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52107207: สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ 
คําสําคัญ: ศิลปกรรมลาวที่อําเภอหลมสักและหลมเกา 

งนี้ 

 

 

บ

 มณฑล  ประภากรเกียรติ: ศิลปกรรมสะทอนความเปนชุมชนลาวในเขตอําเภอหลมสัก 
และอําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ.  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ: ผศ.ดร.ประภัสสร ชูวิเชียร.  
232 หนา. 
 
 การวิจัยคร้ังนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาศิลปกรรมในเขตอําเภอหลมสักและหลมเกา โดย
ทําการสํารวจวัดทั้งหมดในเขตพื้นที่ดังกลาว เพื่อวิเคราะหรูปแบบศิลปกรรมที่สะทอนลักษณะงาน
ชางลาวออกมา นําไปสูการกําหนดอายุศิลปกรรม เพื่อใหทราบถึงอายุของชุมชนชาวลาวที่มาต้ัง
ถิ่นฐานอยู ณ อําเภอหลมสักและหลมเกาแห
 ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 
 1. ศิลปกรรรมที่พบในเขตอําเภอหลมสักและหลมเกาโดยสวนใหญแลว เปนศิลปกรรม
ที่ไดรับอิทธิพลศิลปะลาว โดยมีงานประดับตกแตงจากงานชางญวนสมัยหลังพ.ศ.2463 ศิลปกรรม
เหลานี้มีพัฒนาการตอเนื่องต้ังแตราวพุทธศตวรรษที่ 23 จนถึงสมัยปจจุบัน 
 2. หลักฐานธาตุทรงบัวเหล่ียม วัดศรีวิชัย และมีกลุมธาตุทรงบัวหลายเหล่ียม กลุมธาตุ 
ทรงบัวเหล่ียมเพิ่มมุม แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการของชุมชนแหงนี้มีมาแลวต้ังแตราวพุทธศตวรรษ
ที่ 23 ดังนั้นการสรางเมืองหลมสักในสมัยรัชกาลที่ 3 ของพระสุริยวงษา เดชชนะสงคราม (คง) ไมได
เปนการสราง “เมืองใหม” แตอาจเปนการสรางศูนยกลางแหงใหม หรือเปนการขยายเขตพ้ืนที่ของ
เมืองจากตําบลบานหวาย อําเภอหลมสัก
 3. ประวัติศาสตรเมืองหลมอาจยังไมสามารถสืบคนไดอยางแนชัด แตอยางไรก็ตามมี
ความเปนไปไดวาชุมชนแหงนี้นาจะเกิดข้ึนมาแลวต้ังแตสมัยอยุธยา เปนชุมชนชาวลาว หากวิเคราะห 
จากศิลปกรรมรวมกับประวัติศาสตร ชาวลาวหลม อาจเปนชาวลาวเวียงโดยสวนใหญ
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 The purpose of this research is to study the art works from all the temples in 

Lomsak and Lomkao district, in order to analyze the art form representing laotian stlyes, 

which leads to dating the works of art and dating laotian communities in Lomsak and Lomkao 

area. 

 The results of the study show that  

 1. Most of the art works in Lomsak and Lomkao are inspired by laotian art form, 

with vietnamese decorations after 1920 AD, which have been developing continuously since 

20th century until present time. 

 2. According to the evidences, namely; the square shape stupa or “Bua Liam” of 

Sri Vichaya Temple, the group of multigonal stupas and the group of square shape stupas 

with indented corners. These show that the development of the community had occurred 

since 20th century. So, Lomsak was not newly built by Phra Suriyavongsa Dechanasongkram 

(Kong) in the reign of King Rama III but this city might be the creation of the new center or the 

expandsion of Banwai province in Lomsak district. 

 3. Despite the vague historical evidences of Lomsak, we can assume that the 

community in this area may be Laotian community which may have been settled since 

Ayutthaya period. Moreover, by analyzing the art works together with the historical evidences, 

most of the Lao Lom people are Vientiene people. 
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ัยฉบับนี้ 

หองเรียน 

 

ิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้เปนความพากเพียรพยายามของขาพเจามาตลอดระยะเวลาการทํา
หลายป ทั้งการเก็บขอมูลภาคสนามที่ใชเวลายาวนาน การศึกษาจากเอกสารทางประวัติศาสตร 
และหนังสือวิชาการที่ผูมีคุณูปการหลายทานไดทําการวิจัยตางๆ ไว แลวนําขอมูลทั้งหมดมา
วิเคราะหรวมกัน จนเกิดผลการศึกษาคืองานวิจ
 งานวิจัยชิ้นนี้ไมสามารถจะสําเร็จลุลวงไดหากขาดบุคคลที่ชวยสนับสนุนขาพเจามา
โดยตลอด คณะอาจารยแหงภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะทุกทาน ผูซึ่งใหความรูแกขาพเจามา
นับต้ังแตกาวเขามาศึกษาในร้ัวมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเฉพาะศาสตราจารย ดร.ศักด์ิชัย สายสิงห 
ผูเปนเสาหลักในการใหคําปรึกษาดานวิชาการมาโดยตลอด และผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภัสสร 
ชูวิเชียร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่เปนมากกวาที่ปรึกษา เพราะทานเปนเสมือนตนแบบใน
การศึกษาวิชาความรูของขาพเจา ตลอดจนใหคําปรึกษาในทุกๆ เร่ืองทั้งในและนอก
 คุณวิภาวี ธีระกุล ผูเปนเสมือนผูชวยวิจัยในหลายปที่ผานมา นอกจากนี้ยังชวยเหลือใน
ทุกๆ เร่ืองของชีวิต รวมไปถึงกําลังใจที่ใหแกขาพเจามาตลอดการทําวิทยานิพนธฉบับนี้ 
 ด.ญ.พุทธรักษา ขาวดอกรัก  ผูเปนแรงผลักดันใหขาพเจาเพียรพยายามเพื่อประสบ
ความสําเร็จเพื่อเธอ 
 คุณปภาณิน เกษตรทัต ผูชวยเหลือดานวิชาการในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้มาโดย
ตลอด ตลอดจนเหลาเพื่อนรวมรุน และกลุมเพื่อนของขาพเจา ที่เปนแรงใจใหกําลังใจยามที่ทอแท
และส้ินหวังเสมอ  
 สุดทายแลวขาพเจาหวังเปนอยางยิ่งวาขอมูลวิชาการในวิทยานิพนธฉบับนี้จะชวยเปด
องคความรูใหมใหกับผูที่ไดลองอานศึกษาและคนควาวิจัยเชนเดียวกัน
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Statement and significance of the problem) 
 ในเขตพื้นที่ตอนเหนือของจังหวัดเพชรบูรณ เปนที่ตั้งของเขตอําเภอหลมสัก และ 
หลมเกา อําเภอหลมเกา สันนิษฐานวาเปนเมืองขนาดเล็กในสมัยสุโขทัยที่เรียกวา “เมืองลม” 
หรือ “เมืองหลม” แตหลังจากยุคสมัยสุโขทัยก็ไมปรากฏหลักฐานการกลาวถึงเมืองหลมจวบ
จนถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 3) 
จึงมาปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตรอีกครั้ง โดยเจาเมืองหลมขณะนั้น คือ พระยาสุริยวงษา 
เดชชนะสงคราม (คง) ไดเล็งเห็นวาที่ตั้งเมืองหลมไมเหมาะสมและมีชุมชนที่หนาแนนเกินไป จึง
อพยพผูคนไปตั้งเมืองหลมใหมที่มีชัยภูมิดีกวาโดยอยูใกลแมน้ําปาสัก และตั้งชื่อเมืองหลมใหม
วา “เมืองหลมสัก”1 
 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดทรงสันนิษฐานวากลุมคน
พื้นเมืองของหลมสักและหลมเกาอาจเปนพวกลาวพุงดํา สืบเชื้อสายมาจากหลวงพระบาง หรือ
เวียงจันทน ทั้งนี้สําเนียงภาษาเหมือนกันทุกอยาง อีกทั้งยังมีโบราณสถานที่คลายกับลานชางอยาง
มาก2 แตชาวลาวพุงดําในชวงสมัยนั้นมักต้ังถิ่นฐานอยูในดินแดนลานนาตอนเหนือของไทยเปน
สวนใหญ ซึ่งหากกลาวถึงขอมูลทางประวัติศาสตรในชวงรัตนโกสินทรตอนตนการอพยพยายถิ่น
ฐานของชาวลาวจะเปนไปในทิศทางของการถูกกวาดตอนไพรพลจากลาวมาสูไทยมากกวาการ
อพยพเขามาต้ังถิ่นฐานดวยตนเอง เมื่อถูกกวาดตอนเขามาสูไทยแลว ชาวลาวจะถูกสงตัวไปยังหัว
เมืองชั้นในตางๆ ไดแก เมืองสระบุรี อยุธยา ลพบุรี ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี ราชบุรี นครชัยศรี 

 

 1 องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ, หนังสือประวัติมหาดไทยสวนภูมิภาค 

จังหวัดเพชรบูรณ (เพชรบูรณ: องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ, 2528), 41-47.  
 2 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เรื่องเท่ียวที่ตางๆ ภาค 3 

เลาเรื่องเท่ียวมณฑลเพชรบูรณ และเรื่องความไขเมืองเพชรบูรณ (กรุงเทพฯ: วศัลยการ
พิมพ, 2519), 10. 
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สุพรรณบุรี3 ซึ่งจะเห็นไดวาไมปรากฏชื่อเมืองเพชรบูรณ หรือเมืองหลมสัก หลมเกาแตอยางใด 
ทั ้งนี ้การยายถิ ่นฐานของชาวลาวไปยังพื ้นที ่อื ่นในไทยก็กระทําไดยากมากและมีขอจํากัด
ทางดานการปกครองหลายประการ4 จึงไมนาเปนไปไดที่จะมีกลุมชนชาวลาวยายถิ่นฐานจาก
หัวเมืองดังกลาวมาต้ังถิ่นฐานใหมที่เมืองหลมสักและหลมเกา ประเด็นนี้จึงยังเปนปญหาอยูวา
กลุมชนชาวลาวที่หลมสักและหลมเกานี้เขามาตั้งแตเมื่อไร เขามาทางไหนรูปแบบใด และเปน
กลุมชนชาวลาวจําพวกใด 
 ในประเด็นดังกลาวการศึกษาวิเคราะหศิลปกรรมในเขตอําเภอหลมสัก และหลมเกา 
นาจะเปนวิธีการที่จะทําใหมองภาพกลุมชนชาวลาวในสองเขตอําเภอนี้ไดชัดเจนยิ่งข้ึนได และ
จากกการลงพื้นที่สํารวจในเขตอําเภอหลมสัก และหลมเกาพบวา มีศิลปกรรมที่สะทอนใหเห็นถึง
กลุมชนชาวลาวอยูหลายแหง ทั้งทางดานสถาปตยกรรม ไดแก สิม ธาตุ ประติมากรรมอยาง
พระพุทธรูปที่เปนงานชางพื้นบานลาว และในงานจิตรกรรมก็มีลักษณะของงานชางหลวง
ผสมผสานกับศิลปะพื้นบานลาวที่เปรียบเทียบไดกับในแถบอีสานและในประเทศลาวปรากฏอยู
ดวยเชนกัน 
 ตัวอยางที่ชัดเจนที่สุดอยูที่ สิมวัดไพรสณฑศักดาราม อําเภอหลมสัก และสิมวัดศรี
มงคล (วัดบานนาทราย) อําเภอหลมเกา มีรูปแบบเคาโครงท่ียังพอศึกษาได จากการสํารวจพบวา
รูปแบบของสิมมีลักษณะใกลเคียงกับรูปแบบสิมแบบเวียงจันทนหรือแบบที่ไดรับอิทธิพของ
รัตนโกสินทร5 ที่มีโครงสรางที่สูงเพรียว ดานหนาสิมทําเปนมุขขนาดเล็กมีเสาส่ีเหล่ียมทึบตันลอง
รับน้ําหนัก พรอมประดับดวยบัวหัวเสา (แบบพ้ืนบาน) คันทวยทําเปนรูปพญานาค แตโครงสราง
เคร่ืองบนจะมีลักษณะความเปนพื้นบาน คือ ใชโครงสรางหลังคาเปนเคร่ืองไม ไมมีเทิบซอนกัน แต
ยังคงลักษณะสิมอิทธิพลรัตนโกสินทร คือยังใชปานลมแบบนาคสะดุง แมรูปแบบโดยรวมอาจ
ใกลเคียงกับอุโบสถแบบรัตนโกสินทร แตสิมที่วัดศรีมงคลยังคงเหลือหลักฐานที่ยังสะทอนใหเห็น
ถึงลักษณะลาวบางประการนั่นคือ ภาพจิตรกรรม 

                                                 

 3 บังอร  ปยะพันธ, ลาวในกรุงรัตนโกสินทร, 83-87. 
 4 เร่ืองเดียวกัน, 206-207. 
 5 ศักด์ิชัย สายสิงห, ศิลปะลาว-ลานชาง (เอกสารอัดสําเนา โครงการผลิตตํารา 
ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 115. 
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 ภาพจิตรกรรมที่วัดศรีมงคลแมจะมีรูปแบบและเทคนิคบางประการคลายกับชางที่
กรุงเทพฯ แตส่ิงหนึ่งที่ยังคงสะทอนลักษณะลาวไดเปนอยางดีก็คือ การเขียนภาพจิตกรรมที่ผนัง
ดานนอกสิม อันเปนเอกลักษณประการหนึ่งของงานชางลาว ที่นิยมทํากันทั้งสองฝงโขง 6 ซึ่ง
รายละเอียดในภาพจิตรกรรม นาจะมีภาพสะทอนวิถีชีวิตชาวบานแฝงอยูในเร่ืองปรัมปราคติไม
มากก็นอย ทําใหสามารถศึกษาเร่ืองราวของชุมชนลาวหลมสัก และหลมเกาผานจิตรกรรมที่วัด
แหงนี้ไดดวยเชนกัน 
 ซึ่งจากทั้งสิมอิทธิลรัตนโกสินทรและรูปแบบจิตรกรรมที่วัดศรีมงคลถือไดวามีลักษณะ
งานชางแบบพื้นบานลาว แตเนื่องจากอิทธิพลรัตนโกสินทรในชวงพุทธศตวรรษที่ 24 ไดมีการ
สงผานโดยตรงไปยังเวียงจันทนและหลวงพระบาง จึงมีความเปนไปไดที่อิทธิพลนี้จะสงกลับมายัง
กลุมคนลาวที่ริมฝงซายของลุมแมน้ําโขง และกลุมคนลาวในภาคกลาง 
 อยางไรก็ตาม ยังมีความเปนไปไดที่อิทธิพลรัตนโกสินทรจะสามารถสงผานโดยตรงไป
ยังชุมชนลาวในไทย และชางพื้นบานเหลานี้ก็ผสมผสานระหวางอิทธิพลของงานชางหลวงกับงาน
ชางพื้นบานเขาดวยกัน 
 ธาตุ ก็เปนหนึ่งในศิลปกรรมที่พบไดในหลมสัก และหลมเกา รูปแบบของธาตุที่พบโดย
สวนใหญแลว จะเปนแบบเจดียทรงปราสาทยอดแบบลานชาง เชน พระธาตุพนม จ.นครพนม และ
แบบธาตุทรงบัวเหล่ียม ซึ่งเปนสองรูปแบบนิยมทั้งริมสองฝงโขง7 แมทั้งสองรูปแบบนี้จะแพรหลาย
ทั้งกลุมชาวลาวในไทย และกลุมชาวลาวในหลวงพระบางและเวียงจันทน จนไมอาจบอกไดวากลุม
ใดนิยมทําแบบไหน แตการที่พบความนิยมทําธาตุเปนรูปแบบของศิลปะลาว ก็สะทอนลักษณะ
ลาวของกลุมคนในหลมสัก และหลมเกาไดเปนอยางดี 
 จากการศึกษา อาจกลาวไดวารูปแบบงานชางในหลมสัก และหลมเกา มีลักษณะลาว
ปรากฏอยู และนาจะเปนชาวลาวที่มาจากเมืองหลวง หรือเมืองสําคัญดวย เพราะลักษณะทาง
ศิลปกรรม เชน สิม และจิตรกรรม สะทอนถึงสังคมเมืองไดเปนอยางดี การศึกษาในคร้ังนี้จึงเปน
การศึกษาวิเคราะหรูปแบบศิลปกรรมในเขตอําเภอหลมสักและหลมเกา เพื่อสะทอนใหเห็นถึงที่มา
ที่ไปของกลุมคน เอกลักษณทางศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนลาวในดินแดนแหงนี้  

                                                 

 6 สุมาลี เอกชนนิยม, ฮูบแตมในสิมอีสาน งานศิลปสองฝงโขง (กรุงเทพฯ: มติชน, 
2548), 10. 
 7 ประภัสสร ชูวิเชียร, ธาตุ หรือเจดียของศิลปะลาว (เอกสารประกอบการสอนวิชา
ศิลปะลาว ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554) , 9-10, 
13. 
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ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา (Goal and objective) 
 1. ศึกษารูปแบบศิลปกรรมทางพุทธศาสนาไมวาจะเปนสถาปตยกรรม ประติมากรรม 
และจิตรกรรม ในเขตอําเภอหลมสักและหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ ที่สะทอนออกมาเปนลักษณะ
ลาว  
 2. เพื่อศึกษาถึงลักษณะชุมชนชาวลาววาเปนลาวกลุมชนใด มีลักษณะนิยมในดาน
ศิลปะเปนเชนไร มีเอกลักษณเฉพาะกลุมหรือไม 
 
สมมติฐานของการศึกษา (Hypothesis to be tested) 
 เมืองหลมเกาแมจะมีขอสันนิษฐานวาเปนเมืองที่อาจมีมาแลวต้ังแตสมัยสุโขทัย แต
ความชัดเจนที่ปรากฏในขอมูลทางประวัติศาสตรกลับอยูในชวงรัตนโกสินทรตอนตน เชนเดียวกับ
เมืองหลมสัก  
 กลุมคนในเมืองหลมสัก และหลมเกา เปนกลุมคนชาวลาวที่นาจะต้ังถิ่นฐานมาแตคร้ัง
สมัยรัตนโกสินทรตอนตน และจากขอมูลทางประวัติศาสตรชาวลาวที่ต้ังถิ่นฐานในไทย ยังไมมีระบุ
ถึงชาวลาวในเพชรบูรณแตอยางใด เม่ือวิเคราะหถึงขอจํากัดดานการเมืองการปกครองของไทยใน
สมัยรัตนโกสินทรตอนตน กลุมชาวลาวที่ตั้งถิ่นฐานในไทยนั้นไมสามารถโยกยายถิ่นกันไปมาได
อยางอิสระ ทําใหกลุมชาวลาวในหลมสัก และหลมเกานาจะเปนกลุมคนที่อพยพเขามาต้ังถิ่นฐาน
ในไทย เพราะแมวาเมืองเพชรบูรณจะมีภูมิศาสตรเปนหุบเขาลอมรอบ แตก็ยังมีแมน้ําปาสักที่ถือ
ไดวาเปนเสนทางคมนาคมสมัยโบราณได  
 รูปแบบศิลปกรรมในเขตอําเภอหลมสัก และหลมเกา บงบอกใหเห็นถึงวัฒนธรรมลาว
ไดเปนอยางดี และหากพิจารณาจากศิลปกรรม เชน สิมที่พบในหลมสักและหลมเกา นาจะสะทอน
ใหเห็นวามีกลุมชนชาวลาวท่ีมาจากเมืองหลวง หรือเมืองสําคัญมาต้ังถิ่นฐานบริเวณสองอําเภอนี้ 
รูปแบบศิลปกรรมบางประการจึงสะทอนใหเห็นถึงความเปนตัวตนชาวลาวในหลมสักและหลมเกา 
และแมจะผานระยะเวลานานจวบจนปจจุบัน กลุมคนในดินแดนนี้ก็ยังคงอนุรักษวัฒนธรรมลาวไว
ไดเปนอยางดี  
 
ขอบเขตของการศึกษา (Scope or delimitation of the study) 
 1. ศึกษาวิเคราะหรูปแบบศิลปกรรมทางพุทธศาสนาที่แสดงออกถึงลักษณะของลาว
ในเขตอําเภอหลมสักและหลมเกา  
 2. ศึกษาเปรียบเทียบศิลปกรรมชาวลาวในเขตพื้นที่อ่ืนๆ ทั้งที่พบในประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาชนลาว ที่มีรูปแบบใกลเคียงกับรูปแบบศิลปกรรมลาวที่หลมสัก หลมเกา เทาที่
สามารถสํารวจและศึกษาวิเคราะหภายในระยะเวลาที่กําหนดได 
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 ขั้นตอนการศึกษาและวิธีการศึกษา (Process of study) 
 1. ศึกษาจากขอมูลช้ันตนเกี่ยวกับศิลปะลาว โดยอาศัยขอมูลจากบทความ แบบเรียน 
หนังสือและเอกสารทางวิชาการตางๆ  
 2. ศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลทางประวัติศาสตรระหวางไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยอาศัยขอมูลจากพงศาวดาร ตํานาน จารึก บทความ
และเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของ 
 3. ศึกษาและสํารวจขอมูลภาคสนามจากแหลงศิลปกรรมที่เกี่ยวของกับประเด็นที่
จะทําการศึกษา 
 4. สัมภาษณขอมูลจากบุคคลในทองถิ่นที่สามารถบอกประวัติความเปนมาของ
บรรพบุรุษและวิถีชีวิตของคนในชุมชนไดอยางชัดเจน 
 5. รวบรวมจัดระเบียบขอมูลเบ้ืองตนเพื่อทําการวิเคราะห 
 6. ศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลที่ไดจากเอกสารและขอมูลจากการสํารวจ
ภาคสนาม 
 7. สรุปผลการศึกษา และนําเสนอผลการศึกษา 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. สามารถเขาใจรูปแบบศิลปกรรมทางพุทธศาสนาของชาวหลมสัก หลมเกาไดเปน
อยางดี 
 2. สามารถกําหนดอายุศิลปกรรมที่ทําการศึกษาวิเคราะหได 
 3. สามารถสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางชุมชนชาวหลมกับกลุมชนภายนอก 
ที่ออกมาในดานงานชางของพื้นถิ่น 
 4. สามารถเขาใจที่มาที่ไปของกลุมชุมชนชาวลาวในหลมสัก และหลมสักไดเปนอยางดี 
 
ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
 คาดวาใชเวลาประมาณ 1 ป โดยเร่ิมทําการศึกษาต้ังแตเดือนมีนาคม 2555 และ
นําเสนอผลการวิจัย ภายในเดือนมีนาคม 2556 
 
แหลงขอมูล 
 1. หอสมุดแหงชาติ 
 2. หอจดหมายเหตุแหงชาติ 
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 3. สํานักงานวิทยบริการ หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังทาพระ 
 4. สํานักงานศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ 
 5. บทสัมภาษณบุคคลในพื้นที่ที่ทําการศึกษา 
 6. ศาสนสถานในเขตอ.หลมสัก และหลมเกา สถานที่ที่ เกี่ยวของกับประเด็นที่
ทําการศึกษา 
 
อุปกรณที่ใชในการคนควา 
 1. อุปกรณการถายภาพ 
 2. อุปกรณการเขียนแบบและวาดผัง 
 3. อุปกรณคอมพิวเตอร 
 
คาใชจายทั้งหมด  
 คาใชจายที่ใชการวิจัยทั้งหมดโดยประมาณ 50,000 บาท 
 
การนําเสนอผลงาน 
 จัดทําเปนรูปเลมตามระเบียบการจัดทําวิทยานิพนธของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

บทที่ 2 
 

ประวัติความเปนมาเมืองหลมสัก และหลมเกา 
 

 จังหวัดเพชรบูรณ มีเมืองอยู 2 เมืองที่มีวัฒนธรรม ภาษา คติความเช่ือ ประเพณีและ
วิถีชีวิตคลายคลึงกันเปนอยางมาก นั่นคือ เมืองหลมสัก หลมเกา เมืองทั้ง 2 เมืองนี้ เมื่อ
เปรียบเทียบกับเมืองอ่ืนๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ จะพบไดวามีความแตกตางทางวัฒนธรรม 
กลาวคือ เมืองหลมสัก หลมเกา มีอัตลักษณที่โดดเดน แปลกแยก และชัดเจนที่สุด  
 

 
 
แผนที่ที่ 1 ชุมชนภายในอําเภอหลมเกา 
ที่มา: นิสิตมหาวทิยาลัยนเรศวร, แผนท่ีหลมเกา, เขาถงึเมื่อ 10 กรกฎาคม 2557, เขาถึงจาก 
http://student.nu.ac.th/Phansipar/Phetchaboon/new-page-2/ 
 

7 
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 เมืองหลมสัก มีชุมชนประกอบไปดวย 23 ตําบล และหลมเกา มีชุมชนประกอบไปดวย 
9 ตําบล (แผนที่ที่ 1-2) เปนเมืองที่ต้ังอยูดานบนสุดของจังหวัดเพชรบูรณ โดยเมืองหลมเกาต้ังอยู
ดานบนสุดติดกับอําเภอดานซาย จังหวัดเลย ทิศตะวันตกมีเทือกเขาเพชรบูรณกั้นกับเมืองนครไทย 
จังหวัดพิษณุโลก สวนเมืองหลมสักต้ังอยูดานใตของเมืองหลมเกาอีกที โดยมีเทือกเขาเพชรบูรณ
ข้ันกับอําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ สรุปคือ เมืองหลมสัก หลมเกามีเขตแดนติดกับ จังหวัดเลย 
จังหวัดเพชรบูรณ และจังหวัดชัยภูมิ 
 

 
 
แผนที่ที่ 2 ชุมชนภายในอําเภอหลมสัก 
ที่มา: นิสิตมหาวทิยาลัยนเรศวร, แผนท่ีหลมเกา, เขาถงึเมื่อ 10 กรกฎาคม 2557, เขาถึงจาก 
http://student.nu.ac.th/Phansipar/Phetchaboon/new-page-2/ 
 
 เมื่อกลาวถึงประวัติความเปนมา เมืองหลมเกา นาจะเปนเมืองที่ปรากฏอยูกอนหนา
เมืองหลมสัก โดยชวงสมัยแรกที่ยังไมปรากฏเมืองหลมสัก หรือหากปรากฏแลวก็ตาม ชื่อเรียกทั้ง 2 
เมือง นาจะถูกเรียกวา “เมืองหลม” แตชื่อเมืองหลมในที่นี้นาจะเปนเมืองหลมเกามากกวา สวน
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เมืองหลมสักปรากฏข้ึนในภายหลัง โดยพัฒนาการของเมืองหลมมีปรากฏข้ึนเปนระยะ แมจะไม
ตอเนื่องทุกยุคสมัย แตก็ปรากฏอยูในหนาประวัติศาสตรต้ังแตในอดีตจวบจนปจจุบัน 
 การศึกษาประวัติความเปนมา การอพยพต้ังถิ่นฐานของกลุมคนในหลมสัก หลมเกา 
รวมไปถึงความสัมพันธ ไทย ลาว และอีสาน รวมทั้งเสนทางเดินทางตามสภาพภูมิศาสตร นาจะ
ชวยขยายถึงความเขาใจในอัตลักษณของสองเมืองนี้ไดไมมากก็นอย 
 
การต้ังถ่ินฐานของชาวหลมสัก หลมเกา  
 เมืองหลมสัก หลมเกา ต้ังอยูบนตอนเหนือสุดของจังหวัดเพชรบูรณ ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ
ก็จัดอยูในภูมิภาคกลางของประเทศไทย ทําใหเมืองหลมสัก หลมเกา ก็จัดอยูในเขตภาคกลางดวย
เชนกัน  
 อยางไรก็ตามหลักฐานทางดานโบราณคดี และขอมูลเอกสารทางประวัติศาสตรของ
เมืองหลมสักหลมเกายังมีอยูนอยมาก แทบจะไมมีใครไดกลาวถึงเมืองแหงนี้ในดานการตั้งถิ่นฐาน
เทาไรนัก อาจเปนเพราะวาการดําเนินการขุดคนทางดานโบราณคดียังไมเกิดข้ึน อีกทั้งยังไมไดมี
การศึกษาอยางจริงจัง ทําใหขอมูลเมืองหลมสัก หลมเกายังคงไมชัดเจนเทาไรนัก หลักฐานทาง
โบราณคดีในสมัยกอนประวัติศาสตรและสมัยประวัติศาสตรกลับพบไดในเขตชุมชนตอนลางของ
เมืองเพชรบูรณ ในแถบอําเภอวังโปง เขตอําเภอบึงสามพัน อําเภอวิเชียรบุรี และอําเภอศรีเทพ 
แหลงโบราณคดีเหลานี้สะทอนใหเห็นการต้ังถิ่นฐานของมนุษยในแถบจังหวัดเพชรบูรณโดยเฉพาะ
เขตอําเภอศรีเทพที่มีพัฒนาการของเมืองตอเนื่องเร่ือยมา  
 สวนดานตอนบนกลับพบหลักฐานที่เกาแกที่สุดเห็นจะเปนศิลาจารึกสมัยทวารวดีที่
บานดงคลอ ตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว ซึ่ง ศิลาจารึกบานดงคลอทั้งสองหลัก เปนศิลาจารึก
สมัยทวารวดี รูปอักษรหลังปลลวะ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 14 แมศิลาจารึกจะพบที่อําเภอน้ําหนาว 
ในเขตจังหวัดเลย แตเมืองหลมสัก หลมเกาก็มีอาณาเขตติดตอกับอําเภอน้ําหนาวอยางใกลชิด
ก็สามารถสะทอนใหเห็นวาในดินแดนแถบนั้นตอนบนของจังหวัดเพชรบูรณมีการเคล่ือนไหว 
ปรับเปล่ียนวัฒนธรรมของผูคนอยูดวยเชนกัน ดังนั้นในชวงราวพุทธศวรรษท่ี 14 คงจะมีการ
เคล่ือนไหวของกลุมคนในบริเวณใกลเคียงเมืองหลมสัก หลมเกาแลว  
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เมืองหลมในหลักฐานศิลาจารึกสมัยสุโขทัยและประวัติศาสตรทองถ่ิน (ภาพที่ 3)  
 

 
 

แผนที่ที่ 3 ตําแหนงเมืองโบราณในลุมแมน้ําปาสัก 
ที่มา: ศรีศักร วัลลิโภดม, เมืองโบราณในอาณาจักรสุโขทัย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2552), 175. 
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 ชื่อของเมืองหลม ถูกสันนิษฐานวาปรากฏในประวัติศาสตรสมัยสุโขทัยในศิลาจารึก
หลักที่ 2 วา 
 

 …พระยาศรีนาวนําถุม เปนขุน เปนพอ...เสวยราชในนครสองอัน อันหน่ึงชื่อนคร
สุโขทัย อันหน่ึงชื่อนครศรีเสชนาไล... ประดิษฐานพระศรีรัตนมหาธาตุใกลฝงนํ้า...ในนคร
สุโขทัยน้ัน พอขุนศรีนาวนําถุม...ศรีเสชนาไลดังอิงเปนขุนยี่ขุนนางนักหนาแ...เปนขุนใน
เมืองเชลียง...เมืองใตออกพอขุนนําถุม ...อันน้ีไดลูกพอขุนศรีนาวนําถุมผูหน่ึงชื่อพระยา 
ผาเมืองเปนขุนในเมืองราดเมืองลุมคุมลงแสนชางมาฝากรอมบานเมืองออกหลวง
แกกม...1 

 
 ขอความในศิลาจารึกหลักที่ 2 ที่ยกมาขางตนนั้น อธิบายเกี่ยวกับตนราชวงศกษัตริย
สุโขทัยคือ พอขุนศรีนาวนําถุม ผูครองเมืองสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย มีพระราชโอรสชื่อพอขุนผาเมือง   
ผูครองสองนครเชนพระบิดาคือ เมืองราดเมืองลุม ซึ่งแสดงใหเห็นวาสองนครนี้เปนเมืองที่นาจะ
อยูใกลกันดังเชนเมืองสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย  
 สําหรับเมืองราดยังคงเปนปริศนาวาแทจริงแลวหมายถึงเมืองใด ซึ่งไดมีผูสันนิษฐานไว
ดังนี้   
 พิเศษ เจียจันทรพงษ สันนิษฐานวานาจะเปนเมืองทุงยั้ง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ 
โดยใหความเห็นวาบานหนองโพที่ทุงยั้ง เปนแหลงเสนทางคมนาคมหลัก รวมไปถึงความสัมพันธ
ระหวางเมืองทุมยั้งกับแควนกัมโพช และยังเกี่ยวของกับตํานานสิงหนวัติอีกดวย2  

                                                 

 1 ยอรช เซเดส, “หลักที่ 2 ศิลาจารึกวัดศรีชุม,” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 1: เปน

จารึกกรุงสุโขทัยท่ีไดพบกอน พ.ศ. 2467 (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ
เอกสารทางประวัติศาสตร สํานักนายกรัฐมนตรี, 2521), 33-58;  ยอรช เซเดส,  “ศิลาจารึกวัด    
ศรีชุม ประมาณพุทธศักราช 1884-1910,” ใน จารึกสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 
2526), 58-79. 
 2 สุจิตต วงษเทศ, กรุงสุโขทัยมาจากไหน (กรุงเทพฯ: มติชน, 2548), 174. 
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 รองศาสตราจารย ศรีศักร วัลลิโภดม สันนิษฐานวา คือ เมืองนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
เนื่องจากวาเมืองนครไทยเปนศูนยกลางระหวางเขตแดนสองแหงคือ กลุมลุมแมน้ํานาน และกลุม
ลุมแมน้ําโขง ทําใหเมืองนครไทยนาจะเปนศูนยกลางการคาที่สําคัญ โดยช่ือเมืองราดนาจะเปนชื่อ
เดิม แลวคอยถูกเปลี่ยนภายหลังเปนเมืองนครไทย3  
 ศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ณ นคร สันนิษฐานวา เปนเมืองนาน จังหวัดนาน ดวยเหตุ
ที่วา กษัตริยนานใชพระนามวา “ผา” นําหนา ผากอง ผานอง ผาสุม ประกอบกับกษัตริยนานมี 
พระราชโอรสผูหนึ่ง นามวา บาจาย4  
 สวนเมืองลุม สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ สันนิษฐานไววา เมืองลุมในศิลา
จารึกพอขุนรามคําแหง คือ เมืองหลมเกา โดยพระองคเปรียบเทียบกับเร่ืองตํานานที่พระยานาคทํา
อุบายใหแผนดินจมลงไปจับวานรไดทั้งฝูง พระพุทธเจาจึงใหพระสาวดกไปทรมานพระยานาคจน
เปนสัมมาทิฐิแลว ก็พาฝูงวานรไปเฝาพระพุทธองคดวยกัน ดวยเหตุที่วาเมืองหลมเกามีภูมิศาสตร
เปนภูเขาลอมรอบและมีลักษณะเปนแองกระทะเหมือนเชนในตํานาน พระองคจึงสันนิษฐานวา
เมืองลุม คือ เมืองหลมเกา5 
 อยางไรก็ตามจากการที่มีขอความในศิลาจารึกหลักที่ 2 ที่ระบุถึงพอขุนผาเมืองเปนเจา
เมืองราดเมืองลุม แตเหตุการณหลังจากนั้นที่เกี่ยวของกับพอขุนผาเมืองก็มิไดระบุชื่อของพระองค
รวมกับเมืองลุมอีกเลย แตกลับระบุถึงแตเมืองราด ด่ังเหตุการณการทําศึกสงครามกับขอมสบาด
โขลญลําพงในศิลาจารึกหลักที่ 2 ระบุวา 
 

 พอขุนบางกลางหาวไดเมืองศรีเสชนาไล...พอขุนผาเมืองเจาเมืองราดเอาพลมาตบ
กันท่ีบางขลง ไดเวนบางขลงแกผูขุนผาเมือง แลวพอขุนผาเมืองเอาพลเมือเมืองราด
เมืองสคาได.สบ.ล..บศรีเสชนาไลสุโขทัยขอมสมาดโขลญลําพงรบกัน.แลวพอขุนบาง
กลางหาวไป...พลพอขุนผาเมืองเจาเมืองราดมาท่ีน้ีใหผชุมพล6 
 

                                                 

 3 เร่ืองเดียวกัน.  
 4 ประเสริฐ  ณ นคร, ประวัติศาสตรเบ็ดเตล็ด (กรุงเทพฯ: มติชน, 2549), 21. 
 5 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เรื่องเท่ียวที่ตางๆ ภาค 3 
เลาเรื่องเท่ียวมณฑลเพชรบูรณ และเรื่องความไขเมืองเพชรบูรณ (กรุงเทพฯ: วศัลยการ
พิมพ, 2519), 10. 
 6 ยอรช เซเดส, “หลักที่ 2 ศิลาจารึกวัดศรีชุม,” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 1: เปน
จารึกกรุงสุโขทัยที่ไดพบกอน พ.ศ. 2467, 33-58;  ยอรช เซเดส, “ศิลาจารึกวัดศรีชุม ประมาณ
พุทธศักราช 1884-1910,” ใน จารึกสมัยสุโขทัย, 58-79. 
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 ขอความในศิลาจารึกหลักที่ 2 นี้ กลาวถึงพอขุนบางกลางหาวกับพอขุนผาเมืองได
ชวยกันรบกับขอมสบาดโขลญลําพง จะเห็นไดวามีชื่อเมืองที่กลาวถึงอยูคือ เมืองบางขลง ซึ่งคือ
เมืองบางขลังที่อยูระหวางสุโขทัยและศรีสัชนาลัย เมืองราด ก็ไดกลาวถึงกอนหนานี้ไปแลว เมืองส
คา นาจะหมายถึงเมืองสะคา การที่พอขุนผาเมืองยกทัพไปหมายจะตีเมืองสุโขทัย โดยเอาไพรพล
จากเมืองราดและเมืองสะคา แสดงใหเห็นวาเมืองราดและเมืองสะคา ระยะทางไมนาจะอยูหางกัน
มากนัก และนาจะอยูใกลเคียงกันดวย แตเมืองสะคานี้นาจะเปนเมืองในเครือขายของเมืองราด 
และพอขุนผาเมืองคงจะไมไดครองเมืองนี้ เพราะตอนทายเหตุการณครั้งนี้ศิลาจารึกหลักที่ 2 ระบุ
แตเพียงวาพอขุนผาเมืองเจาเมืองราด  
 จะเห็นไดวาศิลาจารึกระบุวาพอขุนผาเมืองเปนเจาเมืองราดเทานั้น แตไมระบุวาพอ
ขุนผาเมืองเปนเจาเมืองราดเมืองลุมดังเชนชวงกอนหนานี้ เพราะเหตุใดถึงเปนเชนนั้น เปนไปได
หรือไมวา 
 ประการแรก เมืองราดกับเมืองลุมอาจไมไดตั้งอยูในบริเวณใกลกันนัก เนื่องดวย
ความจําเปนในการเดินทัพ และเสนทางระหวางเมืองราดกับเมืองสุโขทัย จะตองผานเมืองสะ
คา หรืออาจเพราะเมืองสะคาใกลกวา จึงทําใหพอขุนผาเมืองเลือกที่จะใชไพรพลจากเมืองราดและ
เมืองสะคามากกวา 
 ประการที่สอง เมืองราดนาจะมีความสําคัญมากกวาเมืองลุมในหลายๆ ดาน (ซึ่งก็จะ
ยังไมแนชัดวาดานไหน) ดังเชน เมืองสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย ที่ในขอมูลทางประวัติศาสตรมักจะให
ความสําคัญกับเมืองสุโขทัยมากกวา เมืองราดเมืองลุมก็เชนกัน จึงทําใหศิลาจารึกมักจะกลาวถึง
เมืองราดมากกวาเมืองลุม  
 เมืองลุม แตอาจไมไดอยูใกลอาณาบริเวณของเมืองราดเทาไรนัก และไมใชเมืองที่อยู
ในเสนทางการเดินทัพจากเมืองราดไปสุโขทัย อยางไรก็ตามจากจารึกหลักที่ 2 ทําใหเราทราบและ
มั่นใจไดวา เมืองราด เมืองลุม เมืองสะคา คือกลุมเมืองที่อยูละแวกเดียวกัน และเปนกลุมเมืองที่
อยูดานทิศตะวันออกของสุโขทัย 
  แตชื่อของเมืองลุมก็ยังไมหายไปจากศิลาจารึกซะทีเดียว เพราะเมืองลุมปรากฏอีกคร้ัง
ในศิลาจารึกหลักที่ 1สมัยพอขุนรามคําแหงที่รัฐสุโขทัยมีความสัมพันธกับหลายเมืองวา 

 
 ทิศตะวันออกไดสระหลวงสองแคว (พิษณุโลก) เมืองสะคา เมืองลุมบาจาย จนถึงฝง
โขงท่ีเมืองเวียงจัน เวียงคํา 
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 ทิศใต ไดคณฑี (กําแพงเพชร) พระบาง (นครสวรรค) แพรก (ชัยนาท) สุพรรณภูมิ 
ราชบุรี เพชรบุรี นครศรีธรรมราช จนสุดฝงทะเล 
 ทิศตะวันตก ไดเมืองฉอด หงสาวดี  
 ทิศเหนือ ไดเมืองแพร เมืองนาน เมืองพล่ัว จนถึงเมืองหลวงพระบาง7  

 
 จะเห็นไดวา เมืองลุมไดกลายเปนเมืองลุมบาจาย หรือในศิลาจารึกอาจไมไดหมายถึง
เมืองลุมเดิมก็เปนได 
 ตามแผนที่ทางทิศตะวันออกของรัฐสุโขทัย ก็คือเมืองพิษณุโลก ถัดไปคือเมือง
เพชรบูรณ ก็นาจะมีความเปนไปไดที่เมืองสะคา และเมืองลุมบาจาย จะอยูในเขตพื้นที่บริเวณนี้ 
แตอยางไรก็ตามขอบเขตดังกลาว นาจะหมายถึงความสัมพันธของรัฐสุโขทัยกับแควนอ่ืนๆ ในสมัย
พอขุนรามคําแหงเทานั้น มิไดหมายถึงการครอบครองเปนเมืองข้ึนแตอยางใด8  
 ชื่อเมืองลุมบาจาย ปรากฏอีกคร้ังคราวที่พญาลิไท ยกทัพไพรพลไปสักการะพระพุทธ
บาท จารึกเขาสุมนกูฏ (หลักที่ 8) “เมืองราด เมืองสะคา เมืองลุมบาจาย” เปนเมืองเขตเดียวกัน
ทางดานทิศตะวันออก และศิลาจารึกวัดบูรพาราม ก็ปรากฏชื่อ ลุมบาจาย เปนคําอานวา  
 “...เบ้ืองตะวันตกเทาเมืองฉอดรอด แดนพัลเบ้ืองขางตะวันหนออกรอดเถิงลุมบา
จาย รอดสายยโสธร เบ้ืองขางหนอุดรลุนครไท...รอดริด...เชียงดง เชียงทอง...”9 
 นอกจากนี้ศิลาจารึกสมัยสมเด็จพระธรรมราชาลิไท คือ ศิลาจารึกวัดอโสการาม ระบุ
ถึงพระราชอํานาจในการบุกเขาไปตีไดเมืองในทิศตะวันออกเขตลุมแมน้ําปาสัก (แควปาสัก)  

                                                 

 7 ยอรช เซเดส, “หลักที่ 1 ศิลาจารึกพอขุนรามคําแหง,” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 

1: เปนจารึกกรุงสุโขทัยที่ไดพบกอน พ.ศ.2467 (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการพิจารณาและ
จัดพิมพเอกสารทางประวัติศาสตร สํานักนายกรัฐมนตรี, 2521), 27-36; ยอรช เซเดส, “ศิลาจารึก
พอขุนรามคําแหง,” ใน จารึกสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2526), 4-20. 
 8 ศรีศักร วัลลิโภดม, เมืองโบราณสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2552), 16. 
 9 ยอรช เซเดส, “หลักที่ 8 ศิลาจารึกวัดเขาสุมนกูฏ,” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 1: 

เปนจารึกกรุงสุโขทัยท่ีไดพบกอน พ.ศ.2467 (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ
เอกสารทางประวัติศาสตร สํานักนายกรัฐมนตรี, 2521), 111-118;  ยอรช เซเดส, “ศิลาจารึกวัด
เขาสุมนกูฏ พุทธศักราช 1912,” ใน จารึกสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2526), 80-91. 
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 จากศิลาจารึกหลายหลักทั้งศิลาจารึกหลักที่ 1, 2, 8 และ 93 ระบุแนชัดวา เมืองลุมบาจาย 
คือ เมืองที่อยูทางดานทิศตะวันออกของรัฐสุโขทัย โดยระบุถึงเมืองโดยเร่ิมต้ังแตทิศตะวันออกวน
จนครบรอบกลับมาที่ทิศตะวันออกเชนเดิม และเมืองลุมบาจาย คงจะไมใชเมืองเพชรบูรณอยาง
แนนอน เพราะในศิลาจารึกที่ 45 จารึกวิหารใหญ ระบุทั้งช่ือเมืองลุมบาจาย และเมืองเพชรบูรณ
แยกออกจากกัน 
 นอกจากหลักฐานดานศิลาจารึกแลว ประวัติศาสตรทองถิ่นเมืองหลมไดกลาวถึง
ประเด็นดังกลาวนี้ในประวัติพอขุนผาเมืองวา 

 
 พอขุนผาเมืองยกทัพออกจากกรุงสุโขทัย ขึ้นเขาผานทางเมืองบางยาง (อ.นครไทย) 
ผานเขตเขาขอ (อ.เขาคอ) เขาสูนครเดิด (อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ) พอขุนผาเมืองใชเวลา
โจมตีนครเดิดอยูไมนานนัก ก็สามารถยึดนครเดิดได พวกขอมถอยรุนหนีออกไปทางทิศ
ตะวันออก พอขุนผาเมืองสรางบานเมืองท่ีอยูอาศัย แตในกาลตอมาพระองคพิจารณาเห็น
วา บริเวณบานหวยโปง ต.บานโสก (ปจจุบันคือตําบลบานหวาย) อําเภอหลมสัก เปนท่ีดิน
ลาดสูงนํ้าไมทวม จึงไดไปสรางเมืองใหมท่ีบริเวณน้ัน สถาปนาเมืองมีชื่อวา “เมืองลาด” 
หมายถึงเมืองท่ีมีท่ีดินลาดสูงนํ้าทวมไมถึง ภายหลังชื่อไดเปล่ียนจากเมืองลาด กลายเปน
เมืองราดในที่สุด10 

 
 ตามประวัติศาสตรทองถิ่นเมืองหลมสัก หลมเกา เลาขานตกทอดกันวาพอขุนผาเมอืงมี
พระชายาที่เปนคนไทยอยูที่เมืองหลมเกาชื่อ “พระนางเนาวรงคเทวี” เปนลูกพอเมืองหลมเกา 
(เมืองลม) เมืองที่อยูในการดูแลของเมืองราด วังของพระนางอยูที่วังตาล ปจจุบันคือบริเวณวัดตาล 
เขตอําเภอหลมเกา11 
 แมหลักฐานจากประวัติศาสตรทองถิ่นจะไมมีเอกสารทางประวัติศาสตรใดๆ มาอางอิง 
หากแตเปนการเลาสืบตอกันมา และหากเปนไปตามประวัติศาสตรทองถิ่น เมืองราด คือ เมือง
หลมสัก และเมืองลม คือเมืองหลมเกา  

                                                 

 10 ดิเรก ถึงฝง, พอขุนผาเมือง: วีรกษัตริยนอกประวัติศาสตรเมืองราด-เพชรบูรณ 

พระผูสรางชาติไทย (กรุงเทพฯ: วงพิมพ, 2546), 17. 
 11 เร่ืองเดียวกัน, 19. 
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 ตามหลักฐานของศิลาจารึกที่กลาวถึงเมืองราด เมืองลุม เปนไปไดวาเมืองสองแหงนี้
อยูดานตะวันออกของเมืองเพชรบูรณ ประกอบกับตามขอมูลประวัติศาสตรทองถิ่น อาจไม
สามารถยืนยันไดวาเมืองหลมคือ เมืองราดและเมืองลุม แตมีความเปนไปไดวาเมืองหลม อาจเปน
เมืองที่อยูในสมัยสุโขทัย ไมวาจะเปนเมืองที่อยูภายใตการเมืองการปกครองของกรุงสุโขทัย หรือ
อาจเปนเมืองที่ไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมเพียงดานเดียว 
 
เมืองหลมกับการปกปนเขตแดนสมัยอยุธยา 
 ในสมัยอยุธยาไมพบเอกสารที่กลาวถึงเมืองหลม แตมีเหตุการณทางประวัติศาสตรที่
อาจเกี่ยวของกับเมืองโบราณแหงนี้ 
 เหตุการณความสัมพันธกรุงศรีอยุธยากับราชอาณาจักรลานชางเกิดข้ึนเมื่อ พ.ศ.2103 
สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชและสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแหงกรุงศรีอยุธยาทรงทําสัญญาพันธ
ไมตรีตอกัน โดยมีพระธาตุศรีสองรัก อําเภอดานซาย จังหวัดเลย เปนสัญลักษณและเสนแบงเขต
แดน12 ซึ่งการทําสัญญารวมกันในคร้ังนี้นอกจากการผูกสัมพันธระหวางสองอาณาจักรแลว ยัง
สะทอนใหเห็นถึงการเคล่ือนยายกลุมคนจากอาณาจักรลานชางลงมายังดินแดนฝงขวาแมน้ําโขง
มากข้ึนเร่ือยๆ จนคืบมายังบริเวณตอนบนของลุมแมน้ําปาสักนั่นคือในชวงของเมืองหลมสักและ
หลมเกานั่นเอง13 ทางกรุงศรีอยุธยาจึงมีความจําเปนตองหาหนทางในการใชเสนแบงเขตแดน เพื่อ
กันมิใหการโยกยายถิ่นฐานของชาวลาวเขามายังดินแดนสยามมากจนเกินไป 
 หลังจากการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช อาณาจักรลานชางก็เกิดความ
ไมสงบข้ึนเปนระยะ เนื่องจากการแกงแยงอํานาจภายในราชอาณาจักรเอง และการรุกรานจากทัพ
พมา ดวยเหตุนี้ก็อาจทําใหผูคนพากันอพยพยายถิ่นฐานเนื่องมาจากความไมสงบภายในอาณาจักร
มาที่กลุมเมืองริมฝงขวาของน้ําโขงเปนจํานวนมาก ซึ่งอันที่จริงแลวกลุมเมืองเหลานี้ก็มีชนชาติลาว 
ต้ังถิ่นฐานอยูกอนหนาแลว รวมไปถึงยังอยูภายใตอํานาจของราชอาณาจักรลานชาง 
 

                                                 

 12 สุรศักด์ิ  ศรีสําอาง, ลําดับกษัตริยลาว, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 
2545), 98. 
 13 ศรีศักร วัลลิโภดม, สยามประเทศ ภูมิหลังของประเทศไทยต้ังแตยุคดึกดํา

บรรพจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาราชอาณาจักรสยาม, พิมพคร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: มติชน, 2539), 
264. 
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การอพยพยายถ่ินและฐานะเมืองหลมในประวัติศาสตรรัตนโกสินทร 
 เมืองหลมสัก ถูกสันนิษฐานโดยสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพวา สรางข้ึนใน
สมัยรัชกาลที่ 3 โดยเดิมในทางพื้นที่หลมเกาคือเมืองเดิมมีผูคนอาศัยอยูหนาแนน เรียกกันวา 
“เมืองลม” หรือ “เมืองหลม” เจาเมืองคนแรกสืบเช้ือสายมาจากลาวเวียง มีเจาเมืองปกครองเมือง
หลมถึง 5 เจาเมือง จนถึงสมัยพระสุริยวงษา เดชชนะสงคราม (คง) เห็นวาที่ต้ังเมืองไมเหมาะสม 
จึงยายไปต้ังเมืองใหมในแถบลุมแมน้ําปาสักช่ือวา “เมืองหลมสัก”14 หากเปนเชนนี้จริงเมืองหลม
เกายอมมีมากอนหนาสมัยรัชกาลที่ 3 แลวเชนกัน 
 การอพยพ กวาดตอน และเทครัวของชาวลาวสูสยามครั้งใหญเกิดข้ึนเมื่อ พ.ศ.2369 
ในเหตุการณที่ฝายไทยเรียกกันวา “กบฏเจาอนุวงศ” ที่เมืองเวียงจันทน จําปาศักด์ิ และหัวเมือง
อีสาน เชน เมืองชนบท เมืองขอนแกน เมืองส่ีมุม เมืองสุวรรณภูมิ เมืองรอยเอ็ด เมืองภูเขียว เมือง
อุบลราชธานี และเมืองขุขันธ ไดรวมกันกอกบฏแข็งเมืองกับทางกรุงเทพฯ กวาดตอนชาวลาวไปยัง
เวียงจันทนไดเปนจํานวนมาก แตสุดทายแลวก็ถูกกรุงเทพฯ ปราบไดสําเร็จ หลังจากศึกคร้ังนี้
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวก็โปรดเกลาฯ ใหกวาดตนครัวลาวจากฝงซายแมน้ําโขงมายัง
สยามใหมากที่สุด เพื่อมิใหเวียงจันทนไดกอต้ังเปนเมืองคิดแข็งขอกอกบฏข้ึนอีก การเทครัวชาว
ลาวมายังสยามคร้ังใหญจึงเกิดข้ึนในคราวนี้ อยางไรก็ตามในการกวาดตอนครัวลาวเปนไปได
อยางยากลําบาก เนื่องจากชาวลาวไดหนีไปเปนจํานวนมาก และที่สําคัญชาวลาวไดหนีไปปะปน
อยูกับหัวเมืองตางๆ รวมไปถึงเมืองหลมศักด์ิดวยเชนกัน15 
 ในพ.ศ.2371 เจาอนุวงศกอกบฏอีกคร้ัง แตก็ไมสําเร็จถูกทางกรุงเทพฯ ที่ยกทัพโดย
เจาพระยาราชสุภาวดีปราบไดสําเร็จ โดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวไดรับส่ังใหทําลาย
เมืองเวียงจันทนเสียราบคาบยกเวนแตวัดเทานั้น แลวกวาดตนครัวลาวจากเวียงจันทนมาสยาม
เสียใหหมดส้ิน16 ซึ่งหลังจากนี้จนถึง พ.ศ.2387 ก็มีการกวาดตนครัวลาวจากฝงขวาแมน้ําโขงมายัง
สยามอยูเปนระยะ  

                                                 

 14 คณะกรรมกามอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดเพชรบูรณ 
(กรุงเทพฯ: คณะกรรมการ, 2543), 31. 
 15 บังอร ปยะพันธุ, ลาวในกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย, 2541), 58. 
 16 เจาพระยาทิพากรวงศ, พระราชพงศาวดารรัชกาลที่ 3 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 
2538), 74. 
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 พ.ศ.2415-2431 ชาวฮอบุกปลนสะดมเมืองเวียงจันทน หลวงพระบาง และหัวเมือง
ลาวตางๆ ทําใหครัวลาวอพยพหนีขามมายั่งฝงซายแมน้ําโขงเปนจํานวนหนึ่ง17  
 เหตุการณ ร.ศ.112 เปนอีกคราวที่ครัวลาวยายขามฟากมายังฝงขวาแมน้ําโขง 
เนื่องจากลาวเจอจักรวรรดินิยมอยางฝร่ังเศสรุกคืบยึดพื้นที่ไลเรียงมาต้ังแตสิบสองจุไทของ
เวียดนาม จนมาถึงฝงซายแมน้ําโขง ทําใหเกิดการพิพาทกับสยามสูรบปะทะกันตามชายแดนสอง
ฝงแมน้ํา จนทายที่สุดสยามก็ตองเสียดินแดนฝงซายแมน้ําโขงใหกับฝร่ังเศส18 ซึ่งทั้งจากการสูรบ
และการที่ฝรั่งเศสไดดินแดนฝงซายไปนาจะเปนแรงผลักดันที่ครัวลาวจะอพยพมายังฝงขวา
แมน้ําโขงไมมากก็นอย 
 เหตุการณกบฏเจาอนุวงศในสมัยรัชกาลที่ 3 จนถึงเหตุการณ ร.ศ.112 ในสมัยรัชกาล 
ที่ 5 นาจะทําใหชาวลาวอพยพยายถิ่น หรือถูกกวาดตอนมายังดินแดนสยามเปนจํานวนมาก และ
นาจะมีชาวลาวจํานวนหนึ่งหลบหนี พลัดหลง จนมาสมทบกับชาวลาวที่เมืองหลมสักและหลมเกา
ก็เปนได 
 แมเมืองหลมสัก หลมเกาจะจัดอยูในภาคกลาง หากแตวาก็ยังเปนพื้นที่ดานทิศเหนือ
อยูติดกับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทิศตะวันออกอยูติดกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนเชนกัน สวนทิศตะวันตกติดกับภาคกลางตอนบน คอนไปทางภาคเหนือ ทาํใหเมอืงหลมสัก 
หลมเกา เปนเมืองที่คาบเกี่ยวทางวัฒนธรรมและชาติพันธุอยางมาก เพราะหากจะพิจารณาเร่ือง
การต้ังถิ่นฐานของเมืองหลมสัก หลมเกาจากการที่เมืองหลมสัก หลมเกาอยูในภาคกลางตอนบนก็
อาจจะไมถูกตองนัก ดวยเหตุที่วาเสนแบงเขตแดนเหลานี้เพิ่งจะชัดเจนในชวงสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) โดยเร่ิมต้ังแต 
 พ.ศ.2433 ภาคอีสานถูกสยามจัดแบงการปกครองภายใตส่ีหัวเมืองเอก โดยเมืองหลม
สัก ถูกจัดอยูในหัวเมืองลาวฝายเหนือ เมืองหลมสักเปนหัวเมืองเอก มีเมืองข้ึนคือเมืองเลย สวน
เมืองที่อยูในหัวเมืองลาวฝายเหนือดวยคือ เมืองหนองคาย เมืองเชียงขวาง (อยูในลาว) เมืองบ
ริคัณหนิคม (อยูในลาว) เมืองคํามวน (อยูในลาว) เมืองมุกดาหาร เมืองนครพนม เมืองสกลนคร 
เมืองขอนแกน เมืองบุรีรัมย เมืองคําเกิด (อยูในลาว) เมืองทาอุเทน เมืองไชยบุรี เมืองโพนพิสัย 
เมืองกมุททาพิสัย และเมืองหนองหานใหญ19 

                                                 

 17 สิลา วีระวงส, ประวัติศาสตรลาว, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ: มติชน, 2539), 202-
215. 
 18 เร่ืองเดียวกัน, 258-264. 
 19 เร่ืองเดียวกัน, 191-196. 
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 พ.ศ.2434 เกิดการเปล่ียนแปลงการปกครองอีกคร้ัง โดยเปลี่ยนหัวเมืองลาวฝายเหนือ 
เปนหัวเมืองลาวพวน ซึ่งเมืองหลมสักอยูในหัวเมืองดังกลาวนี้ ต้ังสํานักอยูที่หนองคาย แตเมื่อถูก
ฝร่ังเศสยึดพื้นที่ฝายซายของแมน้ําโขงแลว จึงยายมาที่เมืองอุดร20  
 พ.ศ. 2437 เกิดการเปลี่ยแปลงการปกครองแถบอีสาน จากหัวเมืองเปนมณฑล     
หัวเมืองลาวพวน จึงกลายเปนมณฑลลาวพวน เมืองหลมสักยังคงอยูในมณฑลลาวพวน21 
 พ.ศ.2442 เกิดการปฏิรูปการปกครองเขตภูมิภาคอีสานหลังการเสียดินแดนใหกับ
ฝร่ังเศส โดยจัดการปกครองแบบเทศาภิบาล ยกเมืองเพชรบูรณซึ่งเดิมทีเปนเมืองที่ข้ึนอยูกับ
มณฑลพิษณุโลก ข้ึนเปนมณฑลเพชรบูรณ สวนเมืองหลมสัก หลมเกา ถูกยุบรวมเปนอําเภอหนึ่ง
ในมณฑลเพชรบูรณ ซึ่งเดิมทีเมืองหลมสัก หลมเกาถูกจัดรวมอยูในมณฑลลาวพวน ที่มีเมืองสวน
ใหญอยูในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือแทบทั้งส้ิน22 เรียกการปฏิรูปนี้วา “ชาติไทยบังคับสยาม” 
เนื่องดวยรัชกาลที่ 5 ทรงตองการที่จะจัดระเบียบการปกครองแบงเสนเขตแดนใหชัดเจน จัดกลุม
ชาติพันธุใหเปนของสยามใหหมด เพื่อที่จะไมกอใหเกิดการเสียดินแดนอีกคร้ัง 
 จากการเปล่ียนแปลงการปกครองคร้ังนี้ จะเห็นไดวาเดิมทีเมืองหลมสัก หลมเกาอยูคน
ละเขตพื้นที่การปกครองกับเมืองเพชรบูรณมาตลอด เมืองเพชรบูรณไปข้ึนกับมณฑลพิษณุโลกซ่ึง
อยูในภูมิภาคกลางตอนบน แสดงใหเห็นวาเสนเขตแดนในปจจุบันแบงแยกวัฒนธรรมเมืองหลมสัก 
หลมเกาออกจากแหลงพื้นที่เดิม ปจจัยเร่ืองเสนเขตแดนดังกลาว ประกอบกับการขุดคนทางดาน
โบราณคดียังไมเกิดข้ึน ทําใหจําเปนตองสืบคนขอมูลโดยตัดเสนเขตแดนระหวางภูมิภาคออกไป 
เมื่อจะสามารถมองภาพรวมไดกวางและชัดเจนมากข้ึน โดยเฉพาะกลุมคนในแถบอีสานตอนบน 
เวียงจัน หลวงพระบาง 
 กลาวโดยสรุปเหตุการณในประวัติศาสตรที่ชาวลาวทั้งริมสองฝงโขงไดถูกกวาดตน 
อพยพยายถิ่นฐานขามกันไปมาทั้งสองฝงแมน้ํา การถายเทครัวลาวดังกลาวยอมกอใหเกิดชุมชน
แหงใหมข้ึน ดังเชนชุมชนในหัวเมืองชั้นในอยาง สระบุรี ราชบุรี สมุทรปราการ ฯลฯ และชุมชนใน
ภูมิภาคอีสานที่มีชาวลาวมาต้ังถิ่นฐานนับต้ังแตเปนรัฐโบราณ จนถึงสมัยรัตนโกสินทร ซึ่งชวงเวลา
นับพันปมีครัวลาวยายถิ่นเขามาในสยามอยางไมขาดสายขาดชวงเลยก็วาได 
 

                                                 

 20 เร่ืองเดียวกัน, 196. 
 21 สุจิตต วงษเทศ, พลังลาวมาจากไหน (กรุงเทพฯ: มติชน, 2549), 460. 
 22 เร่ืองเดียวกัน, 463. 
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วิเคราะหเหตุปจจัยการต้ังถ่ินฐานของชาวลาวท่ีเมืองหลมสัก หลมเกา 
 ดังที่ไดกลาวไวแลวในขางตนวาเมืองหลมสักและหลมเกานาจะมีชาวลาวมาต้ังถิ่นฐาน
อยู แตจําเปนตองวิเคราะหวามูลเหตุใดที่ทําใหกลุมครัวลาวเลือกที่จะต้ังถิ่นฐานอยูบริเวณแถบ
พื้นที่แหงนี้ 
 การศึกสงคราม 
 นับต้ังแตการกอต้ังอาณาจักรลานชางของเจาฟางุม การศึกสงครามระหวางลานชาง
กับสยามก็เกิดข้ึนเปนระยะ ซึ่งนาสนใจในชวงสมัยพระไชยเชษฐาธิราชที่ทําการปกปนเขตแดนกับ
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิแหงกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเกิดข้ึนบริเวณอําเภอดานซาย จังหวัดเลย วากันวา
การที่กษัตริยทั้งสองพระองคตองทําเชนนี้ก็เพราะวาเร่ิมมีชาวลาวมาต้ังถิ่นฐานกระชับพื้นที่เขามา
ในดินแดนที่เปนของกรุงศรีอยุธยาแลว และแมในชวงสมัยอยุธยาเมืองหลมสักยังไมปรากฏชื่อใน
ประวัติศาสตรมากนัก แตเมืองดานซายในอดีตถือไดวาเปนเพื่อนบานของเมืองหลมสักก็วาได ทํา
ใหทราบไดวาในบริเวณนั้นและพื้นที่ใกลเคียงเร่ิมมีชาวลาวเขามาต้ังถิ่นฐานแลว 
 การศึกสงครามที่ใหญและมีการเทครัวลาวมายังสยามเกิดข้ึนในชวงสมัยกรุงธนบุรี
จนถึงรัตนโกสินทร มีการกวาดตอนชาวลาวเขามายังสยามมากมาย แตอยางไรก็ตามจะเห็นไดวา
แมครัวลาวจะถูกกวาดตอนเขามามาก แตก็ถูกใหไปต้ังถิ่นฐานในหัวเมืองชั้นในของกรุงธน-
กรุงเทพฯ เชน สระบุรี ลพบุรี อยุธยา ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี ราชบุรี พนมสารคาม นครชัยศรี 
สมุทรปราการ สุพรรณบุรี รวมไปถึงกรุงเทพฯ ดวยเชนกัน23 ในตามหัวเมืองชั้นนอกไมปรากฏ
เอกสารทางประวัติศาสตรที่ทางราชการจะใหครัวลาวไปต้ังถิ่นฐานอยู อาจดวยสาเหตุที่วาตองการ
ควบคุมชาวลาวเหลานี้ใหอยูใกลกับศูนยกลาง และดวยเพราะวาเมืองเหลานี้อยูไกลจากที่อยู
อาศัยเดิมของชาวลาวเปนการปองกันการหลบหนีกลับไปอีกดวย24 ทําใหวิเคราะหไดวาครัวลาวที่
ถูกกวาดตอนจากสงครามในชวงเวลาตางๆ จะอยูแคในเขตหัวเมืองช้ันในเทานั้น แมหากครัวลาว
เหลานี้ตองการยายถิ่นฐานออกนอกพื้นที่ที่ทางราชการกําหนดให ก็เปนไปไดยากมากเนื่องจากมี
กฎหมายหามการยายถิ่นโดยพลการ25 โดยชุมชนชาวลาวที่อาศัยอยูในสยามจะมีมูลนาวเปน
หัวหนาปกครอง และจะถูกสักขอมือบอกสังกัด26 ที่สําคัญชาวลาวหามยายถิ่นฐานจะถูกหาม

                                                 

 23 บังอร ปยะพันธุ, ลาวในกรุงรัตนโกสินทร, 83-89. 
 24 เร่ืองเดียวกัน, 73. 
 25  เร่ืองเดียวกัน, 91-92. 
 26 บังอร ปยะพันธุ, ลาวในกรุงรัตนโกสินทร, 91, อางถึงใน จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3, 
“รางตราเร่ืองนายสังกลาวโทษกรมการเมืองมโนรมย ฯลฯ, จ.ศ.1206 (พ.ศ.2387),” สมุดไทยดํา, 
เสนดินสอขาว, เลขที่ 147, หอสมุดแหงชาติ. 
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เด็ดขาด มีขอยกเวนเฉพาะการไปทําสวย ซึ่งหากชาวลาวพยายามหลบหนีเพื่อไปอยูที่แหงใหม 
ทางราชการจะสั่งใหนําตัวกลับมาที่เดิม27 นั่นเทากับวาในกลุมหัวเมืองชั้นนอก และเมืองตางๆ ใน
ภาคอีสานเปนกลุมชาวลาวที่อพยพมาต้ังถิ่นฐานดวยตนเอง หรืออาจเปนกรณีที่ระหวางการกวาด
ตอนครัวลาวมายังกรุงเทพฯ มีการหลบหนีไปยังเมืองตางๆ ดังเชนคราวกบฏเจาอนุวงศที่มีชาวลาว
หลบหนีไปยังเมืองหลมสัก 
 ดังนั้น จะเห็นไดวาหากครัวลาวที่อยูในสยามเกิดจากเหตุผลใหญ 2 ประการคือ เกิด
จากการถูกกวาดตอน และเกิดการความสมัครใจอพยพมาต้ังถิ่นฐานดวยตนเอง ในสวนของเมือง
หลมสักและหลมเกาจะเกิดจากการกวาดตอนมาอยูของทางการคงจะไมใชเหตุผลอยางแนนอน 
แตหากเปนการหลบหนีมาอยูระหวางการกวาดตอนจึงนาจะเปนไปไดมากกวา เนื่องจากการวา
การที่ชาวลาวหลบหนีมาอยูเมืองใด เมืองนั้นยอมมีครัวลาวต้ังถิ่นฐานอยูแลวเปนแน สอดคลองกบั
ขอสันนิษฐานของ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพที่วา  
 

 ...พิเคราะหดูตามเจดียสถานของโบราณท่ีมีอยูในเมืองหลมเกาดูเหมือนจะเปนพวก
ราษฎรชาวศรีสัตนาคนหุตไดมาต้ังกอน แตคงจะเปนเมืองซอง คือพวกราษฎรท่ีหลบหลีก
หนีภัยอันตรายตางๆ มามั่วสุมกันต้ังภูมิลําเนาเปนบานเมืองขึ้นภายหลัง มิใชเมืองท่ี
รัฐบาลจัดต้ังอยางเมืองเพชรบูรณ...28  

 
 ดังนั้นเมืองหลมสักที่ถูกกลาวถึงเมื่อคราวสงครามเจาอนุวงศยอมมีครัวลาวต้ังถิ่นฐาน
อยูกอนหนาพ.ศ.2369 อยางแนนอน และการต้ังถิ่นฐานยอมมิใชเกิดจากการกวาดตอน แตนาจะ
มาจากการอพยพมาสมทบจนกอใหเกิดหมูบาน ชุมชน และกลายเปนเมืองในที่สุด 
 การคาและเศรษฐกิจ 
 ความสําคัญในการกอตัวข้ึนของชุมชนในระดับเล็กหรือใหญในอดีต อิงอยูกับความมั่ง
ค่ังของชุมชนนั้นๆ กลาวคือ การคาและเศรษฐกิจ เปนปจจัยสําคัญที่สุด 
 ดังที่ไดกลาวไปแลวกับความสําคัญและเสนทางของแมน้ําปาสักที่ไหลผานเมือง
เพชรบูรณรวมไปถึงหลมสักและหลมเกาดวยเปนเสนทางสําคัญในการเดินทางจากฝงลาวมาสูลุม
แมน้ําเจาพระยา ซึ่งนาจะมีจุดประสงคดานการคาเปนสําคัญ ซึ่งในสมัยอยุธยาเร่ิมทําการคาที่จะ

                                                 

 27 บังอร ปยะพันธุ, ลาวในกรุงรัตนโกสินทร, 92. 
 28 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เรื่องเท่ียวที่ตางๆ ภาค 

3 เลาเรื่องเท่ียวมณฑลเพชรบูรณ และเรื่องความไขเมืองเพชรบูรณ, 10. 
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สงสินคาออกไปภายนอกอาณาจักรแลว โดยมีอาณาจักรลานชางเปนพันธมิตรสําคัญในการรับสง
แลกเปล่ียนสินคาประเภทตาง 
 ในสมัยอยุธยาเมืองเพชรบูรณถูกกําหนดใหเปนเมืองโทในตําแหนงพระไอยการ
ตําแหนงนาทหารหัวเมือง นาจะมีนัยยะถึงการเปนหัวเมืองที่รวบรวมสินคาในลุมแมน้ําปาสัก29 
โดยในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ อาณาจักรลานชางนาจะแผขยายกินพื้นที่มาถึงอําเภอหลม
สักและหลมเกา นํามาซ่ึงการปกปนเขตแดนโดยมีพระธาตุศรีสองรักเปนหมุดหมาย และนั่นแสดง
ใหเห็นวาเพชรบูรณเปนที่มั่นสําคัญของกรุงศรีอยุธยาในการปกปองกันลวงลํ้าจากอาณาจักรลาน
ชาง ซึ่งลุมแมน้ําปาสักนาจะเปนเสนทางสําคัญในการลําเลียงของปาจากแมน้ําโขงและนํ้าเหือง
เขามาสูอยุธยาอีกดวย เสนทางการเดินทางจากแมน้ําปาสักจนถึงลุมแมน้ําเจาพระยา พบไดจาก
การที่ทหารของลานชางมักจะใชเสนทางนี้เดินทัพมาเปนประจําทั้งในชวงสมัยอยุธยาและ
รัตนโกสินทรตอนตน30 
 นอกจากนี้บริเวณดานซาย จังหวัดเลย เคยถูกปกครอบโดยทาวแทนคํา และเมืองเชียง
คานยังเคยเปนที่ประทับของพระเจาไชยจักรพรรดิแผนแผวอีกดวย31 นอกจากนี้พื้นที่นาสองรัก 
อําเภอดานซายยังเคยเปนที่เจรจาความกันระหวางอาณาจักรลานชางและอาณาจักรอยุธยาใน
สมัยพระยาหลาแสนไตรภูวนาถ กอนที่ในทายที่สุดพื้นที่บริเวณนี้จะถูกสรางพระธาตุศรีสองรักเพื่อ
เปนหมุดหมายเขตแดนความสัมพันธแหงสองอาณาจักร32 แสดงใหเห็นวาในชวงพุทธศตวรรษที่ 
20 มีกลุมครัวลาวเขามาต้ังถิ่นฐานในตนแมน้ําปาสักแลวเชนกัน 
 ดังนั้นจากหลักฐานที่กลาวมา แมจะไมไดกลาวถึงเมืองหลมสักและหลมเกา แต
สภาพแวดลอมโดยรอบบงบอกใหเห็นชัดวามีการเคลื่อนยายของกลุมคนไปมาในลุมแมน้ําปาสัก
อยูเสมอ โดยเฉพาะการเขามาของครัวลาวที่ทําใหอยุธยาตองขอเจรจาปกเขตแดนกับลานชาง 
สะทอนใหเห็นถึงพื้นที่บริเวณนั้นมีกลุมชาวลาวมาตั้งถิ่นฐานอยูแนนอน แตอาจเปนเพราะการต้ัง
ถิ่นฐานในพื้นที่หลมสักและหลมเกายังคงมีไมมากนักอาจเปนเพียงกลุมคนที่เขามาอยูอาศัยกลุม
เล็กๆ เปนเพียงระดับหมูบาน ยังคงไมถึงพัฒนาเปนเมือง เลยยังไมมีความสําคัญตอรัฐเทาไรนัก 
เลยยังไมถูกกลาวถึงในหนาประวัติศาสตร  

                                                 

 29 โยซิยูกิ มาซูฮารา, ประวัติศาสตรเศรษฐกิจของราชอาณาจักรลาวลานชาง, 
(กรุงเทพฯ: มติชน, 2546), 69. 
 30 เร่ืองเดียวกัน, 101. 
 31 สิลา วีระวงส, ประวัติศาสตรลาว, 71-72. 
 32 เร่ืองเดียวกัน, 74. 
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 การตั้งถิ่นฐานเปนหลักแหลงพบหลักฐานชวยยืนยันชัดเจนในพ.ศ.2455 มิสเตอรโยโกตา 
ผูอํานวยการกองชางไหม กระทรวงเกษตราธิการไปตรวจการทําไหมในมณฑลเพชรบูรณ เมื่อได
ตรวจแลวก็ไดความวาตําบลที่ทําการเล้ียงไหมมีอยู 2 อําเภอคือ หลมสักและหลมเกา เทานั้น 
ดังนั้นอาชีพที่หลมสัก หลมเกาในอดีต คือการปลูกหมอนเล้ียงไหม และการทอผา เนื่องจากใน
อดีตชาวบานนาจะมีพื้นฐานมาอยูแลว ประกอบกับภูมิศาสตรที่เอ้ืออํานวยเนื่องจากอากาศใน
หลมเกาและหลมสักคอนขางไมอับช้ืน แสงแดดสองถึงนอกจากนี้ยังมีรายงานอีกดวยวา ชาวบาน
ในทั้งสองุชมชนเปนชาวลาว ที่มี่ความรูเรื่องเลี้ยงไหมอยูแลว แตยังใชเทคนิคและวิธีการเกาๆ 
อยู แตนั่นก็แสดงใหเห็นวาชาวลาวในที่แหงนี้ใชวิธีการแตโบราณมาแลวในการลงทุนปลูกหมอน  
เล้ียงไหม33 
 หลักฐานนี้แสดงใหเห็นวาผูคนในอําเภอหลมสักและหลมเกามาต้ังถิ่นฐานมั่นอยูใน
พื้นที่นี้กอนหนานี้แลว และมีการประกอบอาชีพเปนหลักแหลงโดยใชวิธีการมาแตโบราณนั่น
หมายความวาตองเปนวิธีที่ใชจากรุนสูรุนมานานแลว  
 กลาวโดยสรุปการต้ังถิ่นฐานในอําเภอหลมสักและหลมเกา จากหลักฐานดานการปก
ปนเขตแดนระหวางกรุงศรีอยุธยาและอาณาจักรลานชาง ทําใหมีความเปนไปไดวานาจะมีการ
เคลื่อนยายผูคนมานับแตสมัยอยุธยาแลวเปนอยางนอย แตหากมีการต้ังถิ่นฐานจริงคงจะเปนระดับ
หมูบานเล็กๆ ไมใหญแตอยางใด คงจะเปนเมืองซอง ตามที่สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพได
ทรงสันนิษฐานได นอกจากนี้แลวคงจะเปนการอพยพขามฟากฝงโขงมาเอง มิใชการกวาดตอนโดย
เชลยศึก การต่ังถิ่นฐานคงมีอาชีพหลักประจําและมีผูคนตามมาสมทบเรื่อยๆ จนกระทั่งเกิดเปน
เมืองข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 3 หรือกอนหนานั้นแลว และยังคงพัฒนาเร่ือยมาตราบจนปจจุบัน 
 อยางไรก็ตามแมบทสรุปการวิเคราะหจากประเด็นทางประวัติศาสตรจะแสดงใหเห็นวา
เมืองหลมสักและหลมเกา มีชาวลาวเขามาต้ังถิ่นฐานอาศัยอยู แตมิไดระบุรายละเอียดตางๆ วา
เปนชาวลาวกลุมใด มีฐานะใดในประวัติศาสตร หรือชุมชนใดภายในหลมสักและหลมเกาที่เปน
ชุมชนแหงแรกๆ ในการตั้งถิ่นฐาน  
   

                                                 

 33 ดูใน ภาคผนวก คณะกรรมกามอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัด

เพชรบูรณ, ไมปรากฏเลขหนา. 
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ศิล ณ 

 
 

บทที่ 3 
 

ปกรรมลาวท่ีอําเภอหลมสัก อําเภอหลมเกา จงัหวัดเพชรบูร
 

 ศิลปกรรมในเขตอําเภอหลมสักและหลมเกาโดยสวนใหญแลว ยังไมมีการสํารวจ
ตรวจสอบจากนักวิจัย หรือหนวยงานงานราชการเทาไรนัก ขอมูลดานศิลปกรรมในพื้นที่นี้จึง
คนควาจากเอกสารไดไมเพียงพอ การศึกษาวิเคราะหศิลปกรรมในเขตพื้นที่ดังกลาวจึงตองใชการ
สํารวจเก็บขอมูลจากภาคสนามเปนหลัก  
 วัดในเขตอําเภอหลมสักและหลมเกามีจํานวนทั้งส้ิน 160 แหง ซึ่งหากเทียบสัดสวน
ระหวางวัดกับชุมชนแลว วัดคอนขางมีปริมาณที่มากเกินกวาความจําเปนของชุมชนที่มีอยูในเขต
อําเภอทั้ง 2 แหง ทั้งนี้ทําใหวัดแตละแหงอาจกําลังจะเปนวัดรางในไมชาก็เปนได เนื่องจากจํานวน
วัดที่มาก แตจํานวนพระสงฆนั้นกลับมีไมเพียงพอที่จะพํานักอยูประจําวัด วัดแตละแหงจึงมีภิกษุ
เพียง 1-2 รูปเทานั้น ซึ่งแนนอนวาหากชุมชนนั้นๆ ตองการจัดงานบุญงานประเพณี อาทิเชน การ
อุปสมบท อาจตองนิมนตพระสงฆแตละวัดมารวมกันประกอบพิธี ณ วัดที่เปนศูนยกลางเพียงแหง
เดียวเทานั้น สวนศิลปกรรมภายในวัดหลายแหง โดนทิ้งรางเพิกเฉย โดยเฉพาะสิมที่ถูกทิ้งรางไมใช
งานเปนจํานวนมาก ทั้งๆ ที่สิมเหลานี้เปนสิมใหมที่เพิ่งสรางไดไมนานนัก  
 อนึ่ง อีกประเด็นที่สําคัญคือ การทุบทําลายสิมเกา เพื่อสรางอุโบสถแบบกรุงเทพฯ ข้ึน
ใหม พบไดเปนจํานวนมาก สะทอนใหเห็นถึงความศรัทธาในพุทธศาสนาสวนหนึ่ง อีกสวนหนึ่งอาจ
เปนการสรางบุญบารมีแกผูสรางทั้งจากกลุมคนภายในและภายนอกพื้นที่ ดวยเหตุนี้ทําใหสิมเกาที่
พอจะเหลือหลักฐานมีจํานวนไมมากนัก รวมไปถึงฮูปแตมซึ่งหากมีก็นาจะหายไปตามสิมที่ถูก
พังทลายลงไป อยางไรก็ตาม ยังพอมีศิลปกรรมหลงเหลืออยูเปนจํานวนหนึ่งที่สามารถนํามาศึกษา 
คัดกรอง และวิเคราะหไดในงานวิจัยนี้ 
 ขอมูลที่ไดจากการสํารวจ พบศิลปกรรมที่สะทอนวัฒนธรรมลาวไดเปนจํานวนหนึ่ง 
โดยในบทนี้จึงใครขอนําเสนอวัดและศิลปกรรมเอกของวัดที่สะทอนความเปนชุมชนชาวลาวใน
อําเภอหลมสักและหลมเกา 
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วัดในอําเภอหลมเกา 
 อําเภอหลมเกา เปนเมืองที่เกิดข้ึนกอนเมืองหลมสัก หลักฐานที่แนชัดยังไมพบชัดเจน 
แตเดิมนาจะใชชื่อรวมๆ วา “เมืองหลม” กอนที่ในสมัยรัชกาลที่ 3 เจาพระสุริยวงษา เดชชนะ
สงคราม (คง) ไดต้ังเมืองหลมสักซึ่งอยูไปทางใตของเมืองหลมเกา1  
 ในปจจุบันอําเภอหลมเกาแบงออกเปนตําบลทั้งส้ิน 9 ตําบล (แผนที่ที่ 1) วัดในอําเภอ
หลมเกามีทั้งส้ิน 57 แหง จากการสํารวจของผูวิจัยพบวัดที่มีศิลปกรรมลาวดังนี้ 
 

 
 
แผนที่ที่ 4 ตําบลภายในเขตอําเภอหลมเกา  
ที่มา: ิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, แผนท่ีหลมเกา, เขาถึงเมื่อ 10 กรกฎาคม 2557, เขาถึงไดจาก
http://student.nu.ac.th/Phansipar/Phetchaboon/new-page-2/.html 

น

                                                            

 1 คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอํานวยการ
จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ,  วัฒนธรรม  พัฒนาการทาง

ประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดเพชรบูรณ (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการ, 
2543), 31. 
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 1. ตําบลหลมเกา 

ดศรีมงคล 

158 

5082 

  ตําบลหลมเกาต้ังอยูใจกลางของอําเภอหลมเกา จากการสํารวจพบวัดที่มี
ศิลปกรรมลาวทั้งหมด 3 แหง คือ วัดตาล วัดมวงชุม วั
  1.1 วัดมวงชุม  
   วัดมวงชุม ต้ังอยูเลขที่ 42 บานพรวน หมูที่ 9 ตําบลหลมเกา อําเภอหลมเกา 
จังหวัดเพชรบูรณ สังกัดคณะสงฆมหานิกาย อาณาเขตทิศเหนือติดตอกับทุงนา ทิศใตติดตอกับ
ทางสาธารณะ ทิศตะวันออกติดตอกับทางสาธารณะ ทิศตะวันตกตืดตอกับลําคลอง ตาม น.ส. 3 
เลขที่ 1
   ไดสรางข้ึนเปนวัดนับต้ังแตประมาณ พ.ศ. 2306 ชาวบานเรียก “วัดบาน
พรวน” ตามชื่อของหมูบาน ซึ่งเดิมนั้นเปนหมูบานของชาวไทยพรวน ที่ไดอพยพมาจากเวียงจันทร 
ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาในราว พ.ศ. 2397 เสนาสนะของวัดมี ศาลาการเปรียญ และกุฎี
สงฆ จํานวน 2 หลัง มีพระภิกษุอยูจําพรรษา 5 รูป สามเณร 32 รูป ทางวัดไดเปดสอนพระปริยัติ
ธรรม พ.ศ. 2
 

 
 
ภาพที่ 1 แสดงภาพถายทางดาวเทียมวัดมวงชุม  
ที่มา: แผนท่ีวัดมวงชุม, เขาถึงเมื่อ 4 กรกฎาคม 2557, เขาถึงไดจาก http://www.google.com/earth 

                                                            

 2 กองพุทธศาสนสถาน, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร, เลม 6 (กรุงเทพฯ: การศาสนา, 
2535), 1082. 
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   ศิลปกรรมภายในวัด (ภาพที่ 1) มีพระอุโบสถเปนประธานของวัด (ภาพที่ 2) มี
รูปแบบเปนอุโบสถแบบรัตนโกสินทร แตยังมีลักษณะงานชางแบบลาวในสวนของฐานสิงหที่
ประดับบัวลูกแกวอกไกสะบัดปลายงอน หรือที่เรียกกันวา “บัวงอน” (ภาพที่ 3) รูปแบบของศิลปะ
ลาวที่วัดแหงนี้คือ ธาตุทรงปราสาทยอดแบบพระธาตุพนม ที่ต้ังอยูดานหลังของพระอุโบสถใน
แนวแกนทิศเดียวกัน  
 

 
 
ภาพที่ 2 พระอุโบสถ วัดมวงชุม 
 

 
 
ภาพที่ 3 สวนฐานอุโบสถ สะบัดปลายงอนที่สวนลูกแกวอกไก 
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   ธาตุมีรูปแบบเปนธาตุทรงปราสาท (ภาพท่ี 4) ที่มีตนแบบจากพระธาตุพนม 
อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม แตสวนขององคระฆังบัวเหล่ียมรูปทรงจะเปนเสนตรงมากกวา
ตนแบบอยางพระธาตุพนม 
 

 
ภาพที่ 4 ธาตุวัดมวงชุม 
 
  1.2 วัดศรีมงคล  
   วัดศรีมงคล ต้ังอยูเลขที่ 1 บานหินกล้ิง หมูที่ 2 ตําบลหลมเกา อําเภอหลมเกา 
จังหวัดเพชรบูรณ สังกัดคณะสงฆมหานิกาย อาณาเขต ทิศเหนือติดตอกับถนนเขาหมูบาน ทิศใต
ติดตอกับซอยเขาหมูบาน ทิศตะวันออกติดตอกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกติดตอกับแมน้ําพุง 

3  

                                                           

   ไดสรางข้ึนเปนวัดนับต้ังแตประมาณ พ.ศ. 2410 ชาวบานเรียก “วัดคํากล้ิง” 
หรือ “วัดหินกล้ิง”ตามชื่อหมูบาน เดิมเคยเปนวัดรางซ่ึงไดสรางมาต้ังแตสมัยสุโขทัยตอนปลายมี
กําแพงเการอบบริเวณวัด อุโบสถไดทํากานบูรณะมาแลว 3 คร้ัง เคยเปนสถานที่ถือน้ําพิพัฒนสัต
ยามาแตโบราณ ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาราว พ.ศ. 2435
   ศิลปกรรมภายในวัด มีพระอุโบสถเปนประธานของวัด (ภาพที่ 5) ซึ่งมีรูปแบบ
ศิลปะรัตนโกสินทรแลว ในขณะที่ผูวิจัยไปสํารวจพบวากําลังมีการกอสรางพระธาตุองคใหม
รูปแบบคลายกับพระธาตุพนม (ภาพที่ 6) แตมีสวนยอดที่มีลักษณะแบบพื้นบานแลว  

 

 3 เร่ืองเดียวกัน, 1082. 
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ภาพที่ 5 พระอุโบสถประธาน วัดศรีมงคล 
 

 
 
ภาพที่ 6 ธาตุทรงปราสาทยอดแบบพระธาตุพนม ยังไมแลวเสร็จที่วัดศรีมงคล 
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   พระพุทธรูปประธานภายในอุโบสถ (ภาพที่ 7) มีลักษณะเปนงานชางแบบ
พื้นบาน แตยังคงมีรูปแบบบางประการที่คลายกับพระพุทธรูปลานชางแบบสําริด กลาวคือ พระ
กรรณใหญ พระเกศาเล็กแบบหนามขนุน มีพระหัตถใหญไมสมสวน 
 

 
 
ภาพที่ 7 พระพุทธรูปประธานภายในอุโบสถวัดศรีมงคล  
 
  1.3 วัดตาล 
   วัดตาล ต้ังอยูเลขที่ 40 บานวัดตาล หมูที่ 3 ตําบลหลมเกา อําเภอหลมเกา 
จังหวัดเพชรบูรณ สังกัดคณะสงฆมหานิกาย อาณาเขต ทิศเหนือติดตอกับหมูบาน ทิศใตติดตอกับ
หมูบาน ทิศตะวันออกติดตอกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกติดตอกับถนนสาธารณะ  
   ไดสรางข้ึนเปนวัดนับต้ังแต พ.ศ. 2403 กลาวกันวา เจาเมืองลม หรือเมือง
หลมเกาเปนผูสราง ตอมาเจาแมเข็มทอง นําบุตรธิดาจัดสรางวิหารใหญข้ึนเปนประดิษฐาน
พระพุทธรูปองคใหญ เสนาสนะอ่ืนมี อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎีสงฆ จํานวน 3 หลัง สําหรับปู
ชนียวัตถุมี และพระพุทธรูปปูนปน 2 องค สรางดวยไมจันทร 4 องค และหลวงพอใหญพุทธบาท
จําลอง วัดนี้ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาประมาณ พ.ศ. 24304 

                                                            

 4 เร่ืองเดียวกัน, 889. 
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   วัดตาลเปนวัดที่มีพื้นที่คอนขางใหญพอสมควร (ภาพที่ 8) หากเทียบกับวัดใน
เขตพื้นที่เดียวกันแลว ศิลปกรรมที่สําคัญภายในวัดประกอบไปดวย ส่ิงกอสรางที่มีกําแพงแกว
ลอมรอบคือ วิหารหลวงพอใหญเปนประธานวัด พระอุโบสถตอทายจากวิหาร มีกลุมธาตุบรรจุอัฐิ
อดีตเจาอาวาสรายลอมพระวิหาร (ภาพที่ 9) มณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาท (ภาพที่ 10) 
สวนภายนอกกําแพงแกว มีศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆขนาบขางทั้งสองขาง  
 

 
 
ภาพที่ 8 แผนผังวัดตาล 
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ภาพที่ 9 กลุมธาตุบรรจุอัฐิอดีตเจาอาวาส 
 

 
 
ภาพที่ 10 มณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจําลอง 
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   ศิลปกรรมที่มีรูปแบบงานชางลาวคือ พระพุทธรูปประธานภายในวิหาร (ภาพ
ที่ 11) หรือที่ชาวบานเรียกกันวา “หลวงพอใหญ” มีรูปแบบเปนงานชางพื้นบานแลว แตยังคงมี
ลักษณะของพระพุทธรูปลานชางแบบสําริดดวยเชนกัน นอกจากนี้ยังมีจิตรกรรมภายในวิหาร 
(ภาพที่ 12) ที่มีรูปแบบของภาพสํานักพิมพ ส.ธรรมภักดี จัดพิมพข้ึนระหวาง พ.ศ.2480-2490 
เขียนโดย พระเทวาภินิมมิตร (ฉาย เทียมศิลปชัย) ศิลปนในสมัยรัชกาลที่ 5-75  
 

 
 
ภาพที่ 11 หลวงพอใหญ พระพุทธรูปประธานภายในวิหารวัดตาล 
 
 2. ตําบลวังบาล 

ไว 

                                                           

  ตําบลวังบาลอยูติดกับตําบลหลมเกามาทางทิศตะวันตก การสํารวจพบวัดที่มี
ศิลปกรรมลาวทั้งหมด 3 แหง คือ พระธาตุปูเถร (ร.ร.วังบาล) วัดโพธ์ิทอง และวัดศรีมงคล 
  2.1 พระธาตุปูเถร  
   พระธาตุปูเถร (ภาพที่ 13) ต้ังอยูภายในโรงเรียนวังบาล สันนิษฐานไดวาเดิม
พื้นที่แหงนี้นาจะเคยเปนวัดมากอน แตปจจุบันกลายเปนโรงเรียนแลว เหลือพระธาตุเพียงองค
เดียวที่ชาวบานในพื้นที่ใหความเคารพบูชาจึงชวยกันอนุรักษ

 

 5 ศักด์ิชัย  สายสิงห, เจดีย พระพุทธรูป ฮูปแตม สิม ศิลปะลาวและอีสาน 
(กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส, 2555), 280-281. 
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ภาพที่ 12 จิตรกรรมแบบส.ธรรมภักดี ภายในวิหารวัดตาล 
 
   พระธาตุปูเถร จัดอยูในธาตุทรงปราสาทยอดแบบพระธาตุพนม แตมขีนาดเล็ก
กวามาก อีกทั้งองคประกอบบางประการยังถูกลดทอนลงไปมากแลว โดยสวนยอดแสดงใหเห็นถึง
งานชางเฉพาะถิ่นมากแลว 
 

 
 
ภาพที่ 13 พระธาตุปูเถร ต้ังอยูภายในโรงเรียนวังบาล 
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  2.2 วัดโพธิ์ทอง  

 

   วัดโพธ์ิทอง ต้ังอยูเลขที่ 90 บานน้ําคร่ัง หมูที่ 5 ตําบลวังบาล อําเภอหลมเกา 
จังหวัดเพชรบูรณ สังกัดคณะสงฆมหานิกาย อาณาเขตทิศเหนือติดตอกับถนนสาธารณะ ทิศใต
ติดตอกับคลองสายสาธารณะ ทิศตะวันออก ติดตอกับคลองสาธารณะ ทิศตะวันตกติดตอกับถนน
สาธารณะ 
   สรางข้ันเปนวัดประมาณ พ.ศ.2320 ชาวบานมักเรียก “วัดน้ําคร่ัง” ตามช่ือ
หมูบาน แตที่ไดนามวา “วัดโพธ์ิทอง” เพราะมีตนโพธ์ิใหญอยูเปนสัญลักษณ อุโบสถบูรณะ พ.ศ.
2526 ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ 3 หลัง ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.24406

   ศิลปกรรมภายในวัดที่ สําคัญคือ พระอุโบสถหลังใหม มีรูปแบบศิลปะ
รัตนโกสินทร ศาลาการเปรียญ และสิมหลังเดิม 
   สิมหลังเดิม (ภาพที่ 14) ต้ังอยูดานหนาของอุโบสถแบบกรุงเทพฯ โดยสิมหลัง
เดิมเปนสิมที่มีรูปแบบสิมพื้นบาน รูปทรงสี่เหล่ียมกะทัดรัด หลังคาทรงจ่ัวไมซอนชั้น มีคันทวย
แกะสลักไมรูปนาค นอกจากนี้ภายในสิมยังมีพระพุทธรูปประธานที่มีลักษณะแบบพระพุทธรูป
พื้นบาน (ภาพที่ 15) ที่นาสนใจคือสวนของอาสนะ (ภาพที่ 16) เปนขาสิงหเรียวแบบอยุธยา 
 

 
 
ภาพที่ 14 สิมวัดโพธ์ิทอง  
 

                                                            

 6 กองพุทธศาสนสถาน, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร, 1005. 
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ภาพที่ 15 พระพุทธรูปประธานภายในสิมวัดโพธ์ิทอง 
 

 
 
ภาพที่ 16 ฐานชุกชีพระพุทธรูปประธานภายในสิมวัดโพธ์ิทอง 
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  2.3 วัดศรีมงคล 
   วัดศรีมงคล ต้ังอยูเลขที่ 90 บานนาทราย หมูที่ 3 ตําบลวังบาล อําเภอหลม
เกา จังหวัดเพชรบูรณ สังกัดคณะสงฆมหานิกาย อาณาเขตทิศเหนือติดตอกับเหมือง ทิศใตติดตอ
กับถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกติดตอกับถนนสาธารณะ  
   ไดสรางข้ึนเปนวัดนับต้ังแต พ.ศ. 2358 ประชาชนเรียก “วัดนาทราย” ตามชื่อ
ของหมูบาน เสนาสนะตางๆ มี อุโบสถ ซึ่งมีภาพจิตรกรรมที่สวยงามมาก เปนเร่ืองพระเจาสิบชาติ
และภาพประกอบอาชีพของคนไทยหลายๆอาชีพ ศาลาการเปรียญ กุฎีสงฆ และหอระฆัง ไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาประมาณ พ.ศ. 23807  
   ศิลปกรรมที่สําคัญภายในวัดคือ สิมประธานวัด (ภาพที่ 17) เปนสิมที่ไดรับ
อิทธิพลรัตนโกสินทรแลว ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปแบบพื้นบานอีสาน (ภาพที่ 18) รวมไปถึง
อาสนะที่มีฐานสิงหขาเรียวเล็ก (ภาพที่ 19) นอกจากนี้ภายในสิมยังมีภาพจิตรกรรมเลาเร่ืองทศ
ชาติชาดก (ภาพท่ี 20) และในสวนผนังสกัดดานนอกบริเวณเหนือประตูทางเขามีภาพจิตรกรรม
พุทธประวัติอีกดวย (ภาพที่ 21)  
 

 
 
ภาพที่ 17 สิมวัดศรีมงคล 
 

                                                            

 7 เร่ืองเดียวกัน, 1184. 
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ภาพที่ 18 พระพุทธรูปประธานภายในสิมวัดศรีมงคล 
 

 
 
ภาพที่ 19 ฐานชุกชีพระพุทธรูปประธานภายในสิมวัดศรีมงคล 
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ภาพที่ 20 ภาพจิตรกรรมตอนพระเวสสันดร ภายในสิมวัดศรีมงคล 
 

 
 
ภาพที่ 21 จิตรกรรมพุทธประวัติผนังดานนอกสิมวัดศรีมงคล 
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 3. ตําบลนาเกาะ 

เย็น 
 

ูบาน 

68 

ว 

                                                           

  ตําบลนาเกาะต้ังอยูทางดานใตสุดของอําเภอหลมเกา ติดกับตําบลบานเนิน จาก
การสํารวจพบวัดที่มีศิลปกรรมลาวเพียงแหงเดียวคือ วัดมวง
  3.1 วัดมวงเย็น
   วัดมวงเย็น ต้ังอยูเลขที่ 95 บานน้ําออย หมูที่ 4 ตําบลนาเกาะ อําเภอหลมเกา 
จังหวัดเพชรบูรณ สังกัดคณะสงฆมหานิกาย ทิศเหนือติดตอกับถนนสาธารณะ ทิศใตติดตอกับ
ที่ดินนายทิพย และนางพลู ทิศตะวันออกติดกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกติดตอกับหม
   วัดมวงเย็นสรางขึ้นเปนวัดเมื่อพ.ศ.2410 ชาวบานนิยมเรียก “วัดน้ําออย” 
แตที่ไดนาม “มวงเย็น” เพราะบริเวณนี้มีตนมะมวงใหรมเย็น ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาเม่ือ 
พ.ศ.244
   ศิลปกรรมภายในวัด มีพระอุโบสถหลังใหม สิมหลังเดิม ศาลาการเปรียญ 
หอกลอง และกุฏิสงฆ จํานวน 3 หลัง โดยรวมเอาเขตพุทธาวาสและสังฆาวาสเขาไวดวยกัน มี
พระอุโบสถหลังใหมเปนประธานของวัด สวนศิลปกรรมที่มีรูปแบบศิลปะลาวคือ สิมหลังเดิมที่ถูก
ทิ้งรางไปแล
   สิมหลังเดิม (ภาพที่ 22) เปนสิมแบบพื้นบาน ที่มีรูปทรงเล็กกะทัดรัด มีมุขยื่น
ออกมาดานหนา หลังคาแบบเรียบงายไมมีการซอนชั้นแตอยางใด ภายในสิมมีพระพุทธรูปแบบ
พื้นบานประดิษฐานอยู 2 องค (ภาพที่ 23)  
 

 

 8 เร่ืองเดียวกัน, 1021. 
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ภาพที่ 22 สิมวัดมวงเย็น 
 

 
 
ภาพที่ 23 พระพุทธรูปภายในสิมวัดมวงเย็น 
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 4. ตําบลนาซํา 

รือง 
 

3319  

ชนกัน 

  ตําบลนาซําอยูทางเหนือของอําเภอหลมเกา จากการสํารวจพบวัดที่มีศิลปกรรม
ลาวเพียงแหงเดียวคือ วัดศรีบุญเ
  วัดศรีบุญเรือง
  วัดศรีบุญเรือง ต้ังอยูเลขที่ 56 บานนาซํา หมูที่ 6 ตําบลนาซํา อําเภอหลมเกา 
จังหวัดเพชรบูรณ สังกัดคณะสงฆมหานิกาย ทิศใตและทิศเหนือติดตอกับสาธารณะ ทิศตะวันออก
ติดตอกับสาธารณะ ทิศตะวันตกติดตอกับแมน้ําพุง สรางข้ึนเปนวัดต้ังแตพ.ศ.2321 ชาวบานเรียก
กันวา “วัดนาซํา” ตามชื่อหมูบาน ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.2
  ศิลปกรรมที่สําคัญภายในวัดประกอบไปดวย สิม ธาตุบรรจุอัฐิ และศาลาการ
เปรียญ ในสวนของสิม (ภาพที่ 24) เปนสิมแบบพื้นบาน เล็กกะทัดรัด มีมุขยื่นออกมาดานหนา แต
เปนมุขที่นาจะสรางเพิ่มเติมในภายหลัง สวนธาตุบรรจุอัฐิเปนธาตุทรงปราสาทแบบพระธาตุพนม 
(ภาพที่ 25) ลดทอนองคประกอบบางประการไปแลว รวมไปถึงขนาดที่เล็กมากดวยเ
 

 
 
ภาพที่ 24 สิมวัดศรีบุญเรือง 
  

                                                            

 9 เร่ืองเดียวกัน, 1079. 
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ภาพที่ 25 ธาตุบรรจุอัฐิบริเวณวัดศรีบุญเรือง 
 
 5. ตําบลศิลา 

ือง 
 

าน 

 พ.ศ.
235710 

                                                           

  ตําบลศิลาเปนตําบลที่อยูเหนือสุดของอําเภอหลมเกา และเปนตําบลที่ใหญที่สุดก็
วาได จากการสํารวจพบวัดที่มีศิลปกรรมลาวเพียงแหงเดียวคือ วัดศรีบุญเร
  วัดศรีบุญเรือง
  วัดศรีบุญเรือง ต้ังอยูเลขที่ 96 บานอุมกะทาด หมูที่ 3 ตําบลศิลา อําเภอหลมเกา 
จังหวัดเพชรบูรณ สังกัดคณะมหานิกาย อาณาเขตทิศเหนือติดกับหมูบาน ทิศใตติดกับแมน้ําปา
สัก ทิศตะวันออกติดกับหมูบาน ทิศตะวันตกติดกับหมูบ
  สรางข้ึนเปนวัดเมื่อ พ.ศ.2342 ชาวบานนิยมเรียกวา “วัดอุมกะทาด” ตามชื่อ
หมูบาน โดยมีครูบาแล นําชาวบานสรางวัดนี้ข้ึนมา ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ

 

 10  เร่ืองเดียวกัน, 1079. 
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   ศิลปกรรรมที่สําคัญภายในวัดคือ สิม ศาลาการเปรียญ สําหรับสิมเปนสิมทรง
พื้นบานแบบมีมุขดานหนา (ภาพที่ 26) และนาจะมีลักษณะงานชางญวนอยูดวย กลาวคือมีการใช
เสาติดผนังรองรับน้ําหนัก แทนที่จะใชคันทวยไมแกะสลัก ภายในสิมประดิษฐานพระพุทธรูปแบบ
งานชางพื้นบาน (ภาพที่ 27)  
 

 
 
ภาพที่ 26 สิมวัดศรีบุญเรือง 
 

 
 
ภาพที่ 27 พระพุทธรูปประธานภายในสิมวัดศรีบุญเรือง 
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วัดในอําเภอหลมสัก 

ก 

 เร่ิมต้ังแตในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว เจาเมืองหลมขณะนั้น คือ 
พระยาสุริยวงษา เดชชนะสงคราม (คง) ไดเล็งเห็นวาที่ตั้งเมืองหลมไมเหมาะสมและมีชุมชนที่
หนาแนนเกินไป จึงอพยพผูคนไปตั้งเมืองหลมใหมที่มีชัยภูมิดีกวาโดยอยูใกลแมน้ําปาสัก และ
ตั้งชื่อเมืองหลมใหมวา “เมืองหลมสัก”11 ทําใหเมืองหลมสักเกิดขึ้นภายหลังเมืองหลมเกา แต
อยางไรก็ตามเมืองหลมสักมีตําบลที่มากกวา และมีจํานวนวัดที่มากกวาเมืองหลมเกาอยูมา
 ในปจจุบันอําเภอหลมสักแบงออกเปนตําบลทั้งส้ิน 23 ตําบล (แผนที่ที่ 5) วัดในอําเภอ
หลมสักมีทั้งส้ิน 103 แหง จากการสํารวจของผูวิจัยพบวัดที่มีศิลปกรรมลาวดังนี้ 
 

 
 
แผนที่ที่ 5 ตําบลภายในเขตอําเภอหลมสัก 
ที่มา: นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, แผนท่ีอําเภอหลมสัก, เขาถึงเมื่อ 4 กรกฎาคม 2557, เขาถึงได
จาก  http://student.nu.ac.th/Phansipar/Phetchaboon/new-page-2/.html 

                                                            

 11  องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ, หนังสือประวัติมหาดไทยสวนภูมิภาค 

จังหวัดเพชรบูรณ (เพชรบูรณ: องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ, 2528), 41-47.  
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 1. ตําบลหลมสัก 
 

ลักฐาน 

าร 

ลี12 

                                                           

  1.1 วัดทุงจันทรสมุทร
   วัดทุงจันทรสมุทร ต้ังอยูเลขที่ 39 ถนนสุริยวงษา ตําบลหลมสัก อําเภอหลม
สัก จังหวัดเพชรบูรณ สังกัดคณะสงฆมหานิกาย อาณาเขต ทิศเหนือติดตอกับถนนสุริยวงษา ทิศ
ใตติดตอกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกติดตอกับถนนสาธารณะ และคลองชลประทาน ทิศ
ตะวันตกติดตอกับถนนสาธารณะ ซึ่งมีโฉนดที่ดินเลขที่ 1730 เปนห
   พื้นที่ ต้ังวัดเปนที่ราบลุม มีคลองชลประทานอยูทางทิศตะวันออกอาคาร
เสนาสนะตางๆ มีอุโบสถสราง พ.ศ. 2523 โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญกวาง 12 
เมตร ยาว 20 เมตร สราง พ.ศ. 2514 เปนอาคารไม กุฎีสงฆ จํานวน 10 หลัง และวิหารสําหรับปู
ชนียวัตถุมี พระประธานในอุโบสถ และวิห
   วัดทุงจันทรสมุทร สรางข้ึนเปนวัดนับต้ังแต พ.ศ. 2380 สภาพติดตอทุงนา โดย
มีนายจันทร บริจาคที่ดินใหเปนที่สรางวัด และมีหลวงพอศรีสมุทรมาอยูจําพรรษาปกครองวัดเปน
รูปแรก จึงมีนามวัดอยางนั้น แตชาวบานมักจะเรียกส้ันๆวา  “วัดทุง” ได รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2522 ไดผูกพันธสีมา วันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2523 เปน
การผูกพันธสีมาอุโบสถหลังใหม ทางวัดไดเปดสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2514 มีทั้งแผนกธรรม
และแผนกบา
   ศิลปกรรมที่สําคัญภายในวัด (ภาพที่ 28) คือ สิมอิทธิพลรัตนโกสินทร (ภาพที่ 
29) เปนสิมทรงสูง มีมุขยื่นออกมาดานหนา ฐานบางสวนจมลงไปในดิน สวนบนหลังคาไมทําซอน
ชั้นแตอยางใด ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน (ภาพที่ 30) ซึ่งมีลักษณะแบบพระพุทธรูป
พื้นบานแลว  

 

 12  กองพุทธศาสนสถาน, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร, 904. 
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ภาพที่ 28 ภาพถายทางดาวเทียมวัดทุงจันทรสมุทร  
ที่มา: วัดทุงจนัทรสมุทร, เขาถึงเมื่อ 4 กรกฎาคม 2557, เขาถงึไดจาก http://www.google.com
earth 

/ 

 

 
 
ภาพที่ 29  สิมวัดทุงจันทรสมุทร 
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ภาพที่ 30 พระพุทธรูปประธานภายในสิมวัดทุงจันทรสมุทร 
  
  1.2 วัดโพธิ์ศรีสองคร 

 

13 

                                                           

   วัดโพธิ์ศรีสองคร ต้ังอยูเลขที่ 186 บานทากกโพธ์ิ หมูที่ 3 ตําบลหลมสัก 
อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ สังกัดคณะธรรมยุต ทิศเหนือติดตอกับทางเขาหมูบาน ทิศใต
ติดตอกับแมน้ําปาสัก ทิศตะวันออกติดกับถนนผดุงราษฎร ทิศตะวันตกติดตอกับแมน้ําปาสัก
   พื้นที่วัดเปนที่ราบลุมแมน้ําปาสัก มีอุโบสถสรางเมื่อ พ.ศ.2520 ศาลาการ
เปรียญสรางเมื่อ พ.ศ.2509 มีกุฎีสงฆจํานวน 7 หลัง มีพระประธานในอุโบสถหลังใหมเรียก “หลวง
พอศรีเมตตา” และพระประธานในอุโบสถหลังเดิมเรียก “หลวงพอเดิม” 
   สรางข้ึนเปนวัดต้ังแตพ.ศ.2350 เดิมมีนามวา “วัดทากกโพธ์ิ” เนื่องจากมีตน
โพธิ์อยูหนาวัดและมีแมน้ําปาสักผานขนาบวัดทั้ง 2 ดาน ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 
5 เมษายน พ.ศ.2517
   ศิลปกรรมที่สะทอนความเปนชุมชนลาว คือ สิมหลังเดิม (ภาพที่ 31) ซึ่ง
ปจจุบันถูกทิ้งรางไปนานแลว เนื่องจากทางวัดไดสรางอุโบสถแบบกรุงเทพฯ สิมหลังเดิมมีขนาด
เล็กกะทัดรัด ไมมีมุขดานหนา กออิฐถือปูนอยางเรียบงาย สวนบนไมทําหลังคาซอนชั้น 

 

 13  เร่ืองเดียวกัน, 1012. 
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ภาพที่ 31 สิมวัดโพธ์ิศรีสองคร 
 
  1.3 วัดไพรสณฑศักดาราม 

.ศ.2495 

   วัดไพรสณฑศักดาราม เปนพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ต้ังอยูเลขที่ 91 
ตําบลหลมสัก อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ อาณาเขตของวัด ทิศเหนือติดกับที่ดินของนาง
วรรณทอง ไชยสุวรรณ ทิศใชติดกับซอยปริยัติธรรม ทิศตะวันออกติดกับถนนพิทักษและแมน้ําแคว
ปาสัก ทิศตะวันตกติดกับหมูบานชาวหลมสัก และถนนวจีสัตยารักษ 
   ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเปนที่ราบเอียงไปทางทิศตะวันตก ภายในบริเวณวัดรม
ร่ืนไปดวยไมยืนตนนานาพรรณพรอมทั้งไมลมลุกจํานวนมาก 
   วัดนี้เดิมช่ือวัดปา สรางเมื่อ พ.ศ.2382 พระสุริยวงศาชนสงครามภักดีวิริยกรม
พาหะ (คง) เจาเมืองหลมสักคนแรกสรางเปนวัดคูเมือง เพื่อใชเปนที่ถือน้ําพิพัฒนสัตยา จึงเปนวัด
ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรวัดหนึ่ง ตอมาไดเปล่ียนชื่อวัดปาเปนวัดอรัญญวาสี แตในป 
พ.ศ.2484 ไดเรียกชื่อใหมวาวัดปาหลมสัก คร้ันภายหลังจังหวัดหลมสัก เปล่ียนมาเปนจังหวัด
เพชรบูรณแลวจึงเปลี่ยนเปน “วัดไพรสณฑศักดาราม” เมื่อ พ
   วัดไพรสณฑศักดารามไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา พระบรมราชโองการ 
ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2505 เนื้อที่กวาง 40 เมตร ยาว 80 เมตร และไดประกอบพิธีผูกพัทธสีมา
เม่ือวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2408 ไดรับการบูรณปฏิสังขรณกอสรางวัตถุตางๆ จนกระทั่งไดรับการ
ยกฐานะวัดเปนพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2522 พระวิหาร 
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กวาง 4 เมตร ยาว 9 เมตร ครูบาธรรมเปนผูสรางเมื่อ พ.ศ.ไหนสืบไมได เปนที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปกอดวยอิฐถือปูนลงรักปดทอง พระอุโบสถ สรางแทนหลังเดิมซ่ึงชํารุดมาก มีขนาด
กวาง 15 เมตร ยาว 21 เมตร สรางเสร็จ พ.ศ.250414 
   ศิลปกรรมที่สําคัญภายในวัด (ภาพท่ี 32) ประกอบไปดวย สิมแบบอิทธิพล
รัตนโกสินทร (ภาพที่ 33) โดยมีรูปทรงที่สูงโปรงกวาสิมพื้นบาน มีมุขดานหนาและโกงค้ิววงโคง ที่
สําคัญมีคันทวยแกะสลักรูปนาคอันเปนลักษณะนิยมในสิมอีสาน ภายในสิมประดิษฐาน
พระพุทธรูปประธานแบบพื้นบานอีสาน (ภาพที่ 34)  
 

 
 
ภาพที่ 32 ภาพถายทางดาวเทียมวัดไพรสณฑศักดาราม 

w. 

                                                           

ที่มา: วัดวัดไพรสณฑศกัดาราม, เขาถงึเมื่อ 4 กรกฎาคม 2557, เขาถึงไดจาก  http://ww
google.com/earth 
 

 

 14  กองพุทธศาสนสถาน, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร, เลม 1, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
การศาสนา, 2535), 457-458. 
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ภาพที่ 33 สิมวัดไพรสณฑศักดาราม 
 

 
 
ภาพที่ 34 พระพุทธรูปประธานภายในสิมวัดไพรสณฑศักดาราม 
 



 
 

52 

  1.4 วัดศรีบุญเรือง 

.ศ.244415 

   วัดศรีบุญเรือง ต้ังอยูบานศรีบุญเรือง ตําบลหลมสัก อําเภอหลมสัก จังหวัด
เพชรบูรณ สังกัดคณะสงฆมหานิกาย สรางข้ึนเปนวัดเมื่อพ.ศ.2338 ไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา เมื่อพ
   ศิลปกรรมที่สําคัญภายในวัดประกอบดวย (ภาพที่ 35) พระอุโบสถหลังใหม 
และสิมหลังเดิม (ภาพที่ 36) โดยสิมหลังเดิม เปนสิมทรงพื้นบานที่ไมมีมุขยื่นออกมาดานหนา แตมี
ปูนปนคลายรูปหนากาลประดับอยูเหนือประตูทางเขาดานหนา รวมไปถึงจิตรกรรมแบบพื้นบานใน
ผนังสกัดดานหลังอีกดวย  
 

 
 
ภาพที่ 35 ภาพถายทางดาวเทียมสิมวัดศรีบุญเรือง 

arth 

 

                                                           

ที่มา: วัดศรีบญุเรือง, เขาถงึเมื่อ 4 กรกฎาคม 2557, เขาถึงไดจาก http://www.google.com/ 
e
 

 

 15  กองพุทธศาสนสถาน, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร, 1078. 
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ภาพที่ 36 สิมวัดศรีบุญเรือง 
 
 2. ตําบลตาลเด่ียว 

ก 
 

ต

หลัง 

                                                           

  ตําบลตาลเด่ียวจากการสํารวจพบวาวัดที่มีศิลปกรรมลาวมีเพียงวัดแหงเดียวคือ 
วัดทากกแ
  วัดทากกแก
  วัดทากกแก ต้ังอยูเลขที่ 1 บานทากกแก หมูที่ 4 ําบลตาลเด่ียว อําเภอหลมสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ สังกัดคณะสงฆมหานิกาย ทิศเหนือ ทิศใต และทิศตะวันออกติดตอกับทาง
สาธารณะ แตทิศตะวันตกติดตอกับแมน้ําปาสัก  
  พื้นที่วัดเปนที่ราบอยูริมแมน้ําปาสักทางฝงตะวันออก มีอุโบสถ สรางเมื่อ พ.ศ.
2480 กออิฐแบบโบราณ ศาลาการเปรียญ สรางเมื่อ พ.ศ.2522 กุฏิสงฆมี 3 
  วัดทากกแกสรางข้ึนเปนวัดเม่ือพ.ศ.2323 ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.
244016  ศิลปกรรมที่สําคัญภายในวัด (ภาพที่ 37) คือ พระอุโบสถหลังใหม และสิมหลังเดิม (ภาพ
ที่ 38) โดยรูปแบบที่สะทอนความเปนศิลปะลาวยอมอยูที่สิมหลังเดิม มีรูปแบบเปนสิมพื้นบานเล็ก
กะทัดรัด มีมุขหนา ประดับคันทวยปูนปนซ่ึงคาดวานาจะเปนการบูรณะซอมแซมภายหลังแลว 
ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปนหลายองค (ภาพที่ 39) ซึ่งนาจะเปนงานชางพื้นบานในสมัย
หลังเมื่อไมนานมานี้เอง 

 

 16  เร่ืองเดียวกัน, 901 
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ภาพที่ 37 ภาพถายทางดาวเทียมวัดทากกแก 

th ที่มา: วัดทากกแก, เขาถงึเมื่อ 4 กรกฎาคม 2557, เขาถึงไดจาก  http://www.google.com/ear
 

 
 
ภาพที่ 38 สิมวัดทากกแก 
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ภาพที่ 39 พระพุทธรูปภายในสิมวัดทากกแก 
 
 3. ตําบลน้ําชุน 

 

 

 (ภาพที่ 41)  

                                                           

  ตําบลน้ําชุน มีศิลปกรรมที่มี รูปแบบศิลปะลาวเพียงแหงเดียวคือ วัดราษฎร
ประดิษฐวราม 
  วัดราษฎรประดิษฐวราม
  วัดราษฎรประดิษฐวราม ต้ังอยูที่บานหินโงน หมูที่ 1 ตําบลน้ําชุน อําเภอหลมสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ สังกัดคณะสงฆมหานิกาย อาณาเขต ทิศเหนือติดตอกับถนนสาธารณะ ทิศใต
ติดตอกับเหมืองชลประทาน ทิศตะวันออกติดตอกับที่ดินของนายอม บุราช ทิศตะวันตกติดตอกับ
ที่ดินของนายแกว สุขมา 
  สรางข้ึนเปนวัดนับต้ังแตวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2482 โดยมีนายพาย เทพดวง บริจาค
ที่ดินใหเปนที่สรางวัด เนื้อที่ 3 ไรเศษ ตอมาชาวบานไดรวมใจกันซื้อเพิ่มเติมอีก 3 ไร มีพระภิกษุอยู
ประจํา 2 รูป สามเณร 6 รูป นามวัดบางคนก็เรียกวา “วัดบานหินโงน” ตามชื่อหมูบาน17

  ศิลปกรรมภายในวัดที่มีรูปแบบศิลปะลาว คือ ธาตุทรงปราสาทแบบธาตุพนม  
(ภาพที่ 40) ซึ่งดูจากตําแหนงที่ต้ังภายในวัดแลวอยูกึ่งกลางของวัด องคพระธาตุนาจะเปนประธาน
ของวัด นอกจากธาตุแลวยังมีศิลปกรรมที่นาสนใจไมนอย แตไมใชรูปแบบศิลปะลาว กลับเปน
รูปแบบศิลปะที่นาจะมีตนแบบมาจากกรุงเทพฯ นั่น คือ มณฑปที่มีรูปแบบคลายกับปราสาท
พระเทพบิดร

 

 17  เร่ืองเดียวกัน, 1036. 
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ภาพที่ 40 ธาตุทรงปราสาทแบบพระธาตุพนม ต้ังอยูกึ่งกลางวัดราษฎรประดิษฐวราม 
 

 
 
ภาพที่ 41 มณฑปจัตุรมุข วัดราษฎรประดิษฐวราม 
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 4. ตําบลบานต้ิว 

ิ 

 

ที่นี้ 

  ตําบลบานต้ิว จากการสํารวจพบวามี 2 แหง ที่มีอิทธิพลศิลปะลาวอยูดวย คือ ธาตุ
โรงเรียนขางวัดศรีภูมิ และวัดศรีภูมิ 
  4.1 ธาตุโรงเรียนขางวัดศรีภูม
   ธาตุแหงนี้ต้ังอยูภายในโรงเรียนวัดศรีภูมิ ซึ่งระหวางวัดกับโรงเรียนนั้นอยูใน
เขตร้ัวเดียวกัน ทําใหสันนิษฐานไดวา เดิมทีธาตุแหงนี้นาจะอยูภายในวัดศรีภูมิ และนาจะเปน
ส่ิงกอสรางเดิมภายในวัดศรีภูมิอีกดวย ในภายหลังอาจมีการสรางโรงเรียนเพิ่มเติม
   ธาตุแหงนี้ (ภาพที่ 42) มีรูปแบบจัดอยูในกลุมธาตุทรงปราสาทแบบพระธาตุ
พนม แตรูปแบบก็หางไกลจากพระธาตุพนมไปมากแลว ประกอบกับขนาดที่เล็กกวามาก ธาตุองค
นี้จึงนาจะเปนธาตุบรรจุอัฐิบุคคลสําคัญ จุดที่นาสนใจอยูที่สวนยอดอันเปนลักษณะที่นิยมในเขต
พื้น
 

 
 
ภาพที่ 42 ธาตุโรงเรียนขางวัดศรีภูมิ 
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  4.2 วัดศรีภูมิ  
   วัดศรีภูมิ ต้ังอยูตําบลบานต้ิว หมูที่ 3 อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ สังกัด
คณะสงฆมหานิกาย ทิศเหนือติดกับคลองหวยขอนแกน ทิศใตติดตอกับถนนสายบานต้ิว-หลมสัก 
ทิศตะวันออก ติดตอกับถนนสายบานทา ทิศตะวันตกติดตอกับที่ต้ังโรงเรียน 
   วัดศรีภูมิ เดิมชาวบานเรียกวา “วัดใหญ” สรางข้ึนเปนวัดเมื่อประมาณ พ.ศ.
2231 ซึ่งชาวบานต้ิวเดิมอพยพมาจากหลวงพระบาง ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพ.ศ.2370 

แหงนี้ 

   ศิลปกรรมภายในวัด (ภาพท่ี 43) ที่สําคัญ คือ พระอุโบสถประธาน (ภาพที่ 
44) และธาตุทรงบัวเหล่ียมเพิ่มมุม (ภาพที่ 45) โดยทําเพิ่มมุมต้ังแตสวนฐานจนถึงสวนยอด ธาตุ
ทรงบัวเหล่ียมนี้เองที่แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลศิลปะลาว ณ วัด
 

 
 
ภาพที่ 43 ภาพถายทางดาวเทียมวัดศรีภูมิ 

h ที่มา: วัดศรภีมูิ, เขาถึงเมื่อ 4 กรกฎาคม 2557, เขาถงึไดจาก http://www.google.com/eart
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ภาพที่ 44 อุโบสถประธานวัดศรีภูมิ 
 

 
 
ภาพที่ 45 ธาตุทรงบัวเหล่ียมเพิ่มมุม วัดศรีภูมิ 
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 5. ตําบลบานโสก 

 

 

  ตําบลบานโสกมีวัดศรีษะเกตุเพียงแหงเดียวที่มีรูปแบบศิลปกรรมลาว 
  5.1 วัดศรีษะเกตุ
   วัดศรีษะเกตุ สรางข้ึนเปนวัดนับต้ังแตประมาณ พ.ศ. 2388 ชาวบานนิยมเรยีก 
“วัดบานโสก” ตามชื่อหมูบาน ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาในราว พ.ศ. 2400 มีพระภิกษุอยูจํา
พรรษา 8 รูป สามเณร 15 รูป ทางวัดไดเปดสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ. 251718

   ศิลปกรรมที่สําคัญภายในวัด (ภาพที่ 46) ไดแก พระอุโบสถหลังใหม สิมแบบ
อิทธิพลรัตนโกสินทร (ภาพที่ 47) โดยเปนสิมทรงสูง มีมุขดานหนา งานประดับตกแตงสีหลายแหง 
มีกาบติดอยูในสวนของมุมดานลางสิมทั้งส่ีดาน (ภาพที่ 48) อันเปนลักษณะประการหน่ึงในศิลปะ
ลาวเชนกัน ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปแบบพื้นบานแลว (ภาพที่ 49)  
 

 
 
ภาพที่ 46 ภาพถายทางดาวเทียมสิมวัดศรีษะเกตุ 

th 

                                                           

ที่มา: วัดศรีษะเกตุ, เขาถึงเมื่อ 4 กรกฎาคม 2557, เขาถึงไดจาก http://www.google.com/ear
 

 

 18  เร่ืองเดียวกัน, 1187. 
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ภาพที่ 47 สิมวัดศรีษะเกตุ 
 

 
 
ภาพที่ 48 กาบประดับที่มุมทั้ง 4 ดาน 
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ภาพที่ 49 พระพุทธรูปภายในสิมวัดศรีษะเกตุ 
 
 6. ตําบลบานหวาย  

ิชัย 

รณะ 
 

                                                           

  ตําบลบานหวายพบวัดที่มีศิลปกรรมลาวอยู 3 แหงคือ วัดตูมคํามณี วัดโพนชัย 
และวัดศรีว
  6.1 วัดตูมคํามณี  
   วัดตูมคํามณี ต้ังอยูเลขที่ 107 บานหวาย อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 
สังกัดคณะสงฆมหานิกาย พื้นที่วัดเปนที่ราบอยูกลางหมูบาน ทิศเหนือติดกับถนนสายตาลเด่ียว-
บานต้ิว ทิศใตติดตอกับทางสาธารณะ ทิศตะวันออกติดตอกับทางสาธารณะ และทิศตะวันตก
ติดตอกับทางสาธา

19   วัดตูมคํามณี ชาวบานเรียกส้ันๆ วา “วัดตูม” สรางข้ึนเปนวัดเม่ือ พ.ศ.2216
   ศิลปกรรมสําคัญภายในวัด คือ พระอุโบสถประธานวัด (ภาพที่ 50) และธาตุ
ทรงบัวแปดเหล่ียม (ภาพที่ 51) ต้ังอยูดานหนาของอุโบสถ ซึ่งธาตุประเภทนี้พบไดแพรหลายใน
ศิลปะลาว-อีสาน  
 

 

 19  เร่ืองเดียวกัน, 890. 
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ภาพที่ 50 พระอุโบสถประธานวัด 
 

 
 
ภาพที่ 51 ธาตุทรงบัวแปดเหล่ียม วัดตูมคํามณี 
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  6.2 วัดโพนชัย 
   ธาตุวัดโพนชัย (ภาพที่ 52) ต้ังอยูตําบลบานหวาย อําเภอหลมสัก ประวัติของ
องคธาตุคอนคางนาสนใจแปลกพิสดารอยางมาก ชาวบานมีความเชื่อกันวา เปนธาตุเกาแกที่สราง
เพื่อเปนอนุสรณแกพระนางสิงขรมหาเทวี พระมเหสีของพอขุนผาเมือง เจาเมืองราด มีการพบ
ขาวสารดําที่พื้นดินใกลเจดียพระนางสิงขรมหาเทวี (ธาตุวัดโพนชัยในปจจุบัน) กระจัดกระจาย
เกล่ือนกลาดอยูในพื้นดิน เมื่อฝนตกหนักชะลางผิวหนาดินออก ขาวสารดําก็จะโผลข้ึนมา ลักษณะ
คลายเมล็ดขาวสารแตมีสีดํา  
   ตํานานเลาตอๆ กันมาวา ขาวสารดํานี้เปนขาวสารในทองพระคลังของเมือง
ราดเก็บไวบริโภค เมื่อพระนางสิงขรมหาเทวี ซึ่งเปนธิดากษัตริยขอม และเปนมเหสีของพอขุนผา
เมือง เผาเมืองราดไฟไดไหมคลังเก็บขาวสารจนไหมดําเกรียม หลนกระจัดกระจาย เนื่องจากไม
พอใจที่พอขุนผาเมืองยกทัพไปขับไลพวกขอม ตอมาจึงถูกดินถมจมอยู ขาวสารดํานี้มีมาอยูแตเดิม 
ในสมัยสุโขทัยพอขุนผา ทรงนับถือวาเปนของศักด์ิสิทธิ์ เมื่อจะออกศึกสงครามคร้ังใด ก็จะทรงนํา
ขาวสารดํามาปลุกเสก โปรยหวานเปนสิริมงคลแกกองทัพ และใชเปนวัตถุของขลังในการรบ 
เร่ืองราวดังกลาวทําใหเปนที่มาของคําวา “ธาตุขาวสารดํา”20 
 

  

ภาพที่ 52 ธาตุวัดโพนชัย 

                                                            

 20  ดิเรก  ถึงฝง, พอขุนผาเมือง: วีรกษัตริยนอกประวัติศาสตรเมืองราด-เพชรบูรณ 

พระผูสรางชาติไทย (กรุงเทพฯ: วงพิมพ, 2546), 33. 
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  6.3 ธาตุวัดศรีวิชัย 

ัง 

  

วกว

   วัดศรีวิชัย ต้ังอยูเลขที่ 40 บานหวาย หมูที่ 4 ตําบลบานโสก อําเภอหลมสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ สังกัดคณะสงฆมหานิกาย  
   พื้นที่ต้ังวัดเปนที่ราบลุม อาคารเสนาสนะตางๆมี อุโบสถ สราง พ.ศ. 2521 
ศาลาการเปรียญ สราง พ.ศ. 2518 กุฎีสงฆ จํานวน 2 หล
   วัดศรีวิชัย ชาวบานเรียก “วัดบานหวายใต” ตามชื่อบาน สรางข้ึนเปนวัด
นับต้ังแตประมาณ พ.ศ. 2166 ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาในราว พ.ศ. 234921

   ศิลปกรรมสําคัญภายในวัดคือ พระอุโบสถหลังใหญ (ภาพที่ 53) และอุโบสถ
หลังเล็ก (ภาพที่ 54) โดยมีธาตุต้ังอยูดานหลังอุโบสถหลังเล็กในแนวแกนทิศเดียวกัน ธาตุวัดศรี
วิชัย (ภาพที่ 55) มีรูปแบบเปนธาตุทรงบัวเหล่ียม ซึ่งมีตนแบบมาจากพระธาตุศรีสองรัก อําเภอ
ดานซาย จังหวัดเลย แตธาตุวัดศรีวิชัยจะมีบัวเหล่ียมที่ผอมเพรีย า นอกจากนี้ภายในอุโบสถยัง
ประดิษฐานพระพุทธรูปแบบพื้นบานอีกดวย (ภาพที่ 56)  
 

 
 
ภาพที่ 53 พระอุโบสถหลังใหญ 
 

                                                            

 21  กองพุทธศาสนสถาน, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร, 1085. 
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ภาพที่ 54 อุโบสถหลังเล็กและธาตุที่ต้ังอยูในแนวแกนทิศเดียวกัน 
 

 
 
ภาพที่ 55 ธาตุวัดศรีวิชัย 
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ภาพที่ 56 พระพุทธรูปภายในอุโบสถหลังเล็ก 
 
 7. ตําบลฝายนาแซง 

ู 
 

 

                                                           

  ตําบลฝายนาแซง มีวัดขามเรียงเพียงแหงเดียวที่มีศิลปกรรมลาวปรากฏอย
  วัดขามเรียง
  วัดขามเรียง ต้ังอยูที่บานบึงใต หมูที่ 2 ตําบยลฝายนาแซง อําเภอหลมสัก จังหวัด
เพชรบูรณ สังกัดคณะสงฆมหานิกาย ไดสรางข้ึนเปนวัดนับต้ังแตประมาณ พ.ศ. 2350 ไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 249722

  ศิลปกรรมที่สําคัญภายในวัดคือ สิมพื้นบานแบบมีมุขดานหนา (ภาพที่ 57) หลังคา
ทรงจ่ัวไมซอนช้ัน มีคันทวยรูปนาคประดับ แตเปนคันทวยแบบปูนปน ภายในประดิษฐาน
พระพุทธรูปพื้นบาน (ภาพที่ 58)  
 

 

 22 เร่ืองเดียวกัน, 852. 
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ภาพที่ 57 สิมวัดขามเรียง 
 

 
 
ภาพที่ 58 พระพุทธรูปวัดขามเรียง 
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 8. ตําบลลานบา 
 

 

  ตําบลลานบา มีวัดราชธานีเพียงแหงเดียวที่ปรากฏศิลปกรรมลาว
  วัดราชธานี 
  วัดราชธานี ต้ังอยูเลขที่ 191 บานลานบา หมูที่ 6 ตําบลลานบา อําเภอหลมสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ สังกัดคณะสงฆมหานิกาย ทิศเหนือติดตอกับที่ดินของชาวบาน ทิศใตเชนกัน ทิศ
ตะวันออกติดตอกับแมน้ําปาสัก ทิศตะวันตกติดตอกับถนน ร.พ.ช. 
  สรางข้ึนเปนวัดเมื่อพ.ศ.2323 ชาวบานเรียก “วัดลานบา” ตามชื่อหมูบาน มีพระ
อุโบสถ ศาลาการเปรียญและกุฏิสงฆ 2 หลัง ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.251623

  ศิลปกรรมที่สําคัญของวัดคือ พระอุโบสถหลังใหม และสิมหลังเกา (ภาพที่ 59) โดย
สิมหลังเกามีรูปแบบคลายกับสิมแบบพื้นบาน แตจะแตกตางออกไปในสวนเคร่ืองบนที่มีการทํา
หลังคาขนาดเล็กๆ เปนเทิบซอนชั้น (ภาพที่ 60) ชวนใหนึกถึงสิมทรงเชียงขวาง ทีน่ยิมทาํชัน้หลังคา
เทิบซอนกัน24 
 

 
 
ภาพที่ 59 สิมวัดราชธานี 
 

                                                            

 23  เร่ืองเดียวกัน, 1032. 
 24  วรลัญจก  บุณยสุรัตน, ชื่นชมสถาปตย วัดในหลวงพระบาง, พิมพคร้ังที่ 2 
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548), 49. 
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ภาพที่ 60 สวนบนสิมวัดราชธานี 
 
 9. ตําบลหนองไขว 

 
 

ระลาด 

 

                                                           

  ตําบลหนองไขว มีวัดสวางอารมณเพียงแหงเดียวที่พบศิลปกรรมลาว
  วัดสวางอารมณ
  วัดสวางอารมณ ต้ังอยูเลขที่ 35 บานดงขอย หมูที่ 1 ตําบลหนองไขว อําเภอหลม
สัก จังหวัดเพชรบูรณ สังกัดคณะสงฆมหานิกาย อาณาเขต ทิศเหนือติดตอกับถนนเชิดบุญชาติ 
ทิศใตติดตอทางสาธารณะ ทิศตะวันออกติดตอกับถนนเขาหมูบาน ทิศตะวันตกติดตอกับที่นาของ
นายป
  ไดสรางข้ึนเปนวัดนับต้ังแตวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2430 ประชาชนนิยมเรีกวา “วัด
ดงขอย” ตามชื่อของหมูบาน โดยมีนายหอม หอมตา เปนผูบริจาคที่ดินใหเปนที่สรางวัด เสนาสนะ
ตางๆมี อุโบสถ ศาลาการเปรียญ และกุฎีสงฆ จํานวน 2 หลัง วัดนี้ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
วันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 249725

  ศิลปกรรมที่สําคัญของวัด (ภาพที่ 61) คือ สิมแบบอิทธิพลรัตนโกสินทร (ภาพที่ 62) 
มีลักษณะเปนสิมทรงสูง มีมุขดานหนา สวนหลังคาทําซอนช้ันกัน ประดับดวยนาคสะดุงแบบภาค
กลาง ดานในสิมประดิษฐานพระพุทธรูปแบบพื้นบานมากแลว (ภาพที่ 63)  

 

 25  กองพุทธศาสนสถาน, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร, 1112. 
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ภาพที่ 61 ภาพถายจากดาวเทียม วัดสวางอารมณ 

/ ที่มา: วัดสวางอารมณ, เขาถึงเมื่อ 4 กรกฎาคม 2557, เขาถึงไดจาก http://www.google.com
earth 
 

 
 
ภาพที่ 62 สิมวัดสวางอารมณ 
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ภาพที่ 63 พระพุทธรูปภายในสิมวัดสวางอารมณ 
 
 10. ตําบลหวยไร 

 

ูบาน 

รไม 

6 

                                                           

  ตําบลหวยไร จากการสํารวจพบวัดโฆษาเพียงแหงเดียวที่เปนงานศิลปกรรมลาว
  วัดโฆษา 
  วัดโฆษา ต้ังอยูเลขที่ 191 บานทาชาง หมูที่ 2 ตําบลหวยไร อําเภอหลมสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ สังกัดคณะสงฆมหานิกาย อาณาเขต ทิศเหนือติดตอกับคลองปากหวยขอนแกน 
ทิศใตติดตอกับถนนเขาหมูบาน ทิศตะวันออกติดตอกับที่ต้ังโรงเรียน ทิศตะวันตกติดตอกับหม
  พื้นที่ต้ังวัดเปนที่ราบลุม อาคารเสนาสนะตางๆมี อุโบสถกวาง 7 เมตร ยาว 10 
เมตร ศาลาการเปรียญกวาง 12 เมตร ยาว 26 เมตร สรางดวยไม พ.ศ.2519 กุฎีสงฆจํานวน 1 
หลัง เปนอาคา
  วัดโฆษา ชาวบานเรียกวา “วัดทาชาง” ตามชื่อบาน ไดสรางข้ึนเปนวัดนับต้ังแต
ประมาณ พ.ศ. 2263 ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาในราว พ.ศ. 24272

 

  26 เร่ืองเดียวกัน, 867. 
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  ศิลปกรรมที่สําคัญของวัดคือ สิมที่มีรูปแบบอิทธิพลรัตนโกสินทร (ภาพที่ 64-66) 
อยางไรก็ตามยังพบลักษณะของงานชางญวนอยูดวย เชน การทําเสาหลอกรองรับน้ําหนกัดวยผนงั 
แตยังคงประดับคันทวยปูนปนอยูดวย และการเจาะชองที่ผนังสกัดดานหลัง สวนดานในประดิษฐาน
พระพุทธรูปแบบพื้นบาน (ภาพที่ 67)  

 

 

 
ภาพที่ 64 ดานหนาสิมวัดโฆษา 
 

 
 
ภาพที่ 65 ดานขางสิมวัดโฆษา มีการประดับเสาหลอก  
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ภาพที่ 66 การเจาะชองส่ีเหล่ียมที่ผนังสกัดดานหลัง 
 

 
 
ภาพที่ 67 พระพุทธรูปภายในสิมวัดโฆษา 
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 กลาวโดยสรุป ศิลปกรรมที่พบในเขตอําเภอหลมสักและหลมเกา สามารถสะทอน
ความเปนชาติพันธุลาวในพื้นที่แหงนี้ไดเปนอยางดี และยังสะทอนใหเห็นของอัตลักษณเฉพาะของ
ตนในรูปแบบงานชางบางประการอยูเชนกัน ซึ่งถือไดวาเปนหลักฐานที่จะชวยวิเคราะหความ
เปนมาของกลุมคนในเขตพื้นที่นี้ไดในระดับหนึ่ง  
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บทที่ 4 
 

วิเคราะหรปูแบบศิลปกรรมลาวในอําเภอหลมสักและหลมเกา 
 

 วัดในเขตอําเภอหลมสักและหลมเกามีมากมายหลายแหง ซึ่งจากการสํารวจของผูวิจัย
พบวาวัดหลายแหงถูกบูรณะใหมหมดทั้งวัดแลว รูปแบบศิลปกรรมเดิมจึงเหลืออยูไมมากนัก 
ตามที่ไดกลาวถึงในบทที่ 3 แลว 
 ในสวนนี้จะเปนบทวิเคราะหรูปแบบศิลปกรรมเทาที่เหลืออยูในเขตอําเภอหลมสักและ
หลมเกา เพื่อหาอัตลักษณของงานชางลาวภายในเขตพื้นที่แหงนี้ รวมไปถึงชวยกําหนดอายุ
โบราณสถานและโบราณวัตถุ เพื่อจะนําไปสูบทสรุปของความเปนมาชุมชนชาวหลม 
 โดยการวิเคราะหศิลปกรรมแบงออกเปน 3 สวนหลัก คือ ธาตุ สิม และจิตรกรรม 
 

ธาตุ (เจดีย) 
 
 ธาตุคือ “เจดีย” ที่ใชเรียกสถาปตยกรรมที่บรรจุอัฐิของผูลวงลับ แตชาวลาวริมสองฝง
โขง รวมไปถึงชาวลานนาจะเรียกเจดียวา “ธาตุ (ทาด)” หมายถึง ส่ิงที่ระลึกรวมของอัฐิ มาจากคํา
วา “ธาตุเจดีย” หมายถึง อนุสาวรียที่บรรจุอัฐิของคน1 ซึ่งจะเห็นไดวาแมคําเรียกจะตางกัน แตใน
เชิงความหมายแลวนั้นไมแตกตางกันแตอยางใด ในการศึกษาคร้ังนี้จึงขอเรียกสถาปตยกรรม
ประเภทนี้วา “ธาตุ” เพื่อความเขาใจไดงาย ส้ัน กระชับที่สุด 
 ธาตุ เปนสถาปตยกรรมที่สําคัญของชุมชนชาวลาว-อีสาน เพราะนอกจากเปนโบราณ
สถานที่เคารพบูชาของชุมชนแลว ยังเปนศิลปกรรมที่สะทอนใหเห็นถึงความเปนชาติพันธุในชุมชน
แหงนั้น จากการสํารวจของผูวิจัยไดพบธาตุที่มีอิทธิพลของศิลปะลาวกระจายอยูทั่วชุมชนในเขต
อําเภอหลมสักและหลมเกา ซึ่งธาตุเหลานี้แมจะมีรูปแบบแตกตางกัน แตยังแสดงออกถึงรูปแบบ
ศิลปะลาว การวิเคราะหกําหนดอายุรูปแบบธาตุในชุมชนแหงนี้ จะชวยใหทราบอายุสมัยของชุมชน
ชาวหลมสักและหลมเกามากข้ึน นอกจากนี้ยังชวยใหเขาใจถึงรูปแบบงานชางในอําเภอหลมสัก
และหลมเกาดวยเชนกัน 

 

 1 ลึก สิงคําตัน, “สถาปตยกรรมในเมืองหลวงพระบาง,” อางถึงใน จิรศักด์ิ เดชวงญา, 
ความสัมพันธระหวางลานนา ลานชาง: กรณีศึกษาศิลปกรรมในเมืองเชียงใหมและหลวง
พระบาง (เชียงใหม: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2544), 32. 
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 การศึกษาวิเคราะหธาตุในเขตพื้นที่อําเภอหลมสักและหลมเกา จะแยกวิเคราะหเปน
กลุมรูปแบบของธาตุในแตละประเภท โดยแบงออกเปน 
 1. ธาตุทรงบัวเหล่ียม 
 2. ธาตุทรงบัวหลายเหล่ียม 
 3. ธาตุทรงบัวเหล่ียมเพิ่มมุม 
 4. ธาตุทรงปราสาทยอดกลุมพระธาตุพนม 
 
กลุมธาตุทรงบัวเหลี่ยม 
 ธาตุประเภทนี้ ถือไดวาเปน “เอกลักษณ” ของศิลปะลาว เนื่องจากเปนรูปแบบที่นิยม
อยางแพรหลายในวัฒนธรรมลาวริมสองฝงโขงนับต้ังแตตนพุทธศตวรรษที่ 22 จนถึงปจจุบัน 
 ธาตุทรงบัวเหลี่ยม  
 ในศิลปะลาวเรียกวา “หัวน้ําเตา” หรือ “แบบหมากปลี”2 แตมีนักวิชาการบางทาน
นําเสนอวาควรเรียกวา “เจดียทรงระฆังที่มีองคระฆังในผังส่ีเหล่ียม” หรือจะเรียกวา “เจดียทรง
ระฆังส่ีเหล่ียม” ก็ยอมได3 หรืออาจเรียกไดอีกแบบวา “เจดียทรงดอกบัวเหล่ียม”4 อยางไรก็ตามใน
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้จะขอเรียก “ธาตุทรงบัวเหล่ียม” เนื่องจากการใชคําวา “ธาตุ” นาจะบงบอกถึง
จุดมุงหมายในการศึกษาเร่ืองชาติพันธุลาวไดดีที่สุด และการใชรวมกับคําวา “ทรงบัวเหล่ียม” 
นาจะส้ัน กระชับ ตรงประเด็นไดดี  
 ธาตุทรงบัวเหล่ียม มีลักษณะเดน คือ มีสวนขององคระฆังเปนส่ีเหล่ียมอันเปนเอกลักษณ
ของธาตุประเภทนี้นับต้ังแต พระธาตุศรีสองรัก อําเภอดานซาย จังหวัดเลย (ภาพที่ 68) ที่มีจารึก
ระบุการสรางในพ.ศ.21035 จนถึงปจจุบันก็ยังคงนิยมทําองคระฆังเปนส่ีเหล่ียมอยูเชนกัน รูปแบบ
โดยรวมของพระธาตุประเภทนี้ คือ6 

                                                            

 2 เร่ืองเดียวกัน, 32. 
 3 ศักด์ิชัย สายสิงห, เจดีย พระพุทธรูป ฮูปแตม สิม ศิลปะลาวและอีสาน (กรุงเทพฯ: 
มิวเซียมเพรส, 2555), 63. 
 4 สงวน รอดบุญ, พุทธศิลปลาว, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ: สายธาร, 2545), 143. 
 5 กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย, เลม 5 (กรุงเทพฯ: หอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร, 
2529), 284. 
 6 รูปแบบที่นํามาเสนอตอไปนี้ คือ รูปแบบของพระธาตุศรีสองรัก ที่คาดกันวาเปน
ตนแบบใหกับธาตุทรงบัวเหล่ียมทั่วทั้งริมสองฝงโขง ดังนั้นรูปแบบดังกลาวมิใชรูปแบบที่ตายตัว
และครอบคลุมธาตุทรงบัวเหล่ียมทั่วทั้งวัฒนธรรมลาว-อีสาน ตองดูในบริบทของกาลเวลา ชุมชน 
และอิทธิพลภายนอกในขณะนั้นที่จะสงผลตอรูปแบบธาตุดวย 
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 สวนฐาน เร่ิมตนดวยฐานเขียง 2-3 ชั้น ตอเนื่องดวยบัวคว่ําที่รองรับลูกแกวกลม (บาง
แหงเปนขาสิงห) ตอดวยชุดฐานบัวลูกแกวอกไกที่มีทองไมคอนขางแคบ ตอจากบัวหงายของฐาน
บัวลูกแกวอกไกจะมีเสนลวดเสนเล็ก ๆ ค่ันกลาง โดยไมมีหนากระดานค่ัน ตอดวยบัวคว่ําขนาด
ใหญกวาบัวหงาย ปลายของฐานบัวคว่ําดังกลาวสะบัดข้ึนเล็กนอย เรียกกันวา “บัวงอน” อันเปน
เอกลักษณเดนในงานชางลาว-ลานชาง 
 

 
 
ภาพที่ 68 พระธาตุศรีสองรัก อําเภอดานซาย จังหวัดเลย 
 
 สวนกลาง องคระฆังจะอยูในผังส่ีเหล่ียมอวบอวน แตจะคอย ๆ สอบเพรียวข้ึนเร่ือย ๆ 
จนถึงสวนปลายองคระฆัง ดูแลวคลายดอกบัว ตรงมุมทั้งส่ีขององคระฆังสี่เหลี่ยมประดับปูนปน
รูปกลีบบัว 
 สวนยอด สวนบัลลังกเปนชุดฐานบัวลูกแกวอกไกเล็ก ๆ ในผังส่ีเหล่ียมลอไปกับองค
ระฆัง เชนเดียวกับสวนปลีและปลองไฉน 
 ธาตุทรงบัวเหล่ียม จากการสํารวจของผูวิจัยในอําเภอหลมสักและหลมเกา พบหลักฐาน
ที่แนชัดวาเปนธาตุทรงบัวเหลี่ยม คือ ธาตุวัดศรีวิชัย และธาตุวัดโพนชัย 
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 1. ธาตุวัดศรีวิชัย ตําบลบานหวาย อําเภอหลมสัก 
  ธาตุวัดศรีวิชัย (ภาพที่ 69 และลายเสนที่ 1) เปนธาตุทรงบัวเหล่ียม ที่พบไดไมมาก
นักในอําเภอหลมสักและหลมเกา โดยรูปแบบนาจะไดรับแรงบันดาลใจจากพระธาตุศรีสองรัก 
ซึ่งเปนพระธาตุศักด์ิสิทธิ์คูบานคูเมืองชาวอีสานนับต้ังแต พ.ศ.21037 จนถึงปจจุบันชางชาวลาว-
อีสานก็ยังนิยมถอดแบบพระธาตุศรีสองรักมาสรางในชุมชนของตนอยูเชนกัน  
 

 
 
ภาพที่ 69 ธาตุวัดศรีวิชัยต้ังอยูในแกนทิศเดียวกับสิม 
 
  อยางไรก็ตาม รูปแบบธาตุวัดศรีวิชัยถือไดวาปรับเปลี่ยนจากพระธาตุศรีสองรักไป
บางแลว ซึ่งสามารถวิเคราะหรูปแบบเฉพาะสวนได ดังนี้ 
  สวนฐาน (ภาพที่ 70) หากพิจารณาฐานในระยะแรกของธาตุทรงบัวเหล่ียมกลุม
พระธาตุศรีสองรักแลว จะพบวามีรูปแบบเปนชุดฐานบัวลูกแกวอกไกที่มีสวนบัวคว่ํา-บัวหงาย
ยืดสูงมาก โดยเฉพาะสวนบัวคว่ําขนาดใหญถือไดวาเปนเอกลักษณในศิลปะลาว-อีสาน8 สวนฐาน
ธาตุวัดโพนชัยแมบางสวนจะพังทลาย แตพอสันนิษฐานไดวาเปนฐานเขียงที่เรียงซอนชั้นกัน 2-
3 ชั้น แมจะเปนระเบียบทั่วไปของกลุมธาตุทรงบัวเหลี่ยม แตชวยทําใหทราบไดวาธาตุองคนี้อยู

                                                            

 7 กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย, 284. 
 8 ศักด์ิชัย สายสิงห, เจดีย พระพุทธรูป ฮูปแตม สิม ศิลปะลาวและอีสาน, 64. 
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ในผังส่ีเหล่ียม เพราะหากสวนฐานอยูในผังหลายเหล่ียมยอมเปนกลุมธาตุที่เกิดข้ึนในสมยัหลังจาก
พระธาตุศรีสองรักแลว9 จะเห็นไดวาชุดฐานของธาตุวัดศรีวิชัยไดลดทอนระเบียบบางสวนของ
พระธาตุทรงบัวเหล่ียม เหลือแตเพียงฐานเขียงและบัวคว่ําขนาดใหญคาดลูกแกวอกไก อีกทั้งยัง
สวนฐานยังอยูในผังไมเพิ่มมุมถือไดวาเปนการคลี่คลายใหเรียบงายกวาพระธาตุศรีสองรัก ดังเชน 
ธาตุวัดสาวสุวรรณ อําเภอเวียงคุก จังหวัดหนองคาย (ภาพที่ 71) ที่นาจะมีอายุอยูใกลเคียงหรือ
หลังพระธาตุศรีสองรักเพียงเล็กนอย10 การลดทอนรูปแบบทําใหสันนิษฐานไดวานาจะเปนชวง
สมัยหลังพระธาตุศรีสองรักตนพุทธศตวรรษที่ 22 ที่บรรดาชางเร่ิมถอดแบบจากพระธาตุศรีสองรัก   
แลวปรับเปล่ียนรูปแบบบางประการ 
 

 
 
ลายเสนที่ 1  ธาตุวัดศรีวิชัย 

                                                            

 9 เร่ืองเดียวกัน, 98. 
 10 เร่ืองเดียวกัน, 71. 
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ภาพที่ 70 สวนฐานธาตุวัดศรีวิชัย 
 

 
 
ภาพที่ 71 ธาตุวัดสาวสุวรรณ บานเวียงคุก อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
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  สวนกลาง (ภาพที่ 72) หากพิจารณาสวนองคระฆังบัวเหล่ียมของตนแบบดังเชน
พระธาตุศรีสองรักจะเปนทรงบัวเหล่ียมแบบปอมอวนตรงโคน แตธาตุในชวงเวลาที่ใกลเคียงกัน
อยางธาตุวัดโพนชัย อําเภอดานซาย จังหวัดเลย (ภาพที่ 73) จะมีองคระฆังบัวเหล่ียมที่ดูผอม
เพรียวกวา ซึ่งถูกกําหนดอายุไวในชวงระยะเวลาเดียวกันหรือหลังพระธาตุศรีสองรักเล็กนอย11 เมือ่
พิจารณาองคระฆังธาตุวัดศรีวิชัยเปรียบเทียบกับพระธาตุศรีสองรักและธาตุวัดโพนชัย พบวาองค
ระฆังธาตุวัดศรีวิชัยมีรูปทรงที่ผอมเพรียวเชนเดียวกับธาตุวัดโพนชัย (จังหวัดเลย) แตรูปทรงไม
คลายกันมาก ธาตุวัดศรีวิชัยยังมีลักษณะเฉพาะถิ่นอยูบางเล็กนอย อยางไรก็ตามยอมสามารถจัด
ไดวาเปนธาตุทรงบัวเหล่ียมที่มีพัฒนาการหลังพระธาตุศรีสองรักแลวเชนกัน 
 

 
 

 

ภาพที่ 72 สวนกลางและสวนยอด ภาพที่ 73 ธาตุวัดโพนชัย อําเภอดานซาย  
 ธาตุวัดศรีวิชัย  จังหวัดเลย 
  
 
 

 

                                                            

 11 เร่ืองเดียวกัน. 



 
 

83 

  สวนยอด (ภาพที่ 74) รูปแบบโดยท่ัวไปแลวสวนยอดของธาตุทรงบัวเหล่ียมจะ
เริ่มตนที่บัลลังกบัวคว่ํา-หงายในผังสี่เหลี่ยม คาดลูกแกวอกไก ตอดวยปลองไฉนและปลีทําเปน
ทรงส่ีเหล่ียมสูงเรียวข้ึนไปจนถึงยอด12 แตสวนยอดของธาตุวัดศรีวิชัยมีรูปแบบที่แตกตางออกไป   
มีลักษณะคลายบัวเหล่ียมซอนช้ันตอจากสวนองคระฆังแตคอนขางไมสมสวน คือแลดูปอม ไม
เพรียวสอบตอเนื่องดังเชนองคอ่ืน ๆ ทั่วไป และตรงสวนยอดบนสุดมีกลีบบัวปูนปนประดับดวย 
ลักษณะเชนนี้พบไมมากนักในกลุมธาตุทรงบัวเหล่ียม ซึ่งสวนยอดที่แลดูไมสัมพันธนี้สันนิษฐานได
วานาจะเปนงานชางพื้นบาน หรืออีกความเปนไปไดคือการซอมแซมเพิ่มเติมในสมัยหลัง  
 

 
 
ภาพที่ 74 สวนยอดธาตุวัดศรีวิชัย 
 
  ธาตุวัดศรีวิชัยตั้งอยูดานหลังสิมหลังใหมซึ่งตัวสิมนาจะไดรับการบูรณครั้งใหญ
ไปแลว หรืออาจเปนการทุบทิ้งแลวสรางใหมดังเชนที่พบไดบอยในเขตพื้นที่นี้ แตประเด็นสําคัญอยู
ที่วัดศรีวิชัยวางแผนผังใหธาตุอยูในแกนเดียวกันกับสิม ซึ่งนั่นหมายถึงการแสดงนัยยะที่ธาตุ คือ 
พระบรมสารีริกธาตุ เพราะหากเปนธาตุทรงบัวเหล่ียมในสมัยหลังมักจะนิยมสรางเปนธาตุราย
ภายในวัด หรือหากวางไวดานหลังสิมจะไมวางไปในแกนทิศเดียวกัน เนื่องจากหากเปนธาตุจําลอง
เพื่อบรรจุอัฐิเจาอาวาส หรือผูใหญที่ชุมชนนั้น ๆ ใหความเคารพ ตําแหนงของธาตุบรรจุอัฐิจึงไม
ตรงกับแนวแกนของพระพุทธรูปประธานในสิม13  

                                                            

 12 เร่ืองเดียวกัน, 64. 
 13 เร่ืองเดียวกัน, 67. 
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  ดังนั้น จากการวิเคราะหรูปแบบธาตุวัดศรีวิชัย เปนธาตุทรงบัวเหลี่ยมกลุมพระ
ธาตุศรีสองรัก ซึ่งถือไดวาเปนรูปแบบที่นิยมในศิลปะลาว-อีสาน และพบไดนอยมากในเขตอําเภอ
หลมสักและหลมเกา รูปแบบดังกลาวมีการลดทอนระเบียบฐานบางสวน ประกอบกับการทําองค
ระฆังบัวเหล่ียมที่ดูสอบเพรียวเมื่อเปรียบเทียบกับธาตุตนแบบอยางพระธาตุศรีสองรัก อายุสมัย
ของธาตุองคนี้จึงนาจะอยูในชวงหลังจากพระธาตุศรีสองรักเล็กนอย และหากพิจารณาจากประวัติ
วัดศรีวิชัยที่มีอายุอยูในพ.ศ.216614 เปนไปไดวาองคธาตุนาจะมีอายุในชวงแรกสรางวัด ในราว
ปลายพุทธศตวรรษที่ 22- พุทธศตวรรษที่ 23 เนื่องจากหลังจากนี้ในชวงพุทธศตวรรษที่ 24-25 ธาตุ
ทรงบัวเหลี่ยมจะมีพัฒนาการทางรูปแบบที่แตกตางออกไปโดยจะมีฐานที่ยืดสูง สงผลถึงองค
ระฆังบัวเหล่ียมที่เล็กลงมาก ดังเชน ธาตุราย วัดเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง (ภาพที 75) กลุม
ธาตุรายเหลานี้โดยทั่วไปตําแหนงจะกระจัดกระจายไมเปนระเบียบ แตกตางจากธาตุวัดศรีวิชัยที่
คงจะเปนธาตุองคสําคัญไมนอย เนื่องจากตําแหนงที่ต้ังอยูในแกนทิศเดียวกับสิม เชนเดียวกับพระ
ธาตุศรีสองรักและธาตุวัดโพนชัย (จังหวัดเลย)  
 

 
 
ภาพที่ 75 ธาตุราย วัดเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง 
 2. ธาตุวัดโพนชัย (ภาพที่ 76 และลายเสนที่ 2)  
                                                            

 14 อางถึงใน กองพุทธศาสนสถาน, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร, เลม 6 (กรุงเทพฯ: 
การศาสนา, 2535), 1085. 



 
 

85 

  วัดโพนชัย ต้ังอยูที่หมู 1 บานหวยโปรง ตําบลบานหวาย อําเภอหลมสัก ต้ังข้ึนเมื่อ
พ.ศ. 2480 และไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ 25 มีนาคม พ.ศ.2537 มีการบูรณะและ
พัฒนามาเปนลําดับ ภายในวัดมีสถาปตยกรรมที่สําคัญคือ “พระธาตุวัดโพนชัย” ตามประวัติศาสตร
ทองถิ่นเชื่อกันวาเปน “พระธาตุเจดียพระนางสิงขรเทวี” สรางเพื่อเปนอนุสรณแดพระนางสิงขร
มหาเทวี ผูซึ่งเปนพระมเหสีของพอขุนผาเมือง15  
 

  
  
ภาพที่ 76 ธาตุวัดโพนชัย  ลายเสนที่ 2  ธาตุวัดโพนชัย 
 
  โดยตามประวัติศาสตรทองถิ่นเลาพระราชประวัติของพระนางตอ ๆ กันมาวา
พระนางสิงขรมหาเทวี เปนพระมเหสีของพอขุนผาเมือง และเปนพระราชธิดาของกษัตริยกัมพูชา 
(จารึกวัดศรีชุมเรียกกษัตริยกัมพูชาตามประเพณีทองถิ่นวา “ผีฟาเจาเมืองศรีโสธรปุระ16”) ตาม
ประวัติศาสตรทองถิ่นระบุวา ครั้นเมื่อถึงคราว “ขอมสบาดโขลญลําพง” ยกทัพมายึดกรุงสุโขทัย  

                                                            

 15 ดิเรก ถึงฝง, พอขุนผาเมือง: วีรกษัตริยนอกประวัติศาสตรเมืองราด-เพชรบูรณ 

พระผูสรางชาติไทย (กรุงเทพฯ: วงพิมพ, 2546), 33. 
 16 สุจิตต วงษเทศ, กรุงสุโขทัย มาจากไหน (กรุงเทพฯ: มติชน, 2548), 79. 
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ซึ่งเปนเมืองที่พอขุนศรีนาวนําถุมพระราชบิดาของพอขุนผาเมืองปกครองอยู พอขุนผาเมืองและ
พอขุนบางกลางหาวออกไปรวมรบเพื่อจะยึดกรุงสุโขทัยคืนมา แตกอนที่พอขุนผาเมืองจะยกทัพ
ออกจากเมืองราด พระองคมีปญหากับพระนางสิงขนเทวี เพราะพระนางทัดทานไมใหพระองค
ยกทัพไปรบกับขอมสบาดโขลญลําพง เนื่องจากเปนสวนหน่ึงในเครือญาติพระราชบิดาของพระนาง 
แตพอขุนผาเมืองไมยอม จนในที่สุดพอขุนผาเมืองและพอขุนบางกลางหาวไดรบชนะขอมสบาด
โขลญลําพงสําเร็จ17หลังจากสถาปนาพอขุนบางกลางหาวขึ้นเปนกษัตริยแหงกรุงสุโขทัยแลว   
พอขุนผาเมืองยกทัพกลับเมืองราด (ตําบลบานหวาย อําเภอหลมสัก) 18 ความทราบถึงพระนาง
สิขรมหาเทวีทรงพิโรธพอขุนผาเมืองเปนอยางมาก ตัดพอหาวาทรยศตอพระราชบิดาของพระนาง 
รบเราใหพอขุนผาเมืองยกทัพกลับไปตีเมืองสุโขทัยคืนมา พอขุนผาเมืองมิยินยอม พระนาง
โกรธเคืองอยางมากและนอยพระทัย จึงตัดสินใจจุดไฟเผาเมืองราดจนไหมเปนจุล และหนีไป
กล้ันใจโดดน้ําฆาตัวตายที่แมน้ําปาสัก19 
  ขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวา ธาตุวัดโพนชัยมีความเชื่อมโยงกับพอขุนผาเมืองที่
เกี่ยวของโดยตรงกับกรุงสุโขทัย และพระธาตุยอมมีอายุเกาแกไปถึงชวงเวลาสมัยสุโขทัยเชนเดียวกัน 
แตหากโครงสรางรูปแบบปจจุบันธาตุวัดโพนชัยคลายคลึงกับรูปแบบธาตุลาว  
  ธาตุวัดโพนชัยตั้งอยูกลางวัดโพนชัย มีขนาดสูงใหญ วิโรฒ ศรีสุโร ไดจัดกลุม
ธาตุ วัดโพนชัยอยูในกลุมธาตุทรงบัวเหล่ียมฐานตํ่า20 แตจากหลักฐานที่เหลืออยูพบวาธาตุแหงนี้
พังทลายลงไปมากแลว ทําใหการศึกษารูปแบบเปนไปไดยาก เทาที่พอจะศึกษาไดคือ การ
วิเคราะหรูปแบบจากโครงสรางเทาที่เหลืออยูดังนี้ 

                                                            

 17 ดิเรก ถึงฝง, พอขุนผาเมือง: วีรกษัตริยนอกประวัติศาสตรเมืองราด-เพชรบูรณ 

พระผูสรางชาติไทย, 23. 
 18 ตามประวัติศาสตรทองถิ่นระบุวา “เมืองราด” ปจจุบันอยูที ่บานหวยโปง ตําบล  
บานหวาย อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ  ดูรายละเอียดใน  เร่ืองเดียวกัน, 33. 
 19 เร่ืองเดียวกัน, 27. 
 20 วิโรฒ ศรีสุโร, ธาตุอีสาน (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโตโยตา, 2539), 22. 



 
 

87 

 สวนลาง (ภาพที่ 77) จากการเรียงตัวของอิฐในปจจุบัน พอจะคาดเดาไดวาเปนฐาน
เขียงซอนช้ันกันข้ึนไป ตอจากนั้นเปนฐานที่อยูในผังส่ีเหล่ียม แตเปนฐานชุดใดนั้นไมสามารถบอก
ได ฐานชุดนี้นาจะตอเนื่องข้ึนไป 2 ชั้น อยางไรก็ตามยอมข้ึนอยูกับเงื่อนไขการบูรณะธาตุองคนี้
ดวยเชนกันวา บูรณะสวนลางใหคงรูปเดิมหรือไม หากสมมติฐานรูปแบบของฐานเขียงซอนชั้นกัน
ข้ึนไป ยอมเปนระเบียบทั่วไปของธาตุในศิลปะลาว ไลเรียงมาต้ังแตกลุมธาตุที่ไดรับอิทธิพลศิลปะ
ลานนาในชวงพุทธศตวรรษที่ 20-21 ทั้งธาตุทรงระฆัง  เชน  พระธาตุหมากโม เมืองหลวงพระบาง 
(ภาพที่ 78) และธาตุทรงปราสาทยอด เชน ธาตุนอย วัดมหาธาตุ เมืองหลวงพระบาง (ภาพที่ 
79)21 รวมไปถึงกลุมธาตุทรงบัวเหลี่ยมในชวงพุทธศตวรรษที่ 22-25 ดังเชนพระธาตุศรีสองรักก็
ดวยเชนกัน 
 

 
 
ภาพที่ 77 สวนลางธาตุวัดโพนชัย 

                                                            

 21 ศักด์ิชัย สายสิงห, เจดีย พระพุทธรูป ฮูปแตม สิม ศิลปะลาวและอีสาน, 53-62. 
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ภาพที่ 78 พระธาตุหมากโม วัดวิชุล เมืองหลวงพระบาง 
 

 
 
ภาพที่ 79 ธาตุนอย วัดมหาธาตุ เมืองหลวงพระบาง 
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 สวนกลาง (ภาพที่ 80) แมจะพังทลายลงไปมากแลวแตก็ยังสังเกตไดวาอยูในผัง
ส่ีเหล่ียมซอนชั้นกันข้ึนไปจนถึงสวนยอด การที่โครงสรางเดิมแสดงระเบียบผังส่ีเหล่ียมเชนนี้ เมื่อ
นําไปวิเคราะหเปรียบเทียบกับธาตุในศิลปะลาว-อีสาน พบวาเปนระเบียบเดียวกับธาตุทรง
ปราสาทยอดที่มียอดบัวเหล่ียม เชน ธาตุวัดเทพพลประดิษฐาราม อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
(ภาพที่ 81) ธาตุหนองสามหมื่น อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (ภาพที่ 82) ธาตุทรงปราสาทยอด
กลุมพระธาตุพนม เชน พระธาตุพนมองคเดิม (ภาพที่ 83) พระธาตุเรณูนคร (ภาพที่ 84) จังหวัด
นครพนม แตอยางไรก็ตามไมปรากฏชองจระนําที่สวนกลางธาตุวัดโพนชัย ดังนั้นในสวนนี้จึงนาจะ
เปนสวนรองรับองคระฆังของกลุมธาตุทรงบัวเหล่ียมฐานสูงมากกวา 
 

  
  
ภาพที่ 80 สวนกลางหรือสวนรองรับองคระฆัง  ภาพที่ 81 ธาตุวัดเทพพลประดิษฐาราม  
 ธาตุวัดโพนชัย  อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
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ภาพที่ 82  ธาตุหนองสามหมื่น อําเภอภูเขียว  ภาพที่ 83  พระธาตุพนมองคเดิมกอนพัง 
 จังหวัดชัยภูมิ  ทลายลงไปในปพ.ศ.2483 
 

 
 
ภาพที่ 84 พระธาตุเรณูนคร อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 
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 แตหลักฐานสวนเรือนธาตุวัดโพนชัย ยังคงเหลืออยูเพียงช้ันเดียว พบรองรอยปูนปน
การทําบัวหงายที่สวนบนของเรือนธาตุ มีเสนลวดเสนเล็ก ๆ คาดอยู ตอเนื่องดวยช้ันหนากระดาน 
ระเบียบเชนนี้มักไมพบในพระธาตุพนมและกลุมธาตุที่สรางถอดแบบจากธาตุพนม เนื่องจากกลุม
พระธาตุพนมนิยมทําเปนชั้นบัวคว่ําขนาดใหญมากกวา22 รูปแบบเรือนธาตุบัวคว่ํา-บัวหงายพบ
ในกลุมธาตุทรงปราสาท อยางไรก็ตามกลุมธาตุทรงปราสาทมักทําเรือนธาตุอยูในผังเพิ่มมุม23 
แตเรือนธาตุวัดโพนชัยแหงนี้อยูในผังสี่เหลี่ยมไมเพิ่มมุม สวนแนวอิฐที่เหนือจากสวนรองรับองค
ระฆัง (ภาพที่ 85) จะเรียงตัวสอบลดหลั่นกันขึ้นไป ชวนใหนึกถึงสวนองคระฆังบัวเหลี่ยมแบบ
ธาตุลาว-อีสาน 
 

 
 
ภาพที่ 85 แนวอิฐที่เรียงตัวสอบกันข้ึนไป คลายสวนบัวเหล่ียมในศิลปะลาว 
 

                                                            

 22 เร่ืองเดียวกัน, 91. 
 23 เชษฐ ติงสัญชลี, “บทบาทของฐานส่ีเหล่ียมเพ่ิมมุมของเจดียแบบลานนา ในศิลปะ
ลานชาง พุทธศตวรรษที่ 21-22,” (รายงานประกอบรายวิชาการศึกษาโดยเสรี ภาควิชาประวัติศาสตร
ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541), 46. 
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 สวนยอด (ภาพที่ 86) ยังคงเหลือสมบูรณอยูพอสมควร มีลักษณะเปนทรงบัวเหล่ียม
ขนาดเล็ก อวนตรงโคนคอดตรงปลาย ซอนชั้นกันตอเนื่องข้ึนไป 2 ชั้น คลายกับการจําลองสวนองค
ระฆังบัวเหล่ียมซอนชั้นกันข้ึนไปเร่ือย ๆ ระเบียบเชนนี้พบไดที่ธาตุทรงปราสาทกลุมพระธาตุพนม 
เชน ธาตุเรณูนคร อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนมแตสวนยอดมีลักษณะการจําลองเรือนธาตุตอ
ยอดข้ึนไปเพียง 1 ชั้น แตสวนยอดธาตุวัดโพนชัยซอนกัน 2 ชั้น สวนยอดอีกกลุมธาตุที่ใกลเคียงคือ
กลุมธาตุทรงปราสาท ดังเชน พระธาตุวัดหนองสามหม่ืน 
 

 
 
ภาพที่ 86 สวนยอดที่ยังเหลือสมบูรณ 
 
 จะเห็นไดวารูปแบบของธาตุวัดโพนชัยยังคงเปนปญหาในดานรูปแบบที่แทจริง แนว
ทางการกําหนดอายุธาตุแหงนี้ยอมตองความสัมพันธกับรูปแบบสันนิษฐานของธาตุวัดโพนชัย ซึ่ง
จากการศึกษาวิเคราะหพบวาธาตุวัดโพนชัยนาจะมีรูปแบบที่จัดอยูในกลุมได 2 แบบ คือ 

ธาตุทรงปราสาทยอดบัวเหลี่ยม   
 เนื่องจากเคาโครงสวนเรือนธาตุที่นาจะเปนเรือนธาตุที่เปนชุดฐานบัว โดยสวนที่ยังคง
พอหลงเหลืออยูคือบัวหงายดานบนของเรือนธาตุ ซึ่งลักษณะเชนนี้จัดไดวาเปนระเบียบของธาตุ
ทรงปราสาท ตางจากพระธาตุพนมที่เปนบัวคว่ําขนาดใหญอยูดานบนเรือนธาตุ อยางไรก็ตามก็มี
ขอนาสงสัยพอสมควรสําหรับเรือนธาตุวัดโพนชัย เนื่องจากวากลุมธาตุทรงปราสาทในศิลปะลาว-
ลานชางมักจะมีผังเพิ่มมุม24 แตธาตุวัดโพนชัยหากเคาโครงปจจุบันถูกตอง เดิมก็นาจะเปนผัง

                                                            

 24 เร่ืองเดียวกัน, 46. 
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ส่ีเหล่ียมไมเพิ่มมุมแตอยางใด นอกจากนี้สภาพที่คงเหลือในปจจุบันยังไมปรากฏชองจระนาํในธาตุ
วัดโพนชัย ดังนั้นสวนนี้มีความเปนไปไดวามิใชสวนเรือนธาตุ 

ธาตุทรงบัวเหลี่ยมฐานสูง   
 เนื่องจากวาเรือนธาตุวัดโพนชัยเทาที่เหลือหลักฐานอยูสะทอนใหเห็นวาอยูในผัง
ส่ีเหล่ียมไมเพิ่มมุม ดังนั้นหากนับวาสวนนี้คือสวนฐานรองรับองคระฆัง คลายระเบียบของกลุมธาตุ
ทรงบัวเหลี่ยมสมัยหลังราวพุทธศตวรรษที่ 24-25 คือการทําฐานทรงสูง แตสวนยอดยังคงรูปแบบ
บัวเหล่ียม ดังเชน ธาตุราย วัดเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง เจดียวัดเชตวัน เมืองเชียงแสน (ภาพที่ 
87) ที่ถูกสันนิษฐานวาเปนเจดียแบบศิลปะลาว อาจสรางข้ึนในชวงพระเจาไชยเชษฐาธิราชมา
ปกครองเมืองเชียงแสน ชวงตนพุทธศตวรรษที่ 2225 
 

 
 
ภาพที่ 87 เจดียวัดเชตวัน เมืองเชียงแสน 
 
 เจดียทรงยอดดอกบัวตูม  
 หากพิจารณาจากสวนฐานลางที่เปนฐานเขียงซอนชั้นกัน 2-3 ชั้นตอเนื่องดวยฐานบัว
ลูกแกวอกไกยืดสูง (ลายเสนที่ 3) ซึ่งหากเปรียบเทียบรูปแบบเพียงเทานี้ ก็พบวาเปนระเบียบ
เดียวกันกับเจดียทรงยอดดอกบัวตูมไดเชนกัน26 ดังเชน เจดียทรงยอดดอกบัวตูม วัดมหาธาตุ 
อําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ (ภาพที่ 88) โดยสวนที่ขาดหายไปจะเปนสวนเหนือฐานบัวลูกแกว

                                                            

 25 ศักด์ิชัย สายสิงห, เจดีย พระพุทธรูป ฮูปแตม สิม ศิลปะลาวและอีสาน, 74. 
 26 สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะสุโขทัย, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2549), 48. 
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อกไกที่มีฐานบัวลูกฟกซอนกัน 2 ฐาน รองรับแทงส่ีเหล่ียมเพิ่มมุม ตอเนื่องดวยสวนยอดที่เปนทรง
ดอกบัวตูม27 จากขอสันนิษฐานนี้เปนไปไดหรือไมวาสวนองคธาตุบัวเหล่ียมจะเปนการซอมแซม
เพิ่มเติมในสมัยหลังจากที่ชาวลาวเขามาต้ังถิ่นฐานอยูในพื้นที่แหงนี้แลว สอดรับสัมพันธกันดีกับ
สวนบัวเหล่ียมที่ดูจะเปนงานชางพื้นถิ่นไปแลว 
 

             
  
ภาพที่ 88  เจดียทรงยอดดอกบัวตูม วัดมหาธาตุ  
 อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ  
 

 ลายเสนที ่3 รูปทรงสันนิษฐานเมื่อตัด 
  สวน ยอดบัวเหล่ียมออก  
  ธาตุวัดโพนชัย 
 

 หากยึดตามขอวิเคราะหสันนิษฐานทางดานรูปแบบแลว ธาตุวัดโพนชัยเฉพาะสวน
รองรับองคระฆังคือระเบียบเดียวกับเจดียทรงยอดดอกบัวตูมในศิลปะสุโขทัย เปนไปไดหรือไมวา 
เดิมธาตุวัดโพนชัยคือเจดียทรงยอดดอกบัวตูม เม่ือสวนองคระฆังและยอดพังทลายลงประกอบกับ
การเขามาต้ังถิ่นฐานของชุมชนชาวลาว จึงซอมแซมบูรณะสวนองคระฆังและสวนยอดเปนบัว
เหล่ียม นอกจากนี้หากพิจารณากลุมธาตุในบริเวณชุมชนตําบลบานหวายแลวนั้น พบวามี 2 แหง 
ที่มีรูปแบบเปนธาตุทรงบัวเหล่ียมเชนเดียวกัน คือ ธาตุวัดศรีวิชัย เปนธาตุทรงบัวเหล่ียมที่มีรูปแบบ

                                                            

 27 สันติ เล็กสุขุม, เจดีย ความเปนมาและคําศัพทเรียกองคประกอบเจดียใน
ประเทศไทย, พิมพคร้ังที่ 5 (กรุงเทพฯ: มติชน, 2552), 46. 
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บางสวนคล่ีคลายไปจากพระธาตุศรีสองรักแลว อีกแหงคือธาตุวัดโพนชัย สะทอนใหเห็นถึงความ
นิยมในการสรางธาตุทรงบัวเหล่ียมในชุมชนแหงนี้ 
 แมขอสรุปเร่ืองรูปแบบสันนิษฐานจะแตกตางกัน แตส่ิงที่เหมือนกันคือสวนยอดที่เปน
ยอดทรงบัวเหล่ียมคลายกับการจําลององคธาตุซอนชั้นกันข้ึนไป ระเบียบเชนนี้คลายกับพระธาตุ
หนองสามหมื่น จังหวัดชัยภูมิ ที่สวนยอดอาจถูกบูรณะในชวงพุทธศตวรรษที่ 2428 และเมื่อ
พิจารณาจากสวนเรือนธาตุที่มีผังส่ีเหล่ียมไมเพิ่มมุมที่นาจะสัมพันธกับสวนฐานที่ไมทําเพิ่มมุม
เชนกัน การทําฐานบัวเพิ่มมุมเร่ิมที่จะไมนิยมทําต้ังแตตนพุทธศตวรรษที่ 2229  
 ดังนั้น  อายุเฉพาะสวนองคระฆังและสวนยอดธาตุวัดโพนชัย จึงมีความเปนไปไดวา
นาจะอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 22-24 และเนื่องจากสวนยอดที่ยังคงเหลือสมบูรณ ทําใหทราบได
วาธาตุวัดโพนชัยเปนงานชางที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปะลาว-อีสาน แตรูปแบบเดิมที่เปนเจดียทรงยอด
ดอกบัวตูมยอมนาจะมีอายุอยูในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 19 อันเปนชวงเวลาการเร่ิมตนเกิด
รูปแบบเจดียทรงยอดดอกบัวตูมในสมัยสุโขทัย จนถึงราวกลางพุทธศตวรรษที่ 20 ชวงเวลาแหง
การเส่ือมลงของรัฐสุโขทัย30 ซึ่งไมสอดคลองกับประวัติศาสตรทองถิ่นที่เช่ือกันวาธาตุวัดโพนชัยคือ 
“เจดียพระนางสิขรเทวี” เพราะหากเปนธาตุเจดียที่เกี่ยวเนื่องกับพอขุนผาเมืองอันเปนยุคสมัยตน
สุโขทัยราวพุทธศตวรรษที่ 18 ซึ่งยังคงมีวัฒนธรรมขอมคงอยูในกรุงสุโขทัย และอายุสมัยของเจดีย
ทรงยอดดอกบัวตูมยิ่งหางไกลจากชวงเวลาของยุคสมัยพอขุนผาเมืองเปนอยางมาก อีกทั้งในสมัย
ดังกลาวยังไมปรากฏหลักฐานเจดียทรงยอดดอกบัวตูมแตอยางใด  
 อยางไรก็ตามประวัติศาสตรทองถิ่นเกี่ยวกับธาตุองคนี้วาเกี่ยวของกับราชวงศผาเมือง
และพระนางสิขรเทวี สะทอนใหเห็นวาพื้นที่ชุมชนตําบลบานหวายนาจะมีความเกี่ยวของกับ
กรุงสุโขทัยไมมากก็นอย ไมวาจะเปนดานการเมืองการปกครองหรือดานศิลปวัฒนธรรม โดยมี
หลักฐานสําคัญคือธาตุวัดโพนชัย อีกประเด็นหนึ่งที่สามารถยืนยันไดอยางแนนอนคือ การที่มี
กลุมคนชาวลาวมาต้ังถิ่นฐานแลวสรางหรือบูรณะธาตุองคนี้จากแรงบันดาลใจที่มีตนแบบจาก
ศิลปะลาว 

                                                            

 28 ศักด์ิชัย สายสิงห, เจดีย พระพุทธรูป ฮูปแตม สิม ศิลปะลาวและอีสาน, 86. 
 29 เชษฐ ติงสัญชลี, “บทบาทของฐานส่ีเหล่ียมเพิ่มมุมของเจดียลานนาในศิลปะลาน
ชางพุทธศตวรรษที่ 21-22,” 46. 
 30 ศักด์ิชัย สายสิงห, ศิลปะสุโขทัย: บทวิเคราะหหลักฐานโบราณคดี จารึกและ

ศิลปกรรม, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2551), 95-107, 147. 
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 ธาตุทรงบัวเหล่ียมพบหลักฐานในอําเภอหลมสักและหลมเกา เพียง 2 องค ซึ่งในดาน
รูปแบบธาตุทั้งสององคมีความแตกตางกัน ธาตุวัดศรีวิชัย เปนธาตุทรงบัวเหล่ียมที่มีรูปแบบ
คล่ีคลายไปจากพระธาตุศรีสองรักที่เปนพระธาตุตนแบบ แตรูปแบบโดยรวมยังคงใกลเคียงกัน 
ธาตุวัดโพนชัย รูปแบบเดิมอาจเปนเจดียทรงยอดดอกบัวตูม แตสวนองคระฆังและสวนยอดมี
การซอมแซมบูรณะเปนธาตุบัวเหลี่ยมแบบพื้นบานลาว –อีสาน ประการที่เห็นไดชัดคือ การทํา
สวนยอดแบบพื้นบานที่มีการจําลองสวนรองรับองคระฆังและองคระฆังซอนชั้นขึ้นไป ระเบียบ
เชนนี้ปรากฏรวมกันที่ธาตุทั้งสององค แมธาตุสองแหงนี้อาจไมสามารถนํามาเปรียบเทียบในดาน
รูปแบบได แตสิ่งที่สะทอนใหเห็นคือ ความนิยมธาตุทรงบัวเหลี่ยม อันเปนความนิยมรุนแรก ๆ 
ในชวงพุทธศตวรรษที่ 22 เปนตนมา  
 
กลุมธาตุทรงบัวหลายเหลี่ยม 
 ธาตุกลุมนี้ในวัฒนธรรมลาว-อีสานพบหลักฐานธาตุทรงบัวหลายเหลี่ยมปะปนอยู
กับธาตุทรงบัวเหลี่ยมในแถบบริเวณพื้นที่เดียวกัน ความนิยมทําผังหลายเหลี่ยมอาจไดรับแรง
บันดาลใจมาจากเจดียทรงระฆังหลายเหล่ียมในศิลปะลานนา เชน พระธาตุดอยสุเทพ เจดียวัด
ชมพู เมืองเชียงใหม ผานทางเมืองแพรอยาง เจดียวัดหลวง อําเภอเมือง จังหวัดแพร จนสงอิทธิพล
มายังอาณาจักรลานชาง31 หรืออีกแนวคิดหนึ่งอาจเปนการพัฒนามาจากธาตุทรงบัวเหล่ียมเอง 
และชางไดลบมุมใหเห็นหลายเหล่ียม32 
 ธาตุทรงบัวหลายเหล่ียมสามารถกําหนดอายุเร่ิมตนไดที่ราวพุทธศตวรรษที่ 22 ดังเชน
ธาตุทรงบัวหลายเหล่ียมที่ถ้ําสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู ที่มีจารึกระบุปการสรางในชวงตน
พุทธศตวรรษที่ 2233 อยางไรก็ตามยังคงนิยมสรางตอเนื่องมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ 24-25 เชน  
ธาตุวัดเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง 
 รูปแบบเบ้ืองตนของกลุมธาตทรงบัวหลายเหล่ียม เร่ิมตนจากธาตุดํา เมืองเวียงจันทน 
(ภาพที่ 89) ที่นาจะมีอายุราวตนพุทธศตวรรษที่ 22 มีดังนี้ 

                                                            

 31 ประภัสสร ชูวิเชียร, “ธาตุ หรือเจดียของศิลปะลาว,” เอกสารประกอบการสอน
วิชา 310312 ศิลปะลาว (กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ม.ป.ป.), 15. (อัดสําเนา), 
 32 ศักด์ิชัย สายสิงห, เจดีย พระพุทธรูป ฮูปแตม สิม ศิลปะลาวและอีสาน, 79. 
 33 ประภัสสร ชูวิเชียร, “ธาตุ หรือเจดียของศิลปะลาว,” เอกสารประกอบการสอน
วิชา 310312 ศิลปะลาว, 29. 
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 สวนฐาน  ฐานเขียงตอเนื่องดวยชุดบัวถลาซอนชั้นลดหล่ันกันไป 5 ชั้น โดยทั้งฐาน
เขียงและบัวถลาอยูในผังแปดเหล่ียมทั้งหมด 
 สวนกลาง  องคระฆังคลายธาตุทรงบัวเหล่ียม แตอยูในผังแปดเหล่ียม 
 สวนยอด  คลายการจําลององคระฆังแปดเหล่ียมตอเนื่องข้ึนไป 
 

  
 
ภาพที ่89 ธาตุดํา เมืองเวียงจันทน ภาพที ่90  ธาตุราย วัดเชียงทอง  
     เมืองหลวงพระบาง 
 

 ธาตุบัวหลายเหล่ียมยังคงนิยมสรางตอมาในราวพุทธศตวรรษที่ 24-25 ดังเชน ธาตุราย 
วัดเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง (ภาพที่ 90) 34 แตสืบรูปแบบตอเนื่องมาจากธาตุบัวหลายเหล่ียม 
ภายในถํ้าสุวรรณคูหา อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู ที่มีอายุอยูในชวงตนพุทธศตวรรษ
ที่ 22 รูปแบบโดยรวมจะคลายคลึงกับธาตุทรงบัวเหลี่ยมแทบจะทุกประการ  แตกตางกันสวนที่
ธาตุเหลานี้จะอยูในผังแปดเหล่ียม35 

                                                            

 34 ศักด์ิชัย สายสิงห, เจดีย พระพุทธรูป ฮูปแตม สิม ศิลปะลาวและอีสาน, 98. 
 35 เร่ืองเดียวกัน. 
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 สวนฐาน ขาสิงหดานลาง หรืออาจเปนฐานเขียง ตอเนื่องดวยฐานบัวซอนลดหลั่นกัน
ข้ึนไป สวนปลายฐานมักนิยมทํา “บัวงอน” ที่สําคัญ คือ สวนฐานจะอยูในผังหลายเหล่ียม โดยสวน
ใหญแลวจะนิยมทําแปดเหล่ียม  
 สวนกลาง สวนองคระฆังมีลักษณะคลายธาตุบัวเหล่ียม คือคอดตรงปลาย แตอยูใน
ผังแปดเหลี่ยม  
 สวนยอด มักทําเปนปลียอดแปดเหล่ียมสูงชะลูดข้ึนไปจนถึงสวนปลายสุด  
 นอกจากในวัฒนธรรมลาวแลว ธาตุทรงบัวหลายเหลี่ยมพบไดในวัฒนธรรมอีสาน
ดวยเชนกัน เชน ธาตุองคเล็ก วัดศรีชมพูองคต้ือ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย36 ธาตุเหลานี้
สะทอนใหเห็นถึงศิลปะลาวที่แพรหลายในภูมิภาคอีสาน รวมไปถึงความตอเนื่องของชวงเวลาใน
วัฒนธรรมลาวที่มีในดินแดนแหงนี้อีกดวย ดังนั้นการที่พบธาตุทรงบัวหลายเหล่ียมยอมหมายถึง
วัฒนธรรมลาวที่ปรากฏ และอายุสมัยที่ปรากฏตามไปดวยในที่ชุมชนนั้น ๆ  
 จากการสํารวจพื้นที่ในอําเภอหลมสักและหลมเกา พบธาตุทรงบัวหลายเหล่ียม คือ 
ธาตุวัดตูมคํามณี และธาตุวัดทุง  
 1. ธาตุวัดตูมคํามณี (ภาพที่ 91 และลายเสนที่ 4)  
  ธาตุวัดตูมคํามณี ต้ังอยูภายในวัดตูมคํามณี ตําบลบานหวาย อําเภอหลมสัก มี
สภาพที่ชํารุดทรุดโทรมมากแลวตั้งแตสวนฐานจนถึงสวนยอด แตสวนยอดยังคงมีสภาพที่พอจะ
ศึกษารูปแบบบางประการได โครงสรางที่เหลืออยูทําใหทราบไดวาธาตุวัดตูมคํามณีอยูในผังแปด
เหลี่ยม กลาวคือ ธาตุวัดตูมคํามณีมีรูปแบบเปน “ธาตุทรงบัวหลายเหลี่ยม” หรือจะเรียก “ธาตุ
ทรงบัวแปดเหล่ียม” ก็ยอมไดเชนกัน 

 

                                                            

 36 วิโรฒ ศรีสุโร, ธาตุอีสาน, 64. 
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ภาพที่ 91 ธาตุวัดตูมคํามณี ลายเสนที่ 4   ธาตุวัดตูมคํามณี 
 

  สวนฐาน (ภาพที่ 92) พังทลายลงไปมากแลว แตยังคงเห็นแนวเสนลวดลูกแกว
อกไกอยู ซึ่งแมจะไมปรากฏชัดวาสวนฐานมีรูปแบบอยางไร แตพอจะสันนิษฐานไดวา เมื่อมีเสน
ลูกแกวอกไกคาดประกอบกับสวนเรือนธาตุและสวนยอดอยูในผังแปดเหล่ียม รูปแบบสันนิษฐาน
ของสวนฐานจึงนาจะเปนฐานบัวลูกแกวอกไกที่อยูในผังแปดเหล่ียม เชนเดียวกับกลุมธาตุทรงบัว
แปดเหล่ียมในวัฒนธรรมลาว-อีสาน 

 

 
 

ภาพที่ 92 สวนฐานธาตุวัดตูมคํามณี ปรากฏแนวเสนลวดบัวลูกแกวอกไก 
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  สวนกลาง (ภาพที่ 93) มีสวนรองรับองคระฆังที่พอจะเหลือเคาโครงใหเห็นวาอยูใน
ผังแปดเหล่ียม มีสวนลางเปนบัวคว่ํา นั่นทําใหพออนุมานไดวาเปนชุดฐานบัวที่มีทองไมยืดสูง
พอสมควร ตอเนื่องดวยองคระฆังบัวแปดเหล่ียม ซึ่งโดยสวนใหญแลวธาตุทรงบัวหลายเหล่ียม
มักจะนิยมใชระเบียบเดียวกันกับกลุมธาตุทรงบัวเหล่ียม กลาวคือ สวนลางเปนฐานบัวเขาพรหม
ตอเนื่องดวยชุดบัวลูกแกวอกไก องคระฆังบัวเหล่ียม และสวนยอด37 ดังเชน เจดียรายทรงแปด
เหล่ียมที่วัดเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง 
 

  
 
ภาพที่ 93 สวนกลางในผังแปดเหล่ียม ภาพที่ 94 ธาตุวัดสุวรรณคีรี เมืองหลวง 
     พระบาง 

 

  อยางไรก็ตาม ธาตุวัดตูมคํามณีมีสวนรองรับองคระฆังที่ยืดสูงมากกวา ถือไดวา
เปนจุดแตกตางประการหนึ่ง ซึ่งหากพิจารณาจากความนิยมการทําฐานและสวนรองรับองคระฆัง
สูง นาจะเปนระเบียบของกลุมธาตุบัวเหล่ียมในสมัยหลังราวชวงพุทธศตวรรษที่ 24-25 ดังเชน  
ธาตุวัดสุวรรณคีรี เมืองหลวงพระบาง (ภาพที่ 94)  

                                                            

 37 ศักด์ิชัย สายสิงห, เจดีย พระพุทธรูป ฮูปแตม สิม ศิลปะลาวและอีสาน, 98. 
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  สวนยอด (ภาพที่ 95) ตอเนื่องจากสวนองคระฆังแปดเหล่ียม เปนสวนยอดที่
จําลองบัวแปดเหล่ียมซอนชั้นข้ึนไปอยางนอย 2 ชั้น ระเบียบเชนนี้คลายกับกลุมธาตุทรงบัวเหล่ียม 
และกลุมธาตุทรงบัวแปดเหล่ียม ที่สวนยอดจะจําลองสวนองคระฆังและสวนรองรับองคระฆัง ซึ่ง
แสดงใหเห็นวาสวนยอดของธาตุวัดตูมคํามณียังคงระเบียบเชนเดียวกับกลุมธาตุทรงบัวแปด
เหล่ียมทั่วไปในศิลปะลาว-อีสาน แตอาจใชสวนยอดที่ซอนชั้นกันหลายช้ันกวากลุมธาตุบัวแปด
เหล่ียมองคอ่ืน ๆ  
  

 
 
ภาพที่ 95 สวนยอดธาตุวัดตูมคํามณี 
 
  จะเห็นไดวา ธาตุวัดตูมคํามณี เปนธาตุทรงบัวแปดเหล่ียม ที่มีสวนรองรับองคระฆัง
ที่ยืดสูง แตยังคงระเบียบสวนใหญไดเชนเดียวกับกลุมธาตุทรงบัวแปดเหล่ียมดังเชน ธาตุวัด
สุวรรณคีรี เมืองหลวงพระบาง กลุมธาตุดังกลาวมีอายุอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 24-2538 ประกอบ
กับตามประวัติของวัดระบุวาสรางข้ึนเปนวัดเมื่อ พ.ศ.221639 ดังนั้นธาตุวัดตูมคํามณีจึงนาจะมี
อายุในชวงแรกสรางวัดและใกลเคียงกับธาตุกลุมทรงบัวหลายเหล่ียมในศิลปะลาว-อีสานชวงพุทธ
ศตวรรษที่ 23-24 แตมีรูปแบบสวนยอดที่ซอนชั้นกันเปนลักษณะพิเศษ หรือลักษณะเฉพาะ   
พื้นถิ่น 

                                                            

 38 เร่ืองเดียวกัน, 99. 
 39 อางถึงใน กองพุทธศาสนสถาน, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร, 890. 
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 2. ธาตุวัดทุง (ภาพที่ 96)  
  ธาตุวัดทุง ต้ังอยูภายในโรงเรียนพอขุนผาเมืองอุปถัมภ สภาพของธาตุนาจะไดรับ
การบูรณะแลว เนื่องจากอิฐที่เรียงกันมีลักษณะใหมพอสมควร อีกทั้งรูปแบบโดยรวมยังคอนขาง
ผิดสัดสวนพอสมควร แตอยางไรก็ตามเคาโครงที่เหลืออยูพอจะสันนิษฐานไดวาธาตุองคนี้มี
รูปแบบเปน “ธาตุทรงบัวแปดเหล่ียม”  
 

 
 
ภาพที่ 96 ธาตุวัดทุง โรงเรียนพอขุนผาเมืองอุปถัมภ 

 
  สวนลาง (ภาพที่ 97) มีขนาดใหญพอสมควร ดูเทอะทะผิดสัดสวน อาจมาจาก
การบูรณะที่ทําใหรูปแบบและรูปทรงผิดแปลกไป แตยังพอเหลือเคาโครงใหเห็นวาอยูในผังแปด
เหลี่ยม ซึ่งหากเปรียบเทียบกับกลุมธาตุทรงแปดเหลี่ยมในศิลปะลาว โดยเฉพาะหากยึดรูปแบบ
ธาตุวัดตูมคํามณี ซึ่งเปนธาตุทรงแปดเหลี่ยมในเขตพื้นที่เดียวกันแลว อาจสันนิษฐานไดวาฐาน
ชุดเดิมนาจะเปนฐานเขียง บัวเขาพรหม (อาจมีหรือไมมีก็ได) ตอเนื่องดวยฐานบัวลูกแกวอกไก 
แตหากต้ังอยูในเงื่อนไขที่วาธาตุองคนี้ถูกบูรณะอยางถูกสัดสวน ธาตุวัดทุงยอมมีขนาดใหญกวา
ธาตุวัดตูมคํามณี ทําใหสวนฐานนาจะเปนชุดฐานบัวลูกแกวอกไกยืดสูง หรืออีกความเปนไปได
เมื่อเปรียบเทียบจากรูปแบบสวนฐานธาตุวัดตูมคํามณี (ภาพที่ 92) อาจเปนไปไดวาจะเปนชุดบัว
ลูกแกวอกไก ตอเนื่องดวยฐานบัวที่มีทองไมยอดสูง ซึ่งลวนแลวแตเปนระเบียบของธาตุทรงบัว
แปดเหล่ียมในชวงพุทธศตวรรษที่ 23-2440  

                                                            

 40 ศักด์ิชัย  สายสิงห, เจดีย พระพุทธรูป ฮูปแตม สิม ศิลปะลาวและอีสาน, 99. 
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ภาพที่ 97  สวนลางธาตุวัดทุง  ภาพที่ 98  สวนกลางธาตุวัดทุง 

  
  สวนกลาง (ภาพที่ 98) โครงสรางที่เหลืออยูจะเห็นเปนแนวอิฐเรียงตัวกันสอบ
ขึ้นไปดานบน คลายกับสวนบัวแปดเหลี่ยมของธาตุวัดตูมคํามณี ซึ่งธาตุทั้ง 2 แหงในเขตพื้นที่
เดียวกันคือตําบลบานหวาย นาจะมีความเชื่อมโยงในดานรูปแบบไมมากก็นอย อีกทั้งหาก
พิจารณาจากรูปแบบองคระฆังบัวแปดเหล่ียมในงานชางลาว-อีสาน จะพบวามีรูปแบบคอนขาง
ใกลเคียงกันคือเปนองคระฆังบัวเหลี่ยมที่อยูในผังแปดเหล่ียม ดังนั้นรูปทรงสันนิษฐานของสวน
องคระฆังธาตุวัดทุงจึงนาจะเปนองคระฆังบัวแปดเหล่ียม 
 สวนยอด (ภาพที่ 99) พังทลายลงไปมากแลว แตหากยึดตามระเบียบสวนยอดของ
ธาตุวัดตูมคํามณี ยอมเปนรูปแบบของการจําลองสวนองคระฆังไปไวบนสวนยอด กลาวคือ เปน
รูปแบบสวนยอดบัวแปดเหล่ียมซอนชั้นกันข้ึนไป ซึ่งนอกจากจะเปนรูปแบบสวนยอดของธาตุวดัตูม
คํามณีแลว ยังเปนระเบียบทั่วไปของกลุมธาตุทรงบัวแปดเหล่ียมอีกดวย41 

 

 
 

ภาพที่ 99 สวนยอดธาตุวัดทุง 

                                                            

 41 เร่ืองเดียวกัน, 99. 
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 จะเห็นไดวาธาตุวัดทุง เดิมทีนาจะตั้งอยูภายในวัดทุง แตปจจุบันตําแหนงที่ตั้งของ
องคธาตุอยูภายในโรงเรียนพอขุนผาเมืองอุปถัมภ พรอมกันนี้ยังไดถูกบูรณะปฏิสังขรณทั้งองคอีก
ดวย เพราะรูปแบบปจจุบันคอนขางผิดรูปแบบและสัดสวน จึงวิเคราะหไดจากโครงสรางที่อยูใน
ผังแปดเหลี่ยมเทานั้น อยางไรก็ตามธาตุองคนี้นาจะเทียบเคียงไดกับธาตุวัดตูมคํามณี เนื่องจาก
เปนธาตุบัวแปดเหลี่ยมที่อยูในเขตพื้นที่เดียวกันคือ ตําบลบานหวาย อําเภอหลมสัก รูปแบบเดิม
ของธาตุวัดทุงนาจะใกลเคียงกับธาตุวัดตูมคํามณี แตอาจแตกตางกันในเร่ืองของขนาดองคธาตุที่
ธาตุวัดทุงมีขนาดใหญกวา ในประเด็นของเรื่องขนาดองคธาตุ อาจสามารถสันนิษฐานในบาง
ประการไดคือ ธาตุที่มีขนาดใหญ มักเปนธาตุองคสําคัญของชุมชน เนื่องจากในสมัยหลังธาตุใน
ศิลปะลาว-อีสานมักจะมีขนาดเล็ก และอยูในฐานะธาตุรายของวัด  
 แมวาการบูรณะจะปรับเปลี่ยนรูปแบบธาตุวัดทุงไปมากแลว แตจากการที่เหลือ
หลักฐานธาตุบัวแปดเหล่ียมในเขตพื้นที่เดียวกัน อายุของธาตุวัดทุงอาจกําหนดคราว ๆ ไดในชวง
เดียวกับธาตุวัดตูมคํามณีคือ ราวชวงพุทธศตวรรษที่ 23-24  
 อนึ่ง ตองคิดคํานึงถึงเรื่องการบูรณะดวยเชนกัน ที่อาจทําใหขนาด โครงสราง และ
รูปแบบเดิมของธาตุวัดทุ งปรับเปลี ่ยนไปหมดแลว การวิเคราะหเชนนี ้จึงตั้งอยู ในหลักฐาน
ปจจุบันเปนหลัก 
  
กลุมธาตุทรงบัวเหลี่ยมเพิ่มมุม 
 ธาตุทรงบัวเหล่ียมเพ่ิมมุม ถือไดวาเปนธาตุทรงบัวเหล่ียมรุนหลัง ที่เปนการผสมผสาน
ระหวางทรงบัวเหล่ียมกับเจดียทรงระฆังส่ีเหล่ียมเพิ่มมุมในศิลปะลาวเขาดวยกัน จึงเกิดธาตุ
รูปแบบใหม42 สําหรับรูปแบบโดยรวมของธาตุกลุมนี้ คือ 
 สวนฐาน ฐานเขียงตอเนื่องดวยขาสิงหที่รองรับฐานบัว (บางแหงเปนฐานบัวลูกแกว
อกไก)  
 สวนกลาง องคระฆังเปนทรงส่ีเหล่ียมเพิ่มมุม คอดตรงปลาย เหมือนเชนกลุมธาตุทรง
บัวเหล่ียม 
 สวนยอด ทําเปนชุดบัวเพิ่มมุมซอนช้ันกันข้ึนไป บางแหงทําคลายบัวทรงคลุมเถา 
 ธาตุกลุมนี้เปนที่นิยมแพรหลายในชวงพุทธศตวรรษที่ 24-25 โดยสวนใหญนิยมทําเปน
ธาตุขนาดเล็ก ตัวอยางธาตุกลุมนี้ในศิลปะลาวคือ ธาตุหลวง เมืองหลวงพระบาง (ภาพที่ 100)  

                                                            

 42 เร่ืองเดียวกัน, 103. 
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 อยางไรก็ตามธาตุกลุมนี้ไมเปนที่นิยมในแถบดินแดนอีสานมากนัก และจากการสํารวจ
พบธาตุกลุมนี้ในอําเภอหลมสักและหลมเกาเพียงแหงเดียว นั่นคือ ธาตุวัดศรีภูมิ ตําบลบานต้ิว 
อําเภอหลมสัก 
 

 
 
ภาพที่ 100 ธาตุหลวง เมืองหลวงพระบาง 
 
 1. ธาตุวัดศรีภูมิ (ภาพที่ 101 และลายเสนที่ 5)  
  ธาตุวัดศรีภูมิ ต้ังอยูในวัดศรีภูมิ ตําบลบานต้ิว อําเภอหลมสัก องคธาตุต้ังอยู
ทามกลางธาตุบรรจุอัฐิขนาดเล็ก แตธาตุวัดศรีภูมคอนขางโดดเดนกวาองคอ่ืน ๆ เนื่องจากมีขนาด
ใหญกวา แมโครงสรางบางสวนพังทลายลงไปบางแลว แตยังเหลือหลักฐานพอที่จะวิเคราะห
รูปแบบได โดยรูปแบบเทาที่เหลืออยูสามารถระบุไดวา ธาตุวัดศรีภูมิ เปนธาตุทรงบัวเหล่ียมเพิ่ม
มุม และสามารถวิเคราะหกําหนดอายุจากรูปแบบไดดังนี้ 
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ภาพที่ 101  ธาตุวัดศรีภูมิ  ลายเสนที่ 5  ธาตุวัดศรีภูมิ 
 
 สวนลาง (ภาพที่ 102) พังทลายลงไปบางสวน แตยังมีอยูดานหนึ่งที่เหลือรอยปูนปน
เปนรูปกลีบบัวประดับอยู รองรับดวยคลายบัวคว่ําขนาดใหญ ดานบนของกลีบบัวพังทลายลงไป
แลว ซึ่งการประดับกลีบบัวมีปรากฏมาแลวที่ธาตุวัดสาวสุวรรณ อําเภอเวียงคุก จังหวัดหนองคาย 
ธาตุองคนี้นาจะมีอายุใกลเคียงกับพระธาตุศรีสองรักคือราวพุทธศตวรรษที่ 22 และการประดับ
กลีบบัวที่สวนฐานของกลุมธาตุเพิ่มมุมยังคงปรากฏเร่ือยมาจนถึงชวงพุทธศตวรรษที่ 24 ดังเชน 
ธาตุหลวง เมืองหลวงพระบาง ที่สรางในสมัยพระเจามังธาตุราช พ.ศ.2361 (ภาพที่ 100) 43 เมื่อ
พิจารณาจากระเบียบที่ตอเนื่องขึ้นไปเปนทองไมเอวขันสะบัดปลายงอนเล็กนอย หรือที่เรียกวา 
“บัวงอน” อันเปนเอกลักษณของศิลปะลาว ตอเนื่องดวยลักษณะคลายบัวคว่ําขนาดใหญ ทําให
สวนที่พังทลายก็คงจะเปนทองไมแบบเอวขันเชนกัน ดังนั้น สวนฐานของธาตุวัดศรีภูมิซอนชั้นกัน
สองช้ันดวยระเบียบแบบเดียวกัน ระเบียบดังกลาวไมนิยมในธาตุทรงบัวเหล่ียมเพิ่มมุม เนื่องจาก
ธาตุกลุมนี้ยึดรูปแบบสวนฐานเชนเดียวกับกลุมธาตุทรงบัวเหลี่ยม กลาวคือ มีลักษณะเปนขา

                                                            

 43 Madeliene Giteau. L’Art et Archeologie du Laos (Paris: Éditions Picard, 
2001), 81-82. 
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สิงหตอเนื่องดวยชุดฐานบัวลูกแกวอกไก (บางแหงอาจเปนฐานยืดสูง) ซึ่งนิยมทํากันมาในสมัย
พุทธศตวรรษที่ 24-25 ในกลุมธาตุทรงบัวเหล่ียมเพิ่มมุม44 ดังนั้นอาจกลาวไดวารูปแบบสวนฐาน
ธาตุวัดศรีภูมิอาจเปนงานชางในสมัยหลังจากนี้ ที่มีสวนผสมของงานชางพื้นบานแลว แตยังคง
ระเบียบการเพิ่มมุมต้ังแตสวนฐานลางไวอยู 
 

 
 
ภาพที่ 102 สวนฐานลางวัดศรีภูมิ 
 
 สวนกลาง (ภาพที่ 103) สวนบัวเหล่ียมเพิ่มมุมถูกรองรับลักษณะคลายลูกแกว เหนือ
ข้ึนมาประดับดวยกลีบบัว ตอเนื่องดวยองคระฆังบัวเหลี่ยมขนาดเล็กที่อยูในผังเพิ่มมุมขนาดเล็ก 
ส่ิงที่สะทอนใหเห็นถึงเอกลักษณงานชางลาว คือสวนลูกแกวรองรับองคระฆังบัวเหลี่ยม สวนองค
ระฆังบัวเหลี่ยมเพิ่มมุมขนาดเล็ก ถือไดวาเปนรูปแบบของกลุมธาตุทรงบัวเหลี่ยมเพิ่มมุมในงาน
ชางลาวในชวงพุทธศตวรรษที่ 24-25 เนื่องจากเปนชวงสมัยของการผสมผสานระหวางธาตุทรง
บัวเหล่ียมกับธาตุองคระฆังส่ีเหล่ียมเพ่ิมมุมในศิลปะลาว45 จนกลายมาเปนธาตุรูปแบบใหม คือ 
ธาตุทรงบัวเหล่ียมเพิ่มมุม 

                                                            

 44 ศักด์ิชัย สายสิงห, เจดีย พระพุทธรูป ฮูปแตม สิม ศิลปะลาวและอีสาน, 104. 
 45 เร่ืองเดียวกัน, 103. 



 
 

108 

  
 
ภาพที่ 103     สวนกลางธาตุวัดศรีภูมิ ภาพที่ 104   สวนยอดธาตุวัดศรีภูมิ 
 
 สวนยอด (ภาพที่ 104) สวนยอดของธาตุทําเปนองคธาตุจําลองตอเนื่องข้ึนไป เร่ิมตน
ที่สวนลูกแกว สวนทองไมเอวขัน และยอดทรงบัวเหล่ียม แตแตกตางตรงท่ีสวนยอดไมทําเพิ่มมุม 
ซึ่งหากเปนธาตุบัวเหล่ียมเพิ่มมุม สวนยอดอาจทําเปนบัวทรงคลุมเถา หรือหากเปนยอดรูปแบบอ่ืน
จะทําเพิ่มมุมจนถึงปลายยอด46 ดังนั้นสวนยอดของธาตุวัดศรีภูมิอาจเปนลักษณะเฉพาะของชาง
พื้นบาน หรืออาจเปนสวนยอดที่ไดรับการบูรณะในภายหลัง 
 ธาตุวัดศรีภูมิ เปนธาตุทรงบัวเหล่ียมเพิ่มมุมเพียงแหงเดียวในอําเภอหลมสักและหลม
เกา รูปแบบของธาตุจากการวิเคราะหพบวามีองคประกอบและระเบียบบางประการที่สะทอนให
เห็นถึงความเปนศิลปะพื้นบาน เนื่องจากองคประกอบหลายประการไมตรงกับธาตุทรงบัวเหล่ียม
เพิ่มมุมในศิลปะลาว-อีสาน เชน การที่ทําทองไมเอวขันซอนชั้นตอเนื่องกันข้ึนไป ไมเปนที่นิยมใน
กลุมธาตุบัวเหล่ียมเพิ่มมุม การซอนชั้นของสวนฐานและสวนรองรับองคระฆังคอนขางสูง ทําให
องคระฆังบัวเหล่ียมมีขนาดเล็กสอบตามไปดวย รวมไปถึงสวนยอดที่มีลักษณะของงานชางพื้นถิ่น 
คือการจําลองสวนรองรับองคระฆังและองคระฆังซอนชั้นข้ึนไปหลายช้ันพบมากในอําเภอหลมสัก
และหลมเกา  

                                                            

 46 เร่ืองเดียวกัน, 104. 
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 ดังนั้น  กลุมธาตุทรงบัวเหล่ียมเพิ่มมุมที่เกิดข้ึนในชวงพุทธศตวรรษที่ 24 โดยยกตัวอยาง
ธาตุหลวง เมืองหลวงพระบาง ที่สามารถกําหนดอายุที่แนนอนไดคือ พ.ศ.2361 แตธาตุวัดศรีภูมิมี
รูปแบบที่คล่ีคลายและปรับเปล่ียนจากกลุมธาตุตนแบบมากแลว ประกอบกับสวนยอดที่มีรูปแบบ
เปนที่นิยมในงานชางพื้นบานอีสาน ธาตุวัดศรีภูมิควรเปนงานศิลปกรรมที่ไมเกาไปกวาธาตุหลวง 
และคงมีอายุหลังจากพุทธศตวรรษที่ 24 แลว 
 
กลุมธาตุทรงปราสาทแบบธาตุพนม  
 ธาตุในกลุมนี้แพรหลายท่ัวทั้งดินแดนลาว-อีสาน โดยเฉพาะแถบอีสานตอนบน โดย
ไดรับแรงบันดาลใจและแรงศรัทธาจากพระธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ซึ่งการถอดแบบจาก
พระธาตุพนม มาประดิษฐานไวในเขตพื้นที่ของชาวลาวในแถบอีสานนั้น อาจลดทอนรูปแบบ
บางสวนไปไมมากก็นอย ตามลักษณะความถนัดของชางแตละพื้นที่ อีกทั้งการที่มีกลุมธาตุที่ถอด
แบบจากพระธาตุพนมอยูในเขตพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ยอมสะทอนใหเห็นวามีกลุมคนชาวลาวอยูใน
เขตพื้นที่นั่นอยางแนแท  
 พระธาตุพนมตามประวัติการสราง ระบุวามีการสรางต้ังแตสมัยพุทธกาลมาแลว 
หลังจากนั้นก็ถูกบูรณะเร่ือยมา โดยคร้ังสําคัญที่สุดคือคราวท่ี “เจาราชครูหลวงโพนสะเม็ก” 
พระสงฆผูเปนที่นับถือของชาวลานชางไดอพยพผูคนมายังดินแดนอีสาน และไดทําการบูรณะพระ
ธาตุพนมแหงนี้เม่ือ พ.ศ.2233 ซึ่งเปนการบูรณะสวนยอดทรงบัวเหล่ียม47 หลังจากนั้นพระธาตุ
พนมยังคงไดรับการบูรณะเร่ือยมาจนกระทั่งพังทลายลงไปเมื่อ พ.ศ.2518 จึงไดรับการบูรณะจาก
กรมศิลปากรสมัยที่หลวงวิจิตรวาทการเปนอธิบดีกรมศิลปากร48 และยังคงรูปแบบนี้มาจนถึง
ปจจุบัน 
 รูปแบบแรกสรางของพระธาตุพนม ไดรับอิทธิพลจากอาคารทรงปราสาทในศิลปะจาม
เชน ปราสาทฮัวลาย ประเทศเวียดนาม มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 1549 ตอมาสวนยอดนาจะ

                                                            

 47 วัดพระธาตุพนมวรวิหาร, พระธาตุพนม, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2555. 
พิมพในงานพิธีมุทิตาสักการะแดพระเทพวรมุนี เจาอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อายุวัฒ
นมงคล 72 ป, 9 ธันวาคม 2555), 51. 
 48 เร่ืองเดียวกัน, 73-76. 
 49 ศักด์ิชัย สายสิงห, เจดีย พระพุทธรูป ฮูปแตม สิม ศิลปะลาวและอีสาน, 89. 
อางถึงการตรวจสอบแนวคิดนี้โดย รองศาสตราจารย ดร.เชษฐ ติงสัญชลี ภาควิชาประวัติศาสตร
ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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พังทลายลง พ.ศ.2233-2234 จึงสรางธาตุทรงบัวเหลี่ยมครอบสวนบนข้ึนใหม แตยังคงสวนเรือน
ธาตุเดิมเอาไว จนกลายเปนธาตุรูปแบบใหมของศิลปะลาว-ลานชาง สวนรูปแบบพระธาตุพนม 
(ภาพที่ 105) มีดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 105    พระธาตุพนม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
 
 เรือนธาตุ เปนอาคารทรงส่ีเหล่ียมจัตุรัส มีประตูหลอกท้ัง 4 ทิศ คาดวาแตเดิมนาจะ
เปนประตูจริงที่สามารถเปดเขาไปได มีการเซาะรองที่ผนังเรือนธาตุคลายกับอาคารปราสาทใน
ศิลปะจาม เสาสลักเปนลวดลายพันธุพฤกษาและรูปบุคคลกําลังขี่สัตวพาหนะทั้งชางและมา มี
การเช่ือมโยงไปถึงทาวพระยาทั้งส่ี50 สวนซุมจระนํามีการทําคลายใบไมขนาดใหญประดับที่กรอบ
ซุม นาจะเปนอิทธิพลของศิลปะจามเชนเดียวกัน51 เหนือเรือนธาตุข้ึนไปตอเนื่องดวยหลังคาเอน
ลาดขนาดใหญ หรืออาจมองวาเปนบัวคว่ําขนาดใหญก็ไดเชนกัน หลังคาเอนลาดจะรองรับเรือน
ธาตุอีกชั้น ที่มีขนาดยอลงตามความสูงที่ลดหล่ันกันข้ึนไป  

                                                            

 50 ประภัสสร ชูวิเชียร, ๕ มหาเจดียสยาม (กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส, 2554), 81-83. 
 51 ศักด์ิชัย สายสิงห, เจดีย พระพุทธรูป ฮูปแตม สิม ศิลปะลาวและอีสาน, 91. 
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 สวนบน หลังจากเรือนธาตุชั้นที่ 2 จะเปนฐานบัวลูกแกวอกไกที่มีบัวคว่ําขนาดใหญ 
หรืออีกบทบาทหน่ึงคือบัวคว่ําทําหนาที่เปนหลังคาเอนลาดดวยเชนกัน สวนตัวยอดทําเปนองค
ระฆังบัวเหล่ียม รูปแบบยอดทรงบัวเหล่ียมพบในศิลปะลาวต้ังแตราวตนพุทธศตวรรษ 22 โดยมี
ตนแบบคือ พระธาตุศรีสองรัก ระบุปการสรางตามจารึกไดที่พ.ศ. 2103 ลวดลายที่ประดับยอด
ทรงบัวเหล่ียมตามภาพถายเกามีการทําลวดลายเปนลายดอกไมรวง แตหลังจากการบูรณะใน 
พ.ศ.2483 ไดเปล่ียนเปนลายกานตอดอกคลายพุมบายศรีดังเชนที่ปรากฏในปจจุบัน52 
 หลังจากการบูรณะพระธาตุพนมของเจาราชครูหลวงโพนสะเม็กในพ.ศ.2233 ทําให
ความสําคัญของพระธาตุพนมมีมากขึ้นเปนลําดับ ประกอบกับการที่พระธาตุพนมมีกษัตริย 
แหงอาณาจักรลานชาง เชน พระเจาไชยเชษฐาธิราช53 และพระยาบัณฑิตยโพธิสาลราช54 ให
ความสําคัญมาเคารพกราบไหวบูชา พรอมทั้งบูรณปฏิสังขรณอยางตอเนื่องยาวนาน ทําใหพระ
ธาตุองคนี้มีความศักด์ิสิทธิ์ในมโนคติของผูคนริมสองฝงโขงเปนอยางมาก จนนําไปสูความเชื่อ
ความศรัทธาที่มาพรอมแรงบันดาลใจในการสรางงานศิลปกรรม ทําใหเกิดกลุมพระธาตุที่สรางข้ึน
จากการถอดแบบพระธาตุพนมทั่วทั้งพื้นที่แถบอีสาน รวมไปถึงในอําเภอหลมสักและหลมเกาดวย
เชนกัน  
 ธาตุทรงปราสาทแบบธาตุพนม พบไดอยางแพรหลายในเขตพื้นที่อําเภอหลมสักและ
หลมเกา ซึ่งหากพิจารณาจากรูปแบบและขนาดของธาตุกลุมนี้พบวา แบงตามหนาที่อาจแบงได   
2 กลุม คือ  
 1. กลุมธาตุที่ทําหนาที่เปนธาตุศักด์ิสิทธิ์ประจําชุมชน คือ กลุมธาตุที่ถอดรูปแบบจาก
พระธาตุพนมไดใกลเคียงทั้งดานรูปแบบและขนาดที่ใหญโต มิไดเปนเพียงแคธาตุบรรจุอัฐิเพียง
อยางเดียว บางแหงเปนสถาปตยกรรมเพื่อเปนส่ิงระลึกถึงพระธาตุศักด์ิสิทธิ์ที่ตน (ผูสราง) ระลึกถึง 
และเปนส่ือที่แสดงถึงความศักด์ิสิทธิ์ของพื้นที่นั้น  
 2. กลุมธาตุที่ทําหนาที่บรรจุอัฐิบุคคลสําคัญ คือ กลุมธาตุที่ถอดแบบจากพระธาตุ
พนมเชนเดียวกัน แตทั้งรูปแบบและขนาด ถูกลดทอนและคล่ีคลายไปมากแลว นอกจากนี้ธาตุ
เกือบทั้งหมดในกลุมนี้ยังทําหนาที่เปนธาตุบรรจุอัฐิบุคคลสําคัญดวย 

                                                            

 52 ประภัสสร ชูวิเชียร, ๕ มหาเจดียสยาม, 84. 
 53 สงวน รอดบุญ, พุทธศิลปลาว, 92. 
 54 สุรศักด์ิ สิงหสําอาง, ลําดับกษัตริยลาว, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ: สํานักโบราณคดี
และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรมศิลปากร, 2545), 176-177. 
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 โดยจะกลาวถึงธาตุทั้ง 2 กลุมในอําเภอหลมสักและหลมเกา ทั้งดานประวัติและ
รูปแบบดังนี้ 
 กลุมธาตุที่ทําหนาที่เปนธาตุศักด์ิสิทธิ์ประจําชุมชน 
 ธาตุกลุมนี้พบไดอยางแพรหลาย แตในหัวขอนี้จะขอยกตัวอยางเพียง 2 แหง คือ ธาตุ
วัดมวงชุม ตําบลหลมเกา อําเภอหลมเกา (ภาพที่ 106) และธาตุวัดราชประดิษฐวราราม ตําบลน้ํา
ชุน อําเภอหลมสัก (ภาพที่ 107) ธาตุทั้งสองแหงโดยรวมแลวถอดแบบมาจากพระธาตุพนม แต
ลดทอนและปรับเปล่ียนลักษณะบางประการออกไปบางแลว อยางไรก็ตามลักษณะโครงสราง
โดยรวมยังคงเปนรูปแบบที่ถอดแบบมาจากพระธาตุพนม 
 

   
 
ภาพที่ 106   ธาตุวัดมวงชุม ภาพที่ 107  ธาตุวัดราชประดิษฐวราราม  
 
 เรือนธาตุ (ภาพที่ 108, 109) รูปแบบโดยรวมเร่ิมต้ังแตเรือนธาตุที่มีจระนําอยูทั้ง 4 
ดาน เรือนธาตุของธาตุวัดมวงชุมไมปราฏงานประดับตกแตงลวดลายสลักและเสาเซาะรอง ยังมี
การทําซุมจระนําแตเปนรูปแบบซุมจระนําในศิลปะไทยคือ เปนซุมทรงบันแถลง แตกตางจากธาตุ
วัดราชประดิษฐวรารามที่มีการทําซุมประตูประดับดวยใบไมขนาดใหญและลวดลายพันธุพฤกษา
ประดับที่เสาสลัก ตอเนื่องดวยช้ันเอนลาดขนาดใหญ หรือจะเรียกเปนบัวคว่ําขนาดใหญก็ได
เชนกัน ลักษณะเชนนี้ถือไดวาเปนเอกลักษณเดนอยางหนึ่งในศิลปะลาว สวนเรือนธาตุจะซอนช้ัน
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กันสองชั้น จากนั้นตอเนื่องดวยชุดบัวลูกแกวอกไกที่รองรับสวนยอดทรงบัวเหล่ียม ซึ่งยอดทรงบัว
เหล่ียมสามารถใชเปนสวนวิเคราะหกําหนดอายุธาตุทั้งสองแหงได 
 

 
 

ภาพที่ 108 เรือนธาตุวัดมวงชุม 
 

 
 

ภาพที่ 109 เรือนธาตุวัดราชประดิษฐวราราม 
 
 สวนยอด (ภาพที่ 110, 111) หากพิจารณาจากภาพถายเการาวพุทธศตวรรษที่ 23-
24 กอนที่องคพระธาตุพนมจะพังทลายลงและสรางข้ึนใหมใน พ.ศ.2483 สมัยรัฐบาลจอมพล ป.
พิบูลสงคราม จะพบไดวาสวนยอดบัวเหล่ียมมีลักษณะที่อวนปอมกวาสวนยอดในปจจุบัน55 แสดง
ใหเห็นวาหากกลุมธาตุที่ถอดแบบจากพระธาตุพนมมีลักษณะสวนยอดและองคธาตุที่แลดูปอม
ใกลเคียงกับพระธาตุพนมองคเดิม กลุมธาตุควรมีอายุอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 23 จนถึงชวงตน
พุทธศตวรรษที่ 25 

                                                            

 55 ศักด์ิชัย สายสิงห, เจดีย พระพุทธรูป ฮูปแตม สิม ศิลปะลาวและอีสาน, 90. 
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ภาพที่ 110 สวนยอดบัวเหล่ียมธาตุ ภาพที่ 111 สวนยอดบัวเหล่ียม  
 วัดมวงชุม  วัดประดิษฐวราราม 
 

 ดังนั้น การวิเคราะหกําหนดอายุโดยธาตุวัดมวงชุมตามประวัติกลาวถึงการสรางวัดใน
พ.ศ.2306 และธาตุวัดราชประดิษฐวรารามตามประวัติวัดระบุการสรางวัดในพ.ศ.2482 หาก
พิจารณาสวนยอดบัวเหลี่ยมของธาตุวัดมวงชุมและธาตุวัดราชประดิษฐวราราม จะพบไดวามี
สวนยอดที่เปนเสนตรงผอมเรียว มีการประดับลวดลายกานตอดอก ซึ่งหากนําไปเปรียบเทียบกับ
พระธาตุพนมองคปจจุบันจะเห็นไดวาธาตุทั้งสองแหงมีลักษณะเรียวเปนเสนตรงกวา นั่นแสดงให
เห็นวาอายุสมัยของธาตุทั้งสองแหงนาจะอยูในชวงสมัยหลังจากพระธาตุพนมองคปจจุบัน และ
นาจะเปนการสรางในสมัยหลังเมื่อไมนานมานี้ 
  ในดานรูปแบบและฝมือชาง หากวิเคราะหจากสวนของเรือนธาตุแสดงใหเห็นวาธาตุ
วัดราชประดิษฐวรารามเปนงานชางที่ฝมือดีและละเอียดกวาธาตวัดมวงชุม เนื่องจากรายละเอียด
หลายประการชางไดถอดแบบมาจากพระธาตุพนมไดดีและครบถวนกวา 
 นอกเหนือจากประเด็นเร่ืองรูปแบบและการกําหนดอายุแลว ในเรื่องของคติความเช่ือ
ที่กลุมชุมชนในอําเภอหลมสักและหลมเกามีการนับถือพระธาตุพนม โดยถึงกับถอดแบบจากองค
ธาตุมาสรางไวในชุมชนของตนเอง โดยเฉพาะธาตุวัดราชประดิษฐวรารามที่ต้ังอยูในชุมชน
คอนขางทุรกันดารและหางไกลจากตัวอําเภออยูมาก แตกลับสามารถสรางธาตุที่ถอดแบบมาจาก
พระธาตุพนมองคใหญโตได ยอมสะทอนใหเห็นถึงแรงศรัทธาในองคพระธาตุพนมสอดรับกันดีกับ
ความเปนชาติพันธุลาวที่แสดงออกผานงานศิลปกรรมของตนดวยเชนกัน  
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  ดังนั้น หลักฐานของธาตุทรงปราสาทยอดแบบธาตุพนมในอําเภอหลมสักและ  
หลมเกา จึงเปนหลักฐานทางดานศิลปกรรมลาวที่สําคัญอยางหนึ่งในเขตพื้นที่แหงนี้ 
 2. กลุมธาตุบรรจุอัฐิ 
  ในสมัยหลังจากการแพรหลายของพระธาตุพนม ไดมีแนวคิดในการสรางธาตุเพื่อ
บรรจุอัฐิบุคคลสําคัญในรูปแบบของพระธาตุพนม ซึ่งการสรางธาตุลักษณะเชนนี้แพรหลายมาก  
ในดินแดนที่ชาวลาวอาศัยอยู รวมไปถึงในเขตพื้นที่อําเภอหลมสักและหลมเกาดวยเชนกันสะทอน
ใหเห็นถึงความศรัทธาในองคพระธาตุพนม และผลบุญที่อุทิศแดวิญญาณผูวายชนม  
  ตําแหนงที่ประดิษฐานธาตุองคตาง ๆ สื่อถึงนัยยะความสําคัญของตัวองคธาตุได
เปนอยางดี กลาวคือ ธาตุที่ตั้งอยูดานหลังและในแกนเดียวกันกับสิม หมายความวาธาตุองค
ดังกลาวเปนพระบรมธาตุ56 แตหากธาตุที่ตั้งอยูดานหลังของสิม แตไมไดอยูในแกนทิศเดียวกัน 
หรือกระจัดกระจายโดยรอบอาราม จะมีนัยยะหมายถึงธาตุดังกลาวคือธาตุที่บรรจุอัฐิบุคคล
สําคัญ57 
  ธาตุบรรจุอัฐิบุคคลสําคัญที่พบในเขตอําเภอหลมสักและหลมเกาพบหลักฐาน
หลายแหง แตธาตุที่พอจะเหลือหลักฐานอยูครบคือ ธาตุในโรงเรียนขางวัดศรีภูมิ (ภาพที่ 112)  
พระธาตุปูเถรในโรงเรียนวังบาล (ภาพที่113) ธาตุวัดไตรภูมิ (ภาพที่ 114) ธาตุวัดศรีบุญเรือง  
(ภาพที่ 115) ธาตุเหลานี้มีรูปแบบที่ถอดแบบมาจากพระธาตุพนม แตมีสัดสวนที่เล็กกวามาก 
รวมไปถึงองคประกอบหลายประการที่ถูกตัดทอนหายไป แตยังคงรูปแบบโดยรวมและลักษณะ
บางประการอยู เชน เรือนธาตุทรงสี่เหลี่ยม มีซุมจระนําหลอก และปูนปนเสาประดับ (คลายลูก
มะหวด) เกิดจากการที่ชางพยายามทําเลียนแบบการเจาะชองเรือนธาตุของพระธาตุพนมองค
จริง เรือนธาตุซอนตอเนื่องกันขึ้นไป 2 ชั้น ตอเนื่องดวยชั้นบัวลูกแกวอกไก สวนบัวเหลี่ยมธาตุ
โรงเรียนขางวัดศรีภูมิ พระธาตุปูเถร ธาตุวัดไตรภูมิ มีลักษณะคลายกันหมดคือ โคนอวน สวน
ปลายสอบขอด ซึ่งลักษณะเชนนี้ดูเหมือนจะเปนลักษณะเฉพาะในเขตอําเภอหลมสักและหลม
เกา เชนเดียวกับธาตุวัดโพนชัย แตสวนบัวเหลี่ยมธาตุวัดศรีบุญเรืองคอนขางเรียวเปนเสนตรง
มากกวา 

                                                            

 56 เจดียซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจา 
 57 ศักด์ิชัย สายสิงห, เจดีย พระพุทธรูป ฮูปแตม สิม ศิลปะลาวและอีสาน, 67. 
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ภาพที่ 112 ธาตุในโรงเรียนขางวัดศรีภูมิ ภาพที่ 113 พระธาตุปูเถร 
  

  
 

ภาพที่ 114 ธาตุวัดไตรภูมิ ภาพที่ 115 ธาตุวัดศรีบุญเรือง 
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 ธาตุเหลานี้ลวนแลวแตมีรูปแบบใกลเคียงกัน การกําหนดอายุจากรูปแบบจึงกระทํา
คอนขางยาก อยางไรก็ตามหากพิจารณาจากอายุของธาตุที่ถอดแบบจากพระธาตุพนมในดินแดน
ลาว-อีสานแลวจะอยูในชวงตนพุทธศตวรรษที่ 23 จนถึงหลังชวง พ.ศ.2483 ที่รูปแบบของพระธาตุ
พนมองคปจจุบันเร่ิมแพรหลายแลว ดังนั้นกลุมธาตุที่ถอดแบบจากพระธาตุพนม แตลดทอน
รูปแบบและสัดสวน อีกทั้งยังลดความสําคัญมาในฐานะธาตุบรรจุอัฐิบุคคลสําคัญ นาจะมีอายุ
หลังจากที่กลุมธาตุในฐานะธาตุศักด์ิสิทธิ์ประจําชุมชนแพรหลายแลว คือสมัยหลังจนถึงปจจุบัน
ราวพุทธศตวรรษที่ 25-26  
  ในปจจุบันกลุมธาตุบรรจุอัฐิบุคคลสําคัญที่มี รูปแบบที่ถอดแบบจากธาตุพนม 
กลายเปนสัญลักษณของชาติพันธุลาวไปแลวก็วาได เนื่องจากหากกลุมชุมชนใดพบหลักฐานธาตุ
รูปแบบนี้ อาจกลาวไดวากลุมชุมชนนั้น ๆ ยอมมีชาวลาวต้ังถิ่นฐานอยู 
 กลาวโดยสรุป กลุมธาตุที่พบในเขตพื้นที่อําเภอหลมสักและหลมเกา ยังคงรูปแบบหลัก
บางประการจากกลุมธาตุที่เปนตนแบบเอาไวได แตในลักษณะงานชางบางประการไดถูก
ปรับเปล่ียนเปนรูปแบบงานชางพื้นบานไปแลว โดยเฉพาะสวนยอดที่แมธาตุจะตางกลุมประเภท 
แตสวนยอดกลับมีลักษณะคลายกันคือ เปนการจําลองสวนฐานหรือสวนรองรับองคระฆัง และองค
ระฆังซอนชั้นข้ึนไป บางอาจเปนรูปแบบช้ันเดียว บางอาจเปนการซอนชั้น 2-3 ชั้น รูปแบบเชนนี้
เปนที่นิยมแพรหลายในอําเภอหลมสักและหลมเกา 
 รูปแบบธาตุที่ถอดแบบมาจากพระธาตุศรีสองรักและพระธาตุพนม สะทอนใหเห็นถึง
ความเปนชุมชนชาวลาวในเขตพื้นที่แหงนี้ไดเปนอยางดี ซึ่งหากจะวิเคราะหแยกแยะออกมาจาก
ธาตุตนแบบทั้งสอง อาจกลาวไดวา กลุมธาตุทรงบัวเหล่ียมที่ถอดแบบจากพระธาตุศรีสองรักมีอายุ
เกาแกกวา กลุมธาตุที่ถอดแบบจากพระธาตุพนมซ่ึงนาจะเปนกลุมธาตุในสมัยหลังใกลเคียงกับ
ปจจุบันแลว นอกจากนี้กลุมธาตุทรงบัวแปดเหล่ียม และกลุมธาตุทรงบัวเหล่ียมเพิ่มมุมนาจะมอีายุ
ไลเล่ียกัน 
 จากการสํารวจ ศึกษาวิเคราะหรูปแบบธาตุในอําเภอหลมสักและหลมเกาอาจสรุปได
วา ธาตุแตละกลุมมีรูปแบบที่พัฒนาจากธาตุตนแบบแลว และยังมีลักษณะเฉพาะท่ีพบไดมากคือ 
สวนยอดที่จําลองสวนรองรับองคระฆังและองคระฆังซอนช้ันตอเนื่องกันข้ึนไป พบไดทั่วไปในทุก
กลุมธาตุ ถือไดวาเปนรูปแบบเฉพาะที่นิยมในเขตอําเภอหลมสักและหลมเกาและสันนิษฐานไดวา
นาจะเปนชางกลุมเดียวกัน ในดานการกําหนดอายุ กลุมธาตุทรงบัวเหลี่ยมที่มีตนแบบจากพระ
ธาตุศรีสองรัก เปนกลุมธาตุที่สามารถกําหนดอายุไดเกาแกที่สุด หลังจากนั้นคือกลุมธาตุบัวหลาย
เหล่ียม กลุมธาตุบัวเหล่ียมเพิ่มมุม และกลุมธาตุทรงปราสาทพระธาตุพนมที่เร่ิมแพรหลายในสมัย
หลัง จะเห็นไดวาผลจากการกําหนดอายุกลุมธาตุดังกลาว มีอายุตอเนื่องเร่ือยมานับต้ังแตพุทธ
ศตวรรษที่ 22 จนมาถึงปจจุบัน  



 
 

118 

สิม 
 
 สิม มีที่มาจากคําวา “สีมา” อันหมายถึง “หลัก” ที่ใชปกลอมรอบพระอุโบสถ ที่เรียกกัน
ทั่วไปวา “ใบสีมา” หรือ “ใบเสมา”58  
 “สิม” เปนชื่อเรียก “อุโบสถ” ในกลุมชุมชนชาวลาว-อีสาน ในอดีตสิม คือสถานท่ี
ศักด์ิสิทธิ์สําหรับประกอบสังฆกรรมเฉพาะพระสงฆ แตปจจุบันถูกนํามาใชงานหลากหลายกวาเดิม
มากเปนสถานท่ีที่ทั้งทําสังฆกรรม และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในชุมชนอีกดวย สิมโดยทั่วไป
ในภาคอีสานแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ คามสีมา หรือ “สิมบก” และ อุทกกเขปสีมา หรือ “สิม
น้ํา” 59 แตสิมน้ํานั้นเทาที่มีหลักฐานเหลืออยูพบไดนอยมาก จากการสํารวจของผูวิจัยในอําเภอ
หลมสักและอําเภอหลมเกาพบแตเพียงสิมบกเทานั้น 
  สิมในวัฒนธรรมลาว-อีสาน ถือไดวาเปนสถาปตยกรรมที่สําคัญของวัดในชุมชน 
เนื่องจากโดยสวนใหญแลวสิมจะอยูในฐานะส่ิงกอสรางที่เปนประธานของวัด นอกจากนี้สิมยังมี
ความสําคัญในฐานะสถานที่ที่ประกอบพิธีกรรมเนื่องในศาสนาพุทธประจําชุมชน  
 ดวยเหตุที่กลาวไปแลว ทําใหสิมเปนสถาปตยกรรมที่มีความสําคัญตอชุมชนชาวลาว 
โดยพบไดทั่วไปในเขตพุทธสถานของชุมชนชาวลาว ในดานรูปแบบ สิมไดรับอิทธิพลและแรง
บันดาลใจจากศิลปะลาว หากชุมชนใดมีสิมเปนส่ิงกอสรางภายในวัด แสดงใหเห็นวาชุมชนน้ัน
ยอมมีชาวลาวต้ังถิ่นฐานอยู สิมในดินแดนไทยในแถบภาคอีสานมีมาแลวต้ังแตสมัยอยุธยา
ตอนกลาง ตามหัวเมืองสําคัญตาง ๆ เชน หนองคาย นครพนม เปนตน แตสิมเหลานี้ลวนแลวแต
เปนอาคารกอสรางดวยไมเปนหลัก ทําใหพังทลายไปหมดแลว สิมที่เหลืออยูในปจจุบันจึงเปนสิมที่
ถูกสรางข้ึนในสมัยรัตนโกสินทร ซึ่งเกาแกที่สุดคือชวงสมัยรัชกาลที่ 3 เทานั้น60 
 ในดานรูปแบบศิลปกรรม สิมแบงตามลักษณะของแหลงอิทธิพลได 5 ประเภท คือ 
 1. สิมทรงหลวงพระบาง ไดรับอิทธิพลจากอุโบสถและวิหารในศิลปะลานนา 
 2. สิมทรงเชียงขวาง สรางโดยชาวเชียงขวางที่มีดินแดนติดกับประเทศเวียดนาม 
 3. สิมทรงเวียงจันทน ไดรับอิทธิพลจากอุโบสถในศิลปะรัตนโกสินทร 
 4. สิมทรงไทลื้อ สรางโดยชาวไทล้ือจากดินแดนสิบสองปนนา 

                                                            

 58 เร่ืองเดียวกัน, 109. 
 59 วิโรฒ ศรีสุโร, สิมอีสาน (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโตโยตา, 2536), 69-71. 
 60 ศักด์ิชัย สายสิงห, เจดีย พระพุทธรูป ฮูปแตม สิม ศิลปะลาวและอีสาน, 147. 
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 5. สิมทรงผสมผสาน เปนการนําเอาลักษณะเดนของสิมแตละประเภทมาผสมผสาน
เขาดวยกัน61 
 อยางไรก็ตาม การศึกษาวิเคราะหรูปแบบสิมควรศึกษาสิมในภูมิภาคอีสานดวยเชนกัน 
โดยกลุมสิมในภาคอีสานจะมีอายุอยูในชวงสมัยรัตนโกสินทร เกาแกที่สุดจะเปนชวงสมัยรัชกาล  
ที่ 3 และนิยมสรางกันตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ทําใหสิมอีสานแบงประเภทไดพอสังเขปไดดังนี้62 
 1. สิมอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร 
 2. สิมรูปแบบศิลปะลาว 
 3. สิมพื้นบาน 
 4. สิมรูปแบบชางญวน 
 สิมประเภทตาง ๆ ไดรับแรงบันดาลใจจากกลุมคนและกลุมอิทธิพลทางศิลปะท่ี
แตกตางกันออกไป ทําใหรูปแบบสิมยอมแตกตางกันไปดวย อีกนัยหนึ่งอาจกลาวไดวารูปแบบของ
สิมแตละประเภทนาจะชวยบงบอกกลุมอิทธิพลที่เขามาในแหลงชุมชนนั้น ๆ ไดเปนอยางดี ดังนั้น
การวิเคราะหรูปแบบและกําหนดอายุสิมในอําเภอหลมสักและหลมเกา จะชวยทราบถึงที่มาที่ไป
แรงบันดาลใจจากกลุมชาง รวมไปถึงชาติพันธุลาวในเขตพื้นที่แหงนี้ 
 อยางไรก็ตามจากการสํารวจในเขตพื้นที่อําเภอหลมสักและหลมเกาพบปญหาเร่ืองการ
บูรณปฏิสังขรณศิลปกรรมภายในชุมชนเปนอยางมาก โดยสิมหลังเดิมมักถูกทุบทิ้ง หรือบูรณะ
ซอมแซมคร้ังใหญจากญาติโยมผูมีจิตศรัทธาไปมากแลว สิมหลังเกาจึงถูกแทนที่ดวยอุโบสถจาก
ภาคกลาง ซึ่งถือวาเปนปญหาสําคัญของการศึกษาประวัติศาสตรศิลปะ และเปนการสูญเสีย
คุณคาของโบราณสถานไปมาก อยางไรก็ตามยังคงเหลือหลักฐานสิมหลังเกาใหศึกษาวิเคราะหได
ในบางแหง โดยประเภทของสิมที่พบในอําเภอหลมสักและหลมเกามีดังนี้ 
 1. สิมพื้นบาน 
 2. สิมอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร 
 การวิเคราะหกําหนดอายุสามารถกระทําไดโดยแบงการวิเคราะหออกเปนกลุมสิมพื้น
บาน และกลุมสิมอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร 
 

                                                            

 61 วรลักญจก บุณยสุรัตน, ชื่นชมสถาปตย วัดในหลวงพระบาง, พิมพคร้ังที่ 2 
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548), 60-61. 
 62 ศักด์ิชัย สายสิงห, เจดีย พระพุทธรูป ฮูปแตม สิม ศิลปะลาวและอีสาน, 147-
157. 
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กลุมสิมพื้นบาน  
 สิมพื้นบานพบไดมากในภาคอีสาน เปนงานชางพื้นบานที่ชางหยิบยกเอาวัสดุทองถิน่ที่
หางายมากอสราง พรอมทั้งนํารูปแบบที่เรียบงาย กะทัดรัด แสดงออกถึงวิถีชีวิตชนบทไดเปนอยาง
ดี ชางและผูคนในภาคอีสานโดยเฉพาะอีสานตอนบนสวนใหญแลวอาศัยอยูในภาคอีสานมานาน
พอที่จะเรียนรูสืบตอฝมืองานชางจากรุนสูรุน  
 สิมพื้นบานในอําเภอหลมสักและหลมเกาเทาที่สํารวจพบจะถูกทิ้งรางไมใชงานเปน
ระยะเวลานานแลว สภาพโดยรวมคอนขางชํารุดทรุดโทรมบางแหงไดรับการบูรณะสวนบนไปบาง
แลว และทั้งหมดไมไดอยูในฐานะของประธานวัดอีกตอไป ซึ่งหากพิจารณาจากรูปแบบที่พอ
เหลืออยูพบวามีรูปแบบใกลเคียงกับสิมพื้นบานในอีสานเปนอยางมาก  
 ปจจุบันสิมพื้นบานภาคในอีสานสวนใหญไดรับการบูรณะใหมทั้งหมด หรืออีกทางหนึ่ง
คือถูกทุบทิ้งแลวสรางสิมรูปแบบของกรุงเทพฯ สมัยใหม ทําใหการศึกษารูปแบบเดิมทําไดคอนขาง
ยาก เชนเดียวกับสิมพื้นบานในอําเภอหลมสักและหลมเกา โดยสวนใหญถูกทุบทิ้งสรางสิมหลัง
ใหมหมดแลว แตยังพอเหลือสิมพื้นบานที่พอจะศึกษาวิเคราะหไดทั้งหมด 10 หลัง 
 ในสวนนี้จะทําการวิเคราะหโดยแบงกลุมสิมพื้นบานจากดานรูปแบบออกเปนกลุมสิม 
พื้นบานแบบไมมีมุขดานหนา และกลุมสิมพื้นบานแบบมีมุขดานหนา 
 กลุมสิมพื้นบานแบบไมมีมุขดานหนา 
 สิมกลุมนี้พบทั้งส้ินจํานวน 3 หลัง คือ สิมวัดโพธ์ิทอง (ภาพที่ 116) สิมวัดโพธ์ิศรีสองคร 
(ภาพที่ 117) สิมวัดศรีบุญเรือง (ภาพที่ 118) รูปแบบโดยรวมคอนขางคลายคลึงกันคือ มีโครงสราง
ขนาดเล็กกะทัดรัด อยูในผังส่ีเหล่ียม กออิฐถือปูน มีสวนฐานลางบัวลูกแกวอกไก ดานหนามีประตู
ทางเขาเพียงประตูเดียว ดานขางเจาะชองหนาตางดานละ 2-3 บาน สวนโครงสรางหลังคาเปน
แบบเรียบงายมุงสังกะสีหรือกระเบื้อง ไมประดับชอฟา ใบระกา หางหงสแบบอุโบสถไทยประเพณี 
รูปแบบของสิมกลุมนี้ใกลเคียงกับสิมพื้นบานที่ไมนิยมมีมุขหนา ซึ่งโดยสวนใหญแลวพบมากใน
แถบอีสานใต63 

                                                            

 63 วิโรฒ ศรีสุโร, สิมอีสาน, 155. 
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ภาพที่ 116 สิมวัดโพธ์ิทอง ตําบลบานเนิน อําเภอหลมเกา 
 

 
 
ภาพที่ 117 สิมวัดโพธ์ิศรีสองคร ตําบลหลมสัก อําเภอหลมสัก 
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ภาพที่ 118 ดานหนาสิมวัดศรีบุญเรือง ตําบลหลมสัก อําเภอหลมสัก 
 
 สิมพื ้นบานแบบไมม ีม ุขหนา  มีร ูปแบบรวมคลายคลึงก ันมาก  อาจเร ียกไดว า
เหมือนกันแทบทุกประการ รูปแบบดังกลาวเปนรูปแบบที่พบไดทั่วไปในสิมพื้นบานภูมิภาคอีสาน
ที่สวนใหญจะมีอายุอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 24-2564 ลักษณะเฉพาะที่ชวยยืนยันดานรูปแบบ
ของสิมพื้นบานไดคือ การทํารูปทรงเล็กกะทัดรัดเรียบงาย มีหลังคาคลุมชั้นเดียว ไมใชหลังคา
ซอนชั้นที่เปนรูปแบบเรือนชั้นซอนตามคติเรือนฐานันดรสูง อันเปนที่นิยมในอุโบสถแบบไทย
ประเพณี นอกจากนี้สวนฐานสิมวัดโพธิ์ทองมีรูปแบบบัวคว่ําขนาดใหญรองรับตัวสิม มีลักษณะ
เดียวกันกับสิมวัดศรีชมชื่น (องคเดิม) อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ระบุปการสรางไดที่พ.ศ.
245065  

                                                            

 64 ศักด์ิชัย สายสิงห, เจดีย พระพุทธรูป ฮูปแตม สิม ศิลปะลาวและอีสาน, 152-
153. 
 65 วิโรฒ ศรีสุโร, สิมอีสาน, 202. 
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 จากการศึกษาสิมกลุมนี้ สามารถพบลักษณะพิเศษในการตกแตงบางประการที่ยังคง
เหลือเพียงแหงเดียวนั่นคือ การใชปูนปนสีประดับที่หนาบันของสิมวัดศรีบุญเรือง (ภาพที่ 119) 
พบปูนปนในกรอบซุมเหนือประตูทางเขาดานหนา มีตา 2 ตา มีจมูก ปาก และฟนขนาดใหญ ซึ่ง
ลักษณะหนาตาเชนนี้คลายกับการประดับหัวมังกรหรือที่เวียดนามเรียกวา “ตัวรอง” คือ รูปหัว
มังกรที่มีเฉพาะสวนหนา มีตนแบบมาจากศิลปะเวียด ชางเวียดตองการสื่อถึงสัตวที่เปนมงคล
สามารถปกปองสถานที่ศักด์ิสิทธิ์ในวัฒนธรรมของตน อยางไรก็ตามตัวรองที่พบในภูมิภาคอีสาน
เปนฝมืองานประดับจากชางญวนที่พบไดทั ่วไปในสิมรูปแบบฝมือชางญวน ดังเชน สิมวัด
อันตรมัคคาราม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งกําหนดอายุไดใน พ.ศ.247366 และหากวิเคราะห
ลักษณะรูปรางหนาตาของปูนปนนี้ จะเห็นไดวามีลักษณะหางไกลจากตัวรองที่นิยมในสิมญวน
เปนอยางมาก นั่นแสดงใหเห็นวางานประดับ ณ สิมแหงนี้เปนงานชางพื้นบานมากแลว หาก
กลาวถึงงานประดับตกแตงแบบฝมือชางญวน โดยสวนใหญแลวเปนงานในชวงหลังพ.ศ.2463 
เพราะชวงเวลาดังกลาวเปนเวลาที่ชาวญวนอพยพถิ่นฐานครั้งใหญหลังจากฝรั่งเศสยึดเวียดนาม
ไดสําเร็จ  
 

 
 
ภาพที่ 119 ปูนปนกรอบซุมเหนือประตูทางเขาดานหนา 
 

                                                            

 66 ชวลิต อธิปตยกุล, สิมญวนในอีสาน: ความโยงใยพัฒนาการจากท่ีมาที่ไป และ

สิ้นสุด ในหวงมิติเวลาบนภาคอีสานของประเทศไทย (อุดรธานี: เตา-โล, 2556), 152-153. 
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 ดังนั้น สิมวัดศรีบุญเรืองจึงเปนงานศิลปกรรมในชวงหลังจากพ.ศ.2463 หรือราวพุทธ
ศตวรรษที่ 25 ไปแลว ซึ่งหากพิจารณาในประเด็นดานงานประดับปูนปนที่คงเหลืออยูในศิลปะลาว
ก็สอดรับกันดี เนื่องจากพบหลักฐานไดเกาแกสุดในชวง 100 ปหลังมานี้เอง  หรือราวพุทธศตวรรษ
ที่ 25 เปนตนมา67 นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นถึงหลักฐานการเขามาของชางญวนในพื้นที่อําเภอ
หลมสักและหลมเกาอีกดวย  
 สิมพื้นบานแบบมีมุขดานหนา  
 สิมในกลุมนี้พบทั้งส้ิน 5 หลัง คือ สิมวัดมวงเย็น (ภาพที่ 120) สิมวัดศรีบุญเรือง 
(ตําบลนาซํา) (ภาพท่ี 121) สิมวัดศรีบุญเรือง (ตําบลศิลา) (ภาพท่ี 122) สิมวัดทากกแก (ภาพท่ี 
123) และสิมวัดขามเรียง (ภาพที่ 124)  

 

 

 
ภาพที่ 120 สิมวัดมวงเย็น ตําบลนาเกาะ อําเภอหลมเกา 
 
 

                                                            

 67 ศักด์ิชัย สายสิงห, เจดีย พระพุทธรูป ฮูปแตม สิม ศิลปะลาวและอีสาน, 290. 
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ภาพที่ 121 สิมวัดศรีบุญเรือง ตําบลนาซํา อําเภอหลมเกา 
 

 
 
ภาพที่ 122 สิมวัดศรีบุญเรือง ตําบลศิลา อําเภอหลมเกา 



 
 

126 

 
 
ภาพที่ 123 สิมวัดทากกแก ตําบลตาลเด่ียว อําเภอหลมสัก 
 

 
 
ภาพที่ 124 สิมวัดขามเรียง ตําบลฝายนาแซง อําเภอหลมสัก 
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 ลักษณะรวมของสิมกลุมนี้คือ เปนอาคารทรงส่ีเหล่ียม เล็กกะทัดรัด กออิฐถือปูน มี
ประตูเขาดานหนาเพียงบานเดียว ดานขางมีเจาะชองหนาตาง 2-3 บาน เคร่ืองบนไมประดับชอฟา 
ใบระกา หางหงส มีหลังคาคลุมเพียงชั้นเดียว รูปแบบโดยรวมของสิมกลุมนี้มีลักษณะเดียวกับสิ
มพื้นบาน ส่ิงที่แตกตางกันคือ มีการทํามุขดานหนายื่นออกมา ทําใหเกิดการซอนชั้นระหวาง
หลังคาหลักและหลังคาของมุขดานหนา อยางไรก็ตามในกลุมสิมพื้นบานที่ไมยึดถือคติการสราง
เรือนชั้นซอนตามรูปแบบจากสวนกลางมากนัก การที่มีการซอนช้ันหลังคาของมุข จึงนาจะเปน
ยึดถือประโยชนการใชสอยมากกวา68  
 อยางไรก็ตาม การทํามุขยื่นออกมาดานหนาซ่ึงเปนระเบียบที่ทําใหแยกกลุมสิมออกมา
จากกลุมแรก สามารถเปนประเด็นการศึกษาวิเคราะหไดเชนกัน โดยสิมวัดศรีบุญเรือง (นาซํา) 
มุขที่ยื่นออกมาดานหนา ใชเสาไม 2 ตนแบบเรียบงาย มุงหลังคาสังกะสี ซึ่งอาจเปนงานแรกสราง 
หรืองานบูรณะเพิ่มเติมในภายหลังก็เปนได แตนั่นยอมสะทอนใหเห็นถึงความเรียบงายทางเชิงชาง
อีสานประกอบกับประโยชนใชสอยที่ชางประยุกตนํามาใสในสถาปตยกรรมทองถิ่น มีขอสังเกตที่
แตกตางกันในการทํามุขยื่นออกมาดานหนาคือ เสาที่รองรับมุขดานหนา โดยสวนใหญแลวสิมพื้น
บานในหลมสักและหลมเกาจะทําแค 2 ตน แตสิมวัดขามเรียง และสิมวัดทากกแก ที่ทําเสารองรับ
มุขหนา 4 ตน ซึ่งการใชเสา 4 ตนเรียงตัวเสมอกันรองรับมุขดานหนา ลักษณะเชนนี้ คือระเบียบ
อุโบสถของศิลปะรัตนโกสินทร 69 เชนเดียวกับสิมกลุมที่ไดรับอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทรใน
วัฒนธรรมลาว แตรูปแบบของเสาจะเปนเสาเพิ่มมุมหรือยอมุม เสาของสิมวัดทากกแก กับสิม
วัดขามเรียงเปนเสาส่ีเหล่ียมทึบตัน เปนการใชเพียงแตระเบียบเสา 4 ตนเทานั้น แตรูปแบบ
แตกตางกัน สวนรูปแบบของเสารองรับมุขดานหนาของสิมวัดศรีบุญเรือง (ศิลา) มีลักษณะเปน
เสากลม ซึ่งการใชเสากลมรองรับมุขดานหนาพบในกลุมอุโบสถจากกรมการศาสนาที่แพรหลาย
จากสวนกลางในชวง พ.ศ.251070 ชางผูสรางหรือบูรณะสิมแหงนี้จึงนาจะหยิบยืมรูปแบบของเสาที่
ไดรับอิทธิพลอยางแพรหลายมาใชดวยเชนกัน  

                                                            

 68 ศักด์ิชัย สายสิงห, เจดีย พระพุทธรูป ฮูปแตม สิม ศิลปะลาวและอีสาน, 151. 
 69 ดูรูปแบบอุโบสถในศิลปะรัตนโกสินทรตอนตนไดใน ศักด์ิชัย สายสิงห, พุทธศิลป
สมัยรัตนโกสินทร พัฒนาการของงานชางและแนวคิดท่ีปรับเปลี่ยน (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 
2556), 124-126. 
 70 ชวลิต  อธิปตกุล,  “รูปแบบอุโบสถในจังหวัดอุดรธานี ชวงพ.ศ. 2511-2530 กับ    
การสืบเนื่องทางงานชาง,” (วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะไทย 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 157. 
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 ในสวนของการทําซุมหนาตาง ซึ่งเทาที่สํารวจพบสิมพื้นบานในหลมสักและหลมเกา 
สิมวัดศรีบุญเรือง (ศิลา) เปนเพียงแหงเดียวที่ทําซุมหนาตาง โดยเปนการทําหนากระดานลดหล่ัน
ซอนชั้นกันข้ึน (ภาพที่ 125) ประกอบกับการใชเสาหลอกติดผนังสิม โดยมีโครงสรางผนังรองรับ
น้ําหนัก รูปแบบเชนนี้เปนลักษณะของงานชางญวนที่แพรหลายในภูมิภาคอีสานในชวงพุทธ
ศตวรรษที่ 25 เปนตนมา71 

 

 
 
ภาพที่ 125 ดานขางสิมและซุมหนาตาง สิมวัดศรีบุญเรือง ตําบลศิลา 
 
 รูปแบบศิลปะลาวปรากฏอยูในสิมกลุมนี้เชนกัน โดยบันไดทางข้ึนมีการประดับดวย
พญานาค ซึ่งถือไดวาเปนหลักฐานของความเชื่อกลุมคนชาวลาว-อีสาน ริมสองฝงโขงนับต้ังแต   
รัฐโบราณ ที่นับถือพญานาคมีอํานาจเหนือธรรมชาติ บันดาลใหเกิด แมน้ํา ลําคลอง ชุมชน72    
และความเชื่อเร่ืองพญานาคยังคงอยูจนถึงปจจุบัน ดังเชน บั้งไฟพญานาค สวนดานงานศิลปกรรม
สะทอนออกมาในภาพของการประดับราวบันไดดวยพญานาคเปนผูเฝาปกปกษศาสนสถานใน
ชุมชนชาวลาว-อีสาน73  

                                                            

 71 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ชวลิต อธิปตยกุล, สิมญวนในอีสาน: ความโยงใย

พัฒนาการจากที่มา ที่ไป และสิ้นสุด ในหวงมิติเวลาบนภาคอีสานของประเทศไทย, 114-
115; ศักด์ิชัย สายสิงห, เจดีย พระพุทธรูป ฮูปแตม สิม ศิลปะลาวและอีสาน, 154-157. 
 72 สุจิตต วงษเทศ, พลังลาว ชาวอีสาน มาจากไหน, (กรุงเทพฯ: มติชน, 2549). 260. 
 73 อุทัยทอง จันทกรณ, องคประกอบสถาปตยกรรมอีสาน (สกลนคร: ศูนยศิลป 
วัฒนธรรม วิทยาลัยครูสกลนคร, 2535), 28. 
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 นอกจากนี้ สวนประตูทางเขาดานหนาของสิมวัดขามเรียงใชการทาสีวาดเปนซุมบัน
แถลงแทนการใชปูนปนประดับ (ภาพที่ 126) สิมวัดศรีบุญเรือง (ศิลา) (ภาพที่ 127) ซุมประตู
ทางเขาดานหนาเปนรูปทรงซุมบันแถลง ลักษณะซุมประตูทั้งสองแหงเปนการคลี่คลายจากรูปแบบ
หลักจนกลายเปนศิลปะพื้นบานแลว ซึ่งการทําซุมทรงบันแถลงในอุโบสถเริ่มเขามานิยมในกลุม
หัวเมืองแลวหลัง พ.ศ.248374  
 

 
 
ภาพที่ 126 ซุมประตูสิมวัดขามเรียง 
 

 
 
ภาพที่ 127 กรอบซุมประตูดานหนาวัดศรีบุญเรือง ตําบลศิลา 

                                                            

 74 สมคิด จิระทัศนกุล, คติ สัญลักษณ และความหมายของซุมประตู-หนาตางไทย, 
(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 365-367. 
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 กลาวโดยสรุป สิมพื้นบานในหลมสักและหลมเกามีรูปแบบที่คลายคลึงกับสิมพืน้บานที่
พบไดในภูมิภาคอีสานโดยทั่วไป และมีอายุเกาแกสุดในสมัยรัชกาลที่ 3-4 สิมพื้นบานในชวงเวลานี้
จะมีรูปแบบเรียบงาย เล็กกะทัดรัด เนนหนาที่ประโยชนใชสอยในการใชงานเปนหลัก ไมเนนคติ
การสรางดังเชนพระอุโบสถแบบไทยประเพณี ตอจากนั้นคือ สมัยรัชกาลที่ 5-7 สิมพื้นบานจะ
ปรากฏงานประดับตกแตงจากฝมือชางญวน อาทิเชน ประดับปูนปนสี การทําตัวรอง การใชเสา
หลอกและผนังรับน้ําหนัก นอกจากนี้สิมพื้นบานยังไดรับอิทธิพลรูปแบบการทํามุขและเสารองรับ
มุขจากอุโบสถในศิลปะรัตนโกสินทร สิมพื้นบานในหลมสักและหลมเกาที่มีอายุชวงปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 25 พบการทําเสากลมรองรับมุขดานหนา ประกอบกับการทําซุมประตูทรงบันแถลง ซึ่ง
รูปแบบดังกลาวนาจะไดอิทธิพลของกลุมอุโบสถแบบ ก. ข. ค. เขามาแพรหลายในกลุมงานชางหัว
เมือง สัมพันธกับประเด็นประวัติศาสตรในชวงสมัยจอมพล ป.พิบูลสงครามเปนนายกรัฐมนตรี 
พ.ศ.2481 เกิดนโยบายสราง “รัฐชาติ” ปลูกฝงแนวคิด “ชาตินิยม” เกิดข้ึน เชน การสงวนอาชีพ
บางอยางไวเฉพาะคนไทย ปลูกฝงใหนิยมใชของไทย นอกจากนี้ยังมีการเปล่ียนแปลงประเพณี
บางอยางเพื่อใหเกิดความทันสมัยมากข้ึน เชน ประกาศใหขาราชการเลิกสวมเส้ือราชปะแตน และ
มีการเปล่ียนช่ือประเทศจาก “สยาม” เปน “ไทย” จนในที่สุดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2482 ไดมี
มติใหกรมศิลปากรออกแบบพระอุโบสถ 3 แบบ ชื่อวา แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. โดยมีพระ
พรหมพิจิตรเปนผูออกแบบ โดยแบบดังกลาวถูกสงไปตามจังหวัดตาง ๆ เพื่อสรางตามแบบอยาง
เดียวกันทั่วทั้งประเทศ75 
 จากนโยบายดังกลาว ทําใหเกิดการกอสรางอุโบสถจากศูนยกลางกันอยางแพรหลาย 
สวนทางกับการกอสรางสิมที่เกิดจากแรงบันดาลใจ อิทธิพลเชิงชางทองถิ่นที่มีอยูเดิม ที่ลดนอยลง
เร่ือย ๆ จนเกิดการหยุดชะงักในการสรางสรรคผลงานศิลปกรรมของชางทองถิ่น นั่นหมายความวา
สิมพื้นบานหยุดพัฒนาการหลังจากชวงปลายพุทศตวรรษที่ 25 ไปแลว76  
 

                                                            

 75 ชวลิต อธิปตยกุล, สิมญวน ในอีสาน: ความโยงใยพัฒนาการจากท่ีมา ที่ไป 

และสิ้นสุด ในหวงมิติเวลาบนภาคอีสาน ของประเทศไทย, 94. 
 76 ศักด์ิชัย สายสิงห, เจดีย พระพุทธรูป ฮูปแตม สิม ศิลปะลาวและอีสาน, 155. 
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สิมทรงผสมผสาน (ภาพที่ 128)  
 สิมพื้นบานแบบไมมีมุขดานหนาในหลมสักและหลมเกา มีรูปแบบที่คลายคลึงกัน   
และคลายคลึงกับสิมพื้นบานในอีสาน เปนรูปแบบที่เนนความเรียบงาย เล็กกะทัดรัด แตยังคงมี
บางแหงที่มีงานประดับแบบงานชางญวนผสมผสานเขามาบาง นั่นทําใหทราบไดวากลุมชางญวน
ไดเขามาในเขตพื้นที่อําเภอหลมสักและหลมเกาแลว แตก็ยังเปนสวนนอยมาก  เนื่องจากในสิมก
ลุมนี้พบลักษณะงานชางญวนเพียงแหงเดียว 
 

 
 
ภาพที่ 128 ดานหนาสิมวัดราชธานี ตําบลลานบา อําเภอหลมสัก  

 
 สิมวัดราชธานี (ภาพที่ 128) เปนสิมที่มีรูปแบบบางประการแตกตางจากแหงอ่ืน 
กลาวคือ สวนบนเคร่ืองหลังคาที่เดิมสิมแบบพื้นบานจะเปนโครงสรางเรียบงาย มุงสังกะสี หรือ
กระเบ้ือง โดยไมมีการซอนชั้นหลังคาตามฐานันดรช้ันสูงแตอยางใด แตสิมวัดราชธานีกลับมีการ
ทําเทิบซอนกัน (ภาพที่ 129) ลักษณะของการทําเทิบซอนแบบนี้ชวนใหนึกถึงสิมทรงเชียงขวางที่มี
ลักษณะเดนคือการทําช้ันหลังคาลาดเอนหน่ึงช้ัน แลวจึงทําหลังคาขนาดเล็กซอนชั้นตรงกลาง 
เรียกวา “เทิบซอน” ไมมีการประดับตกแตง หลังคาไมออนโคง และไมพบการซอนช้ันหลังคาเชนนี้
กับสิมแบบอ่ืน ๆ 77  

                                                            

 77 วรลักญจก บุณยสุรัตน, ชื่นชมสถาปตย วัดในหลวงพระบาง, 49. 
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 นอกจากนี้ยังพบการทําเสาหลอกและปูนปนกลีบบัวประดับเปนบัวหัวเสา (ภาพที่ 
130) โดยเสาหลอกมีดานขางขางละ 3 ตน ผนังดานหนาสิมประดับอีก 2 ตน ซุมหนาตางทําปูนปน
เปนวงโคงซอนชั้นกัน รูปแบบดังกลาวเปนลักษณะของงานชางญวน ที่เขามามีอิทธิพลแพรหลาย
ในริมสองฝงแมน้ําโขงในชวงราวพุทธศตวรรษที่ 2578 เชนเดียวกับกลุมสิมพื้นบานในเขตอําเภอ
หลมสักและหลมเกาดังที่กลาวไปแลวขางตน 
 

 
 
ภาพที่ 129 หลังคาทําเทิบซอนชั้น 
 

 
 
ภาพที่ 130 ดานขางสิมวัดราชธานี มีเสาหลอก และบัวหัวเสาประดับ 
 
                                                            

 78 ศักด์ิชัย สายสิงห, เจดีย พระพุทธรูป ฮูปแตม สิม ศิลปะลาวและอีสาน, 154-
155. 
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 สิมวัดราชธานีจึงเปนสิมทรงเชียงขวาง ที่มีลักษณะพื้นบานและงานชางญวน
ผสมผสานอยูดวย ซึ่งรูปแบบเชนนี้พบไดในสิมอีสาน เชน สิมวัดโพธ์ิชัยศรี อําเภอบานผือ จังหวัด
อุดรธานี สรางเม่ือ พ.ศ.244279 นอกจากนี้การที่พบสิมทรงเชียงขวางอยูในเขตพื้นที่หลมสักและ
หลมเกา ยอมสะทอนใหเห็นถึงกลุมคนลาวโซงที่อาจเคยหรือยังคงต้ังถิ่นฐานอยูในเขตพื้นที่แหงนี้ 
 
สิมอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร 
 สิมกลุมนี้ จากการสํารวจพื้นที่ในหลมสักและหลมเกา พบทั้งส้ิน 7 แหง คือ สิมวัดทุง
จันทรสมุทร (ภาพที่ 131) สิมวัดไพรสณฑศักดาราม (ภาพที่132) สิมวัดสวางราชสามัคคี (ภาพที่ 
133) สิมวัดโฆษา (ภาพที่ 134) สิมวัดศรีสะเกษ (ภาพที่ 135) สิมวัดสวางอารมณ (ภาพที่ 136) 
สิมวัดศรีมงคล (ภาพที่ 137)  
 

 
 
ภาพที่ 131 สิมวัดทุงจันทรสมุทร  

                                                            

 79 ชวลิต อธิปตกุล, “รูปแบบอุโบสถในจังหวัดอุดรธานี ชวงพ.ศ. 2511-2530 กับการ
สืบเนื่องทางงานชาง,” 54-56. 
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ภาพที่ 132 สิมวัดไพรสณฑศักดาราม  
 

 
 
ภาพที่ 133 สิมวัดสวางราชสามัคคี 
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ภาพที ่134   ดานหนาสิมวดัโฆษา ภาพที ่135   สิมวัดศรีสะเกษ 
 

 
 
ภาพที่ 136 สิมวัดสวางอารมณ 
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ภาพที่ 137 สิมวัดศรีมงคล 
 
 ลักษณะรวมของสิมกลุมนี้คือ เปนสิมทรงส่ีเหล่ียม มีรูปทรงที่สูงกวาสิมพื้นบาน ฐาน
ลางเปนชุดบัวลูกแกวอกไก มีมุขดานหนาและเสารองรับมุขทั้งส้ิน 4 ตน ปลายหัวเสามีปูนปนกลีบ
บัวประดับ มีการประดับลวดลายที่สวนหนาบันและกรอบซุมประตู ประดับคันทวยไมคํ้ายันชายคา
ที่ยื่นออกมา รูปแบบเชนนี้คลายกับอุโบสถในศิลปะรัตนโกสินทร ตามอิทธิพลที่สิมไดรับ อาทิเชน 
วัดปาฮวก เมืองหลวงพระบาง สรางข้ึนเม่ือพ.ศ.240480 
 สิมวัดสวางอารมณ สิมวัดไพรสณฑศักดาราม และสิมวัดศรีมงคล (ภาพที่ 138-140) 
สิมเหลานี้มีสวนฐานแบบเดียวกันคือ ฐานบัวลูกแกวอกไก ที่มีสวนบัวคว่ําขนาดใหญอันเปน
เอกลักษณในศิลปะลาว81  

 

                                                            

 80 วรลัญจก บุณยสุรัตน, ชื่นชมสถาปตย วัดในหลวงพระบาง, 140. 
 81 เชษฐ ติงสัญชลี, “บทบาทของฐานสี่เหล่ียมเพ่ิมมุมของเจดียแบบลานนา ในศิลปะ
ลานชาง พุทธศตวรรษที่ 21-22,” 63-64. 
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ภาพที่ 138 สวนฐานวัดสวางอารมณ 
 

 
 
ภาพที่ 139 สวนฐานวัดไพรสณฑศักดาราม 
 

 
 
ภาพที่ 140 สวนฐานวัดศรีมงคล บานนาทราย 
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 สวนฐานบัวลูกแกวอกไก คือระเบียบที่เปนหลักฐานในการศึกษาวิเคราะหสิมกลุมนี้วา
นาจะมีอายุอยูในชวงกอนพ.ศ.2483 ที่สิมในชวงสมัยดังกลาวจะใชสวนฐานเปนฐานสิงห ตาม
รูปแบบอุโบสถ ก. ข. ค. จากสวนกลางไดแพรหลายมายังสวนภูมิภาค และหากเปรียบเทียบ
รูปแบบสวนฐานลูกแกวอกไกกับกลุมสิมอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทรในศิลปะลาว พบวามีรูปแบบ
เดียวกับสิมวัดศรีพุทธบาท สรางเมื่อพ.ศ.239682 83 และสิมวัดปาฮวก สรางเมื่อ พ.ศ.2404   
 นอกจากนี้งานประดับที ่สะทอนถึงศิลปะลาวที ่ไดรับอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร    
คือ การทําคันทวยไมแกะสลักรูปนาค หรือนาคมีปก ดังเชนปรากฏที่วัดไพรสณฑศักดาราม      
วัดศรีษะเกตุ วัดสวางอารมณและวัดศรีมงคล (ภาพที่ 141-144) ซึ่งหากเปนรูปแบบแผนไมทรง
สามเหลี่ยมที่มีการแกะสลักขอบดานขาง หรือที่เรียกกันวา “หูชาง” จะนิยมใชกับสิมทรงหลวง
พระบางและสิมทรงเชียงขวาง หรือหากมีรูปแบบเปนไมคํ้ายันในลักษณะยาว สลักลายเพียง
เล็กนอย นิยมใชกับสิมทรงไทล้ือ84 ดังนั้นการใชคันทวยรูปนาคมีปกจึงเปนลักษณะที่แสดงใหเห็น
ถึงอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทรในชวงสมัยรัชกาลที่ 3-4 ไดเปนอยางดี และความนิยมในการใชคัน
ทวยไมแกะสลักรูปนาคปรากฏในสิมอีสานอยางแพรหลาย กอนที่ในพ.ศ.2483 รูปแบบการใชคัน
ทวยปูนปนรูปหงสจะเขามาแพรหลายในศิลปะทองถิ่น  
 

  
 

ภาพที ่141 คันทวย สิมวัดสวางอารมณ ภาพที ่142 คันทวย สิมวัดศรีมงคล  
   บานนาทราย 

                                                            

 82 ศักด์ิชัย สายสิงห, เจดีย พระพุทธรูป ฮูปแตม สิม ศิลปะลาวและอีสาน, 131. 
 83 เร่ืองเดียวกัน, 132. 
 84 วรลัญจก บุณยสุรัตน, ชื่นชมสถาปตย วัดในหลวงพระบาง, 75. 
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ภาพที ่143   คันทวยวัดไพรสณฑศักดาราม ภาพที ่144   คันทวย สิมวัดศรีษะเกตุ 
 
 จะเห็นไดวารูปแบบโครงสรางโดยรวมของสิมกลุมนี้ในอําเภอหลมสักและหลมเกา
คอนขางใกลเคียงกัน แตสวนที่แตกตางกันคือการประดับสวนตาง ๆ ของสิมแตละแหง โดยเฉพาะ
สิมวัดโฆษาที่แตกตางและโดดเดนกวาสิมแหงอ่ืน สิมวัดโฆษาระบุปการบูรณปฏิสังขรณเมื่อ   
พ.ศ.251785 มีลักษณะงานชางญวนปรากฏอยูในสวนการทําเสาหลอกติดผนังดานขางของสิม 
สวนฐานรองรับอาคารมีลักษณะพิเศษ ที่โคนเสาทําชุดฐานบัว โดยมีลวดบัวซอนช้ันลดหล่ันกันไป 
ตําแหนงของเสาหลอกแตละตนจะถูกยกเก็จออกมาจากผนัง (ภาพที่ 145) เปนระเบียบที่พบในสิม
อีสาน ดังเชน สิมวัดไชยศรี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน สรางเมื่อพ.ศ.2460 (ภาพที่ 146) 86 สิม
วัดพัฒนสีลา อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน สรางข้ึนเมื่อพ.ศ.246287 ซึ่งเปนตนแบบในการทํา
ลักษณะพิเศษเชนนี้ในสิมอีสาน โดยสันนิษฐานวาไดแรงบันดาลใจมาจากสถาปตยกรรมในศิลปะ
จามท่ีนิยมทําเสาหลอกติดผนัง โดยยกระดับใหสูงกวาพื้นเดิม ชองระหวางเสาหลอกเจาะชอง
ส่ีเหล่ียมลดระดับ เชน ปราสาทมิเซิน A1 และปราสาทโพกลวงการาย88 นอกจากนี้ยังมีการเจาะ
ชองส่ีเหล่ียมเหนือฐานบัวขางในชองประดับดวยดอกส่ีกลีบ พบไดเชนเดียวกับงานประดับสิมวัด
                                                            

 85 มีจารึกระบุปพุทธศักราชการสรางที่โกงค้ิวระหวางเสารองรับมุขดานหนา 
 86 ชวลิต อธิปตยกุล, สิมญวน ในอีสาน: ความโยงใยพัฒนาการจากท่ีมาท่ีไป 

และสิ้นสุด ในหวงมิติเวลาบนภาคอีสาน ของประเทศไทย, 158. 
 87 กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร, เลม 15 (กรุงเทพฯ: การศาสนา, 
2539), 293. 
 88 อชิรัชญ ไชยพจนพานิช, ศิลปะเวียดและจาม (กรุงเทพฯ: มติชน, 2557), 58-62. 
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สระบัวทอง (ภาพที่ 147) และวัดบึงแกว จังหวัดขอนแกน และยังพบไดในตนแบบงานชางญวนท่ี
พระราชวังเมืองเว ประเทศเวียดนามอีกดวย89 สวนที่ผนังสกัดดานหนาและดานหลังของสิมเจาะ
เปนชองส่ีเหล่ียมที่มี ค้ิวลดหล่ันกัน (ภาพท่ี 148) ซึ่งรูปแบบเชนนี้ก็พบที่พระราชวังเมืองเว
เชนเดียวกัน90 การประดับลวดลายหนาตางของสิมแหงนี้ยอมสะทอนถึงงานชางญวนไดเชนกัน 
โดยรูปแบบชองหนาตางเปนรูปเคร่ืองหมายบวก ซึ่งเปนรูปแบบเดียวกับพระราชวังเว91  
 

 
 
ภาพที่ 145 ดานขางสิม ชองหนาตาง เสาติดผนัง และสวนฐาน 
 

                                                            

 89 ชวลิต อธิปตยกุล, สิมญวน ในอีสาน: ความโยงใยพัฒนาการจากท่ีมา ที่ไป 

และสิ้นสุด ในหวงมิติเวลาบนภาคอีสาน ของประเทศไทย, 256.  
 90 เร่ืองเดียวกัน. 
 91 เร่ืองเดียวกัน, 43. 
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ภาพที่ 146 การทําลักษณะพิเศษที่สวนฐานเสาหลอก สิมวัดไชยศรี อําเภอเมือง จังหวัดของแกน  
ที่มา: สิมวัดไชยศร,ี เขาถงึเมื่อ 7 กรกฎาคม 2557, เขาถึงไดจาก  http://www.manager.co.th/ 
travel/viewnews.aspx?NewsID=9560000065119 
 

 
 
ภาพที่ 147 การประดับดอกส่ีกลีบที่สวนฐาน ผนังดานขาง สิมวัดสระทอง จังหวัดขอนแกน  
ที่มา: สิมวัดสระทอง, เขาถงึเมื่อ 7 กรกฎาคม 2557, เขาถึงไดจาก  http://m.touronthai.com/ 
placeview.php?place_id=45000006 
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ภาพที่ 148 กรอบชองดานหลังสิม 
 

 
 
ภาพที่ 149 หนาบันวัดโฆษา ประดับลวดลายเทพพนม และปูนปนพุทธประวัติ 
 
 อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากรูปแบบหนาบันของสิมวัดโฆษา (ภาพที่ 149) จะเหน็ได
วาเปนรูปแบบของอุโบสถจากกรุงเทพฯ อาทิเชน การใชข่ือเอก และข่ือโทที่หนาบัน เพื่อแบงพื้นที่
การประดับตกแตงเปน 2 สวน โดยเฉพาะหนาบันสวนบนที่ทําลายเทพพนม อันเปนลักษณะนิยม
จากสวนกลางที่แพรหลายเขามาในสวนทองถิ่น นอกจากนี้ยังมีการประดับคันทวยปูนปน ซึ่งการ
ใชปูนปนแสดงใหเห็นถึงการบูรณะท่ีไดรับเทคนิคมาจากสวนกลางในชวงพ.ศ.2483 ที่ซึ่งมีการ
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ออกแบบอุโบสถแบบ ก. ข. ค. จากสวนกลางกระจายไปสูงานชางทองถิ่น ตามแนวคิดชาตินิยม92 
เนื่องจากหากเปนคันทวยในศิลปะลาว-อีสานมักจะนิยมใชคันทวยไมแกะสลักประดับ93 อยางไรก็
ตามนาสนใจวาการใชผนังและเสาหลอกรองรับน้ําหนักแตยังใชคันทวยรองรับอีกดวย ซึ่งโดยสวน
ใหญแลวหากใชผนังรองรับน้ําหนักจะไมใชคันทวย ดังนั้นการประดับคันทวยปูนปนนาจะไดรับ
อิทธิพลมาจากอุโบสถจากกรุงเทพฯ ในชวงสมัยรัฐชาตินิยม พ.ศ.248394 แพรหลายมาสูสวน
ทองถิ่น นั่นคงรวมไปถึงที่หลมสักและหลมเกาดวย รูปแบบด้ังเดิมของสิมวัดโฆษานาจะเปนสิม
อิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร แตมีฝมือชางฝมืองานประดับชาวญวนปรากฏอยู ตามลักษณะเทคนิค
พิเศษดังที่ไดกลาวไปแลวกอนหนานี้  
 จากหลักฐานทั้งหมดดังที่ไดกลาวมานี้ เทคนิคการตกแตงพิเศษของสิมวัดโฆษาคือ 
ฝมือชางญวน ซึ่งนาจะเปนชางญวนกลุมสกุลชางขอนแกนอีกดวย เนื่องจากรูปแบบดังกลาวพบได
ที่สิมในจังหวัดขอนแกน ทั้งหมดนี้ลวนแลวแตเปนลักษณะงานชางญวนที่เร่ิมเขามามีอิทธิพลใน
ดินแดนอีสานในชวงพุทธศตวรรษที่ 25 ในสวนงานการบูรณะในพ.ศ.2517 จึงเปนเพียงแคตกแตง
องคประกอบบางประการจากอุโบสถภาคกลางที่เร่ิมแพรหลายในขณะนั้นเทานั้น  
 สิมอีกแหงที่ผสมผสานระหวางอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทรกับฝมือชางญวนคือ สิมวัด
สวางราชสามัคคี รูปแบบโดยรวมยังคงเปนสิมอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร แตปรากฏเทคนิคชาง
ญวนคือเสาหลอกดานของสิม (ภาพที่ 150) และการทําชองหนาตางส่ีเหล่ียมผืนผาภายในกรอบ
ซุมวงโคง (ภาพที่ 151) ซึ่งรูปแบบเชนนี้เร่ิมปรากฏต้ังแตชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 25 เปนตนมา 
โดยมีสายพัฒนาการจากกลุมชางญวนสกลนคร ตอมายังมุกดาหาร รอยเอ็ด ยโสธร อํานาจเจริญ 
จนไปส้ินสุดที่อุบลราชธานี95  
 

                                                            

 92 ชวลิต อธิปตกุล, “รูปแบบอุโบสถในจังหวัดอุดรธานี ชวงพ.ศ. 2511-2530 กับการ
สืบเนื่องทางงานชาง,” 108. 
 93 วรลัญจก บุณยสุรัตน, ชื่นชมสถาปตย วัดในหลวงพระบาง, 75. 
 94 ชวลิต อธิปตกุล, “รูปแบบอุโบสถในจังหวัดอุดรธานี ชวงพ.ศ.2511-2530 กับการ
สืบเนื่องทางงานชาง,” 79-88. 
 95 เร่ืองเดียวกัน, 196-197. 
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ภาพที่ 150 ดานขางสิมวัดสวางราชสามัคคี มีเสาหลอกทั้งหมด 4 ตน 
 

 
 
ภาพที่ 151 กรอบซุมวงโคงหนาตางสิวัดสวางราชสามัคคี 
 
 สวนกรอบซุมประตู (ภาพที่ 152) เปนกรอบซุมเรือนแกว ทํานาคซอนกันสองช้ัน ชั้น
ลางลําตัวและหางของนาคคดโคงเปนกรอบบันแถลง สวนช้ันบนก็ทําลอกับช้ันลางเชนกัน ซึ่งการ
ทํานาคซอนชั้นเชนนี้นาจะส่ือถึงนัยยะฐานันดรสูงแตประดับดวยงานชางฝมือทองถิ่น ในสวนของ
ข่ือที่รองรับกรอบซุมและพาดกลางระหวางกรอบซุมเรือนแกวกับเสาประดับกรอบซุม (ภาพที่ 153) 
ชางเขียนเปนตัวอักษรขอมไทย ถอดถายไดเปนคาถายอวา “นชาลิติ มะอะอุ นะโมพุทธาย อสํวิ

96สุโลปุสภุพ” รองรับดวยเสากรอบซุมเปนเสาหลายเหล่ียมขนาบขางดวยตัวนาค สวนของเศียร
                                                            

 96 จากการอานและแปลของ ดร.รุงโรจน ภิรมยอนุกูล ภาควิชาประวัติศาสตร คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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นาคอยูโคนเสาลําตัวเหยียดตรงขนาบขางเสากรอบซุมและสวนปลายหางตวัดออก การทํากรอบ
ซุมเรือนแกว มีปรากฏแลวในสิมอีสาน ตัวอยางคือ สิมวัดบานแขม จังหวัดอุบลราชธานี ตาม
ประวัติวัดสรางเมื่อ พ.ศ.2479 เปนรูปแบบสิมพื้นถิ่นที่ผสมผสานกับงานตกแตงโดยฝมือชางญวน 
สันนิษฐานวาการประดับกรอบซุมชางนาจะหยิบยืมรูปแบบจากกรอบซุมเรือนแกวของพระเจา
ใหญอินแปลง พระพุทธรูปคูบานคูเมืองของจังหวัดอุบลราชธานี97 
 

 
 
ภาพที่ 152 กรอบซุมสิมสวางราชสามัคคี 
 

 
 
ภาพที่ 153 อักษรขอมไทยที่กรอบซุมประตูสิมสวางราชสามัคคี 

                                                            

 97 ชวลิต อธิปตกุล, “รูปแบบอุโบสถในจังหวัดอุดรธานี ชวงพ.ศ.2511-2530 กับการ
สืบเนื่องทางงานชาง,” 180. 
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 องคประกอบอีกประการของสิมที่เปนฝมือชางญวนผสมพื้นถิ่นคือ การทําโกงค้ิวปูนปน
วาดลวดลายดวยสี (ภาพที่ 154) ซึ่งการเลือกใชวัสดุและเทคนิคปูนปนเปนงานฝมือที่นิยมของชาง
ญวนที่ชํานาญดานงานกอสราง98 แตหากรูปแบบการทําโกงค้ิวไมนิยมในงานชางญวน แตเปน
ลักษณะนิยมในศิลปะลาว ดังนั้นสิมวัดสวางราชสามัคคีจึงเปนสิมที่สะทอนใหเห็นถึงรูปแบบสิม
อิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร แตมีการประดับตกแตงโดยฝมือชางญวนผสมผสานกับลักษณะ
ทองถิ่นนิยมในศิลปะลาวเขาดวยกัน 
 

 
 
ภาพที่ 154 โกงค้ิวปูนปน สิมวัดสรางราชสามัคคี 
 
 สําหรับงานประดับตกแตงที่บงบอกถึงอิทธิพลศิลปะลาวยังปรากฏในสิมอิทธิพลศิลปะ
รัตนโกสินทรแหงอ่ืน ๆ  
 งานประดับกรอบซุมประตู เทาที่เหลือหลักฐานอยูคือ สิมวัดทุงจันทรสมุทร มีการ
ประดับปูนปนสี เทาที่พอจะเหลืออยูเปนรูปเศียรนาค มีลายพรรณพฤกษาประดับ ขางในกรอบซุม
มีสิงหยกขาหนา (ภาพที่ 155-156) มีลายพรรณพฤกษาประดับ ขางในกรอบซุมมีสิงหยกขาหนา 
งานปูนปนสีประดับกรอบซุมเชนนี้เปนงานที่นิยมในสิมลาว-อีสานริมสองฝงโขงราวชวงพุทธ
ศตวรรษที่ 25-26 แตหากจะพิจารณาจากหนาตาของตัวนาคแลว นาจะเปนงานชางพื้นบาน
ทองถิ่น ซึ่งเปนรูปแบบที่นิยมทําประดับกรอบซุมในสิมอีสานดวยเชนกัน  
 ปูนปนสีรูปสิงหยกขาหนาเพียงขางเดียวที่ประดับบนหนาบันสิมวัดทุมจันทรสมุทร 
รูปแบบของสิงหนี้แตกตางจากรูปแบบสิงหในปาหิมพานต แตกลับชวนใหนึกถึงสิงหที่ปรากฏอยูใน

                                                            

 98 ขจัดภัย บุรุษพรัตน, ญวนอพยพ (กรุงเทพฯ: ดวงกลม, 2521), 12. 
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ผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืมประเภทเบียร ที่ผลิตโดยบริษัทบุญรอดบริวเวอร่ี จํากัด ซึ่งบริษัทแหงนี้กอต้ัง
ข้ึนในพ.ศ. 2476 โดยพระยาภิรมยภักดี99 และปรากฏโฆษณาในส่ิงพิมพที่มีตราสิงหยกขาหนาใน
หนังสือพิมพกรุงเทพฯ วารศัพท ฉบับประจําวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2479 (ภาพที่ 157)  
 

 
 
ภาพที่ 155 ปูนปนประดับกรอบซุมประตูสิมวัดทุงจันทรสมุทร 
 

 
 
ภาพที่ 156 ปูนปนสีรูปสิงหยกขาหนาเพียงขางเดียว  
 
                                                            

 99 นันทลักษณ คีรีมา, 50 สิ่งแรกในเมืองไทย (กรุงเทพฯ: มติชน, 2556), 90-91 
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ภาพที่ 157 ตราสิงหยกขาหนาในหนังสือพิมพกรุงเทพฯ วารศัพท ฉบับประจําวันที่ 10 พฤษภาคม  
 พ.ศ. 2479 
ที่มา: เบียรตราสิงขาว, เขาถึงเมื่อ 8 กรกฏภาคม 2557. เขาถงึไดจาก  https://www.facebook. 
com/photo.php?fbid=477971808977660 
 
 ปูนปนรูปสิงหยังคงมีฐานะหนาที่เปนสัตวศักด์ิสิทธิ์ผูซึ่งปกปองศาสนาสถาน แต
รูปแบบที่คลายคลึงกับตราผลิตภัณฑ อาจเปนไปไดวาชางอาจนํารูปแบบจากสิงหใกลตัวมา
สรางสรรคในงานประดับ นอกจากนี้ดานบนสุดของงานประดับกรอบซุมเปน “ดอกกาละกับ” (ภาพ
ที่ 156) คือ ลายดอกโบต๋ันในศิลปะรัตนโกสินทรนั่นเอง ซึ่งเปนที่นิยมในงานไมแกะสลัก โดยใน
สมัยรัชกาลที่ 3 พบวามีการนําลวดลายดอกโบต๋ันมาประดับหนาบันอาคารหลายแหง ทั้งใน
รูปแบบของงานไมแกะสลักและรูปแบบงานปูนปน และไดรับความนิยมเร่ือยมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 
4 ดอกกาละกับในศิลปะลาวมักจะปรากฏอยูตรงกลางที่ฮวงผ้ึงของสิมลาว-อีสาน ตามประวัติวัด
ทุงจันทรสมุทร สรางข้ึนเปนวัดนับต้ังแต พ.ศ. 2380100 อันเปนชวงสมัยรัชกาลที่ 3 แตหากวเิคราะห
รูปแบบสิมที่มีรูปแบบอิทธิพลของอุโบสถสมัยรัตนโกสินทรแลว นอกจากนี้ลวดลายงานประดับที่ใช
ปูนปนสีอันเปนเทคนิคที่ชางญวนนิยมใชและเปนกลุมชางญวนที่อพยพมาในชวงหลังพ.ศ.2463101 
การทํากรอบซุมลายพรรณพฤกษาและดอกกาละกับภายในมีสิงหยกขาหนา ยอมสามารถ
สันนิษฐานไดวา หากสิมแหงนี้เปนงานแรกสรางยอมมีงานประดับตกแตงเพิ่มเติมในสมัยหลังราว
ชวงพุทธศตวรรษที่ 25 

                                                            

 100 กองพุทธศาสนสถาน, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร, 904. 
 101 ชวลิต อธิปตกุล, “รูปแบบอุโบสถในจังหวัดอุดรธานี ชวงพ.ศ.2511-2530 กับการ
สืบเนื่องทางงานชาง,” 439. 
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 งานประดับตกแตงที่ปรากฏในสิมกลุมนี้อันมีชวงเวลาที่ระบุไดคือ สิมวัดศรีษะเกตุ 
ระบุชวงปที่บูรณะไวที่สวนหนาบันคือ พ.ศ.2500 (ภาพที่ 158) สวนหนาบันวาดเปนรูปครุฑ มีนาค 
2 ตัวลอมรอบ ดานลางตัวครุฑและนาค มีแจกันที่แตกชอเปนพรรณพฤกษา และชาง 2 เชือกอยู
ขนาบขางดานซายและขวา สวนเสาที่รองรับมุขดานหนาประดับดวยกลีบบัวปูนปนซอนกัน 
ดานลางบัวหัวเสาเปนปูนปนสีรูปครุฑ (ภาพที่ 158-159) รูปแบบเชนนี้ไมปรากฏเทาไรนักใน
วัฒนธรรมลาว-อีสาน แตการวาดรูปครุฑที่แลดูจะมีหนาตาเปนแบบพื้นบานมากแลว นาจะเปน
อิทธิพลสัญลักษณจากทางสวนกลางอยางกรุงเทพฯ ซึ่งสอดคลองกันดีกับการระบุปที่บูรณะอัน
เปนชวงเวลาที่รูปแบบอุโบสถจากกรุงเทพฯ เขามาแพรหลายในกลุมหัวเมืองแลว  
 

 
 
ภาพที่ 158 ระบุปบูรณะพ.ศ.2500 ที่สวนหนาบันวัดศรีษะเกตุ 
 

 
 
ภาพที่ 159 สวนบัวหัวเสารองรับมุขดานหนา 
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 จากการที่สิมวัดศรีษะเกตุมีหลักฐานระบุปที่บูรณะแนนอนคือ พ.ศ.2500 ทําใหทราบ
ไดวาสิมองคเดิมยอมมีอายุราวพุทธศวรรษที่ 25 ลงมาอยางแนนอน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากรูปแบบ
โครงสรางสิมแลว คือสิมที่มีอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทรตอนตน และการบูรณะในพ.ศ. 2500 คง
เปนการบูรณะแตเพียงเพื่อใหสิมคงอยูได ไมปรับเปล่ียนรูปแบบไปมากนัก รวมไปถึงงานประดับที่
นาจะมาจากชางพื้นบาน 
 กลาวโดยสรุป รูปแบบสิมอิทธิพลรัตนโกสินทรในเขตอําเภอหลมสักและหลมเกา 
วิเคราะหรูปแบบโครงสรางโดยรวมสามารถเทียบเคียงไดกับสิมกลุมเดียวกันในศิลปะลาว ซึ่งมีอายุ
อยูในชวงสมัยรัชกาลที่ 3-4 ราวพุทธศตวรรษที่ 24-25 แมจะไดรับอิทธิพลจากศิลปะรัตนโกสินทร 
แตสิมในกลุมนี้ยังคงรูปแบบบางประการของศิลปะลาวเอาไวได 
 นอกจากนี้ยังปรากฏงานบูรณะประดับลวดลายแบบงานชางญวน ซึ่งหากเปรียบเทียบ
รูปแบบแลวเปนกลุมชางญวนสายขอนแกนและอุบลราชธานี ซึ่งแสดงใหเห็นการติดตอสัมพันธกัน
ระหวางชาวหลมสักและหลมเกา กับชาวขอนแกนและอุบลราชธานี 
 การกําหนดอายุในชวงพุทธศตวรรษที่ 24-25 ประกอบกับงานชางฝมือญวนที่นาจะเขา
มาภายหลัง พ.ศ.2463 แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการของชุมชนภายในหลมสักและหลมเกาตอเนื่อง
รวมกับสถาปตยกรรมธาตุ และยังสะทอนใหเห็นถึงการติดตอปฏิสัมพันธกับกลุมคนอีกกลุม คือ
กลุมชาวญวน 
 
พระพุทธรูป 
 พระพุทธรูปในอําเภอหลมสักและหลมเกาโดยสวนใหญแลวเปนพระพุทธรูปในศิลปะ
รัตนโกสินทร ที่ชางหรือผูสรางไดรับแรงบันดาลใจจากการเดินทางไปทองเที่ยวในกรุงเทพฯ แลวจึง
กลับมาสรางดวยแรงศรัทธาสวนตัว  
 อยางไรก็ตามจากการสํารวจพระพุทธรูปในหลมสักและหลมเกายังคงพบพระพุทธรูป
จํานวนหนึ่งที่สะทอนอัตลักษณงานชางลาวอยูดวย แตโดยสวนใหญแลวจะมีลักษณะเปนแบบ 
“พระพุทธรูปศิลปะพื้นบานในภาคอีสาน” โดยแบงกลุมพระพุทธรูปเพื่อทําการวิเคราะหเปน 2 กลุม  
 พระพุทธรูปกลุมที่ 1  
 พระพุทธรูปกลุมนี้ประกอบไปดวย พระพุทธรูปกลุมนี้ คือ พระพุทธรูปวัดตาล (ภาพที่ 
160) พระพุทธรูปวัดไพรสณฑศักดาราม (ภาพที่ 161) พระพุทธรูปวัดศรีมงคล หลมเกา (ภาพที่ 
162) พระพุทธรุปวัดศรีมงคล บานนาทราย (ภาพที่ 163)  
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ภาพที่ 160   พระพุทธรูปวัดตาล ภาพที่ 161  พระพุทธรูปวัดไพรสณฑศักดาราม 
 

 
 
ภาพที่ 162  พระพุทธรูปวัดศรีมงคล (หลมเกา)  
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ภาพที่ 163 พระพุทธรูปวัดศรีมงคล (บานนาทราย)  
 
 รูปแบบโดยรวมยังคงแสดงใหเห็นวาเปนงานชางแบบพื้นบานในภาคอีสาน แตยังคงมี
ลักษณะบางประการเดียวกับพระพุทธรูปลานชางที่เปนสําริด ซึ่งอาจเปนลักษณะเดียวกับงานชาง
หลวงอยูบางคือ เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ พระพักตรปอม พระเนตรหร่ีมองตํ่า 
ขมวดพระเกศาขนาดเล็กแบบหนามขนุน พระรัศมีเปลวทําเปนกลีบบัวงอนซอนกัน พระขนงโกงยก
สูงข้ึนมาเปนสัน พระนาสิกแบน ปลายเล็กและโดง พระกรรณใหญทําซอนกันหลายชั้น ซึ่งรูปแบบ
เชนนี้เปรียบเทียบไดกับพระพระพุทธรูปพื้นบานในภาคอีสาน เชน พระเจาใหญอินแปลง วัดมหา
วนาราม (ภาพที่ 164) พระเจาใหญองคต้ือ วัดใต จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 
 

ภาพที่ 164  พระเจาใหญอินทรแปลง วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี 



 
 

153 

 ในสวนของพระหัตถที่มีขนาดใหญไมสมสวนถือไดวาเปนเอกลักษณประการหน่ึงใน
ศิลปะลาว-อีสาน รวมไปถึงการทําปลายสังฆาฏิขนาดใหญยาวจรดพระนาภี ซึ่งรูปแบบดังกลาวมี
อายุอยูราวพุทธศตวรรษที่ 21-22102 เอกลักษณเดนอีกประการหนึ่งคือ การทําพระโอษฐแยมสรวล
คลายกับ “ยิ้มแบบลานชาง” อันเปนชวงเวลาของพระพุทธรูปลานชางอยางแทจริงซ่ึงจัดอยูใน
ชวงเวลาราวปลายพุทธศตวรรษที่ 23-ตนพุทธศตวรรษที่ 24103  
 ดังนั้นพระพุทธรูปกลุมที่ 1 นาจะมีอายุไมเกาไปกวาปลายพุทธศตวรรษที่ 23 และคงมี
อายุไมเกินพุทธศตวรรษที่ 25 ซึ่งเปนชวงเวลาที่งานสรางพระพุทธรูปสวนใหญเปนงานชางพื้นบาน 
ชาวบานไดรวมกันสรางข้ึนเองในแตละชุมชน โดยใชวัสดุที่หางายในชุมชนของตน104 
 พระพุทธรูปกลุมที่ 2 
 พระพุทธรูปกลุมนี้ คือ พระพุทธรูปวัดขามชุม (ภาพท่ี 165) สวนพระพุทธรูปวัดทุง
จันทรสมุทร (ภาพที่ 166) พระพุทธรูปศรีวิชัย (ภาพที่ 167) พระพุทธรูปวัดโพธ์ิทอง (ภาพที่ 168)  
โดยรูปแบบที่แตกตางจากพระพุทธรูปกลุมที่ 1 คือ กลุมนี้จะมีพระพักตรปอม (คอนขางกลม) 
พระเนตรเปดมองตรง พระนาสิกใหญมีสันพระนาสิก พระโอษฐลางหนา มีพระวรกายที่คอนขาง
อวบไมสมสวน ซึ่งรูปแบบดังที่กลาวไปแลว เปนรูปแบบที่ถูกจัดเปนพระพุทธรูปศิลปะพื้นบานใน
ภาคอีสานที่เปนงานชางพื้นบานอยางแทจริง กลาวคือจะมีลักษณะเฉพาะของแตละทองถิ่น อาจ
เปนชาวบานที ่ร วมกันสร างเพื ่อถวายว ัด  หรือช างในทองถิ ่นละแวกใกลเค ียง  โดยพุทธ
ลักษณะเฉพาะแตละองคผันเปลี่ยนไปตามฝมือเชิงชางผูสราง ซึ่งพระพุทธรูปในรูปแบบดังกลาว
แพรหลายในชวงพุทธศตวรรษที่ 25 จนถึงปจจุบัน105 
 อยางไรก็ตาม พระพุทธรูปกลุมนี้ยังคงรูปแบบบางประการของงานชางลาว-อีสานดวย
เชนกัน คือการทําชายสังฆาฏิยาวจรดพระนาภี สวนพระหัตถมีขนาดใหญไมสมสวน ซึ่งรูปแบบ
เชนนี้มีอายุอยูราวปลายพุทธศตวรรษที่ 23 – ตนพุทธศตวรรษที่ 24 ทําใหสามารถกําหนดอายุ
พระพุทธรูปกลุมที่ 2 นี้ไดวาคงไมเกาไปกวาปลายพุทธศวรรษที่ 23 และคงมีอายุอยูในชวงพุทธ
ศตวรรษที่ 25 จนถึงปจจุบัน 

                                                            

 102 ศักด์ิชัย สายสิงห, เจดีย พระพุทธรูป ฮูปแตม สิม ศิลปะลาวและอีสาน, 185. 
 103 ศักดิ์ชัย สายสิงห, พระพุทธรูปในประเทศไทย รูปแบบ พัฒนาการ และ

ความเชื่อของคนไทย (กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2556), 480-481. 
 104 เร่ืองเดียวกัน, 500. 
 105 ศักด์ิชัย สายสิงห, เจดีย พระพุทธรูป ฮูปแตม สิม ศิลปะลาวและอีสาน, 213-
214. 
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ภาพที่ 165 พระพุทธรูปภายในอุโบสถ ภาพที่ 166 พระพุทธรูปวัดทุงจันทรสมุทร 
 วัดขามชุม 
 

  
 

ภาพที่ 167 พระพุทธรูปวัดศรีวิชัย ภาพที่ 168 พระพุทธรูปวัดโพธ์ิทอง 
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 นอกจากนี้ฐานชุกชีของพระพุทธรูปวัดโพธ์ิทอง (ภาพที่ 169) มีขาสิงหรองรับ รูปแบบ
ของขาสิงห มีนองสิงหทําเปนวงโคงหยัก เชนเดียวกับขาสิงห วัดพระศรีสรรเพชญ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในสมัยอยุธยาตอนกลาง และขาสิงห เจดียทรงเคร่ืองวัดเขียน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และเปนรูปแบบเดียวกับขาสิงหในศิลปะลาวที่พบตัวอยางแลวที่ ขาสิงห ธาตุ
ทรงบัวเหลี่ยม ภายในถ้ําสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู ในสมัยพระไชยเชษฐาธิราช ราวตน
พุทธศตวรรษที่ 23 และยังคงนิยมอยางตอเนื่องในขาสิงหประดับฐานธาตุ หรือการทําลายฉลุฐาน
พระพุทธรูปหลายองคในศิลปะลาว สวนแขงสิงหที่เพรียวเล็กนั้นเปนลักษณะของแขงสิงหในสมัย
อยุธยาตอนปลาย จนถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน106 สวนแนวนอนเหนือทองสิงหคือ หลังสิงห 
คล่ีคลายเปนสันที่เอนลาดจนเปนทรงบัวคว่ํา แตบัวคว่ําดังกลาวมีลักษณะตวัดปลายข้ึน หรือที่
เรียกวา “บัวงอน” อันเปนเอกลักษณในศิลปะลาว  
 

 
 

ภาพที่ 169 ฐานชุกชี พระพุทธรูปวัดโพธ์ิทอง 
 
 รูปแบบท่ีคล่ีคลายของขาสิงหที่เพรียวเล็กและหลังสิงหแบบเอนลาดเชนนี้ นาจะมีอายุ
หลังจากสมัยอยุธยาตอนปลายแลว และอาจรวมสมัยกับกรุงรัตนโกสินทรตอนตนราวพทุธศตวรรษ
ที่ 24 ดังนั้นหากวิเคราะหรวมกับพระพุทธรูปวัดโพธ์ิทองที่นาจะมีอายุอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 25 
เปนตนมา ซึ่งศิลปกรรมทั้งสองมีอายุหางกันมากรวมรอยป จึงสันนิษฐานไดวา พระพุทธรูปองคนี้
อาจไมไดเปนองคแรกสรางที่ประดิษฐานในสิมวัดโพธ์ิทองแหงนี ้

                                                            

 106 สันติ เล็กสุขุม, เจดียเพิ่มมุม เจดียยอมุม สมัยอยุธยา (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ เจมส 
ทอมปสัน, 2529), 67. 
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จิตรกรรม (ฮูปแตม) 
 
 จิตรกรรมฝาผนังที่พบภายในอุโบสถในวัฒนธรรมภาคกลาง สําหรับชาวลาว-อีสาน
แลวจะเรียกวา “ฮูปแตม” โดยคําวา “ฮูป” หมายถึง รูปภาพ สวน “แตม” หมายถึง ระบายสี 
ความหมายโดยรวมคือ รูปภาพระบายสี และชางวาดภาพ จะเรียกวา “ชางแตม”107  
 ฮูปแตม สามารถพบไดทั่วไปในศาสนสถานของวัฒนธรรมลาว-อีสาน ไมวาจะเปน สิม 
หอไตร วิหาร ศาลาการเปรียญ ฯลฯ บทบาทของฮูปแตมยังคงทําหนาที่เชนเดียวกับจิตรกรรมฝาผนัง
ในภาคกลาง กลาวคือ เปนการถายทอดเร่ืองราวในพุทธศาสนา เชน พุทธประวัติ ทศชาติชาดก 
พระมาลัย หรือสะทอนภาพวิถีชีวิตในสังคมทองถิ่น ดังที่กลาวมานี้ลวนแลวแตเปนขนบประเพณี
นิยมเชนเดียวกับภาคกลางแทบทั้งส้ิน นอกเสียจากการเลาเร่ืองราววรรณกรรมทองถิ่น เชน สินไซ 
อันเปนเร่ืองอัตลักษณของวรรณกรรมชุมชนชาวลาว-อีสาน ดังนั้นจึงสามารถพบเห็นเร่ืองราว
ทั้งหมดนี้ไดในผนังศาสนสถานท่ัวทั้งดินแดนริมสองฝงแมน้ําโขง ฮูปแตมในศิลปะลาวเทาที่พอจะ
พบหลักฐานไดสามารถกําหนดอายุอยูในชวงราวปลายพุทธศตวรรษที่ 24 อันตรงกับสมัยรัชกาลที่ 
3-4 และยอมไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะรัตนโกสินทร เนื่องจากในชวงเวลาดังกลาวอาณาจักรลาว
ข้ึนตรงกับกรุงรัตนโกสินทรแลว108  
 ความสัมพันธระหวางดินแดนอีสานและอาณาจักรลาวเปนส่ิงที่แยกขาดกันไมได 
เนื่องจากมีการเคล่ือนยายกลุมคนริมสองฝงโขงอยูเปนระยะ นั่นทําใหงานชางสืบทอดและสง
อิทธิพลไปมาอยูเสมอ หนึ่งในนั้นคือฮูปแตมดวยเชนกัน ในดานการเลาเร่ืองฮูปแตมอีสานคลายคลึง
กับฮูปแตมในอาณาจักรลาว โดยยังคงถายทอดเร่ืองราวในพุทธศาสนาเปนหลัก เชน พุทธประวัติ 
ทศชาติชาดก พระมาลัย และมีบางแหงที่เขียนภาพวรรณกรรมพ้ืนบานอยาง สินไซ กาละเกด        
สุริวงศ109 แตพบไมมากนักและสวนใหญจะเปนเขียนข้ึนที่ฝาผนังดานนอกสิม110 สวนดานรูปแบบ 
ฮูปแตมอีสานจะไดรับอิทธิพหลัก ๆ อยู 2 แหลง ไดแก อิทธิพลกรุงเทพฯ และอิทธิพลลาว-ลานชาง 
นอกจากนี้ยังมีลักษณะงานชางพื้นบานผสมผสานอีกดวย โดยฮูปแตมอีสานสามารถแบงออกเปน
กลุมหลัก ๆ ได 3 กลุม คือ 
                                                            

 107 ชวลิต อธิปตยกุล, ฮูปแตมอีสาน: มุมมองดานประวัติศาสตรศิลปะพื้นถ่ิน   
บนแผนดินอีสาน, 16. 
 108 ศักด์ิชัย สายสิงห, เจดีย พระพุทธรูป ฮูปแตม สิม ศิลปะลาวและอีสาน, 216. 
 109 ไพโรจน สโมสร, จิตรกรรมฝาผนังอีสาน (ขอนแกน: ศูนยวัฒนธรรมอีสาน 
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2532), 41. 
 110 สุมาลี เอกชนนิยม, ฮูบแตมในสิมอีสาน งานศิลปสองฝงโขง (กรุงเทพฯ: มติชน, 
2548), 44. 
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 1. กลุมอิทธิพลศิลปะกรุงเทพฯ คือ มีรูปแบบการเขียนภาพแบบประเพณีนิยม อาจ
เปนชางที่ไดรับการฝกฝนและเลาเรียนมาจากชางหลวงที่กรุงเทพฯ เชน ฮูปแตมวัดหนาพระธาตุ 
อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 2. กลุมอิทธิพลศิลปะกรุงเทพฯ ผสมลานชาง คือ มีรูปแบบที่ผสมผสานกัน
ระหวางศิลปะกรุงเทพฯและลานชาง โดยมีพระครูวิโรจนรัตโนบลเปนชางใหญ เชน ฮูปแตมสิมวัด
โพธคํา บานน้ําก่ํา อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  
 3. กลุมพื้นบาน มีรูปแบบที่เรียบงาย ชางพื้นบานเขียนข้ึนกันเองจากฝมือที่ฝกฝนกัน
มา ไมมีระเบียบแบบแผนที่แนนอน111 
 จะเห็นไดวาทั้งในดานรูปแบบและเร่ืองเลาที่นําเสนอในฮูปแตมอีสานสะทอนใหเห็นถึง
วัฒนธรรมลาวในดินแดนที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือแหงนี้ไดเปนอยางดี นอกจากนี้ยังเปน
จุดกึ่งกลางที่รับเอาอิทธิพลงานชางทั้งจากเมืองหลวงอยางกรุงเทพฯ และเมืองทางฝงซายของ
แมน้ําโขงอีกดวย ดังนั้นการศึกษารูปแบบฮูปแตมในเมืองหลมสักและหลมเกา จะชวยใหเขาใจ
วัฒนธรรม ความเปนชาติพันธุของกลุมคนในเขตพื้นที่นี้ไดมากข้ึนไมมากก็นอยเชนกนั เนือ่งจากวา 
เมืองหลมสักและหลมเกา ที่แมวาจากการแบงเขตพื้นที่ในปจจุบันจะต้ังอยูในภาคกลาง แตจาก
การสํารวจศิลปกรรมภายในเขตพื้นที่นี้พบวามีรูปแบบรวมอยูกับดินแดนสองฝงแมน้ําโขงมากกวา 
ดังที่ไดกลาวไปแลวในสวนของสถาปตยกรรมและพระพุทธรูป ฮูปแตมในเมืองหลมสักและหลม
เกา  จากการสํารวจเทาที่พบหลักฐานมีเพียงแหงเดียวเทานั้นนั่นคือ ฮูปแตมวัดศรีมงคล บานนา
ทราย ตําบลวังบาล อําเภอหลมเกา 
 วัดศรีมงคล ตามประวัติการกอสรางเปนวัดข้ึนในชวงพ.ศ.2358 มีสิมเปนประธานของ
วัด โดยมีรูปแบบที่ไดรับอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร ดานหลังสิมมีธาตุต้ังอยูในแกนทิศเดียวกัน 
ผนังดานในวาดเร่ือง “ทศชาติชาดก” อันเปนชาดกสําคัญ 10 เร่ืองสุดทายจาก 550 เร่ือง เนื้อหา
สําคัญคือการบําเพ็ญเพียร 10 บารมี ใน 10 ชาติสุดทายของพระพุทธเจา เม่ือคราวเสวยพระชาติ
เปนพระโพธิสัตว นอกจากนี้บริเวณผนังสกัดเหนือประตูทางเขาดานนอกยังปรากฏฮูปแตมเลาเร่ือง
พุทธประวัติอีกดวย 
 ฮูปแตมแหงนี ้ถือไดวามีความสําคัญตอการศึกษาชุมชนในหลมสักและหลมเกา 
เนื ่องจากเปนแหงเดียวในอําเภอหลมสักและหลมเกาที ่ยังคงหลงเหลือสภาพที่พอจะศึกษา
วิเคราะหได ดังนั้นหากสามารถกําหนดอายุและวิเคราะหลักษณะงานชางของฮูปแตมได อาจชวยให
ทําความเขาใจสถานะของกลุมคนภายในชุมชนแหงนี้ไดดียิ่งข้ึนไมมากก็นอย 
 โดยการศึกษาวิเคราะหจะทําการแบงเปนหัวขอยอยดังนี้ 

                                                            

 111 ไพโรจน สโมสร, จิตรกรรมฝาผนังอีสาน, 39-39. 
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 1. รูปแบบการจัดวางภาพเลาเร่ือง 
 2. การใชสี 
 3. การเขียนภาพบุคคล 
 4. การเขียนภาพสถาปตยกรรม 
 5. การเขียนภาพทิวทัศน 
 6. วิเคราะหรูปแบบและกําหนดอายุ 
 7. บทวิเคราะหศิลปกรรมกับความสัมพันธเมืองหลมสักและหลมเกา 
 
รูปแบบการจัดวางภาพเลาเรื่อง 
 ฮูปแตมวัดศรีมงคล นําเสนอ 2 เร่ืองคือ ฝาผนังภายในสิมเขียนเรื่อง “ทศชาติชาดก” 
สวนภายนอกบริเวณผนังสกัดประตูหนาเขียนเร่ือง “พุทธประวัติ”  
 พื้นที่ที่ใชเขียนเร่ืองทศชาติชาดกนั้นไดแก ผนังดานซายและขวาของพระประธาน เขียน
เร่ืองผนังละ 3 เร่ือง บริเวณดานหลังพระประธานอีก 1 เร่ือง และผนังตรงขามพระประธานอีก 1 
เร่ือง (แผนผังที่ 1)  
 

 
1. เตมียชาดก 
2. มหาชนกชาดก 
3. สุวรรณสามชาดก 
4. เนมียราชชาดก 
5. มโหสถชาดก 
6. ภูริทัตตชาดก 
7. จันทกุมารชาดก 
8. พรหมนารถชาดก 
9. วิธูรบัณฑิตชาดก 
10.  เวสสันดรชาดก 

 
 
แผนผังที่ 1 ฮูปแตมสิมวัดศรีมงคล บานนาทราย 
 
 1. เตมียชาดก 
  การเลาเร่ืองแตละฉากแตละตอน จะเลาเร่ืองแบบเรียงตามลําดับเข็มนาฬิกา เร่ิม
ต้ังแตผนังทางซายพระประธาน ชางวาดเร่ือง “เตมียชาดก” (ภาพที่ 170) ซึ่งเปนชาดกตอนแรก
ของทศชาติชาดก เร่ืองราวมีอยูวา  
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ภาพที่ 170 ตอนเตมียชาดก ผนังดานซายของพระประธาน 
 

  ฉากตอนเนมียชาดกในฮูปแตมแหงนี้ นําเสนออยู 3 ฉาก สามารถไลเรียงตาม
เหตุการณไดดังนี้ 
  ดานลางซาย (ภาพที่ 171) นอกเขตกําแพงเมือง เปนฉากตอนทดสอบพระเตมีย
เมื่ออายุ 9 ชันษาดวยชาง นาสังเกตวาชางวาดพระเตมียในรูปแบบพระพุทธเจา มิไดวาดบุคคล
สวมเคร่ืองทรงอยางกษัตริยแบบอยางภาคกลาง และภาคอีสานในบางแหง 

 

 
 
ภาพที่ 171 ฉากทดสอบพระเตมียเมื่ออายุ 9 ชันษา ดวยชาง 
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  ตอเนื่องไปทางขวา (ภาพที่172) พระเตมียประทับนั่งอยูบนเรือนไม รูปแบบของ
เรือนไมเปนแบบเรือนพื้นถิ่นทรงจ่ัว ทางขวาของเรือนมีชายกําลังทําทาทางกวัดแกวงดาบ สวน
ดานซายของเรือนนาจะเปนฉากตอเนื่องที่เด็ก 3 คนแสดงอากัปกิริยาต่ืนตกใจกลัว แตตัวพระ
เตมียยังนิ่งไมไหวติง ฉากดังกลาวนาจะเปนตอนทดสอบพระเตมียเมื่อ 9 ชันษาดวยอาวุธ 
 

 
 

ภาพที่ 172 ฉากทดสอบพระเตมียเมื่อ 9 ชันษาดวยอาวุธ 
 

  สวนบนของผนัง (ภาพท่ี173) ชางวาดภาพปราสาทพระราชวัง มีตัวพระสวม   
เคร่ืองทรงอยางกษัตริยประทับนั่งอยูตรงกลางปราสาท ซึ่งนาจะหมายถึงพระเจากาสิกราช เพราะ
หากเปนพระเตมียชางยอมวาดเปนรูปพระพุทธเจา มีตัวนางประทับนั่งอยูขาง ๆ ซึ่งนาจะหมายถึง
พระนางจันทเทวี พรอมดวยบริวาร ซึ่งฉากด่ังกลาวนาจะเปนตอนที่พระเจากาสิกราชรับส่ังใหนาย
สุนันทสารถีนําตัวพระเตมียไปฝงนอกเมือง  
 

 
 

ภาพที่ 173 ฉากพระเจากาสิกราชรับส่ังใหนายสุนันทสารภีใหนําตัวพระเตมียไปฝง 
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 2. มหาชนกชาดก (ภาพที่174)  
 

 
 

ภาพที่ 174 ตอนมหาชนกชาดก 
 
  เร่ืองราวมหาชนกชาดกเร่ิมตนที่มุมขวาลาง (ภาพที่175) คือ ฉากตอนเรือพาณิชย
ของพระมหาชนกลมในมหาสมุทร โดยมีความวา พระมหาชนกต้ังมั่นที่จะเอาราชสมบัติของพระ
บิดาคืนมา จึงทรงนําราชทรัพยไปแลกเปนสินคาขนข้ึนเรือพรอมดวยลูกเรือชาวสุวรรณภูมิ แตแลว
เรือของพระมหาชนกก็ตองเผชิญกับพายุทองทะเลปนปวน จนในที่สุดเรือก็จมลงกลางมหาสมุทร 
พระมหาชนกทรงวายน้ําอยูกลางมหาสมุทรถึง 7 วัน ทาวโลกบาลท้ังส่ีมอบใหนางเทพธิดามณี
เมขลาดูแลรักษาบุคคลอันประเสริฐไมสมควรตายในมหาสมุทร นางมณีเมขลาจึงชวยพระองคพา
เหาะไปในอากาศสูเมืองมิถิลา 
 

 
 

ภาพที่ 175 ฉากตอนเรือพาณิชยของพระมหาชนกลมในมหาสมุทร 
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  รูปแบบเรือบรรทุกสินคาในฉากนี้ คลายกับภาพเรือบรรทุกสินคาในจิตรกรรมภาค
กลางมาก โดยเฉพาะสวนของหัวเรือที ่ปลายโคงงอน มีลูกตาประดับ หรือที่เรียกกันวา “เรือ
สําเภา” เชน จิตรกรรมวัดภาวนาภิรตาราม กรุงเทพฯ จิตรกรรมวัดบางขุนเทียนนอก กรุงเทพฯ ซึ่ง
จิตรกรรมเหลานี้ลวนแลวแตมีอายุอยูในชวงสมัยรัชกาลที่ 3 ทั้งสิ้น ซึ่งเปนยุคสมัยที่สยามมี
ความสัมพันธกับจีนอยางตอเนื ่อง อิทธิพลงานชางจีนจึงแพรหลายเปนอยางมาในรัชสมัยนี้ 
นอกจากนี ้ภาพสายน้ํายังคงเปนแบบปรัมปราคติ คือ เปนวงโคงซอนกันดูคลายเกล็ดปลา 
ลักษณะเชนนี้มีมากอนสมัยรัชกาลที่ 3 ตอมาไดพัฒนาเปนสายน้ําแบบสมจริงมากขึ้นในชวง
ปลายสมัยรัชกาลที่ 3 เปนตนมา112 
  ถัดข้ึนมาดานบนชางวาดแนวแผนดินหยักและมีพุมไวลอมรอบ (ภาพท่ี176) เพื่อ
กั้นฉากตอนราชรถเส่ียงทายมาหยุดที่บรรทมพระมหาชนก มีใจความวา พระเจาโปลชนกทรงมี
พระธิดานามวา “สีวลีเทวี” ต้ังมั่นที่จะถวายราชสมบัติใหแกผูสามารถทําใหพระธิดาของพระองค
ยินดี หรือผูรูหัวนอนแหงบัลลังกส่ีเหล่ียม หรือผูยกธนูหนักราว 1,000 แรงคนได หรือผูสามารถนํา
ขุมทรัพยใหญ 16 แหงออกมาใหปรากฏ แตทายที่สุดแลวก็ไมมีผูใดเลยมีคุณสมบัติครบ ปุโรหิตจึง
แนะใหปลอยราชรถเทียมดวยมา 4 ตัว แลวส่ังราชรถวา การครองราชสมบัติเปนบุญแหงผูใด จงไป
สํานักแหงผูนั้น ราชรถจึงมุงออกประตูใหญแลวตรงไปยังสวนมะมวง ทําประทักษิณแทนศิลามงคล 
แลวหยุดรถที่แทนพระมหาชนกบรรทม 
 

 
 

ภาพที่ 176 ตอนราชรถเส่ียงทายมาหยุดที่บรรทมพระมหาชนก 

                                                            

 112 สันติ เล็กสุชุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 ความคิดเปลี่ยนการแสดงออก

ก็เปลี่ยนตาม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548), 104. 
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  ฉากตอมา คือ ฉากบริเวณกําแพงเมือง (ภาพที่177) เปนตอนที่ขบวนราชาภิเษก
พระมหาชนกเสด็จเขาเมืองมิถิลา โดยมีราชรถมาเทียมและขบวนผูคน ขาราชบริพารรวมกันเดิน
เทาเพื่อเขาสูตัวเมืองพระนคร แตที่นาสังเกตคือ มีหญิงสาวแตงกายแบบชาวพื้นเมือง หมสไบเฉียง 
เกลาผมมวย แสดงอากัปกิริยารายรําอยูดวย โดยมีจุดที่นาสนใจคือ มีการวาดมุขยื่นออกมาจาก
ตัวปราสาท ถือเปนเทคนิคการแบงภาพและสรางภาพปราสาทใหนําเสนอออกมาในรูปสามมิติ 
แตกตางจากปราสาทแบบเดิมที่ดูแบนและเปนสองมิติ อนึ่ง อีกแนวทางท่ีเปนไปไดคือ การวาด
ปราสาทของพระราชาพชางจะวาดออกมาในรูปแบบสมจริงมากกวาการวาดปราสาทบนวิมาน
อยางสุธรรมาเทวสถา113 สวนภาพบุคคลที่อยูในฉากแตงกายไมสวมเส้ือ แตมีผาเกี่ยวเฉียง มี
หมวดสามเหล่ียมทรงสูงอยูดวย ซึ่งคาดวาบุคคลเหลานี้นาจะเปนเหลาปุโรหิตตามทองเร่ือง114  
 

 
 
ภาพที่ 177 ตอนที่ขบวนราชาภิเษกพระมหาชนกเสด็จเขาเมืองมิถิลา 
 

                                                            

 113 สันติ เล็กสุขุม, “สวรรควิมาน-ปราสาทราชวัง,” ใน คุยกับงานชางไทยโบราณ, 
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2555), 44-45. 
 114 นิดดา หงส วิวัฒน, ทศชาติชาดกกับจิตรกรรมฝาผนัง มโหสถชาดก เตมิย

ชาดก มหาชนกชาดก สุวรรณสามชาดก เนมิราชชาดก (กรุงเทพฯ: แสงแดดเพื่อนเด็ก, 
2548), 71-77. 
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  ฉากนี้ตอเนื่องมายังบริเวณปราสาท (ภาพท่ี178) ซึ่งนาจะเปนฉากพระมหาชนก 
อภิเษกสมรสกับพระนางสีวลี ดานในปราสาทมีพระมหาชนกและพระนางสีวลีแสดงนาฏลักษณ
พนมพระหัตถอยูระหวางพานพุมที่อยูตรงกลาง ดานลางเปนขาราชบริพาร ที่นาสนใจคือ ขาราช
บริพารที่เปนผูหญิงมีทั้งกลุมที่ไวผมปกส้ัน รอบ ๆ เรือนผมจะเห็นหนังศีรษะเปนวงสีขาว ๆ สวนผม
กลางกบาลจะจับเขมาใหดูดําคลายทรงมหาดไทย และกลุมหญิงสาวที่ไวผมเกลาเปนมวย ซึ่งการ
ไวผมยาวไมวาจะเปนผูชายหรือหญิงสาวเร่ิมนิยมในสมัยรัชกาลที่ 4115 
 

 
 

ภาพที่ 178 ฉากพระมหาชนกอภิเษกสมรสกับพระนางสีวลี 
 
 3. สุวรรณสามชาดก (ภาพที่179)  
  ตอนสุวรรณสามชาดก เร่ิมจากสวนขวาบนสุด (ภาพที่180) เปนฉากอสรพิษพน
ลมพิษใสดาบสและดาบสินีทําใหตาบอด ดาบสดาบสินีหาผลาผลกลับจากปา ฝนตกหนักทั้งสอง
จึงหลับเขาไปใตรมไมยืนอยูบนจอมปลวกที่มีอสรพิษอาศัยอยูภายในน้ัน เมื่ออสรพิษโกรธจึงพน
พิษออกทางจมูกถูกตาทั้งสองขางของดาบสดาสินี ทําใหตาบอดในที่สุด116  

                                                            

 115 สุมาลี เอกชนนิยม, ฮูบแตมในสิมอีสาน งานศิลปสองฝงโขง, 75. 
 116 นิดดา หงส วิวัฒน, ทศชาติชาดกกับจิตรกรรมฝาผนัง มโหสถชาดก เตมิย

ชาดก มหาชนกชาดก สุวรรณสามชาดก เนมิราชชาดก, 98. 
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ภาพที่ 179 สุวรรณสามชาดก  

 

 
 
ภาพที่ 180 ฉากอสรพิษพนลมพิษใสดาบสและดาบสินีทําใหตาบอด ตอเนื่องไปยัง 
 ฉากสุวรรณสามกําลังพาดาบสดาสินีกลับอาศรม  
 
  ฉากนี้ชางเลือกที่จะวาดเพียงสัญลักษณส่ือความหมาย 3 ส่ิง คือ ตนไมที่ดาบสดา
สินีมาหลบรมเงาจากฝน อสรพิษที่พนลมพิษใส และจอมปลวกที่อสรพิษอาศัยอยู แตไมมีดาบส 
ดาสินีที่ถูกพนพิษใส เหตุที่เปนเชนนี้นาจะมาจากพื้นที่ที่จํากัดและฉากตอเนื่องที่ชางเลือกที่จะวาด
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ตอนสุวรรณสามพาดาบสดาสินีกลับอาศรม จะเห็นไดวาชางนําเสนอฉาก 3 เหตุการณติดตอกัน
โดยไมใชโขดหิน ตนไม หรือเสนสินเทาค่ันเหตุการณออกจากกัน แตใชเคร่ืองแตงกายเปนตัวแยก
ชวงเวลาของเหตุการณแทน โดยภาพที่สุวรรณสามกําลังพาดาบสดาสินีกลับอาศรม สุวรรณสาม
และดาบสดาสินีแตงกายมีเคร่ืองทรงนุงหนังเสือสีเขียว แตเม่ือเปนฉากตอนอยูในอาศรมแลว กลับ
ไมมีเส้ือคลุมหนังสือสีเขียว แสดงใหเห็นถึงคนละฉากตอนและชวงเวลา จุดที่นาสนใจคือ อาศรม มี
รูปแบบคลายอาคารแบบจีน ที่สวนบนไมมีชอฟา ใบระกา หางหงส แตกลับเปนหนาบันกออิฐถือ
ปูนซนกันสองชั้น117 กระเบ้ืองที่ทําหลังคาไมใชกระเบื้องเกล็ดเตา แตเปนกระเบ้ืองที่ใชกันอยาง
แพรหลายในอาคารอยางจีน ดังที่ปรากฏในจิตรกรรมกรุงเทพฯ สมัยรัชกาลที่ 3 อาทิเชน จิตรกรรม
ฝาผนังอุโบสถ วัดพระเชตุพนฯ118 
  ฉากตอมาดานบนซายสุด (ภาพที่ 181) คือตอนที่พระเจาปลยักขราชเขาสูปาหิม
พานต ส่ิงที่แสดงใหเห็นเชนนั้นคือ ภาพบุคคลสวมใสเคร่ืองทรงอยางกษัตริยพรอมถือคันธนู 
ดานขางมีกลุมวานรอยูทั้งบนพื้นและตนไม  
 

 
 
ภาพที่ 181 ตอนที่พระเจาปลยักขราชเขาสูปาหิมพานต  

                                                            

 117 ศักด์ิชัย สายสิงห, งานชางสมัยพระน่ังเกลาฯ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2551), 83-86. 
 118 สันติ เล็กสุชุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 ความคิดเปลี่ยนการแสดงออก

ก็เปลี่ยนตาม, 154. 
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  ฉากสวนกลางของตอนสุวรรณสามชาดก (ภาพที่182) เปนฉากสําคัญของเร่ือง 
โดยเลาเหตุการณไลเรียงกันไปถึง 3 เหตุการณดวยกัน เร่ิมต้ังแต สุวรรณสามถูกศรของพระเจา  
ปลยักขราช โดยพระเจาปลยักขราชเสด็จจนถึงทาที่สุวรรณสามลงมาตักน้ํา จึงซุมอยูตรงพุมไมใบ
เขียวสอดลูกธนูอาบยาพิษเขาคันธนู จึงเกิดความสงสัยวาสุวรรณสามคือนาค มนุษย หรือเทวดา 
สวนสุวรรณสามมีบรรดาสัตวรายลอม เมื่อตักน้ําเสร็จ พระเจาปลยักขราชจึงปลอยลูกศรอาบยา
พิษยิงสุวรรณสามถูกสีขางดานขวา119 ฉากนี้เปนฉากสําคัญที่สุดของตอนสุวรรณสามชาดก และ
ยังเปนฉากที่นิยมวาดในจิตรกรรมภาคกลาง ฉากปาหิมพานตมีตนไมที่ชางใชเทคนิคทั้งสอง
รูปแบบผสมผสานกัน คือการเขียนตนไมแบบตัดเสน และการใชแปรงจุมสีเปนพุมดวยสีออนและ
แก เชนเดียวกับภูเขา นอกจากนี้การมีกินรียอมแสดงใหเห็นถึงฉากนี้คือปาหิมพานต 
 

 
 
ภาพที่ 182 สุวรรณสามถูกศรของพระเจาปลยักขราช 
 
  เร่ืองถูกเลาตอมาทางดานขวาโดยไมใชเสนสินเทา โขดหิน หรือตนไมค่ัน คือตอนที่
ดาบสดาบสีนี และนางเทพธิดาพสุนธรีทําสัจกิริยา (ภาพที่183) มีความวา ลําดับนั้นเมื่อดาบสินี
บนพรํ่าเพอเปนหนักหนา ก็เอามืออังที่อกของสุวรรณสาม พิจารณาความอบอุนที่ยังมีอยูในกาย 
บุตรเราเพียงสลบดวยกําลังของยาพิษ เราจักทําสัจกิริยาแกบุตร เพื่อยังพิษใหออกไปเสียจากราง

                                                            

 119 นิดดา หงส วิวัฒน, ทศชาติชาดกกับจิตรกรรมฝาผนัง มโหสถชาดก เตมิย

ชาดก มหาชนกชาดก สุวรรณสามชาดก เนมิราชชาดก, 102. 
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120บุตรเรา นางจึงทําสัจกิริยา  ฉากนี้นางเทพธิดาพสุนธรีปรากฏตัวอยูดวยตามทองเร่ือง ชางใช
วิธีการวาดกอนเมฆรอบ ๆ ตัวนางเทพธิดาพสุนธรี แสดงใหเห็นถึงฐานะเทวดาของนาง รูปแบบ
กอนเมฆสะทอนใหเห็นถึงเชิงชางอีสานที่มีรูปแบบเปนเสนสีขาวหยักคลายกับโคมูตร121 ตอเนื่อง
ข้ึนมาดานบนชางไมใชสัญลักษณแบงค่ันตอนเชนกัน  เปนฉากตอนที่สุวรรณสามฟนข้ึนจากการ
ทําสัจกิริยาของดาบส ดาบสินี และนางเทพธิดา เปนอันจบตอนสุวรรณสามชาดก 
 

 
 
ภาพที่ 183 ดาบสดาบสีนี และนางเทพธิดาพสุนธรีทําสัจกิริยา และฉากตอนท่ีสุวรรณสาม 
 ฟนข้ึนจากการทําสัจกิริยาของดาบส ดาบสินี และนางเทพธิดา 
 

                                                            

 120 เร่ืองเดียวกัน, 109.  

 121 สุมาลี เอกชนนิยม, ฮูบแตมในสิมอีสาน งานศิลปสองฝงโขง, 213. 
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 4. เนมียราชชาดก (ภาพที่184)  
 

 
 
ภาพที่ 184 เนมียราชชาดก 
 
  ตอนเนมียราชชาดกเร่ิมที่มุมซายบน (ภาพที่185) แสดงภาพบุคคลสวมเคร่ืองทรง
อยางกษัตริยกําลังขับฉากนี้นาจะเปนตอนมาตุลีเทพสารถีขับรถเวชยันตพาพระเนมิราชเสด็จออก
จากพระราชวัง ความตอนนี้มีอยูวา พระเจาเนมิราชเปนพระอาจารยของเหลาอมรเทพ เหลาเทพ
จึงกราบทูลองคสักกสหัสสเนตรใหเชิญพระเจาเนมิราชเสด็จมายังสวรรค องคสักกสหัสสเนตรมี
เทวบัญชาใหมาตุลีเทพสารถีเทียมเวชยันตรถ วันนั้นเปนวันเพ็ญ พระเจาเนมิราชทรงรักษา
อุโบสถศีล เทพรถก็ปรากฏบนทองฟาทิศปาจีน (ทิศตะวันออก) 122 

                                                            

 122 นิดดา หงส วิวัฒน, ทศชาติชาดกกับจิตรกรรมฝาผนัง มโหสถชาดก เตมิย

ชาดก มหาชนกชาดก สุวรรณสามชาดก เนมิราชชาดก, 128. 
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ภาพที่ 185 ตอนมาตุลีเทพสารถีขับรถเวชยันตพาพระเนมิราชเสด็จออกจากพระราชวัง 
 

  ฉากดานลางเปนตอนพระเนมิราชเสด็จไปนรกทั้ง 15 ขุม แตดวยพื้นที่ที่คอนขาง
จํากัด ชางจึงนําเสนอขุมนรกไมครบทั้งหมด (ภาพที่186) โดยนําเสนอ 
  ขุมที่ 2 นรกสุนัข สุนัขตัวโตไลกัดสัตวนรก มีนายนิรยบาลถืออาวุธคอยทิ่งแทง  
  ขุมที่ 5 นรกทองแดง นายนิรยบาลจับขาสัตวนรกข้ึนหอยศีรษะลง โยนใหตกใน
หมอกระทะทองแดง แตในฮูปแตมแหงนี้มีเพียงภาพสัตวนรกอยูในกระทะทองแดงเทานั้น 
  ขุมที่ 8 นรกแหลนหลาว สัตวนรกถูกหอกทิ่มแทงจนทะลุรางกาย  
  ขุมที่ 14 นรกบอเพลิง นายนิรยบาลจับพวกสัตวนรกหอยหัวโยนลงบอไฟที่เต็มไป
ดวยถานเพลิง 
  ภาพนายนิรยบาลแตงกายคลายทหารหรือขุนนาง สวนเหลาสัตวนรกชางนาจะวาด
ตามจินตนาการ แตลักษณะแตละคนไมแตกตางกันเทาไรนัก 
  เหนือข้ึนไปบนผนังขวามุมบนสุด (ภาพที่187) จะเห็นไดวาใชฉากกันเปนภูเขาและ
กอนเมฆ แสดงใหเห็นวาฉากเหตุการณนี้คือสถานที่บนสวรรค มีมาตลีเทพบุตรขับรถเวชยันตพา
พระเนมิราชไปยังสวรรค จะเห็นไดวาดานบนสุดจะมีจั่วสามเหล่ียมและมีบุคคลอยูดานใน นาจะ
หมายถึงปราสาทวิมานทองทั้ง 7 นอกจากน้ียังมีปราสาททรงจั่วอยู 1 หลังต้ังอยูบนภูเขา อาจ
หมายถึงวิมานใดวิมานหนึ่งในสวรรควิถีก็เปนได 
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ภาพที่ 186 ฉากนรก 
 

 
 

ภาพที่ 187 มาตลีเทพบุตรขับรถเวชยันตพาพระเนมิราชไปยังสวรรค 
 
  เหตุการณตอเนื่องกันอยูในฉากกําแพงแกว (ภาพที่187) ที่มีปราสาททรงจ่ัว ดาน
ในภาพบุคคลคือพระเนมิราช ดานนอกรายลอมดวยเหลาเทวดา ฉากดังกลาวนี้จึงนาจะเปนตอน
พระเนมิราชแสดงธรรมแกเหลาเทพยดา ณ สุธรรมาเทพสภาบนสวรรคชั้นดาวดึงส ที่เปนเชนนี้
สังเกตไดจากมีทาวสักกะ (พระอินทร) ประทับอยูดานขาง  แตสีเขียวที่ระบายทาวสักกะคอนขาง
ลบเลือนไปมากแลว 
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  ฮูปแตมตอนเนมิราชชาดกแสดงใหเห็นถึงการใชเขามอแทนสินเทาในการกั้นฉาก
ตอนออกจากกัน เขามอมีการไลโทนสีแสงเงา ซึ่งเปนลักษณะนิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 เปนตนมา123 
 5. มโหสถชาดก (ภาพที่188)  
 

 
 
ภาพที่ 188 มโหสถชาดก  
 

  สําหรับมโหสถชาดก ชางเร่ิมเขียนตอนทายของเร่ือง เนื่องจากรายละเอียดของตอน 
มโหสถชาดกมีคอนขางมาก โดยเฉพาะชวงแรกที่จะเปนรายละเอียดการแสดงสติปญญาของ 
มโหสถ ซึ่งไมสัมพันธกับพื้นที่ของผนังเลาเร่ืองที่มีคอนขางจํากัด และจากการศึกษาฮูปแตมแหงนี้ 
มักจะเลาเร่ืองเปนฉากตอเนื่องกันมากกวาที่จะเลาขามฉากตอนไปหลายฉาก  

                                                            

 123 สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 ความคิดเปลี่ยนการแสดงออก

ก็เปลี่ยนตาม, 104. 
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  เรื่องราวของมโหสถชาดกแหงนี้เริ่มจากแถวตอนกลางซาย (ภาพที่189) อันเปน
ศึกสุดทายของเรื่องมโหสถชาดก โดยเขียนตอนที่พระเจาจุลนีวางแผนจะฆาพระเจาวิเทหราช 
พระมโหสถจึงซอนอุบายดวยการขุดอุโมงคไวกลางพระราชวัง และสรางเมืองใหมไวใตดิน ลอ
พระเจาจุลนีและกษัตริยทั้ง101 เมืองติดกับ นอกจากนี้ยังมีภาพชักรอกนางกํานัลของพระเจา
จุลนีอยูในปราสาท อันเปนการแสดงภาพเชนเดียวกับจิตรกรรมแบบไทยประเพณีของภาคกลาง 
ฉากตอนนี้ใชกําแพงเปนแนวกั้นฉาก ภาพบุคคลทหารใชสีเขียวและแดงเปนหลัก เชนเดียวกับ
ภาพทหารในจิตรกรรมอุโบสถ วัดสุวรรณาราม กรุงเทพฯ ซึ่งเปนศิลปะสมัยรัชกาลที่ 3124  
 

 
 

ภาพที่ 189 พระเจาจุลนีวางแผนจะฆาพระเจาวิเทหราช พระมโหสถจึงซอนอุบายดวยการขุด 
 อุโมงคไวกลางพระราชวัง 
 

                                                            

 124 เร่ืองเดียวกัน, 92. 
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  ตอมาตรงกลางขวา (ภาพที่190) เปนภาพบุคคลสวมเคร่ืองทรงอยูในปราสาท  
นาจะหมายถึงพระเจาวิเทหราช โดยมีภาพบุคคลอีก 4 คน ไมสวมเส้ือ แตมีหมวกทรงสามเหล่ียม 
อันนาจะหมายถึงกลุมพราหมณบัณฑิตทั้งส่ี ฉากตอนนี้จึงนาจะเปนตอนพระเจาวิเทหราชทรง
ปรึกษากับพราหมณบัณฑิตทั้งส่ีอยูในปราสาท เพื่อหาทางออกเมื่อรูพระองควาถูกกองทัพพระเจา
จุลนีลอมไว อันเปนตอนตอเนื่องจากฉากตอนที่แลว 
 

 
 
ภาพที่ 190 ตอนพระเจาวิเทหราชทรงปรึกษากับพราหมณบัณฑิตทั้งส่ีอยูในปราสาท 

 
  ดานลางสุดเปนตอนที่พระเจาวิเทหราชนั่งเรือหนีไป (ภาพที่188) โดยตรงกลาง
ของเรือมีซุมทรงจ่ัวสามเหล่ียมอยูดวย นาจะมีนัยยะส่ือถึงบุคคลที่อยูภายในเรือคือชนชั้นกษัตริย 
ฉากตอมาตรงกลางดานบน (ภาพที่191) เปนภาพมโหสถยืนอยูบนแทนเผชิญหนากับกองทัพ
ของพระเจาจุลนี ซึ่งตอนนี้นาจะเปนตอนมโหสถยืนบนเชิงเทินกําแพงเมืองพรรณาความงามของ
พระนางนันทาเทวีใหพระเจาจุลนีฟง ฉากนี้ถือไดวาเปนฉากสําคัญของเรื่องเชนเดียวกับฉากมโห
สถหลอกกดคอเกวัฏพราหมณ การวางพื้นที่เลาเร่ืองแมวาจะยอนจากซายไปขวา กลับไปมา แต
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เนื่องจากชางตองการเนนฉากนี้ใหเดนจึงวางฉากไวตรงกลาง อนึ่ง ปจจัยดานองคประกอบภาพ
ยอมเปนเร่ืองสําคัญ การวางภาพฉากตอนนี้ลอมรอบดวยกําแพง พรอมดวยกองทัพทหารแทรกอยู
รอบ ๆ กําแพง แสดงใหเห็นภูมิปญญาชางในการจัดสรรใชพื้นที่ไดอยางลงตัว 
 

 
 
ภาพที่ 191 ดานบนตอนมโหสถยืนอยูบนแทนเผชิญหนากับกองทัพของพระเจาจุลนี ดานลาง 
 ลายฮอ มโหสถเงื้อดาบขูพระเจาจุลนีใหตกพระทัย 
 
  ฉากตอนตอเนื่องมายังดานลาง หลังจากมโหสถพรรณนาความงามของพระนาง 
นันทาเทวีใหพระเจาจุลนีฟงแลว จึงชักชวนใหพระเจาจุลนีลงมายังอุโมงค เมื่อสบโอกาสมโหสถ  
จึงเหยียบเคร่ืองสลักยนตรปดประตูอุโมงค แลวกระโดดข้ึนอากาศสูง 18 ศอก เงื้อดาบขูพระเจา
จุลนีใหตกพระทัย (ภาพที่ 191) จนในที่สุดพระราชาและพระมโหสถตางจับดาบทําสาบานไม
ประทุษรายตอกันตลอดไป  

  นาสังเกตวาการแบงภาพของสวนเร่ืองมโหสถชาดกมีกรอบลายดอกไมค่ัน แตกตาง
จากการแบงตอนอ่ืน ๆ ซึ่งนาจะเปนเพราะชางตองการเนนตอนมโหสถเปนพิเศษ ทั้งการใชกรอบลาย
ดอกไมลอมรอบ และการจัดวางใหอยูกึ่งกลางของผนังตรงขามพระประธาน หากเปรียบ เทียบแลว
ยอมอยูตําแหนงเดียวกับฉากพุทธประวัติตอนมารผจญในจิตรกรรมไทยประเพณี 
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 6. ภูริทัตตชาดก (ภาพที่ 192)  
 

 
 

ภาพที่ 192 ภูริทัตตชาดก 
 
  เร่ืองภูริทัตตชาดกเร่ิมจากดานลางสุด (ภาพที่ 193) เขียนภาพตอนภูริทัตตนาคราช
ขดรางบําเพ็ญศีลบนจอมปลวก นางนาคมาณวิกากลัวอาลัมพายนพราหมณหนีลงเมืองบาดาล
นาคพิภพ มีความวา อาลัมพายนทางรางตนดวยทิพยโอสถและเคี้ยวกิน รายทิพยมนตร เขาจับ
หางนาคราชกระชากมา แหกปากบวนโอสถผสมน้ําลายลงในปากนาคราช125 ฉากตอนนี้ภาพ
บุคคลสวมเส้ือแขนยาวสีเขียวมีผาโพกหัวนาจะเปนอาลัมพายนพราหมณกําลังจับหางนาคราช 
จากนั้นจะเปนตอนตอเนื่องกันโดยมีภาพบุคคลเดิมคืออาลัมพายนพราหมณหามกระโปรงเถาวัลย
ที่จับภูริทัตตได เหตุที่บุคคลดังกลาวคืออาลัมพายนพราหมณเนื่องจากวาการแตงกายและ

                                                            

 125 นิดดา หงส วิวัฒน, ทศชาติชาดกกับจิตรกรรมฝาผนัง มโหสถชาดก เตมิย
ชาดก มหาชนกชาดก สุวรรณสามชาดก เนมิราชชาดก, 33. 
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ลักษณะบุคคลเหมือนเชนเดียวกับผูที่จับหางนาคราช ประกอบกับเหตุการณตอเนื่องของเรื่อง
ตรงกันคือ อาลัมพายนเอาเถาวัลยมาเปนกระโปรงยัดภูริทัตตนาคราชเขาไป126 
  ฉากตอนนี้ใชพื้นที่ ในการเลาเ ร่ืองคอนขางมาก  ดานลางเปนฉากน้ําทะเล 
(มหาสมุทร) โดยลักษณะยังเปนสายน้ําแบบไทยประเพณีอยูคือ เปนวงโคงซอนกัน มีภาพนางนาค
มาณวิกาและพรรคพวกนาคกําลังหนีลงเมืองบาดาลนั้นก็คือฉากน้ําทะเล 
 

 
 
ภาพที่ 193 ภูริทัตตนาคราชขดรางบําเพ็ญศีลบนจอมปลวก นางนาคมาณวิกากลัว 
 อาลัมพายนพราหมณหนีลงเมืองบาดาลนาคพิภพ 
 
  ตรงกลางเปนฉากท่ีประกอบไปดวยบานเรือน ชาวบาน นาคราชที่มีชาวบานอยู
ลอมรอบ ฉากตอนดังกลาวนาจะเปนตอนอาลัมพายนพาหมณนําภูริทัตตนาคราชไปแสดงตาม
หมูบาน (ภาพที่ 194) ที่นาสนใจคือบานเรือนที่อยูในฉากน้ีเปนอาคารส่ีเหล่ียมหลังคาทรงจั่ว มี
หนาบันซอนช้ันกันสองตับ ชองหนาตางอาคารเจาะเปนวงโคงคร่ึงวงกลม ซึ่งอาคารลักษณะเชนนี้
ปรากฏแลวในจิตรกรรมภาคกลางสมัยรัชกาลที่ 3 เหตุการณตอเนื่องมาจนถึงดานบนสุด (ภาพท่ี 
195) มีอาลัมพายนพราหมณถือกระโปรงเถาวัลยที่มีภูริทัตตนาคราชชูคอข้ึนมา และมีภาพบุคคล
สมเคร่ืองทรวงอยางตัวพระ ซึ่งการตีความฉากดังกลาวเปนไปได 2 แนวทางคือ หากบุคคลดังกลาว
หมายถึงภูริทัตตนาคราชที่แปลงกายเปนมนุษย ยอมหมายถึงฉากตอนอาลัมพายนพราหมณพาย
แพหนีไป พรอมกับที่ภูริทัตตนาคราชแปลงรางเปนมนุษย แตหากภาพบุคคลดังกลาวหมายถึง       

                                                            

 126 เร่ืองเดียวกัน. 
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สุทัศนดาบส ยอมหมายถึงตอนสุทัศนดาบสทาสูกับอาลัมพายนพราหมณ นาเสียดายวาเคร่ืองแตง
กายของบุคคลดังกลาวเห็นไดไมชัดเจนนัก เพราะหากนุงหมหนังเสือยอมเปนสุทัศนดาบส 
  อยางไรก็ตาม มีภาพกบอยูที่ดานของตัวบุคคล ทําใหสันนิษฐานไดวานาจะเปน
ฉากตอนสุทัศนดาบสทาสูกับอาลัมพายนพราหมณ เนื่องจากสุทัศนดาบสใชกบเปนเดิมทันในการ
ทาสู เร่ืองราวของภูริทัตชาดกจึงจบแตเพียงฉากตอนนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 194 ตอนอาลัมพายนพาหมณนําภูริทัตตนาคราชไปแสดงตามหมูบาน 
 

 
 

ภาพที่195 ตอนสุทัศนดาบสทาสูกับอาลัมพายนพราหมณ 
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 7. จันทกุมารชาดก 
  เริ่มตนเลาเรื่องจากดานซายคือ ตอนกัณฑหาลพราหมณทูลยุยงพระเจาเอกราช
ใหทําพิธีบูชายัญดวยหมวด 4 เพื่อเปนหนทางไปสวรรค (ภาพที่ 196) มีความวา วันหนึ่งพระเจา
เอกราชทรงสุบินเห็นสวรรคชั้นดาวดึงสพิภพ ครั้นทรงตื่นจากบรรทมก็ใครจะเสด็จไปดาวดึงส
พิภพยิ่งนัก กัณฑหาลพราหมณหวังที่จะทํารายจันทกุมารจึงยุยงใหพระเจาเอกราชทาํพิธีบูชายัญ
ดวยหมวด 4 แหงคนและสัตวทั้งปวง127 
 

 
 
ภาพที่ 196 บริเวณปราสาทเปนตอนตอนกัณฑหาลพราหมณทูลยุยงพระเจาเอกราชใหทําพิธี 
 บูชายัญดวยหมวด 4 เพื่อเปนหนทางไปสวรรค 
 
  ภาพบุคคลพระเจาเอกราช กัณฑหาลพราหมณ และขาราชบริพาร เคร่ืองแตงกาย
เนนสีเขียวและแดงเปนหลัก อยูภายในปราสาทที่มีกรอบหนาบันประดับลายดอกไมคลายกับ
ดอกโบต๋ันขนาดใหญออกชอเต็มพื้นที่หนาบัน ซึ่งหากเปรียบเทียบกับหนาบันจริงของอุโบสถแลว 
ชวนใหนึกถึงการประดับลวดลายดอกโบตั๋นที่หนาบันอุโบสถในสมัยรัชกาลที่ 3 เชน หนาบันพระ

                                                            

 127 เร่ืองเดียวกัน, 58-59. 
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128อุโบสถ วัดเฉลิมพระเกียรติฯ  มีการเขียนสินเทาครอบพื้นที่เปนฉากหลังปราสาท หากแตเสน
สินเทาดังกลาวไมนาจะทําหนาที่ค่ันฉากออกจากกันแตอยางใด แตนาจะใชเพื่อเนนตัวปราสาทให
ดูเดนยิ่งข้ึน นอกจากนี้ขาราชบริพารทั้งหลายยังมีลักษณะของภาพบุคคลชาวจีนไวทรงผมถักเปย
อีกดวย 
  ฉากตอมาอยูภายในกําแพงเชนกัน เปนตอนตอเนื่องจากตอนที่กัณฑหาลพราหมณ
ยุยงพระเจาเอกราชจากนั้นพระเจาเอกราชตรัสส่ังใหราชบุรุษนําราชกุมารมายังแทนประรําพิธี 
ฉากนี้จันทกุมารอยูบนที่นั่งที่มีขาราชบริพารแบกหามเพื่อนําไปยังประรําพิธี (ภาพที่ 197) 
ภาพประกอบภายในบริเวณกําแพงไดสอดแทรกวิถีชีวิตชาวบานเชน ภาพตนไมที่มีชาวบานกําลัง
จะปนปาย อาคารที่อยูภายในและนอกกําแพง (ภาพที่ 198) เปนอาคารอยางจีนที่ปรากฏมากใน
จิตรกรรมภาคกลางสมัยรัชกาลที่ 3  
 

 
 
ภาพที่ 197 ตอนจันทกุมารอยูบนที่นั่งที่มีขาราชบริพารแบกหามเพื่อนําไปยังประรําพิธี 

                                                            

 128 ศักด์ิชัย สายสิงห, งานชางสมัยพระน่ังเกลาฯ, 92. 
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ภาพที่198 วิถีชีวิตชาวบานเชน ภาพตนไมที่มีชาวบานกําลังจะปนปาย อาคารที่อยูภายใน และ 
 นอกกําแพงเปนอาคารอยางจีนที่ปรากฏมากในจิตรกรรมภาคกลางสมัยรัชกาลที่ 3 
 
  ฉากสุดทายของเร่ืองอยูบริเวณภายนอกกําแพง เปนตอนทาวสักกะ (พระอินทร) 
เสด็จลงมาทําลายพิธีบูชายัญเหลาชนพากันปลดปลอยสัตวบูชายัญ (ภาพที่199-200) มีความวา 
ทาวสักกเทวราชถือคอนเหล็กอันลุกแดงดวยเพลิงรอนโชติชวง ทรงแกวงคอนเหล็ก เสด็จลงมายัง
หนาพระเจาเอกราช กัณฑหาลพราหมณและพระเจาเอกราชไมเคยเห็นทาวสักกเทวราชมากอนก็
สะดุงกลัว จึงส่ังใหปลอยพระจันทกุมารและเหลาชนผูถูกนํามาบูชายัญทั้งหมด เมื่อนั้นมหาชนตาง
พากันทํารายกัณฑหาลพราหมณจนเสียชีวิต พรอมพากันเปลื้องราชาภรณพระเจาเอกราชออกเสีย 
และสงไปยังสถานที่คนจัณฑาล129 

                                                            

 129 นิดดา หงส วิวัฒน, ทศชาติชาดกกับจิตรกรรมฝาผนัง เวสสันดรชาดก  

ภูริทัตตชาดก จันทกุมารชาดก นารทชาดก วิธุรชาดก, 69-70. 
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ภาพที่ 199 ทาวสักกะ (พระอินทร) เสด็จลงมาทําลายพิธีบูชายัญ 
 

 
 
ภาพที่ 200 เหลาชนพากันปลดปลอยสัตวบูชายัญ 
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  ฉากชุลมุนตรงกลางท่ีมีภาพตัวพระสวมเคร่ืองทรง (ภาพท่ี 201) นาจะหมายถึง 
พระเจาเอกราช เปนฉากตอเนื่องที่ถูกชาวบานรุมเปลืองราชาภรณออก สังเกตเห็นไดวารายรอบที่
เปนบุคคลหลายคน นาจะเปนกริยาตอเนื่องกันที่ถูกถอดเส้ือผาเคร่ืองแตงกายออกแลว 
 

 
 
ภาพที่ 201 พระเจาเอกราชถูกชาวบานรุมเปลืองราชาภรณออก 
 
  จะเห็นไดวาตอนจันทกุมารชาดกนี้ ชางใชแนวโขดหิน ตนไม และกําแพงเมืองแบง
ค่ันฉาก แตละเหตุการณ รวมไปถึงใชแบงค่ันฉากตอนตอไปคือ ตอนนารทชาดก ซึ่งเปนเทคนิคที่
แตกตางจากตอนกอนหนานี้ที่ใชการขีดเสนเล็ก ๆ ค่ันตอนออกจากกัน 
 8. นารทชาดก 
  ฉากเหตุการณเร่ิมตอนทายของเร่ือง บริเวณนอกกําแพงเมืองดานซาย (ภาพที่ 
202) เปนฉากตอนพระพรหมนารททรงเนรมิตกาย หาบสาแหรกทองคําเหาะมายังปราสาทพระเจา
อังคติราช ความวา พระพรหมนารทเห็นพระนางรุจาราชธิดาทรงทําสัตยาธิษฐาน ทรงพิจารณาไม
เห็นผูใดจะสามารถปลดมิจฉาทัศนะพระเจาอังคติราชได จึงนิรมิตกายเปนมนุษย มุนผมเกลาชฎา 
จัดบาตรทองคําใสสาแหรกขางหนึ่ง เอากระออมน้ําประดับดวยแกวประพาฬใสในสาแหรกอีกขาง 
แลวเหาะมายังจันทกปราสาท130 
 

                                                            

 130 เร่ืองเดียวกัน, 89-91. 
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ภาพที่ 202 ตอนพระพรหมนารททรงเนรมิตกาย หาบสาแหรกทองคําเหาะมายังปราสาท 
 พระเจาอังคติราช 
 
  ฉากตอมาเปนฉากบริเวณภายในกําแพง เปนตอนตอเนื่องจากฉากที่แลวคือ ตอน
พระเจาอังติราช กับพระธิดารุจากําลังสนทนาธรรมกับพระพรหมนารท (ภาพที่ 203) บุคคลตรง
กลางปราสาทที่หันพระพักตรตรงคือพระพรหมนารท ดานซายคือพระนางรุตาราชธิดา กับพระเจา
อังคติราช หนาบันปราสาทประดับลาดดอกไมคลายดอกโบตั๋นขนาดใหญ  และมีภาพกากเปน
กลุมคนเลนดนตรี มีทั้งกลอง ระนาด ป และฆองวง ซึ่งเปนวงดนตรีลักษณะเชนเดียวกับในฮูปแตม
วัดโพธาราม จังหวัดมหาสารคาม131 นอกจากนี้ทั้งในและนอกปราสาท ภาพอาคารบานเรือนยังมี
รูปแบบคลายอาคารอยางจีน ซึ่งเปนส่ิงกอสรางที่เร่ิมนิยมอยางมากในสมัยรัชกาลที่ 3 ทําให
จิตรกรรมภาคกลางในรัชสมัยดังกลาวนิยมวาดอยูในฉากตอนตาง ๆ เชนกัน เมื่อปรากฏอาคาร
บานเรือนแบบจีน ยอมมีภาพบุคคลชาวจีนไวทรงผมเปยอยูดวยเชนกัน 
  โดยภาพรวมแลวฮูปแตมตอนนารทชาดกแหงนี้ มีอิทธิพลที่สะทอนวัฒนธรรมจีน 
ในสมัยรัชกาลที่ 3 อยูมาก 

                                                            

 131 สุมาลี เอกชนนิยม, ฮูบแตมในสิมอีสาน งานศิลปสองฝงโขง, 97. 
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ภาพที่ 203 ตอนพระเจาอังติราช กับพระธิดารุจากําลังสนทนาธรรมกับพระพรหมนารท 
 
 9. วิธูรบัณฑิตชาดก 
  ตอนวิธูรบัณฑิตเร่ิมตนดวยเหตุการณนอกกําแพงนคร คือฉากตอนปุณณกยักษได
ยินเสียงนางอิรันทตีขับขานเพลง เกิดจิตปฏิพัทธตอกัน (ภาพที่ 204) มีความวา ขณะนั้นปุณณก
ยักษเสนาบดี ข่ีมามโนมัยผานมา ไดยินเสียงขับขานของนางอิรันทตี ก็เกิดจิตปฏิพัทธหลงใหลใน
ตัวนางทันที จึงกลับมามายังนาง นางอิรันทตีก็มีจิตตอปุณณกยักษเชนกัน ดวยยักษนั้นเคยเปน
สามีแตชาติปางกอน132 ฉากดานหลังนางอิรันทตีมีวงดนตรีวงมโหรี ประกอบไปดวยเคร่ืองเลนซอ
ดวงหรือซออู กระจับป ฉ่ิง เคร่ืองเปา (ไมแนชัดวาเคร่ืองเปาประเภทใด) วงมโหรีมักจะเลนดนตรี
เชิงสังวาส และเปนการละเลนพื้นบานกันเอง กอนที่จะมีการผสมผสานกับวงปพาทยในชวงสมัย
รัชกาลที่ 4133 การที่ชางวาดภาพวงดนตรีเชนนี้นาจะมาจากสาเหตุสองประการคือ ประการแรก 
ตองการแสดงสัญลักษณการรองเพลงขับขานของนางอิรันทตี ประการที่สอง อาจเปนแนวคิด
สมจริงที่ชางผสมผสานวิถีชีวิตชาวบานเขามาในเร่ืองราวชาดก ตามระเบียบนิยมในสมัยรัชกาลที่ 
3 เปนตนมา 

                                                            

 132 นิดดา หงส วิวัฒน, ทศชาติชาดกกับจิตรกรรมฝาผนัง เวสสันดรชาดก  

ภูริทัตตชาดก จันทกุมารชาดก นารทชาดก วิธุรชาดก, 107-109. 
 133 สุจิตต วงษเทศ, ดนตรีไทยมาจากไหน (กรุงเทพฯ: วิทยาลัยดุริยางคศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553), 102, 129. 
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ภาพที่ 204 ตอนปุณณกยักษไดยินเสียงนางอิรันทตีขับขานเพลง เกิดจิตปฏิพัทธตอกัน 
 
  ภาพพระเจาธนัญชัยประทับในปราสาท พระวิธูรบัณฑิตนั่งอยูดานขวา (ภาพที่ 
205) เหตุการณที่ทั้งสองพระองคประทับนั่งรวมกันมีอยูสองเหตุการณ คือฉากตอนวิธุรบัณฑิต
แสดงฆราวาสปญหาแกพระเจาธนัญชัย อีกฉากเหตุการณคือตอนที่พระวิธุรบัณฑิตเขาไปถวาย
บังคมลาพระเจาธนัญชัย ซึ่งนาจะมีความเปนไปไดทั้งสองฉากเหตุการณนี้  
  ตนไมในฉากวาดโดยการใชแปรงกระทุงสีออนเขมเพื่อแสดงแสงเงาอันเปนเทคนิค
แบบตะวันตกที่เร่ิมเขามาแลวในสมัยรัชกาลที่ 3 และยังพบการวาดตนไมแบบสมจริงนาจะเปน
ตนไมที่พบไดในชุมชน สะทอนใหเห็นถึงการนําฉากเหตุการณในชีวิตจริงมาใสในฮูปแตมแลว
ตอมาดานบนซาย ปุณณกยักษข่ีมาพาวิธุรบัณฑิตประหารดวยการชนเขาถึง 3 รอบ (ภาพที่ 206) 
แตเขากลับแยกแหวกทางให ตอเนื่องมาที่ปุณณกยักษจับปลายขาวิธุรบัณฑิตประหารดวยการ
ฟาดกับเหล่ียมเขา (ภาพที่ 207) มีความวา ปุณณกยักษคิดวานาจะเอาแตหัวใจวิธุรบัณฑิตไปนาค
พิภพจะสะดวกกวาเอาไปทั้งตัว ดังนั้นจึงทําทุกวิถีที่จะใหวิธุรบัณฑิตตาย เร่ิมดวยข่ีมาไปหวางภูผา
และตนไม ภูผาและตนไมก็หลีกทางให ไมกระทบถูกเนื้อตัววิธุรบัณฑิต กระทําการวนชนเขาถึง 3 
รอบ วิธุระหาเปนอันใดไม ยักษจึงขับเขากองลมถึง 7 รอบ กองลมก็แยกเปน 2 ภาค ปุณณกยักษ
ตองการฆาใหตายดวยสองมือ จีบปลายขาวิธุรบัณฑิตกวัดแกวงเหวี่ยงไปไกล 15 โยชน เหวี่ยงถึง 
3 คร้ังก็ไมตาย จึงเปล่ียนวิธีจับขายกข้ึนเพื่อฟาดกับเหล่ียมเขา134 จะเห็นไดวาลักษณะภูเขาเปน
แบบเขามอ ลักษณะการเขียนภาพลายเสนคลายพูกันแบบศิลปะจีนในสมัยรัชกาลที่ 3 
 

                                                            

 134 นิดดา หงส วิวัฒน, ทศชาติชาดกกับจิตรกรรมฝาผนัง เวสสันดรชาดก    

ภูริทัตตชาดก จันทกุมารชาดก นารทชาดก วิธุรชาดก, 127-130 
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ภาพที่ 205 ฉากตอนวิธุรบัณฑิตแสดงฆราวาสปญหาแกพระเจาธนัญชัย อีกฉากเหตุการณคือ

ตอนที่พระวิธุรบัณฑิตเขาไปถวายบังคมลาพระเจาธนัญชัย ซึ่งนาจะมีความเปนไปได
ทั้งสองฉากเหตุการณนี้  

 

 
 
ภาพที่ 206 ตอนปุณณกยักษข้ีมาพาวิธุรบัณฑิตประหารดวยการชนเขาถึง 3 รอบ 
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ภาพที่ 207 ตอนปุณณกยักษจับปลายขาวิธุรบัณฑิตประหารดวยการฟาดกับเหล่ียมเขา 
 
  ตอมาดานลางมีภาพพระวิธูรบัณฑิตนั่งอยูกับปุณณกยักษ (ภาพที่ 208) นาจะเปน
ตอนที่วิธุรบัณฑิตแสดงสาธุนรธรรมแกปุณณกยักษ จนปุณณกยักษจนลมเลิกความต้ังใจที่จะฆา
วิธุรบัณฑิต เหตุการณตอเนื่องมาหลังจากนั้นปุณณกยักษใหวิธุรบัณฑิตนั่งบนหลังมาพาไปยงันาค
พิภพ (ภาพที่ 209) เปนอันจบตอนวิธุรบัณฑิตสําหรับฮูปแตมแหงนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 208 ตอนที่วิธุรบัณฑิตแสดงสาธุนรธรรมแกปุณณกยักษ 
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ภาพที่ 209  ตอนปุณณกยักษใหวิธุรบัณฑิตนั่งบนหลังมาพาไปยังนาคพิภพ 
 
 10. พระเวสสันดรชาดก 
  พระเวสสันดรชาดก หากเปรียบเทียบกับพระชาติอ่ืนในทศชาติชาดก ถือไดวาเปน
เร่ืองที่สําคัญที่สุด โดยเฉพาะในชุมชนลาว-อีสาน ที่มักจะใหความสําคัญกับเร่ืองพระเวสสันดร
มากที่สุด เนื่องจากเร่ืองดังกลาวมีความสัมพันธกับงานบุญใหญอยาง “งานบุญพระเวส” ที่
ชาวบานจะมารวมตัวกันทําบุญคร้ังใหญ พรอมแหผาใบที่เขียนเร่ืองพระเวสสันดร จนมาถึงการ
เทศนมหาชาติที่วัดศูนยกลางของชุมชน ดังนั้นฮูปแตมแหงนี้ ชางจึงใชพื้นที่ที่มีขนาดใหญและ
สําคัญที่สุดคือผนังดานหลังพระประธานในการวาดเร่ืองพระเวสสันดรชาดก 
  เร่ิมตนฉากที่พระเวสสันดรทรงหล่ังอุทกธาราบริจาคชางปจจัยนาเคนทรแก
พราหมณเมืองกลิงคราษฎร (ภาพที่ 210) เหตุการณดังกลาวจัดอยูในกัณฑที่ 2 หิมพานต กลาวถึง
เมืองกลิงคราษฎรที่เกิดวิบัติภัยแลง ชาวเมืองจึงวิงวอนตอพระราชาวามีพระเวสสันดรมีคชสารที่
หากใครข้ึนข่ี ฝนก็จะตกแกเมืองนั้น พระเจากลิงคราษฎรจึงใหพราหมณทั้ง 8 ไปทูลขอคชสาร เม่ือ
พราหมณทูลขอคชสารปจจัยนาเคนทร พระเวสสันดรก็ชื่นชมโสมนัส พรอมกับหล่ังอุทกธารา
บริจาคชางปจจัยนาเคนทรแกเหลาพราหมณ135  
 

                                                            

 135 ประภาส สุระเสน, รวบรวมและตรวจชําระ, มหาชาติสํานวนอีสาน (กรุงเทพฯ: 
หอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร, 2531), 51-54; นิดดา หงส วิวัฒน, ทศชาติชาดกกับจิตรกรรม
ฝาผนัง เวสสันดรชาดก ภูริทัตตชาดก จันทกุมารชาดก นารทชาดก วิธุรชาดก, 154-157. 
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ภาพที ่210 ตอนพระเวสสันดรทรงหล่ังอุทกธาราบริจาคชางปจจัยนาเคนทรแกพราหมณ 
 เมืองกลิงคราษฎร 
 
  ภาพตนไมในฉากนี้ ชางวาดโดยใชเทคนิคตัดเสนแบบสมจริง ตนไมดังกลาวคลาย
กับตนกลวย หรือตนมะพราว ซึ่งนาจะเปนตนไมที่อยูในชุมชนของตน  
  ฉากตอเนื่องจากตอนกอนหนานี้ปรากฏที่นอกกําแพงเมือง (ภาพที่211) เปนตอน
พราหมณแหงเมืองกลิงคราษฎรพากันข่ีชางปจจัยนาเคนทรออกประตูเมือง เหตุการณดังกลาวมี
รายละเอียดวา เมื่อพราหมณรับพระราชทานชางปจจัยนาเคนทรแลว พากันขับข่ีชางออกประตู
เมืองทิศเหนือ เมื่อชาวเมืองเห็นพากันกรูเกรียวไลลอมสกัดหนาสกัดหลัง โดยชางวาดภาพ
พราหมณข่ีบนหลังชาง 3 คน คนที่เหลือเดินเทาอยูดานลาง มีชาวบานทําทาทางช้ีมอืชีไมราวกบัวา
จะขัดขวาง 
 

 
 
ภาพที่ 211 ตอนพราหมณแหงเมืองกลิงคราษฎรพากันข่ีชางปจจัยนาเคนทรออกประตูเมือง 
  หากพิจารณาสอบทานจากมหาชาติสํานวนอีสานในกัณฑที่ 2 หมิพานตแลวนัน้ จะ
เห็นไดวามิไดมีการพรรณาถึงตอนพระเวสสันดรบริจาคชางปจจัยนาเคนทร และพราหมณข่ีชาง



 
 

191 

ออกนอกเมือง แตอยางไรก็ตามมิไดหมายความวาเหตุการณดังกลาวจะมีเฉพาะจิตรกรรมภาค
กลาง แตฉากเหตุการณทั้งสองยอมปรากฏอยูในฮูปแตมอีสานเชนกัน ดังเชน วัดพุทธสีมา วัดหัว
เวียงรังสี วัดทุงศรีเมือง136 
  ฉากเหตุการณตอมาอยูในกัณฑที่ 3 ทานกัณฑ คือ ตอนพระเวสสันดรพาพระ
นางมัทรีและพระโอรสธิดาทูลลาพระชนก พระชนนี (ภาพที่ 212) เมื่อพระเวสสันดรบริจาคชาง
ปจจัยนาเคนทรใหแกพราหมณ ประชาชนตางพากันไมพอใจพระองค พระเจาสัญชัยจึง
จําเปนตองขับไลพระเวสสันดรออกจากเมือง พระเวสสันดรไมยอทอตอการบริจาคทาน พระองค
จึงทรงบริจาคทานคร้ังสุดทายจนหมดสิ้น จึงชวนพระมัทรีกับสองกุมารเสด็จยังปราสาทพระบิดา
เพื่อกราบทูลลา137 
 

 
 
ภาพที่ 212 ตอนพระเวสสันดรพาพระนางมัทรีและพระโอรสธิดาทูลลาพระชนก พระชนนี 
 

                                                            

 136 ไพโรจน สโมสร, จิตรกรรมฝาผนังอีสาน, 55. 
 137 ประภาส สุระเสน, รวบรวมและตรวจชําระ, มหาชาติสํานวนอีสาน, 71-72; นดิดา 
หงส วิวัฒน, ทศชาติชาดกกับจิตรกรรมฝาผนัง เวสสันดรชาดก ภูริทัตตชาดก จันทกุมาร

ชาดก นารทชาดก วิธุรชาดก, 162-163. 
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  ภาพขาราชบริพารที่อยูภายนอกปราสาท (ภาพที่ 213) ดานขวาเปนกลุมขาราช
บริพารหญิงที่ไวทรงผมเกลามวยขมวดเปนจุก หมผาแพรเบ่ียงจากไหลซายไปยังเอวขวา ตาม
ลักษณะการแตงกายแบบหญิงสาวลาวสมัยตนรัตนโกสินทร138 
 

 
 
ภาพที่ 213 ขาราชบริพารที่อยูภายนอกปราสาท 
 
  ตอจากนั้นเปนฉากตอนพระเวสสันดร นางมัทรี และกัณหา ชาลี นั่งราชรถเทียมมา
ออกจากพระราชวัง (ภาพที่214) พระเวสสันดรสั่งใหเบิกแกวแหวนเงินทองบรรทุกใสในราชรถแลว
เสด็จข้ึนเกยมาส  ส่ีกษัตริยเสด็จข้ึนราชรถ บรรดานางบริรักษตางพากันมาสงเสด็จ แลวพระองค
จึงทรงชักราชรถออกจากทวารวัง139 
  ฉากตอเนื่องมายังอีกฝงของผนังคือดานซายของพระประธาน ซึ่งผนังดานนี้ลวน
แลวแตเปนฉากตอนที่พระเวสสสันดรประทับอยูในปาหิมพานตแทบทั้งส้ิน 
 
                                                            

 138 ไพโรจน สโมสร, จิตรกรรมฝาผนังอีสาน, 104. 
 139 ประภาส สุระเสน, รวบรวมและตรวจชําระ, มหาชาติสํานวนอีสาน, 81-82; นดิดา 
หงสวิวัฒน, ทศชาติชาดกกับจิตรกรรมฝาผนัง เวสสันดรชาดก ภูริทัตตชาดก จันทกุมาร

ชาดก นารทชาดก วิธุรชาดก, 167. 
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ภาพที่ 214 ตอนพระเวสสันดร นางมัทรี และกัณหา ชาลี นั่งราชรถมาเทียมออกจากพระราชวัง 
 
  เร่ิมตนดวยฉากตอนที่อยูในกัณฑที่ 4 วนประเวศน (ภาพที่ 215) พระเวสสันดรอุม
พระชาลี พระนางมัทรีอุมพระกัณหา เสด็จดวยพระบาทสูเขาวงกตถัดมาดานขวามือเปนฉาก
เหตุการณตอเนื่องซึ่งจากการศึกษาทศชาติชาดกของฮูปแตมแหงนี้ ชางมักจะวางฉากเหตุการณ
ตอเนื่องไปเร่ือย ๆ มักจะไมขามเหตุการณไปไกลมากนัก เร่ืองพระเวสสันดรก็เชนเดียวกัน ฉาก
ตอเนื่องคือกษัตริยทั้ง 4 พระเวสสันดร พระนางมัทรี พระกัณหา พระชาลี ประทับอยูที่ศาลาหนา
เมืองเจตราษฎรโดยมีภาพบุคคลแตงตัวคลายนายทหารใสเส้ือแขนยาวสีแดงมีผาเกี่ยวพันรอบเอว 
ซึ่งหากอิงตามทองเร่ืองบุคคลดังกลาวนาจะเปนเหลากษัตริยแหงเมืองเจตราษฎร หาใชนายทหาร
ตามภาพที่แสดงออก ขอสังเกตที่นาสนใจคือ หลังจากที่กษัตริยทั้ง 4 ประทับอยูที่ศาลาแลว ไดพา
กันออกเดินทางตอไปยังเขาวงกต แตฉากที่พระเวสสันดร และพระนางมัทรีเสด็จออกจากเมือง 
จิตรกรรมแหงอ่ืน ๆ จะเขียนภาพพระเวสสันดรทรงอุมพระชาลี พระนางมัทรีทรงอุมพระกัณหา แต
ที่วัดศรีมงคล นอกจากที่ทรงอุมเองตามที่ไดกลาวไปแลวขางตน พบวามีการเขียนภาพพระ
เวสสันดรกับพระนางมัทรี กําลังเสด็จอยู โดยมีนายทหารคอยอุมพระกัณหาและพระชาลีซึ่ง
ลักษณะเชนนี้ไมพบทั้งในจิตรกรรมภาคกลาง และฮูปแตมอีสานโดยทั่วไป140  
 

                                                            

 140 ขอสันนิษฐานดังกลาว อิงกับการศึกษาจิตรกรรมในภาคกลางและฮูปแตมอีสาน
เทาที่ผูวิจัยพอจะสืบคนได 
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ภาพที่ 215  กษัตริยทั้ง 4 พระเวสสันดร พระนางมัทรี พระกัณหา พระชาลี ประทับอยูที่ศาลา 
 หนาเมืองเจตราษฎร และพระเวสสันดร พระนางมัทรีเสด็จออกจากเมือง จนไป 
 ประทับที่อาศรม 
 
  ฉากสุดทายของเร่ืองพระเวสสันดรแหงนี้ จบลงที่ฉากพระเวสสันดรและพระนางมัทรี
ทรงเพศดาบสประทับอยูภายในอาศรมแหงเขาวงกต (ภาพที่ 216) ฉากนี้ชางแตมไดเก็บรายละเอียด
บางประการไวไดอยางครบถวน พระเวสสันดรและพระนางมัทรีสวมเครื่องแตงกายตามทองเร่ือง
คือ ทรงผาเปลือกไมสีแดง พาดหนังเส้ืออยางพระดาบส ดาบสินี ใกลเคียงกับอาศรมมีสระนํ้าอยู 
นาจะหมายถึงสระโบกขรณี นอกจากนี้ยังมีตนกลวยตามทองเร่ืองที่พระเวสสุกรรมเทวบุตรเนรมิตร
กัทลีวันปากลวยไว141  

                                                            

 141 ประภาส สุระเสน, รวบรวมและตรวจชําระ, มหาชาติสํานวนอีสาน, 99-102.; นิด
ดา หงสวิวัฒน, ทศชาติชาดกกับจิตรกรรมฝาผนัง เวสสันดรชาดก ภูริทัตตชาดก จันท

กุมารชาดก นารทชาดก วิธุรชาดก, 173-177. 



 
 

195 

 
 

ภาพที่ 216 ตอนพระเวสสันดรและพระนางมัทรีทรงเพศดาบสประทับอยูภายในอาศรม 
 แหงเขาวงกต 
 

  ฉากตอนที่นาสนใจของผนังดานนี้อยูที่ ภาพขบวนแหคลายกับธาตุ (ภาพที่ 217) 
ผูคนในขบวนมีบางถือดอกบัว บางถือพาน มีคนเปาแคน ผูหญิงในขบวนจะตัดผมส้ัน แตจะมี
บุคคลหนึ่งผมยาวไวทรงผมเกลาผมมวย ลักษณะเดียวกับผูหญิงในตอนขบวนราชาภิเษกพระมหา
ชนกเสด็จเขาเมืองมิถิลา (ภาพท่ี 177) ซึ่งหญิงสาวผูนี้ถือไดวาเปน “ตัวเอก” ของขบวนแห 
เนื่องจากหญิงสาวคนอ่ืนในฉากนี้ตัดผมส้ันและการแตงกายจะเปนอีกแบบ ทําใหหญิงสาวที่ไวทรง
ผลเกลามวยเปนจุดเดนข้ึนมา ซึ่งการแตงกายของหญิงสาวในขบวนแหนี้ ถือไดวาเปนหลักฐาน
ยืนยันไดประการหนึ่งวา ไมวาจะเปนฉากเหตุการณตอนใด แตภาพเหลานี้นาจะเปนการนําความ
สมจริงของชาวบานในชุมชนมาใสในฮูปแตม เนื่องจากการแตงกายที่เห็นไดชัดคือการนุงซิ่น อัน
เปนเอกลักษณเดนประการหนึ่งของหญิงสาวชาวลาว-อีสาน142 ประกอบกับการไวทรงผมเกลา
มวยก็เชนกัน ประกอบกับการที่มีนักดนตรีเปาแคน ทําใหวิถีชีวิตชาวบานอีสานที่ใสลงไปในภาพ
เดนชัดยิ่งข้ึน หากวิเคราะหจากสัญลักษณ 2 อยางประกอบกันคือ โกศ และเลนดนตรี ชวนใหนึก
ถึงประเพณีการปลงศพแบบอีสานที่เรียกกันวา “งันเฮือนดี” แปลวางานฉลองเรือนมงคล เปนการ
เรียกใหตรงขามกับความหมายที่แทจริง กลาวคือ ชาวอีสานจะไมนิยมแสดงความเสียใจกับ
เจาภาพเพราะเช่ือวาจะยิ่งเปนการเพิ่มความเศราสลดใหมากข้ึน ผูคนที่มางันจึงตองชวยกันทําให

                                                            

 142 ไพโรจน สโมสร, จิตรกรรมฝาผนังอีสาน, 104. 
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143เกิดความสนุกสนานเพื่อใหเจาภาพไดลืมความโศกเศรา มีการเลนหมอแคน หมอลํา  ภาพเหลา
ชายหนุมกําลังแบกส่ิงที่มีลักษณะคลาย “โกศ” ชวนใหนึกถึงการแหพระธาตุ โดยรูปแบบโกศมี
องคประกอบบางประการของธาตุลาวคือ แผนสามเหล่ียมประดับมุมพระธาตุ ที่เรียกกันวา “หู
ชาง” โกศที่มีรูปแบบการประดับตกแตงเชนนี้ยอมไมใชโกศของบุคคลธรรมดา หากแตอาจเปนโกศ
ระดับเจานายชนชั้นสูง กษัตริย หรือพระพุทธเจา ดังนั้นฉากนี้จึงไมนาจะเปนฉากตอนปลงศพชูชก
ที่ไดรับการเคารพเสมอเจานายชนช้ันสูง อีกทั้งฉากปลงศพชูชกในจิตรกรรมอีสานแหงอ่ืนมิไดวาด
เปนภาพโกศเชนนี้  
 

 
 
ภาพที่ 217 ภาพขบวนแหคลายกับธาตุ 
 
  เร่ืองพระเวสสันดรเปนที่นิยมของชาวอีสาน เนื่องจากความเชื่อตามเร่ือง “พระ
มาลัย” วาถาใครอยากพบกับพระศรีอาริย จะตองฟงเทศนมหาชาติจนจบภายในวันเดียว ซึ่งพิธี
ดังกลาวสัมพันธกับประเพณีของชาวอีสานที่เรียกวา “งานบุญพระเวส” ที่จะมีการเทศนมหาชาติ
เชนเดียวกัน ดังนั้นนาสนใจในประเด็นเร่ืองการเลือกกัณฑที่จะวาดลงฝาผนังของชางแตม เหตุใด

                                                            

 143 อูทอง ประศาสนวินิจฉัย, ซอนไวในสิม: ก-ฮ ในชีวิตอีสาน (กรุงเทพฯ: ฟูลสต็อป, 
2551), 51-52. 
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ถึงเลือกที่จะนําเสนอเพียง 3 กัณฑ เมื่อพิจารณกัณฑทั้งสามคือ หิมพานตกัณฑ ทานกัณฑ และวน
ประเวศนกัณฑ จะเห็นไดวาเนื้อเร่ืองหลักคือการแสดงทานของพระเวสสันดร ซึ่งเร่ืองนี้สัมพันธอัน
ดีกับประเพณีฮีตสิบสองคองสิบส่ี คือแนวทางของการดําเนินชีวิตชาวอีสาน จะเนนไปที่ “การให” 
เปนหลัก144 ชางแตมและผูสรางนาจะเลือกวาดกัณฑที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตในชุมชนของตนเปน
หลัก ยอมสะทอนและตอกย้ําประเด็นความเปนชุมชนลาวแหงนี้ไดเปนอยางดี 
  จะเห็นไดวาชางแตมแกปญหาเร่ืองพื้นที่ที่มีคอนขางจํากัด การจัดวางองคประกอบ
ของภาพชางแตมแสดงฝมือแกปญหาไดดี ฉากตอนแตละตอนมีหลายเหตุการณเกิดข้ึน แตชางไม
ยึดติดที่จะเรียงลําดับตามเหตุการณเนื้อเร่ือง แมจะไมมีระเบียบกฎเกณฑที่แนนอนในการวางภาพ 
แตนั่นแสดงใหเห็นถึงอิสระในการสรางสรรคผลงานที่หลุดออกจากขนบของภาคกลาง จน
กลายเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่นอีสาน  
  ในดานกลวิธีการเลาเร่ืองแบงฉากตอน ชางแตมใชเทคนิคการแบงภาพของชาดก
แตละเร่ืองนั้นไมเหมือนกัน กลาวคือบนผนังดานซายของพระประธานแตละเร่ืองถูกแบงดวยการ
ขีดเสนบาง ๆ ค่ัน และเขียนฉากใหตางกัน ตัวอยางเชน มีการเขียนเสนค่ันระหวางฉากพระราชวัง
และฉากปาของเร่ืองพระเตมียราช กับ ฉากพระราชวังและเมืองในเร่ืองพระมหาชนก (ภาพที่ 218)  
 

 
 
ภาพที่ 218 การเขียนเสนค่ันระหวางฉากพระราชวังและฉากปาของเร่ืองพระเตมียราช กับฉาก

พระราชวังและเมืองในเร่ืองพระมหาชนก 

                                                            

 144 เร่ืองเดียวกัน, 151-152. 
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  การแบงเร่ืองมหาชนกชาดกออกจากเรื่องสุวรรณสามชาดก ก็ใชวิธีเดียวกัน คือ ขีด
เสนค่ันฉากทะเลตอนเรืออับปางออกจากฉากพระราชวังและฉากปา เมื่อจบเร่ืองสุวรรณสามชาดกซ่ึง
เปนเร่ืองที่ 3 ของชาดก ตัวกําแพงก็จะแบงเร่ืองที่ 3 กับเร่ืองที่ 4 ออกจากกันไปโดยปริยาย ซึ่งเทคนิค
การแบงเร่ืองเชนนี้แตกตางจากรูปแบบประเพณีนิยมจากภาคกลางที่ใชการแบงเร่ืองโดยใชเสน
สินเทา ลายฮอ หรืออาจใชภาพทิวทัศนในกาชวยแบงแตละฉากแตละตอนออกจากกัน 
  แตกระนั้นก็ตาม นาสังเกตวาการแบงภาพของสวนเร่ืองมโหสถชาดกท่ีบริเวณผนัง
เหนือประตูทางเขา (ตรงขามพระประธาน) กลับมีกรอบลายดอกไมค่ัน (ภาพที่ 219) ตางจากตอน
อ่ืน ๆ ที่ใชเพียงขีดเสนเล็ก ๆ ค่ัน เหตุที่เปนเชนนี้นาจะมาจากการท่ีชางแตมพยายามที่จะเนนเร่ือ
งมโหสถชาดกใหเดนกวาเร่ืองอ่ืน ๆ เชนเดียวกับจิตรกรรมภาคกลางสมัยรัชกาลที่ 3 ที่นิยมวาด
พระเวสสันดรชาดก และมโหสถชาดกเปนอยางมาก145  
 

 
 
ภาพที่ 219  กรอบลายดอกไมค่ัน 
 

                                                            

 145 ภาณูพงษ เลาหสม และชัยยศ อิษฏวรพันธุ, เปลี่ยนพื้น แปลงภาพ ปรับรูป 

ปรุงลาย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2549) 31. 
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  จากการศึกษากลวิธีการเขียนเร่ือง พบจุดที่เหมือนและตางจากจิตรกรรมฝาผนัง
ศิลปะรัตนโกสินทรในสมัยรัชกาลที่ 3 และจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 4 กลุมที่ยังสืบทอดแบบประเพณี
เดิม กลาวคือ ฮูปแตมวัดศรีมงคลบานนาทรายมีการเขียนภาพทศชาติชาดกรวมกับพุทธประวัติใน
อุโบสถหลังเดียวกันเหมือนกับวัดบางกลุมที่สรางข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งกอนหนานั้นพบหลักฐาน
ของจิตรกรรมที่แสดงภาพพุทธประวัติหรือทศชาติชาดกต้ังแตสมัยอยุธยาตอนปลายแลว แตเปน
การเขียนเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง มิไดเขียนอยูรวมกัน ไดแก จิตรกรรมวัดปราสาท เขียนภาพทศชาติ146 
จิตรกรรมวัดเกาะแกวสุทธาราม เขียนภาพพุทธประวัติ147 จิตรกรรมบางแหงเขียนเร่ืองทศชาติรวม
กับพุทธประวัติเพียงบางตอน ไดแก วัดชองนนทรี เขียนภาพทศชาติชาดกตอนมารผจญรวมกับ
โปรดพุทธมารดา สวนที่ตําหนักสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขียนภาพ
ทศชาติชาดกรวมกับภาพมารผจญ ตอมาในสมัยปลายรัชกาลที่ 3 และตนรัชกาลที่ 4 เร่ิมพบการ
เขียนภาพชาดกรวมกับพุทธประวัติในอุโบสถหลังเดียวกัน เชน วัดสุวรรณาราม วัดบางขุนเทียนใน 
วัดคงคาราม วัดหนอพุทธางกูร วัดใหญอินทาราม ซึ่งสวนมากเปนวัดที่อยูนอกราชธานี ฮูบแตมวัด
ศรีมงคลยังใชพื้นที่เขียนเร่ืองเวสสันดรชาดกมากกวาชาดกเร่ืองอ่ืน ๆ เชนเดียวกับวัดในสมัย
รัชกาลที่ 3 การใหความสําคัญกับพระเวสสันดรชาดกเหนือชาติอ่ืน ๆ เนื่องจากเปนชาติที่ปรากฏ
บารมีของพระโพธิสัตวทั้ง 10 อยาง หรือที่เรียกกันวา “มหาชาติ”148  
  สวนที่ตางจากจิตรกรรมฝาผนังแบบรัตนโกสินทร คือ จิตรกรรมแบบรัตนโกสินทร
นิยมเขียนจิตรกรรมชาดกและพุทธประวัติอยูภายในอุโบสถโดยใชทั้งพื้นที่ผนังระหวางหนาตาง
และผนังบนหนาตาง เร่ืองชาดกมักจะเขียนอยูบนผนังระหวางหนาตาง แตฮูปแตมในวัดศรีมงคล
ใชแตพื้นที่ผนังบนหนาตางภายในสิมเขียนเร่ืองชาดกเทานั้น พื้นที่ระหวางหนาตางนั้นไมมีการ
เขียนภาพใด ๆ จึงไมมีหนาตางมาทําหนาที่เปนตัวค่ันชาดกแตละเร่ือง ดังนั้นชางนาจะเขียนกรอบ
ที่แบงภาพลายดอกไมเพื่อทําหนาที่แบงชาดกแตละตอนแทนชองหนาตาง  

                                                            

 146 สันติ เล็กสุขุม และกมล ฉายาวัฒนะ, จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา (กรุงเทพฯ: 
สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2524) 51. 
 147 เร่ืองเดียวกัน, 56. 
 148 ธนิต อยูโพธิ์, ตํานานเทศนมหาชาติ (กรุงเทพฯ: สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 
2524) 5. 
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  นอกจากนี้ ลักษณะการวางภาพท่ีตางจากจิตรกรรมรัตนโกสินทร คือการเขียนเร่ือง
พุทธประวัติไวผนังภายนอกสิม สันนิษฐานวาชางไดแบบอยางมาจากฮูบแตมศิลปะลาวและอีสาน 
ซึ่งมีลักษณะเดนคือนิยมเขียนภาพที่ผนังภายนอกสิม เนื่องจากสิมในศิลปะลาวมีพื้นที่ภายในนอย 
นอกจากนี้เมื่อมีคนมาทําพิธีจํานวนมากก็สามารถดูฮูปแตมที่ผนังดานนอกได149 
  การเลือกวาดเร่ืองทศชาติชาดก ในผนังดานในสิม โดยเฉพาะผนังดานหลังพระ
ประธานที่วาดตอนพระเวสสันดรชาดก และผนังตรงขามพระประธานที่วาดตอนพระมโหสถชาดก 
แตกตางไปจากรูปแบบจิตรกรรมภาคกลางไทยประเพณีซึ่งนิยมวาดฉากไตรภูมิดานหลังพระ
ประธาน และวาดฉากมารผจญบริเวณผนังตรงขามพระประธาน 
  การวางพื้นที่วาดเชนนี้มีความเปนไปได 2 ประการ คือ  
  ประการแรก  ความนิยมในทศชาติชาดกที่แพรหลายทั้งในภาคกลางและตามงาน
หัวเมือง นอกจากนี้การใชผนังดานหลังพระประธานที่มีพื้นที่มากที่สุดวาดตอนพระเวสสันดร ยอม
สะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางประเพณีชาวลาว-อีสานที่สืบเนื่องมาแตโบราณที่เรียกกัน
วา “ฮีตสิบสอง คองสิบส่ี” ซึ่งหนึ่งในนั้นมี “บุญพระเวส” ในเดือนส่ีของทุกปอันเปนชวงเวลาหลัง
ฤดูกาลเก็บเกี่ยว ชาวบานในชุมชนชาวลาว-อีสานจะนําขาวปลาอาหารมาทําบุญเล้ียงพระเล้ียงผี 
แหผาพระเวส และที่สําคัญคือการเทศนมหาชาติอีกดวย150 ซึ่งการที่ชางเลือกวาดฉากตอนพระ
เวสสันดรในพ้ืนที่สําคัญอยางดานหลังพระประธานแสดงใหเห็นถึงความสําคัญและความนิยมใน
พระเวสสันดรชาดกในชุมชนหลมสักและหลมเกา สวนเร่ืองมโหสถชาดก ถูกวางผนังฝงตรงขาม
พระประธานแตใชพื้นที่แคกึ่งกลางรวมกับชาดกอีก 2 เร่ือง อยางไรก็ตามกลับมีกรอบลายดอกไม
ลอมรอบเร่ืองมโหสถชาดกอยูดวย ราวกับวาชางนาจะวาดกรอบเพื่อเนนเร่ืองมโหสถชาดก
โดยเฉพาะ สอดรับกันดีกับความนิยมเร่ืองพระเวสสันดรชาดกและมโหสถชาดกในงานจิตรกรรม
สมัยรัชกาลที่ 3 ไดเปนอยางดี151  
  ประการท่ีสอง  งานชางหัวเมือง หรืองานชางพื้นบาน มักจะมีลักษณะเฉพาะตัว 
เนื่องจากวาชางหรือผูสรางมีอิสระในการแสดงออกทางดานความคิด คติความเชื่อ รวมไปถึงฝมือ
ของตนไดอยางเต็มที่มากกวาชางหลวง ซึ่งยอมมีความเปนไปไดวารูปแบบและระเบียบบาง

                                                            

 149 ศักด์ิชัย สายสิงห, เจดีย พระพุทธรูป ฮูปแตม สิม ศิลปะลาวและอีสาน, 264. 
 150 ปรานี วงษเทศ, ประเพณี 12 เดือน ในประวัติศาสตรสังคมวัฒนธรรม เพื่อ

ความอยูรอดของคน (กรุงเทพฯ: มติชน, 2548), 55-56. 
 151 ภาณูพงษ เลาหสม และชัยยศ อิษฏวรพันธุ, เปลี่ยนพื้น แปลงภาพ ปรับรูป 

ปรุงลาย, 31. 
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ประการของงานพ้ืนบานจะผิดแปลกไปจากงานชางหลวง การวาดเร่ืองทศชาติชาดกเต็มผนังดาน
ในสิมวัดศรีมงคลสวนหนึ่งจึงนาจะเปนอิสระท่ีหลุดจากกรอบความคิดแบบภาคกลางหรือชาง
หลวง ของตัวชางผูวาดฮูปแตมแหงนี้เอง  
 
การใชสี 
 ฮูปแตมวัดศรีมงคลมีการใชสีแบบพหุรงค กลาวคือมีการใชสีตางวรรณะมาเขียนคูกัน 
เชน สีแดงตัดกับสีเขียว สีแดงตัดกับสีฟา เปนตน การใชสีสดตัดกันทําใหภาพโดยรวมดูมีสีสัน และ
นาจะเปนเทคนิคเฉพาะที่ชางแตมตองการเนนภาพจุดใดจุดหนึ่งเปนพิเศษ152 การใชสีตัดกันเชนนี้
สอดรับกันดีกับการใชสีโทนสวางมากข้ึนในชวงสมัยรัชกาลที่ 3 เปนตนไป  
 อยางไรก็ตาม แมโทนสีที่ใชจะเปนลักษณะที่นิยมในฮูปแตมอีสาน แตการลงสีพื้นหลัง
จะแตกตางจากรูปแบบที่นิยมในฮูปแตมอีสานท่ีชางแตมจะปลอยพื้นที่วางเปนสีขาว ตัวภาพจะ
นิยมปลอยพื้นวางแลวตัดเสน เหตุที่เปนเชนนี้ก็เพราะวาขอจํากัดดานจํานวนและปริมาณของสีใน
ทองถิ่น153 ฮูปแตมวัดศรีมงคลกลับมีการระบายสีพื้นหลังดวยโทนสีเขม ไมปลอยพืน้ทีว่าง ลักษณะ
เชนนี้ที่คลายคลึงจิตรกรรมภาคกลางมากกวา เนื่องจากจิตรกรรมภาคกลางจะมีการปดทอง
บางสวน เชน เคร่ืองแตงกายของตัวละครหลัก หรือตามลายกระหนก การลงสีพื้นสีเขมจะทําให
ทองน้ันเดนออกมา แตฮูปแตมแหงนี้ไมมีการลงรักปดทองตามเคร่ืองแตงกายตัวพระตัวนาง ชาง
แกปญหาโดยใชสีเหลืองระบายแทนการใชสีทองและการลงรักปดทอง ซึ่งเปนวิธีที่นิยมของฮูปแตม
อีสาน เนื่องจากวัสดุหางายกวามาก154  
 กลาวโดยสรุป การใชสีของฮูปแตมวัดศรีมงคล นาจะไดรับอิทธิพลของจิตรกรรมแบบ
ภาคกลางไมมากก็นอย ซึ่งอิทธิพลดังกลาวนาจะมีอายุต้ังแตชวงสมัยหลังรัชกาลที่ 3 ลงมาแลว 
เนื่องจากในยุคสมัยนั้นเร่ิมนิยมใชสีโทนสวางและมีสีเขียว แดงเปนหลัก อยางไรก็ตาม ก็ไมไดมีแต
อิทธิพลภาคกลางเขามาเทานั้น แตยังมีลักษณะของงานชางพื้นบานอีกดวย เนื่องจากชางแตม
เลือกที่จะผสมผสานใหเขากับสถานภาพวัสดุที่ใชของทองถิ่นตนในการสรางสรรคงาน 

                                                            

 152 สุมาลี เอกชนนิยม, ฮูปแตมในสิมอีสาน งานศิลปสองฝงโขง, 214. 
 153 ชวลิต อธิปตยกุล, ฮูปแตมอีสาน: มุมมองดานประวัติศาสตรศิลปะพื้นถ่ิน บน

แผนดินอีสาน, 185. 
 154 เร่ืองเดียวกัน. 
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การเขียนภาพบุคคล 
พระพุทธเจา (ภาพที่ 220)   

 ภาพพระพุทธเจา ถือเปนบุคคลในอุดมคติ ชางจะใหความสําคัญเปนพิเศษ โดยชางจะ
วาดเปนหนาตรงเสมอ อาจเปนเพราะหากเปนหนาดานขางจะแสดงความงามของเคร่ืองประกอบ
บนใบหนาไดอยางเต็มที่  155ภาพพระพุทธเจาฮูปแตมวัดศรีมงคลมีลักษณะรวมกับภาพ
พระพุทธเจาในจิตรกรรมไทย คือ มีประภามณฑล รัศมี อุษณีษะ ที่ต่ิงพระกรรณทําเปนขีด ครอง
จีวรหมเฉียง พระวรกายคือพระพาหา และนิ้วพระหัตถออนชอย แสดงใหเห็นถึงความงามจากการ
ใหความสําคัญเปนพิเศษของชางไดเปนอยางดี 
 อยางไรก็ตาม ยังมีลักษณะบางประการที่แตกตางออกไปจากงานชางหลวง คือ ชางจะ
เขียนพระเศียรเหมือนนางกษัตริย พระเกตุมาลาจะคลายผมปก เหนือพระเกตุมาลาจะมีรัศมีเปน
กนกแหลมคลายยอดมงกุฎ ซึ่งถือไดวาเปนลักษณะที่นิยมในฮูปแตมอีสาน156 
 

 
 

ภาพที่ 220 ภาพพระพุทธเจา ฮูปแตมวัดศรีมงคล  

                                                            

 155 เร่ืองเดียวกัน, 206. 
 156 เร่ืองเดียวกัน, 207. 
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ตัวพระ ตัวนาง (ภาพที่ 221)   

 ภาพตัวพระ ตัวนางในที่นี้ครอบคลุมถึงกษัตริย เทวดา และพระโพธิสัตวดวย โดยพระ
โพธิสัตวคือ พระพุทธเจาในชาติกอนที่จะมาเปนพระพุทธเจาศากยมุนี ตัวละครที่เปนกษัตริย และ
เทวดาในชาดกเร่ืองตาง ๆ จะสวมเครื่องทรง คือ สวมชฎา กรองศอ สังวาลย สวมสนับเพลาที่มี
ชายไหวชายแครง ทองกรและทองบาท สวนตัวนางจะมีเคร่ืองทรงคลายกัน แตจะนุงผาซ่ิน ไมสวม
เส้ือแตคลองสไบ157 จะเห็นไดวาฐานะของตัวละครถูกแสดงโดยเคร่ืองแตงกาย เชน ในเร่ืองสุวรรณ
สาม พระสุวรรณสามสวมโจงกระเบนเปนหนังเสือ แตยังสวมเคร่ืองทรงเพ่ือใหรูวาเปนตัวเอก ชาง
จะเขียนภาพที่เปนนามธรรมใหมีรูปแบบสัดสวนที่สมบูรณ งดงาม ไมแสดงกลามเนื้อ แตมีทรวด
รวงออนหวาน  
 

 
 
ภาพที่ 221 ตัวพระ ตัวนาง  
 

                                                            

 157 ศักด์ิชัย สายสิงห, พุทธศิลปสมัยรัตนโกสินทร พัฒนาการของงานชางและ

แนวคิดที่ปรับเปลี่ยน, 405. 
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 ภาพบุคคลมีขนาดเล็ก ที่สําคัญไมแสดงความรูสึกทางใบหนา แตส่ือความหมายดวย
ทาทาง158 หรือที่เรียกกันวา “นาฏลักษณ” คือ แสดงทาทางสวยงามเหมือนกับทารําแสดงถึงความ
เปนอุดมคติของภาพ กลาวโดยสรุป รูปแบบโดยรวมของตัวพระตัวนางในฮูปแตมวัดศรีมงคลยังคง
รูปแบบภาคกลางไทยประเพณี 

ภาพบุคคลทั่วไป: ขาราชการ ทหาร บาว ไพร (ภาพกาก) (ภาพที่ 222)   

 ภาพสามัญชนชายไวผมทรงมหาดไทย มีทั้งสวมเสื้อและไมสวมเส้ือ นุงโจงกระเบน แต
หากเปนทหารซึ่งอยูในฉากกองทัพจะสวมเส้ือแขนยาว กางเกงขายาว สวมหมวก แตไมไดใสรอง
เทา ซึ่งกลุมทหารเหลานี้นาจะเปนพลเดินเทา อาจสะทอนถึงกลุมทหารรับจางที่ถูกเกณฑมารวม
รบในยุคสมัยนั้นก็เปนได 
 

 
 
ภาพที่ 222 สามัญชน  
 
 สวนสามัญชนหญิง (ภาพที่ 223) บางก็ไวผมทรงมหาดไทย บางก็ไวผมเปนมวยและมี
ผาคาด เคร่ืองแตงกายสันนิษฐานวาอาจเปนเคร่ืองแตงกายพื้นบาน หมสไบ นุงผาซ่ิน โดยเฉพาะ
ผานุงสีเขียวที่ชักชายผาตรงเอวออกมาเปนสีแดงปรากฏพบไดหลายฉากหลายตอน นอกจากนี้ยัง
พบการเขียนภาพบุคคลตางชาติ เชน มีภาพหมูบานชาวจีน โดยชาวจีนไวผมแกละ หรือผมเปย 
สวมเส้ือแขนยาว กางเกงขายาว (ภาพที่ 224)  
 จะเห็นไดวาภาพกากในฮูปแตมวัดศรีมงคลชางมีอิสระในการวาดคอนขางมาก แตจะ
ไมใชทาทางแบนาฏลักษณเชนตัวพระตัวนาง แตใชอากัปกิริยาที่สมจริงมากกวา รวมไปถึงเครื่อง
แตงกายที่สมจริงดวยเชนกัน ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงแนวคิดสมจริงที่เร่ิมเขามาในชวงสมัยรัชกาลที่ 3 

                                                            

 158 เร่ืองเดียวกัน, 399. 
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แลว สอดรับกันดีกับจิตรกรรมภาคกลางสมัยรัชกาลที่ 1-2 ภาพบุคคลทั่วไปหรือที่เราเรียกกันวา 
“ภาพกาก” ยังปรากฏเปนจํานวนนอย เม่ือเปรียบเทียบกับสมัยรัชกาลที่ 3 เปนตนมา ภาพกากมี
จํานวนมากข้ึนทั้งดานปริมาณและอากัปกิริยาที่ดูสมจริงมากข้ึนเชนกัน159 
 

  
 
ภาพที่ 223  เคร่ืองแตงกายคือหมสไบ นุงผาซ่ิน ภาพที่ 224  ภาพบุคคลชาวจีน 
 
การเขียนภาพสถาปตยกรรม 

อาคารท่ีเปนปราสาท (ภาพที่ 225)   

 อาคารที่เปนปราสาทพระราชวังในฮูปแตมวัดศรีมงคล เปนอาคารทรงไทยหลังคาจ่ัว
ซอนชั้นทรงจัตุรมุข สวนซอนชั้นเปนหลังคาทรงจ่ัวสามเหล่ียมทรงสูง ถือวาเปนรูปแบบอุดมคติ ซึ่ง
รูปแบบการวาดปราสาทเชนนี้พบมากอนหนานี้แลวในสมัยอยุธยาตอนปลาย เชนที่อุโบสถวัดชอง
นนทรี กรุงเทพฯ160 161 รูปแบบดานขางตัวอาคารเปดโลงคลายกับสิมโถง  ซึ่งทั้งการทําซอนช้ันจั่ว
ทรงสูงและอาคารเปดโลงเปนรูปแบบที่ชางนิยมวาดในฮูปแตมอีสาน  

                                                            

 159 สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลท่ี 3 ความคิดเปลี่ยนการแสดงออก

ก็เปลี่ยนตาม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548), 91. 
 160 เร่ืองเดียวกัน, 106. 
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  นอกจากนี้ รูปแบบอาคารมีการยักยายมิติใหเห็นหลังคาดานขางของอาคารแบบ
ประดิษฐ ไมตรงตามหลักทัศนียวิทยาทําใหไมสมจริงตามที่ตาเห็น การวาดเชนนี้เปนเทคนิคการ
คล่ีภาพอาคารใหเปนสองมิติ กลาวคือภาพปราสาทจะเสมือนอยูเสมอหนาของผูดู พบไดต้ังแต
สมัยอยุธยาตอนปลายจนถึงปลายรัชกาลที่ 3162 จะเร่ิมมีการใชหลักทัศนียวิทยาในการเขียน
อาคารทําใหการคล่ีภาพอาคารแบบสองมิติเร่ิมลดนอยลง 
  

 
 
ภาพที่ 225 อาคารที่เปนปราสาท 

                                                                                                                                                                          

 161 สิมโถง เปนรูปแบบของสิมบกประเภทหนึ่งที่นิยมสรางในภาคอีสาน อยางไรก็ตาม
ในปจจุบันสิมประเภทน้ีเหลือลดนอยลงแลว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน วิโรฒ ศรีสุโร, สิมอีสาน, 
99. 

สมชาติ มณีโชติ, จิตรกรรมไทย (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, 2539), 123.  162 
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 อาคารบานเรือน (ภาพที่ 226)  
 ภาพอาคารบานเรือนซึ่งเปนที่อยูของสามัญชนมีทั้งที่เปนเคร่ืองไม และอาคารกออิฐถอื
ปูน ชางพยายามเขียนภาพอาคารเหลานี้ใหถูกตองตามหลักทัศนียวิทยา ตางจากภาพอาคารท่ี
เปนปราสาทซึ่งเขียนเปนแบบประดิษฐ เชนเดียวกับภาพบุคคลที่ภาพสามัญชนจะมีความสมจริง
มากกวาตัวพระตัวนาง อยางไรก็ตาม ชางอาจยังไมเขาใจหลักทัศนียวิทยามากเทาที่ควร ภาพ
อาคารบานเรือนจึงแสดงออกมาอยางผิดสัดสวนอยูบาง อาทิเชน ตามหลักทัศนียวิทยาแลว
สวนทายของอาคารตองเฉียงลง แตภาพอาคารบางหลังชางวาดเฉียงข้ึน หรืออาคารบางหลัง
ดานขางของตัวอาคารทํามุมเฉียงข้ึนเพียงเล็กนอย ทําใหภาพตัวอาคารยังดูเปนสองมิติมากกวา 
เพราะหากเปนเทคนิคการเขียนภาพอาคารใหมีมิติความลึกตามหลักทัศนียวิทยาชางจะวาด
ดานขางของอาคารใหยกสูงข้ึน 45 องศาข้ึนไป สงผลใหตัวอาคารมีความเปนสามมิติมากข้ึน หรือ
ที่เรียกกันวา เทคนิคการชักภาพใหเปนแบบ “ไอโซเมตริก” ดังเชนภาพอาคารในจิตรกรรมอุโบสถ
วัดพระเชตุพนฯ163 
 นอกจากนี้ยังมีการวาดเรือนพื้นถิ่นอีกดวย โดยเปนเรือนไมยกพื้นสูงมีชานหนาบาน 
ทรงจ่ัว มุง หลังคาจาก การแสดงออกเชนนี้ยอมสะทอนใหเห็นถึงแนวคิดความสมจริงที่ปรากฏอยู
ในฮูปแตมแหงนี้แลวเชนกัน 
 ดังที่กลาวถึงไปแลววาชางวาดภาพชาวจีนสอดแทรกเปนภาพกากอยูในฮูปแตม และ
หากมีชาวจีนยอมมีอาคารบานเรือนชาวจีนอยูดวย อยางไรก็ตามนาสนใจตรงที่วาภาพชุมชนชาว
จีนดังกลาวเปนภาพชุมชนที่สะทอนสวนหนึ่งในวิถีชีวิตของชาวหลมสักและหลมเกาหรือไม หรือ
อาจเปนไปไดวาชางจดจํารูปแบบอิทธิพลของจิตรกรรมภาคกลางในสมัยรัชกาลที่ 3 แลวนํามา
ถายทอดลงฮูปแตมแหงนี้ เนื่องจากวารูปแบบสถาปตยกรรมบางอยางเปนส่ิงกอสรางที่ปรากฏอยู
ในกรุงเทพฯ เชน หอกลอง ซุมประตู อันจะกลาวถึงในหัวขอตอไป 

                                                            

 163 ภาณูพงษ เลาหสม และชัยยศ อิษฏวรพันธุ, เปลี่ยนพื้น แปลงภาพ ปรับรูป 

ปรุงลาย, 47. 
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ภาพที่ 226 ภาพอาคารบานเรือน 
 

สถาปตยกรรมอ่ืน ๆ   
 ภาพกําแพงและซุมประตูคลายกับจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 3 คือ เปนกําแพงมีใบเสมา
บนกําแพง และมีซุมประตูรูปแบบคลายคลึงกับที่ปรากฏในจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 3 ส่ิงที่นาสนใจ
คือ การวางแนวกําแพงลอมรอบปราสาท หรือฉากตอนที่ชางตองการนําเสนอ ชางจะใชเทคนิค
เชนเดียวกับจิตรกรรมภาคกลาง กลาวคือ ชางจะยกแนวกําแพงใหเฉียงข้ึนสูง เพื่อนําเสนอพื้นที่
ภายในกําแพงใหมากข้ึน รวมไปถึงการสงผลใหมุมมองของผูดูเปนแบบนกมอง (Bird eyes view) 
อีกดวย ซึ่งเทคนิคเชนนี้เปนที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 เปนตนมา164  
 อีกประการหนึ่งคือ การชักภาพแนวกําแพงเปนแบบบานพับ จะสงผลใหเกิดพื้นที่สาม
มิติมากข้ึน ซึ่งเปนเทคนิคที่นิยมใชกันของชางในสมัยรัชกาลที่ 3 เชนกัน165 (ภาพที่227)  

                                                            

 164 เร่ืองเดียวกัน. 
 165 เร่ืองเดียวกัน, 43. 
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ภาพที่ 227 ภาพกําแพงที่วัดศรีมงคลเขียนอยางผิดสัดสวน 
 
 นอกจากนี้ยังมีภาพซุมประตูและหอกลอง มีลักษณะเหมือนกับหอกลองท่ีสรางต้ังแต
สมัยรัชกาลที่ 3 เปนตนไป คือกออิฐถือปูน ซอนชั้นกันหลายช้ัน (ภาพที่ 228)  
 

 
 
ภาพที่ 228 หอระฆังกออิฐถือปูน 
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การเขียนภาพทิวทัศน 
 ภาพตนไม  
 ชางแตมใชทั้งเทคนิคการกระทุงเปนพุมเพื่อใหสีออน-เขม (ภาพที่ 229) แสดงใหเห็นถึง
แสงเงาตามหลักทัศนียภาพ คือแตมแตงดานหนึ่งของพุมดวยสีออนอันเปนสวนรับแสง อีกดานใชสี
มืดเปนสวนหลบแสง จึงเห็นเปนปริมาตรพุมใบ เร่ิมใชเทคนิคเชนนี้ในจิตรกรรมภาคกลางในสมัย
รัชกาลที่ 3 มาแลว166 มีการใชเทคนิคตัดเสนใบไมดวยสีดํา ตนไมแตละพุมแตละใบมีหลายแบบ 
แลวแตชางแตมที่จะสรางสรรคตามความหลากหลายของธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีวาดตามแบบ
ตนไมในทองถิ่นเสมือนจริง เชนภาพตนกลวยในปาหิมพานต เร่ืองพระเวสสันดร  
 

 
 
ภาพที่ 229 ภาพทิวทัศน มีภาพน้ําเปนวงโคงซอนกัน ตนไมแบบสมจริง (ตนกลวย) และตนไม 
 ที่ใหแสงเงา 

                                                            

 166 สันติ เล็กสุชุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 ความคิดเปลี่ยนการแสดงออก

ก็เปลี่ยนตาม, 104 
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 โขดหินและเขามอ  
 โขดหินและเขามอ (ภาพที่230) มีปรากฏอยูมากมายในฮูปแตม โดยสวนใหญแลวทํา 
2 หนาที่คือ เปนการแสดงบรรยากาศปาไมตามธรรมชาติ และอีกหนาที่คือการเปนฉากค่ันแทนเสน
สินเทาระหวางฉากตอนแตละตอนในฮูปแตม เขามอมีลักษณะโคงมน ระบายสีออนเขมจนเกิด
ริมาตร  

 (ภาพที่ 229)  ชางยังวาดรูปแบบน้ําในจิตรกรรมไทยประเพณีคือ มี
ักษณะเปนเสนโคงซอนกัน  

 

ป
 ภาพนํ้า  
 สําหรับภาพน้ํานั้น
ล

 
 
ภาพที่ 230 ภาพโขดหินและเขามอ 

ิเคราะหร

วยตนเอง 
ื่องจากยัง

มีโอกาสเลาเรียนจากกรุงเทพฯ แลวมาสรางสรรคผลงานที่ถือไดวาเปนตนแบบเอาไวในแถบชุมชน

 
ว ูปแบบและกําหนดอายุ 
 ฮูปแตมวัดศรีมงคลจากการศึกษาวิเคราะหพบวา สามารถจัดอยูในกลุมอิทธิพลศิลปะ
กรุงเทพฯ เนื่องจากมีรูปแบบหลายประการที่ใกลเคียงกับจิตรกรรมภาคกลาง ไมวาจะเปนกลวิธี
การเลาเร่ือง เทคนิคการนําเสนอ กลุมฝมือชางแมจะไมประณีตเทากับชางหลวง แตก็มีความ
ใกลเคียงอยูมาก อยางไรก็ตามชางแตมอาจมิใชชางหลวงเปนผูมาสรางสรรคผลงานด
เน มีลักษณะงานชางทองถิ่นที่นิยมในอีสานปรากฏอยูในฮูปแตมแหงนี้เชนกัน  
 ดังนั้น อาจสันนิษฐานไดวาเปนฝมือชางทองถิ่นที่ซึ่งไดมีโอกาสเลาเรียนจากที่
กรุงเทพฯ หรือาจเลาเรียนจากชางช้ันครูในแถบภูมิภาคอีสานในกลุมชางจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได
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อีสาน167 เชน ฮูปแตมวัดทุงศรีเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีรูปแบบที่ไดรับอิทธิพล
จากศิลปะกรุงเทพฯ168หรืออีกความเปนไปไดคือ ไดรับการเลาเรียนหรือไดเห็นรูปแบบจากกลุมชาง
นครราชสีมา เนื่องจากวาฮูปแตมวัดศรีมงคลมีรูปแบบใกลเคียงกับฮูปแตมวัดหนาพระธาตุ อําเภอ
ปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เปนอยางมาก 
 อยางไรก็ตามทั้งกลุมจังหวัดอุบลราชธานี นครพนม หรือนครราชสีมา ยอมเปนกลุม
แรก ๆ ที่สรางสรรคผลงานฮูปแตมที่ไดรับอิทธิพลกรุงเทพฯ ไวในดินแดนอีสาน โดยศ.ดร.ศักด์ิชัย 
สายสิงหไดสันนิษฐานและกําหนดอายุกลุมฮูปแตมนี้ไวในชวงสมัยรัชกาลที่ 4 (พ.ศ.2394-2411) 
แหงกรุงรัตนโกสินทร ซึ่งรวมสมัยกับฮูปแตมที่ไดรับอิทธิพลกรุงเทพฯ ในลาว169 สอดคลองกันดีกับ
ผลสรุปของดร.ชวลิต อธิปตยกุล ในการกําหนดอายุไวที่กอน พ.ศ.2410170 ซึ่งถือไดวาเปนยุคสมัย
เดียวกัน 
 สําหรับประเด็นเร่ืองฝมือชางนี้ทําใหผูวิจัยมีความเห็นวาฮูปแตมแหงนี้นาจะเปนกลุม
เดียวกับจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 4 ที่ยังสืบทอดแบบแผนจิตรกรรมไทยประเพณีในสมัยรัชกาลที่ 3 
เนื่องจากชวงสมัยรัชกาลที่ 4 จิตรกรรมกรุงเทพฯ ไดมีพัฒนาการไปสูอีกรูปแบบที่เรียกวา “สัจ
นิยม”171 จิตรกรรมกลุมนี้มีฝมือชางที่ละเอียดนอยกวาจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 3 ในกรุงเทพฯ เชนที่
วัดบางขุนเทียนใน กรุงเทพมหานคร วัดคงคาราม จังหวัดราชบุรี วัดหนอพุทธางกูร จังหวัด
สุพรรณบุรี วัดใหญอินทาราม จังหวัดชลบุรี เปนตน วัดเหลานี้ลวนอยูรอบนอกพระนคร สันนษิฐาน
วาชางนาจะเคยเขียนจิตรกรรมอยูในพระนคร แตเมื่อสมัยรัชกาลที่ 4 มีจิตรกรรมแบบใหมเกิดข้ึน 
ชางรุนเกาจึงทยอยออกไปเขียนจิตรกรรมนอกพระนคร172  

                                                            

 167 ไพโรจน สโมสร, จิตรกรรมฝาผนังอีสาน, 139. 
 168 ศักด์ิชัย สายสิงห, เจดีย พระพุทธรูป ฮูปแตม สิม ศิลปะลาวและอีสาน, 270-
271. 
 169 เร่ืองเดียวกัน, 266. 
 170  ชวลิต อธิปตยกุล, ฮูปแตมอีสาน: มุมมองดานประวัติศาสตรศิลปะพื้นถ่ิน บน

แผนดินอีสาน, 212. 
 171 ศักด์ิชัย สายสิงห, พุทธศิลปสมัยรัตนโกสินทร: พัฒนาการของงานชางและ

แนวคิดที่ปรับเปลี่ยน, 498. 
 172 เร่ืองเดียวกัน, 514. 
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 ดังนั้นชางแตมที่สรางสรรคผลงานในฮูปแตมวัดศรีมงคล จึงนาจะเปนชางที่ไดรับการ
เลาเรียนจากชางหลวง หรืออาจเปนชางช้ันครูตามหัวเมืองนอก (อีสาน) เนื่องจากวามีรูปแบบ
คลายกับจิตรกรรมกรุงเทพฯ หลายประการ แตยังมีลักษณะทองถิ่นปรากฏอยูในฮูปแตมดวย อาทิ
เชน การวาดรูปพระพุทธเจาแบบที่ฮูปแตมอีสานนิยม การนําเสนอเร่ืองทศชาติชาดกตามมหาชาติ
สํานวนอีสาน ภาพวิถีชีวิต และประเพณีบางอยางของวัฒนธรรมอีสานที่ปรากฏในภาพกาก 
เหลานี้ยอมแสดงใหเห็นวานาจะเปนชางพื้นถิ่นอีสานที่จดจํารูปแบบเรียนรูเทคนิคจากชางหลวง
แลวนํามาปรับใสเขากับรูปแบบทองถิ่นไดอยางลงตัว ดังเชนที่ปรากฏแลวในฮูปแตมวัดหนาพระ
ธาตุ อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 ในสวนรูปแบบฮูปแตมวัดศรีมงคลถือไดวาเปนหลักฐานสําคัญในการวิเคราะหและ
กําหนดอายุ โดยดานกลวิธีการเลาเร่ืองแมชางจะเลือกนําเสนอเร่ืองทศชาติชาดกเต็มพื้นที่ผนัง
ดานในสิม ซึ่งแตกตางจากรูปแบบประเพณีนิยมในจิตรกรรมภาคกลางท่ีมักจะวาดเปนพุทธประวัติ 
ที่มีฉากมารผจญที่ผนังตรงขามพระประธาน และฉากไตรภูมิดานหลังพระประธาน แตอยางไรก็
ตามที่ฮูปแตมวัดศรีมงคลชางเลือกที่จะนําเสนอเร่ืองพระเวสสันดรที่ดานหลังพระประธาน และ
ผนังสกัดตรงขามพระประธานเปน 3 ใน 10 ตอนของทศชาติชาดก โดยไดวาดกรอบลายดอกไม
ครอบตอนมโหสถชาดกไวเปนพิเศษ ซึ่งไดวิเคราะหไปแลวขางตนวานาจะดวยเหตุที่วาความนิยม
ในพระเวสสันดรชาดกและมโหสถชาดกในจิตรกรรมกรุงเทพฯ สมัยรัชกาลที่ 3173 และนาจะเกิด
จากความอิสระของชางหัวเมืองในการแสดงออกผลงานมากกวาชางหลวง ซึ่งหากเปนเชนนี้ยอม
สะทอนใหเห็นวาชางแตมนาจะเปนชางทองถิ่นที่ไดรับการเลาเรียนจากครูชางหลวงหรือครูชางจาก
หัวเมืองสําคัญภาคอีสาน มากกวาชางหลวงที่จะมาวาดดวยตนเอง  
 นอกจากนี้ดานรายละเอียดของตัวละครที่เร่ิมปรากฏแนวคิดสมใจในภาพกาก ทั้ง
อากัปกิริยาและเคร่ืองแตงกาย ฉากวิวทิวทัศนที่มีการวาดตนไมโดยใชเทคนิคแปรงจุมสีแตมเปน
แถบเพื่อใหเปนพุมมีทั้งดานสีออนและสีมืด อันเปนเทคนิคแสงเงาของชางตะวันตก สถาปตยกรรม
ตาง ๆ เปนลักษณะที่นิยมในจิตรกรรมกรุงเทพฯ ซึ่งเหลานี้ลวนแลวแตเปนเทคนิคที่เร่ิมปรากฏแลว
ในปลายสมัยรัชกาลที่ 3 ทั้งส้ิน  
 การนําเสนอพื้นที่ฮูปแตมภายในสิมถือไดวาเปนอีกหลักฐานสําคัญในการกําหนดอายุ
เชนกัน ชางใชเทคนิคการนําฉากทิวทัศนมาแบงฉาก เชน ตนไม ภูเขา สถาปตยกรรมตาง ๆ 

                                                            

 173 ภาณูพงษ เลาหสม และชัยยศ อิษฏวรพันธุ, เปลี่ยนพื้น แปลงภาพ ปรับรูป 

ปรุงลาย, 31. 
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นอกจากนี้ยังปรากฏการใชเสนสินเทาเชนกัน แตอยางไรก็ตามเสนสินเทาดังกลาวทําหนาที่เปน
ฉากหลังภาพปราสาทเพื่อเนนภาพปราสาทนั้นใหเดนชัด174 
 ดังที่กลาวมาทั้งหมด ฮูปแตมวัดศรีมงคลสะทอนใหเห็นถึงชวงเวลาการเปลี่ยนผาน
จากจิตรกรรมอุดมคติมาเปนแนวคิดที่สมจริงมากข้ึน รูปแบบบางประการใกลเคียงกับจิตรกรรมใน
กรุงเทพฯ สมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งหากพิจารณาชวงเวลาการตั้งวัดศรีมงคลตามประวัติวัดคือ พ.ศ.2358 
อันตรงกับสมัยรัชกาลที่ 2 หากยึดตามประวัติของวัด ฮูปแตมแหงนี้ยอมมิไดวาดข้ึนต้ังแตแรกสราง
วัด รูปแบบโดยรวมแสดงออกถึงชวงเวลาในปลายรัชกาลที่ 3 จนถึงรัชกาลที่ 4 มากกวา 
โดยเฉพาะในชวงรัชกาลที่ 4 ที่บรรดาชางในเมืองหลวงเร่ิมที่จะทยอยออกมาจากพระนครสูหัว
เมืองดังที่ไดกลาวไปแลว ทําใหรูปแบบยังคงอิทธิพลจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 3 อยูมาก และหาก
พิจารณาถึงฮูปแตมวัดปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ที่ถูกกําหนดอายุอยูในชวงสมัยรัชกาลที่ 4 
หรือกอนพ.ศ.2411175 ฮูปแตมวัดศรีมงคลยอมนาจะมีอายุอยูในชวงสมัยเดียวกัน เนื่องจาก
อิทธิพลชางหลวงที่ไดรับ และรูปแบบงานชางหลวงที่ใกลเคียงกันเปนอยางยิ่ง 
 
บทวิเคราะหศิลปกรรมกับความสัมพันธเมืองหลมสักและหลมเกา 
 เมืองหลมสักและหลมเกา หากสืบคนประวัติความเปนมาในเอกสารประวัติศาสตร จะ
พบวาอาจเปนเมืองในสมัยสุโขทัยที่เรียกวา “เมืองลม” หรือ “เมืองหลม” แตหลังจากยุคสมัย
สุโขทัยก็ไมปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตรที่จะกลาวถึงเมืองหลมแตอยางใด จนถึงสมัยรัชกาล
ที่ 3 เมืองหลมถูกระบุถึงในประวัติศาสตรสยามประเทศอีกคร้ัง ในฐานะเมือง “หลมสัก” ที่ซึ่งโดย
เจาเมืองหลมขณะนั้น คือ พระยาสุริยวงษา เดชชนะสงคราม (คง) ไดอพยพผูคนไปต้ังเมืองหลม
ใหมใกลแมน้ําปาสัก เรียกวา “เมืองหลมสัก” หรือ “หลมศักด์ิ”176 หลังจากนั้นเมืองหลมก็ปรากฏ
อยูในประวัติศาสตรเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน 

                                                            

 174 สันติ เล็กสุชุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 ความคิดเปลี่ยนการแสดงออก

ก็เปลี่ยนตาม,  
 175 ดูเพิ่มเติมใน ศักด์ิชัย สายสิงห, เจดีย พระพุทธรูป ฮูปแตม สิม ศิลปะลาวและ

อีสาน, 266; ชวลิต อธิปตยกุล, ฮูปแตมอีสาน: มุมมองดานประวัติศาสตรศิลปะพื้นถ่ิน บน

แผนดินอีสาน, 212. 
 176 องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ, หนังสือประวัติมหาดไทยสวนภูมิภาค 

จังหวัดเพชรบูรณ (เพชรบูรณ: องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ, 2528), 41-47.  
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 จากหลักฐานทางประวัติศาสตรจะเห็นไดวา ประวัติศาสตรเมืองหลมขาดหายไปบาง
ชวงมิติเวลา โดยเฉพาะสมัยอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทรตอนตน (รัชกาลที่ 1-2) รวมไปถึง
รายละเอียดของผูคน  วิถีชีวิตชุมชน  และความเปนชาติพันธุก็ ไมปรากฏในเอกสารทาง
ประวัติศาสตรเทาไรนัก มีเพียงขอมูลจากสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ที่กลาวถึงเมือง
หลมวา เปนชาวลาวพุงดําและมีศาสนสถานเนื่องในวัฒนธรรมลาวอยูในชุมชน177 หากแตชาวลาว
ที่เขามาต้ังถิ่นฐานในประเทศไทยมีมากมายหลายกลุมไมวาจะเปนลาวเวียง ลาวหลวงพระบาง 
ลาวโซง ฯลฯ ซึ่งขอมูลเหลานี้ไมปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร จึงจําเปนตองทําการศึกษา
วิเคราะหศิลปกรรมภายในเมืองหลมสักและหลมเกา เพื่อที่จะไดเห็นภาพของกลุมคนแหงนี้ไดดี
ยิ่งข้ึน 
 หลักฐานศิลปกรรมกับประวัติศาสตรเมืองหลม 
 ศิลปกรรมในเมืองหลมสักและหลมเกา จากการศึกษาวิเคราะหพบวา ธาตุวัดโพนชัย 
(องคเดิม) นาจะเปนศิลปกรรมที่มีอายุเกาแกที่สุด  
 รูปแบบเดิมธาตุแหงนี้นาจะเปนเจดียทรงยอดดอกบัวตูม ในศิลปะสุโขทัย สอดคลอง
กันดีกับประวัติศาสตรทองถิ่นที่กลาวถึงพอขุนผาเมืองและพระนางสิขรเทวี เปนผูปกครองเมือง
ราด ที่ชาวบานเชื่อกันวาปจจุบันคือ ตําบลบานหวาย178 แมชวงเวลาระหวางรัชสมัยพอขุนผาเมือง
กับเจดียทรงยอดดอกบัวตูม ซึ่งกําหนดอายุไดในสมัยพญาลิไท ราวตนพุทธศตวรรษที่ 19179 จะ
หางไกลกันมาก แตการที่พบหลักฐานศิลปะสุโขทัยในเมืองหลมสัก นั่นหมายความวา อิทธิพลของ
รัฐสุโขทัยยอมสงมาถึงเขตพื้นที่ตําบลบานหวาย อําเภอหลมสัก ไมวาจะเปนดานการเมืองการ
ปกครอง หรืออิทธิพลดานศิลปวัฒนธรรมก็ตาม และสามารถเปนหลักฐานสําคัญที่อาจชวยยืนยัน
แนวคิดเร่ืองเมืองลมในสมัยสุโขทัย คือเมืองหลมสัก ก็เปนได แตเปนที่นาเสียดายวา ศิลปกรรมใน
สมัยสุโขทัยที่พบในหลมสักและหลมเกามีเพียงแหงเดียว ภาพประวัติศาสตรจึงหยุดอยูในชวงเวลา
ของการมีอยูของเจดียทรงยอดดอกบัวตูม  

                                                            

 177 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เรื่องเท่ียวท่ีตาง ๆ  

ภาค 3 เลาเรื่องเท่ียวมณฑลเพชรบูรณ และเรื่องความไขเมืองเพชรบูรณ (กรุงเทพฯ: วศัลย
การพิมพ, 2519), 10. 
 178 ดิเรก ถึงฝง, พอขุนผาเมือง: วีรกษัตริยนอกประวัติศาสตรเมืองราด-เพชรบูรณ 

พระผูสรางชาติไทย, 33. 
 179 ศักด์ิชัย สายสิงห, ศิลปะสุโขทัย: บทวิเคราะหหลักฐานโบราณคดี จารึกและ

ศิลปกรรม, 99. 
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 หากสรุปตามหลักฐานเทาที่วิเคราะหไดตามลักษณะนี้ เมืองหลมนาจะมีอยูในสมัย
สุโขทัยในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง และคงอยูในระยะเวลาไมนานนัก เนื่องจากไมพบหลักฐานอิทธิพล
ศิลปะสุโขทัยอ่ืนเลย ดวยเหตุดังกลาวในสมัยสุโขทัยเมืองหลมอาจถูกทิ้งรางไป หรืออาจไมถูกทิ้ง
รางแตเปนเพียงกลุมคนชาวบานที่ต้ังถิ่นฐานกันอยูกระจัดกระจายเปนกลุมเล็ก ๆ  
 ในสมัยอยุธยา เปนมิติเวลาที่ขาดหายไปของเมืองหลมในประวัติศาสตรสยาม แตจาก
การศึกษาวิเคราะหธาตุวัดศรีวิชัย สามารถกําหนดอายุธาตุแหงนี้ไดราวปลายพุทธศตวรรษที่ 22- 
พุทธศตวรรษที่ 23 ทําใหธาตุศรีวิชัย เปนหลักฐานศิลปกรรมที่สําคัญในการสะทอนใหเห็นถึงความ
มอียูของเมืองหลมในสมัยอยุธยา  
 หลักฐานที่สําคัญอีกประการคือ ธาตุศรีวิชัยคือ ธาตุทรงบัวเหล่ียมที่มีพัฒนาการจาก
ตนแบบพระธาตุศรีสองรัก อําเภอดานซาย จังหวัดเลย ที่คร้ังหนึ่งเคยเปนสถานที่ความรวมมือกัน
ระหวางสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ แหงกรุงศรีอยุธยา กับสมเด็จพระเจาไชยเชษฐาธิราช แหง
อาณาจักรลานชาง ในการปกปนเขตแดนเม่ือ พ.ศ.2103180 จากเหตุการณคร้ังนี้ไดมีแนวคิดที่วา
เบ้ืองหลังสัมพันธไมตรีของกษัตริยลานชางกับกษัตริยอยุธยาคือ การที่กรุงศรีอยุธยาตองการ
หยุดยั้งการอพยพของชาวลาวเขามาในเขตพื้นที่ที่ตนปกครอง เนื่องจากในชวงเวลาดังกลาวมีชาว
ลาวทยอยอพยพเขามายังสยามเปนจํานวนมาก จนมาถึงบริเวณตอนบนของลุมแมน้ําปาสักนั่น
กรุงศรีอยุธยาจึงใชเสนแบงเขตแดน เพื่อกันมิใหการโยกยายถิ่นฐานของชาวลาวเขามายังดินแดน
สยามมากจนเกินไป181 การที่มีชาวลาวอพยพมายังบริเวณตอนบนของลุมแมน้ําปาสัก ยอม
ใกลเคียงกับพื้นที่เขตเมืองหลมในอดีต ประกอบกับการที่พบหลักฐานธาตุทรงบัวเหล่ียมสาย
พัฒนาการของพระธาตุศรีสองรักที่วัดศรีวิชัย ตําบลบานหวาย อาจกลาวไดวามีกลุมคนชาวลาว
เคล่ือนยายไปมาในเขตพื้นที่แหงนี้ในสมัยอยุธยาไมมากก็นอย 
 ขอสรุปของการวิเคราะหธาตุวัดโพนชัยและธาตุวัดศรีวิชัยทําใหทราบวา มีชุมชนต้ังถิ่น
ฐานอยูในเมืองหลมสักแลว โดยในสมัยสุโขทัยอาจระบุไมไดแนชัด แตในสมัยอยุธยากับหลักฐาน
ธาตุทรงบัวเหล่ียมยอมระบุไดวาเปนกลุมชาวลาวอยางแนนอน และอาจถือไดวาชวงเวลาการสราง
ธาตุวัดศรีวิชัยเปนจุดเร่ิมตนการเขามาตั้งถิ่นฐานของชาวลาวในเมืองหลมก็เปนได เนื่องจาก
ชวงเวลาตอจากนี้ไดพบหลักฐานศิลปกรรมที่สะทอนความเปนชุมชนชาวลาวอยางตอเนื่อง 

                                                            

 180 กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย, 284. 
 181 ศรีศักร วัลลิโภดม, สยามประเทศ ภูมิหลังของประเทศไทยต้ังแตยุคดึกดํา

บรรพจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาราชอาณาจักรสยาม, พิมพคร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: มติชน, 2539), 
264. 
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 ตอมาการพบหลักฐานธาตุทรงบัวหลายเหล่ียมและธาตุทรงบัวเหล่ียมเพิ่มมุม ถือไดวา
เปนหลักฐานสําคัญที่จะสะทอนใหเห็นพัฒนาการของเมืองหลม เนื่องจากกลุมธาตุทั้งสองเปน
พัฒนาการในชวงพุทธศตวรรษที่ 24-25 ที่ตอเนื่องจากพระธาตุทรงบัวเหล่ียม สอดคลองกันดีกับ
เมืองหลมที่ปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตรอีกคร้ังในสมัยรัชกาลที่ 3 (พ.ศ.2367-2394) ซึ่ง
หลังจากนี้เมืองหลมยังคงปรากฏในประวัติศาสตรเร่ือยมา เชนเดียวกับงานศิลปกรรมในชวงพุทธ
ศตวรรษที่ 24-25 เปนชวงเวลาที่พบศิลปกรรมลาวในหลมสักและหลมเกามากที่สุด ถือไดวาเปน
ยุคทองของศิลปกรรมเมืองหลมเทาที่พบหลักฐานได หลากหลายเขตชุมชนในหลักสักและหลมเกา
ไดพบศิลปกรรมที่สะทอนความเปนชุมชนลาวอยางตอเนื่อง  
 สิมอิทธิพลรัตนโกสินทรในเมืองหลมสักและหลมเกา  ชวยสะทอนให เห็นถึง
ความสัมพันธระหวางเมืองแหงนี้กับกรุงเทพฯ  ได เปนอยางดี แตอยางไรก็ตามอาจเปน
ความสัมพันธดานศิลปวัฒนธรรมที่สืบตอผานมาทางวัฒนธรรมลาว-อีสาน หรืออาจสงตอจาก
กรุงเทพฯ โดยตรงก็เปนได  
 ศิลปกรรมที่ชวยยืนยันความเปนยุคทองของเมืองหลมไดคือ ฮูปแตมวัดศรีมงคลบาน
นาทราย ตําบลวังบาล อําเภอหลมเกา ฮูปแตมแหงนี้มีรูปแบบที่มีอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทรเขามา
มาก ประกอบกับฝมือชางแตมคอนขางจัดไดวามีฝมือ ซึ่งเปนไดวาอาจเคยรํ่าเรียนวิชาในกรุงเทพฯ 
หรืออาจเคยเรียนกับชางช้ันครูในหัวเมืองอีสานอยางอุบลราชธานี หรือนครราชสีมา กลาวคือ ฮู
ปแตมภายในสิมวัดศรีมงคลมีฝมือชางชั้นครู ประกอบกับมีอิทธิพลกรุงเทพฯ ทําใหสันนษิฐานไดวา
ผูส่ังใหสรางยอมตองเปนบุคคลสําคัญพอสมควรที่สามารถวาจางวานชางแตมที่มีฝมือไปได 
เพราะจากการศึกษาฮูปแตมอีสานมีไมมากนักที่ฝมือจะใกลเคียงกับงานชางหลวง โดยสวนใหญ
แลวจะเปนชางพื้นบานมากกวา182 ในประเด็นรูปแบบฮูปแตมวัดศรีมงคล จึงชวยสรุปไดวาเมือง
หลมในชวงเวลาสมัยรัชกาลที่ 3-4 คงเปนเมืองที่มีความสําคัญ หรืออาจเปนเมืองที่มีกลุมชนช้ันสูง
จากฝงซายแมน้ําโขงมาต้ังถิ่นฐานอยู 
  กลาวโดยสรุป ศิลปกรรมภายในอําเภอหลมสักและหลมเกา โดยสวนใหญสามารถ
กําหนดอายุไดในชวงพุทธศตวรรษที่ 24-25 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 3-4 ซึ่งอาจบอกไดวาชวงเวลา
ดังกลาวเมืองหลมสักและหลมเกาคงมีความสําคัญ มีผูคนเร่ิมต้ังถิ่นฐานกอรางเปนเมือง จนอาจ
ถึงข้ันเรียกไดวารุงเรืองที่สุดก็วาได เนื่องจากมีชื่อปรากฏอยูในเอกสารประวัติศาสตรแลว และ
ปรากฏหลักฐานศิลปกรรมสําคัญหลายแหง  

                                                            

 182 ไพโรจน สโมสร, จิตรกรรมฝาผนังอีสาน, 39-39. 
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 ความสําคัญของชุมชนในเมืองหลมสักและเมืองหลมเกา: วิเคราะหจาก
รูปแบบศิลปกรรม 
 เมืองหลมสักตามหลักฐานทางประวัติศาสตรสรางข้ึนเมื่อสมัยรัชกาลที่ 3 (พ.ศ.2367-
2394) โดยเจาเมืองหลมขณะนั้น คือ พระยาสุริยวงษา เดชชนะสงคราม (คง) ไดเล็งเห็นวาที่ต้ัง
เมืองหลมไมเหมาะสมและมีชุมชนที่หนาแนนเกินไป จึงอพยพผูคนไปต้ังเมืองหลมใหมที่มีชัยภูมิ
ดีกวาโดยอยูใกลแมน้ําปาสัก และต้ังชื่อเมืองหลมใหมวา “เมืองหลมสัก”183 
 หากเปนเชนนี้ เมืองหลมเกายอมเกิดข้ึนกอนเมืองหลมสักอยางแนนอน และหลักฐาน
ดานศิลปกรรมเมืองหลมเกายอมควรเกาแกกวาเมืองหลมสัก แตจากการวิเคราะหศิลปกรรมทั้ง
เมืองหลมสักและเมืองหลมเกาพบวา ศิลปกรรมที่มีอายุเกาแกที่สุดคือ ธาตุวัดโพนชัย ต้ังอยูที่
ตําบลบานหวาย อําเภอหลมสัก นั่นแสดงใหเห็นวาเดิมพื้นที่เมืองหลมสักยอมมีผูคนมาต้ังถิ่นฐาน
และเกิดข้ึนกอนเมืองหลมเกาแลว และในชวงสมัยดังกลาวเมืองหลมสักและหลมเกา คงอยูรวม
เปนเมืองเดียวกัน อาจเรียกวา “เมืองลม” “เมืองหลม” ดังนั้นตามประวัติศาสตรที่ระบุวา ในสมัย
รัชกาลที่ 3 มีการต้ังเมืองหลมข้ึนใหม เรียกวา “เมืองหลมสัก” นั้นจะขัดแยงกับหลักฐานทาง
ศิลปกรรมและไมนาจะเปนไปไดเทาไรนัก เนื่องจากพื้นที่ที่มีความเกาแกที่สุดคือ “ตําบลบาน
หวาย” นอกจากธาตุวัดโพนชัยแลว ยังมีธาตุวัดศรีวิชัย ซึ่งมีอายุรวมสมัยกับกรุงศรีอยธุยา และเปน
พื้นที่ที่มีพัฒนาการศิลปกรรมอยางตอเนื่องไมขาดหายและถูกทิ้งราง หรือไมพบหลักฐานดังเชน
ตําบลอ่ืน ๆ หากประมวลศิลปกรรมที่พบในเขตตําบลบานหวาย จะพบวาบานหวายแหงนี้มีอายุ
ตอเนื่องมายาวนานนับแตคร้ังสมัยสุโขทัย อยุธยา จนกระทั่งสมัยรัตนโกสินททร 
 อยางไรก็ตามในสมัยรัชกาลที่ 3-4 หากวิเคราะหจากรูปแบบศิลปกรรมพบวา เมือง
หลมเกาและเมืองหลมสัก อาจเร่ิมแยกสวนกันมากข้ึน โดยความสําคัญของชุมชนอาจยายจาก
บานหวายมาอยูที่ อําเภอหลมเกา คือตําบลหลมเกาและตําบลวังบาล อําเภอหลมสัก คือตําบล
หลมสัก แตเมื่อพิจารณาถึงเขตพื้นที่ทั้งหมดนี้ จะพบวาตําบลหลมเกาและตําบลวังบาลมีเขตพื้นที่
ติดตอกัน ในทางเดียวกันตําบลหลมสักก็เชนเดียวกันที่มีเขตพื้นที่ติดตอกับตําบลบานหวาย ซึ่งการ
แบงเขตพื้นที่รูปแบบนี้เพิ่งจะปรากฏใชในสมัยหลัง อีกนัยหนึ่งการแบงพื้นที่ดานอาณาเขตยอมใช
ไมไดกับเขตพื้นที่ดานศิลปวัฒนธรรม  

                                                            

 183 องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ, หนังสือประวัติมหาดไทยสวนภูมิภาค 

จังหวัดเพชรบูรณ, 41-47.  
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 ฮูปแตมวัดศรีมงคล บานนาทราย ต้ังอยูที่ตําบลวังบาล ดังที่ไดกลาวสรุปไวแลวในหว
ขอกอนหนานี้วา ฮูปแตมแหงนี้สะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของชุมชนแหงนี้ รวมไปถึงกลุมคนซ่ึง
นาจะเปนกลุมคนที่มีความสําคัญและมีฐานะเปนชนชั้นสูงพอสมควร นอกจากนี้ยังพบพระพุทธรูป
ที่มีรูปแบบใกลเคียงกับพระพุทธรูปลานชางที่เปนสําริด อยางวัดตาล ตําบลหลมเกา ยอมชวย
ยืนยันถึงหลักฐานความสําคัญของชุมชนแหงนี้ไดเปนอยางดี ในขณะเดียวกันที่ตําบลหลมสักก็มี
กลุมสิมอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร อาทิ วัดทุงจันทรสมุทร วัดไพรสณฑศักดาราม ที่นาจะมีอายุอยู
ในชวงสมัยรัชกาลที่ 3-4 เชนเดียวกัน 
 ในชวงสมัยหลังจากนี้ราวพุทธศตวรรษที่ 25 เปนตนมา พื้นที่ชุมชนอ่ืน ๆ ภายในอําเภอ
หลมสักและหลมเกา มีการกระจัดกระจายของศิลปะพื้นบานที่ยังคงลักษณะวัฒนธรรมลาวบาง
ประการไวได และเมื่อหลมสักคงจะมีความสําคัญมากกวาเมืองหลมเกาแลว เนื่องจากปรากฏชื่อ
ถึงในเหตุการณทางประวัติศาสตรสมัยรัชกาลที่ 5 ในการเปล่ียนแปลงการปกครองแบงเขตเปน
มณฑลตาง ๆ ในภูมิภาคอีสาน184 
 กลาวโดยสรุป ชุมชนที่เกาแกที่สุดคือ ตําบลบานหวาย ยังคงมีพัฒนาการตอเนื่อง
เร่ือยมา และในสมัยรัชกาลที่ 3-4 ตําบลวังบาลนาจะเปนชุมชนที่มีความสําคัญอยางมาก เม่ือเปน
เชนนี้ หากตามที่เอกสารประวัติศาสตรกลาวถึงการสรางเมืองหลมสักในสมัยรัชกาลที่ 3 อาจ
หมายถึงการสรางเมืองหลมสักข้ึนจริง แตคงจะไมใชการสรางเมืองใหม อพยพผูคนเขามาต้ังถิ่น
ฐานใหม แตอาจมีการขยายขอบเขตชุมชนออกมาจากตําบลบานหวาย จนเกิดชุมชนอีกแหงในเขต
ตําบลหลมสัก ในขณะเดียวกันชุมชนอ่ืน ๆ ก็มิไดลดความสําคัญลงแตอยางใด โดยเฉพาะอําเภอ
หลมเกา ที่มีชุมชนบานนาทราย ตําบลวังบาลเปนชุมชนสําคัญ  
 วิเคราะหศิลปกรรมสะทอนกลุมคนในหลมสักและหลมเกา 
 ศิลปกรรมในหลมสักและหลมเกา สามารถเหลือหลักฐานที่พอจะศึกษาวิเคราะหได
จํานวนหนึ่ง โดยศิลปกรรมเหลานี้มีรูปแบบแสดงออกเฉพาะตน แนวคิด รสนิยม และคติความเชื่อ 
ทําใหสามารถสะทอนใหเห็นถึงกลุมคนผูสรางหรือชางผูอยูในชุมชนแหงนี้ ดังนี้ 
 กลุมคนลาว ศิลปกรรมที่พบในหลมสักและหลมเกา มีลักษณะของศิลปกรรมลาว
อยางตอเนื่อง นับแตราวพุทธศตวรรษที่ 23 ที่เร่ิมตนที่ธาตุทรงบัวเหล่ียม วัดศรีวิชัย ตอเนื่องมายัง
ธาตุทรงแปดเหล่ียม ธาตุทรงบัวเหล่ียมเพิ่มมุม รวมไปถึงธาตุทรงปราสาทที่ถอดแบบจากพระธาตุ
พนม หลักฐานเหลานี้ใหสะทอนใหเห็นภาพชาวลาวที่ ต้ังถิ่นฐานอยูในหลมสักและหลมเกา
นับต้ังแตพุทธศตวรรษที่ 23 จวบจนปจจุบัน 

                                                            

 184 สุจิตต วงษเทศ. พลังลาวมาจากไหน, 460-463. 
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 สอดคลองกันดีกับสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ที่ไดทรง
สันนิษฐานวากลุมคนพื้นเมืองของหลมสักและหลมเกาอาจเปนพวกสืบเชื้อสายมาจากหลวงพระ
บาง หรือเวียงจันทน ทั้งนี้สําเนียงภาษาเหมือนกันทุกอยาง อีกทั้งยังมีโบราณสถานท่ีคลายกับลาน
ชางอยางมาก แตเมืองหลมคงจะเปนเมืองซอง คือ เมืองที่ชาวบานมาต้ังถิ่นฐานอยูกับแบบคอยๆ 
อพยพมาต้ังถิ่นฐานทีละเล็กทีละนอยจนกลายเปนเมือง ไมไดเปนเมืองที่ถูกแตงต้ังโดยกรุงเทพฯ185 
 หากพิจารณาจากการกําหนดอายุศิลปกรรมลาวในหลมสักและหลมเกาแลว จะพบวา
มีอายุอยูในชวงพุทธศตวรรษท่ี 24 เปนจํานวนมาก โดยเฉพาะพระพุทธรูปที่พบในหลมสักและ
หลมเกายังคงมีรูปแบบศิลปะลาวปรากฏอยูดวย โดยเฉพาะลักษณะการ “ยิ้มแบบลานชาง” ที่เปน
เอกลักษณของพระพุทธรูปลาว-ลานชาง นอกจากนี้สิมอิทธิพลรัตนโกสินทร รูปแบบสิมกลุมนี้แม
จะมีรูปแบบของศิลปะรัตนโกสินทร แตในบางองคประกอบยังคงลักษณะของศิลปะลาวเอาไวได สิ
มกลุมนี้นักวิชาการบางทานอาจเรียกวา “สิมทรงเวียงจันทน”186 เนื่องจากในวัฒนธรรมลาว สิมก
ลุมนี้เร่ิมปรากฏข้ึนที่เมืองเวียงจันทนแลวคอย ๆ แพรหลายไปยังเมืองอ่ืน ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 
3-4 โดยเฉพาะในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวที่กรุงเทพฯ ไดทําสงครามกับทางเมือง
เวียงจันทน ของเจาอนุวงศ ในเหตุการณคราวนี้เองที่ทําใหครัวลาวอพยพเขามายังสยามเปน
จํานวนมาก 
 หากวิเคราะหรวมกับประเด็นทางประวัติศาสตรในเหตุการณสงครามเจาอนุวงศ เมือง
เวียงจันทนพายแพศึกสงครามใหแกกรุงเทพฯ ถึง 2 คร้ัง จนทําใหเกิดการเทครัวลาวคร้ังใหญจาก
เวียงจันทนมายังกรุงเทพฯ ทั้งการอพยพมาดวยตนเองของชาวลาว และการกวาดตอนชาวลาว
มายังสยามตามคําส่ังจากทางกรุงเทพฯ อยางไรก็ตามในการกวาดตอนครัวลาวเปนไปไดอยาง
ยากลําบาก เนื่องจากชาวลาวไดหนีไปเปนจํานวนมาก และที่สําคัญชาวลาวไดหนีไปปะปนอยูกับ
หัวเมืองตาง ๆ รวมไปถึงเมืองหลมศักด์ิดวยเชนกัน187 โดยกลุมคนที่ทําการกวาดตอนชาวลาวหนึ่ง
ในนั้นคือ หลวงพระบาง เมืองหลวงพระบางอยูในสถานะที่แตกตางไปจากเมืองเวียงจันทน
เนื่องจากเมืองหลวงพระบางมิไดใหความรวมมือกับทางเวียงจันทน จึงมิไดอยูในฐานะเชลยศึกแต
อยางใด พรอมทั้งยังชวยกวาดตอนชาวลาวในเมืองเวียงจันทนมายังสยามอีกดวย 

                                                            

 185 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เรื่องเท่ียวท่ีตาง ๆ  

ภาค 3 เลาเรื่องเท่ียวมณฑลเพชรบูรณ และเรื่องความไขเมืองเพชรบูรณ, 10. 
 186 วรลัญจก บุณยสุรัตน, ชื่นชมสถาปตย วัดในหลวงพระบาง, 51. 
 187 บังอร ปยะพันธุ, ลาวในกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย, 2541), 58. 
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 จะเห็นไดวาเมืองหลวงพระบางมิไดเสียไพรพลชาวลาวมายังสยามเทาไรนัก ตรงกัน
ขามกับเมืองเวียงจันทนที่ถูกกวาดตนครัวลาว โดยเฉพาะศึกคร้ังที่ 2 ที่พายแพใหกับทางกรุงเทพฯ 
จนถูกกวาดตอนครัวลาว ทําลายเมืองเสียราบคาบ เพื่อมิใหเวียงจันทนไดกอต้ังเปนเมืองคิดแข็งขอ
กอกบฏข้ึนอีก ดังนั้นหากวิเคราะหประเด็นทางประวัติศาสตร รวมกับศิลปกรรม จะพบวามีความ
เปนไปไดมากที่ชาวลาวในหลมสักและหลมเกา สวนใหญจะเปนชาว “ลาวเวียง” ที่อพยพเขามาต้ัง
ถิ่นฐานเอง หรืออาจหลบหนีระหวางทางในการกวาดตนครัวลาวมายังสยาม  
 กลุมชาวญวน ในงานประดับตกแตงสิมที่พบในหลมสักและหลมเกา ปรากฏฝมือชาง
ญวนอยูเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะงานประดับตกแตงสิมวัดโฆษา ที่ดานขางมีเสาหลอกยกเก็จ
ออกมาจากผนัง สวนฐานของเสาหลอกมีการทําฐานบัวที่มีค้ิวบัวซอนชั้นลดหลั่นกัน ดานบนของ
ฐานบัว มีการประดับปูนปนดอกส่ีกลีบ ลักษณะเชนนี้เปนงานฝมือชางญวนอยางปฏิเสธมิได แต
ประเด็นที่นาสนใจคือ รูปแบบนี้เปนรูปแบบเฉพาะที่นิยมทํากันอยางมากในเมืองขอนแกน อาทิเชน 
สิมวัดไชยศรี ชาวญวนในขอนแกนคือชาวญวนที่อพยพไปยังนครราชสีมา แตเกิดพลัดหลงทางใน
ระหวางเดินทาง จึงขออนุญาตทางการใหต้ังถิ่นฐานอยูที่เมืองขอนแกน 188 และคงเปนสาย
พัฒนาการครั้งที่ 2 ในชวง พ.ศ.2463 แตงานประดับรูปแบบเฉพาะเชนนี้พบเพียงแควัดโฆษาเพียง
แหงเดียวเทานั้น ทําใหมิอาจสรุปไดวาชาวญวนขอนแกนมาต้ังถิ่นฐานอยูในหลมสักและหลมเกา
หรือไม เนื่องจากชางญวนเปนชางฝมือที่รับจางในดินแดนอีสานเปนจํานวนมาก 
 อยางไรก็ตามยังพบงานประดับตกแตงแบบชางญวนไดที่สิมบางแหง อาทิเชน ปูนปน
คลายตัวรอง ที่ซุมประตูสิมวัดศรีบุญเรือง โดยตัวรองพบหลักฐานงานประดับในกลุมสิมญวน เมอืง
อุบลราชธานี แตปูนปนตัวรองที่วัดศรีบุญเรืองเปนฝมือชางแบบพื้นบานมากแลว แตกตางจากตัว
รองที่อุบลราชธานีอยางมาก อาจกลาวไดวาฝมือชางญวนที่วัดศรีบุญเรืองอาจเปนชางพืน้บานทีไ่ด
รํ่าเรียนวิชาจากชางกลุมอุบลราชธานีก็เปนได ประเด็นในเร่ืองกลุมชางอุบลราชธานี สอดคลอง
กลับกลุมพระพุทธรูปลาวในหลมสักและหลมเกา ที่เปรียบเทียบรูปแบบไดใกลเคียงกับกลุมฝมือ
ชางอุบลราชธานีเชนกัน  
 ดังนั้นหลักฐานงานประดับตกแตงฝมือชางญวนที่พบ มิอาจสรุปไดวามีชาวญวนต้ังถิ่น
ฐานในหลมสักและหลมเกา แตอาจสรุปไดวา มีการติดตอสัมพันธกันระหวางกลุมคนในหลมสักกบั
เมืองขอนแกน และอุบลราชธานี 
  

                                                            

 188 ชวลิต อธิปตยกุล, สิมญวนในอีสาน: ความโยงใยพัฒนาการจากท่ีมา ที่ไป 

และสิ้นสุด ในหวงมิติเวลาบนภาคอีสานของประเทศไทย, 256. 
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 บทสรุปประเด็นทิ้งทาย จากการสํารวจและวิเคราะหศิลปกรรมภายในหลมสัก
และหลมเกา 
 การสํารวจพื้นที่ในอําเภอหลมสักและหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ คอนขางประสบ
ปญหาดานการอนุรักษโบราณสถานจากกลุมชาวบานในพื้นที่พอสมควร เนื่องจากดวยแรงศรัทธา
ในพระพุทธศาสนาทําใหกลุมคนในพื้นที่ หรือกลุมคนนอกพื้นที่มาทําบุญกุศลดวยการสรางอุโบสถ
หลังใหมเปนจํานวนมาก  
 การสรางอุโบสถหลังใหม ในบางครั้งเกิดการทุบทําลายสิม และหากไมถูกทุบทําลาย
สิมหลังเดิมโดยสวนใหญแลวจะถูกทิ้งรางไมไดนับแรมป ประเด็นดังกลาวนี้ทําใหการตรวจสอบ
ศิลปกรรมเปนไปไดยากลําบากพอสมควร และในประเด็นเดียวกันนี้เอง ผูวิจัยเห็นสมควรวาใน
ภาคสวนผูมีความรับผิดชอบในดานศิลปวัฒนธรรมทุกทานควรจะรวมมือรวมใจกันเขาถึงพื้นที่
เชิงอนุรักษโบราณสถานในเขตพื้นที่แหงนี้ใหจงได เพราะการบูรณปฏิสังขรณที่ผิดรูปแบบใน
บางประการของชาวบานอาจนํามาซึ่งการทําลายหลักฐานดานประวัติศาสตรและโบราณคดีก็
เปนได 
 การหล่ังไหลของกลุมคนนอกพื้นที่เพื่อมาซอมสรางวัดใหมีจํานวนมากข้ึนเร่ือยๆ แตไม
สัมพันธกับจํานวนพระสงฆที่มีอยูในหลมสักและหลมเกา เนื่องจากวัดแหงหนึ่งมีพระสงฆประจํา
อยูเพียง 1-2 รูป ลักษณะเชนนี้พบไดเปนจํานวนมาก และมีวัดอีกจํานวนมากท่ีจําเปนตองนิมนต
พระสงฆจากพื้นที่อ่ืนในภูมิภาคอีสานมาประจําพรรษาที่วัดภายในหลมสักและหลมเกา ประเด็น
ดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวลาวในพ้ืนที่หลมสักและหลมเกา 
และสอดคลองกับการเสื่อมโทรมของศิลปกรรมภายในวัด เนื่องจากวัดมีจํานวนมาก แตมีพระสงฆ
และสานุศิษยไมเพียงพอตอการดูแลส่ิงกอสรางภายในวัด คร้ันเมื่อศิลปกรรมเส่ือมโทรมยอมนํามา
ซึ่งความศรัทธาของกลุมคนในพื้นที่กอเกิดการบูรณปฏิสังขรณโดยขาดความเขาใจและผิดรูปแบบ 
หรือสุดทายอาจทุบทําลายแลวสรางใหม 
 ศิลปกรรมเทาที่เหลือพอจะทําการศึกษาวิเคราะหไดสะทอนใหเห็นความเปนชุมชนลาว
ในเขตพื้นหลมสักและหลมเกาอยางไมตองสงสัย ซึ่งหากวิเคราะหรวมกับประเด็นประวัติศาสตรจะ
เห็นไดวาเปนไปไดวาคือกลุมชาวลาวเวียงโดยสวนใหญ อีกทั้งพื้นที่ในเขตหลมสักและหลมเกามี
ความเปนชุมชนตอเนื่องมาอยางยาวนานนับต้ังแตชุมชนบานหวายในสมัยสุโขทัย และอยุธยา 
จนถึงปจจุบัน จะเห็นไดวาหลักฐานศิลปกรรมเหลานี้ชวยเปดขอมูลใหมที่เอกสารทางประวัติศาสตร
ไมระบุถึงใหกับเมืองหลมสักและหลมเกาในหลายประการ การอนุรักษโบราณสถานภายในหลม
สักและหลมเกาจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง เนื่องจากในขณะที่ผูวิจัยทําการลงพื้นที่สํารวจภาคสนาม
วัดหลายแหงไดถูกทําการบูรณะเปนจํานวนมาก มีความเปนไปไดวาโบราณสถานหลายแหงถูกทุบ
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ทําลายเพื่อสรางแหงใหม หรือเกิดการบูรณะโดยผิดรูปแบบเดิม ดังนั้นทุกภาคสวนควรรวมมือ
กันลงพื้นที่เพื่อสรางการอนุรักษโบราณสถานอยางถูกตองเหมาะสม เนื่องจากการเขาไมถึงพื้นที่
จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของทําใหชาวบานตองลงมือทําการบูรณะดวยตนเอง จนเกิดการผิดรูปแบบ
ในหลายแหง ทั้งนี้เพราะการอนุรักษโบราณสถานจะชวยใหสามารถทําการศึกษาความเปนมาของ
กลุมคนในพื้นที่หลมสักและหลมเกาใหชัดเจนยิ่งข้ึน  
 ศิลปกรรมภายในเมืองหลมสักและหลมเกา จึงเปนส่ิงที่มีคุณคายิ่งทั้งในดาน
ประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม เพราะหากในอนาคตโบราณสถานเหลานี้ถูกทําลายแลว 
ประวัติศาสตรของเมืองหลมอาจเลือนหายตามไปดวย 
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บทที่ 5 
 

บทสรุป 
 

 การศึกษาดานประวัติศาสตรของเมืองหลมสักและหลมเกามีหลักฐานดานเอกสารท่ี
กลาวถึงมีจํานวนจํากัดมาก ทําใหประวัติศาสตรของเมืองหลมในอดีตคอนขางรางเลือนจากองค
ความรูในปจจุบัน ดวยเหตุเชนนี้หลักฐานเทาที่พอจะทําการศึกษาวิเคราะหไดคือ ศิลปกรรม 
 การสํารวจเก็บขอมูลและวิเคราะหศิลปกรรมภายในหลมสักและหลมเกา จะชวย
กําหนดอายุชุมชนแหงนี้ ความเปนชาติพันธุลาว การปฏิสัมพันธกับกลุมคนตางๆ จากริมสองฝร่ัง
แมน้ําโขง รวมไปถึงสะทอนภาพรวมของชุมชนภายในหลมสักและหลมเกา จนนําไปสูการเปด
ประเด็นทางประวัติศาสตรใหกับชุมชนแหงนี้ไมมากก็นอย  
 สําหรับขอสรุปเร่ืองการวิเคราะหศิลปกรรมสามารถแยกประเภทศิลปกรรมไดดังนี้ 
 1. ธาตุ (เจดีย) 
  กลุมธาตุในอําเภอหลมสักและหลมเกา พบรูปแบบธาตุทรงบัวเหล่ียม ธาตุทรงบัว
แปดเหล่ียม ธาตุทรงบัวเหล่ียมเพิ่มมุม แตที่นิยมอยางแพรหลายที่สุดคือ ธาตุทรงปราสาทแบบ
พระธาตุพนม ซึ่งไมวาจะเปนการพบธาตุทรงบัวเหล่ียม หรือธาตุที่ลอกแบบมาจากพระธาตุพนม 
หลักฐานงานศิลปกรรมดังกลาวนี้ยอมสะทอนใหเห็นถึงชาติพันธุชาวลาวที่เขามาต้ังถิ่นฐานใน
บริเวณชุมชนหลมสักและหลมเกา 
  กลุมธาตุที่พบในหลมสักและหลมเกานั้น มีรูปแบบเอกลักษณเดนที่ชางนิยมทํา   
คือ สวนยอดที่ทําเปนการจําลองสวนรองรับองคระฆังและองคระฆังบัวเหล่ียมซอนชั้นข้ึนไป 
นอกจากนี้แลวผลการกําหนดอายุจะอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 23-25 บางแหงอาจเพิ่งสรางข้ึนเมื่อ
ไมกี่ปมานี้เอง  
 2. สิม 
  สิมที่พบในหลมสักและหลมเกาอาจแบงกลุมได คือ 
  2.1 สิมพื้นบาน เปนสิมที่พบไดมากที่สุดในหลมสักและหลมเกา เนื่องจากสิม
ประเภทนี้แพรหลายในภูมิภาคอีสาน เพราะมีการกอสรางที่เรียบงายและประหยัดงบประมาณ สิ
มพื้นบานในหลมสักและหลมเกามีทั้งแบบมีมุขหนา และไมมีมุขหนา แตระเบียบสวนอ่ืนไมตางกัน
เทาไรนัก นอกจากนี้ยังพบลักษณะฝมืองานชางญวนเขามาดวย อาทิ การใชเสาหลอก และผนัง
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รองรับน้ําหนัก สิมพื้นบานบางแหงรับเอาอิทธิพลของอุโบสถจากสวนกลางที่บังคับใชรวมกัน
ในชวงพ.ศ.2483 าใชประดับตกแตงในงานพื้นบานดวยเชนกัน แตยังคงความเรียบงายลักษณะ
เฉพาะถิ่นของตนเองเอาไวได 

ม

นคร้ังที่ 2  

ลราชธานี 

ั้นครูเลยก็วาได 
  งานศิลปกรรมในอําเภอหลมสักและหลมเกา จะมีอายุอยูเ ร่ิมตนในชวงพุทธ
ศตวรรษที่ 23 คือที่ชุมชนบานหวาย แตโดยสวนใหญจะมีอายุอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 24-25 โดย

  2.2 สิมอิทธิพลรัตนโกสินทร โครงสรางรูปแบบโดยรวมนั้นใกลเคียงกันทุกแหง 
แตแตกตางกันในสวนงานประดับตกแตง บางแหงยังคงมีลักษณะงานชางญวนปรากฏใหเห็น 
นาจะมาจากการบูรณะซอมแซมในภายหลัง เชน สิมวัดโฆษา งานประดับตกแตงเปนงานฝมือชาง
ญวนที่เปรียบเทียบรูปแบบไดกับงานประดับตกแตงสิมที่เมืองขอนแกน เปนไดวามีการติดตอ
สัมพันธระหวางเมืองหลมสักและหลมเกา กับเมืองขอนแกนในชวงหลังพ.ศ.2463 ที่ชาวญวน
อพยพมายังสยามเป
  การกําหนดอายุของสิมอิทธิพลรัตนโกสินทรในหลมสักและหลมเกา สวนใหญแลว
จะอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 24-25 
 3. พระพุทธรูป 
  พระพุทธรูปที่พบในหลมสักและหลมเกา สามารถแบงกลุมไดออกเปน 2 กลุมใหญ 
กลาวคือ กลุมพระพุทธรูปแบบพื้นบานแตยังคงมีลักษณะบางประการเดียวกับพระพุทธรูปลาน
ชางที่เปนสําริด(กลุมหมายเลข 1) ซึ่งในกลุมนี้เอกลักษณเดนอีกประการหนึ่งคือ การทําพระโอษฐ
แยมสรวลคลายกับ “ยิ้มแบบลานชาง” ซึ่งจัดอยูในชวงเวลาราวปลายพุทธศตวรรษที่ 23-ตนพุทธ
ศตวรรษที่ 24 และพระพุทธรูปในกลุมนี้เองมีลักษณะบางประการคลายคลึงกับพระพุทธรูปกลุม
อุบลราชธานี อันเปนการสะทอนใหเห็นถึงการสืบเนื่องฝมือชางจากทางกลุมชางลาวสาย
พัฒนาการอุบ
  อีกกลุมคือ จัดเปนพระพุทธรูปศิลปะพื้นบานในภาคอีสานที่เปนงานชางพื้นบาน
อยางแทจริง(หมายเลข 2) โดยพุทธลักษณะเฉพาะแตละองคผันเปล่ียนไปตามฝมือเชิงชางผูสราง 
ซึ่งพระพุทธรูปในรูปแบบดังกลาวแพรหลายในชวงพุทธศตวรรษที่ 25 จนถึงปจจุบัน 
 4. ฮูปแตม (จิตรกรรม) 
  พบไดเพียงแหงเดียวคือ ฮูปแตมวัดศรีมงคล บานนาทราย อําเภอหลมเกา ชางวาด
เลาเร่ืองทศชาติชาดก มีกลวิธีการเขียนจัดอยูในชวงปลายรัชกาลที่ 3 ถึงตนรัชกาลที่ 4 อยางไรก็
ตามลักษณะฝมือเชิงชางแตกตางจากงานชางหลวง แตยังคงรับรูปแบบบางประการจากงานชาง
หลวงมาดวยเชนกัน ดังนั้นวัดแหงนี้จึงนาจะมีความสําคัญตอชุมชนหลมเกาเปนอยางมาก 
เนื่องจากการคงสภาพที่ยังสมบูรณพอสมควร และจัดไดวามีลักษณะฝมือชางช
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มีชุมชนสําคัญอยูที่ตําบลวังบาน ตําบลหลมเกา และตําบลหลมสัก สวนในดานรูปแบบยอม
สะทอนถึงแรงดันบาลใจ อิทธิพลงานชางลาวอยางปฏิเสธไมได 
  ในประเด็นนี้สอดรับกับประวัติศาสตรเมืองหลมสักและหลมเกา ที่พบวานาจะมีการ
เคล่ือนยายผูคนครัวลาวในเขตทีใกลเคียงพื้นที่แหงนี้ในชวงสมัยอยุธยามาแลว เนื่องจากทั้งสอง

นตกเปนเชลยศึกสงครามอยูทั้ง 2 คร้ังในคราว

บหนี หาถิ่นฐานในการต้ังชุมชนใหม ซึ่งสอดคลองกันดีกับอายุศิลปกรรมที่อยูในชวง

อ ย

อาณาจักรจําเปนตองปกปนเขตแดนกันที่อําเภอดานซายอันเปนจุดสามเหล่ียมระหวางแมน้ําโขง 
น้ําเหือง และแมน้ําปาสัก ซึ่งก็ใกลเคียงกับพื้นที่หลมสักและหลมเกา อยางไรก็ตามเมืองหลมสัก
ปรากฏในประวัติศาสตรอยางชัดเจนในสมัยรัชกาลที่ 3 ที่พระยาสุริยวงษา เดชชนะสงคราม (คง) 
ไดต้ังเมืองหลมสักข้ึนใหมในริมแมน้ําปาสัก แตการสรางเมืองใหมนี้ นาจะเปนการขยายอาณาเขต
เมืองจากชุมชนบานหวาย จนมาสูตําบลหลมสัก มิใชการต้ังเมืองข้ึนใหมแตอยางใด ดวยเหตุที่วา
พบพระธาตุทรงบัวเหล่ียมในชุมชนบานหวายที่มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 23 แลว และในชวงเวลา
เดียวกันนี้เองคงจะมีครัวลาวอพยพมาต้ังถิ่นฐานกันมากข้ึนเนื่องจากภัยสงคราม และการหลบหนี
การกวาดตนของทางการทั้งจากฝงไทยและฝงลาว 
  ประเด็นการเมืองการปกครองจะเห็นไดวาการกวาดตอนผูคนโดยสวนใหญจะเปน
ทางหลวงพระบางท่ีมีหนาทีในสวนนี้ สวนเวียงจันท
กบฏเจาอนุวงศ ทําใหเปนไปไดวาชาวเวียงจันทนจะถูกกวาดตอนเขามาในสยามเปนจํานวนมาก 
ซึ่งก็เปนไปไดอีกเชนกันที่จะหลบหนีไปอยูรวมกันกับคนกลุมชาติพันธุเดียวกันในบริเวณหัวเมือง
ชั้นนอก  
  ดังนั้น กลุมคนลาวในหลมสักและหลมเกาคือ กลุมชาวลาวเวียงโดยสวนใหญที่ทั้ง
อพยพ หล
พุทธศตวรรษที่ 24 โดยสวนใหญ รวมสมัยรัชกาลที่ 3-4 ที่มีการเทครัวคร้ังใหญของชาวลาว 
โดยเฉพาะชาวลาวเวียงที่อพยพมาสูดินแดนสยาม โดยบางสวนมาต้ังถิ่นฐานอยูในหลมสักและ
หลมเกา ซึ่งเปนการ พยพมาสมทบกับกลุมชาวลาวเดิมที่อ ูในเขตพื้นที่แหงนี้อยูกอนหนานี้แลว 
จนกอใหเกิดความเปนเมืองหลมในหนาประวัติศาตรสยาม 
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