ัง 
  วัดศรีฐานนอก ต้ังอยู่ที่บ้านศรีฐาน ตําบลศรีฐาน อําเภอป่าต้ิว สิมเก่าใช้เวลาสร้าง 
2469-2474 โดยกํานันอาญาสิทธ์ิและขุนกําจัดกระจายพันธ์ ใช้แรงงานคนสร้าง โดยได้นิมนต์พระครู
โกศลธรรมรัตน์ เจ้าอาวาสวัดศรีฐานในมาประจําที่วัดน้ี อีกทั้งยังได้รับอิทธิพลในงานช่างจากอุปฌาชย์สุ่ย 
บ้านทุ่งมน ที่ได้มาช่วยในการประดับลวดลาย และได้มีการซ่อมแซมจนกระทั่งได้สิมในรูปแบบปัจจุบัน 
24 (ภาพที่ 78) 

                                                           

 2. แผนผังของสิมวัดศรีฐานนอก 
  แผนผังของสิมวัดศรีฐานนอกตั้งอยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาด 4 ห้อง มีมุขย่ืนออกมา
ทางด้านหน้า หันหน้าทางทิศตะวันตก ด้านทิศเหนือสร้างสิมใหม่ไว้คู่กัน โดยสิมใหม่สร้าง พ.ศ. 254025 
 3. รูปแบบของสิมวัดศรีฐานนอก 
  3.1 องค์ประกอบสถาปัตยกรรม 
   ส่วนฐานใช้โครงสร้างก่ออิฐถือปูน ตัวฐานยกสูงพอดีกับโบสถ์ ฐานบัวควํ่าบัวหงาย 
ท้องไม้ยืดสูงคาดลูกแก้วอกไก่ (ภาพที่ 79) 
   ตัวอาคาร บริเวณทางเข้ามีเสา 4 เสารองรับนํ้าหนัก เสาคู่กลางมีความราบเรียบ 
ไม่มีการประดับตกแต่ง เสาขนาบข้างมีการเจาะช่องกรอบซุ้ม เหนือฐานบัวหงายมีการทําหน้ากระดาน
ประดับลวดลายประจํายามก้ามปูรองรับฐานสิงห์มีลวดบัวกั้นกับท้องไม้ บัวหงายปลายมีเชิงงอน เสา
กรอบกรอบประตูหน้าต่างประดับกาบพรหมศรไว้ด้านล่าง รัดอก ระหว่างบัวหัวเสากับซุ้มทรงบันแถลง
มีลวดลายดอกสี่กลีบประดับอยู่ กรอบซุ้มบันแถลงซ้อนกัน 2 ช้ัน แต่ละช้ันมีพญานาคมีปีกซ้อนกัน 3 ช้ัน 
หันหน้าออก บริเวณกรอบซุ้มมีลายกระหนกประดับอยู่ 
   ลายประตูทางเข้ามีลักษณะเหมือนกับกรอบเสาขนาบข้าง แต่เปลี่ยนในซุ้มทรง
บันแถลงเป็นลายก้านขด บานประตูทําจากไม้แกะสลัก ลายกรอบเสาหน้าต่าง มีรูปแบบเดียวกันกับ
ลายประดับเสาขอบประตู แต่ตรงกลางของซุ้มเหมือนกับประตูทางเข้าสิม  (ภาพที่ 80) 
   บริเวณผนังด้านหน้ามีภาพจิตรกรรม เล่าเร่ืองพุทธประวัติตอนสําคัญโดยเป็น
การวาดภาพในกรอบ พุทธประวัติโดยเรียงจากซ้ายไปขวาคือ แถวบน ตอนมาฆบูชา ตอนโปรดพระนันทะ 
และตอนราหุลบรรพชา แถวกลางเป็นตอนเสด็จลงจากสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ และตอนองคุลีมาล แถวล่างสุด
เป็นตอนปรินิพพาน และตอนแบ่งพระธาตุ (ภาพที่ 81)   

 

 24 สัมภาษณ์ พระสงคราม  ปโยโก, พระลูกวัดศรีฐานนอก, 27 พฤษภาคม 2559. 
 25 สัมภาษณ์ พระสงคราม  ปโยโก, พระลูกวัดศรีฐานนอก, 27 พฤษภาคม 2559. 
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   เครื่องหลังคา โครงสร้างหลังคามีลักษณะเป็นจั่วทรงสูง มีการซ้อน 2 ช้ัน มีหลังคา
ปีกนกขนาบข้าง ใช้คานเป็นไม้มุงด้วยกระเบ้ือง มีหลังคาซ้อนช้ันหน้า 2 หลัง 2 นอกจากน้ียังมีการซ้อน
ช้ันหลังคาในแต่ละชุดอีก 2 ตับ    
  3.2 องค์ประกอบตกแต่ง 
   ช่อฟ้า ทําเป็นรูปพญานาค ปากของนาคด้านล่างมีการตะวัดปลายงอนลงมา 
ส่วนบริเวณเศียรมีการตะวัดปลายขึ้น ปากห้อยกระด่ิง ไม่มีการแกะสลัดลวดลายในตัวของนาค ลําตัว
ของนาคมีความคดเคี้ยว ประดับด้วยใบระกา หางหงส์ มีการทําเป็นรูปหัวพญานาค มีการแกะสลักลาย
กระหนกบริเวณหัวนาค เป็นพญานาคมีปีก หัวพญานาคมีการเล่นสะบัดปลาย 
   หน้าบันด้านหน้าอยู่ในกรอบสามเหลี่ยม ตรงกลางมีรูปเทพพนม ชายผ้านุ่งแยก
ออกมาขมวดเป็นลายก้านขด ด้านล่างของเทพพนมในกรอบเดียวกันมีรูปเทพพนมองค์เล็กอยู่ ชายผ้าที่
แยกออกมาเป็นลายก้อนขดบริเวณปลายมีการทําหน้าขบขนาบเทพพนมทั้งหมด 8 ตัว คือด้านบนสุด
มีมังกร 2 ตัว ถัดลงมาเป็นหงส์ 2 ตัว เป็นคร่ึงคนคร่ึงปลาอีก 4 ตัว หน้าบันช้ันกลางมีการทํารูปนูนสูง
ตอนเจ้าชายสิทธัตถะตัดพระเกศาในกรอบซุ้ม ด้านข้างบริเวณปีกนกมีการทําลวดลายก้านขดทั้ง 2 ข้าง 
แต่ละข้างมีสัตว์หิมพานต์ประดับข้างละ 4 ตัว ลวดลายหน้ากระดานทําลวดลายประจํายามก้ามปู 
ด้านล่างของหน้าบันช้ันที่ 2 เหนือบัวหัวเสาทําลวดลายก้านขดตัวขบกั้นกลางด้วยบัวหัวเสา ส่วนหน้าบัน
ด้านหลังมีลวดลายเหมือนกับหน้าบันด้านหน้า (ภาพที่ 82) 
   คันทวย คันทวยของสิมหลังน้ีทําเป็นรูปนาค ลักษณะที่ปรากฏคือ ส่วนลําตัวมีการ
แกะสลักลวดลาย ปลายขมวดลงมาบริเวณปลายงวงมีการห้อยกระด่ิง บริเวณหัวของนาคมีการแกะสลัก
ลวดลายต้ังแต่คางลงมาจนถึงลําคอ (ภาพที่ 83) 
   บัวหัวเสา บริเวณด้านล่างเสาประดับกาบพรหมศร ส่วนบริเวณหัวเสาประดับบัว
แวงซ้อน 2 ช้ัน ปลายสะบัดงอน 
   ลักษณะของสิมวัดศรีฐานนอก ส่วนฐานมีลักษณะเหมือนสิมพื้นบ้านทั่วไปคือมี
ฐานบัวควํ่าบัวหงายท้องไม้ยืดสูงคาดด้วยลูกแก้วอกไก่ ส่วนตัวอาคาร บริเวณหน้ามุขมีการเจาะช่อง 3 
ช่อง ช่องกลางไม่ประดับลวดลาย ด้านข้างมีการเจาะช่องแบบซุ้มทรงบรรพแถลง เสาประดับซุ้มประดับ
ด้วยกาบบน กาบล่าง รัดอก ซึ่งทั้งประตูและหน้าต่างก็มีการประดับเหมือนกัน บริเวณผนังทางเข้ามี
การวาดจิตรกรรมประดับอยู่ซึ่งเป็นจิตรกรรมรุ่นหลังจาก ส.ธรรมภักดี ส่วนเครื่องหลังคา มีการซ้อน
หลังคา 2 ช้ัน มีหลังคาปีกนกประดับอยู่ ส่วนหลังคายังมีการซ้อนอีก 2 ตับ ส่วนเคร่ืองลํายองมีการรับ
รูปแบบของอิทธิพลของรัตนโกสินทร์ หน้าบันมีการประดับเทพพนม รวมถึงพุทธประวัติตอนสําคัญ 
นอกจากน้ียังมีการใช้ตัวหน้าขบมาจับซึ่งเป็นที่นิยมกันมากในรัตนโกสินทร์ 
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ภาพที่ 78 สิมวัดศรีฐานนอก 
 

 
 
ภาพที่ 79 ส่วนฐานของสิม 
 
 



 70

 
 
ภาพที่ 80 ส่วนผนังของสิม 
 

 
 
ภาพที่ 81 จิตรกรรมพุทธประวัติ 
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ภาพที่ 82 ช่อฟ้าและหน้าบัน 
 

 
 
ภาพที่ 83 คันทวย 
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 วัดท่าลาด อําเภอเลิงนกทา  
 1. ที่ต้ัง 
  ไม่ปรากฏข้อมูลพบเพียงจารึกเหนือประตูทางเข้าเกี่ยวกับการสร้างสิมว่าสร้างโดย
พระมหาบุ่น ปญฺญาธโร.อ.ว พร้อมลูกศิษย์สร้างสิมต้ังแต่ พ.ศ. 2499 – 2502 (ภาพที่ 84) 
 2. แผนผังของสิมวัดท่าลาด 
  ต้ังอยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาด 3 ห้อง มีมุขยื่นออกมาทางด้านหน้า หันหน้าทางด้าน
ทิศตะวันตก 
 3. รูปแบบของสิมวัดท่าลาด 
  3.1 องค์ประกอบสถาปัตยกรรม 
   ฐานก่ออิฐถือปูน ตัวฐานยกสูง มีฐานเขียง 3 ฐานรองรับฐานบัวควํ่าบัวหงาย 
บริเวณท้องไม้ประดับลูกแก้วอกไก่ (ภาพที่ 85) 
   ตัวอาคาร บริเวณทางเข้ามีเสา 4 ต้นรับนํ้าหนักมุขหน้า เสามีความเรียบง่าย 
ระเบียงบริเวณมุขมีการเจาะช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็ก ๆ กรอบซุ้มประตูเป็นทรงบันแถลง ลักษณะของ
กรอบซุ้มเหมือนกันทั้ง 3 ซุ้ม 
   บริเวณรวงผึ้งมีการตกแต่งด้วยลวดลายดอกซ้อน  กรอบเสา ประตูทางเข้า ประดับ
กาบล่าง รัดอก กาบบนทําลวดลายเฟ่ืองอุบะ บัวหัวเสาเป็นบัวแวง กรอบซุ้มเป็นทรงบรรพแถลง ปลาย
กรอบซุ้มเป็นรูปพญานาคมีปีก บริเวณตัวมีการประดับใบระกา ตรงกลางมีพระปูนปั้น ล้อมรอบด้วย
ลายกระหนก 
   บริเวณส่วนฐานของซุ้มหน้าต่างประกอบด้วยฐานเขียง บัวควํ่า ท้องไม้ บัวหงาย  
เสากรอบหน้าต่างมีการปั้นปูนประดับกาบล่าง รัดอก บัวหัวเสา กรอบซุ้มทรงบรรพแถลงมีลักษณะ
เหมือนซุ้มประตู แตกต่างกันตรงลายเทพพนมล้อมรอบด้วยลายก้านขด (ภาพที่ 86) 
   ส่วนเคร่ืองหลังคา โครงสร้างหลังคามีลักษณะเป็นจั่วทรงสูง มีการซ้อน 2 ช้ัน มี
หลังคาปีกนกขนาบข้าง ใช้คานเป็นไม้มุงด้วยกระเบ้ือง มีหลังคาซ้อนช้ันหน้า 2 หลัง 2 นอกจากน้ียังมี
การซ้อนช้ันหลังคาในแต่ละชุดอีก 2 ตับ (ภาพที่ 87) 
  3.2 องค์ประกอบตกแต่ง 
   ช่อฟ้า เป็นรูปนาค บริเวณปากมีการตวัดปลายงอนเหมือนปากนก ปลายเศียรมี
การตวัดปลายเล็กน้อย อกมีการแกะสลักลายดอกสี่กลีบ ลําตัวตัวพญานาคมีความคดเคี้ยว บริเวณ
ปลายคดเคี้ยวมีลายดอกไม้ประดับ  พร้อมใบระกามีความเรียบง่าย ทาด้วยสีทอง หางหงส์ ทําเป็น
พญานาคหันเศียรออกทางด้านข้าง เศียรเชิดสูงและตวัดปลายงอน ลําคอใส่เคร่ืองประดับ ปีกของนาค
มีการประดับตกแต่งเล็กน้อย 



 73

   หน้าบัน หน้าบันอยู่ในกรอบสามเหลี่ยม ตรงกลางประดับเทพพนม ชายผ้าของ
เทพพนมออกลวดลายก้านขดล้อมรอบ บริเวณมุขหน้าตรงกลางตํ่าลงมามีรูปช้างเอราวัณยืนอยู่บนดอกบัว 
ล้อมด้วยลายกระหนก ช้างเอราวัณนิยมประดับที่หน้าบันในภาคกลาง ด้านข้างประดับด้วยลายก้านขด 
ส่วนด้านหลังของสิม หน้าบันข้างบนเหมือนกับด้านหน้าคือ เทพพนมอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมล้อมด้วย
ลายก้านขด ส่วนบริเวณท่ีประดับช้างเอราวัณเปลี่ยนเป็นราหูอมพระอาทิตย์  หน้ากระดานประดับด้วย
ลายประจํายามก้ามปู โดยมีลายเฟ่ืองอุบะอยู่ด้านล่าง 
   คันทวย ใช้ลายกระหนกทําเป็นเศียรพญานาคทั้งสามเศียรหันหน้าออก ปรากฏปีก
ของนาคแกะสลักลายกระหนก คันทวยคดงอปลายหางโค้งลงมา 
   บัวหัวเสา ใช้บัวแวงในการประดับ เน่ืองจากกลีบบัวมีความแหลมและสูง โดยมี
กลีบบัวเล็ก ๆ ซ้อนอยู่ช้ันนอกของบัวแวง 
   ลักษณะของสิมวัดท่าลาด ส่วนฐานเป็นฐานเอวขัน ฐานเขียงซ้อนกัน 3 ช้ัน ส่วนตัว
อาคาร มีการทําหน้ามุขย่ืนออกมา เจาะช่องเป็นลักษณะซุ้มทรงบรรพแถลง ส่วนประตูและหน้าต่าง
เจาะช่องเป็นซุ้มทรงบรรพแถลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ช่วงหลัง พ.ศ. 2470 ลงมา มีความนิยมนําซุ้มทรง
บรรพแถลงมาประดับหน้าต่างกับประตู ส่วนเครื่องหลังคานําเอาการประดับแบบรัตนโกสินทร์มาใช้คือ
การประดับ ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ รวมถึง หน้าบันที่ทําลวดลายช้างเอราวัณที่นิยมกันในภาคกลาง 
คันทวยบางและมีลักษณะเหมือนกับสิมทางภาคกลาง ซึ่งเป็นอิทธิพลการประดับสิมแบบ ก ข ค ที่ออกมา
ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในปีพ.ศ. 2483 บัวหัวเสาใช้บัวแวงที่นิยมกันในภาคกลาง 
 วิเคราะห์รูปแบบกลุ่มสิมพื้นบ้านที่ได้รับอิทธิพลรัตนโกสินทร์ 
 ส่วนฐาน ยังคงยึดตามแบบสิมอีสานคือใช้ฐานเอวขัน แต่มีการคลี่คลายจากสิมพื้นบ้าน 
รูปแบบเดิมบางส่วน เช่นเร่ิมมีการเพ่ิมช้ันซ้อนฐานเขียงข้ึนมา ส่วนฐานของวัดทุ่งสะเดามีลักษณะฐานบัว
เชิงงอน ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะล้านช้างอยู่ นอกเหนือจากการพบบัวเชิงงอนบริเวณฐานสิมแล้ว 
ยังพบอยู่ในกลุ่มพระพุทธรูปศิลปะล้านช้างอีกด้วย  
 ตัวอาคาร มีการสร้างหน้ามุขย่ืนออกมา การประดับกรอบซุ้มนิยมใช้ซุ้มทรงบรรพแถลงใน
การประดับ รวมถึงการประดับเสากรอบประตูและหน้าต่างด้วยลวดลายที่นิยมกันในภาคกลาง มีการ
วาดจิตรกรรมบริเวณทางเข้าเก่ียวกับพุทธประวัติ เช่น วัดศรีฐานนอก นอกจากน้ียังมีการวาดจิตรกรรม
เรื่องเวสสันดรชาดก ที่ฝาผนังด้านนอกของสิมวัดบ้านทุ่งสะเดา ซึ่งอาจจะสอดคล้องกัน สิมพื้นบ้าน
หลายแห่งที่นิยมเขียนจิตรกรรมบนฝาผนังข้างนอกสิม แต่เรื่องราวอาจจะต่างจากจิตรกรรมของ
สิมพ้ืนบ้านโดยทั่วไป เน่ืองจากสิมพ้ืนบ้านแท้นิยมวาดจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับชาดกที่คุ้นกันอยู่ในแถบ
ภาคอีสาน สันนิษฐานว่าสิมพ้ืนบ้านมีขนาดเล็ก ซึ่งอาจจะมีแค่พระสงฆ์เท่าน้ันที่จะประกอบพิธีกรรม
ในสิม ส่วนบุคคลโดยท่ัวไปน่ังประกอบพิธีกรรมบริเวณด้านนอก อาจจะรวมถึงคติที่ว่าห้ามผู้หญิงเข้าไป
ภายในสิม เลยทําให้มีการวาดรูปเพ่ือเป็นการเตือนสติของบุคคลทั่วไปภายนอกของสิม 
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ภาพที่ 84 สิมวัดท่าลาด 
 

 
 
ภาพที่ 85 ส่วนฐาน 
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ภาพที่ 86 ส่วนผนังของสิม 
 

 
 
ภาพที่ 87 ส่วนเคร่ืองบน 
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 ส่วนเคร่ืองหลังคา มีการใช้ส่วนประกอบของเครื่องลํายองที่รับอิทธิพลรัตนโกสินทร์ ส่วน
หลังคาของสิมมีการซ้อนหน้า 2 หลัง 2 ซึ่งเป็นที่นิยมในสิมรุ่นนี้ หน้าบันนิยมประดับลายเทพพนม 
รวมถึงการประดับช้างเอราวัณ ที่นิยมประดับทางลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยา พระพุทธรูป นอกจากน้ียังประดับ
ครุฑไว้อีกด้วย เช่น วัดเชียงหวาง ส่วนคันทวยที่พบส่วนมากจะนิยมทําเป็นรูปนาคซึ่งอาจจะสอดคล้อง
กับการนับถือศาสนาของคนอีสานและคนลาว รวมทั้งนาคถือเป็นสัญลักษณ์ของการค้ําจุนศาสนา 
นอกจากน้ียังรวมไปถึงคันทวยรูปหงส์ ที่พบในสิมบางหลัง เมื่อไปค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมพบการนิยม
ประดับคันทวยรูปหงส์ในกลุ่มสิมอีสานตอนบน เช่นอุดรธานี กาฬสินธ์ุ เป็นต้น   
 สิมชุดน้ีส่วนใหญ่หันหน้าทางทิศอ่ืนที่ไม่ใช่ทิศตะวันออก ยกเว้นสิมวัดเชียงหวาง จึงสันนิษฐาน
ได้ว่าอีก 3 วัดที่เหลือที่หันทางอ่ืนคงเป็นการหันทิศตามทิศทางคมนาคม ไม่ได้รับอิทธิพลทางด้านรูปแบบ
ของทางภาคกลางไปทั้งหมด โดยเฉพาะเรื่องการหันทางทิศตะวันออก 
 
กลุ่มสิมพื้นบ้านสกุลช่างญวน 
 สิมพ้ืนบ้านในจังหวัดยโสธรมีหลายหลังที่มีการผสมผสานหลาย ๆ อิทธิพลเข้าด้วยกันซึ่ง
ลักษณะโดยรวมยังคงรูปแบบของฐานสิมแบบพ้ืนบ้านไว้ คือใช้ฐานเอวขัน ส่วนผนังนิยมก่ออิฐถือปูน 
ส่วนเครื่องบนมีการประดับและการผสมผสานอิทธิพลภายนอกเข้ากับรูปแบบของสิมพ้ืนบ้านซึ่งการรับ
อิทธิพลจากภายนอกส่วนใหญ่มาจากกลุ่มช่าง ซึ่งกลุ่มช่างที่มีบทบาทในกลุ่มน้ีคือกลุ่มสกุลช่างญวนท่ี
หนีภัยสงครามเข้ามา จึงได้นําเอารูปแบบที่คุ้นเคยมาผสมผสานกับสิมพ้ืนบ้านแบบด้ังเดิม กลายเป็นสิม
รูปแบบใหม่ขึ้นมา ซึ่งในที่น่ีขอแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มสิมพ้ืนบ้านสกุลช่างญวน และ กลุ่มสิมพ้ืนบ้าน
สกุลช่างญวนที่ได้รับอิทธิพลรัตนโกสินทร์ ดังน้ี 
 กลุ่มสิมพื้นบ้านสกุลช่างญวนแท้ ได้แก่ วัดป่านาแก และวัดมัคคสัญจาราม (บ้านเหมือด
ป่าตอง) มีลักษณะโดยรวมคือ ส่วนฐานก่ออิฐถือปูน นิยมใช้ฐานเขียง ซึ่งเป็นการคลี่คลายมาจากการใช้
ฐานเอวขันที่นิยมกันในสิมพ้ืนบ้าน บริเวณหน้ามุขทางเข้านิยมประดับซุ่มโค้งแบบอิทธิพลตะวันตก 
 วัดป่านาแก อําเภอคําเขื่อนแก้ว 
 1. ที่ต้ัง 
  วัดป่านาแกมีประวัติว่า ชาวบ้านนาแกเดิมเป็นชาวภูไทที่อพยพมาจากเมืองหนองบัวลําภู 
โดยเร่ิมแรกต้ังถิ่นฐานริมแม่นํ้ามูลที่บ้านส้อมปอยมูล ต่อมาได้ย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่ริมแม่นํ้าชีที่บ้าน
ส้มป่อยเป้า ต่อมาย้ายมายังบ้านบึงแก และบ้านนาแกตามลําดับเน่ืองจากทางด้านตะวันตกมีลําเซบาย
ไหลผ่าน  
  มีหลักฐานว่าบ้านนาแกสร้างสิม บ้านกู่จานสร้างพระธาตุโดยปู่เวียง ช่วงระหว่าง พ.ศ. 
2450-2460 วัดได้ซ่อมแซมอุโบสถ จนกระทั่งเกิดภัยพิบัติในปีระหว่างพ.ศ. 2470-2472 ทําให้ผู้คน
บางส่วนอพยพไป วัดจึงถูกทิ้งร้าง จนกระทั่ง พ.ศ. 2540 ชาวนาแกได้บูรณะวัดขึ้นใหม่โดยมีพระครูวิสณฑ์
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ธรรมาภรณ์ เจ้าคณะอําเภอคําเขื่อนแก้ว เป็นผู้ดูแล และได้ดําเนินการขอเอกสารต้ังเป็นวัด โดยต้ังเป็น
วัดเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2544”26 (ภาพที่ 88) 
 2. แผนผังของสิมวัดป่านาแก 
  ต้ังอยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาด 3 ห้อง มีมุขย่ืนออกมาข้างหน้า หันหน้าทางด้านทิศ
ตะวันออก 
 3. รูปแบบของสิมวัดป่านาแก 
  3.1 องค์ประกอบสถาปัตยกรรม 
   ฐานก่ออิฐถือปูน มีฐานเขียงซ้อนกัน 3 ช้ัน ถัดขึ้นไปเป็นฐานบัวหงายท้องไม้ยืดสูง
มีลูกแก้วอกไก่คาดบริเวณกลางท้องไม้บัวหงายยาวขึ้นมาเป็นกําแพงระเบียงของมุขหน้า (ภาพที่ 89) 
   ตัวอาคาร บริเวณหน้ามุขถูกเจาะด้วยซุ้มโค้ง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสิมญวนที่พบ
ในอีสาน บริเวณบานหน้าต่างทําด้วยวัสดุไม้ กลางบานมีการประดับลวดลายกาบล่าง รัดอก และกาบบน 
รวมถึงการตัดสีกรอบของบานหน้าต่างด้วยสีฟ้าและสีทอง (ภาพที่ 90) 
   เคร่ืองหลังคา หลังคาทําคานไม้ปูด้วยกระเบ้ือง หลังคามีช้ันเดียว แสดงให้เห็นถึง
สิมพ้ืนบ้านที่ไม่นิยมขนาดใหญ่และการตกแต่ง (ภาพที่ 91) 
  3.2 องค์ประกอบตกแต่ง 
   ป้านลมมีความเรียบง่าย แกะสลักลวดลายลงไปบนป้านลมขึ้นไปจนถึงช่อฟ้า ช่อฟ้า
เป็นพญานาคแบบพ้ืนบ้าน ปลายเศียรตะวัดปลายเฉียงและโค้งเอนมาทางด้านหลังนิดหน่อย มีกระด่ิง
ห้อยจากปาก บริเวณหน้าอกมีการแกะลวดลายประดับ หางหงส์ ทําจากไม้แกะสลักเป็นรูปลายกระหนก
เปลวเพลิงแทนหัวพญานาค มีเพียงข้างละตัว ไม่มีลวดลายมาก 
   หน้าบันทําด้วยปูน ไม่มีการประดับตกแต่ง ด้านล่างของหน้าบันมีส่วนหลังคาปีก
นกย่ืนออกมา หลังคาปีกนกก็เป็นที่นิยมในสิมพ้ืนบ้านของอีสาน 
   สิมวัดป่านาแกมีส่วนฐานที่คลี่คลายมาจากฐานสิมทั่วไปโดยมีการซ้อนฐานเขียง  
3 ช้ัน ต่อด้วยฐานบัวหงายท้องไม้ยืดสูงคาดลูกแก้วอกไก่ขึ้นมาเป็นระเบียง ส่วนตัวอาคารเรียบง่าย 
บริเวณซุ้มประตูทางเข้าเจาะซุ้มโค้งซึ่งเป็นที่นิยมในสิมญวน ส่วนเคร่ืองหลังคา มีการแกะสลักลวดลาย
จากป้านลมขึ้นไปจนถึงช่อฟ้า ไม่ประดับลวดลายมาก หน้าบันไม่มีการประดับตกแต่ง ลักษณะเฉพาะที่
ยังคงจัดเป็นสิมพ้ืนบ้านได้คือมีขนาดเล็ก และประกอบด้วยหลังคาปีกนก ที่เป็นที่นิยมกันในสิมพ้ืนบ้าน 
 
 
 

                                                            

 26 อ้างอิงจากป้ายข้อมูลภายในวัดป่านาแก 



 78

 
 
ภาพที่ 88 สิมวัดป่านาแก 
 

 
 
ภาพที่ 89 ส่วนฐาน 
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ภาพที่ 90 ซุ้มเจาะรูปโค้ง 
 

 
 
ภาพที่ 91 ส่วนเคร่ืองบน 
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 วัดมัคคสัญจาราม (บ้านเหมือดป่าตอง) อําเภอมหาชนะชัย 
 1. ที่ต้ัง 
  วัดมัคคสัญจาราม หรือ วัดบ้านเหมือดป่าตองที่ชาวบ้านเรียกกัน ตั้งอยู่ที่บ้านเหมือด 
ตําบลฟ้าหยาด อําเภอมหาชนะชัย อุโบสถสร้าง พ.ศ. 247327  (ภาพที่ 92) 
 2. แผนผังของสิมวัดมัคคสัญจาราม 
  ต้ังอยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาด 2 ห้อง หันหน้าทางด้านทิศตะวันออก 
 3. รูปแบบของสิม 
  3.1 องค์ประกอบสถาปัตยกรรม 
   ส่วนฐาน ก่ออิฐถือปูน ตัวฐานเป็นฐานเขียงไม่สูง รองรับโครงสร้างของอาคาร 
ฐานของสิมก่ออิฐถือปูนตามแบบอย่างของสิมญวนที่นิยมทั่วไป แต่ก็คงความเรียบง่ายของสิมพ้ืนบ้าน 
(ภาพที่ 93) 
   ส่วนตัวอาคาร บริเวณเสาทางเข้าทาสีทอง ทางเข้าและบานหน้าต่างเจาะช่องโค้ง 
(ภาพท่ี 94)  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ในการสร้างสิมญวน กรอบโค้งขนาบประตูทางเข้าปิดสนิททาด้วยสีฟ้า 
ตัดขอบด้วยสีแดง บริเวณทางขวาของประตูเหนือกรอบโค้งมีจิตรกรรมรูปยักษ์ถือดาบเฝ้าประตู (ภาพที่ 
95) 
   ส่วนเคร่ืองหลังคา โครงสร้างหลังคาใช้ไม้เป็นคาน ปูหลังคาด้วยกระเบ้ือง หลังคา
มีเพียงช้ันเดียวซึ่งนิยมทํากันมากในสิมพ้ืนบ้าน ไม่ปรากฏการทําช่อฟ้า ใบระกา 
  3.2 องค์ประกอบตกแต่ง 
   หน้าบัน ด้านหน้ามีการวาดจิตรกรรมลงบนไม้กระดานที่ลงสีไว้บนพื้นหลัง มี
เทพพนมอยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยบริวาร ส่วนหน้าบันด้านหลังมีการวาดโดยแฝงความเช่ือและการเล่น
ดนตรีของชาวอีสาน 
   สิมวัดบ้านเหมือดป่าตอง มีส่วนฐานก่ออิฐถือปูนแบบสิมญวน แต่ฐานไม่สูง ตัว
อาคารเจาะช่องหน้าต่างเป็นซุ้มโค้ง ส่วนด้านขวาของประตุประดับรูปยักษ์ถือดาบเฝ้าประตู ซึ่งอาจจะ
มีนัยถึงจตุโลกบาลที่เฝ้าศาสนาสถาน เครื่องหลังคาใช้ไม้เป็นคาน ปูหลังคาด้วยกระเบ้ืองซึ่งพบในสิม 
ทุกหลัง ไม่ทําช่อฟ้า ใบระกา หรือหางหงส์ หน้าบันมีการวาดจิตรกรรมลงบนแผ่นไม้คล้ายกับวัดค้อเหนอื 
โดยเฉพาะจิตรกรรมด้านหลังที่แฝงไปด้วยวิถีชีวิตและความเช่ือของคนอีสาน 
   ลักษณะของสิมกลุ่มน้ี ส่วนฐานไม่สูง นิยมเจาะซุ้มโค้งบริเวณหน้ามุข หรือหน้าต่าง 
ไม่ค่อยประดับลวดลายมาก ส่วนเคร่ืองบน มีการประดับช่อฟ้า ป้านลมแบบง่าย ๆ เรียบ ๆ เช่นวัดป่า
นาแก ส่วนวัดบ้านเหมือดป่าตองไม่ประดับช่อฟ้า ป้านลม แต่มีการวาดฮูปแต้มลงบนหน้าบันแทน 

                                                            

 27 กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร, เล่ม 14, 568. 
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ภาพที่ 92 สิมวัดบ้านเหมือด 
 

 
 
ภาพที่ 93 ส่วนฐานของสิม 
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ภาพที่ 94 หน้าต่างโค้ง 
 

 
 
ภาพที่ 95 ทางเข้าสิม 
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 วิเคราะห์รูปแบบสิมพื้นบ้านสกุลช่างญวน 
 สิมพ้ืนบ้านสกุลช่างญวน เริ่มมีการคลี่คลายส่วนฐานจากสิมแบบพื้นบ้านแท้ มาใช้ฐานสิม
แบบง่าย ๆ รวมถึงการนําอิทธิพลจากภายนอกเข้ามาใช้ 
 ส่วนฐาน ใช้การก่ออิฐถือปูน เร่ิมคลี่คลายจากลักษณะสิมพ้ืนบ้านแท้มาเริ่มใช้ฐานแบบง่าย ๆ 
ด้วยการสร้างฐานเขียงเพียงช้ันเดียวแล้วสร้างส่วนตัวอาคารต่อจากส่วนฐาน ทําให้ส่วนฐานของสิมมี
ความสูงไม่มาก 
 ส่วนตัวอาคาร โครงสร้างอาคารยังคงรูปแบบของสิมพ้ืนบ้านอยู่ แต่มีการทําซุ้มหน้าต่างโค้ง
แบบอิทธิพลตะวันตกเข้ามา สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากช่างญวน ที่อพยพหนีภัยสงครามเข้ามา
พร้อมกับรับจ้างสร้างสิม รวมถึงค่าแรงที่ถูกทําให้สิมกลุ่มน้ีเริ่มเป็นที่นิยมมากข้ึน เมื่อเทียบกับเหตุการณ์
ประวัติศาสตร์แล้ว ช่วงที่ช่างญวนอพยพหนีภัยสงครามจากการล่าอาณานิคมของฝร่ังเศสเข้ามาลาวและ
ไทย โดยช่วงแรกอาศัยอยู่ทางอีสานเหนือก่อนจะเริ่มอพยพลงทางอีสานใต้ 
 ส่วนเครื่องหลังคา ยังคงมีความเรียบง่าย ซึ่งวัดป่านาแก ไม่ประดับตกแต่งมากนัก รูปแบบ
ที่เห็นก็เป็นรูปแบบสิมรุ่นหลัง หลังคาไม่มีการซ้อนช้ัน หน้าบันมีความเรียบง่ายไม่ประดับลวดลาย ส่วน
วัดมัคคลัญจาราม มีการใช้เครื่องไม้หน้าบันมีการวาดจิตรกรรมลงไปโดยประดับลวดลายเทพพนมซึง่นิยม
ประดับบริเวณหน้าบันสิม ส่วนด้านหลังมีการวาดจิตรกรรมโดยแฝงไปด้วยความเช่ือ รวมถึงการละเล่น
พ้ืนบ้าน 
 สิมกลุ่มน้ีมีอิทธิพลจากภายนอกเข้ามาผสมผสาน โดยเฉพาะการทําซุ้มโค้งบริเวณทางเข้า
หรือหน้าต่างที่เป็นที่นิยมกันในกลุ่มสิมพ้ืนบ้านสกุลช่างญวน 
 กลุ่มสิมพื้นบ้านสกุลช่างญวนท่ีได้รับอิทธิพลรัตนโกสินทร์ ได้แก่ วัดกระจายนอก และ
วัดเตาไห อําเภอป่าติ้ว วัดบูรพารามใต้ อําเภอทรายมูล และวัดบูรพาหนองสิม อําเภอเลิงนกทา มี
ลักษณะโดยรวมคือ ส่วนฐานนิยมทําเป็นฐานเอวขันที่นิยมกันในสิมพ้ืนบ้าน ส่วนตัวอาคาร บริเวณซุ้มมุข
นิยมทําซุ้มโค้งแบบสิมญวน ส่วนเครื่องหลังคานิยมประดับแบบทางภาคกลางคือมีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ 
 วัดกระจายนอก อําเภอป่าติ้ว 
 1. ที่ต้ัง 
  วัดกระจายนอก ตั้งอยู่ที่บ้านกระจาย ตําบลกระจาย อําเภอป่าติ้ว อุโบสถ สร้าง 
พ.ศ. 246828 (ภาพที่ 96) 
 2. แผนผังของสิมวัดกระจายนอก 
  ตั้งอยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาด 3 ห้อง มีมุขหน้ายื่นออกมา หันหน้าทางด้านทิศ
ตะวันออก 

                                                            

 28 เร่ืองเดียวกัน, 451. 
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 3. รูปแบบของสิมวัดกระจายนอก 
  3.1 องค์ประกอบของสถาปัตยกรรม 
   ฐานก่ออิฐถือปูน ประกอบด้วยฐานเขียง 2 ฐาน บัวควํ่า ท้องไม้คาดลูกแก้วอกไก่ 
บัวหงาย พ้ืนท้องไม้ทาด้วยสีเขียว (ภาพที่ 97) 
   ตัวอาคาร ประกอบด้วยเสา 4 ต้นรองรับนํ้าหนักของมุขหน้า ประตูทางเข้าตรงกับ
เสาคู่กลาง เสาทั้งสี่ต้นทําหน้าต่างโค้ง ซึ่งเป็นลักษณะที่นิยมทําหน้าต่างของสิมญวน (ภาพที่ 98) บริเวณ
หน้าต่างเจาะช่องสี่เหลี่ยมเหมือนสิมพ้ืนบ้านทั่วไป เหนือหน้าต่างมีการวาดซุ้มโค้ง กลางซุ้มมีการป้ันปูน
นูนสูงเพ่ือทํารูปหน้ากาล ซึ่งแต่ละบานจะมีหน้ากาลที่มีรูปร่างแตกต่างกันออกไป เสาประดับกรอบประตู  
ทางเข้ามีฐานบัวควํ่าบัวหงายรองรับเสาประดับขอบประตู ประกับกาบพรหมศรซ้อนกัน มีนกอยู่ด้านล่าง 
ระหว่างเสามีการป้ันปูนประดับ  บัวหัวเสาใช้บัวแวง มีประดับทับหลังเหนือประตูทางเข้า ซุ้มทางเข้ามี
พระพุทธรูปประทับอยู่ในกรอบมกรคายเทวดา มีนกยูงขนาบข้างของพระพุทธรูป เหนือพระพุทธรูป
ขึ้นไป ทําเป็นรูปเจดีย์ สันนิษฐานว่าเป็นเจดีย์จุฬามณี 
   เครื่องหลังคา โครงสร้างหลังคาเป็นจ่ัวสูง ใช้ไม้เป็นองค์ประกอบที่สําคัญ มีการซ้อน 
2 ช้ัน มีหลังคาปีกนกขนาบข้าง ใช้คานเป็นไม้มุงด้วยกระเบ้ือง มีหลังคาซ้อนช้ันหน้า 2 หลัง 2 นอกจากนี้
ยังมีการซ้อนช้ันหลังคาในแต่ละชุดอีก 2 ตับ 
  3.2 องค์ประกอบตกแต่ง 
   ช่อฟ้า เป็นหัวนาค ปลายตะหวัดโค้ง ปากงอนลงมาเหมือนปากนก บริเวณปากมี
กระด่ิงห้อยลงมา อกทําลวดลายดอกสี่กลีบ  ลําตัวของนาคคดโค้ง มีใบระกาประดับอยู่บนตัวนาค ซึ่ง
ลักษณะแบบน้ีนิยมมมากในภาคกลาง หางหงส์ เป็นพญานาคมีปีก  มีการแกะสลักลวดลายกระหนก
ต้ังแต่ส่วนหัวจนถึงปีก  พญานาคหันหน้าออกด้านข้าง 
   หน้าบัน กรอบหน้าบันทําเป็นจระเข้ 2 ตัวหันหน้าออกจากกัน แกะสลักลวดลาย
ตามลําตัว ปลายหางโค้งลงมา ตรงกลางมีพระพุทธรูปกําลังพนมมือ ด้านข้างประกอบด้วยลายก้านขด
ออกเป็นพญานาค (ภาพที่ 99) 
   คันทวย ลักษณะคันทวย มีการแกะสลักเป็นรูปนาค (ภาพที่ 100) 
   บัวหัวเสา ลักษณะของบัวหัวเสาตรงกลางเป็นบัวที่มีความสูงและกลีบบัวไม่ติดกัน 
ส่วนบัวหัวเสาขนาบข้างมีลักษณะของกลีบบัวซ้อนช้ัน    
   ลักษณะของสิมหลังน้ีส่วนฐานยังคงรูปแบบของฐานเอวขันไว้ แต่มีการคลี่คลาย
ออกมา โดยมีการซ้อนฐานเขียงเพ่ิม กับการทาสีที่พ้ืนท้องไม้กับลวดบัว ซึ่งไม่พบในสิมพ้ืนบ้านหลังอ่ืน 
ส่วนตัวอาคาร บริเวณมุขเจาะซุ้มโค้งที่นิยมในสิมญวน ส่วนหน้าต่างเจาะแบบสิมพ้ืนบ้านธรรมดา ส่วน
เครื่องหลังคามีการซ้อนหลังคาหน้า 2 หลัง 2 ที่นิยมในสิมรุ่นหลัง มีการประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์
แบบภาคกลาง หน้าบันประดับพระพุทธรูปปูนป้ัน ซึ่งพบมากในสิมช่วงหลัง พ.ศ. 2470 ลงมา บัวหัวเสา
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เริ่มคลี่คลายจากบัวแวงออกมา นอกจากน้ีรูปทรงของสิมยังมีความคล้ายกับสิมวัดทุ่งศรีเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี (ภาพที่ 101) 
 

 
 
ภาพที่ 96 สิมวัดกระจายนอก 
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ภาพที่ 97 ฐานสิมวัดกระจายนอก 
 

 
 
ภาพที่ 98 ซุ้มหน้าต่างโค้ง 
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ภาพที่ 99 หน้าบัน 
 

 
 
ภาพที่ 100 คันทวย 
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ภาพที่ 101 อุโบสถวัดทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
 (ถ่ายภาพโดย ธนภัทร์  ลิ้มหัสนัยกุล ณ วัดทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 3 

มีนาคม 2559) 
 
 วัดบูรพารามใต้ อําเภอทรายมูล 
 1. ที่ต้ัง 
  วัดบูรพารามใต้ตั้งอยู่ที่ บ้านทรายมูล ตําบลทรายมูล อําเภอทรายมูล อุโบสถสร้าง 
พ.ศ. 2471 วัดบูรพาต้ังเมื่อ พ.ศ. 2303 เดิมชาวบ้านเรียกว่า “วัดใต้”29  (ภาพที่ 102) 
 2. แผนผังวัดบูรพารามใต้อําเภอทรายมูล 
  ต้ังอยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาด 3 ห้อง มีมุขย่ืนออกมา หันหน้าทางด้านทิศตะวันออก 
 3. รูปแบบของสิมวัดบูรพารามใต้ 
  3.1 องค์ประกอบสถาปัตยกรรม 
   ส่วนฐาน ตัวฐานมีฐาน 2 แบบคือบริเวณด้านหน้าเป็นฐานเขียงต่อด้วยฐานบัวควํ่า
ท้องไม้ยืดสูงคาดด้วยลูกแก้วอกไก่ ความยาวแค่หน้ามุข สันนิษฐานว่าสร้างทับส่วนฐานเดิมภายหลัง 

                                                            

 29 เร่ืองเดียวกัน, 539. 
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ส่วนฐานบริเวณด้านหลังช้ันล่างเป็นฐานเขียง ต่อด้วยฐานบัวควํ่า ท้องไม้ยืดสูงคาดลูกแก้วอกไก่ ต่อด้วย
ฐานบัวหงาย (ภาพที่ 103) 
   ตัวอาคาร บริเวณหน้ามุขทางเข้ามีเสา ไม่ประดับลวดลาย บริเวณหน้าต่างเจาะ
ช่องสี่เหลี่ยม ไม่ประดับลวดลาย บานประตูแกะสลักไม้เป็นลวดลายก้านขดที่มีตัวหน้าขบประดับอยู่ 
   เครื่องหลังคา หลังคาบริเวณมุขซ้อนกัน 3 ช้ัน ช้ันบนสุดมีการแกะสลัดลวดลายไม้ 
ส่วนบริเวณสิมใช้หลังคาซ้อนกัน 3 ชั้น มีการสลักลวดลายบริเวณเชิงหลังคา ส่วนช่อฟ้าทําเป็นรูป
กากบาทไขว้ (ภาพที่ 104) 
   สิมหลังน้ีมีส่วนฐาน 2 รูปแบบคือบริเวณมุขด้านหน้าทําเป็นฐานเขียงต่อด้วยฐาน
บัวควํ่าท้องไม้ยืดสูงคาดด้วยลูกแก้วอกไก่ ซึ่งมุขมีการต่อเติมเข้าไปในภายหลัง ส่วนฐานหลังจากมุข
เป็นฐานเอวขันที่นิยมสร้างกันในสิมอีสาน ส่วนตัวอาคารไม่ประดับลวดลาย หน้าต่างมีการเจาะช่อง
สี่เหลี่ยม ประตูแกะสลักลวดลายเป็นลายก้านขด ซึ่งนิยมกันในภาคกลาง ส่วนเครื่องหลังคาประดับ
ลายกากบาทแทนช่อฟ้า ป้านลมประดับไม้แกะสลัก 

 

 

 
ภาพที่ 102 สิมวัดบูรพารามใต้ 
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ภาพที่ 103 ฐานสิมวัดบูรพารามใต้ 
 

 
 
ภาพที่ 104 ส่วนกากบาท 
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 วัดบูรพาหนองสิม อําเภอเลิงนกทา 
 1. ที่ต้ัง 
  วัดบูรพารามหนองสิมต้ังอยู่ที่ บ้านหนองสิม ตําบลสามแยก อําเภอเลิงนกทา อุโบสถสร้าง 
พ.ศ. 2496 แต่เดิมวัดบูรพาหนองสิมเป็นแค่สํานักสงห์ จนกระทั่งพ.ศ. 2440 พระจันดี จันทะมาลี เป็น
เจ้าอาวาสได้ย้ายวัดมาอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน และเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดบูรพาหนองสิม”30  
(ภาพที่ 105) 
 2. แผนผังของสิมวัดบูรพาหนองสิม 
  ต้ังอยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาด 3 ห้อง มีมุขย่ืนออกมา หันหน้าทางด้านทิศตะวันออก 
 3. รูปแบบของสิมวัดบูรพาหนองสิม 
  3.1 องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 
   ส่วนฐานก่ออิฐถือปูน ประกอบด้วยบัวควํ่า ลูกแก้วอกไก่ บัวหงาย บริเวณส่วนฐาน
ไม่สูงมาก (ภาพที่ 106) 
   ตัวอาคาร บริเวณมุขหน้า มีการทําช่องประตูลักษณะคล้ายกลีบบัว ด้านบนมีจารึก
เก่ียวกับการสร้างสิม “สร้าง พ.ศ. 2496 เสร็จ พ.ศ. 2502 สิ้นทรัพย์ 72134 บ” บริเวณเสาขนาบข้าง
ปรากฏรูปคนออกมาจากก้านขดในมือถือดอกบัวทั้ง 2 ข้าง ด้านข้างของมุขมีการเจาะช่องโค้ง (ภาพที่ 
107) เสากรอบหน้าต่างประดับด้วยกาบล่าง รัดอก และกาบบนเหนือขึ้นไปเป็นบัวแวง กรอบซุ้มเป็น
ทรงบันแถลงซ้อนกัน 2 ช้ัน เทพพนมอยู่ตรงกลางรายล้อมด้วยลายกระหนก บริเวณกรอบซุ้มประดับ
ด้วยลวดลายกระหนก ประตูทางเข้าเป็นฐานบัวควํ่าท้องไม้คาดด้วยลูกแก้วอกไก่บัวหงาย บริเวณเสา
ประดับด้วยกาบล่าง รัดอกและกาบบน บัวหัวเสาเหมือนกับหน้าต่าง เหนือบานประตูทางเข้ามีพระปาง
ป่าเลไลย์อยู่ในซุ้มทรงบรรพแถลง 
   เครื่องหลังคา โครงสร้างหลังคามีลักษณะเป็นจั่วทรงสูง มีการซ้อน 2 ช้ัน มีหลังคา
ปีกนกขนาบข้าง ใช้คานเป็นไม้มุงด้วยกระเบ้ือง มีหลังคาซ้อนช้ันหน้า 2 หลัง 2 นอกจากน้ียังมีการซ้อน
ช้ันหลังคาในแต่ละชุดอีก 2 ตับ 
  3.2 องค์ประกอบตกแต่ง 
   ช่อฟ้าเป็นเศียรพญานาค อ้าปาก มีการแกะสลักและลงสีนํ้าเงินบริเวณรอบอก 
หัวของนาคเชิดขึ้น ส่วนลําตัวนาคคดเคี้ยว มีการแกะสลักลวดลายไปตามลําตัวพญานาคเหนือนาคสะดุ้ง
มีการประดับใบระกา หางหงส์ ลักษณะของพญานาคตามที่เห็นตามงานจิตรกรรม บริเวณหัวของพญานาค
ใช้ลายกระหนก ปากอ้า มีหนวดบริเวณคาง ลําตัวแกะสลักล้อมรอบ บริเวณอกมีการทาสีนํ้าเงิน นาค
หันหน้าออก 

                                                            

 30 เร่ืองเดียวกัน, 540-541. 
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   หน้าบันอยู่ในกรอบสามเหลี่ยม มีการประดับเทพพนมชายผ้าห้อยออกมาเป็น
ลวดลายพรรณพฤกษา หน้าบันด้านล่างปรากฏปูนป้ันรูปช้างเอราวัณ บริเวณปีกด้านบนประดับหงส์
ชายหางเป็นลายกระหนก ส่วนด้านล่างเป็นรูปพญานาค หน้าบันด้านหลังเหมือนกับด้านหน้า 
   คันทวย ลักษณะของคันทวยทําเป็นรูปพญานาคลักษณะเดียวกันกับหางหงส์ และ
บริเวณลําตัวมีการคดโค้งแบบนาคสะดุ้ง มีการแกะสลักตามลําตัว (ภาพที่ 108) 
   บัวหัวเสา ลักษณะยังคงเป็นบัวหัวเสาพ้ืนบ้านที่เริ่มคลี่คลายมาเป็นบัวแวง  
   สิมหลังน้ีมีส่วนฐานแบบสิมอีสานทั่วไป ส่วนตัวอาคาร มีมุขหน้าเจาะช่องคล้าย
กลีบบัว ด้านข้างของมุขมีการเจาะช่องโค้ง ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของสิมญวน ซุ้มประตูและหน้าต่าง
ประดับด้วยซุ้มทรงบรรพแถลง ส่วนเคร่ืองหลังคา เป็นหลังคาซ้อนกัน 2 ช้ัน มีหลังคาปีกนกซึ่งพบมาก
ในสิมพ้ืนบ้าน เครื่องลํายองรับอิทธิพลของภาคกลางเข้ามา หน้าบันมีการประดับรูปเทพพนม รวมถึง
ช้างเอราวัณ   
 

 
 
ภาพที่ 105 สิมวัดบูรพาหนองสิม 
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ภาพที่ 106 ฐานสิมวัดบูรพาหนองสิม 
 

 
 
ภาพที่ 107 ซุ้มโค้ง 
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ภาพที่ 108 คันทวย 
 
 วัดเตาไห อําเภอป่าติ้ว 
 1. ที่ต้ัง  
  วัดเตาไห ต้ังอยู่ที่บ้านเตาไห ตําบลศรีฐาน อําเภอป่าติ้ว อุโบสถสร้าง พ.ศ. 2484 มี
การบูรณะในปี 2558 แต่ยังคงอนุรักษ์รูปแบบเดิมไว้ โดยจ้างกลุ่มช่างมาจากอําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธ์ุ31 (ภาพที่ 109)    
 2. แผนผังของสิมวัดเตาไห 
  ต้ังอยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาด 3 ห้อง มีมุขย่ืนออกมา หันหน้าทางด้านทิศตะวันออก 
 3. รูปแบบของสิมวัดเตาไห 
  3.1 องค์ประกอบของสถาปัตยกรรม 
   ฐานไม่สูง ก่อด้วยอิฐฉาบปูน ประกอบด้วยฐานเขียง 2 ฐาน ฐานบัวควํ่าท้องไม้
ประดับลูกแก้วอกไก่ ฐานบัวหงาย (ภาพที่ 110) 

                                                            

 31 สัมภาษณ์ พระปลัดศรี  ศรีสังวโร, เจ้าอาวาสวัดเตาไห, 27 พฤษภาคม 2559. 
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   ตัวอาคาร มีเสารองรับมุขหน้าด้านล่างประดับด้วยกาบกระจัง ซุ้มประตูและ
ด้านข้างเจาะหน้าต่างเป็นช่องโค้ง ที่นิยมในสิมญวน (ภาพที่ 111)  หน้าต่างเจาช่องสี่เหลี่ยม กรอบซุ้ม
หน้าต่างโค้ง ประตูทางเข้าไม่มีลวดลายประดับแต่ทาไม้ด้วยสีทอง ด้านหลังประดับด้วยลายก้านขดใน
ผนังกลาง และบัวแวง ซ้อนกัน 2 ช้ัน 
   เครื่องหลังคา เป็นสิมขนาดเล็ก หลังคาชั้นเดียวซึ่งเป็นอิทธิพลของสิมพื้นบ้าน
คานทําด้วยไม้ปูหลังคาด้วยกระเบ้ือง 
  3.2 องค์ประกอบตกแต่ง 
   ช่อฟ้า เป็นหัวของนาค มีความเรียบง่าย ปลายเศียรตวัดโค้งเล็กน้อย ปากห้อย
กระด่ิง ทาด้วยสีทองไม่แกะสลักลวดลาย ลําตัวของนาคนิยมใช้นาคสะดุ้งที่นิยมในภาคกลางลําตัวคดโค้ง 
ทาด้วยสีทองตัวกรอบด้วยสีเขียว ใบระกามีความเรียบง่ายทาด้วยสีเขียวตัดขอบด้วยสีทอง หางหงส์ 
เป็นเศียรนาคทําจากลายกระหนกท่ีต่อเข้ากับส่วนของนาคสะดุ้งด้วยการทาสีเขียวตัวขอบของส่วนหัว 
   หน้าบัน เป็นกรอบสามเหลี่ยมหน้าจั่ว มีพระพุทธเจ้ากําลังแสดงธรรมให้กับ 
ปัญจวัคคีย์ ในกรอบซุ้มบันแถลง ด้านข้างประดับด้วยลายก้านขดและลายกระหนก ลายหน้ากระดาน
ประดับด้วยลายประจํายามก้ามปู หน้าบันตรงกลางมีการทํารวงผึ้งห้อยลงมา หน้าบันด้านข้างทําลวดลาย
กระหนกม้วน ระหว่างบัวหัวเสามีการทํากรอบซุ้มทรงบันแถลง หน้าบันด้านหลังกรอบซุ้มเหมือนหน้าบัน
ด้านหน้า แต่ภายในกรอบซุ้มบันแถลงเป็นรูปพระพุทธเจ้าประทับใต้ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ (ภาพท่ี 112) 
   คันทวยเป็นของเดิมทําเป็นรูปหงส์ บริเวณหัวทาด้วยสีทอง ช่องลําคอลงมาถึงท้อง
ทาด้วยสีเขียว บริเวณปีก หาง และขาทาด้วยสีทอง (ภาพที่ 113) 
   บัวหัวเสา ด้านล่างของเสาประดับด้วยกาบกระจัง บัวหัวเสามีลักษณะเรียวแหลม 
ปลายโค้งงอนเปรียบเทียบได้กับบัวแวง   
   สิมหลังน้ีมีส่วนฐานที่เริ่มคลี่คลายจากฐานเอวขันแบบเดิมเป็นการเพ่ิมฐานเขียงเข้า
ไปอีกช้ัน ส่วนตัวอาคาร บริเวณมุขหน้ามีการเจาะซุ้มโค้งตามแบบสิมญวน ประตูเจาะเป็นช่องสี่เหลี่ยม
ทารักปิดทอง หน้าต่างเจาะเป็นช่องสี่เหลี่ยมประดับกรอบซุ้มเป็นซุ้มโค้ง ส่วนเคร่ืองหลังคา เป็นหลังคา
ช้ันเดียวที่รับอิทธิพลมาจากสิมพ้ืนบ้าน ช่อฟ้าทําเป็นรูปนาคเรียบ ๆ ไม่มีการประดับลวดลาย บริเวณ
ป้านลมมีการประดับรวยระกา หน้าบันด้านหน้าทําเป็นรูปพุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าโปรดปัญจวัคคีย์ 
ซึ่งการประดับพุทธประวัติไว้บนหน้าบันมีความนิยมมากในสิมพ้ืนบ้านรุ่นหลัง คันทวยเป็นรูปหงส์ซึ่งมี
ความคล้ายกับหงส์ทางจีน โดยสันนิษฐานว่าช่างอาจจะมาจากกาฬสินธ์ุในการสร้างสิมครั้งแรก ก่อนที่
จะมีการปรับปรุงโดยใช้ช่างจากกาฬสินธ์ุเหมือนเดิม 
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ภาพที่ 109 สิมวัดเตาไห 
 

 
 
ภาพที่ 110 ส่วนฐานของสิม 
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ภาพที่ 111 ซุ้มโค้งบริเวณทางเข้าหน้ามุข 
 

 
 
ภาพที่ 112 หน้าบันเรื่องพุทธประวัติ ตอน ปฐมเทศนา 
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ภาพที่ 113 คันทวย 
 
 วิเคราะห์รูปแบบกลุ่มสิมพื้นบ้านสกุลช่างญวนท่ีได้รับอิทธิพลรัตนโกสินทร์ 
 สิมพื้นบ้านสกุลช่างญวนที่ได้รับอิทธิพลรัตนโกสินทร์ มีลักษณะการผสมผสานระหว่าง
สิมพ้ืนบ้านที่สร้างโดยช่างญวนนํามาผสมผสานกับรูปแบบทางภาคกลางที่ส่งข้ึนไป 
 ส่วนฐาน ฐานประกอบด้วยฐานเขียงซ้อนไม่เกิน 3 ช้ัน ประดับกลางด้วยลูกแก้ว ส่วนใหญ่
ฐานยังคงลักษณะเล็ก เต้ียไว้อยู่ พ้ืนทางเข้าสิมอยู่ระนาบเดียวกันกับทางเข้า 
 ส่วนตัวอาคาร สิมกลุ่มน้ีมีการทําซุ้มโค้งประดับตามซุ้มประตูทางเข้า ด้านข้างของมุข หรือ
แม้แต่หน้าต่าง ซึ่งสิมแต่ละหลังจะมีการประดับซุ้มโค้งแตกต่างกันออกไป 
 ส่วนหลังคา เครื่องบนของสิมกลุ่มน้ีใช้ไม้เป็นโครงสร้างหลังคา บริเวณช่อฟ้า ใบระกา 
หางหงส์ ใช้การแกะสลักลวดลายเป็นลายกระหนกที่นิยมกันในทางภคกลาง ซึ่งช่างคงรับสืบทอดรูปแบบ
กันต่อมา คันทวยของสิมกลุ่มน้ีมีความหลากหลาย ส่วนใหญ่ยังคงรูปแบบคันทวยรูปนาคที่นิยมกัน มี
บางหลังเช่นวัดเตาไหที่มีการทําคันทวยเป็นรูปหงส์ ซึ่งสันนิษฐานได้ว่าคงจ้างช่างจากทางอีสานตอนบน
ลงมาสร้าง หรือ ช่างเคยเห็นคันทวยรูปหงส์มาก่อนจึงจําแบบมาทํา 
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สิมพื้นบ้านรุ่นหลัง (หลัง พ.ศ. 2500)  
 สิมพ้ืนบ้านรุ่นน้ีแม้ว่าจะเปลี่ยนรูปแบบจนคล้ายกับทางภาคกลางไปเกือบทั้งหมด แต่ยังมี
บางส่วนที่คล้ายกับสิมพ้ืนบ้านอยู่ เช่น ฮูปแต้ม บริเวณทางเข้าวัดผือฮี และการลงสีบนปูนป้ันด้วยสีที่
นิยมทางภาคอีสาน 
 ลักษณะโดยทั่วไป สิมประเภทนี้ฐานไม่สูงมาก ยังคงนิยมฐานแบบเอวขันเข้ามาใช่อยู่ 
ส่วนตัวอาคารนิยมประดับลวดลาย ส่วนเคร่ืองหลังคาได้รับอิทธิพลของภาคกลางเข้ามา 
 วัดผือฮี อําเภอเมือง 
 1. ที่ต้ัง 
  วัดผือฮีตั้งอยู่ที่บ้านผือฮี ตําบลนาสะไมย์ อําเภอเมือง อุโบสถ สร้าง พ.ศ. 250932  
(ภาพที่ 114) 
 2. แผนผังของสิมวัดผือฮี 
  ต้ังอยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาด 3 ห้อง มีมุขยืนออกมาข้างหน้า หันหน้าทางด้านทิศ
ตะวันตก 
 3. รูปแบบของสิมวัดผือฮี 
  3.1 องค์ประกอบของสถาปัตยกรรม 
   ส่วนฐานก่ออิฐถือปูน ฐานไม่สูงมาก ลักษณะเป็นฐานเอวขันคือ ประกอบด้วย
ฐานเขียง บัวควํ่า ท้องไม้ประดับลูกแก้วอกไก่ บัวหงาย  (ภาพที่ 115) 
   ตัวอาคาร บริเวณทางเข้าหน้ามุขใช้เสา 4 ต้นในการรองรับนํ้าหนักส่วนเคร่ืองบน 
บริเวณเสาประดับลวดลายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ประตูทางเข้าช่องกลางเจาะช่องประตูเป็นซุ้ม 3 เหลี่ยม 
ประดับด้วยลาบกระหนก เหนือขอบซุ้มมีการจารึกถึงปีที่สร้าง ด้านข้างมีการเจาะซุ้มเหมือนซุ้มประตู
ตรงกลางประดับลวดลาย กาบบน กาบล่างและรัดอกบริเวณเสาต้นนอก เหนือซุ้มข้ึนไปมีการประดับ
ลายดอก ประตูทางเข้าสิมมีการแกะสลักบานประตูทางเข้าเป็นลวดลายพรรณพฤกษา กรอบซุ้มประตู
ช่างทําปูนป้ันนูนออกมาพร้อมทาสีทองปลายซุ้มทําเป็นตัวมกร ภายในซุ้มมีภาพพระแม่ธรณีบีบมวยผม 
ซึ่งสอดคล้องกับภาพวาดมารผจญในลักษณะของการใช้สีของฮูปแต้มมีการใช้สีฟ้าและตัดขอบด้วยสีดํา 
ซึ่งการวาดจิตรกรรมรูปแบบนี้จะพบแถบอีสาน (ภาพที่ 116) อาจเน่ืองด้วยช่างผู้สร้างสิมวัดน้ีเป็นคนญวน
อพยพมาจากฮานอยช่วงสงครามเวียดนาม และได้เข้ามาออกแบบและสร้างสิมพร้อมแรงงานคนไทย 
ซึ่งแต่เดิมก่อนที่จะสร้างเป็นสิมปัจจุบันน้ีเคยมีสิมไม้มาก่อน แต่เกิดการผุพังเลยสร้างสิมใหม่ขึ้นมา33 

                                                            

 32 กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร, เล่ม 14, 552. 
 33 สัมภาษณ์ เสริม  ไชยรักษ์, อดีตลูกมือของช่างญวนที่สร้างสิมวัดผือฮี, 28 พฤษภาคม 
2559. 
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หน้าต่างเจาะเป็นช่องสี่เหลี่ยม บานประตูทําจากไม้แกะสลักลวดลายพรรณพฤกษา บริเวณกรอบซุ้มมี
การทําปูนป้ันนูนสูงประดับด้วยกาบบน รัดอก และกาบล่าง ส่วนซุ้มทํารูปแบบทรงบรรพแถลง ภายใน
มีเทพพนมอยู่ 
   เครื่องหลังคา โครงสร้างของหลังคามีลักษณะเหมือนกับหลังคาโบสถ์และวิหาร
ของทางภาคกลางชัดเจน โดยเฉพาะการซ้อนช้ันหน้า 3 หลัง 3 รวมถึงองค์ประกอบอ่ืน ๆ  
  3.2 องค์ประกอบตกแต่ง 
   ช่อฟ้า เป็นหัวนาคที่มีอิทธิพลเข้ามาโดยเฉพาะช่อฟ้าปากปลาที่นิยมประดับกัน
ตามโบสถ์ทางภาคกลาง ส่วนหัวมีการสะบัดปลาย ส่วนนาคสะดุ้งมีความเรียบง่าย ไม่มีการแกะสลัก
ลวดลายใด ๆ ใบระกามีความเรียบง่าย ไม่มีการประดับลวดลาย หางหงส์ มีรูปร่างเป็นเศียรพญานาค 
โดยนําลวดลายกระหนกมาใช้ นาคหันหน้าออก ส่วนหัวและลําตัวต่อกัน 
   หน้าบัน ตรงกลางประดับรูปเทพพนม ล้อมรอบด้วยลายก้านขด ด้านล่างมีการ
ประดับลายธรรมจักรตรงกลาง ส่วนด้านข้างประดับลายก้านขดโดยใช้บัวแวงก้ันระหว่างกลาง ลวดลาย
หน้ากระดานประดับลายประจํายามก้ามปู  (ภาพที่ 117) 
   หน้าบันด้านหลัง แบ่งออกเป็น 3 ช่อง ตรงกลางประดับครุฑมีบัวหัวเสารองรับ 
กั้นกลางระหว่างกลางของหน้าบันชั้นล่างล้อมรอบด้วยลายก้านขด ส่วน 2 ช่องที่เหลือประดับด้วย
ลายกระหนกล้อมรอบลายหม้อดอก  ส่วนหน้าบันช้ันล่างประดับด้วยเทพกําลังรํา ส่วนด้านข้างเป็นลาย
ก้านขด 
   คันทวย เป็นรูปหงส์ ทาด้วยสีทอง บริเวณปีกมีการเล่นร้ิวให้เหมือนกับว่าเป็นขน 
และส่วนหางประดับด้วยลวดลายกระหนกเปลวเพลิง (ภาพที่ 118) 
   บัวหัวเสา เป็นบัวแวงที่เร่ิมคลี่คลานมาผสมกับบัวหัวเสาพ้ืนบ้าน บริเวณบัวมีการ
ประดับกระจกสี เสาของบัวมีการวาดลายลงไป 
   สิมหลังน้ีส่วนฐานยังคงรูปแบบฐานแบบเอวขัน ซึ่งเป็นฐานที่นิยมใช้กันในสิมพ้ืนบ้าน
อีสาน ตัวอาคารของสิมมีการประดับลวดลายพรรณพฤกษา ประติมากรรมปูนป้ันพร้อมกับการลงสีที่ตัว
ประติมากรรม นอกจากน้ียังมีการวาดจิตรกรรมตอนมารผจญลงไปบริเวณด้านข้างของกรอบประตู มี
การใช้สีที่นิยมใช้กันในจิตรกรรมอีสานคือสีดํา สีนํ้าเงิน สีเหลือง ส่วนเคร่ืองหลังคาใช้เครื่องลํายองแบบ
ทางภาคกลางโดยเฉพาะช่อฟ้าปากปลาที่นิยมทางภาคกลาง ส่วนตัวนาคสะดุ้งกับใบระกายังคงรูปแบบ
เรียบง่ายตามแบบของสิมพ้ืนบ้าน 
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ภาพที่ 114 สิมวัดผือฮี 
 

 
 
ภาพที่ 115 ฐานสิมวัดผือฮี 
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ภาพที่ 116 จิตรกรรมตอนมารผจญ 
 

 
 
ภาพที่ 117 หน้าบันสิมวัดผือฮี 
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ภาพที่ 118 คันทวย 
 
 วัดป่าลัฏฐิวัน อําเภอเมือง 
 1. ที่ต้ัง 

34  วัดป่าลัฏฐิวัน ต้ังอยู่ที่บ้านทุ่งแต้ ตําบลทุ่งแต้ อําเภอเมือง อุโบสถสร้าง พ.ศ. 2506  
(ภาพที่ 119) 
 2. แผนผังของสิมวัดป่าลัฏฐิวัน 
  ต้ังอยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาด 3 ห้อง มีมุขย่ืนออกมาข้างหน้า หันหน้าทางด้านทิศ
ตะวันออก 
 3. รูปแบบของสิมวัดป่าลัฏฐิวัน 
  3.1 องค์ประกอบสถาปัตยกรรม 
   ฐานก่ออิฐถือปูนประกอบด้วยฐานเขียง 1 ฐาน ฐานบัวควํ่าบัวหงายท้องไม้ยืดสูง 
มีลูกแก้วอกไก่คาด (ภาพที่ 120) 

                                                            

 34 กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร, เล่ม 14, 546-547. 
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   ตัวอาคาร ซุ้มบริเวณเสาคู่กลางเป็นซุ้มทรงบรรพแถลงปลายซุ้มทําลวดลายกระหนก
เป็นรูปพญานาคหันหน้าเข้าข้างในมีเสารองรับ กรอบซุ้มด้านข้างเป็นทรงบันแถลงลงสีนํ้าเงินสลับสีทอง 
เจาะช่องหน้าต่างเป็นรูปสี่เหลี่ยม ขอบหน้าต่างลงสี ซุ้มทรงบันแถลงปลายเป็นนาคทาสีนํ้าตาลเขียว
นํ้าเงินขาวสลับกัน ประตูทางเข้าเรียบง่าย ซุ้มประตูเข้าสิมเป็นทรงบันแถลงภายในซุ้มทรงบรรพแถลง
มีการจารึกถึงผู้สร้าง 
   เครื่องหลังคา โครงสร้างของสิมทําด้วยไม้หลังคาปูด้วยไม้ หลังคาของสิมมีความ
คล้ายสิมแบบเชียงขวางซึ่งมีความเรียบง่าย และเป็นพ้ืนบ้าน แตกต่างจากสิมชนิดอ่ืนคือ หลังคาซ้อนช้ัน
ด้วยการทําหลังคาลาดช้ันหน่ึงก่อน แล้วจึงทําหลังคาซ้อนขนาดเล็กตรงกลางเรียกว่า “เทิบซ้อน” แต่
สิมวัดน้ีมีการดัดแปลงคือทําหลังคาช้ันหน่ึงก่อนแล้วซ้อนหลังคาขนาดเล็ก 
  3.2 องค์ประกอบตกแต่ง 
   ช่อฟ้า ทําจากไม้ ลักษณะแอ่นโค้งแบบที่ปรากฏในสิมอีสานทั่วไป ป้านลม มีการ
ประดับใบระกา แต่ปัจจุบันแทบจะไม่เห็น เป็นไม้เรียบไม่มีลวดลายประดับ หางหงส์ แกะสลักไม้เป็น
หัวพญานาค หันหน้าออกจากสิม มีเคราย่ืนออกมาจากส่วนคางของพญานาค 
   หน้าบัน หน้าบันอยู่ในกรอบสามเหลี่ยม มีปูนปั้นเสมาธรรมจักรซึ่งเป็นตราของ
กระทรวงศึกษาธิการอยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยลายพรรณพฤกษา ใช้สีนํ้าเงิน ขาว ทอง ที่นิยมในงาน
ทางภาคอีสาน หน้าบันปีกนกทางด้านขวามีภาพปูนป้ันกินรีกําลังยืนพนมมือ  ประดับด้วยลายก้านขด 
ส่วนหน้าบันปีกนกทางด้านซ้ายเหมือนกับทางด้านขวา หน้าบันด้านหลังเป็นลายเทพพนม ชายผ้าขมวด
ออกมาเป็นลายก้านขด หน้าบันปีกนกทั้ง 2 ด้านทําลวดลายปูนป้ันเป็นรูปราหูกําลังอมจันทร์และมีจักร
ขว้างมา ลักษณะของปูนป้ันมีการลงสีนํ้าเงินกับเหลืองที่พบบ่อยในงานจิตรกรรม พ้ืนที่ ๆ เหลือประดับ
ลายก้านขด 
   บัวหัวเสาและเสาค้ําหลังคาปีกนก บริเวณหัวเสามีปูนป้ันเป็นรูปกลีบบัวซึ่งกลีบบัว
ต้ังตรงและใหญ่ ข้างล่างกลีบบัวมีลายเฟ่ืองอุบะประดับอยู่ เสาคู่กลางมีการประดับลวดลายบัว 2 ช้ัน
ซึ่งช้ันล่างที่ตรงกับหน้าบันปีกนก ลวดลายจางหาย ส่วนด้านบนเป็นกลีบบัวที่เริ่มเรียวและสูง (ภาพท่ี 
121) 
   สิมวัดป่าลัฏฐิวันยังคงรูปแบบของส่วนฐานเหมือนฐานสิมพ้ืนบ้านทั่วไป โดยการใช้
ฐานเอวขัน ส่วนตัวอาคารนิยมใช้ซุ้มทรงบรรพแถลงประดับกรอบซุ้มโดยลงสีนํ้าเงินสลับสีทอง ส่วน
เครื่องหลังคา ใช้ไม่เป็นโครงสร้างของคาน หลังคาของสิมคล้ายสิมแบบเชียงขวาง แต่มีการดัดแปลง
โดยการทําหลังคาก่อนแล้วค่อยซ้อนช้ัน ส่วนช่อฟ้ามีความเรียบง่ายไม่ประดับลวดลาย บริเวณหน้าบัน
มีการใช้รูปเสมาธรรมจักรมาประกอบ ส่วนประติมากรรมปูนป้ันนิยมลงสีประดับโดยใช้สีนํ้าเงินกับสีเหลือง
ที่นิยมใช้กับจิตรกรรมงานอีสานพ้ืนบ้าน 
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ภาพที่ 119 สิมวัดป่าลัฏฐิวัน 
 

 
 
ภาพที่ 120 ฐานสิม 
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ภาพที่ 121 หลังคาปีกนก 
 
 วิเคราะห์รูปแบบสิมพื้นบ้านรุ่นหลัง 
 สิมพ้ืนบ้านรุ่นหลังมีการสร้างเลียนแบบรุ่นก่อน จากกรณีวัดบ้านผือฮี ที่ช่างญวนเป็นคน
สร้างและมีคนไทยช่วยเป็นลูกมือ ซึ่งช่างส่วนใหญ่อาศัยความจํากับการพบเห็นผ่านสายตามา และนํามา
ประยุกต์ใช้กับสิมแบบเดิมทําให้เกิดรูปแบบใหม่ขึ้นมา 
 ส่วนฐาน ฐานของสิมรุ่นน้ีไม่สูงมาก ยังคงมีการทําฐานแบบเอวขันซึ่งช่วงน้ีน่าจะเป็นการ
เลียนแบบของเก่า  
 ส่วนตัวอาคาร วัดผือฮีมีการวาดจิตรกรรมลงไปบนฝาผนัง ซึ่งการใช้สีของจิตรกรรมยังคง
รูปแบบของจิตรกรรมท้องถิ่น โดยใช้สีดํา ฟ้า เหลืองเป็นหลัก ส่วนวัดป่าลัฏฐิวันมีการวาดลวดลายลงไป
บนกรอบลายแทนปูนป้ัน โดยโทนสีที่ใช้ยังคงเป็นโทนสีเดียวกับจิตรกรรม  
 ส่วนหลังคา วัดผือฮีใช้โครงสร้างหลังคาแบบยุคปัจจุบันคือ ใช้ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ มี
การซ้อนช้ันหลังคาหน้า 3 หลัง 3 ซึ่งเป็นที่ปรากฏแพร่หลายในสิมทางภาคอีสานที่สร้างรุ่นหลัง ส่วน
วัดป่าลัฏฐิวัน โครงสร้างหลังคายังคงเป็นหลังคาช้ันเดียว มีการประดับปูนป้ันลงสีด้วยโทนสีดํา นํ้าเงิน 
เหลืองตามแบบจิตรกรรม คาดเดาได้ว่าการใช้สีลงบนปูนป้ันคงเป็นที่นิยมเนื่องจากในปัจจุบันพบทุกวัด
ที่สร้างสิมหลังใหม่ ส่วนที่ยังคงใช้โทนสีเดียวกับจิตรกรรม สันนิษฐานว่าช่างคงชินกับสิ่งที่มีอยู่ วัสดุที่หา
ง่าย รวมถึงยังสืบทอดการใช้สีต่อมา 
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สิมกลุ่มลักษณะพิเศษ 
 เป็นสิมกลุ่มที่พบใน 3 วัดคือ วัดศรีธาตุ และวัดใต้ศรีมงคล อําเภอเมือง และวัดบ้านสงเปือย 
อําเภอคําเขื่อนแก้ว ลักษณะของสิมกลุ่มน้ีมีการสร้างสิมใหม่แทนสิมเก่าโดยใช้โครง้สร้างเดิมที่ยังสามารถ
ใช้ได้อยู่ ลักษณะของฐานสิม ใช้ฐานเอวขัน ส่วนผนัง มีการรับลวดลายมาจากทางภาคกลาง รวมถึงส่วน
เครื่องบนที่รับอิทธิพลการประดับช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์มาจากภาคกลาง ส่วนโครงสร้างเดิมที่
นํามาใช้คือบัวแวง รวมถึงคันทวยที่ยังนําของเก่ามาประดับ 
 วัดศรีธาตุ อําเภอเมือง 
 1. ที่ต้ัง 
  วัดศรีธาตุบ้านสิงห์ ต้ังอยู่ที่บ้านสิงห์ ตําบลสิงห์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ประดิษฐาน
พระพุทธรูปปูนป้ัน “พระหลักคําวรสิงหนาท” ชาวบ้านนิยมเรียก “พระเจ้าใหญ่” ต้ังขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2360 
เดิมเป็นวัดร้าง ชาวบ้านเรียก “ดงผีสิง” ต่อมามีคณะเจ้าคําส เจ้าคําโส เจ้าคําขุย ย้ายมาจากหนองบัวลําภู
มาบูรณะวัดน้ี35 (ภาพที่ 122) 
 2. แผนผังของสิมวัดศรีธาตุ 
  ต้ังอยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาด 4 ห้อง มุขย่ืนออกมาด้านหน้า ทางขึ้นเต้ีย เสารองรับ
มุข 4 ต้น 
 3. รูปแบบของสิมวัดศรีธาตุ 
  3.1 องค์ประกอบสถาปัตยกรรม 
   ฐานก่ออิฐถือปูน ลักษณะของฐานเป็นฐานเอวขัน ซึ่งนิยมในสิมทางภาคอีสาน 
ประกอบด้วยฐานเขียง บัวควํ่าลวดบัวท้องไม้คาดด้วยลูกแก้วอกไก่ เหนือท้องไม้มีลวดบัวรองรับถัดขึ้นไป
เป็นบัวหงาย (ภาพที่ 123) 
   ตัวอาคาร มีเสารองรับหน้ามุข 4 ต้น บริเวณหน้ามุขมีการเจาะช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
3 ช่อง เหนือทางเข้าช่องกลางมีปูนป้ันช้างเอราวัณ ส่วนมุขด้านข้าง เหนือช่องสี่เหลี่ยมประดับด้วย
ลายกินรี ประตูทางเข้ามี 2 ช่อง มีการประดับประตูด้วยการแกะสลักไม้เป็นลวดลายประจํายามก้ามปู
ทาด้วยสีทอง เสาประดับขอบประตูประดับปูนป้ันเป็นลวดลาย กรวยเชิง เฟ่ืองอุบะ รวมถึงบัวหัวเสา
เป็นบัวแวง ซุ้มประตูทางเข้ามีพระพุทธเจ้าประทับน่ังสมาธิ และพระสาวกพนมมือไว้ อยู่ในกรอบทรง
บรรพแถลง ปลายซุ้มประดับด้วยนาค ระหว่างประตูทางเข้ามีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่เหนือ
พระพุทธรูปมีครุฑแบกธรรมจักร ซึ่งอาจจะมีความหมายโดยนัยหมายถึงการคํ้าจุนศาสนาของ
พระมหากษัตริย์ (ภาพที่ 124) 

                                                            

 35 เร่ืองเดียวกัน, 575-576. 
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   หน้าต่างเจาะช่องสี่เหลี่ยม บริเวณเสาประดับขอบประตูมีการประดับกาบบน
กาบล่าง บัวหัวเสา ซุ้มทรงบรรพแถลงประดับเทพพนมตรงกลาง 
   เคร่ืองหลังคา องค์ประกอบของหลังคามีการใช้ไม้ทําคานมุงด้วยไม้ หลังคาลาดมี
การซ้อนช้ัน 2 ช้ัน มีการแกะไม้เป็นเคร่ืองประกอบสถาปัตยกรรม 
  3.2 องค์ประกอบตกแต่ง 
   ช่อฟ้า ใช้ไม้แกะสลักเป็นรูปหัวนาคและมีการแกะลวดลายช่วงลําคอของนาค 
บริเวณหัวเรียวแหลม มีการห้อยกระด่ิงไว้กับหัวพญานาค ถัดมาจากหัวนาคเป็นใบระกา หางหงส์ มี
ลักษณะเป็นนาคท่ีมีการแกะสลักเป็นลายกระหนกเปลวเพลิง หันหน้าออกทางด้านข้างของวิหาร
สันนิษฐานว่าแต่เดิมคงทาสี เน่ืองจากยังเห็นคราบสีบางจุด 
   หน้าบัน อยู่ในกรอบหน้าจั่วมีการประดับตกแต่งเต็มพื้นที่ ตรงกลางมีเทพพนม
น่ังอยู่ในดอกบัวลักษณะหน้าของเทพพนมมีความเป็นพ้ืนบ้านผสมกับพ้ืนเมือง มีบุคคลขนาบอยู่ด้านข้าง 
บุคคลด้านข้างมีหน้าแบบศิลปะพ้ืนบ้าน ส่วนหางที่เมื่อขมวดออกมาสอดคล้องกับลวดลายพรรณพฤกษา
ที่ล้อมรอบ บริเวณก้านดอกบัวมีการแกะปูนป้ันว่า “สร้างเสร็จ พ.ศ ๐๑” บริเวณกรอบด้านข้างมีการทํา
ลวดลายกระหนกประดับอยู่โดยรอบ (ภาพที่ 125) 
   คันทวย  ใช้ไม้ช้ินเดียวแกะสลักเป็นนาค หัวนาคมีความเรียบง่ายสันนิษฐานว่า
อาจจะใช้ช่างพ้ืนบ้านทํา ตัวของนาคมีการแกะลวดลายลงไป เป็นคันทวยอันเก่าที่มีมาก่อนจะสร้างวิหาร 
เน่ืองจากคันทวยเป็นไม้ธรรมดาไม่มีการทาสี หรือประดับลวดลายมากเกินไป (ภาพท่ี 126) 
   บัวหัวเสา ใช้บัวแวงซึ่งเป็นที่นิยมในทางภาคกลาง ลักษณะของบัวแวงมีกลีบบัว
ซ้อนกัน 2 ช้ัน ช้ันล่างจะมีความเต้ียและอวบ ส่วนบัวช้ันที่ 2 จะเรียวและสูง 
   สิมวัดศรีธาตุ ยังมีการใช้ฐานรูปแบบเดิมของสิมพ้ืนบ้านคือ ฐานเอวขันที่เป็นทีนิ่ยม
กันแพร่หลาย โดยตัวอาคารมีการประดับปูนป้ันปิดทอง ซึ่งส่วนประกอบของส่วนผนังรับอิทธิพลรูปแบบ
จากภาคกลางเต็มที่ แม้ว่าปูนป้ันจะยังคงมีเค้าของพ้ืนบ้านบ้าง แต่ลวดลายการประดับเช่นลายประจํา
ยามก้ามปู กรวยเชิง เฟ่ืองอุบะ ล้วนแต่เป็นลวดลายที่ปรากฏในแถบภาคกลางมาก่อน ส่วนเคร่ืองหลังคา
ยังคงเป็นหลังคาช้ันเดียว รวมถึงคันทวยที่ยังคงใช้ไม้แกะสลักแบบสิมพ้ืนบ้านโดยทั่วไป 
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ภาพที่ 122 สิมวัดศรีธาตุ 
 

 
 
ภาพที่ 123 ฐานสิม 
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ภาพที่ 124 ซุ้มประตูทางเข้า 
 (ถ่ายภาพโดย พงศ์ผกา  ทีบัวบาน ณ วัดศรีธาตุ จังหวัดยโสธร วันที่ 3 มีนาคม 2559) 
 

 
 
ภาพที่ 125 หน้าบันสิม 
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ภาพที่ 126 คันทวย 
 
 วัดใต้ศรีมงคล อําเภอเมือง 
 1. ที่ต้ัง 
  วัดใต้ศรีมงคล ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมือง ถนนแจ้งสนิท ตําบลในเมือง อุโบสถ สร้าง
เมื ่อ พ.ศ. 233036  วัดนี้สร้างสมัยอุปฮาดแพง โดยได้รับอิทธิพลจากเวียงจันทน์โดย พระครูพ่ี 
(พิมพ์) พระครูน้อง (พรม) เป็นช่าง และได้บูรณะเมื่อ พ.ศ. 255237  (ภาพที่ 127) 

                                                           

 2. แผนผังของสิมวัดใต้ศรีมงคล 
  ต้ังอยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาด 4 ห้อง หันหน้าทางด้านทิศตะวันออก  
 3. รูปแบบของสิมวัดใต้ศรีมงคล 
  3.1 องค์ประกอบสถาปัตยกรรม 
   ฐานมีการก่ออิฐถือปูน  ใช้ฐานเอวขัน ประกอบด้วยฐานเขียงรองรับฐานบัวควํ่า
บัวหงาย บริเวณท้องไม้มีลูกแก้วคาด ทาสี ใช้การก่ออิฐถือปูนเป็นวัสดุหลักในการสร้าง (ภาพท่ี 128) 
   ตัวอาคาร เป็นผนังก่อทึบ ไม่มีหน้ามุขยื่นออกมา มีทั้งหมด 4 ห้อง มีเสา 4 ต้น
อยู่ด้านหน้ามีประตูเข้าทางเดียว มีการประดับปูนป้ันไว้บริเวณผนังของสิม มีการเจาะช่องประตูทางเข้า 

 

 36 เร่ืองเดียวกัน, 500. 
 37 ISAN Conservation, วัดใต้ศรีมงคล, เข้าถึงเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://isan.tiewrussia.com/wat_taisrimongkol/ 
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เสาประดับขอบประตูมีการตกแต่งด้วยลายปูนป้ันประดับ ซุ้มประตูมีการซ้อนช้ันแบบซุ้มทรงปราสาท 
แต่จบด้วยซุ้มทรงบรรพแถลง เหนือซุ้มประตูประดับปูนป้ันไว้บริเวณผนังทางเข้ามีสาหร่ายย้อยลงมา
เป็นรูปพญานาคหันหน้าเข้าหาซุ้มประตูตรงกลาง เหนือซุ้มประตูมีพระพุทธรูปประทับน่ังในกรอบหน้าจ่ัว 
พร้อมกับมีการทําลวดลายกระจังเหนือลายประจํายามรัดอก 2 ชั้น มีลักษณะเหมือนซุ้มทรงมณฑป 
ใต้ประจํายามรัดอกมีลายเฟื่องอุบะห้อยลงมา กรอบเสาประตูทางเข้ามีการประดับด้วยบัวหัวเสาที่
เรียกว่าบัวแวง กลีบบัวเต้ีย ด้านล่างของเสามีกาบพรหมศรประดับอยู่ กรอบซุ้มประตูหน้าต่างเหมือน
กรอบซุ้มประตูทางเข้า ฐานของซุ้มหน้าต่างมีการทําเป็นขาสิงห์ประดับลวดลาย การทําขาสิงห์เริ่มมา
ต้ังแต่สมัยอยุธยาตอนกลางและนิยมเรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เหนือขึ้นไปเป็นฐานบัวควํ่าบัวหงาย 
บริเวณท้องไม้มีบัวลูกฟักคาดอยู่ 
   เคร่ืองหลังคา หลังคามีการซ้อนช้ัน 2 ช้ัน โครงหลังคามีการทําคานด้วยไม้ปูด้วย
กระเบ้ืองเคลือบเหนือขึ้นไปมีช่อฟ้าประดับอยู่ 
  3.2 องค์ประกอบตกแต่ง 
   เครื่องลํายอง ใช้เครื่องลํายองแบบภาคกลาง โดยหางหงส์เป็นตัวพญานาค ส่วน
หัวนาคแกะสลักเป็นลายกระหนกเปลว สันหลังคาของช้ันบนมีการประดับบุษบกอยู่ มีลักษณะซ้อนช้ัน
แบบปราสาท มีตัวหน้ากาลอยู่บริเวณฐานตรงกลางล้อมรอบด้วยลายกระหนก ถัดข้ึนไปเป็นเป็นลาย
กระจังซ้อน 2 ช้ันก่อนจะมียอดแหลมข้ึนไปข้างบนมีฉัตรเล็ก ๆ ประดับอยู่ 
   หน้าบัน ในกรอบหน้าบันมีรูปนารายณ์ทรงครุฑประดับอยู่ในกรอบจันทันมีรัศมี
ล้อมรอบเป็นลายกระหนก คั่นชั้นต่อด้วยลายกระจัง และก้ามปู ถัดลงมามีเทวดายืนเรียงกัน 4 องค์
ถือพระขรรค์ มีซุ้มหน้าบันคั่นระหว่างเทวดาแต่ละองค์ ระหว่างซุ้มมีลายดอกห้อยลงมาเป็นรูปเทวดา 
ด้านข้างเป็นลายกระหนกที่ทําออกมาเป็นรูปนาค ช้ันล่างบริเวณด้านข้างทําเป็นรูปเทวดาอยู่ในกรอบ
ลายกระหนก เหนือลายกระจัง (ภาพที่ 129) 
   คันทวย มีการทําเป็นรูปครุฑแทนรูปนาคที่นิยมทําในคันทวยแบบทั่วไป โดยครุฑ
มีการปิดทองและลงสี (ภาพที่ 130) 
   บัวหัวเสา บัวหัวเสาที่พบเป็นบัวหัวเสาของเดิมที่มีลักษณะเป็นบัวแวงคือมีกลีบ
เรียวสูง สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อเข้าไปในสิม (ภาพที่ 131) 
   สิมวัดใต้ศรีมงคลเป็นสิมที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด โดยเฉพาะเรื่องรูปแบบ
ด้ังเดิมของสิม ปัจจุบันเหลือเพียงเสาบัวแวงที่ทางวัดยังคงใช้โครงสร้างน้ีอยู่ ในส่วนอ่ืน ๆ ได้รื้อทิ้งและ
ทําการสร้างใหม่หมดแล้ว แต่อย่างน้อยนอกจากจะเหลือเสาบัวแวงแล้ว ยังเหลือพระพุทธรูปซึ่งยังคงมี
เค้าโครงของศิลปะพ้ืนบ้านอยู่  
   ส่วนฐาน ยังคงมีรูปแบบฐานสิมพ้ืนบ้าน คือใช้ฐานเอวขัน ส่วนตัวอาคารได้ทําซุ้ม
ประตูติดกับทางเข้า โดยประตูเสมอกับผนัง พร้อมกับประดับลวดลายบริเวณกรอบประตูแทน ส่วน
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เคร่ืองหลังคามีลักษณะการใช้ไม้เป็นโครงสร้าง หลังคาซ้อน 3 ช้ันสันหลังคาประดับช่อฟ้า ซึ่งช่างอาจจะ
เคยเห็นและนํามาประดับสิมหลังน้ีแทน 
 

 
 
ภาพที่ 127  สิมวัดใต้ศรีมงคล 
 

 
 
ภาพที่ 128 ฐานสิม 
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ภาพที่ 129 หน้าบัน 
 

 
 
ภาพที่ 130 คันทวยรูปครุฑ 
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ภาพที่ 131 บัวแวงอันเก่า 
 
 วัดสงเปือย อําเภอคําเขื่อนแก้ว 
 1. ที่ต้ัง 
  วัดสงเปือยต้ังอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตําบลสงเปือย มีการบูรณะ 3 ครั้ง คือ พ.ศ. 2460, 2500, 
253538 (ภาพที่ 132) 
 2. แผนผังของสิมวัดสงเปือย 
  ตั้งอยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาด 3 ห้อง มุขยื่นออกมาด้านหน้า หันหน้าทางด้าน
ทิศตะวันออก 
 3. รูปแบบของสิมวัดสงเปือย 
  3.1 องค์ประกอบของสถาปัตยกรรม 
   ฐานก่ออิฐถือปูน ฐานถูกถมข้ึนมาสูงลักษณะเป็นฐานเอวขันคือ ฐานเขียงต่อด้วย
ฐานบัวควํ่าท้องไม้ยืดสูงคาดด้วยลูกแก้วอกไก่ ฐานบัวหงาย เหนือบัวหงายมีการเจาะช่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ 
ซึ่งลักษณะการเจาะช่องแบบน้ีไม่พบในสิมพ้ืนบ้านมาก่อน สันนิษฐานว่าอาจจะได้รับอิทธิพลมาจากที่อ่ืน
และช่างนํามาปรับใช้กับสิม โดยนึกถึงการประดับลวดลายแบบจีน บริเวณมุมของฐานสิมเหนือบัวหงาย
ขึ้นไปเป็นฐานเขียงมีการทําปูนป้ันรูปกลีบบัวประดับไว้ (ภาพที่ 133) 
                                                            

 38 สัมภาษณ์ พระครูปิยะ  ธรรมากร, เจ้าอาวาสวัดสงเปือย, 28 พฤษภาคม 2559. 
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   ตัวอาคาร มีมุขหน้าย่ืนออกมา บันไดทางขึ้นมีนาค 2 ตัว มีประตูทางเข้า 1 บาน 
ซึ่งเป็นลักษณะที่นิยมมาก บริเวณผนังด้านข้างมีการเจาะช่องเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน คล้ายกับ
ลวดลายของอิทธิพลจีนที่ปรากฏ บริเวณผนังด้านหลังเป็นผนังทึบ 
   เสาก่อด้วยอิฐฉาบปูน ฐานเสามีการทําปูนปั้นเป็นรูปกลีบบัวทั้ง 4 เสา เสาคู่
ทางเข้ามีการวาดเป็นรูปดอกบัวออกมาจากหม้อ รูปกลีบบัวเมื่อมองจากด้านข้าง พบว่ามีการทําเป็น
ฐานบัวควํ่าบัวหงายธรรมดา ประตูทางเข้าสิมมีการทําลวดลายปูนป้ัน พ้ืนหลังของลวดลายมีการทาสแีดง 
ตัดกับสีทองของลาย บริเวณฐานกรอบประตูมีการประดับกาบ บริเวณเสาประดับด้วยลวดลายประจํายาม
ก้ามปู ข้างใต้บัวแวงมีอุบะห้อยลงมา บัวแวงกลีบสั้น ถัดขึ้นไปมีพระพุทธรูปประทับน่ังตรงกลางมีนกยูง
ขนาบทั้ง 2 ข้างคาบดอกไม้ที่ร่วงลงมาจากหางของนาคอยู่ในกรอบหน้าจั่ว ซึ่งกรอบของหน้าจั่วมีการใช้
นาค 3 หัวไล่ขนาดจากใหญ่มาเล็ก หัวนาคมีการทําหน้าคล้ายกับเทวดายกมือพนมทั้ง 2 ด้าน หางของ
เทวดาขมวดลงมาเหนือพระพุทธรูป เหนือจากหางนาคข้ึนไปมีตัวหน้ากาลขมวดอยู่ข้างบนเหนือหน้ากาล
มีนาคอยู่ 2 ตัว 
   กรอบหน้าต่างมีประดับกาบบน กาบล่าง และรัดอกบริเวณเสา มีลวดบัวรองรับ
บัวหัวเสาที่ใช้บัวแวงหัว หน้าต่างทําจากไม้มีการทําสันเปิดตรงกลางมีการแกะสลักกาบบน กาบล่าง 
รัดอก เหนือขึ้นไปเป็นซุ้มทรงบรรพแถลงซ้อนกัน 2 ช้ัน  
   เครื่องหลังคา มีการซ้อนช้ันหลังคา 2 ช้ัน ใช้ไม้เป็นคานมุงด้วยหลังคากระเบื้อง
เคลือบ 
  3.2 องค์ประกอบตกแต่ง 
   ช่อฟ้า เป็นหัวนาคทํามาจากไม้ มีความราบเรียบง่าย ไม่มีการทาสี ใบระกาประดับ
บริเวณตัวนาค หางหงส์ ลักษณะเป็นนาคแหงนหน้าขึ้นฟ้า ลําตัวของนาคคดงอตามแบบภาคกลางคือ
ตัวรวยประดับด้วยใบระกาตามแบบที่นิยม 
   หน้าบัน มีเทพนมอยู่ตรงกลางของหน้าบัน พร้อมลายกระหนกห้อยลงมาจาก
ชายพระภูษา รัศมีของเทวดาล้อมรอบด้วยกรอบลายกระหนก หน้าบันเทพพนมนิยมทํากันมากในสิม
ที่มีการปรับปรุง หรือสร้างใหม่ ถัดลงมามีหน้ากระดานก้ันระหว่างหน้าบันช้ันบนและช้ันล่าง ประดับ
ลายดอก ด้านล่างมีการวาดหน้าบันดวงอาทิตย์ ด้านข้างมีลวดลายกระหนกประดับอยู่ หน้าบันด้านหลัง
เป็นรูปเทพพนมอยู่ตรงกลางมีเทพพนมขนาบข้างออกมาจากลายก้านขด อยู่เหนือภาพปูนป้ันพระพุทธเจ้า
ประทับนั่งใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ กั้นกลางด้วยลวดลาย พร้อมลายใบไม้ห้อย ด้านข้างมีลายก้านขด
ขนาบอยู่ ด้านล่างพระพุทธเจ้ามีการทําลายธรรมจักรไว้ตรงกลาง มีพวงอุบะห้อยขนาบทั้ง 2 ข้าง 
   รวงผึ้ง สิมหลังน้ีมีการทํารวงผึ้งเป็นแบบ 3 ช่วงเสา เสาคู่กลางมีการใช้ไม้ 3 แผ่น
เพ่ือแกะสลักเป็นลวดลายพรรณพฤกษา ส่วนรวงผึ้งด้านล่างสลักเป็นลายกระหนกห้อยลงมาด้านล่าง 
ส่วนรวงผึ้งด้านข้างเหมือนกับรวงผึ้งของเสาคู่กลาง (ภาพที่ 134) 
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   คันทวย ทําจากไม้แกะสลักเป็นรูปนาคมีปีกหันหน้าออก ลําตัวคดโค้งบริเวณลําตัว
มีการขดตัวปลายเป็นกระหนก ส่วนปลายหางขมวดลงมาเป็นลายกระหนกเปลวเพลิง ตามลําตัวมีการ
แกะลายเกล็ดแล้วปิดทอง แต่ปัจจุบันได้จางลงแล้ว รวมถึงเร่ิมมีการแตกของไม้ คันทวยเป็นของเก่าที่
ยังใช้มาจนถึงปัจจุบัน โดยชาวบ้านพยายามอนุรักษ์ของเก่าไว้39 
   บัวหัวเสา บริเวณฐานของบัวมีการทําฐานบัวควํ่าบัวหงาย พร้อมแกะสลักเป็นรูป
กลีบเป็นบัวแวงสะบัดปลายงอนประดับกระจกสีเขียว ส่วนบริเวณด้านข้างทาสีทองเพ่ือให้แตกต่าง ส่วน
ด้านหลังบัวแวงเหมือนด้านหน้าแต่ทาสีทองธรรมดาไม่มีการประดับกระจก ภายในอาคารมีเสาบัวแวง
ที่รองรับอาคารทาด้วยสีแดง พร้อมกับมีเสากลมขนาดเล็กรองรับคานอยู่ข้างพระพุทธรูปรองตัวเสา
ทาสีชมพู บัวแวงปลายงอนทาพื้นด้วยสีแดง และสีทอง ปลายด้านล่างวาดเป็นรูปกลับบัวทาสีทองตัด
ด้วยสีแดง 
   สิมวัดสงเปือยยังคงมีรูปแบบของเดิมผสมอยู่ โดยส่วนฐานมีลักษณะแตกต่างจาก
สิมพ้ืนบ้านโดยทั่วไปคือ ต่อจากฐานเอวขันมีการเจาะช่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ซึ่งไม่เคยพบในสิมพ้ืนบ้านมา
ก่อน ซึ่งช่างอาจจะเห็นและนํามาจากที่อ่ืน โดยปรับใช้กับสิม ส่วนตัวอาคารมีการเจาะผนังด้านข้างเป็น
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน นิยมป้ันกลีบบัวแล้วมีการลงสี ซึ่งสิมรุ่นหลังหลายแห่งมีการป้ันกลีบบัวหรือ
ประติมากรรมก่อนแล้วค่อยลงสี ส่วนเครื่องหลังคายังคงความเรียบง่ายไม่ประดับลวดลายมาก สิมหลัง
น้ีมีการใช้รวงผึ้งในการประดับซึ่งการประดับรวงผึ้งพบมากในบริเวณภาคอีสาน ล้านช้าง ล้านนา 
 วิเคราะห์รูปแบบสิมพื้นบ้านที่มีลักษณะพิเศษ 
 สิมพ้ืนบ้านลักษณะพิเศษ มีความแตกต่างจากสิมกลุ่มอ่ืนตรงที่มีการนําเอาส่วนประกอบ
ของสิมเก่าที่ยังใช้ได้มาประกอบร่วมกับสิมแบบใหม่ ซึ่งการบูรณะสิมใหม่ก็ยังคงรับรูปแบบของสิมพ้ืนบ้าน
บริเวณส่วนฐานคือฐานเอวขัน แต่มีการรับลายประดับจากภายนอกเข้ามาเพ่ิม เช่นวัดสงเปือย ซึ่งมีการ
เจาะช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสล้อมรอบสิม เป็นสิ่งที่แปลกใหม่สําหรับสิมพ้ืนบ้านในภาคอีสาน 
 ส่วนตัวอาคาร ยังคงมีการสร้างมุขหน้าออกมา แต่ประดับด้วยลวดลายที่รับมาจากส่วนกลาง
เช่น ลายกรวยเชิง เฟ่ืองอุบะ หรือลายประจํายามก้ามปู ซึ่งลวดลายเหล่าน้ีได้แพร่ขยายจากภาคกลาง
ไปสู่ภาคอีสาน ต้ังแต่ช่วงปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่ 5 โดยเร่ิมจากกลุ่มช่างหลวง และได้แพร่ลง
มาสู่ช่างพ้ืนบ้านในภายหลัง 
 ส่วนเครื่องหลังคา ยังคงความเรียบง่ายหลังคาชั้นซ้อน 1 ตับ ไม่ประดับลวดลายบริเวณ
ช่อฟ้ามากมาย ยกเว้นวัดใต้ศรีมงคลที่มีการประดับช่อฟ้ากลางไว้บนสันหลังคา คันทวยยังคงนิยมรูปนาค 
เรียบง่ายไม่เน้นลวดลาย ยกเว้นวัดใต้ศรีมงคลที่ประดับคันทวยเป็นครุฑ ซึ่งครุฑอาจจะได้รับอิทธิพล
จากทางกรุงเทพเข้ามา โดยที่วัดเชียงหวางก็มีการประดับครุฑด้วยเช่นกัน 

                                                            

 39 สัมภาษณ์ พระครูปิยะ  ธรรมากร, เจ้าอาวาสวัดสงเปือย, 28 พฤษภาคม 2559. 
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ภาพที่ 132 สิมวัดสงเปือย 
 

 
 
ภาพที่ 133 ฐานสิม 
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ภาพที่ 134 รวงผึ้งประดับสิม 
 
สรุปประเด็นวิเคราะห์ 
 รูปแบบของสิมพ้ืนบ้านในจังหวัดยโสธรสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่มคือ กลุ่มสิมพ้ืนบ้านแท้ 
กลุ่มสิมพ้ืนบ้านที่ได้รับอิทธิพลรัตนโกสินทร์ กลุ่มสิมพ้ืนบ้านที่มีการผสมผสานสกุลช่างกับรูปแบบ
ศิลปกรรม กลุ่มสิมพ้ืนบ้านรุ่นหลัง และกลุ่มสิมลักษณะพิเศษ  
 1. กลุ่มสิมพ้ืนบ้านแท้  
  ยังคงระเบียบรูปแบบของสิมพ้ืนบ้านไว้อย่างชัดเจน คือเล็ก กะทัดรัด เรียบง่าย ส่วนฐาน
ทําเป็นฐานเอวขันซึ่งนิยมกันมาในสิมพื้นบ้าน จนถือว่าเป็นลักษณะเฉพาะของสิมพื้นบ้านไทยอีสาน 
ส่วนผนังมีการใช้วัสดุทั้งประเภทไม้ โดยการนําไม้กระดานมาตีผนังของสิม ซึ่งพบในสิมวัดกุดชุมใน 
วัดสมสะอาด และวัดธาตุทองบ้านเกลี้ยงเก่า ส่วนสิมหลังอ่ืนใช้วัสดุที่เป็นการก่ออิฐถือปูน ซึ่งทําให้มี
โครงสร้างที่แข็งแรงกว่า ซึ่งสิมพ้ืนบ้านกลุ่มนี้ไม่ค่อยนิยมประดับลวดลายลงบนฝาผนัง ส่วนเคร่ืองบนใช้
โครงสร้างเป็นไม้ สิมที่ทําด้วยไม่ทั้งหลังมีการตีหน้ากระดานบริเวณหน้าบัน ส่วนใหญ่จะไม่วาดลวดลาย
ลงไป ยกเว้นวัดกุดชุมในที่ยังคงเห็นร่องรอยของสีจาง ๆ จนไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าเป็นลวดลายอะไร 
 2. กลุ่มสิมพ้ืนบ้านอิทธิพลรัตนโกสินทร์  
  สิมกลุ่มน้ียังนิยมทําฐานแบบฐานเอวขัน ส่วนฐานเตี้ย สิมหลังไม่ใหญ่ ส่วนผนังมีการ
ประดับลวดลาย เช่นลายกระหนก หรือเคร่ืองลํายองที่รับอิทธิพลมาจากภาคกลาง รวมถึงประติมากรรม 
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เช่น พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณประดับทางเข้า หรือแม้แต่ครุฑ ซึ่งไม่ค่อยปรากฏตามสิมของวัด 
นอกจากน้ียังมีการรับจิตรกรรมของ ส.ธรรมภักดีเรื่องเวสสันดรชาดกซึ่งอยู่ในช่วง พ.ศ. 2490 มาเป็น
ต้นแบบการวาดจิตรกรรมที่วัดบ้านทุ่งสะเดา 
 3. กลุ่มสิมพ้ืนบ้านที่มีการผสมผสาน 
  สิมกลุ่มน้ียังคงทําฐานเต้ีย ขนาดเล็ก แต่มีการคลี่คลายฐานเอวขันที่พบมากตาม
สิมพ้ืนบ้าน ลงมา ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มย่อย คือกลุ่มสิมพ้ืนบ้านสกุลช่างญวน โดยส่วนฐานเริ่มมีการ
คลี่คลายจากฐานเอวขันที่นิยมกันมา เป็นฐานเขียงซ้อนกันไม่เกิน 3 ชั้น ส่วนผนังนิยมทําซุ้มคดโค้ง
บริเวณทางเข้าหน้ามุขหรือซุ้มหน้าต่างที่นิยมกันในศิลปะโคโลเนียล ส่วนเครื่องบนมีความเรียบง่าย ยกเว้น
วัดมัคคสัญจารามที่มีการวาดจิตรกรรมลงบนหน้าบันไม้ โดยเร่ืองที่วาดเป็นเร่ืองราวเก่ียวกับความเช่ือ
รวมถึงการละเล่นพ้ืนบ้าน 
  กลุ่มสิมพ้ืนบ้านสกุลช่างญวนท่ีได้รับอิทธิพลรัตนโกสินทร์ ลักษณะการสร้างฐานของสิม 
เหมือนกับกลุ่มแรก แต่ที่เพ่ิมเข้ามาคือมีการประดับตกแต่งแบบทางภาคกลางเข้ามา เช่นช่อฟ้า ใบระกา 
หางหงส์ หรือแม้แต่ลวดลายที่นิยมกันในภาคกลาง 
 4. กลุ่มสิมพ้ืนบ้านรุ่นหลัง 
  สิมกลุ่มน้ียังคงมีลักษณะร่วมกับสิมพ้ืนบ้านอยู่ แต่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบบางประการ 
ส่วนฐานยังคงใช้ฐานเอวขันเหมือนสิมพื้นบ้านทั่วไป บริเวณส่วนผนังมีการประดับลวดลาย เช่นลาย
ประจํายามก้ามปู กรวบเชิง เฟ่ืองอุบะ และนิยมวาดจิตรกรรมบริเวณฝาผนัง เช่นสิมวัดบ้านผือฮี วาด
จิตรกรรมตอนมารผจญไว้บริเวณทางเข้าสิม โดยใช้สีที่นิยมกันในภาคอีสาน อีกทั้งยังนิยมลงสีกับลวดลาย
ปูนป้ัน เช่นสิมวัดป่าลัฏฐิวัน โดยการใช้สีที่นิยมวาดในจิตรกรรมทั่วไป 
 5. กลุ่มสิมพ้ืนบ้านลักษณะพิเศษ 
  สิมกลุ่มน้ียังคงใช้รูปแบบฐานเอวขันอยู่ แต่มีการประดับลวดลายอ่ืนเข้าไปเช่น วัดบ้าน
สงเปือยมีการเจาะช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็ก ๆ ล้อมรอบระเบียงสิม ซึ่งไม่เคยพบมาก่อนในสิมพื้นบ้าน 
นอกจากน้ีสิมกลุ่มน้ียังนิยมเอาของเก่ามาใช้ร่วมกับของใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองโครงสร้าง เช่น วัดใต้ศรี
มงคลยังคงใช้บัวแวงของเก่าอยู่ ส่วนวัดศรีธาตุกับวัดสงเปือยยังคงใช้คันทวยของเดิม และอาคารหลัง
เดิมอยู่ แต่มีการสร้างเพ่ิมเติมเพ่ือให้แข็งแรงมากข้ึน 
 จากการวิเคราะห์รูปแบบและการแบ่งกลุ่มสิมพ้ืนบ้านออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่ม
สิมพ้ืนบ้านแท้ 2. กลุ่มสิมพ้ืนบ้านที่ได้รับอิทธิพลรัตนโกสินทร์เข้ามาผสม 3. กลุ่มสิมพ้ืนบ้านสกุลช่างญวน 
4. กลุ่มสิมพ้ืนบ้านรุ่นหลัง และ 5. กลุ่มสิมพ้ืนบ้านลักษณะพิเศษ ซึ่งสิมทุกกลุ่มมีลักษณะร่วมทีเ่หมอืนกนั
ส่วนใหญ่คือการใช้ฐานเอวขันที่นิยมใช้กันหลายหลากในสิมพ้ืนบ้าน อีกทั้งยังมีขนาดกะทัดรัด มีความ
เรียบง่าย นอกจากน้ีการศึกษารูปแบบของสิมแต่ละประเภทยังสามารถนํามาใช้ศึกษาควบคู่เกี่ยวกับ
การศึกษาแขนงอื่น ๆ เช่นประวัติศาสตร์ชุมชน หรือเหตุการณ์สําคัญ ที่มีผลต่อการสร้างสิมพื้นบ้าน 
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รวมไปถึงการรับอิทธิพลรูปแบบศิลปกรรมจากภายนอกเข้ามาผสมผสานกับสิมพ้ืนบ้านแบบด้ังเดิมทํา
ให้เกิดรูปใหม่ขึ้นมา รวมถึงการได้รับเทคนิคใหม่ ๆ โดยเฉพาะช่วงยุคล่าอาณานิคมที่มีการอพยพของ
กลุ่มคนญวนเข้ามาต้ังถิ่นฐานในดินแดนอีสาน และรับจ้างก่อสร้างโดยทั่วไป ซึ่งช่างได้นําสิ่งที่เห็นมา
ผสมผสานกับรูปแบบที่ช่างเคยเห็นมาจนเกิดเป็นสิมสกุลช่างญวน และมีอิทธิพลต่อการสร้างสิมใน
อีสานต่อมา รวมท้ังอิทธิพลจากส่วนกลางที่แผ่ขยายอํานาจเข้าไปในอีสาน จนกระทั่งช่วงจอมพล 
ป. พิบูลสงครามได้มีการออกรัฐนิยมซึ่งมีผลกระทบต่อสิมพ้ืนบ้าน ทําให้สิมหลายหลังถูกรื้อออก และ
สร้างของใหม่ขึ้นมา 
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บทที่ 4 
 

รูปแบบทางศลิปกรรมกับบริบททางประวัติศาสตร ์
แนวคิดการใชง้านและแนวทางในการอนรุักษ์สิม 

 
รูปแบบทางศิลปกรรมกับบริบททางประวัติศาสตร์ 
 ประวัติศาสตร์มีความสัมพันธ์กับรูปแบบของงานศิลปกรรมในส่วนหน่ึง อันเน่ืองมาจากปัจจัย
ที่เข้ามามีผลต่อการสร้างสิม ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมหรือกลุ่มชน ล้วนแต่เข้ามา
มีบทบาทต่องานศิลปกรรมโดยการผสมเข้ากับรูปแบบงานศิลปกรรมเดิมจนเกิดงานรูปแบบศิลปกรรม
ใหม่ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิ่น โดยเมืองยโสธรสามารถแบ่งบริบทได้ออกเป็น 3 ด้านคือ 1. ด้าน
การเมือง 2. ด้านเศรษฐกิจ และ 3. ด้านกลุ่มคน 
 ด้านการเมือง 
 เมืองยโสธรมีการอพยพเข้ามาของกลุ่มคนลาวหลายระลอก เมื่อมีการเข้ามาก็นําเอารูปแบบ
ของศิลปกรรมที่คุ้นเคยเข้ามาใช้กับรูปแบบศิลปกรรมท้องถิ่นจนเกิดเป็นเอกลักษณ์ กลุ่มชนลาวอพยพ
มา 2 ระลอกใหญ่ ๆ คือ 1. การอพยพหนีภัยจากเวียงจันทน์ โดยกลุ่มพระวอพระตา 2. ถูกกวาดต้อน
ผู้คนจากเวียงจันทน์ในคราวกบฏเจ้าอนุวงศ์ สมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งการเข้ามาของคนลาวได้นําเอารูปแบบ
ศิลปกรรมจากทางเวียงจันทน์เข้ามา รวมถึงรูปแบบสิมแบบเชียงหวาง ได้แก่วัดธาตุทอง  
 ช่วงยุคล่าอาณานิคม ดินแดนฝั่งซ้ายแม่นํ้าโขงถูกฝรั่งเศสเข้ายึด ทําให้เกิดการอพยพของ
กลุ่มคนญวนเข้ามายังดินแดนภาคอีสาน ซึ่งคนกลุ่มนี้ได้นําเอาความรู้ในด้านช่างมาประยุกต์เข้ากับ 
สิมพ้ืนบ้านที่เป็นที่นิยมในภาคอีสาน โดยเฉพาะรูปแบบอิทธิพลของตะวันตก หรือ โคโลเนียลเข้ามา
ประยุกต์ใช้กับสิมพ้ืนบ้านแบบดั้งเดิม เกิดเป็นลักษณะของสิมพื้นบ้านแบบใหม่คือ “สิมพื้นบ้านสกุล
ช่างญวน” โดยมีลักษณะเด่นคือการทําซุ้มโค้งบริเวณหน้ามุข ประตูทางเข้า หน้าต่าง นอกจากนี้ยัง
รวมไปถึงการสร้างอาคารแบบตะวันตก เช่น ชุมชนเมืองเก่าวัดสิงห์ท่า อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร1  
(ภาพที่ 135) ซึ่งปัจจุบันยังคงรักษาสภาพรูปแบบเดิมของอาคารอยู่  
 
 

 

 1 ชวลิต อธิปัตยกุล, สิมญวนในอีสาน : ความโยงใยพัฒนาการจากที่มา ทีไ่ป สิ้นสุด ใน
ห้วงมิติเวลาบนภาคอีสานของประเทศไทย (อุดรธานี: เต้าโล่, 2556), 77. 
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ภาพที่ 135 อาคารแบบโคโลเนียล บ้านสิงห์ท่า อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
 
 นอกจากการเข้ามาของกลุ่มคนญวนจะนําเอารูปแบบของงานศิลปกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้
กับสิมพ้ืนบ้านแล้ว ยังนําเอาเทคนิคการสร้างสิมให้ทนทานโดยการก่ออิฐถือปูนเพื่อสร้างโครงสร้าง
ของสิมให้แข็งแรงทนทาน เช่นสิมวัดธรรมรังสีนิคมเขต (ภาพที่ 136) ตําบลบุ้งค้า อําเภอเลิงนกทา 
จังหวัดยโสธร ซึ่งกรมศิลปากรกําหนดอายุไว้ในช่วง พ.ศ. 2460-24802 ซึ่งเป็นภาพรวมแบบแผนของ
ฝีมือช่างญวนในอีสาน ตัวโครงสร้างอาคารของสิม สร้างด้วยการก่ออิฐถือปูน ไปจนถึงหน้าบัน ส่วน
เฉพาะหลังคาปูด้วยกระเบ้ือง นอกจากน้ียังมีการนําเอารูปแบบของมังกรเวียดนามมาประดับบนหน้าบัน
ของสิม (ภาพที่ 137) ซึ่งทําให้เป็นการยืนยันได้ว่าสกุลช่างญวนได้เข้ามามีบทบาทในการก่อสร้าง
สิมพ้ืนบ้านโดยนํารูปแบบของสิมพ้ืนบ้านเดิมมาผสมผสานกับรูปแบบที่ช่างญวนคุ้นเคย จนเกิดรูปแบบ
สิมพ้ืนบ้านสกุลช่างญวนในดินแดนอีสานและนิยมสร้างกันต่อมา 
 
 
 
 
 
 

                                                            

 2 เร่ืองเดียวกัน, 242. 
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ภาพที่ 136 สิมวัดธรรมรังสีนิคมเขต ตําบลบุ้งค้า อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 
 

 
 
ภาพที่ 137 มังกรเวียดนามมาประดับบนหน้าบันของสิม วัดธรรมรังสีนิคมเขต ตําบลบุ้งค้า อําเภอ

เลิงนกทา จังหวัดยโสธร 
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 จนกระทั่ง พ.ศ. 2483 เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านของรูปแบบศิลปกรรมเนื่องมาจาก
นโยบายทางการเมืองของจอมพล ป. พิบูลสงครามที่เน้นเรื่องของชาตินิยม โดยการออกรัฐนิยม 12 
ประการ นอกจากน้ีจอมพล ป. ให้พระพรหมวิจิตรออกแบบรูปแบบของอุโบสถ ก ข ค โดยให้เหตุผลว่า
ความเป็นหน่ึงเดียวของประเทศ อุโบสถแบบ ก ข ค แตกต่างกันออกไปตามรูปแบบของขนาดและ
การตกแต่งประดับสิม ซึ่งผลจากการออกแบบอุโบสถแบบ ก ข ค ส่งผลกระทบต่อสิมพ้ืนบ้านรูปแบบ
ด้ังเดิมมากที่สุด เพราะวัดเริ่มหันไปสร้างสิมแบบ ก ข ค เน่ืองจากรัฐสนับสนุนงบประมาณ และรูปแบบ
ใหม่ดูย่ิงใหญ่และสวยงามมากกว่า ส่งผลให้สิมพ้ืนบ้านเริ่มได้รับความนิยมน้อยลง และมีปรับเปลี่ยน
วัสดุจากการใช้ไม้มาใช้ปูนแทน เพ่ือให้เกิดความแข็งแรงมากกว่าการใช้ไม้ ไม่ต้องบูรณะบ่อย ๆ  
 ด้านเศรษฐกิจ 
 นอกจากปัจจัยทางด้านการเมืองแล้ว เศรษฐกิจก็มีส่วนที่ทําให้เกิดการสร้างสิม ซึ่งการสร้าง
สิมพ้ืนบ้านนิยมสร้างขนาดเล็ก กะทัดรัด และเรียบง่าย เน่ืองจากไม่มีผู้อุปถัมภ์รวมท้ังช่างหลวง อาศัย
แรงงานของชาวบ้านช่วยกันเน่ืองจากชุมชนเป็นชุมชนเกษตรกรรม ชาวบ้านจึงมีของแลกเปลี่ยนพ่ึงพา
อาศัย อีกทั้งชาวบ้านมีความศรัทธาในศาสนาจึงนิยมสร้างสิมกัน โดยแต่ละกลุ่มจะมีช่างเป็นผู้ควบคุม 
ส่วนชาวบ้านมีหน้าที่ใช้แรงงานโดยการขุดดินเพ่ือมาใช้ในการเผาและก่ออิฐโดยช่างกะลี3      
 ต่อมาเมื่อเกิดการล่าอาณานิคมเกิดการอพยพเข้ามาของกลุ่มคนญวนระลอกใหญ่ โดยท่ี
กลุ่มคนญวนที่เข้ามามีฝีมือช่างอยู่ จึงเข้ามารับจ้างสร้างสิม จึงทําให้เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงการสร้าง
สิมซึ่งส่วนใหญ่คนหันมาจ้างช่างญวนมากขึ้น เพราะค่าแรงของคนญวนถูกกว่า ช่างญวนได้นําเอารูปแบบ
ศิลปกรรมที่ตัวเองคุ้นเคย มาปรับใช้กับการสร้างสิมพ้ืนบ้าน ซึ่งมีการดัดแปลงทั้งเร่ืองของวัสดุ รวมไปถึง
เทคนิคการก่อสร้าง การจ้างช่างญวนในการสร้างสิมเพราะมีค่าแรงถูกมีผลต่อเศรษฐกิจของชุมชน 
เนื่องจากชุมชนดินแดนอีสานส่วนใหญ่เป็นสังคมเกษตรกรรม แทบทุกครอบครัวจะมีการใช้ของใน
ครัวเรือน หรือแลกเปลี่ยนกันจึงทําให้ไม่มีเงินมาก การจ้างช่างญวนเป็นแรงงานในการสร้างสิมนอก
จากจะมีค่าแรงถูกแล้ว ยังมีฝีมือเป็นที่ยอมรับของคนในดินแดนอีสานจึงเกิดสิมสกุลช่างญวนเพิ่มขึ้น
ในอีสาน 
 จนกระทั่ง พ.ศ. 2483 เกิดนโยบายชาตินิยมของจอมพล ป. พิบูลสงคราม เพ่ือจะให้สยาม
เป็นรูปแบบเดียวกัน จึงให้พระพรหมวิจิตรออกแบบรูปแบบของอุโบสถ แบบ ก ข ค เพ่ือให้มีรูปแบบ
เดียวกัน โดยรัฐให้งบประมาณสนับสนุนการสร้างอุโบสถแบบ ก ข ค โดยกลุ่มช่างที่มีความสําคัญขึ้นมา
ในช่วงน้ีคือกลุ่มสกุลช่างญวนท่ีรับจ้างสร้างสิมทั่วอีสาน โดยช่างญวนปรับตัวเข้ากับรูปแบบใหม่ได้เร็ว
และนํารูปแบบมาผสมผสาน เข้าไป จนกระทั่งสงครามเวียดนาม มีการอพยพของคนญวนหนีภัยสงคราม
เข้ามาอีกรอบ โดยช่างญวนที่เข้ามารอบหลังได้นําเอาสิมรูปแบบเก่ากลับมาใช้ โดยอาศัยแรงงานชาวบ้าน 

                                                            

 3 สัมภาษณ์ พระสงคราม  ปโยโก, พระลูกวัดศรีฐานนอก, 27 พฤษภาคม 2559. 
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ส่วนช่างญวนเป็นคนคุมงาน ซึ่งช่วงเวลาที่คนญวนอพยพมารอบหลังเพ่ือหนีภัยสงครามเวียดนามเข้า
มายังดินแดนอีสาน เช่นสิมวัดผือฮี ตําบลนาสะไมย์ ที่มีช่างญวนเป็นคนคลุมงานโดยอาศัยการจดจํา
มาจากที่อ่ืน ส่วนคนในหมู่บ้านเป็นลูกมือในการหาวัสดุในการก่อสร้าง โดยก่อสร้างสิมใหม่ขึ้นมาแทน
สิมเก่าที่สร้างด้วยไม้และผุพังไปแล้ว4 
 ด้านกลุ่มคน 
 กลุ่มคนเป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่มีผลต่อการสร้างสิม ดินแดนอีสานเป็นดินแดนที่อยู่อาศัยของ
ผู้คนหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มส่วย ขา หรือแม้แต่คนลาว ดินแดนแถบนี้จึงเป็นดินแดนที่มีผู้คนหลาย
กลุ่มอาศัยอยู่ 
 ยโสธรมีกลุ่มชาติพันธ์ุที่สําคัญต่อการสร้างสิมช่วงแรกคือ กลุ่มพระวอพระตาที่อพยพหนี
ภัยสงครามมาจากเวียงจันทน์ โดยตั้งถิ่นฐานเริ่มแรกบริเวณบ้านสิงห์ท่า และเริ่มสร้างวัดสิงห์ท่าขึ้น
เป็นที่แรก หลังจากนั้นสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมาณพ.ศ. 2373 มีการสร้าง
สถาปัตยกรรมหอไตรวัดมหาธาตุเมืองยโสธรสร้างข้ึนสมัยพระสุนทรวงศา พระอุปฮาดแพง โดยมี
พระครูหลักคําเป็นผู้สร้าง5  ภายในหอไตรมีการเก็บคัมภีร์ที่ได้มาจากเวียงจันทน์ 
 การอพยพเข้ามาอีกระลอกได้แก่ช่วงยุคล่าอาณานิคมสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า-
เจ้าอยู่หัวที่มีการอพยพหนีภัยสงครามเข้ามาเป็นจํานวนมากของชาวญวน ชาวญวนที่เข้ามามีการรับจ้าง
สร้างสิมทั่วในดินแดนอีสาน โดยช่วงแรกมักจะรับจ้างตามดินแดนริมฝั่งแม่นํ้าโขง ก่อนจะแยกออกเป็น
สาย ๆ ไปทั่วดินแดนอีสาน ซึ่งช่างญวนมีความสามารถในการปรับตัว รวมถึงดัดแปลงรูปแบบตามที่
ช่างคุ้นเคยมาประยุกต์ใช้กับงานโดยการที่ช่างญวนได้นําเอาศิลปกรรมแบบตะวันตกเข้ามาได้แก่การ
เจาะชุ้มหน้าต่างแบบอาร์คโค้ง ซึ่งเป็นงานศิลปกรรมแบบโคโลเนียลเข้ามาผสมกับงานสิมพ้ืนบ้านจน
เกิดรูปแบบใหม่ จึงเกิดเป็นสิมพ้ืนบ้านสกุลช่างญวนข้ึนมา 
 งานศิลปกรรมส่วนใหญ่มักจะมาควบคู่กับบริบททางสังคมกล่าวคือ สังคมมีอิทธิพลต่อ
รูปแบบงานศิลปกรรม ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ กลุ่มคน ที่มีบทบาทต่อการกําหนดรูปแบบ
ศิลปกรรม ด้านการเมือง มาจากสงครามเป็นหลักเมื่อกรุงเทพตีเมืองได้สําเร็จก็มีการกวาดต้อนผู้คน
จากลาวมาต้ังชุมชนบริเวณแถบภาคกลาง กลุ่มคนที่เข้ามาต่างก็นําเอารูปแบบศิลปกรรมที่คุ้นเคยมา
ดัดแปลงให้เข้ากับศิลปกรรมท้องถิ่นจึงเกิดเป็นศิลปกรรมรูปแบบใหม่ขึ้น การอพยพหนีภัยสงคราม
เห็นได้จากยุคล่าอาณานิคมตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ฝรั่งเศสเข้ายึดดินแดน
ฝั่งซ้ายของแม่นํ้าโขง ทําให้เกิดการอพยพของคนญวนเข้ามาอาศัยในดินแดนไทย และได้รับจ้างสร้าง

                                                            

 4 สัมภาษณ์ เสริม  ไชยรักษ์, เคยเป็นผู้ช่วยช่างญวนในการสร้างสิม, 28 พฤษภาคม 2559. 
 5 กรมศิลปากร, ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม 18 จังหวัดยโสธร (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 
2555), 25. 
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สิมในเมืองต่าง ๆ ในดินแดนภาคอีสาน จนกระทั่ง พ.ศ.2483 จอมพล ป. พิบูลสงครามมีนโยบาย
ชาตินิยมให้พระพรหมวิจิตรออกแบบสิมแบบ ก ข ค ออกมาเพ่ือความเป็นหน่ึงเดียวกัน ทําให้ดินแดน
แถบอีสานหันมาใช้รูปแบบอุโบสถแบบส่วนกลางมากขึ้น 
 
แนวคิดการใช้งานและแนวทางในการอนุรักษ์ 
 สิมพ้ืนบ้านเป็นสิมที่มีความสําคัญต่อศิลปกรรมพ้ืนถิ่นของดินแดนอีสาน ถือว่าเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของกลุ่มสกุลช่างพ้ืนบ้านอีสานที่มีการพัฒนาจนกระทั่งเกิดเป็นรูปแบบเฉพาะและนิยมไปทั่ว
อีสานในช่วงเวลาหนึ่ง ก่อนจะค่อย ๆ หายไปเนื่องจากการเข้ามาของอิทธิพลรูปแบบศิลปกรรมจาก
ภายนอก โดยเฉพาะภัยสงครามที่มีการนําเอารูปแบบศิลปกรรมมาผสมผสานกับสิมพื้นบ้าน จนเกิด
รูปแบบใหม่ขึ้นมา จนกระทั่งการเสื่อมสลายครั้งสําคัญ เมื่อจอมพล ป. พิบูลสงครามออกนโยบาย
ชาตินิยม เพ่ือความเป็นหน่ึงเดียวของสยาม โดยให้พระพรหมวิจิตรเป็นผู้ออกแบบอุโบสถแบบ ก ข ค 
และกระจายไปยังดินแดนต่าง ๆ อีกทั้งรัฐยังสนับสนุนงบประมาณในการสร้างสิมแบบ ก ข ค ทําให้
สิมแบบ ก ข ค ได้รับความนิยมไปทั้วอีสาน จนกระทั่งคนเร่ิมทิ้งสิมพ้ืนบ้าน เพ่ือสร้างสิมแบบใหม่ที่ใหญ่ 
และดูสง่างามมากกว่า ซึ่งรูปแบบสิมพ้ืนบ้านที่ยังคงอนุรักษ์ส่วนใหญ่จะสร้างประมาณ พ.ศ. 2475 ลง
มาเน่ืองจากยังคงสภาพดีไว้อยู่ และคนในชุมชนไม่ได้สนใจงานศิลปกรรมจากภายนอกมากนัก และยังคง
ใช้มาจนถึงปัจจุบัน เช่น สิมวัดสมสะอาดที่สร้าง พ.ศ. 24776  ยังคงมีสภาพเดิมมาจนถึงปัจจุบัน 
 การใช้งานสิม 
 ปัจจุบันสิมพื้นบ้านบางแห่งในเขตจังหวัดยโสธร ได้รับการอนุรักษ์ทั้งจากภาครัฐและ
ภาคประชาชน รวมไปถึงพระในวัดจึงทําให้ยังคงปรากฏมาให้เห็นถึงปัจจุบัน โดยมีการใช้งานสิมดังน้ี 
 1. การสร้างสิมเดิมไว้คู่กับสิมใหม่ ปัจจุบันในเขตจังหวัดยโสธรมีประมาณ 10 วัดที่สร้าง
สิมเก่าไว้ควบคู่กับสิมใหม่ โดยที่สิมเก่าจะต้องมีการสวดถอนสีมาออก โดยส่วนใหญ่สิมเก่าจะใช้เก็บ
ของหรือเก็บพระพุทธรูปบางองค์ที่เป็นของเก่า7  เช่นวัดแคนน้อย อําเภอคําเขื่อนแก้วมีการเก็บศิลปะ
พ้ืนบ้านบางส่วนไว้ในสิมเก่า บางส่วนนําไปเก็บไว้ในสิมใหม่8 
 2. การสร้างสิมใหม่ไว้บนโครงสร้างเดิมของสิมเก่า เน่ืองมาจากสิมเก่ามีการชํารุดไปบางส่วน 
ทางวัดร่วมกับชุมชุนจึงได้ซ่อมแซมส่วนที่ชํารุด โดยยังคงใช้โครงสร้างเดิมของสิมที่ยังคงแข็งแรง เช่น

                                                            

 6 กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร, เล่ม 14 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, 
2538), 585. 
 7 สัมภาษณ์ หลวงปู่คําดา  จารุธัมโม, เจ้าอาวาสวัดแคนน้อย, 30 พฤษภาคม 2559. 
 8 สัมภาษณ์ พระมนูญ  อัคคธัมโม, พระลูกวัดแคนน้อย, 30 พฤษภาคม 2559. 
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สิมวัดสงเปือย มีการสร้างหลายสมัย โดยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่ละน้อยโดยใช้โครงสร้างเดิมของสิม
ที่มีอยู่9 
 3. การร้ือสิมเก่าออกและสร้างสิมใหม่ขึ้นมาแทนที่ เป็นเหตุผลสําคัญของปัจจัยที่มีผลต่อ
การเสื่อมของสิมพ้ืนบ้าน โดยผู้มีจิตศรัทธาต้องการสร้างวัดให้ดูใหญ่โต หรูหรา ออกแบบตามสมัยนิยม 
โดยมองข้ามความงามแบบท้องถ่ินไปเพราะสิมพ้ืนบ้านเล็ก ไม่เหมาะสมกับวัด10  โดยเฉพาะวัดที่มี
ช่ือเสียงในด้านของขลัง 
 4. ช่างที่มีความรู้และฝีมือเหลือน้อย ประเด็นผู้สืบทอดเป็นอีกประเด็นที่มีความสําคัญต่อ
การสร้างสิมหรือซ่อมแซม เน่ืองจากส่วนใหญ่กลุ่มช่างมักจะนิยมถ่ายทอดงานภายในกลุ่มช่างของตัวเอง 
มีบางกลุ่มช่างที่ถ่ายทอดวิชาให้กับช่างคนอ่ืน โดยเฉพาะสมัยโบราณช่างผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่เป็นพระ
ที่มีฝีมือทางเชิงช่าง เป็นผู้คุมงานและลงมือแกะสลักเอง เช่นสิมวัดศรีฐานนอก มีการร่วมมือระหว่าง
พระครูโกศลธรรมรัตน์เจ้าอาวาสวัดศรีฐานในเป็นผู้ควบคุมโดยได้รับความร่วมมือจากอุปฌาสุ่ยแห่ง
วัดทุ่งมน มาแกะสลักปูนป้ันประดับสิม11 
 
ปัญหาท่ีมีผลต่อการอนุรักษ์สิม 
 ปัญหาที่มีผลต่อการอนุรักษ์สิมมีหลายปัจจัยด้วยกัน โดยส่วนใหญ่จะมาจากกลุ่มคนในชุมชน 
หรือแม้แต่วัดที่ต้องการสถานที่ไปใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืน ๆ จนทําให้สิมพ้ืนบ้านหลายหลังถูกร้ือทิ้งเพ่ือ
นําไปสร้างสิมใหม่หรืออาคารเสนาสนะใหม่ ซึ่งเป็นเหตุผลให้สิมพ้ืนบ้านมีจํานวนลดลงและหายไปจาก
ชุมชน 
 ปัญหาการของการเสื่อมโทรมของสิม 
 1. เกิดจากบุคคล 
  เป็นปัญหาสําคัญที่เกิดขึ้นกับสิมพ้ืนบ้านหลายหลังในปัจจุบัน ซึ่งปัญหามักจะเกิดกับวัด
ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานมากกว่า โดยมีปัจจัยหลัก ๆ 2 ประการคือ 
  1.1 เจ้าอาวาสเห็นว่าชํารุดจนซ่อมแซมไม่ได้จึงต้องการที่จะรื้อสิมเก่าออก และออกแบบ
สิมใหม่ให้มีความหรูหรา ใหญ่โตตามรูปแบบของส่วนกลาง บางวัดมีการนําโครงสร้าของเก่าที่ยังใช้ได้มา
ใช้กับสิมใหม่ เช่นวัดใต้ศรีมงคล อําเภอเมือง มีการนําเอาบัวหัวเสาซึ่งเป็นบัวแวงของโครงสร้างสิมหลัง
เก่า มาใช้เป็นบัวแวงของสิมหลังใหม่โดยการทาสีลงไปบนกลีบบัว  

                                                            

 9 สัมภาษณ์ พระครูปิยะ  ธรรมา, เจ้าอาวาสวัดสงเปือย, 28 พฤษภาคม 2559. 
 10 สัมภาษณ์ บุญสี  หนูอิน, ผูม้ีความรู้เกี่ยวกับงานสิม, 30 พฤษภาคม 2559. 
 11 สัมภาษณ์ พระสงคราม ปโยโก, พระลูกวัดวัดศรีฐานนอก, 27 พฤษภาคม 2559. 
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  1.2 เกิดจากประชาชนมีจิตศรัทธา ต้องการสร้างวัดให้ใหญ่โต หรูหรารวมไปถึงการ
รับรู้ศิลปกรรมในปัจจุบัน แต่ไม่รับรู้คุณค่าความงามของเก่า เน่ืองมาจากสิมพ้ืนบ้านมีขนาดเล็กกะทัดรัด 
ดูไม่เหมาะสมกับวัด โดยเฉพาะวัดที่มีช่ือเสียงในด้านต่าง ๆ จึงเป็นเหตุให้นํามาถึงการเสื่อมสลายลงไป
ของสิมเก่า 
  1.3 เกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐมีน้อย โดยเฉพาะหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่างกรมศิลปากร 
ทําให้ไม่สามารถดูและได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะการลงพื้นที่ทําให้ได้ข้อมูลว่ามีคนเคยมาสํารวจแล้ว 
แต่ยังไม่มาขึ้นทะเบียนโบราณสถาน อีกประการหนึ่งเจ้าอาวาส และชาวบ้านไม่ทราบวีธีติดต่อกับ
กรมศิลปากร สิมจึงถูกละเลยไปในบางครั้ง 
 2. เกิดจากการทิ้งร้างอันเน่ืองมาจาก ภัยพิบัติ โรคระบาด หรือไม่มีพระจําพรรษาที่วัด 
เมื่อเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ ชาวบ้านจะมีการย้ายถ่ินฐานเพ่ือไปอยู่ในที่ ๆ ปลอดภัย จึงเป็นสาเหตุ
หน่ึงที่ทําให้สิมถูกท้ิงจนทรุดโทรมและพังในที่สุด 
  2.1 กรณีเมื่อเกิดโรคระบาด ผู้คนต่างอพยพหนีโรคภัยพร้อมทอดทิ้งสิมไว้เบื้องหลัง 
ดังเช่นกรณีของวัดป่านาแกที่เกิดโรคระบาด ทําให้ผู้คนอพยพออกไปจากพ้ืนที่ พร้อมปล่อยวัดทิ้งร้างไว้ 
จนกระทั่งส่วนกลางเข้าไปมีบทบาทในการฟ้ืนฟูวัดขึ้นมา พร้อมบูรณะสิมขึ้นมาใหม่ 12 
  2.2 กรณีวัดถูกทิ้งร้างเน่ืองจากไม่มีพระจําพรรษา ส่วนมากเป็นวัดป่าที่ถูกปล่อยทิ้งร้าง
ไว้ ดังเช่นวัดป่าบกน้อย เคยเป็นที่จําพรรษาของเจ้าคณะอําเภอคําเขื่อนแก้ว เมื่อมรณภาพพระสงฆ์ย้าย
ไปจําพรรษาในวัดบ้านแทน ทําให้สิมขาดการดูแลและถูกปล่อยให้เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา13 
 
แนวทางในการอนุรักษ์สิมในปัจจุบัน 
 ปัจจุบันสิมหลายหลังถูกให้ความสําคัญน้อยลงจนแทบจะพังไปหมด กําลังเป็นปัญหาสําคัญ
ที่ต้องมีการเข้ามามีส่วนร่วมของหลาย ๆ หน่วยงาน โดยเฉพาะกรมศิลปากร ชุมชน พระ ตลอดจนคน
รุ่นใหม่ที่ต้องให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์และหวงแหนกับงานศิลปกรรมท้องถิ่นที่เริ่มน้อยลงไปทุกวัน 
โดยเร่ิมจากการปลุกจิตสํานึกของเยาวชนรุ่นใหม่ ซึ่งผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมในการปลูกฝังจิตสํานึก 
ตัวอย่างของการอนุรักษ์ที่มีในปัจจุบันมี 3 กรณี 
 1. กรณีวัดศรีฐานนอก วัดศรีฐานนอกเป็นวัดที่ได้รับความร่วมมือโดยเฉพาะจากคนใน
ท้องถิ่นที่ร่วมอนุรักษ์สิมพ้ืนบ้านแบบเก่าไว้ โดยการร่วมใจกับบริจาคเงินเพ่ือซ่อมแซมส่วนที่ทรุดโทรม 
แม้ว่าปัจจุบันจะมีการสร้างสิมใหม่ในปี พ.ศ. 2540 ไว้เคียงคู่กัน แต่สิมเก่าก็ยังคงอยู่ในสภาพดีอยู่ โดย
ที่ชาวบ้านมีความคิดไปในแนวทางเดียวกันว่า ให้ผุพังไปเอง ไม่ต้องรื้อ  จากกรณีวัดศรีฐานนอกแสดง

                                                            

 12 อ้างอิงจากป้ายความรู้บริเวณวัดป่านาแก 
 13 สัมภาษณ์ พระครูขันติธรรมโสภณ, เจ้าอาวาสวัดหนองหาบแห, 28 กมุภาพันธ์ 2558. 
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ให้เห็นถึงความร่วมมือของชาวบ้านที่รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน ความศรัทธาใน
ศาสนา วัดศรีฐานนอกจึงเป็นแหล่งศึกษารูปแบบศิลปกรรมและได้ชมงานฝีมือของช่างช้ันครูอีกด้วย  
 2. กรณีวัดค้อเหนือ วัดค้อเหนือเป็นอีกวัดที่มีการขุดค้นทางโบราณคดีก่อนที่จะสร้างสิมใหม่
ไว้เคียงคู่สิมเก่าในปัจจุบัน แต่ก่อนที่สิมเก่าจะต้ังอยู่ข้างกับสิมใหม่ สิมเก่ามีความทรุดโทรมชาวบ้านรวมถึง
เจ้าอาวาสจึงพร้อมใจกันร้ือสิมเพ่ือจะสร้างสิมใหม่ขึ้นบริเวณท่ีเดิม โดยครั้งแรกมีสํานักศิลปากรท่ี 12 
นครราชสีมาเข้ามาสํารวจพร้อมอนุญาตได้ จากเหตุการณ์ตอนน้ีทําให้มีประเด็นวิเคราะห์ว่าเพราะอะไร
สํานักศิลปากรที่ 12 จึงอนุญาตให้รื้อได้ สันนิษฐานว่าเป็นเจ้าหน้าที่ศิลปากรที่ยังมีประสบการณ์ไม่มาก 
หรือไม่เห็นความน่าสนใจในงานศิลปกรรม จนกระทั่งสํานักศิลปากรที่ 11 อุบลราชธานีเข้ามาสาํรวจ
และได้ห้ามไม่ให้รื้อสิมเก่าทิ้ง พร้อมกับมีการขุดค้นทางโบราณคดีจนพบส่วนฐานของสิม  ประเด็นน้ี
เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรคงมีประสบการณ์มามากจึงได้ให้มีการขุดค้นทางโบราณคดี ปัจจุบันสิมเก่า
วัดค้อเหนือยังคงมีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะพ้ืนบ้าน  
 3. กรณีวัดแคนน้อย สิมเก่าของวัดแคนน้อยมีแนวทางการอนุรักษ์อยู่ 2 แนวคิด คือ 
1. การข้ึนทะเบียนกับกรมศิลปากร โดยทางกรมศิลปากรจะมาตรวจทุก 5 ปี กับ 2. เจ้าอาวาสคนเก่า
ขอไว้ไม่ให้รื้อ แต่ปล่อยให้ทรุดโทรมไปเอง  ในกรณีมีผลต่อการอนุรักษ์ทั้ง 2 ทางคือกรมศิลปากรถือเป็น
หน่วยงานรัฐการที่กรมศิลปากรเข้ามาใส่ใจทําให้ชาวบ้านรู้สึกถึงคุณค่าเลยอนุรักษ์ไว้ ส่วนเจ้าอาวาส
คนก่อนห้ามไว้ไม่ให้รื้อมีผลต่อจิตใจของคนในชุมชน เพราะพระเป็นผู้ที่คอยสั่งสอนธรรมะให้กับชาวบ้าน 
รวมถึงเป็นที่พ่ึงทางจิตใจจึงเป็นเหตุให้ชาวบ้านเช่ือและอนุรักษ์สิมเร่ือยมา  
 ปัจจุบันสิมพ้ืนบ้านก็แทบจะหมดสิ้น คงเหลือเพียงบางหลังที่ยังคงอยู่ในสภาพดี เพราะวัด
และชุมชนร่วมมือกันอนุรักษ์ และมีหน่วยงานราชการคือกรมศิลปากรเข้ามาขึ้นทะเบียนโบราณสถาน 
แต่ส่วนมากจะถูกปล่อยให้ผุพังไปตามกาลเวลาเน่ืองจากชาวบ้านต้องการสิมแบบใหม่ หรืองบประมาณ
ไม่เพียงพอต่อการซ่อมแซม อีกทั้งชาวบ้านและพระยังไม่ทราบถึงการติดต่อหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะ
กรมศิลปากรท่ีมีหน้าที่ให้คําแนะนํา และตรวจสอบสภาพโบราณสถาน 
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บทที่ 5 
 

สรุป 
 
สรุปผล 
 สิมพ้ืนบ้านในจังหวัดยโสธรแบ่งได้ออกเป็น 5 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มสิมพ้ืนบ้านแท้  2. กลุ่มสิม 
พ้ืนบ้านที่ได้รับอิทธิพลรัตนโกสินทร์เข้ามาผสม 3. กลุ่มสิมพ้ืนบ้านสกุลช่างญวน 4. กลุ่มสิมพ้ืนบ้านรุ่นหลัง 
และ 5. กลุ่มสิมพ้ืนบ้านลักษณะพิเศษ โดยแต่ละกลุ่มมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปในเร่ืองของการประดับ
ตกแต่ง 
 จากการวิเคราะห์รูปแบบและการแบ่งกลุ่มสิมพ้ืนบ้านออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มสิม 
พ้ืนบ้านแท้ 2. กลุ่มสิมพ้ืนบ้านที่ได้รับอิทธิพลรัตนโกสินทร์เข้ามาผสม 3. กลุ่มสิมพ้ืนบ้านสกุลช่างญวน 
4. กลุ่มสิมพ้ืนบ้านรุ่นหลัง และ 5.กลุ่มสิมพ้ืนบ้านลักษณะพิเศษ ซึ่งสิมทุกกลุ่มมีลักษณะร่วมที่เหมอืนกัน
ส่วนใหญ่คือการใช้ฐานเอวขันที่นิยมใช้กันหลายหลากในสิมพ้ืนบ้าน อีกทั้งยังมีขนาดกะทัดรัด มีความ
เรียบง่าย ส่วนตัวอาคารการประดับลวดลายตามอิทธิพลที่ได้รับ ส่วนเคร่ืองหลังคา ส่วนใหญ่ยังยึดหลัก
ของสิมพ้ืนบ้านคือใช้ไม้เป็นโครงสร้าง ช่อฟ้ามักใช้ไม่แผ่นเดียวกัน ไม่นิยมแกะสลักลวดลายมากมาย 
 นอกจากน้ีการศึกษารูปแบบของสิมแต่ละประเภทยังสามารถนํามาใช้ศึกษาควบคู่เกี่ยวกับ
การศึกษาแขนงอื่น ๆ เช่นประวัติศาสตร์ชุมชน หรือเหตุการณ์สําคัญ ที่มีผลต่อการสร้างสิมพื้นบ้าน 
รวมไปถึงการรับอิทธิพลรูปแบบศิลปกรรมจากภายนอกเข้ามาผสมผสานกับสิมพ้ืนบ้านแบบด้ังเดิมทํา
ให้เกิดรูปใหม่ขึ้นมา รวมถึงการได้รับเทคนิคใหม่ ๆ โดยเฉพาะช่วงยุคล่าอาณานิคมที่มีการอพยพของ
กลุ่มคนญวนเข้ามาต้ังถิ่นฐานในดินแดนอีสาน และรับจ้างก่อสร้างโดยทั่วไป ซึ่งช่างได้นําสิ่งที่เห็นมา
ผสมผสานกับรูปแบบที่ช่างเคยเห็นมาจนเกิดเป็นสิมสกุลช่างญวน และมีอิทธิพลต่อการสร้างสิมในอีสาน
ต่อมา รวมทั้งอิทธิพลจากส่วนกลางที่แผ่ขยายอํานาจเข้าไปในอีสาน จนกระทั่งช่วงสมัย จอมพล ป. 
พิบูลสงครามได้มีการออกรัฐนิยมซึ่งมีผลกระทบต่อสิมพ้ืนบ้าน ทําให้สิมหลายหลังถูกรื้อออก และสร้าง
ของใหม่ขึ้นมา 
 



 132

รายการอ้างอิง 
 
กรมการศาสนา.  ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 14.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, 2538. 
กรมศิลปากร.  ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 9.  กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและ 
 ประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2545. 
 .  ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม 18 จังหวัดยโสธร.  กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2555. 
กรมศิลปากร.  สํานักโบราณคดี.  ศัพท์ทานุกรมโบราณคดี.  กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2550. 
กระทรวงศึกษาธิการ.  ประวัติกระทรวง.  เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2560.  เข้าถึงได้จาก   
 http://www.moe.go.th/moe/th/profile/index.php 
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย.  วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์   
 และภูมิปัญญาจังหวัดยโสธร.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2542. 
เจ้าอาวาสวัดนาหลู่.  สัมภาษณ์, 1 มีนาคม 2558. 
ชวลิต  อธิปัตยกุล.  “รูปแบบอุโบสถในจังหวัดอุดรธานี ช่วง พ.ศ.2511 - 2530 กับการสืบเน่ืองทาง 
 งานช่าง.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะไทย  
 ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552. 
 .  สิมญวนในอีสาน. อุดรธานี: เต้า-โล้, 2556. 
 .  ฮูปแต้มอีสาน : มุมองทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะพื้นถ่ิน บนแผ่นดินอีสาน.  
 อุดรธานี: เต้า-โล่, 2555. 
เติม  วิภาคย์พจนกิจ.  ประวัติศาสตร์อีสาน.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตํารา 
 สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์, 2542. 
นงนุช  ภู่มาลี.  “สกุลช่างพ้ืนบ้าน : สิมพ้ืนบ้านในจังหวัดร้อยเอ็ด.” การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552. 
บุญสี  หนูอิน.  ผู้มีความรู้เก่ียวกับงานสิม.  สัมภาษณ์, 30 พฤษภาคม 2559. 
ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่มท่ี 9 เรื่อง “พงศาวดารเมืองยโสธร” ใน ตํานานเมือง 
 นครจําปาศักด์ิ ฉบับหม่อมอมรวงศ์วิจิตร.  กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์  
 กรมศิลปากร, 2545. 
พระครูขันติธรรมโสภณ.  เจ้าอาวาสวัดหนองหาบแห.  สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2559. 
พระครูปิยะ  ธรรมากร.  เจ้าอาวาสวัดสงเปือย.  สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2559. 
พระชํานาญ  พุทธโต.  พระลูกวัดบ้านทุ่งสะเดา.  สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2559. 
พระปลัดศรี  ศรีลัสังวโร.  เจ้าอาวาสวัดเตาไห.  สัมภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2559. 



 133

พระมนูญ  อัคคธัมโม.  พระลูกวัดแคนน้อย.  สัมภาษณ์, 30 พฤษภาคม 2559. 
พระสงคราม  ปโยโก.  พระลูกวัดศรีฐานนอก.  สัมภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2559. 
วรลัญจก์  บุณยรัตน์.  ชื่นชมสถาปัตย์วัดในหลวงพระบาง.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,  
 2547. 
วิโรฒ  ศรีสุโร.  สิมอีสาน.  กรุงเทพฯ: มูลนิธิโตโยต้า, 2536. 
ศักด์ิชัย  สายสิงห์.  เจดีย์ พระพุทธรูป ฮูปแต้ม สิม ศิลปะลาวและอีสาน.  กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพลส,  
 2555. 
ศรีศักร  วัลลิโภดม.  แอ่งอารยธรรมอีสานแฉหลักฐานทางโบราณคดี พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ 
 ไทย.  กรุงเทพฯ: มติชน, 2533. 
สันติ  เล็กสุขุม.  งานช่าง คําช่างโบราณ.  กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2553. 
สิลา  วีระวงส์.  ประวัติศาสตร์ลาว.  แปลโดย สมหมาย เปรมจิตต์  กรุงเทพฯ: มติชน, 2540. 
สุจิตต์  วงษ์เทศ.  “ร้อยเอ็ดมาจากไหน.”  ใน หนังสือพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบึงพระลานชัย  
 พระอารามหลวง อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด.  กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์,  
 2558. 
สุวิทย์  จิระมณี.  ศิลปะสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินอีสานในวัฒนธรรมไทย-ลาว.  ชลบุรี:  
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545. 
 .  “สิมพ้ืนถิ่นอีสานตอนกลาง.”  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
 สถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533. 
สุวิทย์  ธีรศาศวัต และดารารัตน์  เมตตาริกานนท์.  ประวัติศาสตร์อีสาน หลังสงครามโลกคร้ังที่สอง 
 ถึงปัจจุบัน.  พิมพ์คร้ังที่ 2.  ขอนแก่น: สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  
 2541. 
สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน. 2 เล่ม.  กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย  
 ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542. 
เสริม  ไชยรักษ์.  อดีตลูกมือของช่างญวนที่สร้างสิมวัดผือฮี.  สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2559. 
หนูเรียน  เรืองขนาบ.  ชาวบ้านค้อเหนือ.  สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2559. 
หลวงปู่คําดา  จารุธัมโม.  เจ้าอาวาสวัดแคนน้อย.  สัมภาษณ์, 30 พฤษภาคม 2559. 
ISAN Conservation.  วัดใต้ศรีมงคล.  เข้าถึงเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559.  เข้าถึงได้จาก  
 http://isan.tiewrussia.com/wat_taisrimongkol/ 
 



 134

ประวัติผู้วิจัย 
 
ช่ือ – สกุล พิมพ์พรรณ เชิดชู 
ที่อยู่  206/1 ซอยสันติคาม 6 ถนนสุขมุวิท 109 ตําบลสําโรงเหนือ  
  อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2555 สําเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์  
  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 พ.ศ. 2556 ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ  
  ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
เกียรติประวัติ 
 พ.ศ. 2555 เข้าร่วมโครงการประกวดมารยาทงามของคณะสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
 


	Cover
	Abstract
	Acknowledgments
	Content
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	References
	Biography



