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This design project aims to emphasize skill design program for Thai
architecture. The author studies the Thai architecture in northeastern region, that
different from others. This area is enormous, and the culture is transform for a long time.
Therefore, the architect designs the construction that related to Buddhism, is building
Buddha Monthon in each region for reflect Isan style.
The study founds that Isan history and life style depends on nature. Because
of Isan people lack of water, so water plays the important role in rainy season, that link to
12 months festival (Heed Sip Song), combined life style with Buddhism, and other
beliefs through rituals and arts that occur tangible symbol, to increase the imagination
and ensemble interpretation.
The author analyzes those beliefs to create the architectural design through water
and Buddhism, through Naga, the symbol of water for Isan people. The author connects the
overview and the location of the site to building planning scheme design. More, the author
exploits the Thai architectural design method for solving design problem too. Lastly, the author
expects that the other could adapt this project and increase knowledge in the future.
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บทที่ 1
บทนํา
1 ความเปนมา
พระพุทธศาสนานั้นไดเจริญเติบโตควบคูกับดินแดนประเทศไทยมาชานาน มีอิทธิพล
ตอความเปนอยูและวิถีชีวิตของคนไทยในทุกๆ ดาน เปนเครื่องหลอหลอมเอกลักษณของชาติและ
เปนรากฐานสําคัญของวัฒนธรรมไทย ซึ่งไดสะทอนคติความเชื่อออกมาสูกายภาพในรูปแบบตางๆ
ทางประเพณี และงานศิลปกรรม ซึ่งมีความหลากหลายแตกตางกันไปในแตละพื้นที่ แตละภูมิภาค
รูปแบบกิจกรรมการเรียนรูพระพุทธศาสนานับแตอดีต มี ความหลากหลาย มีความ
แตกตางกันไปในแตละยุคสมัย แตละสถานที่ที่พระพุทธศาสนาไดเขาไปถึง จากอดีตสมัยพุทธกาล
พระพุทธเจาเสด็จ โปรดสัตวไปตามสถานที่ตางๆ ลวงสมั ยตอมาก็มีก ารเกิดสถานที่คือวัดเปน
ศูนยกลางในการเผยแผ มาสูยุคปจจุบันวัดมิไดเปนสถานที่แหงเดียวในการสั่งสอนธรรมะอีกตอไป
ระบบการศึกษาและเทคโนโลยีที่กาวหนาไดเขามามีบทบาทอยางมากในการเรียน สถานที่รองรับ
การเรียนรูจึงตองปรับตัวตามไปดวย สงผลตอรูปแบบสถาปตยกรรมที่เขามารองรับกิจกรรมก็มี
ความหลากหลายมากขึ้นเชนเดียวกัน จึงเปนเรื่องนาสนใจอยางยิ่งในการที่จะศึกษาการสรางความ
สอดคลองของรูปแบบปรัชญาทางพุทธศาสนากับรูปแบบการใชสอยใหมที่เกิดขึ้น เพราะลักษณะ
ทางสถาปตยกรรมเดิมบางอยางไดกลายเปนสัญลักษณของอาคารทางพระพุทธศาสนาไปแลว จึง
เกิดคําถามขึ้นวาจะมีกระบวนการออกแบบอยางไรโดยยังคงรักษาลักษณะบางประการนั้นไว และ
สอดคลองกับการใชสอยที่เกิดขึ้นใหมนั้น โดยสามารถรักษาเอกลักษณและสุนทรียภาพของทองถิ่น
ของภูมิภาคไวได โดยเฉพาะอาคารที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา ซึ่งปจจุบันไมไดจํากัดอยูเพียง
อาคารประเภทวัดเทานั้น
จากคําถามดังกลาว จึงเปนที่มาของโครงการที่จะศึกษาการออกแบบสถาปตยกรรมที่มี
ความเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา ที่มีลักษณะการใชงานแบบใหมที่มีความแตกตางจากเดิม และมี
รูปแบบที่สะทอนเอกลักษณของพื้นที่ไดอยางชัดเจน การศึกษานี้จึงไดเสนอโครงการ พุทธสถาน
อุทยานการเรียนรูพุทธศาสนาแหงภาคอีสาน เพื่อศึกษาในประเด็นดังกลาว โดยโครงการนี้มี
จุด เริ่ มตนจากโครงการจริ ง คื อ โครงการพุ ทธมณฑลประจําจั ง หวัด ซึ่ งดํ า เนินการโดย สํานั ก
นายกรัฐมนตรี รวมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ที่จะใหมีศูนยเผยแผพระพุทธศาสนา
1
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กระจายทั่วประเทศไปในแตละจังหวัด ซึ่งถือไดวาเปนโครงการที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการใชสอย
แบบใหมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา โดยปรับใหโครงการมีความกวางและลึกมากขึ้น
เพื่อใหสอดคลองกับการศึกษา
ที่ ม าของพุ ท ธมณฑลเริ่ ม ต น นั้ น ถู ก สร า งมาเพื่ อ เครื่ อ งหมายของการเผยแผ ข อง
พระพุทธศาสนาบนโลกเปนเวลา 2,500 ป เปนศูนยกลางทางพระพุทธศาสนาในระดับสากล เปน
ศูนยรวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวไทย เปนแหลงขอมูลและใหความรูทางพุทธศาสนา ซึ่ง
โครงการนี้ไดดําเนินการกอสราง และพัฒนาเรื่อยมาเปนลําดับ ซึ่งกินเวลาหลายสิบป จนไดรูปแบบ
ที่ปรากฏในปจจุบัน กิจกรรมตางๆ ก็ไดเกิดขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนามาเปนลําดับ ซึ่งมีทั้ง
ขอดีขอเสีย ดวยเหตุการสรางที่ยาวนานนี้เอง ทําใหรูปแบบกิจกรรมบางสวนที่เกิดขึ้นกับรูปแบบ
สถาปตยกรรมที่สรางนั้น ไมมีความสอดคลองกัน จึงทําใหพุทธมณฑล ไมไดแสดงศักยภาพของ
ตัวเองไดอยางเต็มที่ ทําใหการเรียนรูสิ่งตางๆ เปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ จึงเปนกรณีศึกษาที่ดี
ของการออกแบบโครงการในลักษณะเดียวกัน
โครงการของวิทยานิพนธนี้ เปนโครงการที่ใชเปนศูนยกลางในการเผยแพรขอมูลทาง
พระพุทธศาสนาของภาคอีสาน เปนศูนยฝกอบรมการปฏิบัติธรรมเบื้องตน ใหความรูกับนักเรียน
นัก ศึก ษา และประชาชนผูสนใจทั่ วไป สามารถรองรั บคนที่เ ขามาในปริมาณที่มาก ซึ่งมี ความ
แตกตางจากวัดที่ไมสามารถรองรับกิจกรรมบางอยางไดเชน การเขาคายปฏิบัติธรรมของนักเรียน
จํานวนหลายรอยคน ที่ตองการพื้นที่ขนาดใหญในการรองรับคน ทั้งสวนกิจกรรมและที่พัก หรือ
การเปนสถานที่พักผอนที่คนเขามาใชเปนจํานวนมาก
โครงการนี้ จ ะมุ ง ศึ ก ษาในส ว นของภาคอี ส าน ซึ่ ง มี รู ป แบบวั ฒ นธรรม ศิ ล ปกรรม
สถาปตยกรรมที่แสดงถึงเอกลักษณของตัวเองไดอยางชัดเจน ประชาชนมีขนบธรรมเนียมประเพณี
สอดคลองกับความเชื่อทางพุทธศาสนา เชน หลักปฏิบัติเรื่อง ฮีตสิบสองครองสิบสี่ ที่สืบปฏิบัติกัน
มา อีกทั้งพระพุทธศาสนาในภูมิภาคนี้ยังมีความโดดเดนของพระสายวิปสนาธุระ ที่เนนเรื่องการ
ปฏิบัติธรรม ที่สะทอนภาพ ”ความสมถะ” ซึ่งเปนเอกลักษณรวมของภูมิภาคนี้
การพระศาสนาในภาคอีสาน สามารถสืบคนหลักฐานทางประวัติศาสตรและโบราณคดี
นับไดแตครั้งสมัยทวารวดี จากหลักฐานที่ปรากฏการปกเสมาหิน ตอมาก็ไดรับอิทธิพลพุทธศาสนา
ฝายมหายานจากขอม และการเขามาของฝายเถรวาทจากลานชาง จวบจนถึงสมัยรัตนโกสินทร ที่มี
การแพรหลายของธรรมยุตินิกายสูภาคอีสาน โดยเฉพาะพระสงฆฝายวิปสนาธุระ ที่เปนที่เลื่อมใส
ของคนภาคอีสานเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน โดยเฉาะการปฏิบัติธรรมสาย อาจารยมั่นภูริทัตโต ซึ่งมีลูก
ศิษยมากมายทั่วทั้งภาคอีสานมีวัตรปฏิบัติในการอยูปา ซึ่งตองการความใกลชิดธรรมชาติ ทําใหเกิด
วัดปามากมายในภูมิภาคนี้ ซึ่งเปนเอกลักษณอยางหนึ่งเชนกัน โครงการนี้จึงเปนการศึกษาการ
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ออกแบบตัวสถาปตยกรรมใหมีความสอดคลองกลมกลืนกับบริบทตางๆ เปนตัวชวยหนึ่งในการ
เขาถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยกําหนดเปนอุทยานการเรียนรูพระพุทธศาสนา สิ่งที่
คาดหวังจากการออกแบบโครงการนี้คือไดศึกษากระบวนการออกแบบสถาปตยกรรมอีสาน เพื่อ
นํามาพัฒนาสูการออกแบบสถาป ตยกรรมทางพุทธศาสนาที่มี การใชสอยใหม ที่ยั งคงสะท อน
เอกลักษณที่งดงามของความเปนอีสานไดอยู
2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1 เพื่อศึกษากระบวนการสรางสรรครูปแบบงานสถาปตยกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
พระพุทธศาสนาของภาคอีสาน นํามาสูการออกแบบเพื่อใชงานในปจจุบันไดอยางเหมาะสม
2 เพื่อศึกษาคติธรรมความเชื่อที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาของคนอีสาน เพื่อนํามาใชสื่อ
ในการออกแบบเชิงสัญลักษณ ในรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับสื่อความหมายเพื่อเสริมการเรียนรู
พระพุทธศาสนา
3 ขอบเขตการศึกษา
1 พื้นที่ศึกษาภาคขอมูลประกอบดวยพื้นที่ 19 จังหวัดของภาคอีสาน โดยศึกษาความ
เชื่อทางพระพุทธศาสนา ที่แสดงออกผานทางประเพณีวัฒนธรรม ศิลปกรรม สถาปตยกรรม และวิถี
ชีวิตความเปนอยูโดยรวมของคนอีสาน
2 ขอบเขตขนาดและจํ า นวนอาคารส ว นการออกแบบสถาป ต ยกรรม กํ า หนดโดย
การศึกษาวิเคราะหจากขอมูลตามความเหมาะสม
4 แหลงขอมูล
1 ขอมูลทางเอกสาร โดยศึกษาถึงประวัติความเปนมาและวิถีชีวิตความเปนอยูของคน
อีสาน และการเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสูภาคอีสาน ตลอดจนศึกษาโครงการกรณีศึกษาคือ พุทธ
มณฑล ซึ่งสามารถหาไดจากแหลงขอมูลดังตอไปนี้
- สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศีลปากร
- หอสมุดแหงชาติ ทาวาสุกรี
- สํานักงานพุทธศาสนาแหงชาติ พุทธมณฑล
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- สํานักงานหนวยราชการตางๆ ในพื้นที่ตั้งโครงการ
2 ขอมูลภาคสนาม ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากสถานที่จริง โดยการสํารวจพื้นที่ตั้ง
โครงการ ถายรูป รวมถึงการสัมภาษณบุคคลตางๆ ที่อยูในพื้นที่ อันนําไปสูการออกแบบที่ใกลเคียง
ความเปนจริง
5 ขั้นตอนของการศึกษา
1 เก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตนในภาคขอมูลเอกสารและภาคสนาม จากแหลงขอมูลตางๆ
2 วิเคราะหขอมูลที่รวบรวมได เพื่อนําผลมาสูการจัดทําโปรแกรมการออกแบบทาง
สถาปตยกรรม นําไปสูกระบวนการออกแบบตอไป
3 ออกแบบทางสถาปตยกรรม นําเสนอแนวความคิดและแบบทางสถาปตยกรรมเพื่อ
ตรวจเปนระยะ ตามความเหมาะสม เพื่อนํามาสูการออกแบบขั้นสุทาย
4 นําเสนองานขั้นสุดทาย สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะตางๆ
5 จัดทําเอกสานประกอบวิทยานิพนธ

บทที่ 2
ประวัติศาสตร และวัฒนธรรมอีสาน
1 ลักษณะสภาพทางกายภาพของอีสาน
อีสาน หรือดินแดนทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือของไทยในปจจุบัน ตั้งอยูระหวาง
เสนรุงที่ 14–18 องศาเหนือ และเสนแวงที่ 101–105 องศาตะวันออก สูงกวาระดับน้ําทะเล 200–700
ฟุต พื้นดินไมคอยอุดมสมบูรณมีน้ําไมเพียงพอ ยกเวนพื้นที่ราบลุมใกลแหลงน้ําจึงจะเหมาะแกการ
เพาะปลูก
อีสานมีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบสูงภายในผืนแผนดินลาดเอียงลงไปทางตะวันออก
ไมมีพื้ น ที่ติ ด กับทะเล มี แ มน้ําโขงทอดผานทางตอนเหนือเรื่อยลงมาทางทิ ศตะวั นออก ทางทิศ
ตะวันตกติดกับเทือกเขาเพชรบูรณ และทางใตติดกับเทือกเขาพนมดงรัก ทําใหพื้นที่นี้มีลักษณะ
คล า ยเป น สี่ เ หลี่ ย ม พื้ น ที่ ภ ายในประกอบด ว ยแม น้ํ า หลายสายที่ ไ หลลงไปรวมกั บ แม น้ํ า โขง มี
เทือกเขาภูพานทอดผานกั้นพื้นที่เปนลักษณะแองกระทะสองแอง คือ แองโคราชและแองสกลนคร1

แผนที่ 1 แผนที่ภาคอีสาน
ที่มา : ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม, แองอารยธรรมอีสาน (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ,2546), 7.

1

ศรีศักร วัลลิโภดม, แองอารยธรรมอีสาน, พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
มติชน, 2546), 3–6.
5

6
แองโคราช อยูทางตอนใตของภาคอีสาน มีแมน้ําสําคัญสองสายคือ แมน้ําชีและแมน้ํามูล
ซึ่งมีลําน้ําสาขาอีกหลายสายทอดตัวกระจายครอบคลุมพื้นที่แองโคราชนี้ ทั้งหมดรวมตัวกันไหลลง
สูแมน้ําโขงที่จังหวัดอุบลราชธานี จากลักษณะดั้งกลาวทําใหพื้นที่นี้มีความอุดมสมบูรณเหมาะแก
การทําการเกษตรและอยูอาศัยของมนุษยตั้งแตครั้งกอนประวัติศาสตร
แองสกลนคร อยูทางตอนบนของภาคอีสาน มีแมน้ําสงครามและลําน้ํายอยหลายสาย
ไหลลงสูแมน้ําโขง โดยสวนใหญจะไหลมาจากเทือกเขาภูพาน
2 อีสานสมัยกอนประวัติศาสตรและสมัยประวัติศาสตรตอนตน
การเขามาอยูอาศัยของมนุษยในภาคอีสานมีมาแตครั้งกอนประวัติศาสตร พัฒนาเจริญ
ชุมชนรอนเรมาสูการตั้งเปนชุมชนขนาดเล็ก แลวขยายเปนบานเมืองมีขนาดใหญขึ้นตามลําดับ
ยุคหิน อีสานเคยเปนที่อยูอาศัยของมนุษยมาตั้งแตหลายพันป ครั้งตั้งแตยังคงรอนเรดํารง
ชีพดวยการลาสัตว มีการพบเครื่องมือ และอาวุธที่ทําจากหินหลายแบบหลายขนาด ในเขตจังหวัด
เลย หนองคาย นครพนม และนครราชสีมา เครื่องมือหินกะเทาะรุนแรกๆ มีทั้งแบบกะเทาะหนาเดียว
และสองหนา ทําจากหินหลากหลายชนิด แสดงใหเห็นถึงการรูจักเลือกใชทรัพยากรไดเปนอยางดี
สันนิษฐานไดวามนุษยกลุมแรกๆ นี้คงจะอยูอาศัยตามเทือกเขา และเพิงผา 2 ตอมาในชวงปลายยุค
หินใหมจนถึงยุคสําริด ก็เริ่มรวมตัวกันตั้งเปนชุมชนตั้งอยูบริเวณที่ลุมมีลําน้ําไหลผาน เริ่มมีการ
เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว เครื่องมือเครื่องใชก็มีความประณีตขึ้น ทําเครื่องปนดินเผามีลายเขียนสี มี
พัฒนาการทางสังคมที่ซับซอนขึ้น
ยุคเหล็ก จากหลักฐานทางโบราณคดีในยุคนี้ พบแหลงชุมชนกกระจายตัวอยูภายใน
ภูมิภาคเปนจํานวนมาก พบรูปแบบของภาชนะดินเผา เครื่องมือเครื่องใช เครื่องประดับตางๆ และ
ประเพณีการฝงศพ ทั้งที่มีลักษณะคลายคลึง และแตกตางกัน สามารถแบงออกไดเปน 4 กลุม 3 คือ
กลุมที่ 1 กลุมลุมน้ําสงครามตอนบน หรือกลุมวัฒนธรรมบานเชียง พบภาชนะดินเผาที
เทาตกแตงดวยลายเชือกทาบ และลายขีด ภาชนะดินเผาเขียนสีแดงพบเครื่องมือเครื่องใชที่ทําจาก
2

พิสิฐ เจริญวงศ, “เบิ่งอีสาน เมื่อหลายพันหลายหมืน่ ป,” ศิลปวัฒนธรรม 9,10 (สิงหาคม
2531) : 46–47.
3
ชลิต ชัยครรชิต, “ยุคเหล็กอีสาน : พัฒนาการทางเทคโนโลยีและสังคม,” ใน ทุงกุลา
รองไห อาณาจักรเกลือ 2,500 ป, สุจิตต วงษเทศ, บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมติ
ชน, 2546), 144–160.

7
สํ า ริ ด และเหล็ ก แต ไ ม พ บการถลุ ง แร เ หล็ ก ในระดั บ อุ ต สาหกรรม สั น นิ ษ ฐานได ว า อาจมี ก าร
แลกเปลี่ยนนํามาจากแหลงผลิตในชุมชนอื่นๆ โดยเฉพาะจากกลุมในแองโคราช
กลุมที่ 2 กลุมชุมชนลุมน้ําชีตอนบน มีการตั้งถิ่นฐานกระจายตัวทั้งใน ที่ราบเชิงเขา ที่
ราบลุ ม และที่ ร าบลุ ม แม น้ํ า ไหลผ า น มี ก ารพบแหล ง การถลุ ง แร เ หล็ ก ขนาดใหญ อ ย า งเป น
อุตสาหกรรม มีการขุดพบที่ทํามาจากหอย แสดงวามีการติดตอกับโลกภายนอกที่ติดตอกับทะเล
กลุมที่ 3 กลุมแมน้ํามูลตอนบนหรือกลุมพิมาย พบรองรอยการถลุงแรเหล็ก และแหลง
ผลิตเกลือแบบอุตสาหกรรม มีการพัฒนาการของบานเมืองนี้คอนขางชัดเจน
กลุมที่ 4 กลุมแมน้ําชีและแมน้ํามูลตอนลาง หรือกลุมทุงกุลารองไห ชุมชนโบราณตั้ง
กระจายตัวตามที่ราบลุมน้ําทวมถึง และขยายตัวตามพื้นที่ราบลุม มีการพบแหลงการถลุงเหล็กเปน
จํานวนมาก และพบแหลงผลิตเกลืออีกหลายแหง พบรองรอยประเพณีการฝงศพครั้งที่ 2 พบ
เครื่องมือในวัฒนธรรมดองซอน แสดงถึงการติดตอกับชุมชนภายนอกอยางตอเนื่อง
ประเพณีการฝงศพในยุคนี้อาจแบงไดเปนสองแบบคือ การปลงศพโดยการฝงยาว และ
การปลงศพโดยการฝงในไห โดยไมผานการเผา การฝงศพในไหนั้นพบไดทั่วไปในเขตแองโคราช
และมีความหนาแนนในทุงกุลารองไห ประเพณีนี้ยังคงมีอยูถึงพุทธศตวรรษที่ 16 แมจะไดรับ
อิทธิพลพุทธศาสนาแลวก็ตาม4
ยุคนี้แสดงถึงพัฒนาการทางสังคม และเทคโนโลยีของกลุมคนโบราณในอีสานไดเปน
อยางดี เปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอในการพัฒนาจากสังคมกลุมเล็กๆ สูการเปนสังคมที่มีขนาดใหญขึ้น มี
การทํางานเปนระบบอุตสาหกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนสินคากันระหวางกลุม เริ่มมีการการตั้งถิ่นฐาน
อยางถาวร
การติดตอสัมพันธกับภายนอก สมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย (พุทธศตวรรษที่ 3 –
5) ดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใตเริ่มมีการติดตอกับอินเดียบางแลว จากหลักฐานการขุดแหลง
โบราณคดีหลายแหงพบลูกปดกึ่งอัญมณีที่ทํามาจากหินคารเนเลียนและอาเกต ซึ่งเปนสินคาอินเดียที่
แพรหลายอยางหนึ่งในสมัยนั้น แหลงที่พบไดในอีสาน เชน แหลงโบราณคดีบานธารปราสาท แหลง
โบราณคดีเนินอุโลก ในจังหวัดนครราชสีมา และแหลงโบราณคดีบานเชียง จังหวัดอุดรธานี เปนตน
5

4

ผาสุก อินทราวุธ, สุวรรณภูมิจากหลักฐานโบราณคดี (กรุงเทพมหานคร : ศักดิ์โสภา
การพิมพ, 2548), 33.
5
เรื่องเดียวกัน, 38–40.

8

ภาพที่ 1 แหลงโบราณคดีบานเชียง
ที่มา : ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม, แองอารยธรรมอีสาน (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ,2546), 69.
การติดตอกับจีนนั้นคงจะมีบางเล็กนอยในชางตน แตเริ่มปรากฏชัดในราวพุทธศตวรรษ
ที่ 10 – 11 ซึ่งจีนหันมาคาขายทางทะเลมากขึ้น โดยใช รัฐฟูนันและหลินยี่ เปนตัวกลางในการติดตอ
คาขายกับภูมิภาคนี้ สันนิษฐานวาเมืองทาที่สําคัญของฟูนันคือเมืองออกแกว ถือเปนประตูที่ สําคัญ
ในการติดตอกับดินแดนลุมน้ําโขง ซึ่งก็รวมถึงดินแดนอีสานดวย 6
การเริ่มกอตั้งเปนเมือง ในชวงตนๆ นั้นบานเมืองเริ่มกอตัวจากชุมชนเล็กๆ มีการทํา
การเกษตรและเลี้ยงสัตวแบบยังชีพ เมื่อชุมชนมีขนาดใหญขึ้น มีประชากรมากขึ้น ระบบทางสังคมมี
ความซับซอนมากขึ้น เริ่มมีการแบงงานกันทําตามความถนัด มีการแลกเปลี่ยนสิ่งของที่แตละคน
ผลิ ต ได มี ก ารจั ด ระบบวั ฒ นธรรมเพื่ อ ควบคุ ม พฤติ ก รรมของคนในกลุ ม และมี ก ารจั ด ระบบ
ชลประทาน 7
6

เรื่องเดียวกัน, 102.
7
ศรีศักร วัลลิโภดม,“ อีสานระหวางพุทธศตวรรษที่ 12–16,” เมืองโบราณ 3,1 (ตุลาคม ธันวาคม 2519) : 36.

9
น้ําเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตทั้งการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งใชในการเกษตร
ดวย ดังนั้นการสรางชุมชนเมืองจึงตองมีระบบการจัดการน้ําที่เหมาะสม จากสภาพภูมิประเทศของ
อีสานสามรถแบงลักษณะพื้นที่ไดเปนสามแบบ คือ ที่ลุมน้ําทวมถึง(flood plain) ที่ราบลุม(low
terrace) และบริเวณที่สูง การตั้งถิ่นฐานในชวงแรกนั้นคงจะใชลักษณะของธรรมชาติเปนเกณฑ ลุม
น้ําในอีสานเมือถึงฤดูฝนน้ําจะมากและทวมพื้นที่ราบใกลแหลงน้ํานั้น แตพอถึงฤดูแลงน้ําก็จะแหง
และขาดแคลน
ชุมชนเริ่มแรกในบริเวณแองสกลนั้นจะตั้งอยูในบริเวณพืน้ ที่ราบลุม ในบริเวณตนน้ํา
ชุมชนเหลานี้ไมมีคูน้ําคันดินลอมรอบ ลักษณะพื้นที่เปนเนินดินใชสรางที่อยูอาศัยหรือเปนที่ฝงศพ
รวมอยูดว ยขนาดเล็กใหญตางกันไปตามขนาดของชุมชน แตยังไมสามารถบอกไดวา มีการรวมตัว
พัฒนาการเปนรัฐเกิดขึ้นแลว จนเมื่อเขาสูยคุ ประวัติศาสตรแลวจึงจะเห็นเปนบานเมืองชัดเจนขึ้น
เนื่องจากชุมชนเหลานีย้ ังคงสืบเนื่องตั้งชุมชนเปนกระจุกตามแหลงชุมชนเดิมเรื่อยมา เชน ชุมชน
บานเชียง บานพันนา บานมา บานเตาไห ในเขตหนองหานกุมภวาป และหนองหานสกลนคร
สวนบริเวณทีล่ ุมน้ําทวมถึงทางตอนเหนือติดกับแมน้ําโขงไมพบรองรอยชุมชนโบราณแตอยางไร
เพราะเปนบริเวณที่เพาะปลูกไมดี แตอาจมีชุมชนเล็กๆ ทําเกษตรแบบไรเลื่อนลอย และอาศัยจับ
สัตวน้ําหมุนเวียนตามฤดูกาลเทานั้น8
ในบริเวณแองโคราชนั้นพบชุมชนแบบที่มีการขุดคูน้ําคันดิน 2–3 ชั้น (สวนใหญตั้งอยู
บริเวณที่ราบลุม) และแบบไมมีคูน้ําคันดินหรือมีคูน้ําคันดินเพียงชั้นเดียว (สวนใหญตั้งอยูในบริเวณ
ที่ลุมน้ําทวมถึง) แตจากหลักฐานทางโบราณคดีพบวาชุมชนที่ไมมีคูน้ําคันดินหรือมีคูน้ําคันดินเพียง
ชั้ น เดี ย วนั้ น จะพบเครื่ อ งป น ดิ น เผาแบบหยาบๆ และเครื่ อ งมื อ หิ น แบบโบราณ แต มั ก ไม พ บ
โบราณวัตถุสมัยประวัติศาสตร ซึ่งตรงกันขามชุมชนแบบมีคูน้ําคันดิน 2–3 ชั้น จึงสันนิษฐานไดวา
ชุมชนแรกเริ่มคงจะตั้งในบริเวณที่ลุมน้ําทวมถึงกอน แลวจึงขยายไปตั้งชุมชนในบริเวณที่ราบลุม 9
มีการกระจายตัวจากกลางแองกะทะไปสูบริเวณขอบกะทะของแองโคราช
การขุดคูน้ําคันดินของชุมชนนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อการกักเก็บน้ําในฤดูแลง ชุมชนที่มี
ขนาดใหญขนาดของคูน้ําก็จะใหญตามไปดวย บางแหงมีการทําคันดินรอบเพื่อปองกันการรุกราน
จากศัตรูภายนอก การจะขุดคูน้ําคันดินที่มีขนาดใหญไดนั้นจําเปนตองมีระบบการจัดการที่ดี มีผูนํา
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ประเทศไทย,” ศิลปวัฒนธรรม 8,1 (พฤศจิกายน 2529) : 133–134.
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10
ในการสั่งการแสดงใหเห็นถึงระบบความสัมพันธของคนในชุมชน เปนจุดเริ่มตนของการที่จะสราง
บานเมืองที่ใหญขึ้น
เมืองที่มีการขุดคูน้ําคันดินขนาดใหญนั้นอาจเกิดไดจากสองลักษณะไดแก การสรางทับ
หรือพัฒนาจากชุมชนที่มีอยูเดิม กับการสรางในบริเวณที่ไมเคยมีการอยูอาศัยมากอน ซึ่งจะสังเกตได
จากความตอเนื่องของเศษกระเบื้องโบราณวัตถุที่มีมากอน หากเปนชุมชนใหมจะพบไดนอยกวา
การมีคูน้ําคันดินในชุมชนหลายๆ แหงนั้นเปนการกําหนดเขตการใชพื้นที่ระหวางที่อยูอาศัยกับ
พื้นที่ทําการเกษตรอยางชั ดเจน โดยพื้นที่ภายในนั้นจะพบกระเบื้องดินเผาโบราณวัตถุมากกว า
ภายนอก ชุมชนในลักษณะนี้ไดแก บานถาดทอง (ยโสธร) เมืองตะลุง (บุรีรัมย) เมืองเอม
(อุดรธานี) สวนชุมชนที่มีขนาดใหญไดแก เมืองฟาแดดสูงยาง (กาฬสินธุ) เมืองนครจัมปาศรี
(มหาสารคาม) เมืองเสมา (นครราชสีมา) 10
พัฒนาการของชุมชนทั้งในแองสกลนคร และแองโคราชนั้นมีการพัฒนาควบคูกันมา
ตลอด มีการติดตอสัมพันธกันตลอดเวลา แลกเปลี่ยนสินคาไปมาหาสูกันอยูเสมอ
3 อีสานสมัยประวัติศาสตร
อีสานในชวงพุทธศตวรรษที่ 12 – 16
เปนยุคที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตรและทางโบราณคดีที่ชัดเจนมากขึ้น เกิดจากการที่
บานเมืองในยุคนี้มีการขอยายตัวทางการคามากขึ้น ยุคนี้เปนยุคเฟองฟูของการคาทางทะเล อีสาน
มิไ ด มี พื้ นที่ ติ ด กับทะเลจึงจํา เปน ต องอาศัยเมื อ งหรืออาณาจักรอื่น เป นตั ว สงผาน ทํ า ใหเ กิด การ
ผสมผสานกันทางวัฒนธรรมกับเมืองที่ติดตอดวยเหลานั้นดวย รวมถึงการรับปรัชญาศาสนาพุทธ
และพราหมณจากอินเดีย ซึ่งมีผลตอโลกทัศนของคนในภูมิภาคนี้เปนอยางมาก ชุมชนเปลี่ยนเปน
เมืองที่มีความซับซอนมากขึ้น เมืองมีขนาดใหญขึ้น มีเทคโนโลยีสูงขึ้น มีการแบงงานกันทําเปลี่ยน
มาผลิตในแบบอุตสาหกรรม สินคาที่สําคัญก็คือเหล็กและเกลือ ชุมชนไมไดทําการเกษตรเพียงอยาง
เดีย วแต หันมาประกอบอาชีพ อื่น ดว ยเชน การสรา งภาชนะ เครื่องไม เครื่ องมือตา งๆโดยอาศัย
ทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่น เริ่มมีการสรางศาสนสถานอยางชัดเจน มีรูปเคารพในศาสนาฮินดู มีการ
สลักเสมาหินในเรื่องพุทธศาสนา
ยุคการรวมตัวเปนเมืองในอีสานชวงนี้กลุมวัฒนธรรมอีสานมีลักษณะเปนเมืองกระจาย
ตัวอยูทั่วภูมิภาค และมีความสัมพันธกันมากขึ้น เมืองที่มีความสามารถมากกวาก็จะเจริญเติบโตได
10
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เร็วกวา กลายเปนศูนยกลางในการรวบรวมและกระจายทรัพยากรและเทคโนโลยี ระบบการเมืองคง
จะมีผูนําเปนกษัตริย มีความสัมพันธกับเมืองอื่นๆ ในระบบเครือญาติโดยการแตงงาน
จากหลักฐานทางโบราณคดีศิลาจารึก และจดหมายเหตุของจีน ไดมีการกลาวถึงชื่อเมือง
ในภาคอีสานสมัยนี้หลายเมือง เชน ศรีจนาศะ ภิมะปุระ มูลเทสะ เวนตัน สังเกา เปนตน แสดงให
เห็นวาอีสานในยุคนี้ประกอบดวยแควนตางๆ มากมาย
อีสานยุคนี้มีการรับอิทธิพลความเชื่อจากภายนอกอยางชัดเจน จากทั้งวัฒนธรรมพุทธ
จากทวารวดี และวัฒนธรรมฮินดูจากเจนละ มีการผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมกับความเชื่อใหมที่เขา
มา มีการแบงแยกชนชั้นผูปกครอง กับประชาชนเห็นไดจากการที่ตองสรางเมืองใหมีขนาดใหญทํา
ใหตองมีชนชั้นหัวหนาผูสั่งการ และชนชั้นแรงงานที่ทําการกอสราง ลักษณะคูน้ําคันดินมีความ
เปนระบบมากขึ้น มีการวางผังชุมชนแบงแยกการใชสอย เปนความพยายามที่จะชนะธรรมชาติ
เพื่อที่จะสามารถแขงขันกับเมืองอื่นๆ ได
อีสานกับอาณาจักรทวารวดีในลุมน้ําเจาพระยา ดินแดนภาคกลางของไทยเปนเปนที่ลุมมี
ความอุดมสมบูรณ อันเกิดจากการรวมตัวกันของแมน้ําหลายสายเหมาะแกกับการอยูอาศัยของมนุษย
มาแตอดีต จนเกิดเปนบานเมืองหลายแหง และมีความสัมพันธกันทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
มาชานาน
ชุมชนเมืองที่เกิดขึ้นทางปากแมน้ําในยุคแรกๆ ที่ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตรและ
โบราณคดี คือ อาณาจักรทวารวดี (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 12) พบหลักฐานชื่อในเหรียญเงินใน
ภาษาสันสกฤตวา “ศรีทวารวตีศวรปุณยะ” และเอกสารจีนสมัยราชวงศถังในชื่อ “โต–โล–โป–ตี” ซึ่ง
สอดคลองกับคําวา “ทวารวดี” เปนอาณาจักรที่อยูลุมน้ําภาคกลางแตยังไมทราบวามีศูนยกลางอยูที่
ใดกันแน เมืองที่พบในบริเวณนี้ไดแก เมืองอูทอง เมืองคูบัว เมืองศรีมโหสถ เปนตน อิทธิพลของ
ทวารวดีนั้นมิไดจํากัดยูเพียงภาคกลางเทานั้น แตยังเกี่ยวเนื่องกับภูมิภาคอื่นรวมถึงภาคอีสานดวย
ทวารวดีมีการติดตอคาขายทางทะเลกับอาณาจักรอื่น เปนกลุมชนชาติที่ใชภาษามอญใน
การสื่อสาร รับอิทธิพลพุทธศาสนาจากอินเดีย พบพระพุทธรูปศิลปะแบบคุปตะ สงอิทธิพลสูภาค
อีสานดังเห็นไดจากศิลปกรรมที่ปรากฏบนเสมาหิน แสดงใหเห็นถึงการผสมผสานระหวางพุทธ
ศาสนากับความเชื่อดั้งเดิม
เมืองที่สําคัญที่เปนตัวเชื่อมตอระหวางลุมน้ําภาคกลางกับบานเมืองอีสานคือ เมืองศรีเทพ
ในจังหวัดเพชรบูรณ ซึ่งเปนเมืองศูนยกลางทางศิลปวัฒนธรรมและการคมนาคมที่สําคัญ เปนเมืองที่
ไดรับอิทธิพลอินเดียผานทางอาณาจักรเจนละมากอนแลว ในชวงพุทธศตวรรษที่ 13 ก็ไดรับอิทธิพล
พุทธศาสนาจากลุมน้ําภาคกลางซึ่งผานมาทางลุมน้ําปาสัก และสงผานสูอีสานผานทางลุมน้ําชีซึ่งอยู
ทางตอนกลางของภาคอีสาน เมืองศรีเทพไดลดความสําคัญลงไปในชวงพุทธศตวรรษที่ 15 เนื่องจาก
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เกิ ด ศู น ย ก ลางในการเชื่ อ มโยงแห ง ใหม คื อ เมื อ งละโว ขึ้ น มาแทนที่ เมื อ งในอี ส านยุ ค นี้ ที่ รั บ
วัฒนธรรมพุทธศาสนาจากภาคกลางที่เดนชัดที่สุดคือ เมืองฟาแดดสูงยาง ในจังหวัดกาฬสินธุ ตั้งอยู
บริเวณที่ราบลุมลําน้ําปาว ซึ่งเปนสาขาหนึ่งของลําน้ําชี เปนเมืองขนาดใหญที่มีพัฒนาการมาตั้งแก
ครั้งกอนประวัติศาสตร พบศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาที่แสดงออกถึงเอกลักษณทาง
ศิลปกรรมของสังคมอี สานในยุ คนี้คือ เสมาหินที่มี การแกะสลักเปน รู ปเคารพหรือสัญลัก ษณที่
เกี่ยวกับพุทธประวัติ และมหานิบาตชาดก เสมานี้มีหนาที่ทั้งการเปนเครื่องหมายเขตของสถานที่
ศักดิ์สิทธิและเปนวัตถุเคารพในขณะเดียวกัน แสดงใหเห็นถึงความเจริญของพุทธศาสนาในชวง
พุทธศตวรรษที่ 14 – 15 กอนที่วัฒนธรรมของขอมเมืองพระนครจะเขามา11
อาณาจักรศรีจนาศะ เปนอาณาจักรที่สําคัญแหงหนึ่งทางภาคอีสานตั้งอยูที่ใดนั้นยังเปนที่
ถกเถียงกันในวงวิชาการ แตสันนิษฐานไว 2 ที่ คือ เมืองเสมา จังหวัดนครราชสีมา และเมืองศรีเทพ
ที่จังหวัดเพชรบูรณ ถือเปนอาณาจักรที่เปนจุดเชื่อมวัฒนธรรมพุทธจากลุมน้ําเจาพระยาในภาคกลาง
กับวัฒนธรรมพราหมณจากลุมน้ํามูน-ชี และลุมน้ําโขง ในภาคอีสาน
อีสานกับอาณาจักรเจนละในลุมน้ําโขง เจนละเปนอาณาจักรทีอยูทางตะวันออกของ
อีสาน เปนอาณาจักรตนเคาของอาณาจักรขอม มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับอีสานตอนใต จาก
เอกสารประวัติศาสตรราชวงศสุยของจีน (ราวพุทธศตวรรษที่ 12 กลาววาเจนละเปนอาณาจักรทาง
ตะวันตกเฉียงใตของหลินยี่ (อาณาจักรจามปา) เดิมเจนละนั้นขึ้นอยูกับอาณาจักรฟูนัน ในชวงตน
เจนละมีเอกภาพแตภายหลังเกิดความขัดแยงไดแยกเปนสองสวนคือ เจนละบกซึ่งมีศูนยกลางแถบ
ลุมน้ําโขงตอนกลางวัดภู จําปาสัก และเจนละน้ําซึ่งมีศูนยกลางอยูแถบลุมน้ําโขงตอนลางบริเวณ
ทะเลสาบเขมร ภายหลังเจนละน้ําไดกลายเปนศูนยกลางของอาณาจักรขอมเมืองพระนคร 12
ในพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 ดินแดนอีสานตอนลางแถบลุมน้ําโขงและลุมน้ํามูนถูกรวม
เปนสวนหนึ่งของอาณาจักรเจนละในสมัยเจาชายจิตรเสน (มเหนทรวรมัน) ทําใหอิทธิพลศาสนา
ฮินดูไดแผขยายเขาสูพื้นที่ภายในภาคอีสานโดยผานทางแมน้ํามูน วัฒนธรรมฮินดูในเรื่องการสราง
ศาสนสถาน ศิวลึงคและโคนนทิก็เริ่มในยุคนี้ โดยแพรมาจากอาณาจักรจามฝงทะเลดานตะวันออก
และแพรมาจากอาณาจักรฟูนัน ที่ปากแมน้ําโขง 13
11

ศรีศักร วัลลิโภดม, นครหลวงของไทย (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเมืองโบราณ,
2540), 55–58.
12
ธิดา สารยา, อาณาจักรเจนละ ประวัติศาสตรอีสานโบราณ, พิมพครั้งที่ 3
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมติชน, 2540), 6–9.
13
ศรีศักร วัลลิโภดม, แองอารยธรรมอีสาน, 128–129.

13
อีสานลุมน้ํามูนนี้แตเดิมคงมีกษัตริยทองถิ่นปกครองอยูกอนแลว ซึ่งปรากฏนามในศิลา
จารึกตางๆ หลายชื่อ เชน จารึกวัดสระแกว (อุบลราชธานี) ไดปรากฏชื่อกษัตริยนาม “พระมหิปติวร
มัน”, จารึกโนนสัง บานบึงแก ( ยโสธร ) กลาวถึง “พระเจาโสมาทิตยะ”, จาลึกภูเขียวเกา กลาวถึง
“ชัยสิงหวรมัน” นามที่ปรากฏนั้นแตกตางจากนามกษัตริยในวงศเขมร แสดงใหเห็นถึงอํานาจ
การเมืองทองถิ่น และมีการสรางบานเมืองกระจายอยูในภูมิภาคนี้ 14
จากหลักฐานตางๆ พอจะสรุปไดวาในยุคนี้บานเมืองในอีสานไดแบงออกเปนแวนแควน
ตางๆ เมืองในกลุมลุมน้ําโขง ลุมน้ํามูน (ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี นครพนม ยโสธร รอยเอ็ด
ศรีษะเกษ และสุรินทร) อยูในอํานาจการเมืองของอาณาจักรเจนละนับถือศาสนาพราหมณ มีการ
พบศิ ว ลึงค แ ละศาสนสถานของพราหมณ กลุม เมืองบริเ วณตอนกลางแมน้ํ า มูล (ในเขตจัง หวั ด
นครราชสีมา และบุรีรัมย) เปนกลุมที่มีการนับถือพุทธศาสนามหายานเปนหลัก มีการสราง
พระพุทธรูป และพระโพธิสัตว กลุมบริเวณลุมน้ําชี (ในเขตจังหวัดชัยภูมิ ขอนแกน และกาฬสินธุ) มี
การนับถือพุทธศาสนาติดตอกันเรื่อยมา มีการสรางเสมาหิน พระนอน พระสถูป เจดีย ในแบบทวาร
วดีกันอยางแพรหลาย 15
อีสานในขวงนี้เกิดเปนบานเมืองที่มีกษัตริยปกครองแลว มีการติดตอคาขายและรับ
วัฒนธรรมจากภายนอก มีการแบงชนชั้นการปกครอง ชื่อของกษัตริยแสดงถึงการเปนสมติเทพซึ่ง
รับมาจากศาสนาพราหมณ มีการรวมตัวระหวางเมืองเพื่อขยายอาณาจักร การนับถือศาสนาของ
ประชาชนอาจมีการนับถือหลายศาสนาปะปนกัน ทั้งพราหมณ พุทธ และความเชื่อดั้งเดิม สังเกต
ไดจากการปลงศพที่ยังคงมีการฝงในไหอยู การมีเสมาหินที่สลักเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา และ
การพบเทวรูปของฮินดู
อีสานชวงพุทธศตวรรษที่ 16–18
ชวงพุทธศตวรรษที่ 16–18 ดินแดนลุมน้ําภาคกลางไดขยายตัวตอเนื่องจากทวารวดี
ศาสนาฮินดูเริ่มเขามามีบทบาทในสังคมชนชั้นปกครองมากขึ้น เกิดการปกครองระบบเทวราชาเขา
มาแพรหลาย รวมสมัยเดียวกันกับอาณาจักรขอมเมืองพระนคร เกิดคติการสรางเทวาลัยในศาสนา
ฮินดู เมืองที่ดูเหมือนวาจะไดรับอิทธิพลนี้อยางชัดเจนคือเมืองละโว ซึ่งเปนเมืองเชื่อมตอที่สําคัญกับ
14

ธิดา สารยา, รัฐโบราณในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต : กําเนิดและพัฒนาการ
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเมืองโบราณ , 2537), 243–245.
15
ศรีศักร วัลลิโภดม, “อีสานระหวางพุทธศตวรรษที่ 12–16,” เมืองโบราณ 3, 1 (ตุลาคมธันวาคม 2519) : 47.

14
ภูมิภาคอีสานในยุคนี้ คติการสรางปราสาทหินนั้นสงผานมาตามลุมน้ํามูนเขามาสูดินแดนภาคกลางด
โดยผานทางเครือญาติในชนชั้นปกครองคือกษัตริย เมืองในภาคอีสานที่มีบทบาทสําคัญในชวงนี้
ไดแก เมืองพิมาย เมืองเสมา
เมืองพิมายชวงพุทธศตวรรษที่ 18–20 เกิดการเขามาของพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ
ได รั บ ความนิ ย มทั่ ว ทั้ ง เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต โดยการสนั บ สนุ น ของชนชั้ น กษั ต ริ ย คติ พุ ท ธ
มหายานเสื่อมความนิยมลงและกลมกลืนกันไปกับพุทธที่เขามาใหม
อีสานใต ไดรับอิทธิพลของอาณาจักรขอมตั้งอยูทางตอนใตของอีสาน ซึ่งมีศูนยกลางอยู
ที่เมืองพระนคร มีความสัมพันธกับอีสานโดยเฉพาะในเขตลุมน้ํามูน–ชี อยางใกลชิดตั้งแตครั้งสมัย
เจนละ
แตเดิมอาณาจักรเจนละที่ถูกแบงเปนสองสวน สามรถกลับมารวมกันไดในสมัยพระเจาย
โศธรวรมันที่ 1 ทรงสรางเมืองยโศธรปุระ บริเวณเทือกเขาพนมบาแค็ง ในราวพุทธศตวรรษที่ 15
เพื่อเปนศูนยกลางในการปกครอง ซึ่งก็คือตนกําเนิดเมืองพระนครในสมัยตอมา16
อาณาจักรขอมเจริญเรื่อยมามีกษัตริยขึ้นครองราชยตอมาอีกหลายพระองค มีการสราง
ปราสาทหินขนาดใหญเพื่อใชประกอบพิธีกรรมและแสดงความยิ่งใหญของพระราชอํานาจ แสดง
ถึงคติความเชื่อในศาสนาฮินดูและพุทธมหายานของชนชั้นปกครอง เชน การสรางปราสาทนครวัด
ของพระเจาสุริยวรมันที่ 2 ในพุทธศตวรรษที่ 17 และการสรางปราสาทบายนในสมัยพระเจาชัยวร
มันที่ 7 ในพุทธศตวรรษที่ 18 หลังจากนั้นคติการสรางปราสาทหินก็เริ่มหมดไปจากการเขามาของ
พุทธศาสนาเถรวาทจากลังกาวงศ การขยายตัวทางการคาของจีน ถือเปนจุดเริ่มตนของการสิ้นสุด
ของอาณาจักรขอมโบราณ
อิทธิพลของขอมนั้นไดสงผานเขามาสูดินแดนอีสานดังจะเห็นไดจากคติการสราง
ปราสาทหิน แสดงถึงสุนทรียภาพของชนชั้นนําไดเปนอยางดี การที่จะสรางปราสาทหินไดจําเปนที่
ชนชั้นปกครองตองมีพลังอํานาจพอสมควรที่จะรวบรวมทรัพยากร
โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย
แสดงใหเห็นวาสภาพสังคมของอีสานในยุคนี้คงจะมีระบบในการปกครองที่เปนระเบียบ มีการแบง
หนาที่การทํางานกันอยางชัดเจน และชนชั้นปกครองมีบทบาทเปนอยางมากในการกําหนดทิศทาง
ความเปนไปตางๆ ในบานเมือง
อีสานเหนือ ในพื้นที่แองสกลนั้นมีความเปนมาทางประวัติศาสตรที่ยาวนานเชนเดียวกัน
กอนที่จะมีการขยายตัวเขามาของอาณาจักรลานชาง จนเกิดเปนศูนยกลางที่เวียงจันทนนั้นบานเมือง
16

มาดแลน จิโต, ประวัติเมืองพระนครของขอม, แปลโดย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล,
พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมติชน, 2546), 3.

15
ในบริเวณนี้ก็มีบานเมืองที่สรางมาอยูกอนแลว โดยมีชื่อที่รับรูกันในนาม “แควนศรีโคตรบูร” ซึ่งปา
กฏในตํานานอุรังคธาตุ ซึ่งกลาวถึงดินแดนแถบนี้ที่มีเมืองตางๆ ตั้งอยู แตเดิมคงเปนเมืองสําคัญแถว
นครพนมและหนองคาย ตอมาภายหลังจึงยายศูนยกลางมาบริเวณเวียงจันทน จากหลักฐานทาง
โบราณทางโบราณคดีของเมืองตางๆในบริเวณนี้ เชน เมืองหนองหานหลวง เมืองหนองหานนอย
เมืองรุกขนคร เมืองเวียงจันทน เห็นไดชัดวามีความเกาแกกวาอาณาจักรลานชางที่เขามาภายหลัง
แสดงใหเห็นวามีบานเมืองเกิดขึ้นและมีความสัมพันธกันมาชานาน อาจสังเกตไดจากศิลปกรรมที่
ปรากฏบนพระธาตุพนมที่แสดงรูปแบบและเรื่องราวผสมผสานทั้งในศิลปะแบบทวารวดี แบบขอม
และแบบญวนกับจาม17
อีสานในชวงพุทธศตวรรษที่ 19 – 23
ความเป น มาของชุ ม ชนลุ ม น้ํ า โขงเริ่ ม ปรากฎชั ด เจนมากขึ้ น จากหลั ก ฐานทาง
ประวัติศาสตรและโบราณคดี ในศิลาจาลึกสุโขทัยหลักที่ 8 ในสมัยพญาลิไท ที่มีการยอมรับความ
เปนเอกราชของเจาฟางุมแหงอาณาจักรลานชางที่อยูทางตะวันออกของสุโขทัย และมีความเฟองฟู
สุดขีดในสมัยพระเจาสามแสนไทย (พ.ศ. 1916–1959) และไดสงอิทธิพลตอดินแดนลุมน้ําโขงและ
ภาคอีสานมาโดยตลอด18
สวนเอกสารทางประวัติศาสตรในสมัยอยุธยาตอนตนไมมีการกลาวถึงดินแดนอีสานเลย
แตวามีการกลาวถึงความสัมพันธกับอาณาจักรลานชางอยูบาง เชน หลักฐานการติดตออยุธยากับลาน
ชางในการสรางพระธาตุศรีสองรัก สมัยพระมหาจักรพรรดิกับพระเจาไชยเชษฐา แสดงใหเห็นถึง
อํานาจทางการเมือง ของลานชางริมสองฝงโขงในแถบอีสานตอนบน ตอมาในสมัยสมเด็จพระ
นารายณ อาณาจักรอยุธยาไดมีการสงขาราชการชั้นผูใหญมาปกครองเมืองนครราชสีมา เมืองสําคัญ
ที่ปรากฏ ไดแก เมืองนครจันทึก เมืองชัยภูมิ เมืองพิมาย เมืองแปะ และเมืองนางรอง แสดงใหเห็นถึง
การใหความสําคัญกับหัวเมืองอีสานมากขึ้น19
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ศรีศักร วัลลิโภดม, “ชาวสยามที่เวียงจันทนและอีสานเหนือ เปนผูสรางแควนสุโขทัย,”
ศิลปวัฒนธรรม 13, 1 (พฤศจิกายน 2534) : 222-224
18
ธวัช ปุณโณทก, “ประวัติศาสตรสังคมอีสานสมัยรัตนโกสินทรตอนตน,”
ศิลปวัฒนธรรม 3, 7 (พฤษภาคม 2525) : 33 – 34.
19
เรื่องเดียวกัน, 34.
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ความสัมพันธของกลุมลานชาง กับดินแดนอีสานสามารถแบงไดเปน 3 สมัย 20 มี
หลักฐานปรากฏครั้งแรกตนพุทธศตวรรษที่ 20 ในสมัยเจาฟางุมครองอาณาจักรลานชาง ทรงมี
สัมพันธอันดีกับอาณาจักรเขมร ทําใหสามารถแผอิทธิพลอิทธิพลเขามาถึงปากลุมน้ํามูน-ชี อีสาน
ตอนกลาง ครั้งที่สองในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 20 สมัยพระเจาไชยเชษฐาธิราชกษัตริยลาวลานชาง
(ทรงมีเชื้อสายลานนาทางพระมารดา) ทรงยายศูนยกลางการปกครองมาอยูที่เวียงจันทนริมฝงแมน้ํา
โขงสงอิทธิพลอยางชัดเจนกับภาคเหนือตอนบน ครั้งที่สามในราวพุทธศตวรรษที่ 23 เกิดความ
วุนวายทางการเมืองในลานชาง ทําใหเจาราชครูหลวงวัดโพนเม็ก (หลวงพอขี้หอม) ไดไปสราง
ศูนยกลางของลาวอีกแหงในจําปาสัก นอกจากนี้ยังมีกลุมของพระวอพระตาและกลุมเจาโสมพิต ที่
อพยพเขามาในสมัยเดียวกันนี้อีกดวย เปนยุคที่มีการโยกยายชาวลาวเขามาสรางบานเมืองในอีสาน
ครั้งใหญ
การเกิดของเมืองนครจําปาสักนั้นทําใหเกิดเมืองยอยใหมตางๆ อีกหลายเมืองซึ่งปกครอง
โดยลูกหลานกษัตริยที่อพยพกันในครั้งนั้นเมืองยอยที่สําคัญตออีสานสมัยนั้นคือ กลุมของ “จาร
แกว” ซึ่งแยกออกมาตั้งเมืองสุวรรณ (ในเขตจังหวัดรอยเอ็ด)ในป พ.ศ. 2256 และขยายออกไปเปน
บรรพบุรุษของเมืองอีกหลายเมือง คือ เมืองรอยเอ็ด (2318) เมืองหนองหาร (2330) เมืองชลบต
(2335) เมืองขอนแกน (2340) เมืองพุทไธสง (2342) เมืองมหาสารคาม (2408) 21
กลุมพระวอพระตา เริ่มแรกนั้นยายเขามาอยูเมืองหนองบัวลําพู แตก็ตองหนีภัยจาก
เวียงจันทนไปที่จําปาสัก ตั้งถิ่นฐานอยูที่เมืองอุบลราชธานี แตก็เกิดขัดแยงกันกับจําปาสักจึง หันมา
เขารวมกับกรุงเทพนฯ สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา ปราบปรามกบฏอายเชียงแกว และได
ครองจําปาสักในเวลาตอมา เมืองที่เกิดในชวงนี้ไดแก เมืองอุบลราชธานี (2334) เมืองยโสธร (2357)
เมืองเขมราษฎร (2357) เมืองคําเขื่อนแกว (2388) เมืองเสนางคนิคม (2388) เมืองอํานาจเจริญ (2401)
เมืองมหาชนะชัย (2406) เมืองตระการพืชผล (2406) 22

20

ธิดา สารยา, เมืองประวัติศาสตร เมืองพิมาย เขาพระวิหาร เมืองอุบล เมืองศรีสัช
ชนาลัย (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมติชน, 2538), 191.
21
ธีรชัย บุญมาธรรม, “คนอีสานมาจากใหน,” ใน เอกสารการสัมมนาทางวิชากา อีสาน
ศึกษา ณ วิทยาลัยครูมหาสารคาม 11-12 ธันวาคม 2529 (มหาสารคาม : คณะกรรมการจัดทําอีสาน
ศึกษา, 2532), 37-45.
22
เรืองเดียวกัน, 46-47.

17
กลุมเจาโสมพิต เปนกลุมเล็กๆที่เขามาตั้งในตอนกลางของอีสาน ตั้งเมืองกาลสิน (2336)
และเมืองกมลาไส (2409) เมืองสหัสขันธ (2418)23
นอกจากเมือ งที่เ กิ ด ขึ้ น ในสมั ย ที่มี ก ารอพยพเข า มาในครั้ ง นี้แ ล ว บ า นเมือ งในช ว งก็
ปรากฏชื่อเมืองอยูหลายเมืองแลว เชน เมืองนครพนม เมืองหนองคาย เมืองมุกดาหาร เปนตน24
การอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานใหมนั้นเกิดทั่วไปในดินแดนอีสาน โดยเริ่มกอตัวจากชุมชน
เล็กๆ แลวถูกรวมศูนยปกครองดวยเหตุผลทางการเมืองในสมัยตนรัตนโกสินทร มีการเดินทางโดย
ใชเกวียนเปนกองคาราวาน บุกปาฝาดงเพื่อหาที่ตั้งหมูบานใหม ตองใชเวลา 20–30 ป ในการตั้งมั่น
ชุมชน กลุมเหลานี้อาจมีการถือปูตารวมกันมา การเลือกที่ตั้งก็จะหาที่ดอนใกลแหลงน้ํา อาชีพหลัก
คงเปนการทํานา และมีอาชีพอื่นๆตามความถนัดที่สืบทอดกันมา กอนตั้งหมูบานจะทําการบูชาเจาที่
เจาทาง ตั้งศาลปูตา อาจใชพื้นที่เขตศักดิ์สิทธเดิม หรือวัตถุพิเศษในพื้นที่เพื่อเปนสัญลักษณของศาล
ปูที่ตั้งใหม เปนการเคารพเจาที่เดิมไปในตัว ในระดับชุมชนดวยกันแลว อิทธิพลของพุทธศาสนาใน
อีสานชวงนี้นั้นมีนอยกวาภูมิภาคอื่นๆ จะมีความเชื่อเรื่องผีในระดับหมูบานเปนหลัก ผีในระดับเจา
ทรัพยากรหรือผีเขตนครรัฐนั้นก็ยังไมมีผล เพราะหมูบานอีสานในชวงแรกนี้มีอิสระจากสวนกลาง
การปกครองแบบอาญาสี่ของลานชางนั้นยากที่จะมาถึง อิทธิพลของกรุงเทพฯ แผขยายเขาไปใน
อีสานบางสวน เมืองในอํานาจของลาวนั้นลวนตอกรุงเทพฯ แตเปนการแผอํานาจทางการเมือง
เทานั้น ทางดานวัฒนธรรมนั้นไมมีผลกระทบเลย ชาวบานปกครองกันเองโดยมีการตั้งผูอาวุโสเปน
ผูนําและกลายเปน “เจาโคตร” ของชุมชนนั้นๆ มี “จ้ําบาน” หมอและผูทรงความรูตางๆ คอยให
คําแนะนําในการดําเนินชีวิต มีการสืบทอดตําแหนงผูนําสองแบบ คือ ตามสายโลหิตหรือตามความ
อาวุโสในระบบเครือญาติ ทุกคนมีความเชื่อในเรื่องผีโดยเฉพาะผีปูตา ซึ่งมีความใกลชิดกับชุมชน
มาก มีความเชื่อเรื่อง “ขวัญ” ซึ่งคือวิญญาณหรือศูนยกลางของชีวิต มีพิธีการสูขวัญเรียกขวัญเพื่อ
สรางกําลังใจในการดําเนินชีวิต25
ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนการปกครองภายในภาคอีสานสามารถแบงได 2 กลุม คือ
กลุ ม หั ว เมื อ งที่ มิ ไ ด สื บ เชื้ อ สายมาจากเจ า ล า นช า ง จะมี ก ารแต ง ตั้ ง เจ า เมื อ ง ผู ว า ราชการเมื อ ง
ประกอบดวยปลัดเมือง ยกบัตรเมือง และผูชวยราชการเมือง สงสวยขึ้นกับกรุงเทพมหานคร เชน
เมืองนครราชสีมา สุรินทร ศรีษะเกษ เปนตน สวนอีกกลุมหนึ่ง เปนกลุมหัวเมืองที่สืบเชื้อสายมาจาก
23

เรืองเดียวกัน, 48.
24
เรืองเดียวกัน, 48.
25
ฉัตรทิพย นาถสุภา และพรพิไล เลิศวิชา, วัฒนธรรมหมูบ านไทย, พิมพครั้งที่ 2
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสรางสรรค, 2541), 57-73.

18
ลานชาง ใชการปกครองแบบอาญาสี่ ประกอบดวย เจาเมือง อุปราช ราชวงษ ราชบุตร พรอมดวย
กรมการเมือง สงสวยขึ้นกับกรุงเทพมหานคร เชน เมืองรอยเอ็ด ขอนแกน อุบลราชธานี เปนตน
โดยสวนกลางจะปลอยใหดูแลกันเอง26
กรุงเทพฯ เริ่มที่จะควบคุมหัวเมืองลาวและอีสานมากขึ้นโดยระบบการสักเลกและเก็บ
สวยจากเลกเปนรายป ในสวนหนึ่งก็เปนผลดีในการเพิ่มรายไดจากสวนกลาง แตในอีกสวนหนึ่งก็
สรางความไมพอใจกับเจาปกครองเดิมที่ตองสูญเสียผลประโยชนไป ความตรึงเครียดเริ่มเกิดขึ้นและ
นําไปสูการเกิดกบฎเจาอนุวงศในเวลาตอมา27
หลังเหตุการณกบฎเจาอนุวงค (พ.ศ.2369–2370) ราชสํานักกรุงเทพฯก็มีความตึงเครียด
กับราชสํานักญวน มีการกวาดตอนผูคนขามฝงโขงมาสูอีสานเปนจํานวนมาก แตกลุมเหลานี้มีความ
แตกตางจากลาวเวียงจันทน กลุมคนพวกนี้ไดแก กลุมผูไทย กลุมยอ กลุมแสก กลุมโส ฯลฯ 28
ความสั มพั น ธร ะหว า งหมู บา นกั บรั ฐ ระหวา งชนชั้ น ชาวนากั บ ชนชั้ น ศัก ดิ น า มี ก าร
ครอบงําโดยใชความเชื่อทางศาสนารวมกัน พระพุทธศาสนาถูกยกขึ้นมา และเขาไปผสมผสานกับผี
ของหมูบาน โดยยังคงความเชื่อผีไวเปนแกนกลางในการดํารงชีวิต แตใชหลักบุญกรรมของทางพุทธ
มาอธิบายถึงความชอบธรรมแกการกําเนิดของชนชั้นศักดินาผูปกครองปกครอง วาเกิดแตบุญกรรม
แตชาติปางกอน แตนอกเหนือจากนั้นรัฐไมไดสนใจ 29
3 อีสานกับราชอาณาจักรสยาม
อีสานในอดีตอยูในระบบการเมืองแบบราชาธิราช มีราชาเจาครองเมืองตางๆ มีการ
ยอมรับอํานาจกษัตริยเมืองที่มีอิทธิพลเหนือกวา หลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอีสานก็ถูกรวมอยู
26

สุจิตต จันทรสาขา, “ภาคอีสานในอดีต” ใน เอกสารการสัมมนาทางวิชากา อีสาน
ศึกษา ณ วิทยาลัยครูมหาสารคาม 11-12 ธันวาคม 2529 (มหาสารคาม : คณะกรรมการจัดทําอีสาน
ศึกษา, 2532), 209.
27
ฉลอง สุนทราวาณิชย, “ความสัมพันธไทย-ลาว เชิงประวัติศาสตร กอนคริสตศตวรรษ
ที่ 20,” ศิลปวัฒนธรรม, 8, 1 (พฤศจิกายน 2529) : 148.
28
ธีรชัย บุญมาธรรม, “คนอีสานมาจากใหน,” เอกสารการสัมมนาทางวิชากา อีสาน
ศึกษา ณ วิทยาลัยครูมหาสารคาม 11-12 ธันวาคม 2529, 48.
29
ฉัตรทิพย นาถสุภา, ประวัตศิ าสตรเศรษฐกิจไทย (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543), 41.

19
ในอาณาจักรสยามอยางชัดเจนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีการจัดการระบบ
การปกครองใหม ภายใตระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช
ในชวงพุทธศตวรรษที่ 23 สังคมโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ จากการปฏิวัติ
ทางการผลิตมาเปนแบบอุตสาหกรรมสมัยใหม มีการแขงขันทางการคาเป นอยางมาก ประเทศ
ตะวันตกแขงขันกันในการที่จะเปนเจาของทรัพยากรมากมายที่อยูในโลก จนเกิดลัทธิการลาอาณา
นิคมขึ้น ระบบการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใตจึงตองเปลี่ยนไป มีการแบงเขตแดนกันอยาง
ชัดเจน ระบบการเมืองเดิมแบบราชาธิราชจึงเปลี่ยนไป จุดเปลี่ยนที่สําคัญคือ การทําสนธิสัญญาเบาว
ริง ในป พ.ศ. 2398 เปนจุดเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงเขาสูยุคสังคมสมัยใหม ปรับตัวเขาสูการคา
ขายแบบเสรีมีการยกเลิกระบบพระคลังสินคาของราชสํานักกรุงเทพฯ นํามาสูการเปดประเทศมาก
ขึ้น นํามาสูการปรับเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีการปลดปลอยไพรและทาสเปนอิสระในเวลาตอมา
ระบบเงิ น ตรามี ก ารใช อ ย า งชั ด เจนเห็ น ได จ ากการเก็ บ ค า ส ว ยค า นาเป น ตั ว เงิ น จาก
ชาวบาน เปนผลใหระบบการผลิตเปลี่ยนไป ชาวนาตองทําการผลิตเพื่อขายนําเงินมาสงสวยแกรัฐ
หากไมสงสวยแกรัฐก็จะถูกเกณฑแรงงานซึ่งจะมีความลําบากมากขึ้นและเสียเวลาทํามาหากิน30
สถานการณการเมืองระหวางประเทศในขณะนั้นชาติตะวันตกเริ่มมีอิทธิพลมากขึ้นใน
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต สยามถู ก บี บ คั้ น ต อ งเสี ย ดิ น แดนหลายส ว น ฝรั่ ง เศสขยายอาณาเขต
ครอบครองลาวฝงซายของแมน้ําโขง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จึงทรงแตงขาหลวง
ออกมาอยูประจําต างพระเนตรพระกรรณแตยังมิไดกําหนดขอบเขตอํานาจ มีการปรั บปรุงการ
บริหารในดินแดนอีสานตอมาอีกหลายครั้ง
ในป พ.ศ.2432 เกิดกรณีพิพาทระหวางขาหลวงในเขตอีสาน จึงเกิดการแยกอีสานเปน 4
สวน คือ หัวเมืองลาวฝายตะวันออก (เมืองนครจําปาสัก) หัวเมืองลาวฝายตะวันออกเฉียงเหนือ (เมือง
อุบลราชธานี) หัวเมืองลาวฝายเหนือ (เมืองหนองคาย) และหัวเมืองลาวกลาง (เมืองนครราชสีมา)31
ในป พ.ศ.2436 ฝรั่งเศสขยายอาณาเขตครอบครองลาวฝงซายของแมน้ําโขงแลว เปลี่ยน
จากหัวเมืองเปนมณฑล ประกอบดวย มณฑลลาวกาว (เมืองอุบลราชธานี) มณฑลลาวพวน (เมือง
อุดรธานี) มณฑลลาวกลาง (เมืองนครราชสีมา) และทรงปรับเปลี่ยนในรายละเอียดอีกหลายครั้ง
จนถึง พ.ศ.2441 ก็ออกขอบังคับการปกครองทองที่ ประกาศใชทั่วราชอาณาจักรสยาม ยกเลิกอาญา
30

ชุมพล แนวจําปา, “ประวัติศาสตรความลําเค็ญของชาวนาบริเวณลุมน้ํามูลตอนบน,”
ศิลปวัฒนธรรม 18, 11 (กันยายน 2540) :165.
31
สุจิตต จันทรสาขา, “ภาคอีสานในอดีต” ใน เอกสารการสัมมนาทางวิชากา อีสาน
ศึกษา ณ วิทยาลัยครูมหาสารคาม 11-12 ธันวาคม 2529, 212-213.
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สี่ ใหใชระบบผูวาราชการเมืองเหมือนกันหมด นอกจากนี้ยังทรงตั้งศาลสถิตยุติธรรมใน พ.ศ.2451
อีกดวย จนถึงในสมัยรัชการที่ 6 ทรงเปลี่ยนจากมณฑลมาใชคําวาภาคแทน ทรงตั้งอุปราชประจําภาค
ดูแลตางพระเนตรพระกรรณ กอใหเกิดคําวา “ภาคอีสาน”32
ในบรรดามณฑลทั้งสี่นั้น หัวเมืองนครราชสีมานั้นจะมีความใกลชิดกับทางกรุงเทพฯ มาก
ที่สุด และถูกใชเปนเมืองยุทธศาสตรการพัฒนาสําคัญในการราชการของอีสาน เนื่องจากมีระยะทาง
ใกลกวามณฑลอื่นๆ เปนศูนยกลางในการเกณฑแรงงานไพรในการตางๆ เชน การเกณฑทหารเพื่อ
รับศึกฮอ ในป พ.ศ. 2418, วิกฤตการ ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) ในกรณีพิพาทสยามกับฝรั่งเศส, กรณี
ขบถผีบุญในป พ.ศ. 2445 หรือการเกณฑแรงงานในการกอสราง เชน การไพรในการสรางพระเมรุ
มาศของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ในป พ.ศ. 2411 การสรางปอมกําแพงเมืองที่
ปราจี น บุ รี มณฑลนี้ ถู ก ควบคุ ม อย า งใกล ชิ ด จากกรุ ง เทพฯ และได รั บ อิ ท ธิ พ ลทางสั ง คมและ
วัฒนธรรมจากกรุงเทพฯ มากกวามณฑลอื่นๆ ในอีสาน33

32
33

168-174.

เรื่องเดียวกัน, 212-213.
ชุมพล แนวจําปา, “ประวัตศิ าสตรความลําเค็ญของชาวนาบริเวณลุมน้ํามูลตอนบน,”
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แผนที่ 2 การแบงเขตมณฑลในภาคอีสาน
ที่มา : เตช บุนนาค, การปกครองระบบเทศาภิบาลของสยามประเทศ พ.ศ. 2435-2458 (กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2548), 324.
มี ก ารสร า งทางรถไฟสายนครราชสี ม าในป พ.ศ.2443 ทํ า ให เ กิ ด การขยายตั ว ทาง
เศรษฐกิจและการคาในภูมิภาคอีสาน เกิดการขยายตัวในการทําการคาของพอคาชาวจีน มีการออก
พ.ร.บ.ขนานนามสกุล พ.ศ.2456 เพื่อจัดระเบียบราชการอีกดวย

22
5 อีสานสมัยรัฐชาติไทย
การเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 เปลี่ยนประเทศไทยมาปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย มีการจัดตั้งรัฐบาลจากประชาชนเขามาเพื่อบริหารประเทศ อีสานนั้นมีประชากรมาก
ที่สุดแตการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมก็มีความลาหลังกวาภาคอื่นๆ
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดความเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน ระบบการคาขายเขามาอยาง
ชัดเจน เกิดชนชั้นใหมที่ไมใชชาวนา นั่นคือพอคาและนายทุน มีการคาขายผานพอคาคนกลาง ในป
พ.ศ. 2500 ประเทศไทยเริ่มเขาสูแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เขาสูการคาระบบ
ตลาดโลก มีการขยายถนนและทางสัญจร มีการสงเสริมการปลูกปอ และมันสําปะหลัง แทนการ
ปลูกขาวเพียงอยางเดียว มีการตัดไมทําลายปาเปนอยางมาก เริ่มมีระบบการจางงานในภาคการเกษตร
การผลิตแบบยังชีพแตเดิมของชาวอีสานเริ่มไมพอเพียง เกิดการเปนหนี้เปนสิน และถูกผลักไปสูชน
ชั้น แรงงานมากขึ้ น วั ฒ นธรรมชุ ม ชนของหมู บ า นเริ่ มออ นตั วลง จากการเขา มาของวั ฒ นธรรม
ใหมๆ 34
อีสานในยุคหลัง พ.ศ. 2500 ชาวอีสานอาจแบงออกไดเปนสองกลุม คือ กลุมเมือง และ
กลุมชนบท กอนมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ สภาพเศรษฐกิจยุคนี้มีลักษณะการพึ่งตนเอง ไมตองพึ่งพา
รัฐและนายทุน กรรมสิทธิ์ในการถือที่ดินเกิดจากการจับจองและเขาไปทําประโยชน แมไมมีเอกสาร
สิทธิ์ใดๆ ก็ไมมีปญหา เพราะทุกคนเคารพสิทธซึ่งกันและกัน 35
หลั ง มี แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฯ ทฤษฎี ก ารพั ฒ นาไปสู ค วามทั น สมั ย (Modernization
Theory) เปนแนวความคิดที่เกิดขึ้นจากโลกตะวันตก รองรับการขยายตัวของทุนนิยม ที่แพรกระจาย
ไปทั่วโลกโดยการสงเสริมขององคการสหประชาชาติ เปนแนวคิดที่แบงประเทศในโลกออกเปน
สองประเภท คือ “ประเทศที่พัฒนาแลว” กับ “ประเทศที่ดอยพัฒนา” วัดความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจโดยเนนทางดานวัตถุเปนเครื่องสะทอนความกินดีอยูดีกินดีของคน นํามาสูแนวคิดการ
พัฒนาประเทศไทยเพื่อสรางความทันสมัย ใหทัดเทียมกับชาติตะวันตก ทําใหเกิดแผนพัฒนาตางๆ
จากสวนกลาง ในชวงแรกนั้นก็ไดมีแผนตางๆ เกิดขึ้น เชน แผนบูรณะชนบท พ.ศ. 2485 และ พ.ศ.
2494, โครงการพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2499 แตแผนเหลานี้ไมไดมีความตอเนื่อง จนมาถึงสมัยรัฐบาล
34

ฉัตรทิพย นาถสุภา และพรพิไล เลิศวิชา, วัฒนธรรมหมูบ านไทย, พิมพครั้งที่ 2
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสรางสรรค, 2541), 75-114.
35
สุวิทย ธีรศาศวัต, ประวัติศาสตรเศรษฐกิจชุมชนหมูบานอีสาน 2488–2544
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสรางสรรค, 2546), 195.
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จอมพลสฤต ธนรัช จึงเกิดแผนพัฒนาที่จริงจังในนาม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 1 พ.ศ.
2504 และเกิดแผนฉบับอื่นๆ ตามมา36 มีผลทําใหสังคมอีสานเกิดการเปลี่ยนแปลงจากนโยบายของ
รัฐ แสดงออกในระบบการผลิตเพื่อเนนการสงออก เปลี่ยนจากเกษตรพอเพียงมาเปนเกษตรเพื่อ
การค า มี ปลู กพืชเศรษฐกิ จที่ รัฐบาลสงเสริม เชน ปอ มั นสําปะหลัง ออย และขาวโพด การใช
แรงงานจากระบบพึ่งพากลายเปนระบบการจางแรงงาน มีการใชเทคโนโลยีเพื่อการผลิตมากขึ้น
การตลาดแบบแขงขันทําใหคนอีสานเปนหนี้มากขึ้น ตองขายที่ดิน และตองออกไปประกอบอาชีพ
นอกการเกษตรมากขึ้น37 คนชนบทอีสานไดปรับตัวเองจากการประกอบอาชีพทํานาเพียงอยางเดียว
แตกลายเปนสามอาชีพหลัก คือ อาชีพนอกเกษตร (23%) อาชีพผสม (25%) คือออกไปทําอาชีพอื่น
แตพอถึงชวงฤดูกาลทําเกษตรก็กลับมา และอาชีพเกษตร (52%) แตกลุมนี้จะปรับเปลี่ยนวิธีการไป
จากเดิมใชเทคโนโลยีมากขึ้น ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจมาเปนแบบการตลาด
สงผลกระทบตอคนอีสาน แมจะทําใหชีวิตสะดวกสบายขึ้น การสาธารณะสุขดีขึ้น แตก็ทําใหรายจาย
เพิ่มขึ้นดวย มีการเปนหนี้มากขึ้น เกิดชองวางระหวางรายได ทําใหเกิดการแบงชนชั้น และการ
ทําลายทรัพยากรอยางมโหฬาร
จากภาพรวมทั้งหมดจะเห็นไดวาอีสานมีพัฒนาการและการเคลื่อนไหวทางสังคมมาโดย
ตลอด จึงทําใหมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสืบตอมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งเหมาะแกการนํามา
เปนกรณีศึกษาเพื่อทําความเขาใจใหลึกซึ้งตอไป

36

สุรเชษฐ เวชชพิทักษ, รากฐานแหงชีวิต วัฒนธรรมชนบทกับการพัฒนา
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพหมูบาน, 2533), 51–53.
37
สุวิทย ธีรศาศวัต, ประวัติศาสตรเศรษฐกิจชุมชนหมูบานอีสาน 2488–2544, 490–498.

บทที่ 3
พระพุทธศาสนาและความเชื่อในอีสาน
1 การเผยแผของพระพุทธศาสนาในอีสาน
แรกเริ่มการเผยแผพระพุทธศาสนา
หลังจากที่พระพุทธเจาไดทรงตรัสรูแลว ทรงไดออกเผยแผหลักธรรมของคําสอนของ
พระองค ต นจนตลอดพระชนชี พ หลั ง จากเสด็ จ ดั บ ขั น ธ ป ริ นิ พ พานได มี ก ารทํ า สั ง คายานา
พระพุทธศาสนาหลายครั้งทั้งในอินเดีย ลังกา และในอาณาจักรอื่นๆ ดวย ในการทําสังคายานาแตละ
ครั้ งอาจมี ก ารเห็น ตางกัน ในข อธรรม ทํา ใหเ กิดการแยกออกเปน นิกายต างจํานวนมาก ทําการ
เผยแพรพระพุทธศาสนาเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน
การพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองอยางมากในสมัยพระเจาอโศกมหาราช (พ.ศ. 270–
307) กษัตริยองคที่สามแหงราชวงศโมริยะแหงรัฐมคธ ทรงโปรดใหทําสังคายนาครั้งที่ 3 เขียนพระ
ไตรป ฏ กเป น บาลี รวบรวมพระบรมสาลี ริ ก ธาตุ นํ า แจกจ า ยไปบรรจุ ใ นเจดี ย ที่ ส ร า งขึ้ น ทั่ ว
ราชอาณาจั ก รของพระองค และทรงส ง สมณะทู ต ออกไปเผยแพร พ ระพุ ท ธศาสนานอก
ราชอาณาจักรจํานวน 8 สาย เชน สายพระหินทรเถระไปลังกา สายพระโสณะและพระอุตรไปยัง
สุวรรณภูมิ หลังจากนั้นมายังมีกษัตริยอินเดียอีกหลายองคที่ทรงสนับสนุนพระพุทธศาสนา ไดแก
พระยามิลินทแหงอาณาจักรคันธาระกอให (กําเนิดพุทธศิลปะแบบคันธารราฐ) หลังจากนั้นพระเจา
กนิษกะทรงสนับสนุนการทําสังคายานาครั้งที่ 4 เขียนพระธรรมเปนภาษาสันสกฤต สงสมณะฑูต
ไปเผยแพรพุทธศาสนายังจีนและธิเบต (กําเนิดพุทธศิลปะแบบมถุรา) ทางอินเดียใตก็มีกษัตริย
ราชวงศอานธระและราชวงศโจฬะใหการสนับสนุน (กําเนิดพุทธศิลปะแบบอมรวดี) อินเดียทาง
อาวเบงกอลก็มีราชวงศปาละเสนะ-เสนะ (กําเนิดพุทธศิลปะแบบปาละ) หลังจากการสิ้นสุดของ
ราชวงศปาละแหงอินเดียภาคเหนือและราชวงศโจฬะแหงอินเดียภาคใตแลว พระพุทธศาสนาก็เริ่ม
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เสื่อมไปจากอินเดียในราวพุทธศตวรรษที่ 17 แตก็ไปเจริญยังดินแดนขางเคียง คือ ลังกา เนปาล
ธิเบต และเอเชียตะวันออกเฉียงใตแทน1
นิกายตางๆ ในพระพุทธศาสนาเกิดจากการมีความเห็นในขอธรรมแตกตางกัน มีความ
เปนมาดังนี้ ในชวงสังคายานาครั้งที่ 1 ที่กรุงราชคฤหนั้นไมมีความเห็นแตกตางแตอยางไรตอมาใน
การสังคายนาครั้งที่สอง คณะสงฆมีความเห็นตางกันในเรื่องวัตถุ 10 ประการ จึงแบงเปนสองฝาย
คือ ฝายที่ยึดตามการสังคายนาครั้งแรกชื่อวา “เถรวาท” สวนคณะสงฆวัชชีบุตรถือตามที่อาจารย
แกไขเรียกชื่อวา “อาจาริยาวาท” ตอมาก็คือ “มหาสังฆิกะ” ซึ่งเปนตนกําเนิดของนิกาย “มหายาน”
ในที่สุด พุทธศาสนานิกายมหายานไดเจริญเติบโตชัดเจนขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 6–7 จากปจจัยสอง
ประการ ไดแกปจจัยภายในอันเกิดจากความเห็นตางในขอธรรมในพุทธศาสนาเอง และปจจัยภาย
นอกจากการแขงขันกับศาสนาฮินดู ในราวพุทธศตวรรษที่ 15 ไดเกิดลัทธิใหมในบริเวณแควนเบ
งกอล คือลัทธิตันตระมีการสอนในเรื่องลี้ลับ มนตรา คาถา ไดผสมผสานกับพุทธมหายานกอเกิด
ปรัชญาแบบ “วชิรยาน” นําไปสูการนับถือพระพุทธเจาในแบบเทพโพธิสัตว 2 สวนพุทธศาสนา
นิกายเถรวาทนั้นก็เจริญควบคูกันมา ไปตั้งหลักแหลงอยางมั่นคงในลังกาตั้งแตครั้งพระเจาอโศกสง
พระธรรมฑูตไปเผยแพร มีความเจริญสูงสุดในชวงพุทธศตวรรษที่ 18 และสงอิทธิพลอยางมากตอ
การนับถือพระพุทธศาสนาในเอเชัยตะวันออกเฉียงใต
ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใตนั้นมีความสัมพันธกับอินเดียมาชานาน มีการติดตอ
คาขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันมาโดยตลอด มีการรับเอาปรัชญาทั้งพุทธและพราหมณเขามานับถือ
ผสมผสานกับปรัชญาของตนจนเกิดเปนวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณของตนเอง เกิดศาสนสถาน
ตางๆมากมาย สิ่งเหลานี้ไดรับการสนับสนุนจากชนชั้นผูนําหรือกษัตริย การเขามาของพุทธศาสนา
ในชวงแรกนั้นคงจะแทรกเขามาแบบผสานกลมกลืนกับความเชื่อเดิมที่มีอยูกอน แลวจึงขยายตัว
โดยผานชนชั้นนํากลายเปนความนิยมในวงกวางมากขึ้น ในชวงกอนพุทธศตวรรษที่ 18 มีการ
แขงขันกันอยางมากระหวางพุทธศาสนามหายานกับฮินดู แคภายหลังก็เสื่อมลงพรอมกับการเขามา
ของพุทธเถรวาทแบบลังกา และตั้งมั่นคงมาจนถึงปจจุบัน
หลังจากที่พระพุทธเจาไดทรงตรัสรูแลวก็โปรดเผยแผพระพุทธธรรมนั้น ปรากฏวามีผู
เลื่ อ มใสจํ า นวนมากใคร ที่ ข อบวช ทรงก็ ป ระธานบวชให เมื่ พ ระสาวกเป น ภิ ก ษุ ที่ มี ค วามรู
1

ผาสุข อินทราวุธ, เอกสารคําสอนวิชาพุทธศาสนาและปฏิมานวิทยา (กรุงเทพมหานคร
: ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร,ม.ป.ป.), 3–5.
2
ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฎิมาฝายมหายาน (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอักษรสมัย,
2543), 1–13.
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ความสามารถแลวก็สงออกประกาศศาสนาชวยงานของพระองค และทรงอนุญาติใหพระสาวก
ผูใหญเปนพระอุปชฌาได 3 การศึกษาพระพุทธศาสนาเรียกวา “สิกขา” ในสมัยพุทธกาลนั้นผูเขามา
อุปสมบทต องศึกษาในสามเรื่ อง คือ อธิศี ลสิกขา อธิจิตศึก ษา อธิปญญาสิกขา เรีย กรวมกั น วา
“ไตรสิกขา” โดยภิกษุนั้นจะศึกษาจากพระเถระผูใหญ ซึ่งจะสั่งสอนพระพุทธธรรมและวัตรปฏิบัติ
ตางๆ มีการศึกษาทั้งในทางคันธุระและวิปสสนาธุระ4 ในชวงแรกก็มีความเปนเอกภาพเพราะยังมี
พระพุทธองคคอยชี้แนะนําทางปกครองอยู แตภายหลังทรงปรินิพพานแลวก็ขาดความเปนเอกภาพ
เพราะมิไดมีพระสาวกใดเปนประมุขปกครองหมูสงฆอยางแทจริง แตอาศัยพระเถรผูใหญที่มีอายุ
พรรษาและมีความรอบรูมากปกครองดูแลกัน ทางปกรณฝายเถรวาทไดกลาววาหลังจากพุทธปรินิ
พานแลว ไดมีเถรวงศสืบตอกันมาสามสาย คือ สายพระอุบาลี สายพระอานนท สายพระอนุรุทธ แต
ไมสามารถรูไดวาทานปกครองกันอยางไร 5

แผนที่ 3 แสดงที่ตั้งเมืองตางๆ ในอินเดียและเอเชียอารคเนย
ที่มา : สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตรเอเชียอาคเนย ถึง พ.ศ.2000 (กรุงเทพฯ : สามลดา, 2549),
258.

3

สิริวัฒน คําวันสา,ประวัตพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, พิมพครั้งที่ 2
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสหธรรมิก, 2541),1–2.
4
ดนัย ปรีชาเพิม่ ประสิทธิ์, “การศึกษาพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนา : วิวัฒนหรือ
วิบัติ,” วารสารศิลปศาสตร 6, 1 (มกราคม – มิถุนายน 2549) : 250–257.
5
สิริวัฒน คําวันสา, ประวัตพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, 4–5.
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หลังจากพระพุทธศาสนาไดเผยแพรอยางมากในสมัยพระเจาอโศก พระพุทธศาสนาก็
เจริญเรื่อยมา แตเปนการจดจําและสั่งสอนกันในแบบมุขปาฐะ จนเมื่อพระพุทธศาสนาไดเขามา
เผยแพรในลังกา และไดมีการสังคายานาพระไตรปฎก ราว พ.ศ.433 มีการจารึกพุทธพจนและคัมภีร
เปนภาษาสิงหล ปรากฏหลักฐานเปนคัมภีรตางๆ เชน “คัมภีรอรรถกถา”, “คัมภีรมหาวงศ” ทําให
การศึกษามีความเปนระบบมากขึ้น ในขณะนั้นทางอินเดียเองยังไมมีคัมภีรที่ใชศึกษากันเปนระบบ
จนมาถึงชวงราว พ.ศ.956 พระพุทธโฆษาจารย จากอินเดียไดเดินทางไปศึกษาที่ลังกา แตง “คัมภีร
วิสุทธิมรรค” เพื่อเปนการทดสอบ กอนที่จะปริวรรตคัมภีรอรรถกถาเปนภาษามคธเพื่อเผยแพร
ตอไป 6
ในชวงพุทธศตวรรษที่ 8 ในอินเดียก็มีการพัฒนาการศึกษาจนถึงขั้นตั้งเปนมหาวิทยาลัย
ขึ้นหลายแหง ซึ่งสวนใหญเปนมหาวิทยาลัยฝายมหายาน เชน มหาวิทยาลัยนาลันทา, มหาวิทยาลัย
วิกรมศิลา, มหาวิทยาลัยชคัททละ, มหาวิทยาลัยโอทันตบุรี สวนทางเถรวาทนั้นไดแก
มหาวิทยาลัยวัลภี การศึกษาของทางฝายมหายานนั้นไดเพิ่มเติมการศึกษาในศาสตรอื่นๆ เขามา
ประกอบดวย เชน ปรัชญาศาสนา การแพทย ศิลปวิทยาตางๆ จึงทําใหไดรับความนิยมเปนอยางมาก
เจริญเติบโตเรื่อยมาจนเสื่อมสลายไปจากการเขามาของกองทัพอิสลามในถึงพุทธศตวรรที่ 17 7
การเผยแผพระพุทธศาสนาสูดินแดนประเทศไทย
การเขามาของพระพุทธศาสนาสูดินแดนประเทศไทยนั้น พบหลักฐานทางโบราณคดี
ตางๆ มาตั้งแตยุคทวารวดี มีการคนพบฐานเจดียและพระพุทธรูปหอยพระบาทในจังหวัดนครปฐม
แสดงให เ ห็น ว าพุ ทธศาสนาเข า มาในดิ น แดนแถบนี้ม าชานาน มี ก ารผสมกลมกลืน และนั บถื อ
รวมกับความเชื่อเดิมในทองถิ่นตางๆ และยังคงสืบตอมาจนถึงปจจุบัน
ชวงพุทธศตวรรษที่ 18 อาณาจักรสุโขทัยไดรับเอาพระพุทธศาสนาจากลังกาเขามา ทํา
ใหการศึกษาพระพุทธศาสนาเปนไปดวยดี มีการแบงคณะสงฆออกเปน 2 คณะ คือคระคามวาสีที่
สมาทานศึกษาคันธุระ และคณะอรัญวาสีที่สมาทานวิปสสนาธุระ จนถึงรัชพระมหาธรรมราชาลิไท
ทรงสนพระทัยในพระพุทธศาสนาเปนอยางมากทรงแตงคัมภีรเตภูมิกถา (ไตรภูมิ) โดยอางอิงจาก
คัมภีรอรรถกถาตางๆ และแพรหลายอยางมากในเวลาตอมา ในอาณาจักรลานา สมัยสมเด็จพระเจา
ติโลกราช ก็ไดทรงใหมีการสังคายนาพระไตรปฏกขึ้นในป พ.ศ.2020 ณ วัดมหาโพธาราม ซึ่งถือวา
6

ดนัย ปรีชาเพิม่ ประสิทธิ์, “การศึกษาพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนา : วิวัฒนหรือ
วิบัติ,” 257–258.
7
เรื่องเดียวกัน, 258–259.
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เปนการสังคายนาครั้งแรกในไทย หลังจากนั้นไดมีการแตงคัมภีรสําคัญๆ ไมนอยกวา 32 คัมภีร เชน
“คัมภีรมังคลัตถทีปนี”, “คัมภีรชินกาลมลีปกรณ”, “คัมภีรวิสุทธิมรรคทีปนี” เปนตน8 ขณะเดียวกัน
ทางอาณาจักรอยุธยาก็รับพุทธศาสนาจากลังกาเชนกัน ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ไดใหมี
การประชุมคณะสงฆแตง “คัมภีรมหาชาติคําหลวง” ขึ้นในป พ.ศ.2025 ถือเปนวรรณกรรมเรื่องแรก
ในสมัยอยุธยา 9

ภาพที่ 2 เจดียว ัดชางลอม เมืองศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ที่มา : ธิดา สารยา, เมืองศรีสัชนาลัย (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2537), 229.
ในสมัยอยุธยาคติความเชื่อเรื่องบุญฤทธิ์วิทยาคม อันไดแกเลขยันตมนตรคาถาสรรพ
วิทยาคุณตางๆ ไดขยายตัวอยางมาก มีพระสงฆที่มีความเกงกลาทางดานนี้และเปนที่เคารพนับถือ
กันมาก เนื่องจากบานเมืองตองทําสงครามตลอดเวลาจําตองหาเครื่องยึดเหนี่ยวในการสรางกําลังใจ
ทําใหระบบรากฐานจากพุทธไดรับเพิ่มเติมคติความเชื่อเชิงอิทธิปาฎิหาริยเขาไป เชน ปาฏิหารยของ
8

สิริวัฒน คําวันสา, ประวัตพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, 41–42.
9
เรื่องเดียวกัน, 46–47.
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พระธาตุ ความเชื่อเรื่องพระศรีอาริยเมไตรยแสดงบุญญานุภาพ บุญญาฤทธิ์ของพระโพธิสัตว มี
พิธีกรรมสวดมนต นั่งสมาธิในเชิงพลังอํานาจศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนมีการนําคติความเชื่อจากศาสนา
พราหมและไสยศาสตรเขามาผสมดวย10 การพระศาสนาเจริญรุงเรืองมาก มีการสรางพระบรมธาตุ
และวัดมากมายในอยุธยา มีการสงฑูตจากลังกาเขามาขอพระสงฆจากอยุธยาไปอุปสมบทพระสงฆ
ที่ลังกา เพื่อฟนฟูพระพุทธศาสนาที่ลังกาในสมัยพระเจาอยูหัวบรมโกศ11 พุทธศาสนายังคงเจริญใน
อยุธยาจวบจนกรุงศรีอยุธยาแตก และเจริญตอที่กรุงธนบุรีและกรุงเทพมหานครในเวลาตอมา
สมัยตนรัตนโกสินทร การศึกษาพระพุทธศาสนายังคงสืบตอมาจากสมัยสุโขทัยและ
อยุธยา สมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟาฯ ทรงอุปถัมภพระพุทธศาสนาเปนอยางมากเพื่อเปนศูนยรวมใจ
คนในชาติ ทรงโปรดฯใหมีการทําสังคายนาพระไตรปฎกในป พ.ศ.2331–2332 สื่อมาในงาน
วรรณกรมชิ้นสําคัญคือ “ไตรภูมิโลกวินิจฉัยกถา” และ “กฎหมายตราสามดวง” ซึ่งสะทอนแนวคิด
ในเรื่องกฎแหงกรรม 12 วัดยังเปนสถานที่สําคัญในการศึกษาพระพุทธรรมและเปนแหลงความรู
ตางๆ โดยผูเรียนจะจะอยูในรูปของเด็กวัดและสามเณร สวนการศึกษาของสงฆนั้นแบงการศึกษา
ออกเปน 3 ขั้น ไดแก ชั้นปรียญตรี เปรียญโท และเปรียญเอก แบงโดยความสามารถในการแปล
พระสูตร พระวินัย และพระปรมัตถ พอถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยก็ทรง
เปลี่ยนใหมีการสอบแบบหลักสูตร 9 ประโยค โดยใชคัมภระดับอรรถกถาและฎีกาในการศึกษา
แทนการใชพระไตรปฎก13 ทรงสงเสริมใหมีการปฏิบัติกรรมฐาน ทําใหวัดตางๆมีอาจารยสอน
กรรมฐานเกิดขึ้นมากมาย ในกรุงเทพมี 29 วัด ตามหัวเมืองมี 41 วัด ทรงตั้งสมเด็จพระสังฆราชที่มา
จากสายวิปสสนาธุระขึ้นมาดํารงตําแหนง ซึ่งปกติจะมาจากพระราชาคณะสายคันถธุระ แสดงให
เห็นวาทรงสนับสนุนการวิปสสนาอยางแทจริง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว เปน
สมัยที่มีการสรางและปฏิสังขรวัดตางๆ มากมาย ทรงสนับสนุนพระสงฆในทางปริยัติมากขึ้น เนน
10

สุภาพรรณ ณ บางชาง, พุทธธรรมที่เปนรากฐานสังคมไทยกอนสมัยสุโขทัยถึงกอน
เปลี่ยนแปลงการปกครอง (กรุงเทพมหานคร : โครงการเผยแพรผลงานวิจัย ฝายวิจยั จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2536), 64–66.
11
พงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เลม 2 , พิมพครั้งที่ 9 (กรุงเทพมหานคร : กอง
วรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, 2542), 121.
12
สุภาพรรณ ณ บางชาง, พุทธธรรมที่เปนรากฐานสังคมไทยกอนสมัยสุโขทัยถึงกอน
เปลี่ยนแปลงการปกครอง, 76–84.
13
ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์, “การศึกษาพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนา : วิวัฒนหรือ
วิบัติ,” 262-263.

30
ศีลธรรมพื้นฐาน คือ ศีลหาและกุศลบทสิบเพื่อนํามาปฏิบัติในชีวิตจริง14 ในสมัยนี้ยังไดเกิดการ
เปลี่ยนแปลงโลกทัศนและชีวทัศนของคนไทยที่แตกตางไปจากเดิม อันเนื่องมาจากอิทธิพลจาก
ตะวันตก แสดงออกมาในแนวคิดของสงฆคณะธรรมยุติกนิกาย โดยมีพระวชิรญาณภิกขุเปนผูนํา
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงจัดระบบการศึกษาใหมถึงขั้นมี
การตั้งมหาวิทยาลัยสงฆขึ้น โดยโปรดเกลาใหยายการสอนพระปริยัติธรรมที่หนาวัดพระศรีรัตน
มหาธาตุออกไปตั้งเปนมหาธาตุวิทยาลัย ในป พ.ศ.2432 ณ วัดมหาธาตุ ตอมาไดเปลี่ยนเปน “มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ในป พ.ศ.2439 ซึ่งกอนหนานั้นในป พ.ศ.2436 ไดมีการตั้ง “มหามงกุฎ
ราชวิทยาลัย” ที่วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อเปนอนุสรณแดสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวอยูกอนแลว
ทรงมีพระราชประสงคใหสถาบันทั้งสองแหงเปนมหาวิทยาลัยแบบตะวันตก ในชวงตนยังคงมิไดมี
หลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัย จนเมื่อ พ.ศ.2489–2490 ก็จึงไดมีการจัดหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย
ขึ้น15
การปกครองคณะสงฆเกิดการเปลี่ยนแปลงของสงฆครั้งใหญขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองคณะสงฆ ร.ศ.121
(พ.ศ.2445) มีการจัดรูปแบบการปกครองใหเปนแบบแผนใหสอดคลองกับการปกครองของพระ
ราชอาณาจักร มีการแบงสงฆออกเปน ธรรมยุติกนิกายและมหานิกาย มีระบบสมณศักดิ์จัดลําดับ
พระสงฆคลายกับยศในทางระบบราชการ มีการกําหนดชั้นและประเภทของวัดเปนพระอาราม
หลวง พระอารามราษฎร และสํานักสงฆ 16 หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยรัฐบาล
จอมพล ป.พิ บูล สงคราม ก็ ไ ด มี ก ารออกพระราชบั ญ ญัติ ค ณะสงฆ พ.ศ.2484 ก็ ไ ดมี ก ารจั ด การ
ปกครองสงฆ ใ นรู ป แบบแนวประชาธิ ป ไตย โดยมี ก ารแต ง ตั้ ง สมเด็ จ พระสั ง ฆราชโดย
พระมหากษัตริย มีการยุบเลิกมหาเถรสมาคม แบงการปกครองออกเปนองค 3 สวน ไดแก สังฆสภา
สั ง ฆมนตรี และคณะวิ นั ย ธร ต อ มาในสมั ย รั ฐ บาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรั ช ต ได ม รการออก
พระราชบัญญัติคณะสงฆ 2505 ไดมีการยกเลิกองคกรทั้งสาม หันกลับมาใชระบบมหาเถรสมาคม
โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเปนประธาน โดยมีพระระดับสมเด็จพระราชาคณะทุกรูปเปนกรรมการ17
14

สุภาพรรณ ณ บางชาง, พุทธธรรมที่เปนรากฐานสังคมไทยกอนสมัยสุโขทัยถึงกอน
เปลี่ยนแปลงการปกครอง, 90–102.
15
สิริวัฒน คําวันสา, ประวัตพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, 89.
16
พิพัฒ พสุธารชาติ, รัฐกับศาสนา, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพศยาม,
2549), 303.
17
เรื่องเดียวกัน, 286–287.

31
การเรียนรูพระพุทธศาสนาในปจจุบันแบงกวางๆ ไดแก การจัดโดยภาครัฐ การจัดโดย
พระ วัด และประชาชน ปจจุบันมีสํานักครูอาจารยที่ตีความคําสั่งสอนของพระพุทธเจาแตกตางกัน
ออกไป และเผยแพรอยูหลายแนวทาง โดยมีจุดเนนตางกันในเรื่องศีล สมาธิ และปญญา ซึ่งเปน
พื้นฐานของพุทธศาสนาฝายเถรวาทในประเทศไทย18 แยกไดเปน สํานักที่เนนทางศีล สํานักที่เนน
ทางสมาธิ สํานักที่เนนทางปญญา
การเผยแผของพระพุทธศาสนาในอีสาน
การเขามาของพระพุทธศาสนาสูดินแดนอีสานนั้นมีมาชานาน ในยุคเริ่มแรกนั้นอาจมา
พรอมกับการติดตอสัมพันธกับทางเศรษฐกิจสังคมกับอินเดียโดยสงผานมาเปนทอดๆ และอาจเพียง
รูจักพุทธศาสนาแตยังไมไดนํามาปรับใชเพราะความเชื่อดังเดิมอยูกอนแลว ตอมาเมื่อบานเมืองมี
ขนาดใหญโตขึ้นก็รับเอาวัฒนธรรมจากภายนอกมามากขึ้น พระพุทธศาสนาจากภายนอกขณะนั้นก็
มีความเจริญรุงเรืองอยูมาก ไดถูกใชเปนเครื่องหมายแหงความเจริญและความเปนอาริยะมีการนับ
ถือกันอยางแพรหลาย หลักธรรมทางพุทธจึงถูกปรับใชผสมผสานกับความเชื่อเดิมโดยผานชน
ชั้น นํา หรื อ ชนชั้ น ปกครอง การประนีป ระนอมอาจทําโดยการนั บถือความเชื่อเกา และใหมไ ป
พรอมๆ กัน ความเชื่อและพิธีกรรมแบบเดิมๆ ก็ยังคงมีอยู เพราะวิถีชีวิตแบบพึ่งพาธรรมชาติซึ่งเอา
แนเอานอนไมไดจึงตองอาศัยพลังอํานาจของสิ่งที่เหนือมนุษย ความเชื่อเดิมจึงเปนหลักในการสราง
ความสัมพันธของคนกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ สวนคําสอนทางพุทธศาสนาที่เขามาใหมก็เปน
หลักมาตรฐานของสังคมโดยรวมในหลักการปฎิบัติทางจริยธรรมในการอยูรวมกันของคนกับคน
รวมถึงการใชเปนมาตรฐานในการสัมพันธกับชุมชนบานเมืองอื่นๆ ซึ่งมีความแตกตางกันในความ
เชื่อและคานิยมพื้นฐาน
หลักฐานการเขามาของพุทธศาสนาสูอีสานนั้นไมแนชัดวาเขามาเมื่อใด แตอาจคาดได
วาคงรับเขามาในเวลาใกลเคียงกับพื้นที่อื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตเพราะดินแดนแหงนี้มีความ
เคลื่อนไหวติดตอสัมพันธกันตลอดเวลา หลักฐานที่เปนรูปธรรมมากที่สุดนั้นปรากฎในรูปแบบ
งานศิลปกรรมรวมสมัยกับวัฒนธรรมของทวารวดี
อีสานพบหลักฐานทางโบราณคดี เสมาสลักหินรูปชาดก ซึ่งรวมสมัยกับทวารวดี แสดง
ถึงการเขามาของพุทธศาสนาในดินแดนนี้ราวพุทธศตวรรษที่ 12–16 กอนหนานี้ก็อาจคงจะมีการ
เผยแพร เ ข า มาบ า งแล ว เสมาหิ น นี้ เ ป น การแสดงให เ ห็ น ถึ ง การเชื่ อ มโยงกั บ ความเชื่ อ เดิ ม ใน
18

ทวี ปุณฑริกวิวัฒน, “การตรัสรูอยางเฉียบพลัน ในบริบทเถรวาท กรณีศึกษาหลวงพอ
เทียน จิตตสุโภ,” วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 21–22, 3 (2544–2545) : 45–54.

32
วั ฒ นธรรมหิ น ตั้ ง ซึ่ ง เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การนั บ ถื อ บรรพบุ รุ ษ ภายหลั ง จึ ง กลายเป น ของเนื่ อ งใน
พระพุทธศาสนาไป เสมาหินมีความศักดิ์สิทธิในตัวเอง มีความหมายแทนการสรางพระเจดีย เปน
หลักเขตแสดงถึงบริเวณศักดิ์สิทธิ 19 พระพุทธศาสนาที่เขามาคงมีปะปนกันทั้งแบบเถรวาทและ
มหายาน มีการพบพระพุทธรูปตางๆ มากมาย ซึ่งสงผานมาทางอาณาจักรทวารวดีในลุมน้ําภาค
กลาง
จนถึงสมัยขอมเรืองอํานาจก็มีการนําพุทธศาสนามหายานแบบวชิระยานเขามาดวย ดัง
เห็นไดจากสถาปตยกรรมและปฏิมากรรมรูปพระโพธิสัตวตางๆ โดยเฉพาะในสมัยพระเจาชัยวรมัน
ที่ 7 ที่เจริญอยางมากในตอนใตของอีสาน

ภาพที่ 3 พระพุทธรูปปางนาคปก แสดงอิทธิพลลัทธิมหายานในอีสาน
ที่มา : ธิดา สารยา, เมืองประวัติศาสตร พิมาย เขาพระวิหาร เมืองอุบล เมืองศรีสัชนาลัย (กรุงเทพฯ :
เมืองโบราณ, 2538), 44.
หลังจากพุทธศตวรรษที่ 18 พุทธเถรวาทแบบลังกาก็มีบทบาทมากขึ้น มีการนับถือกัน
แพรหลายในอาณาจักรใหญๆ ทั้งสุโขทัย อยุธยา ลานนา ลานชาง และเขมร อีสานเองก็คงรับเอาเขา
มาดวย มีคติการสรางพระธาตุ เกิดการสรางเจดียตางๆมากมาย อีสานตอนบนมีความเกี่ยวเนื่องกับ
ราชสํานักลาวลานชางมากขึ้น เกิดการถายทอดรูปแบบศิลปกรรมจากลาวมาสูอีสาน เห็นไดจาก
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ศรีศักร วัลลิโภดม, แองอารธรรมอีสาน, พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
มติชน, 2546), 346–348.

33
ลักษณะพระธาตุทรงเหลี่ยมลักษณะตางๆ ทั้งทรงฐานเตี้ยแบบพระธาตุศรีสองรัก และแบบฐานสูง
แบบพระธาตุพนม ความเชื่อแบบไตรภูมิแบบพุทธถูกนํามาเผยแพร ผสมกับความเชื่อเดิมในเรื่องผี
แถนผีบรรพบุรุษ

ภาพที่ 4 พระธาตุพนม พระธาตุศูนยรวมจิตใจของชาวสองฝงโขง
ที่มา : ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม, ผูรวบรวม, พระธาตุพนม (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2518), 8.
การเขามาของพุทธศาสนานั้นมีความเกี่ยวเนื่องกับทางการเมือง โดยการนํามาของชน
ชั้นปกครองในการสรางความชอบธรรมของระบบชนชั้น จึงเกิดการผสมผสานระหวางพุทธศาสนา
กับความเชื่อเดิม ในชวงแรกคงใชแคคําสอนในทางจริยธรรม ความเชื่อเรื่องบุญกรรม แตไมเขาไป
ยุงเกี่ยวกับพิธีกรรมที่มีอยูเดิม ความเชื่อผียังคงเปนแกนกลางอยูกอน ภายหลังมีคติการบวชเขาไป
จึงมีการสรางวัดเพิ่มมากขึ้นในชวงตนของพุทธศตวรรษที่ 24 กิจกรรมทางพุทธเริ่มผสมผสานกับ
พิธี พิธีกรรมทางพุทธมีพิธีกรรมทางผีปนอยูดวย
คนอีสานในสวนใหญเปนคนที่มีเชื้อสายผูกพันกับลาวลุมน้ําโขงอพยพเขามาตั้งถิ่นฐาน
ในอีสานตั้งชุมชนขึ้นมาใหมมากมาย ดังนั้นความเชื่อพุทธของคนอีสานอาจจําแนกที่มาไดสองแบบ
คือ ความเชื่อเดิมที่ถายทอดกันมาผานฮีตสิบสองมาแตครั้งอิทธิพลอาณาจักรลานชาง กับการรับ
พุทธเขามาอีกครั้งในชวงหลังจากที่อพยพเขามาตั้งถิ่นฐานเปนหลักแหลงแลว ซึ่งมาในรูปแบบ

34
การศึกษาพระพุทธศาสนาจากกรุงเทพฯ ในตัวเมืองใหญนั้นพุทธศาสนาคงฝงแนนอยูแลว แตใน
ชุมชนที่หางไกลนั้นยังไมมีวัดหรือพระความเชื่อทางผีจึงมีความเดนชัดมากกวา
หลั งจากเหตุ การณก บฏเจาอนุวงศ ในป พ.ศ.2368 ได เ กิดการเปลี่ยนแปลงการ
พระพุทธศาสนาในหัวเมืองอีสานหลายประการ จากเดิมพระสงฆในหัวเมืองเหลานี้จะเดินทางไป
เรียนพระพุทธศาสนาที่เวียงจันทน จะเดินทางมาศึกษาที่กรุงเทพมหานครแทน ดยเฉพาะกลุมอีสาน
ใตเมืองอุบลราชธานีและเมืองใกลเคียง หลานี้เขามาศึกษาเลาเรียนทั้งในสํานักวัดมหานิกายและมี
บางส ว นหนึ่ ง ได แ ปลงบวชในคณะธรรมยุ ติ ก นิ ก าย ซึ่ ง ป น จุ ด เปลี่ ย นสํ า คั ญ ในการรั บ
พระพุทธศาสนาจากสวนกลาง ในชวงตนเปนการเดินทางมาศึกษาเพียงชวงระยะเวลาหนึ่ง แลว
มั ก จะเดิ น ทางกลับ ภู มิ ลํ า เนาของตน การระบบจั ด การศึ ก ษาพระปริยั ติ ธ รรมและวัต รปฏิบั ติ ที่
เครงครัดจากกรุงเทพมหานคร เขามาสูอีสานโดยมีศูนยกลางที่จังหวัดอุบลราชธานี พระสงฆเหลานี้
ไดรับการยกยองจากคนในทองถิ่นเปนอยางมาก จึงนิยมสงบุตรหลานเขามาบวชเรียนในสํานัก
ตางๆ ชน วัดปานอยวัดทุงศรีเมือง วัดสุปฏนาราม ซึ่งเปนกําลังสําคัญในการเผยแพรพุทธศาสนาใน
อีสานในเวลาตอมา 20
หลังจากการเปลี่ยนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของอีสาน ระบบการปกครอง
คณะสงฆก็ไดถูกรวมศูนยกับกรุงเทพมหานคร เชื่อมโยงผานพระสงฆที่ที่เขามาศึกษาในสวนกลาง
โดยเฉพาะกลุมคณะธรรมยุติกนิกายซึ่งถือวามีบทบาทสําคัญในการวางรากฐานพระพุทธศาสนาใน
อีสานเปนอยางมาก เหตุเพราะมีความสัมพันธใกลชิดกับคณะธรรมยุตในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไดรบั
การสนั บสนุน จากพระบาทสมเด็จ พระจอมเกลา เจาอยู หัว ซึ่ง ทรงเป น พระบิดรผู กอตั้ง นิก ายนี้
วัดสายธรรมยุติกนิกายที่ถูกสรางขึ้นในอีสานวัดแรกคือ วัดสุปฏนาราม และมีวัดอื่นๆตามมาอีก
หลายวั ด ศูน ยกลางสงฆธรรมยุ ติ ในมณฑลอีสานตอนใตจึ งอยูที่ เ มืองอุบลราชธานี ดา นอี สาน
ตอนบนนั้นในชวงตนไมคอยมีพระสงฆเขาไปศึกษาในกรุงเทพมหานคร แตภายหลังก็มีความ
ใกล ชิด มากขึ้ น มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะธรรมยุติ ก นิ ก ายขึ้น โดยมีวั ด โพธิ สมภารในเมื องอุ ด รธานี เ ป น
ศูนยกลาง สวนอีสานตอนกลางนั้นมีศูนยกลางอยูที่วัดสุธิจินดาที่เมืองนครราชสีมา ถือไดวาในชวง
ป พ.ศ. 2394–2476 พระสงฆสายธรรมยุตมีบทบาทอยางมากในการพระพุทธศาสนาในอีสาน21

20

กิติรัตน สีหบัณฑ, “พระสงฆอีสานเขากรุงเทพฯ สมัยแรกๆ,” วารสารศิลปวัฒนธรรม
13, 9 (กรกฎาคม 2535) : 112–119.
21
กิติรัตน สีหบัณฑ, “ธรรมยุติกนิกายในภาคอีสาน (2394-2476),” วารสาร
ศิลปวัฒนธรรม 12, 10 (สิงหาคม 2534) : 97–104.

35
การปฏิบัติธรรมของพระสงฆฝายวิปสสนาธุระนั้นถือเปนเอกลักษณสําคัญประการหนึ่ง
ของการพระพุทธศาสนาในอีสาน มีบูรพาจารยผูบุกเบิกคือ พระอุบาลีคุณูมาจารย (จันทร สิริจันโท)
แหงวัดบรมนิวาส ทานเปนพระมหาเถระที่มีชื่อเสียงทางดานการเทศนาและแสดงธรรม ทานมี
ลูก ศิษ ยองคสําคั ญสองรู ปคือ สมเด็จพระมหาวีรวงศ (อว น ติสโส) ซึ่งมี ความสามารถทางการ
ปกครอง การศึ ก ษา เป น สมเด็ จ พระราชาคณะรู ป แรกที่ ม าจากอี ส าน ส ว นศิ ษ ย อี ก รู ป หนึ่ ง คื อ
พระอาจารยเสาร กันตสีโล ซึ่งมีอุปนิสัยใฝในทางวิปสสนาธุระ ในเวลาตอมาพระอาจารยเสารไดมี
ลูกศิษยสําคัญนั่นคือ พระอาจารยมั่น ภูริทัตโต ซึ่งไดรับการยกยองวาเปนพระอาจารยใหญตนแบบ
ในการปฏิบัติธรรมสาย “พุทโธ” มาจนถึงปจจุบัน22

ภาพที่ 5 พระอาจารยมั่น ภูริทัตโต พระอริยะสงฆสายปฏิบัติที่สําคัญของอีสาน
ที่มา : กมล บาครู, บูรพาจารย (กรุงเทพฯ : มติชน, 2550), 5.

22

วิริยา ชินวรรโณ และคนอืน่ ๆ, สมาธิในพระไตรปฏก วิวัฒนาการการตีความคําสอน
เรื่องสมาธิในพระพุทธศาสนาฝายเถรวาทในประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543), 90.

36
แนวคําสอนของพระสายอีสานใหความสําคัญกับการรักษาธุดงควัตร และการเจริญสติ
เนนหนักทางดานการปฏิบัติกรรมฐาน นิยมเขาหาความวิเวกของธรรมชาติ มีเสนาสนะที่พักแบบวัด
ปา เพื่อแสวงหาโพธิญาณเพื่อบรรลุวามเปนพระอรหันต 23
แนวการทําสมาธิ คือ การกําหนดสติทําใหเกิดจิตวางแลวพิจารณาจิตดวยไตรลักษณ
วิธีทําสมาธิในชวงตนใชหลักภาวนา “พุทโธ” เปนคําบริกรรมภาวนาอนุสติ เพื่อใหจิตสงบลงใน
ระดับ “อุปจารสมาธิ” เมื่อบริกรรมอยางตอเนื่องลมหายใจจะแผวลง เกิดความสวางในจิต ให
กําหนดรูลมหายใจอยางเดียว รูเฉยๆ รวมสติกําหนดรูลมหายใจตลอดเวลา สติสัมปชัญญะจะมีกําลัง
กลาขึ้น และสามารถควบคุมสติใหอยูในความสงบได หากจิตไมเขาไปยึดอาจเกิดภาพนิมิตรตางๆ
ไดซึ่งเปนภาพที่จิตปรุงแตงขึ้น หากมีภาพนิมิตรก็ใหประคองจิตไวโดยไมตองสนใจเหตุการณ การ
ประคองจิตทําใหเรามีสติสัมปชัญญะที่ดีขึ้น และจะทําใหจิตสงบไปสูชั้นที่เรียกวา “อัปปนาสมาธิ”
เปนจิตที่นิ่งปราศจากความนึกคิด จิตอยูในจิต จิตของผูภาวนาจะติตอยูในอาการทรงตัวของจิต และ
พั ฒ นาจนเกิ ด เป น ฌานจิ ต มี พ ลั ง ในการกํ า หนดรู ใ นขนาดเล็ ก ใหญ ต า งๆ กั น ได เห็ น ความ
เปลี่ยนแปลงไมจีรังยั่งยืน ถาจิตยอมรับวาสิ่งเหลานี้ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา สภาพจิตตอนนี้ก็
จะกาวขึ้นสูภูมิวิปสสนา 24
พระพุทธศาสนาในชวงรัฐไทย ชุมชนชนบทในภาคอีสานนั้นมีวัดประจําหมูบานแตวา
มีพระสงฆจํานวนไมมาก บางวัดไมมีพระสงฆจําวัดอยูเลย แมวาจะมีคติวา ผูชายหากอายุครบ 20 ป
ก็ควรบวชใหพอแมตามพระเพณีเพื่อพอแมจะไดขึ้นสวรรค แตในทางปฏิบัตินั้นมีจํานวนนอยที่
บวช เหตุเพราะความขัดสนตองหารายไดมาเลี้ยงดูครอบครัว บางคนก็มีเวลาบวชนอยจะบวชเพียง
ระยะเวลาสั้นๆ พอเปนประเพณี บางแหงหางไกลมากทําใหขาดโอกาสในการที่พระจะไดศึกษา
พระธรรมตามระบบสงฆ จึงทําใหพระที่มีพรรษามากจึงมีจํานวนนอย บางพื้นที่มีความแหงแลง
ขัดสนมากทําใหไมมีกําลังพอจะสนับสนุนอุปการะพระได บางหมูบานใชวิธีผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน
กันนําอาหารและขาวของที่จําเปนไปถวายเพื่อแบงเบาภาระกัน วัดยังมีบทบาทในการเปนศูนยรวม
จิตใจและการจัดงานตามประเพณีตางๆ 25 มาถึงปจจุบัน

23

เรื่องเดียวกัน, 193.
24
เรื่องเดียวกัน, 233–243.
25
สุเทพ สุนทรเภสัช, หมูบานอีสาน ยุค สงครามเย็น, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพมติชน, 2548), 86–94.

37
2 ฮีตสิบสองคลองสิบสี่
คําวา “ฮีต” เปนภาษาไทยอีสาน หมายถึงจารีตประเพณีที่ปฏิบัติสืบตอกันมาเปน
เวลานาน ซึ่งจะตองปฏิบัติเหมือนกันตั้งแตประชาชนธรรมดาจนถึงพระมหากษัตริย เมื่อถึงวาระใน
แตละเดือนจะตองประกอบพิธีกรรมตามฮีตมีทั้งหมด 12 ฮีต เรียกวา “ฮีตสิบสอง” เปนแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อใหเกิดบุญกุศล ความอุดมสมบูรณและผาสุกโดยสวนรวม26 เปนการผสมผสานระหวาง
แนวคิด พุทธ และผี กอนหนาที่พระพุทธศาสนาเขามาในดินแดนอีสาน คนที่นี่เคยมีการนับถือ ผีมา
ก อ น มี พิ ธี ก รรมในการติ ด ต อ กั บ ผี เ หล า นั้ น เมื่ อ พุ ท ธศาสนาเข า มาความเชื่ อ ดั้ ง เดิ ม ได มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปบาง มีการผสมผสานพิธีกรรมของพุทธและผีเขาดวยกัน โดยเฉพาะเรื่องการทําบุญ
โดยมีพระสงฆเขามาเกี่ยวเกี่ยวของอยูดวย27
คําวา “คลอง” (สําเนียงอีสานออกเปน “คอง”) หมายถึง ทาง แนวทาง คลองธรรม
หมายถึงแนวทางที่ดีที่นักปราชญบรรพบุรุษชาวอีสานวางไวทั้งหมด 14 ประการ เรียกวา “คลองสิบ
สี่” มีสองแนว คือ สําหรับบุคคลทั่วไปและสําหรับชนชั้นปกครอง28
ฮีตคองจึงเปนวิถีการดําเนินชีวิตของชาวอีสาน ที่สืบตอกันมา แมกิจกรรมและพิธีกรรม
บางอยางจะเบาบางลงไปบาง แตโดยภาพรวมก็ยังคงเปนความเชื่อพื้นฐานที่คงอยูกับชาวอีสาน
ตราบจนถึงปจจุบัน ประเพณีฮีตสิบสอง ประกอบดวยงานประจําเดือนตางๆ ไดแก
ฮีตที่ 1 บุญเขากรรม
บุญเขากรรม เปนงานบุญที่เกี่ยวกับพระสงฆโดยตรง การเขากรรมเปนเปนการปรับ
อาบั ติ สั ง ฆาทิ เ สสของพระสงฆ โดยการประพฤติ วุ ฎ ฐานเพื่ อ ออกจากอาบั ติ ที่ ก ระทํ า โดยการ
ประพฤติ “มานัตต” เปนการจํากัดบริเวณอยูในขอบเขตที่แยกตัวออกจากคณะสงฆปกติ อยูใน
สถานที่เงียบตามลําพังเพื่อชําระจิตใจ นับวันโดยคิดเปนราตรีจํานวน 6 ราตรี หากอาบัตินั้นถูก
ปกปดมากอนจะตองอยู “ปริวาส” ชดเชยกอนตามจํานวนวันที่ปกปดนั้นกอนถึงจะประพฤติมานัตต
ได การอยูกรรมนั้นจะตองมีพระสงฆ 4 รูปเปนผูควบคุมและรับรูการอยูกรรมนั้น เมื่ออยูครบ

26

สําลี รักสุทธ, ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ประเพณีของดีอีสาน (กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพพัฒนาศึกษา, ม.ป.ป.), 9.
27
เรื่องเดียวกัน, 120.
28
เรื่องเดียวกัน, 123–124.

38
กําหนดจะใหพระสงฆ 20 รูปสวดระงับอาบัติคือ “อัพภาน” ถึงจะพนจากอาบัตินั้น และเปนพระที่
บริสุทธิ์ตามเดิม ชาวอีสานโบราณเชื่อวา พระที่ไดอยูกรรมแลวจะเปนพระที่มีความบริสุทธิพรอมที่
จะปฎิบัติธรรมใหไดมรรคผลตอไป คนอีสานเชื่อวาการสนับสนุนพระใหประพฤติธรรมตอไปไดก็
จะไดบุญกุศลอยางมาก ซึ่งจะมีการทําบุญถวายจตุปจจัยตางๆ มีการตักบาตร ถวายภัตราหาร และฟง
ธรรม ตลอดชวงการอยูกรรมของพระสงฆนั้น
ฮีตที่ 2 บุญคูนลาน
บุญคูนลาน (ไปเอาหลัว หรือบุญขวัญขาว) ขางขึ้นหรือขางแรมก็ได เปนประเพณีนี้ชาว
อีสานถือปฏิบัติเครงครัดมาก เกิดจากการที่ชาวบานตองไปเอาฟนเพื่อมาเตรียมไวใชตลอดทั้งป ซึ่ง
เดื อ นยี่ เ ป น เดื อ นที่ เ ก็ บ เกี่ ย วข า วในนาเสร็ จ ก็ จ ะทํ า การไปเก็ บ ฟ น เพื่ อ ไม ใ ห เ สี ย เวลาโดยเปล า
ประโยชน เมื่อกําหนดวันแลวจะบอกกลาวญาติใหมาทําบุญรวมกันตอนเย็น นิมนตพระสงฆมา
เจริญพระพุทธมนต มีเทศน 1 กัณฑ กลางคืนมีมหรสพถึงรุงสวาง เมื่อสวางจะมีการตักบาตร แลว
พระสงฆจะประพรมน้ําพระพุทธมนต แลวเจาของนาจะนําน้ําพระพุทธมนตไปรดขาวในนา เพื่อ
ไม ใ ห มี สั ตว ม ารบกวน หลั ง จากนั้ น ทํา บุ ญอุ ทิ ศ ส ว นกุศ ล และทํา พิ ธีสู ข วั ญเล า จั ด พานบายศรี
ผูสูงอายุที่เปนคนทําพิธีกลาวคําอวยพร ชาวบานจัดเลี้ยงอาหารกัน และเริ่มพิธีบุญคูนลานอีกครั้งใน
ปถัดไป
ฮีตที่ 3 บุญขาวจี่
บุญขาวจี่ ปลายเดือนสาม ขาวจี่ คือ ขาวเหนียวปน แลวนําไปจี่ใหสุก เมื่อชาวนาหมด
หนานาก็จะรวมกันทําบุญขาวจี่ถวายพระสงฆ เมื่อทางวัดและบานกําหนดวันก็จะเตรียมฟนและไม
ไปรวมที่วัด จุดไฟกองใหญ ปนขาวเหนียวโรยเกลือกะใหครบจํานวนคน เอาขาวเหนียวเสียบไมปง
ไฟ พอจวนจะสุกใหนําไปทาไขและปงตอจนไขเหลือง เอาน้ําตาลออยยัดไส เสร็จแลวจัดอาหาร
และขาวจี่มารวมกัน นิมนตพระและเณร ถวายคําบูชา ถวายอาหารและของแกพระ ฟงอนุโมทนา
พระเทศกฉลองขาวจี่และเทศกหนังสือผูกตางๆ ถึงค่ํา
ฮีตที่ 4 บุญผะเหวด
บุญผะเหวด บุญเทศมหาชาติ ตกลงวัน หาปจจัยไทยทาน ทําขนมขาวตมเตรียมไวเลี้ยง
แขกและถวายพระ ทางวัดจะแบงหนังสือออกเปนกัณฑใหพระเณรและพระวัดอื่นมาเทศกรวมกัน
ชาวบานจะมารวมกันหลายหมูบานทําใหที่พักภายในวัดไมพอ จึงตองสรางตูบ (ที่พักชั่วคราว) ไว
ในบริเวณวัด และหนุมสาวชวยกันตกแตงศาลา โรงธรรมดวยดอกไมพวงมาลัยและธง ผูหญิงทํา
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หมาก เมี่ยง รอยดอกไม เทียน ธูป ขึงสายสิญจน ตั้งหมอน้ํามนต ขันหมาก ตั้งธรรมาสน มีดอกจอก
และใบบัวในโองน้ํา ธงใหญปกรอบโรงธรรมแปดผืนเพื่อปองกันพญามาร ตกแตงภาพเขียนเรื่อง
เวสสันดรชาดก ปลูกหออุปคุตไวทางตะวันออกของโรงธรรม พอบายสามชาวบานจะมารวมตัวกัน
และจัดขบวนแหพระอุปคุต แตงตัวสมมติเลียนแบบเวสสันดรชาดกตอนเชิญพระเวสสันดรเขาเมือง
มีการเทศนสังกาดและเทศนมหาชาติ
ฮีตที่ 5 บุญสงกรานต
บุญสงกรานต บายสองโมง ชาวบานจะสรางหอสรงบรรจุพระพุทธรูป ชาวบานและ
พระสงฆมารวมตัวกัน เก็บดอกไมจากปาที่รวมกันไวที่หอสรง กลางคืนทางวัดจะตีกลองใหคนมา
รวมกัน หนุมสาวแจกหมากพลูบุหรี่แกพระสงฆ และมีการเลนเสือกินหมู คลายหมากฮอสเฉพาะ
พระสงฆและผูสูงอายุ และมีการสาดน้ํากัน โดยชาวอีสานถือวาเปนกิริยาของพญานาคที่เลนน้ําใน
สระอโนดาต จึงไมมีการโกรธกัน และยังมีการกอกองทรายอีกดวย
ฮีตที่ 6 บุญบั้งไฟ
บุญบั้งไฟ ประเพณีนี้ทําเพื่อบูชาอารักษมเหศักดิ์หลักเมือง ทําพิธีขอฝน ชาวบานจะซื้อ
ดินประสิวไปมอบใหวัดและคนในหมูบานเพื่อทําบั้งไฟ เมื่อถึงวันบุญเจาบานตกลองรวมคนแห
บั้งไฟ หญิงสาวตองไปกันทุกคน จะถือวาเปนเคราะหราย ไปรวมตัวกันที่วัด มีการบวชนาคในวัน
เดียวกันดวย เสร็จแลวแหบั้งไฟออก แบงขบวนบั้งไฟเปน 3 ชั้น ชนชั้นสูง ชนชั้นกลาง และชนชั้น
ต่ํา ระหวางทางขบวนจะมีการรองรําทําเพลงเกี่ยวกับอวัยวะเพศ และทําพิธีฮดสรง (ประเพณีรดน้ํา
พระภิกษุขึ้นเปนสมเด็จหรือซา และครูพื้นเมืองชาวอีสาน)
ฮีตที่ 7 บุญซําฮะ
บุ ญ ซํ า ฮะ คื อ การชํ า ระล า งสิ่ ง ที่ ทํ า ให เ กิ ด ความเดื อ ดร อ นแก บ า นเมื อ ง เพื่ อ ที่ จ ะให
บานเมืองอยูเย็นเปนสุข โดยการตั้งปะรํากลางบาน กรวดทรายและไมไผแปดหลักมาตั้ง นิมนต
พระสงฆมาเจริญพุทธมนตตอนเย็น รุงขึ้นตักบาตรประพรมน้ํามนต ตอกหลักแปดหลักไวทิศทั้ง
แปด เอาสายสิญจนผูกรอบวง เพื่อปองกันเสนียดจัญไร ถาสงสัยวาชะตาบานเมืองจะขาด ใหถอน
หลักบานกอนแลวจึงตอกหลักเมืองเขาไป
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ฮีตที่ 8 บุญเขาพรรษา
บุญเขาพรรษา คฤหัสนผูศรัทธาจะจัดเครื่องคาวหวานไปถวายพระ หรือเครื่องใชก็ได
เพื่อที่จะไดอานิสงสตาทิพยในอนาคต จะมีการหลอมเทียนและหลอเปนแทง และประกวดกัน โดย
จะจัดพิธีแหเ ทียน ชาวบ านจัดของไปถวายพระ ฟงธรรมเทศนา ถวายผาอาบน้ําฝนแกพระ จัด
ราษฎรชายหญิงเขาโบสถรองสรภัญญะ และมีการรองสรภัญญะแขงกันดวย
ฮีตที่ 9 บุญขาวประดับดิน
บุญขาวประดับดิน เปนประเพณีที่ทําขึ้นเพื่ออุทิศแกเปรต ขาวประดับดิน ไดแก ขาว
ของหวาน หมากพลู บุหรี่ หอดวยใบตอง แลวนําไปวางหรือหอยตามตนไม หรือวางไวตามพื้นดิน
เมื่อถึงวันพิธี เตรียมอาหารคาวหวาน แบงเปนสี่สวน สําหรับครอบครัว ญาติพี่นอง ผูที่ตายแลว และ
ถวายพระสงฆ สําหรับอาหารที่จะใหเปรตนั้นจะหอแลวเอาไปวางตามพื้นดินในเวลาประมาณตี 4
เพราะเปนชวงเวลาที่เปรตอยูในโลกมนุษย แลวทําพิธีอุทิศสวนกุศล หลังจากนั้นชาวบานก็จะตัก
บาตรและสมาทานศีลและฟงเทศน
ฮีตที่ 10 บุญขาวสาก
บุญขาวสาก กอนวันบุญ ชาวบานจะเตรียมขาวเมาพอง (ขาวตอก) และอาหารคาวหวาน
ไวทําบุญ และเอาอาหารไปสงญาติพี่นอง ผลัดกันไปสง ของที่ไปสงเรียกวา ของตอน และประเพณี
สงของ เรียกวา สงขาวสาก วันบุญชาวบานจะไปทําบุญตักบาตรอยางพรอมเพรียง ถวายทาน อุทิศ
สวนกุศล ฟงเทศน พอเวลาเพลชาวบานจะออกไปวัดโดยหอขาวไปถวายสลากภัต และทําพิธีแจก
ขาวสากเพื่อใหเปรตมารับสวนบุญ แตชาวบานจะกะเวลาแลวไปแยงกะเปรต นําของที่ไดมาไปไว
ตามไรนาเลี้ยงตาแฮก (นางยักษิณี) และเอามาใหเด็กกินดวยเพราะเชื่อวาทําใหอุดมสมบูรณ
ฮีตที่ 11 บุญออกพรรษา
บุญออกพรรษา ชาวบานจะจัดหาอาหารไปถวายแดพระภิกษุสงฆ ทําวัตร สวดมนต ฟง
เทศน แลวชวยกันจุดไตประทีป และลองเฮือไฟ (ลองเรือไฟ) คือการลองเรือที่ทําดวยทอนกลวย
หรือไมไผ ทํารานขึ้นสําหรับจุดไตและวางธูปเทียน เหมือนกับการลอยกระทงของภาคกลาง และยัง
มีการสงเฮือ (แขงเรือ) ซึ่งบางทีก็เพื่อนบานจากฝงลาวมารวมอีกดวย
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ฮีตที่ 12 บุญกฐิน
บุญกฐินของภาคอีสานเหมือนกับการทอดกฐินภาคกลางทุกประการ คือ มีจุลกฐิน กฐิน
ราษฎร และกฐินหลวง แตจะแปลกกวาก็ตรงการแปลงกฐิน ที่จะปูผาไวระหวางทางที่ขบวนกฐิน
ผาน อาจเปนเพราะชาวบานอยากรวมทําบุญแตไมสามารถหาปจจัยมารวมได จึงลอบเอาผามาวางปู
เพื่อรวมบุญ
3 ความเชื่อในอีสาน
ความเชื่อเรื่องผี
ความเชื่อเรื่องภูตผีและวิญญาณนั้นเปนของคูสังคมไทยมาชานาน ไดถูกผสมผสาน
กลมกลืนกับความเชื่อทางศาสนาที่มาจากอินเดีย เกิดเปนความเชื่อใหมๆ ปะปนกันมาชานาน ความ
เชื่อดังเดิมของชาวอีสานกอนที่ศาสนาอื่นจะเขามาคือความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษ อันเห็นไดจากการ
พิธีการฝงศพของคนโบราณ ที่สวนมากจะมีการฝงสิ่งของเครื่องใชตางๆ ลงไปดวยเพื่อนําไปใช
สาเหตุของการบูชาผีบรรพบุรุษอาจเกิดจากสาเหตุสองประการ คือ ความเกรงกลัวและความกตัญู
ซึ่งคงจะฝงรากลึกในวัฒนธรรมของคนอีสานเรื่อยมา อันจะเห็นไดจากพิธีกรรมตางๆ ที่ยังคงทํากัน
อยูในปจจุบัน ความเชื่อผีที่ปรากฎในอีสานอาจแบงได 3 ระดับคือ หนึ่งคือระดับครัวเรือนคือผีพอ
แมปูยาที่ใกลชิดที่ตายไป สองคือผีของชุมชนหมูบานเชน ผีปูตา ผีประจําแหงทรัพยากร สามคือผี
ระดับเมืองคือผีแถน
ผีระดับครัวเรือน “ผีด้ํา”, “ผีแจ”, “ผีเฮิน”, “ผีเฮือน” คือผีเรือนของชาวอีสานมีลักษณะ
เปนผีประจําตระกูล คือผีบรรพบุรุษจะคอยปกปกรักษาบุตรหลานที่อยูในเรือนนั้นๆ มีการจัดหิ้ง
หรือหองเพื่อบูชาไวในบาน การทํากิจกรรมสําคัญใดๆจะตองบอกกลาวผีเรือน หากไมบอกกลาว
หรือลูกหลานประพฤติผิดจารีต ผีเรือนก็จะโกรธและลงโทษเอาได 29
การทําศพของคนตายนั้นจะทําดวยวิธีกาฝงหรือการเผา เถากระดูกจากการเผาจะถูกใส
หมอแลวนําไปฝง มีการเอาไมปกเหนือหลุมเพื่อแสดงเครื่องหมาย เรียกวาหลักเส ซึ่งมีลักษณะ
เรียบงายไปจนถึงการสลักตกแตงที่สวยงาม ชาวอีสานบางกลุมอาจทําเปนเรือนไมเสาเดียวเล็กๆ
สําหรับเก็บอัฐิ เรียกวา ”เฮือนนอย” ใหแกผูตาย เพื่อใชแสดงจุดจะทําพิธีกรรมติดตอกับวิญญาณ
ของผู ต าย การเก็ บ อั ฐิ ค นตายนี้ อ าจมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ คติ ก ารฝ ง ศพครั้ ง ที่ ส องของชนโบราณ
ภายหลังการเขามาของพระพุทธศาสนาก็ทําใหเกิดการรวมกันของคติการเก็บอัฐิธาตุในสถูป โดย
29

“ผีด้ํา,” สารานุกรรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน 15 (2542) : 2804-2805.

42
เริ่มจากบุคคลชั้นปกครองกอน แลวจึงเกิดการเลียนแบบของชนชั้นลาง การปกหลักเสแตกอนคงปก
กันในบริเวณปาชาของหมูบาน หลังจากมีการสรางวัดขึ้นก็จึงยายมาปกในบริเวณวัด ซึ่งนิยมกัน
ในช ว งไมน านมานี้ อาจได รับ อิ ทธิ พ ลมาจากภาคกลางและทํา ตามๆ กั น มาเพราะในช ว งหนึ่ ง
ศตวรรษที่ผานมาชาวไทยอีสานและชาวลาวไมนิยมการเก็บอัฐิไวภายในวัดและมีการแยกพื้นที่กัน
อยางชัดเจน30 ปจจุบันจะเห็นในวัดใหญๆหรือในเมืองที่มีความเจริญ จะมีการใชเจดียปูนเล็กๆ แทน
หลักเสแบบไมมีความคงทนถาวรมากขึ้น มีการตกแตงแสดงศักดิ์ของผูตาย แสดงใหเห็นคติที่
เปลี่ยนไปเชื่อมโยงกับพุทธศาสนามากขึ้น
ผีระดับชุมชน “ผีปูตา”, “เจาบาน” เปนดวงวิญญาณบรรพบุรุษประจําหมูบานที่ทํา
หนาที่ปกปองคุมครอง ไมอาจกําหนดไดวาเปนวิญญาณของบรรพบุรุษสายใด สกุลใด แตเชื่อวา
เปน บรรพบุ รุ ษ ของชาวหมู บ า นนั้น เปน ผูคุ ม ครองผูค นในหมูบ า นให อยู เ ย็ น เป น สุข ปราศจาก
อันตรายและภัยพิบัติทั้งปวง ในชนบทอีสานทุกหมูบานจะมีศาลปูตา เรียกวาตูบปูตา สรางดวยไม
หลังคามุงสังกะสีขนาดไมใหญมาก ตั้งอยูนอกหมูบานไมไกลมากนัก มักเปนที่ดอนน้ําทวมไมถึง มี
ตนไมใหญๆ บางครั้งเรียกดอนปูตา หรือดงปูตา ผูทําหนาที่ทําพิธีติดตอวิญญาณเรียกวา “หมอจ้ํา”
การติดตอนี้แสดงใหเห็นวา โลกผีและโลกมนุษยยังติดตอกันได มีการเซนสรวงบูชาทุกวันพระ มี
การเซนสรวงเลี้ยงผีปูตาประจําป และอาจมีการติดตอเปนพิเศษในบางคราว เรื่องที่ติดตอก็จะเปน
เรื่องของชุมชนตนเอง เรื่องการทํานายฟาฝนในการทํานา ผีปูตาจะคอยใหคําปรึกษาและคอย
ตักเตือนในเรื่องตางๆ 31
การติดตอผีปูตาเรียกวา “บา” คือการบนบานติดตอซึ่งจะตองทําผานสื่อกลางคือ “จ้ํา” ที่
จะทําพิธีเอาของไปเลี้ยงถวายและอัญเชิญปูมาเขาสิงหรือ “สูน” เพื่อที่จะตอบขอซักถามตางๆ จ้ํานั้น
จะถูกเลือกโดยปูตา เมือตอนมีพิธีเลือก คนที่ถูกเลือกจะตองมีหนาที่นี้ไปตลอดชีวิต คุณสมบัติของ
จ้ํานั้นไมไดจํากัดซึ่งแลวแตปูตาจะเลือก แตสวนใหญจะเปนผูชาย เมื่อเลือกจ้ําไดแลว จ้ําจะเลือก
ผูชวยของตนตามจํานวนที่สมควร 32
“ผีตาแฮก” คือผีนาที่เฝาอยูที่นาตาแฮก คือนาที่ใชเสี่ยงทายในการปลูกขาววาจะได
ผลผลิตในปนั้นดีหรือไม ซึ่งการเสี่ยงทายจะทําใน “วันฟู” หรือ “วันลอย” เปนวันที่มีฤกษดีถือเปน
30

ทรงยศ วีระทวีมาศ, “เฮือนผี หลักเส ธาตุไม และเรือนคลุมธาตุ ในประเพณีไทยลุมน้ํา
โขง,” วารสารสังคมลุมน้ําโขง 2, 2 (พฤษภาคม–สิงหาคม 2549) : 107-121.
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“ผีปูตา,” สารานุกรรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน 15 (2542) : 2819–2822.
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สุเทพ สุนทรเภสัช, หมูบานอีสาน ยุค สงครามเย็น, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพมติชน, 2548), 135–138.
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วันเริ่มตนในการปกดํา เจาของนาจะทําพิธีบูชาผีตาแฮก นําเครื่องสังเวยมาเซน เพื่อใหทํานาไดผล
ผลิตดี นอกจากผีตาแฮกแลวชาวอีสานยังความเชื่อวามีผีอยูทั่วไป ตามปา ตามเขา ตามหวย ซึ่งก็จะ
ใหความเคารพเหมือนๆ กัน หากพลีดีก็จะใหคุณ หากลวงเกินผีเหลานี้ก็อาจเจ็บปวยลมตายได เปน
การแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตที่เคารพตอธรรมชาติ และความออนนอมถอมตนของชาวอีสานไดเปน
อยางดี 33
นอกจากผีที่เนื่องกับบรรพบุรุษแลว ยังมีผีอีกประเภทหนึ่งซึ่งเปนผีไมดี ซึ่งเกิดจากการ
เลนไสยศาสตรแลวไมรักษาคําครู หรือเกิดจากวิญญาณอาฆาตตางๆ เชน ผีกะ ผีปอบ ผีเปา ผีโพง ผี
พราย ซึ่งผีพวกนี้จะกอความเดือดรอนใหกับคนในหมูบาน
ผีระดับเมือง “ผีมเหสักข”, “ผีอาฮัก” (อารักษ) หรือหลักเมือง เปนที่สิงสถิตของเทพซึ่ง
จะคอยคุ มครองบ านเมื อ งให มีความสงบสุข ไมใ หมีความวุน วายจากการตอสูห รือทะเลาะกัน
ปองกันอันตรายจากเภทภัยตางๆ โดยมีคติมาจาก “หลักบาน” ซึ่งจะตั้งไวกลางหมูบานหรือที่ๆ มีคน
เห็นชัดเจน เชนทางสามแพรงหรือทางเขาหมูบาน และจะมีศาลากลางบานใกลๆ กับหลักบานใชทํา
พิธีกรรม ชาวอีสานเชื่อวา ถาหลักบานเอียงไมตรงจะทําใหเกิดความวุนวายตางๆ ได 34
“ผีแถน” เปนผีที่ยิ่งใหญกวาผีทั้งหลายมีลักษณะเปนเทพมากกวาผี ความเชื่อเรื่องผีแถน
ของคนอีสานอาจศึกษาไดจากวรรณกรรมเรื่องขุนบรม ซึ่งแตงโดยพระภิกษุลาวโดยความเห็นชอบ
ของกษัตริยลาวครั้งสมัยพระเจาวิชุลราช (พ.ศ.2044–2063) แสดงใหเห็นถึงแนวความเชื่อในเรื่อง
ของการกําเนิดโลกและจักรวาล เปนการผสมผสานความเชื่อดังเดิมคือผีแถนกับความเชื่อใหมคือ
พระพุทธศาสนา35
โดยความเชื่อเดิมนั้นกลาวถึงขุนบรมที่เปนลูกชายคนโตของแถนฟาคืน อพยพมาจาก
เมืองสวรรคพรอมดวยบริวาร สรางบานเมืองปกครองมาดวยดี จนถึงปที่ 9 ประชาชนเกิดความ
เดือดรอนเนื่องจากมีเครือเขากาดใหญโตมากเกิดในกลางหนองน้ํา เครือของมันไปเกี่ยวพันตนไทร
ใหญมืดครึ้มไปทั่วบริเวณและยังมีผลน้ําเตาซึ่งใหญโตมากเกิดขึ้นดวย ไมมีใครกลาที่จะตัดตนไม
ใหญนี้เพราะกลัวจะเข็ดขวาง ขุนบรมจึงสงทูตไปขอความชวยเหลือจากแถนฟา แลวความเดือดรอน
ก็หมดไป แถนเจาะรูน้ําเตามนุษยก็ออกมาจากรูนั้น กลายเปนชนเผาตางๆ และขุนบรมก็เลือกคนเผา
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ตางๆนั้นมาเปนสะใภ กลายเปนบรรพบุรุษของคนลาว และกลายเปนความเชื่อของคนลุมน้ําโขง
ตอๆ กันมา36 ความเชื่อพุทธศาสนาที่เขามาภายหลังกลาวถึงการกําเนิดโลกใน “อัคคัญสูตร” วา
กอนที่โลกมีการรวมตัวของธาตุ เทวดาจากชั้นพรหมไดกลิ่นอายดินพากันลงมากินงวนดินแลวเกิด
เปน เกิด เป น มนุษย ใ นเวลาตอมา เกิ ด เปน วัฎจักรขึ้น มาใหม ความเชื่อนี้ คงได เขามาโดยชนชั้น
ปกครองตอมาจึงถูกนํามาประสานกับความเชื่อเดิม
ผีแถน ในเรื่องขุนบรมเรียกเจาแหงแถนวา “แถนฟาคืน” มีเหลา “แถนหลวง” (แถน
ผูใหญ) เปนเสมือนหนึ่งองคมนตรีซึ่งเอยชื่อไวสี่แถนคือ แถนแตง แถนกม แถนชั่ง แถนหูฮี ทั้งสี่มี
หนาที่ดูแลรักษาโลก บันทึกบาปบุญของมนุษย เมื่อมนุษยตายไปก็จัดภพใหอยูตามบุญตามกรรม
นอกจากนี้ยังอธิบาย แถนแตง คือ พระวิษณุกรรม มีหนาที่สรางสิ่งตางๆ ตามคําสั่งของแถนฟาคืน
ยังมีการกลาวถึงเทพธิดาอีกสององคคือ นางธรณี นางเมขลา และยังกลาวถึง เสื้อเมือง และมเหสักข
แตเปนเทพที่ไมไดอยูบนสวรรค มีหนาที่รักษาพื้นดิน พื้นน้ํา รักษาพญาทาวขุนผูครองเมือง และ
มนุษยนําผลกรรมของมนุษยไปบอกทาวจตุโลกบาล จากลักษณะผีแถนทําใหเขาใจไดวา มีการเชือ่ ม
ความคิดดั้งเดิมกับความเชื่อคติไตรภูมิทางพระพุทธศาสนา แถนฟาคืนก็คือพระอินทรนั่นเอง แนว
ความเชื่อดังกลาวยังแสดงออกมาทางพิธีกรรม อันเปนการพยายามติดตอสื่อสารกับเทพ ไมแยกโลก
มนุษยออกจากโลกของแถนอยางเด็ดขาด37 ผีแถนจึงเปนทั้งบรรพบุรุษของคนลุมน้ําโขงและเปน
เทวดาไปในคราวเดียวกัน
สําหรับชนลุมน้ําโขงมีแนวความเชื่ออีกแนวหนึ่งเรื่องบรรพบุรุษคูแรก คือ “ปูสังกะสา
ยาสังกะสี” เปนเรื่องที่เลาตอๆ กันมาแตไมปรากฏวาบรรพบุรุษเหลานี้มีอิทธิพลใหคุณใหโทษแต
อยางไร แตมีผีอีกประเภทหนึ่งคือ เฒาไลเฒาเยอ แมยางาม แมมด มีลักษณะเปนวิญญาณกึ่งเทพกึ่งผี
มีหนาที่คุมครองไมใหเกิดเภทภัย เดิมเปนเทพที่แถนฟามีบัญชาลงมาปราบผียักษที่มาเบียดเบียน
โลกมนุษย ความเชื่อเรื่องนี้ก็ไมคอยไดอยูในความทรงจําของคนอีสานแลว แตพบในนิทานเรื่องขุน
บรมลักษณะคลายพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองของภาคกลาง 38
ผีในระดับเมืองนี้มีความเชื่อถือกันในวงกวาง ในภาคอีสานแตความเขมขนจะนอยกวาผี
ปูตาที่มีความใกลชิดกวาในระดับชุมชน ความเชื่อผีแถนนี้ยังแสดงออกอยางเห็นไดชัดในพิธีจุดบั้ง
ไฟขอฝนจากแถน การบูชาหลักบานหลักเมือง
36
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ความเชื่อเรื่องผีในสังคมอีสานนั้นยังฝงแนนอยูในวิถีชีวิตของประชาชน ชาวอีสานจะ
ไมแยกวาอะไรเปนพุทธอะไรเปนผี โดยใหความเคารพเชื่อถือทั้งสองแบบ แมแตพระภิกษุทองถิ่นก็
ไมนิยมชี้ใหชาวบานเห็นวาอะไรเปนพุทธอะไรเปนผี 39 บางครั้งก็เปนผูนําประกอบพิธีเหลานั้นเสีย
เอง กอ นที่จะได มีความคิดในทั ศนะใหมๆ เขามาโดยการพัฒนาจากสวนกลาง การศึกษา การ
สาธารณะสุข และการคมนาคม แมปจจุบั นความเชื่อเรื่องผีจะจางลงไปมาก แตความเชื่อนี้ก็มี
ความสําคัญในการเปนบอเกิดในพิธีกรรมและวัฒนธรรมตางๆของอีสาน
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เรื่องเดียวกัน,104.

บทที่ 4
พุทธศิลปะสถาปตยกรรมอีสาน
1 รูปแบบพุทธศิลปะสถาปตยกรรมอีสาน
การเขามาของพระพุทธศาสนาสูดินแดนประเทศไทย สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและ
การผสมผสานทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งสะทอนใหเห็นผานงานศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ซึ่ ง รองรั บ การใช ง านของคนในแต ล ะยุ ค สมั ย แตกต า งกั น ไป ยั ง ผลสื บ เนื่ อ งแสดงถึ ง ความ
หลากหลายมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งจําแนกกวางๆ ไดดังนี้
เสมาหิน
เสมาหินอีสานเปนรูปแบบทางศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับคติความเชื่อดั้งเดิมกอนกอนที่
พระพุทธศาสนาจะเขามา หลังจากการเขามาของพุทธศาสนาแลวก็เกิดการผสมผสาน เสมาหินถูก
นํามาใชเนื่องในคติพุทธศาสนา มีการแกะสลักเปนเรื่องราวในพุทธศาสนา ทั้งภาพเจดีย ภาพชาดก
และพุทธประวัติ ทําหนาที่บอกเขตศักดิ์สิทธิ์ กําหนดเขตพื้นที่สังฆกรรม ถาเปนใบเสมาขนาดใหญ
มากก็จะทําหนาที่เปนเจดียดวย1 มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเอง ศิลปกรรมที่ปรากฏเปนแบบรวมสมัยกับ
วัฒนธรรมทวารวดีในภาคกลาง เสมาหินพบกระจายอยูทั่วไปตามลุมน้ําสําคัญของภาคอีสาน
สมัยหลังลงมาเสมาหินในภาคอีสานทําหนาที่เปนหลักเขตของพระอุโบสถเพียงอยาง
เดิยว ปจจุบันมีการนําคติการเคารพบูชาบรรพบุรุษเขามาสัมพันธกับเสมาหินอีกครั้ง วัดหลายแหงมี
การสรางที่บรรจุอัฐิเปนรูปเสมาแทนการสรางสถูปเล็กๆ 2

1

อนุวิทย เจริญศุภกุล, “จุดเดนในงานสถาปตยกรรมอีสาน,” ใน สถาปตยกรรมอีสาน
เอกสารประกอบการสัมมนาสถาปตยกรรมอีสานสัญจร วันที่ 29 ต.ค.– 1 พ.ย.2530 ณ โรงแรม
โฆษะ จ. ขอนแกน, (ม.ป.ท. : สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ, 2530), 200.
2
ศรีศักร วัลลิโภดม, แองอารยธรรมอีสาน, พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพมติชน, 2546), 347–348.
46
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ภาพที่ 6 เสมาหินทราย สลักภาพพุทธประวัติ พบที่เมืองฟาแดดสงยาง
ที่มา : ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม, แองอารยธรรมอีสาน (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ,2546), 366.
ปราสาทหิน
อาคารยอดปรางคแตเดิมนั้นเปนคติการสรางจากศาสนาพราหมณฮินดู กําเนิดในอินเดีย
ใชเปนเทวสถานที่สถิตของเทพเจา ใชประกอบพิธีกรรมบูชาตางๆ สรางดวยวัสดุที่มีความคงทน
เพื่อรองรับการใชงานอยางถาวรแทนศาสนสถานที่สรางดวยไม ภายหลังแผอิทธิพลคติการสราง
มายังดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต ผานชนชั้นปกครองโดยเฉพาะอาณาจักชวาและขอม3

ภาพที่ 7 ปราสาทหินพิมาย
ที่มา : ธิดา สารยา, เมืองประวัติศาสตร พิมาย เขาพระวิหาร เมืองอุบล เมืองศรีสัชนาลัย ( กรุงเทพฯ :
เมืองโบราณ, 2538), 44.
เฉลิม รัตนทัศนีย, วิวัฒนาการศิลปสถาปตยกรรมไทยพุทธศาสนา, (กรุงเทพฯ,
อมริทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง, 2539), 71-75.
3
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ปราสาทหินในไทย เปนสถาปตยกรรมที่ไดรับอิทธิพลจากขอม มีคติการสรางเนื่องใน
ศาสนาฮินดู และพุทธมหายาน ใชวัสดุจําพวกหินทรายหรือศิลาแลงในการกอสราง มีการวางผังเปน
ลักษณะแนวแกนกระจายตัวอาคารตามทิศตางๆ ประดับตกแตงโดยการสลักเรื่องราวตามคติทาง
ศาสนา ตัวอยางเชน ปราสาทหินพิมาย
ศาสนสถานประเภทวัดวัดในอีสาน
“วัด” เปนคําเรียกพุทธศาสนสถานอยางไทย บางวามาจากคําวา “วตวา” ในภาษาบาลี
แปลวาที่สนทนาธรรม บางก็วามาจากคําวา “วัตร” แปลวา กิจปฏิบัติหนาที่ของสงฆที่พึงกระทํา
บางก็วามาจาก “วัดวา” อันหมายถึง การกําหนดเขตดินแดนที่ใชสรางเปนศาสนสถาน มีความหมาย
โดยรวมคือ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนา ซึ่งมีการจัดวางอาคารประเภทตางๆ เพื่อรับ
การใชสอยของพระสงฆ และประชาชน เชน พระอุโบสถ (สิม) พระวิหาร เจดีย (พระธาตุ) ศาลา
การเปรียญ (หอแจก) ฯลฯ ยังคงมีการสรางสืบตอกันมาจนถึงปจจุบัน วัดอาจแบงกวางๆ ได 2
ประเภทคือ วัดคามวาสี และวัดอรัญวาสี 4
วัดเปนสถานที่ ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน ใชในการประกอบพิธีกรรมตางๆ เปนสถานที่
เผยแพรคําสอนทางพุทธศาสนาและวิทยาการความรูตางๆ วัดอาจแบงตามขนาดของชุมชนที่ตั้งได
เปนสองลักษณะคือ วัดในระดับเมือง และวัดในระดับชุมชน5
วัดในระดับเมืองจะมีลักษณะเปนวัดขนาดใหญ เนื่องจากมีทุนทรัพยในการจัดสรางที่
มากกวา อาจไดรับการสนับสนุนจากชนชั้นปกครอง ทําใหรูปแบบทางศิลปกรรมมีความซับซอน
ทางเทคนิคมากกวาวัดประจําถิ่นนอกเมือง มีการประดับตกแตงที่สวยงามแสดงความมั่งคั่งของ
ชุมชนเมือง
วัดในระดับชุมชน อยูในเขตชนบท ขนาดของวัดจะแปรตามขนาดและความมั่งคั่งของ
ชุมชน สวนมากจะมีขนาดของสถาปตยกรรมไมใหญโตนัก การประดับตกแตงจะเรียบงาย และใช
วัสดุที่มีอยูในทองถิ่น รองรับกิจกรรมของชุมชนที่มีประชากรไมมากนัก
วัดทั้งสองลักษณะนั้นพบไดทั่วไปในอีสาน แตก็มีวัดอีกประเภทหนึ่งซึ่งพบมากคือ วัด
ปา ซึ่งเปนวัดที่เกิดขึ้นจากพระสงฆสายปฏิบัติ ที่มีวัตรอยูปาตองการปลีกตัวออกมาจากชุมชนเพื่อ
4

สมคิด จิระทัศนกุล, Monastery เอกสารคําสอนวิชาพื้นฐานสถาปตยกรรมไทย
(กรุงเทพฯ : คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), 9–14.
5
สุวิทย จิระมณี, ศิลปสถาปตยกรรมพื้นถิน่ อีสาน ในวัฒนธรรมไทย – ลาว, (ชลบุรี :
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545),140.
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ความสงบในการปฏิบัติ วัดในลักษณะนี้จะมีความสมถะเรียบงาย หลายแหงไมมีสิมในการประกอบ
พิธีกรรม มีเพียงหอแจกที่ใชเปนอาคารเอนกประสงคในการใชสอย แตเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปสังคม
ที่ติดตอกันงาย การคมนาคมสะดวกขึ้น วัดเหลานี้ก็มีการปรับตัวรับเอาความเจริญทางวัตถุเพิ่มมาก
ขึ้น ทําใหวัดมีสิ่งกอสรางมากขึ้น

ภาพที่ 8 วัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ภาพที่ 9 วัดศรีฐาน จังหวัดรอยเอ็ด
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ภาพที่ 10 วัดปาบานโนนสวาง จังหวัดมุกดาหาร

จากการที่ ผู ศึ ก ษาได ล งพื้ น ที่ สํ า รวจวั ด ต า งๆ ในภาคอี ส านนั้ น ได พ บข อ สั ง เกตบาง
ประการของวัดในภาคอีสาน ดังนี้คือ
สังคมชาวชนบทอีสานสวนใหญยังคงเปนลักษณะชุมชนแบบหมูบาน ยังคงอาชีพทํานา
โดยมีพื้นที่นากระจายตัวรอบหมูบาน โดยแตละหมูบานจะมีวัดประจําหมูบาน 1–2 วัด แตวัด
โดยมากมีพระประจําอยูไมมาก บางวัดก็ไมมีพระสงฆอยูเลย ยกเวนในเขตที่มีความเปนเมืองมากก็
จะมีพระประจําอยูมาก
วัดในภาคอีสานอาจแบงตามลักษณะได 2 แบบ คือ คามวาสี (วัดบาน) และอรัญวาสี
(วัดปา) วัดบานนั้นจะมีการตั้งอยูภายในหรือใกลชิดกับหมูบาน สวนวัดปาอาจตั้งอยูใกลชิดหรือ
หางจากหมูบานก็ได นอกจากนี้ยังมีสํานักสงฆซึ่งยังมิไดตั้งเปนวัดซึ่งมีถาวรวัตถุนอยกวาหาก
ภายหลังมีการพัฒนามากขึ้นก็อาจขอพระราชทานวิสุงคามสีมาใหมีถานะเปนวัดได
วัดในอีสานมีการเติบโตขึ้นมาพรอมกับชุมชน ดังนั้นการสรางอาคารตางๆ จึงอาจสราง
มาไมพรอมกัน ซึ่งอาจศึกษาการพัฒนาไดจากวัดที่เริ่มเกิดขึ้นในปจจุบัน ที่อาจเริ่มจากการเปน
สํานักสงฆ อาคารในชวงแรกจึงมีที่พักของสงฆ และศาลาในการทํากิจกรรมกับชาวบาน เมื่อวัด
ใหญขึ้นจึงมีอาคารสําหรับทํากิจกรรมที่ใหญขึ้นเชนศาลาการเปรียญ สิม และอาคารประกอบอื่นๆ
ซึ่งอาจทําใหรูปแบบทางสถาปตยกรรมและขนาดอาจดูไมประสานเปนเนื้อเดียวกัน เชน อาจมีสิม
เดิมเปนแบบพื้นถิ่น มีวิหารแบบอิทธิพลภาคกลาง มีศาลาการเปรียญคอนกรีตขนาดใหญ มีพระ
ธาตุเปนแบบสมัยใหมอยูในวัดเดียวกัน
การวางผังวัดสวนใหญจะมีการวางผังแบบอิสระ อาจมาจากเหตุผลที่อาคารสวนใหญ
กอสรางไมพรอมกัน ดังนั้นการวางตัวอาคารจึงวางตําแหนงตามความเหมาะสมในการใชสอย และ
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ความสวยงามในขณะนั้น บางวัดมีการขยายที่ดินโดยการถวายจากชาวบานทําใหบางวัดมีการ
เติบโตตามการขยายตัวของที่ดิน
ถาวรวั ต ถุ ภ ายในวั ด ของอี ส านนั้ น ก็ มี ทั้ ง สิ ม วิ ห าร พระธาตุ ศาลาการเปรี ย ญ กุ ฏิ
หอกลอง หอระฆัง ฯลฯ วัดที่มีทุนทรัพยนอยก็จะมีอาคารประกอบนอยลง วัดในอีสานมีทั้งแบบมี
อุโบสถ (สิม) และไมมี หากไมมีอุโบสถ ศาลาการเปรียญก็จะเปนอาคารประธานของวัด

ลายเสนที่ 1 การวางผังของวัดอีสานตอนกลาง
ที่มา : สุวิทย จิระมณี, ศิลปสถาปตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน ในวัฒนธรรมไทย–ลาว (ชลบุรี : คณะ
ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545),172.

2 สถาปตยกรรมในวัดอีสาน
สิมอีสาน
“สิม” เปนพุทธสถาปตยกรรมทางอีสานมีความหมายเดียวกับ “พระอุโบสถ” ในทาง
ภาคกลาง มาจากคําวา “สีมา” หมายถึงพื้นที่ที่ใชในการประกอบสังฆกรรมตามพุทธบัญญัติ มีการ
กําหนดเขตพื้นที่ที่แนนอน โดยใชหลักเครื่องหมายแสดงขอบเขตเรียกวาการผูกสีมา มีสองลักษณะ
คือ อุทกเสมา (เสมาน้ํา) และคามสีมา (เสมาบก) ในสมัยพุทธกาลคงจะเปนเพียงพื้นที่โลงในการทํา
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สั ง ฆกรรมเท านั้ น มาภายหลั ง จึ งพั ฒ นาเปน อาคารมี ห ลั ง คาคลุม เพื่อ บั ง แดดฝน แลว กลายเป น
สถาปตยกรรมแบบถาวรในปจจุบัน
สิมบกนิยมใชลูกนิมิตที่เปนหินในการกําหนดตําแหนง และใชใบเสมาในการบอก
ตําแหนงของขอบเขต ในอีสานนั้นจะมีลูกนิมิตเอกอีกลูกหนึ่งซึ่งอยูตรงกลางสิม เรียกวา “บือสิม”
(สะดือสิม) ชาวอีสานเชื่อวามีความสําคัญเปนของศักดิ์สิทธิ์ที่บรรพบุรุษไดสรางไวในอดีต6 โดย
ขุดหลุมสี่เหลี่ยมกวาง 1 เมตร ยาว 1 เมตร ลึก 1 เมตร โดยประมาณ มีการนําเครื่องของมีคาแกว
แหวนเงินทองมาฝงไวเพื่อถวายเปนพุทธบูชา 7
สิมอีสานมีลักษณะรายละเอียดแตกตางกันไปตามชุมชนสถานที่ตั้ง และตามยุคสมัยใน
การก อ สร า งและบู ร ณะ รู ป แบบในระยะแรกนั้ น มี ก ารสื บ ต อ กั น มาทางวั ฒ นธรรมไทย–ลาว
โดยเฉพาะอิทธิพลจากสกุลชางลานชาง หลังจากการอพยพเขามาตั้งบานเรือนในภาคอีสานในชวง
พุทธศตวรรษที่ 23 เปนอยางมาก ก็เกิดการสรางสิมใหมหรือบูรณะสิมเดิมตามความสามารถของ
ชางและความสามารถทางเศรษฐกิจของชุมชนนั้นๆ เกิดเปนลักษณะชางฝมือพื้นถิ่นขึ้น ในบางพืน้ ที่
ก็มีการใชชางฝมือญวนในการกอสราง จึงเกิดการผสมผสานรูปแบบสถาปตยกรรมแบบฝรั่งที่แพร
มากับลัทธิลาอาณานิคมในสมัยนั้น หลังจากนั้นมีการเชื่อมตอกับศูนยกลางการปกครองที่กรุงเทพฯ
มากขึ้น จึงรับเอารูปแบบสถาปตยกรรมจากภาคกลางเขามาผสมผสานและทําใหรูปแบบดั้งเดิมเริ่ม
จางหายไป 8
สิมอีสานหากแบงตามลักษณะทางกายภาพอาจแบงได 2 ลักษณะคือสิมโปรงและสิม
ทึบ 9 มีความแตกตางกันไปในรายละเอียดตามแตละชุมชนพื้นที่ มีการผสมผสานในการใชวัสดุ
กอสราง หากเปนสิมน้ําจะใชไมเปนโครงสรางทั้งหลัง หากเปนสิมบกสวนใหญฐานอาคารจะเปน
กออิฐถือปูน สวนโครงสรางหลังคาจะใชไม สวนผนังอาคารอาจใชวัสดุอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้ง
สองอยางผสมกัน อาจจําแนกลักษณะได 3 รูปแบบคือ สิมแบบดั้งเดิมอิทธิพลลานชาง สิมแบบฝมือ
ชางพื้นถิ่น สิมสมัยใหมอิทธิพลภาคกลาง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

6

เรื่องเดียวกัน,163.
7
วิโรฒ ศรีสุโร, สิมอีสาน, (กรุงเทพมหานคร : เมฆาเพรส , 2536), 69.
8
สุวิทย จิระมณี, ศิลปสถาปตยกรรมพื้นถิน่ อีสาน ในวัฒนธรรมไทย – ลาว, 173.
9
วิโรฒ ศรีสุโร, สิมอีสาน, 97.
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ลายเสนที่ 2 ลักษณะสิมโปรง
ที่มา : วิโรฒ ศรีสุโร, สิมอีสาน (กรุงเทพมหานคร : เมฆาเพรส , 2536), 98.

ลายเสนที่ 3 ลักษณะสิมทึบ
ที่มา : วิโรฒ ศรีสุโร, สิมอีสาน (กรุงเทพมหานคร : เมฆาเพรส , 2536), 152.
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สิมแบบดั้งเดิมอิทธิพลลานชาง หรือไดรับการสนับสนุนจากคนในราชสํานัก สวนใหญ
พบในพื้นที่ๆ เคยเปนเมืองที่มีความสําคัญมากอน โดยเฉพาะในแถบจังหวัดที่อยูริมลําน้ําโขงซึ่ง
ไดรับอิทธิพลแบบราชสํานักลานชางและเวียงจันทน จึงมีความวิจิตรบรรจงในการตกแตงมากกวา
สิมชางพื้นถิ่น เชน สิมวัดกลางมิ่งเมือง (จ.รอยเอ็ด) สิมวัดแจง (จ.อุบลราชธานี) สิมวัดมโนภิรมย
(จ.มุกดาหาร) สิมเกาในมณฑลอุดร (จ.อุดรธานี) มีลักษณะโดยทั่วไปเปนสิมแบบหนาจั่วเปด มีโถง
ดานหนา มีการซอนตับหลังคา
สิมแบบฝมือชางพื้นถิ่น หลังจากการอพยพเขามาของคนไทย–ลาว สูภาคอีสานในแตละ
พื้นที่ก็มีการสรางศาสนสถานเปนของตนเอง โดยฝมือชางในพื้นถิ่น มีการคลี่คลายรูปแบบไปสู
ความเปนตัวเองมากขึ้น การตกแตงแตกตางกันไปตามฝมือชางและสภาพเศรษฐกิจของชุมชน มีทั้ง
แบบสิบโปรงและสิมทึบขนาดไมใหญมาก ลักษณะสิมโปรงจะมีปกนกโดยรอบเพื่อกันแดดฝน
หากเปนสิมทึบอาจไมมีปกนกรอบแตจะยื่นชายคาหรือทําปกนกมีทาวแขนออกมารับ ดานหนามี
โถงเล็กๆ กอนที่จะเขาตัวสิม บางวัดมีการผสมรูปแบบตะวันตกจากชางญวนสังเกตไดจากมีการใช
ซุมโคงที่ผนังหรือที่เสา เนื่องจากเปนสิมที่มีขนาดกระทัดรัดพระประธานจึงมีขนาดเล็กและจะนิยม
ตั้งชิดกับผนังดานหลัง อาจมีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังทั้งดานในและดานนอก
สิมสมัยใหมอิทธิพลภาคกลาง เปนสิมที่สรางขึ้นมาใหมโดยรับอิทธิพลแบบภาคกลาง
เปนผลมาจากความสะดวกในการคมนาคมที่พัฒนาขึ้น อาจจําแนกไดเปนสองรูปแบบ คือเรียนแบบ
สถาปตยกรรมภาคกลางแบบประเพณี และแบบสมัยใหมที่เนนการตัดทอนรายละเอียด ในแบบแรก
เปนการจํารูปแบบงานประเพณีมาสราง มีการซอนและลดชั้นหลังคาเลียนแบบโบสถภาคกลาง ใช
ชอฟาใบระกาและเครื่องลํายองแบบภาคกลาง ซุมประตูหนาตางแบบบันแถลงหรือทรงมณฑป
วัสดุกอสรางเปนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สวนแบบที่สองจะเนนความเรียบงายลดการประดับ
ตกแตงลวดลายลง
พระธาตุอีสาน
“พระธาตุ” เปนภาษาทองถิ่นอีสาน ใชเรียกสิ่งกอสรางที่ใชประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุของพระพุทธเจา ตรงกับคําวา “เจดีย” และ “สถูป” ในภาษาภาคกลาง ในตํานานพุทธ
เจดียของ สมเด็จพระบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดกลาวถึงเจดีย 4 อยางตามมูล
เหตุการสรางคือ คือ พระธาตุเจดีย บริโภคเจดีย ธรรมเจดีย และอุเทสิกะเจดีย โดยพุทธเจดียนั้น
นาจะเริ่มมีการสรางในครั้งสมัย พระเจาอโศกมหาราช ซึ่งลักษณะเริ่มแรกนั้นเปนลักษณะสถูปกลม
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ทรงโอคว่ําดานบนมีพุทธอาสน 4 เหลี่ยม มีฉัตรปกเปนยอด เห็นลักษณะไดจากพระสถูป ณ เมือง
สาญจี ประเทศอินเดีย10
พระธาตุในภาคอีสานมีลักษณะหลากหลายแตกตางกันไปในแตละที่ ลักษณะรวมกัน
ทางสถาปตยกรรมคือ เปนอาคารยอดแหลมซึ่งแบงองคประกอบเพื่อใชจําแนกไดสามสวนคือ สวน
ฐาน สวนเรือนธาตุ และสวนยอด ซึ่งมีรายละเอียดยอยตางๆ กันแบงเปนกลุมได เชน ฐานเตี้ย-ฐาน
สูง, มีซุมจารนํา, ยอดเหลี่ยม-ยอดยอมุม11 ซึ่งสวนใหญสงทอดรูปแบบมาจากอดีตมาจน แตใน
ป จ จุ บั น การสร า งพระธาตุ ใ หม ๆ ได มี ก ารประยุ ก ต ม ากขึ้ น เช น มี ก ารผสมผสานกั บ รู ป แบบ
สถาปตยกรรมจากภาคกลาง มีการสรางเจดียเพื่อบรรจุอัฐิธาตุของพระอริยสงฆ มีการออกแบบ
เพื่อใหสามารถใชพื้นที่ในเจดียหรือใตฐาน อาจมีการลดทอนการประดับตกแตงแสดงความสมถะ
ของพุทธศาสนาแบบอีสาน

ภาพที่ 11 กลุมพระธาตุฐานสูง พระธาตุบัวบก จังหวัดอุดรธานี

10

วิโรฒ ศรีสุโร, ธาตุอีสาน (กรุงเทพมหานคร : เมฆาเพรส , 2539), 1-3.
11
เรื่องเดียวกัน, 8.
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ภาพที่ 12 กลุมพระธาตุฐานต่าํ พระธาตุขามแกน จังหวัดขอนแกน
นอกจากพระธาตุขนาดใหญแลว ในภาคอีสานยังพบพระธาตุขนาดยอมอีกเปนจํานวน
มาก พระธาตุเหลานี้ใชบรรจุอัฐิธาตุของพระสงฆหรือบุคลสําคัญ หากเปนอัฐิชาวบานธรรมดาจะทํา
เปนลักษณะธาตุไมที่สลักตกแตงเปนยอดแหลม พบไดทั่วไปตามปาชาและบริเวณรอบเขตวัด

ภาพที่ 13 ธาตุไม
ที่มา : วิโรฒ ศรีสุโร, ธาตุอีสาน (กรุงเทพมหานคร : เมฆาเพรส , 2539), 85.
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หอแจก
หอแจก คือ ศาลาการเปรียญในทางภาคกลางนั่นเอง เปนอาคารเอนกประสงคขนาด
ใหญ บรรจุคนไดมาก ใชในการประกอบกิจกรรมทางศาสนา เชน งานทําบุญทอดผาปา ทอดกฐิน
งานบุญพระเวส เปนที่ประชุมของชาวบาน สวนใหญมีลักษณะเปนอาคารโถง ยกพื้น อาจมีผนังกั้น
ดานหนึ่ง ภายในอาจยกระดับในสวนของที่นั่งสงฆ บางแหงมีที่ตั้งธรรมมาสในการเทศนา

ภาพที่ 14 หอแจก วัดศรีสําราญ จังหวัดมุกดาหาร
นอกจากอาคารทั้งสามชนิด คือ สิม พระธาตุ และหอแจก ที่ปรากฏในวัดอีสานแลว ใน
วัดตางๆ อาจมีอาคารประกอบอื่นๆ เสริมได เชน พระวิหาร หอไตร หอกลองหอระฆัง ศาลา เมรุ
มากนอยตามความสามรถของชุมชน ทั้งนี้วัด อาจสรางอาคารเพิ่มเติมตอไปไดในอนาคตหากมีทุน
ทรัพยพรอม

บทที่ 5
กรณีศึกษา
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
มูลเหตุการจัดสราง
พุทธมณฑลถูกจัดสรางขึ้นในการจัดงานฉลอง 25 พุธศตวรรษ ในรัฐบาลสมัย จอมพล
ป. พิบูลสงคราม ไดมีการพิจารณาเห็นพองตองกันวาสมควรจะไดรวมจัดสรางปูชนียสถานขึ้นเปน
พุธานุสรณียในวโรกาสมหามงคลที่พระพุธศาสนาเวียนมาบรรจบครบ 2,500 ป ในวันวิสาขะบูชา
พุทธศักราช 2,500 และไดมีการจัดงานเฉลิมฉลองใหญ เพื่อที่จะไดระลึกถึงความพรอมใจรวม
ศรัทธายึดมั่นในพระพุทธศาสนาของคนไทยโดยทั่วกัน โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาล
ปจจุบันไดเสด็จพระราชดําเนินมาทรงประกอบรัฐพิธีกอฤกษพุทธมณฑล เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม
พ.ศ.2498 การจัดสรางไดดําเนินมาตั้งแต พ.ศ.2500 การจัดสรางพุทธมณฑลไดชะงักไประยะหนึ่ง
จนถึง พ.ศ.2521 ในสมัยรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท ไดมีมติมอบหมายใหสํานักพุทธมณฑล
กรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ รับงานจัดสรางพุทธมณฑลจากกระทรวงมหาดไทย มาดําเนินการ
จัดสรางใหแลวเสร็จจนถึงปจจุบันนี้ จากการปฏิรูประบบราชการ ทําใหสํานักงานพุทธมณฑล
เป น หน ว ยงานในสั ง กั ด สํ า นั ก งานพุ ท ธศาสนาแห ง ชาติ ขึ้ น ตรงกั บ นายกรั ฐ มนตรี โดยมี
นายกรัฐมนตรี เปนประธานนายกรัฐมนตรี เปนประธานคณะกรรมการอํานวยการอนุรักษและ
พัฒนาพุทธมณฑลฝายฆราวาส และมีสมเด็จพระสังฆราชเปนประธานคณะกรรมการ อํานวยการ
อนุรักษและพัฒนาพุทธมณฑลฝายสงฆ
แรกเริ่มนั้นโครงการนี้มีกําเนิดมาจากการสรางพุทธมณฑลบุรี ในสมัยจอมพล ป.พิบูล
สงคราม ดวยเหตุผลทางการเมืองชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อสรางเมืองหลวงใหมที่จังหวัด
เพชรบูรณ และเขตปลอดทหารที่จังหวัดสระบุรี เพื่อกีดกันทหารญี่ปุนออกจากพื้นที่ มีการออก
พระราชกําหนดสราง “พุทธบุรีมนทล” ในป พ.ศ.2487 โดยมีหลักการวา เปนการสรางนคร
ศักดิ์สิทธิ์แหงพระพุทธศาสนา เพื่อเปนแหลงกลางในการศึกษาและปฏิบัติศาสนธรรม เปนที่รวม
แหงศาสนวัตถุโบราณทั่วราชอาณาจักร เปนที่ตั้งแหงองคกรบริหารพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ
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และเปนที่อยูอาศัยสําหรับพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะ แตเมื่อนําเสนอเขาสูคณะรัฐมนตรี ปรากฏวา
ไมไดรับการอนุมัติ 1
โครงการสรางพุทธบุรีมณฑลไดถูกรื้อฟนกลับมาอีกครั้งหนึ่งในชวง พ.ศ.2497 โดย
กระทรวงวัฒนธรรม ที่จะมีการจัดงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษแหงพระพุทธศาสนา มีการตั้ง
คณะกรรมการจัดงานฉลอง และคณะรัฐมนตรีมีความเห็นชอบในการสรางพุทธมณฑล ในบริเวณ
เนื้อที่ 2,500 ไร ที่ตําบลบางกระทึก อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม อันเปนตําแหนงศูนยกลาง
ของอาณาจักรสุวรรณภูมิ (นครปฐม) กับตําแหนงศูนยกลางประเทศไทยในปจจุบัน (กรุงเทพฯ)
และดําเนินการจัดสรางเรื่อยมา 2

ภาพที่ 15 ภาพมุมสูงพุทธมณฑล
ที่มา : คณะกรรมการอํานวยการจัดสรางพุทธมณฑล, พุทธมณฑล เฉลิมพระเกียรติฯ (กรุงเทพฯ :
วิคตอรี่เพาเวอรพอยท,2531), 366.

1

คณะกรรมการอํานวยการจัดสรางพุทธมณฑล, พุทธมณฑล เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มหาราช (กรุงเทพฯ : วิคตอรี่เพาเวอรพอยท
,2531), 90-93.
2
เรื่องเดียวกัน, 95-96.
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การออกแบบและการวางผัง
ในชวงแรกนั้น ดําเนินการโดยอธิบดีกรมโยธาเทศบาล คือ พันเอก หลวงบุรกรรมโกวิท
ไดวางผังโครงการเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส ดานหนาติดถนนใหญ มีกําแพงลอมทั้งสี่ดาน มีทางเขาออก
สองทาง ระหว า งทางเข า ออกมี ส ระบั ว ขนาดใหญ รู ป สี่ เ หลี่ ย ม ถั ด เข า มาเป น ที่ ป ระดิ ษ ฐาน
พระพุทธรูปประธาน พื้นที่ใตฐานพระทําเปนหอสมุดกลาง หลังพระประธานเปนระเบียงรอบใชทํา
เปนพิพิธภัณฑทางพุทธศาสนา

แผนผังที่ 1 ผังแรกเริ่มของพุทธมณฑล
ที่มา : คณะกรรมการอํานวยการจัดสรางพุทธมณฑล, พุทธมณฑล เฉลิมพระเกียรติฯ (กรุงเทพฯ :
วิคตอรี่เพาเวอรพอยท,2531), 103.
การกอสรางพุทธมณฑลไดดําเนินการเรื่อยมา แตก็มิไดคืบหนาเร็วนักเนื่องจากขาด
งบประมาณ และความลาชาในการจัดซื้อที่ดิน มีการตั้งคณะกรรมการหลายคณะในการกอสราง
จนถึง พ.ศ.2521 ไดมีการโอนงานการจัดสรางจากกระทรวงมหาดไทย ใหกระทรวงศึกษาธิการ
ดํ า เนิ น การต อ มี ก ารวางพุ ท ธมณฑลใหม โดยนายวิ โ รจน ไชยนุ วั ติ สถาปนิ ก กองแบบแผน
กระทรวงโยธาธิการ เปนหัวหนาในการวางผังแมบท มีการแบงสวนที่เปนระบบมากขึ้น โดยผังมี
ลัก ษณะสี่ เ หลี่ ย มจั ตุ รั ส มี ผั ง วงกลทอยู ภ ายในคอ นมาทางด า นหนา ตรงกลางประดิ ษ ฐานพระ
ประธาน มีพื้นที่สังเวชนียสถานสี่รอบศูนยกลาง มีการจัดผังที่จอดรถใหเปนระบบ มีพื้นที่สวน
อุทยานที่รมรื่น มีการปลูกตนไมตางๆที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธประวัติ ผังนี้ไดรับการอนุมัติและถูกใช
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เปนผังแมบทมาจนถึงปจจุบัน แตบางสวนก็ถูกปรับปรุงใหเหมาะสมจนเปนพุทธมณฑลที่ปรากฏ
ในปจจุบัน3

แผนผังที่ 2 ผังพุทธมณฑล ที่ถูกปรับปรุงในป พ.ศ.2529
ที่มา : คณะกรรมการอํานวยการจัดสรางพุทธมณฑล, พุทธมณฑล เฉลิมพระเกียรติฯ (กรุงเทพฯ :
วิคตอรี่เพาเวอรพอยท,2531), 237.

3

เรื่องเดียวกัน, 175-177.
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สถาปตยกรรม และพื้นที่สวนตางๆ ในบริเวณพุทธมณฑล
พุทธมณฑล มีพื้นที่ 2,500 ไร (4 ตารางกิโลเมตร) แบงเปนสวนตางๆ ไดแก อาคารและ
สิ่งกอสราง 94 ไร ถนนและทางเขา 244 ไร พื้นน้ํา 600 ไร สนามหญาและปลูกตนไม 1,562 ไร
ประกอบดวยสถาปตยกรรมที่สําคัญๆ ไดแก
พระประธานพุทธพุทธมณฑล เปนพระพุทธรูปปางลีลา สูง 2,500 กระเบียด ออกแบบ
โดย อาจารยศิลป พีระศรี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานนามวา “พระศรีศากยะทศ
พลญาณ พระประธานพุทธมณฑลสุทรรศน” เปนปูชนียวัตถุสําคัญที่คณะกรรมการจัดงานฉลอง
25 พุทธศตวรรษ กําหนดใหสรางขึ้นในใจกลางพุทธมณฑล สรางแลวเสร็จในป พ.ศ.2525 องคพระ
นี้ถือเปนจุดศูนยรวมในการทํากิจกรรมตางๆ ลานประทักษิณโดยรอบนั้นใชประกอบพิธีเวียนเทียน
ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา

ภาพที่ 16 พระประธานพุทธมณฑล
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วิหารพุทธมณฑล เปนพระวิหาร สรางแบบสถาปตยกรรมไทยประยุกตตามแบบวิหาร
ของวัดราชาธิวาส ขนาดกวาง 14 เมตร ยาว 29.5 เมตร ผนังวิหารทําเปน 2 ชั้น เพื่อใหประตู
หนาตางเลื่อนเขาภายในกําแพงได พื้นและผนังภายในปูดวยกระเบื้องหินออน หลังคามุงดวย
กระเบื้องเคลือบภายนอกมีซุมที่หลังคาประดิษฐานพระพุทธรูป 8 องค และภาพนูนสูงรูปพระ
โพธิสัตว 2 องค ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป 25 พุทธศตวรรษ ขนาด 2,500 มิลลิเมตรเมตร

ภาพที่ 17 พระวิหาร พุทธมณฑล

พิพิธภัณฑทางพระพุทธศาสนา ลักษณะเปนอาคารทรงไทยเปนรูปกลมวงแหวนดาน
นอก ดานลางเปนบริเวณจัดแสดง สวนบนเปนที่เก็บของ ชั้นลอยสําหรับเจาหนาที่ทํางาน ผนังวง
แหวนดานนอก ไมมีหนาตาง เพื่อสะดวกในการรักษาความปลอดภัยในการจัดแสดง
ตําหนักสมเด็จพระสังฆราช สรางขึ้นเพื่อเปนที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช มี
ลักษณะเปนสถาปตยกรรมไทยประยุกต หันหนาไปทางทิศเหนือ ประกอบดวยกลุมอาคารสองชั้น
จํานวน 4 หลัง ใตถุนสูง บันไดทางขึ้นดานหนา สรางเปนศาลาโถงทรงไทย จตุรมุขสําหรับเปนที่
จอดรถรับสง ในพื้นที่ใกลเคียงกันนั้น มีเรือนที่พักสงฆอาคันตุกะ สรางขึ้นเพื่อเปนที่พักของสงฆผู
ทรงสมณศักดิ์ของไทย และของตางประเทศ ตลอดจนพระสงฆผูติดตามที่มาปฏิบัติศาสนากิจใน
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พุทธมณฑล ตอมาเพิ่มประโยชนในการใชสอย โดยใชเปนที่ถวายภัตตาหารพระสงฆ และที่ประชุม
อบรมดานศาสนา มีลักษณะเปนสถาปตยกรรมไทยประยุกต 2 ชั้น หันหนาไปทางทิศใต
หอประชุม สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่ประชุมทางพระพุทธศาสนา และการจัดกิจกรรมตางๆ
ตลอดจนเปนสถานที่ใหความรูแกพระภิกษุสามเณร ประชาชน และนักเรียน นักศึกษา ตั้งอยูทาง
ทิศเหนือ เปนอาคารแบบสถาปตยกรรมไทยประยุกต 2 ชั้น ขนาดกวาง 97.2 เมตร ยาว 102.5 เมตร
สูงประมาณ 40 เมตร เปนหอประชุมขนาดใหญจุคนได 1,250 ที่นั่ง มีเวทีและหองฉายภาพยนตร
ชั้นบนยังมีหองประชุมเล็กขนาด 200 ที่นั่งอีกสองหอง ดานหนามีหอกลองทรงไทยขนาดกวาง 12
เมตร ยาว 12 เมตร สรางขึ้นเพื่อประดิษฐานกลองชัยขนาดใหญ

ภาพที่ 18 อาคารหอประชุม พุทธมณฑล

สํานักงานพุทธมณฑล มีลักษณะเปนอาคารแบบสถาปตยกรรมไทยประยุกต หันหนา
ไปทางทศใต เปนอาคารชั้นเดียวขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 35 เมตร ทรงจตุรมุข ปจจุบันใชเปนศูนย
รับสงวิทยุ โทรศัพท
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อาคารประชาสัมพันธ มีลักษณะเปนอาคารแบบสถาปตยกรรมไทยประยุกต ทรง
จตุรมุขชั้นเดียว ขนาดกวาง 15 เมตร ยาว 17 เมตร สรางขึ้นเพื่อใชเปนสถานใหบริการขาวสาร แกผู
มาเยี่ยมชมและนมัสการองคพระประธานฯ สรางอยูดานหนาทางเขาออกพุทธมณฑลดานละ 1 หลัง
มหาวิหารประดิษฐานพระไตรปฎกหินออน ลักษณะเปนอาคารสถาปตยกรรมไทย
รูปทรงจตุรมุขทั้ง 4 ทิศ ใชพนื้ ที่กอสรางบริเวณเกาะหลังองคพระประธานพุทธมณฑล มีพระเจดีย
9 ยอดประดิษฐาน ณ ทามกลาง เปนที่จารึกพระไตรปฎกหินออน 1,418 แผน มีภาพจิตรกรรมฝา
ผนังเรื่องพุทธประวัติอยูโดยรอบ

ภาพที่ 19 มหาวิหารประดิษฐานพระไตรปฎกหินออน
ศาลาราย สรางอยูบริเวณแนวทางเทาวงกลมดานขางองคพระประธานฯ ขางละ 10 หลัง
รวม 20 หลัง เปนศาลาทรงไทยดานขางโปรง สรางไวสําหรับพุทธศาสนิกชนที่มานมัสการองคพระ
ประธานรวมทํากิจกรรมตางๆ ไดใชเปนที่หลบแดดหลบฝน พักผอนหยอนใจ
ศาลาปฏิบัติกรรมฐาน เปนอาคารเพื่อใชในการปฏิบัติกรรมฐาน อยูบริเวณสวนเวฬุวัน
มีลักษณะเปนอาคารรูปหกเหลี่ยมเชื่อมติดตอกันทั้งหมด 8 หลัง
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หอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ ลักษณะเปนอาคารสถาปตยกรรมไทย 2 ชั้น หอง
อานหนังสือจุคนได 500 คน ปจจุบันปรับเปนอาคารสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
โรงอาหาร มีลักษณะแบบสถาปตยกรรมไทย อยูทางดานทิศเหนือ 2 หลังคูเปนที่บริการ
ดานอาหารในการจัดกิจกรรมที่พุทธมณฑล
สังเวชนียสถานสี่

ภาพที่ 20 สังเวชนียสถานสี่ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
วัตถุประสงคในการจัดสรางพุธมณฑล
จากระยะเวลานานในการกอสรางและใชงานพุทธมณฑล ไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ทางสถาปตยกรรมและการใชสอย ทางสํานักงานพุทะมณฑลไดสรุปวัตถุประสงคในปจจุบันไว 7
ประการ ดังนี้
1) เพื่อเปนศูนยกลางการศึกษาคนควาดานพุทธศาสนา
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2) เพื่อเปนพุทธบูชาและเปนพุทธานุสรณียสถาน ในวโรกาส ที่พระพุทธศาสนา ซึ่ง
เปนศาสนาประจําชาติไทย เจริญรุงเรือง มาจนครบ 2,500 ป ในป พ.ศ.2,500
3) เพื่อเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชนชาวพุทธ
4) เพื่อเปนที่สงบ รมรื่นสําหรับ พักผอนหยอนใจ ของประชาชนทั่วไป
5) เพื่อเปนศูนยกลางการศึกษาและวิปสสนากรรมฐาน
6) เพื่อเปนสํานักงานกลางการบริหารของคณะสงฆแหงประเทศไทย
7) เพื่อเปนศูนยกลางการเผยแพร พระพุทธศาสนา เพื่อเปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นทางดานธรรมของพุทธศาสนิกชน
กิจกรรมตางๆในพุทธมณฑล
กิจกรรมหลักของพุทธมณฑลในปจจุบันดูเหมือนวายังไมสามารถใชงานไดอยางที่ตั้งใจ
ไวเนื่องจากสาเหตุทางดานงบประมาณ อาคารหลายหลังไมไดถูกใชตามเปาประสงค เชน หอสมุด
และอาคารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ทํ า ให ข าดแรงดึ ง ดู ด คนเข า มาใช ง าน พื้ น ที่ ถู ก ใช ใ นรู ป แบบการเป น
สวนสาธารณะขนาดใหญมากกวาการเปนแหงคนควาทางพระพุทธศาสนา มีการใชงานเกี่ยวเนื่อง
กั บ พุ ท ธศาสนาเมื่ อ ถึ ง วั น สํ า คั ญ ทางศาสนาในฐานะการเป น ผู นํ า ในการประกอบพิ ธี ก รรมที่
สวนกลาง ดังนั้นผูเขามาใชงานจึงมาใชงานแบบกระจุกตัวในชวงวันสําคัญเทานั้น อาจมีผูใชงาน
เพียงหนึ่งแสนคน ในขณะที่บางเดือนมีผูใชงานมากกวาสองแสนคน
กิจกรรมที่บุคคลเขามาใชมีทั้งมาในแบบสวนตัวและเปนหมูคณะ ผูมาแบบสวนตัวจะ
เขามาในรูปของการเขามาพักผอน และเขารวมกิจกรรมที่ทางพุทธมณฑลจัดขึ้น สวนในรูปแบบหมู
คณะนั้นจะมาในรูปของการขอใชพื้นที่ในการทํากิจกรรม ตัวอยางเชน การเขาเยี่ยมชมทัศนศึกษา
การเขาคายอบรมคุณธรรม จัดประชุมสัมมนา ปฏิบัติธรรม เปนตน
ขอสังเกตจากการศึกษาพื้นที่
จากการศึกษาพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมทําใหทราบถึงองคประกอบตางๆของการ
กอกํ าเนิด พื้ นที่ ในการทํากิจกรรมที่ เ กี่ย วเนื่องกั บพระพุทธศาสนาในรู ปแบบของกิ จ กรรมจาก
สวนกลางที่กําหนดโดยภาครัฐ ซึ่งไดมีการปรับเปลี่ยนเรื่อยมาดังที่เห็นไดในปจจุบัน ทําใหเห็นถึง
ขอดีและขอเสียตางๆที่เกิดขึ้น การที่ใชเวลายาวนานในการกอสรางและใชบุคลากรที่หลากหลายใน
การเขามาจัดการทําใหขาดความกลมกลืนทางดานรูปแบบสถาปตยกรรม อาคารบางสวนมีการปรับ
รูปแบบการใชสอยใหสอดคลองกับการใชงานในปจจุบัน เกิดการลองผิดลองถูกในการใชงานซึง

68
บางกรณีก็ทําใหเห็นทางออกในการแกปญหาใหมๆได เชน การใชอาคารหอฉันมาเปนอาคารนอน
รวม ซึ่งเหมาะกวาการแยกนอนเปนหลังๆ ซึ่งทําใหควบคุมคนไดยาก
การออกแบบโครงการมีการใหความหมายและสัญลักษณตั้งแตในระดับการเลือกที่ตั้ง
คือ การเลือกพื้นที่กึ่งกลางระหวางกรุงเทพฯ กับนครปฐมซึ่งแสดงการเชื่อมโยงความเปนมาทาง
ประวัติศาสตรพุทธศาสนาในดินแดนประเทสไทยทําใหพื้นที่โครงการมีความหมายมากขึ้น รวมถึง
การใชพระพุทธรูปปางลีลาอันหมายถึงการกาวไปของพระพุทธศาสนาก็เปนตัวอยางที่ดีเชนกัน แต
สิ่งที่ดูเหมือนวาจะดอยลงไปคือ การวางผังทั้งโครงการที่ยังไมสอดประสานกัน พื้นที่และอาคาร
อื่นๆที่ไมไดอยูใกลพระประธานดุเหมือนวาจะถูกแยกขาดจากเรื่องราวโดยรวม ทําใหเรื่องราวไม
ประติดประต อกลมกลืน กั นถึ งขั้นแปลกแยกทั้ งในเรื่ องขนาดรู ปทรง ตลอดจนสัญลักษณที่ ใ ช
ประกอบ ทําใหผูเขามาใชงานไมสามารถรับรูเรื่องราวไดอยางตอเนื่อง การวางผังโครงการขนาด
ใหญมากๆ ตองมีความระมัดระวัง เพราะอาจทําใหการใชพื้นที่ในบางจุดขาดประสิทะภาพและ
กลายเปนจุดอันตรายได

บทที่ 6
กระบวนการสรางโปรแกรมการออกแบบ
จากการศึกษาขอมูลเบื้องตนดานตางๆ ทําใหทราบถึงปจจัย พื้นฐานของวัฒนธรรม
อีสานอีสาน ซึ่งนํามาสูแนวทางในการสรางโปรแกรมสําหรับการออกแบบโครงการ และการสราง
รูปแบบทางสถาปตยกรรมที่เหมาะสมกับโครงการได
หากมองดู ภ าพโดยรวมของวั ฒ นธรรมอี สานจะเห็ น ความหลากหลาย แต ก็มี ค วาม
ตอเนื่องของพัฒนาการดานตางๆ ไดอยางชัดเจน การเคลื่อนไหวไมหยุดนิ่งทําใหเกิดการปรับตัว
เพื่อใหวิถีชีวิตสอดคลองกับสภาพภูมิอากาศภูมิประเทศ สังคม เศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรม
สะทอนออกมาใหเห็นในรูปแบบการดําเนินชีวิต เชน ความเชื่อเรื่องผี ความเชื่อเรื่องพุทธศาสนา
การประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม ซึ่งทุกอยางสัมพันธเปนหนึ่งเดียวกันในรูปแบบของ “ฮีตสิบ
สอง” วันเปนสิ่งที่สืบตอกันมาใหเห็นไดในปจจุบัน
การใชพื้นที่ในการทํากิจกรรมตางๆ มีทั้งลักษณะการสรางขอบเขตแบบชัดเจน เชน การ
สรางวัด การสรางศาลปูตา และปาชา ซึ่งมีการบอกอาณาเขตที่คอนขางแนนอน สวนการสรางพื้นที่
เฉพาะเวลาที่จะทํากิจกรรมหนึ่งๆ เปนการสรางแบบชั่วคราว เชน การสรางปะรําพิธีแบบชั่วคราว
การกําหนดพื้นที่จุกบั้งไฟ ซึ่งเมื่อหมดสิ้นกิจกรรมพื้นที่รองรับก็จะแปรเปลี่ยนหายไปดวย
ความเชื่อเรื่องผี ทําใหเห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ การแสดงออกถึงจิตวิญญาณของพื้นที่โดย
ผานสัญลักษณและพิธีกรรม สิ่งเหลานี้ไดถูกผสมผสานเขากับพุทธศาสนาทําใหพุทธศาสนาของ
อีสานมีลักษณะที่สื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์เฉพาะถิ่น ดังเห็นไดจากการหมูบานตางๆ ในอีสานมีการ
สรางสิม และพระพุทธรูปที่ไมใหญมากนัก แสดงใหเห็นวาความยิ่งใหญของพระพุทธเจาไมได
แสดงผานสิ่งกอสรางที่มีขนาดใหญ แตกลับถูกหลอมรวมกับจิตวิญญาณของพื้นที่นั้นๆ
ดังนั้นการกอรูปของพุทธสถาปตยกรรมประเภทสิมอีสานจึงไมไดเปนเพียงสิ่งกอสราง
ที่ใชหอหุมพระพุทธรูปและพื้นที่ในการทํากิจกรรม แตสถาปตยกรรมนั้นไดหลอมรวมสภาวะพุทธ
อันเปนนามธรรมนั้นเขาไวดวยกัน เชนเดียวกับการสรางศาลผี ที่ตัวสถาปตยกรรม (รูปธรรม) ที่
รองรับจิตวิญญาณ (นามธรรม) ของผี จากลักษณะดังกลาวแสดงใหเห็นวาสถาปตยกรรมอีสานมี
พื้นฐานจากการผสมผสานจิตวิญญาณของพื้นที่นั้นๆ
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1 การหาพื้นที่ใชสอย
การหาพื้นที่โครงการนี้พิจารณาจากกรณีศึกษา คือพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมเปน
หลักเปนหลัก โดยพื้นที่โครงการจะอยูในชวงไมเกิน 2,500 ไร เนื่องจากโครงการเปนเพียง
โครงการในระดับภูมิภาค และไมเล็กกวา 20 ไร ซึ่งเปนขนาดเล็กสุดของโครงการพุทธมณฑล
ประจําจังหวัด ดังนั้นโครงการพุทธสถานฯ นี้จึงควรมีขนาดไมเล็กหรือใหญกวาทั้งสองโครงการ

แผนผังที่ 3 ตัวอยางการจัดผังพุทธมณฑลจังหวัด
ที่มา : สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
เนื่องจากโครงการพุทธมณฑลจังหวัดเปนโครงการที่ยังไมเคยมีการสรางมากอนเชนกัน
การกําหนดลักษณะการใชสอยตางๆ จึงนําโครงการพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมมาประกอบการ
พิจารณาเปนหลัก จากการศึกษาของผูศึกษาพบวากิจกรรมที่เปนการเรียนรูพุทธศาสนาที่สําคัญและ
แตกตางจากการเรียนรูที่ไดจากวัดคือ การเขาคายปฎิบัติธรรมเปนหมูคณะ ที่สามารถเขาพักแรมใน
สถานที่ศึกษาได เชน คายคุณธรรม ที่พุทธมณฑล ซึ่งสามารถรองรับเด็กนักเรียนไดเปนจํานวนมาก
เปนลักษณะคายที่ยืดหยุนกับกิจกรรมพอสมควร ดังนั้นจากกรณีศึกษาจึงสามารถแบงกลุมผูใชงาน
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กวางๆ ไดสองกลุมคือ กลุมที่เขามาพักคางแรมในโครงการ และกลุมผูเขามาเขาชมแบบไมพัก
คางแรม
จํานวนผูใชสอยในโครงการ
เนื่องจากโครงการนี้มีลักษณะการใชสอยคลายกับพุทธมณฑลที่จังหวัดนครปฐม แตวา
เปนโครงการในระดับภูมิภาคที่มีมีขนาดเล็กกวา จึงคํานวณผูมาใชสอยโครงการโดยคาดการจาก
สถิติการใชสอยของพุทธมณฑลนครปฐมเปนเกณฑ โดยใชอัตราสวน 75 % ของจํานวนผูใชสอย
ซึ่งจากสถิติของการเขาคายซึ่งสวนใหญคือนักเรียนและหนวยงานราชการและเอกชนตางๆ นั้น
ประมาณ 400 คน ตอครั้ง (สถิติในป 2548-2549) ดังนั้นโครงการนี้จึงคํานวณไดเทากับ 300 คน ซึ่ง
จํ า นวนที่ ไ ด นี้ จ ะนํ า ไปใช ใ นคํ า นวณพื้ น ที่ อ าคารรองรั บ สํ า คั ญ ๆ เช น อาคารพั ก แรม อาคาร
หอประชุม และโรงอาหาร สวนจํานวนผูเขามาใชโครงการทั้งหมดของพุทธมณฑลนครปฐมนั้น
เฉลี่ยประมาณ 160,000 คนตอเดือน (สถิติในป 2548-2549) เนื่องจากเปนโครงการในระดับภาคจึง
คํานวณเพียงหนึ่งในสี่ ดังนั้นจํานวนผูใชโครงการทั้งหมดคือ 25% จึงคํานวณไดเทากับ 40,000 คน
ตอเดือน หรือเฉลี่ยไดประมาณ 1,400 คนตอวัน ซึ่งจํานวนนี้คือผูเขามาในวันทําการปกติ หากเปน
วันสําคัญทางสาสนาจํานวนคนอาจเพิ่มขึ้นไดอีกหลายเทาตัว
ลักษณะการเขามาใชสอย
กลุมผูเขามาพักคางแรม สวนใหญคือกลุมนักเรียนระดับมัธยมจากดรงเรียนตางๆ ที่จัด
มาเขาคายในลักษณะของคายคุณธรรม อาจมาจากหนวยงานของทางราชการหรือเอกชนในรูปของ
คายฝกปฏิบัติอบรมธรรมะ กิจกรรมของคนในกลุมนี้จะเริ่มตั้งแตเชามืดจนถึงค่ํา ดั้งนั้นในการ
ออกแบบจึงตองคํานึงถึงกิจกรรมที่อาจตองทําเปนหมูคณะและมีระบบการรักษาความปลอดภัยใน
ระดับหนึ่ง เชน การจํากัดพื้นที่ของที่พักใหเปนกลุมกอนเพื่องายตอการดูแล การแยกที่พักชาย-หญิง
ออกจากกัน การกําหนดขอบเขตการใชสอยพื้นที่เปนบางเวลา ซึ่งการออกแบบที่ดีจะชวยใหระบบ
การจัดการตางๆ ทําไดงายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
กิจกรรมในรอบ 1 วัน ประกอบดวย
04:00 น. ตื่นนอนทําภาระกิจสวนตัว
05:00 น. ทําวัตรเชา
06:00 น. ออกกําลังกาย
07:00 น. รับประทานอาหารเชา
08:00 น. ทํากิจกรรมตางๆ

72
11:00
12:00
16:00
17:00
18:00
19:00
21:00

น. รับประธานอาหารกลางวัน
น. ทํากิจกรรมตางๆ
น. ทําภาระกิจสวนตัว
น. รับประทานอาหารเย็น
น. ทําวัตรเย็น
น. กิจกรรมนันทนาการ
น. เขานอน

กลุมผูเขามาใชโครงการแบบไมคางคืน ในกลุมนี้อาจแบงกวางๆ ไดอีกสองกลุมคือ
กลุมคนในพื้นที่ กับกลุมคนนอกพื้นที่ ซึ่งกลุมแรกหมายถึงกลุมประชาชนในเขตพื้นที่อําเภอโขง
เจียม ซึ่งมีประชากรประมาณ 30,000 คน ซึ่งถือวาเปนกลุมที่ถือวามีพันธะผูกพันในฐานะเจาของ
พื้นที่ ในการที่จะตองชวยบํารุงดูแลและสรางเสริมกิจกรรมตางๆ ใหกับโครงการ โดยเฉพาะคนใน
เขตเทศบาลโขงเจียมที่อาจเขามาใชพื้นที่ในการทํากิจกรรมไดบอยครั้งที่สุด กลุมที่สองคือกลุมคน
จากภายนอกพื้นที่ ที่อาจมาในฐานะนักทองเที่ยว หรือมาในรูปของกิจกรรมการสัมมนาดูงาน ซึ่ง
สวนใหญจะใชเวลาไมเกินหนึ่งวันในการเขาชมและเขาใชโครงการ อาจมาเปนกลุมใหญหรือมา
กลุมยอยแบบครอบครัวก็ได กิจกรรมหลักของคนในกลุมนี้ไดแก การเที่ยวชมเพื่อนันทนาการ การ
เขามาบูชากราบไหวเพื่อระลึกถึงพระพุทธเจา การขอเขามาใชพื้นที่ประชุมทางวิชาการ การเขามา
ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา
องคประกอบการใชสอยของโครงการ
จากกรณีศึกษานํามาสูภาพจินตภาพการใชสอยที่จะเกิดขึ้นใหมในโครงการ ซึ่งประกอบ
ไปดวย
-

พระเจดีย
พระวิหาร
หอประชุม
หองสมุด
อาคารพิพิธภัณฑ
อาคารสํานักงาน
อาคารพักผูปฏิบัติธรรม
อาคารโรงอาหาร
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- อาคารเรียน
- อาคารประกอบอื่นๆ เชน ศาลา
- พื้นที่จอดรถ
การใชพื้นที่ของบุคคล
ในการทํากิจกรรมทางศาสนา นั้นผูเรียนรูแตละคนจะมีพื้นที่สําหรับกิจกรรม เชน การ
นั่ง การไหว การกราบ ซึ่งมีระยะวิเคราะหไดจากสัดสวนของมนุษย แตกิจกรรมของโครงการนี้
มักจะเปนการทํากิจกรรมกลุมที่มักมีการจัดระเบียบใหเกิดความเรียบรอยใหงายตอการทํากิจกรรม
จากการพิจารณาของผูศึกษาเห็นวามีความจําเปนพอสมควรในการที่จะพิจารณาพื้นที่ใหมีความ
ใหญกวาปกติเล็กนอย เพื่อมิใหเกิดความอึดอัดในการเบียดเสียดกันจนเกินไปนัก ซึ่งแสดงใหเห็น
ในลายเสนที่ 6-1 ซึ่งขนาดสัดสวนนี้จะใชเปนหลักในการกําหนดพื้นที่ในการรองรับกิจกรรม ในแต
ละอาคาร

ลายเสนที่ 4 แสดงลักษณะการใชพื้นที่นั่งและกราบ
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พื้นที่ใชสอยโครงการ
เจดียประธาน เปนศูนยกลางของโครงการจึงมีลักษณะอาคารยอดแหลมทรงสูงขนาด
ใหญ มีพื้นที่โดยรอบสําหรับทําการประทักษิณเพื่อบูชาและระลึกถึงพระพุทธเจา ในที่นี้จะใชการ
คํานวณพื้นที่จากกรณีศึกษาคืพระประธานพุทธมณฑลที่นครปฐม ซึ่งจากการศึกษาสังเกตจากการ
ใชงานจริงโดยเฉพาะในวันสําคัญ เชน วันวิสาขะบูชา ที่มีการใชงานอยางเต็มที่ พบวาพื้นที่รอบองค
พระประธานนั้นมีขนาดกวาง 22 เมตร ยาว 40 เมตร ซึ่งพอเหมาะกับการใชสอยจึงนํามาใชเปน
ตัวอยางเทียบเคียงในการออกแบบโครงการนี้ไดโดยคิดพื้นที่รองรับเจดียประมาณ 75 % ของฐาน
รับพระประธาน ซึ่งจะไดพื้นที่ประมาณ 600 ตารางเมตร หรือคิดเปนรัศมีได 14 เมตร สวนลาน
ประทักษิณโดยรอบใชรัศมีเทากันคือ 40 เมตร คิดเปนพื้นที่รองรับทั้งหมดประมาณ 5,000 ตาราง
เมตร
พื้นที่เจดียประธาน
600 ตารางเมตร
พื้นที่ประทักษิณ
4,400 ตารางเมตร
รวม
5,000 ตารางเมตร
พระวิ ห าร เป น อาคารที่ ใ ช สํ า หรั บ ทํ า พิ ธี ก รรมและกิ จ กรรม มี ก ารประดิ ษ ฐาน
พระพุทธรูปเพื่อใหประชาชนกราบไหวบูชา เปนเสมือนพื้นที่เชื่อมตอคนจากภายนอกกับพื้นที่
โครงการ เปนอาคารแรกๆ ที่คนเขามาสัมผัสเรียนรูกอนที่จะเขาไปสูพื้นที่อื่นๆ ตอไป อาคารวิหาร
นี้จะออกแบบใหมีขนาดสัดสวนสมดุลกับพระเจดีย และสามารถบรรจุคนไดตั้งแต 50 คน ในการ
นั่งแบบหลวมๆมีพื้นที่กราบ และยืดหยุนนั่งแบบชิดได ประมาณ 100 คน ซึ่งการใชงานจะใชวิธี
หมุนเปนรอบของคนที่มาบูชาพระพุทธรูปภายในวิหาร ซึ่งจะตกอยูที่ประมาณ 15 นาทีตอคนหรือ
200 คนตอชั่วโมง ดังนั้นในหนึ่งวันจะเปดใชงานประมาณ 10 ชั่วโมงจึงสามารถรองรับคนได 2000
คน ซึ่งมากกวาคาเฉลี่ยผูมาเขาใชในแตละวัน
พื้นที่พระประธาน 4 ทิศ 4 องค
100 ตารางเมตร
พื้นที่รองรับคน
150 ตารางเมตร
พื้นที่โถง 4 ดาน
100 ตารางเมตร
พื้นที่ทางเดิน 50 %
175 ตารางเมตร
รวม
525 ตารางเมตร
เนื่องจากกิจกรรมที่เกิดขึ้น ณ วิหารนั้นอาจมีหลากหลายรูปแบบ และอาจมีการชุมนุม
ผูทํากิ จกรรมที่มากขึ้ นโดยเฉพาะงานเทศกาลตางๆ ในการออกแบบโครงการนี้จึงเตรีย มพื้น ที่
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รองรับทั้งในรมในลักษณะของศาลาแบบโปรงรอบพระวิหาร ซึ่งจะรองรับคนโดยเฉพาะชวงงาน
เทศการตางๆ ซึ่งในที่นี้จะคํานวณการใชสอยที่ศาลาลายประมาณ 2,000 คน
พื้นที่ประทักษิณรอบวิหาร
4,000 ตารางเมตร
พื้นศาลาราย
2,000 ตารางเมตร
รวม
6,000 ตารางเมตร
หอประชุม เปนพื้นที่สําหรับจัดการประชุม ในที่นี้จะใชรองรับผูใชกลุมที่เขามาพักแรม
เปนสําคัญ ซึ่งใชตัวเลข 300 คนเปนฐานในการคํานวณพื้นที่
พื้นที่นั่ง 300 คน
300 ตารางเมตร
พื้นที่เวทีสําหรับพิธีกร
50 ตารางเมตร
พื้นที่หองควบคุมระบบเสียงและวีดีโอ
16 ตารางเมตร
พื้นที่โถงทางเขา
100 ตารางเมตร
พื้นที่หองน้ําชาย-หญิง
128 ตารางเมตร
พื้นที่เก็บของ
32 ตารางเมตร
พื้นที่หองงานระบบ
32 ตารางเมตร
พื้นที่ทางสัญจร 30 %
198 ตารางเมตร
รวม
856 ตารางเมตร
อาคารห อ งสมุ ด เป น อาคารให บ ริ ก ารอ า นหนั ง สื อ แก ป ระชาชนในหมวดของ
พระพุทธศาสนา จํานวน 10,000 เลม อางอิงจากจํานวนหนังสือหมดพระพุทธศาสนาที่หอสมุด
แหงชาติ เปนหองสมุดขนาดกลางรองรับผูอานได 150 คน พื้นที่นั่งอาน 2.50 ตารางเมตรตอคน ชั้น
วางหนังสือ 1 ตารางเมตรบรรจุได 120 เลม ดังนั้นพื้นที่เก็บหนังสือจะใชพื้นที่ 10,000/120 ได
เทากับ 80 ตารางเมตร
พื้นที่สวนเก็บหนังสือ
80 ตารางเมตร
พื้นที่นั่งอานหนังสือ 150 คน
375 ตารางเมตร
พื้นที่หองโสต
32 ตารางเมตร
พื้นที่บรรณารักษ
16 ตารางเมตร
พื้นที่สืบคนดวยคอมพิวเตอร
16 ตารางเมตร
พื้นที่สํานักงานเจาหนาที่ 4 คน
32 ตารางเมตร
พื้นที่หองงานระบบไฟฟา-ประปา
32 ตารางเมตร

76
พื้นที่เก็บของ
และซอมหนังสือ
พื้นที่หองน้ํา
พื้นที่โถงและทางสัญจร 30 %
รวม

32
64
204
883

ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร

อาคารพิพิธภัณฑ ใชในการจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาประกอบดวย
สวนจัดแสดงถาวร และสวนจัดแสดงงานชั่วคราว ในอัตราสวน 50:50 โครงการนี้สวนถาวรจะจัด
แสดงเรื่องราวของพระอริยะสงฆของภาคอีสาน ซึ่งประกอบไปดวยภาพถาย สังฆภัณฑเครื่องใชไม
สอยของพระอริยะสงฆผูลวงลับเหลานั้น
พื้นที่จัดแสดงถาวร
400 ตารางเมตร
พื้นที่จัดแสดงชั่วคราว
200 ตารางเมตร
พื้นที่สํานักงานเจาหนาที่
32 ตารางเมตร
พื้นที่หองงานระบบ
32 ตารางเมตร
พื้นที่เก็บของ
200 ตารางเมตร
พื้นที่หองน้ํา
64 ตารางเมตร
พื้นที่โถงและทางสัญจร 10 %
93 ตารางเมตร
รวม
1,021 ตารางเมตร
อาคารสํานักงาน เปนอาคารสําหรับเจาหนาที่ในแผนกตางๆ ใชเปนที่ทํางานรวมกัน ซึ่ง
ในโครงการนี้จะประกอบดวยสี่แผนกใหญ คือ ฝายบริหารทั่วไป ฝายอาคารสถานที่ ฝายกิจกรรม
วิชาการ และฝายคลัง รวมมีเจาหนาที่ทั้งหมด 30 คน
พื้นที่สวนสํานักงาน 4 แผนก
160 ตารางเมตร
พื้นที่หองผูอํานวยการ
9 ตารางเมตร
พื้นที่ตอนรับผูมาติดตอ
16 ตารางเมตร
พื้นที่หองประชุม
60 ตารางเมตร
พื้นที่หองงานระบบ
20 ตารางเมตร
20 ตารางเมตร
พืน้ ที่เก็บของ
พื้นที่หองน้ําชาย-หญิง
50 ตารางเมตร
พื้นที่โถงและทางสัญจร 30 %
100 ตารางเมตร
รวม
435 ตารางเมตร
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อาคารพักผูปฏิบัติธรรม จํานวน 300 คน โดยแยกสวนชาย-หญิง อยางละครึ่ง ในการ
ออกแบบทําเปนอาคารนอนรวมแบบนอนเรียงแถวกัน จํานวน 6 หลัง และมีที่พักสําหรับอาจารยผู
ควบคุม จํานวน 20 คนอีกหนึ่งหลัง สวนของหองน้ําจะคํานวณพื้นที่จากชั่วโมงเรงดวนในตอนเชา
และเย็น โดยใหมีพื้นที่หองอาบน้ําและสุขภัณฑอยางละ 10 ชุดตอนักเรียน 50 คน
พื้นที่นอน 50 คน
150 ตารางเมตร
พื้นที่เก็บของ
20 ตารางเมตร
พื้นที่หองน้ํา
100 ตารางเมตร
พื้นที่โถงและทางสัญจร 30 %
81 ตารางเมตร
รวมพื้นที่ตอหลัง
351 ตารางเมตร
รวม 6 หลัง
2,106 ตารางเมตร
อาคารพักผูควบคุม
พื้นที่นอน 20 คน
60 ตารางเมตร
พื้นที่เก็บของ
20 ตารางเมตร
พื้นที่หองน้ําชาย-หญิง
64 ตารางเมตร
พื้นที่โถงและทางสัญจร 30 %
44 ตารางเมตร
รวม
188 ตารางเมตร
อาคารโรงอาหาร ใชสําหรับเปนที่รับประทานอาหารของผูเขาฝกปฏิบัติและผูเขาชม
โดยทั่วไป ประกอบดวยพื้นที่ทานอาหารสําหรับคน 320 คน เทากับจํานวนผูเขาฝกอบรม มีพื้นที่
ขายอาหารและเครื่ องดื่ ม มี ห อ งครัว สํ า หรั บ ประกอบอาหารหรื อเตรีย มอาหาร สํ า หรับบริ ก าร
ผูใชงานจากภายนอกในชวงกลางวัน
พื้นที่นั่งรับประทาน 320 คน
640 ตารางเมตร
พื้นที่หองครัว
50 ตารางเมตร
พื้นที่ขายอาหารและเครื่องดื่ม 4 ราน
32 ตารางเมตร
พื้นที่หองน้ํา
64 ตารางเมตร
พื้นที่โถงและทางสัญจร 30 %
234 ตารางเมตร
รวม
1,020 ตารางเมตร
พื้นที่อาคารเรียน ใชสําหรับฝกอบรมทางดานทฤษฎี โดยทําเปนชั้นเรียนหลายขนาดเพือ่
รองรับกลุมไดหลากหลายจํานวนและยืดหยุนในการใชงาน
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พื้นที่หองเรียนใหญ 60 คน 1 หอง
พื้นที่หองเรียนเล็ก 30 คน 2 หอง
พื้นที่หองประชุมยอย 15 คน 1 หอง
พื้นที่อาคารเรียนแยกเฉพาะ 2 หลัง
หองทํางานเจาหนาที่
พื้นที่หองพักอาจารย หองรับรอง
พื้นที่หองเก็บของ
พื้นที่หองน้ําชาย-หญิง
พื้นที่โถงและทางสัญจร 30 %
รวม

120
120
40
400
16
16
16
62
237
1,027

ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร

อาคารประกอบอื่นๆ เพื่อใหเกิดความสมบูรณ ในความหมายและการใชสอยและเกิด
สมดุลในการวางผัง
ศาลาขนาดกลางหนาโครงการ 2 หลัง
200 ตารางเมตร
ศาลาขนาดกลางบริเวณที่พัก 2 หลัง
200 ตารางเมตร
ศาลาขนาดเล็กรอบสระกลาง 12 หลัง
192 ตารางเมตร
ลานตนไมในพุทธประวัติ 4 จุด
200 ตารางเมตร
สระน้ําทําสมาธิ
4 จุด
1,600 ตารางเมตร
ฐานพระพุทธรูปทางตะวันออกเฉียงเหนือ
805 ตารางเมตร
รวม
3,197 ตารางเมตร
ที่จอดรถ แบงเปนสองสวนคือ ที่จอดรถสวนบุคคล และที่จอดรถบัส จากการสังเกตใน
พื้นที่อําเภอโขงเจียมซึ่งเปนสถานที่ทองเที่ยวสําคัญของจังหวัดอุบลราชธานี ทําใหทราบวาผูที่มา
เที่ยวสวนใหญนั้นจะมากันเปนหมูคณะโดยรถบัส ทําใหคาดการพื้นที่จอดรถตองมีการจอดรถทั้ง
สองแบบ ในอัตราสวนจํานวนคนอยางละเทาๆกัน โดยใชฐานจํานวนที่จํานวน 1,400 คน โดย 700
คนมาทางรถบัสขนาด 40 ที่นั่ง ดังนั้นจะไดจํานวนรถบัสเทากับ 18 คัน ซึ่งสวนใหญจะจอดเพียง
ครึ่งวัน จึงไดเตรียมพื้นที่จอดไว 10 ที่สําหรับการจอดรถบัส สวนรถสวนบุคคลนั้นคิดจากฐาน 700
คน รถยนตหนึ่งคันโดยสารมาโดยเฉลี่ย 3 คนตอคัน จะไดจํานวนรถเทากับ 234 คัน ซึ่งในที่นี้จะใช
ที่ 240 คันเพื่อความสะดวกในการจัดพื้นที่
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พื้นที่จอดรถบัส
พื้นที่จอดรถยนต
รวม

10 คัน X 72
240 คัน X 12.5

720 ตารางเมตร
3,000 ตารางเมตร
3,720 ตารางเมตร

อาคารพื้นที่โครงการริมน้ํา ประกอบดวยเจดียและอาคารกระกอบจํานวนหนึ่ง ในการ
ออกแบบมี ค วามจํ า เป น ต อ งควบคุ ม ขนาดสั ด ส ว นอาคารเพื่ อ ให ก ลมกลื น กั บ สภาพแวดล อ ม
โดยเฉพาะวัด อาคารจึงมีขาดไมใหญมาก และเนนการใชสอยในแนวราบ เจดียออกแบบในเชิง
สัญลักษณ ประกอบดวยพื้นที่ตั้งองคเจดีย และพื้นที่เดินไดรอบเปนชั้น รัศมีประมาณ 12 เมตร
ภูริทัตเจดีย และลานรอบ
3,500 ตารางเมตร
120 ตารางเมตร
วิหารใหม
อาคารพิพิธภัณฑ
240 ตารางเมตร
ศาลาขนาดเล็ก 3 หลัง
48 ตารางเมตร
รวม
3,908 ตารางเมตร
สรุปพื้นที่โครงการ
พระเจดียประธาน และลานประทักษิณ
พระวิหาร ศาลาราย และพื้นที่รอบ
อาคารหอประชุม
อาคารหองสมุด
อาคารพิพิธภัณฑ
อาคารสํานักงาน
อาคารพักผูปฏิบัติธรรม
อาคารโรงอาหาร
อาคารเรียน
อาคารประกอบอื่นๆ เชน ศาลา
พื้นที่จอดรถ
พื้นที่ใชสอยที่ตั้งโครงการริมน้ํา
รวม

5,000
6,525
856
883
1,021
435
2,294
1,020
1,027
3,197
3,720
3,908
29,886

ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
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2 แนวคิดในการออกแบบ
แนวคิด (Concept)
จากการวิเคราะหเบื้องตนจะเห็นไดวา คติความเชื่อฮีตสิบสองของคนอีสานเชื่อมโยง
เกี่ยวของกับวัฏจักรของฤดูกาลที่หมุนเปลี่ยนไปในแตละป หากมองในเชิงปรัชญาจะเห็นการเวียน
วายตายเกิดของสิ่งตางๆ เชน ตนขาวในทองนา ที่งอกขึ้นและถูกเก็บเกี่ยว ของใชในพิธีกรรม
ตางๆ ในแตละเดือนจะถูกสรางขึ้นมาใชเฉพาะกิจในแตละพิธีกรรมนั้น เชน บั้งไฟ เทียนพรรษา
พอถึงรอบใหมในปหนาก็จะสรางขึ้นมาใหม นอกจากนี้ชื่อของฮีตสิบสองเองที่เรียกวางานบุญตางๆ
นั้นก็แสดงถึงความเชื่อเรื่อง “บาป-บุญ” ซึ่งสงผลตอผูทํางานบุญนั้นๆ ในอนาคต ซึ่งในแงของทาง
พระพุทธศาสนา “บุญ” นั้นก็จะชวยสงเสริมคนใหพบสิ่งที่ดีกวาในภายภาคหนาซึ่งรวมถึงพระ
นิพพานดวย การเวียนวายตายเกิดยังถูกตอกย้ําดวย “บุญพระเวส” อันเปนงานบุญที่สําคัญของชาว
อีสา ซึ่งกลาวถึงอดีตชาติสุดทายที่สั่งสมบารมีกอนที่จะมาตรัสรูเปนพระพุทธเจาในชาติตอมา
ในการดําเนินชีวิตที่ตองอาศัยน้ําเปนปจจัยหลัก ความสําคัญของน้ําจึงถูกสะทอนออกมา
ในเชิงสัญลักษณอันศักดิ์สิทธและมีอํานาจ คือ พญานาค ในการชวยดลบันดาลความสมบูรณใหแก
ชีวิต นอกจากนี้นาคยังมีความเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา ในฐานะที่เปนเผาพันธุที่คอยคุมครอง
ปกปกรักษาพระพุทธศาสนามาชานาน
จากความสัมพันธดังกลาวจึงไดความสัมพันธระหวาง วัฏจักรของชีวิตที่สะทอนออกมาใน
การหมุนวนของฤดูกาล อันแสดงการเวียนวายของชีวิต ผานปจจัยสําคัญ คือ น้ํา ที่สะทอนออกมา
ในเชิงสัญลักษณ คือ นาค ที่มีความเกี่ยวโยงกับพุทธศาสนาและคนอีสาน
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แผนภูมิที่ 1 แสดงแนวการขยายแนวความคิดจากฮีตสิบสอง

จากแผนภูมิ ไดแนวความคิดหลักคือ “พระภูริทัติ” อันเปนพระโพธิสัตวที่เสวยพระชาติ
เปนพญานาค ในพระชาติที่หกของทศชาติ ที่บําเพ็ญศีลบารมี ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปถึงไตรสิกขา
อันเปนแนวทางปฏิบัติทางพุทธศาสนา คือ ศีล-สมาธิ-ปญญา
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แผนภูมิที่ 2 แสดงแนวการขยายแนวความคิดเรื่อง นาค-น้ํา กับพุทธศาสนา

พระภูริทัตชาดก
พระภูริทัตชาดก เปนอดีตพุทธเจาชาติที่ 6 ในชาดกมหาชาติทั้ง 10 ชาติ เปนชาติที่
พระพุทธเจาทรงกําเนิดเปนพญานาค ทรงมีสติปญญาเปนเลิศในการไขปญหาตางๆ จนพระอินทร
ไดใหนามวาพระภูริทัต อันหมายถึง ผูมีปญญา ทรงตั้งใจที่จะบําเพ็ญเพียรเรื่องศีลบารมี ดวย
ตองการหลบความสุขสบายในเมืองบาดาล จึงทรงขึ้นมาจากเมืองนาคมาบําเพ็ญศีลอยูที่ริมฝง
แมน้ํายมุนา ขดตัวรอบจอมปลวกและอธิษฐานอุโบสถศีลดวยองคสี่วา “ผูใดปรารถนา หนัง เอ็น
กระดูก และโลหิตของเรา ขอใหผูนั้นนําไปตามความปราถนาเถิด เราจะไมหวงแหนปกปอง ยินดี
สละให” ทรงจําศีลในยามราตรีแลวกลับเมืองบาดาลในยามอาทิตยขึ้น ทรงกระทําเชนนี้มาเปน
ระยะเวลายาวนาน จนมาวันหนึ่งไดถูกพราหมณใจคดจับตัวเอาไปทรมานตางๆ นาๆ แตพระองคก็
ทรงไมทํารายตอบเพราะไดอธิษฐานตนไวแลว ทรงโดนจับไปแสดงตอหนาที่นั่งของเจาเมือง แต
ภายหลังก็ไดมีพระญาติตามมาชวยไวได
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ภาพที่ 21 ภาพจิตรกรรมพระภูริทัต
ที่มา : นิดดา หงษววิ ัฒน, ทศชาดกกับกิจกรรมฝาผนัง เวสสันดรชาดกฯ (กรุงเทพฯ : แสงแดดเพือ่ น
เด็ก, 2549), 42.
3 การเลือกที่ตั้งโครงการ
จากแนวความคิด ( CONCEPT) เรื่องน้ําและนาค นํามาสูการหาที่ตั้งโครงการเพื่อให
สอดคลองกับแนวความคิดดังกลาว โดยพิจารณาจังหวัดตางๆ ในภาคอีสานวาจังหวัดใดมีความ
เหมาะสมที่จะเปนศูนยกลางแหงภูมิภาคและสามารถเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่นๆ ในภูมิภาคไดดวย หาก
พิจารณาตามความรูสึกการเปนศูนยกลาง จังหวัดที่เหมาะจึงนาจะเปนจังหวัดที่มีความเจริญและอยู
ใจกลางของภาคอีสาน แตโครงการนี้จะพิจารณาการรวมศูนยที่ตางออกไป โดยยึดแนวคิดที่ตั้งไว
เปนขอพิจารณาเปนอันดับแรก โดยพิจารณาเรื่องน้ํา โดยดูจากสภาพทางภูมิศาสตรของอีสานซึ่ง
พบวามีแมน้ําและลําน้ําสาขาตางๆ กระจายอยูทั่วภูมิภาค โดยทั้งหมดจะใหลลงสูแมน้ําโขง หากดู
จากการใหลของน้ําทุกสายจะพบวามีการบรรจบกันของสายน้ําอยูที่จุดๆ หนึ่งคือที่อําเภอโขงเจียม
จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจุดนี้เหมาะอยางยิ่งในการที่จะตั้งโครงการใหสอดคลองกับแนวคิดเบื้องตน
การบรรจบกันของสายน้ํา คือการรวมตัวกันของนาคทั่วทั้งอีสาน อันเปนตัวแทนของจิต
วิญญาณของคนอีสานทั้งภูมิภาคที่จะเชื่อมโยงเขาดวยกัน
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แผนที่ที่ 4 การบรรจบของสายน้ําของภาคอีสาน
ที่มา : ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม, แองอารยธรรมอีสาน (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ,2546), 7.
สภาพที่ตั้งโครงการ
จากการพิจารณาทําใหไดที่ตั้งโครงการอยูที่จุดบรรจบของแมน้ํามูลและแมน้ําโขง ซึ่ง
อยูที่ตําบลโขงเจียม อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีอาราเขตที่ตั้งดังนี้
ทิศเหนือ จรดตําบลหวยไผ กับแมน้ําโขงฝงตรงขามคือ ประเทศ สปป. ลาว
ทิศตะวันออก จรดประเทศ สปป. ลาว
ทิศตะวันตก จรดตําบลหนองแสงใหญ อําเภอโขงเจียม
ทิศใต จรดตําบลคําเขื่อนแกว อําเภอสิรินธร
ตําบลโขงเจียมมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 100 ตารางกิโลเมตร สภาพทางภูมิประเทศ
โดยทั่วไปเปนที่ราบ ลักษณะดินปนทราย มีโขดหิน มีแหลงแมน้ําสองสายพาดผาน มีพื้นที่ปา มี
หมูบาน 12 หมูบาน กับ 1 เขตเทศบาล
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แผนที่ที่ 5 แผนที่อําเภอโขงเจียม
ที่มา : องคการบริหารสวนตําบลโขงเจียม
สภาพแวดลอมที่ตั้งโครงการ ณ จุดปลายแหลมของแผนดินที่บรรจบกันของสองแมน้ํา
เป น ที่ ตั้ ง ของชุม ชนมาช า นาน เปน ที่ตั้ ง ของหน ว ยราชการของอํ า เภอโขงเจี ย ม และเป น แหล ง
ทองเที่ยวที่สําคัญแหงหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี จากปรากฏการณธรรมชาติแมน้ําสองสี เปนจุด
พักนักทองเที่ยวในการมาชื่นชมธรรมชาติริมฝงน้ํา ทําใหเมืองแหงนี้มีความสงบและมีชีวิตชีวา
ควบคูกันไป
พื้นที่ตัวอําเภอนั้นมีลักษณะเปนที่ราบสลับเนินขนาดเล็ก มีแมน้ําโอบลอมสามดาน
สวนทางดานทิศตะวันตกมีสภาพเปนเนินเขาชันสูงขึ้นไปประมาณ 20 เมตร ในพื้นที่นี้มีวัดตังอยู 4
วัด ไดแก วัดโขงเจียม วัดบุบผาวัน ซึ่งตั้งอยูที่พื้นราบ วัดถ้ําคูหาสวรรค วัดถ้ําเหวสินธุชัย ซึ่งตั้งอยู
บนเนินเขา จากการพิจารณาเบื้องตน ณ จุดที่แมน้ําบรรจบกันนั้นไมมีพื้นที่วางเปลาเพียงพอสําหรับ
ใชเปนที่ตั้งโครงการ แตพื้นที่บนเนินเขานั้นมีศักยภาพเพียงพอที่จะตั้งโครงการได
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ภาพที่ 22 ภาพถายทางอากาศอําเภอโขงเจียม
ที่มา : กรมแผนที่ทหาร

แผนผังที่ 4 ผังอําเภอโขงเจียม
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ภาพที่ 23 ลักษณะชุมชนของเทศบาลอําเภอโขงเจียม

ภาพที่ 24 พื้นที่บรรจบของแมน้ําโขง และแมน้ํามูล
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ภาพที่ 25 พื้นที่ปาบนเนินเขาสําหรับตั้งโครงการ

บทที่ 7
การออกแบบสถาปตยกรรม
1 การออกแบบและพัฒนาแบบ
การวางตําแหนงที่ตั้งโครงการ จากพื้นที่ที่ไดเลือกไวตามแนวความคิด (Concept) ที่
บริเวณจุดบรรจบของแมน้ํามูลและโขงนั้น ในปจจุบันไดเปนชุมชนขนาดใหญและเปนที่ตั้งของตัว
อําเภอโขงเจียมทําใหไมมีพื้นที่มากพอสําหรับทําโครงการขนาดใหญในระดับพุทธมณฑลประจํา
ภาค จึงมีความจําเปนที่ตองหาพื้นที่ที่มีขนาดพอที่จะรองรับโครงการนี้ไดโดยใชพื้นที่ใกลเคียง จาก
การลงพื้นที่ทําใหทราบวาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมนั้นคือบริเวณพื้นที่ปาเสื่อมโทรมซึ่งอยูทางดาน
ทิศตะวันตกของตัวอําเภอ มีขนาดประมาณ 1,200 X 1,200 ตารางเมตร เปนพื้นที่บนเนินเขาอยูสูง
กวาตัวอําเภอประมาณ 20 เมตร สามารถมองเห็นแมน้ําทั้งสองไดจากมุมสูง มีถนนหลวงตัดผาน
และเปนเสนทางสัญจรหลักในการเขาสูตัวอําเภอ เนื่องจากโครงการนี้ตองการที่จะมีความใกลชิด
กับน้ํา จึงไดมีพื้นที่โครงการเพิ่มขึ้นอีกจุดหนึ่งที่ริมน้ําจุดบรรจบซึ่งอยูติดกับวัดโขงเจียม มีขนาด
ประมาณ 100 X 100 ตารางเมตร

แผนผังที่ 5 ผังแสดงที่ตั้งโครงการบนเนินเขาและที่ตั้งโครงการริมน้ํา
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การมีพื้นที่โครงการสองจุดนั้นเปนการแกปญหาทางกายภาพของที่ตั้งในเบื้องตนจาก
เรื่องพื้นที่จํากัดบริเวณชายน้ํา โดยใชแนวคิดการอางอิงความหมายจากลําน้ําสูพื้นที่ตั้งชายน้ําแลวจึง
สงผานความหมายไปสูพื้นที่โครงหารหลักที่เนินเขา โดยใชตัวงานสถาปตยกรรมเปนตัวสื่อ

ลายเสนที่ 5 การเชื่อมโยงองคประกอบทางสถาปตยกรรมเพื่ออางอิงความหมาย
ที่มา : สมคิด จิระทัศนกุล, คติสัญลักษณ และความหมายของ ซุมประตู-หนาตาง ไทย (กรุงเทพฯ :
อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2548),92
ในการวางผังโครงการนั้นไดนําความคิดเรื่อง ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา มาเปน
เครื่องมือในการจัดลําดับของการเขาถึงพื้นที่ โดยทั้งสามสิ่งนี้เปนหนทางในการบรรลุซึ่งพุทธธรรม
และในระดับทางโลกเปนเครื่องมือในการจัดความสํารวมอีกดวย โดยเริ่มตนจากการสํารวม กาย
วาจา ใจ ในระดับศีล สูการจัดระเบียบจิตใหมั่นคงในระดับสมาธิ ซึ่งนํามาสูปญญาและนิพานใน
ที่สุด จะเห็นไดวาจะมีการจัดลําดับจากสิ่งหยาบใหละเอียดขึ้นเปนลําดับ ซึ่งในที่นี้ไดมาสูการการ
วางผังของโครงการ โดยใหพื้นที่รอบนอกของรองรับกิจกรรมที่พลุกพลานและมีความเงียบสงบ
มากชึ้นเมื่อสูพื้นที่ภายในสวนตรงกลาง เพื่อใหผูเขามาใชโครงการรูสึกไดถึงความสงบและระอียด
ไดมากขึ้นตามลําดับในการทํากิจกรรม
จากการจัดลําดับความละเอียดโดยใชพื้นที่โครงการหลักที่เนินเขาเปนศูนยกลาง ทําให
พื้นที่นี้เกิดเปนพื้นที่ทางพุทธศาสนาที่แยกจากทางโลกคือพื้นที่ชุมชน ทําใหสถานที่ตั้งโครงการ
เปรียบไดเปนสถานที่ในการแสวงบุญ และพื้นที่ตัวอําเภอเปรียบเสมือนโลกมนุษยผูดําเนินชีวิตไป
ตามวัฏจักรที่หมุนเวียนเปลี่ยนไป มีสรรพชีวิตมากมายที่ดิ้นรนตอสู มีความทุกขความสุขไปตาม
กระแสแหงกรรม มีคนหลงระเริงกับชีวิตมีผูแสวงหาการพนทุกขหมุนเวียนเปลี่ยนไปไมมีที่สิ้นสุด
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ทําใหพื้นที่ตั้งโครงการอีกแหงหนึ่งที่ชายน้ํานั้นมีความหมายแตกตางจากพื้นที่หลักที่เนินเขา ซึ่ง
พื้นที่นี้เองที่มีความสําคัญในการสรางความเชื่อมโยงเนื้อหาทั้งหมดของแนวคิดในโครงการนี้

แผนผังที่ 6 ผังแสดงการวางผังโครงการบนเนินเขาและที่ตั้งโครงการริมน้ํา
พื้ น ที่ ริ ม น้ํ า นี้ จ ะใช เ ป น พื้ น ที่ เ ชื่ อ มโลกกายภาพกั บ พุ ท ธศาสนาเข า ด ว ยกั น โดยผ า น
แนวคิดความเชื่อเรื่อง “นาค” ของชาวอีสาน จึงไดแนวคิดเรื่อง “พระภูริทัต” อันเปนหนึ่งในสิบทศ
ชาติของพุทธเจา โดยจะใชพื้นที่นี้เปนสถานที่ระรึกถึงอดีตพุทธเจาพระองคนั้นที่อธิษฐานจิตใน
เรื่อง “ศีลบารมี” และเรื่องศีลนี้เองที่จะใชเปนสวนหนึ่งของพื้นที่ชั้นนอกของผังที่ตั้งโครงการหลัก
ที่เนินเขา
จากการที่มีพื้นที่ตั้งโครงการสองแหงจึงมีความจําเปนที่จะตองสรางความเชื่อมโยงกัน
ในทั้งสถาปตยกรรมและในเรื่องเนื้อหา ในการออกแบบนี้จะใชการวางผังเพื่อเชื่อมโยงโดยใหพื้นที่
เล็ก(ที่ริมน้ํา) เปนอนุปริมณฑลของพื้นที่ใหญ(ที่เนินเขา) โดยคงเนื้อหาการเขาถึงพุทธธรรม
ตามลําดับในเรื่อง ศีล สมาธิ ปญญา เชนเดียวกัน แตวาพื้นที่ริมน้ํานี้จะใชในความหมายในทางโลก
ซึ่งแสดงผานเรื่องราวของพระโพธิสัตวอดีตพระพุทธเจาที่เสวยชาติเปนนาค อันแสดงถึงความ
พยายามของพระพุทธองคในครั้งที่ยังไมบรรลุพระนิพพาน สะทอนใหเห็นวามนุษยธรรมดาสามัญ
นั้นสามารถบรรลุธรรมไดเชนเดียวกันหากมีความพยายาม โดยอาจเริ่มดวยการรักษาศีลอันเปนทาง
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ปฏิบัติแรกเริ่มที่จะนําไปสูการเขาถึงในระดับตอไป จากการแยกพื้นที่เปนสองแหงทําใหเกิดจินต
ภาพของการเชื่มโยงจุดสองจุดซึ่งจะตองอางอิงถึงกันและกัน และจุดนี้เองจะตองเปนภาพตัวแทน
ของพื้นที่ทั้งสองแหงที่จะตองสะทอนความหมายทางพุทธศาสนา ซึ่งผูศึกษาเห็นวาการใชเจดียมี
ความเหมาะสมมากที่สุด เพราะนอกจากเปนภาพตัวแทนของพระพุทธเจาแลวยังมีลักษณะทาง
กายภาพที่เปนการรวมศูนยของแตละพื้นที่อีกดวย

แผนผังที่ 7 ผังแสดงการเชื่อมโยงความหมายเรื่องนาค กับพุทธศาสนา
จะเห็ น ได ว า ลั ก ษณะสํ า คั ญ ของการออกแบบโครงการนี้ จ ะให ค วามสํ า คั ญ กั บ การ
เชื่อมโยงความหมายของพื้นที่ตั้งแตระดับใหญจนถึงระดับที่ยอยลงไป โดยเริ่มจาก พื้นที่ภาคอีสาน
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ที่กวางใหญผานความหมายทางวัฒนธรรมและพุทธศาสนาในเรื่อง “นาค” โดยใชแมน้ําในภูมิภาค
เปนตัวเชื่อมโยงเขาดวยกัน จนไดพื้นที่ตั้งที่ปลายน้ําของภาคอีสานที่อําเภอโขงเจียมอันเปนจุด
บรรจบของน้ําและนาค สงความหมายสูที่ตั้งโครงการริมน้ําโดยเชื่อมความหมายสูพุทธศาสนาผาน
พระภูริทัตซึ่งเปนอดีตพระพุทธเจาที่เสวยชาติเปนนาค ที่สั่งสมบารมีในเรื่อง “ศีล” ซึ่งเปนแนว
ปฏิบัติพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา พื้นที่ตั้งโครงการทั้งสองแหงถูกเชื่อมโยงเขาดวยกันผานการ
สรางเจดียเ พื่อระลึก ถึงพระพุทธเจาและอดีตพระพุทธเจา และพื้นที่ตั้งริ มน้ําเองก็ถือเปน พื้น ที่
ชั้นนอกของพื้นที่ตั้งใหญซึ่งเปนพื้นที่แหงศีลอีกดวย เรื่องราวทั้งหมดจะถุกรอยรัดเขาดวยกันใน
การแสดงออกซึ่งความหมายที่เกี่ยวเนื่องของพุทธศาสนาและความเปนอีสาน
จากลักษณะที่ตั้งของโครงการแมพื้นที่หลักจะอยูบนเนินเขาแตก็ตั้งอยูบนถนนเสนทาง
หลักที่ใชสัญจรเขาตัวอําเภอ ดังนั้นพื้นที่นี้จึงเปรียบเปนประตูสูโขงเจียม ดั้งนั้นรถสวนใหญที่มาจะ
ผานพื้นที่โครงการแหงนี้ แตจากแนวคิดในการออกแบบซึ่งจะจัดลําดับการเรียนรูและการเขาถึง ซึ่ง
ไดแก ศี ล สมาธิ และปญญา จึ งออกแบบใหผูที่จะมาพุทธสถานแหงนี้ยังไม สามารถเข าสูพื้ น ที่
โครงการไดโดยตรงจากถนนนี้ แตจะใหผานพื้นที่โครงการนี้เขาสูตัวอําเภอโขงเจียม เพื่อใหผูมา
เยือนไดสัมผัสกับสภาพวิถีชีวิตทางโลก กอนที่จะพบกับโลกทางธรรมในโครงการ ซึ่งกลุมที่เขามา
นั้นอาจจําแนกไดกวางๆ เปน 2 กลุมคือ กลุมที่เขามาเพื่อฝกปฏิบัติในโครงการแบบคางคืน และ
กลุมที่ผานมาเรียนรูแบบเที่ยวชม
กลุมแรกนั้นสวนใหญจะมาเปนหมูคณะเชน การเขาคายของนักเรียนหรือหนวยงานทาง
รัฐและเอกชน ซึ่งสวนใหญจะมุงตรงสูที่พักที่โครงการกอน กลุมนี้จะรับรูถึงความหมายโดยรวมที่
แฝงในโครงการหลักจากที่เขามาฝกปฏิบัติแลว กิจกรรมที่เกิดขึ้นจะมีการเขาไปสัมผัสวิถีชีวิตของ
โขงเจียมในภายหลังผานการทํากิจกรรมที่เขาไปแทรกอยูในชุมชนและวัดตางๆ ดังนั้นผูศึกษาจึงได
ออกแบบทางสัญจรขึ้นมาใหมอีกทางหนึ่งซึ่งจะเขาถึงพื้นที่โครงการหลักที่เนินเขาโดยสรางถนน
เรียบแมน้ํามูลแลวจึงลัดเลาะเขาสูโครงการ ซึ่งลักษณะการออกแบบนี้จะทําใหผูที่เดินทางไดสัมผัส
กับจิตวิญญาณของน้ํา แมน้ํา ซึ่งก็คือ “นาค” กอนเขาสูธรรมะในโครงการ
สวนกลุมที่สองนั้น สวนใหญจะเปนนักทองเที่ยวที่แวะเขามาชมความงามของอําเภอ
โขงเจียม และมักจะแวะชมความงามที่ริมน้ําเพื่อชมแมน้ําสองสีที่ปลายแหลมของตัวอําเภอ โดย
เฉพาะที่วัดโขงเจียม ผูศึกษาไดคํานึงถึงพฤติกรรมของคนในกลุมนี้ จึงไดใชพื้นที่โครงการที่ริมน้ํา
เปนตัวเชื่อมความหมายตอผูมาเยือน เพื่อใหรับรูถึงการมีอยูของโครงการพุทธสถานทั้งหมด การที่
ไดมาที่เจดียริมน้ํานี้เปรียบเทากับวาไดเขาสูโครงการพุทธสถานแลว จึงชวยกระตุนความรูสึกอยาก
ที่จะรับรูตอพื้นที่โครงการใหญตอไป ซึ่งเทากับวาไดกระตุนการรับรูพุทธศาสนาในอีกทางหนึ่ง
ดวย และหากวาผูมาเยือนจะไมรูสึกอยากที่จะเรียนรูตอ แตพื้นที่โครงการริมน้ํานี้ก็ไดแสดงธรรมะ
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ดวยตัวของมันเองในระดับหนึ่งแลว และการที่ไดมาเที่ยวที่อําเภอโขงเจียมจึงมีความหมายมากขึ้น
ในฐานะที่ไดมาเยือนพุทธสถานแหงภาคอีสาน แมจะไดเขาสูพื้นที่โครงการหลักที่เนินเขาหรือไมก็
ตาม
จากการแยกพื้นที่โครงการออกเปนสองจุด ทําใหโครงการนี้ไมไดสรางผลกระทบทาง
กายภาพของชุมชนมากนัก เนื่องจากพื้นที่หลักที่เนินเขาแยกออกมาจากชุมชนขึ้นไปอยูบนเนินเขา
และทางสัญจรหลักก็มิไดพาดผานพื้นที่กลางชุมชน หากแมวามีกิจกรรมที่มีการรวมคนจํานวนมาก
เชน งานเวียนเทียนในวันสําคัญทางพุทธศาสนา หรืองานชุมนุมประชุมตางๆ ก็ไมมีผลกระทบกับ
ชุมชนมากนัก ขณะเดียวกันเนื่ องจากพื้ นที่ของโครงการที่ตองการความสงบก็จะไมไดรับการ
รบกวนจากชุมชนเชนกัน
แนวคิดการวางผังทั้งหมดจะถือวาพื้นที่ชุมชนของอําเภอโขงเจียมนั้นเปนสวนหนึ่งของ
โครงการดวย ในลักษณะพื้นที่ทางจินตนาการเพื่อทําใหโครงการมีความใหญขึ้นเพื่อความสมดุลใน
การเชื่อมโยงทางกายภาพในฐานะที่เปนจุดรวมของแมน้ําในภาคอีสาน เมื่อมองในพื้นที่แคบลงจะ
ใชพื้นที่ปลายแหลมเพียงเล็กนอยเพื่อสื่อความหมายมาสูคนที่มาในโครงการในฐานะจุดบรรจบ
แมน้ําที่แทจริงที่คนสามารถสัมผัสได และความหมายจะถูกสงผานสูพื้นที่โครงการหลักอีกครั้ง
หนึ่ง จะเห็นไดวาความหมายตางๆ จะสอดคลองกันทั้งในระดับใหญและระดับยอย
2 การออกแบบสถาปตยกรรมและวางผังพื้นที่ตั้งโครงการริมน้ํา
เนื่องจากพื้นที่การบรรจบของแมน้ํานี้ไดเปนพื้นที่ที่ตั้งอยูในวัดโขงเจียม ซึ่งอาจถือได
วามีทั้งจุดดีและดอย ในสวนของจุดดีคือการสื่อความหมายของพื้นที่โครงการนั้นจะมีน้ําหนักมาก
ขึ้นในฐานะที่พื้นที่นั้นเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาโดยตรงอยูแลว และยังสามารถใชบริบทตางๆ
ภายในวัดชวยในการออกแบบไดอีกดวย สวนขอดอยนั้นคือการเขามารบกวนพื้นที่และวิถีชีวิตที่
สงบเงียบตามธรรมชาติของที่นี่ แตจากการพิจารณาของผูศึกษาเห็นวาขอดีนั้นมีน้ําหนักมากกวา
และสามารถใชการออกแบบเขามาชวยแกปญหานั้นได โดยการกําหนดใหพื้นที่นี้ใชสําหรับสราง
ความสงบสําหรับผูมาเยือน
ในการออกแบบจะใชพื้นที่นี้เพื่อการระลึกถึงอดีตพระพุทธเจาที่เสวยชาติเปนนาคคือ
“พระภูริทัติ” โดยใชเรื่งราวที่ปรากฏในทศชาดกเปนตัวเลาเรื่องในตอนที่พระภูริทัติขึ้นมาถือศีลที่
ริมฝงแมน้ํา โดยขดตัวเองรอบจอมปลวก การขดตัวอยางสงบนิ่งนี้เองทําใหเกิดแนวคิดในการ
ออกแบบใหเปนเจดียเพื่อระลึกถึงอดีตพระพุทธเจาองคืนี้ขณะปฏิบัติธรรม จอมปลวกเปรียบเสมือน
จุดที่ตั้งอันมั่นคง และจากสันฐานทรงสูงที่เปรียบไดกับสถูปเจดีย ผูศึกษาจึงคิดวา ณ จุดนี้เหมาะสม
ในการสรางเปนเจดียเพื่อเปนตัวแทนเรื่องราวเหลานั้น ในการออกแบบนั้นผูศึกษาไดพิจารณา
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ลักษณะทางกายภาพของวัดเพื่อหาตําแหนงของเจดียและองคประกอบของเรื่องราวตางๆ แบงได
สามสวนคือ สวนเรื่องราวทศชาติ สวนเรื่องราวของพระภูริทัติ และสวนเรื่องราวของธรรมะกับ
เจดีย

แผนผังที่ 8 แสดงการวางผังโครงการบริเวณพื้นที่ตั้งริมน้ํา
ในสวนแรกนั้นถือเปนการจัดเรื่องราวโดยรวมเพื่อเกริ่นนําในการสรางความสมบูรณ
ของเนื้อหาในพื้นที่โครงการริมน้ําแหงนี้ โดยมีองคประกอบเรื่องราวของทศชาติเปนการเลาที่มาที่
ไปและตํ า แหน ง แห ง ที่ ข องพระภู ริ ทั ติ ผู ที่ เ ข า มาจะรั บ รู เ รื่ อ งราวของทศชาติ แ ละได รู ว า นาค
เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจาอยางไร โดยทําเปนแผนผนังหินสลักภาพเรื่องราวในแตละชาติเรียงลําดับ
ตามเหตุการณ
ในสวนที่สองจะเปนสวนขยายเรื่องราวของสวนแรกในการเสนอรายละเอียดที่มากขึ้น
ของพระโพธิ สั ต ว ที่ บํ า เพ็ ญ บารมี ใ นชาติ นี้ โดยทํ า เป น อาคารจั ด แสดงและเส น ทางเดิ น มี
ประติมากรรมและแผนจารึกอักษรเพื่อเลาเรื่องราวตางๆ อาคารในสวนนี้จะมีลักษณะโปรงและ
เรียบงายเพื่อสรางความตอเนื่องกับสภาพแวดลอมธรรมชาติของพื้นที่ซึ่งพระภูริทัติขึ้นมาถือศีล
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ในสวนที่สามเปนสวนของพระเจดีย ซึ่งถือเปนอาคารประธานของพื้นที่ในสวนนี้ โดย
มีองคประกอบสองสวนคือ ประติมากรรม และเจดีย ซึ่งทั้งสองจะอางอิงความหมายเชิงสัญลักษณ
เขาดวยกรรม โดยในสวนประติมากรรมนั้นจะทําขึ้นเปนรูปพญานาคขดตัวรอบจอมปลวก ตั้งไว
ด า นหน า เจดี ย ห ลั ก เพื่ อ สื่ อ ความหมายถึ ง พระภู ริ ทั ติ ไ ด ต รงตั ว ที่ สุ ด ต อ ผู เ ข า มาชม ขนาดของ
ประติมากรรมจะไมใหญมากเพื่อใหสัดสวนไมขมตอผูเขาชม อันแสดงถึงความสงบนิ่งและไม
คุกคามตอผูเขาใกล ประติมากรรมที่มีความเปนรูปธรรมจะจะสงผานสัมพันธทางความหมายกับ
เจดียที่สรางขึ้น โดยใชสันฐานของการขดตัวของนาคใหเปนการสรางสระวงกลมลอมรอบเจดีย ซึ่ง
น้ํานี้ก็คือนาคนั่นเอง จากนั้นจึงนําแนวทางที่ไดมาผสมผสานกับแนวคิดเรื่อง ศีล สมาธิ ปญญา และ
บริบทของที่ตั้ง เพื่อออกแบบตอไป
จากที่ตั้งโครงการจะวางตําแหนงใหเจดียนี้ลอยตัวแยกออกมาจากผังโดยรวม โดยใหชิด
กับริมน้ํา เพื่อใหเกิดความโดดเดนเนนเปนจุดที่มีความหมายถึงการเปนจุดประสานของสายน้ําทั้ง
สอง และเปนตัวแทนของพระภูริทัติควบคูกันไป ทําใหจุดนี้เปนจุดที่สามารถชมทิวทัศนเห็นแมน้ํา
สองสีที่ดีที่สุด ผูที่เขามา ณ ที่นี้ จะรูสึกถึงจิตวิญญาณแหงสายน้ํา และใชปราสาทสัมผัสทางตาใน
การมองแม น้ํ า ที่ ก ว า งใหญ ซึ่ ง สิ่ ง นี้ ส ามารถนํ า มาใช ป ระโยชน ใ นการใช เ ป น เครื่ อ งมื อ ในการ
เชื่อมโยงเขาถึงธรรมะได คือเมื่อคนพิจารณาสภาพแวดลอมภายนอกตัวจะนํามาสูการพิจารณา
สภาพแวดลอมภายใน อันนํามาสูการพิจารณาจิตที่ละเอียดออนได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดในการ
ปฏิบัติของโครงการนี้ที่เริ่มจากความหยาบของภายนอกสูความละเอียดภายใน
จากองคประกอบดังกลาว ทําใหเจดียนี้มีลักษณะเปนสถานที่ที่ใชในการกระตุนใหคน
รูสึกถึงการปรับสภาพจิตใหสงบนิ่ง อันนําไปสูสมาธิและปญญา การวางผังเจดียนี้จะออกแบบให
การเขาถึงเปนลําดับ ซึ่งเริ่มตนที่ศีล โดยผูใชจะถูกนําเขามาสูเจดียดวยเสนทางตรงที่ถูกออกแบบไว
ซึ่งจะตองผานประติมากรรมพระภูริทัติ ซึ่งสื่อความหมายในเรื่องศีลเปนลําดับแรก แตศีลนี้เปนศีล
ในสมัยอดีตพุทธเจาซึ่งใชในการสํารวมกายใจในเบื้องตน ตอมาเสนทางตรงนี้จะพาเขาสูพื้นที่เจดีย
จริง ซึ่งผูศึกษาไดออกแบบใหมีเสนทางในการเขาถึงเจดียประธานตรงกลางใหยาวขึ้น โดยการ
สรางผนังและน้ําลอมรอบไว เมื่อผานประติมากรรมแลวผูใชจะพบกับกําแพงกลมรอบซึ่งใชในการ
ปดกั้นทางสายตาไมใหเห็นภายในไดโดยตรง แตเมื่อผูใชเดินลัดเลาะกําแพงไปเรื่อยๆ กําแพงก็จะมี
ความสูงลดลงเผยใหเห็นสิ่งภายในเบื้องหลังกําแพงมากขึ้น กําแพงนี้จะมีการลักคําสอนในเรื่องศีล
ตางๆ ของบทบัญญัติในพระไตรปฎก สวนทางเดินนี้ดานหนึ่งจะปลูกตนไมรอบเพื่อใหรมเงาและ
เกิดจังหวะในการเดินสูจุดตอไป ดังนั้นขณะที่เดินบนทางโคงนี้จะมีกําแพงอยูขางหนึ่งและจะมี
ตนไมอยูอีกขางหนึ่ง ทําใหผูใชรูสึกถึงศีล ธรรมชาติ และการขดตัวรักษาศีลของพระภูริทัติ
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หลั ง จากผู ใ ช ไ ด เ ดิ น ผ า นพ น ส ว นของกํ า แพงกลมแล ว สิ่ ง ที่ ไ ด คื อ ภาพของทิ ว ทั ศ น
ภายนอกที่สวยงามกับสภาพภายในหลังกําแพงที่ดูลึกลับ ณ จุดปลายตงขามจากทางเดินเขาจะเปน
จุดที่เห็นแมน้ําสองสายมาบรรจบกัน ซึ่งจะทําเปนที่นั่งลักษณะขั้นบันไดเพื่อการนั่งชมและพิจารณา
แมน้ําอันเปนการเริ่มตนสูความสงบและการสรางสมาธิ สวนพื้นที่เจดียภายในนั้นจะถูกลอมดวย
สระกลม มีกําแพงสี่เหลี่ยมลอมอีกชั้นหนึ่ง การเขาถึงเจดียนั้นตองขามสระนี้และเดินลัดเลาะกําแพง
อีกชั้นหนึ่ง กําแพงกลมจะทําหนาที่ปดกันทิวทัศนแวดลอมภายนอกมากขึ้นตามลําดับความสูง ทํา
ใหเหลือเพียงผูใชกับน้ํานิ่งที่อยูภายใน เมื่อเดินสูชั้นในสุดก็จะพบเจดีย กําแพงจะปดกั้นสภาพ
ภายนอกทั้งหมดออกไป พื้นที่นี้จะใชเปนพื้นที่สําหรับทําสมาธิโดยตัดขาดจากโลกภายนอก เหลือ
เพียงผูใช เจดียที่มีน้ํารอบ อันเปนการประสานกันของเรื่อง ศีล สมาธิ ปญญา

ภาพที่ 26 ภาพตัดแสดงลักษณะภูริทัตเจดีย
เจดียกลางองคนี้จะใชเปนรูปทรงเหลี่ยมอันเปนเอกลักษณของพระธาตุอีสาน ตั้งอยู
กลางสระน้ําที่ปลูกบัว ทําใหเจดียนี้เปรียบเหมือนดอกบัวที่โผลพนน้ําพรอมที่จะเบงบาน อันเปน
ลักษณะของการเปรียบเทียบทางปญญาในพระพุทธศาสนา ทั้งสี่ดานจะมีซุมสี่เหลี่ยมประดิษฐาน
พระพุทธรูปปางสมาธิ สื่อถึงการทําสมาธิ กับการดําเนินสูการเปนพระพุทธเจาของพระภูริทัติ รอบ
ซุมจะตกแตงดวยลายปูน ปนดวยกานดอกบัว และพญานาค เพื่อประสานเรื่องราวตามแนวคิด
ทั้งหมดเขาดวยกัน เจดียองคนี้จะเห็นทั้งองคไดก็ตอเมื่อผูใชเดินเขาสูปลายทางภายในสุดเทานั้น อัน
หมายถึงปลายทางแหงพุทธศาสนาจําเปนตองผานการเรียนรูเปนลําดับขั้น โดยเริ่มตนจากความ
หยาบไปสูความละเอียด จากความสับสนวุนวายสูความสงบนิ่ง จากความมีสูความไมมี
จากการออกแบบในสวนของเจดียนี้สื่อความหมายถึงพระภูริทัติ ในที่นี้จึงขอตั้งชื่อวา
“ภูริทัติเจดีย” และจะสังเกตไดวาสวนนี้ทั้งหมดจะเปนอาคารที่ตั้งอยูกลางแจงไมมีหลังคาคลุม ซึ่งผู
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ศึกษาไดตั้งใจที่จะสื่อถึง การที่พระภูริทัตไดขึ้นมาใชความลําบากบนโลกมนุษยเปนเครื่องทดสอบ
ในการบําเพ็ญภาวนารักษาศีล ดังนั้นผูใชจึงควรไดรับความรูสึกในการผจญกับธรรมชาติแดด ลม
ฝน เชนเดียวกับพระภูริทัติ ในการออกแบบจึงไดนําตนไมมาเปนสวนหนึ่งของสถาปตยกรรมเพื่อ
ชวยแกปญหาความรอน และลดความกระดางของวัสดุลง

ภาพที่ 27 หุนจําลองแสดงลักษณะของภูริทัตเจดีย
จากการออกแบบทั้งหมดในการสรางเรื่ องราวตางๆ ให สมบูรณจึ งมี ความจําเปน ที่
จะตองมีการปรับเปลี่ยนผังวัดจากที่เปนอยูในปจจุบัน ผูศึกษาจึงไดพยายามออกแบบใหเกิดการ
ผสานและตอบสนองการใชสอยเกาและใหมใหไดมากที่สุด โดยเปดพื้นที่สวนหนาของพระอุโบสถ
ใหเปนลานโลงเพื่อใหเกิดเอกภาพในการทํากิจกรรมของวัด และชวยเปดมุมมองทางดานหนา
อุโบสถใหเดนชัดมากขึ้นจากระยะมองที่ไกลขึ้นจากเดิม ถนนที่ลอมลานจะมีสวนชวยใหเกิดความ
ตอเนื่องในการใชงานเดิมและการใชงานของอาคารใหม และถนนนี้เองจะชวยใหเกิดการลําดับ
เรื่องราวทศชาติทั้งสิบ หาชาติแรกจะอยูติดกัน แลวเปดพื้นที่กวางมากขึ้นสําหรับเรื่องราวในพระ
ชาติที่หก แลวจึงตอดวยสี่พระชาติสุดทาย ถนนจะพาเรื่องราวไปจบที่พระวิหารอันหมายถึงสุดทาย
ที่ทรงเปนพระพุทธเจา การที่ทําเสนทางเปนวงกลมนี้ยังชวยในการลําดับเรื่องราวอยางตอเนื่อง
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เพราะสามารถเดินวนไดทั้งสองทิศทาง หากเดินตามเข็มนาฬิกาเรื่องราวจะเลาตามลําดับพระชาติ
หากเดินทวนเข็มนาฬิกาเรื่องราวจะเปนลักษณะการเลายอนหลังไปในอดีต
3 การออกแบบสถาปตยกรรมและวางผังพื้นที่ตั้งโครงการบนเนินเขา
พื้นที่สวนนี้ถือเปนพื้นที่หลักของโครงการในการทํากิจกรรมตางๆ จากแนวคิดเรื่อง
ลําดับการเขาถึง ทาใหทางเขาหลักของโครงการจะตองผานถนนวนเขาสูชุมชนเสียกอน แลวจึงวก
เรียบแมน้ํามูลแลวจึงเขาถึงโครงการ ถนนใหมนี้นอกจากจะชวยในการสนับสนุนแนวคิดในการ
ออกแบบแลว ยังสามารถชวยใหหมูบานแกงตะนะเชื่อมตอกับถนนหลวงและตัวอําเภอไดงายขึ้น
จากลักษณะภูมิประเทศที่เปนเนินชันทําใหไมสามารถสรางทางรถขึ้นจากชุมชนได
โดยตรง ทําใหพื้นที่โครงการมีลักษณะเงียบสงบเหมาะสําหรับทํากิจกรรมในการปฏิบัติธรรม เนิน
เขายังเปนรั้วกันธรรมชาติไดเปนอย างดี พื้นที่โครงการทั้งหมดไดถูกกําหนดใหมีลักษณะเปน
สี่เหลี่ยมเพื่องายตอการอางอิงวางผัง ซึ่งเปนพื้นที่ทางจินตภาพที่ตางจากพื้นที่จริงที่มีรูปลักษณคด
เคี้ยวไปมาตามแนวเชิงเขา ความคดเคี้ยวและความสูงนี้ถือเปนขอดีในการเชื่อมตอทางสายตากับ
ชุมชน ทํา ใหไ ด ภ าพลัก ษณใ นการสรา งความกลมกลืน ที่จ ะดึ ง ใหชุ ม ชนนั้ น เป น สว นหนึ่ง ของ
โครงการดวย
การวางผังพื้นที่นี้จะใชแนวคิด เรื่องศีล สมาธิ ปญญา เปนแกนหลัก โดยอางอิงขยาย
ความจาก “ภูริทัติเจดีย” แตจะลดทอนความสําคัญของเรื่องราวของอดีตพระพุทธเจามาสูเรื่องราว
ของพระพุทธเจาแทน โดยออกแบบใหเปนพื้นที่เพื่อการปฎิบัติธรรมและระลึกถึงพระพุทธเจาและ
หลักคําสอนของพระองค ในการวางผังจะกําหนดใหพื้นที่ภายนอกมีความเขมขนของกิจกรรมมาก
สวนพื้นที่ภายในจะมีความเขมขนนอยลงเพื่อใหเกิดความสงบนิ่งเพื่อใชในการเขาถึงหลักธรรม
การวางผังจะกําหนดอาคารประธานของพื้นที่ โดยจะสรางเจดียไวที่กึ่งกลางผัง เพื่อ
สรางเอกภาพของความหมายทั้งหมด โดยเจดียนี้จะเปนสัญลักษณแทนพระพุทธเจา การเขาพื้นที่
โครงการจะมีทางเขาหลักสองทางคือ ทางทิศตะวันตกซึงรองรับผูมาใชงานที่เดินทางมาโดยรถยนต
และทางขึ้นเนินเขาดานตะวันออกซึ่งติดกับชุมชนใชรองรับผูที่เดินเทามาจากตัวอําเภอ การวางผัง
ภายในจะใชการแบงพื้นที่โดยใชเสนรัศมีวงกลมจากศูนยกลางเจดียเปนชั้นวงในการกําหนดความ
เขมขนของกิจกรรม ซึ่งเสนสายวงกลมที่เกิดขึ้นภายในผังนั้นถือเปนสัญลักษณในการอางอิงถึงการ
ขดตัวของพญานาคเพื่อเชื่อมโยงกับเจดียริมน้ําอีกดวย วงรัศมีที่เกิดขึ้นจะใชเปนเสนแบงความเขม
ขั้นของกิจกรรมไลลําดับ ศีล สมาธิ ปญญา โดยใหพื้นที่ศีลอยูวงนอกอันเปนพื้นที่กิจกรรมที่มีการ
เคลื่ อ นไหวมาก เช น หอประชุ ม ห อ งสมุ ด อาคารเรี ย น วิ ห าร อาคารพั ก ผู ป ฏิ บั ติ ธ รรม และ
พิพิธภัณฑ พื้นที่ถัดเขามาคือ สมาธิ ซึ่ งใชในการฝกปฏิบัติสมาธิโดยแยกตัวขาดจากพื้นที่รอบ
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นอกดดยมี คูน้ําคั่นรอบเพื่อสรางความสงบสวนตัวแกผูปฏิบัติ พื้นที่สวนนี้จะมีลักษณะเปนปา
ธรรมชาติไมมีอาคารกิจกรรมอื่นใด ซึ่งปานี้จะลอมรอบพื้นที่ในสุดคือ ปญญา ซึ่งในโครงการนี้จะ
ใชเจดียประธานเปนสัญลักษณแทนความหมายในสวนนี้ดวย
พื้นที่ทางทิศเหนือนั้นถูกแบงออกไปสวนหนึ่งโดยถนนทางหลวง พื้นที่นี้ถูกออกแบบ
ให เ ป น สระเก็ บ น้ํ า ขนาดใหญ สํ า หรั บ ไว ใ ช ใ นโครงการ ขณะเดี ย วกั น ก็ อ อกแบบให ส ระนี้ มี
ความหมายมากขึ้ น โดยขุ ด สระเป น ทรงโค ง กลมที่ เ กิ ด จากรั ศ มี จ ากศู น ย ก ลางที่ เ จดี ย ป ระธาน
ขณะเดียวกันก็สรางกําแพงโคงลอกับสวนโคงของสระน้ํานั้น กําแพงนี้จะสลักเรื่องราวเกี่ยวกับศีล
ซึ่งสื่อความหมายถึงพญานาค ดังนั้นผูที่สัญจรผานถนนเสนนี้เพื่อเขาสูตัวอําเภอจะเสมือนไดเขามา
สูพุทธสถานแลวสวนหนึ่งจากการผานพื้นที่โครงการและสัมผัสรับรูถึงน้ําในสระ

แผนผังที่ 9 แสดงการวางผังโครงการบริเวณพื้นที่ตั้งบนเนินเขา
การสัญจรภายในโครงการจะมีการแบงตามความเขมขนของการใชเชนกัน ถนนรถยนต
และที่จอดรถจะถูกกันออกจากพื้นที่โดยกําแพงโคงที่สรางขึ้น โดยไมใหรถจากภายนอกเขามาวิ่ง
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ถนนภายในจึงใชสําหรับการเดินของคนเปนหลัก เนื่งจากพื้นที่โครงการมีขนาดใหญการวางผังจึง
ออกแบบใหมีลักษณะการวางแนวแกนและวางตัวอาคารสําคัญตามทิศเพื่องายตอการรับรูของผูมา
ใชโครงการ ระบบทางสัญจรจึงทําในลักษณะเชื่อมโยงจุดสูจุดในลักษณะถนนเสนตรงลอมเปน
สี่เหลี่ยมเพื่อเชื่อมโยงอาคารตางๆ และมีถนนวงกลมลอมคูนี้อีกเลนหนึ่งเพื่อใหเกิดการรับรูความ
โค ง ของวงกลมอั น เป น สั ญ ลั ก ษณข องพญานาค การเขา สู พื้ น ที่ สมาธิ จ ะมี เ พี ย งเส น ทางเดี ย วที่
เชื่อมโยงเพื่อสรางความเปนส วนตัวและใชเพื่อควบคุมการเข าออกในบางกรณีของกิจกรรมที่
ตองการความสงบมากๆ

ภาพที่ 28 หุนจําลองแสดงการจัดวางผังโครงการบริเวณเนินเขา
การวางตําแหนงอาคาร ในที่นี้จะกําหนดใหทางเขาทางทิศตะวันตกเปนทางเขาหลักเพื่อ
เนนกลุมคนภายนอกที่มาทํากิจกรรม โดยจะมีลําดับเรื่องราวสูการรับรูคือ หลังจากที่จอดรถในที่
จอดรถภายนอกแล ว ผู ใ ช จ ะเดิ น เท า เข า สู โ ครงการ สิ่ ง แระที จ ะเห็ น คื อ วิ ห าร ซึ่ ง ประดิ ษ ฐาน
พระพุทธรูปเพื่อใหสักการะบูชาอันเปนกิจกรรมหลักของศาสนสถานทั่วไปในการที่จะทําความ
เคารพสถานที่เปนเบื้องแรก เพื่อจะไดไปสูการทํากิจกรรมอื่นๆ ตอไป จากวิหารจะมีถนนตรง
เชื่อมตอรอบโครงการ ถนนนี้จะใชเลาเรื่องราวพุทธประวัติของพระพุทธเจา ตั้งแตประสูติ ตรัสรู
ปฐมเทศนา จนถึงปรินิพพาน ซึ่งเรื่องราวจะสื่อผาน แผนหินสลักภาพนูนต่ําซึ่งจะเรียงรายไปตาม
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ทางวนประทักษิณ ผานตนไมสําคัญในพุทธประวัติตอนตางๆ เชน ตนสาละ ตนโพธิ์ และตนไทร
ซึ่งอยูที่จุดหักมุมของถนนทั้งสี่จุด ผูที่เขามาในโครงการหากเดินไปตามถนนสานนี้จะสามารถเห็น
ภาพรวมของทั้งโครงการและไดศึกษาพุทธประวัตไปพรอมกัน อาคารหองสมุดจะถูกวางไวใน
ตําแหนงทิศเหนือ อาคารหอประชุมจะอยูทางทิศใต สวนอาคารพิพิธภัณฑจะอยูทางทิศตะวันออก
สวนอาคารพัก โรงครัว อาคารสํานักงานและอาคารเรียนจะอยูทางทิศตะวันตกขนาบสองขางวิหาร
ทางสัญจรอีกทางหนึ่งนั้นคือถนนเรียบคูน้ําเสนทางวงกลมนี้จะชวยยนระยะทางในการเดินทางไปสู
จุดตางๆ ไดเร็วขึ้น เปนทางที่รมรื่นบรรยากาศดีเพราะติดน้ํา มีตนไมปลูกเปนวงรอบสระซึ่งเชื่มตอ
จากกําแพงโคงสลักพระคําสอนเรื่องศีลจากหลังวิหาร ซึ่งชวยเนนย้ําความหมายเรื่อง นาค น้ํา และ
ศีล ไปพรอมๆ กัน ผูที่เดินถนนริมคูน้ํานี้จะสามารถมองขาฝงไปยังเกาะพื้นที่ปาสมาธิ และสามารถ
มองเห็นยอดของเจดียอันหมายถึงปญญาที่ตั้งอยูกลางปานั้น ริมทางเดินรอบคูจะมีศาลานั่งพักดดยร
อบเพื่อใหผูเขามาใชไดนั่งพักชมทัศนียภาพเหลานี้อันเปนอุบายในการเขาถึงธรรมะตอไป
เจดียประะธาน
เปนเจดียทรงเหลี่ยมแบบอีสานยกฐานกลมเปนระเบียงสําหรบประทักษิณโดยรอบ ชั้น
ลางมีพื้นที่ใชสอยเพื่อใชปฏิบัติธรรม รอบเจดียมีสระน้ําทรงกลมรอบ สื่อความหมายเชื่อมโยงกับ
นาค ลอกับภูริทัตเจดียที่ริมแมน้ํา ในสระปลูกบัว และมีประติมากรรมแทงหินทรงกลมลอยพนน้ํา
สลักลวดลายดอกบัวที่สวนยอดแทงหิน สื่อความหมายถึงปญญาอันเปนความหมายโดยรวมของ
เจดียประธาน บริเวณขอบสระดานนอกทําเปนที่นั่งขั้นบันไดเพื่อใชสําหรับนั่งพิจารณาน้ําเพื่อทํา
สมาธิ ทําใหเกิดองคประกอบครบทั้งสาม คือ ศีล สมาธิ ปญญา ถัดจากสระจะมีถนนทางเดินวง
แหวนรอบอีกชั้นหนึ่งเพื่อสําหรับเปนจุดพักรองรับคนที่อาจจะมีปริมาณมากในชวงงานเทศกาล
ทางขึ้นเจดียจะมีสี่ดาน เมื่อขึ้นถึงชานพักจะแยกทางเดินเปนสองทางคือทางขึ้นสูลานประทักษิณ
และทางเดินลงเพื่อเขาสูการใชงานภายใน
ภายในเจดียจะมีการวางผังในลักษณะกลมเปนชวงชั้นและสรางลําดับการเขาถึง โดย
ชั้นนอกสุดจะเปนทางเดินรอบไมมีหลังคาคลุม มีที่นั่งโดยรอบที่ระเบียงติดกับสระ ถัดเขามาเปน
ทางเดินที่มีโครงสรางคลุมใหรมเงาใชเปนโถง ผนังอาคารโดยรอบเปนคอนกรีตสลักเรื่องราว
เกี่ยวกับศีล ทีทางเขาสูภายในสี่ดาน เมื่อเขาสูภายในจะเปนทางเดินรอบเปนวง มีผนังโคงทั้งสอง
ดาน ผนังดานหนึ่งจะประดิษฐานปางสมาธิโดยรอบหันหนาเขาสูศูนยกลางเจดีย เมื่อเดินผานเขาไป
จะพบทางเขาสูชั้นในสุดของเจดีย ใชเปนที่ปฏิบัติธรรม มีเสากลางสลัดรูปดอกบัว สื่อใหเหนถึง
ความหมายถึงปญญาซึ่งรองรับเจดียที่อยูดานบนที่บรรจุพระบรมสาลีริกธาตุ อันเปนความหมายถึง
พระพุทธเจา และพระนิพพานอันนําไปสุการหลุดพน
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แผนผังที่ 10 ผังแปลนชั้นลางและชั้นบนของเจดียประธาน

ลายเสนที่ 6 รูปดานเจดียประธาน
วิหาร
เปนอาคารสําคัญในการรองรับในการทํากิจกรรมของโครงการ เปนจุดสําคัญในการทํา
การเคารพสักการะพระพุทธเจา เปนจุดรวมคนกอนที่จะกระจายไปสูกิจกรรมอื่นๆ ในการออกแบบ
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จึงตองทําใหอาคารสวนนี้มีขนาดใหญเพื่อเพียงพอตอการรองรับคนเปนจํานวนมาก แตในการ
ออกแบบทางสถาป ต ยกรรมไทยจํ า เป น ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ขนาดสั ด ส ว นที่ พ อเหมาะผู อ อกแบบจึ ง
แกปญหาดวยการเพิ่มระเบียงคดเพื่อรองรับคนในงานพิธีกิจกรรมใหญๆ และสรางความเชื่อมโยง
ทางสายตาดวยการออกแบบอาคารใหมีความโปรงในลักษณะอาคารโถง ซึ่งนอกจากจะลดความทึบ
ตันของอาคารแลวยังชวยในเรื่องของการระบายอากาศอีกดวย ลักษณะตัวอาคารเปนแบบจตุรมุข
เพื่อใหเกิดมิติการมองไดรอบ หลังคาซอนชั้นแบบอีสาน ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปจตุรมุขสี่
ทิศทาง มุขทั้งสองขางจะเชื่อมโยงกับถนนทางเดินไปสูตนไมในพุทธประวัติ สวนดานหลังจะเชื่อม
ไปสูทางเดินรอบคูน้ําสามารถมองเห็นพื้นที่ฝกสมาธิกลางและเจดียประธาน

แผนผังที่ 11 ผังบริเวณวิหารและลานทํากิจกรรม
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ลายเสนที่ 7 รูปดานพระวิหาร
อาคารหองสมุด
ตั้ ง อยู ท างทิ ศ เหนื อ ของผั ง เป น อาคารสองชั้ น โดยให ชั้ น ล า งเป น ลั ก ษณะโถง
อเนกประสงค ชั้นบนเปนหองสมุด โดยแบงอาคารเปนสองสวนสวนหนาเปนโถงทางเขา สวน
บรรณารักษและสวนสํานักงาน ตัวอาคารหันหนาเขาสูคูน้ําภายใน สวนที่สองเปนหองสมุดเปน
อาคารเปดพื้นที่ภายในตรงกลางเพื่อเพิ่มพื้นที่รับแสงธรรมชาติใหกับหองสมุด พื้นที่ตรงกลางโลง
ทําเปนสระน้ําขนาดเล็ก ตั้งประติมากรรมเปนเสาผุดขึ้นมาจากน้ําเปนสัญลักษณของดอกบัวพนน้ํา
สื่อความหมายของปญญาที่จะเกิดจากการใชหองสมุดแหงนี้ รอบสระออกแบบเปนขั้นบันไดสํา
หลับนั่งชม
อาคารหอประชุม
ตั้งอยูทางทิศใตของผัง เนื่องจากลักษณะการใชสอยเปนอาคารขนาดใหญ หากออกแบบ
เปนอาคารโดยตรงก็จะขนาดใหญมากทําใหสัดสวนไมสอดคลองกับอาคารอื่น จึงออกแบบใหสวน
ใช ส อยนี้ ฝ ง ลงในใต ดิ น และทํ า โถงทางเข า ลอยอยู เ หนื อ ดิ น โดยตั ว อาคารของโถงนี้ ทํ า เป น
ฐานรองรับพระพุทธรูปขนาดใหญสององคหันพระพักตรเขาภายในหนึ่งองคื และหันออกอีกหนึ่ง
องค เปนปางโปรดสัตวและปางเสด็จจากดาวดึงสซึ่งสอดคลองกับเนื้อหาของทางเดินศึกษาพุทธ
ประวัติซึ่งในสวนเนื้องเรื่องบริเวณนี้เปนเนื้อเรื่องหลังจากพระพุทธเจาทรงตรัสรูเรียบรอยแลว จึง
นําหลักคําสอนมาเผยแผแกมวลมนุษย เทวดา และสัตวโลก พระพุทธรูปนั่งองคใหญนั้นจะหันหนา
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ออกสูภายนอกดวยขนาดที่ใหญและตั้งอยุบนเนินเขาจึงทําใหสามารถมองเห็นไดจากระยะไกล ทํา
ใหแลเห็นวาบริเวรเนินเขานี้เปนบริเวณที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา สวนองคที่หันสูภายในนั้นเปน
ปรางคลีลา เสด็จจากสวรรคหลังโปรดพุทธมารดา ซึ่งฐานที่เปนตัวอาคารโถงดานนี้จะมีลักษณะทํา
เปนขั้นบันไดทางเสด็จลงมาสูโลก ขณะเดียวพื้นที่สวนนี้ก็ใชเปนที่นั่งทํากิจกรรมภายนอกไดอีก
ดวย

ลายเสนที่ 8 รูปตัดหอประชุม
พื้นที่หอประชุมที่อยูใตดินจะตั้งอยูบริเวณริมหนาผา ซึงออกแบบใหเปนหอประชุม
แบบเปดหันหนาออกสูภายนอกทําใหผูที่นั่งอยูในหอประชุมนั้นสามารถมองเห็นธรรมชาติ ตนไม
และแมน้ํามูล โครงสรางอาคารเปนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังคาของหอประชุมจะเปนลานคอนกรีต
อยูดานหนาของพระพุทธรูปใชประโยชนเปนลานอเนกประสงค
อาคารพิพิธภัณฑ
อาคารนี้จะตั้งอยูทางทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ โดยตัวอาคารจะถูกรวมติดอยูกับ
กําแพงกันเขตพื้นที่ ตัวอาคารจะแยกออกเปนสองสวนขนาบขางกับทางสัญจรที่ขึ้นมาจากเชิงเขาเขา
ปกดานหนึ่งจะเปนพิพิธภัณฑถาวรจัดแสดงประวัติของพระสงฆซึ่งเปนเกจิอาจารยที่สําคัญของภาค
อีสาน ปกอีกขางหนึ่งใชเปนที่จัดนิทรรศการชั่วคราวที่หมุนเวียนจัดไปตามงานเทศกาลตางๆ ถนน
ที่พาดผานอาคารทั้งสองจะไปสูลานอเนกประสงค ที่ใหชื่อวา “ลานวาง” เพื่อสื่อความหมายถึง
ความวางเปลาของไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หลังจากที่ผูเขามาในโครงการไดเดินเทามา
ดวยระยะทางที่ไกล ผานความยากลําบากมาจนถึงจุดนี้ และ ณ จุดนี้เองจะเสมือนเกิดเห็นทางสอง
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ทางคือ ทางที่มุงสูภายนอกและเสนทางที่มุงสูภายใน ทางสูภายนอกนั้นคือเสนทางที่เปดออกไปสู
ทางโลกยคือเมืองอันสับสนวุนวาย ซึ่งคือฉากทิวทัศนเมืองที่มองเห็นจากเนินเขานี้ สวนทางมุงสู
ภายในคือเสนทางธรรมที่ปรากฏในรุปของพื้นที่ปาปฏิบัติสมาธิและเจดียืประธาน ทําใหเกิดการฉุก
คิดของผูเขามาใชโครงการในเรื่องโลกิยะและโลกุตระ

ภาพที่ 29 หุนจําลองแสดงภาพรวมที่ตั้งโครงการ
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ลายเสนที่ 9 ผังโครงการ

4 แบบโครงการขั้นสุดทาย
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ลายเสนที่ 10 ผังโครงการที่เชิงเขา
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ลายเสนที่ 11 ผังโครงการที่ริมน้ํา

ลายเสนที่ 12 รูปดานภูริทัตเจดีย

111

ลายเสนที่ 13 แบบเจดียประธาน
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ลายเสนที่ 14 แบบพระวิหาร
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ลายเสนที่ 15 แบบหองสมุด

114

ลายเสนที่ 16 แบบอาคารพิพิธภัณฑ

บทที่ 8
บทสรุป
จากกระบวนการศึกษาออกแบบโครงการพุทธสถานอุทยานการเรียนรูพุทธศาสนาแหง
ภาคอีสาน ทําใหผูศึกษาไดทําความเขาใจถึงกระบวกการออกแบบทางสถาปตยกรรมไทยมากขึ้น
โดยเฉพาะสถาปตยกรรมที่สะทอนภาพความหลากหลายของความเปนไทยที่ดํารงอยูในพื้นถิ่น
ต า งๆ ที่ เ ราสามารถนํ า พื้ น ฐานคติ ค วามเชื่ อ เดิ ม มาปรั บ ใช ใ นการสร า งแนวความคิ ด กั บ
สถาปตยกรรมใหมในปจจุบัน
สั ง คมอี ส านนั้ น ก็ เ หมื อ นกั บ สั ง คมในภู มิ ภ าคอื่ น ๆ ที่ มี ค วามเป น อยู สั ม พั น ธ กั บ
สภาพแวดลอมภูมิอากาศ ภูมิประเทศในพื้นที่ตนเอง มีความสัมพันธเชื่อมโยงกันทั้งภายในและ
ภายนอกของสังคมนั้นๆ พุทธศาสนาก็เปนตัวเชื่อมหนึ่งในการสรางความสัมพันธนั้นๆ เปนตัวแทน
แหงคุณคาความดีงามที่ทุกคนยอมรับ แตพุทธศาสนาเองก็ถูกตีความและเนนความสําคัญในหัวขอ
ธรรมตางๆ ไปตามยุคสมัยและพื้นที่ ดังเห็นไดจากการเกิดนิกายยอยตางๆ ในทั้งมหายานและเถร
วาท ในอีสานที่มีความแรนแคนทางภูมิประเทศ ความเชื่อตางๆ ไดสะทอนออกมาในรูปแบบของ
“ฮีตสิบสอง” ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความวัฏจักรของชีวิตที่ปรับไปตามฤดูกาล ผานงานบุญเพื่อสราง
กุศลอันบันดาลใหเกิดผลดีในภายหนา ทําใหคนอีสานมีความเขาใจในธรรมชาติและชีวิต ซึ่ง ”ฮี
ตสิบสอง” นี้เองที่ผูศึกษานํามาตีความเพื่อสรางแนวคิดในการออกแบบ ผสมกับความเชื่อเรื่องนาค
ที่แพรหลายในภูมิภาค
จากการตีความของผูศึกษานั้นทําใหไดแนวคิดในการออกแบบ คือ เรื่องพุทธ+นาค+น้ํา
นํามาสูการสรางโปรแกรมการออกแบบไดในระดับหนึ่ง แตในการออกแบบนั้นก็มีความจําเปนที่
จะต อ งมี แ นวความคิ ด เสริ ม เข า มาช ว ย เนื่ อ งจากข อ จํ า กั ด ของพื้ น ที่ ตั้ ง โครงการ ซึ่ ง เป น การ
ประยุกตใชเทคนิคในการออกแบบทางสถาปตยกรรมไทย ในการยอขยายองคประกอบขนาดใหญ
และขนาดยอย จึงทําใหสามารถแกปญหาทางการออกแบบไดเปนอยางดี และยังเปนแนวทางในการ
นําไปใชในสวนการออกแบบในองคประกอบอื่นๆ ไดอีกดวย
หลั ง จากได ทํ า การออกแบบโครงการนี้ แ ล ว ทํ า ให ผู ศึ ก ษาได เ ห็ น แนวทางในการ
ออกแบบสถาปตยกรรมไทยมากขึ้น ทั้งในแงการนําวิถีชีวิตที่ดําเนินมาจากอดีตมาสูการตีความใหม
และการหยิบยืมเทคนิคในการออกแบบของงานสถาปตยกรรมไทยและพื้นถิ่น เพื่อนํามาสูการ
115

116
ออกแบบงานสถาป ต ยกรรมไทยในป จ จุ บั น โดยเฉพาะงานสถาป ต ยกรรมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ
พระพุทธศาสนาที่มีความจําเปนตองสรางความสืบเนื่องจากอดีต
จากโครงการมีขนาดใหญ ผูศึกษาไดพยายามไดวางแนวคิดหลัก (พุทธ+นาค+น้ํา) และ
ดําเนินการออกแบบโดยเริ่มที่ภาพใหญ ตังแตการเลือกที่ตั้ง การวางผัง จนถึงออกแบบตัวอาคาร ซึ่ง
สามารถตอบวัตถุประสงคเริ่มตนของโครงการไดในระดับระดับหนึ่ง ทั้งการเตรียมพื้นที่รองรับ
กิจกรรมการเรียนรูที่มีเรื่องราวทางพุทธศาสนา ตลอดจนการพยายามใชสัญลักษณอันเกี่ยวเนื่องกัน
ทั้งโครงการ เนื่องจากเวลาการศึกษาที่จํากัดจึงทําใหอาจมีความบกพรองในรายระเอียดในแบบทาง
สถาปตยกรรมไปบาง แตจากภาพโดยรวมทั้งหมดก็คงจะพอทําใหเห็นไดวาสามารถนําไปสูการ
พัฒนาตอใหสมบูรณไดในโอกาสตอไป
การทําวิทยานิพนธนี้ทําใหผูศึกษาไดเขาใจมากขึ้นถึงความหลากหลายของวิถีชีวิตของ
คนในภูมิภาคนี้โดยที่มีคําวา ”ไทย” เปนตัวเชื่อม “ความเปนไทย” ถูกสรางขึ้นมาใหแตกตางจาก
ความเปนอื่น เพื่อสรางอัตลักษณของตนเองในการวางตัวในการสรางความสัมพันธกับวัฒนธรรม
จากภายนอก การสราง “ความเปนอีสาน” ก็เชนเดียวกันมิไดมีจุดประสงคในการสรางความแปลก
แยกกับภูมิภาคอื่นๆ หากแตเปนการสรางอัตลักษณตัวแทนเพื่อใหกลุมคนในภูมิภาคอื่นไดเขาใจ
ตัวตนของคนอีสานไดมากขึ้น ซึ่งความเขาใจตัวตนของกันและกันจะนํามาซึ่งความอาทรในการอยู
รวมกัน และนําพาประเทศและโลกสูความเจริญในแบบที่เหมาะสม ดังนั้น ”สถาปตยกรรมไทย” จึง
เปนตัวแทนที่สะทอนวิถีชีวิตอันหลากหลายของคนในภูมิภาคดินแดนประเทศไทยนั่นเอง
ขอเสนอแนะ
โครงการออกแบบทางสถาปตยกรรมในโครงการที่เปนตัวแทนที่ใหญในระดับภาคนั้น
มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเปดรับความคิดเห็นวิภาควิจารณที่กวางขวาง เพื่อใหโครงการนั้น
สามารถเปนภาพตัวแทนของพื้นที่นั้นๆ เนื่องจากเปนโครงการที่เกี่ยวของกับศรัทธาและความเชื่อ
ซึ่งทุกคนมีสิทธิที่จะสามารถแสดงความรูสึกและความคิดเห็นกอนที่จะไดบทสรุปเปนโครงการ
ดังนั้นโครงการที่มีความใกลเคียงในลักษณะนี้มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองคํานึงถึงการมีสวนรวม
ของประชาชนใหมากที่สุด
จากการที่ผูศึกษาไดลงพื้นที่ภาคอีสาน เพื่อดูพุทธสถาปตยกรรมตามวัดตางๆ ทําใหเห็น
ถึงพัฒนาการของลักษณะรูปแบบตัวอาคารที่หลากหลายในแตละพื้นที่ ทั้งในรูปแบบสถาปตยกรรม
แบบดั้ ง เดิ ม สถาป ต ยกรรมแบบท อ งถิ่ น สถาป ต ยกรรมที่ ไ ด รั บ อิ ท ธิ พ ลจากภาคกลาง และ
สถาปตยกรรมแบบเรียบงายลดทอนแบบสมัยใหม รวมถึงสถาปตยกรรมที่สรางกันอยางเรียบงายไม
เนนความถาวร ฯลฯ สภาพความหลากหลายและมิติสังคมที่ซับซอนเหลานั้นทําใหเกิดคําถามขึ้นวา
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