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จังหวัดกาฬสนิธุ์ที่ว่า  “เมืองฟ้าแดดสงยาง  โปงลางเลศิล  า  วัฒนธรรมผู้ไทย  ผ้าไหมแพรวา  ผาเสวย

ภูพาน  มหาธารล าปาว  ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี”  โดยมอบหมายให้คณะท างาน  ซึ่งประกอบดว้ย  

คณะผู้บรหิารสถานศึกษา  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  ได้ศึกษาค้นคว้าขอ้มูลและน ามาเรียบเรียงใหม่  

มอบให้คณะกรรมการซึ่งประกอบดว้ยปราชญ์ชาวบ้าน  ผู้รู้ในท้องถิ่น  ได้ตรวจสอบความถูกต้องของ

เนื อหาและน ามาจัดพิมพ์เป็นรูปเลม่  ส าหรับใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดต่อไป 

  ขอขอบคุณผู้ให้ขอ้มูลทุกทา่น  ที่ให้การสนับสนุนทั งขอ้มูล  เร่ืองเลา่  ภาพถ่าย  และ

ข้อเสนอแนะ  จนท าใหห้นังสือ  “สบืสานต านานเมืองฟ้าแดดสงยาง”  เป็นหนังสือที่สมบูรณ์และเป็น

หลักฐานให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเร่ืองราวเกี่ยวกับประวัติของเมืองฟ้าแดดสงยางและเมืองกาฬสนิธุ์ต่อไป 
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- ต านานเมืองฟ้าแดดสงยาง 
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- ความเชื่อ 

- ใบเสมาเมืองฟ้าแดดสงยาง 
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- วถิีชีวิตและการประกอบอาชีพ 

- วัฒนธรรมการแต่งกาย 
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  “เมอืงฟาูแดดสงยาง  โปงลางเลิศลํ้า  วัฒนธรรมผู๎ไทย  ผา๎ไหมแพรวา  ผาเสวยภูพาน  มหา

ธารลําปาว  ไดโนเสาร๑สัตว๑โลกลา๎นปี” 

 จากคําขวัญของจังหวัดกาฬสินธุ๑  จะกลําวถึงเมือง ๆ  หนึ่ง  คือเมอืงฟูาแดดสงยาง  ทําให๎

เกิดความสนใจใครํรู๎ประวัติ  และเชื่อมโยงกันระหวํางจังหวัดกาฬสินธุ๑  และเพื่อเป็นการอนุรักษ๑  

ขนบธรรมเนยีม  ประเพณี  และความเป็นท๎องถ่ิน  บ๎านเกดิเมืองนอน  จึงพยายามค๎นคว๎าเสาะหา

ประวตัิ  เรื่องราว  ที่เก่ียวข๎อง  และเชื่อมตํออดีต  กับป๓จจุบันให๎เข๎ากัน  โดยในหมวดที่  1  นี้จะ

กลําวถึงเมืองฟูาแดดสงยางที่เป็นตน๎คําขวัญของจังหวัด  อันประกอบไปดว๎ย 

1.  ประวัตคิวามเปน็มาเมอืงฟาูแดดสงยาง 

2.  ตํานานเมอืงฟาูแดดสงยาง  

3.  บุคคลที่มีความเก่ียวขอ๎งกับเมอืงฟาูแดดสงยาง  

4.  สถานที่ที่เก่ียวข๎องกับเมอืงฟาูแดดสงยาง  

5.  ความเชื่อ    

6.  พิธกีรรม    

7.   วิถีชีวิตและการประกอบอาชีพ   

8.  วัฒนธรรมการแตํงกาย  ของผูค๎นเมอืงฟาูแดดสงยาง 

ประวัติความเป็นมาเมอืงฟ้าแดดสงยาง 

 ที่ตั้งเมืองฟ้าแดด 

 เมอืงฟาูแดดสงยางตั้งอยูํในเขตบ๎านเสมา  (ชื่อเดิม บ๎านก๎อม)  ตําบลหนองแปน  อําเภอ

กมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ๑  ตามพิกัดทางภูมิศาสตร๑ตั้งอยูํบริเวณระหวํางเส๎นรุ๎งที่  161815- 

161923  เส๎นแวงที่  1003055  หรือระบบพิกัด  UTM  Zone  ที่  48  N  บริเวณ 

340820 - 342210  E  และ  180280 - 1805380  N  (แผนที่ภูมปิระเทศกรมแผนที่ทหาร  

ลําดับชุด  L7018 ระวาง 5741 IV มาตราสวํน 1:50,000)  (ศูนย๑บริการวิชาการแหงํจฬุาลงกรณ๑

มหาวิทยาลัย กุมภาพนัธ๑ 2554 : หน๎า 2-1) 

 ลักษณะที่ตั้งเมืองฟ้าแดด 

 เมื่อพจิารณาจากสภาพทางภูมิศาสตร๑ของเมืองฟูาแดดสงยาง  ตั้งอยูํบริเวณทีร่าบลุมํ

ตอนลํางของจังหวัดกาฬสนิธุ๑  ซึ่งเป็นบริเวณที่ลําน้ําสําคัญ  2  สายมาบรรจบกัน  ไดแ๎กํ  ลําน้ําพาน  

และลําน้ําปาว  ประกอบกับพืน้ที่เปน็ที่ลํุมสลับกับเนินเล็ก ๆ โดยทั่วไปจึงเป็นบริเวณที่มีหนองน้ํา

ธรรมชาติมากมาย  หนองน้ําเหลํานี้มนี้ําขังตลอดปีและเป็นหนองน้ําขนาดใหญํ  มีทรัพยากรธรรมชาติ

ที่สําคัญ  คือ  แหลํงเกลอืสินเธาว๑  มีไมเ๎นื้อแข็งประเภท  เต็ง  รัง ตะแบก  ( ภาษาถิ่นเรียก ต๎นเปือย ) 

และไมต๎ระกูลยาง  ป๓จจุบันไมเ๎หลาํนีห้มดสภาพไปแล๎วเป็นสวํนใหญ ํ ยังเหลอือยูํบางสวํนเพยีงเล็กน๎อย
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เทํานั้น  ชื่อไมเ๎หลาํนั้นชาวบ๎านได๎นํามาตั้งเปน็ชื่อหมูํบ๎าน  ไดแ๎กํ  บ๎านสงเปือย  บ๎านสงยาง จะเห็นวํา

คําที่นยิมนํามาเรยีกข๎างหน๎าชื่อหมูํบ๎านวาํ  สง  คอื  ลักษณะของกลุํมไม๎ที่เป็นทิวแถวตํอ  บา๎นสงยาง  

(ต๎นยางสูง)  (ศูนย๑บริการวิชาการแหงํจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย  กุมภาพันธ๑  2554 : หน๎า 1-1)  

พืน้ที่บริเวณนีจ้ึงมคีวามอุดมสมบูรณ๑ทั้งจากตะกอนที่พัดพามาของน้ําทับถมกันทุกปี  มีแหลงํน้ํา

ธรรมชาติจํานวนมาก  แหลงํน้ําเหลํานั้นสามารถนํามาใช๎ไดต๎ลอดปี  มีพื้นทีเ่หมาะสําหรับทาํการ

เกษตรกรรม  และอาศยัอยูํของมนุษย๑มาตั้งแตํสมัยโบราณ การคมนาคมสามารถเดินทางตดิตํอกับ

กลํุมชนอื่นได๎อยํางสะดวก เพราะเหตุนี้พื้นทีแ่หงํนี้จงึเป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณสบืตํอหลายยุคสมัย 

(ศูนย๑บริการวชิาการแหงํจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย  กุมภาพันธ๑ 2554 : หน๎า 1-1, หน๎า  2-1) 

 แผนผังเมืองโบราณ 

 ตั้งอยูํบนทีร่าบซึ่งมคีวามสูงเฉล่ีย  120  เมตรจาก

ระดับน้ําทะเลปานกลาง  มแีผนผังเมอืงเป็นรปูสี่เหลี่ยมผืนผ๎า  

ขนาดประมาณ  1,000X 1,800  เมตร  ทางด๎านตอน

เหนือคํอนข๎างสอบเขา๎หากันมีลักษณะคล๎ายใบเสมา  ตัว

เมอืงมคีันดนิสูงราว  2-3  เมตร  ล๎อมรอบ  2  ชั้น  

ระหวํางกลางคันดินเปน็คูน้ํากว๎างประมาณ 18  เมตร 

  ภายในตัวเมืองโบราณ 

  มีเนินดินสูง  140  เมตร  จากระดับน้ําทะเลอยูํ  

3  แหํง  คือ 

  1.  เนนิดินแห่งแรก  อยูํทางตอนเหนือของตัวเมือง  มลีักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม  (ป๓จจุบัน

เป็นที่ประกอบพิธศีพของชาวบ๎าน) 

  2.  เนนิดินแห่งที่สอง  อยูํทางตอนใต๎ของเนินดินแหํงแรกมาเล็กน๎อยเป็นเนินดินขนาด

เล็กรูปรํางคลา๎ยตัวแอล  (L) 

  3.  เนนิดินแห่งที่สาม  เป็นเนินขนาดใหญํอยูํในแนวกึ่งกลางของตัวเมืองแตํคํอนมา

ทางดา๎นตะวนัออก(ป๓จจุบันเป็นทีต่ั้งของบ๎านเสมา) 

  ภายนอกเมืองโบราณ 

  -  ตอนเหนอื  ราว  200  เมตร  มีพื้นทีรู่ปสีเ่หลี่ยมผืนผ๎ากว๎าง  250  เมตร  ยาว  

500  เมตร  

  -  ตอนใต ้ ของตัวเมอืงหํางไปเพียง  250  เมตร  มีหนองนกพีด  ซึ่งเป็นหนองน้ํา

ธรรมชาติยาวเกอืบ  1,000 เมตร  ขนานไปกบัแนวคูเมอืง  และโดยรอบของเมืองโบราณระยะไมหําํง

นัก  มีหนองธรรมชาตกิระจายอยูํทัว่ไป 
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  พื้นท่ีภายในคูน้ าและคันดนิ  ซึ่งเป็นที่อยูํอาศัยและประกอบกิจกรรมอื่น ๆ  นั้น  มี

รํองรอยของคูน้ําขุดสลับซับซ๎อนอยูํภายใน  โดยเฉพาะทางตอนเหนือของตัวเมือง  ซึ่งเป็นเนินดนิสํวนที่

ความสูงแตกตํางกับระดับพืน้ที่ปกติ  ภายในเมืองเกือบ  10  เมตร  ที่ชายเนินมีรํองรอยของคูน้ําขุด

ลอ๎มรอบเป็นรูปเกอืบกลม  รวมทั้งบริเวณตอนกลางของตัวเมืองซึ่งเป็นเนินดนิขนาดความสูงเดยีวกัน

แตํมขีนาดใหญํกวํา  และเป็นที่ตั้งของบ๎านเสมานั้นก็มีคนู้ําขุดล๎อมรอบเชํนเดยีวกัน  สํวนพืน้ที่ราบ

บริเวณคํอนมาทางใต๎ของตัวเมืองมีคูน้ําขุดในทางกว๎างไปเชื่อมกับแนวคูเมอืงและขุดตัดตรงคูเมืองทาง

ตอนใต๎ไปเชื่อมกับแนวคูน้ําที่อยูํภายในเมอืง กับมีคูน้ําล๎อมรอบโบราณสถานด๎วย  (ศูนย๑บริการวิชาการ

แหํงจุฬาลงกรณ๑มหาวทิยาลัย  กุมภาพันธ๑  2554 : หน๎า  2-1,  หน๎า  2-2) 

   เนื่องจากที่ตั้งของเมอืงโบราณเป็นพื้นที่ต่ํา  การอยูํอาศัยภายในตัวเมืองจึงเลือกเอา

เนินดินขนาดเล็กที่มีความสูงกวําพืน้ที่ราบ  ปกติเป็นที่อยูํอาศัยไมอําจกลําวได๎ชัดเจนวําการวางผังเมอืง

ครั้งแรกมีแผนผังเชํนเดียวกับที่เป็นอยูปํ๓จจุบันหรือไมํ แตํสามารถคาดเดาได๎วําเมื่อมีการขุดลอ๎มรอบ

ที่ตั้งชุมชนริมคูไว๎เป็นทีร่ับน้ําฝนและน้ําซึ่งไหลจากแหลงํรับน้ําโดยรอบถูกนํามากักเก็บไว๎เพื่อใช๎

ประโยชน๑ตลอดปี และขณะเดียวกันคูน้ําก็เป็นการปูองกันชุมชนไว๎ชั้นหนึ่งดัวย ดังนั้นคูน้ําจึงมีความ

กว๎างมากถึง 18 เมตร และคงมีระดับความลกึพอสมควร เมื่อเทียบกับปริมาณของดินที่ขุดขึน้มาใช๎ทํา

คันดนิสองข๎างคูน้ํานี ้ (ศูนย๑บริการวชิาการแหํงจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย  กุมภาพันธ๑  2554 : หน๎า 

2-2) 

   สวํนคูน้ําที่ขุดขึน้อยํางซับซ๎อนภายในตัวเมอืงนั้นอาจเป็นไปได๎วํา  เป็นการขุดขึน้เพื่อนํา

ดนิไปเสริมเป็นดินที่อยูํอาศัยในตัวเนินใหญํขึ้น  ขณะเดียวกันก็เป็นที่เก็บกักน้ํา  และคอยรับน้ําที่จะไหล

ลงจากเนินดินไมใํห๎กําลังน้ําแรงเกินไปจนชะเอาตะกอนจากตัวเนินดนิที่ทับถมในพืน้ที่ราบในตัวเมืองได๎  

ซึ่งลักษณะเชํนนี้เห็นได๎ชัดจากคูน้ําล๎อมรอบโบราณสถานที่ขุดเอาดินขึ้นมาปรบัพืน้ที่ในการสร๎าง  

ศาสนสถาน  สํวนคูน้ําที่ขุดขนานคูน้ําด๎านกว๎างของตัวเมอืงทางทิศใต๎และคูน้ําเชื่อมจากคูขุดขนานมายัง

คูเมืองรอบนอกนั้น  เป็นคูน้ําที่ใช๎ประโยชน๑ในการลดความแรงของน้าํลงเพื่อปูองกันความเสียหายกํอน

จะใหไ๎หลออกไปนอกตัวเมอืงทางหนองน้ําที่มชีื่อวํา  “หนองนกพีด”  และลําคูระบายน้ําใกล๎กับพระ

ธาตุคําหยาด  ดังนั้นการดัดแปลงพืน้ที่โดยการขุดคูจึงมกีารใช๎ประโยชน๑  2  ดา๎น  ทั้งการเก็บน้ําและ

ปอูงกันการทําลายจากความแรงของน้ํา  (ผาสุก  อนิทราวุธ : 2534 ; หน๎า  1-4) 
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ต านานเมอืงฟ้าแดดสงยาง 

 เมื่อประมาณสองพันปมีาแลว๎  เผาํไทยได๎อพยพมาจากเมอืงหนองแสนํานเจา๎  ลงมาทางใต๎

สร๎างเมืองสองเมืองคือ  เมอืงเชียงโสม  ทางใต๎ลงมาคือ  เมอืงฟาูแดด  ทั้งสองเมอืงคบหาสมาคมและ

ติดตํอกันโดยทางเรือตามลําน้ําเทํานั้น 

 เมอืงฟาูแดดมีพญาฟูาแดดครองเมือง  (ในตํานานเขียนเป็นอักษรไทยใหญํ  (ตัวธรรม)  เขียน

ในหนังสอืใบลานเกํา ๆ วํา “ยังมีเมอืงใหญ่กว้าง เฮืองฮุง่แต่ปางหลัง ในชมพูทวีป  บางคนเขาเอิ้น 

นครศรีฟ้าแดด  มีพญาฟ้าแดดน่ังครองเป็นเจ้า” : เบญจา  สหัสทัศน๑  เอกสารคําสอนรายวิชา 

ท๎องถ่ินของเรา1: ๒๕๕๓ ) สวํนเมอืงน๎องคือเมอืงลูกหลวงชื่อ  เมืองสงยาง  มีตน๎ยางสูงสวยงามมาก  

รวมเรียกเมืองทั้งสองวํา  ฟ้าแดดสงยาง  พญาอิสูรย๑  (เจา๎ฟูาระงึม)  ผู๎เป็นน๎องชาย  ครองเมอืง          

สงยาง  พญาฟูาแดดมีมเหสชีื่อจันทาเทวี  (เขียวคํอม)  พระองค๑มรีาชธิดาชื่อ  นางฟ้าหยาด  หรือ  

หยาดฟ้า  ทรงมีสิริโฉมรูปรํางสวยงาม  ผวิขาว  แขนเรียว  คิว้โกงํดังคันธนู  คอปลอ๎ง  นมตั้งพองาม  

ผมดําเลื่อมสลวย  เนื้ออํอนละมุนเหมือนสําล ี สวยงามดั่งสวรรค๑สร๎าง  เมื่อราชธิดาเจริญวัยพญาฟูา

แดดไดส๎ร๎างปราสาทเสาเดียวกํอด๎วยศิลาแลงลว๎น  สูงเทําปลายต๎นตาล  ตั้งอยูํในกลางทะเลหลวง  

(ป๓จจุบันเรียก  โนนสาวเอ)๎  เพื่อเป็นที่ประทบัของราชธิดา  แล๎วสร๎างเมอืงล๎อมด๎วยประตูทัง้ส่ีทิศ  มี

สนมกํานัลมากมายจัดใหเ๎สนาอํามาตย๑รักษาพระราชธิดาอยํางกวดขัน  ไมํใหค๎นภายนอกไปเกี่ยวข๎อง

ได๎ 

 พญาฟูาแดดตามตํานานเป็นเผาํแมนฟูาหรือเผาํแถนฟูา  สันนิษฐานวําตั้งเมืองกํอนเมอืงเชียง

โสม  เพราะฐานเกาํแกํเป็นปึกแผํนลว๎นกํอด๎วยศิลาแลงทั้งนั้น ขุดสระไว๎รอบตัวเมอืง มีคูคํายและเชิง

เทินหอรบอยํางแข็งแรง สระที่ขุดพบนั้น  สันนิษฐานมีดังนี้  สระแก๎ว  สระขวัญ  สระเงนิ  สระทอง  

สระพลิ้ว  (สระน้ําฝน)  สระเกศ  สระบัวแดง  (อุบลรัตน๑)  สระบัวเขียว  สระบัวขาว  (ปทมุ)  สระบัว

ขาบ (โกมุท)  สระชุบศร  และสระอื่น ๆ อีกหลายสระ  ซึ่งสมัยกํอนเรียกวํา ตระพังทองตระพังเงนิ  

บริเวณเมอืงเกําสมัยนั้น  กว๎างใหญํมากมีซากอฐิหนิทั่วไป  สํวนเมืองเชียงโสมนั้นมีเพียงกุดบึงหนอง

เทํานั้น  มคีํายคูเป็นสญัลักษณ๑  (ป๓จจุบันน้ําเขื่อนลําปาวทํวมเสยีแลว๎)  ซึ่งชาวบ๎านเรียกวํากุดเชียงโสม  

เคยมีจระเข๎อาศัยอยูํเปน็จํานวนมาก  ไมํมใีครกลา๎มากล้ํากลาย  เนื่องจากเชื่อวําเป็นสถานทีศ่ักดิ์สทิธิ์มี

อารักษ๑คุ๎มครองอยูํ 

 พญาฟูาแดดครองเมืองมีพระโอรสเหมอืนกัน แตํชื่อไมปํรากฏในตํานาน  เมอืงเชียงโสมเป็น

เมอืงหนึ่งที่มีความใกล๎ชิดกับเมอืงฟาูแดดมีความเจริญรุํงเรอืง  อยูํทางฝุายเหนือ  เมืองทั้งสองมกีาร

ติดตํอค๎าขายไปมาหาสูกํันทางเรืออยูํเสมอมีพญาจันทะราชเปน็ผู๎ปกครอง เมอืงเชียงโสม  มีเมือง

บริวารอยูํหลายเมอืงซึ่งเป็นญาติพี่น๎องกันดังนี้  คือ  เมืองเชียงโสม  มีพญาจันทะราชเป็นกษัตริย๑

ปกครอง  มพีญาธรรมผู๎เป็นอนุชา  เป็นอุปราชเมอืงเชียงสํง  มีพญาเชียงสํงเป็นเจา๎เมอืง  เมืองเชียงสา  

มีพญาเชียงสาเป็นเจ๎าเมือง  เมืองเชียงเครือ  มีพญาเชียงเครือเป็นเจา๎เมอืง  และเมืองสาบุตร๑กุดดอก  
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มีพญาสาบุตร๑เป็นเจา๎เมอืง  เมื่อถึงเทศกาลฤดูปีจะมีเทศกาลเลนํหมากรุก  และตีคลี  เป็นประเพณี  

ใครแพ๎ ชนะ ก็จะสํงสํวยกินเมอืงตามประเพณนีอกจากนั้นยังนยิมไปประพาสปุาลําสัตว๑และตํอไกํ

บริเวณหนองน้ําใหญ ํ (หนองเลิงไกํโอก)  อยูํเสมอ 

 ครั้งหนึ่งพญาจันทะราชได๎เสด็จประพาสปุาออกลาํสัตว๑และตํอไกํพร๎อมด๎วยทหาร มุํงหน๎าลง

มาทางใต๎จนถึงหนองเลงิ  ตํอไกํบ๎านได๎ตัวหนึ่งจงึอยากทราบวําเป็นไกขํองผู๎ใดจงึตัดปีกตัดหางของไกํ

แล๎วปลอํยไกํไปจนถึงหนองนกพีด  (บางต านาน:  พญาจันทะราช กับข้าราชบริพาร ทรงเสด็จ

ประพาสป่าเพ่ือล่าเน้ือบังเอิญไปพบสุวรรณมิคะราชกวางค าซึ่งพระอินทร์แปลงกายลงมาพญา

จันทะราชได้ติดตามกวางค าไปจนข้าราชบริพารตามเสด็จไม่ทันพระองค์หลงรอนแรมไปในป่า

และได้เดนิทางทะลุป่าไปจนถึงเมืองฟ้าแดดจึงหยุดพักท่ีศาลานอกเมือง พระองค์ทรงทราบข่าว

ว่าพระธดิาของพญาฟ้าแดดทรงพระนามว่า  “พระธิดาฟ้าหยาด” ทรงมีสริโิฉมงดงามมากพระ

บิดาทรงสร้างปราสาทกลางน้ าให้เป็นท่ีประทับมีข้าราชบริพารและทหารคอยถวายความ

ปลอดภัยอยา่งแน่นหนา พญาจันทะราชมีพระประสงค์จะได้ยลโฉมและประสงค์จะได้เป็นชายา

จงึได้ลอบเข้าหาพระธดิาฟ้าหยาดโดยพระอินทร์ได้ช่วยเหลือให้ได้พบกันท่ีศาลากลางน้ าทั้งสอง

พระองค์มีใจเสน่หาตอ่กันและประทับอยู่ด้วยกันอย่างลับ ๆ ที่ปราสาทกลางน้ าจนพระธิดาฟ้า

หยาดทรงครรภ์อ่อน ๆ โดยที่พญาฟ้าแดดไม่ทรงทราบเลย)ได๎หลงทางเข๎าไปในอุทยานของนางฟูา

หยาดขณะนั้น  นางฟูาหยาดพระธิดาของพญาฟูาแดด กับนางเขียวคํอม  ผู๎เป็นมเหส ี กําลังเลํนน้ําอยูํ

กับนางสนมกํานัลเมื่อพบนางฟูาหยาดก็เกิดความรักใครํชอบพอกันลอบเป็นชู๎กับพระราชธิดาของ

พระองค๑เป็นแรมเดือนแรมปี พญาฟูาแดดทรงทราบขําวแววํ ๆ เหมือนกันแตํหาหลักฐานไมไํด๎จงึนิ่งเฉย

ไว๎กํอนเพียงแค๎นใจไมํหาย 

 จากนั้นพญาจันทะราชได๎เสด็จกลับเมอืงเชียงโสมและทรงมีรับสั่งให๎ขุนเส็ง ขุนคาน  อํามาตย๑

ผู๎ใหญํเป็นราชทูตนําเครื่องบรรณาการมาสูํขอพระธิดาฟูาหยาด แตํพญาฟูาแดดไมทํรงรับบรรณาการ

สูขํอและทรงกริ้วมากถอืวําพญาจันทะราชหมิน่พระบรมเดชานุภาพของพระองค๑ดว๎ยความแค๎นเคืองใจ

จนเป็นเหตุใหข๎ุนเส็ง ขุนคานต๎องรีบกลับไป 

 เมื่อพญาจันทะราชทรงทราบวําพญาฟูาแดดไมทํรงรับบรรณาการสูขํอจากพระองค๑  ก็ทรง

กริ้วมากเชํนกัน พญาจนัทะราชจึงยกทัพมาทําสงครามเพื่อชิงเอาพระธิดาฟูาหยาด  จงึตราทพัมาถึง

แดนเมอืงพญาฟูาแดดบรรดานายดํานพร๎อมดว๎ยชาวดํานตํางพากันแตกตื่นเข๎ามาในเมืองหลวงเพราะ

เกรงข๎าศึกมาประชิดเมอืงทําอันตราย พญาจนัทะราชตั้งดํานเรียบรอ๎ยแล๎วจึงสํงทูตไปถึงพญาฟูาแดด

โดยพญาเมืองแพนนําทูตเข๎าเฝูายังคํายแล๎วจงึขึน้กราบทูลพญาจันทะราชเพื่อทรงทราบความเป็นไปใน

การทําศึกชิงนางครั้งนี้  พญาจันทะราชได๎ประกาศขอความรํวมมือไปยังหัวเมืองตําง ๆ ซึ่งเป็นเจ๎าผู๎

ครองนครญาติพี่น๎องเดียวกันคือหัวเมืองตําง ๆ ไดพ๎ร๎อมกันยกทัพมาชํวยพญาจนัทะราชเพือ่รบพญา

ฟูาแดดชิงเอานางฟูาหยาดใหไ๎ดจ๎ึงจัดแจงให๎พญาธรรมน๎องชายเป็นทัพหน๎า  พญาหัวเมอืงตําง ๆ เป็น
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ทัพซ๎ายและทพัขวา  พญาเซียงสร๎อยเป็นทัพหลัง  สํวนพญาจันทะราชเป็นทัพหลวง  อยูํกลางแมํทัพ

นายกอง  พระองค๑คอยควบคุมทัพอยาํงแข็งแรงเมื่อทูตานทุูตกลับไปยังกองทัพ  พญาฟูาแดดก็สั่งไพรํ

พลเตรียมออกทําศึกพระองค๑ส่ังให๎ไปตามพญาอิสูรย๑  (ฟูาระงึม) น๎องชายผู๎ปกครองเมืองสงยางให๎

เตรียมกองทัพมาให๎พรอ๎มเพื่อออกตํอส๎ูกับพญาจันทะราชที่จะมาทาํศึกชิงนางฟูาหยาด กองทัพของทั้ง

สองเมืองจงึเกิดรบพุํงกันขึน้  พญาจันทะราชเสียทีแกํกองทัพพญาฟาูแดดถูกพญาฟูาแดดฟ๓น

สิ้นพระชนม๑ในสนามรบเมื่อพญาฟูาแดดมีชัยชนะกับการทําศึก  โดยที่พญาจันทะราชสิน้พระชนม๑ใน

สนามรบ  ขาํวได๎แพรํไปถึงนางฟูาหยาดที่ถูกกักตัวอยูํบนปราสาท  เมื่อนางได๎ทราบขําวการตายของ

ชายคนรักนางเศรา๎เสียใจเป็นที่สุดถึงกับสิ้นลมตายตามคนรักไปบนปราสาทกลางบึงใหญํ(บางต านาน: 

เกดิการรบฆ่ากันตายไพร่พลทั้งสองสองฝา่ยล้มตายเป็นอันมากในที่สุดฝ่ายพญาฟ้าแดดมีชัย 

จับพญาจันทะราช (พญาเชียงโสม) ขังคอกประจาน  ในที่สุดพญาจันทะราชได้สิ้นชีวติลงคา

คอกช้าง นางฟ้าหยาดเมื่อได้ทราบข่าวว่าพญาจันทะราชได้ถูกขังจนเสียชีวิต  ก็มีความ

โศกเศร้าเสียใจไม่ยอมกินข้าวปลาอาหาร ในที่สุดนางฟ้าหยาดก็ขาดใจตายตามพญาจันทะราช  

น าความเศร้าสลดใจมาสู่พญาฟ้าแดดและชาวเมืองยิง่นักต่างรอ้งให้ระงมไปท้ังเมอืง)  พญาฟูา

แดดทราบขําวการตายของพระราชธิดาฟูาหยาดก็ทรงเสียพระทัยเปน็อันมาก  พระองค๑โปรดให๎นําพระ

ศพของทั้งสองพระองค๑บรรจุลงในโกศทองอันเดียวกัน  แล๎วจึงทําพิธถีวายพระเพลิงพระศพของทั้งสอง

พระองค๑พร๎อมกัน  แลว๎จึงโปรดเกล๎า ฯ ให๎กํอพระเจดีย๑บรรจุอัฐขิองทั้งสองพระองค๑ไว๎คูํกันและให๎ชําง

หลํอพระพุทธรูปทองคาํ  จํานวน  84,000  องค๑  แลว๎นํามาบรรจุไว๎ที่เจดีย๑บรรจุอัฐขิองพระธิดาฟูา

หยาด  และพญาจันทะราช  จากนั้นเมอืงทั้งสองจงึมีไมตรีตํอกัน โดยให๎เมืองเชียงโสม สํงบรรณาการ

แกํเมืองฟูาแดดเป็นประจําทุกปี 

 กาลตํอมา  พญาธรรมผู๎เป็นอนุชาของพญาจันทะราช  ปกครองเมอืงเชียงโสมไดห๎กปี  

พระองค๑มีความเคียดแค๎น  พญาฟูาแดดอยูํไมํหาย  ที่พญาฟูาแดดทําใหพ๎ระเชษฐาของพระองค๑ต๎อง

สิ้นพระชนม๑  พระองค๑จึงเตรียมทําศึกกับ  พญาฟูาแดด  โดยได๎รับความชวํยเหลอืจากเมืองตําง ๆ ที่

เป็นมิตรสหาย  และเมอืงโดยรอบ  นอกจากนั้นยังมีเมืองที่เป็นญาติพีน่๎องกันคือ  เมืองเชียงสงํ  เมือง

เชียงสา  เมืองเชียงเครือ  เมืองเชียงสร๎อย  เมืองสาบุตร๑ และเมืองเชียงยืน  ได๎ยกทัพมาชํวยเหลอื  ซึ่ง

รวมพลแลว๎มีมากมายเหลือคณานับ  จนเมอืงฟาูแดดไมอําจทําการตํอส๎ูได ๎ พญาฟูาแดดจึงยอมออํน

น๎อมตํอพญาธรรม  แลว๎ทําบรรณาการ  ดอกไม๎เงิน  ดอกไมท๎อง  เทียนเงนิ  เทียนทอง ไปขออํอนน๎อม

ตํอพญาธรรมแหํงเมอืงเชียงโสม  จากนั้นเมอืงฟูาแดดและเมอืงเชียงโสมจงึมีไมตรีเป็นทองแผํนเดียวกัน  

ไมมํีการทําสงครามกันอกีเลย  จนบ๎านเมอืงร๎างไปในที่สุด  (วัฒนธรรม  พัฒนาการทางประวัติศาสตร๑  

เอกลักษณ๑และภูมิป๓ญญา  จังหวัดกาฬสนิธุ๑ ; กรมศิปากร  พิมพ๑ครั้งที่  1 :  2542. หน๎า 151-

154) 
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บุคคลที่มคีวามส าคัญและเกี่ยวข้องกับต านานนางฟ้าหยาด 

 1. พญาฟูาแดด  เป็นกษัตริย๑ครองเมืองฟูาแดด 

 2. พญาอิสูรย๑  (เจา๎ฟูาระงึม)  เป็นน๎องชายพญาฟูาแดด  และเป็นผู๎ครองเมอืงสงยาง 

 3. นางจันทาเทวี (เขียวคํอม)  เป็นมเหสีของพญาฟูาแดด 

 4. นางฟูาหยาด หรือ หยาดฟาู  เป็นพระธิดาของพญาฟูาแดดทรงมีสิริโฉมงดงามมาก  ผิว

ขาว  แขนเรียว  คิว้โกงํดังคันธนู  คอปลอ๎ง  นมตั้งพองาม  ผมดําเลื่อมสลวย เนื้อออํนละมุนเหมือน

สําลี สวยงามดั่งสวรรค๑สร๎าง พระบิดาทรงสร๎างปราสาทกลางน้ําใหเ๎ป็นที่ประทับมีขา๎ราชบริพารและ

ทหารคอยถวายความปลอดภัยอยํางแนํนหนา 

 5. พญาจนัทะราช  เป็นคนรักของนางฟูาหยาด  และเป็นกษัตริย๑ครองเมอืงเชียงโสม 

 6. พญาธรรม  เป็นอนุชาพญาจันทะราช  และเป็นอุปราชเมอืงเชียงสงํ   

 7. พญาเชียงสํง  เป็นเจา๎เมอืงเชียงสํง 

 8. พญาเชียงสา  เป็นเจ๎าเมืองเชียงสา 

 9. พญาเชียงเครือ  เป็นเจา๎เมอืงเชียงเครือ 

 10. พญาสาบุตร๑  เป็นเจ๎าเมืองสาบุตร๑ 

 11. ขุนเส็ง ขุนคาน  เป็นอํามาตย๑ผู๎ใหญํเป็นราชทตูพญาเมืองแพน 

 12. พญาเซยีงสรอ๎ย  เป็นอนุชาพญาจันทะราช   
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สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเมืองฟ้าแดดสงยาง 

1.  พระธาตุยาค ู

  เดิมเรียกวําธาตุใหญํ เป็นสถูปเจดีย๑ในสมัยทวา

ราวดี มีขนาดใหญํทีสุ่ดในบรรดาโบราณสถาน ในเมอืงฟาู

แดดสงยาง ไดพ๎บใบเสมาหินทรายโดยรอบองค๑พระธาตุ 

แตํมสีภาพที่แตกหักลวดลายที่จําหลักเป็นภาพเกี่ยวกับ

ชาดกและพุทธประวัติ นอกจากนั้น ทางด๎านทศิใต๎ขององค๑

พระธาตยุังปรากฏซากเจดีย๑รายขนาดเล็กกํอดว๎ยอฐิทั้งส้ิน  

6  องค๑  
  คําวํา “พระธาตุยาค”ู  เป็นคําที่ชาวบา๎นใน

ท๎องถ่ินเรียก พระธาตอุงค๑นี ้ ด๎วยเชื่อวํา  เป็นพระธาตุ  

หรือ  สถูปเจดยี๑  ที่บรรจุอัฐขิองพระภิกษุผู๎ใหญํซึ่งเป็นที่

เคารพนับถอืของประชาชนในท๎องถิ่นเมื่อครั้งที่อพยพเขา๎มาตั้งหมูํบ๎านคือ  บ๎านก๎อม  หรือ  บ๎านเสมา  

ตรงบริเวณที่ตั้งเมืองโบราณฟูาแดดสงยางในป๓จจุบัน 

 พระธาตยุาคูได๎รับการประกาศขึน้ทะเบียนเปน็โบราณสถานในราชกจิจานุเบกษา  เลมํ  54  

วันที่  3  มกราคม  2480  และประกาศกําหนดเขตโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา  เลํม  99  

ตอนที่  155  วันที่  21  ตุลาคม  2525  มเีนื้อที่ประมาณ  6  ไรํ  2  งาน 

 ลักษณะของพระธาตุยาคูจากการขุดแตํงของกรมศิลปากรพบวํา  กอํนที่จะเป็นองค๑สถูปเจดีย๑  

ได๎พบฐานเดิมซึ่งลึกลงไปจากสถานสถูปเจดยี๑ในป๓จจุบันอีกชั้นหนึ่ง  กํอดว๎ยอฐิมีผังคลา๎ยรูปกากบาท

แตํมกีารยํอมุม  ที่ตรงปลายของแตํละดา๎นทีย่ื่นออกไปมีความสูงจากพื้นลาํงขึ้นมาประมาณ  1  เมตร

เศษ  ตํอจากนั้นจึงเป็นฐานที่บูรณะขึ้นใหมํจากลักษณะที่เป็น

กองอฐิธรรมดาตามรอยเดิมในลักษณะของฐานเขยีง  ผังแปด

เหลี่ยมซ๎อนกัน  3  ชั้น  และอกีชั้นที่  4  มคีวามสูงมากกวําทุก

ชั้นแตทํําสํวนบนสอบเขา๎เล็กน๎อย  จากนั้นทําตอนบนเหนือขึน้

ไปผายออกเล็กน๎อย  ทําสวํนบนสอบเขา๎หาจุดศูนย๑กลางโดย

การกํออฐิลดหล่ันเป็นขั้นบันไดขึน้ไปตอนบน  แลว๎จึงเป็นองค๑

ระฆังแปดเหล่ียม  ทรงอวบอ๎วนสอบเข๎าตอนปลายเล็กน๎อย  

จากองค๑ระฆังขึ้นไปชํารุดแตํถูกบูรณะขึน้ใหม ํ มลีักษณะเป็น

องค๑ระฆังแปดเหล่ียมทาํเป็นกลบีบัวประดับโดยรอบอยํางเรียบ

งําย  มีเพียงองค๑ระฆังแปดเหล่ียมเทํานั้นที่ยังรูปรอยเดิมอยูํ  ซึ่ง

นําจะถือได๎วําเป็นลักษณะขององค๑ระฆังที่แตกตํางไปจากที่พบเห็นในภูมิภาคนี ้ ลักษณะของสํวนยอด
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พระธาตุยาคูหลังบูรณะ พ.ศ.2555 

ภาพโดย นางสาวดารุณี  สุดาอิง้ 

องค๑พระธาตุดังที่เห็นในป๓จจุบันมีการซํอมแซมขึน้ใหมใํนสมัยรัตนโกสนิทร๑เมื่อปี  พ.ศ.  2491  บูรณะ

อกีครั้งเมื่อปี  พ.ศ.  2501  ฐานอิฐสูง  1.15  เมตร  สูงประมาณ  15  เมตร  บูรณะครัง้ลําสุดแล๎ว

เสร็จวันที่  8  มีนาคม  2555 

โครงการพัฒนาเมืองฟ้าแดดสงยาง 

กจิกรรมโครงการบูรณะ และปรับปรุงภูมพิระธาตุยาค ู

ต าบลหนองแปน อ าเภอกมลาไสย จงัหวัดกาฬสินธุ์ 

งบประมาณ 3,100,000 บาท 

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

ประวัติและความส าคญั  

 พระธาตยุาคู เป็นโบราณสถานที่อยูํในเขตเมอืงฟูาแดดสงยาง อยูํทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ

ของเมอืง จากรายงานการสํารวจและขุดแตํงโบราณสถาน, โบราณวตัถุ เมอืงฟาูแดดสงยาง เมื่อปี 

พ.ศ. 2511 ของนายหวัน แจํมวิมล ได๎กลําวถึงการชุดแตํงพระธาตยุาคูไว๎วํา “...โบราณสถาน 

หมายเลข 10 ชาวบ๎านเรียกวํา ธาตุยาคู และนําถอืกันมา คําวํา ยาค ูเป็นภาษาพืน้เมอืง หมายถึง พระ

เถระชั้นผู๎ใหญํ ทุกๆ ปี ตรงกับวนัเพ็ญเดอืน 6 มีการสรงน้ําที่พระเจดีย๑และมีงานประเพณีจดุบอ๎งไฟ 

โบราณสถานหมายเลข 10 เป็นโบราณสถานที่ใหญํกวําทุกแหงํ เริ่มขุดแตํงวันที่ 16 กุมภาพันธ๑ 

2511 ถึง วันที่ 12 มนีาคม 2511 ใช๎เวลาชุดแตํง 26 วัน แลว๎เสร็จ 

สภาพปัจจุบันและปญัหาที่เกดิขึ้น 

 เจดีย๑พระธาตุยาคู ตําบลหนองแปน อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ๑ มีลักษณะกํออฐิฐาน

ยํอไม๎ยี่สิบ กว๎างด๎านละ 16 เมตร สูง 1.15 เมตร ทั้ง 4 ด๎าน มีมุขยื่นออกไปอีก 2.50 เมตร กว๎าง 3 

เมตร สวํนผนังด๎านข๎างมีฐานะระหวาํงทิศตะวนัออกและทิศเหนือมีลวดลายปูนป๓้นสมัยทวารวดตีิดอยูํ

ป๓จจุบันได๎หลุดหายจนหมาดชั้นบนเป็นการกํออิฐรูปแปดเหล่ียมยาวด๎านละ 5.50 เมตรช๎อนขึน้ไป 3 

ชั้น สูง 1.15 เมตร และสูงจากฐานขึ้นไปเป็นองค๑พระ

ธาตุ แตํเป็นอิฐที่กอํสูงช๎อนขึน้ไปเป็นสมันอยุธยา คาด

วําคงได๎มกีารบูรณะซํอมแซมในสมัยอยุธยามาครั้งหนึ่ง

แล๎ว และชํวงตํอไปถงึยอด ชาวบ๎านได๎บูรณะซอํมแซม

ขึน้ใหม ํเมื่อปี พ.ศ.2500 มีความสูง 5 เมตร โดยการ

ใช๎ชํางยวนเป็นผู๎ซํอมแซม รวมความสูงของเจดยี๑จาก

ฐานถึงยอดได๎ 15 เมตร สวํนของฐานเจดีย๑เดิมอยูํลึก

จากระดับดินเดิมประมาณ 1 เมตร 
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 เนื่องจากพื้นที่รอบองค๑พระธาตุเป็นที่ลํุมต่ํา ระบบน้ําระบายออกไมสํะดวก ทําให๎น้ําขังทุกปีใน

หน๎าฝน และดินบริเวณดังกลําวเค็ม ทําให๎อิฐที่กํอเดิมและอฐิใหมํที่ทําการบูรณะเปื่อย เป็นจดุๆ ทําให๎

ฐานชั้นนอกทรุดตัวตลอดจนสํวนบนองค๑พระธาตุมีอิฐเปื่อยเป็นจุดๆ โดยรอบ 

2.  คูเมืองฟา้แดด 

 หากพิจารณาจากแผนที่ภาพถํายทางอากาศ  จะเห็นได๎วําเมืองฟูาแดดสงยางมีผังเป็น

รูปลักษณะคลา๎ยใบเสมาคือ  มผีังสี่เหลี่ยมผืนผ๎า  สวํนบนโค๎งสอบเข๎าหากัน  ซึ่งดูไดจ๎ากมีกําแพงเมอืง  

เชิงเทิน  และคูน้ํา  คันดิน  ขนานกัน (คลา๎ยคลองสํงน้ําในป๓จจุบัน)  จากการสํารวจพืน้ดินพบวําคนู้ํา

กว๎างประมาณ  18  เมตร  เชิงเทิน  หรือ  คันดิน  สูงประมาณ  6  เมตร  วางเป็นแนวคูํขนานกัน  

ขอบเขตของเมืองวัดโดยรอบยาวประมาณ  5,000  เมตร  กว๎างประมาณ  1,350  เมตร  ภาพในตัว

เมอืงยังมีคูน้ําคันดนิ  เชื่อมตํอระหวํางกันจากทิศตะวนัตก  และทิศตะวันออก  ทําให๎เป็นตอนๆ  ภายใน

ตัวเมอืงมเีนินดินสูงๆต่ําๆโดยเฉพาะด๎านทิศเหนือ  มีเนินดินขนาดใหญ ํ และมีรํองรอยของคูเมืองให๎เห็น

เป็นชํวงๆ  ป๓จจุบันได๎มกีารทําคนัดินเสริมตามแนวคูเมอืงเดมิใหเ๎ห็นอยํางชัดเจน  จากลักษณะดังกลําว

จะเห็นวําผังเมอืงฟาูแดดสงยางคํอนข๎างซับซ๎อน  การวางแผนผังเมอืงยังไมํมคีวามแนํนอนนกั  แตํ

ลักษณะโดยรวมก็มีลักษณะเหมือนผังเมอืงสมัยวัฒนธรรมทวาราวดโีดยทั่วไป 

3.  โนนเจ้าฟ้าระงึม 

 เจา๎ฟูาระงึม  หรือ  พญาอิสูรย๑  ตามตํานานอกีสํานวนหนึ่งคือ  นามกษัตริย๑ผูป๎กครองเมอืง

ฟูาแดด  ผูป๎กครองเมอืงฟาูแดดจึงไดน๎ามอกีนามหนึ่งวํา  “พญาฟูาแดด”  เนินดินแหํงหนึ่งในเขตเมอืง

โบราณ  ฟาูแดดสงยางซึ่งมคีําเรียกวํา  “โนนเจา๎ฟูาระงึม”  โดยมีความเชื่อวําเป็นเนินดินที่เคยเป็นเขต

พระราชฐาน  ที่ประทับของเจา๎ฟูาระงึม  หรือ  พญาฟูาแดด  กษัตริย๑ผู๎ปกครองเมอืงฟาูแดด 

4.  โนนฟ้าหยาด  หรือ  โนนฟ้าแดด 

 เป็นเนินดนิอีกแหงํหนึ่งที่อยูํบริเวณเมอืงฟาู

แดดสงยาง  ชาวบ๎านในท๎องถิ่นเรียกวํา “โนนฟูาหยาด”  

หรือ  “โนนฟูาแดด”  ด๎วยมีความเชื่อวําบริเวณแหงํนี้เป็น

อุทยานหลวงสําหรับกษัตริย๑และเชื้อพระวงศ๑  ใช๎เป็น

อุทยานพักผํอนสําราญพระราชหฤทัยของกษตัริย๑คือเจา๎

ฟูาระงึม  หรือ  พญาฟูาแดด  และพระธิดาฟูาหยาด  

ตลอดจนพระมเหส ี พระบรมวงศานวุงศ๑  และนางสนม

กํานัล 
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5.  โนนสาวเอ้ 

 มีสภาพเป็นหนองน้ําขนาดใหญํ  ในบริเวณเมอืงโบราณฟูาแดดสงยาง  คนทั่วไปหรือชาวบ๎าน

ในท๎องถิ่นเชื่อวํา  เคยเป็นที่ตั้งปราสาทกลางน้ํา  หรอืเป็นรมณียสถานที่พญาฟูาแดดทรงสร๎างขึน้เป็นที่

ประทับ  หรือแปรพระราชฐานชั่วคราวของพระธิดาฟูาหยาด  ประกอบกับมีลักษณะเป็นทําน้ําซึ่งเชื่อวํา  

พระธิดาฟูาหยาดใช๎เป็นที่สรงน้ําสําราญพระราชหฤทัย  รํวมกับข๎าราชบริพาร  นอกจากใช๎เป็นที่

ประทับชั่วคราวแลว๎ยังเป็นที่อาบน้าํ  ที่พักผํอนหยํอนใจของชาวเมือง  หรืออาจเป็นจุดพักของ

อาคันตุกะผู๎มาเยือนเมอืงฟาูแดดสงยาง  กํอนเข๎าเมืองมีการเตรียมตัวอาบน้ําผลัดเปล่ียนเครื่องแตํง

กายจึงเรียกเนินดินบริเวณริมหนองน้ําใหญวํํา  “โนนสาวเอ๎”  ซึ่งคําวํา “เอ๎”  เป็นภาษาท๎องถิ่นมี

ความหมายวํา  ประดับ  ตกแตํงรํางกายเครื่องแตํงกายให๎สวยงาม 

ความหมายของโนนสาวเอ้ 

  โนน แปลวํา เนินดิน  สาว แปลวํา  หญิงในวัยตํอจากวัยรุํน  เป็นวัยทีค่วรมีสามีแตํยังไมํม ี จงึ

เรียนวํา  นางสาว  เอ ๎ แปลวํา  แตํงตัว  แตํงใหส๎วยงาม  โนนสาวเอ๎  จึงหมายถึง  เนินดินที่หญิงสาว

แตํงตวัใหส๎วยงาม 

  โนนสาวเอ้ก่อนประวัติศาสตร์ 

  เรื่องราวในสมัยกํอนประวัติศาสตร๑ของโนนสาวเอ๎  ไดร๎ับการเลําขานสบืตํอ ๆ  กันมา  

จนกระทั่งมาถึงสมัยทีม่ีตัวอักษรใช๎  เรื่องราวของโนนสาวเอ๎จงึไดม๎ีการบันทึก  ซึ่งปรากฏในวรรณกรรม  

2  เรื่อง  คือ  ตํานานเมอืงฟาูแดดสงยาง  เรื่องผาแดงนางไอ ํ โนนสาวเอ๎จากตํานานเมอืงฟาูแดดสง

ยาง  มกีลําวไว๎ในตอนต๎นเรื่องวําพญาจันทร๑  (พญาฟูาแดด)  มมีเหสีชื่อ  นางเขียวคํอม  มธีิดาผู๎เลอ

โฉมชื่อ  นางฟูาหยาด  ความงามของนางเล่ืองลือไปทั่วทุกเขตคามจนใคร ๆ  พูดติดปากวํา  นางฟูา

หยาดงดงามเหมอืนหยาดฟูามาดิน ทุก ๆ  7  วัน  นางจะลงไปเลํนน้ําที่หนองบึงบอน  (หนองน้ําใกล๎ ๆ 

โนนสาวเอ๎  อยูํทิศตะวนัตกเฉียงใต๎  ป๓จจุบันได๎รับการขุดแตํงเป็นหนองน้ําสําหรับทําการประมงหมูํบ๎าน

ของบ๎านนาบึง)  พร๎อม ๆ  กับนางกํานัล  เมื่ออาบน้ําเสร็จก็จะขึ้นมาแตํงตวัที่โนนสาวเอ๎  จงึเรียก

สถานที่แหํงนี้วํา  โนนสาวเอ๎ 

  โนนสาวเอ๎จากเรื่องผาแดงนางไอมํีกลําวไว๎วํา  เมืองฟูาแดดในสมัยของพญาขอม  จะมี

ประเพณีจุดบั้งไฟเพื่อแขํงขันเอาบ๎านเอาเมอืง  ทุก ๆ  ปีจะมีพิธีแขํงบั้งไฟ  เจ๎าเมืองที่นําบั้งไฟมาแขํง

ได๎แกํ  เจา๎เมอืงหงส๑เมืองทอง  เจา๎เมอืงเชียงเหยีน  ผาแดงเจ๎าเมืองผาโพง  เจ๎าเมืองเหลาํนี้จะชุมนุมกนั

ที่โนนสาวเอ๎  เพื่อพักพล  มีการฉลองสมโภชกัน  1  คืน  กอํนจะจุดบั้งไฟในวันรุํงขึ้น  ท๎าวผาแดงจาก

เมอืงผาโพง  เกิดความรักกับนางไอํคํา  พญานาคพังคีขึ้นมาเที่ยวเมืองมนุษย๑  ไดย๎ินกิตติศพัท๑ความ

งามของนางไอํคํา  จงึแปลงรํางเป็นกระรอกเผอืก  (กะฮอกดํอน)  เข๎าไปชมโฉมนางไอํคําในอุทยานและ

ถูกยิงตาย  ชาวเมอืงพากันกินเนือ้กระรอกเผือกพังคี  จงึทําให๎เมืองลมํตามแรงอธฐิานของพังคี 
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  โนนสาวเอ้ในปัจจุบัน 

  จากจุดจบของวรรณกรรมเรื่องผาแดงนางไอแํละตํานานเมอืงฟาูแดดสงยาง  จึงทําให๎เชื่อวํา

เมอืงฟาูแดดสงยาง  เป็นศูนย๑กลางของความเจริญรุํงเรืองในอดตี  และกลายมาเป็นเมอืงร๎างไปใน

ชํวงเวลาหนึ่ง  จนถึงสมัยรัตนโกสินทร๑ตอนตน๎  มีผู๎คนอพยพเขา๎มาตั้งถิ่นฐานบ๎านเรือนในบริเวณเมอืง

ฟูาแดดสงยางอกีครั้ง  ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของเราในป๓จจุบัน  ป๓จจบุันชุมชนที่อยูรํอบ ๆ  โนนสาวเอ๎จะใช๎

โนนสาวเอ๎เป็นสถานที่ประกอบพิธกีรรมทางศาสนาและงานประเพณีตําง ๆ  แตเํดิมเป็นชาวตําบล

หนองแปนทั้งหมด  ตํอมาไดแ๎บํงแยกพืน้ที่ออกเป็นตําบลกุดฆ๎องชัย  ชาวบ๎านทั้งสองตําบลยังคง

รํวมงานประเพณแีละประกอบพิธทีางศาสนาดังนี้ 

   1)  งานประเพณีบุญดอกเผิ่ง  เชื่อวําเทวดาอารักษ๑จะชวํยคุ๎มครองปอูงกันผองภัย

ไมใํห๎เบียดเบียนประชาชนอยูํเย็นเป็นสุข  โดยจะใช๎ขันห๎า  (ขันดอกไม๎ธูปเทียน 5 คูํ) ขันแปด เป็นเครื่อง

บูชาสักการะจะจัดงานประเพณีในวันเพ็ญเดอืนยี ่

   2)  งานประเพณบีุญบัง้ไฟ  เพื่อเส่ียงทาย  บวงสรวงเทวดาอารักษ๑  ชุมชนในถิ่นนี้

เชื่อวํา  เมื่อมกีารจุดบั้งไฟเสี่ยงทายฝนเพื่อถวายตํอพญาแถน  พญาแถนจะชวํยให๎ฟูาฝนตกต๎องตาม

ฤดูกาล  ข๎าวกลา๎ในนาอุดมสมบูรณ๑จะจัดงานประเพณีในวันเพ็ญเดอืนหก  ป๓จจุบันชาวบ๎านเสมาได๎

แยกไปจัดงานประเพณบีุญบั้งไฟที่พระธาตยุาคู  ดังนั้นบุญบั้งไฟที่โนนสาวเอ๎จงึเล่ือนไปจัดในวันแรม  

7  ค่ํา  หรือวันแรม  8  ค่ํา  เดือนหก  บุญบั้งไฟโนนสาวเอ๎จะมีเจ๎าภาพ  3  หมูํบ๎าน  คือ  บ๎านหนอง

แปน  บ๎านโนนสูง  และบ๎านนาบึง  แตํละหมูํบา๎นจะมีใบบอกไปยังหมูํบ๎านตําง ๆ  ให๎มารํวมพิธี 

   3)  งานบุญตบประทาย  (กํอพระทราย  กํอเจดีย๑ทราย)  ในเดอืนหา๎หลังวัน

สงกรานต๑  หรือเดือนหกออกใหมํ(เดอืนหกขึน้  1  ค่ํา)  เป็นการบวงสรวงสักการะเพื่อให๎ฝนฟูาตกต๎อง

ตามฤดูกาลและอยูํเย็นเป็นสุข  ชาวลา๎นจะเชื่อตํอ ๆ  กันมาวํา  บริเวณโนนสาวเอ๎เป็นดนิแดนศักด์ิสิทธิ์ 

ถ๎าผู๎ใดแสดงอาการลบหลํู  ก็จะต๎องพบอทิธิฤทธิ์ปาฏิหาริย๑อยาํงใดอยํางหนึ่ง  เข็ดหลาบ  ไมํกล๎าลบหลูํ

อกี  แตํละหมูํบ๎านจะแยกกันทํา  จะไมทํําพรอ๎มกันแลว๎แตํวาํหมูํบ๎านใดจะพร๎อมเมื่อใด  แตํให๎อยูํใน

ชํวงเวลาที่กําหนด 

  พระธาตุโนนสาวเอ้  

  พระธาตุโนนสาวเอ๎  ในปี  พ.ศ. 2499  พระราชพรหมจรยิคุณ  (เจา๎คุณปูุ  หรือหลวงปูุ

พรหม)  อดีตเจา๎คณะจังหวัดกาฬสินธุ๑ (มหานิกาย)  ขณะนั้นดํารงสมณศักดิ์เป็นพระพรหมคุณธรา

จารย๑  ได๎บอกบุญไปยังพี่น๎องชาวตาํบลหนองแปน  ตําบลกุดฆ๎องชัย  เพื่อหาเงนิสมบททุนกอํสร๎างพระ

ธาตุโนนสาวเอ ๎ ได๎เงนิจํานวน  10,000 บาท  นายสุพัน  พูลพัฒน๑  ส.ส.จังหวัดกาฬสินธุ๑  ได๎ขอ

งบประมาณจากรัฐบาลสมบทอกี  20,000 บาท  รวมเป็น  30,000  บาท  จึงไดส๎ร๎างพระธาตุโนน

สาวเอ๎  เมื่อ พ.ศ.2499  ซึ่งมคีณะกรรมการดําเนินการ  ดังนี้ 

   1)  พระพรหมคุณธราจารย๑  เจา๎คณะจังหวัดกาฬสนิธุ๑   ประธานกรรมการ 

    2)  นายฉลอง  สูตรสุวรรณ  ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ๑   กรรมการ 
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   3)  ขุนอาจ  เอาธุระ  อดีตนายอําเภอกมลาไสย  กรรมการ 

   4)  นายกระจําง  แมน๎ญาติ  นายอําเภอกมลาไสย  กรรมการ 

   5)  นายสิงโต  พลวิจติร  อดีต ส.ส.กาฬสินธุ๑   กรรมการ 

   6)  ส.อ.บุญ  กันทเชียร  กํานันตําบลหนองแปน   กรรมการ 

   7)  นายเลื่อน  นาสมยนต๑  กํานันตําบลกุดฆอ๎งชัย  กรรมการ 

   8)  ผู๎ใหญํบ๎านและครูตําบลหนองแปนและตาํบลกุดฆ๎องชัย  อนุกรรมการ 

 ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ฟังหไูว้หู 

  มีเรื่องเลําวํา  เมื่อครั้งเจา๎คุณปูุ  (พระราชพรหมจริยคุณ)  เจา๎คณะจังหวัดกาฬสินธุ๑  จะจัด

งานฉลองศาลาโนนสาวเอท๎ี่สร๎างเสร็จใหม ํๆ  (ป๓จจุบันรือ้ไปแลว๎สร๎างหลังใหมํแทนวางศิลาฤกษ๑ในวันที่ 

22  กุมภาพันธ๑  2541)  จึงไปวําจา๎งหมอลํากลอนมาสมโภชในขณะจัดเวทีหมอลําเป็นตอนกลางวัน  

เจา๎คุณปูุเป็นผู๎ควบคุมการสร๎างเวที  เมื่อจวนจะเสร็จจึงได๎นําฝาขัดแตะไปมุงหลังคา  จูํ ๆ  ก็เกิดลมหัว

กุด(ลมหมุน)  พัดเอาหลังคาหลํนลงมาถงึสามครั้งสามหน  เจา๎คุณปูจุึงไดก๎ลาํวขอขมาเจา๎ทําด๎วยขัน

ดอกไม๎  ธูป  เทียน  จึงสามารถมุงหลังคาได๎  ซึ่งผูท๎ี่อยูํในเหตุการณ๑ด๎วยกันกับเจา๎คุณปูุ  ได๎แกํ  พระ

ครโูสภณโพธวิัตร  อดีตเจ๎าคณะอําเภอกมลาไสย  พระครูโพธิชญารกัษ๑  เจา๎อาวาสวัดบ๎านเสมา  และ

พระครูสิรคิุณาวสัย  เจ๎าอาวาสวัดบ๎านหนองแปน  เป็นผู๎เลําใหฟ๎๓ง  นอกจากนี้ยังเชื่อวําใตพ๎ืน้ที่โนนสาว

เอ๎  มีของดีคือ  สิ่งศักดิ์สทิธิ์  กรุพระ  และโบราณวัตถถุอ่ืน ๆ  อกีมากมาย  มีผู๎เลาํวําเคยมีผู๎ไมํหวังดี

มาลบหลํูกระทําการตําง ๆ  โดยพละการ  เพื่อหวังจะรวยทาง  แตํกไ็มรํอดสักราย  ตํางก็พบกับความ

ประหลาดมหัศจรรย๑  และอทิธิฤทธิ์  ปาฏิหาริย๑ตําง ๆ  ปางตาย  เข็ดหลาบไปตาม ๆ  กัน  

6.  เจดีย์นางฟ้าหยาด 

 มีซากโบราณสถานแหงํหนึ่งในบริเวณเมอืงฟาู

แดดสงยาง  คนทั่วไปหรือชาวบ๎านในท๎องถิ่นเรยีกวํา  

“เจดีย๑นางฟูาหยาด”  ดว๎ยมีความเชื่อตามตํานานวํา  เมื่อ

พญาเชียงโสมหรือพญาจันทะราช  ทําสงครามกับพญา

ฟูาแดด  แล๎วถูกกองทัพของพญาฟูาแดดฟ๓นสิ้นพระชนม๑

ในสนามรบ  เมื่อพระธิดาฟูาหยาดทราบขําวการ

สิ้นพระชนม๑ของพญาเชียงโสมหรือพญาจันทะราช  ก็มี

ความเสียพระทัยเป็นอนัมาก  จนตรอมใจส้ินพระชนม๑ที่

ปราสาทกลางน้ํา  พญาฟูาแดดได๎สร๎างเจดยี๑บรรจุอัฐิของ

พระธิดาฟูาหยาดไว๎เป็นอนุสรณ๑  เจดยี๑แหํงนี้จงึได๎ชื่อวํา  

“เจดีย๑นางฟูาหยาด” 
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7  หนองเลิงไก่โอก 

 ป๓จจุบันอยูํใกลก๎ับบ๎านโนนศิลาเลิง  ซึ่งเป็นบรเิวณที่อยูํใกล๎เคียงกับเมืองโบราณฟูาแดดสง

ยาง  มลีักษณะเป็นแองํน้ําขนาดใหญํ ซึ่งภาษาท๎องถิ่นเรียกวํา  “เลิง”  หรือ  “เวิง้”  เข๎าใจวําเป็นสํวน

หนึ่งของแมํน้ําหรือทะเลสาบมาแตํโบราณ  ตอํมาแมํน้ําได๎เปลี่ยนทิศทางเดินจึงกลายสภาพเป็นแอํงน้ํา

ขนาดใหญํ  เลิงไกํโอกมีชื่อปรากฏในตํานานเมืองฟูาแดดสงยางซึ่งกลาํววําเชียงโสมหรือพญาจันทะราช  

ได๎มาตํอไกํริมหนองน้ํา  และติดตามไกํโอก (ไกํตัวผู๎ขนาดใหญํ)  มาจนถึงเมืองฟูาแดด  จนได๎พบรักกับ

พระธิดาฟูาหยาด  
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ความเชื่อ 

 จากหลักฐานทางโบราณคดทีําใหท๎ราบวาํผู๎คนในสมัยนั้นมีความเชื่อเรื่อง  พุทธ  พราหมณ๑  

และผีเชื้อ(ผีบรรพบุรุษ)  และความอสิระในเรื่องเพศของหนุํมสาว  ดังข๎อความตํอไปนี้  :   

จันทร๑ฉาย สําราญเนตร (2553 หน๎า 8)  “หลังจากพญาจันทะราชไดพ๎ลัดหลงจากหมูํอํามาตย๑จนหา

ไมพํบ  จึงไดย๎กขบวนกลับเมอืงเซียงโสม  พระมเหสกี็สั่งให๎หมอหลวงมาทํานายดูวําพญาจันทะราชยังมี

ชีวิตอยูํหรือไม ํ หมอหลวงก็ลงเลข  ขีดเขียน  และทํานายวําพระองค๑ยังมีชวีิตอยูํ  หากเป็นผู๎หญิงตาย

ไปแลว๎  หากแตํพระองค๑เป็นผู๎ชาย  พระเส้ือเมืองทั้งส่ีทิศชํวยคุ๎มครอง  จงึขอให๎จัดหาเครื่องสังเวยเซํน

พระเส้ือเมืองโดยเร็วพลัน  ให๎เวลาหนึ่งเดือนพระองค๑จะเสด็จกลับเมืองหรือไมกํ็จะไดร๎ับขําวดแีนํนอน”  

หลังจากพญาธรรมซึ่งเป็นน๎องของพญาจันทะราชออกตามหาทั่วปุากไ็มพํบ  จึงนําพลเสนากลับเมือง

รอฟ๓งขําวตามที่หมอหลวงทํานายไว๎  หากไมํกลับมาตามที่หมอทํานายไว๎ก็จะบอกกลําวไพรํฟูาราษฎร  

“ให๎ตกแตํงเครื่องไทยทาน  ทําบุญอุทิศสํวนกศุลสํงไปให ๎ หากสวรรคตจริง ๆ  ก็จักจัดสร๎าง

พระพุทธรูปทองคํา  พระพุทธรปูเงินและจัดพิธเีฉลมิฉลองให๎ยิ่งใหญํมีมหรสพครบงัน  วงปี่  วงแคน  

จัดใหม๎ีการจุดตะไล  จุดพลุใหญํ  ให๎เสยีงสนั่นไปทั่วเมือง แลว๎จัดให๎มีฟ๓งพระธรรมเทศนากรวดน้ําอุทิศ

สวํนกุศลสงํไปใหพ๎ญาจันทะราช” ตํอจากนั้นพญาธรรมได๎บอกกลําวใหร๎าษฎรจัดเตรียมข๎าว  ปลา  

อาหาร  หมากพลู  ถวายสังฆทาน  อุทิศสวํนกุศลให๎พญาจันทะราชขอให๎ได๎รับบุญกุศลที่ทํานี ้ และ

ขอให๎พระอินทร๑  พระพรหม  ท๎าวเวสสุวัณ  แมํนางธรณี  นางเมฆขลา  จงชํวยค้ําชูให๎พญาจันทะราช

ได๎ไปสูเํมอืงสวรรค๑  สวํนพระองค๑ก็ขึ้นครองเมืองเชียงโสมแทนพี ่ เมื่อถึงป ี เดอืนก็ทําบุญทําทานอุทิศ

สวํนกุศลไปใหม๎ิไดข๎าด 
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ใบเสมาเมอืงฟ้าแดดสงยาง 

  ใบเสมาที่ค๎นพบในเมืองฟูาแดดสงยาง  มหีลายลักษณะ  และแยกย๎ายไปตามที่ตาํง ๆ  เพื่อ

เป็นที่สักการะบุชาของพุทธศาสนิกชนและบุคคลทั่วไป 

  ใบเสมาที่ขุดได้ในเมืองฟ้าแดด ม ี6 ชนดิด้วยกันคือ 

 

1. ใบเสมาแผํนเรียบ 

2. ใบเสมามสีันตรงกลาง 

 
 

3. ใบเสมามีสถูปเจดีย๑ 

 
4. ใบเสมาเสาส่ีเหลี่ยมดา๎นเทํา 

 
 

5. ใบเสมาเสาแปดเหล่ียม 
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6. ใบเสมาภาพเลาํเรื่อง 

 
 

  การศึกษาใบเสมาสวํนใหญนํักวิชาการจะทาํการศึกษาเฉพาะ ใบเสมาประเภทที่ 6 ที่มี

ภาพประกอบ 

 ใบเสมาที่พบจากเมอืงฟูาแดดสงยาง ประเภทที่มภีาพสลักเลาํเรื่องสํวนหนึ่ง เมื่อพิจารณา

จากองค๑ประกอบของภาพแลว๎จะเห็นวํามีเรื่องราวสอดคล๎องกับพุทธประวตัิในพุทธศาสนา ซึ่งม ี

จํานวน 13 แผํน ในแตลํะแผํนสามารถตีความได๎ ดังนี้ 

ใบเสมาแผ่นที่ 1   

 

  ลักษณะรูปทรงเปน็แผนํหิน สวํนลาํงสอบเขา๎และมีรอยแตก สํวนบนผายออก สํวนปลายสอบ

เข๎ามา บรรจบกันที่จุดกึ่งกลางของใบเสมา ตรงกลางแผํนมีภาพสลักนูนต่ํารปูบุคคลไมํชัดเจนนัก ภาพ

บุคคลยกมือขวาขึ้นกระทําปาง วติรรกะ ประทับนั่งบนบัลลังก๑นาคเจ็ดเศยีรใต๎ต๎นไม๎ถัดลงมามีภาพ

บุคคลนั่งอยูํทางด๎านขวา ขอบมีรํองโดยรอบ ฐานสลักเป็นรูปเกสรบัว และบัวหงาย ใบเสมาแผํนนีม้ี

ขนาดสูง 1.87 เซนติเมตร กว๎าง 70 เซนติเมตร หนา 16 เซนติเมตร เก็บรักษาไว๎ทีว่ัดโพธิ์ชัยเสมา

ราม 
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 จากองค๑ประกอบของภาพสลักตีความได๎วํา เป็นตอนที่พระพุทธเจ๎าเสด็จเสวยวิมุตสุขยังรํมไม๎

จิก ซึ่งตั้งอยูํทิศอาคเนย๑ของต๎นมหาโพธิ์ บังเอญิวันนั้นมีฝนตกร่ําๆ อยูํไมขําดสายตลอดเวลาเจ็ดวัน 

พญามุจลนิทร๑นาคราช ออกมาจากพิภพได๎แผํพังพานใหญํปกคลุมเบือ้งบนเหมอืนกั้นด๎วยเศวตฉัตร

ถวายพระพุทธเจ๎า ด๎วยประสงค๑จะมิใหฝ๎นและลมหนาวสาดต๎องพระวรกาย (พระธรรมโกศาจารย๑ อนุ

จารีเถระ, 2505, 14 – 15) 

ใบเสมาแผ่นที่ 2 

 

ลักษณะรูปทรงเปน็แผนํหิน สวํนลาํงสอบเขา๎และมีรอยแตกเล็กน๎อย สํวนบนผายออก สํวน

ปลายสอบเขา๎มาบรรจกุันที่จุดกึ่งกลางของใบเสมา ตรงกลางแผํนมีภาพสลักเลาํเรื่องจากบนสุดมีภาพ

บุคคล นั่งในลักษณะหอ๎ยเท๎า เบือ้งหลังมีลักษณะคลา๎ยปราสาท ถัดลงมามีภาพบุคคลจํานวนสี่คน 

ดา๎นขวามีสองคน นั่งอยูํในทํามหาราชลีลาและทรงเครื่องอยํางกษัตรยิ๑ ฉากหลังมีพัดโบก ด๎านซ๎ายมี

ภาพบุคคลเป็นสตรีจาํนวนสองคน คนที่นั่งอยูดํา๎นหน๎าโน๎มศรีษะสยายผมไปยังเท๎าของบุคคลที่นั่งห๎อย

เท๎า ถัดไปมีบุคคลเป็นสตรีกําลังอ๎ุมเด็ก และเด็กชีม้ือมาทางบุคคลทีน่ั่งห๎อยเท๎าอยูํขา๎งบน ถัดลงมา

ลาํงสุดมีภาพบุคคลจํานวนสี่คนถืออาวุธแอบอยูํบนสิ่งกํอสร๎างลักษณะคลา๎ยกําแพง ภาพสลักบนใบ

เสมานีม้ีลักษณะองค๑ประกอบของภาพใกลเ๎คียงกับโครงเรื่อง “ชินมหานิทานกถา สํวนที่สาม คือ สันติ

เกนิทาน หมายถึง นิทานระยะกาลใกล๎” ฉบับภาษาบาลี ซึ่งเป็นเรื่อง พุทธประวัติตอนต๎น เมือ่พจิารณา

รูปแบบทางศิลปกรรมจากสํวนตํางๆ ในภาพสลัก โดยเฉพาะพระพตัรของบุคคลทั้งหมด ในภาพลักษณ๑

คํอนข๎างกลม พระโขนงตํอเป็นปีกกา พระเนตรโปน พระนาสกิแบน และพระโอษฐ๑แบะ ตลอดจนการทํา

เครื่องประดับบนศีรษะ มีลักษณะเป็นใบไหม๎สามเหลี่ยมซ๎อนกันเป็นพุํมแหลมแบบชฎามงกฎุ การนุํงผ๎า

โสรํงคาดกฏิสูตร (คาดเข็มขัด) และชักชายผ๎าออกเป็นกรวย ทําให๎กําหนดไดว๎ําใบเสมาแผํนนีจ้ัดเป็นรูป
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กรวย ทําให๎กําหนดไดว๎ําใบเสมาแผํนนีจ้ัดเป็นศิลปะแบบทวารวดี ซึ่งมีอายุอยูํในชํวงกลางพทุธศตวรรษ

ที่ 14 – 15 ใบเสมาแผํนนีเ้ป็นโบราณวัตถทุีส่ําคัญและมคีวามสวยงามเป็นเลิศ อีกทัง้ยังแสดงถึงคติ

ความเชื่อ ลักษณะการแตํงกาย และลักษณะรปูแบบของส่ิงกํอสร๎างในอดีตอกีด๎วย และอาจกลําวได๎วํา

ลักษณะเฉพาะเป็นศิลปะแบบทวารวดใีนท๎องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยอยํางแท๎จริง 

ใบเสมาแผํนนีม้ีขนาดสูง 200 เซนติเมตร กวา๎ง 83 เซนติเมตร หนา 23 เซนติเมตร เก็บรกัษาและจัด

แสดงไว๎ที่พพิิธภัณฑสถานแหํงชาติ จังหวัดขอนแกํน  ภาพนีจ้ําลองมาไว๎ที่วัดโพธิ์ชัยเสมาราม 

 จากลักษณะองค๑ประกอบของภาพสลักตีความได๎วํา เป็นเรื่องราวในพุทธประวัติตอนพิมพา

พิลาป ซึ่งเป็นตอนที่พระสัมมาพุทธเจ๎าเสด็จมายังกรุงกบิลพัสด๑ เพื่อทรงโปรดพระนางยโสธรา (พิมพา) 

พร๎อมดว๎ยพระเจา๎สุทโธทนะ พระราชบิดา และพระราทูล ผูเ๎ป็นโอรส พระพุทธองค๑ประทับนัง่บน

บัลลังก๑ห๎อยพระบาท ทั้งสองข๎างแตะพื้นแบบประสัมพปาทาสนะ พระนางยโสธราทรงสยายพระเกศา

ลงเช็ดพระบาทของพระพุทธองค๑ อันเป็นการแสดงความเคารพอยํางสูงยิ่ง ดังกลําวไว๎ในจินตกวีนพินธ๑

ของ P.Bigandet (1914, 178) กลําวไว๎ในหนังสอื เรื่อง “พระราชประวัติ หรือตํานานโคตะมะ 

พระพุทธเจ๎าของชาวพมาํ” ตอนหนึ่งที่วํา 

 ขณะที่พระพทุธเจา๎เสด็จสูกํรุงกบิลพัสด๑ พระนางยโสธราชายา ไมํปรารถนาที่จะมาเฝูาพระ

พุทธองค๑ พระพทุธเจา๎จึงเสด็จไปยังวังที่ประทบัของพระนาง พร๎อมด๎วยพระราชบิดา ยังไมํทันที่

พระองค๑จะประทับนั่ง พระนางก็ทอด พระองค๑ลงซบพระนลาฏ แทบพระบาท พระหัตถ๑จับที่ข๎อพระ

บาทของพระองค๑ 

ใบเสมาแผ่นท่ี 3  

 ลักษณะรูปทรง เป็นแผนํหิน สวํนลาํงและสํวนบนขนานกนั ปลายสอบเขา๎มาบรรจบกนัที่จุด

กึ่งกลางของใบเสมา ตรงกลางแผํนมีภาพสลักนูนต่ํา เป็นเรื่องราวรปูบุคคลสองคน บุคคลด๎านขวาอยูํ

ในทํายืนมือขวายกขึน้ มาในระดับอกกระทําปางวิตรรกะ มือซ๎ายถือวัตถุส่ิงหนึ่ง ลักษณะเป็นก๎อนกลม

ไว๎ในระดับอก ที่ศีรษะของบุคคลผูน๎ั้นมีก๎อนกลมนูนกลางศีรษะและมีวงกลมรอบศีรษะ บุคคลดา๎น

ซ๎ายมืออยูํในทําพนมมอื ขอบมีรํองโดยรอบ สํวนฐานมรีูปเกสรบัวและบัวหงาย ใบเสมาแผํนนี้มขีนาด 

สูง 152 เซนติเมตร กว๎าง 75 เซนติเมตร หนา 19 เซนติเมตร เก็บรักษาและจัดแสดงไว๎ที่พพิิธภัณฑ๑

สถานแหํงชาติ จังหวัดขอนแกํน 

 จากองค๑ประกอบของภาพสลักตีความได๎วําเป็นเรื่องราวในพุทธประวตัิ ตอนที่ คนเฝาูสวนชือ่

คันฑะ เห็นมะมํวงทวายออกลูกกําลังสุก จงึไดส๎อยมะมํวงลงมา เพื่อที่จะนําไปถวายพระราชาก็คงจะ

ได๎รับรางวัลไมํเกิน 16 กหาปานะ แตํถา๎เรานอ๎มถวายองค๑พระสัมมาสัมพุทธเจา๎แลว๎ จะเป็นมหากุศล

สงํผลใหป๎ระโยชน๑สุขแกํเราโดยสิน้กาลนาน เมื่อนายคันฑะดําริเชํนนี ้แลว๎จึงน๎อมถวายผลมะมํวงสุกนั้น

แกํพระสัมมาสัมพุทธเจ๎า (พระธรรมโกศาจารย๑ อนุจารีเถระ, 2505, 113) 
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ใบเสมาแผ่นที่ 4 

 ลักษณะรูปทรง เป็นแผนํหินสวํนลํางและสํวนฐานหักหายไป สํวนบนผายออกเล็กน๎อย สวํน

ปลายสอบ เข๎ามาบรรจบกันที่จุดกึ่งกลางของใบเสมา ตรงกลางแผํนมีภาพสลักนูนต่ําเป็นเรือ่งราว 

ดา๎นขวามีภาพบคุคลประทับนั่ง มอืขวายกขึน้ระดับอกแสดงปางวิตรรกะ มือซ๎ายวางทีต่ัก ด๎านขวามี

ภาพบุคคลนั่งยกเขาํขวา  เหนือศรีษะ เป็นลายพันธุ๑พฤกษา ขอบมีรํองโดยรอบ ใบเสมาแผํนนี้มขีนาดสูง 

152 เซนติเมตร กว๎าง 75 เซนติเมตร หนา 19 เซนติเมตร ป๓จจุบนัเก็บรักษาและจัดแสดงไว๎ที่

พิพิธภัณฑ๑สถานแหงํชาติ จังหวัดขอนแกํน 

 จากองค๑ประกอบของภาพสลักตีความได๎วําเป็นตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ๎าทรงแสดงธรรม

แกํกษัตริย๑องค๑หนึ่ง (ประยูร อุลุชาฏะ) 

ใบเสมาแผ่นที่ 5 

 ลักษณะรูปทรง เป็นแผนํหิน สวํนลาํงสอบเขา๎ สวํนบนผายออก สํวนปลายและสวํนฐานหัก

หายไป ตรงกลางแผํนมีภาพสลักนูนต่ําเป็นเรือ่งราว รูปบคุคลยนืยกมือทั้งสองข๎างขึ้นมาระดับอก ขอบ

มีรํองโดยรอบ ใบเสมาแผํนนี้มขีนาด สูง 136 เซนติเมตร กว๎าง 78 เซนติเมตร หนา 22 เซนติเมตร 

 จากองค๑ประกอบของภาพตีความได๎วํา เป็นตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ๎าทรงประทับยนื เพื่อ

แสดงธรรม 

ใบเสมาแผ่นที่ 6 

 ลักษณะรูปทรง เป็นแผนํหิน สวํนลาํงและสํวนบนขนานกนั สวํนปลายหักหายไป ตรงกลาง

แผํนมีภาพ สลักนูนต่ําเป็นเรื่องราว รปูบุคคลสองคน บุคคลด๎านซ๎ายมือประทับนั่งบนแทํน ยกมือขวา

ขึน้ระดับอกกระทําปางวิตรรกะ ฉากหลังเป็นต๎นไม๎ ถัดลงมามีบุคคลนั่งมือกอดประสานกันอยูํระดับอก 

แหงนหน๎ามองบุคคลทีท่ี่นั่งอยูํข๎างบน ขอบมีรอํงโดยรอบ สํวนฐานมีรูปบัวหงาย เก็บรักษาและจัดแสดง

ไว๎ที่พพิิธภัณฑ๑สถานแหงํชาติ จังหวัดขอนแกํน 

 จากองค๑ประกอบของภาพสลักดังกลาํว ตีความได๎วํา เป็นตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ๎าทรง

แสดงธรรม แกํบุคคลผูห๎นึ่ง 

ใบเสมาแผ่นที่ 7 

 ลักษณะรูปทรง เป็นแผนํหิน สวํนลาํงและสํวนบนขนานกนั สวํนปลายสอบเขา๎มาบรรจบกัน ที่

จุดก่ึงกลางของใบเสมา ตรงกลางแผํนมีภาพสลักนูนต่ําเป็นเรื่องราว รูปบุคคลสองคน บุคคลดา๎นซ๎าย

ประทับยืนยกมือ ทั้งสองข๎างขึ้นมาระดับอกกระทําปางวิตรรกะ บนศีรษะของบุคคล ผู๎นีม้ีกอ๎นกลมนูน

ขึน้กลางศีรษะ และมีวงกลมรัศมี เป็นแฉกคลา๎ยกับใบไม๎รอบศีรษะ ฉากหลังเป็นต๎นไม ๎ขอบทําเป็นรํอง

โดยรอบ สํวนฐานมีรูปเกสรบัวและบัวหงาย ใบเสมาแผํนนีม้ีขนาด สูง 163 เซนติเมตร กวา๎ง 84 

เซนติเมตร หนา 26 เซนติเมตร เก็บรักษาและจัดแสดงไว๎ที่พพิิธภัณฑ๑สถานแหํงชาติ จังหวัดขอนแกํน 
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 จากองค๑กรประกอบของภาพตีความได๎วํา เป็นตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ๎าทรงเสด็จกลับจาก

การลอยถาดเสี่ยงทาย ในระหวํางทางได๎พบกบัโสตถิพราหมณ๑ โสตถิพราหมณ๑เกิดความเล่ือมใส ได๎

น๎อมถวายหญ๎าคาจํานวนแปดกํา แกํพระสัมมาสัมพุทธเจ๎า เพื่อใช๎ปูเป็นอาสนะ ดังความวํา 

 ในกาลนั้นมีพราหมณ๑ผูห๎นึ่งชื่อโสตถิพราหมณ๑ไดน๎ําหญ๎าคาแปดกําน๎อมถวายแกํพระสัมมาสัม

พุทธเจ๎า ในระหวํางมรรคาที่เสด็จผําน พระสมัมาสัมพุทธเจ๎าทรงรับหญ๎าคาแปดกํานั้น แลว๎จึงเสด็จไป

ถึงที่ใกล๎โพธิพฤกษ๑มหาสถาน แลว๎เสด็จคมนาการกระทําประทักษณิุมนินทรสัตถพฤกษ๑ สิน้คติวาระ

กําหนดแลว๎เสด็จไปทักษิณภาคแหํงกฤกษ๑โพธิ ์ผันพระพักตร๑ไปทางอดุร แลว๎ประทับยนืทรงจินตนาการ

ปรารถนา เพื่อจะทอดหญ๎าแปดกํานันเป็นรัตนบัลลังก๑ (สมเด็จพระมหาสมณเจา๎ กรมพระยาปรมานุชติ

ชิโนรส,2526,127) 

ใบเสมาแผ่นที่ 8 

 ลักษณะรูปทรง เป็นแผนํหิน สวํนลาํงและสํวนบนขนานกนั สวํนปลายสอบเขา๎มาบรรจบกันที ่

จุดก่ึงกลางของใบเสมา ตรงกลางแผํนมีภาพสลักนูนต่ําเป็นเรื่องราว รูปบุคคลในทํานั่งบนบลัลังก๑นาค

หา๎เศียรใต๎ต๎นไม๎ ถัดลงมามีภาพบุคคลสองคน บุคคลที่อยูํด๎านขวานั่งพนมมือ บุคคลที่อยูํด๎านซ๎ายอยูํใน

ทํานั่ง แขนซ๎ายที่ตน๎ขาซ๎าย แขนขวาวางทีต่ัก ขอบทําเป็นรํองโดยรอบ ฐานเป็นรูปเกสร และบัวหงาย 

ใบเสมาแผํนนีม้ีขนาด สูง 167 เซนติเมตร หนา 25 เซนติเมตร เกบ็รักษาและจัดแสดงไว๎ที่พพิิธภัณฑ๑

สถานแหํงชาติ จังหวัดขอนแกํน 

 จากองค๑ประกอบของภาพสลักตีความได๎วํา เป็นตอนที่พญานาคมุจลนิทร๑แผํพังพานปกคลุม

เบื้องบนถวาย พระสัมมาสัมพุทธเจา๎ เพื่อมใิห๎ฝนและลมหนาวสาดต๎องพระวรกาย 

ใบเสมาแผ่นที่ 9 

 ลักษณะรูปทรง เป็นแผนํหินสวํนลํางและสํวนบนขนานกนั สวํยปลายสอบเขา๎มาบรรจบกันที่

จุดก่ึงกลาง ของใบเสมา สํวนลํางหักหายไป ตรงกลางแผํนมีภาพสลักนูนต่ําเป็นเรื่องราว เปน็ภาพ

บุคคลประทับยนืบนแทนํปูดว๎ยอาสนะ มอืขวายกขึ้นระดับอกกระทําปางวิตรรกะ บุคคลด๎านซ๎ายมือ 

ทรงเครื่องอยํางเทพ  มอืขวาถอืวัตถุทรงกลมสิ่งหนึ่งยกไว๎ระดับไหลํ ขอบทําเป็นรํองโดยรอบ ใบเสมา

แผํนนี้มขีนดสูง 96 เซนติเมตร กว๎าง 73 เซนติเมตร หนา 21 เซนติเมตร เก็บรักษาและจดัแสดงไว๎ที่

พิพิธภัณฑ๑สถานแหงํชาติ จังหวัดขอนแกํน 

 จากองค๑ประกอบของภาพสลักตีความไว๎วํา เปน็ตอนที่ทา๎วเทวราช (พระอนิทร๑) ทรงดําริวํา

พระสัมมาสัมพุทธเจ๎ายงัไมเํสวยพระกระยาหารเลยตั้งแตํตรัสรู๎แล๎วจงึวิมุตสุขยูํถึงเจ็ดสัปดาห๑ รวมเวลา

ได๎ 49 วัน สมควรจะเสวยพระกระยาหารบ๎างแล๎ว จงึได๎นําผลสมออันเป็นทิพย๑โอสถมาถวายให๎ทรง

เสวย พระสัมมาสัมพุทธเจ๎าทรงรับ และเสวยผลสมอนั้นตามเทวประสงค๑ (พระธรรมโกศาจารย๑ อนุจารี

เถระ 2505,44) 
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ใบเสมาแผ่นที่ 10 

 เป็นแผํนหิน สํวนปลายสอบเขา๎มาบรรจบกันทีจุ่ดก่ึงกลางของใบเสมา ตรงกลางแผํนมีภาพ

สลัก  นูนต่ําเป็นเรื่องราว มีภาพบุคคลจํานวนสี่คน จากด๎านซ๎ายสุดเป็นภาพบคุคลประทับนัง่บนแทนํปู

ดว๎ยอาสนะ มอืขวายกขึน้ระดับอกกระทําปางวิตรรกะ เหนือศรีษะเปน็รูปเครื่องสูงของกษัตริย๑ ด๎านขวา

มีภาพบุคคลทรงเครื่อง อยํางกษัตริย๑ประทบันัง่ในทํามหาราชลีลา ด๎านหลังมบีุคคลสองคนนัง่พนมมือ 

ใบเสมานีม้ีขนาดสูง 107 เซนติเมตร กว๎าง 73 เซนติเมตร หนา 23 เซนติเมตร เก็บรักษาและจัด

แสดงไว๎ที่พพิิธภัณฑ๑สถานแหงํชาติ จังหวัดขอนแกํน 

 องค๑ประกอบของภาพสลักดังกลําวตีความไวว๎ํา พระสัมมาสัมพุทธเจ๎าทรงแสดงธรรมแกํ 

พระเจา๎พิมพิสาร พร๎อมทั้งข๎าราชบริพารที่มาเข๎าเฝูาพระสัมมาสัมพุทธเจ๎า 

ใบเสมาแผ่นที่ 11 

 ลักษณะรูปทรงเปน็แผนํหิน สวํนลาํงสอบเขา๎ สวํนบนผายออก สํวนปลายสอบเขา๎มาบรรจบ

กันที่จุดกึ่งกลางของใบเสมา ตรงกลางแผํนมีภาพสลักนูนต่ําเป็นเรื่องราว ภาพบคุคลจํานวนสองคน 

บุคคลด๎านซ๎ายประทบัยืน ยกมือสองข๎างขึ้นมาระดับอก ที่ศีรษะมีกอ๎นกลมนูนขึน้มาตรงกลางศีรษะ 

รอบศีรษะมวีงกลมเป็นรัศมีล๎อมรอบ บุคคลด๎านขวานั่งชันเขําถอืวัตถุอยํางหนึ่งพาดไว๎บนบาํและโค๎ง

ยาวขึ้นเหนือศรีษะ ฉากหลังมีต๎นไมส๎องต๎น ขอบทําเป็นรํองโดยรอบ ฐานฝ๓งลึกในพืน้คอนกรีตไมํ

สามารถทราบรายละเอียด ใบเสมาแผํนนีม้ีขนาด สูง 105 เซนติเมตร กว๎าง 85 เซนติเมตร หนา 26 

เซนติเมตร ป๓จจุบันอยูทํี่ศาลหลักเมืองจังหวัดกาฬสนิธุ๑ 

 จากองค๑ประกอบของภาพตีความได๎วํา เป็นตอนที่โสตถพิราหมณ๑ ถวายหญ๎าคาแปดกําแกํ

พระสัมมาสัมพุทธเจ๎า เพื่อใช๎ปูเป็นอาสนะ 

ใบเสมาแผ่นที่ 12 

 ลักษณะรูปทรงเปน็แผนํหินหักเฉียงตรงกลางแผํน ทํอนบนหักหายไป สวํนที่เหลอืตรงกลาง

แผํน มีภาพสลักนูนต่ํารูปบุคคลจํานวนสามคน เป็นสตรียืนเรยีงกัน บุคคลแรกเป็นสตรียืนยกมือข๎าง

ขวาขึ้นระดับศรีษะ คลา๎ยนิ้วมือยึดส่ิงใดส่ิงหนึ่งไว๎ มือซ๎ายยกขึ้นมาระดับอก สวมภูษาและมเีข็มขัดรัด

หยํอนลงมาระดับต่ําใตส๎ะดือ ถัดไปมีภาพบุคคลสองคนเป็นสตรียืนกอดอก คนหนึ่งสํวนศรีษะหัก

หายไป อกีคนหนึ่งหันหน๎ามาทางสตรทีี่อยูํข๎างหน๎า ใบเสมาแผํนนีม้ีขนาดสูง 12 เซนติเมตร กว๎าง 75 

เซนติเมตร หนา 24 เซนติเมตร ป๓จจบุันป๓กอยูํรอบบริเวณองค๑พระธาตุยาคู 

 จากลักษณะองค๑ประกอบของภาพมีความสัมพันธ๑กับพุทธประวตัิตอนประสูติ เป็นภาพพระ

นางสิริมหามายา ทรงมีพระประสูติกาล เจา๎ชายสทิธัตถะที่สวนลุมพนิี รวมทั้งมนีางสนม กาํนัล หรือ

อาจเป็นเทพดามาคอยรับกุมารน๎อย ที่จะเป็นบรมศาสดาในอนาคต ดังความในปฐมสมโพธิ์วํา 

 พระมารดาเสด็จสถิตประดษิฐาน เสด็จยืนเป็นอิริยาบทอันงาม ไมนํั่งไมํนอนเหมือนสตรีที่จะ

คลอดบุตรอื่นๆ เสด็จทรงยืนอยูํพระโพธสิัตว๑บริสุทธิ์ อันเสมหะ โลหติ มวก แลครรภ๑มลทินอนัใด
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อันหนึ่งมไิด๎พัวพันแปดเปื้อนดว๎ยสิ่งไมสํะอาด เสด็จประสูติจากพระครรภ๑แล๎วมิทนัจะไดถ๎ึงพืน้ มีเทพย

ดาส่ีองค๑มารับกํอนแล๎วแสดงไว๎เบือ้งหน๎า พระมารดา (สมเด็จพระมหาสมณเจ๎ากรมพระยาปรมานชุิต

ชิโนรส 2533 13-15) 

ใบเสมาแผ่นที่ 13 

 

ลักษณะรูปทรง เป็นแผนํหิน สวํนปลายโค๎งมน ขอบลบเหลี่ยม ตรงกลางแผํนมีภาพสลักนูนต่ํา

รูปบุคคล นั่งขัดสมาธิ มือซ๎ายวางที่เขําซา๎ย มอืขวายกขึน้ระดับองกระทําปางวิตรรกะศีรษะมีกอ๎นกลม

นู๎นขึ้นกลางศีรษะ ประทับนั่งใต๎ตน๎ไม๎ซึ่งมองเห็นอยํางเลือนลาง  ถัดลงมามีรูปบุคคลเป็นสตรีอยูํในทํา

นั่ง มือยกวัตถุสิ่งหนึ่งไว๎ ข๎างหน๎ามีส่ิงหนึ่งของรูปวงกลมวางอยูํมีลักษณะคลา๎ยถาด ใบเสมาแผํนนี้มี

ขนาด สูง 124 เซนติเมตร กว๎าง 78 เซนติเมตร หนา 23 เซนติเมตร ป๓จจุบนัป๓กอยูํรอบองค๑พระธาตุ

ยาค ู

 จากองค๑ประกอบของภาพมีความสัมพนัธ๑กับเรื่องราวในพุทธประวตัิ ตอนนางสุชาดา นําข๎าว

มธุปายาสมาถวาย แกพํระพุทธเจ๎า นางสุชาดาเป็นธิดาของคหบด ีในตําบลอุลุเวลาเสนานิคม ไดท๎ําพิธี

บวงสรวงเทพารักษ๑ ณ ควงไมน๎ิโครธพฤกษ๑และตั้งปณิธานวํา ขอให๎นางได๎สามีที่ดี มีสกุลเสมอกัน กับ

ขอให๎ได๎บุตรคนแรกเปน็ชาย ตํอมานางได๎สามี และบุตรสมปรารถนา นางจึงคิดจะหุงขา๎วมธุปายาสไป

บูชาเทพารักษ๑ตามที่บนบานเอาไว๎ นางจึงส่ังให๎นางปุณทาส ีคนใชท๎ีส่นิทใหไ๎ปทําความสะอาดที่ต๎นไม๎

นโิครธพฤกษ๑นั้น  นางปุณทาสีไดเ๎ห็นพระพุทธเจ๎าประทับนั่ง ณ รํมไมน๎ั้น นางคิดวําเป็นเทพเจา๎ลงมา

จากต๎นไม๎จงึกลับมาเลําให๎นางสุชาดาฟ๓ง นางสุชาดาจงึได๎นําข๎าวมธุปายาสถวายแกํพระพทุธเจา๎ (พระ

ธรรมโกศาจารย๑ อนุจารีเถระ มปป.25-28)      
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ใบเสมาทีม่ีเรื่องราวนอกเหนือจากชาดก และพุทธประวัติ 

 ใบเสมาประเภทมีภาพสลักเลําเรื่อง ที่พบบริเวณเมอืงฟาูแดดสงยาง สํวนใหญํเป็นภาพสลัก

เลําเรื่องเก่ียวกับชาดก และพุทธประวัติ แตํทั้งนี้พบวํามีใบเสมาแผํนหนึ่งที่มีภาพสลักเลาํเรื่องแตกตําง

ไปจากใบเสมาแผํนอื่นๆ กลําวคือเป็นใบเสมาที่มิใชํเรื่องราวเก่ียวกับชาดกและพุทธประวัติ แตํเป็นภาพ

สลักที่เกี่ยวเนื่องกับคติความเชื่ออื่น ซึ่งพบวํามีจํานวน 1 แผนํ ดังนี้ 

ใบเสมาแผ่นที่ 1 

 ลักษณะรูปทรง เป็นแผนํหินสวํนลาํงและสํวนฐานหักหายไป สํวนปลายสอบเขา๎มาบรรจบกัน 

ที่จุดก่ึงกลาง ในมอืถอืดอกบัวช๎างละดอก มีรูปช๎างสองเชือกขนาบช๎าง เหนือรูปช๎างขึ้นไปเป็นสันนูนจด

ปลาย ขอบเป็นรํองโดยรอบ ใบเสมาแผํนนีม้ีขนาด สูง 120 เซนติเมตร กว๎าง 68 เซนติเมตร หนา 17 

เซนติเมตร เก็บรักษาและจัดแสดงไว๎ที่พพิิธภัณฑ๑สถานแหงํชาติ จังหวัดขอนแกํน 

 จากองค๑ประกอบของภาพ ประกอบด๎วยรปูเทพีประทบันั่งอยูํบนจุดกึ่งกลางของภาพ มชี๎าง

สองเชอืกขนาบข๎าง เทพีทั้งซา๎ยและขวาฐานตอนลาํงสันนิษฐานวํานําจะเป็นฐานบวัหงาย ซึ่งหักชํารุด

เสียหายไป ฉากหลังของภาพสลัก เป็นลายพันธุ๑พฤกษา มีลักษณะเป็นวงโค๎งเล็กใหญตํํอกันโดยตลอด 

ซึ่งรายละเอยีดของภาพเทพีและช๎างทั้งสองเชือกมีดังนี้ 

 1. เทพี  หรือ เทพสตรี ที่ปรากฏอยูํจุดกึ่งกลางของภาพที่ลักษณะพระพักตร๑คํอนข๎างกลม 

พระเนตรคํอนข๎างโปน พระโขนงตํอเป็นปีกกา พระโอษฐ๑คํอนขา๎งแบะ มีวงโค๎งประภามณฑลอยูํ

เบื้องหลังของศรีษะ    บนศีรษะมีเครื่องประดับ เป็นรูปมงกุฎ ซึ่งมีลักษณะเป็นพุํมแหลมคลา๎ยใบไม๎

สามเหล่ียมซ๎อนกันขึน้ไปใสํกุณฑล (ตํางหู) ทรงกลม พระศอ มีรํองรอยวําสลักเป็นสร๎อยเอกาวลี 

(สายสร๎อยเส๎นเดยีว) ยกพระพักตร๑ทั้งสองข๎างในระดับพระอุระ พระหัตถ๑แตํละขา๎งถอืดอกบัวข๎างละ

ดอก เนื่องจากภาพสลักตอนลาํงชํารุดหักเสยีหายไป จึงไมํอาจทราบได๎วําประทับนั่งในลักษณะใด แตํ

จากลักษณะของภาพนําจะประทบันั่งแบบขัดสมาธิ 

 2. ช้าง ช๎างที่ปรากฏในภาพมีสองเชือก ยนืขนาบข๎างซ๎ายและขวาของเทพี ช๎างทั้งสองเชือกใช๎

งวงจับหม๎อน้ํา ชูขึ้นเหนือศีรษะของเทพี แสดงอาการคลา๎ยกับเทหมอ๎น้ําลงบนรํางของเทพีที่ประทบันั่ง

อยูํตรงกลาง ลักษณะองค๑ของภาพที่สําคัญคอืม ีเทพี หรือเทพสตรี ประทับอยูตํรงกลางมีช๎างใช๎งวงจับ

หม๎อน้ํายืนขนาบอยูํสองข๎างของเทพีและเทพีนั้นถอืดอกบัวอยูํด๎วย ซึ่งลักษณะองค๑ประกอบของภาพ

สลักนี้นิยม เรียกกันวํา “คช – ลักษมี หรือ อภิเษก – ลักษมี” นอกจากนั้นในบางแหํงยังมีคําเรยีกอื่นๆ 

เชํน อภิเษกพระศรีสุข พระนางศรีลักษมี ซึ่งใหเ๎ป็นที่เข๎าใจวํา “ศรี หรือ ลักษมี” ไมํได๎มคีวามหมาย

เฉพาะถึง พระนางลักษมี พระชายาของพระนารายณ๑ในศาสนาพราหมณ๑เทํานั้น แตํยังมีความหมายไป

ในลีกษณะอื่นอีกด๎วย แตํอยํางไรก็ตามลักษณะการจัดวางองค๑ประกอบของภาพเป็นลักษณะเฉพาะที่

ไมเํคยเปลี่ยนแปลง ซึ่งลักษณะการจัดภาพแบบนีเ้ป็นการจัดแบบสมดุล ซ๎ายขวาเทํากัน (Balance) ซึ่ง

เป็นคุณสมบัติทีศ่ิลปะยคุโบราณโดยทั่วไปนยิมทํากันอยํางแพรํหลาย 
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 คติจากสัญลักษณ๑ที่ปรากฏในภาพสลัก เพื่อเป็นการสร๎างความเข๎าใจถึงที่มาของแนวคิด

เก่ียวกับคติเรื่อง “คช – ลักษมี” สมชาติ มณีโชติ (2529, 282 – 296)  ได๎ให๎ความเห็นวํานําจะมี

เหตุผลที่แสดงใหเ๎ห็นวํามนุษย๑เราได๎มองเห็นความสําคัญที่มอีทิธิพลตํอการดํารงชีวติของมนุษย๑ในสมัย

โบราณอยํางแท๎จริง เป็นอิทธิพลที่มีความสําคญัตํอจินตนาการของมนุษย๑ทีป่รากฏออกมาในรูปแบบ

ของคติความเชื่อและรปูแบบทางศิลปกรรม ส่ิงเหลํานี้ไดก๎ลายเป็นหลักฐานทางประวตัิศาสตร๑

โบราณคดี และวัฒนธรรมของมนุษย๑ในสมัยโบราณได๎อีกประการหนึ่งดว๎ย 

 ต๎นกําเนิดของการบูชาเทพสตรี หรอื เทพี การบูชาดอกบัว และการเคารพบชูาช๎าง นั้น จาก

ผลการขุดค๎นทางโบราณคดใีนประเทศอินเดยี และในบริเวณภาคตะวันตกเฉยีงเหนือของอินเดีย ซึ่งรวม

เรียกวํา “อารยธรรมลุํมแมํน้ําสนิธุ” ซึ่งเป็นโบราณมีอายุราว 3000 ปี กอํนคริสศตวรรษ ซึง่จัดไดว๎ํา

เป็นแหลํงอารยธรรมที่เกําแกํแหํงหนึ่งของโลก ได๎พบหลักฐานทางโบราณคดหีลายประการในจํานวน

นั้นได๎พบตราประทบั (Seal) จํานวนมาก ซึ่งสันนิษฐานวํานาํจะใช๎เป็นตราประทบัหรือเครื่องราง โดยทํา

แผํนดนิเผาทรงสี่เหล่ียมมีลวดลาย ปรากฏบนตราประทับหลายแบบ มีทั้งรูปบคุคล ชาย หญงิ ต๎นไม ๎

ลวดลายพันธุ๑พฤกษา และรูปสัตว๑ตาํงๆ โดยเฉพาะรูปสัตว๑นั้นมีหลายชนิดรวมทั้งรูปช๎างด๎วย อกีทั้งได๎

พบประติมากรรมรูปสตรี โดยทําเป็นรูปสตรีเปลือยกายทํอนบนมองเห็นทรวงอกมีเครื่องประดับ

ประกอบ จากการที่ได๎พบตราประทับ และประติมากรรมรูปสตรนีั้นไดน๎ําสูคํวามกระจํางในการศึกษา

เก่ียวกับคติความเชื่อของผูค๎นในชุมชนโบราณลุมํแมํน้ําสินธุ แม๎วําจะยังไมํทราบความหมายและ

รายละเอียดที่แนํนอน แตํก็ทําใหท๎ราบวํา คติเก่ียวกับการเคารพบูชาสตรี พันธุ๑ไม๎ และสัตว๑บางชนิด 

เฉพาะช๎าง ไดม๎ีมาแล๎วตั้งแตํอารยธรรมลุํมแมนํ้ําสนิธุ ดังนั้นจึงอาจกลําวได๎วํา พื้นฐานของคติความเชื่อ

ในเรื่อง เทพี ดอกบัว และช๎าง เกี่ยวข๎องอยูํด๎วยหลายเรื่อง ภายหลังเมื่อมียุคลัทธศิาสนาเกดิขึน้ ความ

เชื่อเหลาํนีไ้ด๎ถูกผสมผสานเข๎าเป็นสวํนหนึ่งของศาสนาด๎วย จนกระทั่งความคิดนีไ้ด๎แพรํขยายเข๎ามาใน

บริเวณเอเชียตะวนัออกเฉียงใต๎ รวมทั้งประเทศไทยดว๎ย จากคติความเชื่อดังกลําวสามารถแยกออกได๎

ดังนี้ 

 1. คติเร่ืองเทพ ีหรอื เทพสตรี โดยทั่วไปจะปรากฏเป็นรปูสตรีที่มทีรวงอกขนาดใหญํ เอว

เล็ก และสะโพกผายใหญํ ความนิยมในการทํารูปเทพีในลักษณะเชํนนีม้ีปรากฏในชุมชนโบราณหลาย

แหํง เชํน รูปวนีัส วิลเลนดอรฟ ที่พบจากลํุมน้าํดานูบในประเทศออสเตรีย ในทางศิลปกรรมได๎จัดให๎

เป็นสัญลักษณ๑ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ๑ และความเป็นเทพแีหํงจักรวาล สวํนหลักฐานทาง

โบราณคดีของชุมชนยคุหินใหม ํซึ่งเป็นระยะที่มนุษย๑รู๎จักการเพาะปลูกเป็นครั้งแรกก็ได๎พบหลักฐานที่

แสดงวําชุมชนนั้นมีลัทธิเคารพเทพีกันมาแล๎ว ลัทธิความเชื่อนั้นเกี่ยวกับผลผลิตทางเกษตรกรรม โดย

เชื่อวําสตรีคือเพศที่สามารถอํานวยผลผลติและความอุดมสมบูรณ๑ใหแ๎กํพืชพันธุ๑ธัญญาหารได๎

เชํนเดยีวกับสตรีที่ทําหน๎าที่เป็นมารดาให๎กําเนิดทารกและเลี้ยงดูให๎เจริญเติบโตได๎ โดยความหมายนี้ 

เทพี จงึมีความสําคัญและมคีวามหมายมากยิ่งขึน้ด๎วย ซึ่งมีความหมายถึงผู๎ใหก๎ําเนิดและเลี้ยงดูสรรพ

สิ่งทั้งหลายในโลก ซึ่งสัญลักษณ๑ที่เป็นรูปเทพนีั้นได๎มผีู๎ใหค๎วามหมายไว๎มากมายหลายประการ เชํน เทพี
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แหํงความอุดมสมบูรณ๑ เทพีแหํงการสร๎างสรรค๑ เทพีแหํงรุํงอรุณ เทพขีองส่ิงมชีีวิต เทพีแหํงความ

ร่ํารวย เทพีแหํงความซือ่สัตย๑ และเทพีแหํงเกษตรกรรมพืชพนัธุ๑ ธัญญาหาร เป็นต๎น 

 2. คติเร่ืองช้าง ในประติมากรรม คช – ลักษมี มีรูปช๎างรวมอยูํด๎วย โดยช๎างมีหน๎าที่รดน้าํ

ให๎กับเทพีที่ประทับอยูตํรงกลางภาพช๎างไดม๎ีอิทธิพลสําคัญตํอจินตนาการของมนุษย๑ที่ไดป๎รากฏออกมา

ในรูปของคติความเชื่อ วรรณกรรมและศิลปกรรมตํางๆ ไดก๎ลําวถึงช๎างไว๎ทั้งทางโลกและทางธรรม ได๎

กลําวถึงคติเรื่องช๎างดังนี ้คือ คติเรื่องช๎างเกี่ยวกับการปกครองบา๎นเมอืง สมัยโบราณได๎ใช๎ชํางในการ

สงคราม กษัตรยิ๑จึงต๎องมีช๎างที่มีลักษณะดเีป็นพาหนะ เพื่อนํากองทพัออกทําสงคราม ดังนั้นช๎างดยีํอม

หมายถึงการขยายอาณาเขตบ๎านเมอืง และยังหมายถึง อํานาจของกษัตริย๑ผูป๎กครองบ๎านเมอืงด๎วย คติ

เรื่องช๎างแก๎ว หรือ “หัตถึรัตน๑” มีปรากฏในคัมภีร๑เกําของอินเดยีหลายฉบับ เชํน คัมภีร๑พระเวท รวมทั้ง

คัมภีร๑ในพุทธศาสนาอกีด๎วย โดยกลาํววํา ช๎างแก๎วประจาํองค๑จักรพรรดิ์เป็นช๎างที่มีกําลังมาก สามารถ

เอาชนะศัตรูได๎โดยงําย นอกจากนั้นยังมีคติเก่ียวกับช๎างกบัฝน คติโบราณเชื่อวํา ช๎างกับฝนมี

ความสัมพันธ๑กัน โดยเชื่อกันวํา เมื่อช๎างมีลักษณะดเีกิดขึน้ในบ๎านเมอืงใด บ๎านเมอืงนั้นก็จะเกิดฝนฟูา

ตกต๎องตามฤดูกาลมคีวามอุดมสมบูรณ๑ พืชพนัธุ๑ธัญญาหารอุดมสมบูรณ๑ สํงผลดีตํอการเกษตรกรรม

และการดํารงชีพดขีึน้ เชํนคตคิวามเชื่อทางพุทธศาสนาที่กลําวไว๎ในมหาเวสสันดรชาดก เป็นต๎น 

นอกจากนั้นคตคิวามเชือ่เรื่องช๎าง ที่มีความสัมพันธ๑กับฝน ซึ่งมีปรากฏในคัมภีร๑เกําโดยกําหนดใหช๎๎าง

ผูกพันกับเทพเจา๎ โดยเฉพาะพระอนิทร๑ที่มพีาหนะ เป็นช๎างเอราวัณ ซึ่งพระอินทร๑ ถอืเป็นเทพเจา๎แหงํ

เมฆฝนด๎วย ที่สําคัญอยํางหนึ่ง ที่งวงของช๎าง มีหมอ๎น้ําปรากฏอยูํในลักษณะใช๎งวงจับหม๎อน้ํา ซึ่งหม๎อ

น้ํานีห้มายถึง “หม๎อปูรณฆฏะ” มีความหมายถึง ความอุดมสมบูรณ๑ มีโชคลาภ เชํนเดยีวกัน 

 3.  คติเรื่องดอกบัว ในคตคิวามเชื่อมักมีดอกบัวเขา๎มาเกี่ยวข๎องเสมอ เชํนในภาพสลักเทพี

จะถอืดอกบัว นอกจากนั้นเทพีจะประทับนั่งบนฐานดอกบัวที่เรียกวํา “ป๓ทมอาสน๑” ดอกบัวในแงํของคติ

ความเชื่อ ดอกบัวได๎ผํานโคลนตมพ๎นมาเหนือพืน้น้ํา  แตํดอกบัวกลับไมเํปื้อนโคนตม คุณสมบัติข๎อนี้

มนุษย๑จึงชืน่ชมกับความงามของดอกบัว จนไดร๎ับยกยํองวําเป็นดอกไม๎ที่สวยที่สุดในบรรดาดอกไม๎

ทั้งหลาย ดอกบัวจึงได๎นํามาพรรณนาไว๎ในบทกวีตํางๆ ตลอดจนคัมภีร๑พระเวทก็กลําวถึงดอกบัวไว๎

เชํนกัน นอกจากนั้นในศาสนาพราหมณ๑ก็เชื่อวําเทพเจ๎าบางองค๑ไดถ๎อืกําเนิดจากดอกบัวดว๎ย การที่

มนุษย๑มคีวามผูกพนักับดอกบัวทั้งทางธรรมชาติและทางคติความเชื่อ จนถือวํา ดอกบัวได๎รับยกยํองวํา

เป็นตัวแทนของ ความดงีาม ความเจริญ เหมาะสําหรับเป็นเครื่องสักการะสิ่งศักด์ิสิทธิ์ ในเวลาตํอมา

ดอกบัวมีสํวนเกี่ยวข๎องกับพุทธศาสนาและเปน็สัญลักษณ๑ในทางมงคล ซึ่งสามารถกลําวไดด๎ังนี้คือ 

ดอกบัวเป็นสัญลักษณ๑แหํงความดใีช๎แทนสิ่งดีงามและใช๎เป็นเครื่องสักการะสิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่เคารพนับถือ

เป็นดอกไม๎ ที่คูํกับเทพ หรือเทพี คติตามคมัภีร๑ศาสนาโบราณเชื่อวํามีเทพเจา๎หรือเทพีไดถ๎อืกําเนิดจาก

ดอกบัวอยูํหลายองค๑ เชํน พระพรหม เป็นเทพเจา๎ที่เกดิจากดอกบัว จึงเรียกวํา ผู๎มอีาสนะเป็นดอกบัว 

ดว๎ยเหตุดังกลําว เราจึงได๎พบรูปเคารพตํางๆ มีดอกบัวเป็นฐานรองรบั เชํนเดียวกับพระพทุธรูปที่มีฐาน

ดอกบัว ที่เรียกวํา "ป๓ทมอาสน๑“ นอกจากนั้นยังเชื่อวํา พระลักษมี ชายาของพระนารายณ๑ถอืกําเนิดจาก
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ดอกบัว เชํนกัน พระลักษมี จึงทรงมีดอกบัวอยูํในพระหัตถ๑ ดอกบัวเป็นดอกไม๎คูํกษัตริย๑ และผู๎ทรง

เกียรติ ในภัมภรี๑มหาภารตะได๎กลําวถึงมงกุฎผู๎พชิิตในการสงคราม มงกุฎนี้ทําจากดอกบัว ซึ่งพระอนิทร๑

ทรงประทานให๎ ตํอมามงกุฎดอกบัวจึงกลายเป็นสัญลักษณ๑พิเศษของกษัตริย๑ และนอกจากนั้นดอกบัว

ยังหมายถึงความอุดมสมบูรณ๑ของดินที่มีอิทธิพลตํอความอุดมสมบูรณ๑ของพืชพันธุ๑ธัญญาหาร 

 จากลักษณะองค๑ประกอบของภาพสลักดังกลําวสามารถตีความออกไดเ๎ป็น 3 ประการ คือ 

ประการแรก อาจเป็นสัญลักษณ๑แทนการประสูติ (การเกดิ) ของสรรพสิ่ง ประการที่สอง เป็น

สัญลักษณ๑แทนความดงีาม ความสดชื่น ความเป็นสริิมงคล และประการที่สาม เป็นสัญลักษณ๑แหํง

ความอุดมสมบูรณ๑ของผลผลิต และโชคลาภ  

  ส าหรับใบเสมาที่ค้นพบในเมืองฟ้าแดดปจัจุบันได้น าไปเก็บ ไว้หลายแห่ง คือ 

  1. พิพิธภัณฑ๑ขอนแกํน 

  2. พระธาตยุาคู 

  3. วัดโพธิ์ชัยเสมาราม 

  4. ศาลหลักเมืองกาฬสินธุ๑ 

  5. วัดเหนือ อ.เมอืง จ.กาฬสนิธุ๑ 

 6.  สวนสาธารณะกุดน้ํากนิ 

   ใบเสมาที่ศาลหลักเมอืง 

 

ในปีพุทธศักราช 2479 เจา๎คุณพรหมคุณธราจารย๑กาฬสินธุ๑บริหารสังฆปราโมกข๑ เจา๎คณะ

จังหวัดกาฬสินธุ๑ ขณะดํารงตําแหนํงเป็น       พระครูพรหมสารรักษาไดพ๎ิจารณาเห็นวําหลักเมือง

ดัง้เดิม ซึ่งเป็นไมป๎ระดู ํขนาดกว๎าง 8 นิ้ว หนา 7 นิ้ว สูงราว 1 ศอก ครึ่ง ถูกปลวกกัดผุพัง ยังเหลอือยูํ

ประมาณ 1 คืบกวําๆ  ไมํเหมาะสมจะเป็นที่เคารพสักการบูชาเพราะสกปรก รกรุงรัง มีคนเข๎าไปถําย

อุจจาระ ป๓สสาวะ ไมํมคีนนับถอื จึงไดป๎รึกษากับ นายอําเภอเมอืงกาฬสนิธุ๑ คือหลวงบวรรัฐนิติ (ทอง
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พูน ชรารักษ๑ : ดํารงตําแหนํงระหวําง พ.ศ. 2477-2480) ซึ่งได๎ใหค๎วามเห็นวํา เมื่อครั้งพระอรรถ

เปศลสรวดี  เป็นผู๎วําราชการจังหวัดกาฬสินธุ๑  ไดป๎รารภเรื่องการบูรณะซํอมแซมศาลหลักเมืองกันมา

ครั้งหนึ่งแล๎ว  แตํคราวนั้นจังหวัดถูกยุบไป  (ยบุเป็นอําเภอหลุบ ขึน้กับจังหวัดมหาสารคาม ) ดว๎ยเหตุนี้

เอง  การทําหลักเมอืงจึงหยุดชะงักไปแตํอยํางไรก็ตามก็ได๎มกีารเรี่ยไรเงนิทุนกันไว๎แล๎ว โดยมีผูบ๎ริจาค 

เป็นเงนิ 60.00  บาท  หากเก็บหรือเรี่ยไรจากผู๎บริจาคทั้งหมดจะได๎ประมาณ    300.00  บาท  ทาง

นายอําเภอเมอืงกาฬสินธุ๑จึงไดน๎ิมนต๑พระครพูรหมสารรักษา ใหพ๎าชาวบ๎านทําเสาหลักเมือง โดย

นายอําเภอจะเป็นผู๎สนับสนุนเนื่องจากทํานพระครูเป็นที่เคารพสักการะของชาวเมือง สํวนนายอําเภอ

เมอืงกาฬสินธุ๑เป็นคนจากถิ่นอื่น หากทําเสาหลักเมอืงแลว๎เกิดไมดํไีมํงามชาวบา๎นชาวเมอืงจะตําหนิได ๎

โดยเฉพาะเป็นการรือ้ของเกําทิง้ จงึไมกํลา๎ทํา 

 ดังนั้น  ทํานเจา๎คุณพรหมคุณธราจารย๑กาฬสินธุ๑ บริหารสังฆปราโมกข๑  จงึไดป๎ุาวร๎องบอก

ชาวเมืองมีเฒําแกํและหนุํมสาวพากันไปแหํเอาใบเสมาหินทราย สมัยทวาราวดีที่บ๎านโนนศิลา  ตําบล

หนองแปน  อําเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ๑ ในการนําใบเสมาหนิมาจากบ๎านโนนศิลานั้น ใช๎วิธีการ

บรรทุกมาทางเรอื โดยมีเหตุการณ๑นําอัศจรรย๑เกิดขึน้คือ  

“วันนั้นจะเปน็วันที่เทําไรจําไมไํด๎  ชาวเมืองเป็นแหเํอาก๎อนหิน(ใบเสมา)มามีทั้งหมด  20  ลํา  

ขากลับสนุกสนานมากอากาศมืดเหมือนฝนจะตกแตํกลับไมํตก เมื่อเรือลวํงมาถึงนาผู๎ใหญมําย  ฝนตก

จนทําให๎ถนนเลิงบักดอกขาด  ตํางคนตํางพายเรือหนีฝน     สํวนเจ๎าคุณฯไปกับเรอืหินหลงเข๎าปาก

คลองจนมืด เอาเทียนไปก็จุดหมด    ให๎พระใบฎีกาตันถอืไฟฉาย   เลยทําไฟฉายตกน้ํา   ทอ๎งฟาูมืดมน   

กวําจะนําเรือมาถึงทํากลางก็ประมาณ  21.00  น.  เศษ  สํวนเรือหินนั้นเอามาเทียบทาํไว๎  รุํงเช๎าจงึ

นําเอาหินขึ้นจากเรอืมาไว๎ที่หลักเมืองทุกวันนี้” 

 หลังจากไดน๎ําใบเสมาหนิมาแล๎ว ตํอมาได๎วําจ๎างนายยอ  ชาวญวน  มาเป็นชํางเทคอนกรตี  

ทําฐานสําหรับวางเสมาหินไว๎บนนัน้  ราวปี  พ.ศ. 2479  ขุนชนะกานนท๑  ศกึษาธิการจงัหวัดกาฬสินธุ๑ 

เป็นคนเขยีนแบบแปลน แลว๎เทคอนกรีตยกหนิขึน้ตั้งไว๎ 
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 ใบเสมาที่วัดเหนือ 

 
 วัดเหนือ  เป็นวัดเกําแกํในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ๑แหํงหนึ่ง  สิ่งสําคัญในวัดนีค้ือเสมา

จําหลักเมืองฟูาแดดสูงยาง  ซึ่งเป็นเมอืงโบราณที่เจริญรุํงเรืองมาตั้งแตํอดตีและไดร๎ับวัฒนธรรมทาง

พุทธศาสนามาโดยตลอด  เป็นเมอืงในสมัยทวาราวด ี อายุราวพุทธศตวรรษที่  13-15  เสมาเหลํานี้มี

อยูํหลายชิ้น  โดยป๓กไว๎รอบพระอุโบสถ  จําหลักลวดลายและรูปทรงตําง ๆ  กัน  หลักเสมาจําหลักที่

สวยงามคือ  หลักที่จําหลักเป็นรูปเทวดาเหาะอยูํเหนือปราสาททําเปน็ซุ๎มเรือนแก๎ว  (ศิลปะแบบทวาร

วดี) ซ๎อนกันเป็น 2 ชั้น ชั้นลํางสุดมรีูปกษัตริย๑ พระมเหสี และพระโอรส สวยงามมาก เป็นศิลปะแบบ

พืน้เมอืงอีสาน 
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 ใบเสมาที่สวนสาธารณะกุดน้ ากิน 
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พธิีกรรม 

 พิธกีรรมเก่ียวกับความตาย และการฝ๓งศพผู๎คนที่ตาย ซึ่งจากรายงานการขุดค๎นทาง

โบราณคดี  เมอืงฟาูแดดสงยางได๎พบโครงกระดูก  จํานวน  3  โครง ฝ๓งอยูํในระดับดนิลึก  4 - 4.30 

เมตร  ที่นําสนใจเป็นอยํางมากคือ โครงกระดกูมีตํางหูที่ทําขึน้จากหอยติดอยูํบริเวณหูด๎วย โครงกระดูก

ทั้ง 3 โครง หันศีรษะไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ (ผาสุก  อินทราวธุ  (2544)  ไดท๎ําการศึกษา

ลักษณะการฝ๓งศพ  พบวําไดร๎ับอทิธิพลทางวฒันธรรมและคตคิวามเชื่อในการฝ๓งศพหลายรปูแบบที่

เมอืงโบราณแหงํนี้ คอื 

  แบบที่ 1  การปลงศพโดยการฝังยาว การปลงศพลักษณะนีส้อดคล๎องกับวัฒนธรรม

การปลงศพในวัฒนธรรมสมัยกํอนประวตัิศาสตร๑ตอนปลายซึ่งที่เมืองฟูาแดดสงยางได๎พบวํามีรํองรอย

การปลงศพโดยการฝ๓งยาว ในชั้นวัฒนธรรมชัน้แรกของชุมชน หรือในระยะการอยูํอาศัยที่ 1 ซึ่งเป็นชํวง

ประวตัิศาสตร๑สมัยกํอนประวัติศาสตร๑ตอนปลาย โดยวางศีรษะให๎หันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทั้งหมด แตํลักษณะการวางมีทั้งแบบนอนหงายและนอนตะแคง และพบวํามีของอุทิศใหศ๎พเป็นประเภท

ภาชนะดนิเผา  เครื่องใช๎โลหะ  เครื่องประดับสําริด  หรอืบางศพไมมํีของอุทิศใหศ๎พ  ซึ่งลักษณะการ

ปลงศพแบบนีเ้ป็นประเพณีการปลงศพของชุมชนสมัยกอํนประวัติศาสตร๑ในประเทศไทย ตั้งแตํชวํง 

3,600 ปีมาแลว๎ นอกจากนั้นยังพบวําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นประเพณีการปลงศพที่ถอืปฏิบัติ

สบืทอดกันมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ 7 – 8 

  แบบที่ 2  การปลงศพโดยการฝังยาว การปลงศพลักษณะนีส้อดคล๎องกับวัฒนธรรม

สมัยหัวเล้ียวประวตัิศาสตร๑ ซึ่งพบวําชมุชนโบราณฟูาแดดสงยางแหํงนี้ยึดถอืประเพณีการปลงศพ โดย

การฝ๓งยาวมาจนถึงสมัยหัวเล้ียวประวัติศาสตร๑ ซึ่งมกีารขุดค๎นพบโครงกระดูกในสมัยวัฒนธรรมนี ้ใน

ระยะการอยูํอาศยัที่ 3  และพบวําเป็นโครงกระดูกที่สมบูรณ๑ที่สุดที่พบในเมืองโบราณฟูาแดดสงยาง 

นอกจากนั้นยังพบวํามพีิธกีรรมที่แตกตํางไปจากโครงกระดูกอ่ืน ๆ ที่มนุษย๑มคีวามสูงประมาณ 178 

เซนติเมตร นอนหงายเหยียดยาว หันศีรษะไปทางทิศเหนอื และที่นําสนใจมากคือกะโหลกศีรษะมนษุย๑

ถูกทุบแตกกํอนฝ๓ง เนื่องจากมีหลักฐานปรากฏใหเ๎ห็นวํา ชิน้สํวนของกะโหลกอยูํครบหมดแตํแตก

ออกเป็นเสี่ยง ๆ และยังคงรูปกะโหลกที่สมบูรณ๑แตํยบุตัวลงต่ํากวําระดับลําตัว ที่ปลายเท๎าของโครง

กระดูกมเีชิงเทียน 2 คู ํวางอยูํใต๎กระดูก ทํอนแขนทั้งซา๎ยและขวามีกาํไรสําริดวางไว๎ข๎างละ 3 วง เหนือ

ศีรษะมีของอุทิศใหศ๎พเป็นกลํุมภาชนะดนิเผาประเภทไหขนาดใหญํหลายใบ ตะคันดินเผาและเชิงเทียน 

และในบริเวณใกลเ๎คียงหาํงจากโครงกระดูกมีโครงกระดูกลูกหมู 1 ตัว ซึ่งสันนิษฐานวํานําจะเป็นโครง

กระดูกของผู๎มีฐานะทางสังคมในระดับผู๎นํา จงึพบวํามีสิ่งของที่พิเศษกวําโครงกระดูกอ่ืน ๆ ที่อุทิศให๎

โดยเฉพาะการมีเชิงเทียน 2 คูํ ทีว่างไว๎ปลายเท๎าอาจเป็นพิธกีรรมขอขมาศพ หรอืเป็นการจดุเพื่อบูชา

วิญญาณของผู๎ลํวงลับ ซึ่งนําจะเป็นบคุคลสําคญัของชุมชนแหํงนี้ นอกจากนั้นยังทําให๎ทราบวําเป็น

วัฒนธรรมรวํมสมัยกับวัฒนธรรม ทวาราวดี ในภาคกลางของประเทศไทยที่จัดเป็นวัฒนธรรมในพุทธ
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ศาสนาของชุมชนสมัยทวาราวดี ซึ่งพบวําในภาคกลางนิยมปลงศพโดยการเผาตามคติพุทธศาสนาแลว๎

นั้น แตชํุมชนโบราณเมอืงฟาูแดดสงยางยังคงปลงศพโดยการฝ๓งยาว แสดงวําแม๎วําพุทธศาสนาจะแผํ

เข๎ามาในดินแดนแหงํนี้แลว๎ก็ตาม ชุมชนโบราณแหงํนี้ก็ยังคงยึดถือประเพณี การปลงศพโดยการฝ๓งยาว

ตามคตนิิยมเดมิที่สบืตอํมาตั้งแตํสมัยกํอนประวัติศาสตร๑ 

  แบบที่ 3  การปลงศพในไหดินเผา เป็นการปลงศพที่สอดคล๎องกับวัฒนธรรมสมัยหัว

เล้ียวประวัตศิาสตร๑ หรอืระยะอยูํอาศัย ระยะที่ 3 ซึ่งนอกจากจะมีประเพณีการปลงศพโดยการฝ๓งยาว

ดังกลาํวแล๎ว ชุมชนโบราณเมืองฟูาแดดสงยางแหํงนี้ยังนยิมการปลงศพโดยการฝ๓งในไหดนิเผาอกีด๎วย 

ซึ่งประเพณีการปลงศพในไหดนิเผาโดยไมํผํานการเผา  เป็นประเพณีการปลงศพของชุมชนโบราณสมัย

หัวเล้ียวประวตัิศาสตร๑ซึ่งพบตามชมุชนบริเวณลุมํน้ํามูล  น้ําชี  และลํุมน้ําโขงด๎วยเชํนกัน 

  แบบที่ 4  การปลงศพโดยการเผา เป็นการปลงศพที่สอดคล๎องกับวัฒนธรรมสมัย

ประวตัิศาสตร๑หรืออยูํในระยะการอยูํอาศัย ระยะที่ 4 คือตั้งแตํชวํงพทุธศตวรรษที่  16  เป็นต๎นไป 

ชุมชนโบราณแหํงนีไ้ด๎นยิมการปลงศพโดยการเผาแลว๎เก็บอัฐไิปบรรจุไว๎ในไหดินเผาเคลือบขนาดใหญํ 

หรือโกศดนิเผาเคลือบขนาดเล็ก แลว๎นําไปฝ๓งในบริเวณศาสนสถาน  ดังนั้น  จึงกลาํวได๎วําประเพณีการ

ปลงศพทั้ง  4  แบบ  ที่พบในเมืองโบราณฟูาแดดสงยางแหํงนี้  ถงึแม๎วําพุทธศาสนาจะเขา๎มามีบทบาท

ในเมืองโบราณแหํงนี้ตัง้แตํสมัยหัวเล้ียวหัวตํอทางประวัติศาสตร๑แล๎วก็ตาม  ชุมชนโบราณแหงํนี้ก็ยัง

ยึดถือประเพณีการปลงศพแบบฝ๓งยาว  และแบบฝ๓งในไห  ซึ่งเป็นประเพณีนิยมของชุมชนในบริเวณลุมํ

น้ําโขง  ลํุมน้ําชี  และลุํมน้ํามูล  อยูํอยํางเหนียวแนนํ จนกระทั่งพุทธศตวรรษที่ 16 เป็นต๎นไป จึงมีการ

เริ่มปลงศพโดยการเผา แลว๎เก็บอัฐติามคติความเชื่อทางพุทธศาสนา  (ทีม่า  :  ฟูาแดดสงยาง  เมือง

ทวาราวดีในอีสาน  .  ประสานการพมิพ๑ , 2548.  หน๎า  90-95  ) 
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วิถีชีวิตและการประกอบอาชีพ 

 การติดตํอค๎าขายกับเมอืงตําง  ๆ ไดม๎าติดตํอค๎าขายโดยการแตํงเรือสําเภาบรรทุกสินค๎าออก

แลกเปลี่ยนซือ้ขาย เชํน  เมอืงเซยีงโสม  ก็ได๎แตํงเรอืสําเภาออกตระเวนขายสนิคา๎ ประชาชนหนุํมสาวมี

โอกาสแลกซือ้ส่ิงของพูดจาปราศรัยหยอกล๎อกันตามประสาหนุํมสาว  ระหวํางพํอค๎าเรือสําเภากับหนุํม

สาวชาวบ๎านอยํางสนุกสนาน  (จันทร๑ฉาย สําราญเนตร (2553 หน๎า 2)   

 ชุมชนที่เคยอาศัยอยูํในเขตเมอืงฟาูแดดสงยางมีการทํานาเกลือและมีคูน้ําคนัดินเพื่อเพิ่ม

ปริมาณการถลุงเหล็กและเพิ่มการผลิตเกลอืเพราะเกลือเป็นป๓จจัยสําคัญในการดํารงชีพ สังเกตจาก

รอบ ๆ  บริเวณเมอืงฟาูแดดสงยางจะมีรํองรอยของการผลติเกลือ  นอกจากนี้ชาวชมุชนฟาูแดดสงยาง

ยังรู๎จักทําเครื่องสําริด  และเครื่องมอืเครื่องใช๎จานเหล็ก  แตํอาชีพหลักที่สําคัญคอืการปลูกข๎าว  และ

เล้ียงสัตว๑  การหาของปุา  สัตว๑ปุามาเป็นอาหารหรือแลกเปลี่ยนสนิค๎า(ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม  วัฒนธรรม

จังหวัดกาฬสินธุ๑(2549 หน๎า 36) 

 ผู๎คนในเมืองโบราณฟูาแดดสงยางในอดตี  ดํารงชีพโดยการปลูกข๎าวกินเป็นอาหารหลัก  

เนื่องจากพบหลักฐาน  เศษเมล็ดข๎าวในหลุมขุดค๎น  และเมล็ดข๎าวที่ตดิอยูํตามภาชนะเครื่องป๓้นดนิเผา  

การนําข๎าวมาบริโภคเปน็อาหารหลักนี้ สันนิษฐานวําใช๎วิธกีารเพาะปลูกหลายวิธีขึน้อยูํกับสภาพของ

พืน้ที่ คือการเพาะปลูกข๎าว  แบบดรายไรซ๑  (Dry  rice)  เป็นการเพาะปลูกแบบเล่ือนลอย  และเวดไรด๑  

(Wet  rice)  เป็นการเพาะปลูกในที่ราบลุมํมีการทดน้ําและระบายน้ํา  เข๎ามาใช๎ในการเพาะปลูก  

นอกจากนั้นยังมีขอ๎สันนิษฐานอีกวํามีการเอาขา๎วปุาหรือข๎าวที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ  ตามหนองบึง  

อยูํกํอนแลว๎  ตํอมาผู๎คนที่อาศัยอยูํบริเวณเมอืงฟาูแดดสงยาง  ไดน๎ํามาปลูกโดยหวํานลงในที่ลุมํน้ํา

ทํวม  ถึงปลํอยใหเ๎ติบโดขึ้นเองจนถึงเวลาเก็บเก่ียว  คงไมํมกีารปรับปรุง  หรือพัฒนาเทคนคิวิธกีารใน

การปลูก  เรียกวิธกีารปลูกข๎าววิธนีี้วํา  ฟลัด  ไรซ๑  (Flooded  rice)  ซึ่งเป็นวิธทีี่งํายปลูกลงในที่ลํุมชืน้

แฉะใกล๎กับชุมชนที่อยูอําศัย  อันเป็นวิธีการของคนที่อาศัยในชุมชนที่มกีารตั้งถ่ินฐานที่ถาวรไมํ

เคลื่อนย๎ายแลว๎  (ศรีศกัร  วัลลิโภดม,  2533.  103-105)  นอกจากนั้นยังพบวําผูค๎นในชุมชนเมอืง

ฟูาแดดสงยาง  รู๎จักผลิตเกลอืใช๎บริโภคและถนอมอาหารซึ่งมีความสัมพันธ๑กับแหลงํเกลอืขนาดใหญํใน

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือคือ  ที่บํอพันขัน ในเขตจังหวัดร๎อยเอ็ด  (นิติ  แสงวัณณ๑. 2522) 

 ผู๎คนที่อาศยัอยูํในชุมชนเมอืงฟาูแดดสงยางในอดตีรู๎จักการผลติ  เครื่องป๓้นดนิเผา  เป็น

ภาชนะตําง ๆ ขึ้นใช๎เอง  เครื่องป๓้นดนิเผามีลักษณะลายเขยีนสบีนภาชนะ  โดยการเขยีนลายดว๎ยสแีดง

เป็นลายเส๎นบนผิวภาชนะสีคราม  (Red – on-buff)  และนิยมตกแตํงผิวภาชนะบางสํวนด๎วยการทาน้ํา

ดนิแดง   (Red-slip)  และนอกจากนั้นยังมีรํองรอย  วํานําจะมีเตาเผาที่ควบคุมอุณหภูมกิารเผาได๎  

เนื่องจากไดพ๎บประทุนเตาเผาภาชนะทียุ่บตวัลงมา   นอกจากการทําเครื่องป๓้นดินเผาแลว๎  ยังพบวํา

รู๎จักนําเอาเหล็กมาเป็นเครื่องมือ  เครื่องใช๎  และนําสําริด  มาใช๎ทําเป็นเครื่องประดับ  ซึ่งพบหลักฐาน

วํามีการถลุงเหล็กด๎วยเทคนิคโบราณในบริเวณเมอืงฟาูแดดสงยาง  ซึ่งพบตะกรนัเหล็กอยูํบริเวณดอน
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เมอืงเกํา  (ดอนกรรม)  ซึ่งการนําโลหะมาใช๎นีม้ีความสัมพันธ๑ทางวัฒนธรรมกับชุมชนรํวมสมัยใน

บริเวณลุมํน้ําชี  และลํุมน้ําสงคราม   

 ด้านโลหะกรรม 

  จากรายงานการวิจยัของผาสุก  อินทราวุธ  (2544.39-41)  ได๎ทําการขุดค๎นพบ

โบราณวัตถุทีท่ําด๎วย  เหล็ก  และสําริด  จากการขุดค๎นบริเวณที่อยูอําศัยบริเวณเมอืงโบราณฟูาแดด

สงยาง  รวมทั้งการศึกษาโบราณวตัถุอื่น ๆ ที่พบวํามีกิจกรรมการผลติโบราณวัตถุ  ทั้งประเภทสําริด  

และเหล็ก  ซึ่งพบโบราณวัตถุทั้ง  2  ประเภทนีใ้นทุกชั้นวัฒนธรรมแตํมีจํานวนไมมํากนัก  ซึ่งสามารถ

แยกกลําว  ไดด๎ังนี้ 

  ส ารดิ  รํองรอยที่แสดงวํามีการผลติโบราณวัตถุประเภทสําริด  คอื  การพบชิน้สํวนเบ๎า

ดนิที่มคีราบสําริดอยูํที่ผิวดา๎นในและยังได๎พบแมํพิมพ๑ดินดบิ  ตลอดจนหินลับที่ใช๎สําหรับขดัเกลาชิน้

โลหะที่ออกจากแมํพิมพ๑ใหมํ ๆ เพื่อตกแตํงใหเ๎กิดความสวยงาม  การผลิตโบราณวตัถุประเภทสําริด  

พบวํา  มีลักษณะ  เชํนเดียวกันกับการพบทีแ่หลํงโบราณคดยีุคโลหะอื่น ๆ ในบริเวณแองํสกลนคร  

และแองํโคราช  โดยทั่วไป  เชํน  บ๎านเชียง  และบ๎านด ี ในเขตจังหวัดอุดรธานี  คอืการผลติที่ไมํมกีาร

ถลุงเพื่อสกัดโลหะออกจากแรํดิบ  เพียงแตํนาํเอาโลหะมาหลอมแล๎วหลํอใหไ๎ดร๎ูปทรงตามความ

ต๎องการโดยใช๎ขี้ผึง้ทําแบบขึน้มากํอนแลว๎เอาดินพอก  จากนั้นให๎ความร๎อนจนขีผ้ึ้งละลายไหลออก  ดัง

ปรากฏอุปกรณ๑การหลอํในรูปของแมํพิมพ๑ดินดบิที่แตกเป็นชิน้ ๆ รวมทั้งแมํพิมพ๑ที่มีคราบโลหะติดอยูํ  

สวํนทองแดง  และดบีุกซึ่งเป็นสวํนผสมสําคัญของสําริดนั้น  ได๎มนีักวิชาการทาํการศึกษาค๎นคว๎า  และ

ให๎ขอ๎สันนิษฐานวํา  แหลงํทองแดง  นําจะมาจาก  เขาภูโล๎น  ในเขตจังหวัดเลย  ซึ่งอยูํริมแมนํ้ําโขง  ซึ่ง

เมื่อข๎ามไปฝ๓่ง  ประเทศลาวก็มีการพบแรํดบีุก  และทองแดงด๎วย  เชํนกัน 

  เหล็ก  รํองรอยที่แสดงวํามีการผลติโบราณวัตถุประเภทเหล็กที่เมืองฟูาแดดสงยางแหํงนี้  

พบวํามีทั้ง  รํองรอยการถลุงเพื่อสกัดเอาแรํเหล็กออกจากแรํดบิ  แลว๎นําไปตีเป็นเครื่องมือ  เครื่องใช๎  

เนื่องจากไดพ๎บโบราณวัตถุ  ที่ทําดว๎ยเหล็กหลายชิ้น  สํวนใหญํเป็นเครื่องใช๎ประเภท  อาวุธ  เชํน  

ขวานมีบ๎อง  สํวนรํองรอยการถลุงนั้น  ปรากฏให๎เห็น  อยํางเดนํชัดในรูปของตะกรนัเหล็ก  ซึ่งทับถมกัน

อยูํตามชั้นดนิบริเวณเนนิดินด๎านทิศตะวันตกเฉียงใต๎ของโนนเมอืงเกํา  และสํารวจพบทํอดนิเผาที่มี

คราบตะกรันเหล็ก  ติดอยูํที่ชํวงปลายอีกด๎วย  ทํอดนิเผานีเ้ป็นอุปกรณ๑ในการถลุงเหล็กใช๎เป็นทํอ  

สําหรับสงํลงจากเครื่องสูบลงไปยังเตาถลุง  ขณะกําลังถลุงจึงทําให๎ปลายทํอมคีราบตะกรันติดอยูํ 

 จากการที่ไดพ๎บตะกรันเหล็กทับถมกันอยูํทําใหไ๎ด๎ข๎อสรุปวํา  เทคนิควิธีการที่คนในชุมชน 

แหํงนี้ใช๎ถลุงเหล็กนั้น  เป็นเทคนิคเดียวกันที่แพรํหลายอยูํใน  อนิเดีย  เอเชียอาคเนย๑  ยกเว๎นจีน  ที่ใช๎

วิธีการถลุงเพื่อแยกแรํเหล็ก  ออกจากแรํดิบในสภาพที่ยังเป็นก๎อนแข็งอยูํ  โดยการนําเอาก๎อนแรํดิบ 

ไปใสํในเตาเผาที่ขุดเป็นหลุมลงไปในพืน้ดิน  แล๎วเอาเชือ้เพลิงกองสุมลงไปเพื่อใหอ๎ุณหภูมิในเตาเผาสูง

ประมาณ  1100 - 1200  องศาเซลเซยีส  วิธกีารทําให๎แรํ  ไหลหลุดออกจากก๎อนแรํที่ผสมอยูํกับ

วัตถุส่ิงอ่ืนที่ยังไมใํชํแรบํริสุทธิ์  แล๎วใช๎ค๎อนตีเพื่อให๎ขี้แรํที่เหลอือยูํหลุดออกไป  จนไดก๎๎อนแรํบริสุทธิ์   
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ที่สามารถนําไปใช๎เป็นเครื่องใช๎ตํอไป  ซึ่งเทคนิคโบราณนี้  พบวําในบางประเทศยังใช๎อยูํมาจนถึง 

พุทธศตวรรษที่  24 - 25  เชํนที่ประเทศอินเดีย 

 เป็นที่นําสังเกตวําแหลงํแรํเหล็กที่ผู๎คนในชุมชนโบราณแหงํนีน้ํามาใชป๎ระโยชน๑นั้นมาจากที่ใด  

เนื่องจากไดพ๎บเมืองโบราณหลายแหํงนอกจากเมืองฟูาแดดสงยางทั้งเมอืงโบราณที่อยูํในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  และในภาคกลางของประเทศไทยวํามรีํองรอยการถลุงเหล็กแบบโบราณที่

ปรากฏหลักฐานไว๎ใหเ๎ห็นในรูปของตะกรันเหล็กเป็นจํานวนมาก  บางแหํงมีมากจนประชาชนในท๎องถิ่น

ที่เข๎าไปอยูํอาศัยในแหลํงโบราณ  ป๓จจุบันต๎องนําไปใช๎เป็นวัสดุกํอสร๎างโดยการเอาไปทําเป็นถนน  ที่

นําสนใจคอืชุมชนโบราณเหลาํนีไ้ปนําแรํดบิมาจากไหน  เนื่องจากดนิแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยูํ

หาํงไกลจากแหลํงเหมืองแรํเหล็ก  เทําที่พบในประเทศไทย  มีเหมอืงแมํเหล็กที่สํารวจพบคอืแหลํงแรํ

เหล็กบริเวณเขาทับควาย  ในเขตจังหวัดลพบุรี  ซึ่งเป็นแหลํงแรํเหล็กที่พบในหนิแปร  นอกจากนั้นได๎

พบแหลงํแรํเหล็กที่หว๎ยยอด  อําเภอแมํแจํม  จังหวัดเชียงใหม ํ ตลอดจนพบที่ภาคใต๎ที่เกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎร๑ธานี  แหลํงแรํเหลาํนีไ้มนํําจะเป็นแหลงํที่ชํางเหล็กโบราณโดยเฉพาะชํางเหล็กที่อาศัย

อยูํตามเมอืงโบราณในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  เนื่องจากระยะทางหาํงไกล  ดังนั้นแหลงํแรํเหล็กที่

ชุมชนโบราณเหลํานี้  จะนํามาถลุงไดค๎วรจะอยูํในบริเวณใกลเ๎คียงกับแหลํงถลุงนั้นเอง  แรํที่นํามาถลุง

นําจะเป็นแรํเหล็กประเภท  Sedimentary  iron  deposits  ซึ่งเกิดจากการที่น้ําใต๎ดนิชะลา๎งเอาตะกอน

ของแรํเหล็กมาสะสมไว๎จนเกิดเป็นแหลํงแรํ  หรืออาจจะเป็น  แรํเหล็กประเภท  Lateritic  deposits  ซึ่ง

เป็นเหล็กที่ผสมอยูํในเนื้อศิลาแลง  ดังนั้น  จึงอาจกลําวได๎วําในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจหา

ได๎ไมยํากนักโดยเฉพาะบริเวณที่ราบสูงโคราช  เนื่องจากสภาพพืน้ที่ปกคลุมด๎วยดินหรือตะกอนยุคควอ

เตอร๑นารี  ซึ่งวางตวัอยูบํนหนิชุดโคราช  รวมทัง้หนิที่มอีายุยุคเทอร๑เชยีรี  ซึ่งได๎มนีักวิชาการเคย

ทําการศึกษาสภาพทางธรณีวิทยาเก่ียวกับลักษณะชั้นดนิและการเรียงลําดับชั้นดินตําง ๆ ของดินบนที่

ราบสูงโคราช  (มนตรี  บุญเสนอ. 2529)  พบวํามีชัน้ดินที่ทบัถมกันอยูํถึง  10  ชั้นซึ่งชั้นที ่ 2  และ  

5  พบวํามีแรํเหล็กปะปนอยูํ  ดังนั้นคนในชุมชนโบราณบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนําจะนําเอาแรํ

เหล็กทั้งสองประเภทดังกลําวมาใช๎ทําเป็นเครือ่งมอืเครื่องใช๎ 

 ด้านการผลิตภาชนะดินเผา 

  จากการขุดค๎นเพื่อการศึกษาชั้นวัฒนธรรมของชุมชนโบราณเมืองฟูาแดดสงยาง (ผาสุข 

อนิทราวุธ. 2544) พบวํา ในระยะการอยูํอาศัยระยะที่ 2 ของชุมชน ซึ่งเป็นชํวงหัวเลีย้วหวัตํอ

ประวตัิศาสตร๑นั้น ชุมชนแหงํนี้มบีทบาทด๎านการผลติภาชนะดนิเผาอยํางเดํนชัด เนื่องจากไดข๎ุดพบ

อุปกรณ๑ที่ใช๎ในการผลิต เชํน หินดุ เครื่องมือตีลายหม๎อเป็นจํานวนมาก และที่สําคัญไดพ๎บรํองรอย

กิจกรรมการผลติภาชนะดนิเผาอยํางครบกระบวนคือ การได๎พบลานดนิเผาขนาดใหญํ รวมทั้ง ถาํน 

และขีเ้ถ๎าเป็นจํานวนมาก รวมทั้งอุปกรณ๑ที่ใช๎ในการผลติภาชนะคือ หนิดุที่ตีลายหม๎อ และลูกดินที่ใช๎

ทดสอบอุณหภูมิซึ่งเป็นเชือ้ดินสําหรับผสมเนื้อดนิเพื่อขึน้รูปภาชนะ นอกจากนั้นยังพบรํองรอยที่อาจ



37 

นําไปสํูขอ๎สันนิษฐานได๎วําชุมชนโบราณแหํงนี้รูจ๎ักการเผาภาชนะในเตาเผาที่ควบคุมอุณหภูมกิารเผาได๎ 

นั้นคือการได๎พบก๎อนดินเผาจํานวนหนึ่งที่ปรากฏรอยโครงไมไ๎ผหํรือไม๎รวกทาบติดอยูํกับเนือ้ดิน ซึ่ง

สันนิษฐานได๎วํานําจะเป็นสวํนของหลังคาเตาเผา ภาชนะทีท่ําด๎วยไม๎ไผํ หรือไมร๎วกกอํน แลว๎จึงเอาดนิ

มาพอกทับ เมื่อได๎รับความร๎อนจากการเผาภาชนะ โครงไมส๎ลายตัวไปเหลือแตํรอยทาบที่ตดิอยูํ แตํ

เนื่องจากเตาเผาดังกลําวยุบตัวลงจึงไมํสามารถขุดแตํงใหเ๎ห็นสภาพของเตาเผาได๎ นอกจากนั้น 

การศึกษาชัน้ดินด๎านตดั พบวํา  มีการสร๎างซอ๎นทับกันหลายชั้น ดังไดพ๎บลานดนิเผาหลายระดับและ

สวํนของหลังคาหลายชั้น ซึ่งสันนิษฐานวํานําจะเป็นเตาเผาประเภทเตาดนิที่ระบายความร๎อนใน

แนวนอน เชํนเดียวกับเตาเผาที่เคยพบในแหลํงโบราณคดบี๎านกระเบือ้งนอกเมอืงฟาูแดดเป็นเมอืงที่มี

อํานาจทางการเมอืงและเศรษฐกิจอยูํในระดับสูง  และจะต๎องมีประชากรหนาแนํนพอสมควรจึงจะ

สามารถสร๎างส่ิงกํอสร๎างซึ่งเป็นโบราณสถานที่เราได๎เห็นอยูํในป๓จจุบัน 
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วัฒนธรรมการแต่งกาย 

 มนุษย๑ต๎องอาศัยสิ่งปกปิดรํางกาย  เพื่อปูองกันความหนาว ความร๎อน  การถูกกระทบกระทั่ง

มิใหเ๎ป็นบาดแผล  โดยใช๎วัสดุจากธรรมชาติ  และสามารถสร๎างผ๎าแพรพรรณ  และเครื่องประดับเพิ่ม

มากขึน้  มีการจัดระเบียบนุํงหํมใหเ๎หมาะสมกับเพศ  ชาติพันธุ๑  โอกาส  และคติความเชื่ออันเป็นที่

ยอมรับนับถือในหมูชํนแหํงสังคม  กําหนดเป็นแบบแผนประจําสังคมหนึ่ง  หรือชาติพันธุ๑หนึง่  เพื่อคนใน

สังคมนั้นใช๎รํวมกนั  มีความเห็นสําคัญในความเป็นหมูํคณะ  เห็นชอบในการจําแนกเพศ  ฐานะ  โอกาส  

ดว๎ยระเบียบการนุํงหํมให๎เป็นไปตามประเพณนีิยม  เห็นความสําคัญในความเป็นเอกลักษณ๑ในแตํละ

ชาติพันธุ๑เปน็ลําดับมา 

 คนไทยเป็นเผําพนัธุ๑เกําแกํมาตั้งแตํโบราณกาล  มหีลักฐานทางโบราณคดชีี้บํงวําคนใน

ประเทศรู๎จักถักทอผ๎าเอามาทําเครื่องนุํงหํม  ชํวงระยะเวลาที่ผํานไปในแตํละยุค แตํละสมัย  ได๎สร๎างสม

ขนบนิยมวําดว๎ยการนุํงหมํที่เป็นมาแตํอดตีกาล  ล๎วนเป็นเครื่องชี้สํองใหเ๎ห็นความเจริญในทางภูมิ

ป๓ญญา  และการพัฒนาชีวิตสูสํิ่งที่ดยีิ่งขึน้เป็นลําดับ 

 การแตํงกายเปน็สํวนหนึ่งที่แสดงถึงความเจรญิในแตํละชาติ  มีวัฒนธรรมการแตํงกายเป็น

ของตนเอง  การแตํงกายของคนไทย  วิวฒันาการมาจากประวัตศิาสตร๑ไทย  สามารถศึกษาจากศิลา

จารึก  และศิลปะโบราณวัตถุ  วัฒนธรรมการแตํงกายในยคุสมัยทวาราวดี  เครื่องแตํงกายสามารถ

แสดงการแบํงชนชั้นตามฐานันดรศักดิ์  เครื่องนุํงหํม  เครื่องถนิมพิมภาภรณ๑  ซึ่งประกอบด๎วย  

เครื่องประดับคอ  ตุ๎มห ู กําไลแขน  กําไลข๎อมือ  เข็มขัด  กําไลข๎อเท๎า  และแหวน  ซึ่งทั้งแหวนนิว้มือ  

และแหวนนิว้เท๎า  เครือ่งประดับดังกลําวจะมีความคลา๎ยกนั  ทั้งของบุรุษและสตรี   

 

จากภาพประตมิากรรมบุรุษและสตรีจะไวผ๎มยาวเกล๎ากลางกระหมํอม   

ประดับตกแตํงตามความนิยม  และตามฐานะ 
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* ที่มา : การแตํงกายไทย : วิวฒันาการจากอดีตสูปํ๓จจุบันเลํม ๑  คณะอนุกรรมการแตํงกายไทย : 

วิวัฒนาการ  และเอกลักษณ๑ของชาติในคณะกรรมการเอกลักษณ๑ของชาติ  สํานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตร ี

วัฒนธรรมการแต่งกายของผู้คนเมืองฟ้าแดดสงยาง 

 การศึกษาลักษณะการแตํงกายของผู๎คนเมอืงฟาูแดดสงยาง  อาศัยการตีความลักษณะการ

แตํงกายของ  ผูค๎นทีป่รากฏอยูํบนภาพสลัก  เชํน  ใบเสมาสลักเป็นภาพเลําเรื่อง  ประติมากรรมปูนป๓้น

รูปบุคคลที่พบตามโบราณ  สถานในสมัยเดียวกัน  และจากหลักฐานที่เป็นบันทึกทางประวัตศิาสตร๑  

เป็นต๎นนํามาใช๎เป็นข๎อมูลที่นําไปสํูขอ๎สันนิษฐานเกี่ยวกับวฒันธรรมการแตํงกายของผูค๎นทีอ่าศัยอยูํใน

เมอืงฟาูแดดสงยางแหํงนี้ 

 เมอืงฟาูแดดสงยางเป็นเมอืงในวัฒนธรรมทวาราวด ี ประกอบกับหลักฐานภาพสลักเลําเรื่อง

บนใบเสมา  ก็บํงบอกถึงการเป็นเมอืงโบราณอิทธิพลวัฒนธรรมทวาราวดอียํางชัดเจน  การศึกษา

ลักษณะการแตํงกาย  จึงต๎องศึกษาลักษณะการแตํงกายแบบทวาราวดีควบคูํกนัไปเพื่อใหเ๎ห็นอิทธิพล

ทางวัฒนธรรมการแตํงกาย  ที่สํงผํานไปสํูคนพืน้เมอืงที่อาศัยอยูํในเมอืงฟาูแดดสงยาง 

 เนื่องจากหลักฐานทางประวตัิศาสตร๑ไมํปรากฏแนํชัดเกี่ยวกับวฒันธรรม  ประเพณีการแตํง

กาย  การใช๎เสื้อผ๎าอาภรณ๑  ของผู๎คนในยุควฒันธรรมทวาราวดี  ซึ่งไมอําจทราบได๎โดยตรง  แตํอาศัย

การสันนิษฐานจากประวัติศาสตร๑ของรัฐข๎างเคยีง  ที่รํวมสมัยเดยีวกันประกอบกัน  เชํน  บันทึกของจนี

ที่กลําวถึงการแตํงกายของคนในรัฐอศิานปุระ  หรือเจนละ  ซึ่งบันทึกไว๎วํา  “...ภูษาทรงของพระเจา๎

แผํนดนิมีมูลคําเป็นเงนิ  3-5  ตําลงึ  เป็นภูษาที่สวยและมีความประณีตเป็นเลิศ  แม๎วําในรฐัจะทอผ๎า

ได๎เองก็ยังมีมาจากเสียนล๎อและจ๎านเฉงิ...” (ฝุายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ , 2542)  ลักษณะ

ของผ๎าที่ใช๎ยังสามารถบํงบอกถึงฐานะของคนในสมัยนั้นเป็นตน๎วําพระเจา๎แผํนดนิทรงผ๎านุํงยกดอกได๎

ขุนนางผู๎ใหญํและเจ๎านายใช๎ไดแ๎ตํผ๎ายกดอกหาํง ๆ ถ๎าขุนนางธรรมดาไดแ๎ตํผ๎ายกดอกสองชายสวํน

ราษฎรสามัญจะใช๎  ผ๎าดอกได๎แตํผู๎หญิงเทํานั้น  สํวนผู๎ชายคงใช๎ได๎แตํเพียงผ๎าฝูายกบัผ๎าทอจากปอกะ

เจา๎  นอกจากนั้น  บันทึกของ  ม๎าตวนหลิน  (Ma  tuan – lin)  กลําวถึงผ๎าของกษัตริย๑ขอมในระหวําง
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พุทธศตวรรษที่  12 – 13  ไว๎วํา  “...ฉลองพระองค๑ทําดว๎ย  ผา๎สขีาวเนือ้ละเอียด  เรียกวําผ๎าเปตี  

คาดรัดพระองค๑ด๎วยผ๎าฝูายกิเป  สีแดง...” 

 ดังนั้นเมื่อเทียบรัฐเจนละและกัมพูชา  กับรัฐทวาราวดี  และสันนิษฐานได๎วํา  ชาวเมืองตําง ๆ 

อาจมีการใช๎ผา๎คลา๎ยคลงึกันหรืออยํางเดียวกัน  เนื่องจากมีการติดตํอ  ค๎าขายกับอนิเดีย  และจนี

เชํนเดยีวกันคือโดยทั่วไปเมื่ออยูํกับบ๎าน  หรอืไมํมพีิธกีารมักไมํนิยมสวมเสือ้มผี๎านุํงใช๎คอืผา๎พันเอวลงไป  

ถ๎าออกนอกบ๎านก็มีผ๎าผืนใหญพํันทับผ๎าผืนเล็กอีกทหีนึ่ง 

 จากการขุดค๎น  ชุดแตํงทางโบราณคดีที่  คบูัว  จังหวัดราชบุรี  ที่จันเสน  จังหวัดนครสวรรค๑

และที่เจดีย๑จุลประโทน  จังหวัดนครปฐม  ไดพ๎บหลักฐานสําคัญคือประติมากรรมรูปคน  เทวดาและนัก

ดนตรี  ซึ่งประดับอยูํรอบฐานสถูปเจดีย๑  แสดงให๎เห็นชัดเจนวําผู๎คนในสมัยวัฒนธรรมทวาราวดี  นุํง

ผ๎ายางกรอมเท๎าไมสํวมเส้ือ  ถ๎าเป็นผู๎หญิงจะมีสไบ  หรือผ๎าแถบพาดไหลปํระติมากรรมรูปเทวดาอาจ

เทียบได๎กับการแตํงกายของชนชั้นสูงมาเป็นแบบอยําง  มีการนุํงผา๎เป็นริว้  แบบพนักาย  ซึง่สอดคล๎อง

กับจดหมายเหตุของจีนอกีด๎วย  (ผ๎าในสมัยเจนละ  และทวาราวดี) 

 
ลักษณะการแตํงกายของชนชั้นปกครองชาย – หญิงเมอืงฟาูแดดสงยาง   

อนุมานจากภาพสลักบนใบเสมา 
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 ใช๎เป็นเครื่องนุํงหํม  และประดับตกแตํงบ๎านเรอืนแล๎วยังสามารถใช๎ตรีาคาคาํของคนได๎อีก

ดว๎ย  (นิคม  มุสิกะคามะ,2515) 

 การแตํงกายของผูค๎นเมอืงฟาูแดดสงยางก็ได๎อาศัยการตีความเทียบเคียงจากหลักฐานที่เป็น

บันทึก  และจากหลักฐานรํวมสมัยเดียวกัน  แตํหลักฐานที่สําคัญที่สุดที่แสดงให๎เห็นถึงการแตํงกายที่

ชัดเจนคือ  การแตํงกายของผู๎คนที่ปรากฏในภาพสลักบนใบเสมา  เหมือนกันกับประติมากรรมปูนป๓น้ที่

พบในเมืองวัฒนธรรม  ทวาราวดีในบริเวณภาคกลางของประเทศไทย  แม๎รายละเอยีดปลกียํอยจะมี

ความแตกตํางกันบ๎าง  โดยมีลักษณะอทิธิพลท๎องถ่ินเขา๎ไปผสมผสานมีลักษณะเฉพาะของท๎องถิ่นมาก

ขึน้ก็ตาม  แตํยังคงรูปแบบโดยทั่วไปเอาไว๎เชํนกัน 

 

ลักษณะการแตํงกายของสามัญชนชาย-หญิง  เมืองฟูาแดดสงยาง 

อนุมาณจากภาพสลักบนใบเสมาเครื่องประดับกายของผู๎คนเมืองฟูาแดดสงยาง 
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 วัฒนธรรมทวาราวดีปรากฏในบันทึกของนักบวชชาวจีนชื่อ  เฮียนซัง  หรอื  ถังซําจัง๋  ซึ่ง

บันทึกไว๎ในขณะเดินทางจากประเทศจีนไปยังประเทศอินเดยี  เพื่ออัญเชิญคัมภีร๑พระไตรปฎิกไป

ประดษิฐานยังประเทศจีน  ราวพุทธศตวรรษที่  12  ทําให๎เชื่อวํา  ทวาราวดีนําจะเป็นรัฐขนาดใหญํที่

ตั้งอยูํบริเวณภาคกลางของประเทศไทยมาแตํโบราณจริง  และคงมีอํานาจ  หรอืเจริญรุํงเรืองในราว

พุทธศตวรรษที่  11-16  ผู๎คนในรัฐนี้สันนิษฐานวํา  นับถอืพุทธศาสนานิกายเถรวาทซึ่งได๎ขยาย

อทิธิพลทางวัฒนธรรมออกไปทั่วสารทิศ  สวํนในทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือขยายมาถึง  สระบุรี  

นครราชสมีา  มหาสารคาม  ร๎อยเอ็ด  ชัยภูมิ  ขอนแกํน  บุรีรัมย๑  กาฬสนิธุ๑  และยโสธร  ซึ่งตาม

เส๎นทางดังกลําว  ได๎พบรํองรอยหลักฐานศิลปกรรมรปูแบบทวาราวดีอยํางชัดเจน  รูปแบบทาง

ศิลปกรรมนีไ้ด๎พัฒนาปรับเปล่ียนนําลักษณะพืน้เมอืงเข๎ามา  ผสมผสานจนเป็นลักษณะเฉพาะในท๎องถิ่น

ของตนเอง 

 จากการขุดค๎น  ขุดแตํงของกรมศิลปากร  พบโบราณวตัถุสําคัญคือ  เครื่องประดับ  ซึ่งมี

หลายชนิดและหลายรูปแบบ  เชํน  ลูกป๓ด  แหวน  กําไล  และตํางหู  เมื่อนํามาประกอบการศึกษา

เปรียบเทียบกบัภาพปนูป๓้น  หรือภาพสลักในสมัยทวาราวดพีบวํามีทั้งของ  ผูช๎าย  และของผู๎หญิง  โดย

สามารถแบํงแยกแตกตาํงกันตามฐานนัดรศักดิ์  เครื่องประดับตําง ๆ  มี  ศิราภรณ๑  เครื่องประดับตัว  

ตํางหู  กําไลแขน  กําไลมอื  เข็มขัด  และแหวน  ทั้งแหวนข๎อมือและแหวนข๎อเท๎า  ดังนี้ 

 เครื่องถนิมพมิภาภรณ์ส าหรับบุรุษ 

  จากการศึกษาพบวํา  บุรุษไว๎ผมยาวเป็นมวย  มีเครื่องประดับศีรษะ  ผ๎านุํงมี  2  แบบ  

คือผา๎นุํงยาวครึ่งนํอง  และผ๎านุํงโจงกระเบนแบบโธตี  คาดเข็มขัด  มีผ๎าคลอ๎งไหลํ  และตกแตํงรํางกาย  

ดว๎ยเครื่องประดับตําง ๆ คือ 

   1.  ศิราภรณ๑  บุรุษนิยมไว๎ผมยาว  และเกล๎ามวยไว๎ด๎านหลังศรีษะ  บนศีรษะมีการ

ประดับผมเพื่อความสวยงาม   และแสดงฐานันดรศักด์ิ  มีตั้งแตํแบบเรียบงําย  ไปจนถึงสวมมงกุฎอัน

แสดงถึงฐานะชนชั้นสูง 

   2.  ตํางหู  บุรุษนยิมสวมตํางหูสองข๎าง  ลักษณะตํางหูมหีลายรูปแบบ  เชํน  ตํางหู

ลักษณะเป็นหํวงกลม  และแบบเม็ดมะยม 

   3.  เครื่องประดับตัว  หมายถึง  อาภรณ๑ประดับสํวนบนของรํางกาย  เชํน  กรองศอ  

สายรัดตัว  และสายธุราํ 

   4.  ป๓้นเหนํง  (เข็มขัด)  ใช๎คาดทับผ๎านุํงของบรุุษ  มักคาดอยูํในระดับสะโพก  หรือใต๎

นาภี  (สะดอื)  ลงไป  ซึ่งทําดว๎ยวัสดุตําง ๆ คือ  ผ๎า  เชอืก  เกลยีวเชอืก  ทอง  หรือ  เงิน  และลูกป๓ด 

   5.  พาหุรัด  หรือ  กําไลต๎นแขน  โดยทั่วไปเป็นเครื่องประดับของบุคคลชั้นสูง  เชํน  

กษัตริย๑  ลักษณะหัว  เป็นรูปกระจังขนาดใหญํ  หรอื  เป็นแบบโค๎ง  มีภํูห๎อย 

   6.  กําไลข๎อมือ  หรอื  ข๎อพระกร  พบวํา  เป็นลักษณะเครื่องแตํงกายของชนชั้นสูง  คือ  

เครื่องประดับของกษัตริย๑  โดยสวมข๎อมอืทั้งสองขา๎ง 
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   7.  แหวน  ในภาพของบุรุษจะพบน๎อยมาก  พบเฉพาะภาพชนชั้นสูง  รูปแบบของ

แหวนเป็นแหวนปลอกมีด  นอกจากนั้นที่หัวแหวนยังมีตราเป็นรปูสัตว๑  หรือตัวอักษรภาษาสันสกฤต  

สันนิษฐานวาํ  นําจะเปน็สัญลักษณ๑  ตําแหนํงทางราชการ 

 เครื่องถนิมพมิภาภรณ์ส าหรับสตรี 

  เครื่องประดับของสตรีหากพิจารณาดูแล๎วจะเห็นวําคลา๎ยกับเครื่องประดับของบุรุษ  คือมี

เครื่องประดับ  ตั้งแตศํรีษะจนถึงเท๎า  ภาพประติมากรรมแสดงการแตํงกายของสตรีจะพบนอ๎ยกวํา

บุรุษ  แตปํรากฏหลักฐานวํา  สตรีไว๎ผมยาวและเกล๎าผมไว๎กลางกระหมํอม   ประดับตกแตงํตามความ

นิยมและฐานะของบคุคล  สตรีสํวนใหญํไว๎ผมยาว  และมวยผมเป็นจกุไว๎ตรงกลาง  มพีวงมาลา  หรือ

เก้ียวรัดเป็นปลอ๎ง ๆ ตั้งขึน้  หรือสวมศิราภรณ๑กรวยครอบ  พร๎อมทั้งตกแตํงดว๎ยเครื่องประดับ  ดังนี้ 

   1.  ตํางหู  สตรีนิยมสวมใสํมาก  มีลักษณะเป็นรูปหํวงแบน  และยาวย๎อยลงมาเคลยี

ไหล ํ บางลักษณะ  เป็นรูปดอกไม๎  มีเดอืยด๎านหลัง 

   2.  กรองศอ  โดยทั่วไปคลา๎ยกับกรองศอของบุรุษ  แตํมลีวดลายละเอยีดกวํา  มทีั้ง

แบบเป็นแผงกว๎างตรงกลาง  ด๎านหน๎า  แลว๎เรียวขึน้ไป  ที่ปลายสองข๎างยึดกันไว๎ที่ต๎นคอ  ตวัแผงตรง

กลางมีขนาดใหญํ 

   3.  อุทรพันธะ  (สายรัดตัว)  มลีักษณะเป็นสายคลอ๎งลงมาใต๎ศอกเป็นแถบเส๎น 

   4.  พาหุรัด  หรือ  กําไลรัดต๎นแขน  มีลักษณะคล๎ายของบุรุษ  ลักษณะของหัวเป็น

รูปทรงหยดน้ํา  หรือ  กระเปาะพลอยรูปทรงสามเหล่ียม  (คลา๎ยกระจัง)  ประดับลายชํอดอกไม๎ 

   5.  ป๓้นเหนํง  (เข็มขัด)  การนุํงผ๎านุํงยาวของสตรี  นิยมจัดขอบชายพก  และคาดเข็ม

ขัดทับบางครั้งพบวํามลีักษณะคลา๎ยเชอืกผูกรัด  บางครั้งพบวําเป็นแถบผ๎า  หรืออุบะห๎อยเป็นแนวรอบ

เอว  

   6.  แหวน  มีลักษณะคลา๎ยของบุรุษ  มีหลายรูปแบบ  สํวนใหญํพบวํามีลักษณะเป็น

แหวนปลอกมีด 

   7.  กําไลขอ๎มอื  มลีักษณะเป็นวงกลม  รูปกลมเป็นเกรียว  และรูปกลมเป็นเกลียวสวม

ที่ข๎อมือ  (คณะกรรมการประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ,  2542.  64-78) 

 จากอดีตถึงป๓จจุบัน  การแตํงกายของไทยได๎วิวัฒนาการเรื่อยมาเป็นลําดับ  จนถึงสมัย

รัตนโกสินทร๑ตอนต๎น (รัชการที่ ๑ – ๓)  เป็นระยะที่บ๎านเมอืงกําลังฟื้นตัวจากสภาพสงคราม  และสร๎าง

เมอืงใหมํ  คนไทยสมัยนั้นยังคงรับชํวงมาจากสมัยอยุธยาตอนปลาย  ไมํวําจะเป็นขนบธรรมเนียม

ประเพณี  วรรณกรรม  กฎหมายการปกครองตามคตคิวามเชื่อ  และวิถีชีวิตความเปน็อยูํ  การแตํง

กายยังคงรักษารูปแบบและลักษณะบางอยํางที่สืบทอดมาจากอยุธยา  โดยทั่วไปทั้งชายและหญงินุํงผ๎า

โจงกระเบน  หมํผ๎า  ไมํนิยมสวมเสื้อ  ไมํสวมรองเท๎า 
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ยุคหัวเลี้ยวหัวต่อการแต่งกายแบบเก่าและแบบใหม ่

 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว  เป็นสมัยเริ่มต๎นของการเปล่ียนแปลง

ขนบธรรมเนยีม  วัฒนธรรมของไทย  อันเนื่องมาแตํพระราชดําริที่กว๎างขวางและยาวไกล  วําตํอไปภาย

หน๎าประเทศทั้งหลายทางตะวันออก  จะต๎องมีการเก่ียวข๎องกับประเทศทางตะวันตกมากขึน้ทุกที  ทรง

เล็งเห็นถึงความสําคัญที่จะปรับปรุงเปล่ียนแปลงประเทศใหเ๎จริญขึน้  จนเป็นที่ยอมรับในอันที่จะคบหา

กันอยํางประเทศที่เทําเทียมเสมอภาคกัน 

 วัฒนธรรมอยํางหนึ่งที่ไดร๎ับการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงคือ วัฒนธรรมการแตํงกาย  เริ่มตน๎ด๎วย

พระราชดํารัสเลกิประเพณีข๎าราชการเขา๎เฝูาฯ โดยไมํใสํเส้ือผา๎  ดังปรากฏหลักฐานความวาํ  “... เวลา

อันหนึ่ง ข๎าราชการเขา๎เฝูาฯ ที่พลับพลาโรงแสงพร๎อมกัน  ครั้งนัน้ยังไมมํีธรรมเนียมจะสวมเสื้อเข๎าเฝาู  

จึงดํารัสวํา     ดูคนไมํสวมเสือ้ผา๎เหมอืนเปลือยกาย  รํางกายจะเปน็กลากเกลื้อนก็ด ี หรือเหงื่อออกมา

ก็ดี  โสโครกนัก... ขอทํานทั้งหลายจงสวมเส้ือเข๎ามาในที่เฝาูจงทุกคน” 

 จึงอาจถอืวําพระราชดาํรัสเปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียมประเพณีสวมเส้ือเข๎าเฝูา  ซึ่งเส้ือที่

ข๎าราชการสํานักสวมใสเํข๎าเฝูาฯ ครั้งนั้น  เป็นเส้ือที่ตัดแบบงํายๆ ดว๎ยผ๎าขาว “... ตัดพอได๎ตัว  มีแขน

รัดรังดุม  สําหรับตรงอกนั้น...” เรียกเสื้อลักษณะนีว้ํา “เส้ือกระบอก”  ตํอมาไดม๎ีการพัฒนารูปแบบ

และรับทัศนคติของขาวตะวันตกมาดัดแปลงแบบเครื่องแตํงกายใหม๎ีประโยชน๑ใช๎สอย  และมีความ

สวยงามเพิ่มขึน้  เป็นการดัดแปลงแบบตะวันตกผสมผสานกับแบบไทยดัง้เดิม  เชํน  เส้ือของข๎าราชการ

ชั้นผู๎ใหญํ  จะเป็นเส้ือคอตั้งปิดคอ  ผาํอก  มีขัดดุม ๘ เม็ด  แขนยาวมีผ๎ากรอง  หรอืที่เรียกวําผ๎าสําริด  

ตกแตํงทีป่ก สาบ และชายเส้ือ นุํงผ๎าจีบริ้วลายทองคาดเข็มขัดเพชรถมลงยาราชาวดี  สวมถุงเท๎าแพร

แบบตะวันตก  แตํรองเท๎ายังเป็นแบบเกาํ คือ รองเท๎ากํามะหยี่ป๓กดอกนูน เป็นต๎น 
 

ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงการแต่งกายเป็นแบบสมัยใหม่ 

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจา๎อยูํหัว  ทรงสบืสานพระราชวิเทโศบายการเมอืงระหวาํง

ประเทศ  ตามแนวทางสมเด็จพระบรมราชชนก  ซึ่งในรัชสมัยของพระองค๑ทรงดําเนินปรับเปล่ียนการไว๎

ทรงผม  และการแตํงกาย  โดยน๎อมนําให๎คนใกล๎ชิดพระองค๑เข๎าใจถึงเหตุผลความเหมาะสม  และ

ผลประโยชน๑ที่จะได๎รับในการเปล่ียนแปลง  จากการโกนผมรอบศีรษะเกล้ียง  เว๎นตรงกลางศีรษะปลอํย

ผมใหย๎าวประมาณ ๔ เซนติเมตร  แล๎วจึงหวีหรือแตํงทรงผมที่ยาวแสกกลาง  ตกแตํงใหอ๎ยูํทรงด๎วยวิธี

จับเขมาํ  ผู๎หญงิไว๎ผมที่เรียกวํา “ผมปีก”  มีลักษณะคล๎ายผู๎ชายคือ  กลางศีรษะไว๎ยาวถอนไรผมเป็น

วงรอบซอยผมยาวนัน้  สํวนรอบศีรษะก็ไว๎ผมคลุมแทนการโกนเกล้ียง  บางยุคไว๎ยาวประมาณบํา  บาง

ยุคก็ตัดส้ัน  บางยุคนิยมพูํอยูํริมหู  สําหรับเก่ียวดอกไม ๎ หรือเครื่องประดับผมอื่นๆ เรียกวาํ “ทรงทัด”  

และตํอพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา๎เจา๎อยูํหัว ทรงประกาศใหเ๎ลิกไว๎ทรงผมมหาดไทย  มาเป็นไว๎

ผมยาวแบบฝรั่ง คือ ตดัผมรอบศีรษะให๎ส้ัน  ไว๎ผมขา๎งบนคล๎ายผมทรงมหาดไทยเดิม เรียกผมทรงนีว้ํา 

“ผมรองทรง” 
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 นอกจากเรื่องทรงผมแล๎ว  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา๎เจา๎อยูํหัว  ยังทรงเริ่มการ

เปล่ียนแปลงฉลองพระองค๑  จากผ๎านุํงเดมิโปรดพระราชทานผา๎สมป๓กเป็นผ๎านุํง  ตํอมาจึงทรงพระ

กรุณาโปรดเกล๎าให๎ข๎าราชการสํานักเลิกนุํงผา๎สมป๓ก  บอกยศตามธรรมเนียมเกํา  และโปรดให๎

ข๎าราชการนุํงผ๎าสีกรมทําแทนผ๎าสมป๓ก  สํวนเส้ือโปรดใหท๎ําแบบอยํางของชาวตะวนัตกมาดัดแปลงเป็น

เส้ือใช๎ในโอกาสตํางๆ 

 ในการปรับปรุงประเทศนั้น  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา๎เจา๎อยูํหัว  ทรงมีพระราชดําริใน

การเสด็จประพาสประเทศข๎างเคียงเพื่อทอดพระเนตรกิจการบ๎านเมอืง 

 ประเทศแรกที่เสด็จพระราชดําเนินประพาส ได๎แกํ  ประเทศสงิคโปร๑ ใน พ.ศ. ๒๔๑๓  ครั้งนัน้

โปรดใหเ๎จา๎นายและผู๎ตามเสด็จสวมเส้ือนอกคอเปิดมเีสื้อเชิ้ตขา๎งใน  ผูกผา๎ผูกคอ  แตํยังนุํงผ๎าโจง

กระเบนดว๎ยผ๎าพืน้สีกรมทํา  และยังทรงกําหนดเครื่องแตํงกายหนํวยงานที่ตามเสด็จคอื  ฝุายพลเรือน

เป็นเสือ้ปีกแพรสนี้ําเงนิแกํป๓กลวดลายทองทีค่อ  ข๎อมือ  และขลิบทองที่ชายเส้ือ  เสื้อตัวยาวคลุม

สะโพกคาดเข็มขัดนอกเสือ้  มีกระบี่พลเรอืนโยงสายเข็มขัด  สวมถุงเท๎าขาว  รองเท๎าหนังดํา  หมวก

เฮลเม็ต (Helmet) แพรขนสดีํา  สํวนเครื่องแตํงกายฝุายทะหารเป็นเสือ้ปีกสีนกพิราบ  นุํงผา๎โจงกระเบน

ไหมสีเดียวกับพลเรือน  คาดกระบี่สวมถุงเท๎ายาว  รองเท๎าหนังสดีํา  หมวกรูปทรงถัง 

 เมื่อเสด็จกลับจากประพาสสิงคโปร๑  ไดม๎ีการเปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียมประเพณีบางอยําง 

เชํน  โปรดใหข๎๎าราชสํานักในพระองค๑สวมถุงเท๎ารองเท๎ายืนเฝาูรบัเสด็จแทนการหมอบเฝาู 

 การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับเส้ือผา๎เครื่องแตํงกายในราชสํานัก  เห็นได๎ชัดเมื่อทรงกรุณาโปรด

เกลา๎ฯ ใหก๎ําหนดเครื่องแบบหรือเรียกทบัศัพท๑วํา ยูนฟิอร๑ม (Uniform)  สําหรับเจา๎นายและขุนนางแตํง

เข๎าเฝูาฯ โดยโปรดกําหนดสีเสื้อตามชั้นและหนํวยงาน เชํน  เจ๎านายใสํเสื้อแพรสีไพล  ขุนนาง

กระทรวงมหาดไทยใสํเสื้อแพรสีเขียวแกํ  กระทรวงกลาโหมสลีูกหว๎ากรมทํา  หรือกระทรวงการ

ตํางประเทศสนี้ําเงนิแก ํ มหาดเล็กสีเหล็ก  อาลักษณ๑กับโหรสขีาว เป็นต๎น  เสื้อเป็นแบบที่เรยีกวํา “เส้ือ

ปีก”  คือ  “เส้ือปิดคอมีชายสัน้” คาดเข็มขัดนอกเสื้อ เจา๎นายทรงสายรัดพระองค๑ทอง  ขุนนางคาดเข็ด

หนังสเีหลือง  หัวเข็มขัดมตีราหนังพระเก้ียว     นุํงผ๎ามํวงโจงกระเบนแทนผา๎สมป๓ก 

 อยํางไรก็ตามการแตํงกายในครั้งนัน้มีลักษณะผสมผสานระหวํางแบบเดิมและแบบใหม ํ ใสํ

เส้ือผา๎ขาวแขนกระบอก เจ๎านายทรงผ๎ามวํงโจงกระเบนคาดแพรแถบ  ขุนนางบางคนยังคงนุํงสมป๓กชัก

พกคาดผา๎เกี้ยวอยู ํ

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจา๎อยูํหัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ ให๎ออกประกาศ ๒ 

ฉบับ  ฉบับแรกคือ “ประกาศห๎ามคนแตํงตัวไมํสมควรมิใหไ๎ปมาในพระราชฐานที่เสด็จออก”  โดยห๎าม

ผู๎ใหญํทั้งชายหญิงสวมแตํเส้ือชั้นใน หรือไมสํวมเสือ้เลย หรือนุํงกางเกงขาส้ันเหนือเขํา  หรือนุํงผา๎หยัก

รั้งไมปํิดเขํา หรือนุํงโสรํง  หรือสวมรองเท๎าไมํสวมถุงเท๎า  ไมํวํารองเท๎าชนิดใดๆ หรอืสวมรองเท๎าสลิป

เปอร๑ (Slipper: รองเท๎าแตะ)  ตลอดจนเด็กที่เปลอืยกายเขา๎มาในบริเวณพระราชวังด๎านนอกชั้นหน๎ากับ

บริเวณวัดพระศรีรตันศาสดาราม ยกเว๎นคนงานขนของกํอสร๎าง  กวาดล๎าง  ถ๎าผู๎ใดฝุาฝืน หรือพาเด็ก
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เล็กที่แตํงกายไมสํมควรดังกลําวลวํงเขา๎มาในเขตที่กําหนดไว๎  ใหน๎ายประตูขับไลํห๎ามปราม  ถ๎าไมํฟ๓งให๎

จัดสํงศาลกระทรวงวังตัดสินลงโทษ ปรับไมํเกินคราวละ ๒๐ บาท  หรือขังไว๎ใช๎การไมเํกินคราวละ ๑๕ 

วัน  หรือทั้งปรับทั้งขังตามควรแกํการลงโทษ      ถ๎าผู๎ทําผิดเป็นเด็กอายุต่ํากวํา ๑๕ ปีลงไป  บิดา

มารดาหรือมูลนายหรอืผูเ๎ล้ียงดูเด็กนั้น จะต๎องรับโทษแทนทุกประการ  ประกาศเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม  

ร.ศ. ๑๑๗  (พ.ศ. ๒๔๔๑) ใช๎บังคับตั้งแตํวนัที่ ๑ กุมภาพันธ๑ ร.ศ. ๑๑๗ เป็นต๎นไป 

 การแตํงกายของขา๎ราชการทั่วไปแม๎จะยังคงยดึตามแบบอยํางรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลา๎เจา๎อยูํหัว  แตํก็มวีิวฒันาการและรายละเอียดปลีกยํอย ซึ่งไดแ๎บบอยํางจากนักเรียนนอก

บ๎าง  จากหนังสือแบบเสือ้ที่เรียกกันวําแคตตาล็อกบ๎าง  คอืจะนุํงผ๎ามํวงโจงกระเบนสพีื้น หรือผ๎ามํวง

หางกระรอก  หรือลายตาสมุกอาํงหินหรือโคราช สวมเสื้อราชประแตน  ซึ่งเป็นเส้ือนอกคอตั้งกระดุม 

๕ เม็ด  มกีระเป๋าฝาปิดบนลาํงข๎างละสองใบ  สวมถุง นํองรองเท๎าและหมวก  หมวกที่นิยมกันในสมัย

นั้น ได๎แกํ  หมวกปานามา  หมวกหางนกยูง และหมวกสักหลาด  ในสมัยนีเ้ครื่องประดับถอืเป็น

สวํนประกอบสําคัญของการแตํงกาย  เพราะเป็นเครื่องแสดงฐานะทัง้รสนิยม  เครื่องประดบัที่สําคัญ

เป็นที่นิยมกนัแพรํหลายในวงสังคมชั้นสูง  ไดแ๎กํนาฬิกาพกมสีายโยง  ตัวนาฬิกาจะสอดไว๎ในกระเป๋า

เส้ือบนดา๎นซ๎าย  ปลอํยสายนาฬิกาทีม่ักทําด๎วยสร๎อยสามกษัตรยิ๑ยาวพองาม  ปลายสายมีหวํงคลอ๎งไว๎

กับรังดุมเส้ือ ใกล๎กับปากกระเป๋าสร๎อยสามกษัตริย๑  นอกจากจะทําเป็นสายนาฬิกาแล๎ว  ยงันิยมทําเปน็

สร๎อยข๎อมอื และแหวนแบบเกล้ียงหรือแหวนนามสกุล  เครื่องประดับการแตํงกายอีกอยํางหนึ่งซึ่งนิยม

กันในหมูํชาย คือ ไม๎เท๎า  หากเป็นผู๎สูงอายุจะถือไม๎เท๎าเพื่อชํวยพยุงในเวลาเดนิ แตํถ๎าเป็นคนหนุํมก็จะ

ถอืเพื่อความโกเ๎ก๐ ความงดงามของไม๎เท๎าที่ประกวดประขันกันก็คือ  หัวไมเ๎ท๎า  นิยมประดษิฐ๑เป็น

รูปรํางตํางๆ  ตั้งแตํเปน็รูปขอและเป็นรปูสัตว๑  ซึ่งประดษิฐ๑อยํางประณีตบรรจงจากวัสดุหลายชนิด 

 เครื่องแตํงกายในรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัวอยูํหัว  พระเจา๎น๎องยาเธอ

เจา๎ฟูา วไลยอลงกรณ๑  กรมเพชรบุรรีาชสิรินธร  ทรงนําแบบเส้ือจากตํางประเทศมาดัดแปลงให๎เข๎ากับ

พระองค๑  และพระราชนิยาม เชํน  ทรงพระกรณุาโปรดเกล๎าฯ ให๎สตรีสวมซิ่นแทนนุํงโจงกระเบน 

 ผู๎ชายมคีวามนิยมนุํงกางเกงแพรสีตํางๆ กับเสื้อมสีกรี  หรือเส้ือผา๎ปุานบางๆ  คาดเข็มขัดสวม

รองเท๎า  สตรีสวมซิ่นหรือผ๎าถุงสําเร็จตัดเย็บใหเ๎ข๎ากับรูปรําง  สวมเสื้อตัดด๎วยผ๎าแพรหรือผา๎พิมพ๑ดอก

คอกลม  หรือคอคว๎าน  แขนในตัวสั้นประมาณต๎นแขน  ตวัเสือ้หลวมคลุมสะโพก  ทําเป็นขอบพอดีตัว  

สวมถุงนํองสีเข๎ากับซิ่น  และรองเท๎าสน๎สูง  ผ๎าที่นิยมใชค๎ือผา๎ทอฝีมอื กองทอผ๎าสวนหงส๑ 
 

เครื่องแต่งกายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล๎าเจ๎าอยูํหัว  วิวัฒนาการการแตํงกายของบุรุษและสตรี  

เปล่ียนแปลงไปตามวฒันธรรมตะวนัตกซึ่งยงัคงหลั่งไหลเขา๎มาไมํขาดสาย  โดยเฉพาะจากสื่อชนิดใหมํ

คือ ภาพยนตร๑ในยุคต๎นราชการสงํผลใหแ๎ฟชั่นเสื้อผ๎าและทรงผมสตรีไทยได๎รับการเปล่ียนแปลงไป เชํน  

สตรีเริ่มนุํงกระโปรง  ระยะแรกเปน็กระโปรงแบบ ๔ ตะเข็บ ๖ ตะเข็บธรรมดา สํวนทรงผมเริม่นิยมการ

ดัดผมมากขึ้น  เรียกวํา  ผมคลื่น เดิมเคยดัดกันเองด๎วยคีมเผาไฟจากถําน เมื่อร๎อนแล๎วจึงนํามานาบผม
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ให๎หยิกเป็นลอนแตํไมถําวร ภายหลังเมื่อมรี๎านเสริมสวยสตรีเกิดขึน้  มีการสั่งน้ํายาดัดผมมาจาก

ตํางประเทศใช๎ดัดผมใหห๎ยิกเป็นคลื่นแบบถาวร 
  

เครื่องแต่งกายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบ

ดินทร 

 รัฐบาลไดอ๎อกแบบการแตํงกายประกาศในรัฐนิยมฉบับที่ ๑๐  เรื่อง เครื่องแตํงกายของ

ประชาชนชาวไทย  ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๔๘๔  โดยให๎การแตํงกายของชายหญิงจะต๎องเป็นไปตาม

แนวทีร่ัฐบาลกําหนด  คือ ผู๎ชายจะต๎องมีเสื้อนอก กางเกงขายาว รองเท๎าหุ๎มสน๎ ถุงเท๎า หมวก  ผู๎หญงิ

ต๎องมกีระโปรง  เสื้อนอกคลุมไหล ํรองเท๎ารัดสน๎หรือหุม๎สน๎ สวํนถุงเท๎าจะใสหํรือมาใสํก็ได๎  และหมวก 

กําหนดสีของเส้ือผ๎าที่บุคคลแตํละอาชีพจะสวมใสํในโอกาสตํางๆ 
 

เครื่องแต่งกายสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจา๎อยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลป๓จจุบัน  ไดม๎ีการพัฒนา

เครื่องแตํงกายทั้งชายและหญงิตามแบบไทย  และแบบสากล และในปี พ.ศ. ๒๕๐๓  สมเด็จพระนาง

เจา๎สริิกิติ์พระบรมราชนิีนาถ  ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ ให๎ออกแบบเครื่องแตํงกายชุดพระราชนยิม 

รวม ๘ ชุด  เป็นชุดประจําชาติ เพื่อใช๎ในโอกาสตํางๆ ไดแ๎กํ  ชุดไทยเรือนต๎น  ชุดไทยจิตรลดา  ชุดไทย

อมรินทร๑  ชุดไทยบรมพิมาน  ชุดไทยจักรี  ชดุไทยจักรพรรดิ  ชุดไทยดุสิต  และชุดไทยศิวาลัย  ในขณะ

ที่ฝุายสตรีถอืเอาชุดไทยพระราชนยิมเป็นเครือ่งแตํงกายประจําชาตนิั้น  บุรุษยังคงแตํงกายแบบสากล

นิยม  อันประกอบด๎วยเส้ือเชิต้แขนยาวผูกเน็คไท  สวมเสื้อนอก (สูท)  ที่มีเนื้อผ๎าและสเีดียวกับกางเกง

ขายาวทรงสุภาพ ซึ่งเป็นแบบที่สามารถใช๎ได๎ในโอกาสตํางๆ อยํางครบถ๎วน  นอกจากนั้นยังมีเสื้อที่

เรียกวํา ซาฟารี หรือชดุตรวจการ 

 ประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๒  สมเด็จพระนางเจา๎สริิกิติ์ พระบรมราชนิีนาถ  ได๎โปรดกรุณาโปรด

เกลา๎ฯ พระราชทานแบบฉลองพระองค๑ที่พระบาทสมเด็จพระเจา๎อยูํหัวทรงมาเป็นต๎นแบบเครื่องแตํง

กายประจําชาติ  สําหรบับุรุษ “เส้ือพระราชทาน”  ใช๎ใสกํับกางเกงแบบสากล  เสื้อพระราชทานมี ๓ 

แบบ สําหรับใช๎ในโอกาสตํางๆ กันคือ แบบแขนสั้น แบบแขนยาว  มีผ๎าคาดเอว  และแบบแขนยาวไมมํี

ผ๎าคาดเอว 
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หมวดที่  2 

สืบสานต านานสร้างบ้านแปงเมอืงกาฬสินธุ์ 

 

 ประวตัิเมอืงกาฬสินธุ๑ 

 ศาลหลักเมือง 

 พระพุทธปฏิมา 

 วัดในเขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ๑ 
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  จากหมวดที่  1  ไดส๎บืสานตํานานเมอืงฟาูแดดสงยางแล๎ว  ไดท๎ราบรายละเอยีด  ประวัติ  

ความเป็นมา  วัฒนธรรมประเพณี  และวิถชีวีติความเปน็อยูํของชาวเมืองฟูาแดดสงยางแล๎ว  จงึได๎สบื

สานตํานานมาสร๎างบ๎านแปงเมอืงกาฬสินธุ๑  ซึ่งจะได๎ศึกษาถึงประวัติ  ความเป็นมา  ส่ิงศักด์ิสิทธิ์  

โบราณวัตถุ  สถานที่หรือโบราณสถานที่เก่ียวข๎องกับเมอืงกาฬสินธุ๑  เพื่อให๎ลูกหลานได๎สบืตํอความรู๎

เก่ียวกับจังหวัดกาฬสินธุ๑ตํอไป  โดยในหมวดนีจ้ะกลําวถึงประวตัิความเป็นมาของจังหวัดกาฬสินธุ๑  

ศาลหลักเมืองกาฬสินธุ๑  พระพุทธรูปสําคัญ ๆ  ในจังหวัดกาฬสินธุ๑  และวัดสําคัญในเขตเทศบาลเมือง

กาฬสนิธุ๑ 

ประวัติเมืองกาฬสินธุ ์
 

  กาฬสนิธุ๑  แปลตรงตัววํา  "น้ําดํา"   ได๎สบืตํานานประวัติเมืองหลายตํารา  จะไดส๎รุป  ดัง

หนังสอืจังหวัดกาฬสนิธุ๑  วํา 

 สมัยกรุงธนบุรี  ประมาณ  พ.ศ. 2310  พระเจา๎องค๑เวียนดาแหํงนครเวียงจันทน๑ได๎

สิ้นพระชนม๑  โอรสท๎าวเพี้ยเมอืงแสนไดย๎กกองทัพเข๎ายึดเมอืงเวียงจันทน๑  และได๎สถาปนาขึน้เป็นพระ

เจา๎แผํนดนิแทน  ทรงพระนามวํา  “พระเจา๎ศิรบิุญสาร” 

 พ.ศ. 2320  ทา๎วโสมพะมิตร  และอุปฮาดเมือง

แสนฆ๎องโปง  เมืองแสนหน๎าง้ํา  เกิดขัดใจกับพระเจา๎ศิริบุญ

สาร  จงึรวบรวมผู๎คนอพยพจากดนิแดนทางฝ๓ง่ซ๎ายแมํน้าํโขง  

ข๎ามมาตั้งบ๎านเรือนบริเวณลุมํน้ําก่ํา  แถบบ๎านพรรณนา  

(ป๓จจุบันอยูํในเขตจังหวดัสกลนคร)  ตํอมาพระเจา๎ศิริบุญสาร

ได๎ยกกองทัพติดตามมา  ท๎าวโสมพะมิตรจึงอพยพตํอไปโดย

แยกเป็น  2  สาย  คอื 

 สายที่  1  มเีมอืงแสนหน๎าง้ําเป็นหัวหน๎า  อพยพไป

ทางทิศตะวันออก  สมทบกับพระวอ  หลบหนีไปจนถึงนคร

จําปาศักดิ์  ขอพึ่งบารมีของพระเจ๎าหลวงแหํงนครจําปาศักด์ิ  

และตั้งบ๎านเรอืน  ณ  ดอนค๎อนกอง  ตํอมาเรียกวํา  “คําย

บ๎านดูบํ๎านแก”  ในปี  พ.ศ. 2321  พระเจา๎ศิริบุญสารให๎เพี้ยสรรคสุโภยยกกองทัพมาปราบ  พระวอ

ตายในที่รบ  ผู๎คนที่เหลอืจงึอพยพไปอยูํในเกาะกลางลําน้ํามูล  ชื่อวํา  “ดอนมดแดง”  (ป๓จจุบันอยูํใน

เขตจังหวัดอุบลราชธานี)   
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 สายที่  2  มที๎าวโสมพะมิตรเป็นหัวหน๎า  ไดอ๎พยพข๎ามสันเขาภูพานลงมาทางใต๎  และตั้ง

บ๎านเรอืนอยูํที่กลางหมื่น  ตํอมาท๎าวโสมพะมติรได๎สํงท๎าวตรัยและคณะออกเสาะหาชัยภูมิที่จะสร๎าง

เมอืงใหมํ  ใช๎เวลาปีเศษ  จึงพบทําเลที่เหมาะสมคือบริเวณลําน้ําปาว  และเห็นวําแกํงสําโรงชายสง

เปือย  มีดินน้ําอุดมสมบูรณ๑  จึงอพยพผู๎คนมาตั้งบ๎านเรือนและได๎จัดตั้งศาลเจา๎พํอหลักเมือง  พ.ศ.  

2336  ท๎าวโสมพะมิตรได๎นําเครื่องบรรณาการ  คือกาน้ําสัมฤทธิ์เข๎าถวายสวามิภักดิ์ตํอ

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช  รัชกาลที่  1  และขอตั้งบ๎านแกํงสําโรงขึ้นเป็นเมอืง  

ได๎รับพระราชทานนามวํา  “กาฬสนิธุ๑”  และไดแ๎ตํงตั้งใหท๎๎าวโสมพะมิตรเป็น  “พระยาชัยสนุทร” 
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 พ.ศ. 2437  สมัยพระยาชัยสุนทร  (ท๎าวเก)  ได๎มกีารเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองเป็น

แบบเทศาภบิาล  มมีณฑล  จังหวัด  อําเภอ  ตําบล  และให๎เมืองกาฬสนิธุ๑เป็น  “อําเภออุทัยกาฬสนิธุ๑”  

ขึน้กับจังหวัดร๎อยเอ็ด 

  วันที่  1  สิงหาคม  พ.ศ. 2456  ไดย๎กฐานะอําเภออุทัยกาฬสนิธุ๑เป็น  “จังหวัดกาฬสินธุ๑”  

ให๎มอีํานาจปกครองอําเภออุทัยกาฬสนิธุ๑  อําเภอสหัสขันธ๑  อําเภอกุฉินารายณ๑  อําเภอกมลาไสย  และ

อําเภอยางตลาด  ขึน้ตํอมณฑลร๎อยเอ็ด  วันที่  18  กุมภาพันธ๑  พ.ศ.  2474  จังหวัดกาฬสินธุ๑ถูก

ยุบเป็นอําเภอ  ขึ้นกับจังหวัดมหาสารคาม  และวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2490  ไดย๎กฐานะเป็น  

“จังหวัดกาฬสินธุ๑”  จนถึงป๓จจุบัน 
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ศาลหลักเมืองกาฬสินธุ์ 

 
 

 ศาลหลักเมืองกาฬสินธุ๑  ในป๓จจุบัน  ตั้งอยูํบริเวณสี่แยกถนนกาฬสนิธุ๑  ตัดกับถนนแกํงสําโรง 

ตําบลกาฬสนิธุ๑  อําเภอเมืองกาฬสนิธุ๑  จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

เมอืงกาฬสินธุ๑เป็นเมอืงเกําแกํ  ตั้งเมอืงเมื่อ  พ.ศ. 2336  ในสมัยต๎นรัตนโกสินทร๑  

ศาลหลักเมืองกาฬสินธุ๑จงึมีประวตัิความเป็นมายาวนานนบัแตคํรั้งตัง้เมอืงจนกระทั่งถึงยุคป๓จจุบัน 

ประวัติหลักเมืองกาฬสินธุ์ 

หลักเมืองกาฬสินธุ๑  ได๎เริ่มสร๎างมาแตํปีใดไมํปรากฏประวัติชัดแจ๎ง  แตํจากหลักฐาน

พงศาวดารเมืองกาฬสนิธุ๑  ซึ่งเป็นเอกสารหนังสือโบราณตัวหนังสอืไทยน๎อย  (ป๓จจุบันเก็บรกัษาไว๎ที่วัด

ภูแลํนช๎าง  กิ่งอําเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ๑)  ระบุวํามมีาตั้งแตํ  พ.ศ. 2335  กํอนการตั้งเมอืง

กาฬสนิธุ๑  4  เดือน  หลักเมอืงกาฬสนิธุ๑  ในป๓จจุบันได๎ย๎ายมาจากบรเิวณกุดน้ํากิน  ริมลําน้ําปาว  ซึ่ง

บริเวณดังกลําวได๎ถูกน้ํากัดเซาะพังทลาย  ชาวเมืองจึงย๎ายเสาหลักเมืองมาอยูํในที่ป๓จจุบัน  ซึ่งจะย๎าย

มาปี  พ.ศ.ใด  ก็ไมํชัดเจนอีกเชํนกัน  เดมิเสาหลักเมือง  เป็นไมป๎ระดู ํ ส่ีเหลี่ยมใหญ ํ ขนาดกว๎าง

ประมาณ  8”  หนา ประมาณ 7“  สูง  ประมาณ  1  ศอกครึ่ง  และปลวกกัดผุกรํอน ยังคงสภาพที่

สมบรูณ๑อยูํประมาณ  1  คืบกวํา 
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รอบ ๆ  เสาหลักเมือง  มีก๎อนหินเล็ก ๆ  12  ก๎อน  ลงยันต๑ตรีนิสิงเหรายรอบไว๎  

ศาลหลักเมืองกาฬสนิธุ๑มีการปรับปรุงบูรณะซํอมแซมหลายยุคหลายสมัย  จนถึงยุคป๓จจุบัน 

ประวัติการบูรณะปฏิสังขรณ์ศาลหลักเมืองกาฬสินธุ์ในอดตี 

 ในปีพุทธศักราช  2479  เจ๎าคุณพรหมคุณธราจารย๑กาฬสินธุ๑บริหารสังฆปราโมกข๑  เจ๎า

คณะจังหวัดกาฬสินธุ๑  ขณะดํารงตําแหนํงเป็นพระครูพรหมสารรักษาได๎พิจารณาเห็นวําหลักเมือง

ดั้งเดิม  ซึ่งเป็นไม๎ประดูํ  ขนาดกว๎าง  8  นิ้ว  หนา  7  นิ้ว  สูงราว  1  ศอกครึ่ง  ถูกปลวกกัดผุพัง  

ยังเหลืออยูํประมาณ  1  คืบกวํา ๆ  ไมํเหมาะสมจะเป็นที่เคารพสักการบูชาเพราะสกปรก  รกรุงรัง  มี

คนเข๎าไปถํายอุจจาระ  ป๓สสาวะ  ไมํมีคนนับถือ  จึงได๎ปรึกษากับนายอําเภอเมืองกาฬสินธุ๑  คือหลวง

บวรรัฐนิติ  (ทองพูน  ชรารักษ๑ : ดํารงตําแหนํงระหวําง  พ.ศ. 2477-2480)  ซึ่งได๎ให๎ความเห็นวํา  

เมื่อครั้งพระอรรถเปศลสารวดี  เป็นผู๎วําราชการจังหวัดกาฬสินธุ๑  ได๎ปรารภเรื่องการบูรณะซํอมแซม

ศาลหลักเมือง กันมาครั้งหนึ่งแล๎ว  แตํคราวนั้นจังหวัดถูกยุบไป  (ยุบเป็นอําเภอหลุบ  ขึ้นกับจังหวัด

มหาสารคาม)  ด๎วยเหตุนี้เอง  การทําหลักเมืองจึงหยุดชะงักไปแตํอยํางไรก็ตามก็ได๎มีการเรี่ยไรเงินทุน

กันไว๎แล๎ว  โดยมีผู๎บริจาค  เป็นเงิน  60.00  บาท  หากเก็บหรือเรี่ยไรจากผู๎บริจาคทั้งหมดจะได๎

ประมาณ  300.00  บาท  ทางนายอําเภอเมืองกาฬสินธุ๑จึงได๎นิมนต๑พระครูพรหมสารรักษา  ให๎พา

ชาวบ๎านทําเสาหลักเมือง  โดยนายอําเภอจะเป็นผู๎สนับสนุนเนื่องจากทํานพระครูเป็นที่เคารพสักการะ

ของชาวเมือง  สํวนนายอําเภอเมืองกาฬสินธุ๑เป็นคนจากถิ่นอื่น  หากทําเสาหลักเมืองแล๎วเกิดไมํดีไมํ

งามชาวบ๎านชาวเมืองจะตําหนิได ๎ โดยเฉพาะเป็นการรือ้ของเกําทิง้  จงึไมกํล๎าทํา 

 ดังนั้น  ทํานเจา๎คุณพรหมคุคุณธราจารย๑กาฬสินธุ๑  บริหารสังฆปราโมกข๑  จึงได๎ปุาวร๎องบอก

ชาวเมืองมีเฒําแกํ  และหนุํมสาวพากันไปแหํเอาใบเสมาหินทราย  สมัยทวาราวดทีี่บ๎านโนนศิลา  ตําบล

หนองแปน  อําเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ๑  ในการนําใบเสมหินมาจากบ๎านโนนศิลานั้น  ใช๎วิธีการ
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บรรทุกมาทางเรือ  โดยมีเหตุการณ๑นําอัศจรรย๑เกิดขึ้นคือ  “วันนั้นจะเป็นวันที่เทําไรจําไมํได๎  ชาวเมือง

เป็นแหํเอาก๎อนหิน  (ใบเสมา)  มามีทั้งหมด  20  ลํา  ขากลับสนุกสนานมากอากาศมืดเหมือนฝนจะ

ตกแตํกลับไมํตก  เมื่อเรือลํวงมาถึงนาผู๎ใหญํมายฝนตกจนทําให๎ถนนเลิงบักดอกขาด  ตํางคนตํางพาย

เรอืหนีฝน  สํวนเจ๎าคุณฯไปกับเรอืหินหลงเข๎าปากคลองจนมืด  เอาเทียนไปก็จุดหมด  ให๎พระใบฎีกาตัน

ถือไฟฉาย  เลยทําไฟฉายตกน้ํา  ท๎องฟูามืดมน  กวําจะนําเรือมาถึงทํากลางก็ประมาณ  21.00  น.

เศษ  สํวนเรือหินนั้นเอามาเทียบทําไว๎  รุํงเช๎าจึงนําเอาหินขึน้จากเรือมาไว๎ที่หลักเมืองทุกวันนี ้“ 

  

หลังจากไดน๎ําใบเสมาหนิมาแล๎ว ตํอมาได๎วําจ๎างนายยอ  ชาวญวน  มาเป็นชํางเทคอนกรตี  ทํา

ฐานสําหรับวางเสมาหินไว๎บนนัน้  ราวปีพ.ศ.2479  ขุนชนะกานนท๑  ศกึษาธิการจังหวัดกาฬสนิธุ๑ เป็น

คนเขียนแบบแปลน แลว๎เทคอนกรีตยกหนิขึ้นตั้งไว๎ 

ตํอมาปีพ.ศ.2499 นายสุป๓น  พูลพัฒน๑  ผู๎พิพากษา  ได๎เป็นผู๎แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ๑ ได๎

ขอเงนิทางราชการาจํานวน  20,000.00  บาท  มาเป็นทุนสมทบสร๎างมณฑปหลักเมืองครั้งแรก โดย

มอบให๎นายอรุณ  แสนสุธา  ชํางกํอสร๎าง โดยใช๎ไม๎และสังกะสีมุงหลังคา  ตํอมาเห็นวําไมํถาวร จึงได๎มี

การรื้อออกทําหลังคาเป็นคอนกรีต  ทั้งนี้มี  ร.ต.วิจารณ๑  จันทเมือง  เป็นผู๎ประเมินเหมา  และให๎นาย

จารย๑หนูเป็นชํางรับเหมากํอสร๎างราคา  20,000.00  บาท  

ตํอมา  พ.ศ.2500  นายสุป๓น  พูนพัฒน๑  ได๎ขอเงินจากราชการอีก  26,000.00  บาท  และ 

ชาวเมืองทั้งหลายรํวมบริจาค  20,000.00  บาท  การกํอสร๎างแลว๎เสร็จสิน้งบประมาณกํอสร๎าง เป็น

เงนิ  20,000.00  บาท   

ครั้นตํอมา  พ.ศ.2504  นายเองจือ  วิโรจน๑รัตน๑  มีศรัทธาสร๎างซุ๎มประตูหลักเมือง  โดยได๎

จ๎างนายคําพัน    จงหาร  เป็นชํางกํอสร๎าง  ให๎คําแรง  4,500.00  บาท  สํวนคําอุปกรณ๑เป็นของ     

ผู๎จ๎าง  ตํอมาเจ๎าคุณฯ  ได๎จ๎างชํางมามุงหลังคากระเบื้อง และสนับสนุนงบประมาณกํอสร๎างจนสําเร็จ  



55 

แตํอยํางไรก็ตามภายในบริเวณหลักเมืองซึ่งเป็นที่เคารพสักการบูชา มีระดับพื้นอยูํต่ํากวําพื้นรายรอบ  

จึงมนี้ําขังเฉอะแฉะ  เมื่อมีฝนตก  และคับแคบไมสํะดวกแกํผูเ๎ข๎าไปสักการบูชากราบไหว๎ 

 ตํอมาปี พ.ศ.2506  พํอค๎ายํานตลาดกาฬสินธุ๑  ซึ่งเป็นกรรมการจัดงานงิ้วฉลองสมโภชหลัก

เมืองประจําปี ประกอบด๎วย  นายบุญชัย  รํมไทรทอง  นายเซียะเจง  แซํฉั่ว  นายเอี่ยมควง  แซํโค๎ว  

นายบุญจัน  ศาสตราวาหะ   นายสุกิจ  ไชยศิวามงคล  ได๎รํวมกันบูรณะซํอมแซมเสริมพื้นให๎สูงขึ้นและ

เทคอนกรีตรอบบริเวณ ยกเสาหลักเมือง(เสาไม๎) ให๎สูงกวําเดิม นอกจากนี้ยังมีผู๎บริจาค กรวด ปูน หิน 

ทราย ม๎าหินออํน และเงินสด สมทบ ได๎แกํ นายเต๎าเฮง  แซํเฮงนายเซียะเจง  แซํฉั่ว  นายตําง ฆารไสว  

นายกิมย๎ง  แซํเตีย  นายเซียมไช แซํตั้ง  นายบุญชัย รํมไทรทอง นายเต๎ง  แซํเอีย  นายตังกวย  แซํฉั่ว  

นายสุวรรณ  โยธาวงศ๑  ร๎านเคียนฮวด  โรงแรมกาฬสินธุ๑ และมีผู๎บริจาครายยํอยเพิ่มเติมอีก บูรณะ

กํอสร๎างสิ้นเงินคํากํอสร๎าง  8,548 บาท แล๎วได๎จัดงานฉลองสมโภชหลักเมือง  เมื่อวันที่  22  

สงิหาคม  2507 เวลา 18.00 น. พระสงฆ๑  14  รูป  เจริญพระพุทธมนต๑  กลางคืนมีมหรสพ  หมอ

ลํากลอน และวันที่  23  สงิหาคม  2507  เวลา  07.00  น.  ถวายอาหารบิณฑบาตพระสงฆ๑  เป็น

อันเสร็จสิน้พิธกีารทําบุญครั้งนี้ 

ครั้นถึงปี  พ.ศ. 2524  ได๎มีการสร๎างเสาหลักเมืองใหมํ  ซึ่ง  คุณประเสริฐ  ทองโสภิต 

ผู๎จัดการธนาคารกรุงไทย  จํากัด  สาขาตากสิน  กรุงเทพฯ  เป็นผู๎บริจาค  โดยคุณสะอาด  วิโรจน๑รัตน๑ 

อาจารย๑จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัยเป็นผู๎ประสานงานติดตํอขอรับมาบริจาคมา  ซึ่งกรมศิลปากรเป็น

ผู๎ออกแบบแกะสลักเสาหลักเมืองต๎นใหมํนี้   เสร็จแล๎วได๎ประกอบพิธียกประดิษฐานขึ้นใหมํ  เมื่อวัน

อาทิตย๑ที่  13 กันยายน  2524  ตรงกับวันขึ้น  15  ค่ํา  เดือน 11 ปีระกา จุลศักราช 1343 เวลา 

16 นาฬิกา ภายหลังจากที่ได๎ทําพิธีวางศิลาฤกษ๑กํอสร๎างอนุสาวรีย๑  และภายหลังพิธีเททองหลํอพระ

รูปพระยาชัยสุนทร  (เจา๎โสมพะมิตร)  ซึ่งไดว๎างศิลาฤกษ๑ที่บริเวณหา๎แยกหน๎าไปรษณีย๑  ตรงที่กํอสร๎าง

อนุสาวรีย๑ป๓จจุบันนี้  สํวนพิธีเททองหลํอพระรูปได๎กระทําที่หน๎าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ๑  โดยมี  

ฯพณฯ  ขุนทอง  ภูผิวเดอืน  รัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานในการวางศิลาฤกษ๑

และเททอง 

พ.ศ.2525 เทศบาลเมืองกาฬสนิธุ๑ และคณะกรรมการจัดงานงิ้วสมโภชเจ๎าพํอหลักเมือง  เป็น

ผู๎ออกคําใช๎จํายในการกํอสร๎างหลังคาอลูมิเนียมที่มุงด๎านหน๎าและด๎านข๎างมณฑป  สิ้นคํากํอสร๎างเป็น

เงิน  7,000  บาท  โดยคณะกรรมการงิ้วปี  2525  บริจาคเป็นเงิน  4,000  บาท  เทศบาลเมือง

กาฬสินธุ๑นําเงินที่เหลือจากการจัดงานสมโภชเจ๎าพํอหลักเมืองประจําปี   บริจาคสมทบอีก  เป็นเงิน 

3,000 บาท 

ในปี  พ.ศ. 2529  คณะกรรมการจัดงานงิ้วสมโภชเจ๎าพํอหลักเมือง  ปี  2529  และพํอค๎า

จังหวัดกาฬสินธุ๑  รํวมกันบูรณะซํอมแซมบริเวณศาลเจ๎าหลักเมืองใหมํอีกครั้ง  
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การบูรณะศาลหลักเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์  พ.ศ.2543 

 จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2541  นายประสทิธิ์  พรรณพิสุทธิ์  ผู๎วําราชการจังหวัดกาฬสินธุ๑  เห็น

วําศาลหลักเมอืงซึ่งสร๎างมาเป็นเวลานานถึงเกอืบ 40 ปี  มสีภาพเกําคร่ําครําไมํสงํางามนําเล่ือมใส

ศรัทธาของประชาชนชาวเมอืงกาฬสินธุ๑  สมควรได๎รับการบรูณะซํอมแซมให๎เดนํเป็นสงํา  เหมาะสมกับ

เป็นสถานที่เคารพสักการบูชา  จึงมอบใหเ๎ทศบาลเมืองกาฬสนิธุ  โดยนายภิญโญ  รัตนศาสตร๑  

นายกเทศมนตรี  จัดทําโครงการบูรณะศาลหลักเมอืงและได๎ประกาศแตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ

บูรณะศาลหลักเมอืงกาฬสินธุ๑  ปี  2541  ขึน้  เพื่อดําเนินการปรับปรุงศาลหลักเมืองใหส๎ําเร็จบรรลุ

วัตถุประสงค๑  และเปูาหมายของโครงการตํอไป 

 

  ภายหลังจัดทําโครงการบูรณะศาลหลักเมืองกาฬสนิธุ๑  พ.ศ. 2541  และจังหวัดกาฬสินธุ๑ 

ประกาศแตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินการบูรณะศาลหลักเมืองกาฬสนิธุ๑  ปี  พ.ศ. 2541  ลงวันที่ 19 

มิถุนายน  2541  ไปแลว๎นั้น  ปรากฏวํายังไมํไดด๎ําเนินงานตามโครงการ  นายประสทิธิ์  พรรณพิสุทธิ์ 

ผู๎วําราชการจังหวัดกาฬสนิธุ๑  ย๎ายไปดํารงตําแหนํงผู๎ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในปี 

พ.ศ.2542  ทําใหก๎ารดําเนินการชะงักไป  จนเมื่อนายชัยรัตน๑  มาประณีต  ย๎ายมาดํารงตําแหนํง  ผู๎วํา

ราชการจังหวัดกาฬสินธุ๑  จึงมอบหมายให๎สมาคมพํอค๎าจังหวัดกาฬสนิธุ๑  รับผิดชอบการบรูณะ

ศาลหลักเมือง  โดยมีนายจารุวฒัน๑  บุญเพิ่ม  นายกสมาคมพํอค๎าจังหวัดกาฬสินธุ๑  เป็นประธาน

กรรมการฝุายจัดหารายได๎  และฝุายควบคุมงานกํอสร๎างแลว๎  จึงได๎ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน

จัดหารายได๎  โดยปรับปรุงโครงการเดิมปี  2541  ในสํวนที่เกี่ยวกับงบประมาณ  คือ  งบประมาณ

การกํอสร๎างตั้งไว๎  1,500,000  บาท  และระยะเวลาดําเนินการเปลี่ยนเป็นตั้งแตํเดอืนมิถุนายน 

2541-ธันวาคม  2543  แล๎วดําเนินการขอรับบริจาคจากพํอค๎าประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ๑  และ

ได๎รับความรวํมมือเป็นอยํางดี 

สําหรับรูปแบบสัณฐาน  ขนาด  และทรวดทรงของศาลหลักเมอืงที่จะดําเนินการบูรณะ

มอบหมายใหน๎ายสมโรจน๑  วรรณศริิ   เป็นผู๎ออกแบบ  และเขียนแบบแปลน 
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วิหารหลวงพ่อองค์ด า 

พระพุทธปฏมิา 

พระพุทธสัมฤทธิ์นิรโรคันตราย  (พระพุทธรูปองค์ด าหรอืหลวงพ่อองค์ด า)  วัดกลาง   

(พระอารามหลวง)  กาฬสินธุ์ 

 พระพุทธรูปองค๑ดําหรอืพระพุทธสัมฤทธิ์นิรโรคันตราย  

ประดษิฐานอยูํวัดกลาง  (พระอารามหลวง)  อําเภอเมือง  จังหวัด

กาฬสนิธุ๑  เป็นพระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์คูํเมืองกาฬสนิธุ๑มาช๎านาน  

หลักฐานในหนังสอืประวัติยํอของพระพุทธสัมฤทธิ์นิรโรคันตราย  

(พระเจา๎องค๑ดํา)  โดยพระเทพวิสุทธาจารย๑  (พระราชพรหมจรยิคณุ)  

เจา๎คณะจังหวัดกาฬสินธุ๑ ซึ่งศึกษาประวัตคิวามเป็นมาของพระเจา๎

องค๑ดํา  จากอักษรจารึกที่ปรากฏ ในฐานของพระเจา๎องค๑ดํา  

ตัวหนังสอืที่จารึก  เป็นตัวหนังสือลาวเดิม  บางทํานบอกวําเป็น

อักษรสมยัหลวงพระบาง  ซึ่งสมัยนีน้ิยมเรียกวําหนังสอืธรรม  

คัดลอกออกไดค๎วามดังนี้ 

 “สังกราชราชาได๎ฮอ๎ย   ๗๒  ตัว ปีกดสงํา เดือน ๒  ขึน้ ๑๕ ค่ํา  วัน ๕  มือ้ฮํวงเหมํา  

นักขัตตฤกษ๑ถึกหนํวยชือ่วําปุสสยะสังฆ  สะมะด ี มเีจา๎ครูนาขามเป็นเค๎าเป็นเจา๎อธกิาศรัทธาทายก 

อุบาสก  อุบาสกิาพ่ําพร๎อมน๎อมนํามายังตัมพโลหา  เป็นเอกศรัทธาสร๎างพระพทุธฮูปองค๑นีไ้ว๎ให๎เป็นที่

ไหว๎และบูชาแกํคนและเทวดาตาบตํอเทํา  ๕,๐๐๐  วัสสา  นิพพานป๓จจโย โหตุ  นิจจัง   ธุวัง   ธุวัง .” 

  ตํอมา  พระวิเชียรกวี  (ปราชญ๑  อกฺกโชโต)  เจา๎คณะจังหวัดกาฬสินธุ๑และคณะกรรมการวดั

พร๎อมดว๎ยผู๎มีจติศรัทธา  บริจาคเงนิสมทบทนุในการ

กํอสร๎างพระวิหารฯ  ได๎วางศิลาฤกษ๑เมื่อวันที่  18  

มกราคม  2546  โดยมีพระธรรมปรยิัติโมลี  เจา๎คณะ

ภาค  9  วัดทินกรนิมิต  เป็นประธาน  และได๎อัญเชิญ

หลวงพํอองค๑ดําขึน้ประดษิฐาน  ณ  พระวิหารนี้  เมื่อ

วันที่  3  พฤศจิกายน  2546  ขึน้  10  ค่ํา  เดือน  

12  ปีมะแม  จ.ศ. 1365  ซึ่งมสีมเด็จพระพุฒาจารย๑  

กรรมการมหาเถรสมาคมเจา๎คณะใหญํหนตะวันออก  

วัดสระเกศ  เป็นประธานในพิธเีปิดพระวิหารนี้ 
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ภาพโดยนายสฤษดิ์  วุฒสิาร 

พระพุทธรูปส ารดิบ้านภูแล่นช้าง 

 พระพุทธรูปสําริดบ๎านภูแลํนช๎าง  เป็นพระพุทธรูปที่มีหน๎าตักกว๎าง  ๘  นิ้ว  หลํอด๎วยโลหะ

สําริดอยูํที่วัดภูแลํนช๎าง  บ๎านภูแลํนช๎าง  ตําบลภูแลํนช๎าง  อําเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ๑  เป็น

พระพุทธรูปที่ไดม๎าจากฝ๓่งลาว  มีพุทธลักษณะที่งดงาม  เป็นที่เคารพสักการะของชาวภูแลํนช๎าง  ชาว

อําเภอนาคู  และชาวพทุธทั่วไป 

พระพรหมภูมิปาโล 

 พระพรหมภูมิปาโล  เป็นพระพทุธรูปที่มีขนาด

ใหญ ํ มีพระวรกายที่สูงสงําและสวยงาม  พระพักตร๑อิ่ม

เอิบ  พระโอษฐ๑ประหนึ่งจะแย๎ม  พระเนตรสดใส  

ปราศจากมลทิน  เปี่ยมดว๎ยเมตตาธรรม  ยังความสุขใจ

ให๎เกิดแกสําธุชนผู๎พบเห็นหรือกราบไหว๎โดยทั่วกัน  

ประดษิฐานอยูํบนยอดภูสิงห๑  อําเภอสหัสขันธ๑  จังหวัด

กาฬสนิธุ๑ 

 

 

พระพุทธไสยาสน์ภูปอ 

 พระพุทธไสยาสน๑ภูปอ  ตั้งอยูํตําบลภูปอ  อําเภอ

เมอืงจังหวัดกาฬสนิธุ๑ไปทางทิศเหนือประมาณ  28กิโลเมตร  

ตามเส๎นทางหมายเลข  2319  เป็นที่ประดษิฐาน

พระพุทธรูปโบราณปางไสยาสน๑  ฝีมอืชํางสมัยทวาราวดี

จําหลักบนหน๎าผา  2  องค๑ เป็นที่เคารพบชูาของชาวจังหวัด

กาฬสนิธุ๑และจังหวัดใกลเ๎คียง 

 องค๑แรกประดษิฐานอยูบํนเชิงเขาทางขึ้นองค๑ที ่ ๒  

ประดษิฐานอยูํบนภูปอ  เป็นพุทธศิลป์ที่งดงามสันนิษฐานวาํนําจะสรา๎งขึน้ในราวพทุธศตวรรษที่  ๑๒  

องค๑พระองค๑ลํางมีขนาดยาว  ๕  เมตร ผู๎สร๎างคงแสดงคติสร๎างปางปรินิพพานเอาไว๎  โดยใหอ๎งค๑พระ

หันพระเศียรไปทางเหนือแสดงสีหไสยาสน๑โดยพระปรศัว๑เบือ้งขวา ซอ๎นพระบาทเหล่ือมพระบาทอยูํบน

ผ๎ารอง(สังฆาฏิสี่ชั้น) ตามปรากฏในมหาปรินพิพานสูตร 



59 

 

 องค๑บนเขา๎ใจวําสร๎างเลียนแบบทรงองค๑ลาํงพระพักตร๑จึงงดงาม  พระบาทที่ซอ๎นกันงอคู๎ไมํ

เหยียดตั้งฉากเหมอืนองค๑อื่นๆ  อาจจะเป็นดว๎ยข๎อจํากัดของแผํนหินชํางคงปรับสร๎างใหส๎ัมพันธ๑กับ

รูปแบบ  ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของพระนอนองค๑นี้ลักษณะพิเศษอกีอยาํงหนึ่ง  คอืการสลักแผํนหินที่

รองรับอยูํเบือ้งลํางใหเ๎ป็นรูปเสาเตียง  เพื่อบอกใหท๎ราบวําเป็นภาพสลักพระพุทธเจ๎าทรงสีหไสยาสน๑

บนเตียง  

 ภูปอ  นอกจากจะเป็นที่ประดษิฐานของพระพุทธรูปปางไสยาสน๑อันศักด์ิสิทธิ์แล๎วยังเป็น

สถานที่มีทิวทศัน๑ตามธรรมชาติที่สวยงามเหมาะแกํการพักผํอนหยํอนใจอยํางยิ่ง 

พระพุทธไสยาสน์ภูคา่ว 

  พระพุทธไสยาสน๑ภูคําวอยูํที่วัดภูคําว  บ๎านสี

นวล  อําเภอ สหัสขันธ๑  เป็นพระนอนสลักติดกับหินแผํน

ใหญํในถ้ําพระนูนเต็มองค๑นอนตะแคงซ๎าย  แขนซ๎ายรอง

พระเศียร  ไมมํีเกตุมาลาขนาดพระนอนองค๑นี้จากพระ

เศยีรถึงพระบาทประมาณเมตร  ๒.๒๕  เมตร 

 

ต านานการสร้าง 

 ตามตํานานกลําววําประมาณ  พ.ศ. ๒๒๓๕  พระเจา๎ศรีโคตรบูรณ๑กษัตริย๑ขอม  ตํอยอดพระ

ธาตุพระธาตุพนมสําเรจ็  จะประกอบพิธสีมโภชฉลอง  จงึแจ๎งขําวแกํขอมทั่วไปใหม๎ารํวมฉลองครั้งนี ้ 

ฝุายขอมทางเขมรต่ํา  มีนายสาเป็นหัวหน๎าพากันรวบรวมทรัพย๑สมบตัิและผู๎คนเดินทางมาเพื่อจะรํวม

การกุศล 

 พอมาถึงบํอคํามํวง  หาํงจากถ้ําภูคําวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ ๙ เส๎น)  ก็พากันหยุดพัก

และได๎ทราบขําววํา  การสมโภชพระธาตุพนมเสร็จสิน้แลว๎  นายสาจึงปรึกษาพรรคพวกแลว๎ตกลงกัน

วํา  ใหฝ๎๓งสมบัติที่นํามาไว๎ภูคําว  และสลักรูปพระโมคคัลลานะไว๎ที่ถ้ําแหํงนี้   แล๎วตั้งปรศินาไว๎วํา “พระ

หลงหมูํอยูํภูถ้ําบก  แสงตาตกมีเงินเป็นแสน  ไผหาได๎กนิทานหาแหนํ  เหลือจากนั้นกินเลี้ยงบํอหลอ” 

 พระนอนองค๑นีเ้ปน็ที่เคารพสักการะของประชาชนทัว่ไปโดยเฉพาะชาวอําเภอสหัสขันธ๑ไดพ๎า

กันจัดพิธสีรงน้ํา  ปิดทอง  ในวันสงกรานต๑ทุกๆ ปี 
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พระพุทธรูปวัดปฐมปฏิมากร(พระเจ้าใหญ่) บ้านกลางหมื่น 

 พระพุทธรูปวัดปฐมปฏมิากร  บ๎านกลางหมื่นหรือที่คนอสีานทั่วไปเรยีกวํา  “พระเจา๎ใหญ”ํ 

หรือที่ชาวบา๎นกลางหมื่นเรียกวํา  “เจา๎ปูุใหญํ”  ไมมํีหลักฐานยืนยันแนํชัดวําสร๎างขึ้นเมื่อใด  คง

เทียบเคียงประวัตพิระพุทธรูปองค๑นี้จากพงศาวดารเมอืงกาฬสินธุ๑และจากการบอกเลําของปราชญ๑

ชาวบ๎านที่เลาํสบืตํอมา  จากพงศาวดารเมืองกาฬสนิธุ๑  ได๎สันนิษฐานวําพระพุทธรปู  “พระเจา๎ใหญํ”   

บ๎านกลางหมื่น  นําจะสร๎างใกล๎เคียงกับการอพยพมาอยูํบ๎านกลางหมื่น  ในราว พ.ศ. ๒๓๑๐-๒๓๖๖  

กํอนตั้งเมืองกาฬสนิธุ๑  พระพุทธรูปองค๑นีเ้ป็นศิลปะสมัยทวาราวด ี สลักจากก๎อนหิน  ลักษณะคลา๎ยกับ

องค๑พระภูปอที่พุทธสถานภูปอ  อําเภอเมอืงกาฬสินธุ๑  มีความงดงามประณีตเปน็ศิลปะของลาว  พระ

เกศาและพระกรรณมีลวดลายละเอยีดออํนช๎อย  องค๑พระมีขนาดสูง  ๒.๕๐  เมตร  ความกว๎างวัดจาก

หน๎าตักบริเวณดา๎นหลังองค๑พระพุทธรูปมี  “อุบมุง”  หรือธาตุทรงบวัตูมหรือทรงสุขาวดี  ใช๎บรรจุอัฐิ

ธาตุของเจ๎าปูุสามขาผู๎สร๎าง  ซึ่งเป็นลักษณะการกํอสร๎างของคนโบราณที่เชื่อวําจะทําใหผ๎ู๎สร๎างได๎ไปสูํ

แดนสุขาวดเีมื่อไดส๎ิ้นชีพไปแล๎ว 

พระพุทธเจ้าใหญ่กมลาไสย 

 พระพุทธรูปที่เกําแกํและศักดิ์สทิธิ์ของอําเภอกมลาไสย  

ชื่อวํา  “พระพุทธเจ๎าใหญํ”  สร๎างเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๔๑๐  กํอ

ดว๎ยดนิเหนียวขนาดหนา๎ตักกว๎าง ๑.๕๐  เมตร  สูง  ๒  เมตร  

ประดษิฐานอยูํแทํนสูง  ๒  เมตร  บนศาลาการเปรียญวัดปฐม

เกศาราม  (วัดกลาง)  ตําบลหลักเมือง  อําเภอกมลาไสย  จังหวัด

กาฬสนิธุ๑  ตามประวตัิเลําวําเจา๎เมอืงกมลาไสย  ในสมัยนั้นชื่อวํา

พระราษฎรบริหาร  (ทา๎วเกษ)  ไดอ๎พยพราษฎรจํานวนหนึ่งมาจาก

เมอืงกาฬสินธุ๑  มาตั้งเมืองขึน้ริมฝ๓่งแมํน้าํปาว  ใหช๎ื่อวําเมอืงกมลา

ไสย  หลังจากสร๎างเมืองและตั้งศาลหลักเมืองเสร็จแลว๎  ไดส๎ร๎าง

วัดขึ้นครั้งแรกชื่อ”  วัดปฐมเกษาราม”  (วัดกลาง)  และสร๎าง

พระพุทธรูปใหญขํึน้กลางวัดและสร๎างศาลาการเปรียญครอบเปน็มณฑปไว๎ตราบเทําทุกวนันี้ 
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พระแก้วมรกตบ้านนาเรียง 

 พระแก๎วมรกตบ๎านนาเรียง  อําเภอรํองคํา  เป็น

พระพุทธรูปปางมารวชิยั  เศียรพระพทุธรูปทําดว๎ยทองคํา  

ลักษณะแหลมเล็กถอดออกได๎  องค๑พระเป็นแก๎วสีเขียวมรกต  

มีฐานสามชั้นเหมือนพระสมเด็จ  สวํนฐานที่ตั้งองค๑พระทํา

ดว๎ยโลหะเงินครอบไว๎ 

 พระแก๎วมรกตบ๎านนาเรียงเป็นพระพุทธรปูซึ่งมี

ความศักดิ์สทิธิ์ปรากฏเหตุการณ๑ปาฏิหาริย๑  ในด๎านพุทธคุณ

เสมอดังเชํน  สมัยหนึ่งยาคูอ๎มซึ่งเป็นพระภิกษอุยูํที่จังหวัด

กาฬสนิธุ๑ไดท๎ราบขําววาํที่วัดบา๎นนาเรียงมีพระแก๎วศักด์ิสิทธิ์

เดินทางไปดูดว๎ยตัวเอง แลว๎อัญเชิญพระแก๎วไปประดษิฐานไว๎

ที่วัดในตัวจังหวัด  ด๎วยอทิธิฤทธิ์ของพระแก๎วมรกต  ทําให๎

ชาวนาเรยีงมีเหตุเดือดร๎อน  เชํน  บ๎านเรอืนเกิดโยกไหวสั่นคลอนจนน้าํในตุํมกระเพื่อม  คณะผู๎นําพระ

แก๎วไปเกดิเจ็บไข๎ได๎ปุวยอาการหนักจนต๎องนําองค๑พระแก๎วกลับมาประดษิฐานไว๎ ณ วัดบ๎านนาเรียง

ดังเดิม  เหตุการณ๑ตํางๆ  จงึคลี่คลายไปในทางที่เป็นมงคลตราบเทําทุกวันนี้ 

พระพุทธรัตนสมิมาบษุราคัมมิง่มงคล 

 พระพุทธรัตนสิมมาบษุราคัมมิ่งมงคล มขีนาดหน๎า

ตักกว๎าง  ๙  นิ้ว  สูง ๑๕ นิ้ว  สร๎างเมื่อปี  พ.ศ.๒๔๐๘ ตาม

จารึกด๎านหลักฐานพระ  “ขรัวโต   วัดระฆัง สร๎างใหข๎รัวจาด

ลูกรัก ปลายปี  ๒๔๐๘”   ป๓จจุบันเป็นพระพทุธรูปประธานใน

อุโบสถวัดสมินาโก อําเภอกุฉินารายณ๑ สร๎างด๎วยแก๎ว  ฝีมือ

ชํางหลวงสวยงาม การได๎ซึ่งมาพระพุทธรูปสําคัญองค๑นีเ้มื่อปี  

พ.ศ. ๒๔๘๖  สมเด็จพระมหาวีรวงค๑  (อว๎น ติสฺสมหาเถร)  

อดีตปฐมสังฆนายกแหงํคณะสงฆ๑ไทย วัดบรมนิวาสราช

วรวิหาร กรุงเทพมหานครในเขตภาคอสีานรู๎จกัและคุ๎นเคยกับ

หลวงพํอพระครูพิศาลศิลปยุต  (กงมา  พุทธป๒ฺโญ)  เจา๎

อาวาสวัดสิมนาโกในสมัยนั้นเป็นอยาํงด ี  จึงไดม๎าพักจําวัดที่

อุโบสถวัดสมินาโก  เจ๎าคุณสมเด็จเห็นวําภายในอุโบสถของวัด

ยังไมํมพีระพุทธรูปประธาน  จึงไดถ๎วายพระแก๎วบุษราคัมองค๑นีใ้ห๎เป็นพระประธานในอุโบสถ   ตั้งแตํปี 

พ.ศ.๒๔๘๖  
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หลวงพ่อใหญ่หนองเทา 

 หลวงพํอใหญํหนองเทา  เป็นพระพุทธรูปเกําแกํ

ศิลปะล๎านช๎าง  ป๓จจุบนัประดษิฐานอยูํในวิหารวัดเศวตวนัวนา

ราม  บ๎านต๎อน  ตาํบลเหนือ   อําเภอเมือง   จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

เป็นพระพุทธรูปทีช่าวบา๎นให๎ความเล่ือมใสศรัทธามีเรื่องเลํา

ถึงอภนิิหารของพระพุทธรูปองค๑นีอ้ยูํเสมอ  ตามประวัติเลาํวํา

ได๎ค๎นพบพระพทุธรูปองค๑นี้  ราวพ.ศ.๒๓๓๐  ที่บริเวณบา๎น

โนนสําราญ   ที่หมูํ ๑ ตําบลเหนือ  อําเภอเมือง  จังหวัด

กาฬสนิธุ๑  ซึ่งตํอมาชาวบ๎านในละแวกนั้นพากันเรียกวําหลวง

พํอใหญหํนองเทา   เพราะอยูํใกล๎กับหนองน้ําซึ่งมีสาหรํายที่

ชาวบ๎านเรียกวําเทาอยูมําก ในสถานที่ค๎นพบนั้นมีซาก

ปรักหักพังของวิหารรอบอุโบสถครอบอยูํและตั้งอยูํกลางดง

ทึบ   ตํอมาในพ.ศ.๒๔๘๐ หลวงอนุกูลเพชรเกษตรเป็นนายอําเภอสมัยนั้น  ไดย๎กขบวนเดินทางไปตรวจ

ราชการดว๎ยการขี่มา๎ผาํนมา   พอใกลจ๎ะถึงกับบริเวณทีป่ระดษิฐานหลวงพํอใหญํ  ม๎าทุกตัวพากันหยุด

ไมยํอมเดินตํอไป   หลวงอนุกูลเพชรเกษตรแปลกใจไดส๎อบถามราษฎรวํามีอะไรบริเวณนี ้  จงึทราบวาํ

มีพระพุธรปูเกําแกํประดษิฐานอยูํในปุาทึบ  หลวงพํออนุกูลเพชรเกษตรจึงลงมาจูงม๎าผํานไป  เมื่อ

กลับมาจากตรวจราชการแล๎วจึงเดนิทางไปนมสัการ    ตํอมาไดม๎ีการบูรณะและปฏิสังขรณ๑ครั้งใหญใํน  

พ.ศ.๒๔๘๓  โดยใช๎ปูนหลํอหุม๎พระพุทธรูปองค๑เดมิซึ่งมีขนาดเทําองค๑เดิม  พระชัยยนต๑เทพวชิราภรณ๑  

วัดราชบพติร  เลาํวํา  เห็นพระพุทธรูปองค๑นีม้าแตํจําความได๎  เมื่ออายุได๎  ๑๗  ปี ครั้นยังเป็นสามเณร

อยูํไดเ๎คยสอบถามคุณยายเหลา  ผู๎เฒําซึ่งขณะนี้อายุได๎ ๑๑๕ ปีคุณยายเลําวําเห็นพระพทุธรูปองค๑นีม้า

ตั้งแตํจําความได๎  ซึ่งเดิมยังไมปํฏิสังขรณ๑เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิยัพระพทุธรูปลักษณะสมัยสุโขทัย 

 ป๓จจุบันได๎มกีารปรับปรุงสถานที่ประดษิฐานพระพุทธรูป  โดยมีการบูรณะแทํน  และสร๎าง

วิหารองค๑ใหมํใน ๖ เดือนของทุกๆ ปี  ประชาชนชาวบ๎านในละแวกใกล๎เคียงจะจัดพธิีสรงน้ําหลวงพํอ

ใหญหํนองเทาเป็นประเพณีสืบตํอกันมา 
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วัดในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

วัดกลาง  (พระอารามหลวง) 

วัดกลาง  (พระอารามหลวง)  ตั้งอยูํเลขที่  ๔๗  ถนน

กาฬสนิธุ๑  ตําบลกาฬสนิธุ๑  อําเภอเมอืง  จังหวัดกาฬสนิธุ๑  

สังกัดคณะสงฆ๑มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗  ไรํ  ๒  

งาน  ๕๕  ตารางวา  อาณาเขต  อาคารเสนาสนะ

ประกอบด๎วยอุโบสถ  กว๎าง ๑๐  เมตร  ยาว  ๑๗  เมตร  

สร๎างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒  ศาลาการเปรียญ  กว๎าง  ๑๕  

เมตร  ยาว  ๓๐  เมตร  สร๎างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๑๙  กุฏิสงฆ๑  

จํานวน  ๗  หลังเป็นอาคารไม ๎ ๔  หลัง  และครึ่งตึก

ครึ่งไม๎  ๓  หลัง  วิหาร  กว๎าง  ๑๕  เมตร  ยาว  ๒๕  

เมตร  สร๎างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑  ศาลาเอนกประสงค๑  

กว๎าง  ๒๐  เมตร  ยาว  ๕๐  เมตร  สร๎างเมื่อ พ.ศ. 

๒๕๓๑  และศาลาบําเพ็ญกุศล  จํานวน  ๑  หลัง  ปู

ชนียวตัถุมีพระพุทธมงคล  พระประธานในอุโบสถ  ปาง

มารวิชยั  พระพทุธสัมฤทธิ์นิรโรคันตราย  ปางมารวิชยั  

สร๎างเมื่อ ร.ศ. ๑๗๒  พระพุทธบาทจําลอง  สร๎างดว๎ย

หนิแกะสลัก  และพระกัจจายน๑ ๑ องค๑ 

วัดกลาง  ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๗  เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี  ชนิดสามัญ  ไดร๎ับสถาปนาเป็น

พระอารามหลวง  เมื่อวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๒๑  

ได๎รับพระราชทานวิสุงคามสมีา  เมื่อวันที่ ๔ สงิหาคม  พ.ศ. 

๒๔๘๐  เขตวิสุงคามสมีา  กว๎าง ๔๐  เมตร  ยาว  ๘๐  เมตร  

การบริหารและการปกครองมเีจา๎อาวาสเทําที่ทราบนาม คือ 

รูปที่ ๑  พระดว๎ง  รูปที ่๒  พระราษฎร๑  รูปที่ ๓  พระไพ  รูปที่ 

๔  พระโสดา  รูปที่ ๕  พระมา  รูปที่ ๖  พระครูกาฬสนิธุ๑อโนม

คุณ  รูปที่ ๗  พระมัง  รูปที่  ๘  พระครูกาฬสนิธุ๑วาจารย๑

พิสังฆปาโมกข๑  รูปที่  ๙  พระครูกาฬสนิธุ๑วาจารย๑ (ติง)  รูปที่ ๑๐  พระเทพวิสุทธาจารย๑  ตั้งแตํ พ.ศ. 

๒๔๙๕  ป๓จจุบัน  พระเทพป๓ญญาเมธ ี เจา๎คณะจังหวัดกาฬสินธุ๑  (มหานิกาย)  เป็นเจา๎อาวาส  ตั้งแตํ  

พ.ศ. 2555  เป็นตน๎มา  การศึกษามีโรงเรียนพระปรยิัติธรรมแผนกธรรม  และแผนกบาลเีปิดสอนเมื่อ 

พ.ศ. ๒๔๙๐  โรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามญั  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕  นอกจากนี้มศีนูย๑ศึกษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ 
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วัดสว่างคงคา 

วัดสวํางคงคา ตั้งอยูํเลขที่  573  ถนนอนรรคนาค ตาํบล

กาฬสนิธุ๑  อําเภอเมอืงกาฬสนิธุ๑  จังหวัดกาฬสนิธุ๑  สังกัด

คณะสงฆ๑มหานิกาย  ทีด่นิตั้งวัดมเีนื้อที่  ๒๑  ไรํ  ๓  งาน  

67.5  ตารางวา  อาณาเขตทิศเหนือ  จรดทางสาธารณะ

ประโยชน๑  ทศิใต๎  จรดถนนอนรรฆนาค  ทศิตะวันออก  

จรดทางสาธารณประโยชน๑  ทิศตะวันตก  จรดทาง

สาธารณประโยชน๑  อาคารเสนาสนะประกอบดว๎ยอุโบสถ  

กว๎าง  ๖  เมตร  ยาว  ๑๓  เมตร  สร๎างเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๗๐  ศาลาการเปรียญ  กว๎าง ๑๕ เมตร  ยาว 

๖๐ เมตร  สร๎างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ และศาลาบาํเพ็ญกุศล  จํานวน ๒  หลัง  สร๎างด๎วยคอนกรีต 

 

วัดสวํางคงคา  ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๑  ได๎รับพระราชทานวิสุงคามสมีาเมื่อวันที่ ๑๔  กันยายน  

พ.ศ. ๒๔๗๔  การบรหิารและ การปกครอง  มีเจ๎าอาวาสเทําที่ทราบนาม คือ รูปที่ ๑  พระจันทร๑  รูป

ที่ ๒  พระครูกุสินาราพทิักษ๑  รูปที่ ๓  พระครปูระโชติบุญญารักษ๑  ตัง้แตํ พ.ศ. ๒๕๒๐ – 2550  รูปที่  

4  พระครวูรธรรมธัช  (พระมหาวรวิทย๑  ภูเขมํา)  รองเจา๎คณะอําเภอเมอืงกาฬสนิธุ๑  ตั้งแตํวันที่  18  

กรกฎาคม  พ.ศ. 2550  จนถึงป๓จจุบัน 
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วัดป่าทุ่งศรีเมือง 

วัดปุาทุํงศรีเมือง  ตั้งอยูํที ่ ถนนบายพาสทุํงมน  (ถนนรอบเมอืง)  

ตําบลกาฬสนิธุ๑  อําเภอเมืองจังหวัดกาฬสนิธุ๑  มีพื้นที่

ทั้งหมด  ๑๙.๓๙  ไรํ  เป็นพื้นที่ปุาเบญจพรรณ  รํมรืน่เงียบ

สงบ  เหมาะที่จะเป็นสถานที่ปฏิบตัิธรรม  แตเํดิมเป็นปุาช๎าและทุํงนา

ลอ๎มรอบ  ตั้งเป็นวัดมาได๎ประมาณ  ๔๐  ปี  มีเจ๎าอาวาสปกครอง

มาแลว๎  ๓  รูป  ป๓จจุบันคือ  พระครูอรัญสุเมธาภรณ๑  มีพระภิกษุจําพรรษา

ปีละประมาณ   ๘  ถึง  ๑๒  รูป   ทุกปีทางวัดได๎สร๎างปรับปรุงดูแลแก๎ไข

ถาวรวตัถุ เพื่อให๎สะดวกแกํพุทธศาสนิกชนที่มารํวมทําบุญ  และมีกจิกรรม

ในวัดคือจัดงานปฏิบัตธิรรมประจําปี  ในวันที ่ ๒๒-25  มกราคม  ของทุก

ป ี และจัดงานบุญข๎าวจี่ยักษ๑  ในการจัดงานก็เพื่อพัฒนาคนให๎รู๎เข๎าใจใน

ศาสนา  และเน๎นการพฒันาเยาวชนลูกหลาน  โดยรํวมมือกับสวํนราชการ

ตลอดมา 

วัดชัยสุนทร 

วัดชัยสุนทร  ตั้งอยูทํี่บา๎นสงเปลือย  ตําบลกาฬสนิธุ๑  อําเภอเมอืง  

จังหวัดกาฬสินธุ๑  สังกัดคณะสงฆ๑มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไรํ 

๓๘ ตารางวา  อาณาเขต  ทิศเหนือ จรดถนนสาธารณะประโยชน๑  ทศิ

ใต๎ประมาณ ๔ เส๎น จรดถนนสาธารณประโยชน๑  ทิศตะวนัออกประมาณ 

๔ เส๎น ๒๖.๕๐  เมตร  จรดถนนสาธารณประโยชน๑  ทิศตะวันตก

ประมาณ ๔ เส๎น ๒๔.๕๐ เมตร  จรดถนนสาธารณประโยชน๑  มีที่ธรณีสงฆ๑

จํานวน  ๑  แปลง  เนื้อที่  ๒  ไรํ  ๒  งาน  ๗๖  ตารางวา  อาคารเสนาสนะ

ประกอบด๎วย  อุโบสถ  กว๎าง  ๗  เมตร  ยาว ๒๐ เมตร  สร๎างเมื่อ พ.ศ. 

๒๕๑๓  ศาลาการเปรียญ  กว๎าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๘ เมตร  สร๎างเมื่อ พ.ศ. 

๒๕๒๘  กุฏิสงฆ๑  จํานวน  ๔  หลัง  เป็นอาคารไม ๎ ๒  หลัง  ครึ่งตึกครึ่งไม๎  ๑  หลัง  ตึก  ๑  หลัง 

  วัดชัยสุนทร  ตั้งเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๗๕  พระยาชยัสุนทร  บวรภักดี  (ปุย อินทรตุล)  เจ๎าเมอืง

กาฬสนิธุ๑ปี ๒๔๗๐  ได๎บริจาคที่ดินจํานวน  ๑๒  ไรํ  เพื่อสร๎างวัด จงึตั้งชื่อวัดตามนามของผูถ๎วายที่ดิน  

ได๎รับพระราชทานวิสุงคามสมีา  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑  เขตวิสุงคามสมีา  กว๎าง  ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร  

เจา๎อาวาสรูปป๓จจุบันคอื  พระปริญญา  ปริ๒ฺญาโน 
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วัดหอไตรปิฎการาม 

วัดหอไตรปิฎการาม  ตัง้อยูํถนนธนะผล  

ตําบลกาฬสนิธุ๑  อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ๑  สังกัด

คณะสงฆ๑มหานิกาย  ทีด่นิตั้งวัดมเีนื้อที่  ๑๐  ไรํ  ๓  

งาน  ๔๑  ตารางวา  อาณาเขต  ทิศเหนือ  จรดที่ดิน

เลขที่  ๒๒ – ๒๓ – ๓๑  ทิศใต๎  จรดที่ดินเลขที่  

๓๒๗  ทิศตะวันออก  จรดที่ดินเลขที่  ๑๒๗๐  ทิศ

ตะวันตก  จรดที่ดินเลขที่  ๒๓๔๗  มีที่ธรณีสงฆ๑

จํานวน  ๑ แปลง  เนื้อที่  ๕  ไรํ  ๑  งาน  ๒๘  

ตารางวา  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๓๖๒  อาคารเสนาสนะประกอบด๎วย

อุโบสถ  กว๎าง  ๖  เมตร  ยาว  ๑๖  เมตร  ศาลาการเปรียญ  กว๎าง  

๑๕  เมตร  ยาว  ๓๐  เมตร  กุฏิสงฆ๑  จํานวน  ๗  หลัง  ปูชนียวัตถมุี

พระประธานในอุโบสถและศาลาการเปรียญ  เจา๎อาวาสรูปป๓จจุบัน  คือ  

พระครปูระทิตธรรมาภบิาล 

วัดประชานิยม 

วัดประชานิยม  ตั้งอยูบํ๎านโคกกลาง  ตําบลกาฬสินธุ๑  อําเภอเมอืง  

จังหวัดกาฬสินธุ๑  สังกัดคณะสงฆ๑ธรรมยุต  ทีด่นิตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๓ ไรํ  

๒  งาน  ๕๕  ตารางวา  น.ส. เลขที่ ๒๐๗๒  อาณาเขตทิศเหนือ

ประมาณ  ๖  เส๎น  ๑๐  ตารางวา  จรดถนนสาธารณะประโยชน๑  ทิศ

ใต๎ประมาณ ๖  เส๎น  ๑๐  วา  จรดถนนสาธารณประโยชน๑  ทิศ

ตะวันออกประมาณ  ๔  เส๎น  จรดถนนสาธารณประโยชน๑  ทิศตะวันตก

ประมาณ  ๗  เส๎น  จรดถนนสาธารณประโยชน๑  อาคารเสนาสนะ

ประกอบด๎วยอุโบสถ  กว๎าง  ๑๐  เมตร  ยาว  ๒๐  เมตร  สร๎างเมื่อ 

พ.ศ. ๒๕๑๓  ศาลาการเปรียญ  กว๎าง  ๒๐  เมตร  ยาว  ๔๐  เมตร  

สร๎างเมื่อ  ๒๕๓๔  กุฏิสงฆ๑  จํานวน  ๓๑  หลัง  เป็นอาคารไม ๎ ๘  หลัง  

ครึ่งตึกครึ่งไม ๎ ๒๐  หลัง  ตึก  ๓  หลัง  วิหาร  กว๎าง  ๘  เมตร  ศาลาอเนกประสงค๑  กว๎าง  ๑๓  

เมตร  ยาว  ๒๔  เมตร  ปูชนียวตัถุพระพุทธรปู  จํานวน  ๘  องค๑ 
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วัดประชานิยม  ตั้งเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๙๙  ผู๎บริจาคที่

สร๎างวัดคือ นายภา  ยลพันธ๑  นายอี๊ด   พันธโสภณ  นาง

ทองคํา  ทองทวี  นายภู  ฆารกุล  นายเปรื่อง  ยลถวิล  โดย

มีพระสุธรรมคณาจารย๑รับมอบและดําเนินการกํอสร๎าง  

ได๎รับพระราชทานวิสุงคามสมีาเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ๑  

พ.ศ. ๒๔๙๘  เขตวิสุงคามสมีา กว๎าง  ๔๐  เมตร  ยาว  ๘๐  

เมตร  การบริหารและการปกครอง  มีเจ๎าอาวาสเทําที่ทราบ

นาม คือ รูปที่ ๑  พระสุธรรมคณาจารย๑ พ.ศ. ๒๔๙๐ – ๒๕๐๕  รปูที่ ๒  พระราชธรรมานวุัตร  พ.ศ. 

๒๕๐๕ – ๒๕๒๙  รูปที่ ๓  พระเทพสารเมธ ี เจ๎าคณะจังหวัดกาฬสินธุ๑  (ธรรมยุติกนิกาย)  การศึกษา

มีโรงเรียนพระปริยตัิธรรมแผนกธรรมเปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐  โรงเรียนพระปรยิัติธรรมแผนกบาล ี 

เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๑๓ 

วัดดงปอ 

วัดดงปอ  ตั้งอยูํที่บ๎านดงปอ  หมูํที่  ๔  ตําบลกาฬสนิธุ๑  

อําเภอเมอืง  จังหวัดกาฬสินธุ๑  สังกัดคณะสงฆ๑มหานิกาย  

ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่  ๔  ไรํ  ๑  งาน  ๑  ตารางวา  อาณาเขต  

ทิศเหนอืประมาณ  ๒  เส๎น  ๑๙  วา  จรดหมูํบ๎าน  ทิศใต๎

ประมาณ  ๒  เส๎น  ๑๘  วา  จรดถนนสาธารณประโยชน๑  

ทิศตะวนัออกประมาณ  ๘  เสน๎  ๕  วา  จรดถนนสาธาณ

ประโยชน๑  ทศิตะวนัตกประมาณ  ๕  เส๎น  จรดถนน

สาธารณประโยชน๑  อาคารเสนาสนะประกอบดว๎ย  อุโบสถ  กว๎าง  ๔  เมตร  ยาว  ๘  เมตร  สร๎างเมื่อ  

พ.ศ.  ๒๔๓๐  ศาลาการเปรียญ  กว๎าง  ๑๒  เมตร  ยาว  ๒๑  เมตร สร๎างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๑๓  กุฏิ

สงฆ๑จํานวน  ๑  หลัง  เป็นอาคารไม ๎ เจา๎อาวาสคอื  พระครูสิทธชิยาภวิัฒน๑ 

วัดเหนอื 

วัดเหนือ  ตั้งอยูํเลขที่  ๖๖  ถนนธนะผล  ตําบลกาฬสินธุ๑  อําเภอเมือง  

จังหวัดกาฬสินธุ๑  สังกัดคณะสงฆ๑มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่  ๗  ไรํ  

๒  งาน  ๙๗  ตารางวา  โฉนดที่ดิน  เลขที่  ๔๑๖  อาณาเขตทิศเหนือ

ประมาณ  ๒  เส๎น  ๑๔  วา  จรดที่ดินเลขที่  ๖๑,๖๒,๖๓,๓๐,๓๔  ทิศ

ใต๎ประมาณ  ๒  เส๎น  ๑๓  วา  จรดทางสาธารณประโยชน๑  ทิศ

ตะวันออกประมาณ  ๒  เส๎น  ๙  วา  จรดทางสาธารณประโยชน๑  ทศิ

ตะวันตกประมาณ  ๒  เส๎น  ๘  วา  จรดที่ดินเลขที่  ๖๒  และทาง

สาธารณประโยชน๑  อาคารเสนาสนะประกอบดว๎ยอุโบสถ  กว๎าง  ๑๒  
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เมตร  ยาว  ๒๓  เมตร  สร๎างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๐๐  ศาลาการเปรียญ  กว๎าง  ๑๕  เมตร  ยาว  ๒๙  

เมตร  สร๎างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  กุฏิสงฆ๑  จํานวน  ๕  หลัง  ปูชนียวัตถุมพีระพุทธรปูปางมารวิชัยและ

เจดีย๑  ๒  องค๑ 

 

วัดเหนือ  ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๖  ชื่อเดมิ  วัดศรีบุญเรือง  ผูส๎ร๎างวัดคือพระยาชัยสุนทร(โสมพระมิตร)วัด

นี้ยังเคยเป็นสถานที่สถติของพระครูหลักคํา  ซึ่งเทียบเทําเจ๎าคณะจังหวัดในป๓จจุบันได๎พระราชทาน

วิสุงคามสมีาเมื่อวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๔๖๐  เขตวิสุงคามสมีา  กว๎าง  ๒๐  เมตร  ยาว  ๔๐  

เมตร  การบริหารและการปกครอง  มีเจ๎าอาวาสเทําที่ทราบนาม  คอื  รูปที่  ๑  พระหลักคํา(ด๎วง)  รูป

ที่  ๒  พระหลักคํา(หงษ๑)  รูปที่  ๓  พระสงิห๑  รูปที่  ๔  พระแกว๎  รปูที่  ๕  พระปูาน  รูปที ่ ๖  พระ

พรหมคุณจารย๑  รูปป๓จจุบันคือ  พระครูอนุสรธรรมคุณ  รองเจ๎าคณะจังหวัดกาฬสนิธุ๑ 
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วัดใต้โพธิ์ค้ า 

วัดใต๎โพธิ์ค้ํา  ตั้งอยูํเลขที่  ๒  ถนนพรรณนา  ตําบลกาฬสินธุ๑  

อําเภอเมอืง  จังหวัดกาฬสินธุ๑  สังกัดสงฆ๑มหานิกาย  ที่ดินตั้ง

วัดมีเนื้อที่  ๖  ไรํ  ๒  งาน  ๒๑ ๙/๑๐ ตารางวา  โฉนดที่ดิน

เลขที่ ๑๘๒๑๑  อาณาเขต  ทิศเหนือประมาณ  ๒  เส๎น  ๗  

วา  จรดถนนพรรณนา ทิศใต๎ประมาณ  ๒  เส๎น  ๔  วา  จรด

ถนนประดษิฐ๑  ทิศตะวนัออกประมาณ  ๓  เส๎น  ๒  วา  จรด

ถนนผ๎าขาว  ทิศตะวนัตกประมาณ  ๒  เส๎น  ๖  วา  จรดถนน

แกํงสําโรง  มทีี่ธรณีสงฆ๑จํานวน  ๑  แปลง  เนื้อที่  ๒  ไรํ  ๑  งาน  ๒๕  ตารางวา  โฉนดที่ดินเลขที่ 

๑๘๒๑๒  อาคารเสนาสนะประกอบด๎วยอุโบสถ  กว๎าง  ๑๑.๗๐  เมตร  ยาว  ๒๑.๕๒  เมตร  เป็น

อาคารคอนกรตีเสริมเหล็ก  สร๎างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐  ศาลาการเปรยีญ  กว๎าง  ๑๕.๕๐  เมตร  ยาว  

๒๗.๘๒  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร๎างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑  และกุฏิสงฆ๑  จํานวน  ๓  

หลัง  สร๎างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖  ปูชนียวัตถุมี

พระพุทธรูปหน๎าตัก  กว๎าง  ๙๐  เซนติเมตร  

และเจดีย๑สูง  ๒  เมตร  กว๎าง  ๑.๙๐  เมตร 

 วัดใต๎โพธิ์ค้ํา  ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๑  

ได๎รับพระราชทานวิสุงคามสมีาเมื่อวันที่  ๓  

กุมภาพันธ๑ พ.ศ. ๒๔๙๓  เขตวิสุงคามสมีา  

กว๎าง  ๑๑.๗๐  เมตร  ยาว  ๒๑.๕๒  เมตร  

การบริหารและการปกครองมเีจา๎อาวาสเทําที่

ทราบนาม  คือ  รูปที่ ๑  พระหลักคํา  รูปที่ ๒  พระสามขา  รูปที่ ๓  พระเนตร  รูปที่ ๔ พระคําพา  

รูปที่ ๕  พระสอน  พระสมุห๑ไพ  รูปที่ ๗  พระสมุห๑แผง  รูปที่ ๘  พระตัน  รปูที่ ๙  พระครวูิบูลย๑

สมาจารย๑  พ.ศ. ๒๔๗๙-๒๕๒๒  รูปที่ ๑๐  พระครปูรยิัติการโกวิท  (พระมหา สุรเทพ  ปสนฺนจิตฺโต)  

เป็นเจา๎อาวาสวัดใต๎โพธิ์ค้ํา  และ  เจ๎าคณะอําเภอเมืองกาฬสินธุ๑  ตั้งแตํ  พ.ศ. ๒๕๒๘ 
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หมวดที่  3 

ศิลปวัฒนธรรมประยุกต์เมืองฟ้าแดดสงยาง 
 

- การแต่งกาย 

- ท่าฟ้อนร า  
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ศลิปวัฒนธรรมประยุกต์เมอืงฟ้าแดดสงยาง 

  จากหมวดที่  1  ตามรอยเมืองฟูาแดดสงยาง  และ  หมวดที่  2  สบืสานตํานานสร๎างบ๎าน

แปงเมอืงกาฬสินธุ๑  ซึ่งเกิดจากนโยบายของผู๎บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ๑  ที่จะสืบสานตํานานเมอืง

ฟูาแดดสงยาง  เมืองโบราณของจังหวัดกาฬสินธุ๑  และถูกกลําวถึงในคําขวัญของจังหวัดกาฬสินธุ๑  โดย

มอบหมายคณะทาํงานไดส๎บืสานตํานาน  คน๎คว๎าขอ๎มูลและนํามาเรยีบเรียงใหมํ  ทําใหผ๎ู๎อํานและ

เยาวชนรุํนหลังเกิดความภาคภูมิใจและสํานึกรักในบ๎านเกดิของตนเอง  และเพื่อสืบสานตํานานเมอืงฟาู

แดดสงยางให๎คงอยูํตลอดไปและมีความเหมาะสมกับภาวะป๓จจุบนั  จึงไดท๎ําการประยุกต๑

ศิลปวัฒนธรรมของเมืองฟูาแดดสงยางขึน้ 

การประยุกต์การแต่งกายของพนักงานสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

เป้าหมาย   สร๎างความเป็นเอกภาพในการอนุรักษ๑และสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ๓ญญาท๎องถิ่น

ของเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ๑  โดยการผสมผสานระหวํางการแตํงกายสมัยทวาราวดีกับชาวผูไ๎ท  ซึ่งเป็น

ชาวพืน้เมอืงของจังหวัดกาฬสนิธุ๑ 

วัตถุประสงค์   ให๎พนักงานเทศบาลเมืองกาฬสนิธุ๑สวมใสํชุดทํางานที่เปน็เอกลักษณ๑ในการสบืทอด

วัฒนธรรมท๎องถิ่น   

การออกแบบ   วิวัฒนาการการแตํงกายจากเมอืงฟาูแดดสงยาง  ยุคสมัยทวาราวดี  และชาวผู๎ไทย

ป๓จจุบัน 

อภิธานศัพท์ของการประยุกต์ 
 

-  ตีนจกแพรวา  เป็นชื่อของผ๎าขิดลายแพรวา มีความกว๎าง ๓ ซม.  ความยาว ๒ วา  นิยมนํามา

เย็บติดกับเชิงผ๎าซิ่น  หรือตกแตํงเส้ือตามรูปแบบแฟชั่นใหมํ  เชํน  ปกคอเสื้อ  ปลายแขนเสื้อ  กระเป๋า

เส้ือ  ชายเส้ือ  และชายกระโปรง  บํงบอกเอกลักษณ๑ของจังหวัดกาฬสนิธุ๑ 

-  ผ้ากุ๊นดิ้นเงิน   เป็นผ๎าขลบิที่ใช๎ตกแตํงเสริมตีนจกแพรวาให๎มคีวามโดดเดนํมากขึ้น  ทําจากเสน๎

ใยสังเคราะห๑ด้ินเงิน  ลักษณะเป็นผ๎าเล่ือมคลา๎ยเครื่องประดับ  เชํน เครื่องประดับคอ,  ต๎นแขน  และ

สะโพก 

-  กระดุมโลหะ  สื่อแทนลูกประคํา แทนเครื่องประดับ   ติดเรียงตามลักษณะการหมํสไบ  ปูาย

เฉียง  จํานวน ๗ เม็ด 

-  กระโปรงชายย้วย สื่อถึงการนุํงผ๎าเป็นริว้แบบพนักาย  ความยาวกระโปรงคลุมเขําตํอดว๎ยระบาย

ย๎วย  กว๎าง ๑๐ ซม. แสดงถึงความออํนช๎อยของสตรี  เหนือระบายตกแตํงด๎วยตนีจกแพรวาขลิบด๎วย

ผ๎ากุ๏นด้ินเงิน  
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เสื้อบุรุษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสื้อบุรุษ 

 ๑.  เสื้อคอตั้งรูปทรงเส้ือพระราชทานแขนยาว ตัดด๎วยผ๎าพืน้เมอืงสีกรมทํา 

 ๒.  ตกแตํงปกคอเส้ือ, สาบหน๎า, ปลายแขน  และกระเป๋าดว๎ยผ๎าขดิแพรวาขนาดกว๎าง ๓ ซม. 

 ๓.  ขลิบด๎วยผ๎าสีบรอนด๑เงนิตลอดแนว คูํขนานกัน 

 ๔.  ความยาวเสือ้คลุมสะโพกลาํง หรือตามความเหมาะสม 

 ๕.  สวมใสคํูํกับกางเกงขายาวสีดําหรือกรมทํา 

ตกแต่งด้วยผ้ากุ๊นสีบรอนด์เงิน 

กระดุมซ่อนด้านใน 

กุ๊น 

กุ๊นขอบปกคอจีนด้วยผ้ากุ๊นสีบรอนด์เงิน ปกลายขิดแพรวาขนาดกว้าง ๒.๕ ซม. 
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เสื้อสตร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสื้อสตร ี

 ๑.  ผ๎าตัดเสื้อและกระโปรงเป็นผ๎าฝาูยพืน้เมอืงสีกรมทํา (น้ําเงนิเขม๎)  

 ๒.  รูปแบบเป็นเสือ้ลักษณะเข๎ารูปตกแตํงดว๎ยผ๎าขดิแพรวา  ขนาดความกว๎าง ๓ ซม.  สีแดง

หรือน้ําตาลแขนสัน้  ความยาวแขนเส้ือเหนือข๎อศอก 

 ๓.  ปกเส้ือเหมือนคอจนี  ลักษณะคอแหลมปูายขวาไปซ๎าย  ความหาํงวัดจากก่ึงกลางตัวเสื้อ 

๑๐ ซม. 

 ๔.  ความยาวเสือ้คลุมสะโพกบน (หน๎าท๎อง) แยกชายเส้ือความหําง ๔ ซม. ความยาวด๎านขา๎ง 

๔ ซม. 

 ๕.  กระดุมทรงกลมสีบรอนด๑เงิน  คลอ๎งด๎วยหํวงไส๎ไกํ จํานวน ๗ เม็ด 

 ๖.  ขลิบริมขิดแพรวาดว๎ยผ๎ากุ๏นสีบรอนด๑เงินตลอดแนว คูํขนานกัน (ขนาดผา๎กุ๏น ๐.๒ ซม.) 

กระโปรงสตรี 

 ๑.  กระโปรงรูปทรงตัว A ความยาวคลุมเขําเล็กน๎อย 

 ๒.  ตกแตํงดว๎ยลายขิดแพรวาสเีดียวกับตกแตงํเส้ือ ขลบิดว๎ยผ๎ากุ๏นสีบรอนด๑เงิน ขนาด ๐.๒ 

ซม. 

 ๓.  ชายกระโปรงยว๎ยระบายความกว๎าง ๙ ซม. 

ระบายย้วยกว้าง ๑๐ ซม. 

ด้านหน้า ลายขิดแพรวาสีแดง 

ป้ายจากกึ่งกลาง ๑๐ ซม. 

กระดุมสีเงิน  

ทรงกลม ๗ เม็ด 

ผ้ากุ๊นสีเงินสอดไส้เส้นด้ายขนาด ๐.๒ ซม. 
ชายเสื้อด้านหน้ายาวกว่าด้านข้าง ๔ ซม. 

กระโปรงทรง A ซิปด้านหลัง 
ด้านหลัง 

ผ้ากุ๊นสีเงินสอดไส้เส้นด้ายขนาด ๐.๒ ซม. 

ความยาวเสื้อคลุมสะโพกบน 
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การประยุกต์ท่าฟ้อนร า 

ชื่อชุดการแสดง  “เอน้ารีศรีอาทิตยินคร” 

เพลงที่ใช้ประกอบ  “เพลงข้าวต้องลม” 

 ประวัติความเป็นมา 

 เมอืงฟาูแดดสงยาง  เป็นเมอืงที่เจริญรุํงเรอืง  มีความอุดมสมบูรณ๑ผูป๎กครองเมอืงคือพญา

ฟูาแดด  มพีระมเหสี  “พระนางจันทาเทว”ี(เขียวคํอม)  มีพระธิดาชื่อ  “พระนางฟูาหยาด”  เป็นผู๎มีพระ

สริิโฉมงดงามมาก เป็นที่หวงแหนของพระราชบิดา-พระราชมารดา พญาฟูาแดดให๎ชํางสร๎างปราสาท

เสาเดยีวไว๎กลางน้ํา โดยใช๎ศิลาแลงในการกํอสร๎างบริเวณป๓จจุบนัเรยีกวํา “โนนฟูาแดด” นอกนั้นยังมี

การขุดสระไว๎รอบเมือง มีคูคํายและเชิงเทิน มีหอรบอยํางแข็งขัน สระที่ขุดไว๎ในป๓จจุบันเป็นสระน้ํา

สาธารณะ  เมื่อนางธิดาฟูาหยาดและเหลําสนมนางรํา ออกเที่ยวชมอทุยาน ไดเ๎ดินชมสวนดอกไม๎ แล๎ว

เก็บดอกไมม๎าเอ๎ หรือแตํงตัวที่โนนสาวเอ ๎ เพื่อจะไปรําบวงสรวงพระธาตุยาคู  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัด

สวํางคงคา  จงึได๎ประยุกต๑ทําทางของนางฟูาหยาดมาประดษิฐ๑เป็นชดุการแสดงประกอบด๎วยทํารําตําง 

ๆ ขึน้  ชื่อชุดการแสดง “เอ๎นารีศรีอาทิติยนคร”  มีรูปแบบการวางแผนผังเวที  ดังนี้ 

 

 
แผนผังเวทีการแสดง 
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ภาพร่างการแตง่กายของตัวเอก 
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ภาพท่ี 1 กระบวนท่าร าท่าที่ 1 เอ้นารีศรีอาทิตยินคร 

กระบวนทํารําทําที่ 1 (ทําออก) 

ทิศทางการเคลื่อนไหว  ผู๎แสดงตัวรองออกมาจากฝ๓่งขวาของ

เวที 

ลักษณะศีรษะ  เอียงขวา 

ลักษณะของลําตัว  กดเอวขวาเอียงขวา 

ลักษณะของแขน แขนทั้งสองข๎างงอศอกแนบอก เปิดศอกทั้งสองข๎างลําตัว 

ลักษณะมือ  มือทั้งสองพนมมือไว๎ที่รํองไหลขํวา 

ลักษณะจังหวะเท๎า เท๎าสองย่ําเท๎า (ขยับเท๎า) 

 

ภาพท่ี 2 กระบวนท่าร าท่าที่ 1 เอ้นารีศรีอาทิตยินคร 

กระบวนทํารําทําที่ 1 (ทําออก) 

ทิศทางการเคลื่อนไหว  ดา๎นหน๎า 

ลักษณะศีรษะ  เอียงขวา 

ลักษณะของลําตัว  กดเอวขวาเอียงขวา 

ลักษณะของแขน แขนทั้งสองข๎างงอศอกแนบอก เปิดศอกทั้ง

สองข๎างลําตัว 

ลักษณะมือ  มือทั้งสองพนมมือไว๎ที่รํองไหลขํวา 

ลักษณะจังหวะเท๎า นั่งคุกเขําซา๎ย ตั้งเขําขวา  

 

ภาพท่ี  3  กระบวนท่าร าท่าที่  2  เอ้นารีศรีอาทิตยินคร 

กระบวนทําที่ 2 

ทิศทางการเคลื่อนไหว  ดา๎นหน๎า 

ลักษณะศีรษะ  เอียงขวา 

ลักษณะของลําตัว  กดเอวขวาเอียงขวา 

ลักษณะของแขน แขนทั้งสองข๎างงอศอกแนบอก เปิดศอกทั้ง

สองข๎างลําตัว 

ลักษณะมือ  มือทั้งสองพนมมือไว๎ที่รํองไหลขํวา 

ลักษณะจังหวะเท๎า นั่งคุกเขําซา๎ย ตั้งเขําขวา  

กระบวนทํารําทําที่ 2  ตัวเอก 

ทิศทางการเคลื่อนไหว  ออกทางขวาของเวที  แล๎วหันดา๎นหน๎า 

ลักษณะศีรษะ  มองตรง 



77 

ลักษณะของลําตัว  กดเอว  

ลักษณะของแขน แขนทังสองข๎างยื่นไปดา๎นหน๎า ขนาดกันทั้งสอง ไมตํึง 

ลักษณะมือ  จีบหงายมือซา๎ย มอืขวาตั้งวง แลว๎พลกิมอืซา๎ยม๎วนจบีออกตั้งวง พลิกมือซ๎ายขึน้  จีบ

หงาย สลับกัน 3 จังหวะ 1,2,3….. 

ลักษณะจังหวะเท๎า  ย่ําเท๎าซา๎ย,ขวา,ซ๎าย, แล๎วกา๎วขวา จังหวะที่ 4  

 

ภาพท่ี  4  กระบวนท่าร าท่าที่  2  เอ้นารีศรีอาทิตยินคร 

กระบวนทํารําทําที่  2 

ทิศทางการเคลื่อนไหว  ดา๎นหน๎า 

ลักษณะศีรษะ  เอียงขวา 

ลักษณะของลําตัว  กดเอวขวาเอียงขวา 

ลักษณะของแขน แขนทั้งสองข๎างงอศอกแนบอก เปิดศอกทั้ง

สองข๎างลําตัว 

ลักษณะมือ  มือทั้งสองพนมมือไว๎ที่รํองไหลขํวา 

ลักษณะจังหวะเท๎า  นั่งคุกเขําซา๎ย ตั้งเขําขวา  

กระบวนทํารําทําที่  2  ตัวเอก 

ทิศทางการเคลื่อนไหว  ออกทางขวาของเวที  แล๎วหันดา๎นหน๎า 

ลักษณะศีรษะ  เอียงขวา 

ลักษณะของลําตัว  กดเอวขวา  

ลักษณะของแขน แขนทังสองข๎างยื่นไปดา๎นหน๎า ขนาดกันทั้งสอง ไมตํึง 

ลักษณะมือ  จีบหงายมือซา๎ย มอืขวาตั้งวง แลว๎พลกิมอืซา๎ยม๎วนจบีออกตั้งวง พลิกมือซ๎ายขึน้จีบ

หงาย สลับกัน 3 จังหวะ 1,2,3,4 ในจังหวะที่ 4มือซ๎ายวาดจบีลงมว๎นออกตั้งวงระดับชายพก มอืขวา

จีบสงํหลัง นับเป็น 1 จังหวะ ปฏิบัติ 4 จังหวะ 

ลักษณะจังหวะเท๎า  ย่ําเท๎าซา๎ย,ขวา,ซ๎าย, แล๎วกา๎วขวา จังหวะที่ 4  

 

ภาพท่ี  5  กระบวนท่าร าท่าที่  3  เอ้นารีศรอีาทติิยนคร 

กระบวนทํารําทําที่  3  ตัวรอง 

ทิศทางการเคลื่อนไหว  ดา๎นหน๎า 

ลักษณะศีรษะ  เอียงขวา 

ลักษณะของลําตัว  กดเอวขวาเอียงขวา 

ลักษณะของแขน แขนขวางอศอกท๎าวสะเอว แขนซ๎ายงอศอก

ระดับอก 
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ลักษณะมือ  มือขวาตั้งวงท๎าวสะเอวขวา มือซ๎ายจีบที่อกขวา 

ลักษณะจังหวะเท๎า  เท๎าซา๎ยเขยํงเปิดสน๎เท๎าให๎ฝุาเท๎าชิดขาขวา  แล๎วเขยํงเท๎าซา๎ย จังหวะ 1,2,3,ใน

จังหวะที 4 เขยํงเท๎าขวาเปิดสน๎เท๎าฝุาเท๎าชิดตาตุํมซ๎ายพร๎อมกับยุบเขาํ 

กระบวนทํารําทําที่  3  ตัวเอก 

ทิศทางการเคลื่อนไหว  ดา๎นหน๎า 

ลักษณะศีรษะ  เอียงซ๎าย  -  ขวา 

ลักษณะของลําตัว  กดเอวเอยีง ซ๎าย – ขวา  

ลักษณะของแขน แขนขวางอศอกเล็กน๎อยยกแขนขึ้นระดับไหลํ ลักษณะวงบน  แขนซ๎ายงอศอกท๎าว

สะเอว 

ลักษณะมือ  มือขวาจีบปกขา๎งระดับหางคิ้ว มือซ๎ายตังวงทา๎วสะเอวซ๎าย  แลว๎ปฏบิัติสลับมาข๎างซา๎ย

เชํนกัน ปฏิบัติ 12 จังหวะ  

ลักษณะจังหวะเท๎า  ยืดยุบ เปิดส๎นเท๎าซา๎ยชิดตาตุํมขวายํอเขําทั้งสอง กันเขาํทั้งสองออกด๎านข๎าง 

ปฏิบัติสลับขา๎งซ๎ายเชํนกัน 12 จังหวะ  

ภาพท่ี 6 กระบวนท่าร าท่าที่ 3  เอ้นารีศรีอาทิตยินคร 

กระบวนทํารําทําที่ 3  ตัวรอง 

ทิศทางการเคลื่อนไหว  ดา๎นหน๎า  

ลักษณะศีรษะ  เอียงซ๎าย 

ลักษณะของลําตัว กดเอวซ๎ายเอียงซ๎าย 

ลักษณะของแขน แขนซ๎ายงอศอกเล็กน๎อยตั้งวงระดับคิ้ว

แขนขวาเหยียดแขนออกข๎างลําตัวระดับไหลํ 

ลักษณะมือ  มือซ๎ายตั้งวงระดับหางคิ้ว มอืขวาจีบหงายแขนตึงระดับไหลํ 

ลักษณะจังหวะเท๎า เขยํงเท๎าซา๎ยจังหวะ 1,2,3, เปิดสน๎เท๎าขวาชิดตาตุํมเท๎าซ๎าย ในจังหวะที่ 4  

พร๎อมยุบเขําทั้งสองกันเขาํแบะออกด๎านข๎าง 

กระบวนทํารําทําที่  3  ตัวเอก   

ทิศทางการเคลื่อนไหว  ดา๎นหน๎า  

ลักษณะศีรษะ  เอียงซ๎าย  -  ขวา ลักษณะของลําตัว กดเอวเอยีง ซ๎าย – ขวา  

ลักษณะของแขน แขนซ๎ายงอศอกเล็กน๎อยยกแขนขึ้นระดับไหลํ ลักษณะวงบน  แขนขวางอศอกท๎าว

สะเอว 

ลักษณะมือ  มือซ๎ายจีบปกขา๎งระดับหางคิ้ว มือขวาตั้งวงท๎าวสะเอวซ๎าย  แล๎วปฏิบตัิสลับมาข๎างขวา

เชํนกัน ปฏิบัติ 12 จังหวะ 

ลักษณะจังหวะเท๎า ยืดยุบ เปิดส๎นเท๎าขวาชิดตาตุํมซ๎ายยํอเขําทั้งสอง กันเขาํทั้งสองออกดา๎นข๎าง  

 ปฏิบัติสลับขา๎งซ๎ายเชนํกัน 12 จังหวะ 
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ภาพท่ี 7 กระบวนท่าร าท่าที่ 4  เอ้นารีศรีอาทิตยินคร 

กระบวนทํารําทําที่ 4  ตัวรอง และ ตัวรอง 

ทิศทางการเคลื่อนไหว  ดา๎นหน๎า  

ลักษณะศีรษะ  เอียงซ๎าย-ขวา 

ลักษณะของลําตัว กดเอวซ๎ายเอียงซ๎าย 

ลักษณะของแขน แขนขวาเหยียดตึงไปข๎างหลัง แขนซ๎ายงอศอก

ระดับอก เปล่ียนสับปฏิบัติข๎างซา๎ย 

ลักษณะมือ  มือซ๎ายจีบหงายม๎วนออกตั้งวงที่รํองไหล ํมอืขวาจีบสํงหลัง 

ลักษณะจังหวะเท๎า เตะเท๎าขวาก๎าวลงยุบเขํา เปิดสน๎เท๎าหลัง แล๎วยืดเขําขึ้นเขยํงเท๎าซา๎ยเตะก๎าวลง

ปฏิบัติเชํนกนั  

 

ภาพท่ี 8 กระบวนท่าร าท่าที่ 4  เอ้นารีศรีอาทิตยินคร 

กระบวนทํารําทําที่ 4  ตัวรอง และ ตัวรอง 

ทิศทางการเคลื่อนไหว  ดา๎นหน๎า  

ลักษณะศีรษะ  เอียงซ๎าย-ขวา 

ลักษณะของลําตัว กดเอวซ๎ายเอียงซ๎าย 

ลักษณะของแขน แขนทั้งสองข๎างงอศอก เปิดศอกน๎อย ข๎าง

สะเอวขวา 

ลักษณะมือ  มือทั้งสองจีบหงายที่ขา๎งสะเอวขวา 

ลักษณะจังหวะเท๎า เตะเท๎าขวาก๎าวลงยุบเขํา เปิดสน๎เท๎าหลัง แล๎วยืดเขําขึ้นเขยํงเท๎าซา๎ยเตะก๎าวลง   

ปฏิบัติเชํนกนั  

 

ภาพท่ี 9 กระบวนท่าร าท่าที่ 4  เอ้นารีศรีอาทิตยินคร 

กระบวนทํารําทําที่ 4  ทําหํมสไบเตรียมเดินออกจากปราสาท  

ตัวรอง และ ตัวรอง 

ทิศทางการเคลื่อนไหว  ดา๎นหน๎า  

ลักษณะศีรษะ  เอียงซ๎าย-ขวา 

ลักษณะของลําตัว กดเอวซ๎ายเอียงซ๎าย 

ลักษณะของแขน แขนทั้งสองกางออก แขนขวายื่นไปข๎างหลัง แขนซ๎ายยื่นตั้งวงไปข๎างหน๎า 

ลักษณะมือ  มือทั้งสองตั้งวง  

ลักษณะจังหวะเท๎า เตะเท๎าขวาก๎าวลงยุบเขํา เปิดสน๎เท๎าหลัง แล๎วยืดเขําขึ้นเขยํงเท๎าซา๎ยเตะก๎าวลง    

ปฏิบัติเชํนกนั ซ๎าย – ขวา 
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วิเคราะห๑ทํารํา มือขวาจีบสํงหลัง มอืซ๎ายจีบม๎วนออกตั้งวงที่รอํงไหลขํวา เปลี่ยนสลับปฏิบัติข๎างซา๎ย  

แล๎วจีบที่ขา๎งสะเอวขวาแล๎วกางมือออกตั้งวง เปลี่ยนปฏิบตัิข๎างซา๎ย นับเป็น 1 จังหวะ ปฏิบัต ิ4 จังหวะ 

 

ภาพท่ี 10 กระบวนท่าร าท่าที่ 5  เอ้นารศีรอีาทติิยนคร 

กระบวนทํารําทําที่ 4  ทํามองดูทิวไม๎ในอุทยาน  

ตัวรองและตวัรอง 

ทิศทางการเคลื่อนไหว  ดา๎นหน๎า  

ลักษณะศีรษะ  เอียงซ๎าย-ขวา 

ลักษณะของลําตัว กดเอวซ๎ายเอียงซ๎าย 

ลักษณะของแขน แขนขวางอศอกเล็กน๎อยตั้งวงไปด๎านหน๎า 

แขนซ๎าย งอศอกหงายท๎องแขน    ระดับสะเอว 

ลักษณะมือ มือขวาจีบจีบม๎วนออกตั้งวงด๎านหน๎า เอียงซ๎าย มือซ๎ายตั้งวงแทงปลายมือลง ลักษณะทํา

ผาลา  

ลักษณะจังหวะเท๎า ยํอเขําแลว๎ย่ําตามจังหวะไปเรื่อยๆ จนจบเพลงช๎า 

 

ภาพท่ี 11 กระบวนท่าร าท่าที่ 6  เอ้นารีศรีอาทิตยินคร 

กระบวนทํารําทําที่ 4  ทําชมดอกไม๎  ตัวรอง และ ตัวรอง 

ทิศทางการเคลื่อนไหว  หันขวา  

ลักษณะศีรษะ  เอียงซ๎าย-ขวา 

ลักษณะของลําตัว กดเอวซ๎ายเอียงซ๎าย 

ลักษณะของแขน แขนซ๎ายเปิดศอกระดับอก แขนซ๎ายตั้งวง งอ

ศอกเล็กน๎อย 

ลักษณะมือ  มือซ๎ายจีบหักขอ๎มอืเขาหาตัวเองระดับขา๎งใบหู มอืขวาตั้งวง ระดับหางคิ้ว  

ลักษณะจังหวะเท๎า ยํอเขํา เปิดสน๎เท๎าซ๎ายชิดตาตุํมเท๎าขวา กันเขาํแบะออก แล๎วย่ําเท๎าซา๎ย,ขวา,ซ๎าย

เปิดสน๎เท๎าขวาชิดตาตุํมเท๎าซ๎ายยํอเขํา เชํนกัน ปฏิบัติสลับซา๎ยขวา 
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ภาพท่ี 12 กระบวนท่าร าท่าที่ 6  เอ้นารีศรีอาทิตยินคร 

กระบวนทํารําทําที่ 4  ทําชมดอกไม๎  ตัวรอง และ ตัวรอง 

ทิศทางการเคลื่อนไหว  หันขวา  

ลักษณะศีรษะ  เอียงซ๎าย-ขวา 

ลักษณะของลําตัว กดเอวขวาเอียงขวา  สลับหันซ๎าย กดเอวซ๎าย

เอียงซ๎าย 

ลักษณะของแขน แขนซ๎ายเหยียดตึง จีบคว่ําไปด๎านหน๎า 

แขนขวาตั้งวงกางแขนออกขา๎งลําตัว งอศอกเล็กน๎อย 

ลักษณะมือ  มือซ๎ายจีบหักขอ๎มอืเขาหาตัวเองระดับขา๎งใบหู มอืขวาตั้งวง ระดับหางคิ้ว  

ลักษณะจังหวะเท๎า ยํอเขํา เปิดสน๎เท๎าซ๎ายชิดตาตุํมเท๎าขวา กันเขําแบะออก แล๎วย่ําเท๎าซา๎ย,ขวา,ซ๎าย

เปิดสน๎เท๎าขวาชิดตาตุํมเท๎าซ๎ายยํอเขํา เชํนกัน ปฏิบัติสลับซา๎ย -  ขวา  ปฏิบัติ 4 จังหวะใหญํ 

 

ภาพท่ี 13 กระบวนท่าร าท่าที่ 7  เอ้นารศีรอีาทติิยนคร 

กระบวนทํารําทําที่ 7  ทําดีใจ  ตัวรอง และ ตวัรอง 

ทิศทางการเคลื่อนไหว  หันขวา  

ลักษณะศีรษะ  เอียงซ๎าย-ขวา 

ลักษณะของลําตัว กดเอวขวาเอียงขวา  สลับหันซ๎าย กดเอวซ๎าย

เอียงซ๎าย 

ลักษณะของแขน  แขนทั้งสองประสานที่อก แขนซ๎ายทับแขนขวา 

ลักษณะมือ  มือทั้งสองแบมือประสานกันที่อก  

ลักษณะจังหวะเท๎า ยํอเขํา เปิดสน๎เท๎าขวาชิดตาตุํมเท๎าซ๎าย กันเขาํแบะออก แลว๎ย่ําเท๎าขวา,ซ๎าย,ขวา

เปิดสน๎เท๎าซ๎ายชิดตาตุมํเท๎าขวายํอเขํา เชํนกัน ปฏิบัติสลับซา๎ย -  ขวา  ปฏิบัติ 4 จังหวะใหญํ 

 

ภาพท่ี 14 กระบวนท่าร าท่าที่ 7  เอ้นารีศรอีาทติิยนคร 

กระบวนทํารําทําที่ 7  ทําดีใจ  ตัวรอง และ ตวัรอง 

ทิศทางการเคลื่อนไหว  หันซ๎าย  

ลักษณะศีรษะ  เอียงซ๎าย-ขวา 

ลักษณะของลําตัว กดเอวขวาเอียงขวา  สลับหันซ๎าย กดเอวซ๎าย

เอียงซ๎าย 

ลักษณะของแขน แขนทั้งสองตั้งวง กางออกข๎างลําตัว แขนซ๎าย

ตั้งวงระดับคิ้ว แขนขวาตั้งวงระดับเอว 

ลักษณะมือ  มือทั้งสองแบมือตั้งวง 
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ลักษณะจังหวะเท๎า ยํอเขํา เปิดสน๎เท๎าขวาชิดตาตุํมเท๎าซา๎ย กันเขําแบะออก แลว๎ย่ําเท๎าขวา,ซ๎าย,ขวา

เปิดสน๎เท๎าซ๎ายชิดตาตุมํเท๎าขวายํอเขํา เชํนกัน ปฏิบัติสลับซา๎ย -  ขวา  ปฏิบัติ 4 จังหวะใหญํ 

 

ภาพท่ี 15 กระบวนท่าร าท่าที่ 8  เอ้นารีศรอีาทติิยนคร 

กระบวนทํารําทําที่ 8  มอง  ตัวรอง และ ตวัรอง 

ทิศทางการเคลื่อนไหว  หันขวา  

ลักษณะศีรษะ  เอียงซ๎าย-ขวา 

ลักษณะของลําตัว กดเอวขวาเอียงขวา  สลับหันซ๎าย กดเอวซ๎าย

เอียงซ๎าย 

ลักษณะของแขน แขนขวาท๎าวสะเอว แขนซ๎ายงอศอกเล็กน๎อย 

ยกขึน้ระดับไหลํด๎านหน๎า 

ลักษณะมือ  มือขวาตั้งวงท๎าวสะเอว มือซ๎ายแบมือกดข๎อมือปูองหน๎า ทํามอง 

ลักษณะจังหวะเท๎า ยํอเขํา เปิดสน๎เท๎าขวาชิดตาตุํมเท๎าซ๎าย กันเขาํแบะออก แลว๎ย่ําเท๎าขวา,ซ๎าย,ขวา

เปิดสน๎เท๎าซ๎ายชิดตาตุมํเท๎าขวายํอเขํา เชํนกัน ปฏิบัติสลับซา๎ย -  ขวา 

 

ภาพท่ี 16 กระบวนท่าร าท่าที่ 8  เอ้นารีศรอีาทติิยนคร 

กระบวนทํารําทําที่ 8  มอง – ยิ้ม  ตัวรอง และ ตัวรอง 

ทิศทางการเคลื่อนไหว  หันซ๎าย  

ลักษณะศีรษะ  เอียงซ๎าย-ขวา 

ลักษณะของลําตัว กดเอวขวาเอียงขวา  สลับหันซ๎าย กดเอวซ๎าย

เอียงซ๎าย 

ลักษณะของแขน แขนซ๎ายงอศอกท๎าวสะเอว แขนขวาเปิดศอก

งอแขนเขา๎หาตัว 

ลักษณะมือ  มือซ๎ายตั้งวงท๎าวสะเอว มือขวาจีบเขา๎หาปาก ทํายิม้ 

ลักษณะจังหวะเท๎า  ยํอเขํา เปิดส๎นเท๎าซา๎ยชิดตาตุํมเท๎าขวา กันเขาํแบะออก แล๎วย่ําเท๎าซา๎ย,ขวา,ซ๎าย 

    เปิดสน๎เท๎าขวาชิดตาตุํมเท๎าขวายํอเขํา เชํนกัน ปฏิบัติสลับซา๎ย -  ขวา 

 

ภาพท่ี 17 กระบวนท่าร าท่าที่ 9  เอ้นารศีรอีาทติิยนคร 

กระบวนทํารําทําที่ 9  แตํงตวั มวยผม  ตวัรอง 

ทิศทางการเคลื่อนไหว  ตัวรองทั้งสองหันหน๎าเขาหาตัวเอก 

ลักษณะศีรษะ เอียงเข๎าด๎านในเวที มองออกด๎านหน๎าเวที 

ลักษณะของลําตัว  กดเอวซ๎ายเอียงซ๎าย กดเอวขวาเอยีงขวา 
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ลักษณะของแขน แขนทั้งสองข๎างเหยียดไปดา๎นหน๎าระดับอก สองแขนขนานกนั 

ลักษณะมือ  มือทั้งสองจีบคว่ําแลว๎ม๎วนออกตั้งวง กระดกข๎อมือตามจังหวะเพลง 

ลักษณะจังหวะเท๎า ยํอเขํา เปิดสน๎เท๎าดา๎นในชิดตาตุํมเท๎านอก กันเขาํแบะออก แล๎วเขยํงเปลี่ยนเท๎า  

ปฏิบัติสลับซา๎ย -  ขวา 

กระบวนทํารําทําที่  9  ตัวเอก 

ทิศทางการเคลื่อนไหว  ดา๎นหน๎า 

ลักษณะศีรษะ  เอียงซ๎าย   

ลักษณะของลําตัว กดเอวซ๎าย เอยีงซ๎าย  

ลักษณะของแขน แขนทั้งสองยกสูงเหนือศีรษะ งอศอกเล็กน๎อย 

ลักษณะมือ มือขวาจีบคว่ํา มอืซา๎ยตั้งวงแทงปลายมือลงหาศีรษะ ม๎วนมือออกสลับจีบ ซ๎าย – ขวา 

ลักษณะจังหวะเท๎า ยืดยุบ เปิดส๎นเท๎าซา๎ยชิดตาตุํมขวายํอเขําทั้งสอง กันเขาํทั้งสองออกด๎านข๎าง  

    ปฏิบัติสลับขา๎งซ๎ายเชํนกัน ซ๎าย 4 จังหวะ ขวา 4 จังหวะ 

 

ภาพท่ี 18 กระบวนท่าร าท่าที่ 10  เอ้นารศีรอีาทติิยนคร 

กระบวนทํารําทําที่ 10  หมํสไบ  ตัวรอง 

ทิศทางการเคลื่อนไหว  ตัวรองทั้งสองหันหน๎าเขาหาตัวเอก 

ลักษณะศีรษะ เอียงเข๎าด๎านในเวที มองออกด๎านหน๎าเวที 

ลักษณะของลําตัว กดเอวซ๎ายเอียงซ๎าย กดเอวขวาเอยีงขวา 

ลักษณะของแขน แขนทั้งสองข๎างเหยียดไปดา๎นหน๎าระดับอก 

สองแขนขนานกัน 

ลักษณะมือ  มือทั้งสองจีบคว่ําแลว๎ม๎วนออกตั้งวง กระดกขอ๎มอืตามจังหวะเพลง 

ลักษณะจังหวะเท๎า ยํอเขํา เปิดสน๎เท๎าดา๎นในชิดตาตุํมเท๎านอก กันเขาํแบะออก แล๎วเขยํงเปลี่ยนเท๎า  

ปฏิบัติสลับซา๎ย -  ขวา 

กระบวนทํารําทําที่  10  ตัวเอก 

ทิศทางการเคลื่อนไหว  ดา๎นหน๎า 

ลักษณะศีรษะ  เอียงขวา   

ลักษณะของลําตัว กดเอวขวา เอยีงขวา  

ลักษณะของแขน แขนทั้งสองงอศอก เปิดออกระดับไหลํ 

ลักษณะมือ  มือทั้งสองจีบที่ไหลํ แล๎วตีไหลํขวา 2 จังหวะ ลักษณะสาํยตัวเล็กน๎อย 

ลักษณะจังหวะเท๎า ยืดยุบ เปิดส๎นเท๎าซา๎ยชิดตาตุํมขวายํอเขําทั้งสอง กันเขาํทั้งสองออกด๎านข๎าง  

    ปฏิบัติสลับขา๎งซ๎ายเชํนกัน ซ๎าย 2 จังหวะ ขวา 2 จังหวะ 
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ภาพท่ี 19 กระบวนท่าร าท่าที่ 10  เอ้นารศีรอีาทติิยนคร 

กระบวนทํารําทําที่ 10  หมํสไบ  ตัวรอง 

ทิศทางการเคลื่อนไหว  ดา๎นหน๎า 

ลักษณะศีรษะ  เอียงศีรษะเขา๎หาตัวเอก 

ลักษณะของลําตัว กดเอวซ๎ายเอียงซ๎าย กดเอวขวาเอยีงขวา  

ลักษณะของแขน พนมมืองอศอกชิดอก  

ลักษณะมือ พนมมือที่รํองไหลํ ตัวรองฝ๓่งซ๎ายพนมมือที่รํองไหลํ

ขวา ตัวรองฝ๓่งขวาพนมมือที่รํองไหลํซ๎าย (เข๎าหากันด๎านใน) 

ลักษณะจังหวะเท๎า นั่งคุกเขํา ตั่งเขาํยกกน๎ เขา๎หากันดา๎นใน 

กระบวนทํารําทําที่  10  ตัวเอก 

ทิศทางการเคลื่อนไหว  ดา๎นหน๎า 

ลักษณะศีรษะ  เอียงขวา   

ลักษณะของลําตัว กดเอวขวา เอยีงขวา  

ลักษณะของแขน แขนทั้งสองงอศอก เปิดออกระดับไหลํ 

ลักษณะมือ  มือทั้งสองจีบที่ไหลํ แล๎วตีไหลํขวา 2 จังหวะ ลักษณะสาํยตัวเล็กน๎อย 

ลักษณะจังหวะเท๎า ยืดยุบ เปิดส๎นเท๎าซา๎ยชิดตาตุํมขวายํอเขําทั้งสอง กันเขาํทั้งสองออกด๎านข๎าง  

    ปฏิบัติสลับขา๎งซ๎ายเชํนกัน ซ๎าย 2 จังหวะ ขวา 2 จังหวะ 

ขณะที่ตัวรองคูํอื่นกําลังปฏิบัติทาํแตํงตัวใหก๎ับตัวเอง ตัวรองที่ปฏบิัตทิําแตตํัวแล๎วจะมาปฏบิัติในทํานั่ง

พนมมือรอ จนตัวรองราํทําแตํงตัวหมดทุกคน 

 

ภาพท่ี 20 กระบวนท่าร าท่าที่ 11  เอ้นารศีรอีาทติิยนคร 

กระบวนทํารําทําที่ 11  นุํงผา๎  ตัวรอง 

ทิศทางการเคลื่อนไหว  ดา๎นหน๎า 

ลักษณะศีรษะ  เอียงศีรษะเขา๎หาตัวเอก 

ลักษณะของลําตัว  กดเอวซ๎ายเอียงซ๎าย กดเอวขวาเอยีงขวา  

ลักษณะของแขน แขนทั้งสองขนานเหยียดออกไปขา๎งหน๎า

ลดลงระดับเอว  

ลักษณะมือ ตั้งวงทั้งสองมอื ระดับชายพก 

ลักษณะจังหวะเท๎า ยํอเขํา เปิดสน๎เท๎าดา๎นในชิดตาตุํมเท๎านอก กันเขาํแบะออก แล๎วเขยํงเปลี่ยนเท๎า 

ปฏิบัติสลับซ๎าย -  ขวา 

กระบวนทํารําทําที่  11  ตัวเอก 

ทิศทางการเคลื่อนไหว  ดา๎นหน๎า 
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ลักษณะศีรษะ เอียงขวา   

ลักษณะของลําตัว กดเอวขวา เอยีงขวา สํายตัวตีไหลํ ซ๎าย 2 จังหวะ ขวา 2 สองจังหวะ 

ลักษณะของแขน แขนทั้งสอง งอศอก เปิดออกข๎างลําตัว 

ลักษณะมือ  มือทั้งแบมือแตะที่สะโพก ทั้งสองมอื 

ลักษณะจังหวะเท๎า ยืดยุบ เปิดส๎นเท๎าซา๎ยชิดตาตุํมขวายํอเขําทั้งสอง กันเขาํทั้งสองออกด๎านข๎าง ปฏิบัติ

สลับข๎างซ๎ายเชํนกัน ซ๎าย 2 จังหวะ ขวา 2 จังหวะ 

 

ภาพท่ี 21 กระบวนท่าร าท่าที่ 12  เอ้นารีศรีอาทิตยินคร 

กระบวนทํารําทําที่ 12 ทําแตํงตวัเรียบร๎อยแลว๎   

ตัวรอง และ ตัวรอง 

ทิศทางการเคลื่อนไหว  ดา๎นหน๎า  

ลักษณะศีรษะ  เอียงซ๎าย 

ลักษณะของลําตัว กดเอวซ๎ายเอียงซ๎าย 

ลักษณะของแขน แขนทั้งสองข๎างงอศอก เปิดศอกน๎อย ระดับ

ไหลํ 

ลักษณะมือ  มือทั้งสองจีบที่ไหลทํั้งสองข๎าง 

ลักษณะจังหวะเท๎า ก๎าวเท๎าซา๎ยไขว๎มาด๎านหน๎า เปิดส๎นเท๎าหลัง 

 

ภาพท่ี 22 กระบวนท่าร าท่าที่ 12  เอ้นารศีรอีาทติิยนคร 

กระบวนทํารําทําที่ 12 ทําแตํงตวัเรียบร๎อยแลว๎   

ตัวรอง และ ตัวรอง 

ทิศทางการเคลื่อนไหว  ดา๎นหน๎า  

ลักษณะศีรษะ  เอียงซ๎าย 

ลักษณะของลําตัว กดเอวซ๎ายเอียงซ๎าย 

ลักษณะของแขน แขนทั้งสองเหยียดตึงไปดา๎นหลัง 

ลักษณะมือ  เล่ือนจีบที่ไหลํทั้งสองลงมาตามข๎างลําตัวแล๎วสงํหลัง 

ลักษณะจังหวะเท๎า ก๎าวเท๎าซา๎ยไขว๎มาด๎านหน๎า เปิดส๎นเท๎าหลัง แล๎วถอนเท๎าขวาที่อยูํด๎านหลังย่ําตํอ 

1,2,3, แล๎วกา๎วเท๎าขวาไขว๎ไปดา๎นหน๎า ปฏิบตัิ 4 จังหวะ 

 

ภาพท่ี 21 กระบวนท่าร าท่าที่ 13  เอ้นารศีรอีาทติิยนคร 

กระบวนทํารําทําที่ 13  ทําตํอเนื่องจากทําที่ 12  ตัวรอง  

ทิศทางการเคลื่อนไหว  ดา๎นหน๎า  
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ลักษณะศีรษะ  เอียงเข๎าหากัน 

ลักษณะของลําตัว กดเอวซ๎ายเอียงซ๎าย 

ลักษณะของแขน แขนนอกเหยียดตึงหงายท๎องแขนออกคนละข๎าง แขนในงอศอกระดับราวนม 

ลักษณะมือ  มือตั้งวงแทงปลายมือลง มอืที่งอศอกด๎านใน ตั้งวงปลายนิว้ติดศอกอีกแขน 

ลักษณะจังหวะเท๎า เปิดสน๎ท๎าวนอกชิดติดตาตุํมเท๎าใน ยุบตัวยํอเขํา แบะเขาํออกทั้งสองข๎าง 

กระบวนทํารําทําที่  13  ตัวเอก 

ทิศทางการเคลื่อนไหว  ดา๎นหน๎า 

ลักษณะศีรษะ  เอียงซ๎าย   

ลักษณะของลําตัว กดเอวซ๎าย 

ลักษณะของแขน แขนทั้งสอง งอศอกเข๎าหาลําตัว 

ลักษณะมือ  มือทั้งจีบคว่ํากางออกขา๎งลําตัว 

ลักษณะจังหวะเท๎า ยืดยุบ เปิดส๎นเท๎าซา๎ยชิดตาตุํมขวายํอเขําทั้งสอง กันเขาํทั้งสองออกด๎านข๎าง แลว๎

ย่ําเท๎า 1,2,3, แล๎วเปิดสน๎เท๎าขวาชิดติดตาตุํมซ๎าย 

 

ภาพท่ี 22 กระบวนท่าร าท่าที่ 13  เอ้นารีศรีอาทิตยินคร 

กระบวนทํารําทําที่ 13  ทําตํอเนื่องจากทําที่ 12  ตัวรอง  

ทิศทางการเคลื่อนไหว  ดา๎นหน๎า  

ลักษณะศีรษะ  เอียงออกดา๎นนอก 

ลักษณะของลําตัว กดเอวซ๎ายเอียงซ๎าย 

ลักษณะของแขน แขนดา๎นในยกตั้งฉากระดับไหลํ แขนดา๎น

นอกงอศอกระดับอก 

ลักษณะมือ  มอืด๎านในตั้งวงหงายมอืแทงปลายมือเข๎าหากัน มอืนอกตั้งวง 

ลักษณะจังหวะเท๎า เปิดสน๎ท๎าวนอกชิดติดตาตุํมเท๎าใน ยุบตัวยํอเขํา แบะเขาํออกทั้งสองข๎าง ทั้งสองฝ๓่ง

ปฏิบัติคนละข๎าง 

กระบวนทํารําทําที่  13  ตัวเอก 

ทิศทางการเคลื่อนไหว  ดา๎นหน๎า 

ลักษณะศีรษะ  เอียงซ๎าย   

ลักษณะของลําตัว กดเอวซ๎าย 

ลักษณะของแขน แขนทั้งสอง งอศอกเป็นฉากกางออกขา๎งลําตัว แขนระดับไหลํ 

ลักษณะมือ  มือทั้งสอง ทําในทํา พรหมสี่หน๎า 

ลักษณะจังหวะเท๎า ยืดยุบ เปิดส๎นเท๎าซา๎ยชิดตาตุํมขวายํอเขําทั้งสอง กันเขาํทั้งสองออกด๎านข๎าง แลว๎

ย่ําเท๎า 1,2,3, แล๎วเปิดสน๎เท๎าขวาชิดติดตาตุํมซ๎าย 
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ภาพท่ี 23 กระบวนท่าร าท่าที่ 14  เอ้นารศีรอีาทติิยนคร 

กระบวนทํารําทําที่ 14  ทําเฉิดฉินแปลง  ตัวรอง และตัวเอก 

ทิศทางการเคลื่อนไหว  หันขวา – ซ๎าย  

ลักษณะศีรษะ  เอียงดา๎นในเวที 

ลักษณะของลําตัว กดเอวซ๎ายเอียงซ๎าย กดเอวขวเอียงขวา 

ลักษณะของแขน  แขนขวางอศอกเป็นฉากยกระดับไหลํ แขน

ซ๎ายงอศอกระดับอกเปิดศอกเล็กน๎อย 

ลักษณะมือ มือขวาตั้งวงหงายมือแทงออกข๎างลําตัว มือซ๎ายตั้งวง หักวงแทงเข๎าหาลําตัวระดับอก 

ลักษณะจังหวะเท๎า เปิดสน๎ท๎าวนอกชิดติดตาตุํมเท๎าใน ยุบตัวยํอเขํา แบะเขาํออกทั้งสองข๎าง ทั้งสองฝ๓่ง

ปฏิบัติคนละข๎าง 

ภาพท่ี 24 กระบวนท่าร าท่าที่ 15  เอ้นารีศรีอาทิตยินคร 

กระบวนทํารําทําที่ 14  ทําลา (เข๎าเวที)  ตัวรอง และตัวเอก  

ทิศทางการเคลื่อนไหว  ดา๎นหน๎า 

ลักษณะศีรษะ  เอียงดา๎นในเวที 

ลักษณะของลําตัว กดเอวซ๎ายเอียงซ๎าย 

ลักษณะของแขน  แขนขวาตั้งวงสูง งอศอกตั้งฉากระดับไหลํ แขน

ซ๎ายงอศอกวงกลางระดับชายพก 

ลักษณะมือ มือขวาตั้งวงหงายมือแทงออกข๎างลําตัว มือซ๎ายจีบแบบทวาราวดี ที่ชายพก 

ลักษณะจังหวะเท๎า เปิดสน๎ท๎าวนอกชิดติดตาตุํมเท๎าใน ยุบตัวยํอเขํา แบะเขาํออกทั้งสองข๎าง ทั้งสองฝ๓่ง

ปฏิบัติคนละข๎าง แล๎วย่าํเท๎าซ๎ายที่เปิดสน๎เท๎า 1,2,3, แล๎วเปิดสน๎เท๎าขวาชิดตาตุํมเท๎าซา๎ย 

 

ภาพท่ี 24 กระบวนท่าร าท่าที่ 15  เอ้นารีศรอีาทติิยนคร 

กระบวนทํารําทําที่ 15  ทําลา (เข๎าเวที)  ตัวรอง และตัวเอก  

ทิศทางการเคลื่อนไหว  ดา๎นหน๎า 

ลักษณะศีรษะ เอียงดา๎นนอกเวที 

ลักษณะของลําตัว กดเอวขวาเอียงขวา 

ลักษณะของแขน แขนขวาเหยียดตึงกางออกขา๎งลําตัว แขนซ๎าย

ตั้งฉากกางออกขา๎งลําตัว 

ลักษณะมือ มือขวาตั้งวง มอืซา๎ยจบีแบบทวาราวดี หงายมือ 

ลักษณะจังหวะเท๎า เปิดสน๎ท๎าวนอกชิดติดตาตุํมเท๎าใน ยุบตัวยํอเขํา แบะเขาํออกทั้งสองข๎าง ทั้งสองฝ๓่ง

ปฏิบัติคนละข๎าง แล๎วย่าํเท๎าซ๎ายที่เปิดสน๎เท๎า 1,2,3, แล๎วเปิดสน๎เท๎าขวาชิดตาตุํมเท๎าซา๎ย 
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หมวดที่  4 

แหล่งท่องเที่ยวและของดีเมืองกาฬสินธุ ์

อันเนื่องจากค าขวัญจังหวัด 
 

- เมืองฟ้าแดดสงยาง 

- โปงลางเลิศล้ า 

- วัฒนธรรมผู้ไทย 

- ผ้าไหมแพรวา 

- ผาเสวยภูพาน 

- มหาธารล าปาว 

- ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี 
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เมอืงฟ้าแดดสงยาง 

เมอืงฟาูแดดสงยาง  มีชื่อเรียกหลายชื่อ  คนพืน้เมอืงเรียกฟูาแดดสูงยาง  วรรณกรรมท๎องถิ่น

เรียกวําฟูาแดดสงยาง  ตํอมาเรียกวําบ๎านเสมา  ตามประวัติศาสตร๑สมัยพระเจา๎ฟูางุ๎ม  แหงํกรุงเวียง

จันทร๑  เรียกโนนผึ่งแดด  เป็นต๎น ป๓จจุบันตั้งอยูํบ๎านเสมา หรือชาวบา๎นเรียกบ๎านก๎อมหรือบ๎านบักกอ๎ม 

หมูํที่ ๙ ตําบลหนองแปน  อําเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ๑  อยูํหํางจากอําเภอกมลาไสย  ๘  

กิโลเมตร  ผังเมอืงเป็นรูปวงรี  มีลักษณะคล๎ายใบเสมา  มีน้ําคันดนิล๎อมรอบขนานของเมอืงยาว  

๒,๐๐๐  เมตร  กว๎างประมาณ  ๑,๓๕๐  เมตร  มีการขุดแตํงครั้งแรก  ฑ.ศ.  ๒๕๑๐  โดยกรม

ศิลปากรซึ่งพบรํองรอยของศาสนสถาน  ๑๔ แหํง  ลายจิตรกรรมปนูป๓้นที่ใชป๎ระดับศาสนสถาน  ทําให๎

ทราบวําเป็นยคุอุดมคตทิางพระพทุธศาสนา  มีลักษณะศิลปกรรมแบบทวาราวด ี พุทธศตวรรษที่  

๑๒-๑๖  การขุดพบเมอืงฟาูแดดสงยางเป็นวิธกีารศึกษาเรื่องราวของชุมชนโบราณในอดตีอีกวิธหีนึ่ง

โดยการศึกษาและตีความจากรํองรอยของกจิกรรมในอดีตที่ทับถมกนัในชั้นดนิที่เคยเปน็บริเวณที่อยูํ

อาศัยของชุมชน  เชํน  เครื่องประดับ  ภาชนะดนิเผา  โลหะ  แก๎วหิน  ฯลฯ  ใบเสมาหนิทรายจํานวน

มากที่ค๎นพบมีความสมบูรณ๑พอที่จะเป็นหลักฐานและเป็นข๎อสันนิษฐานถึงความเจริญรุํงเรอืงในอดตีได๎

อยํางดีป๓จจุบันมีสํวนหนึ่งที่นําไปเก็บรักษาไวท๎ี่พิพิธภัณฑ๑สถานแหงํชาติ  จังหวัดขอนแกํน  และวัดโพธิ์

ชัยเสมาราม  บางสวํนนําไปป๓กลอ๎มพระธาตุยาคู  เพื่อให๎นักทํองเที่ยวได๎ชม  และนําไปเก็บไว๎ที่วัดเหนือ

ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสนิธุ๑  ที่ศาลหลักเมืองกาฬสนิธุ๑  และสวํนที่ปรักหักพังจํานวนมากทิ้งไว๎ท๎องนา

บ๎านก๎อม  ตําบลเสมา  อําเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสนิธุ๑  มีแหลํงทํองเที่ยวที่นําสนใจ  ดังนี้ 

เมืองฟ้าแดดสงยาง 

เป็นเมอืงโบราณที่มอีายุระหวําง  พ.ศ.  1300 – 1600  ป๓จจุบันเปน็ที่ตั้งของ

หมูํบ๎านเสมา  ตําบลหนองแปน  หํางจากตัวจงัหวัดประมาณ  19  กิโลเมตร  

ผังเมอืงรูปรํางคลา๎ยใบเสมา  เป็นเมอืงโบราณมีซากอฐิปูนดนิ 

 

 

 

พระธาตุยาค ู

เป็นสถูปสมัยทวาราวดี  (ราวพุทธศตวรรษที่  13 -

15)  ตั้งอยูํกลางทุํงนา  ทิศเหนือบา๎นเสมา  เป็น

ศิลปะการกํอสร๎างแบบทวาราวดีทําโดยอิฐดินเป็น

โบราณสถานที่ยังคงสภาพคํอนข๎างสมบูรณ๑ 
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โปงลางเลศิล้ า 

โปงลางใหญ ่

 

 ตั้งอยูํบริเวณวงเวียนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสนิธุ๑  หน๎าสถานีตํารวจภูธรเมอืงกาฬสินธุ๑  

ภายหลังเรียกวํา  “วงเวียนโปงลาง”  และอกี  1  ราง  ตั้งอยูํในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติในเขต

อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสนิธุ๑ 

 

กาฬสินธุ์ถิ่นก าเนดิโปงลาง 

  เมื่อวันที่  ๒๖ กุมภาพันธ๑ ๒๕๓๓  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีได๎

เสด็จมาทรงโปงลางที่วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสนิธุ๑  จังหวัดกาฬสนิธุ๑ด๎วยพระองค๑เอง  นับเป็นพระมหา

กรุณาธิคุณยิ่งตํอชาวจงัหวัดกาฬสินธุ๑และยังผลให๎ดนตรีโปงลางมีความตื่นตวัยิ่งขึ้นไปอีก  โดยจังหวัด

ได๎สํงเสริมดนตรีพื้นเมอืงโปงลาง  ดว๎ยการสนับสนุนใหม๎ีการเรียนการสอนในสถานศึกษา  และมีการ

จัดประกวดดนตรีโปงลางในระดับตํางๆ  รวมทั้งการจัดงานมหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาด

ประจําปี และที่สําคัญคือได๎จัดสร๎างโปงลางที่ใหญํที่สุดในโลก  ตั้งไว๎ที่วงเวียนหน๎าศาลากลางจังหวัด

กาฬสนิธุ๑  เพื่อแสดงสัญลักษณ๑อยํางหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ๑  จากคําขวัญประจําจังหวัดที่วํา “เมอืง

ฟูาแดดสูงยาง  โปงลางเลิศลํ้า  วัฒนธรรมผู๎ไทย  ผา๎ไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลําปาว  

ไดโนเสาร๑สัตว๑โลกล๎านปี”      
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 เนาวรัตน๑   พงษ๑ไพบูลย๑   กวีเอกรํวมสมัยของไทย ไดป๎ระพันธ๑บทกวีบรรยายถึงดนตรีโปงลาง

ในวันที่ไดไ๎ปชมการบรรเลงวงโปงลางโรงเรียนเมอืงกาฬสินธุ๑ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๔ ให๎ปรากฏ

สบืไปดังนี ้

  ประดษิฐ๑ลายร๎อยลายจาํเรียงเลํน  

 จําหลักเป็นโปงลางแตํปางหลัง 

 ชํวยตีเกราะเคาะไม๎ใหเ๎พลนิฟ๓ง                

 ลมประดังพัดพร๎าวอยูพํราวพรู 

 ลมจากฟาูมาฟูอนออนซอนไม ๎                

 น้ําคํอยสาดกระเซ็นไหลคํอยไล๎ลูํ 

 คํอยโลมดนิถิ่นแลง๎ระแหงคู                   

 ที่แมงภูํตอมดอกในแดนดง 

เย็นสายธารน้ําโตนตาดมาตกต๎อง   

แล๎วไหลลํองลงที่ลําชีหลง 

นกไชบินข๎ามทุํงมุงํถิ่นพง                  

แมงตับเตําไตํลงตามรอํงธาร 

แล๎วน้ําแลง๎แห๎งเห็นกาเต๎นก๎อน    

ผะผําวร๎อนชอนชุกทุกหยํอมยําน 

ลําตังหวายถวายแถนแดนวิมาน               

สอดประสานสร๎อยสายลายโปงลาง 

ประวัติความเป็นมาของโปงลาง 

 มีเรื่องเลําสบืตํอกันมาวํา ท๎าวพรมโคตรพาครอบครัวอพยพมาจากประเทศลาวมาตั้งถ่ินฐาน

อยูํที่บ๎านกลางหมื่น จังหวัดกาฬสินธุ๑  ไดท๎ําดนตรีประเภทเครื่องตีขึน้ โดยใช๎ไม๎หมากเล่ือม (ไม๎เนื้ออํอน

สขีาว มีเสยีงกังวาน) ตัดเป็นทํอน เจาะรูแล๎วใช๎เถาวัลย๑ร๎อยเรียงลําดับกันไปจํานวน  ๖  ทํอน นําไป

แขวนไว๎ที่เพิงพักตามหัวไรํปลายนา ใช๎ตีไลํสัตว๑ไมํใหม๎ารบกวนพืชไรํ หรือใช๎ตีเคาะจังหวะเปน็

ทํวงทํานองลายที่ผู๎ตีจนิตนาการขึ้นตามอารมณ๑  ตีฟ๓งเลํนกันในหมูํคนที่ออกไปทําไรํทํานา เล้ียงสัตว๑  

ยังไมํไดน๎ําเข๎าไปตีในหมูํบ๎านเนื่องจากมีความเชื่อวําเครื่องตีประเภทนี้เป็นเครื่องตีคล๎ายเกราะ หรือ

กอลอที่ใช๎ตีแจ๎งเหตุหรือลางร๎าย ซึ่งหากนําเข๎าไปตีในหมูํบ๎านจะทาํให๎เกิดเหตุร๎ายหรือฝนไมตํกต๎องตาม

ฤดูกาล 

 ตํอมาท๎าวพรมโคตร  ไดถ๎ํายทอดวิธีการทําและการตีเกราะนีใ้ห๎แกํนายปาน และนายปานได๎

ปรับปรุงเกราะลอที่มีเพียง  ๖ ลูก เป็น ๙ ลูก  ตีไลํลายเป็นทํานองพื้นๆ ไมมํีแบบอยํางชัดเจน  เมื่อนาย

ปานถึงแกํกรรม นายขานผู๎เป็นน๎องชายได๎สืบทอดวิธีการทําเกราะลอ และตีเกราะลอไดด๎จีนได๎รับยก

ยํองวําเป็นผู๎มีความเชี่ยวชาญด๎านนี ้และไดถ๎ํายทอดวิชาความรูแ๎กํผู๎สนใจทั่วไป  นายเปลื้อง  ฉายรัศมี 



92 

คือคนหนึ่งที่สนใจเข๎ารบัการถํายทอดวิชาความรู๎ ทั้งวิธีการทํา การตเีกราะลอจนเกดิความรอบรู๎อยํางดี

ยิ่ง สามารถตีลายดัง้เดิม และตีลายอื่นๆโดยคิดเพิ่มขึน้มาใหมํหลายลาย  เกราะลอจึงกลายเป็นเครื่อง

ดนตรีเดี่ยวพืน้บ๎านที่เปน็ธรรมชาติที่สุดแตํยังเลนํสนุกสนานเพยีงแคนํอกหมูบํ๎านเทํานั้น จนประมาณ

พ.ศ. ๒๔๙๐ นายเปลื้อง  ฉายรัศมีไดน๎ําเกราะลอเข๎าไปตีในหมูํบ๎าน รวํมกับการเลํนดนตรีอีสาน

ประเภทอื่นๆ เป็นที่สนกุสนาน มีความเร๎าใจ เป็นที่ชืน่ชอบและนยิมเลํนกันมากในท๎องถิ่น 

 พ.ศ. ๒๕๐๐ นายเปลื้อง  ฉายรัศมีไดพ๎ัฒนารปูแบบของ

เกราะลอ ตั้งชื่อเกราะลอใหมํวํา “โปงลาง” (โปงฮาง) หมายถึงเครื่อง

ดนตรีที่นํามาผูกร๎อยเรยีงเป็นราง  สํวนไม๎ที่ใชท๎ําลูกโปงลางเปล่ียน

จากไม๎เลื่อมมาเป็นไมม๎ะหาด(ไม๎หมากหาด) เพราะเป็นไม๎เนื้อแข็งที่มี

เสียงดังกังวานและแข็งแรง อายุการใช๎งานนานกวํา ที่สําคัญคอืไม๎

มะหาดที่ยืนต๎นตายนานปีและเนื้อไมแ๎ห๎งสนิทดีแล๎วลูกโปงลางจะไมํบวมงําย เสียงไมคํํอยเพี้ยน  

สําหรับไมต๎ีโปงลางมักจะใช๎ไม๎พยุงหรือไมป๎ระดูเํพราะเหนียวและแข็งแรง ไมํหักงําย และมีการพัฒนา

จํานวนลูกโปงลางจาก ๙ ลูกเป็น ๑๒ ลูก ทําใหไ๎ลํบันไดเสียงไดเ๎พิ่มขึ้น และสามารถปรับเสียงในการ

บรรเลงลายได๎มากขึ้นดว๎ย 

 พ.ศ. ๒๕๐๐ นายเปลื้อง  ฉายรัศมี(ศิลปินแหํงชาติสาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพืน้บ๎าน พ.ศ. 

๒๕๒๙)ได๎เพิ่มลูกโปงลางจาก ๑๒ ลูกเป็น ๑๓ ลูก ทําใหบ๎ันไดเสยีงเพิ่มจาก ๕ เสียง  เป็น ๖ เสียง ทํา

ให๎การบรรเลงรํวมกับเครื่องดนตรีชนิดอ่ืนๆไพเราะและเป็นสากลมากขึน้ และมลีายโปงลางเกิดขึน้

หลายลาย เชํน ลายกาเต๎นก๎อน ลายน้ําโตนตาด ลายลมพัดไผํ  ลายแมงภูํตอมดอก เป็นต๎น 
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วัฒนธรรมผู้ไทย 

ความเป็นมาของวัฒนธรรมผู้ไทย 

จังหวัดกาฬสินธุ๑เป็นจังหวัดที่มมีรดกทางวัฒนธรรมหลาย

อยําง  ดังคําขวัญประจาํจังหวัด คือ เมืองฟูาแดดสูงยาง  

โปงลางเลิศล้ํา  วัฒนธรรมผู๎ไทย  ผ๎าไหมแพรวา  ผาเสวยภู

พาน  มหาธารลําปาว  ไดโนเสาร๑สัตว๑โลกล๎านปี  ชาวผู๎ไทย

จังหวัดกาฬสินธุ๑เป็นชนกลํุมหนึ่งที่ยังคงยึดมั่นใน

ขนบธรรมเนยีมประเพณี ทั้งด๎านการแตํงกาย  ภาษา  ศลิปะ

การดนตรีและการแสดง การฟูอนละคร  ฟูอนผู๎ไทย  ลงขํวงเข็นฝูาย  หมอเหยาผญาผู๎ไทย  รวมถึง

ศิลปหัตถกรรมที่มลีักษณะโดดเดํนเฉพาะตัวประกอบกับการแตํงกายที่เป็นเอกลักษณ๑ของตนเอง 

 เดิมชาวผู๎ไทยนั้นมทีั้งผูไ๎ทยขาวและผู๎ไทยดําซึง่มีผิวพรรณขาวเหมอืนกัน  แตกตํางกันตรงทีผู่๎

ไทยขาวมีพิธศีพคล๎ายคนจีน  สํวนผู๎ไทยดําไมนํิยมเก็บศพและนยิมแตํงกายดว๎ยชุดสีดํา 

 ผู๎ไทยขาวดั้งเดมิอาศัยอยูํในเมอืงไล  เมอืงเจียน  เมืองมน และเมืองบาง มีเมืองไลเป็นเมอืง

ใหญ ํ สวํนผู๎ไทยดําอาศัยอยูํในเมอืงแถง เมืองถวาย เมอืงดุง เมืองมวํย  เมืองลง เมืองโมะ เมอืงหวัด 

และเมอืงชาง มีเมืองแถงเป็นเมอืงใหญ ํ ทั้ง  ๑๒  เมอืงรวมเรียกวํา  “สบิสองเจา๎ไทย”  หรือ “สบิสองจุ

ไทย”  ชาวผู๎ไทยเมอืงแถงเมืองนาน๎อยออ๎ยหนู  ( ป๓จจุบันคือเมืองเดียนเบียนฟู )  เกิดการทะเลาะกัน

เนื่องจากการแยํงกันเปน็ใหญํ  เมื่อเจ๎าเมอืงคือ “พระยาคําพิฑรูย๑” ถึงแกํกรรม  ลูกชายทั้ง ๗ คนจึง

อพยพหนีลงมาทางใต๎  ในปี  พ.ศ. ๒๓๓๔ เจ๎าชายทั้ง ๗ ได๎นําพรรคพวกอพยพลงมาถงึเขตเวียงจันทน๑ 

เจา๎อนุวงค๑ให๎ไปตั้งถ่ินฐานที่เมืองวัง เมอืงมหาชัย เมอืงพณิ และเมอืงนอง เมืองวังอยูํทางทิศตะวันออก

อําเภอธาตุพนม ซึ่งมพีวกขาํอาศัยอยูํกํอน  ตํอมาเมืองหาญโปุงพี่ชายใหญํไดป๎กครองเมอืงวังและ

น๎องชายหลายคนก็ไดป๎กครองสืบตํอมา  เวลาตํอมาได๎มกีารแยํงกันเป็นใหญรํะหวํางขํากับผูไ๎ทย  แตํ

ฝุายผู๎ไทยชนะ “หาญดอกเลา”หรือ “พระยากลา๎” น๎องชายคนที่ ๗  ได๎ครองเมอืงวัง เมื่อพระยากล๎า

ถึงแกํกรรม เมืองวังก็เกดิเหตุวุํนวายแยํงกันเป็นใหญํอีกครั้ง ชาวผู๎ไทยกลํุมหนึ่งมผีู๎นําคือโคตรหลักคํา  

ได๎อพยพหนีลงไปอยูํที่ดงขีฮ้ีน้  หลุบอมีัน  อเีติ่ง  อีดํอน ซึ่งป๓จจุบันคือตําบลภูแลนํช๎าง และตําบลนาคู 

อกีกลํุมหนึ่งก็อพยพไปอยูํที่บ๎านดงหวาย (เรณูนครในป๓จจบุัน) 

     สวํนที่เมอืงวัง ในเวลาตํอมาก็มกีารทะเลาะและฆําฟ๓น ระหวํางเจ๎าก่าํกับเจ๎าแก๎ว  (ลูกชาย

พระยากลา๎ทั้ง ๒ คน)  ในปีพ.ศ.๒๓๘๕  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎าเจ๎าอยูํหัวรับสั่งใหพ๎ระยามหา

สงครามเป็นแมทํัพนํากาํลังไปตีเมืองวังและเมืองใกล๎เคียง (เพื่อเป็นการตัดกําลังมิใหเ๎วียดนามอาศัยชน

เผาํตํางๆ ตามชายแดนเป็นผู๎ชํวยเหลือในคราวที่ไทยกับเวียดนามเป็นอริกัน)  พระยามหาสงครามได๎

กวาดต๎อนประชาชนข๎ามลําน้ําโขงเข๎ามาสํูแดนสยาม สํวนหนึ่งมาตั้งถิน่ฐานบริเวณบ๎านโพน บ๎านหนอง

ยาง อําเภอคํามํวง อกีกลํุมหนึ่งมรีาชวงค๑กอเป็นหัวหน๎า พาพรรคพวกมาทํามาหากินบริเวณหลังภูพาน 
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ตํอมาเห็นวําทําเลยังไมํเหมาะสม จงึอพยพตํอลงมายังบริเวณลําน้ํายงั มีห๎วยอยูํหลายสาย มีกุดหลาย

แหํง ซึ่งเหมาะที่จะทํามาหากิน และกุดน้ําที่พบมีใบเสมาแกะสลักเป็นลาย จึงตั้งชื่อบ๎านวาํ “กุดสมิ

นารายณ๑” 

      พ.ศ. ๒๓๘๘ เจา๎ราชวงค๑กอไดร๎ับพระมหากรณุาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา๎

เจา๎อยูํหัวให๎เป็นพระธิเบศร๑วงศา ยกฐานะเป็นเมืองนามวํา “เมอืงกุดสมินารายณ๑” ผู๎ปกครองเมอืงคนที่ 

๒ ได๎แกํ   พระธิเบศร๑วงศา (ด๎วง)  ในยุคนีเ้มอืงกุดสิมนารายณ๑ไปขึ้นกับเมอืงมุกดาหาร เนื่องจากไมํมี

ความเขา๎ใจกันกับพระยาชัยสุนทร เจา๎เมอืงกาฬสินธุ๑ 

      เมื่อพ.ศ.๒๔๒๖ เมื่อพระธิเบศร๑วงศา (ด๎วง) ถงึแกํกรรม พระธิเบศร๑วงศา (กินรี) ได๎เป็นเจา๎

เมอืงคนที่ ๓  ในยุคนี้ไดข๎ึน้ตรงตํอเมอืงกาฬสินธุ๑เหมอืนเดิม  พ.ศ.๒๔๕๑ เมอืงกุดสมินารายณ๑ถูกยุบ

เป็นอําเภอและ พ.ศ.๒๔๕๖ ย๎ายไปตั้งอยูํทีบ่๎านบัวขาว เรยีกชื่อใหมํวํา“กุสินารายณ๑” หาํงจากเมอืงกุด

สมินารายณ๑ไป ๑๙ กิโลเมตร เมืองกุดสิมนารายณ๑จงึกลายเป็นตําบล จนกระทั่งปี พ.ศ.๒๕๑๒ จึงได๎

แยกจากอําเภอกุฉนิารายณ๑มาตั้งเปน็   กิ่งอําเภอเขาวง และไดร๎ับการยกฐานะเป็นอําเภอ เมื่อ พ.ศ.

๒๕๑๗ 

ลักษณะเฉพาะชาวผู้ไทย 

     ชาวผู๎ไทยมรีูปราํงสันทดั ผิวขาว ชอบอยูํรวมกนัเป็นกลํุม ชํวยเหลือเกื้อกูลกัน แม๎ไมํรู๎จักกัน

มากํอน  แตํเดมินั้นชาวผูไ๎ทยนิยมแตํงกายดว๎ยเส้ือผา๎สีดํา ผู๎ชายนุํงผ๎าตาเมล็ดงาสีดํา หรอืนุํงผา๎ขาวม๎า

สวมเส้ือดา๎ยสดีํา สวํนผู๎หญิงนุํงผ๎าซิ่นใช๎เสื้อผ๎าสดีํา  เสื้อแขนยาวทรงกระบอกติดกระดุมหนึ่งแถว 

ประมาณ ๓๐-๔๐ เมด็ หากมีฐานะดนีิยมใสํตํางหู เกล๎าผมมวย และมัดศีรษะดว๎ยผ๎าแพรมนหรือผ๎า

มนขิด (ผ๎าพื้นเมอืง) แตํในป๓จจุบันการแตํงกายมีประยุกต๑หรือผสมผสานกับความนิยมในป๓จจุบันมากขึน้ 

 ชาวผู๎ไทยมีภาษาเป็นของตนเอง  และใกลเ๎คียงกันกับจากภาษาไทยและภาษาลาว (นัก

ประวตัิศาสตร๑จะเรยีกภาษาทั้งหมดนีว้ําภาษาไทย) จะแตกตํางกันบ๎างในกลํุมซึ่งเป็นธรรมชาติของการ

ใช๎ภาษาเหมือนภาษาอื่นๆทั่วไป เชํน เหอ๎ , เฮ๎อ (ให)๎ , เข๎อ  (ใกล)๎ ,  เมอ  (กลับ) , ไปเผอ /ไปซิเลอ (ไป

ไหน) , ลุเภ๎อ  (ลูกสะใภ๎) , เวะ  (งาน) 

นสิัยของชาวผู้ไทย 

       ชาวผู๎ไทยมชีีวิตอยูํอยาํงสันโดษ  เล่ือมใสในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในฮีต ๑๒ คอง ๑๔ มนีิสัย

ซื่อตรง รู๎จักบุญคุณ หากใครทําความดกี็จะเป็นที่แซํซอ๎งสรรเสริญกันทั่วหมูํบ๎าน แตํถ๎าทําความไมดํกี็

จะถูกตํอต๎านจากผู๎คนทั้งหมูํบ๎าน  และชาวผู๎ไทยรักความเป็นธรรม ไมชํอบขูํเข็ญ เชื่อถอืผูน๎ําใน

กิจกรรมตํางๆ  
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ความเชื่อ ประเพณี พิธกีรรม และศาสนา 

 ความเชื่อ ประเพณี พธิกีรรม และศาสนา การนับถือผีของชาวผู๎ไทยจะมีการผสมผสานกับ

พุทธศาสนาตามพิธกีรรมตามฮีตสบิสอง เชํน การทําบุญขา๎วสาก การทําบุญข๎าวประดับดิน และการ

ทําบุญซําฮะ เป็นพิธีกรรมที่สืบเนื่องจากความเชื่อเรื่องผี แตํมีพระเข๎ารํวมพิธดีว๎ย พิธเีล้ียงผบีรรพบุรุษ

ของชาวผู๎ไทยจะมีอยู ํ๒ ลักษณะ คือ เลี้ยงประจําปีในวนัสงกรานต๑ เล้ียงในการบะและการคอบ 

(การบะ คือ การบนบานศาลกลําว สวํนการคอบ คือ การแก๎บนหรือเรียกวําการขอบ) โดยมีเจ๎าจ้ําเป็น

สื่อกลางระหวํางคนกับผีที่ชาวผู๎ไทย เรียกวําผเีจา๎ปูุ เจา๎จ้ําจะเป็นคนที่สืบทอดมาตามสายตระกูลชั้นสูง

ในอดตี ดังนั้นการแตํงตัวในพิธจีะเหมือนนักรบสมัยโบราณ เสื้อผ๎าสีแดงคลุมยาวถึงเขํา ถอืงา๎วและ

เหน็บดาบส้ัน  เครื่องสังเวยในพิธีที่ขาดมไิด๎คือ น้ําหอมจากการฝนแกํนจันทร๑แดงและแกํนจันทร๑หอม

ผสมน้ําสะอาดถวายเป็นเครื่องดื่มช๎าง ซึ่งหมายถึงเหลา๎จากปลายข๎าวผสมแกลบหมัก เรียก เหลา๎ไห 

และม๎า เป็นเหล๎าโรงหรือเหลา๎ขาว สํวนเครื่องเซนํเป็นอาหารหลักต๎องมลีาบแดง แกงร๎อน (ลาบแดงคือ

ก๎อยหรือลาบเลือด แกงร๎อนคือแกงเครื่องใน) นอกจากนี้ต๎องมีเลอืดสดๆ และเท๎าสัตว๑ครบข๎าง

ประกอบด๎วย สําหรับของหวานจะเป็นข๎าวดํา (ข๎าวเหนียวนึ่งคลุกปูนแดง) ดอกไมจ๎ะใช๎พวงมาลัยดอก

จําปา ซึ่งเชื่อกันวํา เป็นดอกไม๎บูชาผี (ศลิปวัฒนธรรม ปทีี่ ๑๘  ฉบับที่ ๒-๕ ธ.ค. ๒๕๓๙ -มี.ค.

๒๕๔๐ หน๎า ๑๐๗.) เหยา เป็นพิธกีรรมรักษาคนไขข๎องชาวผู๎ไทย ซึง่มีความเชื่อวํา ผู๎ปุวยไข๎ไดถ๎ูกผี

กระทํา เนื่องจากผูป๎ุวย ไดก๎ระทําผิดผี ญาติพีน่๎องของคนไข๎จะเชิญหมอเหยามาลําสํอง เพื่อถามหา

สาเหตุของการเจ็บปุวย ตลอดจนวิธกีารรักษาหมอเหยาหรือผู๎เข๎าทรงจะติดตํอสื่อสารกับผีหรือ

วิญญาณ ดว๎ยกลอนลําโดยมีแคนเป็นเครื่องดนตรีประกอบ (สารานกุรมวัฒนธรรม ไทย ภาคอสีาน 

เลํม ๑๕.๒๕๔๒ : หน๎า ๕๑๐๒-๕๑๒๐)  

      ชาวผู๎ไทยที่กระทําผิดไปจากฮตีคอง (จารีตประเพณี) ถอืวําเป็นการผดิผ ี ส่ิงที่ขะลําผิดผผีิด

ประเพณี เชํน ขัดมดีข้ึนบ๎านลุงบ๎านตา ร๎องรําปรบมือที่บา๎นลุงตา ผํานเขา๎ไปในห๎องลุงตา ลูกเขยอยูํใกล๎

แมํยาย ลูกเขยยื่นมอืรบัสิ่งของกับแมํยายโดยตรง   ขึ้นบันไดไมถํอดรองเท๎า ลูกเขยขึ้นบันไดเดียวกับ

พํอตาแมํยาย   (ปกติจะใช๎คนละบันได)  เรียนวิชาอาคมใดๆ โดยไมํบอกกลําวผี  ลูกสะใภ๎เดินกระทืบ

เท๎าแรงบนเรอืน เป็นตน๎ การผิดผีจะทําให๎เจ็บปุวย รักษาโดยการให๎หมอลําสอํงมาเส่ียงทาย และ

จะต๎องเล้ียงผีด๎วยไก ํหมู กระบือ คนที่ผิดผีต๎องไปหามาเซนํผีตามต๎องการ  หากเป็นความผดิทางเพศ 

เชํน ชายจับแขนหรือกอดจูบสาวบนเรือน ต๎องมีพิธแีปลงสาวหรือโอม (หมั้น)  ถ๎าชายไมยํอมหมั้นจะมี

การแปลงหรือปรับไหม  แล๎วเอาเครื่องเซํนพร๎อมเงนิคําปรับไหมบอกกลาํวโทษกับผี  (เดมิคําปรับไหม 

ถ๎าลํวงเกินภายนอกปรบั ๒ บาท  ถ๎าลํวงเกินจนถึงที่สุดปรับ ๔ บาทหรือมากกวําพร๎อมเครือ่งบน

เครื่องเซนํผี)  ตํอมาชาวผู๎ไทยหันมานับถอืศาสนาพุทธ แตํยังคงนับถอืผเีหมือนชาวอสีานทั่วๆ ไป 
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อาหารของชาวผู้ไทย 

 อาหารของชาวผู๎ไทยบริโภคข๎าวเหนียวเป็นหลกั หาอาหารจากหนองน้ําธรรมชาติ ปุาเขา และ

อาหารตามฤดูกาล เชํน หนํอไม๎ หนํอหวาย ไขํมดแดง ผักหวาน ปลา เห็ดปุา ดอกกระเจียว แมลง  

กรณีที่มีงานเทศกาลตาํงๆ ถึงจะมีการลม๎สัตว๑ใหญํ เครื่องดื่มที่นิยมทํากินในเทศกาลตํางๆ  คือ เหล๎าอุ 

ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ๑ของชาวผู๎ไทยอยํางหนึ่ง เพราะชาวผูไ๎ทยอยูํที่ใดต๎องมีเหล๎าไหอยูํที่นั่น สํวนมากจะ

ทํากินในงานบุญงานพธิีกรรมตํางๆ เชํนงานบญุบั้งไฟ งานแตํงงาน บายศรีสํูขวัญ เป็นต๎น เหล๎าอุ เรียก

ตาม ภาชนะที่บรรจุมี ลักษณะเป็นโองํเล็กๆ วัตถุดบิที่นํามาทําเหลา๎อุ คอื ข๎าวเหนียว แกลบ ลูกข๎าว

หมาก หรือแปูงขา๎วหมาก รสชาติจะออกหวานๆ ขมๆ ผสมดกีรีกับแอลกอฮอล๑  

ศิลปะการแสดงของชาวผู้ไทย 

 ศิลปะการแสดง ฟูอนผู๎ไทยเป็นการแสดงที่เล่ืองชื่อทางอสีานเหนือ ดว๎ยทําทางที่นุํมนวล อํอน

ช๎อย ทํารําทีป่ระดษิฐ๑จากธรรมชาติรอบตวั ความเชื่อ และวรรณกรรม ท๎องถิ่น ผสมผสานเข๎ากับความ

งดงามของสาวผู๎ไทยที่มีผิวพรรณขาวผุดผอํงและกิริยามารยาทที่นุํมนวลอํอนหวาน เป็นนาฏศิลป์ที่ติด

ตาตรึงใจแกํผู๎ไดช๎ม โดยการฟูอนผู๎ไทยที่เป็นทีรู่๎จักกันด ีคือ ฟูอนผู๎ไทสามเผาํ อันประกอบด๎วย ผู๎ไทย

เรณู สกลนคร กาฬสินธุ๑ ดนตรีที่เป็นเอกลักษณ๑ของชาวผู๎ไทยอันมี พณิ หรือ กะจับปี่ ในภาษาผู๎ไทย 

แคน และ ปี่ผู๎ไทย ภาษาผู๎ไทยเรียก ใค๎ และ ซอบั้งไม๎ไผํ ลักษณะการบรรเลงลายมี ๒ ทํานอง ไดแ๎กํ ภู

ไททางน๎อย และ ภูไททางใหญ ํใช๎ในการประกอบการฟูอนและการขบัลําของ ชาวผู๎ไทย เรียกวํา ลําภูไท  

เฮือนผู้ไทย 

เฮือนผู๎ไทย เฮอืนแฝดมีเรือนโขงํ เป็นเรือนปลูกสร๎างคูํกันสองหลัง

ระหวํางเรอืนใหญํหรือเรือนนอนและเรอืนโขํง (เรอืนระเบียง) โดย

ให๎หลังคาสองหลังมาจรดกัน มีฮางลนิ (รางน้าํ) เชื่อมตํอระหวําง

เรอืนทั้งสอง เรอืนโขํงจะมีโครงสร๎างของตนเอง สามารถรือ้ไป

ปลูกที่อ่ืนได๎ เรอืนโขํงภายในจะเปิดโลงํไมํกั้นห๎องจึงทําให๎เกิดที่วําง 

บริเวณฮางลนิกับเรอืนโขํง ซึ่ง สนองประโยชน๑ได๎หลายอยําง ทั้งยัง

เป็นศูนย๑กลางภายในทีเ่ชื่อมตํอกับสวํนอื่นบนเรือน เชํน เรือนใหญํ ครัว ชาน ทั้งดา๎นหน๎า และด๎านหลัง

จึงนับได๎วําเป็นเรอืนที่นยิมปลูกสร๎างมาก และนอกจากนี้ยังมีเรือนที่ปลูกสร๎างในลักษณะที่คลา๎ยคลึง

กัน แตํตํางกันที่เป็นเรือนแฝด สร๎างในลักษณะที่มโีครงสร๎าง เสา พื้น และจั่วยึดเกาะติดกันกับเรือน

ใหญ ํเรียกตามภาษา ถิน่วํา "เรอืนแฝด" ซึ่งจะพบไมํมากนัก (สารานกุรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน เลมํ 

๑๕. ๒๕๔๒ :หน๎า ๕๔๖๐) 
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การแต่งกายของชาวผู้ไทย 

การแตํงกายของชายชาวผู๎ไทย ในเวลาปกติ  จะนุํงกางเกง

แขบและซํงหัวฮูด  (กางเกงที่เอวมีหูรูด)  สวมเส้ือแขนยาว

อยํางยวน  แตํในป๓จจุบนันิยมแตํงกายเหมือนชาวอีสานทั่วไป

รวมทั้งทรงผม  สํวนการแตํงกายของหญิงชาวผูไ๎ทยในเวลา

ปกติจะนุํงผ๎าซิน่  สวมเสื้อแขนยาวอยํางยวน  ไว๎ผมยาว ถา๎

ผู๎หญิงที่ยังไมมํีสามีจะเกล๎าผมมวยต่ํา  ถา๎มีสามีแลว๎จะเกลา๎

ผมมวยสูง  นิยมโพกศรีษะดว๎ยผ๎าทอที่มีชายครุยหรือเรียกวาํผ๎าแพรฟอย  ผา๎นุํงนยิมนุํงผา๎ซิ่นสดีํา  

นิยมเรียกวํา  “ผ๎าซิ่นดําปึก”  ถ๎าเป็นหญิงสาวที่ยังไมํแตํงงานมักนําผา๎ไหมที่มีลวดลายยาวมาตํอที่ตีน

ซิ่น  เรียกวํา  “ซิ่นทิวไหม”  สําหรับหญิงผู๎ไทยที่เข๎าสํูวัยชรา  คอือายุตั้งแตํ  ๕๐  ปีขึน้ไป  นิยมนุํง

ผ๎าซิ่นที่เป็นผา๎ไหมสดีําคํอนข๎างมดื  แตํในป๓จจบุันชาวผู๎ไทยนยิมแตํงกายเหมอืนชาวอีสานโดยทั่วไป 

การทอผ้าแพรวาของชาวผู้ไทย 

 กลํุมชาวผู๎ไทยมีฝีมอืและความชํานาญในการทอผา๎แพรวาและ

การเก็บขิด หมายถึงการทอลวดลายอันวิจิตรลงบนผืนผ๎าดว๎ยความประณีต  

ซึ่งเป็นเอกลักษณ๑อันโดดเดนํของชาวผู๎ไทยที่สะท๎อนให๎เห็นเรื่องราว ชีวิต

ความเป็นอยูํ วฒันธรรมและความเชื่อที่มคีวามผูกพันกับวิถชีวีิตของชาวผู๎

ไทยอยํางแท๎จริง เนื่องจากการทอผ๎าแพรวาเป็นหน๎าที่โดยตรงของหญงิชาว

ผู๎ไทย เริ่มเมื่อมอีายุ ๗ – ๘ ขวบ โดยจะมีแมํเฒําเป็นคนสอนเก่ียวกบัการ

ทอผ๎า การเข็นฝูาย อิ้วฝูาย กวักดา๎ย สืบ ค๎น ความสําคัญของการทอผ๎ากับ

ความเป็นผู๎หญงิในหมูบํ๎านผู๎ไทยเห็นได๎ชัดจากคําบอกสอนของคนแกํในหมูํบ๎านวํา  “ต่ําฮุมเิป็นแจ ต่ํา

แพมิเป็นฝากะตาดต๎อน เล้ียงหม๎อนมิฮุจักโตลุกโตนอน มิเป็นตาเอาโผ” 
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แหล่งท่องเที่ยว 

หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยโคกโก่ง 

ใช๎เสน๎ทางตามหมายเลข  2041  ประมาณ  12  กม.  ถึงบ๎าน

นาไคร๎เล้ียวซ๎ายเขา๎ไปประมาณ  3  กม.  เป็นหมูํบ๎านที่มีการ

อนุรักษ๑วัฒนธรรมชาวผู๎ไทย เปิดต๎อนรับนักทอํงเที่ยวที่สนใจ

ทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ไดพ๎ักแรม  (Home  Stay)  สัมผัสวิถีชีวิต

ชาวบ๎าน  ประเพณี  พธิีตําง ๆ  กิจกรรมที่จัดให๎  ได๎แกํ  พิธี

บายศรีสํูขวัญ  รับประทานอาหารพืน้บ๎านแบบพาแลง  ชมการ

แสดงศิลปะพืน้บ๎าน  และเพลิดเพลนิกับการชมปุาเขาลําเนาไพร  น้ําตก

ตาดสูง  ตาดยาว  ศกึษาธรรมชาติพรรณไมแ๎ละพชืสมุนไพรท๎องถิ่นตาม

เส๎นทางเดินปุาในอุทยานภูผาวัว  ผูส๎นใจสามารถสอบถามรายละเอยีดได๎

ที่  โทร.0-4381-9500  

ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทยและวิจติรแพรวาบ้านโพน 

 เป็นศูนย๑จัดแสดงวิถีชีวติ  ส่ิงของเครื่องใช๎  ภายในศูนย๑ประกอบดว๎ยเรือนผู๎ไทยโบราณ  4  

หลัง  อาคารแสดงวัฒนธรรมพืน้บ๎านผู๎ไทย  ศาลาเฉลิมพระเกียรติ  ศาลาโปงลางและลานแสดง

ประกอบอาคารศูนย๑วิจติรแพรวา  ร๎านจําหนํายผ๎าไหมแพรวา  และของที่ระลกึ  เปิดใหเ๎ข๎าชมทุกวัน  

ไมเํว๎นวันหยุดราชการ 
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ผ้าไหมแพรวา 

 

  เสนํห๑ผา๎หนึ่งอาภรณ๑กระฉํอนทิศ    ก๎อยสะกิดประดษิฐ๑สอดลอดเสน๎ไหม 

 บอกรูปลักษณ๑สลักเหลื่อมเชื่อมโยงใย  “เผาํผู๎ไทย” ในกาฬสนิธุ๑ถิ่นยั่งยืน 

 “แพร” คือผา๎ “วา” ขนาดการกะวัด  สี่ศอกชัดถนัดสไบหํมไหลผํืน 

 ดัง้เดิมดํา-แดงผสมดูกลมกลนื  สวยสอีื่นฟื้นฟูเพิ่มเสริม“แพรวา” 

 องค๑สมเด็จพระราชินีมรีับสั่ง   พระกรุณย๑หล่ังพรั่งพรอูุนํบุญหนักหนา 

 ทรงอุปถัมภ๑นําอาชีพประทีปประชา  ล้ําเลอคําสํูสากลผลผลิตงาม 

 กวําร๎อยลายคลา๎ยจริงสิ่งยึดมั่น  เชื่อรํวมกันผันวิถีมเีกรงขาม 

 จันทร๑ดาราฟาูนาคหงส๑มงคลนาม  ทอถักตามนิยามชื่อสื่อยินยล 

 นาคหัวจุ๎มอ๎ุมพันมหาดอกตาบ๎ง  จันกิ่งประสงค๑สํงผีเสื้อเพื่อต๎นสน 

 ดอกผักแวํนแม๎นดอกส๎านปานต๎องมนต๑ ม๎ายํองซนชนตีนพานผาํนขอนอน 

 กะปูน๎อยคอยดอกบัวตวัใบบุํน  ดอกหมากหมุนหุนหันเหขาเขสลอน 

 ชํอดอกแก๎วแนวกระบวนชวนเวา๎วอน  ฝึกขัน้ตอนกํอนก๎าวใหมใํห๎ชํานาญ 

 พิเศษเอํยเฉลยตํางตัวอยํางนับ  ตราประทับรับ “ยูงทอง”ครองมาตรฐาน 

 แพรพรรณผ๎าราชนิีไหมไทยตระการ  แผํไพศาลพระปณิธานลน๎พ๎นประมาณ 

ประพันธ๑ : ปรุงศรี  ภูงามทอง 

เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๐ สมเด็จพระนางเจา๎ฯ พระบรมราชินนีาถ เสด็จเยี่ยมราษฎรชาวผู๎ไทยที่บ๎านโพน อําเภอ

คํามํวง จังหวัดกาฬสินธุ๑ไดท๎อดพระเนตรเห็นชาวผู๎ไทย

หมํผ๎าแพรวาลวดลายตํางๆ สวยงามทรงประทับ

พระทัยในศิลปะและลวดลายผ๎าเป็นอันมากทรงมีพระ

ประสงค๑ที่จะอนรุักษ๑การทอผา๎แพรวาให๎คงไว๎และ

สามารถนํามาใช๎ประโยชน๑และเป็นอาชีพเสริมแกํ

ประชาชนได๎ การทอผา๎แพรวาแตํละผืนใช๎เวลาทอแรม

เดือนซึ่งมีผู๎ทอเป็นและฝีมือดอียูํน๎อยมาก ถ๎าหาก

ปลอํยใหเ๎ป็นไปตามสภาพเดิม ศลิปหัตถกรรมพืน้บ๎านของชาวผู๎ไทยอาจหมดไปในเวลาอีกไมํนาน  

พระองค๑จึงทรงอุปการะกลุมํทอผ๎าแพรวา ด๎วยการรับซือ้ผลิตผลทั้งหมดเพื่อหาตลาดใหแ๎ละทรงนํา

วิธีการทอผ๎าแพรวาไว๎ในโครงการมูลนิธิศลิปาชีพ ทรงพฒันาการทอผ๎าแพรวาทั้งดา๎นสสีัน ลวดลายผ๎า

และคุณภาพ ใหส๎ามารถนําไปใช๎ประโยชน๑ได๎อยํางหลากหลาย เชํน ทรงนําไปตัดฉลองพระองค๑ ทั้งของ
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พระองค๑และพระราชธดิาเป็นตัวอยํางแกํชาวไทยและชาวตํางประเทศ ทําใหแ๎พรวาของชาวบ๎านโพน

เป็นที่รู๎จักทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวตํางประเทศ  

 ผ้าแพรวา เป็นชื่อเฉพาะที่ชาวอีสานทั่วไปเรียกผ๎าชนิดหนึ่งที่ใช๎สําหรบัคลุมไหลํหรือหมํสไบ

เฉียงของชาวผู๎ไทย ซึ่งใช๎ในโอกาสที่มงีานเทศกาล บุญประเพณีหรอืงานสําคัญอื่นๆ ผ๎าแพรวา มี

ความหมายตามรปูศัพท๑ ซึ่งเป็นคําเกดิจากคํามูล ๓ คํา คือ 

  ๑.  ผ้า  หมายถึง  วัสดุอยํางหนึ่งที่มีลักษณะเป็นผืน ได๎จากการเอาเสน๎ใยของ  ฝูาย  ไหม 

ปุาน  ปอ  ฯลฯ  ซึ่งผาํนกรรมวิธหีลายอยํางเป็นต๎นวํา  การป๓น่เส๎นใยทําเป็นเส๎นดา๎ย  ย๎อมสี  ฟอกสี 

การฟ๓่นเกลียว  การเคลอืบผิว  ฯลฯ  แล๎วนําเข๎ามาทอเข๎าด๎วยกันให๎เป็นผืนมีขนาดความกวา๎ง  ความ

ยาวแตกตํางกันไปตามความต๎องการใช๎สอยประโยชน๑  เมื่อทอเสร็จเป็นผืนแล๎ว  จะเรียกชื่อแตกตํางกัน

ออกไปตามชื่อวัสดุที่นํามาใช๎ถักทอ  เชํน  ถ๎าทอจากใยฝูาย  เรียกวาํ  ผ๎าฝูาย  หรือถ๎าทอจากเสน๎ใย

ไหม  เรียกวํา  ผ๎าไหม 

  2.  แพร  หรือ  แพ  (ภาษาอสีาน)  หมายถึง  ผ๎าที่ยังไมํไดแ๎ปรรูปใหเ๎ป็นเสือ้หรือซํง  

(โสงํหรือกางเกง)  คือยังมีลักษณะเป็นผืนผ๎าทีเ่สร็จจากการทอมักเรียกชื่อแตกตํางกันออกไปตาม

ลักษณะวัสดุที่ใช๎  เชํน  แพรไหม  แพรฝูาย  แพรอโีปู  เป็นต๎น 

  3.  วา  หมายถึง  มาตราวัดความยาวอยํางหนึ่ง  ได๎จากการกางแขนทั้งสองแขนออกไป

จนสุดแล๎วทาบกับสิ่งทีต่๎องการวัดขนาดความยาว  ดว๎ยการทาบลงไปใหแ๎ขนตรงเป็นเส๎นขนาน  ทํา

อยํางนี้แตํละครั้งเรียกวาํ  ๑  วา  (ตํอมาปรบัปรุงมาตราวัดนี้ใหมํวํา  ๑  วา  มีขนาดเทํากับ  ๔  ศอก)  

ดังนั้นคําวํา  “ผ้าแพรวา”  จึงมคีวามหมายรวมกันวํา  “ผ๎าทอเป็นผืนที่มีขนาดความยาว  ๑  วา”  

ลักษณะของผ้าแพรวา 

 ผ๎าไหมแพรวาสวํนใหญํมีลักษณะโครงสร๎างของผืนผ๎าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ๎า  จากการสังเกต

พบวําชาวบ๎านที่ทอผา๎จะไมไํด๎ใช๎สายวัดมาตรฐานการวัดระหวาํงทอ  แตํชาวบ๎านใชว๎ิธีประมาณขนาด

ความยาวโดยประมาณวําผ๎าทีท่อนั้นยาวประมาณ  ๑  วา  หรือประมาณความยาวของแขนผู๎ทอที่กาง

แขนเหยียดตรงออกสองข๎าง  ซึ่งขนาดความยาวของผ๎าไหมแพรวาดงักลําวนั้นจึงมขีนาดความกว๎าง

และยาวพอเหมาะที่จะนําไปหํมพันหอํหน๎าอกรอบลําตัวสํวนบนของสตรี  และผ๎าคลุมบําด๎านหนึ่งทิ้งลง

มาชายหอ๎ยส้ันๆที่ด๎านหน๎าอกและดา๎นหลังของสตรีใหย๎าวพอดีเพียงพอกับการใช๎เป็นผ๎าสไบหํมเฉียงบํา

หรือที่ชาวบา๎นเรียกวาํ  “ผ๎าเบี่ยง” 

องค์ประกอบของการจัดวางลายบนพื้นผ้าไหมแพรวาแต่ละผืน  มีลักษณะสําคัญอยูํ ๔ สวํน ดังนี้ 

 ๑. ส่วนชายครุย คือสํวนขายผ๎าทั้งสองที่ถักเป็นเกลียวเชือกเป็นเส๎นๆ ดา๎นละประมาณ ๗๐ 

เส๎น เต็มพืน้ที่หน๎ากว๎างของผืนผ๎า 
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 ๒. ส่วนลายเชิงผ้า คอื ลายที่ทอไว๎ติดกับลายเล็กๆ กํอนที่ทอลายใหญํ ลายเชิงผา๎นีจ้ะมีอยูํ

เพยีงสองแถวอยูํในแตลํะด๎านของผืนผ๎าแพรวา โดยมีอยูํดา๎นละแถว โดยจัดวางในแนวนอนหรือแนว

ขวางเต็มพืน้ทีค่วามกวา๎งของผนืผ๎า ลายเชิงผา๎นีจ้ะกว๎างประมาณ ๔-๑๐ เซนติเมตร 

 ๓. ส่วนลายเล็กลายคั่น คือ ลวดลายที่ทอไว๎ในสํวนชายผ๎าทั้งสองข๎าง โดยทอตามขวางใน

แนวนอน ลายเล็กที่มีความกว๎างของลายประมาณ ๔-๖ เซนติเมตร และลายเล็กนี้ยังปรากฏเป็น

เส๎นลายคั่น อยูํระหวํางลายใหญํในผืนผ๎าเป็นระยะๆอกีด๎วย ลายเล็กบนผืนผา๎แพรวาผนืหนึง่ๆ สวํน

ใหญจํะทอประดิษฐ๑ลายซ้ําๆกันไปตลอดทัง้ผืน 

 ๔. ส่วนลายใหญ ่คือ ลายที่ทอไว๎สวํนใหญขํองผา๎ เต็มพืน้ที่ในแนวขวางหรือแนวนอน ลาย

ใหญแํตํละลายมีความกว๎างของลายสม่ําเสมอกัน คือ กว๎างแถวละประมาณ ๘-๑๒ เซนตเิมตร ในผืน

ผ๎าแพรวาผืนหนึ่งๆจะมีลายใหญปํระมาณ ๑๓ แถว นอกจากนีใ้นลายใหญแํตํละแถวยังมีองค๑ประกอบ

ของลายใหญํที่จัดไว๎อยูํในกรอบตารางรปูสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 

  ผ๎าแพรวา นับเปน็ศิลปหัตถกรรมของชาวผู๎ไทยจังหวัดกาฬสนิธุ๑ที่มีความละเอยีดอํอน  

ความงดงาม สีสันสดสวยตํอผู๎ที่ไดพ๎บเห็น ดังที่เนาวรตัน๑  พงศ๑ไพบูลย๑  กวีเอกรัตนโกสินทร๑ไดเ๎ขียนถึง

ความงดงามของลวดลายผ๎าแพรวาในสารคดีชุด “เขียนแผํนดนิ’’ไว๎ดังนี ้

 เหยียบไม้ขึ้นยกไหม กระสวยสอดเป็นไหมสี 

ก้อยน้อยมือน้อยนี ้     ค่อยคัดลายค่อยขิดลาย 

ดอกดาวก็พราวดวง     ดอกตาบ้งสลับระบาย 

ดอกจอกดอกจันทร์กระจาย จนดอกส้านก็แดงใส 

บัวน้อยงูลอยน้ า      หางปลาวาววะวาวไหว 

ใบบุ่นก้านก่องใย      นาคหัวจุ้มก้ามปูประจัน 

ก้อยน้อยสะกิดเน้น     เป็นลายพันมหาพัน 

แพรผ้าแพรวาฝัน      สไบสาวภูไทสวย 
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ผาเสวยภูพาน 
ผาเสวย 

 อยูํบนเทือกเขาภูพาน  เขตบ๎านแก๎งกะอาม  ตาํบลผาเสวย  อําเภอสมเด็จ  หํางจากที่วําการ

อําเภอสมเด็จ  17  กม.  หํางจากตัวเมอืง 58  กม.  เสน๎ทางสมเด็จ – สกลนคร 

 เดิมชาวบ๎านเรียกวาํ  ผารังแรว๎  เมื่อ  พ.ศ.  2497  พระบาทสมเด็จพระเจา๎อยูํหัวฯ  และ             

สมเด็จพระนางเจา๎ฯ  พระบรมราชนิีนาถ  ได๎เสด็จผํานและเสวยพระกระยาหารกลางวนั  จึงเรียกที่

ประทับนั้นวํา  ผาเสวย  ลักษณะตั้งอยูํบนเหวลึก  หน๎าผาสูงชัน  สามารถชมทัศนียภาพและเป็นที่ผัก

ผํอนเป็นอยํางดี 

มหาธารล าปาว 

 ลําปาวเป็นหนึ่งใน  3  ของแควสาขาของแมํน้าํชี  มีต๎นน้ําที่หนองหาน จังหวัดอุดรธานี  ไหล

ลงใต๎เขตท๎องที่จังหวัดกาฬสนิธุ๑  แล๎วไหลลงแมํน้ําชีที่อําเภอกมลาไสย  มีแหลํงทํองเที่ยวที่นาํสนใจ  

ดังนี้ 

เขื่อนล าปาว 

เข่ือนลําปาวเป็นเขื่อนดินที่สร๎างปิดกั้นลําน้ําปาว  และห๎วย

ยาง  มีบริเวณเขตที่ติดตํอระหวํางตําบลลําปาว  อําเภอ

เมอืงกาฬสินธุ๑  ตําบลหนองบัว  อําเภอหนองกรุงศรี  และ

ตําบลเวํอ  อําเภอยางตลาด  เขื่อนลําปาวเป็นเขื่อนดนิสูง

จากท๎องน้ํา. 33. เมตร..สันเขื่อนยาว  7.8  กิโลเมตร  

กว๎าง  8  เมตร  เริ่มกํอสร๎างเมื่อ  พ.ศ.2506  สร๎างเสร็จ

เมื่อ  พ.ศ. 2511  เพื่อปิดกั้นลําน้ําปาวและหว๎ยยางทีบ่๎านหนองสองห๎อง  ตําบลลําปาว  จังหวัด

กาฬสนิธุ๑  ทําให๎เกิดอํางเก็บน้ําแฝดทางด๎านหน๎าเขื่อน  จงึได๎ขุดรํองเชื่อมระหวํางอาํงทั้งสอง  เก็บน้ําได ๎ 

1,430  ล๎านลุกบาศก๑เมตร  โครงการลําปาว จังหวัดกาฬสนิธุ๑ เป็นโครงการชลประทานที่ใหญํที่สุด

เทําที่เคยสร๎างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหตุที่สร๎างเขื่อนเก็บกักน้ํากั้นลําปาวเนื่องจากฝนในลุมํน้ํานี้

มีน๎อย  แตํในชํวงฝนตกหนักจากการเกดิดีเพรสชั่น  จงึทําให๎เกิดอุทกภัยในที่ราบลุมํระหวาํงลําปาวกับ

ลําพาน  และสองฝ๓่งของแมํน้ํานี้  จนทําใหเ๎สียหายแกํการเพาะปลูกอยํางมากเป็นประจํา ขณะเดียวกับ

ที่ระหวํางฤดูแล๎ง  เกษตรกรก็ขาดน้ําสําหรับการเพาะปลูก  กรม

ชลประทานจึงสร๎างเขื่อนลําปาวขึน้  เพื่อเก็บน้ําไว๎ใช๎ทําการเพาะปลูก

และปูองกันอุทกภัยในฤดูฝน  เป็นเข่ือนดินที่ยาวที่สุดในประเทศไทย  

และยังคงใช๎เป็นสถานที่พักผํอนหยํอนใจ  ได๎แกํ  สวนสะออน  หาด

ดอกเกด  แหลมโนนวิเศษ  เกาะมหาราช  และ  สะพานเทพสุดา 
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สถานศีึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าล าปาว  (สวนสะออน) 

 ใช๎เสน๎ทางเลียบสันเขื่อนลําปาวประมาณ  4 กม.  หรือ  ใช๎เสน๎ทางกาฬสินธุ๑ – สหัสขันธ๑ (ทาง

หลวงหมายเลข 227)  ประมาณ 19 กม.  และมีทางแยกซ๎ายไปสวนสะออน  อกีประมาณ 5 กม.  มี

เนื้อที่  1,420 ไรํ  เป็นสวนปุาธรรมชาติ  ซึ้งเปิดใหช๎มทุกวัน  เวลา  07.00 – 18.00 น.  ไมํเสีย

คําธรรมเนยีมเขา๎ชม  ติดตํอพักแลมทีี่  สถานีศึกษาธรรมชาตแิละสัตว๑ปุาลําปาว  ตู๎  ป.ณ.  120  อ.

เมอืง  จ.กาฬสนิธุ๑  46000  หรือกรมปุาไม๎  เขตบางเขน  กรุงเทพฯ  โทร. 0-2516-4292-3  ตํอ  

708 

หาดดอกเกด  

หาดดอกเกด  อยูํ  ณ  ริมฝ๓่งเขื่อนลําปาวทางดา๎นทิศ

ตะวันออกของเรอืนรับรองโครงการลําปาว  เป็นหาด

เนินดินลดหล่ันลงจรดถึงเข่ือน  มีบริเวณกว๎างขวาง

พอสมควร  ได๎รับการปรับปรุงใหเ๎ป็นที่พักผํอนหยํอนใจ

โดยจัดศาลาพักร๎อนเถียงนาน๎อย  ซุ๎มดอกเห็ด  

แวดล๎อมไปด๎วยสวนหยํอม  ปลูกไม๎ดอกไมป๎ระดับ

สวยงาม  รํมรื่นดี  เหตุที่ไดช๎ื่อ  "หาดดอกเกด"  ก็เพราะมีต๎น  "การะเกด"  ซึ่งเป็นไมพ๎ืน้เมอืงปลูกปะปน

อยูํกับต๎นไมอ๎ื่นเป็นกลํุม ๆ  เมื่อเวลาออกดอกจะสงํกล่ินหอมอบอวลชวนชื่นใจยิ่งนัก  ที่หาดแหํงนี้ในวัน

สุดสัปดาห๑  จะมีนักทํองเที่ยวทั้งใกล๎และไกล  เดินทางไปพักผํอนหยํอนใจเป็นจํานวนมาก  และที่นี่มี

แมํค๎าจัดจําหนําย  อาหารและเครื่องดื่มไว๎คอยต๎อนรับดว๎ยอัธยาศัยไมตรีอันดี  นอกจากนี้ยงัมีเรือให๎

เชําชมทัศนยีภาพอันสวยงามในทะเลสาบแหํงนี้อีกด๎วย  นับวําหาดดอกเกดเป็นสถานที่ทํองเที่ยวและ

พักผํอนหยํอนใจที่สวยงามแหงํหนึ่งของเมอืงกาฬสนิธุ๑  เส๎นทางเข๎าสูหําดดอกเกดจากกาฬสนิธุ๑ไปตาม

เส๎นทางหลวงหมายเลข  ๒๐๙  (กาฬสนิธุ๑-มหาสารคาม)  ตรงหลักกโิลเมตรที ่ ๑๐  เลี้ยวขวาเขา๎ไป

อกีประมาณ  ๒๖  กิโลเมตรอีกเสน๎ทางหนึ่งที่สามารถใช๎ได๎  คือ  เส๎นทางสายกาฬสนิธุ๑-สหัสขันธ๑  

แยกเลี้ยวซ๎ายผํานอุทยานสัตว๑ปุาลําปาว  โดยใช๎ถนนบนสันเขื่อน  หรือถนนแนวหลังสันเขื่อนไดอ๎กี

เส๎นทางหนึ่ง 

แหลมโนนวิเศษ  

เป็นผืนดนิที่ยืน่เข๎าไปในบริเวณอาํงเก็บน้ําของเขื่อนลําปาว 

ตั้งอยูํที่  ตําบลโนนบรุี  อําเภอสหัสขันธ๑  หาํงจากตัวจังหวัด

กาฬสนิธุ๑  36  กิโลเมตร  เป็นจุดชมพระอาทิตย๑อัสดงที่สวย

ที่สุดในจังหวัดกาฬสนิธุ๑ 
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เกาะมหาราช  

เป็นสวนสาธารณะและพักผํอน  อยูํที่อําเภอหนองกุงศรี อยูํริมฝ๓่งอาํง

เก็บน้ําเขื่อนลําปาวตรงข๎ามกับแหลมโนน

วิเศษ  อําเภอสหัสขันธ๑  สามารถข๎าม

สะพานเทพสุดาเพื่อไปยังเกาะ  และมีถนน

รอบเกาะเพื่อความสะดวกในการเดนิทาง 

สะพานเทพสุดา 

สะพานเทพสุดา  เป็นสะพานคอนกรตีเสริมเหล็กขนาด  2  

ชํองจราจร  ข๎ามเข่ือนลําปาว  จังหวัดกาฬสนิธุ๑  จาก

บริเวณแหลมโนนวิเศษ  ตําบลโนนบุรี  อําเภอสหัสขันธ๑ ถึง

บริเวณเกาะมหาราช  ตําบลหนองบัว  อําเภอหนองกุงศรี  

เริ่มกํอสร๎างเมื่อวันที่  20  พฤศจิกายน  2549  ใช๎

งบประมาณในการกํอสร๎างทั้งส้ิน  498,850,000  บาท  

ความยาว  2,040  เมตร ถนนตํอเชื่อมโครงการผิวจราจรกว๎าง  7  เมตร  ไหลทํางกว๎างข๎างละ  

2.50  เมตร  ภายใต๎การกํากับดูแลของกรมทางหลวงชนบท  สร๎างเสร็จในเดือนธันวาคม  2553  ถอื

เป็นสะพานข๎ามน้ําจดืทีย่าวที่สุดในประเทศไทย 

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทรง

พระกรุณาโปรดเกล๎าฯ  พระราชทานนาม  เมื่อวันที่  22  

เมษายน  2553  สะพานเทพสุดา  ซึ่งหมายถึงสะพาน

เฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ  สยามบรม

ราชกุมารี  และเสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดสะพานเทพ

สุดาอยํางเป็นทางการ  เมื่อวันที่  22  พฤศจกิายน  

2554  เวลา  09.00  น.  ณ  บริเวณเชิงสะพานเทพสุดา  อําเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ๑  

รวมทั้งทรงทอดพระเนตรนิทรรศการสะพานเทพสุดา 

 สะพานเทพสุดา  เป็นโครงขํายเชื่อมเสน๎ทาง

คมนาคมขนสํงจาก  จังหวัดหนองคาย  อุดรธานี  ผําน

จังหวัดกาฬสินธุ๑  ไปยังจังหวัดมุกดาหาร  ซึ่งเป็นประตูสูอํนิ

โดจีนหรือ  อสีต๑เวสต๑  อโีคโนมิก  คอริดอร๑  จะชํวยรํน

ระยะทางได๎กวํา  100  กิโลเมตร  รวมถึงการขนสงํผลผลิต

ทางการเกษตรทางฝ๓่งตะวันตก  อําเภอหนองกุงศรี  อําเภอ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%97
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ทําคันโท  ซึ่งเป็นแหลงํเพาะปลูกเข๎าสํูโรงงานอุตสาหกรรมที่อยูํ

ฝ๓่งตะวันออก  อําเภอสหัสขันธ๑  อําเภอสมเด็จ  อําเภอกุฉิ

นารายณ๑  และตัวจังหวัดกาฬสนิธุ๑  จะรํนระยะทางกวํา  80  

กิโลเมตร  นอกจากนี้  บนสะพานเทพสุดายังสามารถมองเห็น

ทัศนียภาพที่สวยงามบริเวณพื้นที่อาํงเก็บน้ําลาํปาวได๎อยําง

ชัดเจน  สนับสนุนการทํองเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ๑  และการ

ทํองเที่ยวในภูมิภาค  ทาํให๎ประชาชนมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น  ประกอบกับ อําเภอสหัสขันธ๑  มพีิพิธภัณฑ๑สิริน

ธร  (ภกูุ๎มข๎าว)  ซึ่งเป็นแหลงํค๎นพบชิน้สํวนกระดูกไดโนเสาร๑ที่อุดมสมบูรณ๑ที่สุดในประเทศไทย  ทั้งนี้ได๎

ออกแบบประติมากรรมรูปหลํอไดโนเสาร๑  ติดตั้งบริเวณราวสะพานทั้ง  2  ข๎าง  เพื่อเป็นสัญลักษณ๑

ของจังหวัดกาฬสินธุ๑  อกีด๎วย 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี 
พพิธิภัณฑ์สิรนิธร 

   พิพิธภัณฑ๑สิรินธร  หรอื  อุทยานโลกไดโนเสาร๑

ภูกุม๎ข๎าว  อ.สหัสขันธ๑  จ.กาฬสนิธุ๑  ที่ตั้งอยูํบรเิวณเชิงเขา

ภูกุม๎ข๎าว  วัดปุาสักกะวัน  บนเนื้อที่กวํา  100  ไรํ  คือ  

สถานที่ที่ไดร๎วบรวมเรือ่งราวของไดโนเสาร๑ไว๎อยําง

ครบถ๎วน  ที่นี่เป็นศนูย๑วิจัยเกี่ยวกับไดโนเสาร๑ที่ใหญํที่สุดใน

ประเทศไทย  อกีทั้งยังถือเป็นพิพิธภัณฑ๑ไดโนเสาร๑ที่ใหญํ

ที่สุดในภูมิภาคเอเชียอาคเนย๑  โดยในภาคอีสานนั้น ถือเป็น

แหลงํขุดค๎นพบซากฟอสซิลโดโนเสาร๑มากที่สุด  ซึ่งคนอีสานจะเรียกไดโนเสาร๑วํา  “กะปอมยักษ๑”  

(กิง้กํายักษ๑)สาเหตุที่พบไดโนเสาร๑ในภูมิภาคนีเ้ป็นจํานวนมาก  มีการสันนิษฐานกันวํา  เป็นเพราะ

สภาพแวดล๎อมแถบนี้ในสมัยโบราณมีภูมิประเทศเป็นที่ราบขนาดใหญํ  มแีมํน้ําไหลผําน  จนเป็นแหลงํ

อาศัยของไดโนเสาร๑และสัตว๑ดกึดําบรรพ๑  เมื่อสัตว๑เหลํานั้นตายลง  จึงถูกตะกอนแมํน้ํากลบฝ๓งไว๎  และ

กลายเป็นซากดกึดําบรรพ๑หรือฟอสซิลในที่สุด 

พิพิธภัณฑ๑ไดโนเสาร๑  ภูกุม๎ข๎าวและวัดสักกะวันตั้งอยูํบนภูกุ๎ม

ข๎าว อําเภอสหัสขันธ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ โดยอาคารหลุมขุดค๎นอยูํ

หาํงจากโบสถ๑วัดสักกะวันเพยีง ๑๕๐ เมตร ใช๎เสน๎ทางสาย

กาฬสนิธุ๑ - สหัสขันธ๑ (ทางหลวง  ๒๒๗)  ถึงกิโลเมตรที่  ๒๘  

แยกตรงโรงเรียนสหัสขันธ๑ศึกษา ไปอกี ๒ กิโลเมตร มีทางแยก

ขวาไปวัดสักกะวัน  อีก  ๑  กิโลเมตร  รวมระยะทาง  ๓๐  

กิโลเมตร  สํวนการเดินทางโดยรถประจําทาง  ใช๎บริการรถโดยสาร  กาฬสินธุ๑ – อ.สหัสขันธ๑  หรือ 

กาฬสนิธุ๑ – อ.คํามํวง  ลงที่หน๎าโรงเรียนสหัสขันธ๑ศึกษา  แลว๎เดินเท๎า

เข๎าไป    

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ได๎

เสด็จทอดพระเนตรซากกระดูกไดโนเสาร๑ในวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  

พ.ศ.๒๕๓๘  และทรงพระราชทานพระราชานุญาตให๎ใช๎ชื่อ

พิพิธภัณฑ๑นีว้าํ  “พิพิธภัณฑ๑สิรินธร”  เมื่อวันที่  ๑๒  ตุลาคม  

๒๕๔๙   



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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หนังสืออ้างอิง 

 

             .  ลักษณะพเิศษบางประการในดนตรพีื้นบ้านอีสาน  ในวารสารมหาวิทยาลัยศรีนครนิทร 

วิโรฒมหาสารคาม  ปีที่  ๓  ฉบับที่  ๒ กรกฎาคม- ธันวาคม ๒๕๒๗.  หน้า ๑๔๗ - ๑๕๕. 

             .  ศรสีารคาม  ล าแคนในวัฒนธรรมประเพณี  ศิลปะ วรรณคดีอีสาน  วิทยาลัยครู

มหาสารคาม, ๒๕๒๑. 

http://www.kamalasai.kalasin.police.go.th/index.htm  เว็บไซต์สถานีต ารวจภูธรกมลาไสย 

http://www.livekalasin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=264&Itemid=152 

http://www.sri.cmu.ac.th/~postharvest/3/3_1_4.htm   เว็บไซต์สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

http://stkg.igetweb.com/index.php?mo=3&art=258525  เวบ็ไซต์งานสง่เสริมประเพณี

ศิลปวัฒนธรรม   ส านักการศึกษา  เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์ 

กาฬสนิธุ์.  คู่มือมาตรฐานและระบบควบคุมคุณภาพผ้าไหมแพรวากาฬสินธ์ุ กาฬสนิธุ์ :ม.ป.ท. 

๒๕๕๒ 

กาฬสนิธุ์.  ที่ระลึกงานสมโภชพระมหาธาตุเจดีย์วัดพุทธนิมิต(ภูค่าว). ขอนแก่น : ขอนแก่นการ

พิมพ์, ๒๕๕๓. 

กาฬสนิธุ์.  เที่ยวเฟื่องเมืองกาฬสินธ์ุ . กาฬสนิธุ์ : ประสานการพิมพ์ . ๒๕๔๑  

กาฬสนิธุ.์  พระราชวงศ์จักรีกับ ๒๐๐ ปีกาฬสินธ์ุ. ยโสธร : จือฮะการพิมพ์ยโสธร . ๒๕๓๖ 

กาฬสนิธุ์.  วัฒนธรรมและพัฒนาการทางประวัติเมืองกาฬสินธ์ุ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา

จังหวัดกาฬสินธ์ุ เฉลิมพระเกยีรต ิ๖ รอบ  จังหวัดกาฬสินธ์ุ.  กรุงเทพฯ: ส านักราช

เลขาธิการ, ๒๕๔๒. 

กาฬสนิธุ์,  ส านักงานจังหวัด.  จังหวัดกาฬสนิธ์ุ.  กรุงเทพฯ : ลโีอ  แลนเซ็ท  จ ากัด.  2548. 

กาฬสนิธุ์.  เสน่ห์แพรวาภูมิปัญญากาฬสินธ์ุ. กาฬสนิธุ์ : กาฬสนิธุ์การพิมพ์ . ๒๕๕๓ 

กาฬสนิธุ์.  ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกมุารี” จังหวัดกาฬสินธ์ุ. กาฬสนิธุ์ : ประสานการพิมพ์, 

๒๕๓๕. 

กาฬสนิธุ์.  ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมาร ีจังหวัดกาฬสินธ์ุ . กาฬสนิธุ:์ ประสานการพิมพ์, 

๒๕๓๖. 

กิตติศักด์ิ  แสนพาร.  พ่อล่ามกับประเพณีการแต่งงานชาวผู้ไทย.  เอกสารโรเนียว. ๒๕๓๓. 

เกสร  เกษแก้ว.  ผา้แพรวาจังหวดักาฬสินธ์ุ. กาฬสนิธุ์ :ม.ป.ท. , ม.ป.ป. 

เจริญชัย  ชนไพโรจน์.  ดนตรีพ้ืนเมืองบ้านอีสาน  ภาควิชาดุริยางคศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ จังหวัดมหาสารคาม, มมป. 

http://www.sri.cmu.ac.th/~postharvest/3/3_1_4.%20htm
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เจริญชัย  ชนไพโรจน์.  ลักษณะพเิศษบางประการในดนตรพีื้นบ้านอีสาน   

ไชยยศ  วันอุทา.  เทศบาลต าบลหนองแปน  อ าเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธ์ุ,  ๒๕๔๘ . ๑๓๕ 

หน้า 

ไพโรจน์  เพชรสังหาร.  คติการปลูกเรอืนไทย  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธ์ุ.  ปรญิญานิพนธ์  

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม,  ๒๕๓๑. 

มงคล  อารมณ์สติ. อนุสรณ์ท าบุญอายุครบ ๖ รอบ. กาฬสนิธุ์ : ประสานการพิมพ์, ๒๕๓๕.               

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒมหาสารคาม  ปีที่  ๓  ฉบับที ่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม 

๒๕๒๗. หน้า ๑๔๗-๑๕๕ 

มัณทา  สริิกุล.  โปงลาง  ความรู้คือประทีป ( เอกสารโรเนียว ) ๒๕๓๔. 

วัฒนธรรม, กระทรวง.  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และปัญญา จังหวัดกาฬสินธ์ุ. 

กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๔๒.  

วิทยาลัยครูสุรินทร์.  เพลงพื้นบ้านและการละเล่นพ้ืนบ้านจังหวัดสุรินทร์. เอกสารประกอบการ

สัมมนาทางวิชาการ มกราคม ๒๕๒๖. 

ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒ - ๕ ธันวาคม  ๒๕๓๙-มีนาคม ๒๕๔๐ หน้า ๑๐๗.  

สง่เสริมเอกลักษณ์ชองชาติ,  ส านักงาน.  คณะอนุกรรมการแต่งกายไทย :  วิวัฒนาการและ

เอกลักษณ์ประจ าชาติ .  การแต่งกายไทย : วิวัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบัน เล่ม ๑.  

กรุงเทพฯ : ส านักงานสง่เสริมเอกลักษณ์ของชาติ, ๒๕๔๓ . ๔๒๐ หน้า 

สมเด็จพระธีรญาณมุนี ( ธีร  ปณฺณโก ป.ธ.๙ ) เรื่องแคน  ในสมเด็จพระสังฆราชลาวมูลมรดกชน

ชาติอ้ายลาว  พิมพ์เป็นอนุสรณ์งานพระราชทานเพลงิศพ  สมเด็จพระยอดแก้ว พุทธ

ชิโนรสสังหปาโมก์  สมเด็จพระสังฆราชแห่งพระราชอาณาจักรลาว. มปท. ๒๕๒๘. 

สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน. กรุงเทพฯ: มูลนิธสิารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทย

พาณิชย์,  ๒๕๔๒.  

สริิวัฒน์  ค าวันสา.  โปงลาง และล าแคนในอีสานคดี  วิทยาลัยครูมหาสารคาม, ๒๕๒๑. 

สุจติต์  วงษ์เทศ.  ร้องร าท าเพลง: ดนตรีและนาฏศิลป์ชาวสยาม.โรงพิมพ์เณศ,  ๒๕๓๒. 

สุบงกชศึกษา, ขุน.  เกดิแต่ตม หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลงิศพว่าที่รองอ ามาตย์พรชัย  

อุดม  บัวศรี.  ลายแคนในวัฒนธรรมประเพณ ี ศิลปะ วรรณคดีอีสาน. วิทยาลัยครูมหาสารคาม, 

๒๕๒๑. 






