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ไม้แกะสลัก สองฝั่งโขง : ไทย-ลาว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชาย สิกขา

Email : Sakchaiubu@homail.com.
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ

ศักดิ์ชาย สิกขา. 2554. ไม้แกะสลัก สองฝั่งโขง : ไทย-ลาว. พิมพ์ครั้งที่ 2

 อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 158 หน้า.

 1. ไม้แกะสลัก  2. แม่น�า้โขง

จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2553 จ�านวน 500 เล่ม

จัดพิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 จ�านวน 200 เล่ม

คณะทำางานร่วมเก็บรวบรวมข้อมูล
 ดร. ประทับใจ สิกขา
 เสกสันต์ ศรีสันต์
 ประสิทธิ์ พวงบุตร
 จารุสิทธิ์  เครือจันทร์
 ศุภลักษณ์ มาคูณตน
 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

จัดทำาโดย : 

พิมพ์ที่ :

โครงการ การศึกษาเปรียบเทียบศิลปะไม้แกะสลัก
แถบลุ่มน้�าโขงของไทย และสปป.ลาว กองส่งเสริมการวิจัย 
บริการวิชาการ และท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค  ต�าบลเมืองศรีไค อ�าเภอวารินช�าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 34190



กิตติกรรมประกาศ

 ในการด�าเนินงานตามโครงการ การศึกษา

เปรียบเทียบศิลปะไม้แกะสลักแถบลุ่มน�้าโขงของไทย

และสปป.ลาว ในคร้ังนี้ เป็นโครงการท่ีด�าเนินการ

ตามแผนงานท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

การด�าเนินงานได้ส�าเร็จลุล ่วงด้วยดี โดยบุคคล 

หลายท่าน และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนหลาย

หน ่วยงาน ซึ่งผู ้ด�า เนินงานต ้องขอขอบคุณไว ้ 

ณ โอกาสนี้ ดังนี้

 ขอขอบคุณ กองส่งเสริมการวิจัย บริการ

วิชาการและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

 ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. ธาดา 

สุทธิธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองผลงานวิชาการ 

ในครั้งนี้ ที่ช่วยให้ค�าแนะน�า ท�าให้ผลงานมีความ

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 ขอขอบคุณ เจ้าอาวาสวัด และทายกวัดต่างๆ

ทั้งวัดในไทย และวัดในสปป.ลาว ที่อนุญาตให้เก็บ

ข้อมูล ให้ความรู้ และให้ค�าแนะน�าต่างๆ

 ขอขอบคุณ ผู้ดูแลรับผิดชอบพิพิธภัณฑ์ และ

เจ้าของกิจการร้านค้าทั้งในไทย และในสปป.ลาว 

ที่อนุญาตให้เก็บข้อมูล ให้ความรู้ และให้ค�าแนะน�า

ต่างๆ

 ขอขอบคุณ ปราชญ์ชาวบ้าน ช่างพื้นบ้าน 

และชาวบ้านในท้องถิ่นจ�านวนหลายท่านที่ไม่สามารถ 

เอ ่ยนามได ้หมด ที่ ให ้ความรู ้และให ้ค�าแนะน�า 

ในครั้งนี้

 สุดท้าย ขอขอบคุณทีมงาน และนักศึกษา

ปริญญาโท-เอก สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ที่ร่วมกิจกรรมจัดเก็บข้อมูลในครั้งนี้

กิตติกรรมประกาศ

 ในการดำเนินงานตามโครงการ การศึกษา

เปรียบเทียบศิลปะไม้แกะสลักแถบลุ่มน้ำโขงของไทย  

และสปป.ลาว ในคร้ังนี้ เป็นโครงการท่ีดำเนินการ

ตามแผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

การดำเนินงานได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี โดยบุคคล 

หลายท่าน และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนหลาย

หน่วยงาน ซึ่งผู้ดำเนินงาน ต้องขอบขอบคุณไว้  

ณ โอกาสนี้ ดังนี้

 ขอบขอบคุณ กองส่งเสริมการวิจัย บริการ

วิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

 ขอบขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. ธาดา 

สุทธิธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิกล่ันกรองผลงานวิชาการ 

ในครั้งนี้ ที่ช่วยให้คำแนะนำ ทำให้ผลงานมีความ 

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 ขอบขอบคุณ เจ้าอาวาสวัด และทายก 

วัดต่างๆทั้งในวัดไทย และวัดในสปป.ลาวที่อนุญาต

ให้เก็บข้อมูล ให้ความรู้ และให้คำแนะนำต่างๆ 

 ขอบขอบคุณ ผู้ดูแลรับผิดชอบพิพิธภัณฑ์ 

และเจ้าของกิจการร้านค้าทั้งในไทย และในสปป.ลาว

ที่อนุญาตให้เก็บข้อมูล ให้ความรู้ และให้คำแนะนำ

ต่างๆ 

 ขอบขอบคุณ ปราชญ์ชาวบ้าน ช่างพื้นบ้าน 

และชาวบ้านในท้องถิ่นจำนวนหลายท่านที่ไม่สามารถ

เอ่ยนามได้หมด ที่ ให้ความรู้ และให้คำแนะนำ 

ในครั้งนี้

 สุดท้าย ขอขอบคุณทีมงาน และนักศึกษา

ปริญญาโท-เอก สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ที่ร่วมกิจกรรมจัดเก็บข้อมูลในครั้งนี้

ก





คำนิยม

 งานแกะส ลัก ไ ม้ เ ป็นศิ ลปกรรมชั้ นสู ง  

ที่ต้องอาศัยทักษะฝีมือ จินตนาการ และความซาบซึ้ง 

ในเชิงวัฒนธรรมของผู้สร้างสรรค์ ที่บ่งชี้ถึงสภาวะ 

จิตของช่างฝีมือ ในแถบลุ่มน้ำโขงของประเทศ 

ไทยและลาว เป็นแหล่ งอารยะธรรมล้ านช้ า ง 

ซึ่งเป็นพุทธศิลปกรรม ที่เกิดจากศรัทราและความเชื่อ 

เป็นสำคัญ งานไม้แกะสลักนอกจากจะเป็นเครื่อง 

บ่งชี้ของอารยะธรรมแล้ว ยังแสดงถึงภูมิปัญญา และ 

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของภูมิภาค

 ความพยายามอย่างน่าช่ืนชมของผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา ในการสำรวจข้อมูล เพื่อบ่ง

ชี้และเชื่อมโยงข้อมูลสองฝั่งโขง ผ่านงานศิลปะ 

ไม้แกะสลักในหมวดหมู่ที่ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นงาน 

แกะสลักไม้ในงานสถาปัตยกรรม เช่น ทวย เชิงชาย 

หน้าบัน ฯลฯ งานแกะสลักไม้เพื่อเป็นสิ่งของเครื่องใช้ 

ไม่ว่าจะเป็น ขันหมาก โฮงฮด(ฮางฮด) แสดงให้เห็น 

ถึงความหลากหลายทางศิลปกรรม ซึ่งต้องประมวล 

มาจากการศึกษาภาคสนาม เกือบ 300 หมู่บ้าน  

ตามลำแม่น้ำโขงในระยะทางหลายพันกิโลเมตร  

7 จงัหวดัของประเทศไทย และ 5 แขวงในประเทศลาว 

ได้แสดงถึงความมานะอุตสาหะ โดยไม่ย่อท้อ  

ด้วยคุณสมบัติอันเป็นที่น่ายกย่องของนักวิจัย แม้จะ 

ได้รับงบประมาณสนับสนุนไม่มาก

 การศึกษาเปรียบเทียบช้ินงานระหว่างสองฝ่ังโขง 

ทำให้เราได้ซาบซึ้ง และตระหนักถึงความสำพันธ์ของ

ทั้งสองประเทศ อันจะนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่าง

ประเทศ แม้ปัจจุบันจะมีแม่น้ำขวางกั้น

 หนังสือที่มาจากงานวิจัยชิ้นนี้ จึงควรค่า 

แก่ความสนใจ และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของทั้ง 

สองประเทศ ท่ีวงการวิชาการไทยควรยกย่องเล่มหน่ึง

รองศาสตราจารย์ ดร.ธาดา สุทธิธรรม

ข

คำานิยม

 งานแกะสลักไม ้ เป ็นศิลปกรรมชั้นสู ง 

ที่ต้องอาศัยทักษะฝีมือ จินตนาการ และความซาบซึ้ง 

ในเชิงวัฒนธรรมของผู ้สร ้างสรรค ์ ที่บ ่ งชี้ ถึ ง 

สภาวะจิตของช ่างฝ ีมือ ในแถบลุ ่มน�้าโขงของ

ประเทศไทยและลาวเป็นแหล่งอารยะธรรมล้านช้าง 

ซึ่งเป็นพุทธศิลปกรรม ที่เกิดจากศรัทธาและความเชื่อ

เป็นส�าคัญ งานไม้แกะสลักนอกจากจะเป็นเครื่องบ่งชี้ 

ของอารยะธรรมแล้ว ยังแสดงถึงภูมิปัญญา และ 

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ส�าคัญของภูมิภาค

 ความพยายามอย่างน ่าชื่นชมของผู ้ช ่วย

ศาสตราจารย์ ดร.ศกัดิช์าย สกิขา ในการส�ารวจข้อมลู 

เพ่ือบ่งชีแ้ละเชือ่มโยงข้อมลูสองฝ่ังโขง ผ่านงานศลิปะ

ไม้แกะสลักในหมวดหมู ่ที่ครบถ้วน ไม่ว ่าจะเป็น 

งานแกะสลกัไม้ในงานสถาปัตยกรรม เช่น ทวย เชงิชาย 

หน้าบัน ฯลฯ งานแกะสลักไม้เพื่อเป็นสิ่งของเครื่องใช้

ไม่ว่าจะเป็น ขันหมาก โฮงฮด (ฮางฮด) แสดงให้เห็น

ถึงความหลากหลายทางศิลปกรรม ซึ่งต้องประมวล

มาจากการศึกษาภาคสนาม เกือบ 300 หมู่บ้านตาม 

ล�าแม่น�า้โขงในระยะทางหลายพนักโิลเมตร 7 จงัหวดั

ของประเทศไทย และ 5 แขวงในประเทศลาว ได้แสดง

ถึงความมานะอุตสาหะ โดยไม่ย่อท้อด้วยคุณสมบัติ 

อนัเป็นทีน่่ายกย่องของนกัวจิยั แม้จะได้รบังบประมาณ

สนับสนุนไม่มาก

 การศกึษาเปรยีบเทยีบชิน้งานระหว่างสองฝ่ังโขง 

ท�าให้เราได้ซาบซึ้ง และตระหนักถึงความสัมพันธ์ของ

ทัง้สองประเทศ อันจะน�าไปสูค่วามเข้าใจอันดรีะหว่าง

ประเทศ แม้ปัจจุบันจะมีแม่น�า้ขวางกั้น

 หนังสือที่มาจากงานวิจัยชิ้นน้ี จึงควรค่าแก่

ความสนใจ และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของทั้ง

สองประเทศ ทีว่งการวชิาการไทยควรยกย่องเล่มหน่ึง

คำนิยม

 งานแกะส ลัก ไ ม้ เ ป็นศิ ลปกรรมชั้ นสู ง  

ที่ต้องอาศัยทักษะฝีมือ จินตนาการ และความซาบซึ้ง 

ในเชิงวัฒนธรรมของผู้สร้างสรรค์ ที่บ่งชี้ถึงสภาวะ 

จิตของช่างฝีมือ ในแถบลุ่มน้ำโขงของประเทศ 

ไทยและลาว เป็นแหล่ งอารยะธรรมล้ านช้ า ง 

ซึ่งเป็นพุทธศิลปกรรม ที่เกิดจากศรัทราและความเชื่อ 

เป็นสำคัญ งานไม้แกะสลักนอกจากจะเป็นเครื่อง 

บ่งชี้ของอารยะธรรมแล้ว ยังแสดงถึงภูมิปัญญา และ 

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของภูมิภาค

 ความพยายามอย่างน่าช่ืนชมของผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา ในการสำรวจข้อมูล เพื่อบ่ง

ชี้และเชื่อมโยงข้อมูลสองฝั่งโขง ผ่านงานศิลปะ 

ไม้แกะสลักในหมวดหมู่ที่ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นงาน 

แกะสลักไม้ในงานสถาปัตยกรรม เช่น ทวย เชิงชาย 

หน้าบัน ฯลฯ งานแกะสลักไม้เพื่อเป็นสิ่งของเครื่องใช้ 

ไม่ว่าจะเป็น ขันหมาก โฮงฮด(ฮางฮด) แสดงให้เห็น 

ถึงความหลากหลายทางศิลปกรรม ซึ่งต้องประมวล 

มาจากการศึกษาภาคสนาม เกือบ 300 หมู่บ้าน  

ตามลำแม่น้ำโขงในระยะทางหลายพันกิโลเมตร  

7 จงัหวดัของประเทศไทย และ 5 แขวงในประเทศลาว 

ได้แสดงถึงความมานะอุตสาหะ โดยไม่ย่อท้อ  

ด้วยคุณสมบัติอันเป็นที่น่ายกย่องของนักวิจัย แม้จะ 

ได้รับงบประมาณสนับสนุนไม่มาก

 การศึกษาเปรียบเทียบช้ินงานระหว่างสองฝ่ังโขง 

ทำให้เราได้ซาบซึ้ง และตระหนักถึงความสำพันธ์ของ

ทั้งสองประเทศ อันจะนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่าง

ประเทศ แม้ปัจจุบันจะมีแม่น้ำขวางกั้น

 หนังสือที่มาจากงานวิจัยชิ้นนี้ จึงควรค่า 

แก่ความสนใจ และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของทั้ง 

สองประเทศ ท่ีวงการวิชาการไทยควรยกย่องเล่มหน่ึง

รองศาสตราจารย์ ดร.ธาดา สุทธิธรรม

ข





คำานำา

 ไม้เป ็นวัตถุดิบที่มีทั่วไปในแถบลุ ่มน�้าโขง  

ผู้คนแถบลุ่มน�้าโขงได้เรียนรู้การน�าไม้มาใช้ประโยชน์

ในวิถีชีวิตมากมาย นับตั้ งแต ่สร ้างที่อยู ่อาศัย 

สร้างเครื่องมืออุปกรณ์ท�ามาหากิน สร้างสิ่งของ 

เคร่ืองใช้ เครือ่งดนตร ีรวมทัง้ส่ิงของทีเ่ป็นสญัลกัษณ์

ความเชื่อ ความศรัทธา ในอดีตถือว่าไม้คือวัตถุดิบ

ท่ีสามารถแปรสภาพได้มากที่สุด ในปัจจุบันไม้ได้

ถูกทดแทนด้วยวัสดุที่หลากหลาย เช่น โลหะ ปูน 

พลาสตกิ และวสัดสุงัเคราะห์ต่างๆ การใช้วสัดทุดแทน

เหล่านี้ ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลก  

ซึ่งเป็นเหตุเป็นผลที่ต้องยอมรับ

 ในมุมมองของงานศิลปะ ไม้ที่ผู ้คนในอดีต

เคยสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ไม่ได้มีคุณค่าเพียงวัตถุ

สิง่ของ แต่ไม้ทีผ่่านการสร้างสรรค์ผลงานเป็นอารมณ์  

เป็นความรู้สึกของผู้สร้างที่เพียรพยายามถ่ายทอด

ความรู้สึกนึกคิดในแต่ละช่วงอารมณ์และช่วงยุคสมัย

ผ่านวัตถุ สร้างความเป็นรูปธรรมที่สามารถรับรู้ได้ 

อาจกล่าวได้ว่า ความคิด ความเชื่อ ในแต่ละยุคสมัย

สามารถเรียนรู้ได้จากวัตถุสิ่งของที่สร้างขึ้น

 ความคิดสร้างสรรค์ที่ถูกถ่ายทอดผ่านงานไม้

โดยส่วนใหญ่ มักสะท้อนให้เห็นถึงรูปทรง ลวดลาย 

และกลไก ที่สามารถตอบสนองทั้งทางกายและจิตใจ

ของมนุษย์ ด้วยวิธีการสร้างง่ายๆ เช่น การถาก  

การขุด การเหลา จนกระทั่งวิธียากๆ เช่น การแกะ 

การฉลุ การขัด และการลงสีผิวด้วยวิธีการต่างๆ

 การศกึษางานไม้ในคร้ังน้ี ผูเ้ขยีนได้เลง็เหน็ว่า 

ความคดิสร้างสรรค์บนเนือ้ไม้เหล่านี ้คอื ต�าราทีผู่ค้น

ในอดตีได้ฝากเอาไว้ให้คนรุน่หลงัได้เรยีนรู ้และต�ารานี้

นับวนัจะผกุร่อนตามอายขุยัไม่ค่อยมคีนดแูลรกัษา และ

ปัจจุบันได้เลิกผลิตแบบเดิมแล้ว มีการผลิตแบบใหม ่

ที่ต่างจากเดิม

 แม่น�้าโขงถือเป็นแหล่งอารยธรรมแห่งเอเชีย 

งานศิลปะมากมายมีรูปลักษณ์ เป ็นของตนเอง 

งานไม้แกะสลักเป็นหนึ่งในงานศิลปะ ในอดีตมีการ

สร้างสรรค์ผลงานศลิปะแขนงนีม้ากมายทัง้สองฟากฝ่ัง

การบันทึกศึกษาในครั้งนี้เป็นการสืบสานในเชิงคุณค่า

เพื่อไม่ให้เกิดการสูญหาย

 ส�าหรับหนังสือน้ีเป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่ 2  

ซึ่งมีการปรับปรุงแก้ไขค�าพิมพ์ผิด จากการจัดพิมพ ์

คร้ังท่ี 1 และ และเพ่ิมเติมบทความทางวิชาการที่มี

การเผยแพร่ระดับนานาชาติในภาคผนวก ข

 ผู ้ เขียนเชื่อว ่า ความยากล�าบากที่ต ้อง 

เดินทางนับพันกิโลเมตร ในเวลา 3 ปี เพื่อเก็บ

รวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน

ที่เห็นคุณค่า และหวังใจว่า จะมีการศึกษาต่อยอด 

ต่อไป เพราะยังมีงานไม้แกะสลักอีกจ�านวนมากที่ยัง

รอคอยการบันทึกศึกษา

ศักดิ์ชาย สิกขา / ผู้เขียน

คำนำ

 ไม้ เป็นวัตถุดิบที่มีทั่วไปในแถบลุ่มน้ำโขง 

ผู้คนแถบลุ่มน้ำโขงได้เรียนรู้การนำไม้มาใช้ประโยชน์

ในวิถีชี วิตมากมาย นับตั้ งแต่สร้ างที่ อ ยู่อาศัย  

สร้างเคร่ืองมืออุปกรณ์ทำมาหากิน สร้างสิ่งของ

เค ร่ืองใช้  เครื่ องดนตรี รวมทั้ ง ส่ิ งของที่ เป็น

สัญลักษณ์ความเชื่อ ความศรัทรา ในอดีตถือว่า  

ไม้คือวัตถุดิบที่ สามารถแปรสภาพได้มากที่ สุด  

ในปัจจุบันไม้ได้ถูกทดแทนด้วยวัสดุที่หลากหลาย 

เช่น โลหะ ปูน พลาสติก และวัสดุสังเคราะห์ต่างๆ  

การใช้วัสดุทดแทนเหล่าน้ี ถือว่าเป็นการเปล่ียนแปลง 

ตามกระแสโลก ซึ่งเป็นเหตุเป็นผลที่ต้องยอมรับ

 ในมุมมองของงานศิลปะ ไม้ที่ผู้คนในอดีต 

เคยสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ไม่ได้มีคุณค่าเพียง 

วัตถุสิ่งของ แต่ไม้ท่ีผ่านการสร้างสรรค์ผลงานเป็น 

อารมณ์ เป็นความรู้สึกของผู้สร้างที่เพียรพยายาม 

ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดในแต่ละช่วงอารมณ์  

และช่วงยุคสมัยผ่านวัตถุ สร้างความเป็นรูปธรรม  

ท่ีสามารถรับรู้ได้ อาจกล่าวได้ว่า ความคิด ความเช่ือ 

ในแต่ละยุคสมัยสามารถเรียนรู้ได้จากวัตถุสิ่งของ 

ที่สร้างขึ้น 

 ความคิดสร้ างสรรค์ที่ ถู กถ่ ายทอดผ่าน 

งานไม้โดยส่วนใหญ่ มักสะท้อนให้เห็นถึงรูปทรง 

ลวดลาย และกลไก ที่สามารถตอบสนองทั้งทาง 

กายและจิตใจของมนุษย์ ด้วยวิธีการสร้างง่ายๆ เช่น  

การถาก การขุด การเหลา จนกระทั้งวิธียากๆ 

เช่น การแกะ การฉลุ และการขัด และการลงสีผิว 

ด้วยวิธีการต่างๆ

 ในการศึกษางานไม้ ในครั้ งนี้  ผู้ เขียนได้ 

เล็งเห็นว่า ความคิดสร้างสรรค์บนเนื้อไม้เหล่านี้  

คือ ตำราที่ผู้คนในอดีตได้ฝากเอาไว้ให้คนรุ่นหลัง 

ได้เรียนรู้ และตำรานี้นับวันจะผุกร่อนตามอายุขัย 

ไม่ค่อยมีคนดูแลรักษา และปัจจุบันได้ เลิกผลิต 

แบบเดิมแล้ว มีการผลิตแบบใหม่เกิดในหลายแห่ง 

 แม่น้ำโขงถือเป็นแหล่งอารยธรรมแห่งเอเชีย 

งานศิลปะมากมายมีรูปลักษณ์ เป็นของตนเอง  

งานไม้แกะสลักเป็นหนึ่งในงานศิลปะ ในอดีตมีการ 

สรา้งสรรคผ์ลงานศลิปะแขนงนีม้ากมายทัง้สองฟากฝัง่ 

การบันทึกศึกษาในครั้งนี้เป็นการสืบสานในเชิงคุณค่า 

เพ่ือไม่ให้เกิดการสูญหาย

 ผู้ เ ขี ยนเชื่ อว่ า ความยากลำบากที่ ต้ อง 

เดินทางนับพันกิโลเมตร ในเวลา 3 ปี เพื่อเก็บ

รวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน 

ที่เห็นคุณค่า และหวังใจว่า จะมีการศึกษาต่อยอด 

ต่อไป เพราะยังมีงานไม้แกะสลักอีกจำนวนมากที่ยัง

รอคอยการบันทึกศึกษา

 

                                                                                                                   

ศักดิ์ชาย สิกขา / ผู้เขียน
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 3.3 ไม้แกะสลักในงานพุทธศิลป์ต่างๆ

 3.4  ไม้แกะสลักสิ่งของ เครื่องใช้ และของที่ระลึก  

 3.5 ไม้แกะสลักในความเชื่อต่างๆ 

 3.6 สรุปผลการสำรวจงานไม้แกะสลักในฝั่งลาว

บทที่ 4 การศึกษาเปรียบเทียบงานไม้แกะสลักสองฝั่งโขง

 4.1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบ

  กรณีศึกษาที่ 1 ด้านวัสดุและกระบวนการผลิต

  กรณีศึกษาที่ 2 ด้านรูปแบบและคุณค่าในงานศิลปะ

  กรณีศึกษาที่ 3 ด้านการใช้และการอนุรักษ์

     งานไม้แกะสลักมรดกทางวัฒนธรรม

 4.2 การวิพากย์งานไม้แกะสลักสองฝั่งโขง

บทที่ 5 สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ

 การสรุปผล

 การอภิปรายผล

 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

เอกสารอ้างอิง

ภาคผนวก

 ภาคผนวก ก ภาพกิจกรรมการสำรวจข้อมูล

 ภาคผนวก ข บันทึกการเดินทาง

สารบัญ(ต่อ)

เรื่อง หน้า

75

91

92

93

95

96

96

103

112

114

117

117

120

121

125

129

131

141

จ

 ภาคผนวก ข การเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ 141



 3.3 ไม้แกะสลักในงานพุทธศิลป์ต่างๆ

 3.4  ไม้แกะสลักสิ่งของ เครื่องใช้ และของที่ระลึก  

 3.5 ไม้แกะสลักในความเชื่อต่างๆ 

 3.6 สรุปผลการสำรวจงานไม้แกะสลักในฝั่งลาว

บทที่ 4 การศึกษาเปรียบเทียบงานไม้แกะสลักสองฝั่งโขง

 4.1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบ

  กรณีศึกษาที่ 1 ด้านวัสดุและกระบวนการผลิต

  กรณีศึกษาที่ 2 ด้านรูปแบบและคุณค่าในงานศิลปะ

  กรณีศึกษาที่ 3 ด้านการใช้และการอนุรักษ์

     งานไม้แกะสลักมรดกทางวัฒนธรรม

 4.2 การวิพากย์งานไม้แกะสลักสองฝั่งโขง

บทที่ 5 สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ

 การสรุปผล

 การอภิปรายผล

 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

เอกสารอ้างอิง

ภาคผนวก

 ภาคผนวก ก ภาพกิจกรรมการสำรวจข้อมูล

 ภาคผนวก ข บันทึกการเดินทาง

สารบัญ(ต่อ)

เรื่อง หน้า

75

91
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93

95

96
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1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ

	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

หรือ สปป.ลาว ถือเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มี 

วัฒนธรรมใกล้เคียงกับภาคอีสานของไทยมากที่สุด 

ในอดีตประชาชนสองประเทศเคยเดินทางข้ามฝ่ัง 

แม่น้ำโขงติดต่อค้าขายฉันท์พี่น้อง ใช้ภาษาส่ือสาร 

กันได้ โดยไม่ต้องเรียนรู้ เพิ่มเติม ในแง่มุมของ 

ประวัติศาสตร์ประชาชนสองฝั่งโขงเคยอยู่ใต้ร่มเงา 

อาณาจักรเดียวกัน ปัจ จุบันบ้านเมืองมีความ 

เปลี่ยนแปลงไปมาก เกิดพรมแดนในทางปกครอง 

โดยอาศัยร่องน้ำลึกของแม่น้ำท่ีเคยข้ามฟากติดต่อกัน 

เป็นเส้นแบ่งพรมแดน อย่างไรก็ตาม เส้นแบ่งใน 

การปกครองเหลา่นี้ ไมใ่ชป่ญัหาอปุสรรคทีจ่ะแบง่เสน้ 

ทางวัฒนธรรมได้ ดังที่ แวง พลังวรรณ (2553 : 

160) เคยกล่าวไว้ในหนังสือ เวียงจันทน์ 450 ปี 

ว่าเมื่อใดที่คนลาวและคนอีสานพบปะกัน สิ่งแรกที่ 

เกิดขึ้นทุกครั้ งก็คือ คนทั้งสองฝั่ งโขงจะรักกัน 

เสมือนญาติที่พลัดพรากกันไปแสนนาน ความรู้สึกนี้ 

เป็นส่ิงดีงามท่ีคนสองฝั่งโขงต้องสืบต่อรักษาไว้  

หากมองย้อนถึงประวัติศาสตร์จะพบว่า ในอดีต

ชุมชนแถบลุ่มน้ำโขงแห่งนี้ เคยมีการอพยพเคลื่อน

ย้ายถิ่นฐานในหลายครั้ง ด้วยเหตุผลหลายประการ 

เช่น ภัยธรรมชาติ การรุกรานแย่งชิงดินแดน  

และลักษณะนิสัยที่รักสงบของคนแถบลุ่มน้ำโขง 

กอปรกับความถัดและความเชี่ ยวชาญในงาน

เกษตรกรรมมากกว่าที่จะเป็นนักรบ ทำให้ผู้คนมีการ

เคล่ือนย้ายและได้อาศัยสายน้ำเป็นปัจจัยสำคัญใน

ก า ร พิ จ า รณ า ใ น ก า ร เ ลื อ ก พ้ื น ที่ ตั้ ง ถิ่ น ฐ า น  

บทที่ 1

บทนำ
1.1 ความเป็นมาและความสำาคัญ

 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ 

สปป.ลาว ถือเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีวัฒนธรรม 

ใกล้เคียงกับภาคอีสานของไทยมากที่ สุดในอดีต

ประชาชนสองประเทศเคยเดินทางข้ามฝั ่งแม่น�้า

โขงติดต่อค้าขายฉันท์พี่น้อง ใช้ภาษาสื่อสารกันได้  

โดยไม่ต้องเรียนรูเ้พิม่เตมิ ในแง่มมุของประวตัศิาสตร์

ประชาชนสองฝั ่งโขงเคยอยู ่ใต ้ร ่มเงาอาณาจักร

เดียวกัน ปัจจบุนับ้านเมอืงมคีวามเปลีย่นแปลงไปมาก  

เกิดพรมแดนในทางปกครองโดยอาศัยร่องน�้าลึก 

ของแม่น�้า ท่ีเคยข ้ามฟากติดต ่อกันเป ็นเส ้นแบ่ง

พรมแดน อย่างไรก็ตาม เส้นแบ่งในการปกครอง 

เหล่าน้ี ไม ่ใช ่ป ัญหาอุปสรรคที่จะแบ่งเส ้นทาง

วัฒนธรรมได้ ดังท่ี แวง พลังวรรณ (2553 : 

160) เคยกล่าวไว้ในหนังสือ เวียงจันทน์ 450 ป ี

ว่าเมื่อใดที่คนลาวและคนอีสานพบปะกัน สิ่งแรก 

ที่เกิดขึ้นทุกครั้งก็คือ คนทั้งสองฝั ่งโขงจะรักกัน

เสมือนญาติที่พลัดพรากกันไปแสนนาน ความรู้สึกนี ้

เป็นสิ่งดีงามที่คนสองฝั ่งโขงต้องสืบต่อรักษาไว ้

หากมองย้อนถึงประวัติศาสตร์จะพบว่า ในอดีต 

ชุมชนแถบลุ่มน�้าโขงแห่งนี้ เคยมีการอพยพเคลื่อน 

ย้ายถิ่นฐานในหลายครั้ง ด้วยเหตุผลหลายประการ 

เช ่น ภัยธรรมชาติ การรุกรานแย ่งชิงดินแดน 

และลักษณะนิสัยที่รักสงบของคนแถบลุ ่มน�้าโขง 

กอปรกับความถัดและความเชี่ ยวชาญในงาน 

เกษตรกรรมมากกว่าท่ีจะเป็นนักรบ ท�าให้ผู ้คนม ี

การเคลื่อนย้ายและได้อาศัยสายน�้าเป็นปัจจัยส�าคัญ 

ในการ พิจารณาในการ เ ลือก พ้ืน ท่ีตั้ ง ถิ่ นฐาน
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แขวงหลวงพระบาง แขวงไซยะบรุ ีแขวงสะหวนันะเขด 

และแขวงจำปาสัก เป็นการเลือกศึกษาในแขวงที่มี 

วัฒนธรรมโบราณ และมีข้อมูลเบื้องต้นที่เชื่อได้ว่า  

มีงานไม้แกะสลักที่เก่าแก่และมีความน่าสนใจ เพื่อนำ

ข้อมูลมาศึกษาเปรียบเทียบในด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้

เกิดความกระจ่างในความเหมือนหรือความต่างของ

งานฝีมือแขนงนี้ การศึกษาเปรียบเทียบในลักษณะนี้ 

ผูเ้ขยีนเชือ่วา่นา่จะเกดิประโยชนต์อ่การบันทกึหลกัฐาน 

ทางประวัติศาสตร์ การอนุรักษ์รูปทรงงานโบราณ  

และเกิดประโยชน์ต่อการนำคุณค่าความงามไปประยุกต์ 

ใช้ในงานออกแบบร่วมสมัยในแขนงวิชาต่างๆ เช่น 

การออกแบบลายผ้า การออกแบบเครื่องประดับ 

การออกแบบเครือ่งเรอืน การออกแบบสถาปตัยกรรม 

และอื่นๆ ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาความเหมาะสม 

ในลำดับต่อไป

	 การเลือกกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา ผู้เขียน 

พิจารณาจากหมู่บ้านชุมชนที่อาศัยอยู่แถบล่มน้ำโขง 

เป็นหลัก โดยอิงข้อมูลทางเอกสารและการสอบถาม 

ในพื้นที่จริง เกณฑ์ในการเลือกใช้วิธีพิจารณาจาก 

ความเก่าแก่ของชุมชนและลักษณะการสืบทอด 

วัฒนธรรมที่มีมายาวนาน จากประสบการณ์ในการ 

เก็บข้อมูลที่ผ่านมาทำให้ทราบว่าศิลปะจากงาน 

ไม้แกะสลักมักปรากฏหลักฐานให้เห็นโดยส่วนใหญ่ 

มักอยู่ตามวัด และอาจมีบ้างตามอาคารที่พักอาศัย 

พพิธิภณัฑ ์รา้นขายของเกา่ และรา้นจำหนา่ยของทีร่ะลกึ 

สำหรับนักท่องเที่ยว ซ่ึงสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของ 

น. ณ ปากน้ำ (2550 : 174) ที่เคยกล่าวไว้ว่า 

ศิลปะโบราณส่วนมากย่อมอยู่ที่วัด เพราะวัดเป็น 

แหล่งศูนย์กลางวัฒนธรรมของชุมชนไทยแต่ละท้องถ่ิน 

นับตั้ งแต่ ยุ ค เริ่ มนับถือศาสนาพุทธ เป็นต้นมา  

คนไทยถือว่าวัดเป็นจุดรวมของศิลปกรรมของตน

อย่างแท้จริง การปั้น การแกะสลัก การก่อสร้าง

สถาปัตยกรรม ย่อมมีศูนย์กลางอยู่ที่วัด ซ่ึงมักจะไม่

นิยมนำศิลปวัตถุมาประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือน

ของตนให้หรูหราดังเช่นชาวยุ โรป เพราะโดย

ประเพณีถือว่า การสร้างบุญกุศลย่อมเป็นประโยชน์

กว่าการเก็บไว้สำหรับตนเอง จกข้อคิดเห็นดังกล่าว

สอดคล้องกับข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งแนวคิดและความ

เชื่อนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในเฉพาะประเทศไทยแต่ได้เกิดข้ึน

กับสปป.ลาว และประเทศอื่นๆในแถบภูมิภาคเดียวกัน

ที่นับถือศาสนาพุทธเช่นเดียวกันด้วย ดังนั้นวัดจึงเป็น

เป้าหมายหลักของการจัดเก็บข้อมูลในครั้งนี้

1.2 วัตถุประสงค์

	 ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการ

ดำเนินการ 3 ประการ ดังนี้ 

 1) เพื่อศึกษาและรวบรวมศิลปะไม้แกะสลัก 

ที่ เ กิ ด จ ากงานหั ตถกรรม ไม้ ในแง่ ข องวั สดุ 

กระบวนการผลิต ประโยชน์ใช้สอย ความเชื่อถือจาก

อดีตสู่ปัจจุบัน

 2) เพื่ อศึกษาเปรียบเทียบลักษณะงาน

หัตถกรรมจากไม้ในด้านของรูปทรงและลวดลาย 

จากผลงานช่างฝีมือในเขตพื้นที่ แถบลุ่มน้ำโขง 

ของไทย กับสปป.ลาว

 3) เพื่อนำข้อมูลออกเผยแพร่ในเชิงอนุรักษ์

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานแกะสลักไม้
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ซ่ึงสอดคล้องกับ นิวัฒน์ ร้อยแก้ว (2547 : 13) 

กลุ่มรักษ์เชียงของ ที่เคยเขียนไว้ในบทนำหนังสือ  

ธรรมยาตรารักษาลำน้ำโขง ว่าการดำเนินชีวิตของ

มวลมนุษย์ชาติ นับตั้ งแต่ครั้ งบรรพกาลจนถึง

ปัจจุบันนี ้มิอาจปฏิเสธการพึ่งพาธรรมชาติได ้แม่น้ำ 

คือ ปัจจัยหน่ึงท่ีให้ชีวิต ความอุดมสมบูรณ์ ความร่มเย็น 

และความยั่งยืนของเผ่าพันธุ์ ในบรรดาแม่น้ำที่มีอยู่

ในโลก แม่น้ำโขงหรือแม่น้ำของ ถือเป็นแม่น้ำขนาด

ใหญ่มากเป็นแม่น้ำนานาชาติที่ไหลผ่านหกประเทศ 

นับตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา มหาอำนาจจักรวรรดินิยม

ทั้งหลายจึงมีความสนใจแม่น้ำโขงเป็นอย่างมาก 

แนวคิดดังกล่าวสะท้อนให้ เห็นอดีตและปัจจุบัน  

ที่ส่งผลต่อการรุกรานคนในท้องถิ่น ก่อเกิดการย้าย

ถิ่นฐานในหลายครั้ง ซึ่งการย้ายถิ่นฐานตามสายน้ำ

ไม่เพียงแต่เป็นการย้ายถิ่นที่อยู่ใหม่ หรือย้ายสิ่งของ

เท่านั้น แต่ยังเป็นการย้ายวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่

มี การสืบทอดมาหลายชั่ วอายุคนตามมาด้ วย  

ภูมิปัญญาของผู้คนแถบลุ่มน้ำโขงส่วนใหญ่เป็นงาน 

ที่เกิดจากความจำเป็นในการดำรงชีพ ความเชื่อ 

ศาสนา ประเพณี ฮีตคอง ก่อเกิดเป็นวัตถุสิ่งของ  

เครื่องใช้ท่ีผ่านการคิดค้นสืบต่อกันมา ภูมิปัญญา 

ใ น ก า ร ผ ลิ ต ใ น อ ดี ต มั ก เ ป็ น ง า น หั ต ถ ก ร ร ม 

หรืองานท่ีต้องลงมือทำด้วยสองมือ เช่น งานทอผ้า 

งานจักสาน เครือ่งปัน้ดนิเผา งานโลหะ และงานไม้ตา่งๆ 

ซึ่งไม่ได้ใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรมดังเช่นในปัจจุบัน  

ภูมิปัญญาเหล่าน้ีได้เกิดขึ้นตามวิถีความต้องการของ

มนุษย์ ที่ มี ค วาม ต้องการ ท้ั งประ โยชน์ ใ ช้ สอย  

และคุณค่าความงาม 

	 ในบรรดาวัตถุดิบท่ีผู้คนแถบลุ่มน้ำโขงเลือกใช้  

กค็อื ไม ้และถอืเปน็วตัถดุบิทีถ่กูเลอืกมากทีส่ดุ เพราะ 

มีอยู่ทั่วไปในแถบลุ่มน้ำโขง ด้วยความอุดมสมบูรณ์ 

ของผืนแผ่นดินแห่งน้ี ทำให้มีพรรณไม้นานาพันธุ์เกิด

ขึ้นตามธรรมชาติมากมาย ชาวบ้านได้ใช้ภูมิปัญญาที่

สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเลือกชนิดของไม้มาผลิต

เป็นผลงานหัตถกรรมเพ่ือสนองตอบประโยชน์ใช้สอย  

ไมบ้างอย่างมีคุณสมบัติทางด้านความแข็ง ความเหนียว 

ไมบ้างอย่างมคีณุสมบตัเิปน็สมนุไพรใหร้สชาติ กลิน่ ส ี

ไม้บางอย่างมีชื่อเป็นมงคล สิ่งเหล่านี้เป็นภูมิปัญญา 

ชาวบ้าน เมื่อนำมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์วัตถุดิบ 

จากไมป้า่ ไดผ้า่นกระบวนการสรา้งสรรคผ์ลงานกอ่เกดิ 

ลวดลายที่แตกต่างกันมีค่าควรแก่การอนุรักษ์ยิ่ง  

ปัจจุบันภูมิปัญญางานหัตถกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับไม้

ได้เริ่มสูญหายไปมาก ปริมาณการผลิตลดน้อยลง 

ช่างฝีมือแกะสลักเริ่มหายากขึ้น งานไม้แกะสลักที่มี 

คุณค่าในอดีตเริ่มชำรุดทรุดโทรมและขาดการ 

ผลิตทดแทน หากไม่มีการศึกษาและรวบรวม 

ในเชิงเปรียบเทียบให้เห็นคุณค่าทางศิลปะ ผู้เขียนเช่ือว่า 

ความรู้ในศิลปะแขนงนี้อาจเกิดการสูญหายได้

	 ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นการศึกษาต่อยอด 

จากการศึกษา ศิลปะไม้แกะสลักในแถบลุ่มน้ำโขง 

ของไทย ท่ีผู้เขียนเคยศึกษารวบรวมไว้ในปี พ.ศ. 2551 

ซึ่งประกอบศิลปะไม้แกะสลักในเขตพื้นที่ 7 จังหวัด 

คือ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย 

จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 

โดยในปี พ.ศ. 2553 ได้มีการศึกษาเพ่ิมเติมในฝั่ง 

ของสปป.ลาว จำนวน 5 แขวง คือ นครหลวงเวียงจันทร์ 

ก า ร ผ ลิ ต ใ น อ ดี ต มั ก เ ป ็ น ง า น หั ต ถ ก ร ร ม

แนวคิดดังกล่าว สะท้อนให้เห็นอดีตและปัจจุบัน

ของสปป.ลาว จ�านวน 5 แขวง คอื นครหลวงเวยีงจนั
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แขวงหลวงพระบาง แขวงไซยะบรุี แขวงสะหวนันะเขด 

และแขวงจำปาสัก เป็นการเลือกศึกษาในแขวงที่มี 

วัฒนธรรมโบราณ และมีข้อมูลเบื้องต้นที่เชื่อได้ว่า  

มีงานไม้แกะสลักที่เก่าแก่และมีความน่าสนใจ เพ่ือนำ

ข้อมูลมาศึกษาเปรียบเทียบในด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้

เกิดความกระจ่างในความเหมือนหรือความต่างของ

งานฝีมือแขนงนี้ การศึกษาเปรียบเทียบในลักษณะน้ี 

ผู้เขยีนเชือ่วา่น่าจะเกดิประโยชนต์อ่การบนัทกึหลกัฐาน 

ทางประวัติศาสตร์ การอนุรักษ์รูปทรงงานโบราณ  

และเกิดประโยชน์ต่อการนำคุณค่าความงามไปประยุกต์ 

ใช้ในงานออกแบบร่วมสมัยในแขนงวิชาต่างๆ เช่น 

การออกแบบลายผ้า การออกแบบเครื่องประดับ 

การออกแบบเครือ่งเรอืน การออกแบบสถาปตัยกรรม 

และอื่นๆ ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาความเหมาะสม 

ในลำดับต่อไป

	 การเลือกกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา ผู้เขียน 

พิจารณาจากหมู่บ้านชุมชนที่อาศัยอยู่แถบล่มน้ำโขง 

เป็นหลัก โดยอิงข้อมูลทางเอกสารและการสอบถาม 

ในพื้นที่จริง เกณฑ์ในการเลือกใช้วิธีพิจารณาจาก 

ความเก่าแก่ของชุมชนและลักษณะการสืบทอด 

วัฒนธรรมที่มีมายาวนาน จากประสบการณ์ในการ 

เก็บข้อมูลท่ีผ่านมาทำให้ทราบว่าศิลปะจากงาน 

ไม้แกะสลักมักปรากฏหลักฐานให้เห็นโดยส่วนใหญ่ 

มักอยู่ตามวัด และอาจมีบ้างตามอาคารท่ีพักอาศัย 

พพิธิภณัฑ ์รา้นขายของเกา่ และรา้นจำหนา่ยของทีร่ะลึก 

สำหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของ 

น. ณ ปากน้ำ (2550 : 174) ที่เคยกล่าวไว้ว่า 

ศิลปะโบราณส่วนมากย่อมอยู่ท่ีวัด เพราะวัดเป็น 

แหล่งศูนย์กลางวัฒนธรรมของชุมชนไทยแต่ละท้องถ่ิน 

นับตั้ งแต่ ยุ ค เริ่ มนับถือศาสนาพุทธเป็นต้นมา  

คนไทยถือว่าวัดเป็นจุดรวมของศิลปกรรมของตน

อย่างแท้จริง การปั้น การแกะสลัก การก่อสร้าง

สถาปัตยกรรม ย่อมมีศูนย์กลางอยู่ที่วัด ซึ่งมักจะไม่

นิยมนำศิลปวัตถุมาประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือน

ของตนให้หรูหราดังเช่นชาวยุ โรป เพราะโดย

ประเพณีถือว่า การสร้างบุญกุศลย่อมเป็นประโยชน์

กว่าการเก็บไว้สำหรับตนเอง จกข้อคิดเห็นดังกล่าว

สอดคล้องกับข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งแนวคิดและความ

เชื่อนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในเฉพาะประเทศไทยแต่ได้เกิดขึ้น

กับสปป.ลาว และประเทศอื่นๆในแถบภูมิภาคเดียวกัน

ที่นับถือศาสนาพุทธเช่นเดียวกันด้วย ดังนั้นวัดจึงเป็น

เป้าหมายหลักของการจัดเก็บข้อมูลในครั้งนี้

1.2 วัตถุประสงค์

	 ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการ

ดำเนินการ 3 ประการ ดังนี้ 

 1) เพื่อศึกษาและรวบรวมศิลปะไม้แกะสลัก 

ที่ เ กิ ด จ ากงานหั ตถกรรม ไม้ ในแง่ ข องวั สดุ 

กระบวนการผลิต ประโยชน์ใช้สอย ความเชื่อถือจาก

อดีตสู่ปัจจุบัน

 2) เพื่ อศึกษาเปรียบเทียบลักษณะงาน

หัตถกรรมจากไม้ในด้านของรูปทรงและลวดลาย 

จากผลงานช่างฝีมือในเขตพื้นที่ แถบลุ่มน้ำโขง 

ของไทย กับสปป.ลาว

 3) เพื่อนำข้อมูลออกเผยแพร่ในเชิงอนุรักษ์

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานแกะสลักไม้

2

ซ่ึงสอดคล้องกับ นิวัฒน์ ร้อยแก้ว (2547 : 13) 

กลุ่มรักษ์เชียงของ ที่เคยเขียนไว้ในบทนำหนังสือ  

ธรรมยาตรารักษาลำน้ำโขง ว่าการดำเนินชีวิตของ

มวลมนุษย์ชาติ นับตั้ งแต่ครั้ งบรรพกาลจนถึง

ปัจจุบันนี้ มิอาจปฏิเสธการพึ่งพาธรรมชาติได้ แม่น้ำ 

คือ ปัจจัยหน่ึงท่ีให้ชีวิต ความอุดมสมบูรณ์ ความร่มเย็น 

และความย่ังยืนของเผ่าพันธ์ุ ในบรรดาแม่น้ำที่มีอยู่

ในโลก แม่น้ำโขงหรือแม่น้ำของ ถือเป็นแม่น้ำขนาด

ใหญ่มากเป็นแม่น้ำนานาชาติที่ไหลผ่านหกประเทศ 

นับตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา มหาอำนาจจักรวรรดินิยม

ทั้งหลายจึงมีความสนใจแม่น้ำโขงเป็นอย่างมาก 

แนวคิดดังกล่าวสะท้อนให้ เห็นอดีตและปัจจุบัน  

ที่ส่งผลต่อการรุกรานคนในท้องถิ่น ก่อเกิดการย้าย

ถิ่นฐานในหลายครั้ง ซึ่งการย้ายถิ่นฐานตามสายน้ำ

ไม่เพียงแต่เป็นการย้ายถิ่นที่อยู่ใหม่ หรือย้ายสิ่งของ

เท่านั้น แต่ยังเป็นการย้ายวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่

มี การสืบทอดมาหลายชั่ วอายุคนตามมาด้ วย  

ภูมิปัญญาของผู้คนแถบลุ่มน้ำโขงส่วนใหญ่เป็นงาน 

ที่เกิดจากความจำเป็นในการดำรงชีพ ความเชื่อ 

ศาสนา ประเพณี ฮีตคอง ก่อเกิดเป็นวัตถุสิ่งของ  

เครื่องใช้ที่ผ่านการคิดค้นสืบต่อกันมา ภูมิปัญญา 

ใ น ก า ร ผ ลิ ต ใ น อ ดี ต มั ก เ ป็ น ง า น หั ต ถ ก ร ร ม 

หรืองานที่ต้องลงมือทำด้วยสองมือ เช่น งานทอผ้า 

งานจักสาน เคร่ืองป้ันดนิเผา งานโลหะ และงานไม้ตา่งๆ 

ซึ่งไม่ได้ใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรมดังเช่นในปัจจุบัน  

ภูมิปัญญาเหล่านี้ได้เกิดขึ้นตามวิถีความต้องการของ

มนุษย์ ที่ มี ค วามต้ องการทั้ งประ โยช น์ ใช้ สอย  

และคุณค่าความงาม 

	 ในบรรดาวัตถุดิบท่ีผู้คนแถบลุ่มน้ำโขงเลือกใช้  

กค็อื ไม ้และถอืเปน็วตัถดุบิทีถ่กูเลอืกมากทีส่ดุ เพราะ 

มีอยู่ทั่วไปในแถบลุ่มน้ำโขง ด้วยความอุดมสมบูรณ์ 

ของผืนแผ่นดินแห่งนี้ ทำให้มีพรรณไม้นานาพันธุ์เกิด

ขึ้นตามธรรมชาติมากมาย ชาวบ้านได้ใช้ภูมิปัญญาที่

สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเลือกชนิดของไม้มาผลิต

เป็นผลงานหัตถกรรมเพื่อสนองตอบประโยชน์ใช้สอย  

ไมบ้างอย่างมีคุณสมบัติทางด้านความแข็ง ความเหนียว 

ไมบ้างอย่างมีคณุสมบตัเิป็นสมุนไพรใหร้สชาติ กลิน่ ส ี

ไม้บางอย่างมีชื่อเป็นมงคล ส่ิงเหล่าน้ีเป็นภูมิปัญญา 

ชาวบ้าน เมื่อนำมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์วัตถุดิบ 

จากไมป้า่ ไดผ้า่นกระบวนการสรา้งสรรค์ผลงานก่อเกดิ 

ลวดลายที่แตกต่างกันมีค่าควรแก่การอนุรักษ์ยิ่ง  

ปัจจุบันภูมิปัญญางานหัตถกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับไม้

ได้เริ่มสูญหายไปมาก ปริมาณการผลิตลดน้อยลง 

ช่างฝีมือแกะสลักเริ่มหายากขึ้น งานไม้แกะสลักที่มี 

คุณค่าในอดีตเริ่มชำรุดทรุดโทรมและขาดการ 

ผลิตทดแทน หากไม่มีการศึกษาและรวบรวม 

ในเชิงเปรียบเทียบให้เห็นคุณค่าทางศิลปะ ผู้เขียนเช่ือว่า 

ความรู้ในศิลปะแขนงนี้อาจเกิดการสูญหายได้

	 ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาต่อยอด 

จากการศึกษา ศิลปะไม้แกะสลักในแถบลุ่มน้ำโขง 

ของไทย ท่ีผู้เขียนเคยศึกษารวบรวมไว้ในปี พ.ศ. 2551 

ซึ่งประกอบศิลปะไม้แกะสลักในเขตพื้นที่ 7 จังหวัด 

คือ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย 

จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 

โดยในปี พ.ศ. 2553 ได้มีการศึกษาเพิ่มเติมในฝั่ง 

ของสปป.ลาว จำนวน 5 แขวง คือ นครหลวงเวียงจันทร์ 

แขวงหลวงพระบาง แขวงไซยะบรีุ แขวงสะหวนันะเขด 

และแขวงจ�าปาสัก เป็นการเลือกศึกษาในแขวงที่มี

วัฒนธรรมโบราณ และมีข้อมูลเบื้องต้นที่เชื่อได้ว่ามี

งานไม้แกะสลักที่เก่าแก่และมีความน่าสนใจ เพื่อน�า

ข้อมูลมาศึกษาเปรียบเทียบในด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้

เกิดความกระจ่างในความเหมือนหรือความต่างของ

งานฝีมือแขนงนี้ การศึกษาเปรียบเทียบในลักษณะน้ี 

ผูเ้ขยีนเชือ่ว่า น่าจะเกดิประโยชน์ต่อการบนัทกึหลักฐาน

ทางประวตัศิาสตร์ การอนรุกัษ์รปูทรงงานโบราณและ

เกิดประโยชน์ต่อการน�าคุณค่าความงามไปประยุกต์

ใช้ในงานออกแบบร่วมสมัยในแขนงวิชาต่างๆ เช่น  

การออกแบบลายผ้า การออกแบบเครื่องประดับ  

การออกแบบเครือ่งเรอืน การออกแบบสถาปัตยกรรม 

และอื่นๆ ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาความเหมาะสม 

ในล�าดับต่อไป

 การเลือกกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา ผู้เขียน

พิจารณาจากหมู่บ้านชุมชนที่อาศัยอยู่แถบลุ่มน�้าโขง

เป็นหลัก โดยอิงข้อมูลทางเอกสารและการสอบถาม

ในพืน้ทีจ่รงิ เกณฑ์ในการเลือกใช้วธีิพจิารณาจากความ

เก่าแก่ของชมุชนและลักษณะการสืบทอดวฒันธรรมทีม่ี

มายาวนาน จากประสบการณ์ในการเก็บข้อมูลที่ผ่าน

มาท�าให้ทราบว่าศิลปะจากงานไม้แกะสลักมักปรากฏ

หลักฐานให้เห็นโดยส่วนใหญ่อยู่ตามวัด และอาจมี

บ้างตามอาคารท่ีพักอาศัย พิพิธภัณฑ์ ร้านขายของ

เก่า และร้านจ�าหน่ายของที่ระลึกส�าหรับนักท่องเที่ยว  

ซึ่งสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของ น. ณ ปากน�้า  

(2550 : 174) ทีเ่คยกล่าวไว้ว่า ศลิปะโบราณส่วนมาก

ย่อมอยู่ที่วัด เพราะวัดเป็นแหล่งศูนย์กลางวัฒนธรรม

ของชุมชนไทยแต่ละท้องถิ่นนับตั้งแต่ยุคเริ่มนับถือ

ศาสนาพุทธเป็นต้นมาคนไทยถือว่าวัดเป็นจุดรวมของ

ศิลปกรรมของตนอย่างแท้จริง การปั้น การแกะสลัก 

การก่อสร้างสถาปัตยกรรม ย่อมมีศูนย์กลางอยู่ที่วัด 

ซึ่งมักจะไม่นิยมน�าศิลปวัตถุมาประดับตกแต่งอาคาร

บ้านเรอืนของตนให้หรหูราดงัเช่นชาวยโุรป เพราะโดย

ประเพณีถือว่า การสร้างบุญกุศลย่อมเป็นประโยชน์

กว่าการเก็บไว้ส�าหรับตนเอง จากข้อคิดเห็นดังกล่าว

สอดคล้องกับข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งแนวคิดและความ

เชื่อนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทย แต่ได้เกิดข้ึน

กบัสปป.ลาว และประเทศอืน่ๆ ในแถบภมูภิาคทีนั่บถอื

ศาสนาพทุธเช่นเดยีวกนัด้วย ดงันัน้วดัจงึเป็นเป้าหมาย

หลักของการจัดเก็บข้อมูลในครั้งนี้

1.2 วัตถุประสงค์

 การศึกษาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค ์ในการ 

ด�าเนินการ 3 ประการ ดังนี้

 1) เพื่อศึกษาและรวบรวมศิลปะไม้แกะสลัก  

ที่ เ กิ ดจากงานหั ตถกรรมไม ้  ในแง ่ ของวั สดุ  

กระบวนการผลิต ประโยชน์ใช้สอย ความเชื่อถือ 

จากอดีตสู่ปัจจุบัน

 2) เ พ่ือศึกษาเปรียบเทียบลักษณะงาน

หัตถกรรมจากไม้ในด้านของรูปทรงและลวดลาย  

จากผลงานช่างฝีมอืในเขตพืน้ทีแ่ถบลุม่น�า้โขงของไทย 

กับสปป.ลาว

 3) เพื่อน�าข้อมูลออกเผยแพร่ในเชิงอนุรักษ์

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานแกะสลักไม้
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1.3 วิธีการดำเนินงาน 

	 ในด้านการดำเนินงาน มีการวางขั้นตอนใน

การดำเนินงาน 4 ขั้นตอน ดังนี้

 1) สำรวจ ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย 

และข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง และเลือกพ้ืนที่กลุ่มเป้า

หมายในภาค อีสานของไทย ( ท่ีอาจ มีเ พ่ิม เ ติม ) 

และฝั่งสปป.ลาว

 2) ลงพื้นที่ ศึ กษาโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

บันทึกภาพ วาดภาพลายเส้น และรวบรวมข้อมูล 

สิ่งของตัวอย่างที่สามารถหาได้ในพื้นที่

 3 )  จั ดกระทำข้ อ มูล วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล  

เปรียบเทียบข้อมูลหลักฐาน เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบ

ของเอกสารสิ่งพิมพ์ 

 4) สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

1.4 ข้อตกลงเบื้องต้น

	 เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษา

ข้อมูลระหว่าง 2 ประเทศ ซึ่งมีวัฒนธรรมทางภาษา

ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนใกล้เคียงกันมาก ดังนั้น

ในการบันทึกข้อมูลโดยใช้ภาษาเขียนของสปป.ลาว  

ผู้เขียนจึงขอยึดรากศัพท์เดิมของภาษาลาวที่มีการ

เขียนบันทึกไว้ในแหล่งข้อมูลต่างๆ และบางส่วนที่

ไม่มีการบันทึกเป็นภาษาเขียนก็ขอใช้การบัดทึกตาม

สำเนียงของภาษาพูด ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเกิดประโยชน์

ต่อการศึกษาในพื้นท่ีจริงของผู้ท่ีเรียนรู้จากเอกสารนี้ 

อีกทั้งเป็นการให้เกียรติรากศัพท์ของเจ้าของภาษา 

เช่น เวียงจันทร์ เขียนเป็น เวียงจัน สุวรรณเขต 

เ ขี ยน เป็น สะห วันนะ เขด วั ดจั นทร์ทะสา โร  

เขียนเป็น จันทน์ทะสาโร วัดโพนไชยชนะสงคราม 

เขียนเป็น วัดโพนไซซะนะสงคาม เป็นต้น และเมื่อ

พิจารณาด้านตัวอักษรบางตัวไม่มีในลาวและไม่ได้ใช้

ในการออกเสียง เช่น ช ช้าง ในภาษาลาวใช้เพียง

ตัวเดียว คือ ซ ซ้าง เทียบเคียง ช ช้าง และ ซ โซ่ 

ที่ใช้ในภาษาไทย เป็นต้น

1.5 ขอบเขตในการศึกษาค้นคว้า

	 การจัดเก็บข้อมูลในการศึกษาเปรียบเทียบ

ข้อมูลงานไม้แกะสลักในฝั่ งประเทศไทยและฝั่ ง

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) 

หรือฝ่ังลาว เป็นการศึกษาเปรียบเทียบโดยนำ 

5

เส้นทางจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำและสองฝั่งโขงไทย-ลาว 

ที่มา : จากโปรแกรม Google Earth

ผลการศึกษาในฝั่งไทยเมื่อปี พ.ศ.2551-2552  

เ พื่ อ เ ป รี ย บ เที ยบกั บ ผลการศึ กษ า ในฝั่ ง ล า ว  

ปีพ.ศ.2553 ซึ่งถือว่าเป็นการศึกษาต่อเนื่อง 3 ปี 

โดยขอบเขตพื้นที่ในการศึกษา มีดังนี้

	 การศึกษางานไม้แกะสลักในฝั่งประเทศไทย 

ประกอบด้วย เขตพื้นที่ชุมชนในชานเมืองและ 

ในตัวเมือง จำนวน 7 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงราย 

เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และอุบลราชธานี 

การศึ กษางาน ไม้ แ ก ะส ลั ก ในฝั่ ง ส าธารณรั ฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) ประกอบด้วย 

เขตพื้นที่ชุมชนในชานเมืองและในตัวเมือง จำนวน 

5 แขวง คือ นครหลวงเวียงจันทร์ หลวงพระบาง 

ไซยะบุรี สะหวันนะเขด และแขวงจำปาสัก

	 ซ่ึงพื้นที่ศึกษาข้อมูลของสองประเทศ อยู่สอง

ฟากฝั่งแม่น้ำโขง ดังแสดงในแผนที่ต่อไปนี้

	 จากแผนที่ในฝั่งประเทศไทยจะเห็นว่า แม่น้ำ

โขงไหลจากต้นน้ำแถบธิเบตและจีนไหล่ผ่านประเทศ

ไทยที่จังหวัดเชียงราย และวกเข้าในสปป.ลาว ผ่าน

ประเทศไทยอีกครั้งที่จังหวัดเลย จนกระทั้งออกที่

บริเวณอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อยึด

แนวพรมแดนของไทยเป็นหลักก็จะพบว่าในฝังตรง

ข้ามของสปป.ลาว จะเริ่มจากแถบแขวงไซยะบุรี 

แขวงหลวงพระบาง  นครหลวงเวียงจัน เรียบผ่าน

อีกหลายแขวง เช่น แขวงสะหวันนะเขด และมาออก

ที่แขวงจำปาสัก ที่อยู่ตรงข้ามกับจังหวัดอุบลราชธานี 

ประเทศไทย

1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

	 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาเปรียบเทียบข้อมูล

งานไม้แกะสลักในฝั่งประเทศไทยและฝั่งสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) ในครั้งนี้  

มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 3 ประการ ดังนี้

	 1) ข้อมูลทางด้านวัสดุ กรรมวิธีการผลิต 

การใช้สอยผลิตภัณฑ์ ความเชื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ

การใช้ไม้เป็นผลิตภัณฑ์ได้รับการศึกษาค้นคว้าอย่าง

เป็นระบบเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเชิงอนุรักษ์และ

การศึกษาเพื่อพัฒนาในวิถีสังคมใหม่ 

	 2) หัตถกรรมต่างๆที่ผลิตขึ้นจากไม้ได้รับการ

ศึกษาและวิเคราะห์ในลักษณะเปรียบเทียบให้เห็น

ความแตกต่างและความเป็นมาของแต่ละชุมชนใน

แถบลุ่มน้ำโขง

1.3 วิธีการดำาเนินงาน

 ในด้านการด�าเนินงาน มีการวางขั้นตอน 

การด�าเนินงาน 4 ขั้นตอน ดังนี้

 1) ส�ารวจ ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย 

และข ้อมูลต ่างๆ ที่ เ ก่ียวข ้อง และเ ลือกพื้นที่ 

กลุ่มเป้าหมายในภาคอีสานของไทย (ที่อาจมีเพิ่มเติม) 

และฝั่ง สปป.ลาว

 2) ลงพื้นที่ศึกษาโดยใช ้แบบสัมภาษณ์  

บันทึกภาพ วาดภาพลายเส้น และรวบรวมข้อมูล 

สิ่งของตัวอย่างที่สามารถหาได้ในพื้นที่

 3 ) จัดกระท� าข ้อมูล วิ เคราะห ์ข ้ อมูล 

เปรียบเทียบข้อมูลหลักฐาน เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบ 

ของเอกสารสิ่งพิมพ์

 4) สรุปและรายงานผลการด�าเนินงาน

1.4 ข้อตกลงเบื้องต้น

 เน่ืองจากการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษา

ข้อมูลระหว่าง 2 ประเทศ ซึ่งมีวัฒนธรรมทางภาษา

ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนใกล้เคียงกันมาก ดังน้ัน

ในการบันทึกข้อมูลโดยใช้ภาษาเขียนของสปป.ลาว  

ผู้เขียนจึงขอยึดรากศัพท์เดิมของภาษาลาวท่ีมีการ

เขียนบันทึกไว้ในแหล่งข้อมูลต่างๆ และบางส่วนที่

ไม่มีการบันทึกเป็นภาษาเขียนก็ขอใช้การบัดทึกตาม

ส�าเนียงของภาษาพูด ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเกิดประโยชน์

ต่อการศึกษาในพื้นที่จริงของผู้ที่เรียนรู้จากเอกสารนี้  

อีกท้ังเป็นการให้เกียรติรากศัพท์ของเจ้าของภาษา  

เช่น เวียงจันทร์ เขียนเป็น เวียงจัน สุวรรณเขต  

เขียนเป ็น สะหวันนะเขด วัดจันทร ์ทะสาโร  

เขียนเป็น จันทน์ทะสาโร วัดโพนไชยชนะสงคราม  

เขี ยน เป ็น วั ด โพนไซซะนะสงคาม เป ็นต ้น 

และเมื่อพิจารณาด้านตัวอักษรบางตัวไม่มีในลาว 

และไม่ได้ใช้ในการออกเสียง เช่น ช ช้าง ในภาษา

ลาวใช้เพียงตัวเดียว คือ ซ ซ้าง เทียบเคียง ช ช้าง  

และ ซ โซ่ ที่ใช้ในภาษาไทย เป็นต้น

1.5 ขอบเขตในการศึกษาค้นคว้า

 การจัดเก็บข้อมูลในการศึกษาเปรียบเทียบ

ข้อมูลงานไม้แกะสลักในฝั ่งประเทศไทยและฝั ่ง

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) 

หรือฝ ั ่งลาว เป็นการศึกษาเปรียบเทียบโดยน�า
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1.3 วิธีการดำเนินงาน 

	 ในด้านการดำเนินงาน มีการวางขั้นตอนใน

การดำเนินงาน 4 ขั้นตอน ดังนี้

 1) สำรวจ ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย 

และข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง และเลือกพื้นที่กลุ่มเป้า

หมายในภาค อีสานของไทย ( ท่ีอาจ มีเ พ่ิม เ ติม ) 

และฝั่งสปป.ลาว

 2) ลง พ้ืนที่ ศึกษาโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

บันทึกภาพ วาดภาพลายเส้น และรวบรวมข้อมูล 

สิ่งของตัวอย่างที่สามารถหาได้ในพื้นที่

 3 )  จั ดกระทำข้ อมู ล วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล  

เปรียบเทียบข้อมูลหลักฐาน เพ่ือเผยแพร่ในรูปแบบ

ของเอกสารสิ่งพิมพ์ 

 4) สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

1.4 ข้อตกลงเบื้องต้น

	 เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษา

ข้อมูลระหว่าง 2 ประเทศ ซึ่งมีวัฒนธรรมทางภาษา

ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนใกล้เคียงกันมาก ดังนั้น

ในการบันทึกข้อมูลโดยใช้ภาษาเขียนของสปป.ลาว  

ผู้เขียนจึงขอยึดรากศัพท์เดิมของภาษาลาวที่มีการ

เขียนบันทึกไว้ในแหล่งข้อมูลต่างๆ และบางส่วนที่

ไม่มีการบันทึกเป็นภาษาเขียนก็ขอใช้การบัดทึกตาม

สำเนียงของภาษาพูด ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเกิดประโยชน์

ต่อการศึกษาในพื้นที่จริงของผู้ที่เรียนรู้จากเอกสารนี้ 

อีกทั้งเป็นการให้เกียรติรากศัพท์ของเจ้าของภาษา 

เช่น เวียงจันทร์ เขียนเป็น เวียงจัน สุวรรณเขต 

เ ขี ยน เป็น สะหวันนะ เขด วั ดจั นทร์ทะสา โร  

เขียนเป็น จันทน์ทะสาโร วัดโพนไชยชนะสงคราม 

เขียนเป็น วัดโพนไซซะนะสงคาม เป็นต้น และเมื่อ

พิจารณาด้านตัวอักษรบางตัวไม่มีในลาวและไม่ได้ใช้

ในการออกเสียง เช่น ช ช้าง ในภาษาลาวใช้เพียง

ตัวเดียว คือ ซ ซ้าง เทียบเคียง ช ช้าง และ ซ โซ่ 

ที่ใช้ในภาษาไทย เป็นต้น

1.5 ขอบเขตในการศึกษาค้นคว้า

	 การจัดเก็บข้อมูลในการศึกษาเปรียบเทียบ

ข้อมูลงานไม้แกะสลักในฝั่ งประเทศไทยและฝั่ ง

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) 

หรือฝั่งลาว เป็นการศึกษาเปรียบเทียบโดยนำ 

5

เส้นทางจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำและสองฝั่งโขงไทย-ลาว 

ที่มา : จากโปรแกรม Google Earth

ผลการศึกษาในฝั่งไทยเมื่อปี พ.ศ.2551-2552  

เ พื่ อ เ ป รี ย บ เที ยบกั บ ผลการศึ กษ า ในฝั่ ง ล า ว  

ปีพ.ศ.2553 ซึ่งถือว่าเป็นการศึกษาต่อเนื่อง 3 ปี 

โดยขอบเขตพื้นที่ในการศึกษา มีดังนี้

	 การศึกษางานไม้แกะสลักในฝั่งประเทศไทย 

ประกอบด้วย เขตพื้นที่ชุมชนในชานเมืองและ 

ในตัวเมือง จำนวน 7 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงราย 

เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และอุบลราชธานี 

การศึ กษางาน ไ ม้ แก ะสลั ก ในฝั่ ง ส าธารณรั ฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) ประกอบด้วย 

เขตพื้นที่ชุมชนในชานเมืองและในตัวเมือง จำนวน 

5 แขวง คือ นครหลวงเวียงจันทร์ หลวงพระบาง 

ไซยะบุรี สะหวันนะเขด และแขวงจำปาสัก

	 ซึ่งพื้นที่ศึกษาข้อมูลของสองประเทศ อยู่สอง

ฟากฝั่งแม่น้ำโขง ดังแสดงในแผนที่ต่อไปนี้

	 จากแผนที่ในฝั่งประเทศไทยจะเห็นว่า แม่น้ำ

โขงไหลจากต้นน้ำแถบธิเบตและจีนไหล่ผ่านประเทศ

ไทยที่จังหวัดเชียงราย และวกเข้าในสปป.ลาว ผ่าน

ประเทศไทยอีกครั้งที่จังหวัดเลย จนกระทั้งออกที่

บริเวณอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อยึด

แนวพรมแดนของไทยเป็นหลักก็จะพบว่าในฝังตรง

ข้ามของสปป.ลาว จะเริ่มจากแถบแขวงไซยะบุรี 

แขวงหลวงพระบาง  นครหลวงเวียงจัน เรียบผ่าน

อีกหลายแขวง เช่น แขวงสะหวันนะเขด และมาออก

ที่แขวงจำปาสัก ที่อยู่ตรงข้ามกับจังหวัดอุบลราชธานี 

ประเทศไทย

1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

	 การจัดเก็บข้อมูลเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบข้อมูล

งานไม้แกะสลักในฝั่งประเทศไทยและฝั่งสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) ในครั้งนี้  

มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 3 ประการ ดังนี้

	 1) ข้อมูลทางด้านวัสดุ กรรมวิธีการผลิต 

การใช้สอยผลิตภัณฑ์ ความเชื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ

การใช้ไม้เป็นผลิตภัณฑ์ได้รับการศึกษาค้นคว้าอย่าง

เป็นระบบเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเชิงอนุรักษ์และ

การศึกษาเพื่อพัฒนาในวิถีสังคมใหม่ 

	 2) หัตถกรรมต่างๆที่ผลิตขึ้นจากไม้ได้รับการ

ศึกษาและวิเคราะห์ในลักษณะเปรียบเทียบให้เห็น

ความแตกต่างและความเป็นมาของแต่ละชุมชนใน

แถบลุ่มน้ำโขง

ผลการศึกษาในฝั่งไทยเม่ือปี พ.ศ. 2551-2552  

เพื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาในฝั ่งลาวปีพ.ศ. 

2553 ซึ่งถือว ่าเป ็นการศึกษาต ่อเนื่อง 3 ปี  

โดยขอบเขตพื้นที่ในการศึกษา มีดังนี้

 การศึกษางานไม้แกะสลักในฝั่งประเทศไทย 

ประกอบด ้วย เขตพื้น ท่ีชุมชนในชานเมืองและ 

ในตัวเมือง จ�านวน 7 จังหวัด ประกอบด้วย 

เชียงราย เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร 

และอุบลราชธานี การศึกษางานไม้แกะสลักในฝั่ง

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.

ลาว) ประกอบด้วย เขตพื้นที่ชุมชนในชานเมืองและ 

ในตัวเมือง จ�านวน 5 แขวง คือ นครหลวงเวียงจัน  

ห ล ว ง พ ร ะ บ า ง  ไ ซ ย ะ บุ รี  ส ะ ห วั น น ะ เ ข ต 

และแขวงจ�าปาสัก

 ซึ่งพ้ืนที่ศึกษาข้อมูลของสองประเทศ อยู่สอง

ฟากฝั่งแม่น�้าโขง ดังแสดงในแผนที่ต่อไปนี้ 

 จากแผนที่ในฝั่งประเทศไทยจะเห็นว่า แม่น�้า

โขงไหลจากต้นน�้าแถบธิเบตและจีนผ่านประเทศไทย

ที่จังหวัดเชียงราย และวกเข้าในสปป.ลาว ผ่าน

ประเทศไทยอีกครั้งที่จังหวัดเลย จนกระทั่งออกที่

บริเวณอ�าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อยึด

แนวพรมแดนของไทยเป็นหลกักจ็ะพบว่าในฝ่ังตรงข้าม

ของสปป.ลาว จะเริม่จากแถบแขวงไซยะบรุ ีแขวงหลวง

พระบาง นครหลวงเวียงจัน เลียบผ่านอีกหลายแขวง 

เช่น แขวงสะหวันนะเขต และมาออกที่แขวงจ�าปาสัก 

ที่อยู่ตรงข้ามกับจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย

1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การจัดเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลงาน

ไม้แกะสลักในฝั ่งประเทศไทยและฝั ่งสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในครั้งนี้

มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 3 ประการ ดังนี้

 1) ข้อมูลทางด้านวัสดุ กรรมวิธีการผลิต  

การใช้สอยผลิตภัณฑ์ ความเชื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การใช้ไม้เป็นผลิตภัณฑ์ได้รับการศึกษาค้นคว้าอย่าง

เป็นระบบเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเชิงอนุรักษ์และ

การศึกษาเพื่อพัฒนาในวิถีสังคมใหม่

 2) หัตถกรรมต่างๆ ที่ผลิตขึ้นจากไม้ได้รับ

การศึกษาและวิเคราะห์ในลักษณะเปรียบเทียบให้เห็น

ความแตกต่างและความเป็นมาของแต่ละชุมชนใน 

แถบลุ่มน�า้โขง

ภาพท่ี 1.1 เส้นทางจากต้นนำา้สู่ปลายนำา้และสองฝ่ังโขงไทย-ลาว
ที่มา : จากโปรแกรม Google Earth, 2552.
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 3) ข้อมูลงานศิลปะไม้แกะสลักในอดีตได้รับ

การศึกษาและเผยแพร่ให้คนในสังคมวิถีใหม่ได้ศึกษา

เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำไปประยุกต์ใช้ใน

สาขาที่เกี่ยวข้องต่อไป

1.7 คำศัพท์เฉพาะที่ใช้

 ฝั่ ง ล า ว  หม า ย ถึ ง  บ ริ เ วณ เ ข ตพื้ น ที่

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในส่วนที่อยู่

ใกล้เคียงกับชายฝั่งแม่น้ำโขง โดยอาศัยพื้นที่แขวงที่

อยู่ใกล้เคียงที่สุดเป็นตัวกำหนด

 ฝ่ังไทย หมายถึง บริเวณเขตพื้นที่ประเทศ

ไทย ในส่วนที่อยู่ใกล้เคียงกับชายฝั่งแม่น้ำโขง โดย

อาศัยพื้นที่จังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงที่สุดเป็นตัวกำหนด

 สปป.ลาว หมายถึง ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว

 ไ ม้แกะสลัก หมายถึ ง การทำให้ เ ป็น

ลวดลายบนเนื้อไม้ โดยมีลักษณะของการ แกะ แงะ 

หรือเจาะให้สิ่งที่ติดกันอยู่หลุดออกจากกันโดยใช้

เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ช่วยในการกระทำ และมี

ความหมายเช่นเดียวกับคำว่า จำหลัก ที่มีความ

หมายตามพจนานุกรมว่า  แกะให้เป็นลวดลาย

 ลุ่มน้ำโขง หมายถึง เขตพื้นที่บริเวณโดยรอบ

หรอืใกลเ้คยีงกบัแมน่ำ้โขง(ภาษาถิน่ภาคอสีานของไทย

และลาว เรียกว่า แม่น้ำของ)

 

 3) ข้อมูลงานศิลปะไม้แกะสลักในอดีตได้รับ

การศึกษาและเผยแพร่ให้คนในสังคมวิถีใหม่ได้ศึกษา

เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและน�าไปประยุกต์ใช้ใน

สาขาที่เกี่ยวข้องต่อไป

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ

 ฝ่ังลาว หมายถงึ บรเิวณเขตพืน้ทีส่าธารณรฐั

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในส่วนที่อยู่ใกล้เคียงกับ

ชายฝั่งแม่น�้าโขง โดยอาศัยพื้นที่แขวงที่อยู่ใกล้เคียง

ที่สุดเป็นตัวก�าหนด

 ฝ่ังไทย หมายถงึ บรเิวณเขตพืน้ทีป่ระเทศไทย 

ในส่วนท่ีอยู่ใกล้เคียงกับชายฝั่งแม่น�้าโขง โดยอาศัย

พื้นที่จังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงที่สุดเป็นตัวก�าหนด

 สปป.ลาว หมายถึง ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว

 ไม้แกะสลัก หมายถึง การท�าให้เป็นลวดลาย

บนเนื้อไม้ โดยมีลักษณะของการ แกะ แซะ หรือเจาะ

ให้สิง่ทีต่ดิกนัอยูห่ลุดออกจากกันโดยใช้เคร่ืองมือ หรอื

อุปกรณ์ช่วยในการกระท�า และมีความหมายเช่นเดียว

กับค�าว่า จ�าหลัก ท่ีมีความหมายตามพจนานุกรมว่า 

แกะให้เป็นลวดลาย

 ลุ่มนำ้าโขง หมายถึง เขตพื้นที่บริเวณโดยรอบ 

หรือใกล้เคียงกับแม่น�้าโขง (ภาษาถิ่นภาคอีสาน 

ของไทยและลาว เรียกว่า แม่น�้าของ)



บทที่ 2

ไม้แกะสลักในฝั่งไทย

2.1 แหล่งศึกษาข้อมูล
	 จากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานไม้แกะ

สลักแถบลุ่มแม่น้ำโขงในฝั่งไทยที่ผ่านมา ผู้เขียนได้

ดำเนินการเก็บข้อมูลในเขตพื้นท่ี 7 จังหวัด คือ 

เชียงราย เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร 

อำนาจเจริญ อุบลราชธานี พบว่า ส่วนใหญ่งานไม้

แกะสลักที่พบมักปรากฎให้เห็นในแหล่งข้อมูลท่ีมี

ประวัติความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ แหล่งเก็บ

รวบรวมข้อมูลของส่วนราชการ และร้านค้าตาม

แหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ซ่ึงประกอบด้วย วัด ศาสนสถาน  

สถานศึกษา พิพิธภัณฑสถาน ร้านจำหน่ายสินค้า  

แหล่งท่องเที่ ยว บ้านเรือนในชุมชน บ้านพัก 

โรงแรม ในการนี้ ผู้เขียนขอจำแนกแหล่งข้อมูลใน

พื้นที ่7 จังหวัด โดยสังเขปดังนี้

 1) จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดเดียวใน

ภาคเหนือที่มีพรมแดนติดกับแม่น้ำโขง บริเวณพื้นที่

อำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงของ และอำเภอเวียง

แก่น ในอดีตพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายส่วนหนึ่งเคย

เป็นอาณาเขตของเมืองเชียงใหม่ และส่วนหนึ่งเคย

เป็นอาณาเขตของเมืองน่าน จนกระท่ังในปีพ.ศ. 2453 

จึงได้มีการรวมตัวเรียกว่า จังหวัดพายัพเหนือ  

และเปลี่ยนเป็นจังหวัดเชียงรายในลำดับต่อมา 

สำหรับในการเก็บข้อมูลในครั้งน้ี ผู้เขียนได้เก็บข้อมูล

ในหลายพ้ืนท่ี เช่น พิพิธภัณฑ์บ้านฝ่ิน อำเภอเชียงแสน 

วัดพระธาตุผาเงา บ้านสบคำ ตำบลเวียง อำเภอ

เชียงแสน วัดไชยสถาน อำเภอเชียงของ เป็นต้น

2.1 แหล่งศึกษาข้อมูล

	 จากการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับงานไม้แกะสลกั

แถบลุ่มแม่น�า้โขงในฝั่งไทยที่ผ่านมา	ผู้เขียนได้ด�าเนิน

การเก็บข้อมูลในเขตพื้นที่	7	จังหวัด	คือ	เชียงราย	

เลย	หนองคาย	นครพนม	มุกดาหาร	อ�านาจเจริญ	

อุบลราชธานี	 พบว่า	 ส่วนใหญ่งานไม้แกะสลัก 

ที่พบมักปรากฎให้เห็นในแหล่งข ้อมูลที่มีประวัต ิ

ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์	แหล่งเก็บรวบรวม

ข้อมูลของส่วนราชการ	 และร ้านค้าตามแหล่ง 

ท่องเที่ยวต่างๆ	ซึ่งประกอบด้วย	วัด	ศาสนสถาน	

สถานศึกษา	พิพิธภัณฑสถาน	ร้านจ�าหน่ายสินค้า	

แหล่งท่องเที่ยว	บ้านเรือนในชุมชน	บ้านพัก	โรงแรม	

ในการน้ี	 ผู ้ เขียนขอจ�าแนกแหล่งข ้อมูลในพื้นที่	 

7	จังหวัด	โดยสังเขปดังนี้

 1) จังหวัดเชียงราย	 เป ็นจังหวัดเดียว 

ในภาคเหนือที่มีพรมแดนติดกับแม่น�้าโขง	บริเวณ 

พื้นที่อ�าเภอเชียงแสน	อ�าเภอเชียงของ	และอ�าเภอ 

เวียงแก่น	 ในอดีตพ้ืนที่ของจังหวัดเชียงรายส่วน

หนึ่งเคยเป็นอาณาเขตของเมืองเชียงใหม่	 และส่วน

หนึ่งเคยเป็นอาณาเขตของเมืองน่าน	จนกระทั่งใน 

ปีพ.ศ.	2453	จึงได้มีการรวมตัวเรียกว่า	 จังหวัด

พายัพเหนือ	และเปลี่ยนเป็นจังหวัดเชียงรายในล�าดับ

ต่อมา	ส�าหรับในการเก็บข้อมูลในคร้ังน้ี	ผู้เขียนได ้

เก็บข้อมูลในหลายพ้ืนที่	 เช่น	 พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ ่น	 

อ�าเภอเชียงแสน	 วัดพระธาตุผาเงา	 บ้านสบค�า	 

ต� าบล เ วี ย ง	 อ� า เภอ เชี ย งแสน	 วั ด ไชยสถาน	 

อ�าเภอเชียงของ	เป็นต้น



8

ในหลายพ้ืนที่ เช่นวัดโพธิ์ชัยหรือวัดหลวงพ่อพระใส 

ร้านของเก่า (502/3 ร้านซิลเวอร์ แอนด์คิด)  

วัดปุริมาประดิษฐ์ อำเภอบุ่งคล้า วัดศรีโคตรเจริญธรรม 

ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า วัดโพธ์ิธาราม  

บ้านท่าไคร้ ตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ วัดโพธิ์ศรี 

ตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ วัดบ้านหมากผาง 

ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงโหลง วัดสว่างศรีสุธรรม 

บ้านท่าดอกคำเหนือ อำเภอบึงโขงโหลง วัดสิงหารินธาราม 

เจดีย์หลวงปู่คำสิงห์ สุภัทโท อำเภอบึงโขงโหลง  

วัดพระธาตุบังพวน ตำบลดอนหมู อำเภอเมือง 

 4) จังหวัดนครพนม เดิมในดินแดนแถบนี้

เคยถูกเรียกว่า อาณาจักรโคตรบูร หรือศรีโคตรบูร 

เป็นอาณาจักรโบราณ ดังปรากฏหลักฐานในอุรังคธาตุ 

(ตำนานพระธาตุพนม) ต่อมาถูกขนานนามใหม่ว่า 

มรุกขนคร มีกษัตริย์ปกครองสืบต่อกันมาหลาย

พระองค์ จนกระทั้งถึงยุคพระบรมราชา(พรหมมา) 

ราชโอรสเจ้าเวียงจันทน์ ได้นำเครื่องราชบรรณาการ

เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ 

รัชกาลที่ 1 เพื่อขอเป็นเมืองขึ้น หลังจากนั้นมี

เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมาย จนกระทั้งเป็น

จังหวัดนครพนมในปี พ.ศ. 2457 สำหรับในการ

เก็บข้อมูลในครั้งนี้ ผู้เขียนได้เก็บข้อมูลในหลายพื้นที่ 

เช่น วัดโกศลมัชฌิมาวาส วัดโพธ์ิศรี วัดกลาง  

วัดมหาธาตุ วัดโอกาส วัดโพธิ์ไชย ตำบลไชยบุรี 

อำเภอท่าอุเทน พระธาตุท่าอุเทน ตำบลท่าอุเทน 

อำเภอท่าอุเทน วัดไตรภูมิ ตำบลท่าอุเทน อำเภอ

ท่าอุเทน วัดโพธ์ิไชย ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน  

พระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม วัดดอนสวรรค์ 

บ้านนาทาม ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาต ุวัดมรุก

 2) จงัหวดัเลย เปน็จังหวดัแรกในภาคอสีานที่

มพีรมแดนติดแม่น้ำโขง ในอดตีเคยอยูใ่ตก้ารปกครอง 

ของอาณาจักรล้านช้าง ในราวต้นพุทธศตวรรษ 

ที่ 21 ยุคสมัยพญาฟ้างุ้ม ซึ่งมีการขยายอาณาเขต 

เข้ามาในดินแดนอีสานถึงแถบลุ่มน้ำชี ต่อมาจนถึง

ยุคจากน้ันในสมัยพญาสามแสนไทย ถือเป็นช่วงที่ 

คนลาวเข้ามาต้ังถิ่นฐานในดินแดนอีสานมากขึ้น  

ปะปนกับชาวพ้ืนเมืองเดิมท่ีมีมาก่อน แต่เดิมเคยมี 

เมืองเก่าแก่ 3 แห่ง คือ เมืองเชียงคาน เมืองเซไร 

และเมืองด้านซ้าย ซึ่ งต่อมาถูกยุบ เป็นอำเภอ 

ขึ้นกับเมืองเลยในป ีพ.ศ. 2396 ในสมัยรัชกาลที ่4 

และเป็นจังหวัดเลยในปีพ.ศ. 2475 สำหรับในการ 

เก็บข้อมูลในครั้งนี้ ผู้เขียนได้เก็บข้อมูลในหลายพื้นที่ 

เช่น พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวิจารณ์สังฆกิจ วัดศรีจันทร์ 

บ้านนาอ้อ อำเภอเมือง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย อำเภอ วัดศรีคุณเมือง 

อำเภอเชียงคาน วัดโพธ์ิชัย ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว 

วัดมหาธาตุ บ้านเชียงคาน อำเภอเชียงคาน  

วัดศรีสะอาด บ้านห้วยซวก ตำบลบุฮม อำเภอ

เชียงคาน เป็นต้น

 3) จังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีติด

กับจังหวัดเลย จากหลักฐาน พบว่าดินแดนแถบน้ี

เคยเป็นเมืองโบราณมาก่อน เพราะมีโบราณวัตถุ

หลายชิ้นท่ีพบก่อนยุคอาณาจักรล้านช้าง ซึ่งแสดงให้

เ ห็ น ว่ า ดิ น แดนแถบนี้ เ ค ย เ ป็ น ชุ ม ชนมาก่ อน 

ยุคอาณาจักรล้านช้าง จนกระทั้งถึงยุคอาณาจักร

ล้านช้างรุ่ ง เรือง และตกเป็นประเทศราชของ

อาณาจักรสยามในยุคสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี สำหรับ

ในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ ผู้ เขียนได้ เก็บข้อมูล 

 2) จังหวัดเลย	เป็นจังหวัดแรกในภาคอีสาน 

ที่ มีพรมแดนติดแม ่น�้ า โขง	 ในอดีต เคยอยู ่ ใต  ้

การปกครองของอาณาจักรล้านช้าง	 ในราวต้น 

พุทธศตวรรษที่	21	ยุคสมัยพญาฟ้างุ ้ม	ซึ่งมีการ

ขยายอาณาเขตเข้ามาในดินแดนอีสานถึงแถบลุ่มน�้าชี	 

ต ่ อ ม า จ น ถึ ง ยุ ค ส มั ย พ ญ า ส า ม แ ส น ไ ท ย	 

ถือเป็นช่วงที่คนลาวเข้ามาตั้งถ่ินฐานในดินแดนอีสาน

มากขึ้นปะปนกับชาวพื้นเมืองเดิมท่ีมีมาก่อน	แต่เดิม

เคยมเีมอืงเก่าแก่	3	แห่ง	คอื	เมอืงเชยีงคาน	เมอืงเซไร 

และเมืองด ่านซ ้าย	 ซึ่ งต ่อมาถูกยุบเป ็นอ�าเภอ	 

ขึ้นกับเมืองเลยในปี	พ.ศ.	2396	ในสมัยรัชกาลที	่4 

และเป็นจังหวัดเลยในปีพ.ศ.	2475	ส�าหรับการเก็บ

ข้อมูลในครั้งนี้	 ผู ้เขียนได้เก็บข้อมูลในหลายพ้ืนที	่

เช่น	พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวิจารณ์สังฆกิจ	 วัดศรีจันทร	์

บ้านนาอ้อ	อ�าเภอเมือง	ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	

มหาวทิยาลยัราชภฎัเลย	อ�าเภอเมอืงเลย	วดัศรคีณุเมือง 

อ�าเภอเชยีงคาน	วดัโพธิช์ยั	ต�าบลนาพึง	อ�าเภอนาแห้ว 

วัดมหาธาตุ	 บ ้านเชียงคาน	 อ�าเภอเชียงคาน	 

วัดศรีสะอาด	บ้านห้วยซวก	ต�าบลบุฮม	 อ�าเภอ

เชียงคาน	เป็นต้น

 3) จงัหวดัหนองคาย	เป็นจงัหวดัทีม่พีืน้ทีต่ดิ

กับจังหวัดเลย	จากหลักฐาน	พบว่าดินแดนแถบนี้เคย

เป็นเมืองโบราณมาก่อน	เพราะมโีบราณวตัถหุลายชิน้ 

ที่พบก่อนยุคอาณาจักรล้านช้าง	ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 

ดินแดนแถบน้ีเคยเป็นชุมชนมาก่อนยุคอาณาจักร 

ล้านช้าง	จนกระทั่งถึงยุคอาณาจักรล้านช้างรุ่งเรือง	

และตกเป็นประเทศราชของอาณาจักรสยามในยุค

สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี	ส�าหรับการเก็บข้อมูลในครั้งนี้	 

ผู้เขยีนได้เกบ็ข้อมลู	ในหลายพืน้ที	่เช่น	วดัโพธ์ิชยัหรอื 

วดัหลวงพ่อพระใส	ร้านของเก่า	(502/3	ร้านซลิเวอร์ 

แอนด ์คิด)	 วัดปุริมาประดิษฐ ์	 อ�า เภอบุ ่งคล ้า	 

วดัศรโีคตรเจรญิธรรม	ต�าบลหนองเด่ิน	อ�าเภอบุ่งคล้า 

วัดโพธิ์ธาราม	บ้านท่าไคร้	ต�าบลบึงกาฬ	อ�าเภอ

บึงกาฬ	วัดโพธิ์ศรี	 ต�าบลบึงกาฬ	อ�าเภอบึงกาฬ	 

วดับ้านหมากผาง	ต�าบลท่าดอกค�า	อ�าเภอบึงโขงโหลง 

วัดสว่างศรีสุธรรม	บ้านท่าดอกค�าเหนือ	 อ�าเภอ 

บึงโขงโหลง	 วัดสิงหารินธาราม	 เจดีย ์หลวงปู ่ 

ค�าสิงห์	สุภัทโท	อ�าเภอบงึโขงโหลง	วดัพระธาตบุงัพวน 

ต�าบลดอนหม	ูอ�าเภอเมือง

	 4)	จังหวัดนครพนม	 เดิมในดินแดนแถบน้ี

เคยถูกเรียกว่า	อาณาจักรโคตรบูร	หรือศรีโคตรบูรณ์	

เป็นอาณาจกัรโบราณ	ดงัปรากฏหลักฐานในอรุงัคธาตุ 

(ต�านานพระธาตุพนม)	ต่อมาถูกขนานนามใหม่ว่า	 

มรุกขนคร	มีกษัตริย ์ปกครองสืบต่อกันมาหลาย

พระองค์	จนกระทั่งถึงยุคพระบรมราชา	 (พรหมมา)	

ราชโอรสเจ้าเวียงจัน	ได้น�าเครื่องราชบรรณาการเข้า

เฝ้าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ	รัชกาล 

ที่	1	 เพ่ือขอเป็นเมืองขึ้น	หลังจากนั้นมีเหตุการณ์

ต่างๆเกิดขึ้นมากมาย	จนกระทั่งเป็นจังหวัดนครพนม

ในปี	พ.ศ.	2457	ส�าหรับการเก็บข้อมูลในครั้งนี้	 

ผูเ้ขยีนได้เกบ็ข้อมลูในหลายพ้ืนที	่เช่น	วดัโกศลมัชฌมิา

วาส	วัดโพธิ์ศรี	 วัดกลาง	วัดมหาธาตุ	วัดโอกาส	 

วั ด โพธิ์ ไ ช ย	 ต� าบล ไชย บุ รี 	 อ� า เ ภอท ่ า อุ เ ทน	 

พระธาตุท่าอุเทน	ต�าบลท่าอุเทน	อ�าเภอท่าอุเทน	 

วัดไตรภูมิ	ต�าบลท่าอุเทน	อ�าเภอท่าอุเทน	วัดโพธิ์ไชย 

ต�าบลท่าอุเทน	อ�าเภอท่าอุเทน	พระธาตุพนม	อ�าเภอ

ธาตุพนม	 วัดดอนสวรรค์	 บ ้านนาทาม	 ต�าบล 

พระกลางทุ ่ง	 อ�าเภอธาตุ	 วัดมรุกขนคร	 อ�าเภอ
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ขนคร อำเภอธาตุพนม วัดศรีสุมังค์ บ้านนาถ่อนท่า 

ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม วัดธาตุเรณู อำเภอ

เรณูนคร วัดสิงห์ทอง อำเภอบ้านแพง เป็นต้น

 5) จังหวัดมุกดาหาร คำว่า มุกดาหาร  

เป็นชื่อเรียกขานตามศุภนิมิตของเจ้าเมืองคนแรก 

คือ เจ้าจันทกินรี แห่งแขวงสะหวันนะเขด ซึ่งนำ

ผู้คนจากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงข้ามฟากมาตั้งบ้านเมือง

ทางฝั่งขวา เมื่อปีพ.ศ. 2310 ในปลายสมัยกรุง

ศรีอยุธยา เคยเป็นอำเภอขึ้นกับจังหวัดนครพนม 

และแยกตัวเป็นจังหวัด เมื่อปีพ.ศ. 2525 สำหรับใน

การเก็บข้อมูลในคร้ังนี้ ผู้เขียนได้เก็บข้อมูลในหลาย

พื้นที่ เช่น วัดศรีมงคลใต้ วัดศรีสุมังค์วนาราม  

หอแก้ว วัดมัชฌิมาวาส อำเภอดอนตาล วัดสุริโยวาส 

บ้านสุริโย ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย  

วัดนรวราราม บ้านหนองโอ ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง 

วัดพิจิตสังฆาราม บ้านโนนยาง ตำบลโนนยาง 

อำเภอหนองสูง วัดไตรภูมิ ตำบลหนองสูง อำเภอ

หนองสูง วัดลัฏฐิกวัน บ้านชะโนด ตำบลชะโนด 

อำเภอหว้านใหญ่ วัดโพนสว่าง บ้านคำพอก ตำบล

โนนยาง อำเภอหนองสูง วัดศรีมหาโพธิ์ อำเภอ

หว้านใหญ่ วัดมโนภิรมย์ บ้านชะโนด ตำบลชะโนด  

อำเภอหว้านใหญ ่เป็นต้น

 6) จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นจังหวัดที่เคย

อยู่ใต้การดูแลของจังหวัดอุบลราชธานีและแยกเป็น

จังหวัด เมื่อปีพ.ศ. 2536 ในอดีตเคยมีบันทึกว่า  

ในปีพ.ศ. 2393 ท้าวอุปราชเจ้าเมืองพอนหรือเมือง 

จำพอน แขวงสะหวันนะเขดได้อพยพผู้คนมาขอพ่ึง

พระบรมโพธิสมภารพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้า 

อยู่หัวฯ รัชกาลที่ 3 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้

ต้ังบ้านเรือนอยู่ท่ีบ้านค้อ ข้ึนกับนครเขมราฐ จนกระท้ังมี

การยกฐานะเป็นเมืองอำนาจ และอำเภออำนาจเจริญ 

โดยลำดับ สำหรับในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ ผู้เขียน 

ได้เก็บข้อมูลในหลายพ้ืนที่ เช่น วัดบ้านหนองเรือ 

ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง วัดศรีโคตร บ้านนาไร่ใหญ่ 

อำเภอเสนางคนิคม บ้านคำเดือย ตำบลคำเขื่อนแก้ว 

อำ เภอชานุ มาน วั ดศ รีมงคล บ้ านคำ เดื อย 

ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน วัดโนนศิลา 

ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน เป็นต้น

 7) จังหวัดอุบลราชธานี ในทางประวัติศาสตร์ 

ถือว่าดินแดนแถบจังหวัดอุบลราชธานี เป็นดินแดนที่

เคยมีชุมชนก่อนประวัติศาสตร์กว่า 3000 ปี 

จากหลักฐานท่ีมีการค้นพบ และตามเอกสารจีนโบราณ

เชื่อว่า เคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรเจนละ  

ในพุทธศตวรรษที่ 12-13 จนกระทั้งพุทธศตวรรษ 

ที่ 24 เจ้าพระตาและพระวอได้นำผู้คนอพยพหนีภัย 

ระแวงของพระเจ้าสิริบุญสาร เจ้านครเวียงจัน  

จากเมืองหนองบัวลำภู มุ่งสู่พื้นที่อุบลราชธานี 

ในปัจจุบัน ซึ่งระหว่างการต่อสู้นั้นทำให้พระตาได้ 

เสียชีวิตลง พระวอจึงได้นำผู้คนอพยพเดินทางมาตั้ง 

มั่นอยู่ริมแม่น้ำมูล ซึ่งเรียกว่า ดอนมดแดง และ 

ในระยะแรกได้ขอข้ึนกับนครจำปาสัก หลังจากนั้น 

มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมาย จนกระทั้งท้าวคำผง  

และบุตรหลานของพระตาได้มาขอพ่ึงพระบรมโพธิ 

สมภารพระมหากษัตริย์ไทย และพระบาทสมเด็จพระ 

พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ รัชกาลท่ี 1 ทรงโปรดเกล้า 

แต่งต้ังท้าวคำพงเป็น พระปทุมวรราชสุริยวงศ์ 

ดำรงตำแหน่งเจ้าเมอืง ครองเมอืงอบุลราชธาน ีในชว่งปี 

พ.ศ. 2335 สำหรับในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้  

ธาตุพนม	 วัดศรีสุมังค ์	 บ้านนาถ่อนท่า	 ต�าบล 

นาถ่อน	อ�าเภอธาตุพนม	วัดธาตุเรณู	อ�าเภอเรณูนคร	 

วัดสิงห์ทอง	อ�าเภอบ้านแพง	เป็นต้น

 5) จังหวัดมุกดาหาร	ค�าว่า	 มุกดาหาร	 

เป็นชื่อเรียกขานตามศุภนิมิตของเจ้าเมืองคนแรก	คือ	

เจ้าจันทกินร	ีแห่งแขวงสะหวันนะเขด	ซึ่งน�าผู้คนจาก

ฝั่งซ้ายแม่น�้าโขงข้ามฟากมาตั้งบ้านเมืองทางฝั่งขวา	

เมือ่ปีพ.ศ.	2310	ในปลายสมยักรุงศรอียธุยา	เคยเป็น

อ�าเภอขึ้นกับจังหวัดนครพนม	และแยกตัวเป็นจังหวัด	

เม่ือปีพ.ศ.	2525	ส�าหรับการเก็บข้อมูลในครั้งนี	้ 

ผู้เขียนได้เก็บข้อมูลในหลายพื้นที่	 เช่น	วัดศรีมงคล

ใต้	 วัดศรีสุมังค์วนาราม	หอแก้ว	วัดมัชฌิมาวาส	

อ�าเภอดอนตาล	 วัดสุริโยวาส	บ้านสุริโย	 ต�าบล 

ร ่มเกล ้า	 อ�าเภอนิคมค�าสร ้อย	 วัดนรวราราม	 

บ้านหนองโอ	ต�าบลโนนยาง	อ�าเภอหนองสูง	วดัพจิติ

สงัฆาราม	บ้านโนนยาง	ต�าบลโนนยาง	อ�าเภอหนองสงู 

วดัไตรภมู	ิต�าบลหนองสูง	อ�าเภอหนองสูง	วดัลฏัฐกิวนั 

บ ้านชะโนด	 ต�าบลชะโนด	 อ�าเภอหว ้านใหญ	่ 

วัดโพนสว่าง	บ้านค�าพอก	ต�าบลโนนยาง	อ�าเภอ 

หนองสู ง	 วัดศ รีมหาโพ ธ์ิ	 อ� า เภอหว ้ านใหญ	่ 

วัดมโนภิรมย์	 บ้านชะโนด	ต�าบลชะโนด	อ�าเภอ 

หว้านใหญ	่เป็นต้น

 6) จังหวัดอ�านาจเจริญ	 เป็นจังหวัดที่เคย

อยู่ใต้การดูแลของจังหวัดอุบลราชธานีและแยกเป็น

จังหวัด	 เมื่อปีพ.ศ.	2536	 ในอดีตเคยมีบันทึกว่า	 

ในปีพ.ศ.	2393	ท้าวอุปราชเจ้าเมืองพอนหรือเมือง

จ�าพอน	แขวงสะหวันนะเขดได้อพยพผู้คนมาขอพึ่ง

พระบรมโพธสิมภารพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วัฯ	

รัชกาลที่	3	จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งบ้าน

เรือนอยู่ที่บ้านค้อ	ขึ้นกับนครเขมราฐ	จนกระทั่งมี

การยกฐานะเป็นเมืองอ�านาจ	และอ�าเภออ�านาจเจริญ	

โดยล�าดับ	ส�าหรับการเก็บข้อมูลในครั้งน้ี	ผู้เขียนได้

เก็บข้อมูลในหลายพื้นที	่เช่น	วัดบ้านหนองเรือ	ต�าบล

นาหมอม้า	อ�าเภอเมือง	วัดศรีโคตร	บ้านนาไร่ใหญ่	

อ�าเภอเสนางคนิคม	บ้านค�าเดือย	ต�าบลค�าเขื่อนแก้ว	

อ�าเภอชานุมาน	วัดศรีมงคล	บ้านค�าเดือย	ต�าบล

ค�าเขื่อนแก้ว	อ�าเภอชานุมาน	วัดโนนศิลา	ต�าบล 

โคกก่ง	อ�าเภอชานุมาน	เป็นต้น

 7) จงัหวดัอบุลราชธาน	ีในทางประวตัศิาสตร์	

ถือว่าดินแดนแถบจังหวัดอุบลราชธานี	 เป็นดินแดน

ที่เคยมีชุมชนก่อนประวัติศาสตร์กว่า	 3000	ปี	 

จากหลกัฐานทีม่กีารค้นพบ	และตามเอกสารจีนโบราณ

เชือ่ว่าเคยเป็นศนูย์กลางของอาณาจกัรเจนละ	ในพทุธ

ศตวรรษที่	12-13	จนกระทั่งพุทธศตวรรษที่	24	 

เจ้าพระตาและพระวอได้น�าผู้คนอพยพหนีภัยระแวง

ของพระเจ้าสิริบุญสาร	 เจ้านครเวียงจันจากเมือง

หนองบัวล�าภู	 มุ ่งสู ่ พ้ืนท่ีอุบลราชธานีในปัจจุบัน	 

ซึ่งระหว่างการต่อสู ้น้ันท�าให้พระตาได้เสียชีวิตลง	 

พระวอจึงได้น�าผู ้คนอพยพเดินทางมาตั้งมั่นอยู ่ริม

แม่น�้ามูล	ซึ่งเรียกว่า	ดอนมดแดง	และในระยะแรก

ได้ขอขึ้นกับนครจ�าปาสัก	หลังจากน้ันมีเหตุการณ์

เกิดขึ้นมากมาย	จนกระทั่งท้าวค�าผงและบุตรหลาน

ของพระตาได้มาขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระมหา

กษัตริย์ไทย	และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา

โลกฯ	รัชกาลที่	1	ทรงโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งท้าวค�าพง 

เป ็น	 พระปทุมวรราชสุริยวงศ ์	 ด�ารงต�าแหน่ง 

เจ ้ า เมือง	 ครองเมืองอุบลราชธานี	 ในช ่วงป  ี

พ.ศ .	 2335	 ส� าหรับการเก็บข ้อมูลในครั้ งนี้
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ผู้เขียนได้เก็บข้อมูลในหลายพ้ืนท่ี เช่น วัดโกศรีวนาราม 

หมู่ 7 บ้านโคกก่อง ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น 

วัดชัยภูมิการาม ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ   

วัดเหนือ ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ วัดทุ่งศรีวิไล 

บ้านชีทวน ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน วัดศรีจุมพล 

บ้ าน โนน ให ญ่  ตำบล ก่ อ เ อ้  อำ เ ภอ เ ข่ื อ ง ใน  

วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ บ้านชีทวน ตำบลชีทวน 

อำเภอเขื่ องใน วัด เกษมสำราญ ตำบลเกษม  

อำเภอตระการพืชผล วัดพนานิวาส บ้านหนองเอาะ 

ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล วัดราษฎร์ประดิษฐ์ 

บ้านนาพิน ตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล  

วัดศรี สุ มั งคลาราม ตำบลกระ เดี ยน อำ เภอ

ตระการพืชผล วัดคัมภีราวาส อำเภอตระการพืชผล 

วัดจันทนที บ้านกุดยาลวน ตำบลกุดยาลวน  

อำเภอตระการพืชผล วัดสิ งหาญ บ้านเกษม  

ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล หอไตรหนองขุหลุ 

อำเภอตระการพืชผล วัดธรรมรังษี ตำบลคำไหล 

อำเภอศรีเมืองใหม่ วัดแจ้ง อำเภอเมือง วิทยาลัย

อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี วัดทุ่งศรีเมือง 

อำเภอเมือง วัดบ้านนาควาย อำเภอเมือง วัดหลวง 

อำเภอเมือง วัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมือง  

วัดบูรพาราม อำเภอเมือง วัดสุปัฏนารามวรวิหาร 

อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วัดบ้านตำแย 

อำเภอเ มือง วัดศ รีตัสสาราม บ้ านตากแดด  

อำเภอตระการพืชผล วัดบ้านคำผักแว่น ตำบลเกษม 

อำเภอตระการพืชผล วัดใต้และวัดเหนือบ้านยางขี้นก 

ตำบลยางข้ีนก อำเภอเข่ืองใน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

วัดศรีประดู่ อำเภอเมือง วัดบ้านหนองมะนาว  

อำเภอเมือง เป็นต้น

	 หลังการจัดเก็บข้อมูลพบว่า มีแหล่งข้อมูลที่ 

เก็บในครั้งนี้รวม 103 แห่ง ลักษณะข้อมูลมีความ 

หลากหลายมาก ซึ่งล้วนแล้วแต่มีคุณค่าต่อการศึกษา 

ค้นคว้าทั้งสิ้น ดังนั้นเพ่ือให้ง่ายต่อการศึกษาต้นคว้า 

ต่อไป ผู้เขียนจึงได้นำข้อมูลมาจัดกระทำใหม่เพื่อให้ 

ครอบคลุมข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมด โดยจำแนกลักษณะ 

ของไม้แกะสลักในแถบลุ่มแม่น้ำโขงออกเป็นประเภท

ใหญ่ๆ 4 ประเภท คือ 1)ไม้แกะสลักในงานตกแต่

งอาคารสถานท่ี 2)ไม้แกะสลักในงานพุทธศิลป์ต่างๆ  

3)ไม้แกะสลักในงานส่ิงของ เคร่ืองใช้ และของท่ีระลึก 

4)ไม้แกะสลักในความเชื่อต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียด 

ที่น่าสนใจ ดังนี้

2.2 ไม้แกะสลักท่ีใช้ในงานตกแต่งอาคาร 

สถานที่
 

 ไม้แกะสลักที่ใช้ในศาสนคาร

	 สำหรับการศึกษางานศิลปะไม้แกะสลักใน

แถบลุ่มแม่น้ำโขงในเบื้องต้นพบว่า ในพุทธสถาน 

หากเป็นสิ่งก่อสร้างมักพบงานไม้แกะสลักในงาน 

ตกแต่งสิม(โบสถ์) และหอไตร นอกจากนั้นมีให้พบ

บ้าง เล็กน้อยที่หอแจก(ศาลาการเปรียญ) กุฏิ  

หอระฆัง ซุ้ม และศาลาต่างๆ ตำแหน่งท่ีพบมากคือ 

เครื่องบน หน้าบัน ฮังผึ้ง ทวย หน้าต่าง ประตู 

และเชิงชาย ซึ่งขออธิบายส่วนประกอบในบางส่วน 

ดังนี้

11

ส่วนประกอบที่นิยมใช้งานไม้แกะสลักตกแต่งในศาสนคาร
ที่มา : แน่งน้อย ปัญจพรรค์ และสมชาย ณ นครพนม 

(2536 : 48)

1. โหง่หรือช่อฟ้า

2. ลำยอง หรือเกล็ดนาคหรือใบระกา

3. แผงนาคหรือตัวรวย

4. หน้าบันหรือสีหน้า

5. หางหงส์

6. ขื่อ

7. ไม้ใต้ขื่อ

8. ฮังผึ้งหรือรวงผึ้งหรือโก่งคิ้ว

9. ทวยหรือคันทวย

	 คำว่า สิม มีความหมายเดียวกับโบสถ์ หรือ 

อุโบสถ ของภาคกลาง สิม มาจากคำว่า สีมา 

หรือเสมา หมายถึง อาณาเขตขึ้นเพื่อใช้ใช้ในกิจกรรม 

ของสงฆ์ เรียกว่า พัทธสีมา (สิมที่สงฆ์ยังไม่ได้ทำ 

พิธีผูก เรียกว่า อพัทธสีมา ถ้ายังไม่ผูกแสดงว่ายังไม่ 

มั่นคง ผู้ให้อาจเพิกถอนได้การผูกสิมจำเป็นต้อง

มีลูกนิมิต 3-8 ลูก) ถ้าเป็น สิมน้ำ ขอบเขตหรือ 

พัทธสีมาจะเป็นอาณาบริเวณของน้ำที่ล้อมรอบ 

ถ้าเป็น สิมบก ขอบเขต คือ ใบเสมาหรือสีมาท่ีปักอยู่ 

โดยรอบ

บน : สิมวัดโพธิ์ชัย ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
ล่าง : สิมวัดมโนภิรมย์ ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ 
จังหวัดมุกดาหาร

ศนูย์ศลิปวฒันธรรม	มหาวิทยาลยัราชภฎัอบุลราชธานี

	 หลังการเก็บข้อมูลพบว่า	มีแหล่งข้อมูลที่

เก็บในครั้งนี้รวม	103	แห่ง	ลักษณะข้อมูลมีความ

หลากหลายมาก	ซึ่งล้วนแล้วแต่มีคุณค่าต่อการศึกษา

ค้นคว้าทั้งสิ้น	ดังนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาค้นคว้า

ต่อไป	ผู้เขียนจึงได้น�าข้อมูลมาจัดกระท�าใหม่เพื่อให้

ครอบคลุมข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมด	โดยจ�าแนกลักษณะ

ของไม้แกะสลักในแถบลุ่มแม่น�้าโขงออกเป็นประเภท

ใหญ่ๆ	4	ประเภท	คือ	1)	ไม้แกะสลักในงานตกแต่ง

อาคารสถานที่	2)	ไม้แกะสลักในงานพุทธศิลป์ต่างๆ 

3)	ไม้แกะสลกัในงานสิง่ของ	เครือ่งใช้	และของทีร่ะลกึ	

4)	ไม้แกะสลักในความเชื่อต่างๆ

2.2 ไม้แกะสลกักบังานตกแต่งอาคาร สถานที่
 

 ไม้แกะสลักที่ใช้ในศาสนคาร

	 ส�าหรับการศึกษางานศิลปะไม ้แกะสลัก 

แถบลุ ่มแม่น�้าโขงเบื้องต ้นพบว่า	 ในพุทธสถาน	 

หากเป็นสิ่งก่อสร้างมักพบงานไม้แกะสลักในงาน 

ตกแต่งสมิ	(โบสถ์)	และหอไตร	นอกจากนัน้มใีห้พบบ้าง

เลก็น้อยทีห่อแจก	(ศาลาการเปรยีญ)	กฏิุ	หอระฆัง	ซุม้	

และศาลาต่างๆ	ต�าแหน่งทีพ่บมากคอื	เครือ่งบน	หน้าบัน	 

ฮงัผึง้	ทวย	หน้าต่าง	ประต	ูและเชงิชาย	ซึง่ขออธบิาย

ส่วนประกอบบางส่วน	ดังนี้
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ผู้เขียนได้เก็บข้อมูลในหลายพ้ืนท่ี เช่น วัดโกศรีวนาราม 

หมู่ 7 บ้านโคกก่อง ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น 

วัดชัยภูมิการาม ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ   

วัดเหนือ ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ วัดทุ่งศรีวิไล 

บ้านชีทวน ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน วัดศรีจุมพล 

บ้ าน โนน ใหญ่  ตำบลก่ อ เ อ้  อำ เ ภอ เ ขื่ อ ง ใน  

วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ บ้านชีทวน ตำบลชีทวน 

อำเภอเขื่ องใน วัด เกษมสำราญ ตำบลเกษม  

อำเภอตระการพืชผล วัดพนานิวาส บ้านหนองเอาะ 

ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล วัดราษฎร์ประดิษฐ์ 

บ้านนาพิน ตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล  

วัดศรี สุ มั งคลาราม ตำบลกระ เดี ยน อำ เภอ

ตระการพืชผล วัดคัมภีราวาส อำเภอตระการพืชผล 

วัดจันทนที บ้านกุดยาลวน ตำบลกุดยาลวน  

อำเภอตระการพืชผล วัดสิ งหาญ บ้านเกษม  

ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล หอไตรหนองขุหลุ 

อำเภอตระการพืชผล วัดธรรมรังษี ตำบลคำไหล 

อำเภอศรีเมืองใหม่ วัดแจ้ง อำเภอเมือง วิทยาลัย

อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี วัดทุ่งศรีเมือง 

อำเภอเมือง วัดบ้านนาควาย อำเภอเมือง วัดหลวง 

อำเภอเมือง วัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมือง  

วัดบูรพาราม อำเภอเมือง วัดสุปัฏนารามวรวิหาร 

อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วัดบ้านตำแย 

อำเภอเมือง วัดศรีตั สสาราม บ้ านตากแดด  

อำเภอตระการพืชผล วัดบ้านคำผักแว่น ตำบลเกษม 

อำเภอตระการพืชผล วัดใต้และวัดเหนือบ้านยางขี้นก 

ตำบลยางข้ีนก อำเภอเข่ืองใน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

วัดศรีประดู่ อำเภอเมือง วัดบ้านหนองมะนาว  

อำเภอเมือง เป็นต้น

	 หลังการจัดเก็บข้อมูลพบว่า มีแหล่งข้อมูลที่ 

เก็บในคร้ังนี้รวม 103 แห่ง ลักษณะข้อมูลมีความ 

หลากหลายมาก ซึ่งล้วนแล้วแต่มีคุณค่าต่อการศึกษา 

ค้นคว้าทั้งส้ิน ดังนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาต้นคว้า 

ต่อไป ผู้เขียนจึงได้นำข้อมูลมาจัดกระทำใหม่เพื่อให้ 

ครอบคลุมข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมด โดยจำแนกลักษณะ 

ของไม้แกะสลักในแถบลุ่มแม่น้ำโขงออกเป็นประเภท

ใหญ่ๆ 4 ประเภท คือ 1)ไม้แกะสลักในงานตกแต่

งอาคารสถานท่ี 2)ไม้แกะสลักในงานพุทธศิลป์ต่างๆ  

3)ไม้แกะสลักในงานส่ิงของ เคร่ืองใช้ และของท่ีระลึก 

4)ไม้แกะสลักในความเชื่อต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียด 

ที่น่าสนใจ ดังนี้

2.2 ไม้แกะสลักที่ใช้ในงานตกแต่งอาคาร 

สถานที่
 

 ไม้แกะสลักที่ใช้ในศาสนคาร

	 สำหรับการศึกษางานศิลปะไม้แกะสลักใน

แถบลุ่มแม่น้ำโขงในเบื้องต้นพบว่า ในพุทธสถาน 

หากเป็นสิ่งก่อสร้างมักพบงานไม้แกะสลักในงาน 

ตกแต่งสิม(โบสถ์) และหอไตร นอกจากนั้นมีให้พบ

บ้าง เล็กน้อยที่หอแจก(ศาลาการเปรียญ) กุฏิ  

หอระฆัง ซุ้ม และศาลาต่างๆ ตำแหน่งที่พบมากคือ 

เครื่องบน หน้าบัน ฮังผึ้ง ทวย หน้าต่าง ประตู 

และเชิงชาย ซึ่งขออธิบายส่วนประกอบในบางส่วน 

ดังนี้

11

ส่วนประกอบที่นิยมใช้งานไม้แกะสลักตกแต่งในศาสนคาร
ที่มา : แน่งน้อย ปัญจพรรค ์และสมชาย ณ นครพนม 

(2536 : 48)

1. โหง่หรือช่อฟ้า

2. ลำยอง หรือเกล็ดนาคหรือใบระกา

3. แผงนาคหรือตัวรวย

4. หน้าบันหรือสีหน้า

5. หางหงส์

6. ขื่อ

7. ไม้ใต้ขื่อ

8. ฮังผึ้งหรือรวงผึ้งหรือโก่งคิ้ว

9. ทวยหรือคันทวย

	 คำว่า สิม มีความหมายเดียวกับโบสถ์ หรือ 

อุโบสถ ของภาคกลาง สิม มาจากคำว่า สีมา 

หรือเสมา หมายถึง อาณาเขตขึ้นเพื่อใช้ใช้ในกิจกรรม 

ของสงฆ์ เรียกว่า พัทธสีมา (สิมที่สงฆ์ยังไม่ได้ทำ 

พิธีผูก เรียกว่า อพัทธสีมา ถ้ายังไม่ผูกแสดงว่ายังไม่ 

มั่นคง ผู้ให้อาจเพิกถอนได้การผูกสิมจำเป็นต้อง

มีลูกนิมิต 3-8 ลูก) ถ้าเป็น สิมน้ำ ขอบเขตหรือ 

พัทธสีมาจะเป็นอาณาบริเวณของน้ำที่ล้อมรอบ 

ถ้าเป็น สิมบก ขอบเขต คือ ใบเสมาหรือสีมาท่ีปักอยู่ 

โดยรอบ

บน : สิมวัดโพธิ์ชัย ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
ล่าง : สิมวัดมโนภิรมย์ ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ 
จังหวัดมุกดาหาร

1.	โหง่	หรือช่อฟ้า
2.	ล�ายอง	หรือเกล็ดนาค	หรือใบระกา
3.	แผงนาค	หรือตัวรวย
4.	หน้าบัน	หรือสีหน้า
5.	หางหงส์
6.	ขื่อ
7.	ไม้ใต้ขื่อ
8.	ฮังผึ้ง	หรือรวงผึ้ง	หรือโก่งคิ้ว
9.	ทวย	หรือคันทวย

ภาพที่ 2.1 ส่วนประกอบที่นิยมใช้งานไม้แกะสลัก 
ตกแต่งในศาสนคาร
ที่มา :	แน่งน้อย	ปัญจพรรค	์และสมชาย	ณ	นครพนม	
(2536	:	48)

	 ค�าว่า	สิม	มีความหมายเดียวกับโบสถ์	หรือ	

อุโบสถ	ของภาคกลาง	สิม	มาจากค�าว่า	สีมา	หรือ

เสมา	หมายถึง	 อาณาเขตขึ้นเพ่ือใช้ในกิจกรรม 

ของสงฆ์	 เรียกว่า	พัทธสีมา	 (สิมที่สงฆ์ยังไม่ได้ท�า 

พธิผีกู	เรยีกว่า	อพทัธสมีา	ถ้ายงัไม่ผกูแสดงว่ายงัไม่มัน่คง	 

ผู้ให้อาจเพิกถอนได้	การผูกสิมจ�าเป็นต้องมีลูกนิมิต	

3-8	ลูก)	ถ้าเป็น สิมน�้า	ขอบเขตหรือพัทธสีมาจะ

เป็นอาณาบริเวณของน�้าที่ล้อมรอบ	ถ้าเป็น	 สิมบก 

ขอบเขต	คือ	ใบเสมา	หรือสีมาที่ปักอยู่โดยรอบ
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บนซ้าย : สิมวัดบ้านนาควาย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
กลางซ้าย : หอไตร วัดบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ล่างซ้าย : กุฏิเก่า วัดศรีสุมังคลาราม ตำบลกระเดียน 
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
บนขวา : หอไตร หนองขุหลุ อำเภอตระการพืชผล 
จังหวัดอุบลราชธานี 

	 ในการศึกษางานศิลปะไม้แกะสลักในคร้ังน้ี  

ผู้เขียนพบว่า งานไม้แกะสลักท่ีเกิดข้ึนในอดีตจำนวนมาก

มักหลงเหลืออยู่ท่ีสิมเก่า เหตุท่ีเป็นเช่นน้ันอาจสืบ

เน่ืองจากไม้แกะสลักเป็นส่วนประกอบของอาคารทำให้

เกิดความยุ่งยากในการโจรกรรมหรือถูกทำลายทำให้

ต้องคงอยู่คู่อาคาร ดังน้ัน การศึกษางานจากสิมท่ี

เป็นศาสนาคารทำให้พบงานไม้แกะสลักในหลาย

ตำแหน่ง นอกจากสิมแล้วยังมีศาสนคารอ่ืนๆอีก เช่น 

หอไตร หอแจก และกุฏิ ส่ิงเหล่าน้ีได้บอกเล่าตำนาน

ในแนวคิดและความเช่ือของช่างผู้สร้างสรรค์ผลงานได้

เป็นอย่างดี วิโรฒ ศรีสุโร (2536:1) ผู้บุกเบิกงาน

อนุรักษ์ด้านน้ี เคยกล่าวไว้ว่า ในด้านการก่อสร้างช่าง

พ้ืนบ้านได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาในเชิงช่างตลอดจนความ

เช่ือต่างๆ ในการสร้างศาสนาคาร เพ่ือถวายเป็นพุทธ

บูชา นอกจากตัวอาคารอันตอบสนองในทางประโยชน์

ใช้สอยแล้ว องค์ประกอบต่างๆ ซ่ึงเป็นส่วนประกอบ

ของอาคารน้ันๆ นับได้ว่าเป็นงานฝีมือท่ีละเอียด  

ประณีต ควรค่าแก่การศึกษาค้นคว้าไว้เป็นอย่างย่ิง  

ซ่ึงส่วนประกอบของศาสนาคารมีงานไม้แกะสลัก

ปรากฎในส่วนต่างๆ ดังน้ี

ตัวอย่างสิม หอไตร กุฏิ หอแจก 
ในเขตพ้ืนท่ีแถบลุ่มแม่น้ำโขงภาคอีสานของไทย

	 การศึกษางานศิลปะไม้แกะสลักในครั้งนี้ 

ผู้เขียนพบว่า	งานไม้แกะสลักที่เกิดขึ้นในอดีตจ�านวน

มากมักหลงเหลืออยู ่ที่สิมเก่า	 เหตุท่ีเป ็นเช่นนั้น 

อาจสืบเนื่องจากไม้แกะสลักเป็นส่วนประกอบของ

อาคารเกดิความยุง่ยากในการโจรกรรมหรอืถกูท�าลาย 

ท�าให้สามารถคงอยู่คู่อาคาร	นอกจากสิมแล้ว	ภายใน

วัดยังมีศาสนคารอื่นๆ	ที่น่าสนใจอีกมาก	เช่น	หอไตร	

หอแจก	และกุฏิ	สิ่งเหล่าน้ีได้บอกเล่าต�านานแนวคิด	

และความเชื่อของช่างผู ้สร้างสรรค์ผลงานได้เป็น 

อย่างดี	 วิโรฒ	ศรีสุโร	 (2536:1)	 ผู้บุกเบิกงาน

อนุรักษ์ด้านนี้	 เคยกล่าวไว้ว่า	 ในด้านการก่อสร้าง

ช่างพื้นบ้านได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาในเชิงช่างตลอดจน

ความเชื่อต่างๆ	ในการสร้างศาสนาคาร	 เพื่อถวาย

เป็นพุทธบูชา	นอกจากตัวอาคารอันตอบสนองใน

ทางประโยชน์ใช้สอยแล้ว	องค์ประกอบต่างๆ	ซึ่งเป็น

ส่วนประกอบของอาคารนั้นๆ	นับได้ว่าเป็นงานฝีมือที่

ละเอียด	ประณีต	ควรค่าแก่การศึกษาค้นคว้าไว้เป็น

อย่างยิ่ง	 ซึ่งส่วนประกอบของศาสนาคารมีงานไม้ 

แกะสลักปรากฎในส่วนต่างๆ	ดังนี้

บนซ้าย :	สมิวดับ้านนาควาย	อ�าเภอเมอืง	จังหวดัอบุลราชธานี
กลางซ้าย :	หอไตร	วดับรูพา	อ�าเภอเมอืง	จังหวดัอบุลราชธานี
ล่างซ้าย :	กุฏิเก่า	วัดศรีสุมังคลาราม	ต�าบลกระเดียน
อ�าเภอตระการพืชผล	จังหวัดอุบลราชธานี
บนขวา :	หอไตร	หนองขุหลุ	อ�าเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพที่ 2.2 ตัวอย่างสิม หอไตร กุฏิ หอแจก
ในเขตพื้นที่แถบลุ่มแม่น�้าโขงภาคอีสานของไทย
ที่มา :	ศักดิ์ชาย	สิกขา,	2552.
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บนซ้าย : สิมวัดบ้านนาควาย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
กลางซ้าย : หอไตร วัดบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ล่างซ้าย : กุฏิเก่า วัดศรีสุมังคลาราม ตำบลกระเดียน 
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
บนขวา : หอไตร หนองขุหลุ อำเภอตระการพืชผล 
จังหวัดอุบลราชธานี 

	 ในการศึกษางานศิลปะไม้แกะสลักในคร้ังน้ี  

ผู้เขียนพบว่า งานไม้แกะสลักท่ีเกิดข้ึนในอดีตจำนวนมาก

มักหลงเหลืออยู่ท่ีสิมเก่า เหตุท่ีเป็นเช่นน้ันอาจสืบ

เน่ืองจากไม้แกะสลักเป็นส่วนประกอบของอาคารทำให้

เกิดความยุ่งยากในการโจรกรรมหรือถูกทำลายทำให้

ต้องคงอยู่คู่อาคาร ดังน้ัน การศึกษางานจากสิมท่ี

เป็นศาสนาคารทำให้พบงานไม้แกะสลักในหลาย

ตำแหน่ง นอกจากสิมแล้วยังมีศาสนคารอ่ืนๆอีก เช่น 

หอไตร หอแจก และกุฏิ ส่ิงเหล่าน้ีได้บอกเล่าตำนาน

ในแนวคิดและความเช่ือของช่างผู้สร้างสรรค์ผลงานได้

เป็นอย่างดี วิโรฒ ศรีสุโร (2536:1) ผู้บุกเบิกงาน

อนุรักษ์ด้านน้ี เคยกล่าวไว้ว่า ในด้านการก่อสร้างช่าง

พ้ืนบ้านได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาในเชิงช่างตลอดจนความ

เช่ือต่างๆ ในการสร้างศาสนาคาร เพ่ือถวายเป็นพุทธ

บูชา นอกจากตัวอาคารอันตอบสนองในทางประโยชน์

ใช้สอยแล้ว องค์ประกอบต่างๆ ซ่ึงเป็นส่วนประกอบ

ของอาคารน้ันๆ นับได้ว่าเป็นงานฝีมือท่ีละเอียด  

ประณีต ควรค่าแก่การศึกษาค้นคว้าไว้เป็นอย่างย่ิง  

ซ่ึงส่วนประกอบของศาสนาคารมีงานไม้แกะสลัก

ปรากฎในส่วนต่างๆ ดังน้ี

ตัวอย่างสิม หอไตร กุฏิ หอแจก 
ในเขตพ้ืนท่ีแถบลุ่มแม่น้ำโขงภาคอีสานของไทย
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 เครื่องบน (หางหงส์ โหง่ ลำยอง/ใบระกา 

ฮังผึ้ง และเชิงชาย) 

	 เคร่ืองบนเป็นการเรียกโดยรวมของส่วน 

ประกอบต่างๆ ที่ปรากฏในส่วนบนหรือส่วนหลังคา 

ของสิม หอไตร กุฏิหอแจก และอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นศาสนคาร 

ในพุทธศาสนา เช่น หางหงส์ คือ ส่วนปลายของ 

ชายคาทำจากไม้ขนาดใหญ่ ในสมัยก่อนใช้วิธีถากจน 

มีขนาดแบนและเป็นรูปทรงสุดท้ายจึงแกะให้เกิด

ลายกนก หรือหัวพญานาค โหง่หรือช่อฟ้าเป็น 

ส่วนที่อยู่บนสุดเหนือจั่ว บางแห่งมีช่อฟ้ากลางด้วย  

สว่นใหญใ่ชเ้ปน็หวัพญานาค เก่ียวกับการนำสว่นตา่งๆ 

ของพญานาคมา ใช้ ในงานตกแต่ งศาสนคาร  

แน่งน้อย ปัญจพรรค์ และสมชาย ณ นครพนม 

(2536:48-49) เคยเขียนไว้ว่า เหตุที่ช่างนิยมใช้นาค 

เคยรับทราบจากช่างชาวอีสานว่า ในพุทธประวัติเคย 

กล่าวถึงตอนพญาครุฑจับนาค แล้วบินไปในท้องฟ้า 

เพื่อกินเป็นอาหาร ด้วยความตกใจนาคจึงเนรมิต 

ร่างกายให้ยาวแล้วใช้หางพันตามต้นไม้ แต่ก็สู้แรง 

ของพญาครุฑไม่ได้ จนกระทั้งผ่านมาถึงกุฏิพระ

พุทธเจ้า นาคจึงใช้หางเก่ียวอกไก่ของกุฏิจนส่ันไหว  

พระพุทธเจ้าทรงสงสารจึงแผ่เมตตาให้พญาครุฑ

ปล่อยนาคไป นาคจึงปวารณาตนทดแทนบุญคุณ

ด้วยการเป็นส่วนประดับของอาคารในพุทธสถาน 

นับแต่นั้นมาช่างจึงได้ใช้นาคหรือรูปลักษณ์ของนาค 

ในส่วนต่างๆ หน้าบันเป็นส่วนของหน้าจั่ว รูปแบบ 

ของอีสานนิยมใช้ลายตะเว็น (ลายตะวัน) นิยมใช้ 

ไม้กระดานตีทับซ้อนหรือตีเรียงแผ่น หลังจากนั้นจึงมี 

งานแกะสลักตกแต่งเป็นช้ินส่วนเพ่ิมเติม เคร่ืองลำยอง 

หรือลำยองเป็นแผ่นไม้เรียบแบนที่มีความหนาพอ 

สมควร นิยมแกะสลักลวดลายตามแผ่นไม้ ส่วนใหญ่ 

เป็นลำตัวนาค บางครั้งเรียกว่า นาคลำยอง หรือ 

นาคสะดุ้ง และส่วนท่ีมีเกล็ดยักๆ แหลมใช้ประดับ 

เรียกว่า ใบระกา ส่วนฮังผ้ึง หรือรวงผ้ึง หรือโก่งค้ิว  

เป็นแผงไม้ท่ีมีรูปทรงเป็นคร่ึงวงกลมคล้ายรังผึ้ง  

ในแถบภาคอีสานนิยมทำเป็นรูปลายก้านขดเถาด

อกไม้ใบไม้ หรือรูปสัตว์ต่างๆ แต่ก็มีบางแห่งที่ทำ

เป็นรูปในความเชื่อต่างๆ เพื่อเป็นการปกปักรักษา 

ฮังผึ้งที่พบ โดยทั่วไปมี 2 แบบ คือ แบบหนึ่งช่วงเสา 

และแบบสามช่วงเสา และสุดท้ายคือ เชิงชาย ถือเป็น

ส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างหนึ่ง ที่บ่งบอกให้เห็นว่า  

แม้ว่าจะเป็นส่วนที่อยู่ใต้ชายคาชาวบ้านยังไม่ละเว้น 

ที่จะแกะสลักให้มีความงดงาม สำหรับส่วนอื่นๆ 

ถือว่าเป็นการคิดค้นสร้างสรรค์ของช่างแต่ละบุคคล 

ซ่ึง จ ะทำ ใ ห้ศ าสนสถาน มีคว ามงดงาม ย่ิง ข้ึน 

จากการจัดเก็บข้อมูลในครั้งนี้ พบงานไม้แกะสลักใน 

ส่วนของเครื่องบนในศาสนาคาร ดังนี้

ของพญาครุฑไม ่ ได ้	 จนกระทั่ งผ ่ านมาถึงกุฏิ 

พระพทุธเจ้า	นาคจึงใช้หางเกีย่วอกไก่ของกุฏจินสัน่ไหว

นาคสะดุ้ง	และส่วนที่มีเกล็ดหยักๆ	แหลมใช้ประดับ

ในแถบภาคอีสานนิยมท�าเป็นรูปลายก้านขดเถา

ดอกไม้ใบไม้	หรือรูปสัตว์ต่างๆ	แต่ก็มีบางแห่งที่ท�า
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1) วัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน     
   จังหวัดเชียงราย
2) วัดโพธ์ิชัย บ้านด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย 
   จังหวัดเลย
3) วัดแจ้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
4) วัดนรวราราม อำเภอหนองสูง
   จังหวัดมุกดาหาร
5) หอไตรหนองขุหลุ อำเภอตระการพืชผล
   จังหวัดอุบลราชธานี
6) วัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมือง
   จังหวัดอุบลราชธานี
7) วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์
   อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ตัวอย่าง หางหงส์ไม้แกะสลัก
ท่ีพบในเขตพ้ืนท่ีแถบลุ่มแม่น้ำโขง

1

2

3

4

5

6

7

15

1 2 3 4

5 6 7 8

ตัวอย่าง โหง่ไม้แกะสลัก
ท่ีพบในเขตพ้ืนท่ีแถบลุ่มแม่น้ำโขงของไทย

1) วัดโพธิ์ชัย ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
2) วัดธรรมรังษี อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
3) วัดบ้านตำแย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

4) วัดราษฎร์ประดิษฐ์ อำเภอตระการพืชผล 
   จังหวัดอุบลราชธานี
5) วัดมโนภิรมย์ บ้านชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
6) วัดศรีอุบลรัตนาราม จังหวัดอุบลราชธานี
7) หอไตรหนองขุหลุ จังหวัดอุบลราชธานี
8) วัดศรีตัสสาราม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราธานี

1)	วัดพระธาตุผาเงา	อ�าเภอเชียงแสน
			จังหวัดเชียงราย
2)	วัดโพธ์ิชัย	บ้านด่านซ้าย	อ�าเภอด่านซ้าย
			จังหวัดเลย
3)	วัดแจ้ง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดอุบลราชธานี
4)	วัดนรวราราม	อ�าเภอหนองสูง
			จังหวัดมุกดาหาร
5)	หอไตรหนองขุหลุ	อ�าเภอตระการพืชผล
			จังหวัดอุบลราชธานี
6)	วัดศรีอุบลรัตนาราม	อ�าเภอเมือง
			จังหวัดอุบลราชธานี
7)	วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์
			อ�าเภอเขื่องใน	จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพที่ 2.3 ตัวอย่าง หางหงส์ไม้แกะสลัก
ที่พบในเขตพื้นที่แถบลุ่มแม่น�้าโขง
ที่มา :	ศักดิ์ชาย	สิกขา,	2552.
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1) วัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน     
   จังหวัดเชียงราย
2) วัดโพธ์ิชัย บ้านด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย 
   จังหวัดเลย
3) วัดแจ้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
4) วัดนรวราราม อำเภอหนองสูง
   จังหวัดมุกดาหาร
5) หอไตรหนองขุหลุ อำเภอตระการพืชผล
   จังหวัดอุบลราชธานี
6) วัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมือง
   จังหวัดอุบลราชธานี
7) วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์
   อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ตัวอย่าง หางหงส์ไม้แกะสลัก
ท่ีพบในเขตพ้ืนท่ีแถบลุ่มแม่น้ำโขง

1

2

3

4

5

6

7

15

1 2 3 4

5 6 7 8

ตัวอย่าง โหง่ไม้แกะสลัก
ท่ีพบในเขตพ้ืนท่ีแถบลุ่มแม่น้ำโขงของไทย

1) วัดโพธิ์ชัย ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
2) วัดธรรมรังษี อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
3) วัดบ้านตำแย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

4) วัดราษฎร์ประดิษฐ ์อำเภอตระการพืชผล 
   จังหวัดอุบลราชธานี
5) วัดมโนภิรมย์ บ้านชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
6) วัดศรีอุบลรัตนาราม จังหวัดอุบลราชธานี
7) หอไตรหนองขุหลุ จังหวัดอุบลราชธานี
8) วัดศรีตัสสาราม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราธานี

1)	วัดโพธิ์ชัย	ต�าบลนาพึง	อ�าเภอนาแห้ว	จังหวัดเลย
2)	วัดธรรมรังษี	อ�าเภอศรีเมืองใหม่	จังหวัดอุบลราชธานี
3)	วัดบ้านต�าแย	อ�าเภอเมือง	จังหวัดอุบลราชธานี
4)	วัดราษฎร์ประดิษฐ์	อ�าเภอตระการพืชผล
			จังหวัดอุบลราชธานี
5)	วดัมโนภิรมย์	บ้านชะโนด	อ�าเภอหว้านใหญ่	จังหวดัมกุดาหาร

6)	วัดศรีอุบลรัตนาราม	จังหวัดอุบลราชธานี
7)	หอไตรหนองขุหลุ	จังหวัดอุบลราชธานี
8)	วดัศรตีสัสาราม	อ�าเภอตระการพชืผล	จงัหวดัอบุลราธานี

ภาพที่ 2.4 ตัวอย่าง โหง่ไม้แกะสลัก
ที่พบในเขตพื้นที่แถบลุ่มแม่น�้าโขงของไทย
ที่มา : ศักดิ์ชาย	สิกขา,	2552.
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ตัวอย่าง หน้าบัน และฮังผ้ึงไม้แกะสลัก
ท่ีพบในเขตพ้ืนท่ีแถบลุ่มแม่น้ำโขงของไทย

1) วัดศรีคุณเมือง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
2) วัดศรีมงคลใต ้อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
3) วัดแจ้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
4) วัดทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
5) วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ บ้านชีทวน ตำบลชีทวน
   อำเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี
6) วัดโพธ์ิไชย ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

6

1

2

3

ตัวอย่าง เชิงชายไม้แกะสลัก
ท่ีพบในเขตพ้ืนท่ีแถบลุ่มแม่น้ำโขงของไทย

1) วัดศรีโคตรเจริญธรรม ตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ 
   จังหวัดหนองคาย
2) วัดโพธ์ิไชย ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
3) วัดนรวราราม บ้านหนองโอ ตำบลโนนยาง
   อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

1)	วัดศรีคุณเมือง	อ�าเภอเชียงคาน	จังหวัดเลย
2)	วัดศรีมงคลใต	้อ�าเภอเมือง	จังหวัดมุกดาหาร
3)	วัดแจ้ง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดอุบลราชธานี
4)	วัดทุ่งศรีเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดอุบลราชธานี
5)	วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์	บ้านชีทวน	ต�าบลชีทวน
			อ�าเภอเขื่องใน	จังหวัดอุบลราชธานี
6)	วดัโพธิไ์ชย	ต�าบลท่าอเุทน	อ�าเภอท่าอเุทน	จังหวดันครพนม

ภาพที่ 2.5 ตัวอย่าง หน้าบัน และฮังผึ้งไม้แกะสลัก
ที่พบในเขตพื้นที่แถบลุ่มแม่น�้าโขงของไทย
ที่มา :	ศักดิ์ชาย	สิกขา,	2552.

1)	วัดศรีโคตรเจริญธรรม	ต�าบลบึงกาฬ	อ�าเภอบึงกาฬ
			จังหวัดหนองคาย
2)	วดัโพธิไ์ชย	ต�าบลท่าอเุทน	อ�าเภอท่าอเุทน	จงัหวดันครพนม
3)	วัดนรวราราม	บ้านหนองโอ	ต�าบลโนนยาง
			อ�าเภอหนองสูง	จังหวัดมุกดาหาร

ภาพที่ 2.6 ตัวอย่าง เชิงชายไม้แกะสลัก
ที่พบในเขตพื้นที่แถบลุ่มแม่น�้าโขงของไทย
ที่มา :	ศักดิ์ชาย	สิกขา,	2552.
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	 ผลจากการสำรวจข้อมูลในครั้ งนี้พบว่า  

ไม้แกะสลักในส่วนของเคร่ืองบนในศาสนาคาร  

มีรูปแบบของโหง่ หางหงส์ เป็นรูปแกะสลักนาคที่ 

งามสง่า ดูมีพลัง ปัจจุบันโหง่ในหลายวัดได้ชำรุด 

ทรุดโทรมลงไปมาก หลายแห่งผุผังไปตามกาลเวลา  

หลายแห่งรว่งหลน่ลงสู่พืน้ บางวัดจดัเกบ็ไว้เปน็อยา่งด ี

บางวัดถูกทิ้งไว้ข้างศาลา ซึ่งน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง โหง่

ที่ทำจากไม้ถือว่าเป็นของโบราณโดยแท้เพราะปัจจุบัน 

เป็นไม่นิยมทำจากไม้แล้ว สำหรับงานเครื่องบนอื่นๆ  

ล้วนแล้วแต่เป็นงานท่ีมากด้วยคุณค่า มีสภาพไม่แตกต่าง 

จากโหง่และหางหงส์ ยิ่งมีขนาดความยาวมากเมื่อ 

ตกหล่นหรือชำรุดยิ่งขาดการดูแล  ทั้งนี้ อาจมีปัญหา 

ด้านสถานที่ในการจัดเก็บและการไม่เห็นความสำคัญ 

ในงานศิลปวัตถุ งานเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยคนที่ 

เห็นคุณค่ามาช่วยกันดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง

 ส่วนของงานไม้แกะสลักที่ใช้ตกแต่งภายใน 

และภายนอกศาสนาคารอื่นๆ ที่น่าสนใจมีดังนี้

 

 คันทวย

	 ทวยหรือคันทวย เป็นส่วนประกอบและส่วน

ตกแต่งสถาปัตยกรรม ประเภทเครื่องรับชายคา  

อยู่ภายนอกของตัวอาคาร ระหว่างผนังกับชายคา

ปีกนกของสิมหรือโบสถ์ ทวยมีรูปแบบ และลักษณะ

ที่แต่งต่างกันตามความนิยมของยุคสมัย ส่วนใหญ่ 

ทำเป็นไม้แกะสลักรูปต่างๆ เช่น นาค ครุฑ ทวย

ช่วยตกแต่งให้เกิดความสวยงาม และช่วยรับน้ำหนัก

ของชายคาปีกนก เกี่ยวกับความหมายของคำว่า 

ทวยหรือคันทวย วิโรฒ ศรีสุโร (2540ก:26)  

เคยกล่ าว ไว้ ว่ า คำว่ า คันทวย ไม่มี ในศัพท์ 

ช่างพ้ืนถ่ินอีสาน ช่างนิยมเรียกตามลักษณะการใช้งาน

ของมัน คือเรียกว่า ไม้ยันบ้าง ค้ำยันบ้าง แขนนางบ้าง 

ซึ่ งก็สามารถสื่ อ ให้ เข้ า ใจถึงองค์ประกอบช้ิน น้ี 

ในงานสถาปัตยกรรมได้เป็นอย่างดี

	 เ พ่ื อ ให้ เ ป็ นประ โยช น์ต่ อการศึ กษา ใน 

รายละเอียดต่างๆ การศึกษารูปแบบของทวย  

อาจแบ่งทวยออกเป็น 3 ส่วนคือ 1)ส่วนที่ติดอยู่เต้า 

หากมีรูปแบบเป็นนาคส่วนน้ีมักจะเป็นส่วนของ

หางนาค หรือเป็นลายกระนกซ้อนกันโค้งขมวดงอน

ออกทางด้านชายคา 2)ส่วนกลาง คือส่วนที่โค้งแอ่น

ซึ่งจะช่วยทำให้เกิดความสวยงาม บางคร้ังช่างจะ 

แกะลายประจำยามไว้ตรงกลาง ส่วนความยาวขึ้นอยู่

กับความนิยมในแต่ละยุคสมัย 3)ส่วนที่อยู่ติดกับผนัง

หรือเสาเป็นส่วนยันช่วยรับน้ำหนักมักทำเป็นหัวนาค

หรือลายกนก สำรับรูปแบบของทวยมีการเรียกชื่อ

แตกต่างกัน เช่น ถ้ามีรูปนาคตัวเดียวหรือหลายตัว

พันกันอยู่ในกรอบสามเหล่ียมในภาคเหนือเรียกว่า 

นาคทัณฑ์(นากกะตัน) รูปทรงดูเป็นรูปคล้ายหูช้าง

เรียกว่ า หูช้าง มีลายคล้ายก้อนเมฆเรียกว่ า  

ลายเมฆไหล นอกจากนั้ นทวยยั งมี ลายอื่ นๆ  

อีกหลายรูปแบบ เช่น ลายพรรณพฤกษา และลาย

รูปสัตว์ต่างๆ เกี่ยวกับความเป็นมาของการใช้ทวย  

วิบูลย์ ลี้สุวรรณ (2549:228) กล่าวว่า การใช้ทวย

เป็นค้ำยันจะมีมาแต่สมัยใดน้ันไม่มีหลักฐานแน่ชัด 

อาจวิวัฒนาการมาจากไม้ค้ำยันธรรมดาที่ ไม่มี

ลวดลาย เป็นไม้ตรงๆ เปลี่ยนเป็นไม้ค้ำยันที่มีรูป

ทรงอ่อนช้อย มีลวดลายสลักเสลาอ่อนช้อยกลมกลืน 

สำหรับทวยที่พบแถบลุ่มแม่น้ำโขงมักเป็นรูปนาค  

ไม ้ แกะสลักส ่ วนของเครื่ องบนในศาสนาคาร

อาจแบ่งทวยออกเป็น	3	ส่วนคือ	1)	ส่วนที่ติดอยู่เต้า

กับความนิยมในแต่ละยุคสมัย	3)	ส่วนที่อยู่ติดกับผนัง

หรือเสาเป็นส่วนยันช่วยรับน�้าหนักมักท�าเป็นหัวนาค

หรือลายกนก	ส�าหรับรูปแบบของทวยมีการเรียกชื่อ

นาคทัณฑ์	(นากกะตัน)	รูปทรงดูเป็นรูปคล้ายหูช้าง

หางนาค	หรอืเป็นลายกนกซ้อนกนัโค้งขมวดงอนออก

ทางด้านชายคา	2)	ส่วนกลาง	คือส่วนท่ีโค้งแอ่น
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	 ผลจากการสำรวจข้อมูลในครั้ งนี้พบว่า  

ไม้แกะสลักในส่วนของเคร่ืองบนในศาสนาคาร  

มีรูปแบบของโหง่ หางหงส์ เป็นรูปแกะสลักนาคที่ 

งามสง่า ดูมีพลัง ปัจจุบันโหง่ในหลายวัดได้ชำรุด 

ทรุดโทรมลงไปมาก หลายแห่งผุผังไปตามกาลเวลา  

หลายแหง่รว่งหลน่ลงสูพ่ืน้ บางวดัจดัเกบ็ไวเ้ปน็อยา่งด ี

บางวัดถูกทิ้งไว้ข้างศาลา ซึ่งน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง โหง่

ที่ทำจากไม้ถือว่าเป็นของโบราณโดยแท้เพราะปัจจุบัน 

เป็นไม่นิยมทำจากไม้แล้ว สำหรับงานเครื่องบนอื่นๆ  

ล้วนแล้วแต่เป็นงานท่ีมากด้วยคุณค่า มีสภาพไม่แตกต่าง 

จากโหง่และหางหงส์ ยิ่งมีขนาดความยาวมากเมื่อ 

ตกหล่นหรือชำรุดยิ่งขาดการดูแล  ทั้งนี้ อาจมีปัญหา 

ด้านสถานที่ในการจัดเก็บและการไม่เห็นความสำคัญ 

ในงานศิลปวัตถุ งานเหล่าน้ีจำเป็นต้องอาศัยคนที่ 

เห็นคุณค่ามาช่วยกันดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง

 ส่วนของงานไม้แกะสลักที่ใช้ตกแต่งภายใน 

และภายนอกศาสนาคารอื่นๆ ที่น่าสนใจมีดังนี้

 

 คันทวย

	 ทวยหรือคันทวย เป็นส่วนประกอบและส่วน

ตกแต่งสถาปัตยกรรม ประเภทเครื่องรับชายคา  

อยู่ภายนอกของตัวอาคาร ระหว่างผนังกับชายคา

ปีกนกของสิมหรือโบสถ์ ทวยมีรูปแบบ และลักษณะ

ที่แต่งต่างกันตามความนิยมของยุคสมัย ส่วนใหญ่ 

ทำเป็นไม้แกะสลักรูปต่างๆ เช่น นาค ครุฑ ทวย

ช่วยตกแต่งให้เกิดความสวยงาม และช่วยรับน้ำหนัก

ของชายคาปีกนก เกี่ยวกับความหมายของคำว่า 

ทวยหรือคันทวย วิโรฒ ศรีสุโร (2540ก:26)  

เคยกล่ าว ไ ว้ ว่ า คำว่ า คันทวย ไ ม่มี ใน ศัพท์ 

ช่างพ้ืนถ่ินอีสาน ช่างนิยมเรียกตามลักษณะการใช้งาน

ของมัน คือเรียกว่า ไม้ยันบ้าง ค้ำยันบ้าง แขนนางบ้าง 

ซึ่ งก็สามารถสื่ อ ให้ เข้ า ใจถึงองค์ประกอบชิ้นนี้ 

ในงานสถาปัตยกรรมได้เป็นอย่างดี

	 เพื่ อ ให้ เ ป็ นประ โยชน์ ต่ อ การศึ กษา ใน 

รายละเอียดต่างๆ การศึกษารูปแบบของทวย  

อาจแบ่งทวยออกเป็น 3 ส่วนคือ 1)ส่วนที่ติดอยู่เต้า 

หากมีรูปแบบเป็นนาคส่วนนี้มักจะเป็นส่วนของ

หางนาค หรือเป็นลายกระนกซ้อนกันโค้งขมวดงอน

ออกทางด้านชายคา 2)ส่วนกลาง คือส่วนท่ีโค้งแอ่น

ซึ่งจะช่วยทำให้เกิดความสวยงาม บางครั้งช่างจะ 

แกะลายประจำยามไว้ตรงกลาง ส่วนความยาวขึ้นอยู่

กับความนิยมในแต่ละยุคสมัย 3)ส่วนท่ีอยู่ติดกับผนัง

หรือเสาเป็นส่วนยันช่วยรับน้ำหนักมักทำเป็นหัวนาค

หรือลายกนก สำรับรูปแบบของทวยมีการเรียกชื่อ

แตกต่างกัน เช่น ถ้ามีรูปนาคตัวเดียวหรือหลายตัว

พันกันอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมในภาคเหนือเรียกว่า 

นาคทัณฑ์(นากกะตัน) รูปทรงดูเป็นรูปคล้ายหูช้าง

เ รียกว่ า หูช้าง มีลายคล้ายก้อนเมฆเรียกว่ า  

ลายเมฆไหล นอกจากนั้ นทวยยั ง มีลายอื่ นๆ  

อีกหลายรูปแบบ เช่น ลายพรรณพฤกษา และลาย

รูปสัตว์ต่างๆ เก่ียวกับความเป็นมาของการใช้ทวย  

วิบูลย์ ลี้สุวรรณ (2549:228) กล่าวว่า การใช้ทวย

เป็นค้ำยันจะมีมาแต่สมัยใดนั้นไม่มีหลักฐานแน่ชัด 

อาจวิวัฒนาการมาจากไม้ค้ำยันธรรมดาที่ ไม่มี

ลวดลาย เป็นไม้ตรงๆ เปลี่ยนเป็นไม้ค้ำยันที่มีรูป

ทรงอ่อนช้อย มีลวดลายสลักเสลาอ่อนช้อยกลมกลืน 

สำหรับทวยที่พบแถบลุ่มแม่น้ำโขงมักเป็นรูปนาค  
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ซึ่งอยู่ในความเชื่อของผู้คนในแถบนี ้รูปแบบของทวย

มักมีลักษณะยาวกว่าถิ่นอื่น การแกะสลักมีความ

ประณีตสวยงามสะท้อนให้เห็นความศรัทธาของ 

ช่างผู้แกะสลัก ทวยนอกจากจะมีความประณีต

สวยงามแล้วยังบ่งบอกถึงสกุลช่างผู้สร้างสรรค์ 

ผลงานด้วย วิโรฒ ศรีสุโร (2536:52) เคยเขียนสรุป  

เกี่ยวกับรูปแบบส่วนประดับในสถาปัตยกรรมอีสาน  

ว่า อาจจำแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ รูปแบบที่ 

ไดร้บัจากสกลุชา่งล้านชา้ง รูปแบบทีไ่ดรั้บอทิธพิลจาก 

สกลุชา่งรัตนโกสนิทร์ และรูปแบบทีช่่างพืน้ถ่ินประดษิฐ์

ขึน้เอง ยกตัวอยา่ง เชน่ งานชา่งในจังหวดัอบุลราชธานี 

จากวิถีชีวิตผู้คนที่ได้รับอิทธิพลมาจากกลุ่มชนในสาย 

วฒันธรรมไต-ลาว ส่งผลตอ่ความนยิมรูปแบบงานชา่ง 

ในสกุลช่างล้านช้างจนถือเป็นแม่แบบ แล้วผนวก 

ความคิดตามปัจเจกของตนผสมลงไป ช่างที่มีทักษะ 

สูงก็สามารถคิดค้นรูปแบบใหม่ได้อย่างมีรสชาติและ 

บ่งบอกเอกลักษณ์พ้ืนถ่ินได้อย่างมีคุณค่า นอกจากน้ัน 

วโิรฒ ศรสีโุร (2540:27-32) ยังกล่าวถึงรูปแบบทวย

ในสถาปัตยกรรมอีสาน ว่า อีสานมีทวยหลายรูปแบบ 

เช่น ทวยแผง ทวยนาค ทวยเทพพนม ทวยแขนนาง 

และทวยอื่นๆ ทวยแผงถือว่ามีรูปลักษณ์ที่เรียกได้ว่า 

เป็นเอกลักษณ์ของส่วนประกอบสถาปัตยกรรมอีสาน 

ได้อย่างเต็มเปี่ยม เป็นไม้แผ่นใหญ่นิยมแกะสลัก 

เป็นลวดลายไม่นิยมลายพญานาค ส่วนทวยนาค  

แกะสลักเป็นรูปพญานาคหรืองูใหญ่มีหงอนหรือ

เงือก(ชาวอีสานในท้องถิ่นเรียกว่า นาค) ซึ่งแบ่งเป็น 

ทวยนาคแบบพ้ืนบ้านอีสานหรือแบบอีสานบริสุทธ์ไม่

ได้ ลอก เลี ยนจากใคร เช่น แบบนาคหางพัน  

แบบนาคหางปล่อย และทวยนาคแบบเลี ยน 

แบบเมืองหลวง ที่มีตัวนาคค่อนข้างผอม ส่วนหาง 

เป็นกนกเปลว ออกแบบเต้ารองรับหัวนาคให้ดูอลังการ  

ส่วนทวยเทพพนมส่วนใหญ่รับอิทธิพลจากเมืองหลวง 

ในยุคต้นรัชกาลที่ 4 ของไทย จากข้อมูลดังกล่าว 

จะเห็นได้ว่า รูปแบบทวย ที่เป็นงานศิลปะพื้นบ้าน 

มีการเปลี่ยนแปลงตามอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่ได้รับ  

ดังตัวอย่างของทวยที่ได้จากการสำรวจ ดังนี้

ตัวอย่าง ทวยต่างๆ ท่ีพบในเขตพ้ืนท่ี
แถบลุ่มแม่น้ำโขงของไทย

1) พระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม 
   จังหวัดนครพนม
2) วัดศรีคุณเมือง อำเภอเชียงคาน 
   จังหวัดเลย
3) วัดบ้านตำแย จังหวัดอุบลราชธานี
4) วัดแจ้ง จังหวัดอุบลราชธานี1 2 3 4

เงือก	(ชาวอีสานในท้องถิ่นเรียกว่า	นาค)	ซึ่งแบ่งเป็น

ทวยนาคแบบพ้ืนบ้านอีสานหรือแบบอีสานบริสุทธ ์

ไม่ได ้ลอกเลียนจากใคร	 เช่น	 แบบนาคหางพัน

1)	พระธาตุพนม	อ�าเภอธาตุพนม
			จังหวัดนครพนม
2)	วัดศรีคุณเมือง	อ�าเภอเชียงคาน
			จังหวัดเลย
3)	วัดบ้านต�าแย	จังหวัดอุบลราชธานี
4)	วัดแจ้ง	จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพที ่2.7 ตวัอย่าง ทวยต่างๆ ทีพ่บ 
ในเขตพื้นที่แถบลุ่มแม่น�้าโขงของไทย
ที่มา :	ศักดิ์ชาย	สิกขา,	2552.
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ตัวอย่าง ทวยต่างๆ ท่ีพบในเขตพ้ืนท่ี
แถบลุ่มแม่น้ำโขงของไทย

1) วัดมหาธาต ุบ้านเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
2) วัดศรีมงคล บ้านคำเดือย อำเภอชานุมาน
   จังหวัดอำนาจเจริญ
3) วัดใต้บ้านยางขี้นก จังหวัดอุบลราชธานี
4) วัดทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
5) วิทยาลัยอาชีวะศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
6) วัดศรีจันทร ์บ้านนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
7) วัดลัฏฐิกวัน บ้านชะโนด ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ 
   จังหวัดมุกดาหาร
8) วัดศรีมงคลใต ้อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
9) หอไตรหนองขุหล ุจังหวัดอุบลราชธานี
10) วัดมโนภิรมย ์อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
11) วัดบ้านนาควาย จังหวัดอุบลราชธานี
12) วัดคัมภีราวาส จังหวัดอุบลราชธานี

10 11 12

	 จากการศึกษาทวยหรือคันทวยไม้แกะสลัก

แถบลุ่มแม่น้ำโขง พบว่า ทวยที่พบโดยส่วนใหญ่เป็น

ทวยนาค เช่น ที่สิมวัดวัดศรีคุณเมือง จังหวัดเลย  

วัดศรีมหาโพธิ์ จังหวัดมุกดาหาร วัดทุ่งศรีเมือง  

วัดบ้านตำแย จังหวัดอุบลราชธานี และอ่ืนๆอีกหลายแห่ง 

รองลงมา คือ ทวยแผง เช่น ที่วัดศรีมงคลใต้  

วัดมโนภิรมย์ จังหวัดมุกดาหาร วัดคัมภีราวาส  

วัดบ้านนาควาย จังหวัดอุบลราชธาน ีทวยแขนนาง  

เช่น  ที่สิมวัดลัฏฐิกวัน จังหวัดมุกดาหาร สิมวัด

มหาธาตุ จังหวัดเลย ทวยเทพพนม เช่น ที่สิมวัดใต้

บ้านยางข้ีนก และวัดทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

ส่วนทวยหูช้าง พบไม่มากนัก นอกจากนั้นยังพบว่า  

รูปแบบของทวยเมื่อศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของ

ทวยท้ังสองฝ่ังโขง ทวยมีลักษณะรูปทรงท่ีใกล้เคียงกัน 

มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นทั้งด้านความอ่อนช้อย นิยมใช้

รูปทรงของนาคประกอบทวยในรูปลักษณ์เดียวกัน

 ประตู และหน้าต่าง

 ประต ู ถือเป็นส่วนสำคัญของศาสนาคาร

เพราะเป็นช่องทางของการเข้า-ออกที่ทุกคนต้องผ่าน 

ต้องสัมผัส และมองเห็น ในวัฒนธรรมความเช่ือ

ถือว่าประตูเป็นทวารที่นำพาเรื่องราวทั้งดีและร้าย 

มาสู่ผู้ใช้อาคารสถานที่ สิ่งดีหรือสิ่งร้ายในความเช่ือ  

มักจะอาศัยช่องประตูในการเข้าออกเช่นเดียวกับ

มนุษย์ ดังนั้นประตูจึงมักถูกออกแบบให้สอดคล้อง

กับความเชื่อและประโยชน์ใช้สอยที่ เกิดขึ้นจริง  

ศิลปะงานไม้แกะสลักจึง เป็นงานสำคัญในการ

สร้างสรรค์ลวดลาย มีทั้งลายใบไม้ ลายเครือเถา 

ลายดอกทานตะวัน ลายกระจัง และอ่ืนๆ รูปภาพ

1)	วัดมหาธาตุ	บ้านเชียงคาน	อ�าเภอเชียงคาน	จังหวัดเลย
2)	วัดศรีมงคล	บ้านค�าเดือย	อ�าเภอชานุมาน
			จังหวัดอ�านาจเจริญ
3)	วัดใต้บ้านยางขี้นก	จังหวัดอุบลราชธานี
4)	วัดทุ่งศรีเมือง	จังหวัดอุบลราชธานี
5)	วิทยาลัยอาชีวศึกษา	จังหวัดอุบลราชธานี
6)	วัดศรีจันทร์	บ้านนาอ้อ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเลย
7)	วัดลัฏฐิกวัน	บ้านชะโนด	ต�าบลชะโนด	อ�าเภอหว้านใหญ่
			จังหวัดมุกดาหาร
8)	วัดศรีมงคลใต	้อ�าเภอเมือง	จังหวัดมุกดาหาร
9)	หอไตรหนองขุหลุ	จังหวัดอุบลราชธานี
10)	วัดมโนภิรมย์	อ�าเภอหว้านใหญ่	จังหวัดมุกดาหาร
11)	วัดบ้านนาควาย	จังหวัดอุบลราชธานี
12)	วัดคัมภีราวาส	จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพที ่2.8 ตวัอย่าง ทวยต่างๆ 
ทีพ่บในเขตพืน้ทีแ่ถบลุม่แม่น�า้โขงของไทย 
ที่มา :	ศักดิ์ชาย	สิกขา,	2552.
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ตัวอย่าง ประตู และหน้าต่าง ไม้แกะสลัก
ในศาสนาคารแถบลุ่มแม่น้ำโขงของไทย

1) วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย
2) วัดโพธิ์ศรี จังหวัดนครพนม
3) วัดศรีคุณเมือง จังหวัดเลย
4) วัดศรีโคตรเจริญธรรม จังหวัดหนองคาย
5) วัดศรีสุมังค์ บ้านนาถ่อนท่า ตำบลนาถ่อน 
   อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
6) วัดใต้บ้านยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
7) วัดศรีอุบลรัตนาราม จังหวัดอุบลราชธานี
8) วัดชัยภูมิการาม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
9) วัดโพธ์ิไชย ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

1)	วดัโพธิช์ยั	จงัหวดัหนองคาย
2)	วดัโพธิศ์ร	ีจงัหวดันครพนม
3)	วดัศรคีณุเมอืง	จงัหวดัเลย
4)	วดัศรโีคตรเจรญิธรรม	จงัหวดัหนองคาย
5)	วดัศรสีมุงัค์	บ้านนาถ่อนท่า	ต�าบลนาถ่อน
			อ�าเภอธาตพุนม	จงัหวดันครพนม
6)	วดัใต้บ้านยางขีน้ก	อ�าเภอเขือ่งใน	จงัหวดัอบุลราชธานี
7)	วดัศรอีบุลรตันาราม	จงัหวดัอบุลราชธานี
8)	วดัชยัภมูกิาราม	อ�าเภอเขมราฐ	จงัหวดัอบุลราชธานี
9)	วดัโพธิไ์ชย	ต�าบลท่าอเุทน	อ�าเภอท่าอเุทน	จงัหวดันครพนม

ภาพที ่2.9 ตวัอย่าง ประต ูและหน้าต่าง 
ไม้แกะสลกัในศาสนาคารแถบลุม่แม่น�า้โขงของไทย 
ที่มา :	ศักดิ์ชาย	สิกขา,	2552.
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ตัวอย่าง ประตู และหน้าต่าง ไม้แกะสลัก
ในศาสนาคารแถบลุ่มแม่น้ำโขงของไทย

1) วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย
2) วัดโพธิ์ศรี จังหวัดนครพนม
3) วัดศรีคุณเมือง จังหวัดเลย
4) วัดศรีโคตรเจริญธรรม จังหวัดหนองคาย
5) วัดศรีสุมังค์ บ้านนาถ่อนท่า ตำบลนาถ่อน 
   อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
6) วัดใต้บ้านยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
7) วัดศรีอุบลรัตนาราม จังหวัดอุบลราชธานี
8) วัดชัยภูมิการาม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
9) วัดโพธ์ิไชย ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
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นับตั้ งแต่ เทวดา สัตว์ป่ าหิมพานต์ เรื่ องราว

วรรณกรรม ตราสัญลักษณ์ สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นไป

ตามความเชื่อความนิยมที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัย 

และการสืบทอดงานฝีมือท่ีสืบต่อกันมา ส่วนหน้าต่าง

ไม่แตกต่างจากประตูมากนักบางแห่งอาจเสริม 

ความสวยงามให้มีซุ้มหน้าต่างด้านนอกด้วย 

 คอสอง และส่วนประกอบต่างๆ ที่ใช้ไม้

แกะสลักในการตกแต่งอาคาร

	 คอสองเป็นไม้โครงสร้างประกอบอาคารที่

ช่วยในการยึดโครงสร้างให้มีความมั่นคง แข็งแรง

และช่วยรองรับน้ำหนักขื่อคา ในการก่อสร้างอาคาร

ในสมัยโบราณ จะไม่มีการตีฝ้ากันความร้อนดังเช่น

ในปัจจุบัน ดังนั้นคอสองจึงเป็นส่วนที่มองเห็นได้ง่าย 

ความชาญฉลาดของช่างโบราณในการตกแต่งจึงได้

ใช้ประโยชน์จากไม้ที่มองเห็นชัดเจน สร้างศิลปะงาน

ไม้แกะสลักให้กับวัตถุที่มีความคงทนถาวร ส่วนใหญ่

จะแกะเป็นลวดลายพรรณพฤกษา ผสมผสานกับลาย

ดอกที่มีความหมายต่างๆ นอกจากการแกะสลัก

บริเวณคอสองแล้ว พบว่า ในบางวัดมีการแกะสลัก

ตามไม้ที่ใช้ตีประกบตามส่วนต่างๆของอาคาร ซึ่งมี

ตัวอย่างดังภาพ

ตัวอย่าง คอสอง เสา และไม้ประกบต่างๆ 
ไม้แกะสลักในศาสนาคารแถบลุ่มแม่น้ำโขงของไทย

1) ไม้ประกบข้างกุฏิ วัดราษฎร์ประดิษฐ์ อำเภอตระการพืชผล
   จังหวัดอุบลราชธานี
2) คอสองในสิม วัดศรีมหาโพธิ์ ตำบลหว้านใหญ่
   อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร1

2

1)	ไม้ประกบข้างกฏุ	ิวดัราษฎร์ประดษิฐ์	อ�าเภอตระการพชืผล
			จงัหวดัอบุลราชธานี
2)	คอสองในสมิ	วดัศรมีหาโพธิ	์ต�าบลหว้านใหญ่
			อ�าเภอหว้านใหญ่	จงัหวดัมกุดาหาร

ภาพที ่2.10 ตวัอย่าง คอสอง เสา และไม้ประกบต่างๆ
ไม้แกะสลกัในศาสนาคารแถบลุม่แม่น�า้โขงของไทย 
ที่มา :	ศักดิ์ชาย	สิกขา,	2552.
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3 4 5

ตัวอย่าง คอสอง เสา และไม้ประกบต่างๆ ไม้แกะสลักในศาสนาคารแถบลุ่มแม่น้ำโขงของไทย

3) เสาหอแจก วัดนรวนาราม ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
4) ไม้ประกบมุมศาลา วัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
5) คอสองและเสาวัดทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

2.3 ไม้แกะสลักในงานพุทธศิลป์ต่างๆ

 
  ธรรมาสน์

 	 ธรรมาสน ์คือ แท่นสำหรับพระสงฆ์นั่งแสดง

ธรรมเทศนา เป็นแท่นสูงกว่าระดับการนั่งของ

ฆราวาส ตั้งแต่โบราณอาจเป็นแท่นไม้หรือแท่นหิน  

ต่อมามีการพัฒนาให้มีความเหมาะสมมากขึ้น 

ตกแต่งดัดแปลงมากขึ้น ทำให้มีรูปแบบหลากหลาย  

ส่วนใหญ่ทำจากไม้และทำให้สวยงามด้วยการแกะ 

การฉลุและสลัก เกิดลวดลายและรูปทรงท่ีอยู่ใน

ความเชื่อและความศรัทธาของผู้สร้าง ธรรมาสน์ใน

อดีตจะมีการออกแบบให้สวยงามแฝงไว้ด้วยภูมิปัญญา

ในการใช้สอย น ณ ปากน้ำ (2537: 31-32) 

เขียนไ ว้ ในหนังสือ งานจำหลักไม้ ศิลปะและ

สถาปัตยกรรมไทยว่า ใต้ถุนธรรมาสน์โปร่ง ผู้สร้าง

มีความประสงค์จะให้ลมที่เข้ามาตามหน้าต่างศาลา

ได้ไหลวนไปจนท่ัว มิได้มีอะไรมาบัง ผู้คนจะได้ 

ไม่ ร้ อน น่ี คื อการออกแบบที่ วิ เ ศษที่ ค ำนึ งถึ ง 
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สภาพแวดล้อมและความสัมพันธ์กับผู้คนส่วนใหญ่  

จากศึกษาตามคำบอกเล่าและการศึกษางานทางเอก

สารประกอบการสำรวจข้อมูลในพื้นที่ อาจจัดหมวด

หมู่ธรรมาสน์ตามรูปแบบในการสร้างได้ 3 แบบ 

ดังข้อมูลและภาพประกอบ ต่อไปนี้

 ธรรมาสน์แท่น มักมีรูปส่ีเหล่ียมขนาดพอเหมาะ 

สำหรับให้พระสงฆ์นั่งอย่างสบาย เน้นเพียงวัตถุประ

สงฆ์ในการใช้สอย เพื่อให้พระสงฆ์ได้น่ังในตำแหน่งที่

สูงกว่า ในสมัยก่อนมีการจัดทำแคร่ไม้ไผ่หรือไม้จริง

เพื่อใช้งานในรูปแบบที่เรียบง่าย ไม่มีการตกแต่ง

อะไรมากนัก เพียงแต่ต้องการด้านระดับความสูง 

แต่ต่อมามีการพัฒนาข้ึนจากช่างที่มีฝีมือ จึงมีการ

ตกแต่งให้สวยงาม ในปัจจุบันมีการสร้างสรรค์ความ

งามหลายรูปแบบ ให้มีระดับที่สูงขึ้น แต่หลักการ 

คือ เปิดโล่งไม่มีสิ่งปิดบัง

 ธรรมาสน์ตั่ง มีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่พัฒนาขึ้

นมาอีกระดับหนึ่ง ขาทั้งสี่อาจเป็นเสากลึงยอดทรง 

โรมัน พนักด้านหลังเป็นสามเหลี่ยมยอดแหลมคล้าย 

หน้าบัน ขอบด้านหน้าและขอบด้านข้างทั้งสองเตี้ย 

มักแกะสลักหรือเขียนลายลงรักปิดทองทั้งตัว เช่น 

ธรรมาสน์ต่ัง วัดโพธ์ิชัย บ้านด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย 

จังหวัดเลย ธรรมาสน์ตั่ง พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวิจารณ์ 

สังฆกิจ วัดศรีจันทร์ บ้านนาอ้อ อำเภอเมือง 

จังหวัดเลย ธรรมาสน์แบบนี ้บางแห่งมีห่วงเหล็กติด 

อยู่ที่ขาทั้งสี่ เพื่อใช้หามเป็นเสลี่ยงในพิธีแห่พระได้ 

ธรรมาสน์ท่ีสวยงาม เช่น วัดศรีคุณเมือง บ้านเชียงคาน 

ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  

และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี 

1

2

ตัวอย่าง ธรรมาสน์ต่ัง 
ไม้แกะสลักในศาสนาคารแถบลุ่มแม่น้ำโขงของไทย

1) ธรรมาสน์ต่ัง วัดพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม 
   จังหวัดนครพนม
2) ธรรมาสน์ต่ัง วัดบ้านตำแย อำเภอเมือง 
   จังหวัดอุบลราชธานี

3)	เสาหอแจก	วัดนรวนาราม	ต�าบลโนนยาง	อ�าเภอหนองสูง	จังหวัดมุกดาหาร
4)	ไม้ประกบมุมศาลา	วัดศรีอุบลรัตนาราม	อ�าเภอเมือง	จังหวัดอุบลราชธานี
5)	คอสองและเสาวัดทุ่งศรีเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพที่ 2.11 ตัวอย่าง คอสอง เสา และไม้ประกบต่างๆ ไม้แกะสลักในศาสนาคารแถบลุ่มแม่น�้าโขงของไทย 
ที่มา :	ศักดิ์ชาย	สิกขา,	2552.
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สภาพแวดล้อมและความสัมพันธ์กับผู้คนส่วนใหญ่  

จากศึกษาตามคำบอกเล่าและการศึกษางานทางเอก

สารประกอบการสำรวจข้อมูลในพื้นที่ อาจจัดหมวด

หมู่ธรรมาสน์ตามรูปแบบในการสร้างได้ 3 แบบ 

ดังข้อมูลและภาพประกอบ ต่อไปนี้

 ธรรมาสน์แท่น มักมีรูปส่ีเหล่ียมขนาดพอเหมาะ 

สำหรับให้พระสงฆ์นั่งอย่างสบาย เน้นเพียงวัตถุประ

สงฆ์ในการใช้สอย เพื่อให้พระสงฆ์ได้นั่งในตำแหน่งที่

สูงกว่า ในสมัยก่อนมีการจัดทำแคร่ไม้ไผ่หรือไม้จริง

เพื่อใช้งานในรูปแบบที่เรียบง่าย ไม่มีการตกแต่ง

อะไรมากนัก เพียงแต่ต้องการด้านระดับความสูง 

แต่ต่อมามีการพัฒนาขึ้นจากช่างที่มีฝีมือ จึงมีการ

ตกแต่งให้สวยงาม ในปัจจุบันมีการสร้างสรรค์ความ

งามหลายรูปแบบ ให้มีระดับที่สูงขึ้น แต่หลักการ 

คือ เปิดโล่งไม่มีสิ่งปิดบัง

 ธรรมาสน์ตั่ง มีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่พัฒนาขึ้

นมาอีกระดับหนึ่ง ขาทั้งส่ีอาจเป็นเสากลึงยอดทรง 

โรมัน พนักด้านหลังเป็นสามเหลี่ยมยอดแหลมคล้าย 

หน้าบัน ขอบด้านหน้าและขอบด้านข้างทั้งสองเตี้ย 

มักแกะสลักหรือเขียนลายลงรักปิดทองทั้งตัว เช่น 

ธรรมาสน์ต่ัง วัดโพธ์ิชัย บ้านด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย 

จังหวัดเลย ธรรมาสน์ตั่ง พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวิจารณ์ 

สังฆกิจ วัดศรี จันทร์ บ้านนาอ้อ อำเภอเมือง 

จังหวัดเลย ธรรมาสน์แบบนี ้บางแห่งมีห่วงเหล็กติด 

อยู่ที่ขาทั้งสี่ เพื่อใช้หามเป็นเสลี่ยงในพิธีแห่พระได้ 

ธรรมาสน์ท่ีสวยงาม เช่น วัดศรีคุณเมือง บ้านเชียงคาน 

ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  

และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี 

1

2

ตัวอย่าง ธรรมาสน์ต่ัง 
ไม้แกะสลักในศาสนาคารแถบลุ่มแม่น้ำโขงของไทย

1) ธรรมาสน์ต่ัง วัดพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม 
   จังหวัดนครพนม
2) ธรรมาสน์ต่ัง วัดบ้านตำแย อำเภอเมือง 
   จังหวัดอุบลราชธานี

จากศึกษาตามค�าบอกเล่าและการศึกษางานทาง 

เอกสารประกอบการส�ารวจข้อมลูในพืน้ที	่อาจจดัหมวด

ส�าหรบัให้พระสงฆ์นัง่อย่างสบาย	เน้นเพยีงวตัถปุระสงฆ์ 

ในการใช้สอย	 เพื่อให้พระสงฆ์ได้นั่งในต�าแหน่งที่

 ธรรมาสน์ตั่ง	มีรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสที่พัฒนา

ขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง	ขาทั้งสี่อาจเป็นเสากลึงยอดทรง

1)	ธรรมาสน์ตั่ง	วัดพระธาตุพนม	อ�าเภอธาตุพนม
			จังหวัดนครพนม
2)	ธรรมาสน์ตั่ง	วัดบ้านต�าแย	อ�าเภอเมือง
			จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพที่ 2.12 ตัวอย่าง ธรรมาสน์ตั่ง
ไม้แกะสลักในศาสนาคารแถบลุ่มแม่น�้าโขงของไทย 
ที่มา :	ศักดิ์ชาย	สิกขา,	2552.
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3

4

5

6

ตัวอย่าง ธรรมาสน์ต่ัง 
ไม้แกะสลักในศาสนาคารแถบลุ่มแม่น้ำโขงของไทย

3) ธรรมาสน์ต่ัง วัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมือง 
   จังหวัดอุบลราชธานี
4) ธรรมาสน์ต่ัง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
   จังหวัดอุบลราชธานี
5) ธรรมาสน์ต่ัง วัดศรีประดู่ อำเภอเมือง 
   จังหวัดอุบลราชธานี
6) ธรรมาสน์ต่ัง วัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมือง 
   จังหวัดอุบลราชธานี

	 ธรรมาสน์ตั่งที่แปลกตาอีกแบบหนึ่ง คือ  

ธรรมาสน์ท่ีวัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ บ้านชีทวน  

ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  

ตั ว ธรรมาส น์ สู ง เหมื อน โต๊ ะหรื อแท่ นขาสิ งห์  

พนักหลังคล้ายรูปใบเสมา ขอบพนักเป็นรูปนาคสองตัว  

ขอบด้านข้างเป็นนาค มีห่วงที่ขา ธรรมาสน์ตั่งนี้  

มีบางท่านว่าวัตถุประสงค์แรกของการสร้างอาจเพื่อ

ใช้เป็นที่ตั้งองค์กฐินแห่เข้าวัด เมื่อไม่ได้ใช้งานแล้ว  

ทางวัดจึงดัดแปลงเป็นธรรมาสน์

3)	ธรรมาสน์ตั่ง	วัดศรีอุบลรัตนาราม	อ�าเภอเมือง
			จังหวัดอุบลราชธานี
4)	ธรรมาสน์ตั่ง	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
			จังหวัดอุบลราชธานี
5)	ธรรมาสน์ตั่ง	วัดศรีประดู่	อ�าเภอเมือง
			จังหวัดอุบลราชธานี
6)	ธรรมาสน์ตั่ง	วัดศรีอุบลรัตนาราม	อ�าเภอเมือง
			จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพที่ 2.13 ตัวอย่าง ธรรมาสน์ตั่ง
ไม้แกะสลักในศาสนาคารแถบลุ่มแม่น�้าโขงของไทย 
ที่มา :	ศักดิ์ชาย	สิกขา,	2552.
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3

4

5

6

ตัวอย่าง ธรรมาสน์ต่ัง 
ไม้แกะสลักในศาสนาคารแถบลุ่มแม่น้ำโขงของไทย

3) ธรรมาสน์ต่ัง วัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมือง 
   จังหวัดอุบลราชธานี
4) ธรรมาสน์ต่ัง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
   จังหวัดอุบลราชธานี
5) ธรรมาสน์ต่ัง วัดศรีประดู่ อำเภอเมือง 
   จังหวัดอุบลราชธานี
6) ธรรมาสน์ต่ัง วัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมือง 
   จังหวัดอุบลราชธานี

	 ธรรมาสน์ตั่งที่แปลกตาอีกแบบหน่ึง คือ  

ธรรมาสน์ที่วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ บ้านชีทวน  

ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  

ตั ว ธรรมาสน์ สู ง เหมื อน โต๊ ะหรื อแ ท่นขาสิ งห์  

พนักหลังคล้ายรูปใบเสมา ขอบพนักเป็นรูปนาคสองตัว  

ขอบด้านข้างเป็นนาค มีห่วงท่ีขา ธรรมาสน์ตั่งนี้  

มีบางท่านว่าวัตถุประสงค์แรกของการสร้างอาจเพื่อ

ใช้เป็นที่ตั้งองค์กฐินแห่เข้าวัด เมื่อไม่ได้ใช้งานแล้ว  

ทางวัดจึงดัดแปลงเป็นธรรมาสน์
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 ธรรมาสน์ทรงปราสาท หรือธรรมาสน์ยอด  

มักทำเป็นรูปสี่เหล่ียมขนาดเล็ก มีฐานสูงเป็นเสาสี่

ต้น ด้านข้างมักฉลุโปร่งเป็นลายต่างๆ และเจาะช่อง

หน้าต่าง บันไดขึ้นอยู่ด้านหลัง ส่วนยอดเป็นยอด

หลังคามีทั้งแบบเป็นปราสาทหลายชั้น และแบบเป็น

หลังคาช้ันเดียว การใช้งานมักใช้ในเทศกาลบุญใหญ่  

เช่น บุญมหาชาติ มีตัวอย่างให้เห็นตามวัดที่อยู่ใน

เขตพื้นที่แถบลุ่มแม่น้ำโขง เช่น ธรรมาสน์ทรง

ปราสาท วัดโพธิ์ไชย หมู่ 1 ตำบลท่าอุเทน อำเภอ

3

ตัวอย่าง ธรรมาสน์ทรงปราสาท ไม้แกะสลักในศาสนาคารแถบลุ่มแม่น้ำโขงของไทย

1) ธรรมาสน์ทรงปราสาท วัดมัชฌิมาวาส อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
2) ธรรมาสน์ทรงปราสาทจักสาน วัดศรีจุมพล บ้านโนนใหญ่ ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
3) ธรรมาสน์ทรงปราสาท วัดทุ่งศรีวิไล บ้านชีทวน ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

1 2

ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ธรรมาสน์ทรงปราสาท

วัดมัชฌิมาวาส อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร  

ธรรมาสน์จักสาน วัดศรีจุมพล บ้านโนนใหญ่  

ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

ธรรมาสน์เสาเดียว วัดพิจิตสังฆาราม บ้านโนนยาง  

ตำบลโนนยาง อำเภอโนนสูง จังหวัดมุกดาหาร 

ธรรมาสน์สิงห์เทินปราสาทวัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ 

บ้านชีทวน ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัด

อุบลราชธานี

1)	ธรรมาสน์ทรงปราสาท	วัดมัชฌิมาวาส	อ�าเภอดอนตาล	จังหวัดมุกดาหาร
2)	ธรรมาสน์ทรงปราสาทจักสาน	วัดศรีจุมพล	บ้านโนนใหญ่	ต�าบลก่อเอ้	อ�าเภอเขื่องใน	จังหวัดอุบลราชธานี
3)	ธรรมาสน์ทรงปราสาท	วัดทุ่งศรีวิไล	บ้านชีทวน	ต�าบลชีทวน	อ�าเภอเขื่องใน	จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพที่ 2.14 ตัวอย่าง ธรรมาสน์ทรงปราสาท ไม้แกะสลักในศาสนาคารแถบลุ่มแม่น�้าโขงของไทย 
ที่มา :	ศักดิ์ชาย	สิกขา,	2552.
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4

5

6

ตัวอย่าง ธรรมาสน์ทรงปราสาท 
ไม้แกะสลักในศาสนาคารแถบลุ่มแม่น้ำโขงของไทย

4) ธรรมาสน์ทรงปราสาท วัดศรีมงคล บ้านคำเดือย 
   อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
5) ธรรมาสน์สิงห์เทินปราสาท วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์    
   บ้านชีทวน ตำบลชีทวน อำเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี
6) ธรรมาสน์ทรงปราสาทเสาเดียว วัดพิจิตสังฆาราม 
   บ้านโนนยาง ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง 
   จังหวัดมุกดาหาร
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	 ลักษณะธรรมาสน์ตั่งและธรรมาสน์ทรง

ปราสาท ธรรมาสน์ตั่งที่เป็นของดั้งเดิมส่วนใหญ่ถูก

ดูแลรักษาอย่างดีในวัด แต่มีบางส่วนที่ถูกทิ้ง ไม่มี

การดูแลรักษา วัดที่อยู่ในเขตตัวเมืองจะให้ความ

สำคัญกับการดูแลของเก่าที่เป็นสมบัติของวัดและ

ชุมชน ส่วนวัดที่อยู่ชานเมืองมักไม่ค่อยเห็นความ

สำคัญ ซึ่งอาจเกี่ยวโยงกับประชาชนหรือผู้นำชุมชน

นั้นๆด้วย สำหรับธรรมาสน์ทรงปราสาทเป็น

ธรรมาสน์ ท่ี นิยมใ ช้ เฉพาะ ในงานบุญที่ สำคัญ  

หากเป็นธรรมาสน์เก่าโดยแท้มักถูกจัดเก็บให้ผู้สนใจ

เข้าชม หากมีงานบุญจะเลือกใช้ธรรมาสน์สมัยใหม่ที่

มีการตกแต่งสวยงามตามยุคสมัย ของเก่าจะถูกจัด

เก็บดูแลรักษาอย่างด ีอย่างไรก็ตามยังพบว่า ในบาง

แห่งที่ทิ้งธรรมาสน์เก่าที่สวยงามตามยถากรรมน้ัน  

หากพิจารณาในด้านความงามและคุณค่าทางประวัติ

ศาสน์ ธรรมาสน์ถือเป็นสิ่งบงชี้ให้เห็นยุคสมัยของ

การสร้างและอิทธิพลที่ได้รับได้เป็นอย่างดี แม้ว่า

ส่วนใหญ่จะไม่มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

อาศัยเพียงคำบอกเล่าก็ตาม หากศึกษาเปรียบเทียบ

จะพบว่า รูปแบบธรรมาสน์ในรุ่นแรกๆ ส่วนใหญ่ได้

รับอิทธิพลทางด้านรูปแบบจากสกุลช่างล้านช้าง  

ในสมัยต่อได้รับอิทธิพลจากสกุลช่างรัตนโกสินทร์จึง

เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมและแนวคิด ทำให้

ลักษณะงานช่างเกิดการผสมผสานด้วยกัน นอกจาก

น้ันยังมีงานช่างอีกประเภทหน่ึงที่ไม่เกี่ยวข้องกับ

อิทธิพลภายนอก คือ งานช่างพื้นบ้านที่คิดค้นขึ้นเอง 

รูปแบบไม่เหมือนใคร มีความงามตามจิตนาการ 

ในความเช่ือและความชอบ ถือว่าเป็นงานท่ีมีคุณค่าย่ิง 

ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า ธรรมาสน์เป็นงานพุทธศิลป์ 

ที่มีคุณค่า มีความงามที่แฝงไว้ด้วยความเชื่อความ

ศรัทธาของผู้สร้าง รูปแบบของธรรมาสน์ในสองฝ่ังโขง

ท่ีศึกษาเปรียบเทียบ พบว่า ในอดีตสร้างจากความเช่ือ 

ความคิดในการสร้างสรรค์รูปแบบธรรมาสน์มาจาก

ต้นกำเนิดเดียวกัน คือ ยุคอาณาจักรล้านช้าง 

ดังหลักฐานที่ปรากฏให้เห็นทั่วไป

 พระพุทธรูปไม้

	 ในบรรดางานพุทธศิลป์ทั้งหลาย พระพุทธ

รูปไม้ ถือเป็นงานที่ช่างจะต้องสร้างอย่างสุดฝีมือ  

เพราะนอกจากจะเป็นงานศิลปะส่วนหนึ่งแล้วยังเป็น

รูปเคารพทางศาสนา จึงต้องสร้างสรรค์ทั้งฝีมือและ

ใส่จิตวิญญาณแห่งศรัทธาเข้าไปในงานพร้อมๆ กัน

	 พระพุทธรูปไม้ในแถบลุ่มแม่น้ำโขง อาจจำแนก

ออกตามลักษณะของฝีมือเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

 กลุ่มพระพุทธรูปแบบเมือง เป็นพระพุทธรูป

ที่ ส ร้ า งอย่ า งมี รู ปแบบที่ ล งตั วอย่ า งฝี มื อช่ า ง 

เมืองหลวง พระพุทธรูปกลุ่มนี้สันนิษฐานว่าน่าจะได้

แบบอย่างมาจากกลุ่มพระพุทธรูปภาคกลาง และ 

บางส่วนอาจได้รูปแบบมาจากพระพุทธรูปลาวฝีมือ

ช่างหลวงพระบางราวพุทธศตวรรษที่ 24 ซ่ึงนิยม

สร้างเป็นพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัยและปาง

เปิดโลกประทับบนฐานบัวสูงรูปกลมหรือเหลี่ยม  

เช่น พระพุทธรูปที่วัดมหาธาตุ อำเภอเชียงคาน  

จังหวัดเลย และที่วัดใต้บ้านยางขี้นก อำเภอเขื่องใน 

จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ ที่พิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ อุบลราชธานี ยังมีพระพุทธรูปที่มีลักษณะ

4)	ธรรมาสน์ทรงปราสาท	วัดศรีมงคล	บ้านค�าเดือย
			อ�าเภอชานุมาน	จังหวัดอ�านาจเจริญ
5)	ธรรมาสน์สิงห์เทินปราสาท	วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์
			บ้านชทีวน	ต�าบลชีทวน	อ�าเภอเขือ่งใน	จังหวดัอบุลราชธานี
6)	ธรรมาสน์ทรงปราสาทเสาเดียว	วัดพิจิตสังฆาราม
			บ้านโนนยาง	ต�าบลโนนยาง	อ�าเภอหนองสูง
			จังหวัดมุกดาหาร

ภาพที่ 2.15 ตัวอย่าง ธรรมาสน์ทรงปราสาท
ไม้แกะสลักในศาสนาคารแถบลุ่มแม่น�้าโขงของไทย 
ที่มา :	ศักดิ์ชาย	สิกขา,	2552.
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	 ลักษณะธรรมาสน์ตั่งและธรรมาสน์ทรง

ปราสาท ธรรมาสน์ตั่งที่เป็นของดั้งเดิมส่วนใหญ่ถูก

ดูแลรักษาอย่างดีในวัด แต่มีบางส่วนที่ถูกทิ้ง ไม่มี

การดูแลรักษา วัดที่อยู่ในเขตตัวเมืองจะให้ความ

สำคัญกับการดูแลของเก่าที่เป็นสมบัติของวัดและ

ชุมชน ส่วนวัดที่อยู่ชานเมืองมักไม่ค่อยเห็นความ

สำคัญ ซึ่งอาจเก่ียวโยงกับประชาชนหรือผู้นำชุมชน

นั้นๆด้วย สำหรับธรรมาสน์ทรงปราสาทเป็น

ธรรมาสน์ที่ นิ ยม ใช้ เ ฉพาะ ในงานบุญที่ ส ำคัญ  

หากเป็นธรรมาสน์เก่าโดยแท้มักถูกจัดเก็บให้ผู้สนใจ

เข้าชม หากมีงานบุญจะเลือกใช้ธรรมาสน์สมัยใหม่ที่

มีการตกแต่งสวยงามตามยุคสมัย ของเก่าจะถูกจัด

เก็บดูแลรักษาอย่างด ีอย่างไรก็ตามยังพบว่า ในบาง

แห่งท่ีท้ิงธรรมาสน์เก่าที่สวยงามตามยถากรรมนั้น  

หากพิจารณาในด้านความงามและคุณค่าทางประวัติ

ศาสน์ ธรรมาสน์ถือเป็นส่ิงบงชี้ให้เห็นยุคสมัยของ

การสร้างและอิทธิพลที่ได้รับได้เป็นอย่างดี แม้ว่า

ส่วนใหญ่จะไม่มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

อาศัยเพียงคำบอกเล่าก็ตาม หากศึกษาเปรียบเทียบ

จะพบว่า รูปแบบธรรมาสน์ในรุ่นแรกๆ ส่วนใหญ่ได้

รับอิทธิพลทางด้านรูปแบบจากสกุลช่างล้านช้าง  

ในสมัยต่อได้รับอิทธิพลจากสกุลช่างรัตนโกสินทร์จึง

เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมและแนวคิด ทำให้

ลักษณะงานช่างเกิดการผสมผสานด้วยกัน นอกจาก

นั้นยังมีงานช่างอีกประเภทหนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ

อิทธิพลภายนอก คือ งานช่างพื้นบ้านที่คิดค้นขึ้นเอง 

รูปแบบไม่เหมือนใคร มีความงามตามจิตนาการ 

ในความเช่ือและความชอบ ถือว่าเป็นงานท่ีมีคุณค่าย่ิง 

ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า ธรรมาสน์เป็นงานพุทธศิลป์ 

ที่มีคุณค่า มีความงามท่ีแฝงไว้ด้วยความเชื่อความ

ศรัทธาของผู้สร้าง รูปแบบของธรรมาสน์ในสองฝ่ังโขง

ท่ีศึกษาเปรียบเทียบ พบว่า ในอดีตสร้างจากความเช่ือ 

ความคิดในการสร้างสรรค์รูปแบบธรรมาสน์มาจาก

ต้นกำเนิดเดียวกัน คือ ยุคอาณาจักรล้านช้าง 

ดังหลักฐานที่ปรากฏให้เห็นทั่วไป

 พระพุทธรูปไม้

	 ในบรรดางานพุทธศิลป์ทั้งหลาย พระพุทธ

รูปไม้ ถือเป็นงานท่ีช่างจะต้องสร้างอย่างสุดฝีมือ  

เพราะนอกจากจะเป็นงานศิลปะส่วนหน่ึงแล้วยังเป็น

รูปเคารพทางศาสนา จึงต้องสร้างสรรค์ทั้งฝีมือและ

ใส่จิตวิญญาณแห่งศรัทธาเข้าไปในงานพร้อมๆ กัน

	 พระพุทธรูปไม้ในแถบลุ่มแม่น้ำโขง อาจจำแนก

ออกตามลักษณะของฝีมือเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

 กลุ่มพระพุทธรูปแบบเมือง เป็นพระพุทธรูป

ที่ ส ร้ า งอย่ า งมี รู ปแบบที่ ล งตั วอย่ า งฝี มื อช่ า ง 

เมืองหลวง พระพุทธรูปกลุ่มนี้สันนิษฐานว่าน่าจะได้

แบบอย่างมาจากกลุ่มพระพุทธรูปภาคกลาง และ 

บางส่วนอาจได้รูปแบบมาจากพระพุทธรูปลาวฝีมือ

ช่างหลวงพระบางราวพุทธศตวรรษที่ 24 ซึ่งนิยม

สร้างเป็นพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัยและปาง

เปิดโลกประทับบนฐานบัวสูงรูปกลมหรือเหลี่ยม  

เช่น พระพุทธรูปที่วัดมหาธาตุ อำเภอเชียงคาน  

จังหวัดเลย และที่วัดใต้บ้านยางขี้นก อำเภอเขื่องใน 

จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ ที่พิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ อุบลราชธานี ยังมีพระพุทธรูปที่มีลักษณะ

ในสมัยต่อมา	ได้รบัอทิธพิลจากสกลุช่างรตันโกสนิทร์จงึ
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เฉพาะของสกุลช่างอุบลราชธานีจำนวนมาก งานไม้

แกะสลักพระพุทธรูปไม้แบบเมือง ถือเป็นงานศิลปะ 

ที่งดงามมีคุณค่า ปัจจุบันไม่นิยมผลิตแล้ว อาจเป็น

เพราะขาดช่างฝีมือ และมีพระพุทธรูปที่ผลิตจากวัสดุ

สังเคราะห์มาก  

 กลุ่มพระพุทธรูปพ้ืนเมือง เป็นพระพุทธรูป 

ที่มีฝีมืออย่างชาวบ้าน สร้างขึ้นด้วยความศรัทธาเป็น

พื้นฐาน เน้นความเรียบง่ายเป็นเอกลักษณ์และสอด

แทรกความคิดอันเป็นอิสระลงบนรายละเอียดดูเผินๆ  

อาจเห็นว่าสร้างอย่างไม่มีฝีมือรูปร่างหน้าตาไม่ได้

สัดส่วนเอาเสียเลย แต่หากพิจารณาให้ถ่องแท้  

จะเห็นว่าแฝงไปด้วยความงามอย่างศิลปะพื้นบ้าน  

โดยมองให้ลึกไปถึงผู้สร้างซึ่งเป็นชาวชนบท มีชีวิตที่

เรียบง่าย สังคมไม่ซับซ้อน วัสดุท่ีหาได้ง่ายตามท้องถ่ิน 

คือ ไม้ เครื่องมือที่ใช้แกะสลักจะเป็นเครื่องมือทำมา

หากิน เช่น มีด ขวาน ไม่มีเครื่องมือเฉพาะในการ

บรรจงแกะสลัก ด้วยเหตุนี้ แม้จะดูแข็งกระด้าง  

มีรายละเอียดที่ไม่ได้ส่วน เช่น พระพักตร์ไม่กลมกลึง  

พระหัตถ์และพระบาทใหญ่ นิ้วพระหัตถ์และนิ้ว

พระบาทแข็งตรง พระกรรณเป็นแท่งหนาเพื่อไม่ให้

หักชำรุดง่าย แต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถ

ของช่างท่ีบรรจุสัญลักษณ์ขององค์พระพุทธเจ้าลงบน

ท่อนไม้ได้อย่างครบถ้วน จนกลายเป็นวัตถุที่ควรแก่

การเคารพบูชา พระพุทธรูปกลุ่มนี้มีทั้งที่ตกแต่งด้วย

การลงรักปิดทอง และทาสี

	 การส ร้างพระพุทธรูป ไม้ทั้ งสองแบบนี้  

มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1) เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา และแสดง

ถึงความเลื่อมใสศรัทรา

 2) เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

 3) เพื่อเป็นผลอานิสงส์ผลบุญแก่ตนเอง เช่น 

ทำให้มีรูปกายงาม ตายแล้วไปเกิดในสวรรค์

 4) เพ่ือสักการะบูชา และเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจ

 5) เพื่อสืบชะตาต่ออายุให้ผู้ป่วย ผู้ได้รับ

เคราะห์กรรมหรือสะเดาะเคราะห์ให้ตนเอง

	 ด้วยเหตุน้ี เราจึงพบว่าพระไม้ส่วนใหญ่ตั้ง

วางอยู่ใกล้องค์พระประธาน แต่ก็สามารถพบได้ตาม

ถ้ำหรือเพิงผาหลายแห่ง ซึ่งคนอีสานมีความเชื่อว่า

ถ้ำเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เมื่อได้เข้าป่าล่าสัตว์หรือหาของ

ป่าอาจจำเป็นต้องอาศัยถ้ำเป็นที่พัก จึงสร้างพระขึ้น

เป็นสิ่งคุ้มครองป้องกันภัย

	 พระพุทธรูปไม้ดั้งเดิมนิยมแกะจากไม้โพธิ์ 

เพราะเป็นไม้ในพุทธประวัต ิเชื่อว่า ต้นโพธิ์เป็นที่สถิต 

ของเทพาอารักษ์ ไม้โพธิ์เป็นไม้เนื้ออ่อนและหยาบ 

แกะสลักง่าย นอกจากไม้โพธิ์แล้วยังแกะจากไม้ 

มะขาม งิ้ว ขนุน จันทน์หอม ฯลฯ ปัจจุบันการสร้าง 

พระพุทธรูปไม้ไม่ค่อยมีแล้ว เพราะความนิยมที่ 

เปลีย่นไป อกีทัง้พอ่คา้มคีวามสามารถสรา้งพระพุทธรปู 

ไดค้รัง้ละมากๆ ดว้ยโลหะ เรซ่ิน่ ปนูปาสเตอรแ์ละอืน่ๆ 

ส่งผลให้ช่างแกะสลักมีจำนวนลดน้อยลง กอปรกับ 

ผู้คนในปัจจุบันต้องต่อสู้ดิ้นรนกับระบบเศรษฐกิจที่ 

เปล่ียนไป  มีความลำบากในการทำมาหากินมากข้ึน ส่งผล 

ให้การใช้เวลาและแนวความคิดจึงแตกต่างจากผู้คน 

ในอดตีมาก พระพทุธรปูไมห้รอืทีเ่รยีกสัน้ๆ วา่ พระไม ้ 

ที่ผู้เขียนสำรวจพบในแถบลุ่มแม่น้ำโขง โดยส่วนใหญ่ 

เป็นการพบในแถบภาคอีสานของไทยโดยเฉพาะที่

จังหวัดเลย และจังหวัดอุบลราชธานี สำหรับใน 

จังหวัดเชียงรายพบพระไม้น้อยมากและที่พบส่วนใหญ ่

31

ตัวอย่าง พระพุทธรูปไม้ ท่ีสำรวจพบในเขตพ้ืนท่ีแถบลุ่มน้ำโขงของไทย

พระพุทธรูปไม้ จังหวัดอุบลราชธานี

พระพุทธรูปไม้ พิพิธภัณฑ์จัสถานแห่งชาติ จังหวัดอุบลรชธานี

เป็นงานฝีมือช่างชาวพม่าที่ผลิตขึ้นใหม่ เพื่อทำ 

เป็นธุรกิจส่งมาจำหน่ายบริเวณด่านอำเภอแม่สาย 

สามเหลี่ยมทองคำ

	 ในภาพรวมของการจัดเก็บข้อมูลในครั้งนี้ 

ผู้เขียนพบ พระไม้เก่าเก็บในหลายแห่งมีหลงเหลือให้

ช่ืนชมน้อยมาก หลายแห่งจัดเก็บในที่ที่ไม่ปลอดภัย 

ดังนั้นจึงควรค่าแก่การหาหนทางอนุรักษ์ยิ่ง ซึ่งมี 

ตัวอย่างดังนี้
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เฉพาะของสกุลช่างอุบลราชธานีจำนวนมาก งานไม้

แกะสลักพระพุทธรูปไม้แบบเมือง ถือเป็นงานศิลปะ 

ที่งดงามมีคุณค่า ปัจจุบันไม่นิยมผลิตแล้ว อาจเป็น

เพราะขาดช่างฝีมือ และมีพระพุทธรูปที่ผลิตจากวัสดุ

สังเคราะห์มาก  

 กลุ่มพระพุทธรูปพื้นเมือง เป็นพระพุทธรูป 

ที่มีฝีมืออย่างชาวบ้าน สร้างขึ้นด้วยความศรัทธาเป็น

พื้นฐาน เน้นความเรียบง่ายเป็นเอกลักษณ์และสอด

แทรกความคิดอันเป็นอิสระลงบนรายละเอียดดูเผินๆ  

อาจเห็นว่าสร้างอย่างไม่มีฝีมือรูปร่างหน้าตาไม่ได้

สัดส่วนเอาเสียเลย แต่หากพิจารณาให้ถ่องแท้  

จะเห็นว่าแฝงไปด้วยความงามอย่างศิลปะพ้ืนบ้าน  

โดยมองให้ลึกไปถึงผู้สร้างซึ่งเป็นชาวชนบท มีชีวิตที่

เรียบง่าย สังคมไม่ซับซ้อน วัสดุท่ีหาได้ง่ายตามท้องถ่ิน 

คือ ไม้ เครื่องมือที่ใช้แกะสลักจะเป็นเครื่องมือทำมา

หากิน เช่น มีด ขวาน ไม่มีเครื่องมือเฉพาะในการ

บรรจงแกะสลัก ด้วยเหตุน้ี แม้จะดูแข็งกระด้าง  

มีรายละเอียดท่ีไม่ได้ส่วน เช่น พระพักตร์ไม่กลมกลึง  

พระหัตถ์และพระบาทใหญ่ นิ้วพระหัตถ์และนิ้ว

พระบาทแข็งตรง พระกรรณเป็นแท่งหนาเพื่อไม่ให้

หักชำรุดง่าย แต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถ

ของช่างที่บรรจุสัญลักษณ์ขององค์พระพุทธเจ้าลงบน

ท่อนไม้ได้อย่างครบถ้วน จนกลายเป็นวัตถุที่ควรแก่

การเคารพบูชา พระพุทธรูปกลุ่มนี้มีทั้งที่ตกแต่งด้วย

การลงรักปิดทอง และทาสี

	 การสร้ างพระพุทธรูป ไม้ทั้ งสองแบบนี้  

มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1) เพ่ือสืบทอดพระพุทธศาสนา และแสดง

ถึงความเลื่อมใสศรัทรา

 2) เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

 3) เพื่อเป็นผลอานิสงส์ผลบุญแก่ตนเอง เช่น 

ทำให้มีรูปกายงาม ตายแล้วไปเกิดในสวรรค์

 4) เพ่ือสักการะบูชา และเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจ

 5) เพื่อสืบชะตาต่ออายุให้ ผู้ป่วย ผู้ได้รับ

เคราะห์กรรมหรือสะเดาะเคราะห์ให้ตนเอง

	 ด้วยเหตุนี้ เราจึงพบว่าพระไม้ส่วนใหญ่ตั้ง

วางอยู่ใกล้องค์พระประธาน แต่ก็สามารถพบได้ตาม

ถ้ำหรือเพิงผาหลายแห่ง ซ่ึงคนอีสานมีความเชื่อว่า

ถ้ำเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เมื่อได้เข้าป่าล่าสัตว์หรือหาของ

ป่าอาจจำเป็นต้องอาศัยถ้ำเป็นที่พัก จึงสร้างพระขึ้น

เป็นสิ่งคุ้มครองป้องกันภัย

	 พระพุทธรูปไม้ดั้งเดิมนิยมแกะจากไม้โพธิ์ 

เพราะเป็นไม้ในพุทธประวัติ เชื่อว่า ต้นโพธิ์เป็นที่สถิต 

ของเทพาอารักษ์ ไม้โพธิ์เป็นไม้เนื้ออ่อนและหยาบ 

แกะสลักง่าย นอกจากไม้โพธิ์แล้วยังแกะจากไม้ 

มะขาม งิ้ว ขนุน จันทน์หอม ฯลฯ ปัจจุบันการสร้าง 

พระพุทธรูปไม้ไม่ค่อยมีแล้ว เพราะความนิยมที่ 

เปลีย่นไป อกีทัง้พอ่คา้มคีวามสามารถสรา้งพระพทุธรปู 

ไดค้รัง้ละมากๆ ดว้ยโลหะ เร่ซิน่ ปนูปาสเตอรแ์ละอืน่ๆ 

ส่งผลให้ช่างแกะสลักมีจำนวนลดน้อยลง กอปรกับ 

ผู้คนในปัจจุบันต้องต่อสู้ดิ้นรนกับระบบเศรษฐกิจที่ 

เปล่ียนไป  มีความลำบากในการทำมาหากินมากข้ึน ส่งผล 

ให้การใช้เวลาและแนวความคิดจึงแตกต่างจากผู้คน 

ในอดตีมาก พระพทุธรูปไม้หรือท่ีเรียกสัน้ๆ วา่ พระไม ้ 

ที่ผู้เขียนสำรวจพบในแถบลุ่มแม่น้ำโขง โดยส่วนใหญ่ 

เป็นการพบในแถบภาคอีสานของไทยโดยเฉพาะที่

จังหวัดเลย และจังหวัดอุบลราชธานี สำหรับใน 

จังหวัดเชียงรายพบพระไม้น้อยมากและที่พบส่วนใหญ ่
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ตัวอย่าง พระพุทธรูปไม้ ท่ีสำรวจพบในเขตพ้ืนท่ีแถบลุ่มน้ำโขงของไทย

พระพุทธรูปไม้ จังหวัดอุบลราชธานี

พระพุทธรูปไม้ พิพิธภัณฑ์จัสถานแห่งชาติ จังหวัดอุบลรชธานี

เป็นงานฝีมือช่างชาวพม่าที่ผลิตขึ้นใหม่ เพื่อทำ 

เป็นธุรกิจส่งมาจำหน่ายบริเวณด่านอำเภอแม่สาย 

สามเหลี่ยมทองคำ

	 ในภาพรวมของการจัดเก็บข้อมูลในครั้งน้ี 

ผู้เขียนพบ พระไม้เก่าเก็บในหลายแห่งมีหลงเหลือให้

ชื่นชมน้อยมาก หลายแห่งจัดเก็บในที่ที่ไม่ปลอดภัย 

ดังน้ันจึงควรค่าแก่การหาหนทางอนุรักษ์ยิ่ง ซึ่งมี 

ตัวอย่างดังนี้

	 ในภาพรวมของการจัดเก็บข้อมูลในครั้งนี้	 

ผู้เขียนพบพระไม้เก่าเก็บในหลายแห่ง	 แต่มีจ�านวน

น ้อยมาก	 หลายแห ่งจัดเก็บในที่ที่ ไม ่ปลอดภัย 

ดังนั้น	จึงควรค่าแก่การหาแนวทางอนุรักษ์ยิ่ง	ซึ่งมี

ตวัอย่างพระไม้ทีส่�ารวจพบ	ดงันี้

พระพทุธรปูไม้ พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิจงัหวดัอบุลรชธานี

ภาพที่ 2.16 ตัวอย่าง พระพุทธรูปไม้ ที่ส�ารวจพบในเขตพื้นที่แถบลุ่มน�้าโขงของไทย
ที่มา :	ศักดิ์ชาย	สิกขา,	2552.
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ตัวอย่าง พระพุทธรูปไม้ ท่ีสำรวจพบในเขตพ้ืนท่ีแถบลุ่มน้ำโขงของไทย

พระพุทธรูปไม้ จังหวัดหนองคาย

ภาพที่ 2.16 ตัวอย่าง พระพุทธรูปไม้ ที่ส�ารวจพบในเขตพื้นที่แถบลุ่มน�้าโขงของไทย (ต่อ)
ที่มา :	ศักดิ์ชาย	สิกขา,	2552.
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พระพุทธรูปไม้ 
จังหวัดเชียงราย

พระพุทธรูปไม้ 
จังหวัดเลย

	 ทั้งนี้ จากข้อมูลการสำรวจพระไม้ในแถบ 

ลุ่มแม่น้ำโขงของฝั่งไทย อาจสรุปได้ว่า พระไม้ 

เป็นงานพุทธศิลป์ที่ส่วนใหญ่มักเกิดจากความเชื่อ 

ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ความนิยมในการ 

ผลิตพระไม้ถวายวัด ถือเป็นความเช่ือท่ีมีมานาน  

เป็นวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยล้านช้าง  

ชาวไท-อีสานได้เรียนรู้การผลิตพระไม้ตั้งแต่วิธีง่ายๆ 

ด้วยวิธีการถากด้วย ขวาน มีด ที่หยิบฉวยได้ง่าย 

ในครัวเรือน จนกระทั้งแสวงหาอุปกรณ์ช่วยสร้าง

ความงามประเภท สิ่ว กระดาษทราย พระไม้  

ของชาวอีสานในแถบลุ่มน้ำโขง เป็นสิ่งสะท้อนให้

เห็นวิถีชีวิตท่ีเรียบง่ายของผู้สร้างและเป็นความ

บริสุทธิ์ ในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่มีลักษณะ 

เฉพาะตัว สวยแบบซื่อ ปัจจุบันเป็นที่น่าเสียดายว่า 

การสร้างพระไม้ไม่เป็นที่นิยมผลิตเหมือนดังเช่นใน

สมัยก่อน ซึ่งมีปัจจัยมาจากหลายสาเหตุ เช่น  

การหา เ ลี้ ย ง ชี พที่ ต้ อ ง ดิ้ น รนแข่ ง ขั นม าก ข้ึ น  

ไม้ที่ต้องการใช้หายากขึ้น การแทรกแซงจากธุรกิจ

ผลิตพระพุทธรูปจากวัสดุต่างๆที่มีรูปแบบหลากหลาย  

สวยงามกว่า และหาได้ง่ ายตามร้านค้า เมื่ อ

โครงสร้างทางสังคมเปลี่ยนย่อมส่งผลต่อค่านิยมและ

ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมา ซึ่งจากการ

สำรวจข้อมูลในครั้งนี้ยังพบว่า พระไม้ที่เก่าแก่ใน

หลายแห่งอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วงมากเพราะมีการ

สูญหายไปมาก ขาดการดูแลอย่างจริงจัง ไม่มีการ

บันทึกหลักฐานในการจัดเก็บ นอกจากนั้นยังพบว่า 

พระไม้ยั ง เป็นที่ ต้องการของนักสะสมของเก่า  

หน่วยงานภาครัฐบางแห่งที่ต้องการนำมาจัดเก็บไว้

ในหน่วยงาน และชาวต่างชาติบางรายที่ต้องการนำ

ไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ ทำให้เส่ียงต่อการเคลื่อน

ย้ายจากแหล่งเดิม และเกิดการสูญหายยิ่งขึ้น

 ซุ้มโขง / ซุ้มพระ

	 คำว่า ซุ้ม ตามสารานุกรมภาษาอีสาน-ไทย-

อังกฤษของปรีชา พิณทอง(2545:304) หมายถึง 

ที่พักชั่วคราว ทำด้วยกิ่งไม้ เพื่อป้องกันลมและแดด  

ส่วนคำว่า โขง ปรีชา พิณทอง(2545:153) หมาย

ถึง คด โค้ง งอ สิ่งที่มีลักษณะโค้ง เช่น ประตูโขง 

งาช้างท่ีมีลักษณะโค้งงอ เรียก งาโขง ดังนั้น คำว่า 

ซุ้มโขง น่าจะหมายถึง สิ่งที่สร้างขึ้นมีลักษณะโค้ง

สำหรับป้องกันลมแดด เช่น สิ่งที่ทำขึ้นเป็นส่วนบน

ของประตู หน้าต่ าง ที่ มี รู ปแบบต่ างๆ เ ช่ น  

ในครัวเรือน	จนกระทั่งแสวงหาอุปกรณ์ช่วยสร้าง

มีหน่วยงานภาครัฐบางแห่งต้องการน�ามาจัดเก็บไว้

อังกฤษของปรีชา	พิณทอง	(2545:304)	หมายถึง	

ที่พักชั่วคราว	ท�าด้วยกิ่งไม้	 เพื่อป้องกันลมและแดด	 

ส่วนค�าว่า	โขง	ปรชีา	พณิทอง	(2545:153)	หมายถงึ 

คด	โค้ง	งอ	สิง่ทีม่ลีกัษณะโค้ง	เช่น	ประตโูขง	งาช้าง 

ที่มีลักษณะโค้งงอ	 เรียก	 งาโขง	 ดังนั้น	 ค�าว ่า	 

ซุ ้มโขง	 น่าจะหมายถึง	 สิ่งท่ีสร ้างขึ้นมีลักษณะ

โค ้ ง ส� าหรั บป ้ อ งกั นลมแดด	 อาทิ 	 ส ่ วนบน

ของประตู	 หน ้าต ่าง	 ที่มี รูปแบบต ่างๆ	 เช ่น

ภาพที่ 2.16 ตัวอย่าง พระพุทธรูปไม้
ที่ส�ารวจพบในเขตพื้นที่แถบลุ่มน�้าโขงของไทย (ต่อ) 
ที่มา	:	ศักดิ์ชาย	สิกขา,	2552.

พระพุทธรูปไม้ จังหวัดเชียงราย พระพุทธรูปไม้ จังหวัดเลย
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มีรูปคล้ายหลังคาเรียกว่า ซุ้มประตู ซุ้มหน้าต่าง  

มีขอบเขตพื้นที่ ใช้สำหรับปกป้องส่ิงที่อ ยู่ด้านใน  

ดังนั้นซุ้มพระหรือซุ้มโขง จึงเป็นสิ่งที่ใช้ปกป้องและ

จัดเก็บพระที่ เป็นพระไม้หรือพระพุทธรูปต่างๆ  

ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลพบว่า ซุ้มโขงหรือซุ้มพระ 

มีอยู ่2 ลักษณะ คือ 

 ซุ้มพระจากไม้ท่อนเดียว โดยทั่วไปมักมี

ขนาดเล็กใช้ต้ังพระพุทธรูป สันนิษฐานว่า ความคิด

ในการทำซุ้มแบบน้ีน่าจะพัฒนามาจากแท่นพระหรือตู้

พระบูชาขนาดใหญ่ท่ีตั้งพระได้หลายองค์ แต่ซุ้มโขง

เดิมทำเฉพาะพระพุทธรูปองค์เดียว แต่ต่อมามีการ

สร้างให้หลากหลายตามความต้องการ ในการบรรจุ

พระจึงมีทั้งแบบจัดเก็บพระหลายองค์ อาจมีการนำ

ไปต้ังหน้าหอแจกหรือตั้งประกอบบนซุ้มประตูทางเข้า

ของวัด แบบโบราณมักทำจากไม้ท่อนขนาดพอดีกับ

พระพุทธรูปองค์เดียว เจาะช่องสี่เหลี่ยมลึกพอเป็นที่

ตั้งพระ บางคร้ังแกะลายตามกรอบส่ีเหล่ียม อาจมี

บานเปิดปิดคล้ายประตูและมีการแกะสลักลายหรือ 

รูปนาคไว้ด้านบน เช่น ซุ้มพระที่วัดศรีคุณเมืองมี

ยอดทรงหัวเม็ดหรือยอดบัว ซุ้มที่วัดศรีโพธิ์ชัย 

แกะสลักเป็นรูปเศียรนาค ซุ้มท่ีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 

จังหวัดอุบลราชธานีเป็นรูปทรงคล้ายพระนาคปรก 

มี 3 เศียร ซุ้มที่วัดพนานิวาส และวัดคัมภีราวาส 

อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี มีรูปทรง

คล้ าย เสมา ถื อว่ า เป็นความงามอย่ างอี สาน  

ดังตัวอย่างต่อไปนี้

1 2

3 4

ตัวอย่าง ซุ้มพระท่ีแกะสลักจากไม้ท่อนเดียว

1) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี
2) วัดคัมภีราวาส อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
3) วัดศรีคุณเมือง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
4) วัดพนานิวาส บ้านหนองเอาะ ตำบลเกษม 
   อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธาน
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 ซุ้มพระเรือนปราสาท หรือเรียกอีกอย่างว่า 

ซุ้มเรือนแก้ว ในศัพทานุกรมโบราณคดี(2550:175) 

อธิบายว่า ในงานออกแบบเชิงสัญลักษณ์แทนเรือนที่

ประทับของพระพุทธเจ้าให้ใช้คำว่า ซุ้มเรือนแก้ว  

มีที่มาจาก รัตนฆระ ที่ประทับของพระพุทธเจ้า  

ซึ่งพระอินทร์เนรมิตถวายในสัปดาห์ที่ 4 หลังการ

ตรัสรู้ ลักษณะของซุ้มเรือนแก้วมักนิยมสร้างด้วยไม้

หลังคาทรงมณฑป และมีลักษณะเป็นเรือนปราสาท

ตามความเช่ือเรื่องเขาพระสุเมรุของศาสนาฮินดู  

ทำให้นิยมเรียกว่า ซุ้มพระเรือนปราสาท อีกช่ือหน่ึง 

ซุ้มพระที่สำรวจพบในแถบลุ่มน้ำโขงโดยส่วนใหญ่  

เน้นที่ความสูงสง่า บริเวณฐานเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม

จัตุรัส และมักปรับขนาดตามขนาดพระพุทธรูป 

มีความเหมาะสมและพอเหมาะพอดี ดังนั้น ซุ้มใน

ลักษณะนี้จึงมักพิจารณาจากขนาดของพระพุทธรูป

เป็นสำคัญ พระพุทธรูปที่นำมาประดิษฐานไว้มักเป็น

พระพุทธรูปองค์สำคัญ บางวัดจะใช้ซุ้ม เฉพาะ

เทศกาลสำคัญ เช่น การสรงน้ำพระในประเพณี 

วันสงการณ์โดยใช้ร่วมกับโฮงฮด เช่น วัดศรีอุบล-

รัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จะนำ

พระแก้วบุษราคัม พระคู่บ้านคู่เมืองมาประดิษฐาน

ภายในซุ้มและแห่ ให้ประชาชนได้ช่ืนชมและสักการะ

ก่อนท่ีจะนำมาประกอบพิธีสรงน้ำพระ สำหรับซุ้มพระ 

ที่พบมีมากมายหลายแห่ง ซึ่งมีตัวอย่างดังนี้

1

2 3

ตัวอย่าง ซุ้มพระเรือนปราสาท

1) วัดโนนศิลา ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
2-3) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

1)	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	จังหวัดอุบลราชธานี
2)	วดัคมัภรีาวาส	อ�าเภอตระการพชืผล	จงัหวดัอบุลราชธานี
3)	วัดศรีคุณเมือง	อ�าเภอเชียงคาน	จังหวัดเลย
4)	วัดพนานิวาส	บ้านหนองเอาะ	ต�าบลเกษม
			อ�าเภอตระการพืชผล	จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพที่ 2.17 ตัวอย่าง ซุ้มพระที่แกะสลักจากไม้ท่อนเดียว 
ที่มา :	ศักดิ์ชาย	สิกขา,	2552.
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 ซุ้มพระเรือนปราสาท หรือเรียกอีกอย่างว่า 

ซุ้มเรือนแก้ว ในศัพทานุกรมโบราณคดี(2550:175) 

อธิบายว่า ในงานออกแบบเชิงสัญลักษณ์แทนเรือนที่

ประทับของพระพุทธเจ้าให้ใช้คำว่า ซุ้มเรือนแก้ว  

มีที่มาจาก รัตนฆระ ที่ประทับของพระพุทธเจ้า  

ซึ่งพระอินทร์เนรมิตถวายในสัปดาห์ที่ 4 หลังการ

ตรัสรู้ ลักษณะของซุ้มเรือนแก้วมักนิยมสร้างด้วยไม้

หลังคาทรงมณฑป และมีลักษณะเป็นเรือนปราสาท

ตามความเชื่อเรื่องเขาพระสุเมรุของศาสนาฮินดู  

ทำให้นิยมเรียกว่า ซุ้มพระเรือนปราสาท อีกช่ือหน่ึง 

ซุ้มพระที่สำรวจพบในแถบลุ่มน้ำโขงโดยส่วนใหญ่  

เน้นที่ความสูงสง่า บริเวณฐานเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม

จัตุรัส และมักปรับขนาดตามขนาดพระพุทธรูป 

มีความเหมาะสมและพอเหมาะพอดี ดังนั้น ซุ้มใน

ลักษณะนี้จึงมักพิจารณาจากขนาดของพระพุทธรูป

เป็นสำคัญ พระพุทธรูปที่นำมาประดิษฐานไว้มักเป็น

พระพุทธรูปองค์สำคัญ บางวัดจะใช้ซุ้มเฉพาะ

เทศกาลสำคัญ เช่น การสรงน้ำพระในประเพณี 

วันสงการณ์โดยใช้ร่วมกับโฮงฮด เช่น วัดศรีอุบล-

รัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จะนำ

พระแก้วบุษราคัม พระคู่บ้านคู่เมืองมาประดิษฐาน

ภายในซุ้มและแห่ ให้ประชาชนได้ชื่นชมและสักการะ

ก่อนท่ีจะนำมาประกอบพิธีสรงน้ำพระ สำหรับซุ้มพระ 

ที่พบมีมากมายหลายแห่ง ซึ่งมีตัวอย่างดังนี้

1

2 3

ตัวอย่าง ซุ้มพระเรือนปราสาท

1) วัดโนนศิลา ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
2-3) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันสงกรานต์โดยใช้ร่วมกับโฮงฮด	เช่น	วัดศรีอุบล-

1)	วดัโนนศลิา	ต�าบลโคกก่ง	อ�าเภอชานมุาน	จงัหวดัอ�านาจเจรญิ
2-3)	วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธาน	ีจังหวัดอุบลราชธานี

ภาพที่ 2.18 ตัวอย่าง ซุ้มพระเรือนปราสาท
ที่มา :	ศักดิ์ชาย	สิกขา,	2552.
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	 จากการศึกษาซุ้มโขง/ซุ้มพระ ในแถบลุ่ม

แม่น้ำโขง พบว่า ลักษณะงานด้านรูปแบบ รูปทรง 

และลวดลายในการตกแต่งตลอดจนมีความเชื่อและวิธี

การใช้งานที่ไม่แตกต่างกัน รูปทรงซุ้มพระในแบบไม้

ท่อนเดียว  สวนใหญ่ที่พบเป็นงานที่ชาวบ้านสร้าง

ด้วยความศรัทรา  แกะสลักในรูปแบบที่เรียบง่ายไม่

ซับซ้อน ส่วนซุ้มเรือนปราสาทเป็นงานที่มีความวิจิตร

ต้องอาศัยช่างที่มีฝีมือ นิยมตกแต่งด้วยวัสดุต่าง ๆ

เสริมรวมทั้งมีการติดผ้าม่านโดยรอบเพื่อสร้างความ

สวยงาม

 ราวเทียน

	 เป็นที่ตั้งเทียนจุดบูชาพระพุทธรูปแบบล้านนา

ที่เรียกว่า สัตภัณฑ์ ซึ่งคำว่า สัตตะ(มีความหมายถึง

เลข 7) เป็นการวางตำแหน่งเทียน 7 ตำแหน่ง 

บนราวเทียน เ มื่อก่อนมักอยู่ในสิม หรือวิหาร 

หน้าพระพุทธรูป ปัจจุบันพิธีทำบุญมักทำในหอแจก

จึงมีราวเทียนที่นี่ด้วย

	 ราวเทียนในแถบลุ่มแม่น้ำโขงที่พบ มีทั้งแบบ

ที่ทำจากโลหะ และทำจากไม้ไม่เพียงแต่มีการวาง

เทียนเจ็ดตำแหน่งแต่มีท้ังสามตำแหน่งและอื่นๆ  

มีส่วนฐานสำหรับตั้งพื้น ถัดขึ้นมาเป็นส่วนกลางซึ่ง 

เป็นส่วนที่แสดงฝีมือการแกะสลัก บางแห่งทำเป็น 

ลายนาคผสมลายมาตรฐานอื่นๆ เช่น ลายกนก  

ลายดอกประจำยาม ส่วนตอนบนนั้นเป็นท่ีปักเทียน  

สำหรับราว เ ทียนงานไ ม้แกะสลัก ท่ีพบในแถบ 

ลุ่มแม่น้ำโขงฝั่งไทย มีตัวอย่างดังภาพแสดง

2

ตัวอย่าง ราวเทียนท่ีพบในเขตพ้ืนท่ีแถบลุ่มแม่น้ำโขงของไทย

1) ราวเทียนภายในสิม วัดศรีตัสสาราม 
   อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
2) ราวเทียนเสาเดี่ยวรูปทรงคล้ายโฮงฮด 
   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี

1

	 การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับราวเทียนที่ผลิตจาก

ไม้ในแถบลุ่มแม่น้ำโขงในฝั่งไทย พบว่า มีจำนวน

น้อยมาก มีการสร้างสรรค์งานที่แตกต่างกัน งานใน

ลักษณะน้ีมักเป็นงานช่างที่มีฝีมือ สันนิษฐานว่าอาจ

เกิดจาก 2 กรณี คือ ความต้องการของผู้ศรัทธา 

และความต้องการของเจ้าอาวาส รูปแบบของราว

เทียนจึงถูกสร้างตามคติความเชื่อ เช่น การนำ 

รูปทรงของนาคมาเป็นส่วนประกอบสำคัญ และ

ผนวกกับการคิดสร้างสรรค์เพิ่มเติม ทำให้รูปแบบ

ของราวเทียนที่พบไม่ได้มีความเหมือนทางด้าน 

รายละเอียด แต่มีความคล้ายคลึงทางด้านโครงสร้าง

ส ่ วนใหญ ่ที่ พบ เป ็นงานที่ ชาวบ ้ านสร ้ างด ้ วย 

ความศรัทธา	 แกะสลักในรูปแบบที่ เรียบง่ายไม่

ที่ท�าจากโลหะ	และท�าจากไม้	ราวเทียนไม่เพียงแต่มี 

การวางเทยีนเจด็ต�าแหน่ง	แต่มทีัง้สามต�าแหน่งและอืน่ๆ

ทีเ่รยีกว่า	สตัภณัฑ์	ซึง่ค�าว่า	สตัตะ	(มคีวามหมายถงึ

1)	ราวเทียนภายในสิม	วัดศรีตัสสาราม
อ�าเภอตระการพืชผล	จังหวัดอุบลราชธานี
2)	ราวเทียนเสาเดี่ยวรูปทรงคล้ายโฮงฮด
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพที่ 2.19 ตัวอย่าง ราวเทียนที่พบในเขตพื้นที่
แถบลุ่มแม่น�้าโขงของไทย
ที่มา :	ศักดิ์ชาย	สิกขา,	2552.
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 ตู้พระธรรม และหีบพระธรรม

	 มี ท้ังลักษณะเป็นตู้ และหีบทรงสี่ เหลี่ ยม  

ใช้เก็บคัมภีร์ใบลาน สมุดข่อย ตำราต่างๆ ลักษณะ 

ส่วนฐานมักเป็นขาส่ีเหล่ียม ขอบฐานมักแกะลายต่างๆ 

ส่วนบานประตูมีทั้งแกะสลัก และเขียนลายรดน้ำ 

ปิดทองรวมทั้งฝาด้านข้างด้วย ทั้งตู้พระธรรม และ 

หีบพระธรรมพบอยู่หลายแห่ง ดังภาพแสดง

ตู้พระธรรม และหีบพระธรรม จากวัดและหน่วยงานต่างๆ 
ในเขตพ้ืนท่ีแถบลุ่มแม่น้ำโขงของไทย

1-2) วัดศรีจันทร์ บ้านนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
3) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธาน ีจังหวัดอุบลราชธานี
4) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี
5) วัดมหาธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
6) วัดศรีตัสสาราม บ้านตากแดด อำเภอตระการพืชผล  
   จังหวัดอุบลราชธานี
7) วัดทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

1 2

3 4

5

7

6

1-2)	วัดศรีจันทร์	บ้านนาอ้อ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเลย
3)	วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี	จังหวัดอุบลราชธานี
4)	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	จังหวัดอุบลราชธานี
5)	วัดมหาธาตุ	อ�าเภอเชียงคาน	จังหวัดเลย
6)	วัดศรีตัสสาราม	บ้านตากแดด	อ�าเภอตระการพืชผล
			จังหวัดอุบลราชธานี
7)	วัดทุ่งศรีเมือง	จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพที่ 2.20 ตู้พระธรรม และหีบพระธรรม จากวัด  
และหน่วยงานต่างๆ ในเขตพื้นที่แถบลุ่มแม่น�้าโขงของไทย
ที่มา :	ศักดิ์ชาย	สิกขา,	2552.
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	 จากการศึกษางานไม้แกะสลักจากตู้พระธรรม

และหีบพระธรรมในแถบ ลุ่มแม่น้ ำ โขง พบว่ า  

มีการนำงานไม้แกะสลักมาใช้ในหลายส่วน ตู้พระ

ธรรมเป็นตู้ทรงสี่เหล่ียมมีบานประตูเปิด 2 ข้าง 

ขนาด ไ ม่ ใหญ่ โ ตมากนั ก ใ ช้ เ ก็ บคั มภี ร์ ใ บลาน  

สมุดข่อยต่างๆ มีขาตั้งสี่ขา งานไม้แกะสลักถูกนำมา

ใช้เป็นงานตกแต่งตั้งแต่บริเวณขาตู้ ขอบสี่ด้าน  

มือจับและขอบคิ้วด้านบน มีการสร้างสรรค์ลายท่ี

สวยงาม ส่วนหีบพระธรรมที่ส่วนใหญ่เป็นงานลงรัก

ปิดทอง มักนิยมใช้งานแกะสลักตกแต่งส่วนฐานเป็น

ขารองรับ เป็นงานที่แยกส่วนจากตัวหีบที่มีฝาปิดเปิด

ด้านบน ในภาพรวมที่ศึกษาพบว่า ไม่มีความแตก

ต่างทางด้านรูปแบบและลวดลาย ลวดลายที่พบ

ประกอบด้วย ลายกระจัง ลายดอกประจำยาม  

ลายบัวหงาย ส่วนประตูมักเขียนเป็นภาพเทพทวารบาล 

ลายกนกเครือเถา ฝีมือช่างที่ทำตู้พระธรรมและ 

หีบพระธรรมถือว่าเป็นงานฝีมือขั้นสูง

 โฮงฮด

	 ใ ช้ ส ำห รับรดห รือสรง น้ ำพร ะ พุทธ รูป 

พระสงฆ์ เจ้านาย หรือผู้ใหญ่ที่ผู้คนเคารพนับถือ 

มีลักษณะคล้ายเรือจำลองขนาดเล็กยาว ส่วนหัว 

นิยมทำเป็นรูปเศียรนาค ส่วนท้องค่อนไปทางหัว 

ซึง่เจาะรูใหน้้ำไหลลงสูด่า้นลา่ง ใชใ้นงานประเพณอียา่ง 

หนึ่งเรียกว่า ประเพณีฮดสรง

	 การใช้โฮงฮดเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพล

มาจากอาณาจักรล้านช้างที่ เคยปกครองดินแดน 

ในแถบนี้ คุณพ่อบำเพ็ญ ณ อุบล ปราชญ์เมืองอุบล  

เล่าให้ฟังว่า การใช้โฮงฮดเป็นวิธีการปฏิบัติท่ีสืบต่อกันมา

ในแถบภาคอีสาน เป็นวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลมา

จากอาณาจักรล้านช้างที่เคยปกครองดินแดนแถบนี้

ในอดีต โฮงฮด นิยมใช้ในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปคู่

บ้านคู่เมือง และสรงน้ำพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ ในอดีต

ชาวบ้านจะนำผ้าขาวมาล้อมพระสงฆ์ที่ชาวบ้านเลื่อม

ใสศรัทธาในวันสงกรานต์ โดยให้ผ้าที่สูงพอสำหรับ

ปิดบังพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ด้านใน จากนั้นจัดวางโฮงฮด

ให้พอดีหันด้านหัวมาที่พระสงฆ์ให้อยู่ระดับที่พอดี  

ซึ่งปกติขาตั้งโฮงฮดจะต่างระดับอยู่แล้ว โดยส่วนหัว

จะอยู่ระดับที่ต่ำกว่าเพื่อให้น้ำที่รดไหลลงมาที่ส่วนหัว 

ด้านล่างซึ่งจะเจาะให้น้ำไหลลง พระสงฆ์ก็จะนั่งรอ

รับน้ำที่ญาติโยมมารดหรือสรง ถือเป็นวัฒนธรรมที่

ดีและเหมาะสม ไม่เหมือนในปัจจุบันที่สรงน้ำพระ

โดยตรง ท้ังหญิงท้ังชายดูไม่งามตา สำหรับประเทศไทย

วัฒนธรรมนี้มีเฉพาะแถบภาคอีสานโดยเฉพาะแถบ 

ลุ่มแม่น้ำโขง บางแห่งมีการเรียกขานอุปกรณ์นี้ว่า 

ฮางฮด คณุพ่อบำเพ็ญ ณ อบุล แนะนำวา่ ควรใชค้ำวา่ 

โฮงฮด เพียงอย่างเดียวน่าจะเหมาะสมกว่าไม่ควร 

เรียกว่า ฮางฮด หรือโฮงหด เพราะคำว่า ฮาง  

อาจถูกเรียกด้วยลักษณะของรูปร่างที่เป็นราง หรือ

ฮางในภาษาอีสานทำให้นึกถึงฮางสำหรับให้อาหาร

หมู พระครูเกษมธรรมมานุวัตร เจ้าคณะตำบลเกษม 

อำ เภอตระการ พืชผล จั งห วัด อุบลราชธา นี  

ไดอ้ธบิายเพ่ิมเตมิวา่ คำวา่ โฮง ถอืวา่เปน็คำทีถ่กูเรยีก

ใหส้งูขึน้เปน็การยกระดบัภาษาใหม้คีวามเหมาะสมกบั 

การใช้งาน นอกจากคำว่า โฮง จะมีการนำมาใช้ใน

การเรียกโฮงฮด ยังใช้เรียก โฮงกระบอง ที่ใช้ 

จุดขี้ไต้ให้แสงสว่างในยามค่ำคืน ซึ่งโดยสรุปแล้ว 

คำเรียกขานใดก็ล้วนเกิดจากมนุษย์เป็นผู้กำหนดท้ังส้ิน 

โฮงฮด	เป็นสิง่ของส�าคญัทีใ่ช้ในพธิสีรงน�า้พระพทุธรปู

คู่บ้านคู่เมือง	และสรงน�้าพระสงฆ์ช้ันผู้ใหญ่	ในอดีต 

ชาวบ้านจะน�าผ้าขาวมาล้อมพระสงฆ์ทีช่าวบ้านเล่ือมใส

ศรัทธาในวันสงกรานต์	 โดยให้ผ ้าสูงพอส�าหรับ
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	 จากการศึกษางานไม้แกะสลักจากตู้พระธรรม

และหีบพระธรรมในแถบลุ่ มแม่ น้ำ โขง พบว่ า  

มีการนำงานไม้แกะสลักมาใช้ในหลายส่วน ตู้พระ

ธรรมเป็นตู้ทรงสี่เหลี่ยมมีบานประตูเปิด 2 ข้าง 

ขนาด ไม่ ใ หญ่ โ ตมากนั ก ใ ช้ เ ก็ บคั มภี ร์ ใ บลาน  

สมุดข่อยต่างๆ มีขาตั้งสี่ขา งานไม้แกะสลักถูกนำมา

ใช้เป็นงานตกแต่งตั้งแต่บริเวณขาตู้ ขอบสี่ด้าน  

มือจับและขอบคิ้วด้านบน มีการสร้างสรรค์ลายท่ี

สวยงาม ส่วนหีบพระธรรมที่ส่วนใหญ่เป็นงานลงรัก

ปิดทอง มักนิยมใช้งานแกะสลักตกแต่งส่วนฐานเป็น

ขารองรับ เป็นงานที่แยกส่วนจากตัวหีบที่มีฝาปิดเปิด

ด้านบน ในภาพรวมที่ศึกษาพบว่า ไม่มีความแตก

ต่างทางด้านรูปแบบและลวดลาย ลวดลายที่พบ

ประกอบด้วย ลายกระจัง ลายดอกประจำยาม  

ลายบัวหงาย ส่วนประตูมักเขียนเป็นภาพเทพทวารบาล 

ลายกนกเครือเถา ฝีมือช่างที่ทำตู้พระธรรมและ 

หีบพระธรรมถือว่าเป็นงานฝีมือขั้นสูง

 โฮงฮด

	 ใ ช้ ส ำห รับรดห รือสรง น้ ำพร ะ พุทธ รูป 

พระสงฆ์ เจ้านาย หรือผู้ใหญ่ที่ผู้คนเคารพนับถือ 

มีลักษณะคล้ายเรือจำลองขนาดเล็กยาว ส่วนหัว 

นิยมทำเป็นรูปเศียรนาค ส่วนท้องค่อนไปทางหัว 

ซึง่เจาะรใูหน้ำ้ไหลลงสูด่า้นลา่ง ใชใ้นงานประเพณอียา่ง 

หนึ่งเรียกว่า ประเพณีฮดสรง

	 การใช้โฮงฮดเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพล

มาจากอาณาจักรล้านช้างที่ เคยปกครองดินแดน 

ในแถบนี้ คุณพ่อบำเพ็ญ ณ อุบล ปราชญ์เมืองอุบล  

เล่าให้ฟังว่า การใช้โฮงฮดเป็นวิธีการปฏิบัติท่ีสืบต่อกันมา

ในแถบภาคอีสาน เป็นวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลมา

จากอาณาจักรล้านช้างที่เคยปกครองดินแดนแถบนี้

ในอดีต โฮงฮด นิยมใช้ในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปคู่

บ้านคู่เมือง และสรงน้ำพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ ในอดีต

ชาวบ้านจะนำผ้าขาวมาล้อมพระสงฆ์ที่ชาวบ้านเลื่อม

ใสศรัทธาในวันสงกรานต์ โดยให้ผ้าที่สูงพอสำหรับ

ปิดบังพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ด้านใน จากน้ันจัดวางโฮงฮด

ให้พอดีหันด้านหัวมาท่ีพระสงฆ์ให้อยู่ระดับที่พอดี  

ซึ่งปกติขาตั้งโฮงฮดจะต่างระดับอยู่แล้ว โดยส่วนหัว

จะอยู่ระดับที่ต่ำกว่าเพื่อให้น้ำที่รดไหลลงมาที่ส่วนหัว 

ด้านล่างซึ่งจะเจาะให้น้ำไหลลง พระสงฆ์ก็จะนั่งรอ

รับน้ำที่ญาติโยมมารดหรือสรง ถือเป็นวัฒนธรรมที่

ดีและเหมาะสม ไม่เหมือนในปัจจุบันที่สรงน้ำพระ

โดยตรง ท้ังหญิงท้ังชายดูไม่งามตา สำหรับประเทศไทย

วัฒนธรรมนี้มีเฉพาะแถบภาคอีสานโดยเฉพาะแถบ 

ลุ่มแม่น้ำโขง บางแห่งมีการเรียกขานอุปกรณ์นี้ว่า 

ฮางฮด คณุพอ่บำเพญ็ ณ อบุล แนะนำวา่ ควรใชค้ำวา่ 

โฮงฮด เพียงอย่างเดียวน่าจะเหมาะสมกว่าไม่ควร 

เรียกว่า ฮางฮด หรือโฮงหด เพราะคำว่า ฮาง  

อาจถูกเรียกด้วยลักษณะของรูปร่างท่ีเป็นราง หรือ

ฮางในภาษาอีสานทำให้นึกถึงฮางสำหรับให้อาหาร

หมู พระครูเกษมธรรมมานุวัตร เจ้าคณะตำบลเกษม 

อำ เภอตระการ พืชผล จั งห วัด อุบลราชธา นี  

ไดอ้ธบิายเพิม่เตมิวา่ คำวา่ โฮง ถอืวา่เปน็คำท่ีถูกเรยีก

ใหส้งูขึน้เปน็การยกระดบัภาษาใหม้คีวามเหมาะสมกบั 

การใช้งาน นอกจากคำว่า โฮง จะมีการนำมาใช้ใน

การเรียกโฮงฮด ยังใช้เรียก โฮงกระบอง ที่ใช้ 

จุดขี้ไต้ให้แสงสว่างในยามค่ำคืน ซึ่งโดยสรุปแล้ว 

คำเรียกขานใดก็ล้วนเกิดจากมนุษย์เป็นผู้กำหนดท้ังส้ิน 
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ของสิ่งเดียวกันอาจผันแปรความหมายตามการใช้

งานและความเชื่อเฉพาะถิ่น

	 นอกจากนั้น แน่งน้อย ปัญจพรรค์และ

สมชาย ณ นครพนม(2536:16) ยังเขียนไว้ใน

หนังสือ วิญญาณไม้แกะสลักอีสาน ถึงวิธีการใช้ 

โฮงฮดว่า พิธีฮดสรงนี้เป็นพิธีท่ีมีเคร่ืองใช้ประกอบ

พิธีหลายอย่าง โดยท่ัวไปจะนำโฮงฮดไปต้ังไว้กลางแจ้ง 

ปลูกศาลเพียงตาไว้สองข้างสำหรับตั้ งบายศรี  

ปลูกต้นกล้วยบริ เวณโรงพิธีและยังมีอย่างอื่นๆ  

อีกหลายอย่าง เมื่อพระสงฆ์ผู้ที่จะเข้าพิธีนั่งลงที่ใต้

รางหรือ โฮงตรงคอนาค ท่ี มี รูน้ ำ ไหลออกแล้ ว  

พระสงฆ์หรือผู้อาวุโสของหมู่บ้าน และชาวบ้านจะ 

เทน้ำหอมลงที่โฮง ฝูงชนที่เข้าไปรดน้ำไม่ถึงก็จะเกาะ

ชายผ้าแทน ถือว่าบุญได้ผ่านมาถึงตนด้วย

	 ลักษณะของโฮงฮดในเขตพ้ืนท่ีแถบลุ่มแม่น้ำโขง 

มีหลายรูปแบบ ซึ่งเกิดจากความชำนาญของช่าง 

แต่ละบุคคล ความแตกต่างหรือความประณีตในฝีมือ 

สังเกตได้จากหัวนาค บางแห่งแกะด้วยความวิจิตร 

สวยงาม มีการลงคำ หรือใช้สีที่สวยงาม ส่วนใหญ่ 

โทนสี ท่ีให้ คือ สีแดง น้ำตาล เขียว และทอง  

แต่อาจมีการใช้สีเหลือง สีฟ้า เสริมบ้างในบางแห่ง  

รปูลกัษณข์องหวันาคบางแหง่พล้ิวสวยออ่นชอ้ยดคูลา้ย

กำลงัทะยานขึน้สู่ท้องฟา้ บางแหง่ทำเปน็นาคสามเศยีร 

บางแห่งเรียบง่ายแต่ดูน่าเกรงขาม ถือว่าเป็นความชำนาญ 

ของช่างที่มีหลากหลายรูปแบบ หากเป็นงานฝีมือ 

ชาวบ้านจะดูเรียบง่าย ไม่ว่าส่วนหัวนาคจะมีลักษณะ 

อย่างไร นาคในแถบลุ่มแม่น้ำโขงมักจะมีปีกบริเวณ 

ช่วงคอแต่พองาม ซึ่งเป็นลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ 

ท้ังฝ่ังไทยและสปป.ลาว และในบางแห่งนิยมทำเป็น 

นาคต่อตัว ซึ่งเกิดจากตำนานความเชื่อในทาง 

พุทธศาสนา จากหนังสือสถาปัตยกรรมล้านนา : 

อีสานเบิ่งล้านนา (ธาดา สุทธิธรรม และธนสิทธิ์ 

จั นท ะ รี ม ,  2539 :78 )  ก ล่ า วถึ ง ก า รต่ อ ตั ว 

ของนาคที่คนแถบลุ่มแม่น้ำโขงนิยมนำมาใช้เป็น 

รูปแบบในการสร้างบันไดในศาสนาคาร(โดยทั่วไป

เรียกว่า บันไดนาค) และส่วนอื่นๆ ในพระพุทธ

ศาสนาว่า นาคเป็นสัตว์ท่ีให้การปกป้องและช่วยเหลือ

พระพุทธเจ้าในกาลต่างๆ ในกาลหน่ึงนาคได้แผ่พังพาน

ต่อกันเป็นสะพานข้ามแม่น้ำคงคาให้พระพุทธองค์

เสด็จข้ามรวมทั้งเหล่าสาวกให้เดินข้าม ดังนั้นการนำ

ลักษณะของนาคต่อตัวมาใช้จึงมีความหมายเช่น

เดียวกันกับสะพานที่แสดงถึงการเชื่อมโยงและความ

ศรัทธาในการกระทำ หรือกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพุทธศาสนา 

รูปแบบของนาคต่อตัวนอกจากจะถูกนำมาสร้างเป็น

บันไดนาค ยังมีการสร้างสรรค์งานศิลปะบนโฮงฮด

อีกมากมาย วิโรฒ ศรีสุโร (2540ข:14) เคยกล่าว

ไว้ว่า ในกลุ่มชนสายวัฒนธรรมไต-ลาว ตลอดฝ่ังซ้าย

และฝั่งขวาของแม่น้ำโขงมีการสร้างฮางฮดหรือ 

โฮงฮด เอาไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม มีการแกะสลัก

ลวดลายอย่างประณีตสวยงามมีการออกแบบให้วิจิตร

พิสดารแข่งขันกันอย่างตั้งใจ โดยเฉพาะโฮงฮดของ

หลวงพระบางนับเป็นศิลปกรรมสุดยอดท่ีหาดูไม่ง่ายนัก 

ช่างพยายามใช้ความยาวของรางไม้แทนสัญลักษณ์ 

ลำตัวของพญานาค หรือตัวเงือก บ้างก็แทนลำตัว

ของเหราคาบนาคอีกต่อหนึ่ง ประดับตกแต่งด้วย 

ลายรดน้ำอย่างสุดฝีมือ ในการเก็บรวมรวมข้อมูล 

ในครั้งนี้พบโฮงฮดที่น่าสนใจ และสวยงาม ดังนี้

สมชาย	ณ	นครพนม	 (2536:16)	ยังเขียนไว้ใน

เสดจ็ข้าม	รวมทัง้เหล่าสาวกให้เดนิข้าม	ดงันัน้การน�า

จั น ท ะ รี , 	 2539 : 78 ) 	 ก ล ่ า ว ถึ ง ก า รต ่ อ ตั ว

ของนาคที่คนแถบลุ่มแม่น�้าโขงนิยมน�ามาใช้เป็น

รูปแบบในการสร้างบันไดในศาสนาคาร	 (โดยทั่วไป
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ตัวอย่าง โฮงฮด จากวัดและหน่วยงานต่างๆ 
ในเขตพ้ืนท่ีแถบลุ่มแม่น้ำโขงของไทย

1) วัดศรีคุณเมือง บ้านเชียงคาน จังหวัดเลย
2) วัดศรีสะอาด บ้านห้วยซวก จังหวัดเลย
3) บบที่ 1 วัดไตรภูมิ อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
4) แบบที ่2 วัดไตรภูมิ อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
5) วัดโพธิ์ไชย หมู่ 1 อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
6) วัดกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
7) วัดไตรภูมิ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
8) วัดทุ่งศรีวิไล อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
9) วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ อำเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี
10) วัดสิงหาษ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
11) วิทยาลัยอาชีวะศึกษาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
12) วัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
13) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี
14) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี

9

10

11

12

13

14

1)	วดัศรคีณุเมอืง	บ้านเชยีงคาน	จงัหวดัเลย
2)	วดัศรสีะอาด	บ้านห้วยซวก	จงัหวดัเลย
3)	บบที	่1	วดัไตรภมู	ิอ�าเภอท่าอเุทน	จงัหวดันครพนม
4)	แบบที	่2	วดัไตรภมู	ิอ�าเภอท่าอเุทน	จงัหวดันครพนม
5)	วดัโพธิไ์ชย	หมู	่1	อ�าเภอท่าอเุทน	จงัหวดันครพนม
6)	วดักลาง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดันครพนม
7)	วดัไตรภมู	ิอ�าเภอหนองสงู	จงัหวดัมกุดาหาร
8)	วดัทุง่ศรวีไิล	อ�าเภอเขือ่งใน	จงัหวดัอบุลราชธานี
9)	วดัศรนีวลแสงสว่างอารมณ์	อ�าเภอเขือ่งใน	จงัหวดัอบุลราชธานี
10)	วดัสงิหาษ	อ�าเภอตระการพชืผล	จงัหวดัอบุลราชธานี
11)	วทิยาลยัอาชวีศกึษาอบุลราชธาน	ีจงัหวดัอบุลราชธานี
12)	วดัศรอีบุลรตันาราม	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัอบุลราชธานี
13)	พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต	ิจงัหวดัอบุลราชธานี
14)	พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต	ิจงัหวดัอบุลราชธาน	ี

ภาพที่ 2.21 ตวัอย่าง โฮงฮด จากวดั 
และหน่วยงานต่างๆ ในเขตพืน้ทีแ่ถบลุม่แม่น�า้โขงของไทย
ที่มา :	ศักดิ์ชาย	สิกขา,	2552.



42

	 จากการศึกษาข้อมูลโฮงฮดจากแหล่งข้อมูล

ต่างๆในเขตพื้นท่ีแถบลุ่มแม่น้ำโขง มีโฮงฮดที่พบใน

แหล่งข้อมูลต่างๆรวม 42 ชิ้น ซึ่งคาดว่ายังมี 

อีกหลายชิ้นในวัดและพิพิธภัณฑ์ต่างๆ เนื่องจาก 

โฮงฮดเป็นงานพุทธศิ ลป์ที่ ใ ช้ ในบาง เทศกาล  

โดยเฉพาะประเพณีฮดสรงในเดือน 5 ทำให้การจัด

เก็บข้อมูลเป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะช่วงที่มี

การนำมาใช้งานเป็นช่วงเวลาท่ีส้ันไม่อาจตามเก็บ

ข้อมูลตลอดลำน้ำโขงได้ในเดือนเดียว ดังนั้นจึงใช้วิธี

การสอบถามจากทางวัด และสอบถามจากแหล่ง

ข้อมูลต่างๆ เนื่องจากในปัจจุบัน โฮงฮดไม่ได้มีใน

ทุกวัด หลายวัดจัดเก็บไว้เป็นอย่างดีจนไม่มีใครรู้

นอกจากผู้ดูแล บางวัดจัดเก็บตามใต้ถุนศาลาไม่ได้

ดูแลเท่าที่ควร บางวัดจัดเก็บอย่างถูกวิธีใช้ผ้าขาวห่อ 

มี สารกันมอดแมลงป้ องกัน แขวนไว้ ใน ท่ี สู ง  

ถอดส่วนหัวท้ายที่ถอดประกอบได้แยกเก็บไว้อย่างดี 

ซึ่งจะช่วยให้มีอายุในการใช้งานที่ยาวนาน แต่ก็มีบาง

วัดที่สำรวจพบโดยบังเอิญ มีการนำโฮงฮดเก่าท่ี

สวยงามแต่อยู่ในสภาพที่ชำรุดมาผ่าเป็นฝืนก่อไฟเป็น

ที่น่าเสียดายมาก ทั้งนี้อาจเกิดจากความไม่เข้าใจใน

งานอนุรั กษ์ สำหรับรูปแบบของโฮงฮดที่ พบ  

อาจจำแนกไดเ้ป็น 4 ลกัษณะคอื โฮงฮดแบบนาคตวัเดยีว 

โฮงฮดนาคแบบต่อตัว โฮงฮดแบบเหราคายนาค 

และโฮงฮดแบบใช้รูปสัตว์อื่นๆ เช่น ช้าง เป็นต้น 

รูปแบบที่ถูกนำมาใช้มากที่สุดคือ นาค ที่มีทั้ ง 

แบบเศียรเดียว และสามเศียรนิยมใช้เป็นนาคอ้าปาก

และมีปีกแสดงถึงความองอาจสง่างาม ส่วนของช่วง

กลางมีท้ังแบบตกแต่งด้วยนกหงส์ นกหัสดี สำหรับ

ส่วนหางเน้นความอ่อนช้อยที่รับกับส่วนหัวและลำตัว 

บางแห่งทำเป็นหางเชิดขึ้น บางแห่งวกงอเข้าหาตัว 

ส่วนที่น่าสนใจอีกจุด คือ บริเวณหน้าอกของนาคที่มี

การสร้างสรรค์ด้วยลายต่างๆ ถือเป็นเครื่องประดับ 

ตกแต่งอีกอย่าง สำหรับความยาวที่ใช้โดยทั่วไป 

ประมาณความยาวตลอดทั้งตัวประมาณ 3 เมตร  

นิยมจัดวางโฮงฮดบนฐานต่างระดับที่เน้นให้ส่วนหัว 

เอียงลาดต่ำเพ่ือให้น้ำที่สรงไหลได้สะดวก เมื่อเปรียบ 

เทียบความเหมือนในภาพรวมน้ันพบว่า โฮงฮด 

ในสองฝ่ังโขงไม่แตกต่างท้ังด้านความเช่ือ การใช้งาน 

และรูปแบบการสร้างสรรค์งานแม้ว่าโฮงฮดจะถูก

สร้างโดยช่างที่มีฝีมือและความสามารถแต่งต่างกัน 

ถือว่าเป็นความหลากหลายในงานช่างทั้งช่างพื้นบ้าน 

ช่างที่เป็นชาวบ้านโดยแท้ และช่างชั้นสูง

 กากะเยีย/ขากะเยีย และขาเขีย

 กากะเยีย เป็นช้ันวางคัมภีร์ใบลาน ทำเป็นช้ันๆ 

คล้ายบันได ภาคเหนือเรียกว่า ชั้นแก้ว ภาคอีสาน 

เรียกว่า กากะเยีย/ขากะเยีย หรือขาสะเงีย สำหรับ

ในภาคอีสานอาจมีการเรียกแตกต่างไปบ้างตาม

ภาษาถิ่น ถือเป็นส่ิงของที่พุทธศาสนิกชนสร้างขึ้น

เพ่ือใช้เป็นชั้นวางสำหรับวางคัมภีร์ใบลานในระหว่าง

ที่มีพิธีแสดงพระธรรมเทศนา ในความเชื่อทางพุทธ

ศาสนาคัมภีร์ถือว่าเป็นของสูง อันหมาถึงคำสั่งสอน

ของพระพุทธเจ้า

 ส่วนขาเขีย ในบางแห่งเรียกเหมือนกันว่า 

กากะเยีย ไม่ได้แยกชื่อถือเป็นชั้นวางเช่นเดียวกันเป็น

ที่ ตั้ งคัมภีร์ ใบลานขณะแสดงพระธรรมเทศนา  

ส่วนใหญ่มักทำเป็นลักษณะไขว้พับเก็บได้ นิยมแกะสลัก

ลายที่ขา และส่วนบน คัมภีร์ใบลานเป็นของที่ทำจาก

สวยงามแต่อยู่ในสภาพที่ช�ารุดมาผ่าเป็นฟืนก่อไฟเป็น

เอยีงลาดต�า่	เพือ่ให้น�า้ท่ีสรงไหลได้สะดวก	เมือ่เปรยีบ

ศาสนาคมัภร์ีถอืว่าเป็นของสงู	อนัหมายถงึค�าสัง่สอน

และรูปแบบการสร้างสรรค์งาน	แม้ว่าโฮงฮดจะถูก

สร้างโดยช่างที่มีฝีมือและความสามารถแตกต่างกัน

กลางมีทัง้แบบตกแต่งด้วยนกหงส์	นกหสัดลีงิค์	ส�าหรบั



42

	 จากการศึกษาข้อมูลโฮงฮดจากแหล่งข้อมูล

ต่างๆในเขตพ้ืนที่แถบลุ่มแม่น้ำโขง มีโฮงฮดที่พบใน

แหล่งข้อมูลต่างๆรวม 42 ชิ้น ซึ่งคาดว่ายังมี 

อีกหลายชิ้นในวัดและพิพิธภัณฑ์ต่างๆ เนื่องจาก 

โฮงฮดเป็นงานพุทธศิ ลป์ที่ ใ ช้ ในบาง เทศกาล  

โดยเฉพาะประเพณีฮดสรงในเดือน 5 ทำให้การจัด

เก็บข้อมูลเป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะช่วงที่มี

การนำมาใช้งานเป็นช่วงเวลาที่สั้นไม่อาจตามเก็บ

ข้อมูลตลอดลำน้ำโขงได้ในเดือนเดียว ดังน้ันจึงใช้วิธี

การสอบถามจากทางวัด และสอบถามจากแหล่ง

ข้อมูลต่างๆ เน่ืองจากในปัจจุบัน โฮงฮดไม่ได้มีใน

ทุกวัด หลายวัดจัดเก็บไว้เป็นอย่างดีจนไม่มีใครรู้

นอกจากผู้ดูแล บางวัดจัดเก็บตามใต้ถุนศาลาไม่ได้

ดูแลเท่าที่ควร บางวัดจัดเก็บอย่างถูกวิธีใช้ผ้าขาวห่อ 

มี สารกันมอดแมลง ป้องกัน แขวนไว้ ใน ท่ี สู ง  

ถอดส่วนหัวท้ายที่ถอดประกอบได้แยกเก็บไว้อย่างดี 

ซึ่งจะช่วยให้มีอายุในการใช้งานท่ียาวนาน แต่ก็มีบาง

วัดที่สำรวจพบโดยบังเอิญ มีการนำโฮงฮดเก่าท่ี

สวยงามแต่อยู่ในสภาพที่ชำรุดมาผ่าเป็นฝืนก่อไฟเป็น

ที่น่าเสียดายมาก ทั้งน้ีอาจเกิดจากความไม่เข้าใจใน

งานอนุรั กษ์ สำหรับรูปแบบของโฮงฮดที่ พบ  

อาจจำแนกไดเ้ปน็ 4 ลกัษณะคอื โฮงฮดแบบนาคตวัเดยีว 

โฮงฮดนาคแบบต่อตัว โฮงฮดแบบเหราคายนาค 

และโฮงฮดแบบใช้รูปสัตว์อ่ืนๆ เช่น ช้าง เป็นต้น 

รูปแบบที่ถูกนำมาใช้มากที่สุดคือ นาค ที่มีทั้ ง 

แบบเศียรเดียว และสามเศียรนิยมใช้เป็นนาคอ้าปาก

และมีปีกแสดงถึงความองอาจสง่างาม ส่วนของช่วง

กลางมีทั้งแบบตกแต่งด้วยนกหงส์ นกหัสดี สำหรับ

ส่วนหางเน้นความอ่อนช้อยที่รับกับส่วนหัวและลำตัว 

บางแห่งทำเป็นหางเชิดขึ้น บางแห่งวกงอเข้าหาตัว 

ส่วนที่น่าสนใจอีกจุด คือ บริเวณหน้าอกของนาคที่มี

การสร้างสรรค์ด้วยลายต่างๆ ถือเป็นเครื่องประดับ 

ตกแต่งอีกอย่าง สำหรับความยาวที่ใช้โดยทั่วไป 

ประมาณความยาวตลอดทั้งตัวประมาณ 3 เมตร  

นิยมจัดวางโฮงฮดบนฐานต่างระดับที่เน้นให้ส่วนหัว 

เอียงลาดต่ำเพื่อให้น้ำที่สรงไหลได้สะดวก เมื่อเปรียบ 

เทียบความเหมือนในภาพรวมนั้นพบว่า โฮงฮด 

ในสองฝ่ังโขงไม่แตกต่างท้ังด้านความเช่ือ การใช้งาน 

และรูปแบบการสร้างสรรค์งานแม้ว่าโฮงฮดจะถูก

สร้างโดยช่างที่มีฝีมือและความสามารถแต่งต่างกัน 

ถือว่าเป็นความหลากหลายในงานช่างท้ังช่างพื้นบ้าน 

ช่างที่เป็นชาวบ้านโดยแท้ และช่างชั้นสูง

 กากะเยีย/ขากะเยีย และขาเขีย

 กากะเยีย เป็นช้ันวางคัมภีร์ใบลาน ทำเป็นช้ันๆ 

คล้ายบันได ภาคเหนือเรียกว่า ชั้นแก้ว ภาคอีสาน 

เรียกว่า กากะเยีย/ขากะเยีย หรือขาสะเงีย สำหรับ

ในภาคอีสานอาจมีการเรียกแตกต่างไปบ้างตาม

ภาษาถิ่น ถือเป็นสิ่งของที่พุทธศาสนิกชนสร้างขึ้น

เพ่ือใช้เป็นชั้นวางสำหรับวางคัมภีร์ใบลานในระหว่าง

ที่มีพิธีแสดงพระธรรมเทศนา ในความเชื่อทางพุทธ

ศาสนาคัมภีร์ถือว่าเป็นของสูง อันหมาถึงคำสั่งสอน

ของพระพุทธเจ้า

 ส่วนขาเขีย ในบางแห่งเรียกเหมือนกันว่า 

กากะเยีย ไม่ได้แยกชื่อถือเป็นชั้นวางเช่นเดียวกันเป็น

ที่ตั้ งคัมภี ร์ ใบลานขณะแสดงพระธรรมเทศนา  

ส่วนใหญ่มักทำเป็นลักษณะไขว้พับเก็บได้ นิยมแกะสลัก

ลายที่ขา และส่วนบน คัมภีร์ใบลานเป็นของที่ทำจาก
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วัสดุธรรมชาติ ชำรุดเสียหายได้ง่าย การใช้ต้อง

ระมัดระวัง ดังนั้นขาเขียจึงต้องมีการออกแบบที่พอดี

กับระดับการนั่งอ่าน การเปิดอ่าน ขนาดความยาว

พอดีกับคัมภีร์ ความกว้างต้องพอดีกับการเปิดใช้งาน  

การออกแบบรูปทรงและการตกแต่งต้องดูแล้ว 

น่าเลื่อมใสศรัทรา ถือเป็นภูมิปัญญาของช่างพื้นบ้าน

	 ในการศึกษาข้อมูลในคร้ังนี้ พบกากะเยียและ

ขาเขีย ดังนี้

กากะเยีย และขาเขียท่ีพบในบริเวณพ้ืนท่ีแถบลุ่มแม่น้ำโขง

1) กากะเยีย วัดเกษมสำราญ ตำบลเกษม 
   อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
2) กากะเยีย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี
3) ขาเขีย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี

1
3

2

 โปง

 โปงหรือโปงแลง เป็นอุปกรณ์เสียงที่ต้องใช้ 

ท่อนไม้กระทุ้งด้านข้างให้เกิดเสียง เพื่อสัญญาณ 

ในช่วงเย็น ให้ญาติโยมที่นับถือศาสนาพุทธปฏิบัติกิจ 

ทางศาสนา สว่นพระสงฆจ์ะสวดทำวตัรเยน็เปน็กจิของ 

สงฆ์เช่นเดียวกัน การใช้โปงในช่วงเย็นจึงทำให้บางคร้ัง 

เรียกว่า โปงแลง (แลง คือ ช่วงเวลาตอนเย็น 

ในภาษาอีสาน) โปงทำจากไม้เน้ือแข็งขนาดใหญ่ท่อนเดียว 

โดยนำมาขุดและแกะเอาเนื้อไม้ด้านในออกให้เป็นรู 

กลวงด้านในขนาดใหญ่ รูที่ขุดจะมีความลึกเกือบ 

ทะลุโดยเฉลี่ยประมาณ 8 ส่วนของความยาวทั้งหมด  

ดา้นขา้งจะผา่เป็นร่องยาวประมาณคร่ึงหน่ึงของความ 

ลึกส่วนปลายของร่องที่ผ่าจะถูกขยายให้ใหญ่ขึ้นนิยม 

เจาะเป็นวงกลมหรือรูปทรงใบโพธ์ิ โปงเป็นงาน 

พุทธศิลป์ที่มีการสร้างสรรค์ความงามที่แตกต่างกัน  

บางแห่งตกแต่งแกะสลักลายโดยรอบบริเวณส่วนหัว 

ของโปง บางแห่งแกะลายตลอดทั้งตัวโปง ถือว่าเป็น 

ความงามที่แตกต่าง จากการสำรวจข้อมูลในพุทธ 

สถานแถบลุ่มน้ำโขงพบว่า โปงเป็นอุปกรณ์ที่ยังมีการ

ใช้โดยทั่วไปในวิถีพุทธที่อยู่รอบนอกตัวเมือง สำหรับ 

ในตัวเมืองหลายแห่งได้เลิกใช้แล้ว แต่ได้ทำโปงขนาด 

ใหญ่สำหรับการจัดแสดงและตกแต่งไม่สามารถนำมา 

ใชง้านไดจ้รงิ โปงเปน็งานไม้แกะสลกัทรงกระบอกกลม 

ที่มีคุณค่าในด้านวัฒนธรรม จากการสำรวจข้อมูลพบ 

โปงจำนวนมากในหลายพื้นที่ ซึ่งผู้เขียนขอนำมายก 

ตัวอย่างดังนี้

น่าเลือ่มใสศรทัธา	ถอืเป็นภมูปัิญญาของช่างพืน้บ้าน

ท่อนไม้กระทุ้งด้านข้างให้เกิดเสียง	 เพื่อให้สัญญาณ

เรียกว่า	 โปงแลง	 (แลง	 คือ	 ช่วงเวลาตอนเย็น

ลกึส่วนปลายของร่องทีผ่่าจะถกูขยายให้ใหญ่ขึน้	นยิม

ใหญ่ส�าหรบัการจดัแสดงและตกแต่ง	ไม่สามารถน�ามา

1)	กากะเยยี	วดัเกษมส�าราญ	ต�าบลเกษม
			อ�าเภอตระการพชืผล	จงัหวดัอบุลราชธานี
2)	กากะเยยี	พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต	ิจงัหวดัอบุลราชธานี
3)	ขาเขยี	พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต	ิจงัหวดัอบุลราชธานี

ภาพที่ 2.22 กากะเยีย และขาเขีย
ที่พบในบริเวณพื้นที่แถบลุ่มแม่น�้าโขง
ที่มา :	ศักดิ์ชาย	สิกขา,	2552.
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รูปแบบของโปงท่ีพบในบริเวณเขตพ้ืนท่ีลุ่มแม่น้ำโขงของไทย

1) วัดคัมภีราวาส ตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล   
   จังหวัดอุบลราชธานี
2) วัดจันทนที ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล 
   จังหวัดอุบลราชธานี
3) วัดพิจพตรสังฆาราม บ้านโนนยาง ตำบลโนนยาง 
   อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
4) วัดนรวราราม บ้านโอ ตำบลโนนยาง อำเภอโนนสูง 
   จังหวัดมุกดาหาร
5) หอแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
6) พระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวังนครพนม
7) วัดมหาธาตุ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
8) พระธาตุบังพวน ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล 
   จังหวัดอุบลราชธานี

1 2 3 4 5

6 7 8

1)	วดัคมัภรีาวาส	ต�าบลนาพนิ	อ�าเภอตระการพชืผล
			จงัหวดัอบุลราชธานี
2)	วดัจนัทนท	ีต�าบลกดุยาลวน	อ�าเภอตระการพชืผล
			จงัหวดัอบุลราชธานี
3)	วดัพจิติรสงัฆาราม	บ้านโนนยาง	ต�าบลโนนยาง
			อ�าเภอหนองสูง	จงัหวดัมกุดาหาร
4)	วดันรวราราม	บ้านโอ	ต�าบลโนนยาง	อ�าเภอโนนสงู
			จงัหวดัมกุดาหาร
5)	หอแก้ว	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัมกุดาหาร
6)	พระธาตพุนม	อ�าเภอธาตพุนม	จงัหวงันครพนม
7)	วดัมหาธาต	ุต�าบลเชยีงคาน	อ�าเภอเชยีงคาน	จงัหวดัเลย
8)	พระธาตบุงัพวน	ต�าบลกดุยาลวน	อ�าเภอตระการพชืผล
			จงัหวดัอบุลราชธานี

ภาพที่ 2.23 รปูแบบของโปง
ทีพ่บในบรเิวณเขตพืน้ทีลุ่ม่แม่น�า้โขงของไทย
ที่มา :	ศักดิ์ชาย	สิกขา,	2552.
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รูปแบบของโปงท่ีพบในบริเวณเขตพ้ืนท่ีลุ่มแม่น้ำโขงของไทย

1) วัดคัมภีราวาส ตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล   
   จังหวัดอุบลราชธานี
2) วัดจันทนที ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล 
   จังหวัดอุบลราชธานี
3) วัดพิจพตรสังฆาราม บ้านโนนยาง ตำบลโนนยาง 
   อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
4) วัดนรวราราม บ้านโอ ตำบลโนนยาง อำเภอโนนสูง 
   จังหวัดมุกดาหาร
5) หอแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
6) พระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวังนครพนม
7) วัดมหาธาตุ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
8) พระธาตุบังพวน ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล 
   จังหวัดอุบลราชธานี

1 2 3 4 5

6 7 8
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2.4 ไม้แกะสลักสิ่งของ เครื่องใช้ 

และของที่ระลึก  
	 สิ่งของ เครื่องใช้ในวิถีชุมชนเป็นส่ิงสะท้อน 

ให้เห็นถึงวิถีชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม้ถือเป็น 

วัสดุท่ีถูกนำมาผลิตเป็นส่ิงของ เครื่องใช้มากที่สุด   

เพราะไม้เป็นวัสดุที่มีมากในทุกพื้นที่ ความสำคัญใน 

งานไม้จะอยู่ที่การเลือกชนิดของไม้ การออกแบบ   

การแปรรูป การเคลือบผิวเพื่อรักษาเนื้อไม้และ 

ความงาม สิ่งของเครื่องใช้ในงานไม้นอกจากจะเน้น

ที่ประโยชน์ใช้สอยแล้ว ยังเน้นที่ความงาม ในอดีต

สิ่งของ เครื่องใช้ในงานไม้แทบทุกชิ้นจะถูกตกแต่งให้

งามด้วยการแกะสลัก เช่น ขันหมาก อุปกรณ์ทอผ้า 

หน้าไม้ ด้ามปืน กระต่ายขูดมะพร้าว กระบมและ

อื่นๆ ความประณีตสวยงามจะเป็นสิ่งบกบอกฐานะ

และรสนิยมของผู้ใช้งาน  

	 จากการสำรวจข้อมูลพบว่า งานแกะสลักมัก 

ถกูนำมาใช้กับสิง่ของ เครือ่งใชท้ีต่อ้งใชบ้อ่ยซำ้ๆ สิง่ของ 

เครือ่งใชท้ีใ่ชเ้ฉพาะบคุคล และสิง่ของ เครือ่งใชท้ีพ่กพา 

ซึ่งมีสิ่งของ เครื่องใช้ที่น่าสนใจ ดังนี้

 ขันหมาก และพานไม้

	 ขันหมาก เป็นอุปกรณ์ในการจัดเก็บวัสดุใน

การเค้ียวหมากประกอบด้วย มีดสะนาก ตะบัน

หมาก เต้าปูนเคี้ยวหมาก มีดผ่าหมาก ใบพลู 

หมาก ยาเส้น เป็นต้น ด้านบนอาจแบ่งเป็นช่องๆ  

เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ ส่วนฐานแกะด้วย 

ลวดลายสวยงาม คำว่า ขันหมาก เป็นคำในภาษา 

ถ่ินของภาคอีสาน ส่วนในภาคกลางนิยมเรียกว่า 

เชี่ยนหมาก จากการสำรวจข้อมูลพบว่า ขันหมาก 

มีความงามท่ีแตกต่างตามความนิยมของแต่ละท้องถ่ิน 

มีการออกแบบฐานในรูปทรงท่ีหลากหลาย การแกะลาย

นิยมใช้ลายที่ เกิดจากการผสมผสานของเส้นตรง 

ตัดกันไปมาซึ่งง่ายต่อการแกะ นอกจากการแกะยังใช ้

การตอกใหเ้กดิลวดลาย และลงสธีรรมชาติ ซึง่สว่นใหญ ่

นิยมใช้โทนสีดำและอาจตัดด้วยสีแดง เพ่ือให้เกิด 

ความโดดเด่นสะดุดตา ซึ่งขันหมากที่สำรวจพบ 

มีตัวอย่าง ดังนี้

1

ขันหมาก ในเขตพ้ืนท่ีลุ่มแม่น้ำโขงของไทย

1-2) ขันหมาก จังหวัดเลย

2

อื่นๆ	ความประณีตสวยงามจะเป็นสิ่งบ่งบอกฐานะ

1-2)	ขนัหมาก	จงัหวดัเลย

ภาพที่ 2.24 ขนัหมาก ในเขตพืน้ทีลุ่ม่แม่น�า้โขงของไทย
ที่มา :	ศักดิ์ชาย	สิกขา,	2552.
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ขันหมาก ในเขตพ้ืนท่ีลุ่มแม่น้ำโขงของไทย

3-4) ขันหมาก จังหวัดอุบลราชธานี

3

4

	 ส่วนพานไม้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีกรรมทั้งใน 

พทุธศาสนา พธิพีราหมณ ์และพธิกีรรมในความเชือ่ตา่งๆ 

ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ในศาสนา 

และความเชื่อมาก จัดอยู่ ในกลุ่มส่ิงของสูงศักดิ์  

ดั งนั้ นการผลิตพานไ ม้ จึ งต้ อง ให้ ความสำคัญ 

กับความงามที่เหมาะสมกับการวางสิ่งของ นอกจาก 

การทำให้ได้รูปทรงของพานด้วยการกลึงให้กลม 

ยังต้องมีการออกแบบฐานให้งามตาด้วย 

 เครื่องดนตรี และการละเล่น

	 เครื่องดนตรีหลายชนิดผลิตจากไม้ ซึ่งความ

ส ำคั ญ ขอ ง เ ค รื่ อ ง ดนตรี อ ยู่ ที่ ก า ร เ ลื อ ก วั ส ดุ   

การกำหนดรูปแบบ เพราะเม่ือผลิตออกเป็นเคร่ืองดนตรี

แล้วจะต้องมีน้ำหนัก ขนาดที่พอดีกับการใช้งานและ

การให้เสียงดนตรีที่มีคุณภาพ จากการสำรวจข้อมูล

พบว่า เครื่องดนตรีที่นิยมแกะสลักสร้างสรรค์ 

ความงาม คือ พิณ และรูปแบบที่ถูกนำมาใช้ในการ

แกะสลักมากที่สุดคือ พญานาค โดยนำมาเฉพาะ

ส่วนหัวและแกะให้เกิดลวดลายที่อ่อนช้อยสวยงาม  

นอกจากการแกะสลักส่วนหัวของพิณแล้วที่มี ให้

พบเห็นอีก เช่น ไม้แขวนโปงลาง ซออู้ เป็นต้น

 อาวุธและอุปกรณ์ล่า ดัก จับ ขังสัตว์

	 การผลิตสิ่งของเครื่องใช้ประเภทอาวุธและ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการล่า ดัก จับ ขัง สัตว์ ตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบันมักจะใช้ไม้ เป็นส่วนประกอบเสมอ 

เพราะไม้เป็นวัสดุที่มีความหลากหลาย มีทั้งชนิดที่มี

ความเหนียวสามารถดัดโค้งงอได ้และชนิดที่แข็งแรง

คงทน เม่ือไม้ถูกนำมาใช้เป็นส่ิงของท่ีต้องหอบห้ิวพกพา 

จึงถูกคิดค้นสร้างสรรค์ให้มีความงาม เพื่อบอก

รสนิยมของคนใช้งานและเป็นเครื่องหมายที่บอก

ความแตกต่างจากบุคคลอ่ืน สิ่งของที่ถูกนำมา 

แกะสลักมากที่สุด ได้แก่ ด้ามปืน ธนู หน้าไม้  

ด้ามมีด ด้ามหอก เพนียดดักนก กรงนก และอื่นๆ

3-4)	ขนัหมาก	จงัหวดัอบุลราชธานี

ภาพที่ 2.25 ขนัหมาก ในเขตพืน้ทีลุ่ม่แม่น�า้โขงของไทย
ที่มา :	ศักดิ์ชาย	สิกขา,	2552.
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ขันหมาก ในเขตพ้ืนท่ีลุ่มแม่น้ำโขงของไทย

3-4) ขันหมาก จังหวัดอุบลราชธานี

3

4

	 ส่วนพานไม้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีกรรมทั้งใน 

พทุธศาสนา พธิพีราหมณ ์และพธิกีรรมในความเชือ่ตา่งๆ 

ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ในศาสนา 

และความเชื่อมาก จัดอยู่ ในกลุ่มสิ่งของสูงศักดิ์  

ดั ง น้ันการผลิตพานไม้ จึ งต้ อง ให้ ความสำคัญ 

กับความงามที่เหมาะสมกับการวางสิ่งของ นอกจาก 

การทำให้ได้รูปทรงของพานด้วยการกลึงให้กลม 

ยังต้องมีการออกแบบฐานให้งามตาด้วย 

 เครื่องดนตรี และการละเล่น

	 เครื่องดนตรีหลายชนิดผลิตจากไม้ ซึ่งความ

ส ำคั ญ ขอ ง เ ค ร่ื อ ง ดนต รี อ ยู่ ที่ ก า ร เ ลื อ ก วั ส ดุ   

การกำหนดรูปแบบ เพราะเม่ือผลิตออกเป็นเคร่ืองดนตรี

แล้วจะต้องมีน้ำหนัก ขนาดที่พอดีกับการใช้งานและ

การให้เสียงดนตรีที่มีคุณภาพ จากการสำรวจข้อมูล

พบว่า เคร่ืองดนตรีท่ีนิยมแกะสลักสร้างสรรค์ 

ความงาม คือ พิณ และรูปแบบท่ีถูกนำมาใช้ในการ

แกะสลักมากที่สุดคือ พญานาค โดยนำมาเฉพาะ

ส่วนหัวและแกะให้เกิดลวดลายท่ีอ่อนช้อยสวยงาม  

นอกจากการแกะสลักส่วนหัวของพิณแล้วที่มี ให้

พบเห็นอีก เช่น ไม้แขวนโปงลาง ซออู้ เป็นต้น

 อาวุธและอุปกรณ์ล่า ดัก จับ ขังสัตว์

	 การผลิตสิ่งของเครื่องใช้ประเภทอาวุธและ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการล่า ดัก จับ ขัง สัตว์ ตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบันมักจะใช้ไม้เป็นส่วนประกอบเสมอ 

เพราะไม้เป็นวัสดุที่มีความหลากหลาย มีทั้งชนิดที่มี

ความเหนียวสามารถดัดโค้งงอได ้และชนิดที่แข็งแรง

คงทน เม่ือไม้ถูกนำมาใช้เป็นส่ิงของท่ีต้องหอบห้ิวพกพา 

จึงถูกคิดค้นสร้างสรรค์ให้มีความงาม เพื่อบอก

รสนิยมของคนใช้งานและเป็นเครื่องหมายท่ีบอก

ความแตกต่างจากบุคคลอื่น สิ่งของที่ถูกนำมา 

แกะสลักมากท่ีสุด ได้แก่ ด้ามปืน ธนู หน้าไม้  

ด้ามมีด ด้ามหอก เพนียดดักนก กรงนก และอื่นๆ
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 ของใช้ในครัวเรือน

  	 ของใช้ในครัวเรือนของผู้คนในท้องถิ่นเป็น 

ภูมิปัญญาโดยแท้ของชาวบ้านที่พยายามสร้างสรรค์ 

สิ่งอำนวยความสะดวกในกิจกรรมต่างๆ เช่น ของใช้ 

ในการประกอบอาหาร ประเภทกระต่ายขูดมะพร้าว 

กระบมคดข้าวเหนียว กระบวยตักน้ำด่ืม โฮงกระบอง 

(ใช้จุดเชื้อเพลิงให้แสงสว่าง) ของใช้ในการทอผ้า 

ประเภทอัก ไม้คอนอัก กระสวย เปีย ไนพวงสาว 

ขอ ง ใ ช้ เ กี่ ย ว กั บ สั ต ว์ เ ล้ี ย ง ป ร ะ เ ภทหมากขอ 

รวมทั้งของใช้อื่นๆ อีกมากมาย ล้วนแล้วแต่ผลิตจาก 

ไม้และมีการสร้างสรรค์ความงามด้วยการแกะสลัก 

ลวดลายหรือรูปร่าง รูปทรงของสิ่ งที่ ชื่นชอบ 

จากการสำรวจข้อมูลพบว่า ในอดีตผู้คนในท้องถิ่น 

ให้ความสำคัญกับส่ิงของ เคร่ืองใช้ท่ีมีการใช้ในครัว 

เรือนค่อนข้างมาก ซึ่งสังเกตได้จากความละเอียด

ประณีตในการแกะสลักลวดลายที่แกะในส่วนต่างๆ 

พญานาคเป็นสิ่งที่ถูกนำมาใช้ในงานแกะมากที่สุด 

นอกนั้นจะเป็นสัตว์ชนิดอื่น เช่น ช้าง ม้า กระต่าย 

ตามความเหมาะสมกับชนิดของสิ่งของ เครื่องใช้

ของใช้และเคร่ืองดนตรี ในเขตพ้ืนท่ีลุ่มแม่น้ำโขงของไทย

1) อุปกรณ์ทอผ้าพื้นบ้าน : ไม้คอนอัก และอัก
2) เครื่องดนตรีพื้นบ้าน : พิณ

 เกวียน

	 เกวียนเป็นยานพาหนะที่สร้างจากไม้เนื้อแข็ง

เป็นส่วนใหญ่ แต่มีการใช้ไม้เนื้ออ่อนน้ำหนักเบาและ

เหนียวในบางชิ้นส่วน เช่น แอก ในอดีตมีการใช้

เกวียนแทบทุกครัวเรือนในทุกภูมิภาค เกวียนมีหลาย

รูปแบบ ซึ่งไม่แตกต่างจากการใช้รถยนต์ในปัจจุบัน  

มี รูปทรง ชิ้นส่วนและการใช้วัสดุที่มีคุณภาพดี 

แตกต่างกัน บางครั้งเกวียนยังเป็นสิ่งบอกฐานะของ 

ผู้ใช้งานด้วย จากการสำรวจข้อมูลงานไม้แกะสลักใน 

ครั้งนี้พบว่า เกวียนมีการใช้งานใน 2 ลักษณะ คือ 

 1) เกวียนระดับเจ้านาย ใช้ประโยชน์ในการ 

เ ดิ นทาง  นิ ยม เ ลื อ ก ใ ช้ ไ ม้ ป ร ะดู่  ไ ม้ พ ยุ งที่ มี   

เนื้อแข็งคงทน การผลิตทุกชิ้นส่วนจะต้องมีความ 

พิ ถี พิ ถั น ในการผลิ ต แล ะ  นิ ยมแก ะสลั ก ล าย 

ในส่วนต่างๆ เพื่อสร้างความสวยงาม  
1

2
สิง่อ�านวยความสะดวกในกจิกรรมต่างๆ	อาท	ิของใช้

ในการประกอบอาหาร	 เช่น	กระต่ายขูดมะพร้าว	 

กระบมคดข้าวเหนยีว	กระบวยตกัน�า้ดืม่	โฮงกระบอง

(ใช้จุดเชื้อเพลิงให้แสงสว่าง)	 ของใช้ในการทอผ้า

เช่น	 อัก	 ไม้คอนอัก	 กระสวย	 เปีย	 ไนพวงสาว 

ขอ ง ใ ช ้ เ กี่ ย ว กั บ สั ต ว ์ เ ล้ี ย ง 	 เ ช ่ น 	 หมากขอ

1)	อปุกรณ์ทอผ้าพืน้บ้าน	:	ไม้คอนอกั	และอกั
2)	เครือ่งดนตรพีืน้บ้าน	:	พณิ

ภาพที่ 2.26 ของใช้และเครือ่งดนตรี
ในเขตพืน้ทีลุ่ม่แม่น�า้โขงของไทย
ที่มา :	ศักดิ์ชาย	สิกขา,	2552.
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 2) เกวียนของชาวบ้านทั่วไป เป็นเกวียน 

อเนกประสงค์ ใช้ในการขนย้ายพืชผลการเกษตร  

และใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทางในบางครั้ง 

การตกแต่งมีน้อยเพราะจะเน้นที่ความแข็งแรง 

และประโยชน์ใช้สอยมากกว่า 

 	 ข้อมูลเก่ียวกบัเกวยีนในอดตี สามารถศกึษาได้ 

จากพิพิธภัณฑ์ต่างๆ เพราะเกวียนในปัจจุบัน ในเขต 

พื้นที่แถบลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งปัจจุบันเลิกใช้งานในแบบ 

เดิมแล้ว หากต้องการชมการใช้งานจริงอาจต้องเดินทาง 

เข้าไปในพื้นที่ลึกของสปป.ลาว ซึ่งยังมีใช้อยู่หลายแห่ง 

ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นพื้นที่ที่อยู่นอกเขตลุ่มน้ำโขง

 ของตกแต่งบ้าน  และของที่ระลึก

	 ของตกแต่งบ้านเป็นสิ่งเสริมคุณค่าและบ่ง

บอกรสนิยมของผู้อยู่อาศัยในอาคาร สถานที่หรือ

บ้านเรือน งานไม้แกะสลักนอกจากจะถูกใช้ในงาน

ตกแต่งสิ่งของ เครื่องใช้ ยังถูกผลิตขึ้นเพื่อการ

ตกแต่งเป็นการเฉพาะ ของตกแต่งบ้านที่นิยมและมี

การผลิตมาก ส่วนใหญ่เป็นประเภทตุ๊กตารูปสัตว์ต่างๆ

ทั้งสัตว์ที่เป็นที่รู้จักกันดีในท้องถิ่น เช่น ช้าง ม้า วัว 

กระต่าย กวาง เป็นต้น และสัตว์ในตำนานความเชื่อ

ของคนแถบลุ่มแม่น้ำโขง เช่น พญานาค การผลิต

ของตกแต่งบ้านจากไม้แกะสลัก มีทุกขนาด ทั้งแบบ

ที่เน้นการตกแต่งและเพิ่มเติมประโยชน์ใช้สอย 

	 สำหรับของท่ีระลึกเป็นส่ิงของท่ีเน้นคุณค่า

ทางจิตใจ ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก จุดประสงค์เพ่ือ

ต้องการให้ผู้รับ หรือผู้ซ้ือระลึกถึงส่ิงท่ีผู้ผลิตกำหนดไว้ 

ของที่ ร ะลึ ก ไ ด้มี ม าช้ านานตั้ ง แต่ ค ร้ั ง โบราณ 

เนื่องจากงานไม้แกะสลักเป็นงานที่ต้องใช้ความเพียร

ในการผลิต ลักษณะงานสามารถส่ือความหมายได้

ง่าย กล่าวคือสามารถส่ือได้ในทุกมิติ ทั้งมิติทาง

วัฒนธรรม มิติทางอารมณ์ มิติทางความเชื่อ  

ความศรัทธา และมิติทางจินตนาการ

ไม้แกะสลักของท่ีระลึก และในความเช่ือ
ท่ีพบในเขตพ้ืนท่ีแถบลุ่มแม่น้ำโขงของไทย

1) ไม้แกะสลักของที่ระลึกชาวเขา กระเหรี่ยงคอยาว
2) ไม้แกะสลัก นางมัทรี ในชาดกพระเวสสันดร
3) ไม้แกะสลัก ตามจินตนาการท่ีเกิดจากความฝันของคนในท้องถ่ิน
4) ไม้แกะสลัก บือบ้าน หลักบ้าน หลักเมือง

1 2

3 4

และใช้เป็นยานพาหนะการเดินทาง	 ในบางครั้ง

จากพิพิธภัณฑ์ต่างๆ	 เพราะเกวียน	 ในเขตพื้นที่ 

แถบลุ ่มแม ่น�้ า โขง	 ป ัจ จุบันเ ลิกใช ้งานในแบบ

 ของตกแต่งบ้าน และของทีร่ะลกึ

บ้านเรือน	 งานไม้แกะสลักนอกจากจะถูกใช ้ใน

รูปแบบสิ่งของ	 เครื่องใช้	 ยังถูกผลิตขึ้นเพื่อการ

1)	ไม้แกะสลกัของทีร่ะลกึชาวเขา	กระเหรีย่งคอยาว
2)	ไม้แกะสลกั	นางมทัร	ีในชาดกพระเวสสนัดร
3)	ไม้แกะสลกั	ตามจนิตนาการทีเ่กดิจากความฝันของคนในท้องถิน่
4)	ไม้แกะสลกั	บอืบ้าน	หลกับ้าน	หลกัเมอืง

ภาพที่ 2.27 ไม้แกะสลกัของทีร่ะลกึ และในความเชือ่
ทีพ่บในเขตพืน้ทีแ่ถบลุม่แม่น�า้โขงของไทย
ที่มา :	ศักดิ์ชาย	สิกขา,	2552.
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 2) เกวียนของชาวบ้านทั่วไป เป็นเกวียน 

อเนกประสงค์ ใช้ในการขนย้ายพืชผลการเกษตร  

และใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทางในบางครั้ง 

การตกแต่งมี น้อยเพราะจะเน้นที่ความแข็งแรง 

และประโยชน์ใช้สอยมากกว่า 

 	 ขอ้มลูเกีย่วกบัเกวยีนในอดตี สามารถศกึษาได้ 

จากพิพิธภัณฑ์ต่างๆ เพราะเกวียนในปัจจุบัน ในเขต 

พื้นที่แถบลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งปัจจุบันเลิกใช้งานในแบบ 

เดิมแล้ว หากต้องการชมการใช้งานจริงอาจต้องเดินทาง 

เข้าไปในพื้นที่ลึกของสปป.ลาว ซึ่งยังมีใช้อยู่หลายแห่ง 

ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นพื้นที่ที่อยู่นอกเขตลุ่มน้ำโขง

 ของตกแต่งบ้าน  และของที่ระลึก

	 ของตกแต่งบ้านเป็นส่ิงเสริมคุณค่าและบ่ง

บอกรสนิยมของผู้อยู่อาศัยในอาคาร สถานที่หรือ

บ้านเรือน งานไม้แกะสลักนอกจากจะถูกใช้ในงาน

ตกแต่งส่ิงของ เครื่องใช้ ยังถูกผลิตขึ้นเพ่ือการ

ตกแต่งเป็นการเฉพาะ ของตกแต่งบ้านที่นิยมและมี

การผลิตมาก ส่วนใหญ่เป็นประเภทตุ๊กตารูปสัตว์ต่างๆ

ทั้งสัตว์ที่เป็นท่ีรู้จักกันดีในท้องถิ่น เช่น ช้าง ม้า วัว 

กระต่าย กวาง เป็นต้น และสัตว์ในตำนานความเชื่อ

ของคนแถบลุ่มแม่น้ำโขง เช่น พญานาค การผลิต

ของตกแต่งบ้านจากไม้แกะสลัก มีทุกขนาด ทั้งแบบ

ที่เน้นการตกแต่งและเพิ่มเติมประโยชน์ใช้สอย 

	 สำหรับของที่ระลึกเป็นสิ่งของที่เน้นคุณค่า

ทางจิตใจ ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก จุดประสงค์เพ่ือ

ต้องการให้ผู้รับ หรือผู้ซ้ือระลึกถึงส่ิงท่ีผู้ผลิตกำหนดไว้ 

ของที่ ร ะลึ ก ได้ มี ม าช้ านานตั้ ง แต่ ครั้ ง โบราณ 

เนื่องจากงานไม้แกะสลักเป็นงานที่ต้องใช้ความเพียร

ในการผลิต ลักษณะงานสามารถส่ือความหมายได้

ง่าย กล่าวคือสามารถสื่อได้ในทุกมิติ ทั้งมิติทาง

วัฒนธรรม มิติทางอารมณ์ มิติทางความเชื่อ  

ความศรัทธา และมิติทางจินตนาการ

ไม้แกะสลักของท่ีระลึก และในความเช่ือ
ท่ีพบในเขตพ้ืนท่ีแถบลุ่มแม่น้ำโขงของไทย

1) ไม้แกะสลักของที่ระลึกชาวเขา กระเหรี่ยงคอยาว
2) ไม้แกะสลัก นางมัทรี ในชาดกพระเวสสันดร
3) ไม้แกะสลัก ตามจินตนาการท่ีเกิดจากความฝันของคนในท้องถ่ิน
4) ไม้แกะสลัก บือบ้าน หลักบ้าน หลักเมือง

1 2

3 4
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2.5 ไม้แกะสลักในความเชื่อต่างๆ 

 บือบ้าน

	 บือบ้านหรือหลักบ้าน เ ป็นเสาหลักของ

หมู่บ้านเช่นเดียวกับเสาหลักเมือง นิยมปักไว้กลาง

หมู่บ้านให้คนเคารพบูชา รูปร่างคล้ายหลักเส  

เป็นเสาไม้หลักเดียวมีหัวเสาเป็นยอดแหลม บางแห่ง

ทำแบบเรียบง่ายไม่มีลวดลาย บางแห่งแกะสลักให้ 

มีลวดลายสวยงามเป็นศิลปะพื้นบ้านที่ มีคุณค่า  

บ่งบอกถึงความเป็นมา การสืบสานวัฒนธรรม 

ความเชื่อที่มีมาอย่างยาวนานและเป็นองค์ประกอบ

ของการวางผังหมู่บ้าน บางแห่งเรียกว่า มเหศักด์ิ

หลักบ้าน เป็นการเรียกขานถึงเ จ้าปู่ม เหศักดิ์ 

ผู้เป็นเจ้าที่ หรือจิตวิญญาณของผู้มีอำนาจที่มีศักดิ์

ศรีสูงส่งกว่าภูตผีทั้งปวง ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มี 

ฤทธิ์อำนาจดลบันดาลสิ่งต่างๆได้ สามารถอำนวย

ความสุขแก่ผู้คนที่มาอยู่อาศัยในหมู่บ้าน การตั้ง

บือบ้านต้องมีพิธีกรรม และมีการเลือกทำเลที่ตั้งที่

เหมาะสมส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่เนิน มีพิธีกรรมเข้ามา

เกี่ยวข้องตั้งแต่การตั้งเสาหลักบ้าน การบวงสรวง

ประจำปี โดยอาศัยจ้ำ หรือพ่อหมอที่ชาวบ้านเลือก

เป็นผู้นำในการประกอบพิธี ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น 

ผู้อาวุโสในหมู่บ้านที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ 

จากการสำรวจข้อมูลพบว่า ในปัจจุบันบือบ้านและ 

พิธีกรรมบวงสรวงมีหลงเหลือให้ เห็นน้อยมาก 

เน่ืองจากเกิดการสูญหายเพราะความชำรุดของไม้ 

และการถูกเบียดเบียนไปเป็นสถานที่ราชการ ส่วนที่ 

ยังสามารถพบเห็นได้ คือ บือบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่ 

วัดในชุมชนที่มีความเชื่อ ความศรัทธาเหนียวแน่น 

บางแห่งสร้างศาลากันแดดกันฝนไว้อย่างสวยงาม

 วัตถุ สิ่งของในความเชื่ออื่นๆ

	 การที่มนุษย์รู้จักการสร้างสรรค์วัตถุสิ่งของ

ให้มีมิติตื้น ลึก หนา บาง สูง ต่ำ เพ่ือผลิตเป็น

สิ่งของต่างๆนั้น มนุษย์ไม่ได้ละเลยที่จะสร้างตัวแทน

ของส่ิงท่ีตนเองเคารพบูชา หรือจินตนาการในความเช่ือ 

หากย้อนอดีตตั้งแต่ครั้งโบราณจะพบว่า มนุษย์ไม่

นิยมชมชอบความโดดเดี่ ยว หวาดกลัวความ

เงียบเหงาในจิตใจ มีความกลัวปะปนกับความเสี่ยงที่

เกิดขึ้นในแต่ละวัน ดังน้ันอาจกล่าวได้ว่า ความกลัว

ที่แฝงอยู่ในจิตใจของมนุษย์น่ีเองที่ทำให้เกิดความเชื่อ

ในสิ่งต่างๆ การสร้างส่ิงยึดเหนี่ยวทางจิตใจจึงเป็นวิธี

การหนึ่งที่ช่วยคลายความกลัวในใจ ช่วยเสริมพลังใจ

ให้เข้มแข็ง และด้วยเหตุที่ความเชื่อของมนุษย์จึงมี

ไม้แกะสลักรูปคนพนมมือในหอแจก โดยจงใจแกะสลัก 
ให้มือมีขาดยาวและใหญ่ผิดปกติ เป็นความเชื่อ 
ที่พบในเขตพื้นที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

เหมาะสม	ส่วนใหญ่จะเป็นพืน้ทีเ่นนิ	มพิีธกีรรมเข้ามา

ภาพที่ 2.28 ไม้แกะสลกัรปูคนพนมมอืในหอแจก  
โดยจงใจแกะสลกัให้มอืมขีนาดยาวและใหญ่ผดิปกติ
เป็นความเชือ่ ทีพ่บในเขตพืน้ทีอ่�าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย
ที่มา :	ศักดิ์ชาย	สิกขา,	2552.



50

ความหลากหลาย มีการสืบทอดวัฒนธรรมความเชื่อ

ที่แตกต่างกัน ทำให้มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นวัตถุ 

สิ่งของในความเชื่อต่างกัน ไม้เป็นวัสดุทางธรรมชาติ

ที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถ่ิน ไม้มีหลายชนิดและ 

มีคุณค่าในความหมายที่ต่างกัน ไม้จึงถูกเลือกสรรใน

การสร้างงานศิลปะในความเชื่อ จากการสำรวจ

ข้อมูลพบว่า ในปัจจุบันมีการนำวัสดุสังเคราะห์

ประเภทเร่ซิ่นมาผลิตเป็นวัตถุ สิ่งของในความเชื่อ

เป็นจำนวนมาก นอกเหนือจากงานหล่อโลหะต่างๆ 

ที่มีการผลิตมานาน อย่างไรก็ตาม หากมองในแง่

คุณค่าแล้วไม้ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นวัสดุที่มาก

ด้วยคุณค่า เน่ืองจากการผลิตนั้นต้องใช้ความเพียร 

ไม้แต่ละชนิดมีความหมายและมีคุณค่าที่แฝงไว้ด้วย

ความเชื่อ เช่น ไม้งิ้ วดำเป็นไม้มงคลที่หายาก  

ไม้พยุงเป็นไม้เ น้ือแข็งคุณภาพดีมีชื่อ เป็นมงคล  

ไม้โพธ์ิเป็นไม้ที่มีความเก่ียวเนื่องกับพุทธศาสนา 

เป็นต้น

 2.6 สรุปผลการสำรวจงานไม้แกะสลัก

ในฝั่งไทย
	 จากผลการสำรวจข้อมูลงานไม้แกะสลักใน

แถบลุ่มแม่น้ำโขงในพื้นที่ 7 จังหวัด คือ เชียงราย 

เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ 

และอุบลราชธานี ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นจังหวัดในภาคอีสาน 

นอกจากจังหวัดเชียงรายที่อยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ 

หากมองในแง่ของการได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรม 

6 จังหวัดในภาคอีสาน จะได้รับอิทธิพลทาง

วัฒนธรรมจากล้านช้าง งานแกะสลักด้ังเดิมจึงมีทั้ง

รูปแบบการใช้งานและลวดลายในแบบของล้านช้าง  

เช่น การใช้โฮงฮดรดน้ำพระสงฆ์ ซึ่งเป็นแบบทาง

วัฒนธรรมของล้านช้างโดยแท้ เพราะภาคกลางของ

ไทยไม่มีวัฒนธรรมการใช้โฮงฮด และเมื่อพิจารณา

รูปแบบของนาคที่นำมาใช้ทำเป็นรูปทรงโฮงฮดแล้ว

พบว่า นาคจะมีส่วนที่ เรียกว่า ปีกอยู่สองข้าง  

ซ่ึงหลายเร่ืองราวท่ีพบบ่งบอกถึงความเป็นมาในเร่ืองราว 

แม้ว่าต่อมาในช่วงหลังจะได้รับอิทธิพลจากช่างจาก

เมืองหลวง รูปแบบเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม  

รวมทั้งในบางท้องถิ่นมีช่างญวนที่เราเรียกว่า แกว 

ซึ่งเป็นชาวเวียดนามในประเทศไทย ทำให้มีการผสม

ผสานแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานด้วย เช่น  

ธรรมาส น์สิ งห์ เ ทินปราสาท วั ดศ รีนวลแสง

สว่างอารมณ์ บ้านชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัด

อุบลราชธานี ส่วนจังหวัดเชียงรายได้รับอิทธิพลทาง

วัฒนธรรมจากล้านนา งานไม้แกะสลักจึงมีรูปแบบ

ของล้านนา ซ่ึงในภาพรวมอาจสรุปได้ว่า งานไม้แกะสลัก

ในอดีตเป็นงานที่มากด้วยคุณค่า แหล่งข้อมูลที่

สามารถค้นหาได้ง่ายท่ีสุดในยุคปัจจุบัน ก็คือ วัด 

และพิพิธภัณฑ์ ทั้งน้ีอาจพอมีอยู่บ้างตามร้านขาย 

ของเก่า และนักสะสมต่างๆ

	 ปั จ จุ บั น ส ภ า พ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ด้วยเหตุผลหลาย

ประการ เช่น ความเจริญด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี การรุกรานจากวัฒนธรรมต่างชาติ  

การสื่อสารไร้พรหมแดน ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม

ทางธรรมชาติถูกทำลาย การละทิ้งถิ่นฐานและ 

การละทิ้งอาชีพเกษตรกรรมไปเป็นลูกจ้าง ทำให้

ค ว ามรั ก แล ะคว าม ผู ก พันของคน ใน ท้ อ งถิ่ น 

ประเภทเรซิ่นมาผลิตเป็นวัตถุ	สิ่งของในความเชื่อ

เช่น	การใช้โฮงฮดสรงน�้าพระสงฆ์	ซึ่งเป็นแบบทาง

แม้ว่าต่อมาในช่วงหลงัจะได้รบัอทิธพิลจากช่างเมอืงหลวง 

รูปแบบเกดิการผสมผสานทางวฒันธรรม	นอกจากนัน้ใน

บางท้องถิน่ยงัมช่ีางญวน	(ชาวบ้านเรยีกว่า	ช่างแกว	หรอื

ช่างญวน)	ซึง่เป็นชาวเวยีดนามในประเทศไทย	ท�าให้มีการ

ผสมผสานแนวคดิในการสร้างสรรค์ผลงานร่วมด้วย	เช่น
คุณค่าแล้ว	ไม้ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นวัสดุที่มาก
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ที่แตกต่างกัน ทำให้มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นวัตถุ 

สิ่งของในความเชื่อต่างกัน ไม้เป็นวัสดุทางธรรมชาติ

ที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น ไม้มีหลายชนิดและ 

มีคุณค่าในความหมายที่ต่างกัน ไม้จึงถูกเลือกสรรใน

การสร้างงานศิลปะในความเชื่อ จากการสำรวจ

ข้อมูลพบว่า ในปัจจุบันมีการนำวัสดุสังเคราะห์

ประเภทเร่ซิ่นมาผลิตเป็นวัตถุ ส่ิงของในความเชื่อ

เป็นจำนวนมาก นอกเหนือจากงานหล่อโลหะต่างๆ 

ที่มีการผลิตมานาน อย่างไรก็ตาม หากมองในแง่

คุณค่าแล้วไม้ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นวัสดุที่มาก

ด้วยคุณค่า เนื่องจากการผลิตนั้นต้องใช้ความเพียร 

ไม้แต่ละชนิดมีความหมายและมีคุณค่าที่แฝงไว้ด้วย

ความเชื่อ เช่น ไม้งิ้ วดำเป็นไม้มงคลที่หายาก  

ไม้พยุงเป็นไม้ เนื้อแข็งคุณภาพดีมีชื่อ เป็นมงคล  

ไม้โพธิ์ เป็นไม้ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา 

เป็นต้น

 2.6 สรุปผลการสำรวจงานไม้แกะสลัก

ในฝั่งไทย
	 จากผลการสำรวจข้อมูลงานไม้แกะสลักใน

แถบลุ่มแม่น้ำโขงในพื้นที่ 7 จังหวัด คือ เชียงราย 

เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ 

และอุบลราชธานี ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นจังหวัดในภาคอีสาน 

นอกจากจังหวัดเชียงรายที่อยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ 

หากมองในแง่ของการได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรม 

6 จังหวัดในภาคอีสาน จะได้รับอิทธิพลทาง

วัฒนธรรมจากล้านช้าง งานแกะสลักดั้งเดิมจึงมีทั้ง

รูปแบบการใช้งานและลวดลายในแบบของล้านช้าง  

เช่น การใช้โฮงฮดรดน้ำพระสงฆ์ ซึ่งเป็นแบบทาง

วัฒนธรรมของล้านช้างโดยแท้ เพราะภาคกลางของ

ไทยไม่มีวัฒนธรรมการใช้โฮงฮด และเมื่อพิจารณา

รูปแบบของนาคที่นำมาใช้ทำเป็นรูปทรงโฮงฮดแล้ว

พบว่า นาคจะมีส่วนที่ เรียกว่า ปีกอยู่สองข้าง  

ซ่ึงหลายเร่ืองราวท่ีพบบ่งบอกถึงความเป็นมาในเร่ืองราว 

แม้ว่าต่อมาในช่วงหลังจะได้รับอิทธิพลจากช่างจาก

เมืองหลวง รูปแบบเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม  

รวมทั้งในบางท้องถ่ินมีช่างญวนที่เราเรียกว่า แกว 

ซึ่งเป็นชาวเวียดนามในประเทศไทย ทำให้มีการผสม

ผสานแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานด้วย เช่น  

ธรรมาสน์ สิ งห์ เทิ นปราสาท วั ดศรีนวลแสง

สว่างอารมณ์ บ้านชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัด

อุบลราชธานี ส่วนจังหวัดเชียงรายได้รับอิทธิพลทาง

วัฒนธรรมจากล้านนา งานไม้แกะสลักจึงมีรูปแบบ

ของล้านนา ซ่ึงในภาพรวมอาจสรุปได้ว่า งานไม้แกะสลัก

ในอดีตเป็นงานที่มากด้วยคุณค่า แหล่งข้อมูลที่

สามารถค้นหาได้ง่ายที่สุดในยุคปัจจุบัน ก็คือ วัด 

และพิพิธภัณฑ์ ทั้งนี้อาจพอมีอยู่บ้างตามร้านขาย 

ของเก่า และนักสะสมต่างๆ

	 ปั จ จุ บั น ส ภ า พ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ด้วยเหตุผลหลาย

ประการ เช่น ความเจริญด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี การรุกรานจากวัฒนธรรมต่างชาติ  

การสื่อสารไร้พรหมแดน ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม

ทางธรรมชาติถูกทำลาย การละท้ิงถ่ินฐานและ 

การละทิ้งอาชีพเกษตรกรรมไปเป็นลูกจ้าง ทำให้

ค ว าม รั ก แล ะคว ามผู กพั น ของคน ในท้ อ งถิ่ น 
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ลักษณะรูปทรงและลวดลายงานไม้แกะสลัก แถบลุ่มน้ำโขงเขตพ้ืนท่ีภาคอีสาน

1) โฮงฮด ฝีมือช่างพื้นบ้าน เป็นนาคมีปีกในรูปแบบที่เรียบง่าย
2) โปง ฝีมือช่างพื้นบ้าน นิยมแกะลายไว้หัวโปง
3) ทวยนาคพื้นบ้านที่ได้รับอิทธิพลจากเมืองหลวง เป็นนาคหางปล่อยกนกเปลว

3
2

1

เริ่มลดน้อยลง ส่งผลให้งานศิลปะพื้นบ้านในแขนง

ต่างๆขาดการสืบสาน หาช่างผู้ชำนาญงานพ้ืนถิ่นได้

ยากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะช่างไม้แกะสลักถือว่าหาได้ยาก

เต็มที บานประตู หน้าต่างที่เป็นไม้แกะสลักส่วนใหญ่

ไม่ใช่งานฝีมือช่างในท้องถ่ิน แต่ได้จากช่างต่างถิ่น 

หรือเป็นส่ิงของ เคร่ืองใช้สำเร็จรูปท่ีขายตามท้องตลาด

ส่วนใหญ่ผลิตจากอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  

จากบ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และ

จากอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ทำให้ลวดลายแกะสลัก

ไม่ใช่ลายในท้องถิ่น ดังที่เคยสืบทอดกันมาแต่อดีต 

ปัจจุบันกระท่ังงานแกะสลักจากไม้ฉำฉายังหาได้ยากข้ึน 

ไม้ฉำฉาในภาคอีสานส่วนใหญ่ถูกส่งไปขายที่ภาค

เหนือ เพ่ือนำไปแกะสลักเป็นรูปช้างแล้วส่งกลับมา

ขายท่ีภาคอีสาน เมื่อคนในท้องถิ่นขาดช่วงการ

พัฒนา จึงทำให้งานไม้แกะสลักในภาคอีสานที่มีช่าง

หลงเหลืออยู่ ไม่กี่ ราย ผลิตผลงานที่ขาดความ

ประณีต สวยงามไม่เป็นดังเช่นที่ผ่านมา ผลงานไม่

ได้รับความสนใจเทียบเท่างานภาคเหนือที่ครองตลาด

มาเป็นเวลานาน สุดท้ายงานไม้แกะสลักแถบลุ่ม

แม่น้ำโขงของไทยก็จะนับวันซบเซาลงตามลำดับ  

ในปัจจุบันพอมีงานตัวอย่างให้ชื่นชมได้จากการ

จัดแสดงในวัดเก่า และพิพิธภัณฑ์ ผู้เขียนเห็นว่า 

ต่างๆ	ขาดการสืบสาน	หาช่างผู้ช�านาญงานพื้นถิ่นได้

ยากยิ่งขึ้น	โดยเฉพาะช่างไม้แกะสลักถือว่า	หาได้ยาก

1)	โฮงฮด	ฝีมอืช่างพืน้บ้าน	เป็นนาคมปีีกในรปูแบบทีเ่รยีบง่าย
2)	โปง	ฝีมอืช่างพืน้บ้าน	นยิมแกะลายไว้หวัโปง
3)	ทวยนาคพืน้บ้านทีไ่ด้รบัอทิธพิลจากเมอืงหลวง	เป็นนาคหางปล่อยกนกเปลว

ภาพที่ 2.29 ลักษณะรปูทรงและลวดลายงานไม้แกะสลกั แถบลุม่น�า้โขงเขตพืน้ทีภ่าคอสีาน
ที่มา :	ศักดิ์ชาย	สิกขา,	2552.
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งานไม้แกะสลักท่ียังหลงเหลืออยู่ เป็นงานที่มีคุณค่า

ทั้งแนวคิด ความเป็นมา วัฒนธรรมความเชื่อที่สืบ

ต่อกันมาจนก่อเกิดเป็นผลงานทางศิลปกรรม ถือเป็น

มรดกทางวัฒนธรรม อนุชนรุนหลังควรให้ความ

สำคัญกับการอนุรักษ์ เป็นการอนุรักษ์ท่ีไม่ใช่แต่เพียง

ป้องกันขโมย แต่เป็นการอนุรักษ์ให้คงอยู่สมบูรณ์ 

หาวิธียืดอายุ ลดการผุกร่อนตามเงื่อนไขของเวลา 

สิ่งเหล่าน้ี ผู้ ท่ี น่าจะมีบทบาทเป็นด่านแรก ก็คือ 

ชุมชน ผู้เป็นเจ้าของสถานที่และเป็นเจ้าของมรดก

ทางวัฒนธรรมน้ี สำหรับในแง่ที่เป็นประโยชน์ต่อวิถี

สังคมใหม่หรือสังคมปัจจุบัน งานไม้แกะสลักไม่ควร

เป็นแต่เพียงแหล่งศึกษาของนักประวัติศาสตร์เท่านั้น 

แต่ควรเป็นแหล่งที่นักวิชาการในแขนงวิชาต่างๆ  

จะได้เรียนรู้จากภูมิปัญญานี้ด้วย เช่น นักออกแบบ  

สถาปนิก ศิ ลปิน นักมานุษยวิทยา เป็ นต้น  

ซึ่งชุมชนน่าจะเป็นผู้ที่มีบทบาทในการดูแลมรดกทาง

วัฒนธรรมน้ีทั้ ง ในแง่ของการบำรุ งรักษาและ 

การให้ความรู้

มรดกทางวัฒนธรรม	อนุชนรุ ่นหลังควรให้ความ

ส�าคัญกับการอนุรักษ	์เป็นการอนุรักษ์ที่ไม่ใช่แต่เพียง

ป้องกันการขโมย	แต่เป็นการอนรุกัษ์ให้คงอยูส่มบรูณ์



บทที่ 3

ไม้แกะสลักในฝั่งลาว

3.1 แหล่งศึกษาข้อมูล
	 จากการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับศิลปะไม้แกะ 

สลักในวิ ถีชี วิตชุมชนแถบลุ่มน้ำโขง สปป.ลาว 

ในช่วงปี พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้เลือกพื้นที่ 

ศึกษาในเขตพื้นท่ี 5 แขวง คือ นครหลวงเวียงจัน 

แขวงหลวงพระบาง ไชยะบรุ ีสะหวนันะเขด และจำปาสัก  

ซึ่งเป็นการสำรวจข้อมูลในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง 

และใต้ตลอดลำน้ำโขงของ สปป.ลาว ท่ีอยู่ติดกับฝ่ังไทย 

จากการศึกษาหนังสือ ราชอาณาจักรลาว ที่เขียนโดย 

บุญช่วย ศรีสวัสดิ์ (2547:10) มีตอนหนึ่งได้บันทึก 

ไว้ว่ า พงศาวดารลาวที่ เ ล่า สืบต่อกันมาเล่าว่า 

ในสมัยอ้ายขุนลอ ซึ่งเป็นราชโอรสองค์ใหญ่ของ 

ขุนบรม(บางแห่งเรียก ขุนบูลม) ได้มาสร้างอาณาจักร 

เมืองลาวเป็นครั้งแรก ณ บริเวณฝ่ังซ้ายแม่น้ำโขง  

บริเวณที่เคยถูกเรียกว่าเมืองชะวา แต่เดิมให้นามว่า 

เมืองเชียงดงเชียงทอง ต่อมาในปีพ.ศ.1299 ได้นำ 

พระบางที่ผู้คนเคารพศรัทธามาประดิษฐาน และได้ 

เปล่ียนชื่อเมืองเป็นเมืองหลวงพระบาง เป็นราชธานี 

ของลาว คร้ันพลเมืองหนาแน่นไม่มีที่ทำมาหากินจึง 

เคลือ่นยา้ยไปทางใตแ้ถบเวยีงจนั สะหวนันะเขด จำปาสกั 

และบางพวกข้ามแม่ของ(แม่น้ำโขง) มาตั้งถิ่นฐาน 

ในบริเวณภาคอีสาน และถูกชนชาติเพื่อนบ้านเรียกว่า 

ลาว ปัจจุบันสปป.ลาว แบ่งการปกครองออกเป็น 

9 แขวงกับอีก 1 เขตปกครอง ดินแดนแถบนี้ 

ขนุบรม (บางแห่งเรยีก ขนุบลูม) ได้มาสร้างอาณาจกัร

บริเวณที่เคยถูกเรียกว่า เมืองชะวา แต่เดิมให้นามว่า

และบางพวกข้ามแม่ของ (แม่น�้าโขง) มาตั้งถิ่นฐาน
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มีช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ค่อนข้างยาวนาน 

การศึกษาข้อมูลในครั้งนี้ ผู้เขียนได้เลือกศึกษาเฉพาะ 

เมืองเก่าและสถานท่ีสำคัญทางประวัติศาสตร์ของ

สปป.ลาว ซึ่งประกอบด้วย วัด ร้านจำหน่ายสินค้า 

แหล่งท่องเท่ียว บ้านเรือนในชุมชน การค้นคว้าหา 

แหล่งข้อมูลในคร้ังน้ีได้รับข้อมูลทางเอกสาร การสอบถาม 

ผู้ เกี่ ยวข้องในท้องถ่ิน ตลอดจนการสุ่มสำรวจ 

สำหรับการเรียกขานช่ือวัตถุ ส่ิงของท่ีพบในการสำรวจ 

ข้อมูล ผูเ้ขยีนขอใชค้ำเรยีกขานตามฝัง่ลาว โดยเทยีบกบั 

การเรยีกขานในฝัง่ไทย เชน่ จงัหวดั เรยีก แขวง  อำเภอ 

เรียก เมือง ตำบล เรียก ตาแสง หมู่ เรียก หน่วย 

สำหรับแหล่งสำคัญในแต่ละแขวงทั้ง 5 แขวง มีดังนี้

 นครหลวงเวียงจัน เป็นเมืองหลวงของสปป. ลาว 

ต้ังอยู่บริเวณแม่น้ำโขงฝ่ังตรงข้ามกับจังหวัดหนองคาย 

ของไทย มีด่านเข้าออกสะดวก สามารถเดินทางได้ 

ทั้งรถยนต์ รถไฟ และเครื่องบิน ด้วยเหตุที่เป็น

เมืองเก่าทำให้มีวัดเก่าอยู่หลายแห่งแม้ว่าในอดีต

วัดเก่าต่างๆ จะถูกทำลายไปมากจากภัยสงคราม 

แต่ยังมีส่วนท่ีพอหลงเหลือ บางส่วนถูกสร้างขึ้นใหม่ 

ในช่วงหลังด้วยฝีมือช่างญวนและช่างในท้องถิ่น 

จากการตรวจสอบข้อมูลทางประวัติศาสตร์ พบว่า  

นับต้ังแต่สมัยรัชกาลพระเจ้าไชยองค์เว้ ช่วงปีพ.ศ. 

2243-2273 มาจนถึงรัชกาลพระเจ้าสิริบุญสาร 

ช่วงปี พ.ศ. 2278-2324 ไม่ค่อยปรากฏหลักฐาน 

การสร้างพุทธสถานมากนัก จนกระท่ังถึงรัชกาล 

พระเจ้าอนุวงศ์ ช่วงปี พ.ศ. 2345-2371 จึงมีการฟ้ืนฟู

พุทธศาสนาทำให้บ้านเมืองมีความเจริญก้าวหน้า 

สำหรับวัดต่างๆที่ผู้ เขียนสำรวจข้อมูลในครั้ งนี้ 

ประกอบด้วย พระธาตุหลวง วัดพระแก้ว วัดองค์ตื้อ 

(สร้างสมัยพระเจ้าไซยะเสดถาหรือไชยเชษฐาธิราช) 

วัดสีสะเกด (สร้างสมัยพระเจ้าอนุวงศ ์ปีพ.ศ. 2367) 

และวัดเก้ายอด เป็นต้น

 แขวงหลวงพระบาง เคยเป็นเมืองหลวงเก่าที่

มีความเจริญรุ่งเรือง ในยุคพระเจ้าฟ้างุ้มมหาราช  

อาณาจักรล้านช้างถือได้ว่าบ้านเมืองมีความเป็นปึกแผ่น 

เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน เมื่อส้ินรัชกาลของพระเจ้า 

สรุยิวงสาธรรมมริาช ทำใหเ้กดิรอยรา้วแตกแยกเปน็แต่

ละแควน้เปน็อสิระไมข่ึน้แกก่นั อาจเรยีกวา่แบง่ออกเป็น 

3 รัฐ คือ หลวงพระบาง มีพระเจ้าก่ิงกิสราช 

ขึ้นครองราชย์ เมื่ อปีพ .ศ . 2250 เวียงจันมี 

พระเจ้าชัยองค์เว้ หรือพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชขึ้น

ครองราชย์ เมื่อปีพ.ศ. 2243 จำปาสักมีพระเจ้า

สร้อยสีสมุทพุทธางกุล ขึ้นครองราชย์ เมื่อปีพ.ศ. 

2257 แม้ว่าบ้านเมืองจะเคยแตกแยกหลายครั้ง 

พระพุทธศสานายังคงเป็นแกนกลางในการปกครอง 

ในปัจจุบันหลวงพระบางเป็นที่ตั้งของพระราชวัง 

และวัดท่ีมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย 

ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก 

การเดินทางไปแขวงหลวงพระบางควรเดินทางผ่าน

นครหลวงเวียงจันเพราะเป็นเส้นทางที่สะดวกที่สุด 

ในปัจจุบัน แม้ว่าอาจจะสามารถเข้าทางด่านจังหวัด

เลยได้แต่เส้นทางไม่สะดวก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน 

หากเดินทางในเส้นทางนครหลวงเวียงจันไปแขวง 

หลวงพระบางจะมี ระยะทาง ประมาณเกือบ 

500 กิโลเมตร แต่เน่ืองจากเส้นทางต้องวิ่งขึ้น 

ลงและวนตามภูเขาตลอดเส้นทางการวัดระยะหรือ 

การเรยีกขานในฝ่ังไทย เช่น จังหวัดเรียกว่า แขวง อ�าเภอ

เรยีกว่า เมอืง ต�าบลเรียกว่า ตาแสง หมู่เรียกว่า หน่วย

เมืองเก่าท�าให้มีวัดเก่าอยู่หลายแห่ง แม้ว่าในอดีต

นครหลวงเวียงจัน เพราะเป็นเส้นทางที่สะดวกที่สุด

อาณาจกัรล้านช้างถอืได้ว่า บ้านเมอืงมคีวามเป็นปึกแผ่น

เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน เมื่อสิ้นรัชกาลของพระเจ้า

สุริยวงสาธรรมมิกราช ท�าให้เกิดรอยร้าวแตกแยกแต่
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มีช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ค่อนข้างยาวนาน 

การศึกษาข้อมูลในครั้งนี้ ผู้เขียนได้เลือกศึกษาเฉพาะ 

เมืองเก่าและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของ

สปป.ลาว ซึ่งประกอบด้วย วัด ร้านจำหน่ายสินค้า 

แหล่งท่องเที่ยว บ้านเรือนในชุมชน การค้นคว้าหา 

แหล่งข้อมูลในคร้ังน้ีได้รับข้อมูลทางเอกสาร การสอบถาม 

ผู้ เกี่ ยวข้องในท้องถ่ิน ตลอดจนการสุ่มสำรวจ 

สำหรับการเรียกขานช่ือวัตถุ ส่ิงของท่ีพบในการสำรวจ 

ข้อมูล ผูเ้ขยีนขอใชค้ำเรยีกขานตามฝัง่ลาว โดยเทยีบกบั 

การเรยีกขานในฝัง่ไทย เชน่ จงัหวดั เรยีก แขวง  อำเภอ 

เรียก เมือง ตำบล เรียก ตาแสง หมู่ เรียก หน่วย 

สำหรับแหล่งสำคัญในแต่ละแขวงทั้ง 5 แขวง มีดังนี้

 นครหลวงเวียงจัน เป็นเมืองหลวงของสปป. ลาว 

ต้ังอยู่บริเวณแม่น้ำโขงฝ่ังตรงข้ามกับจังหวัดหนองคาย 

ของไทย มีด่านเข้าออกสะดวก สามารถเดินทางได้ 

ทั้งรถยนต์ รถไฟ และเครื่องบิน ด้วยเหตุที่เป็น

เมืองเก่าทำให้มีวัดเก่าอยู่หลายแห่งแม้ว่าในอดีต

วัดเก่าต่างๆ จะถูกทำลายไปมากจากภัยสงคราม 

แต่ยังมีส่วนที่พอหลงเหลือ บางส่วนถูกสร้างขึ้นใหม่ 

ในช่วงหลังด้วยฝีมือช่างญวนและช่างในท้องถิ่น 

จากการตรวจสอบข้อมูลทางประวัติศาสตร์ พบว่า  

นับต้ังแต่สมัยรัชกาลพระเจ้าไชยองค์เว้ ช่วงปีพ.ศ. 

2243-2273 มาจนถึงรัชกาลพระเจ้าสิริบุญสาร 

ช่วงปี พ.ศ. 2278-2324 ไม่ค่อยปรากฏหลักฐาน 

การสร้างพุทธสถานมากนัก จนกระท่ังถึงรัชกาล 

พระเจ้าอนุวงศ์ ช่วงปี พ.ศ. 2345-2371 จึงมีการฟ้ืนฟู

พุทธศาสนาทำให้บ้านเมืองมีความเจริญก้าวหน้า 

สำหรับวัดต่างๆที่ผู้ เขียนสำรวจข้อมูลในครั้ งนี้ 

ประกอบด้วย พระธาตุหลวง วัดพระแก้ว วัดองค์ตื้อ 

(สร้างสมัยพระเจ้าไซยะเสดถาหรือไชยเชษฐาธิราช) 

วัดสีสะเกด (สร้างสมัยพระเจ้าอนุวงศ์ ปีพ.ศ. 2367) 

และวัดเก้ายอด เป็นต้น

 แขวงหลวงพระบาง เคยเป็นเมืองหลวงเก่าที่

มีความเจริญรุ่งเรือง ในยุคพระเจ้าฟ้างุ้มมหาราช  

อาณาจักรล้านช้างถือได้ว่าบ้านเมืองมีความเป็นปึกแผ่น 

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เมื่อสิ้นรัชกาลของพระเจ้า 

สรุยิวงสาธรรมมิราช ทำใหเ้กิดรอยร้าวแตกแยกเปน็แต่

ละแควน้เปน็อสิระไมข่ึน้แกก่นั อาจเรยีกวา่แบง่ออกเป็น 

3 รัฐ คือ หลวงพระบาง มีพระเจ้าก่ิงกิสราช 

ขึ้นครองราชย์ เ ม่ือ ปีพ .ศ . 2250 เวียงจันมี 

พระเจ้าชัยองค์เว้ หรือพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชขึ้น

ครองราชย์ เม่ือปีพ.ศ. 2243 จำปาสักมีพระเจ้า

สร้อยสีสมุทพุทธางกุล ขึ้นครองราชย์ เมื่อปีพ.ศ. 

2257 แม้ว่าบ้านเมืองจะเคยแตกแยกหลายครั้ง 

พระพุทธศสานายังคงเป็นแกนกลางในการปกครอง 

ในปัจจุบันหลวงพระบางเป็นที่ตั้งของพระราชวัง 

และวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย 

ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก 

การเดินทางไปแขวงหลวงพระบางควรเดินทางผ่าน

นครหลวงเวียงจันเพราะเป็นเส้นทางที่สะดวกที่สุด 

ในปัจจุบัน แม้ว่าอาจจะสามารถเข้าทางด่านจังหวัด

เลยได้แต่เส้นทางไม่สะดวก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน 

หากเดินทางในเส้นทางนครหลวงเวียงจันไปแขวง 

หลวงพระบางจะมี ระยะทาง ประมาณเ กือบ 

500 กิโลเมตร แต่เนื่องจากเส้นทางต้องวิ่งขึ้น 

ลงและวนตามภูเขาตลอดเส้นทางการวัดระยะหรือ 
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คำนวณเวลาเดนิทางคอ่นข้างลำบาก โดยทัว่ไปใชเ้วลา 

1 วัน การเดินทางช้าหรือเร็วขึ้นกับสภาพรถ 

และคนขับ สำหรับแหล่งสำรวจไม้แกะสลักมีมาก  

ซึ่งขอยกตัวอย่างพื้นที่ในการสำรวจที่สำคัญ เช่น  

วัดเซียงทอง หรือวัดเชียงทอง (สร้างสมัยพระเจ้า 

ไซยะเสดถาหรือไชยเชษฐาธิราช) วัดพระมหาธาตุ 

วัดธาตุหลวง วัดป่าฝาง วัดคกปาบ วัดเซียงแมนไซยะ 

เสดถาราม วัดล่องคูน วัดหาดเส้ียว วัดแสนสุขาราม 

วัดสบสิกขาราม วัดสิริมงคลไซยาราม วัดสุวันนะคีรี 

วัดโพนไซซะนะสงคาม นอกจากน้ันยังมีแหล่งสำรวจอ่ืนๆ 

นอกเหนอืจากวดั เชน่ ตลาดแลง(ถนนคนเดนิหนา้พูสี) 

แหล่งจำหน่ายสินค้าบ้านผานม และร้านค้าของเก่า 

ของที่ระลึกในหลวงพระบาง เป็นต้น

 แขวงไซยะบุรี เป็นเมืองโบราณอีกแห่งหนึ่ง 

ในอดีตเคยถูกเรียกว่า จังหวัดล้านช้างของไทย  

(ก่อนจะเสียให้ฝร่ังเศสในปี พ.ศ. 2446) แขวงไซยะบุรี 

เป็นแขวงที่อยู่ติดต่อกับประเทศไทยหลายจังหวัด 

เช่น เชียงราย น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเลย 

แขวงไซยะบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น 3 เมือง 

คือ เมืองไซยะบุรี เมืองปากลาย และเมืองหงษา 

ตั้งอยู่ห่างจากแขวงหลวงพระบาง ระยะทาง 140 

กิโลเมตร การเดนิทางคอ่นขา้งกนัดารมาก หากฤดฝูนไม่ 

สมควรเดินทางเพราะเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างอันตราย 

จากถนนท่ีเป็นโคลนตมเหนียวและขึ้นลงภูเขาตลอด 

การเดินทางต้องนำรถยนต์ข้ึนแพข้ามฝากแม่น้ำโขง 

(คนในท้องถิ่นเรียกว่า น้ำของ) ที่บ้านท่าเดื่อ ซึ่งตาม 

ความเป็นจริงแขวงไซยะบุรี อาจเดินทางจากประเทศไทย 

ได้จากด่านจังหวัดเลยแต่เส้นทางลำบากมากในช่วง

บน : เส้นทางผ่านชุมชนและภูเขา 
     นครหลวงเวียงจัน-แขวงหลวงพระบาง
ล่าง : เส้นทางที่ต้องผ่านดินโคลนและหุบเขา
      แขวงหลวงพระบาง- แขวงไซยะบุรี

เส้นทางในการสำรวจข้อมูลใน สปป.ลาว

และคนขับ ส�าหรับแหล่งส�ารวจไม้แกะสลักมีมาก

ซึ่ งขอยกตั วอย ่ างพื้ น ท่ี ในการส� ารวจที่ ส� าคัญ  

เช่นวัดเซียงทอง (สร้างสมัยพระเจ้าไซยะเสดถา 

ห รื อ ไ ช ย เ ช ษ ฐ า ธิ ร า ช )  วั ด พ ร ะ ม ห า ธ า ตุ

วัดโพนไซซะนะสงคาม และยังมีแหล่งส�ารวจอื่นๆ

นอกเหนือจากวดั เช่น ตลาดแลง (ถนนคนเดนิหน้าพูส)ี 

แหล่งจ�าหน่ายสินค้าบ้านผานม ร้านค้าของเก่า

กโิลเมตร การเดนิทางค่อนข้างกนัดารมาก หากฤดฝูน 

ไม่สมควรเดินทาง เพราะเป็นเส้นทางทีค่่อนข้างอนัตราย

จากถนนที่เป็นโคลนตมเหนียวและขึ้นลงภูเขาตลอด

การเดินทาง ต้องน�ารถยนต์ขึ้นแพข้ามฝากแม่น�้าโขง

บน : เส้นทางผ่านชุมชนและภูเขา
นครหลวงเวียงจัน-แขวงหลวงพระบาง
ล่าง : เส้นทางที่ต้องผ่านดินโคลนและหุบเขา
แขวงหลวงพระบาง- แขวงไซยะบุรี

ภาพที่ 3.1 เส้นทางในการส�ารวจข้อมูลใน สปป.ลาว
ที่มา : ศักดิ์ชาย สิกขา, 2553.
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และถือเป็นวัดที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็น 

ที่ เชื่อได้ว่ามีงานไม้แกะสลักที่สำคัญอยู่หลายชิ้น  

ประกอบด้วย วัดพระทาดอิงฮัง ตั้งอยู่ใกล้บริเวณ 

แขวงสะหวันนะเขด วัดพระทาดอิงฮังมีพระธาตุเก่าแก่ 

มีงานปูนปั้นตกแต่งสวยงาม มีคนเคารพกราบไหว้ 

สักการะทุกวัน วัดพระทาดอิงฮังน้ี มีเร่ืองราวปรากฏ 

อยูใ่นคมัภรีอ์รุงัคนทิาน(ตานานพระธาตพุนม)บนัทกึไว ้

ว่าสร้างภายหลังพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วประมาณ 

400 ปี คำว่า อิงฮัง เช่ือว่า มาจาก คำว่า อิงกกฮัง 

(ต้นรัง) ในสมัยพระยาสุมิตรธรรม เมื่อครั้งเสวย 

ราชสมบัติในมรุกขนคร(สันนิษฐานว่าเป็นเมืองเก่า 

ในเมืองท่าแขกปัจจุบัน) พ้ืนท่ีบริเวณพระทาดอิงฮัง 

มีสิมเก่าตกแต่งไม้แกะสลักสวยงาม ด้านหลังมีหอแจก 

ไม้จัดเก็บพระไม้และธรรมาสน์ทรงปราสาทเก่าแก่ 

และในบริ เ วณเดี ยวกันมี กุ ฏิ ไม้ โบราณมุ งด้ วย 

ฤดูฝนไม่สามารถเดินทางได้ การสำรวจและจัดเก็บ 

ข้อมูลผู้เขียนเร่ิมจัดเก็บจากแหล่งข้อมูลตามรายทาง

โดยสอบถามคนในท้องถ่ินเก่ียวกับแหล่งท่ีเป็นเมืองเก่า 

วัดเก่า ซ่ึงพบแหล่งท่ีมีข้อมูลหลายแหล่ง ตามรายทาง 

เช่น วัดบ้านป่งดง เมืองนาน วัดบ้านผาหนีบ เมืองนาน 

วัดแสนตอดอนใจแก้วกว้างหรือวัดบ้านนาหลง  

วัดดอนใจหรือวัดบ้านนาท่อม แขวงไซยะบุรี เมื่อเข้า

เขตพื้นที่แขวงไซยะบุรี มีวัดสำคัญที่ควรศึกษาและ

เก็บข้อมูล 2 วัด คือ วัดสีสะหว่างวงส์ เป็นวัดที่ 

เจ้ามหาชีวิตสีสะหว่างวงส์สร้างและบูรณะให้เป็น 

กุศลบุญแก่เจ้าสักรินทร์ผู้เป็นพ่อ ภายในมีงานพุทธศิลป์

และงานสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม และวัดอีกแห่งหนึ่ง 

คือ วัดสีบุนเรือง แต่ชาวบ้านนิยมเรียกติดปากว่า 

วัดใหญ่ ถือเป็นวัดเก่าแก่ที่สุดและใหญ่โตมากที่สุดใน

แขวงไซยะบุรี มีท้ังหลักฐานท่ีเก่าแก่และส่ิงก่อสร้าง

ข้ึนมาใหม่ ซ่ึงท่ีน้ีได้ ลุงคำผา ปันยาทอง (อายุ 66 ปี) 

อาศัยอยู่ท่ีบ้านเลขที่ 60 หน่วย 6 บ้านใหญ่ และ

ได้ลุงเสียงผา บูนบุรี(อายุ 67 ปี) อาศัยอยู่ที่บ้าน

เลขที่ 3 หน่วย 1 บ้านใหญ่ เป็นผู้ ให้ข้อมูล  

แขวงไซยะบุรีถือเป็นเมืองที่สงบ ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่

เรียบง่าย รักษาวัฒนธรรมท่ีสืบทอดกันมาได้อย่าง

เหนียวแน่น การทำมาหากินอาศัยพึ่งพิงธรรมชาติที่

อุดมสมบูรณ์

 แขวงสะหวันนะเขด เป็นเมืองเก่าอีกแห่งที่

อยู่ฝ่ังแม่น้ำโขงตรงข้ามกับจังหวัดมุกดาหาร มีด่าน

และสะพานข้ามฟากที่สะดวกสบาย ปัจจุบันความ

เจริญต่างๆได้หลั่งไหลเข้าสู่แขวงสะหวันนะเขด  

วัดท่ีผู้เขียนตรวจสอบข้อมูลพบมี 3 แห่งท่ีน่าสนใจ

เส้นทางถนนลูกรังไปบ้านหนองลำจัน
เมืองจำพอน แขวงสะหวันนะเขด น-แขวงหลวงพระบาง

ข้อมูล ผู้เขียนเริ่มจัดเก็บจากแหล่งข้อมูลตามรายทาง ที่เชื่อได้ว่า มีงานไม้แกะสลักที่ส�าคัญอยู ่หลายชิ้น

อยู่ในคมัภีร์อุรงัคนิทาน (ต�านานพระธาตพุนม) บนัทกึไว้

ว่า สร้างภายหลังพระพุทธเจ้าปรินิพานประมาณ

400 ปี ค�าว่า อิงฮัง เชื่อว่า มาจาก ค�าว่า อิงกกฮัง

(ต้นรัง) ในสมัยพระยาสุมิตรธรรม เมื่อครั้งเสวย

ราชสมบัติในมรุกขนคร (สันนิษฐานว่าเป็นเมืองเก่า

ขึน้มาใหม่ ซึง่ทีน่ีไ่ด้ ลงุค�าผา ปันยาทอง (อาย ุ66 ปี) 

อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 60 หน่วย 6 บ้านใหญ่ และ

ลุงเสียงผา บูนบุรี (อายุ 67 ปี) อาศัยอยู่ที่บ้าน

ภาพที่ 3.2 เส้นทางถนนลูกรังไปบ้านหนองล�าจัน
เมืองจ�าพอน แขวงสะหวันนะเขด แขวงหลวงพระบาง
ที่มา : ศักดิ์ชาย สิกขา, 2553.
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และถือเป็นวัดที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็น 

ที่ เชื่อได้ว่ามีงานไม้แกะสลักที่สำคัญอยู่หลายช้ิน  

ประกอบด้วย วัดพระทาดอิงฮัง ตั้งอยู่ใกล้บริเวณ 

แขวงสะหวันนะเขด วัดพระทาดอิงฮังมีพระธาตุเก่าแก่ 

มีงานปูนปั้นตกแต่งสวยงาม มีคนเคารพกราบไหว้ 

สักการะทุกวัน วัดพระทาดอิงฮังน้ี มีเร่ืองราวปรากฏ 

อยูใ่นคมัภรีอ์รุงัคนทิาน(ตานานพระธาตพุนม)บนัทกึไว ้

ว่าสร้างภายหลังพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วประมาณ 

400 ปี คำว่า อิงฮัง เช่ือว่า มาจาก คำว่า อิงกกฮัง 

(ต้นรัง) ในสมัยพระยาสุมิตรธรรม เมื่อครั้งเสวย 

ราชสมบัติในมรุกขนคร(สันนิษฐานว่าเป็นเมืองเก่า 

ในเมืองท่าแขกปัจจุบัน) พ้ืนท่ีบริเวณพระทาดอิงฮัง 

มีสิมเก่าตกแต่งไม้แกะสลักสวยงาม ด้านหลังมีหอแจก 

ไม้จัดเก็บพระไม้และธรรมาสน์ทรงปราสาทเก่าแก่ 

และในบ ริ เวณเดี ยว กัน มี กุฏิ ไ ม้ โบราณมุ งด้ วย 

ฤดูฝนไม่สามารถเดินทางได้ การสำรวจและจัดเก็บ 

ข้อมูลผู้เขียนเริ่มจัดเก็บจากแหล่งข้อมูลตามรายทาง

โดยสอบถามคนในท้องถ่ินเก่ียวกับแหล่งท่ีเป็นเมืองเก่า 

วัดเก่า ซ่ึงพบแหล่งท่ีมีข้อมูลหลายแหล่ง ตามรายทาง 

เช่น วัดบ้านป่งดง เมืองนาน วัดบ้านผาหนีบ เมืองนาน 

วัดแสนตอดอนใจแก้วกว้างหรือวัดบ้านนาหลง  

วัดดอนใจหรือวัดบ้านนาท่อม แขวงไซยะบุรี เม่ือเข้า

เขตพื้นที่แขวงไซยะบุรี มีวัดสำคัญที่ควรศึกษาและ

เก็บข้อมูล 2 วัด คือ วัดสีสะหว่างวงส์ เป็นวัดที่ 

เจ้ามหาชีวิตสีสะหว่างวงส์สร้างและบูรณะให้เป็น 

กุศลบุญแก่เจ้าสักรินทร์ผู้เป็นพ่อ ภายในมีงานพุทธศิลป์

และงานสถาปัตยกรรมที่สวยงาม และวัดอีกแห่งหนึ่ง 

คือ วัดสีบุนเรือง แต่ชาวบ้านนิยมเรียกติดปากว่า 

วัดใหญ่ ถือเป็นวัดเก่าแก่ที่สุดและใหญ่โตมากที่สุดใน

แขวงไซยะบุรี มีทั้งหลักฐานที่เก่าแก่และสิ่งก่อสร้าง

ข้ึนมาใหม่ ซ่ึงท่ีน้ีได้ ลุงคำผา ปันยาทอง (อายุ 66 ปี) 

อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 60 หน่วย 6 บ้านใหญ่ และ

ได้ลุงเสียงผา บูนบุรี(อายุ 67 ปี) อาศัยอยู่ที่บ้าน

เลขที่ 3 หน่วย 1 บ้านใหญ่ เป็นผู้ ให้ข้อมูล  

แขวงไซยะบุรีถือเป็นเมืองที่สงบ ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่

เรียบง่าย รักษาวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาได้อย่าง

เหนียวแน่น การทำมาหากินอาศัยพึ่งพิงธรรมชาติที่

อุดมสมบูรณ์

 แขวงสะหวันนะเขด เป็นเมืองเก่าอีกแห่งที่

อยู่ฝั่งแม่น้ำโขงตรงข้ามกับจังหวัดมุกดาหาร มีด่าน

และสะพานข้ามฟากท่ีสะดวกสบาย ปัจจุบันความ

เจริญต่างๆได้หลั่งไหลเข้าสู่แขวงสะหวันนะเขด  

วัดที่ผู้เขียนตรวจสอบข้อมูลพบมี 3 แห่งที่น่าสนใจ

เส้นทางถนนลูกรังไปบ้านหนองลำจัน
เมืองจำพอน แขวงสะหวันนะเขด น-แขวงหลวงพระบาง
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แป้นเกล็ด วัดแห่งท่ีสองคือ วัดโพนสะหว่างคันทะนาราม 

บ้านโพนสิม เมืองไกสอนพมวิหาน(เดิมช่ือ เมืองขันทะบุรี 

ต่อมาเปลี่ยนชื่อเมืองเพื่อเป็นเกียรติแก่บ้านเกิด

ของท้าวไกสอนพมวิหานบุคคลสำคัญของประเทศ) 

มีระยะทางห่างจากวัดพระทาดอิงฮัง ประมาณ  

5 กิโลเมตร วดัแหง่นี ้มหีอแจกเก่า โฮงฮด ราวเทยีนไม ้

แกะสลั ก และธรรมมาสน์โบราณ ท่ีสวยงาม 

ส่วนวัดสุดท้ายท่ีน่าสนใจ คือ วัดจันทน์ทะสาโร 

บ้านหนองลำจันทน์ เมืองจำพอน ระยะทางห่างจาก 

แขวงสะหวันนะเขด ประมาณ 50 กิโลเมตร 

เส้นทางกันดารมาก ต้องใช้เวลาเดินทางยาวนาน 

ท่ีวัดแห่งน้ีเ ป็นวัดเก่ามีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 

มี หอ ไตรกลางน้ ำ แกะสลั กหางหงส์ ส วยงาม 

มีหอแจกโบราณ มีธรรมาสน์ทรงปราสาทท่ีสวยดู 

ม่ันคงแข็งแรง นอกจากนั้นยังมีโฮงฮดที่ใช้ผ้าขาว 

หอเก็บไว้บนขื่อคาอย่างด ี 

 แขวงจำปาสัก ถือเป็นเมืองที่เก่าแก่ในเขต

ลาวตอนใต้ มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ครั้งหน่ึงใน 

ปี พ.ศ. 2257 เคยแยกตัวเป็นอิสระจากนครหลวง

เวียงจัน ภายหลังที่พระเจ้าสุริยวงสาธรรมิราช 

สวรรณคต เพียงสองทศตวรรษ และในช่วงน้ัน

พระยา เมื องจันท์ ได้ทำการแย่ งชิ งราชสมบัติ  

พระนางสุมัคละมเหสีได้หลบหนีขณะมีครรภ์ ไปอยู่

กับญาติโยมพระครูยอดแก้ว และพระครูยอดแก้ว 

ได้พายาติโยมหลบหนีราชภัยลงใต้ ต่อมาได้มี 

การสร้างบ้านแปงเมือง ชาวเมืองพร้อมใจกันยกเมือง 

ให้พระครูยอดแก้ว แต่ท่านตระหนักดีว่าอยู่ในสมณ

เพศไม่เหมาะสมจึงมอบบ้านเมืองให้ เจ้าหน่อกษัตริย์  

โอรสเจ้านางวสุมังคละเป็นกษัตริย์ ผู้ครองนคร 

จำปาสักองค์แรกคือ พระเจ้าสร้อยสีสมุทพุทธางกูร 

ถือว่าเป็นผู้สืบเช้ือสายมาจากพระเจ้าสุริยวงสาธรรมิราช 

(สงวน รอดบุญ, 2545:115) ในอดีตจำปาสัก 

ได้เคยขึ้นกับไทยใน พ.ศ. 2321 มีเจ้าปกครอง 

สืบมาจนรัชกาลพระเจ้ายุติธรรมสุนทร(เจ้าคำใหญ่) 

จึงตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส สำหรับแหล่ง

ข้อมูลที่จัดเก็บในครั้งนี้ เช่น วัดทาดฝุ่นสันติทัม  

วัดโพนแพง วัดบ้าน วัดโพไซ วัดทัมมะกะสิกา  

วัดบ้านท่าหลวง วัดทัมมะรังสี บ้านท่าหิน เมืองปากเซ 

และบ้านหนองบึง (เผ่าตะโอย) เมืองปะทุมพอน 

เป็นต้น

	 หลังการจัดเก็บข้อมูลพบว่า ข้อมูลที่ได้รับมี

ความหลากหลายมาก ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าต่อการ

ศึกษาค้นคว้า ดังนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาต้นคว้า

ต่อไป จึงนำข้อมูลมาจัดกระทำข้อมูลให้เป็นแนวทาง

เช่นเดียวกันกับท่ีจัดเก็บข้อมูลไม้แกะสลักในประเทศไทย 

โดยจำแนกลักษณะของไม้แกะสลักในแถบลุ่มน้ำโขง

ของฝั่งลาวออกเป็นประเภทใหญ่ๆ 4 ประเภท   

คือ 1)ไม้แกะสลักในงานตกแต่งอาคารสถานที่    

2)ไม้แกะสลักในงานพุทธศิลป์ต่างๆ 3)ไม้แกะสลักใน

งานสิ่งของ เครื่องใช้ และของที่ระลึก 4)ไม้แกะสลัก

ในความเช่ือต่างๆ ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีนาสนใจ ดังน้ี

บ้านโพนสมิ เมืองไกสอนพมวหิาน (เดมิชือ่ เมอืงขนัทะบรุี

ส ่วนวัดสุดท ้ายที่น ่าสนใจ คือ วัดจันทะสาโร  

บ้านหนองล�าจัน เมืองจ�าพอน ระยะทางห่างจาก

ถอืว่า เป็นผูส้บืเชือ้สายมาจากพระเจ้าสรุยิวงสาธรรมกิราช

(สงวน รอดบุญ, 2545:115) ในอดีตจ�าปาสัก

ได้เคยขึ้นกับไทยใน พ.ศ. 2321 มีเจ้าปกครอง

สืบมาจนรัชกาลพระเจ้ายุติธรรมสุนทร (เจ้าค�าใหญ่)

ของฝั ่งลาวออกเป็นประเภทใหญ่ๆ 4 ประเภท 

คือ 1) ไม้แกะสลักในงานตกแต่งอาคารสถานที่

2) ไม้แกะสลักในงานพุทธศลิป์ต่างๆ 3) ไม้แกะสลกัใน

งานสิง่ของ เครือ่งใช้ และของทีร่ะลกึ 4) ไม้แกะสลกั
เวียงจัน ภายหลังที่พระเจ้าสุริยวงสาธรรมิกราช

ศวรรณคต เพียงสองทศตวรรษ และในช่วงนั้น 

พระยาเ มืองจันท ์ ได ้ท� าการแย ่ งชิ งราชสมบัติ

พระนางสุมัคละมเหสีได้หลบหนีขณะมีครรภ์ ไปอยู่

กับญาติโยมพระครูยอดแก้ว และพระครูยอดแก้ว

ได้พาญาติโยมหลบหนีราชภัยลงใต้ ต่อมาได้มี
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3.2 ไม้แกะสลักท่ีใช้ในงานตกแต่งอาคาร สถานท่ี
   

 ไม้แกะสลักที่ใช้ในศาสนาคาร

	 การศึกษางานไม้แกะสลักในแถบลุ่มน้ำโขง 

ของลาว พบว่า งานไม้แกะสลักที่สามารถค้นหาได้ 

ส่วนใหญ่มักปรากฎในวัด ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์รวม 

ความเชื่อ ความศรัทราท่ีเป็นสมบัติของส่วนรวม  

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวัดจะเป็นสถานที่ที่รวบรวม 

ของมีค่าและงานศิลปะต่างๆของชุมชน งานฝีมือส่วน 

ใหญ่มักเกิดจากความศรัทราที่ผู้สร้างต้องใช้ความ

เพียรในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างวิจิตรบรรจง  

ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า ทุกส่วนที่เกิดขึ้นในวัดหรือ

พุทธสถานต้องผ่านการคัดสรรจากผู้สร้าง ในส่วน 

ของงานตกแต่งท่ีสำรวจพบในพุทธสถานของลาว 

พบว่า มีการนำไม้แกะสลักมาใช้ในงานตกแต่งสิม(โบสถ์) 

และหอไตร มากที่สุดนอกจากนั้นมีให้พบบ้างเล็กน้อย 

เช่น หอแจก(ศาลาการเปรียญ) กุฏิ หอระฆัง ซุ้ม 

และศาลาต่างๆ ตำแหน่งท่ีพบมากคือ เครื่องบน 

หน้าบัน ฮังผึ้ง ทวย หน้าต่าง ประตู และเชิงชาย 

เช่นเดียวกับในฝั่งไทย ในอดีตไม้ถือเป็นวัสดุที่หาง่าย

และมีคุณภาพแตกต่างกัน ทุกชุมชนในแถบลุ่มน้ำโขง

ทีม่คีวามอุดมสมบรูณ์ดา้นพนัธุไ์มจึ้งนยิมใชไ้มป้ระดษิฐ์ 

เป็นส่ิงของเคร่ืองใช้และนิยมใช้ในงานตกแต่งต่างๆ  

วดัเป็นแหลง่ศนูยร์วมจติใจจงึมกีารใชไ้มใ้นงานตกแตง่ 

จำนวนมาก แต่ด้วยเหตุท่ีไม้มีข้อจำกัดด้านอายุการ 

ใช้งาน ทำให้ไม้ที่ใช้ในงานตกแต่งภายนอกที่ตากแดด 

ลมฝนต้องชำรุดตามกาลเวลา บางชิ้นส่วนทางวัด 

ได้จัดเก็บไว้เป็นอนุสรณ ์บางส่วนทางวัดไม่เห็นคุณค่า

กจ็ะถูกทำลายไป ปจัจุบนัสว่นทีเ่คยใชไ้มใ้นงานตกแตง่ 

ได้เปลี่ยนมาใช้งานปูนปั้นจำนวนมากแล้วเพราะมี 

ความมั่นใจว่าคงทนมากกว่า หาช่างและหาวัสดุ 

ไดง้า่ยกวา่ ซึง่ในทีน่ี ้ผูเ้ขยีนขอยกตวัอยา่ง วดัทีส่ามารถ 

หาชมไม้แกะสลักได้ในปัจจุบัน ดังนี้

1

2

3

ความเชื่อ ความศรัทธาที่เป็นสมบัติของส่วนรวม

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวัดจะเป็นสถานที่ที่รวบรวม

ของมีคา่และงานศิลปะต่างๆของชุมชน งานฝีมือส่วน

ใหญ่มักเกิดจากความศรัทธาท่ีผู้สร้างต้องใช้ความ

พบว่า มีการน�าไม้แกะสลักมาใช้ในงานตกแต่งสิม (โบสถ์)

และหอไตร มากท่ีสุด นอกจากนัน้มใีห้พบบ้างเลก็น้อย

เช่น หอแจก (ศาลาการเปรียญ) กุฏิ หอระฆัง ซุ้ม
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3.2 ไม้แกะสลักท่ีใช้ในงานตกแต่งอาคาร สถานท่ี
   

 ไม้แกะสลักที่ใช้ในศาสนาคาร

	 การศึกษางานไม้แกะสลักในแถบลุ่มน้ำโขง 

ของลาว พบว่า งานไม้แกะสลักที่สามารถค้นหาได้ 

ส่วนใหญ่มักปรากฎในวัด ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์รวม 

ความเช่ือ ความศรัทราท่ีเป็นสมบัติของส่วนรวม  

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวัดจะเป็นสถานที่ที่รวบรวม 

ของมีค่าและงานศิลปะต่างๆของชุมชน งานฝีมือส่วน 

ใหญ่มักเกิดจากความศรัทราที่ผู้สร้างต้องใช้ความ

เพียรในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างวิจิตรบรรจง  

ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า ทุกส่วนที่เกิดขึ้นในวัดหรือ

พุทธสถานต้องผ่านการคัดสรรจากผู้สร้าง ในส่วน 

ของงานตกแต่งที่สำรวจพบในพุทธสถานของลาว 

พบว่า มีการนำไม้แกะสลักมาใช้ในงานตกแต่งสิม(โบสถ์) 

และหอไตร มากที่สุดนอกจากนั้นมีให้พบบ้างเล็กน้อย 

เช่น หอแจก(ศาลาการเปรียญ) กุฏิ หอระฆัง ซุ้ม 

และศาลาต่างๆ ตำแหน่งที่พบมากคือ เครื่องบน 

หน้าบัน ฮังผึ้ง ทวย หน้าต่าง ประตู และเชิงชาย 

เช่นเดียวกับในฝั่งไทย ในอดีตไม้ถือเป็นวัสดุที่หาง่าย

และมีคุณภาพแตกต่างกัน ทุกชุมชนในแถบลุ่มน้ำโขง

ทีม่คีวามอดุมสมบรูณด์า้นพนัธุไ์มจ้งึนยิมใชไ้มป้ระดษิฐ์ 

เป็นสิ่งของเครื่องใช้และนิยมใช้ในงานตกแต่งต่างๆ  

วดัเปน็แหล่งศนูย์รวมจติใจจงึมีการใชไ้ม้ในงานตกแตง่ 

จำนวนมาก แต่ด้วยเหตุที่ไม้มีข้อจำกัดด้านอายุการ 

ใช้งาน ทำให้ไม้ที่ใช้ในงานตกแต่งภายนอกที่ตากแดด 

ลมฝนต้องชำรุดตามกาลเวลา บางชิ้นส่วนทางวัด 

ได้จัดเก็บไว้เป็นอนุสรณ์ บางส่วนทางวัดไม่เห็นคุณค่า

กจ็ะถกูทำลายไป ปัจจบุนัส่วนท่ีเคยใชไ้ม้ในงานตกแตง่ 

ได้เปลี่ยนมาใช้งานปูนปั้นจำนวนมากแล้วเพราะมี 

ความมั่นใจว่าคงทนมากกว่า หาช่างและหาวัสดุ 

ไดง้า่ยกวา่ ซึง่ในทีน่ี ้ผูเ้ขยีนขอยกตวัอยา่ง วดัทีส่ามารถ 

หาชมไม้แกะสลักได้ในปัจจุบัน ดังนี้

1

2

3
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4

1) วัดบ้านใหญ่ แขวงไซยะบุรี
2) สิมวัดสีสะหว่างวง แขวงไซยะบุรี
3) วัดเซียงทอง แขวงหลวงพระบาง
4) สิมวัดหาดเสี้ยว แขวงหลวงพระบาง
5) สิมวัดจอมเพ็ด แขวงหลวงพระบาง
6) สิมวัดคกปาบ แขวงหลวงพระบาง
7) สิมวัดเซียงแมนไวยะเสดถาราม แขวงหลวงพระบาง
8) สิมวัดล่องคุณ แขวงหลวงพระบาง
9) วัดโพนไซซะนะสงคาม แขวงหลวงพระบาง

สิม หอไตร ในเขตพื้นที่แถบลุ่มน้ำโขงของลาว

5 6

7
8

9

1) วัดบ้านใหญ่ แขวงไซยะบุรี
2) สิมวัดสีสะหว่างวงส์ แขวงไซยะบุรี
3) วัดเซียงทอง แขวงหลวงพระบาง
4) สิมวัดหาดเสี้ยว แขวงหลวงพระบาง
5) สิมวัดจอมเพ็ด แขวงหลวงพระบาง
6) สิมวัดคกปาบ แขวงหลวงพระบาง
7) สิมวัดเซียงแมนไวยะเสดถาราม แขวงหลวงพระบาง
8) สิมวัดล่องคุณ แขวงหลวงพระบาง
9) วัดโพนไซซะนะสงคาม แขวงหลวงพระบาง

ภาพที ่3.3 สมิ หอไตร ในเขตพืน้ทีแ่ถบลุม่น�า้โขงของลาว
ที่มา : ศักดิ์ชาย สิกขา, 2553.
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10) วัดองค์ตื้อ นครหลวงเวียงจัน
11) วัดเก้ายอด นครหลวงเวียงจัน

สิม หอไตร ในเขตพื้นที่แถบลุ่มน้ำโขงของลาว

10 11

12 13

14 15

12) หอไตรกลางน้ำ วัดจันทะสาโร แขวงสะหวันนะเขด
13) วัดพระแก้ว นครหลวงเวียงจัน
14) วัดพระทาดอิงฮัง เมืองไกสอน พมวิหาน แขวงสะหวันนะเขด
15) วัดโพนแพง แขวงจำปาสัก

10) วัดองค์ตื้อ นครหลวงเวียงจัน
11) วัดเก้ายอด นครหลวงเวียงจัน
12) หอไตรกลางน�้า วัดจันทะสาโร แขวงสะหวันนะเขด
13) วัดพระแก้ว นครหลวงเวียงจัน

14) วดัพระทาดองิฮงั เมอืงไกสอน พมวหิาน แขวงสะหวนันะเขด
15) วัดโพนแพง แขวงจ�าปาสัก

ภาพที ่3.4 สมิ หอไตร ในเขตพืน้ทีแ่ถบลุม่น�า้โขงของลาว
ที่มา : ศักดิ์ชาย สิกขา, 2553.
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10) วัดองค์ตื้อ นครหลวงเวียงจัน
11) วัดเก้ายอด นครหลวงเวียงจัน

สิม หอไตร ในเขตพื้นที่แถบลุ่มน้ำโขงของลาว

10 11

12 13

14 15

12) หอไตรกลางน้ำ วัดจันทะสาโร แขวงสะหวันนะเขด
13) วัดพระแก้ว นครหลวงเวียงจัน
14) วัดพระทาดอิงฮัง เมืองไกสอน พมวิหาน แขวงสะหวันนะเขด
15) วัดโพนแพง แขวงจำปาสัก
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	 ในการศึกษาด้านศิลปะในงานไม้แกะสลักของ

ลาวเฉพาะส่วนที่นำมาใช้ในงานตกแต่งอาคารสถานที่

หรือศาสนาคาร สามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้

 1) ส่วนของเครื่ องบน ประกอบด้วย 

หางหงส์ โหง่ ลำยอง/ใบระกา ฮังผึ้ง และเชิงชาย 

ท่ียังคงหลงเหลือให้เห็นมากคือ ฮังผึ้ง ถือเป็นส่วนที่ 

ตากแดด ตากฝนน้อยท่ีสุด ส่วนโหง่หรือช่อฟ้า 

หางหงส์ ลำยอง เชิงชาย ส่วนใหญ่ชำรุดไปมากแล้ว 

การปรับเปลี่ยนกระทำได้ยากเมื่อมีการซ่อมแซมใหม่

มักถูกเปล่ียนเป็นงานปูนป้ัน ด้วยเหตุผลท่ีทำได้ง่ายกว่า 

คงทนกว่า และสร้างสรรค์ความงามง่าย 

ลักษณะ โหง่ แบบต่างๆของลาว
ที่มา : สงวน รอดบุญ(2545:75)

 2) ส่วนของคุณค่า ความงามในงานศิลปะ 

พบว่า ในส่วนของเครื่องบนการใช้ศิลปะจากส่วน

ต่างๆของนาค ยังไม่มีวันเสื่อมคลายแม้ว่าจะมี 

การคลี่คลายหรือสร้างสรรค์ใหม่ตามความนิยมของ

ยุคสมัยก็ตาม อิทธิพลที่ส่งผลต่อรูปแบบงานศิลปะ

มักมาจากความผันแปรทางการเมือง เมื่อมีชนชาติ

ใดเข้ามามีบทบาททางการเมืองมักจะนำงานฝีมือ 

เชิงช่างเข้ามามีบทบาทด้วย ดังนั้นรูปแบบของงาน

ศิลปะที่ใช้ในการตกแต่งมักเกิดการผสมผสานตาม 

ยุคสมัย นอกจากนั้นยังพบว่า ในส่วนของหน้าบัน 

และฮังผึ้ง ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ความงามในส่วน 

หน้าของสิม รูปแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 

คือ เทพพนม ตามความเชื่อ เกี่ยวกับเทพยดา 

หรือเทวดาที่ช่วยในการดูแลปกปักรักษาคุ้มครอง 

รองลงมาคือลายเถา และลายดอกต่างๆ

	 ในที่นี ้ผู้เขียนขอยกตัวอย่างส่วนประกอบของ 

ศาสนาคารท่ีมีงานไม้แกะสลักปรากฎในส่วนต่างๆ ดังน้ี

ลักษณะโหง่ วัดสีสะเกด

การปรบัเปลีย่นกระท�าได้ยาก เม่ือมีการซ่อมแซมใหม่

ต่างๆ ของนาค ยังไม่มีวันเสื่อมคลาย แม้ว่าจะมี

การคลี่คลายหรือสร้างสรรค์ใหม่ตามความนิยมของ

ยุคสมัยก็ตาม อิทธิพลที่ส่งผลต่อรูปแบบงานศิลปะ

มักมาจากความผันแปรทางการเมือง เมื่อมีชนชาติ

ใดเข้ามามีบทบาททางการเมือง มักจะน�างานฝีมือ

รองลงมาคือ ลายเถา และลายดอกต่างๆ

ภาพที ่3.5 ลักษณะ โหง่ แบบต่างๆ ของลาว
ที่มา : สงวน รอดบุญ (2545:75)

ภาพที ่3.6 ลกัษณะโหง่ วดัสสีะเกด
ที่มา : สงวน รอดบุญ (2545:75)
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1) วัดพระทาดอิงฮัง เมืองไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขด
2) วัดบ้านดอนใจ แขวงไซยะบุรี
3) วัดบ้านป่งดง เมืองนาน แขวงไซยะบุรี
4) หอไตร วัดจันทน์ทะสาโร เมืองจำพอน แขวงสะหวันนะเขด
5) วัดสีสะเกด นครหลวงเวียงจัน
6) หอแจก วัดจันทน์ทะสาโร เมืองจำพอน แขวงสะหวันนะเขด

หางหงส์ไม้แกะสลัก
ที่พบในเขตพื้นที่แถบลุ่มน้ำโขงของลาว

1

2

3

4

5

6

1) วดัพระทาดองิฮงั เมอืงไกสอนพมวหิาน แขวงสะหวนันะเขด
2) วัดบ้านดอนใจ แขวงไซยะบุรี
3) วัดบ้านป่งดง เมืองนาน แขวงไซยะบุรี
4) หอไตร วดัจนัทะสาโร เมอืงจ�าพอน แขวงสะหวนันะเขด
5) วัดสีสะเกด นครหลวงเวียงจัน
6) หอแจก วดัจนัทะสาโร เมอืงจ�าพอน แขวงสะหวนันะเขด

ภาพที ่3.7 หางหงส์ไม้แกะสลัก
ที่พบในเขตพื้นที่แถบลุ่มน�้าโขงของลาว
ที่มา : ศักดิ์ชาย สิกขา, 2553.
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1) วัดพระทาดอิงฮัง เมืองไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขด
2) วัดบ้านดอนใจ แขวงไซยะบุรี
3) วัดบ้านป่งดง เมืองนาน แขวงไซยะบุรี
4) หอไตร วัดจันทน์ทะสาโร เมืองจำพอน แขวงสะหวันนะเขด
5) วัดสีสะเกด นครหลวงเวียงจัน
6) หอแจก วัดจันทน์ทะสาโร เมืองจำพอน แขวงสะหวันนะเขด

หางหงส์ไม้แกะสลัก
ที่พบในเขตพื้นที่แถบลุ่มน้ำโขงของลาว

1

2

3

4

5

6
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1) วัดพระทาดอิงฮัง เมืองไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขด
2) วัดจันที แขวงหลวงพระบาง
3) วัดโพนแพง แขวงหลวงพระบาง
4) พระธาตุหลวง นครหลวงเวียงจัน
5) วัดบ้านป่งดง เมืองนาน แขวงไซยะบุรี
6) หอแจก วัดจันทน์สาโร แขวงสะหวันนะเขด
7) วัดใหญ่ แขวงไซยะบุรี
8) หอไตร วัดจันทน์สาโร แขวงสะหวันนะเขด

โหง่ไม้แกะสลัก
ที่พบในเขตพื้นที่แถบลุ่มน้ำโขงของลาว

1 2 3 4

5 6 7

8

1) วดัพระทาดองิฮงั เมอืงไกสอนพมวหิาน แขวงสะหวันนะเขด
2) วัดจันที แขวงหลวงพระบาง
3) วัดโพนแพง แขวงหลวงพระบาง
4) พระธาตุหลวง นครหลวงเวียงจัน
5) วัดบ้านป่งดง เมืองนาน แขวงไซยะบุรี
6) หอแจก วัดจันทะสาโร แขวงสะหวันนะเขด
7) วัดใหญ่ แขวงไซยะบุรี
8) หอไตร วัดจันทะสาโร แขวงสะหวันนะเขด

ภาพที ่3.8 โหง่ไม้แกะสลัก
ที่พบในเขตพื้นที่แถบลุ่มน�้าโขงของลาว
ที่มา : ศักดิ์ชาย สิกขา, 2553.
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1) หน้าจั่วกุฏิ วัดพระทาดอิงฮัง แขวงสะหวันนะเขด
2) หน้าบัน วัดล่องคูน แขวงหลวงพระบาง
3) หน้าบัน วัดบ้านดอนใจ แขวงไซยะบุรี
4) หน้าบัน วัดสีสะหว่างวงส์ แขวงไซยะบุรี
5) หน้าจั่วศาลา วัดใหญ่ แขวงไซยะบุรี
6) หน้าบัน วัดเซียงแมนไซยะเสดถาราม แขวงหลวงพระบาง

หน้าบัน ฮังผึ้งไม้ หน้าจั่วไม้แกะสลัก
ที่พบในเขตพื้นที่แถบลุ่มน้ำโขงของลาว

1

2

3

4

5

6

1) หน้าจั่วกุฏิ วัดพระทาดอิงฮัง แขวงสะหวันนะเขด
2) หน้าบัน วัดล่องคูน แขวงหลวงพระบาง
3) หน้าบัน วัดบ้านดอนใจ แขวงไซยะบุรี
4) หน้าบัน วัดสีสะหว่างวงส์ แขวงไซยะบุรี
5) หน้าจั่วศาลา วัดใหญ่ แขวงไซยะบุรี
6) หน้าบนั วดัเซยีงแมนไซยะเสดถาราม แขวงหลวงพระบาง

ภาพที ่3.9 หน้าบนั ฮงัผึง้ไม้ หน้าจัว่ไม้แกะสลกั
ทีพ่บในเขตพืน้ทีแ่ถบลุม่น�า้โขงของลาว
ที่มา : ศักดิ์ชาย สิกขา, 2553.
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1) หน้าจั่วกุฏิ วัดพระทาดอิงฮัง แขวงสะหวันนะเขด
2) หน้าบัน วัดล่องคูน แขวงหลวงพระบาง
3) หน้าบัน วัดบ้านดอนใจ แขวงไซยะบุรี
4) หน้าบัน วัดสีสะหว่างวงส์ แขวงไซยะบุรี
5) หน้าจั่วศาลา วัดใหญ่ แขวงไซยะบุรี
6) หน้าบัน วัดเซียงแมนไซยะเสดถาราม แขวงหลวงพระบาง

หน้าบัน ฮังผึ้งไม้ หน้าจั่วไม้แกะสลัก
ที่พบในเขตพื้นที่แถบลุ่มน้ำโขงของลาว

1

2

3

4

5

6
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7

8

9

10

11

12

7) หน้าจั่วหอแจก วัดจันทน์สาโร แขวงสะหวันนะเขด
8) ฮังผึ้งไม้ วัดบ้านดอนใจ แขวงไซยะบุรี
9) ฮังผึ้งไม้ วัดองค์ตื้อ นครหลวงเวียงจัน
10) ฮังผึ้งไม้ วัดล่องคูน แขวงหลวงพระบาง
11) หน้าบันสิม วัดสีสะเกด นครหลวงเวียงจัน
12) ฮังผึ้งไม้ วัดจอมเพ็ด แขวงหลวงพระบาง

หน้าบัน ฮังผึ้งไม้ หน้าจั่วไม้แกะสลัก
ที่พบในเขตพื้นที่แถบลุ่มน้ำโขงของลาว

7) หน้าจั่วหอแจก วัดจันทะสาโร แขวงสะหวันนะเขด
8) ฮังผึ้งไม้ วัดบ้านดอนใจ แขวงไซยะบุรี
9) ฮังผึ้งไม้ วัดองค์ตื้อ นครหลวงเวียงจัน
10) ฮังผึ้งไม้ วัดล่องคูน แขวงหลวงพระบาง
11) หน้าบันสิม วัดสีสะเกด นครหลวงเวียงจัน
12) ฮังผึ้งไม้ วัดจอมเพ็ด แขวงหลวงพระบาง 

ภาพที ่3.9 หน้าบัน ฮังผึ้งไม้ หน้าจั่วไม้แกะสลัก
ที่พบในเขตพื้นที่แถบลุ่มน�้าโขงของลาว (ต่อ)
ที่มา : ศักดิ์ชาย สิกขา, 2553.
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13) ฮังผึ้งไม้ วัดสุวันนะคีรี แขวงหลวงพระบาง
14) ฮังผึ้งไม้ วัดสีสะหว่างวงส์ แขวงไซยะบุรี
15) ฮังผึ้งไม้ วัดเซียงแมนไซยะเสดถาราม
    แขวงหลวงพระบาง
16) ฮังผึ้งไม้ วัดจันทน์สาโร แขวงสะหวันนะเขด

หน้าบัน ฮังผึ้งไม้ หน้าจั่วไม้แกะสลัก
ที่พบในเขตพื้นที่แถบลุ่มน้ำโขงของลาว

13

14

15

16

13) ฮังผึ้งไม้ วัดสุวันนะคีรี แขวงหลวงพระบาง
14) ฮังผึ้งไม้ วัดสีสะหว่างวงส์ แขวงไซยะบุรี
15) ฮงัผึง้ไม้ วดัเซียงแมนไซยะเสดถาราม แขวงหลวงพระบาง
16) ฮังผึ้งไม้ วัดจันทะสาโร แขวงสะหวันนะเขด 

ภาพที ่3.9 หน้าบนั ฮงัผึง้ไม้ หน้าจัว่ไม้แกะสลกั
ทีพ่บในเขตพืน้ทีแ่ถบลุม่น�า้โขงของลาว (ต่อ)
ที่มา : ศักดิ์ชาย สิกขา, 2553.



66

13) ฮังผึ้งไม้ วัดสุวันนะคีรี แขวงหลวงพระบาง
14) ฮังผึ้งไม้ วัดสีสะหว่างวงส์ แขวงไซยะบุรี
15) ฮังผึ้งไม้ วัดเซียงแมนไซยะเสดถาราม
    แขวงหลวงพระบาง
16) ฮังผึ้งไม้ วัดจันทน์สาโร แขวงสะหวันนะเขด

หน้าบัน ฮังผึ้งไม้ หน้าจั่วไม้แกะสลัก
ที่พบในเขตพื้นที่แถบลุ่มน้ำโขงของลาว

13

14

15

16
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 3) ส่วนของงานไม้แกะสลักที่ใช้ตกแต่ง

ภายใน และภายนอกศาสนาคารอื่นๆ

	 นอกจากงานไม้แกะสลักในส่วนของเครื่องบน

ที่ใช้ในงานตกแต่งศาสนาคารเพื่อให้มีความสวยงาม 

แล้วยังมีส่วนประกอบอื่นๆทั้งที่อยู่โดยรอบ เช่น ทวย 

ประตู หน้าต่าง ซุ้มประตู ซุ้มหน้าต่าง ส่วนภายใน 

ตัวอาคารบางแห่งนิยมใช้ไม้แกะสลัก ตกแต่งตาม 

สว่นต่างๆ เชน่ คอสอง เสา ขือ่คา และอืน่ๆ ซึง่มปีระโยชน ์

ทั้งในแง่ของการใช้สอยและการสร้างสรรค์ความงาม  

ซึ่งขอยกตัวอย่าง ดังนี้

 ทวย หรือคันทวย

	 โดยท่ัวไปคำว่า ทวยหรือคันทวย ชาวบ้าน 

ในสปป.ลาว นิยมเรียกว่า แขนนาง หรือ ไม้ค้ำยัน 

การเรียกทวยหรือคันทวยอาจสร้างความแปลกใจ 

ให้กับคนในพื้นที่ จากการลงพื้นที่ เก็บข้อมูลใน 

สปป.ลาว แถบลุ่มน้ำโขง เมื่ อถามถึงคันทวย 

มกัไมเ่ปน็ทีรู้่จกั แตใ่นทีน่ี ้เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจรว่มกนั 

ในการศึกษาเปรียบเทียบทั้งฝั่ งไทยและฝั่งลาว  

ผู้เขียนขอใช้คำว่า ทวยหรือคันทวย ซึ่งหมายถึง 

ส่ วนประกอบและ ส่วนตกแต่ งสถาปัตยกรรม 

ประเภทเครื่องรับชายคา อยู่ภายนอกของตัวอาคาร 

ระหว่างผนังกับชายคาปีกนกของสิมหรือโบสถ์ 

จากการสำรวจขอ้มูลในปัจจุบนั พบว่า ทวยสว่นใหญท่ี ่

สรา้งในยคุหลงัไมน่ยิมใชไ้ม้แกะสลักแล้ว งานปนูปัน้ทีใ่ช ้

แม่พิมพ์ได้เข้ามามีบทบาทมากเพราะสามารถสร้าง 

ให้ ได้รูปทรงและขนาดที่ เหมือนกันได้ ต้นทุน 

ก็ต่ำกว่ามาก ดังนั้น การค้นพบจึงมักหาทวยไม้ 

แกะสลักในวัดที่เก่าแก่และมีการดูแลรักษาดี ส่วนวัด 

ที่ขาดการดูแลทวยไม้แกะสลักมักจะโดนปลวกกัด 

แทะทำลายหมด การดูแลรักษาที่ดีทางวัดต้องมั่นดู

สีทีทาว่าหลุดลอกหรือยัง ได้เวลาซ่อมแซมหรือยัง 

หากมีปลวกควรจะกำจัดอย่างไร หากศึกษาเปรียบ 

เทียบในเชิงคุณค่าแล้วจะพบว่า ทวยที่เป็นงานไม้

แกะสลักมีค่าในความรู้สึกกว่าทวยปูนมาก เพราะ 

งานไม้แกะสลักไม่อาจทำพิมพ์ได้ ช่างผู้แกะสลัก 

ต้องมีความตั้งใจในงานที่ทำ ผลงานที่แกะแต่ละชิ้น

ต้องผ่านกระบวนการคิด กระบวนการคัดเลือกไม้ 

และต้องแกะอย่างประณีตสวยงาม เพราะเป็น 

ผลงานที่ทำให้วัด ซึ่งวัดทุกแห่งจะมีผู้คนเข้าออกมาก  

งานแกะสลักย่อมถูกวิพากษ์วิจารณ์มากเช่นเดียวกัน  

เสน่ห์ของงานไม้แกะสลักทวยไม่เพียงแต่ความเป็นไม้ 

แต่มีเสน่ห์ที่ความต่าง ทวยที่ผลิตจำนวนมากชิ้นที่จะ 

นำมาตดิตัง้โดยรอบอาคารทีม่จีำนวนหลายชิน้ ไมอ่าจ 

ทำให้เหมือนกันทุกประการทุกชิ้นได้ คุณค่าจึงอยู่ที่ 

ความต่าง ที่มาจากช่างหลายคน หรือช่างคนเดียวกัน 

ที่ทำในแต่ละช่วงเวลา

	 สำหรับทวยในสปป.ลาว พบว่า ยังมีให้ชมใน

หลายแห่ง ซึ่งผู้เขียนขอนำมายกตัวอย่าง ดังนี้

แล้วยงัมีส่วนประกอบอืน่ๆ ทัง้ทีอ่ยูโ่ดยรอบ เช่น ทวย
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1) พระธาตุหลวง นครหลวงเวียงจัน
2) วัดล่องคูน แขวงหลวงพระบาง
3) วัดสีบุนเรือง แขวงหลวงพระบาง
4) วัดสุวันนาคีรี แขวงหลวงพระบาง
5) วัดแสนสุขาราม หลวงพระบาง
6) วัดแสนสุขาราม หลวงพระบาง
7) วัดจันที นครหลวงเวียงจัน  
8) วัดสีสะเกด นครหลวงเวียงจัน
9) วัดพระแก้ว นครหลวงเวียงจัน

หน้าบัน ฮังผึ้งไม้ หน้าจั่วไม้แกะสลัก
ที่พบในเขตพื้นที่แถบลุ่มน้ำโขงของลาว

1 2 3 4 5 6

7 8 9

1) พระธาตุหลวง นครหลวงเวียงจัน
2) วัดล่องคูน แขวงหลวงพระบาง
3) วัดสีบุนเรือง แขวงหลวงพระบาง
4) วัดสุวันนาคีรี แขวงหลวงพระบาง
5) วัดแสนสุขาราม หลวงพระบาง
6) วัดแสนสุขาราม หลวงพระบาง
7) วัดจันที นครหลวงเวียงจัน
8) วัดสีสะเกด นครหลวงเวียงจัน
9) วัดพระแก้ว นครหลวงเวียงจัน 

ภาพที่ 3.10 ทวยไม้แกะสลัก
ที่พบในเขตพื้นที่แถบลุ่มน�้าโขงของลาว
ที่มา : ศักดิ์ชาย สิกขา, 2553.
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1) พระธาตุหลวง นครหลวงเวียงจัน
2) วัดล่องคูน แขวงหลวงพระบาง
3) วัดสีบุนเรือง แขวงหลวงพระบาง
4) วัดสุวันนาคีรี แขวงหลวงพระบาง
5) วัดแสนสุขาราม หลวงพระบาง
6) วัดแสนสุขาราม หลวงพระบาง
7) วัดจันที นครหลวงเวียงจัน  
8) วัดสีสะเกด นครหลวงเวียงจัน
9) วัดพระแก้ว นครหลวงเวียงจัน

หน้าบัน ฮังผึ้งไม้ หน้าจั่วไม้แกะสลัก
ที่พบในเขตพื้นที่แถบลุ่มน้ำโขงของลาว

1 2 3 4 5 6

7 8 9
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10) วัดสีสะเกด นครหลวงเวียงจัน
11) วัดป่าฝาง แขวงหลวงพระบาง
12) วัดเชียงทอง แขวงหลวงพระบาง
13) วัดเซียงแมนไซยะเสดถาราม แขวงหลวงพระบาง
14) วัดโพนไซซะนะสงคาม แขวงหลวงพระบาง
15) วัดดอนใจ แขวงหลวงพระบาง
16) วัดสบสิกขาราม แขวงหลวงพระบาง
17) วัดสิริมงคลไซยาราม แขวงหลวงพระบาง

หน้าบัน ฮังผึ้งไม้ หน้าจั่วไม้แกะสลัก
ที่พบในเขตพื้นที่แถบลุ่มน้ำโขงของลาว

10

11
12 13 14

15 16 17

10) วัดสีสะเกด นครหลวงเวียงจัน
11) วัดป่าฝาง แขวงหลวงพระบาง
12) วัดเชียงทอง แขวงหลวงพระบาง
13) วัดเซียงแมนไซยะเสดถาราม แขวงหลวงพระบาง
14) วัดโพนไซซะนะสงคาม แขวงหลวงพระบาง
15) วัดดอนใจ แขวงหลวงพระบาง
16) วัดสบสิกขาราม แขวงหลวงพระบาง
17) วัดสิริมงคลไซยาราม แขวงหลวงพระบาง 

ภาพที่ 3.10 ทวยไม้แกะสลัก
ที่พบในเขตพื้นที่แถบลุ่มน�้าโขงของลาว (ต่อ)
ที่มา : ศักดิ์ชาย สิกขา, 2553.
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18) วัดสีสะหว่างวงส์ แขวงแขวงหลวงพระบาง
19) วัดสุวันนาคีรี แขวงหลวงพระบาง
20) วัดแสนตอ/วัดบ้านนาหลง แขวงไซยะบุรี
21) วัดองค์ตื้อ นครหลวงเวียงจัน
22) วัดใหญ่ แขวงไซยะบุรี
23) วัดองค์ตื้อ นครหลวงเวียงจัน
24) วัดเก้ายอด นครหลวงเวียงจัน

หน้าบัน ฮังผึ้งไม้ หน้าจั่วไม้แกะสลัก
ที่พบในเขตพื้นที่แถบลุ่มน้ำโขงของลาว

18 19 20 21 22

23 24

18) วัดสีสะหว่างวงส์ แขวงแขวงหลวงพระบาง
19) วัดสุวันนาคีรี แขวงหลวงพระบาง
20) วัดแสนตอ/วัดบ้านนาหลง แขวงไซยะบุรี
21) วัดองค์ตื้อ นครหลวงเวียงจัน
22) วัดใหญ่ แขวงไซยะบุรี
23) วัดองค์ตื้อ นครหลวงเวียงจัน
24) วัดเก้ายอด นครหลวงเวียงจัน 

ภาพที่ 3.10 ทวยไม้แกะสลัก
ที่พบในเขตพื้นที่แถบลุ่มน�้าโขงของลาว (ต่อ)
ที่มา : ศักดิ์ชาย สิกขา, 2553.
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18) วัดสีสะหว่างวงส์ แขวงแขวงหลวงพระบาง
19) วัดสุวันนาคีรี แขวงหลวงพระบาง
20) วัดแสนตอ/วัดบ้านนาหลง แขวงไซยะบุรี
21) วัดองค์ตื้อ นครหลวงเวียงจัน
22) วัดใหญ่ แขวงไซยะบุรี
23) วัดองค์ตื้อ นครหลวงเวียงจัน
24) วัดเก้ายอด นครหลวงเวียงจัน

หน้าบัน ฮังผึ้งไม้ หน้าจั่วไม้แกะสลัก
ที่พบในเขตพื้นที่แถบลุ่มน้ำโขงของลาว

18 19 20 21 22

23 24
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25 26 27 28

25) วัดสิริมงคลไซยาราม แขวงหลวงพระบาง
26) วัดสุวันนาคีรี แขวงหลวงพระบาง

หน้าบัน ฮังผึ้งไม้ หน้าจั่วไม้แกะสลัก ที่พบในเขตพื้นที่แถบลุ่มน้ำโขงของลาว

27) วัดเชียงทอง แขวงหลวงพระบาง
28) วัดป่าฝาง แขวงหลวงพระบาง

	 จากการศึกษาทวยหรือคันทวยไม้แกะสลัก

แถบลุ่มน้ำโขงในฝั่ งลาว พบว่า ทวยที่พบโดย 

ส่วนใหญ่เป็น ทวยนาค รองลงมา ทวยแขนนาง 

ทวยเทพพนม ทวยหูช้าง ส่วนท่ีพบจำนวนน้อย คือ 

ทวยแผง สำหรับทวยนาคที่พบส่ วนใหญ่ เป็น  

ทวยแบบนาคหางปล่อย ซึ่งไม่พบทวยแบบนาค 

หางพัน ดังเช่นในฝั่งไทย ที่พบในสิมวัดบ้านชุมช้าง 

สิมวัดบ้านโพนบก อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 

และสิมวัดบุณฑริกาวาส อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด

กาฬสินธุ์

 ประตู และหน้าต่าง

 ประตู ถือเป็นส่วนสำคัญของศาสนาคาร

เพราะเป็นช่องทางของการเข้า-ออกที่ทุกคนต้องผ่าน 

ต้องสัมผัส และมองเห็น ในวัฒนธรรมความเช่ือถือ

ในสปป.ลาว ถือว่าประตูเป็นทวารที่นำพาเรื่องราว

ทั้งดีและร้ายมาสู่ผู้ใช้อาคารสถานที่ สิ่งดีหรือสิ่งร้าย

ในความเชื่อ มักจะอาศัยช่องประตูในการเข้าออก

เช่นเดียวกับมนุษย ์ซึ่งเป็นความเชื่อเช่นเดียวกับในฝั่ง

ประเทศไทย ดัง น้ันประตูจึงมักถูกออกแบบให้

สอดคล้องกับความเช่ือและประโยชน์ใช้สอยท่ีเกิดข้ึนจริง  

25) วัดสิริมงคลไซยาราม แขวงหลวงพระบาง
26) วัดสุวันนาคีรี แขวงหลวงพระบาง
27) วัดเชียงทอง แขวงหลวงพระบาง
28) วัดป่าฝาง แขวงหลวงพระบาง 

ภาพที่ 3.10 ทวยไม้แกะสลัก
ที่พบในเขตพื้นที่แถบลุ่มน�้าโขงของลาว (ต่อ)
ที่มา : ศักดิ์ชาย สิกขา, 2553.
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ประตูที่สำรวจในคร้ังนี้ ส่วนใหญ่แล้วเป็นการสำรวจ

ในพุทธสถาน หรือวัด ซึ่งมักมีความวิจิตรบรรจงใน

การแกะสลักและมีเรื่องราวน่าศึกษา ส่วนหน้าต่าง

ไม่แตกต่างจากประตูมากนักบางแห่ง นอกจากบาน

ประตูและหน้าต่างแล้ว งานไม้แกะสลักยังมักถูกนำ

มาใช้ในการทำซุ้มประตู ซุ้มหน้าต่าง ทำให้ดูมีความ

งามที่ตระการตายิ่งขึ้น นมอกเลา เป็นอีกส่วนหนึ่งที่

ใช้แกะสลักบริเวณกึ่งกลางของบานประตูหน้าต่าง  

มีการสร้างสรรค์ลายช่อดอกสวยงาม ในที่นี้ ขอยก

ตัวอย่าง งานแกะสลักบนประต ูหน้าต่าง นมอกเลา 

ซุ้ม ที่พบ ดังนี้

1) ประตูสิม วัดเซียงแมนไซยะเสดถาราม แขวงหลวงพระบาง
2) “นมอกเลา” บานประต ูวัดล่องคูน แขวงหลวงพระบาง
3) “นมอกเลา” ประต ูวัดหาดเสี้ยว แขวงหลวงพระบาง
4) “นมอกเลา” บานประต ูวัดสีสะเกด นครหลวงเวียงจัน
5) ประตูทางเข้าโรงราชรถ วัดเซียงทอง แขวงหลวงพระบาง
6) ประต ูวัดองค์ตื้อ นครหลวงเวียงจัน
7) หน้าต่างเข้าโรงราชรถ วัดเซียงทอง แขวงหลวงพระบาง

ประตู และหน้าต่าง ไม้แกะสลัก
ในศาสนาคารแถบลุ่มน้ำโขงของลาว

1

2

3

4

5 6

7

ซุม้ ทีส่�ารวจพบ ดงันี้

1) ประตสูมิ วดัเซียงแมนไซยะเสดถาราม แขวงหลวงพระบาง
2) “นมอกเลา” บานประตู วัดล่องคูน แขวงหลวงพระบาง
3) “นมอกเลา” ประตู วัดหาดเสี้ยว แขวงหลวงพระบาง
4) “นมอกเลา” บานประตู วัดสีสะเกด นครหลวงเวียงจัน
5) ประตทูางเข้าโรงราชรถ วดัเซยีงทอง แขวงหลวงพระบาง
6) ประตู วัดองค์ตื้อ นครหลวงเวียงจัน
7) หน้าต่างเข้าโรงราชรถ วัดเซียงทอง แขวงหลวงพระบาง 

ภาพที่ 3.11 ประตู และหน้าต่าง ไม้แกะสลัก
ในศาสนาคารแถบลุ่มน�้าโขงของลาว
ที่มา : ศักดิ์ชาย สิกขา, 2553.
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ประตูที่สำรวจในครั้งนี้ ส่วนใหญ่แล้วเป็นการสำรวจ

ในพุทธสถาน หรือวัด ซึ่งมักมีความวิจิตรบรรจงใน

การแกะสลักและมีเรื่องราวน่าศึกษา ส่วนหน้าต่าง

ไม่แตกต่างจากประตูมากนักบางแห่ง นอกจากบาน

ประตูและหน้าต่างแล้ว งานไม้แกะสลักยังมักถูกนำ

มาใช้ในการทำซุ้มประตู ซุ้มหน้าต่าง ทำให้ดูมีความ

งามที่ตระการตายิ่งขึ้น นมอกเลา เป็นอีกส่วนหนึ่งที่

ใช้แกะสลักบริเวณกึ่งกลางของบานประตูหน้าต่าง  

มีการสร้างสรรค์ลายช่อดอกสวยงาม ในที่นี้ ขอยก

ตัวอย่าง งานแกะสลักบนประต ูหน้าต่าง นมอกเลา 

ซุ้ม ที่พบ ดังนี้

1) ประตูสิม วัดเซียงแมนไซยะเสดถาราม แขวงหลวงพระบาง
2) “นมอกเลา” บานประตู วัดล่องคูน แขวงหลวงพระบาง
3) “นมอกเลา” ประตู วัดหาดเสี้ยว แขวงหลวงพระบาง
4) “นมอกเลา” บานประตู วัดสีสะเกด นครหลวงเวียงจัน
5) ประตูทางเข้าโรงราชรถ วัดเซียงทอง แขวงหลวงพระบาง
6) ประตู วัดองค์ตื้อ นครหลวงเวียงจัน
7) หน้าต่างเข้าโรงราชรถ วัดเซียงทอง แขวงหลวงพระบาง

ประตู และหน้าต่าง ไม้แกะสลัก
ในศาสนาคารแถบลุ่มน้ำโขงของลาว

1

2

3

4

5 6

7
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8) ประตูสิม วัดแสนสุขาราม แขวงหลวงพระบาง
9) หน้าต่าง วัดสุวันนะคีรี แขวงหลวงพระบาง
10) ประตู วัดพระแก้ว นครหลวงเวียงจัน
11) ประตูสิม วัดสีสะหว่างวงส์ แขวงไซยะบุรี
12) หน้าต่างสิม วัดจันทน์สาโร แขวงสะหวันนะเขด
13) หน้าต่างสิม วัดพระทาดอิงฮัง แขวงสะหวันนะเขด
14) ประตูสิม วัดโพนไซซะนะสงคาม แขวงหลวงพระบาง

ประตู และหน้าต่าง ไม้แกะสลัก
ในศาสนาคารแถบลุ่มน้ำโขงของลาว

8 9

10 11

12 13

14

8) ประตูสิม วัดแสนสุขาราม แขวงหลวงพระบาง
9) หน้าต่าง วัดสุวันนะคีรี แขวงหลวงพระบาง
10) ประตู วัดพระแก้ว นครหลวงเวียงจัน
11) ประตูสิม วัดสีสะหว่างวงส์ แขวงไซยะบุรี
12) หน้าต่างสิม วัดจันทะสาโร แขวงสะหวันนะเขด
13) หน้าต่างสิม วัดพระทาดอิงฮัง แขวงสะหวันนะเขด
14) ประตูสิม วัดโพนไซซะนะสงคาม แขวงหลวงพระบาง

ภาพที่ 3.11 ประตู และหน้าต่าง ไม้แกะสลัก
ในศาสนาคารแถบลุ่มน�้าโขงของลาว (ต่อ)
ที่มา : ศักดิ์ชาย สิกขา, 2553.
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15 16

17 18

19 20

15) หน้าต่างสิม วัดใหญ่ แขวงไซยะบุรี
16) หน้าต่างสิม วัดใหญ่ แขวงไซยะบุรี
17) ประตูสิม วัดจันทน์สาโร แขวงสะหวันนะเขด
18) วัดบ้านป่งดง เมืองนาน แขวงไซยะบุรี
19) ประตูสิม วัดโพนสะหว่างคันทะนาราม แขวงสะหวันนะเขด
20) ประตูสิม วัดพระทาดอิงฮัง แขวงสะหวันนะเขด

ประตู และหน้าต่าง ไม้แกะสลัก
ในศาสนาคารแถบลุ่มน้ำโขงของลาว

 4) ส่วนประกอบอื่นๆ ที่ใช้ไม้แกะสลักใน

การตกแต่งอาคารสถานที่

	 จากการสำรวจข้อมูล พบว่า ในการก่อสร้าง

อาคารในบางพ้ืนท่ีหรือบางสถานท่ีได้มีการสร้างสรรค์

ความงามในทุกส่วนที่ ใช้ ไม้ ด้วยวัตถุประสงค์ท่ี

ต้องการความโดดเด่นไม่เหมือนใคร ต้องการเสริม

คุณค่าให้กับทุกส่วนท่ีสามารถกระทำได้ และบางส่วน

เกิดจากการลอกเลียนแบบท่ีสืบต่อกันมา ส่ิงท่ีปรากฏให้

เห็นในการตกแต่งอาคารนอกเหนือที่กล่าวมาแล้ว 

ข้างต้น เช่น ต้นเสาท่ีสร้างเสริมข้ึนจากเสาท่ีใช้จริง  

โดยจัดวางในตำแหน่งที่ โดดเด่นมองเห็นชัดเจน  

บันไดที่ เจ้าของสถานที่ออกแบบเองตามความเช่ือ

และความงาม และส่วนอ่ืนๆ ซ่ึงขอแสดงดังตัวอย่าง  

ต่อไปนี้  

15) หน้าต่างสิม วัดใหญ่ แขวงไซยะบุรี
16) หน้าต่างสิม วัดใหญ่ แขวงไซยะบุรี
17) ประตูสิม วัดจันทะสาโร แขวงสะหวันนะเขด
18) วัดบ้านป่งดง เมืองนาน แขวงไซยะบุรี
19) ประตูสมิ วดัโพนสะหว่างคนัทะนาราม แขวงสะหวนันะเขด
20) ประตูสิม วัดพระทาดอิงฮัง แขวงสะหวันนะเขด

ภาพที่ 3.11 ประตู และหน้าต่าง ไม้แกะสลัก
ในศาสนาคารแถบลุ่มน�้าโขงของลาว (ต่อ)
ที่มา : ศักดิ์ชาย สิกขา, 2553.
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15 16

17 18

19 20

15) หน้าต่างสิม วัดใหญ่ แขวงไซยะบุรี
16) หน้าต่างสิม วัดใหญ่ แขวงไซยะบุรี
17) ประตูสิม วัดจันทน์สาโร แขวงสะหวันนะเขด
18) วัดบ้านป่งดง เมืองนาน แขวงไซยะบุรี
19) ประตูสิม วัดโพนสะหว่างคันทะนาราม แขวงสะหวันนะเขด
20) ประตูสิม วัดพระทาดอิงฮัง แขวงสะหวันนะเขด

ประตู และหน้าต่าง ไม้แกะสลัก
ในศาสนาคารแถบลุ่มน้ำโขงของลาว

 4) ส่วนประกอบอื่นๆ ที่ใช้ไม้แกะสลักใน

การตกแต่งอาคารสถานที่

	 จากการสำรวจข้อมูล พบว่า ในการก่อสร้าง

อาคารในบางพ้ืนท่ีหรือบางสถานท่ีได้มีการสร้างสรรค์

ความงามในทุกส่วนที่ ใช้ ไม้ ด้วยวัตถุประสงค์ท่ี

ต้องการความโดดเด่นไม่เหมือนใคร ต้องการเสริม

คุณค่าให้กับทุกส่วนท่ีสามารถกระทำได้ และบางส่วน

เกิดจากการลอกเลียนแบบท่ีสืบต่อกันมา ส่ิงท่ีปรากฏให้

เห็นในการตกแต่งอาคารนอกเหนือที่กล่าวมาแล้ว 

ข้างต้น เช่น ต้นเสาท่ีสร้างเสริมข้ึนจากเสาท่ีใช้จริง  

โดยจัดวางในตำแหน่งท่ีโดดเด่นมองเห็นชัดเจน  

บันไดที่ เจ้าของสถานที่ออกแบบเองตามความเช่ือ

และความงาม และส่วนอ่ืนๆ ซ่ึงขอแสดงดังตัวอย่าง  

ต่อไปนี้  
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1) เสาเก่าที่วัดพระแก้ว นครหลวงเวียงจัน  
2) เสากุฏิ วัดพระทาดอิงฮัง เมืองไกสอนพมวิหาน 
   แขวงสะหวันนะเขด
3) บันไดไม้แกะสลัก บ้านซ่างค้อง แขวงหลวงพระบาง

เสา บันได ไม้แกะสลัก
ในศาสนาคารและอาคารสถานที่แถบลุ่มน้ำโขงของลาว 

1 2

3

 3.3 ไม้แกะสลักใช้ในงานพุทธศิลป์ต่างๆ 
  

 ธรรมาสน์

 	 ธรรมาสน์ เป็นแท่นสำหรับพระสงฆ์นั่งแสดง

ธรรมเทศนา โดยแท่นต้องวางในตำแหน่งที่สูงกว่า

ระดับการนั่งของฆราวาส การวางตำแหน่งการนั่ง

แสดงธรรมหรือในพิธีกรรมต่างๆของพระสงฆ์เป็น

วัฒนธรรมที่ยึดถือสืบต่อกันมาช้านานตั้งแต่ครั้ง 

พุทธกาล ทั้งน้ียึดความเหมาะสมและปรับแต่งตาม

สถานที่ หากเป็นในป่า หรือภูเขาอาจจัดให้น่ังตาม

โขดหินที่มีตำแหน่งสูงดูพอเหมาะ แต่หากเป็นตาม

หมู่บ้านอาจจัดหาแคร่ไม้ไผ่ แต่หากเป็นในหอแจก 

ที่พระสงฆ์ต้องใช้ในกิจต่างๆเป็นประจำ ต้องจัดหา 

แท่นที่ดู เหมาะสมและมีความถาวร แท่นที่ใช้ น่ัง 

เพ่ือแสดงธรรมเทศนาเป็นประจำน้ี จึงถูกเรียกว่า 

ธรรมาสน์ ในอดีตขนาดและรูปร่างของธรรมมาสน์

เป็นส่วนหน่ึงที่บ่งบอกถึงศรัทราและฝีมือเชิงช่าง 

ของชุมชนที่วัดนั้นตั้งอยู่ บางแห่งอาจจัดสร้างด้วย

งานจักสาน บางแห่งเป็นงานไม้แกะสลัก บางแห่ง

เป็นแบบผสมผสาน การก่อสร้างเป็นไปตามจิตศรัทรา

ของญาติ โยม แต่อย่ าง ไรก็ตามการจัดสร้ าง

ธรรมาสน์น้ี ไม่อาจมองข้ามแต่เพียงว่าเป็นงานฝีมือ

ชาวบ้าน แต่ควรมองลึกถึงความเชื่อและค่านิยมที่

เกิดข้ึนในยุคสมัยน้ันด้วย เพราะคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า 

การกระทำหรือสร้างสิ่งประดิษฐ์ใดๆของมนุษย์ล้วน

แฝงไว้ด้วยความงามที่มาจากจิตใต้สำนึกของความ

เป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นความแตกต่างของมนุษย์กับสิ่งมี 

ชีวิตอื่นๆในโลก ในสปป.ลาว ธรรมาสน์มีความ

หลากหลายมาก ผู้เขียนได้จัดเก็บข้อมูลไว้บางส่วน 

แสดงธรรมหรือในพิธีกรรมต่างๆ ของพระสงฆ์เป็น

ที่พระสงฆ์ต้องใช้ในกิจต่างๆ เป็นประจ�า ต้องจัดหา

เป็นส่วนหนึ่งที่บ่งบอกถึงศรัทธาและฝีมือเชิงช่าง

ของชุมชนที่วัดนั้นตั้งอยู่ บางแห่งอาจจัดสร้างด้วย

งานจักสาน บางแห่งเป็นงานไม้แกะสลัก บางแห่ง

เป็นแบบผสมผสาน การก่อสร้างเป็นไปตามจิตศรทัธา

การกระท�าหรือสร้างส่ิงประดิษฐ์ใดๆ ของมนุษย์ล้วน

แฝงไว้ด้วยความงามที่มาจากจิตใต้ส�านึกของความ

เป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นความแตกต่างของมนุษย์กับสิ่งมี

ชีวิตอื่นๆ บนโลก ในสปป.ลาว ธรรมาสน์มีความ

1) เสาเก่าที่วัดพระแก้ว นครหลวงเวียงจัน
2) เสากุฏิ วัดพระทาดอิงฮัง เมืองไกสอนพมวิหาน
   แขวงสะหวันนะเขด
3) บันไดไม้แกะสลัก บ้านซ่างค้อง แขวงหลวงพระบาง

ภาพที่ 3.12 เสา บันได ไม้แกะสลัก
ในศาสนาคารและอาคารสถานที่แถบลุ่มน�้าโขงของลาว
ที่มา : ศักดิ์ชาย สิกขา, 2553.
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ซ่ึงอาจจัดหมวดหมู่ธรรมาสน์ตามรูปแบบในการ

สร้างได้ 3 แบบ ดังข้อมูลและภาพประกอบ ต่อไปนี้

 

 ธรรมาสน์แท่น มักมีรูปสี่ เหลี่ยมขนาด 

พอเหมาะ สำหรับให้พระสงฆ์นั่ งอ ย่างสบาย  

เน้นระดับความสูงในตำแหน่งที่พอดีกับการน่ัง  

ในสมัยก่อนอาจทำเป็นแคร่แบบง่าย ปัจจุบันมี 

การนำมาพัฒนาให้มีระดับต่างๆ บางแห่งมีบันได 

ขึ้นด้วย โดยลักษณะท่ัวไปคือเปิดโล่งต้องการเพียง 

ระดับความสูงและมีพื้นท่ีสำหรับการวางขวดน้ำ  

แก้วน้ำ กระโถน และอื่นๆ ซึ่งเป็นของใช้จำเป็นที่

ญาติโยมถวายพระขณะขึ้นนั่งแสดงพระธรรมเทศนา

 ธรรมาสน์ต่ัง มีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทรงเตี้ย  

มีขาส่ีขา มีท้ังแบบวางไว้นั่งแสดงธรรมอย่างเดียว

และแบบที่ ติดอุปกรณ์ยกหามเพื่ อแห่พระสงฆ์ 

ในเทศกาลต่างๆ ธรรมาสน์ตั่งที่พบในสปป.ลาว  

มีคุณค่าความงามที่หลากหลาย วัดท่ีอยู่ในหมู่บ้าน

มักนิยมสร้างแบบเรียบง่ายเน้นความแข็งแรงคงทน 

ใช้ไม้เน้ือแข็งประเภทพยุง ประดู่ ส่วนวัดในตัวเมือง

เน้นความหรูหราสวยงาม มีการใช้สี ใช้ลายให้ 

ดูงดงาม

1) ธรรมาสน์ตั่ง วัดเซียงทอง แขวงหลวงพระบาง  
2) ธรรมาสน์ตั่ง วัดป่าฝาง แขวงหลวงพระบาง 
3) ธรรมาสน์ตั่ง วัดโพนสะหว่างคันทะนาราม
   แขวงสะหวันนะเขด

ธรรมาสน์ตั่ง ไม้แกะสลัก
ในศาสนาคารแถบลุ่มน้ำโขงของลาว

1

3

2
ข้ึนด้วย โดยลักษณะทั่วไปคือ เปิดโล่งต้องการเพียง

ใช้ไม้เนือ้แขง็ประเภท พยุง ประดู ่ ส่วนวัดในตวัเมอืง

1) ธรรมาสน์ตั่ง วัดเซียงทอง แขวงหลวงพระบาง
2) ธรรมาสน์ตั่ง วัดป่าฝาง แขวงหลวงพระบาง
3) ธรรมาสน์ตั่ง วัดโพนสะหว่างคันทะนาราม
   แขวงสะหวันนะเขด

ภาพที่ 3.13 ธรรมาสน์ตั่ง ไม้แกะสลัก
ในศาสนาคารแถบลุ่มน�้าโขงของลาว
ที่มา : ศักดิ์ชาย สิกขา, 2553.
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ซึ่งอาจจัดหมวดหมู่ธรรมาสน์ตามรูปแบบในการ

สร้างได้ 3 แบบ ดังข้อมูลและภาพประกอบ ต่อไปนี้

 

 ธรรมาสน์แท่น มักมีรูปสี่ เหลี่ยมขนาด 

พอเหมาะ สำหรับ ให้พระสงฆ์นั่ งอย่ างสบาย  

เน้นระดับความสูงในตำแหน่งที่พอดีกับการน่ัง  

ในสมัยก่อนอาจทำเป็นแคร่แบบง่าย ปัจจุบันมี 

การนำมาพัฒนาให้มีระดับต่างๆ บางแห่งมีบันได 

ขึ้นด้วย โดยลักษณะทั่วไปคือเปิดโล่งต้องการเพียง 

ระดับความสูงและมีพื้นที่สำหรับการวางขวดน้ำ  

แก้วน้ำ กระโถน และอื่นๆ ซึ่งเป็นของใช้จำเป็นที่

ญาติโยมถวายพระขณะขึ้นนั่งแสดงพระธรรมเทศนา

 ธรรมาสน์ตั่ง มีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทรงเตี้ย  

มีขาสี่ขา มีทั้งแบบวางไว้น่ังแสดงธรรมอย่างเดียว

และแบบที่ ติด อุปกรณ์ยกหามเ พ่ือแห่พระสงฆ์ 

ในเทศกาลต่างๆ ธรรมาสน์ตั่งที่พบในสปป.ลาว  

มีคุณค่าความงามที่หลากหลาย วัดที่อยู่ในหมู่บ้าน

มักนิยมสร้างแบบเรียบง่ายเน้นความแข็งแรงคงทน 

ใช้ไม้เน้ือแข็งประเภทพยุง ประดู่ ส่วนวัดในตัวเมือง

เน้นความหรูหราสวยงาม มีการใช้สี ใช้ลายให้ 

ดูงดงาม

1) ธรรมาสน์ตั่ง วัดเซียงทอง แขวงหลวงพระบาง  
2) ธรรมาสน์ตั่ง วัดป่าฝาง แขวงหลวงพระบาง 
3) ธรรมาสน์ตั่ง วัดโพนสะหว่างคันทะนาราม
   แขวงสะหวันนะเขด

ธรรมาสน์ตั่ง ไม้แกะสลัก
ในศาสนาคารแถบลุ่มน้ำโขงของลาว

1

3

2
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 ธรรมาสน์ทรงปราสาท เป็นธรรมาสน์ 

ที่เน้นความคงทน ถาวร มียอดเป็นทรงปราสาท 

ทั้งแบบเป็นปราสาทหลายชั้นและแบบเป็นหลังคา  

ด้านข้างนิยมทำเป็นช่องหน้าต่างบางแห่งฉลุเป็น 

ลายโปร่งต่างๆ บางแห่งใช้วิธีเขียนรูปภาพ และบาง

แห่งใช้วิธีลงรักมีบันไดขึ้นด้านหลัง มักนิยมทำเป็น

รูปสี่ เหลี่ยมขนาดเล็กพอพระนั่งด้านในได้สะดวก

สบาย มีฐานสูงแต่ 1 เมตรขึ้นไป การใช้ตัวนาค

ตกแต่งในส่วนต่างๆถือเป็นวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมา 

ธรรมมาสน์ทรงปราสาทโดยทั่วไปนิยมวางไว้กลาง

ห้องโถงในหอแจกเพื่อให้ญาติโยมนั่งฟังธรรมเทศนา

ได้อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ อาจเป็นไปได้ว่า ในอดีตยัง

ไม่มีเครื่องขยายเสียง ซึ่งในการสำรวจข้อมูลใน

สปป.ลาว ในครั้งนี้ ผู้เขียนขอยกตัวอย่างธรรมมาสน์

ทรงปราสาท ดังนี้

1) วัดบ้านท่าหลวง เมืองปากเซ 
   แขวงจำปาสัก  
2) วัดโพนสะหว่างคันทะนาราม
   แขวงสะหวันนะเขด 
3) วัดพระทาดอิงฮัง เมืองไกสอนพมวิหาน 
   แขวงสะหวันนะเขด

ธรรมาสน์ทรงปราสาทไม้แกะสลัก
ในศาสนาคารแถบลุ่มน้ำโขงของลาว

1 2

3

ด้านข้าง นิยมท�าเป็นช่องหน้าต่าง บางแห่งฉลุเป็น

ตกแต่งในส่วนต่างๆ ถือเป็นวัฒนธรรมท่ีสืบต่อกันมา

ไม ่ มี เครื่ อ งขยาย เสี ยง การส� ารวจข ้ อมู ล ใน 

สปป.ลาว ครั้งนี้ ผู้เขียนขอยกตัวอย่างธรรมมาสน์

1) วัดบ้านท่าหลวง เมืองปากเซ แขวงจ�าปาสัก
2) วัดโพนสะหว่างคันทะนาราม
   แขวงสะหวันนะเขด
3) วัดพระทาดอิงฮัง เมืองไกสอนพมวิหาน
   แขวงสะหวันนะเขด

ภาพที่ 3.14 ธรรมาสน์ทรงปราสาทไม้แกะสลัก
ในศาสนาคารแถบลุ่มน�้าโขงของลาว
ที่มา : ศักดิ์ชาย สิกขา, 2553.
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4) วัดผาหนีบ เมืองนาน แขวงไซยะบุรี
5) วัดจันทน์สาโร เมืองจำพอน แขวงสะหวันนะเขด
6) วัดทัมมะรังสียาราม บ้านท่าหิน แขวงจำปาสัก

ธรรมาสน์ทรงปราสาทไม้แกะสลัก 
ในศาสนาคารแถบลุ่มน้ำโขงของลาว

	 โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า ลักษณะธรรมาสน์แท่น 

ธรรมาสน์ต่ัง และธรรมาสน์ทรงปราสาท ในสปป.ลาว  

ตามชายฝั่งแถบลุ่มน้ำโขง มีธรรมาสน์ตั่งที่เป็นของ

ดั้งเดิมอยู่ทุกวัดส่วนใหญ่จะถูกดูแลรักษาอย่างดี 

ในวัด จะถูกนำออกมาเม่ือถึงเวลาใช้งาน เป็นงาน

พุทธศิลป์ที่ มี คุณค่ า มีความงามที่ แฝงไว้ด้ วย 

ความเชื่อความศรัทธาของผู้สร้างและส่วนใหญ่ 

เป็นงานฝีมือช่างในท้องถิ่น มี รูปที่แตกต่างกัน  

ส่วนธรรมาสน์ทรงปราสาท ในอดีตสร้างจากความเช่ือ 

ความศรัทรา โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ

รูปทรง หากพิจารณาตามความเป็นมาถือว่า 

ยุคอาณาจักรล้านช้างเป็นยุคแรกของการสร้างสรรค์

ผ ล ง า นพุ ท ธ ศิ ล ป์ ใ น ส่ ว น ที่ เ ป็ น ธ ร ร มม า ส น์   

ดังหลักฐานที่ปรากฏให้เห็นโดยทั่วไป

ดั้งเดิมอยู ่ทุกวัด ส่วนใหญ่จะดูแลรักษาอย่างดี

เป็นงานฝีมือช่างในท้องถิ่น มีรูปทรงที่แตกต่างกัน

ส่วนธรรมาสน์ทรงปราสาท ในอดตีสร้างจากความเชือ่ 

ความศรทัธา โดยใช้ความคดิสร้างสรรค์ในการออกแบบ

4) วัดผาหนีบ เมืองนาน แขวงไซยะบุรี
5) วัดจันทะสาโร เมืองจ�าพอน แขวงสะหวันนะเขด
6) วัดทัมมะรังสียาราม บ้านท่าหิน แขวงจ�าปาสัก

ภาพที่ 3.14 ธรรมาสน์ทรงปราสาทไม้แกะสลัก
ในศาสนาคารแถบลุ่มน�้าโขงของลาว (ต่อ)
ที่มา : ศักดิ์ชาย สิกขา, 2553.
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4 56

4) วัดผาหนีบ เมืองนาน แขวงไซยะบุรี
5) วัดจันทน์สาโร เมืองจำพอน แขวงสะหวันนะเขด
6) วัดทัมมะรังสียาราม บ้านท่าหิน แขวงจำปาสัก

ธรรมาสน์ทรงปราสาทไม้แกะสลัก 
ในศาสนาคารแถบลุ่มน้ำโขงของลาว

	 โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า ลักษณะธรรมาสน์แท่น 

ธรรมาสน์ต่ัง และธรรมาสน์ทรงปราสาท ในสปป.ลาว  

ตามชายฝั่งแถบลุ่มน้ำโขง มีธรรมาสน์ตั่งที่เป็นของ

ดั้งเดิมอยู่ทุกวัดส่วนใหญ่จะถูกดูแลรักษาอย่างดี 

ในวัด จะถูกนำออกมาเม่ือถึงเวลาใช้งาน เป็นงาน

พุทธศิลป์ที่ มี คุณค่ า มีความงามที่ แฝงไว้ด้ วย 

ความเชื่อความศรัทธาของผู้สร้างและส่วนใหญ่ 

เป็นงานฝีมือช่างในท้องถิ่น มีรูปท่ีแตกต่างกัน  

ส่วนธรรมาสน์ทรงปราสาท ในอดีตสร้างจากความเช่ือ 

ความศรัทรา โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ

รูปทรง หากพิจารณาตามความเป็นมาถือว่า 

ยุคอาณาจักรล้านช้างเป็นยุคแรกของการสร้างสรรค์

ผ ล ง า นพุ ท ธ ศิ ล ป์ ใ น ส่ ว น ที่ เ ป็ น ธ ร ร มม า สน์   

ดังหลักฐานที่ปรากฏให้เห็นโดยทั่วไป
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 พระพุทธรูปไม้

	 ในบรรดางานพทุธศลิปท์ัง้หลาย พระพทุธรปูไม้ 

หรือท่ีนิยมเรียกกันติดปากว่า พระไม้ ถือเป็น 

งานชิ้นสำคัญที่ผู้สร้างจะต้องสร้างอย่างสุดฝีมือ  

แม้ว่าจะมีความชำนาญในงานไม้หรือไม่ก็ตาม  

พระพุทธรูปไม้เป็นงานพุทธศิลป์ทีมีความหลากหลาย 

ทางด้านฝีมือ เพราะโดยเจตนารมณ์ของผู้สร้าง 

ในอดีตมีวัตถุประสงค์ในการสร้างเพื่อเป็นพุทธบูชา  

บนความเช่ือในส่ิงท่ีปรารถนาท่ีเหมือนกันบ้างต่างกันบ้าง 

แต่โดยส่วนใหญ่คือเกิดจากความเชื่อความศรัทรา 

ในพระพุทธศาสนาที่ยึดถือรูปเหมือนที่เป็นสัญลักษณ์

หรือตัวแทนองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ดังน้ันจะเห็นได้ว่า 

การสร้างพระไม้ในอดีตมีทั้งแบบฝีมือชาวบ้าน และ

ฝีมือช่างอาชีพ โดยฝีมือชาวบ้านจะมีรูปแบบที่เรียบ

ง่ายสวย ซื่อ ส่วนฝีมือช่างอาชีพสร้างแบบอิงหลัก

วิชาเน้นความงาม สัดส่วนที่ลงตัว การแสดงออกถึง

อากัปกิริยาท่ีงดงามทั้งนี้เป็นไปตามแบบสมัยนิยมใน

แต่ละยุค ในสปป.ลาวถือว่ามีพระไม้ที่มากมายอาจ

เรียกว่ามากกว่าทุกประเทศในแถบเอเชีย แม้ว่าใน

ปัจจุบันพระไม้จะถูกกระแสความเจริญของโลกเข้ามา

เปลี่ยนแปลง พระไม้ที่เคยทำขึ้นเองเพื่อแสดงถึง

ความศรัทราถูกเปลี่ยนค่านิยมเป็นการซื้อขาย  

ทั้ งแบบพระไม้ที่ ช่ างทำขาย และพระจากวัสดุ

สังเคราะห์ต่างๆ พระไม้ท่ีเคยมีมาแต่อดีตยังคงมี

คุณค่าและความหมายอยู่เช่นเดิม ซึ่งในกาสำรวจ

ข้อมูลในคร้ังนี้ พบพระไม้ในฝั่งลาวจำนวนมาก  

อาจกล่าวได้ว่ามีทุกวัด บางวัดมีนับร้อยนับพัน ทั้งนี้

ผู้เขียนขอนำเสนอในบางส่วน ดังนี้

1

1-4) วัดทาดอิฮัง เมืองไกสอนพมวิหาน 
     แขวงสะหวันนะเขต

งานพระพุทธรูปไม้
ที่สำรวจพบในเขตพื้นที่แถบลุ่มน้ำโขงของลาว

2

3 4

พระพุทธรูปไม้เป็นงานพุทธศิลป์ที่มีความหลากหลาย

บนความเชือ่ในส่ิงทีป่รารถนาเหมอืนกนับ้างต่างกนับ้าง 

แต่โดยส่วนใหญ่คือ เกิดจากความเชื่อความศรัทธา

ในพระพุทธศาสนาที่ยึดถือรูปเหมือนเป็นสัญลักษณ์

อากัปกิริยาที่งดงาม ทั้งนี้เป็นไปตามแบบสมัยนิยม 

ในแต่ละยคุ ในสปป.ลาว ถอืว่า มพีระไม้ทีม่ากมายอาจ

ความศรัทธาถูกเปลี่ยนค ่านิยมเป ็นการซื้อขาย

ทั้งแบบพระไม ้ ท่ีช ่างท�าขาย และพระจากวัสดุ

สังเคราะห์ต่างๆ พระไม้ที่ เคยมีมาแต่อดีตยังคง

มีคุณค่าและความหมายอยู่เช่นเดิม ซึ่งการส�ารวจ

ข ้อมูลคร้ัง น้ี พบพระไม ้ในฝ ั ่ งลาวจ�านวนมาก

อาจกล่าวได้ว่า มีทุกวดั บางวดัมีนบัร้อยนบัพัน ทัง้น้ี

1-4) วัดทาดอิฮัง เมืองไกสอนพมวิหาน
แขวงสะหวันนะเขต

ภาพที่ 3.15 งานพระพุทธรูปไม้
ที่ส�ารวจพบในเขตพื้นที่แถบลุ่มน�้าโขงของลาว
ที่มา : ศักดิ์ชาย สิกขา, 2553.
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5-6) วัดโพนสะหว่างคันทะนาราม เมืองไกสอนพมวิหาน 
     แขวงสะหวันนะเขต
7-8) วัดสีสะหว่างวงส์ แขวงไซยะบุรี
9) วัดเซียงแมนไซยะเสดถาราม แขวงหลวงพระบาง
10) วัดแสนตอ/วัดบ้านนาหลงแขวงไซยะบุรี
11) วัดสุวันนะคีรี แขวงหลวงพระบาง
12-13) วัดใหญ ่แขวงไซยะบุรี
14) ร้านค้าหน้าวัดภ ูแขวงหลวงพระบาง
15) ร้านค้าบ้านผานม แขวงหลวงพระบาง
16) วัดสุวันนะคีรี แขวงหลวงพระบาง

งานพระพุทธรูปไม้
ที่สำรวจพบในเขตพื้นที่แถบลุ่มน้ำโขงของลาว

	 จากข้อมูลการสำรวจพระไม้ในแถบลุ่มแม่น้ำโขง

สรุปได้ว่า พระไม้เป็นงานพุทธศิลป์ที่ส่วนใหญ่มักเกิด

จากความเชื่อ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา  

ความนิยมในการผลิตพระไม้ถวายวัดนี้เป็นความเช่ือ

ท่ีมีมานานในสปป.ลาว ไม้ที่นำมาใช้ในการสร้าง 

พระไม้ เป็นไม้มงคลนาม เช่น ไม้พยุง ไม้คูน  

ไม้ขาม(มะขาม) ไม้หมากยม(มะยม) เป็นต้นไม้ขาม (มะขาม) ไม้หมากยม (มะยม) เป็นต้น

5-6) วัดโพนสะหว่างคันทะนาราม เมืองไกสอนพมวิหาน
     แขวงสะหวันนะเขต
7-8) วัดสีสะหว่างวงส์ แขวงไซยะบุรี
9) วัดเซียงแมนไซยะเสดถาราม แขวงหลวงพระบาง
10) วัดแสนตอ/วัดบ้านนาหลงแขวงไซยะบุรี
11) วัดสุวันนะคีรี แขวงหลวงพระบาง
12-13) วัดใหญ่ แขวงไซยะบุรี
14) ร้านค้าหน้าวัดภู แขวงหลวงพระบาง
15) ร้านค้าบ้านผานม แขวงหลวงพระบาง
16) วัดสุวันนะคีรี แขวงหลวงพระบาง

ภาพที่ 3.15 งานพระพุทธรูปไม้
ที่ส�ารวจพบในเขตพื้นที่แถบลุ่มน�้าโขงของลาว (ต่อ)
ที่มา : ศักดิ์ชาย สิกขา, 2553.
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 ซุ้มพระ

	 ซุ้มพระ บางแห่งเรียกว่า ซุ้มโขง เป็นส่ิงก่อสร้าง

ในพุทธศาสนาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่ใช้ปกป้อง 

และจัดเก็บพระพุทธรูป อาจเป็นพระไม้หรือพระพุทธรูป

ที่สร้างจากวัสดุต่างๆ ในปัจจุบันการสร้างซุ้มพระที่

สวยงามจัดจำหน่ายและการใช้ซุ้มพระยังได้รับความ

นิยมอย่างต่อเนื่องถือเป็นวัฒนธรรมความเชื่อที่ 

สืบต่อกันมาแต่โบราณ ในการสำรวจข้อมูลในครั้งน้ี

ผู้ เ ขียนเน้นการสำรวจซุ้มพระที่ เคยมีมาแต่อดีต 

เพื่อการอนุรักษ์ ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลพบว่า ซุ้ม

พระมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ 1)ซุ้มพระแบบเรือน

ปราสาท 2)ซุ้มพระแบบกรอบไม้ ท้ังสองลักษณะ 

มีตัวอย่างดังน้ี

1-2) วัดเชียงทอง แขวงหลวงพระบาง
3) วัดสีสะหว่างวงส์ แขวงไซยะบุรี

ซุ้มพระแบบเรือนปราสาท
ที่พบในเขตพื้นที่แถบลุ่มแม่น้ำโขงของลาว

1 2

3 4

5 6

4) วัดสุวันนะคีรี แขวงหลวงพระบาง
5) วัดเชียงม่วน แขวงหลวงพระบาง
6) วัดสีบุนเรือง แขวงหลวงพระบาง

สืบต่อกันมาแต่โบราณ การส�ารวจข้อมูลในครั้งน้ี 

ผู้เขียนเน้นการส�ารวจซุ้มพระที่เคยมีมาแต่อดีต เพ่ือ

การอนุรักษ์ ซึ่งพบว่า ซุ้มพระมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ  

1) ซุม้พระแบบเรอืนปราสาท 2) ซุม้พระแบบกรอบไม้ 

ทัง้สองลกัษณะ มตีวัอย่างดงันี้

1-2) วัดเชียงทอง แขวงหลวงพระบาง
3) วัดสีสะหว่างวงส์ แขวงไซยะบุรี
4) วัดสุวันนะคีรี แขวงหลวงพระบาง
5) วัดเชียงม่วน แขวงหลวงพระบาง
6) วัดสีบุนเรือง แขวงหลวงพระบาง

ภาพที่ 3.16 ซุ้มพระแบบเรือนปราสาท
ที่พบในเขตพื้นที่แถบลุ่มแม่น�้าโขงของลาว
ที่มา : ศักดิ์ชาย สิกขา, 2553.
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 ซุ้มพระ

	 ซุ้มพระ บางแห่งเรียกว่า ซุ้มโขง เป็นส่ิงก่อสร้าง

ในพุทธศาสนาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่ใช้ปกป้อง 

และจัดเก็บพระพุทธรูป อาจเป็นพระไม้หรือพระพุทธรูป

ที่สร้างจากวัสดุต่างๆ ในปัจจุบันการสร้างซุ้มพระที่

สวยงามจัดจำหน่ายและการใช้ซุ้มพระยังได้รับความ

นิยมอย่างต่อเนื่องถือเป็นวัฒนธรรมความเชื่อที่ 

สืบต่อกันมาแต่โบราณ ในการสำรวจข้อมูลในครั้งน้ี

ผู้ เขียนเน้นการสำรวจซุ้มพระท่ีเคยมีมาแต่อดีต 

เพื่อการอนุรักษ์ ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลพบว่า ซุ้ม

พระมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ 1)ซุ้มพระแบบเรือน

ปราสาท 2)ซุ้มพระแบบกรอบไม้ ท้ังสองลักษณะ 

มีตัวอย่างดังน้ี

1-2) วัดเชียงทอง แขวงหลวงพระบาง
3) วัดสีสะหว่างวงส์ แขวงไซยะบุรี

ซุ้มพระแบบเรือนปราสาท
ที่พบในเขตพื้นที่แถบลุ่มแม่น้ำโขงของลาว

1 2

3 4

5 6

4) วัดสุวันนะคีรี แขวงหลวงพระบาง
5) วัดเชียงม่วน แขวงหลวงพระบาง
6) วัดสีบุนเรือง แขวงหลวงพระบาง
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	 ซุ้มพระแบบเรือนปราสาท โดยทั่วไปนิยม 

ใช้จัดวางพระพุทธรูปสำคัญ อาจเป็นพระพุทธรูป 

ที่ผู้คนเคารพเล่ือมใสศรัทราหรือเป็นพระที่ทาง 

วัดพิจารณาแล้วว่ามีความงดงามพิเศษ ซุ้มพระแบบ

เรือนปราสาท มีหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กวาง 

บนแท่นและขนาดใหญ่ที่ใช้ร่วมกับโฮงฮด ในพิธีสรง

น้ำพระ ทั้งนี้ขึ้นกับวัตถุประสงค์ในการสร้างและ

ขนาดของพระพุทธรูป

 ซุ้มพระแบบกรอบไม้ 

	 ซุ้มพระแบบกรอบ เป็นงานสร้างสรรค์ 

ที่ถือเป็นงานพุทธศิลป์ที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่ง ซึ่งมีความ

แตกต่างจากกรอบรูปที่มี ใช้กันตามบ้านทั่ ว ไป  

ซุ้มพระแบบกรอบไม้ ที่พบในแถบลุ่มน้ำโขงฝั่งลาว 

ส่วนใหญ่ได้รับการตกแต่งด้วยลวดลายสวยงาม  

ตัวซุ้มด้านบน มักประดิษฐ์เป็นลายเถามีทั้งแบบแกะ

สลักและแบบฉลุ ด้านข้างตกแต่งด้วยลายต่างๆ  

มีฐานตั้งท่ีม่ันคงแข็งแรง สำหรับรูปพระพุทธรูป 

ที่บรรจุมีทั้งแบบแกะสลักเป็นแผ่นและแบบปะติด 

แยกส่วน ในปัจจุบันร้านค้าหลายแห่งได้สั่งผลิตใหม่

เพื่อการจำหน่าย

	 จากการศึกษา ซุ้มพระ ในแถบลุ่มแม่น้ำโขง

ของลาว พบว่า ลักษณะ รูปแบบ รูปทรง และ

ลวดลายในการตกแต่งที่แตกต่างกันในรายละเอียด 

โดยยึดโครงสร้างรูปทรงภายนอกที่ใกล้เคียงกัน  

ซุ้มพระถือเป็นงานพุทธศิลป์ที่สำคัญที่มีอยู่เกือบ 

ทุกวัดในสปป.ลาว

21

3 4

5 6

1-2) วัดเซียงแมนไวยะเสดถาราม แขวงหลวงพระบาง
3) วัดล่องคูน แขวงหลวงพระบาง
4-5) วัดเซียงทอง แขวงหลวงพระบาง
6) วัดล่องคูน แขวงหลวงพระบาง

 กรอบพระที่พบในเขตพื้นที่แถบลุ่มแม่น้ำโขงของลาว

ท่ี ผู ้คนเคารพเลื่อมใสศรัทธาหรือเป ็นพระที่ทาง

1-2) วัดเซียงแมนไวยะเสดถาราม แขวงหลวงพระบาง
3) วัดล่องคูน แขวงหลวงพระบาง
4-5) วัดเซียงทอง แขวงหลวงพระบาง
6) วัดล่องคูน แขวงหลวงพระบาง

ภาพที่ 3.17 กรอบพระ 
ที่พบในเขตพื้นที่แถบลุ่มแม่น�้าโขงของลาว
ที่มา : ศักดิ์ชาย สิกขา, 2553.
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 ราวเทียน

	 เป็นอุปกรณ์สำหรับตั้ง เทียนที่ ใช้จุดบูชา

พระพุทธรูป โดยทั่วไปมักจัดวางไว้ภายในสิม และ

หอแจก บริเวณหน้าพระพุทธรูป หรือพระประธาน 

ในปัจจุบันมักนิยมใช้ราวเทียนแบบทองเหลือง 

ที่โรงงานผลิตจำหน่าย ซึ่งดูแลรักษาง่ายและมีความ

คงทน แต่หากย้อนไปในยุคโบราณที่งานโลหะ 

ยังไม่ได้เข้ามามีบทบาทมากดังเช่นในปัจจุบัน งานไม้

จึงเป็นงานท่ีโดดเด่นในการผลิตงานต่างๆ รวมทั้ง

ราวเทียน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับไฟ แต่ด้วย

ความชาญฉลาดของคนในยุคก่อน ได้มีการประยุกต์

ดัดแปลงให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน บางแห่ง

แกะลักรูปเหราคายนาคไว้ด้านบนสองข้าง มีฐานฉลุ

ทรงสูง ต่อเ ติมเหล็กสำหรับวางเทียนออกมา 

ด้านนอก บางแห่งแกะสลักรูปนาคในลักษณะเดียว

กับโฮงฮดแต่ทำแบบย่อส่วนเทดินไว้ด้านในราง

สามารถเสียบเทียนได้ง่ ายและไม่ เกิดการไหม้ 

เมื่อ เทียนหมด ภูมิปัญญาเหล่านี้ ถือเป็นงาน

สร้างสรรค์ ท่ีน่าสนใจย่ิง จากการสำรวจข้อมูล 

ในปัจจุบัน ราวเทียนที่เป็นงานไม้แกะสลักมีจำนวน

เหลือน้อยมาก ส่วนท่ียังเหลืออยู่ในวัดถูกจัดอยู่ 

ในหมวดของมีค่าประจำวัด วัดหลายแห่งได้แยก 

จัดเก็บไว้ต่างหาก ซึ่งมีตัวอย่างที่สำรวจพบ ดังนี้

1) ราวเทียนวัดองค์ตื้อ นครหลวงเวียงจัน
2) ราวเทียนวัดเซียงม่วน แขวงหลวงพระบาง
3) วัดโพนสะหว่างคันทะนาราม เมืองไกสอนพมวิหาน 
   แขวงสะหวันนะเขต

 ราวเทียนที่พบในเขตพื้นที่แถบลุ่มแม่น้ำโขงของลาว

	 สรุปผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับราวเทียนที่

ผลิตจากไม้ในแถบลุ่มแม่น้ำโขงฝั่งลาว สามารถสรุป

ได้ว่ า ราวเทียนเป็นงานพุทธศิลป์ที่ มีคงเหลือ 

อยู่ น้อยมาก การสร้างในแต่ละแห่งมี รูปแบบ 

ที่แตกต่างกัน แต่มีความนิยมในการใช้นาคมาเป็น

ส่วนประกอบเช่นเดียวกัน

1 2 3

แกะสลกัรปูเหราคายนาคไว้ด้านบนสองข้าง มฐีานฉลุ

1) ราวเทียนวัดองค์ตื้อ นครหลวงเวียงจัน
2) ราวเทียนวัดเซียงม่วน แขวงหลวงพระบาง
3) วัดโพนสะหว่างคันทะนาราม เมืองไกสอนพมวิหาน
   แขวงสะหวันนะเขต

ภาพที่ 3.18 ราวเทียน
ที่พบในเขตพื้นที่แถบลุ่มแม่น�้าโขงของลาว
ที่มา : ศักดิ์ชาย สิกขา, 2553.
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 ราวเทียน

	 เป็นอุปกรณ์สำหรับตั้ง เทียนที่ ใช้จุดบูชา

พระพุทธรูป โดยทั่วไปมักจัดวางไว้ภายในสิม และ

หอแจก บริเวณหน้าพระพุทธรูป หรือพระประธาน 

ในปัจจุบันมักนิยมใช้ราวเทียนแบบทองเหลือง 

ที่โรงงานผลิตจำหน่าย ซึ่งดูแลรักษาง่ายและมีความ

คงทน แต่หากย้อนไปในยุคโบราณที่งานโลหะ 

ยังไม่ได้เข้ามามีบทบาทมากดังเช่นในปัจจุบัน งานไม้

จึงเป็นงานที่โดดเด่นในการผลิตงานต่างๆ รวมทั้ง

ราวเทียน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับไฟ แต่ด้วย

ความชาญฉลาดของคนในยุคก่อน ได้มีการประยุกต์

ดัดแปลงให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน บางแห่ง

แกะลักรูปเหราคายนาคไว้ด้านบนสองข้าง มีฐานฉลุ

ทรงสูง ต่อเติมเหล็กสำหรับวางเทียนออกมา 

ด้านนอก บางแห่งแกะสลักรูปนาคในลักษณะเดียว

กับโฮงฮดแต่ทำแบบย่อส่วนเทดินไว้ด้านในราง

สามารถเ สียบเทียนได้ง่ ายและไม่ เกิดการไหม้ 

เมื่อ เทียนหมด ภูมิปัญญาเหล่านี้ ถือเป็นงาน

สร้างสรรค์ที่น่าสนใจยิ่ง จากการสำรวจข้อมูล 

ในปัจจุบัน ราวเทียนที่เป็นงานไม้แกะสลักมีจำนวน

เหลือน้อยมาก ส่วนที่ยังเหลืออยู่ ในวัดถูกจัดอยู่ 

ในหมวดของมีค่าประจำวัด วัดหลายแห่งได้แยก 

จัดเก็บไว้ต่างหาก ซึ่งมีตัวอย่างที่สำรวจพบ ดังนี้

1) ราวเทียนวัดองค์ตื้อ นครหลวงเวียงจัน
2) ราวเทียนวัดเซียงม่วน แขวงหลวงพระบาง
3) วัดโพนสะหว่างคันทะนาราม เมืองไกสอนพมวิหาน 
   แขวงสะหวันนะเขต

 ราวเทียนที่พบในเขตพื้นที่แถบลุ่มแม่น้ำโขงของลาว

	 สรุปผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับราวเทียนที่

ผลิตจากไม้ในแถบลุ่มแม่น้ำโขงฝั่งลาว สามารถสรุป

ได้ว่ า ราวเทียนเป็นงานพุทธศิลป์ที่มีคงเหลือ 

อยู่ น้อยมาก การสร้างในแต่ละแห่งมีรูปแบบ 

ที่แตกต่างกัน แต่มีความนิยมในการใช้นาคมาเป็น

ส่วนประกอบเช่นเดียวกัน

1 2 3
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 ตู้พระธรรม และหีบพระธรรม

	 การจัดเก็บคัมภีร์ใบลานในอดีต ของสปป.ลาว 

มีท้ังลักษณะที่ เป็นตู้และหีบทรงสี่ เหลี่ยม เพ่ือใช้

ประโยชน์ในการเก็บคัมภีร์ใบลาน สมุดข่อย ตำรา

ต่างๆ ลักษณะทั่วไปของตู้พระธรรม ส่วนฐานมักเป็น

ขาส่ีเหล่ียม ขอบฐานมักแกะลายต่างๆ ส่วนบานประตู 

มีทั้งแกะสลัก และเขียนลายรดน้ำปิดทองรวมท้ัง 

ฝาด้านข้างด้วย ส่วนหีบพระธรรมเป็นลักษณะกล่อง

สี่เหลี่ยมปากบาน เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและ

ใช้มือล้วงหยิบเข้า-ออก โดยทั่วไปใบลานต่างๆ  

มักห่อด้วยผ้าไหมที่ญาติโยมนำมาถวาย ถือเป็นผ้า

เนื้อดีไม่ทำให้ใบลานมีความชื้น การสำรวจข้อมูล 

ในคร้ังน้ี พบว่า วัดในสปป.ลาว โดยส่วนใหญ่ถือ

เป็นสิ่งของสำคัญมีการจัดเก็บอย่างดีไม่ได้เปิดให้ชม

โดยทั่วไป ต้องขออนุญาตในการขอชมจากทาง

กรรมการวัดหรือเจ้าอาวาส ซ่ึงขอยกตัวอย่างหีบพระธรรม

และตู้พระธรรมที่พบดังนี้

1

2 3

1) วัดจอมเพ็ด แขวงหลวงพระบาง
2) วัดพระแก้ว นครหลวงเวียงจัน
3) วัดทาดอิฮัง แขวงสะหวันนะเขต

ตู้พระธรรม และหีบพระธรรม 
จากวัดในเขตพื้นที่แถบลุ่มแม่น้ำโขงของลาว

	 จากการศึกษางานไม้แกะสลักจากตู้พระธรรม

และหีบพระธรรมในแถบลุ่ มแม่ น้ำ โขง พบว่ า  

มีการนำงานไม้แกะสลักมาใช้ในหลายส่วนนับตั้งแต่

ฐานวาง และส่วนตกแต่งต่างๆ

 โฮงฮด

	 คำว่า โฮงฮด หรือฮางฮด ยังเป็นข้อถกเถียง

ของแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งผู้ เขียนเคยสัมภาษณ์อาจารย์ 

สังข์ทอง สุวรรณรังสี อายุ 62 ปี ทำงานประจำ

หอพิพิธภัณฑ์วัดสะตะสะหัสสารามสีสะเกด หรือที่

เ รี ยกติดปากว่ า วั ดสี สะ เกด ได้ เ ล่ า ให้ฟั ง ว่ า 

สปป.ลาว ในอดีตนิยมใช้ โฮงฮดในการสรงน้ำ 

มีทั้งแกะสลัก และเขียนลายรดน�้าปิดทอง รวมทั้ง

เรียกติดปากว่า วัดสีสะเกด ท่านได้เล่าให้ฟังว่า

เน้ือดีไม่ท�าให้ใบลานมคีวามชืน้ จากการส�ารวจข้อมลู

ในครัง้น้ี พบว่า วดัในสปป.ลาว โดยส่วนใหญ่ถอืเป็น 

สิ่งและมีค ่ามาก ของส�าคัญมีการจัดเก็บอย่างดี 

ไม่ได้เปิดให้ชมโดยทั่วไป ต้องขออนุญาตชมจากทาง

1) วัดจอมเพ็ด แขวงหลวงพระบาง
2) วัดพระแก้ว นครหลวงเวียงจัน
3) วัดทาดอิฮัง แขวงสะหวันนะเขต

ภาพที่ 3.19 ตู้พระธรรม และหีบพระธรรม 
จากวัดในเขตพื้นที่แถบลุ่มแม่น�้าโขงของลาว
ที่มา : ศักดิ์ชาย สิกขา, 2553.
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ให้เจ้ามหาชีวิตและเชื้อพระวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ แต่หากนำ

โฮงฮดมาใช้สรงน้ำให้บุคคลอื่นที่ เ ป็นพระสงฆ์  

หรือสามัญชนให้ใช้คำว่า ฮางฮด จากหลักฐานที่ 

วัดสีสะเกดพบการจัดแสดงโฮงฮดที่งดงาม ซึ่งมี 

ตัวอักษรภาษาลาวกำกับอ่านว่า ฮางฮด ต่อมา 

ผู้เขียนได้มีโอกาสขอความรู้จากเจ้าอาวาสวัดคกปาบ 

แขวงหลวงพระบาง ซึ่งวัดคกปาบแห่งนี้เป็นวัดที่อยู่

ตรงขามกับฝั่งของแขวงหลวงพระบางมีแม่น้ำโขง

ขวางกั้น เป็นวัดเก่าแก่ถูกทิ้งร้างมาประมาณ 50 ปี 

เจ้าอาวาสปัจจุบันได้มาบูรณะข้ึนใหม่ประมาณ 4-5 ปี 

ยังไม่แล้วเสร็จ จากการขอความรู้เก่ียวกับโฮงฮด 

เจ้าอาวาสอธิบายว่า คำว่า โฮง เป็นภาษาลาวโบราณ 

หมายถึง สะพัง เป็นสิ่งที่ต้องมีการสร้างให้สวยงาม

อาจมีการตกแต่งในลักษณะของปราสาท เจ้าอาวาส

ไม่นิยมเรียกโฮงฮด แต่เรียกว่า ฮางสง ซึ่งความ

แตกต่างในการเรียกขานนี้ถือเป็นเรื่องปกติ ซึ่งไม่

ควรหาข้อสรุป ถือว่าเป็นความนิยมในการเรียกขาน

เฉพาะถ่ินและเฉพาะบุคคล ดังน้ัน ในข้อเขียนในคร้ังน้ี 

ผู้เขียนขอใช้คำว่า โฮงฮด เพื่อให้สอดคล้องกับการ

เรียกขานในไทย และจะได้ไม่สับสนสำหรับการอ่าน  

	 ลักษณะการใช้โฮงฮดในสปป.ลาว มีการใช้

ในแทบทุกพื้นที่ที่มีวัด เทศกาลที่นิยมนำโฮงฮดมาใช้

คือ เทศกาลเนา หรือสงกรานต์ เดือนเมษายน  

โดยใช้สำหรับรดหรือสรงน้ำพระพุทธรูป พระสงฆ์ 

เจ้านาย หรือผู้ใหญ่ที่ผู้คนเคารพนับถือ ลักษณะของ

โฮงฮดในสปป.ลาว มีลักษณะเป็นรูปคล้ายเรือจำลอง

ขนาดเล็กยาว ส่วนหัวส่วนใหญ่ทำเป็นรูปเศียรนาค 

และมีบางแห่งแกะสลักเป็นรูป เหรา งูหรือตัวเงือก 

มังกร ช้าง เป็นต้น บางแห่งสร้างเป็นเหราคายนาค 

ส่วนท้องค่อนไปทางหัวซึ่ ง เจาะรู ให้น้ ำ ไหลลง 

สู่ด้านล่าง  

	 การใช้โฮงฮดถือเป็นวัฒนธรรมที่สืบต่อมา 

ตั้งแต่ยุคอาณาจักรล้านช้างรุ่งเรือง วัฒนธรรมนี้ได้

ส่งผลถึงพ้ืนท่ีแถบลุ่มน้ำโขง ภาคอีสานของประเทศไทย 

ท่ีเคยปกครองดินแดนแถบน้ีมาก่อน ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลในครั้งนี้พบโฮงฮดที่น่าสนใจ และสวยงาม 

ดังนี้

1

2

ตรงข้ามกบัฝ่ังแม่น�า้โขง แขวงหลวงพระบางมแีม่น�า้โขง

และมีบางแห่งแกะสลักเป็นรูปเหรา งูหรือตัวเงือก

ไม่นยิมเรยีกโฮงฮด แต่เรียกว่า ฮางสง ผูเ้ขยีนเหน็ว่า

ความแตกต่างในการเรียกขานนี้ควรถือเป็นเร่ืองปกติ  

ซึง่ไม่ควรหาข้อสรปุ ถอืว่าเป็นความนยิมในการเรยีกขาน 

เฉพาะถิ่นและเฉพาะบุคคล ดังนั้น ในข้อเขียนครั้งนี้
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ให้เจ้ามหาชีวิตและเชื้อพระวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ แต่หากนำ

โฮงฮดมาใช้สรงน้ำให้บุคคลอื่นที่ เป็นพระสงฆ์  

หรือสามัญชนให้ใช้คำว่า ฮางฮด จากหลักฐานที่ 

วัดสีสะเกดพบการจัดแสดงโฮงฮดที่งดงาม ซึ่งมี 

ตัวอักษรภาษาลาวกำกับอ่านว่า ฮางฮด ต่อมา 

ผู้เขียนได้มีโอกาสขอความรู้จากเจ้าอาวาสวัดคกปาบ 

แขวงหลวงพระบาง ซึ่งวัดคกปาบแห่งนี้เป็นวัดที่อยู่

ตรงขามกับฝั่งของแขวงหลวงพระบางมีแม่น้ำโขง

ขวางกั้น เป็นวัดเก่าแก่ถูกท้ิงร้างมาประมาณ 50 ปี 

เจ้าอาวาสปัจจุบันได้มาบูรณะข้ึนใหม่ประมาณ 4-5 ปี 

ยังไม่แล้วเสร็จ จากการขอความรู้เกี่ยวกับโฮงฮด 

เจ้าอาวาสอธิบายว่า คำว่า โฮง เป็นภาษาลาวโบราณ 

หมายถึง สะพัง เป็นสิ่งที่ต้องมีการสร้างให้สวยงาม

อาจมีการตกแต่งในลักษณะของปราสาท เจ้าอาวาส

ไม่นิยมเรียกโฮงฮด แต่เรียกว่า ฮางสง ซึ่งความ

แตกต่างในการเรียกขานน้ีถือเป็นเรื่องปกติ ซึ่งไม่

ควรหาข้อสรุป ถือว่าเป็นความนิยมในการเรียกขาน

เฉพาะถ่ินและเฉพาะบุคคล ดังน้ัน ในข้อเขียนในคร้ังน้ี 

ผู้เขียนขอใช้คำว่า โฮงฮด เพ่ือให้สอดคล้องกับการ

เรียกขานในไทย และจะได้ไม่สับสนสำหรับการอ่าน  

	 ลักษณะการใช้โฮงฮดในสปป.ลาว มีการใช้

ในแทบทุกพื้นที่ที่มีวัด เทศกาลที่นิยมนำโฮงฮดมาใช้

คือ เทศกาลเนา หรือสงกรานต์ เดือนเมษายน  

โดยใช้สำหรับรดหรือสรงน้ำพระพุทธรูป พระสงฆ์ 

เจ้านาย หรือผู้ใหญ่ที่ผู้คนเคารพนับถือ ลักษณะของ

โฮงฮดในสปป.ลาว มีลักษณะเป็นรูปคล้ายเรือจำลอง

ขนาดเล็กยาว ส่วนหัวส่วนใหญ่ทำเป็นรูปเศียรนาค 

และมีบางแห่งแกะสลักเป็นรูป เหรา งูหรือตัวเงือก 

มังกร ช้าง เป็นต้น บางแห่งสร้างเป็นเหราคายนาค 

ส่วนท้องค่อนไปทางหัวซึ่ ง เจาะ รู ใ ห้ น้ำไหลลง 

สู่ด้านล่าง  

	 การใช้โฮงฮดถือเป็นวัฒนธรรมท่ีสืบต่อมา 

ตั้งแต่ยุคอาณาจักรล้านช้างรุ่งเรือง วัฒนธรรมนี้ได้

ส่งผลถึงพ้ืนท่ีแถบลุ่มน้ำโขง ภาคอีสานของประเทศไทย 

ท่ีเคยปกครองดินแดนแถบน้ีมาก่อน ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลในครั้งนี้พบโฮงฮดที่น่าสนใจ และสวยงาม 

ดังนี้

1

2
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3

4

5

7

8

6

1-2) วัดสีสะเกด นครหลวงเวียงจัน
3) วัดองค์ตื้อ นครหลวงเวียงจัน
4) วัดธาตุหลวง แขวงหลวงพระบาง
5) วัดคกปาบ แขวงหลวงพระบาง
6) วัดโพนสะหว่างคันทะนาราม เมืองไกสอนพมวิหาน
   แขวงสะหวันนะเขต
7) วัดจันทน์ทะสาโร เมืองจำพอน แขวงสะหวันนะเขต
8) วัดเซียงแมนไซยะเสดถาราม แขวงหลวงพระบาง

โฮงฮด จากวัดและหน่วยงานต่างๆ 
ในเขตพื้นที่แถบลุ่มแม่น้ำโขงของลาว

1-2) วัดสีสะเกด นครหลวงเวียงจัน
3) วัดองค์ตื้อ นครหลวงเวียงจัน
4) วัดธาตุหลวง แขวงหลวงพระบาง
5) วัดคกปาบ แขวงหลวงพระบาง
6) วัดโพนสะหว่างคันทะนาราม เมืองไกสอนพมวิหาน
   แขวงสะหวันนะเขต
7) วัดจันทะสาโร เมืองจ�าพอน แขวงสะหวันนะเขต
8) วัดเซียงแมนไซยะเสดถาราม แขวงหลวงพระบาง

ภาพที่ 3.20 โฮงฮด จากวัดและหน่วยงานต่างๆ
ในเขตพื้นที่แถบลุ่มแม่น�้าโขงของลาว
ที่มา : ศักดิ์ชาย สิกขา, 2553.
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9

10

11 13

12

89

9) วัดสีบุนเรือง แขวงหลวงพระบาง
10) วัดสีสะหว่างวงส์ แขวงไซยะบุรี
11) วัดบ้านท่าหลวง เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก
12) วัดใหญ่ แขวงไซยะบุรี
13) วัดทัมมะรังสี บ้านท่าหิน แขวงจำปาสัก
14) วัดสุวันนะคีรี แขวงหลวงพระบาง

โฮงฮด จากวัดและหน่วยงานต่างๆ 
ในเขตพื้นที่แถบลุ่มแม่น้ำโขงของลาว

14

	 จากการศึกษาข้อมูลโฮงฮดจากแหล่งข้อมูล

ต่ า งๆ ใน เขตพื้ นที่ แถบลุ่ มแม่น้ ำ โขง ในฝั่ งลาว  

อาจจำแนกรูปแบบของ โฮงฮดที่ พบออก เป็น  

3 ลักษณะ คือ โฮงฮดแบบนาคตัวเดียว โฮงฮด

เหราคายนาค และโฮงฮดแบบรูปสัตว์อื่นๆ เช่น ช้าง 

มกร เป็นต้น โดยสรุปรูปแบบสัตว์ที่ถูกนำมาใช้มาก

ที่สุดคือ นาค รูปแบบที่นิยมนาคอ้าปาก ส่วนของ

ช่วงกลางส่วนใหญ่นิยมตกแต่งด้วยรูป นกหัสดี 

สำหรั บส่ วนหาง เน้ นความอ่ อนช้ อ ยที่ รั บ กั บ 

ส่วนหัวและลำตัว นิยมทำหางเชิดขึ้น บางแห่งวกงอ

เข้าหาตัว ส่วนที่น่าสนใจอีกจุด คือ บริเวณหน้าอก

ของนาคที่มีการสร้างสรรค์ด้วยลายต่างๆ ถือเป็น

เครื่องประดับตกแต่งอีกอย่าง สำหรับความยาวที่ใช้

โดยทั่วไปประมาณความยาวตลอดทั้งตัวประมาณ 

3-5 เมตร นิยมจัดวางโฮงฮดบนฐานต่างระดับ 

ที่ เน้นให้ส่วนหัวเอียงลาดต่ำเพื่อให้น้ำที่สรงไหล 

ได้สะดวก

 โปง

	 โป ง  หรื อ โ ป ง แล ง  เ ป็ น อุ ป ก รณ์ ที่ ใ ช้  

ส่งสัญญาณเสียง เพื่ อบอกสัญญาณในช่วง เย็น 

ให้ญาติโยมที่นับถือศาสนาพุทธปฏิบัติกิจทางศาสนา 

ส่วนพระสงฆ์จะสวดทำวัตรเย็นเป็นกิจของสงฆ์ 

เช่นเดียวกัน การใช้โปงในช่วงเย็นทำให้บางครั้ง

เรียกว่า โปงแลง เพราะคำวาแลง ในภาษาลาว

หมายถึง เวลาเย็น วิธีใช้ง่ายๆโดยการกระทุ้งด้วยไม้

ท่อนยาวด้านข้างให้ เพื่อให้ เกิดเสียงดังกังวาน   

ซึ่งโปงแลงที่สำรวจพบมีตัวอย่าง ดังนี้



88

9

10

11 13

12

89

9) วัดสีบุนเรือง แขวงหลวงพระบาง
10) วัดสีสะหว่างวงส์ แขวงไซยะบุรี
11) วัดบ้านท่าหลวง เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก
12) วัดใหญ ่แขวงไซยะบุรี
13) วัดทัมมะรังส ีบ้านท่าหิน แขวงจำปาสัก
14) วัดสุวันนะคีรี แขวงหลวงพระบาง

โฮงฮด จากวัดและหน่วยงานต่างๆ 
ในเขตพื้นที่แถบลุ่มแม่น้ำโขงของลาว

14

	 จากการศึกษาข้อมูลโฮงฮดจากแหล่งข้อมูล

ต่ า งๆ ใน เขต พ้ืนที่ แถบ ลุ่มแม่ น้ ำ โขง ในฝั่ งลาว  

อาจจำแนกรูปแบบของ โฮงฮดที่ พบออก เป็น  

3 ลักษณะ คือ โฮงฮดแบบนาคตัวเดียว โฮงฮด

เหราคายนาค และโฮงฮดแบบรูปสัตว์อื่นๆ เช่น ช้าง 

มกร เป็นต้น โดยสรุปรูปแบบสัตว์ที่ถูกนำมาใช้มาก

ที่สุดคือ นาค รูปแบบที่นิยมนาคอ้าปาก ส่วนของ

ช่วงกลางส่วนใหญ่นิยมตกแต่งด้วยรูป นกหัสดี 

สำหรั บส่ วนหาง เน้ นความอ่ อนช้ อ ยที่ รั บ กั บ 

ส่วนหัวและลำตัว นิยมทำหางเชิดขึ้น บางแห่งวกงอ

เข้าหาตัว ส่วนที่น่าสนใจอีกจุด คือ บริเวณหน้าอก

ของนาคที่มีการสร้างสรรค์ด้วยลายต่างๆ ถือเป็น

เครื่องประดับตกแต่งอีกอย่าง สำหรับความยาวที่ใช้

โดยทั่วไปประมาณความยาวตลอดทั้งตัวประมาณ 

3-5 เมตร นิยมจัดวางโฮงฮดบนฐานต่างระดับ 

ท่ีเน้นให้ส่วนหัวเอียงลาดต่ำเพ่ือให้น้ำท่ีสรงไหล 

ได้สะดวก

 โปง

	 โป ง  หรื อ โ ป ง แล ง  เ ป็ น อุ ป ก รณ์ ที่ ใ ช้  

ส่งสัญญาณเสียง เพื่ อบอกสัญญาณในช่วง เย็น 

ให้ญาติโยมที่นับถือศาสนาพุทธปฏิบัติกิจทางศาสนา 

ส่วนพระสงฆ์จะสวดทำวัตรเย็นเป็นกิจของสงฆ์ 

เช่นเดียวกัน การใช้โปงในช่วงเย็นทำให้บางครั้ง

เรียกว่า โปงแลง เพราะคำวาแลง ในภาษาลาว

หมายถึง เวลาเย็น วิธีใช้ง่ายๆโดยการกระทุ้งด้วยไม้

ท่อนยาวด้านข้างให้ เพื่อให้ เกิดเสียงดังกังวาน   

ซึ่งโปงแลงที่สำรวจพบมีตัวอย่าง ดังนี้

ช่วงกลางส่วนใหญ่นิยมตกแต่งด้วยรูปนกหัสดีลิงค์

เรียกว่า โปงแลง เพราะค�าว่าแลง ในภาษาลาว

หมายถงึ เวลาเยน็ วธิใีช้ง่ายๆ โดยการกระทุง้ด้วยไม้

9) วัดสีบุนเรือง แขวงหลวงพระบาง
10) วัดสีสะหว่างวงส์ แขวงไซยะบุรี
11) วัดบ้านท่าหลวง เมืองปากเซ แขวงจ�าปาสัก
12) วัดใหญ่ แขวงไซยะบุรี
13) วัดทัมมะรังสี บ้านท่าหิน แขวงจ�าปาสัก
14) วัดสุวันนะคีรี แขวงหลวงพระบาง

ภาพที่ 3.20 โฮงฮด จากวัดและหน่วยงานต่างๆ
ในเขตพื้นที่แถบลุ่มแม่น�้าโขงของลาว (ต่อ)
ที่มา : ศักดิ์ชาย สิกขา, 2553.
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1 2 3 4

5 6 7

1) วัดคกปาบ แขวงหลวงพระบาง
2) วัดเซียงแมนไซยะเสดถาราม แขวงหลวงพระบาง

รูปแบบของโปง
ที่พบในบริเวณเขตพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงของลาว

8

3) วัดบ้านป่งดง เมืองนาน แขวงไซยะบุรี
4) วัดบ้านผาหนีบ เมืองนาน แขวงไซยะบุรี
5) วัดบ้านป่าพูปัง เมืองนาน แขวงไซยะบุรี
6-8) วัดใหญ่ แขวงไซยะบุรี

1) วัดคกปาบ แขวงหลวงพระบาง
2) วัดเซียงแมนไซยะเสดถาราม แขวงหลวงพระบาง
3) วัดบ้านป่งดง เมืองนาน แขวงไซยะบุรี
4) วัดบ้านผาหนีบ เมืองนาน แขวงไซยะบุรี
5) วัดบ้านป่าพูปัง เมืองนาน แขวงไซยะบุรี

6-8) วัดใหญ่ แขวงไซยะบุรี

ภาพที่ 3.21 รูปแบบของโปง
ที่พบในบริเวณเขตพื้นที่ลุ่มแม่น�้าโขงของลาว
ที่มา : ศักดิ์ชาย สิกขา, 2553.
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 3.4 ไม้แกะสลักในสิ่งของ เครื่องใช้  

และของที่ระลึก  
	 สิ่งของ เครื่องใช้ในวิถีชุมชนเป็นส่ิงสะท้อน

ให้เห็นถึงสภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม้เป็น

วัสดุท่ีถูกนำมาผลิตเป็นส่ิงของ เครื่องใช้มากที่สุด 

เพราะไม้เป็นวัสดุที่มีมากในทุกพื้นที่ ความสำคัญใน

งานไม้จะอยู่ที่การเลือกชนิดของไม้ การออกแบบ 

การแปรรูป การเคลือบผิวเพ่ือรักษาเน้ือไม้และความงาม 

จากการศึกษาข้อมูลการใช้ไม้แกะสลักเพื่อผลิตเป็น

สิ่งของเคร่ืองใช้ในสปป.ลาว พบว่า มีการผลิตงาน

ไม้ใช้งานในลักษณะต่างๆจำนวนมาก นอกจากจะ

เน้นที่ประโยชน์ใช้สอยแล้ว ยังเน้นที่ความงาม  

ในอดีตสิ่งของ เครื่องใช้ในงานไม้แทบทุกชิ้นจะถูก

ตกแต่งให้งามด้วยการแกะสลัก เช่น โต๊ะ เก้าอี้ 

เตียงนอน เตียงนั่งเล่น ตู้เก็บของต่างๆ ขันหมาก 

อุปกรณ์ทอผ้า หน้าไม้ ด้ามปืน กระต่ายขูดมะพร้าว 

กระบม และอื่นๆ ความประณีตสวยงามจะเป็น 

สิ่งบ่งบอกฐานะและรสนิยมของผู้ใช้งาน จากการ

สัมภาษณ์ข้อ มูล ท่ี ร้ านพ่อ ลุพัน บ้านวัดหนอง  

แขวงหลวงพระบาง ซึ่งเป็นร้านขายของเก่าประเภท

งานไม้แกะสลัก ต้ังอยู่บริเวณท่าน้ำข้ามฝากแม่น้ำโขง 

แขวงหลวงพระบาง เล่าให้ฟังว่า งานไม้ท่ีนำมาผลิต

สิ่งของเครื่องใช้มีมากมาย ส่วนใหญ่มีการแกะสลัก

สร้างความสวยงามแทบทุกชนิดปัจจุบันมีหลายอย่าง

ท่ีเลิกใช้แล้ว หลายอย่างยังคงมีใช้อยู่ในปัจจุบันเมื่อ

เก่าแล้วนำมาขายให้นักท่องเที่ยวที่นิยมของเก่า และ

หลายอย่างทำข้ึนใหม่โดยเลียนแบบของเก่าถูกทำให้เก่า 

ด้วยวิธีการต่างๆ ไม้แกะสลักของเก่าที่ขายดี เช่น 

หมากคะรก (ไม้พายเรือสมัยโบราณ ทำจากไม้แคน ไม้คู) 

กระต่ายขูดมะพร้าว (ทำจาก ไม้เสาะ) กระบมใช้คด

ข้าวเหนียว กระสวยทอผ้า รูปสัตว์ในความเช่ือต่างๆ 

เช่น เต่า จระเข้ เป็นต้น 

	 สำหรับของที่ระลึกเป็นสิ่งของที่เน้นคุณค่า

ทางจิตใจ ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก จุดประสงค์เพื่อ

ต้องการให้ผู้ รับ หรือผู้ ซื้ อระลึกถึ งสิ่ งที่ ผู้ ผลิต 

กำหนดไว้ ของที่ระลึกได้มีมาช้านานตั้งแต่ครั้ง

โบราณ เนื่องจากงานไม้แกะสลักเป็นงานที่ต้องใช้

ความเพียรในการผลิต ลักษณะงานสามารถสื่อความ

หมายได้ง่าย กล่าวคือสามารถสื่อได้ในทุกมิติ ทั้งมิติ

ทางวัฒนธรรม มิติทางอารมณ์ มิติทางความเชื่อ 

ความศรัทธา และมิติทางจินตนาการ จากการจัดเก็บ

ข้อมูลในตลาดแลง แขวงหลวงพระบาง พบว่า  

งานไม้แกะสลักประเภทของที่ระลึกมีจำนวนมาก  

ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตจากบ้านผานม สินค้ายอดนิยม เช่น 

คันทวยจำลองแบต่างๆ ไม้แขวนผ้าผืน ที่แขวนผ้า

เช็ดมือ กรอบรูปแกะสลัก งานแกะสลักสิมที่สำคัญ 

งานแกะสลักพระพุทธรูป และอื่นๆ ซึ่งมีตัวอย่าง 

ดังนี้

ร้านขายของตลาดแลงหน้าพูสี

หมายได้ง่าย กล่าวคอื สามารถสือ่ได้ในทกุมติ ิทัง้มติิ

ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตจากบ้านผานม สินค้าไม้แกะสลัก 

ยอดนยิม เช่น คนัทวยจ�าลองแบต่างๆ ไม้แขวนผ้าผนื  

ทีแ่ขวนผ้าเชด็มอื กรอบรปูแกะสลกั งานแกะสลกัสมิ 

ท่ีส�าคญั งานแกะสลักพระพุทธรูป และอ่ืนๆ ซึง่มตีวัอย่าง 

ดงันี้

ภาพที่ 3.22 ร้านขายของตลาดแลงหน้าพูสี
ที่มา : ศักดิ์ชาย สิกขา, 2553.
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1 2 3

1) ร้านขายของเก่าริมน้ำ
2) ประตูไม้แกะสลัที่บ้านผานม
3) ที่แขวนผ้าผืน บ้านผานม
4) ร้านขายของตลาดแลงหน้าพูสี

ไม้แกะสลักในสิ่งของ เครื่องใช้ และของที่ระลึก  
ที่พบในแขวงหลวงพระบาง

4

3.5 ไม้แกะสลักที่ใช้ในความเชื่อต่างๆ 
	 การที่มนุษย์รู้จักการสร้างสรรค์วัตถุสิ่งของ

ให้มีมิติตื้น ลึก หนา บาง สูง ต่ำ เพ่ือผลิตเป็น

สิ่งของต่างๆนั้น มนุษย์ไม่ได้ละเลยที่จะสร้างตัวแทน

ของส่ิงท่ีตนเองเคารพบูชา หรือจินตนาการในความเช่ือ 

หากย้อนอดีตตั้งแต่ครั้งโบราณจะพบว่า มนุษย์ 

ไ ม่ นิ ย ม ชม ชอบค ว าม โ ดด เ ดี่ ย ว  หว าดกลั ว 

ความเงียบเหงาในจิตใจ มีความกลัวปะปนกับความเส่ียง 

ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า ความกลัว 

ที่แฝงอยู่ในจิตใจของมนุษย์น่ีเองที่ทำให้เกิดความ 

เชือ่ในสิง่ตา่งๆ การสรา้งส่ิงยดึเหนีย่วทางจติใจจงึเปน็ 

วธิกีารหนึง่ทีช่ว่ยคลายความกลวัในใจ ชว่ยเสริมพลังใจ 

ให้เข้มแข็ง และด้วยเหตุที่ความเชื่อของมนุษย์จึงมี 

ส่ิงของต่างๆ น้ัน มนุษย์ไม่ได้ละเลยท่ีจะสร้างตวัแทน

1) ร้านขายของเก่าริมน�้า
2) ประตูไม้แกะสลัที่บ้านผานม
3) ที่แขวนผ้าผืน บ้านผานม
4) ร้านขายของตลาดแลงหน้าพูสี

ภาพที่ 3.23 ไม้แกะสลักในสิ่งของ เครื่องใช้ 
และของที่ระลึก ที่พบในแขวงหลวงพระบาง
ที่มา : ศักดิ์ชาย สิกขา, 2553.
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1 2 3

1) ร้านขายของเก่าริมน้ำ
2) ประตูไม้แกะสลัที่บ้านผานม
3) ที่แขวนผ้าผืน บ้านผานม
4) ร้านขายของตลาดแลงหน้าพูสี

ไม้แกะสลักในสิ่งของ เครื่องใช้ และของที่ระลึก  
ที่พบในแขวงหลวงพระบาง

4

3.5 ไม้แกะสลักที่ใช้ในความเชื่อต่างๆ 
	 การที่มนุษย์รู้จักการสร้างสรรค์วัตถุสิ่งของ

ให้มีมิติตื้น ลึก หนา บาง สูง ต่ำ เพื่อผลิตเป็น

สิ่งของต่างๆนั้น มนุษย์ไม่ได้ละเลยที่จะสร้างตัวแทน

ของส่ิงท่ีตนเองเคารพบูชา หรือจินตนาการในความเช่ือ 

หากย้อนอดีตตั้งแต่ครั้งโบราณจะพบว่า มนุษย์ 

ไ ม่ นิ ย ม ชม ชอบค ว าม โ ดด เ ดี่ ย ว  หว าดกลั ว 

ความเงียบเหงาในจิตใจ มีความกลัวปะปนกับความเส่ียง 

ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า ความกลัว 

ที่แฝงอยู่ในจิตใจของมนุษย์นี่เองที่ทำให้เกิดความ 

เชือ่ในสิง่ตา่งๆ การสรา้งส่ิงยึดเหนีย่วทางจติใจจงึเป็น 

วธิกีารหนึง่ทีช่ว่ยคลายความกลวัในใจ ชว่ยเสรมิพลงัใจ 

ให้เข้มแข็ง และด้วยเหตุท่ีความเชื่อของมนุษย์จึงมี 
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ความหลากหลาย มีการสืบทอดวัฒนธรรมความเชื่อ 

ที่แตกต่างกัน ทำให้มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นวัตถุ 

สิ่งของในความเชื่อต่างกัน ไม้เป็นวัสดุทางธรรมชาติ 

ที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถ่ิน ไม้มีหลายชนิดและ 

มีคุณค่าในความหมายท่ีต่างกัน ท่ีผ่านมาไม้หลาย

ชนิดจึงถูกเลือกเป็นอันดับต้นๆ ในการสร้างสรรค์ 

งานศิลปะในความเชื่อ จากการสำรวจข้อมูลพบว่า  

ในปัจจุบันมีการนำวัสดุสังเคราะห์ประเภทเรซิ่นมา

ผลิตเป็นวัตถุ ส่ิงของในความเชื่อเป็นจำนวนมาก 

นอกเหนือจากงานหล่อโลหะต่างๆ ที่มีการผลิต 

มานาน อย่างไรก็ตาม หากมองในแง่คุณค่าแล้ว 

ไม้ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นวัสดุท่ีมากด้วยคุณค่า 

เนื่องจากการผลิตนั้นต้องใช้ความเพียร ไม้แต่ละ 

ช นิดมี ค ว ามหมายและมี คุณค่ าที่ แ ฝ ง ไ ว้ ด้ ว ย

ความเชื่อ จากการจัดเก็บข้อมูลในฝั่งสปป.ลาว  

การแกะสลักมือยาวถวายพระ
พบในวัดจอมเพ็ด แขวงหลวงพระบาง

3.6 สรุปผลการสำรวจไม้แกะสลักในฝั่งลาว                
	 ในภาพรวมจากการศึกษารวบรวมข้อมูล 

ไม้แกะสลักในฝั่งลาว สามารถสรุปได้ว่า งานไม้ 

ได้เข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตคนลาวในหลากหลาย 

รูปแบบ นับตั้งแต่การใช้ในงานก่อสร้าง งานตกแต่ง 

อาคารสถานที่ ในพุทธสถาน การสร้างสรรค์ 

งานพุทธศิลป์ต่างๆ การผลิตเป็นส่ิงของ เครื่องใช้  

การผลิตเป็นของที่ระลึกเพ่ือสร้างรายได้ และการ 

นำมาปร ะดิ ษ ฐ์ เ ป็น ส่ิงของ ในความ เ ช่ือ ต่างๆ  

หากย้อนถึงการใช้งานไม้ในอดีตพบว่า งานไม้ ถือเป็น 

งานที่ถูกนำมาใช้มากที่สุด ด้วยเหตุที่สปป.ลาว 

มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีพันธุ์ ไม้ 

หลากหลายให้ เลือก และการนำไม้มาแกะสลัก 

สร้างสรรค์ความงามสปป.ลาว ถือเป็นต้นตำหรับ 

ของ รูปแบบและลวดลาย ท่ีหลากหลาย เ ช่ น 

รปูแบบการสรา้งโฮงฮด ทวย รปูแบบของการแกะสลกั 

หน้าบัน ฮังผึ้ง พระพุทธรูปไม ้เป็นต้น

พบว่า มีการนำมาไม้มาแกะสลักวัตถุสิ่งของใน 

ความเชื่อหลากหลายรูปแบบ เช่น รูปสัตว์ ใน 

ความเชื่อเกี่ยวกับการเสริมโชคชะตา เช่น เตา มังกร 

รูปมือเกี่ยวกับการขอพึ่งบุญบารมี และอื่นๆ 

ความเชือ่เกีย่วกบัการเสรมิโชคชะตา เช่น เต่า มงักร

ภาพที่ 3.24 การแกะสลักมือยาวถวายพระ
พบในวัดจอมเพ็ด แขวงหลวงพระบาง
ที่มา : ศักดิ์ชาย สิกขา, 2553.





บทที่ 4

การศึกษาเปรียบเทียบ
งานไม้แกะสลักสองฝั่งโขง

 งานไม้แกะสลัก เป็นหนึ่งในหลายสิ่งที่

สะท้อนให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์  

ซ่ึงเกิดข้ึนในยุคที่มนุษย์ เริ่มมองเห็นความศิวิ ไล  

มองเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างว่า ไม่น่าจะ 

มุ่งแต่ประโยชน์ใช้สอยเพียงอย่างเดียว แต่ควรเติม 

คุณค่าความงามลงไปด้วย ไม้ถือวัสดุที่ถูกนำมา 

ประดิษฐ์เป็นสิ่งของ เครื่องใช้ในยุคต้นๆ ด้วยเหตุที่ 

ไม้มี ในทุกพื้นที่ที่มนุษย์อาศัยอยู่  แม้ว่ าในทาง 

ประวติัศาสตรไ์มท้ีน่ำมาประดษิฐเ์ปน็สิง่ของ เครือ่งใช้ 

จะไม่ถูกกล่าวถึงมากนักดังเช่น ยุคหิน ยุคโลหะ  

เพราะไม้ไม่ค่อยมีหลักฐานปรากฏดังเช่นสิ่งของ 

เครื่องใช้ชนิดอื่นที่มีความคงทนและมีอายุยืนยาว  

การศึกษาค้นคว้าในคร้ังน้ี เป็นการบันทึกศึกษา 

รวบรวมแหล่งข้อมูลด้วยภาพถ่าย ภาพวาดลายเส้น 

และข้อเขียน โดยนำงานไม้แกะสลักมาวิเคราะห์ 

หาจุด เชื่ อม โยงกับวิ ถี ชุ มชนในแถบลุ่ ม น้ ำ โขง  

บนความเชื่ อที่ ว่ า การสร้างสรรค์ผลงานใดๆ  

ของมนุษย์ย่อมมีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและ 

ความเช่ือเฉพาะถ่ิน และรูปแบบ รูปทรง วิธีการผลิต 

และวัสดุสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามยุคสมัย ซ่ึงผู้เขียน

ขอนำผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบและผลการ

วิเคราะห์ไม้แกะสลักของสองฝั่งโขงไทย-ลาว ดังนี้

ความเชือ่เฉพาะถิน่ รูปแบบ รูปทรง วธีิการผลติ และ

วัสดุ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัย ซึ่งผู้เขียน 

ขอสรุปผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบและผลการ
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4.1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในเชิง

เปรียบเทียบ
  จ ากก า รศึ กษ าศิ ลป ะ ไ ม้ แ ก ะ ส ลั ก แถบ 

ลุ่มแม่น้ำโขงเชิงเปรียบเทียบเพื่อค้นหาความเหมือน

และความต่างในการสร้างสรรค์ผลงานไม้แกะสลัก

จากอดีตสู่ปัจจุบันของผู้คนในเขตพื้นที่สองฝ่ังโขง

ระหว่างไทยกับสปป.ลาว ซึ่งมีประเด็นท่ีน่าสนใจ

มากมาย ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ง่ายต่อการ

ศึกษาค้นคว้าและครอบคลุมเนื้อหาท่ีศึกษา ผู้เขียน 

จึงขอจำแนกผลการศึกษาออกเป็น 3 กรณีศึกษา 

ซึ่งมีข้อสรุปโดยสังเขป ดังนี้

	 กรณีศึกษาท่ี 1 ด้านวัสดุและกระบวนการผลิต

 ด้านการเลือกวัสดุหรือเลือกไม้ในการแกะ

สลักของช่างสองฝั่งโขง

  ด้านวัสดุในการแกะสลัก พบว่า ไม้ที่นำมา 

ใช้ในงานแกะสลกัในฝัง่ไทยและฝัง่ลาวชา่งผูส้รา้งสรรค์ 

ผลงานไม้แกะสลักมีข้อพิจาณาในการคัดเลือกไม้ที่ไม่ 

แตกต่างกัน ซึ่งมีสาเหตุมาจากสภาพทางธรรมชาติ 

ไม่แตกต่างกัน รูปแบบสิ่งของเครื่องใช้ในวิถีชีวิตที่ 

ไม่แตกต่างกัน ซึ่งมีข้อสรุปเก่ียวกับเกณฑ์พิจารณาใน 

การคัดเลือกไม้ ดังนี้

 1) คุณภาพของไม้ที่เหมาะสมกับลักษณะ 

การใช้งาน เช่น ไม้แกะสลักที่มีความจำเป็นต้อง 

ตากแดด ตากฝน นิยมใช้ไม้เนื้อแข็งที่คงทนแข็งแรง 

เช่น ไม้ประดู่ ไม้พยุง ไม้มะค่า ไม้แกะสลักที่ใช้งาน 

ในร่มไม่รับน้ำหนักนิยมใช้ไม้มะม่วง งิ้ว บก ขนุน

อาคาร และบันไดไม้แกะสลักรูปช้างนอนหงาย พิพิธภัณฑ์ 
ร้านอติซังดุยแม่ของบ้านซ่างค้อง แขวงหลวงพระบาง
ที่มา : ประสิทธิ์ พวงบุตร, 20 สิงหาคม 2553

อาคาร และบันไดไม้แกะสลักรูปช้างนอนหงาย พิพิธภัณฑ์ 
ร้านอติซังดุยแม่ของบ้านซ่างค้อง แขวงหลวงพระบาง

ภาพที่ 4.1 ภาพวาดลายเส้นจากอาคาร สถานที่ 
ในพื้นที่แขวงหลวงพระบาง
ที่มา : ประสิทธิ์ พวงบุตร, 2553.
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4.1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในเชิง

เปรียบเทียบ
  จ ากก า รศึ กษ าศิ ลป ะ ไ ม้ แ ก ะ สลั ก แ ถบ 

ลุ่มแม่น้ำโขงเชิงเปรียบเทียบเพ่ือค้นหาความเหมือน

และความต่างในการสร้างสรรค์ผลงานไม้แกะสลัก

จากอดีตสู่ปัจจุบันของผู้คนในเขตพ้ืนท่ีสองฝ่ังโขง

ระหว่างไทยกับสปป.ลาว ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจ

มากมาย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ง่ายต่อการ

ศึกษาค้นคว้าและครอบคลุมเนื้อหาที่ศึกษา ผู้เขียน 

จึงขอจำแนกผลการศึกษาออกเป็น 3 กรณีศึกษา 

ซึ่งมีข้อสรุปโดยสังเขป ดังนี้

	 กรณีศึกษาท่ี 1 ด้านวัสดุและกระบวนการผลิต

 ด้านการเลือกวัสดุหรือเลือกไม้ในการแกะ

สลักของช่างสองฝั่งโขง

  ด้านวัสดุในการแกะสลัก พบว่า ไม้ที่นำมา 

ใชใ้นงานแกะสลกัในฝัง่ไทยและฝัง่ลาวชา่งผูส้รา้งสรรค์ 

ผลงานไม้แกะสลักมีข้อพิจาณาในการคัดเลือกไม้ที่ไม่ 

แตกต่างกัน ซึ่งมีสาเหตุมาจากสภาพทางธรรมชาติ 

ไม่แตกต่างกัน รูปแบบสิ่งของเครื่องใช้ในวิถีชีวิตที่ 

ไม่แตกต่างกัน ซึ่งมีข้อสรุปเกี่ยวกับเกณฑ์พิจารณาใน 

การคัดเลือกไม้ ดังนี้

 1) คุณภาพของไม้ท่ีเหมาะสมกับลักษณะ 

การใช้งาน เช่น ไม้แกะสลักที่มีความจำเป็นต้อง 

ตากแดด ตากฝน นิยมใช้ไม้เนื้อแข็งที่คงทนแข็งแรง 

เช่น ไม้ประดู่ ไม้พยุง ไม้มะค่า ไม้แกะสลักที่ใช้งาน 

ในร่มไม่รับน้ำหนักนิยมใช้ไม้มะม่วง งิ้ว บก ขนุน

อาคาร และบันไดไม้แกะสลักรูปช้างนอนหงาย พิพิธภัณฑ์ 
ร้านอติซังดุยแม่ของบ้านซ่างค้อง แขวงหลวงพระบาง
ที่มา : ประสิทธิ์ พวงบุตร, 20 สิงหาคม 2553
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 2) ความเช่ือที่ เกี่ยวเน่ือง ซ่ึงส่วนใหญ่

มักได้รับอิทธิพลจากคำบอกเล่า ตำนาน และความ

เกี่ยวโยงกับศาสนา เช่น ชื่อไม้มงคลต่างๆ ไม้พยุง 

เชื่อว่า ช่วยพยุงชีวิตให้ดีขึ้นเป็นไม้ชั้นสูงไม่ควรนำมา

ทำแม่บันไดที่ใช้เท้าเยียบย่ำทุกวัน ไม้ขนุน เชื่อว่า 

ช่วยหนุนส่งชีวิตให้สูงขึ้น ไม้คูน เชื่อว่าทำให้ชีวิตพบ

แต่สิ่งดีๆหรือค้ำคูน ไม้โพธ ิ์ เชื่อว่าเป็นต้นไม้มงคลที่

พระพุทธเจ้าเคยนั่งอาศัยร่มเงาในการบำเพ็ญเพียร 

ไม้ยม เชื่อว่าจะทำให้เป็นที่นิยมชมชอบของคนทั่วไป 

ไม้ขาม เชื่อว่าจะทำให้เป็นที่เกรงขามแก่คนทั่วไป 

ด้วยความเช่ือต่างๆเหล่านี้ส่งผลให้เกิดค่านิยมใน

การนำไม้มาแกะสลักสิ่งของ เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้อง 

เช่น การแกะสลักพระไม้ การแกะสลักรูปเคารพบูชา

ต่างๆ เช่น ไม้งิ้วดำ ไม้จากต้นไม้ที่โดนฟ้าผ่าถือเป็น

ของหายาก จะนิยมนำมาแกะสลักของมีค่า มีราคา 

และเชื่อว่ามีอาถรรพ์ศักดิ์สิทธิ์ช่วยด้านไสยศาสตร์ 

เช่น มีดหมอ ปลัดขิก และอื่นๆ จากตัวอย่างข้างต้น

แสดงให้เห็นว่า ในวิถีชุมชนกับความเชื่อในเรื่องราว

ต่างๆ ถือเป็นสิ่งที่คงอยู่คู่กันมานาน รวมทั้งใน 

วิถีชีวิตผู้คนแถบลุ่มแม่น้ำโขงทั้งสองฝากฝั่ง

หมากคะรกหรือไม้พายเรือโบราณ ทำจากไม้คู ที่แข็งและเหนียว(ซ้าย)
กระต่ายขูดมะพร้าว ทำจากไม้ขนุน ที่มีน้ำหนักเบา คงทน(กลาง)

พระไม้ทำจากไม้มงคลต่างๆ ตามความเชื่อ(ขวา)
ที่มา : ประสิทธิ์ พวงบุตร, 20-21 สิงหาคม 2553

ต่างๆ นยิมใช้ไม้มงคล ส่วนไม้งิว้ด�า หรอืไม้จากต้นไม้

ที่โดนฟ้าผ่าถือเป็นของหายากจะนิยมน�ามาแกะสลัก

เครื่องราง ของขลัง เชื่อว่ามีอาถรรพ์ศักดิ์สิทธิ์ช่วย 

ด้านไสยศาสตร์ เช่น มีดหมอ ปลัดขิก และอื่นๆ  

จากตวัอย่างข้างต้นแสดงให้เหน็ว่า วถิชีมุชนกบัความเช่ือ

ในเรือ่งราวต่างๆ ถอืเป็นสิง่ทีค่งอยูคู่ก่นัมานาน รวมทัง้

ในวถิชีวีติผูค้นแถบลุม่แม่น�า้โขงทัง้สองฝากฝ่ังด้วย

ซ้าย : หมากคะรกหรือไม้พายเรือโบราณ ท�าจากไม้คู ที่แข็งและเหนียว
กลาง : กระต่ายขูดมะพร้าว ท�าจากไม้ขนุน ที่มีน�้าหนักเบา คงทน
ขวา : พระไม้ท�าจากไม้มงคลต่างๆ ตามความเชื่อ

ภาพที่ 4.2 ภาพวาดลายเส้นงานไม้แกะสลัก ที่พบในพื้นที่แขวงหลวงพระบาง
ที่มา : ประสิทธิ์ พวงบุตร, 2553.
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 3) ประโยชน์ใช้สอย ถือเป็นข้อพิจารณา 

ทีม่คีวามสำคัญต่อการคดัเลอืกชนดิของไม ้และมคีวาม 

สัมพันธ์โดยตรง เช่น หากต้องการใช้ในงานที่ต้อง 

ทนกับสภาพดินฟ้าอากาศ เพื่อสร้างส่วนเคร่ืองบน 

หรือส่วนหลังคาของสิม หอไตร การเลือกไม้มัก 

พิจารณาจากไม้เนื้อแข็งที่มีความเหนียวไม่แตกร้าว 

เมื่อตาแดดเพราะมีไม้หลายชนิดที่เป็นไม้เนื้อแข็ง 

แต่ไม่เหมาะท่ีจะตากแดดตากฝน แต่หากต้องการ 

แกะสลักหน้ากากเพื่อใช้ในการละเล่นในงานประเพณี 

เช่น การแห่ผีขนน้ำที่จังหวัดเลย การทำหน้ากากปู่ 

เยอย่ า เยอ ท่ีหลวงพระบางควร เลื อกใช้ ไม้ที่ มี 

น้ำหนักเบา ประเภทไม้งิ้ว ไม้ต้นตีนเป็ด นอกจากจะ 

นำ้หนักเบาแลว้ยงัสามารถลงสไีดง้า่ยดว้ย แตห่ากตอ้ง 

การผลิตสิ่งของที่ต้องการความแข็งแรง ความเหนียว 

นำ้หนักไม่มากประเภทไมเ้ทา้ หรอืส่ิงของเครือ่งใชต้า่งๆ 

ควรใช้ไม้มะเดื่อ ไม้ยอป่า เป็นต้น

 4) ความยากง่ายในการผลิตและการหา 

ในการตัดสินใจเลือกไม้โดยส่วนใหญ่มักมาจากสภาพ

แวดล้อมทางธรรมชาติที่อยู่รอบตัว แม้ว่าบางครั้ง

ช่างจะรู้ว่าไม้ชนิดใดดีที่สุด เหมาะสมที่สุด หรือ 

แกะสลักง่ายที่สุด แต่ด้วยข้อจำกัดที่ไม่มีไม้ชนิดนั้น

ในท้องถ่ิน ส่งผลให้จำเป็นต้องตัดสินใจเลือกไม้ที่

พอใช้ได้และสามารถหาในท้องถ่ิน ดังนั้นลักษณะ

งานจึงมีลักษณะของไม้และความยากง่ายในการแกะ

สลักตามวัสดุที่มีในท้องถิ่น ดังเช่นงานแกะสลักของ

ตกแต่งบ้านต่างๆ ในแถบลุ่มน้ำโขงในฝั่ ง ไทย 

ส่วนใหญ่ใช้ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้มันปลา ไม้มะม่วง  

ไม้ฉำฉาหรือก้ามปู ส่วนในฝั่งโขงแถบแขวงหลวงพระ

บางส่วนใหญ่ใช้ไม้มะค่า ไม้ซ้อ ไม้พยุง ไม้เหล่านี้

แกะสลักค่อนข้างยากแต่มีความคงทนแข็งแรง  

ซ่ึงแตกต่างจากภาคเหนือของไทยท่ีมีไม้สักจำนวนมาก 

สะดวกต่อการแกะสลักและผิวมีความสวยงาม

 ด้านกระบวนการผลิตไม้แกะสลักสองฝ่ังโขง

 สำหรับข้ันตอนวิธีการในการทำงานแกะสลักน้ัน 

ผู้ เขียนพบว่า ในกระบวนการแกะสลักไม้ทั่วไปมี  

7 ขั้นตอน คือ 1) การร่างแบบแนวคิด 2) การ

ออกแบบ 3) การเขียนแบบ 4) การจำลองต้นแบบ 

5) การเตรียมวัสดุ 6) การเตรียมเครื่องมือ และ 

7) การแกะสลัก ซึ่งทั้ง 7 ขั้นตอนน้ี ถือเป็นหลัก

การที่ช่างแกะสลักในไทยหลายแห่งยึดถือปฏิบัติสืบ

ต่อกันมา ดังนั้น เพื่ อ เป็นการตรวจสอบข้อมูล

กระบวนการผลิตในพื้นที่จริง ผู้เขียนได้สืบค้นหา 

ช่างแกะสลักทั้งในฝั่งไทยและฝั่งลาว พบว่า ช่างไม้

แกะสลักในเขตพ้ืนที่ฝั่งแม่น้ำโขงของไทย 7 จังหวัด 

ประกอบด้วย เชียงราย เลย หนองคาย นครพนม 

มุกดาหาร อำนาจเจริญและอุบลราชธานี ในปัจจุบัน

ไม่พบช่างฝีมือด้านแกะสลักไม้ แม้ว่าจะมีงานแกะ

สลักใหม่ๆปรากฏให้ เห็นตามร้านค้าหรือศูนย์

จำหน่ายสินค้า OTOP แต่ส่วนใหญ่เป็นงานที่รับมา

จากเขตพื้นที่อื่น เช่น แม่สอด จังหวัดตาก อำเภอ

เด่นชัย จังหวัดแพร่ และอำเภอหางดง จังหวัด

เชียงใหม่ นอกจากนั้นจะเป็นงานแกะสลักประเภท

ของที่ระลึก หรือของตกแต่งที่ผลิตอย่างง่ายๆ 

ในแบบชาวบ้านที่ผลิตไม่ต่อเนื่อง และยังขาดทักษะ

ฝีมือ สำหรับในพ้ืนที่ภาคอีสาน พบว่า มีงานไม้แกะ

สลักนอกเขตพ้ืนท่ีลุ่มน้ำโขง ท่ีบ้านาสะไมย์ อำเภอเมือง 

จังหวัดยโสธร ท่ีมีการผลิตต่อเน่ือง จำนวนหลายราย 

เมื่อตากแดด เพราะมีไม้หลายชนิดที่เป็นไม้เนื้อแข็ง

เยอย ่าเยอที่หลวงพระบาง ควรเลือกใช ้ไม ้ที่มี

น�้าหนักเบา ประเภทไม้งิ้ว ไม้ต้นตีนเป็ด นอกจากจะ

น�า้หนกัเบาแล้ว ยงัสามารถลงสไีด้ง่ายด้วย แต่หากต้อง

การผลิตสิ่งของที่ต้องการความแข็งแรง ความเหนียว

น�า้หนกัไม่มากประเภท ไม้เท้า หรอืสิง่ของเครือ่งใช้ต่างๆ

พอใช้ได้และสามารถหาได้ในท้องถิ่น ดังนั้นลักษณะ

งานจึงมีลักษณะของไม้และความยากง่ายในการแกะ

สลักตามวัสดุที่มีในท้องถิ่น ดังเช่น งานแกะสลักของ

สะดวกต่อการแกะสลักและผิวไม้มีความสวยงาม

มกุดาหาร อ�านาจเจรญิ และอบุลราชธาน ีในช่วงส�ารวจ

สลกันอกเขตพ้ืนทีลุ่ม่น�า้โขง ทีบ้่านนาสะไมย์ อ�าเภอเมอืง
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 3) ประโยชน์ใช้สอย ถือเป็นข้อพิจารณา 

ทีม่คีวามสำคญัตอ่การคดัเลอืกชนิดของไม ้และมคีวาม 

สัมพันธ์โดยตรง เช่น หากต้องการใช้ในงานที่ต้อง 

ทนกับสภาพดินฟ้าอากาศ เพื่อสร้างส่วนเครื่องบน 

หรือส่วนหลังคาของสิม หอไตร การเลือกไม้มัก 

พิจารณาจากไม้เนื้อแข็งที่มีความเหนียวไม่แตกร้าว 

เมื่อตาแดดเพราะมีไม้หลายชนิดที่เป็นไม้เนื้อแข็ง 

แต่ไม่เหมาะที่จะตากแดดตากฝน แต่หากต้องการ 

แกะสลักหน้ากากเพื่อใช้ในการละเล่นในงานประเพณี 

เช่น การแห่ผีขนน้ำที่จังหวัดเลย การทำหน้ากากปู่ 

เยอย่ า เยอที่ หลวงพระบางควร เลื อกใช้ ไม้ที่ มี 

น้ำหนักเบา ประเภทไม้งิ้ว ไม้ต้นตีนเป็ด นอกจากจะ 

นำ้หนกัเบาแลว้ยงัสามารถลงสไีดง้า่ยดว้ย แตห่ากตอ้ง 

การผลิตสิ่งของที่ต้องการความแข็งแรง ความเหนียว 

นำ้หนกัไมม่ากประเภทไมเ้ทา้ หรอืสิง่ของเครือ่งใชต้า่งๆ 

ควรใช้ไม้มะเดื่อ ไม้ยอป่า เป็นต้น

 4) ความยากง่ายในการผลิตและการหา 

ในการตัดสินใจเลือกไม้โดยส่วนใหญ่มักมาจากสภาพ

แวดล้อมทางธรรมชาติที่อยู่รอบตัว แม้ว่าบางครั้ง

ช่างจะรู้ว่าไม้ชนิดใดดีที่สุด เหมาะสมที่สุด หรือ 

แกะสลักง่ายที่สุด แต่ด้วยข้อจำกัดที่ไม่มีไม้ชนิดนั้น

ในท้องถิ่น ส่งผลให้จำเป็นต้องตัดสินใจเลือกไม้ที่

พอใช้ได้และสามารถหาในท้องถิ่น ดังนั้นลักษณะ

งานจึงมีลักษณะของไม้และความยากง่ายในการแกะ

สลักตามวัสดุที่มีในท้องถิ่น ดังเช่นงานแกะสลักของ

ตกแต่งบ้านต่างๆ ในแถบลุ่มน้ำโขงในฝั่ ง ไทย 

ส่วนใหญ่ใช้ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้มันปลา ไม้มะม่วง  

ไม้ฉำฉาหรือก้ามปู ส่วนในฝั่งโขงแถบแขวงหลวงพระ

บางส่วนใหญ่ใช้ไม้มะค่า ไม้ซ้อ ไม้พยุง ไม้เหล่านี้

แกะสลักค่อนข้างยากแต่ มีความคงทนแข็งแรง  

ซ่ึงแตกต่างจากภาคเหนือของไทยท่ีมีไม้สักจำนวนมาก 

สะดวกต่อการแกะสลักและผิวมีความสวยงาม

 ด้านกระบวนการผลิตไม้แกะสลักสองฝ่ังโขง

 สำหรับข้ันตอนวิธีการในการทำงานแกะสลักน้ัน 

ผู้ เขียนพบว่า ในกระบวนการแกะสลักไม้ท่ัวไปมี  

7 ขั้นตอน คือ 1) การร่างแบบแนวคิด 2) การ

ออกแบบ 3) การเขียนแบบ 4) การจำลองต้นแบบ 

5) การเตรียมวัสดุ 6) การเตรียมเคร่ืองมือ และ 

7) การแกะสลัก ซ่ึงท้ัง 7 ข้ันตอนนี้ ถือเป็นหลัก

การที่ช่างแกะสลักในไทยหลายแห่งยึดถือปฏิบัติสืบ

ต่อกันมา ดังนั้น เพื่ อ เป็นการตรวจสอบข้อมูล

กระบวนการผลิตในพื้นที่จริง ผู้เขียนได้สืบค้นหา 

ช่างแกะสลักทั้งในฝั่งไทยและฝั่งลาว พบว่า ช่างไม้

แกะสลักในเขตพื้นที่ฝั่งแม่น้ำโขงของไทย 7 จังหวัด 

ประกอบด้วย เชียงราย เลย หนองคาย นครพนม 

มุกดาหาร อำนาจเจริญและอุบลราชธานี ในปัจจุบัน

ไม่พบช่างฝีมือด้านแกะสลักไม้ แม้ว่าจะมีงานแกะ

สลักใหม่ๆปรากฏให้ เห็นตามร้านค้าหรือศูนย์

จำหน่ายสินค้า OTOP แต่ส่วนใหญ่เป็นงานที่รับมา

จากเขตพื้นท่ีอื่น เช่น แม่สอด จังหวัดตาก อำเภอ

เด่นชัย จังหวัดแพร่ และอำเภอหางดง จังหวัด

เชียงใหม่ นอกจากนั้นจะเป็นงานแกะสลักประเภท

ของที่ระลึก หรือของตกแต่งที่ผลิตอย่างง่ายๆ 

ในแบบชาวบ้านที่ผลิตไม่ต่อเนื่อง และยังขาดทักษะ

ฝีมือ สำหรับในพื้นที่ภาคอีสาน พบว่า มีงานไม้แกะ

สลักนอกเขตพ้ืนท่ีลุ่มน้ำโขง ท่ีบ้านาสะไมย์ อำเภอเมือง 

จังหวัดยโสธร ท่ีมีการผลิตต่อเน่ือง จำนวนหลายราย 
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ซึ่งเป็นที่ยอมรับและรู้จักทั่วไป งานส่วนใหญ่ที่ผลิต

เป็นงานด้านพุทธศิลป์ประเภท พระไม้ โหง่ ทวย 

และอื่นๆ นอกจากนั้นยังรับงานตามใบสั่งประเภท 

แกะสลักประตู หน้าต่าง เฟอร์นิ เจอร์ เป็นต้น  

ถือเป็นงานฝีมือท่ีสืบต่อกันมา ไม้ท่ีใช้ส่วนใหญ่เป็น

ไ ม้ ท่ีหา ไ ด้ ในท้ องถิ่ น  เช่ น ไม้ แดง ไม้ประดู่   

ไม้มันปลาหรือกันเกลา และอื่นๆ ส่วนการสำรวจ

ข้อมูลในแถบลุ่มน้ำโขงฝ่ังลาวพบว่า มีช่างแกะสลัก

กระจายอยู่ท่ัวไปในหลายพื้นที่ อีกทั้งมีการส่งเสริม

จากหน่วยงานภาครัฐเปิดการเรียนการสอนทักษะ

เกี่ยวกับทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับสภาพในท้องถิ่น

ซึ่งจากการสัมภาษณ์ ช่างไม้แกะสลักโดยส่วนใหญ่

มักได้รับการศึกษาเพิ่มเติมจากโรงเรียนวิจิตกรรม  

ที่เปิดสอนหลักสูตรวิจิตกรรมระยะสั้น ที่นครหลวง 

เวียงจัน ส่งผลให้ผลงานที่ผลิตจำหน่ายสอดรับกับ 

กระแสตลาดที่ต้องการผลงานแกะสลักที่มีเอกลักษณ์ 

เฉพาะถิ่น ดังนั้นเมื่อศึกษาเปรียบเทียบอาจกล่าว 

ได้ว่า ช่างฝีมือด้านงานไม้แกะสลักแถบลุ่มน้ำโขงใน 

ฝ่ังลาวยังคงมีการสืบทอดอย่างเป็นระบบ และมี 

โอกาสที่จะพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและมีปัจจัยเก่ียว 

ข้องหลายประการ เช่น วัสดุประเภทไม้ยังมีอีกมาก  

ภาครัฐให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง มีแหล่ง 

ท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวได้อีกยาวนาน  

มีศิลปวัฒนธรรมเฉพาะและชัดเจน ปัจจัยเหล่านี้จะ 

ส่งผลต่องานฝีมือในงานไม้แกะสลักอีกนาน ส่วนงาน 

ไม้แกะสลักแถบลุ่มน้ำโขงในฝั่งไทย อาจกล่าวได้ว่า 

ช่างพื้นบ้านที่ทำอย่างต่อเนื่องไม่มีแล้ว จึงเป็น 

เรื่องยากที่จะเสาะแสวงหา ส่วนใหญ่หากต้องการ 

ใช้งานไม้แกะสลักมักซื้อสำเร็จจากร้านค้า หรือแหล่ง 

ผลผลิตอ่ืน หรือจ้างช่างในท้องถิ่นอ่ืน ดังนั้นในการ 

ศึกษากระบวนการผลิตไม้แกะสลักในแถบลุ่มน้ำโขงใน

ครั้งนี้ ผู้เขียนจึงขอนำเสนอเฉพาะตัวอย่างจากช่างใน

แขวงหลวงพระบาง 2 รายที่ใช้ขั้นตอนการผลิตแบบ 

เดียวกัน ซึ่งมีรายระเอียด ดังนี้

 ช่างคนที่ 1 ชื่อช่าง คำแสน จิตตะวง  

อายุ 45 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 05 หน่วย 1  

บ้านผานม แขวงหลวงพระบาง ตั้งอยู่บริเวณศูนย์

จำหน่ายสินค้าบ้านผานม ภรรยาชื่อ จันสี จิตตะวง 

อายุ 43 ปี จำหน่ายสินค้าที่ตลาดแลง หน้าพูสี 

แขวงหลวงพระบาง ทุกวัน ประสบการณ์เคยทำงาน

ไม้แกะสลักมานานและเคยเรียนงานฝีมือการแกะสลัก

ไม้เพิ่มเติมจากโรงเรียนวิจิตกรรม ซึ่งจบเมื่อปี ค.ศ. 

1987 รวมทำงานไม้แกะสลักมากว่า 30 ปี 

ลักษณะของผลงานเป็นประเภทประตู หน้าต่าง  

ของท่ีระลึกต่างๆ เช่น ทวยย่อส่วนจากวัดต่างๆ

ในหลวงพระบาง พระพุทธรูป กรอบรูป และอื่นๆ

คำแสน จิตตะวง ช่างแกะสลักที่บ้านผานม 
แขวงหลวงพระบาง(ซ้าย) และแหล่งผลิตและจำหน่าย(ขวา)

ไม้มันปลาหรือกันเกรา และอื่นๆ ส่วนการส�ารวจ

ไม้เพิ่มเติมจากโรงเรียนวิจิตรกรรม ซึ่งจบเมื่อปี ค.ศ.

ผลิตอื่น หรือจ้างช่างจากท้องถิ่นอื่น ดังนั้นในการ

ศึกษากระบวนการผลิตไม้แกะสลักในแถบลุ่มน�้าโขง

ครั้งนี้ ผู้เขียนจึงขอน�าเสนอเฉพาะตัวอย่างจากช่างใน

แขวงหลวงพระบาง 2 ราย ทีใ่ช้ขัน้ตอนการผลติแบบ

ฝั่งลาวยังคงมีการสืบทอดอย่างเป็นระบบ มีโอกาส 

ท่ีจะพัฒนาได ้อย ่างต ่อเนื่อง และมีป ัจจัยเกี่ยว

เกี่ยวกับทักษะวิชาชีพให้สอดคล้องกับสภาพในท้องถิ่น 

ซึ่งจากการสัมภาษณ์ ช่างไม้แกะสลักโดยส่วนใหญ่

มักได้รับการศึกษาเพิ่มเติมจากโรงเรียนวิจิตรกรรม

ที่เปิดสอนหลักสูตรวิจิตรกรรมระยะสั้น ที่นครหลวง

ภาพที่ 4.3 ค�าแสน จิตตะวง ช่างแกะสลักที่บ้านผานม
แขวงหลวงพระบาง ณ แหล่งผลิตและจ�าหน่าย
ที่มา : ศักดิ์ชาย สิกขา, 2553.
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 ช่างคนที่ 2 ชื่อช่าง เซียงสุข กัมมะทิ อายุ 

47 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี 46 หน่วย 4 บ้านซาด 

แขวงหลวงพระบาง ปัจจุบันเช่าห้องแถวเปิดร้าน

จำหน่ายและแกะสลักหน้าร้าน อยู่บ้านซ่างค้อง 

แขวงหลวงพระบาง ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวผลิต

กระดาษสาและผ้าทอมือเก็บขิต เริ่มเปิดกิจการ 

แกะสลักมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2091 ประสบการณ์ 

ในการทำงานไม้แกะสลัก 19 ปี ลักษณะของ 

ผลงานเป็นประเภทของท่ีระลึกต่างๆ เช่น พระพุทธรูป 

เศียรพระพิฆเนศ ช้าง มือและรูปในความเชื่อต่างๆ

เซียงสุข กัมมะทิ ช่างแกะสลักที่บ้านซ่าค้อง 
แขวงหลวงพระบาง(ซ้าย) และแหล่งผลิตและจำหน่าย(ขวา)

 จากการสัมภาษณ์ช่างผู้ผลิตงานไม้แกะสลัก

ในแขวงหลวงพระบางทั้ง 2 ราย สามารถสรุป 

เป็นขั้นตอนในการทำงานได้ 4 ขั้นตอน ดังนี้

 1) การร่างแบบและออกแบบ เป็นการร่าง

แนวคิดในส่วนท่ีจะแกะสลักเพราะงานโดยทั่วไปจะมี

ใน 2 ลักษณะ คือ (1) การคิดค้นรูปแบบขึ้นเอง

โดยพิจารณาจากกระแสความต้องการทางการตลาด

โดยอาศัยประสบการณ์การขายและการสอบถาม

ลูกค้าที่ผ่านมา ซึ่งบางครั้งร่างแบบลงบนกระดาษ

ก่อน บางคร้ังร่างบนแผ่นไม้ที่จะแกะสลักทั้งน้ีขึ้นกับ

ความยากง่ายของงาน (2) การร่างแบบตามความ

ต้องการของลูกค้า บางครั้งใช้วิธีการคุยไปเขียนไป 

บางครั้งนำมาคิดมาเขียนแบบร่างภายหลัง บางครั้ง

ลูกค้ามีแบบหรือมีของตัวอย่างที่ใกล้เคียงมาให้ดู 

เพื่อปรับปรุงแก้ไข หลังจากนั้นจึงพิจารณาแล้วแต่

กรณีว่า ควรลงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพ่ือความ

สะดวกในการผลิตหรือให้ลูกค้าดูก่อนหรือไม่ ทั้งนี้ใน

ขั้นนี้ผู้ออกแบบจะต้องพิจารณาว่า ไม้ที่จะนำมาแกะ

สลักนั้นเป็นไม้อะไร มีลักษณะหรือคุณภาพอย่างไร 

ขนาดเท่าไร คุณค่าความงามที่จะสะท้อนออกมาอยู่

ที่ไหน ส่วนใดคือส่วนที่จะต้องให้ความสำคัญเป็น

พิเศษ หลังจากนั้นต้องพยายามนึกถึงวันเวลาแล้ว

เสร็จด้วยว่าเมื่อไรจึงจะเสร็จสมบูรณ์ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่

มีผลแต่เพียงการผลิตแต่มีผลต่อราคาจำหน่ายและผล

กำไรด้วย เพราะถ้าเวลาจำกัดแต่ช่างออกแบบยาก 

ย่อมทำให้งานไม่แล้วเสร็จได้ สิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็น

ตัวกำหนดในเบื้องต้น

 2) การเตรียมวัสดุและเครื่องมือ ต้องคิด

คำนึงเสมอว่าจะสร้างรูปอะไร และใช้ ไ ม้อะไร  

ไม้แต่ละชนิด ย่อมมีธรรมชาติที่แตกต่างกัน เช่น 

ความแข็ง ความเหนียว ความเปราะ  ความหดตัว

เมื่อเจอสภาวะอากาศ การแตกร้าวเมื่อเจอแดด  

การอมน้ำ การทดต่อแมลงกัดแทะ สิ่งต่างๆเหล่านี้มี

ส่วนมาจากอายุของไม้ และชนิดของไม้ จากการสัมภาษณ์ 

แนวคิดในส่วนที่จะแกะสลัก เพราะงานโดยทั่วไปจะมี

มีผลแต่เพียงการผลิต แต่มีผลต่อราคาจ�าหน่ายและผล

ก�าไรด้วย เพราะถ้าเวลาจ�ากัด แต่ช่างออกแบบยาก 

ย่อมท�าให้งานไม่แล้วเสร็จได้ สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะเป็น

การอมน�้า การทนต่อแมลงกัดแทะ สิง่ต่างๆ เหล่านี้มี

ภาพที่ 4.4 เซียงสุข กัมมะทิ ช่างแกะสลักที่บ้านช่างค้อง
แขวงหลวงพระบาง ณ แหล่งผลิตและจ�าหน่าย
ที่มา : ศักดิ์ชาย สิกขา, 2553.
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 ช่างคนที่ 2 ชื่อช่าง เซียงสุข กัมมะทิ อายุ 

47 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 46 หน่วย 4 บ้านซาด 

แขวงหลวงพระบาง ปัจจุบันเช่าห้องแถวเปิดร้าน

จำหน่ายและแกะสลักหน้าร้าน อยู่บ้านซ่างค้อง 

แขวงหลวงพระบาง ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวผลิต

กระดาษสาและผ้าทอมือเก็บขิต เริ่มเปิดกิจการ 

แกะสลักมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2091 ประสบการณ์ 

ในการทำงานไม้แกะสลัก 19 ปี ลักษณะของ 

ผลงานเป็นประเภทของท่ีระลึกต่างๆ เช่น พระพุทธรูป 

เศียรพระพิฆเนศ ช้าง มือและรูปในความเชื่อต่างๆ

เซียงสุข กัมมะทิ ช่างแกะสลักที่บ้านซ่าค้อง 
แขวงหลวงพระบาง(ซ้าย) และแหล่งผลิตและจำหน่าย(ขวา)

 จากการสัมภาษณ์ช่างผู้ผลิตงานไม้แกะสลัก

ในแขวงหลวงพระบางทั้ง 2 ราย สามารถสรุป 

เป็นขั้นตอนในการทำงานได้ 4 ขั้นตอน ดังนี้

 1) การร่างแบบและออกแบบ เป็นการร่าง

แนวคิดในส่วนที่จะแกะสลักเพราะงานโดยทั่วไปจะมี

ใน 2 ลักษณะ คือ (1) การคิดค้นรูปแบบขึ้นเอง

โดยพิจารณาจากกระแสความต้องการทางการตลาด

โดยอาศัยประสบการณ์การขายและการสอบถาม

ลูกค้าที่ผ่านมา ซึ่งบางครั้งร่างแบบลงบนกระดาษ

ก่อน บางครั้งร่างบนแผ่นไม้ที่จะแกะสลักทั้งนี้ขึ้นกับ

ความยากง่ายของงาน (2) การร่างแบบตามความ

ต้องการของลูกค้า บางคร้ังใช้วิธีการคุยไปเขียนไป 

บางครั้งนำมาคิดมาเขียนแบบร่างภายหลัง บางครั้ง

ลูกค้ามีแบบหรือมีของตัวอย่างที่ใกล้เคียงมาให้ดู 

เพื่อปรับปรุงแก้ไข หลังจากนั้นจึงพิจารณาแล้วแต่

กรณีว่า ควรลงรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องเพื่อความ

สะดวกในการผลิตหรือให้ลูกค้าดูก่อนหรือไม่ ทั้งนี้ใน

ขั้นนี้ผู้ออกแบบจะต้องพิจารณาว่า ไม้ท่ีจะนำมาแกะ

สลักนั้นเป็นไม้อะไร มีลักษณะหรือคุณภาพอย่างไร 

ขนาดเท่าไร คุณค่าความงามที่จะสะท้อนออกมาอยู่

ที่ไหน ส่วนใดคือส่วนที่จะต้องให้ความสำคัญเป็น

พิเศษ หลังจากนั้นต้องพยายามนึกถึงวันเวลาแล้ว

เสร็จด้วยว่าเม่ือไรจึงจะเสร็จสมบูรณ์ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่

มีผลแต่เพียงการผลิตแต่มีผลต่อราคาจำหน่ายและผล

กำไรด้วย เพราะถ้าเวลาจำกัดแต่ช่างออกแบบยาก 

ย่อมทำให้งานไม่แล้วเสร็จได้ สิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็น

ตัวกำหนดในเบื้องต้น

 2) การเตรียมวัสดุและเครื่องมือ ต้องคิด

คำนึงเสมอว่าจะสร้างรูปอะไร และใช้ ไม้อะไร  

ไม้แต่ละชนิด ย่อมมีธรรมชาติที่แตกต่างกัน เช่น 

ความแข็ง ความเหนียว ความเปราะ  ความหดตัว

เมื่อเจอสภาวะอากาศ การแตกร้าวเม่ือเจอแดด  

การอมน้ำ การทดต่อแมลงกัดแทะ สิ่งต่างๆเหล่านี้มี

ส่วนมาจากอายุของไม้ และชนิดของไม้ จากการสัมภาษณ์ 
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ชา่งเซยีงสขุ กมัมะทิ บอกว่า ไม้ท่ีใช้มากท่ีสุดในปจัจบุนั 

คือ ไม้กำพี้ ไม้มะค่า ไม้ขะยัง ไม้พยุง ไม้จันหอม 

ไม้มะยมหอม (เป็นชื่อไม้เฉพาะถิ่น บางชื่อใช้ชื่อ 

เดี ยวกับฝั่ ง ไทยบางชื่ อ เรี ยกขานแตกต่ างกัน ) 

โ ดยบอกว่ า ไ ม้ เ ห ล่ านี้ ช า วต่ า ง ช าติ นิ ย มมาก 

ส่วนช่างคำแสน จิตตะวง นิยมใช้ไม้ประดู่ ไม้มะค่า 

ไม้สัก ไม้ซ้อ ไม้พยุง ซึ่งพิจารณาจากลักษณะงาน 

ท่ีผลิตซึ่งมีความหลาหลายทั้งแบบที่ต้องลงสีดำ 

สีย้อมไม้ แลคเกอร์ และแบบธรรมชาติ เมื่อตัดสิน 

ใจเลือกชนิดของไม้ได้แล้ว จึงพิจารณาเครื่องมือใน 

การผลิตที่มีอยู่เดิม เครื่องมือที่เหมาะกับการใช้งาน

หรือเพียงพอต่อการใช้งานย่อมมีความสำคัญต่อการ

ปฏิบัติงานอย่างยิ่ง โดยช่างแต่ละคนจะมีความถนัด

และความพอใจในเคร่ืองมือต่างกัน โดยเฉพาะสิ่วที่มี 

จำนวนมาก มีหลากหลายขนาด มีหลากหลาย 

รูปแบบ

1

2

3

4

อุปกรณ์ในการแกะสลักไม้

1) สิ่วขนาดต่างๆ
2) เหล็กตอก

3) การจัดเก็บ
4) ไม้ตอกสิ่ว

เดียวกับฝ ั ่งไทย บางชื่อเรียกขานแตกต่างกัน)

ที่ผลิต ซึ่งมีความหลาหลายทั้งแบบที่ต้องลงสีด�า

จ�านวนมาก มหีลากหลายขนาด หลากหลายรปูแบบ

1) สิ่วขนาดต่างๆ  2) เหล็กตอก  3) การจัดเก็บ  4) ไม้ตอกสิ่ว

ภาพที่ 4.5 อุปกรณ์ในการแกะสลักไม้
ที่มา : ศักดิ์ชาย สิกขา, 2553.
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 3) การแกะสลัก การลงมือทำจะมีราย 

ละเอียดมากนับแต่การวางตำแหน่งไม้ที่จะใช้แกะสลัก 

การยึดติดหรือการหมุนตัวไม้ การวาดเส้นบนเนื้อไม้ 

การวางตำแหน่งเคร่ืองมือท่ีสะดวกต่อการหยิบใช้งาน  

การกะสเกลหรือสัดส่วน และอื่นๆ ช่างแต่ละคนจะมี

วิธีการจัดวางตำแหน่งตามความถนัดของตนเป็นหลัก  

ซึ่งในขั้นนี้ถือกันว่าเป็นขั้นสำคัญของคุณภาพงาน

 4) การตกแต่งช้ินงาน หลังการแกะสลักทุกคร้ัง 

ช่างแกะสลักจะต้องยอมเสียเวลาจำนวนมากกับการ

ขัดผิวด้วยกระดาษทรายตั้งแต่กระดาษทรายหยาบ 

จนกระทั้งใช้กระดาษทรายละเอียด ช่างหลายคนมัก

มองข้ามความสำคัญนี้ไป ซึ่งตามความเป็นจริงแล้ว 

ผู้เขียนเห็นด้วยกับช่างในหลวงพระบางที่ไม่ละเลย 

ข้อนี้ เพราะงานที่ผ่านการขัดผิวเรียบร้อยย่อมส่งผล 

ต่อยอดจำหน่ายท่ีสูงขึ้นทำให้ผลงานดูมีระดับสูงขึ้น 

หลังการขัดผิวช่างจะมีทางเลือก 2 ทาง คือ การลง 

สีทึบไม่ให้เห็นผิวไม้ที่แท้จริง และการโชว์ลายไม้ 

ตามธรรมชาติ ทั้งนี้อาจทาน้ำยาเคลือบผิวแบบใสมัน 

หรือแบบผิวด้าน หรือไม่ทาเลยก็ได้ เกณฑ์ในการ

พิจารณาน้ีไม่มีกฎตายตัวแต่ขึ้นอยู่กับกระแสความ

ต้องการของลูกค้า การตัดสินใจผิดย่อมส่งผลต่อ 

ยอดจำหนา่ยเชน่เดยีวกนั เมือ่ทำผวิเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 

จึงนำสินค้าออกจำหน่าย ซ่ึงเป็นท่ีน่าเสียดายท่ีผลิตภัณฑ์ 

ประเภทนี ้ในปทีีม่กีารสำรวจขอ้มลูยงัไมม่กีารทำฉลาก 

สินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ใดๆ ทำให้ลูกค้าไม่สามารถ 

ติดต่อสั่งซื้อได้ในภายหลัง

ผลงานคำแสน จิตตะวง
ช่างแกะสลักที่บ้านผานม

ผลงาน เซียงสุข กัมมะทิ
ช่างแกะสลักที่บ้านซ่าค้อง

ละเอยีดมาก นับแต่การวางต�าแหน่งไม้ทีจ่ะใช้แกะสลกั

ช่างแกะสลักจะต้องยอมเสียเวลามากกับการขัด

ผิวด้วยกระดาษทราย ตั้งแต่กระดาษทรายหยาบ

จนกระทั่งใช้กระดาษทรายละเอียด ช่างหลายคนมัก

มองข้ามความส�าคัญนี้ไป ซึ่งตามความเป็นจริงแล้ว 

ผู้เขียนเห็นด้วยกับช่างในหลวงพระบางท่ีไม่ละเลย

ข้อนี้ เพราะงานที่ผ่านการขัดผิวเรียบร้อยย่อมส่งผล

ต่อยอดจ�าหน่ายที่สูงขึ้น ท�าให้ผลงานดูมีระดับสูงขึ้น

ผลงาน เซียงสุข กัมมะทิ ช่างแกะสลักที่บ้านซ่างค้อง

ภาพที่ 4.6 เปรียบเทียบลักษณะผลงาน
ของช่างไม้แกะสลัก แขวงหลวงพระบาง
ที่มา : ศักดิ์ชาย สิกขา, 2553.
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 3) การแกะสลัก การลงมือทำจะมีราย 

ละเอียดมากนับแต่การวางตำแหน่งไม้ที่จะใช้แกะสลัก 

การยึดติดหรือการหมุนตัวไม้ การวาดเส้นบนเนื้อไม้ 

การวางตำแหน่งเคร่ืองมือท่ีสะดวกต่อการหยิบใช้งาน  

การกะสเกลหรือสัดส่วน และอื่นๆ ช่างแต่ละคนจะมี

วิธีการจัดวางตำแหน่งตามความถนัดของตนเป็นหลัก  

ซึ่งในขั้นนี้ถือกันว่าเป็นขั้นสำคัญของคุณภาพงาน

 4) การตกแต่งช้ินงาน หลังการแกะสลักทุกคร้ัง 

ช่างแกะสลักจะต้องยอมเสียเวลาจำนวนมากกับการ

ขัดผิวด้วยกระดาษทรายตั้งแต่กระดาษทรายหยาบ 

จนกระทั้งใช้กระดาษทรายละเอียด ช่างหลายคนมัก

มองข้ามความสำคัญนี้ไป ซึ่งตามความเป็นจริงแล้ว 

ผู้เขียนเห็นด้วยกับช่างในหลวงพระบางที่ไม่ละเลย 

ข้อนี้ เพราะงานที่ผ่านการขัดผิวเรียบร้อยย่อมส่งผล 

ต่อยอดจำหน่ายที่สูงขึ้นทำให้ผลงานดูมีระดับสูงขึ้น 

หลังการขัดผิวช่างจะมีทางเลือก 2 ทาง คือ การลง 

สีทึบไม่ให้เห็นผิวไม้ที่แท้จริง และการโชว์ลายไม้ 

ตามธรรมชาติ ทั้งน้ีอาจทาน้ำยาเคลือบผิวแบบใสมัน 

หรือแบบผิวด้าน หรือไม่ทาเลยก็ได้ เกณฑ์ในการ

พิจารณานี้ไม่มีกฎตายตัวแต่ขึ้นอยู่กับกระแสความ

ต้องการของลูกค้า การตัดสินใจผิดย่อมส่งผลต่อ 

ยอดจำหนา่ยเชน่เดยีวกนั เมือ่ทำผวิเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 

จึงนำสินค้าออกจำหน่าย ซ่ึงเป็นท่ีน่าเสียดายท่ีผลิตภัณฑ์ 

ประเภทนี ้ในปทีีม่กีารสำรวจขอ้มลูยงัไมม่กีารทำฉลาก 

สินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ใดๆ ทำให้ลูกค้าไม่สามารถ 

ติดต่อสั่งซื้อได้ในภายหลัง

ผลงานคำแสน จิตตะวง
ช่างแกะสลักที่บ้านผานม

ผลงาน เซียงสุข กัมมะทิ
ช่างแกะสลักที่บ้านซ่าค้อง
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 เครื่องมือที่ใช้ในงานแกะสลักไม้   

 จากการศึกษากระบวนการในการผลิตงานไม้

แกะสลักข้างต้น อาจจำแนกเคร่ืองมือใช้ในงาน 

แกะสลักไม้ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

 ส่วนที่  1 เครื่องมือที่ติดตั้ งใช้งานใน 

สถานที่ เครื่องมือชนิดนี้เป็นเครื่องมือของช่างท่ี

จำเป็นต้องใช้งานทั่วๆ ไปในการปฏิบัติงาน ส่วน

ใหญ่จะประจำอยู่กับสถานท่ีปฏิบัติงาน เช่น รอกยก

น้ำหนัก แม่แรงยกน้ำหนัก เลื่อยผ่าท่อนไม้ซุง 

สว่านแท่น ซ่ึงถือว่าเป็นเคร่ืองมือหนัก และช่างแกะ

สลักจำเป็นจะต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้ในบางโอกาส 

บางคร้ังหากมีความจำเป็นเครื่องมือเหล่านี้ก็อาจถูก

นำมาใช้งานนอกสถานที่ได้เช่นกัน

 ส่วนท่ี 2 เครื่องมือที่ใช้ช่วยงานแกะสลัก 

เคร่ืองมือเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองมือเสริมจากเคร่ืองมือหนัก 

ขนาดเครื่องมือจะเล็กกว่าเครื่องมือทั่วไป เช่น เลื่อย

สำหรับซอยไม้ คานงัด แม่แรงยกย้ายปรับมุมหรือ

พลิกซีก เคร่ืองมือวัดระยะความห่าง วัดความลึก 

วัดความตื้นและอื่นๆ

 ส่วนที่ 3 เครื่องมือช่างแกะสลัก เครื่องมือ 

หรืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของช่างแกะสลัก  

ซ่ึงช่างแต่ละคนจะมีเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ประจำตัวตาม 

ท่ีตนชอบและถนัด เครื่องมือเหล่านี้มักเป็นเครื่องมือ 

ที่เคลื่อนย้ายนำติดตัวไปได้ ซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่น   

สิ่ว ในหมวดของสิ่วจะมีขนาดต่างๆ กัน เช่น สิ่วแบน  

สิ่วเล็บมือ และในส่ิวแต่ละอย่างก็มีความแตกต่างกัน 

ออกไปอีก เช่น สิ่วแบนหน้าเรียบ หน้าโค้งมน  

หน้าเว้า เป็นต้น

 กรณีศึกษาที่ 2 ด้านรูปแบบและคุณค่า 

ในงานศิลปะ

 การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและคุณค่าใน 

งานศิลปะของงานไม้แกะสลักสองฝั่งโขง ในเขตพื้นที่ 

ชายแดนประเทศไทย และสปป.ลาว อาจแยกพิจารณา 

ความเหมือน ความแตกต่าง และความสัมพันธ์ที่มี 

ความเกี่ยวเนื่องกัน ได้ดังนี้

 การศึกษาในฝั่งประเทศไทย พบว่า ในเขต

พ้ืนที่ฝั่ งประเทศไทยมีจังหวัดที่อ ยู่ติดแม่น้ำโขง

จำนวน 7 จังหวัด คือ เชียงราย เลย หนองคาย  

นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี 

แหล่งที่มีการใช้งานไม้แกะสลักในพุทธสถานมากที่สุด 

คือ จังหวัดอุบลราชธานี รองลงมามีระดับที่ใกล้

เคียงกัน คือ เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร 

และท่ีพบในระดับน้อย คือ เชียงราย และอำนาจเจริญ  

ซึ่งพบว่าศิลปะงานไม้แกะสลักส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพล

เชิงช่างจากอาณาจักรล้านช้าง และได้รับอิทธิพลเชิง

ช่างจากศิลปรัตนโกสินทร์ในช่วงหลัง ในอดีตมี 

การถ่ายทอดงานฝีมือผ่านความเชื่อ ความศรัทธาใน

พุทธศาสนาออกมาเป็นงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ 

เช่น งานตกแต่งเคร่ืองบนของศาสนาคาร คันทวย  

ธรรมาสน์ พระไม้ และอื่นๆ ซึ่งแตกต่างจากงานใน

พุทธสถานของเชียงรายที่ส่วนใหญ่เป็นงานปูนปั้น 

และงานโลหะ มีพระพุทธรูปสัมฤทธิ์จำนวนมาก  

โดยรูปแบบงานส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากล้านนา

และบางส่วนจากยุคสมัยขอม แต่หากพิจารณางาน

ศิลปะไม้แกะสลักประเภทของตกแต่งบ้าน ของใช้ 

และของที่ระลึก พบว่า จังหวัดที่มีงานไม้แกะสลัก

จ�าเป็นต้องใช้งานทัว่ๆ ไปในการปฏบิตังิาน ส่วนใหญ่ 

จะประจ�าอยู ่กับสถานที่ปฏิบัติงาน เช่น รอกยก

สลักจ�าเป็นจะต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้ ในบางโอกาส

พื้ น ที่ จั ง ห วั ด ที่ อ ยู ่ ติ ด แ ม ่ น�้ า โ ข ง  จ� า น ว น  

7 จั งหวั ด คื อ เชี ยงราย เลย หนองคาย

และทีพ่บในระดบัน้อย คอื เชยีงราย และอ�านาจเจรญิ 

ซึง่พบว่า ศลิปะงานไม้แกะสลกัส่วนใหญ่ได้รบัอทิธพิล

งานศลิปะของงานไม้แกะสลกัสองฝ่ังโขง ในเขตพืน้ทีแ่ถบ 

ลุม่น�า้โขง ประเทศไทย และสปป.ลาว อาจแยกพจิารณา
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ประเภทน้ีมากท่ีสุด คือ เชียงราย โดยเฉพาะท่ีหอฝ่ิน

และด่านแม่สายชายแดนไทย-พม่า สำหรับการ

สืบทอดฝีมือช่างแกะสลัก พบว่า งานช่างแกะสลักใน

แถบลุ่มแม่น้ำโขงในปัจจุบันขาดการสืบทอด ช่างที่

พบในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นการเรียนรู้งานแกะสลัก 

จากช่างในภาคเหนือ และมีเพียงจำนวนน้อยที่ยังคง

ผลิตเป็นงานฝีมือชาวบ้าน ซึ่งไม่สามารถผลิตใน 

เชิงธุรกิจได้  

 กรณีศึกษาในฝั่งสปป.ลาว ในเขตพื้นที่ฝั่ง

สปป.ลาว ที่อยู่ติดแม่น้ำโขงซึ่งมีอยู่หลายแขวง  

ผูเ้ขยีนได้เลอืกสำรวจใน 4 แขวง คอื นครหลวงเวยีงจนั 

แขวงหลวงพระบาง แขวงไซยะบุรี และสะหวันนะเขต 

 พบว่าไม้แกะสลักในสปป.ลาว ถือเป็นงานต้นแบบ 

ล้านช้าง ที่มีลักษณะเดียวกับงานไม้แกะสลักในอีสาน 

ยคุตน้ ซึง่พบวา่ มีขอ้สงัเกตในความเหมอืนทีพ่อเทยีบเ

คยีงได้ในหลายประเดน็ เชน่ ลกัษณะของการใชโ้ฮงฮด 

ลกัษณะของพญานาค ลกัษณะของคนัทวย และลกัษณะ 

การใช้ลวดลายต่างๆ 

 การศกึษาเปรียบเทียบงานพทุธศลิปส์องฝัง่โขง 

ในแง่ของรูปแบทางศิลปะ

 จากผลการศึกษางานพุทธศิลป์สองฝั่งโขง 

ไทย-ลาว พบว่า งานพุทธศิลป์ที่สำรวจมีจำมวนมาก

ทั้งด้านรูปแบบ และจำนวนชิ้น ผู้เขียนจึงขอหยิบยก

เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะงานที่ โดดเด่น  

และสามารถสะท้อนให้เห็นการสืบทอทางวัฒนธรรม 

ดังนี้

 ทวย หรือคันทวย

 ทวย เป็นงานพุทธศิลป์ที่ใช้ในงานตกแต่ง

ศาสนาคารสองฝั่งโขง ไทย-ลาว พบว่า

 ทวยในฝั่งลาว ส่วนใหญ่เป็น ทวยนาค   

รองลงมา ทวยแขนนาง ทวยเทพพนม ทวยหูช้าง 

ส่วนท่ีพบจำนวนน้อย คือ ทวยแผง สำหรับทวยนาค

ที่พบส่วนใหญ่เป็น ทวยแบบนาคหางปล่อย ซึ่งไม่

พบทวยแบบนาคหางพัน

 ทวยในฝั่ ง ไทย ส่ วนใหญ่ เป็นทวยนาค  

แบบนาคหางปล่อย รองลงมา คือ ทวยแผง  

ทวยแขนนาง ทวยเทพพนม ส่วนทวยหูช้าง พบไม่

มากนัก 

ทวยนาคในฝั่งประเทศไทย

 กรณีศึกษาฝั ่งสปป.ลาว ในเขตพื้นที่อยู่ติด 

แม่น�า้โขงซ่ึงมีอยูห่ลายแขวง ผูเ้ขยีนได้เลอืกส�ารวจใน  

4 แขวง คือ นครหลวงเวยีงจนั แขวงหลวงพระบาง 

แขวงไซยะบุรี และแขวงสะหวันนะเขต พบว ่า 

ไม้แกะสลักในสปป.ลาว ถือเป็นงานต้นแบบล้านช้าง 

ที่มีลักษณะเดียวกับงานไม้แกะสลักในอีสานยุคต้น  

มีข ้อสัง เกตในความเหมือนที่พอเทียบเคียงได ้ 

หลายประเด็น เช่น การน�าลักษณะของพญานาค 

มาใช้กับโฮงฮด คันทวย และลักษณะของการใช้ 

ลวดลายต่างๆ

และสามารถสะท้อนให้เหน็การสืบทอดทางวฒันธรรม

ทีพ่บส่วนใหญ่เป็น ทวยนาคแบบหางปล่อย ซึง่ไม่พบ

ทวยนาคแบบหางพนั

ภาพที่ 4.7 ทวยนาคในฝั่งประเทศไทย
ที่มา : ศักดิ์ชาย สิกขา, 2552.
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ประเภทน้ีมากท่ีสุด คือ เชียงราย โดยเฉพาะท่ีหอฝ่ิน

และด่านแม่สายชายแดนไทย-พม่า สำหรับการ

สืบทอดฝีมือช่างแกะสลัก พบว่า งานช่างแกะสลักใน

แถบลุ่มแม่น้ำโขงในปัจจุบันขาดการสืบทอด ช่างที่

พบในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นการเรียนรู้งานแกะสลัก 

จากช่างในภาคเหนือ และมีเพียงจำนวนน้อยที่ยังคง

ผลิตเป็นงานฝีมือชาวบ้าน ซึ่งไม่สามารถผลิตใน 

เชิงธุรกิจได้  

 กรณีศึกษาในฝั่งสปป.ลาว ในเขตพื้นที่ฝั่ง

สปป.ลาว ที่อ ยู่ติดแม่น้ำโขงซึ่งมีอยู่หลายแขวง  

ผูเ้ขียนไดเ้ลอืกสำรวจใน 4 แขวง คอื นครหลวงเวยีงจนั 

แขวงหลวงพระบาง แขวงไซยะบุรี และสะหวันนะเขต 

 พบว่าไม้แกะสลักในสปป.ลาว ถือเป็นงานต้นแบบ 

ล้านช้าง ที่มีลักษณะเดียวกับงานไม้แกะสลักในอีสาน 

ยคุตน้ ซึง่พบวา่ มขีอ้สงัเกตในความเหมอืนทีพ่อเทยีบเ

คยีงไดใ้นหลายประเดน็ เชน่ ลกัษณะของการใชโ้ฮงฮด 

ลกัษณะของพญานาค ลกัษณะของคนัทวย และลกัษณะ 

การใช้ลวดลายต่างๆ 

 การศกึษาเปรยีบเทยีบงานพุทธศลิปส์องฝัง่โขง 

ในแง่ของรูปแบทางศิลปะ

 จากผลการศึกษางานพุทธศิลป์สองฝ่ังโขง 

ไทย-ลาว พบว่า งานพุทธศิลป์ที่สำรวจมีจำมวนมาก

ทั้งด้านรูปแบบ และจำนวนชิ้น ผู้เขียนจึงขอหยิบยก

เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะงานที่ โดดเด่น  

และสามารถสะท้อนให้เห็นการสืบทอทางวัฒนธรรม 

ดังนี้

 ทวย หรือคันทวย

 ทวย เป็นงานพุทธศิลป์ที่ใช้ในงานตกแต่ง

ศาสนาคารสองฝั่งโขง ไทย-ลาว พบว่า

 ทวยในฝ่ังลาว ส่วนใหญ่เป็น ทวยนาค   

รองลงมา ทวยแขนนาง ทวยเทพพนม ทวยหูช้าง 

ส่วนท่ีพบจำนวนน้อย คือ ทวยแผง สำหรับทวยนาค

ที่พบส่วนใหญ่เป็น ทวยแบบนาคหางปล่อย ซึ่งไม่

พบทวยแบบนาคหางพัน

 ทวยในฝั่ ง ไทย ส่ วนใหญ่ เป็นทวยนาค  

แบบนาคหางปล่อย รองลงมา คือ ทวยแผง  

ทวยแขนนาง ทวยเทพพนม ส่วนทวยหูช้าง พบไม่

มากนัก 

ทวยนาคในฝั่งประเทศไทย
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ทวยนาคในฝั่งสปป. ลาว

ทวยต่างๆในฝั่งประเทศไทย

ทวยต่างๆในฝั่งสปป. ลาว

 เมื่อศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของทวยทั้ง 

สองฝั่งโขง สามารถสรุปได้ว่าทวยทั้งสองฝั่งโขง 

มีลักษณะรูปทรงที่ใกล้เคียงกัน มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 

ท้ังดา้นความอ่อนชอ้ย นิยมใชรู้ปทรงของนาคประกอบ 

ทวยในรูปลักษณ์เดียวกัน ซึ่งเป็นแบบของกลุ่มช่าง 

ล้านช้างแถบหลวงพระบาง และเวียงจัน 

 หากพิจารณาในแง่ของความนิยมแล้วจะพบว่า 

ทวยที่ได้รับความนิยมทั้งสองฝั่งโขง คือ ทวยนาค  

ทวยนาคถือว่าเป็นงานพุทธศิลป์ท่ีมีความงดงาม  

ในอดี ต ใช้ เพื่ อ วั ตถุ ประสงค์ ในการค้ ำยั น เป็น

วัตถุประสงค์หลัก จากนั้นจึงนำมาสร้างสรรค์ความ

งาม โดยเลือกไม้เนื้อแข็งที่มีความคงทน ไม่แตกร้าว 

และอาจคงทนต่อแมลงกัดแทะต่างๆ ส่วนในช่วงหลัง

ไม่ค่อยนิยมใช้ไม้แต่นิยมใช้ปูน เมื่อดูวัตถุประสงค์

การใช้ที่แท้จริงจะเห็นว่า เน้นที่ความสวยงามตาม

แบบอย่างโบราณ วัตถุประสงค์ในการค้ำยันเพื่อ

เสริมความแข็งแรงเป็นความสำคัญอันดับรองลงมา 

ทวยนาค มีรูปแบบที่แตกต่างกันไปบ้าง ตามความ

คิดสร้างสรรค์ของช่างและคำแนะนำของเจ้าอาวาส 

รวมทั้งทายกวัด เช่น บางแห่งเป็นรูปทรงนาคหาง

ปล่อยวกมาด้านเดียวกับหัวนาค บางแห่งหางวกกลับ

หลัง บางแห่งเป็นนาคหางพัน บางแห่งมีฐานรอง

สวนหัวสวยงาม บางแห่งใช้ไม้รองรับส่วนหัวนาค

แบบง่ายๆไม่ตกแต่ง แต่มีส่ิงหน่ึงทีมีลักษณะเหมือน

กันทั้งสองฟากฝั่งก็คือ เป็นนาคแบบมีปีก แม้ว่าจะ 

มีบางแห่งแกะสลักแบบแนบกับตัวนาค บางแห่ง 

กางปีกดูน่าเกรงขามก็ตาม

สองฝั่งโขง สามารถสรุปได้ว่า ทวยทั้งสองฝั่งโขง

ทวยนาคถือว่า เป็นงานพุทธศิลป์ที่มีความงดงาม

แล ะค งทนต ่ อ แ มล ง กั ด แท ะต ่ า ง ๆ  ส ่ ว น ใ น 

ช ่ ว งหลั ง ไม ่ ค ่ อ ยนิ ยม ใช ้ ไ ม ้  แต ่ นิ ยม ใช ้ ปู น 

เมื่อดูวัตถุประสงค ์การใช ้ที่ แท ้จริง จะเห็นว ่า 

เน้นที่ความสวยงามตามแบบอย่างโบราณ และ

เสริมความแข็งแรงเป็นส�าคัญ อันดับรองลงมา

ส่วนหัวสวยงาม บางแห่งใช้ไม้รองรับส่วนหัวนาค

แบบง่ายๆ ไม่ตกแต่ง แต่มีสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะเหมือน

ภาพที่ 4.8 ทวยนาคในฝั่งสปป. ลาว
ที่มา : ศักดิ์ชาย สิกขา, 2553.

ภาพที่ 4.9 ทวยต่างๆ ในฝั่งประเทศไทย
ที่มา : ศักดิ์ชาย สิกขา, 2552.

ภาพที่ 4.10 ทวยต่างๆ ในฝั่งสปป. ลาว
ที่มา : ศักดิ์ชาย สิกขา, 2553.
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ทวยนาค ในฝ่ังไทย 
ท่ีมา : วิโรฒ ศรีสุโร, 2540ก : 38

ทวยนาค ในฝ่ังลาว
(ซ้าย) ท่ีมา : ปีดา สะหวัดวง, 1988 : 24
(ขวา) ท่ีมา : ปีดา สะหวัดวง, 1988 : 101

 แม้ว่าการพิจารณาในรายละเอียดของทวย 

ที่ใช้ในสองฝั่งโขงจะมีความแตกต่างกันบ้างก็ถือว่า

เป็นการสร้างสรรค์งานเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นตาม

ความนิยมเฉพาะถิ่น ตามความคิดสร้างสรรค์ 

ของช่าง และอาจเกิดจากการตามอย่างอิทธิพล 

ท่ีได้รับ ซ่ึงน่าจะถือว่าเป็นเสน่ห์ของงานศิลปะพ้ืนบ้าน 

ปัจจุบันทวยไม้ท้ังสองฝ่ังโขงถือเป็นงานท่ีหาชมได้ 

ยากแล้ว ด้วยความนิยมในการใช้งานปูนมีมากข้ึน ซ่ึงเช่ือว่า 

ในอนาคตอาจหาดูได้เฉพาะตามพิพิธภัณฑ์เท่านั้น

 โฮงฮด

 โฮงฮดเป็นงานพุทธศิลป์อีกประเภทหนึ่งที่ 

น่าสนใจ ซึ่งผลการสำรวจสามารถนำมาศึกษา

เปรียบเทียบโดยแยกศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

 การใช้โฮงฮด ที่พบในสองฝั่งโขง ไทย-ลาว

 โฮงฮดในฝั่งไทย พบว่า การใช้โฮงฮดมีใน

หลายพื้นที่ โดยเฉพาะวัดที่มีอายุเก่าแก่ กระจายอยู่

ทั่วไปไม่เฉพาะในแถบลุ่มน้ำโขงแต่มีทั่วไปในภาค

อีสาน ส่วนในภูมิภาคอื่นของไทยไม่มีการใช้ 

 โฮงฮดในฝั่งลาว พบว่า การใช้โฮงฮดใน

สปป.ลาว มีการใช้ในแทบทุกพื้นที่ที่มีวัด เทศกาลที่

นิยมนำโฮงฮดมาใช้คือ เทศกาลเนา หรือสงกรานต์ 

เดื อน เมษายน โดยใช้ สำหรับรดหรือสรงน้ ำ 

พระพุทธรูป พระสงฆ์ เจ้านาย หรือผู้ใหญ่ที่ผู้คน

เคารพนับถือ ลักษณะของโฮงฮดในสปป.ลาว  

มีลักษณะเป็นรูปคล้ายเรือจำลองขนาดเล็กยาว

 การใช้โฮงฮด ทีพ่บในแถบลุม่น�า้โขง ไทย-ลาว

 โฮงฮดในฝั่งไทย พบว่า การใช้โฮงฮดมีใน 

หลายพื้นที่กระจายอยู่ทั่วไปไม่เฉพาะในแถบลุ่มน�า้โขง 

แต่มีทั่วไปในภาคอีสาน โดยเฉพาะวัดที่มีอายุเก่าแก่ 

ส่วนในภมูภิาคอืน่ของไทยไม่มกีารใช้

ในเดือนเมษายน โดยใช ้ส�าหรับรดหรือสรงน�้า

ภาพที่ 4.11 ทวยนาค ในฝั่งไทย
ที่มา : วิโรฒ ศรีสุโร, 2540ก : 38

ภาพที่ 4.12 ทวยนาค ในฝั่งลาว
(ซ้าย) ที่มา : ปีดา สะหวัดวง, 1988 : 24.
(ขวา) ที่มา : ปีดา สะหวัดวง, 1988 : 101.
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ทวยนาค ในฝ่ังไทย 
ท่ีมา : วิโรฒ ศรีสุโร, 2540ก : 38

ทวยนาค ในฝ่ังลาว
(ซ้าย) ท่ีมา : ปีดา สะหวัดวง, 1988 : 24
(ขวา) ท่ีมา : ปีดา สะหวัดวง, 1988 : 101

 แม้ว่าการพิจารณาในรายละเอียดของทวย 

ที่ใช้ในสองฝั่งโขงจะมีความแตกต่างกันบ้างก็ถือว่า

เป็นการสร้างสรรค์งานเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นตาม

ความนิยมเฉพาะถิ่น ตามความคิดสร้างสรรค์ 

ของช่าง และอาจเกิดจากการตามอย่างอิทธิพล 

ท่ีได้รับ ซ่ึงน่าจะถือว่าเป็นเสน่ห์ของงานศิลปะพ้ืนบ้าน 

ปัจจุบันทวยไม้ทั้งสองฝั่งโขงถือเป็นงานที่หาชมได้ 

ยากแล้ว ด้วยความนิยมในการใช้งานปูนมีมากข้ึน ซ่ึงเช่ือว่า 

ในอนาคตอาจหาดูได้เฉพาะตามพิพิธภัณฑ์เท่านั้น

 โฮงฮด

 โฮงฮดเป็นงานพุทธศิลป์อีกประเภทหนึ่งที่ 

น่าสนใจ ซึ่งผลการสำรวจสามารถนำมาศึกษา

เปรียบเทียบโดยแยกศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

 การใช้โฮงฮด ที่พบในสองฝั่งโขง ไทย-ลาว

 โฮงฮดในฝั่งไทย พบว่า การใช้โฮงฮดมีใน

หลายพื้นที่ โดยเฉพาะวัดที่มีอายุเก่าแก่ กระจายอยู่

ทั่วไปไม่เฉพาะในแถบลุ่มน้ำโขงแต่มีท่ัวไปในภาค

อีสาน ส่วนในภูมิภาคอื่นของไทยไม่มีการใช้ 

 โฮงฮดในฝั่งลาว พบว่า การใช้โฮงฮดใน

สปป.ลาว มีการใช้ในแทบทุกพื้นที่ที่มีวัด เทศกาลที่

นิยมนำโฮงฮดมาใช้คือ เทศกาลเนา หรือสงกรานต์ 

เดื อน เมษายน โดยใช้ สำห รับรดหรือสรงน้ ำ 

พระพุทธรูป พระสงฆ์ เจ้านาย หรือผู้ใหญ่ที่ผู้คน

เคารพนับถือ ลักษณะของโฮงฮดในสปป.ลาว  

มีลักษณะเป็นรูปคล้ายเรือจำลองขนาดเล็กยาว

107

 รูปแบบโฮงฮดไม้แกะสลักสองฝ่ังโขง ไทย-ลาว
ท่ีมา : เสกสันต์ ศรีสันต์, 2 สิงหาคม 2553.

(บน) โฮงฮดนาค ในฝ่ังไทย
(กลาง) โฮงฮดมกร ในฝ่ังลาว
(ล่าง) โฮงฮดเหรา ในฝ่ังลาว

 รูปแบบของโฮงฮด แยกศึกษาเปรียบเทียบ

ออกเป็น 2 ส่วน คือ

 สว่นหวัของโฮงฮดในฝัง่ไทย อาจจำแนกไดเ้ปน็ 

4 ลักษณะคือ โฮงฮดแบบนาคตัวเดียว โฮงฮดนาค 

แบบต่อตัว โฮงฮดเหราคายนาค/งู/เงือก และโฮงฮด 

หัวสัตว์อื่นๆ เช่น ช้าง เป็นต้น รูปแบบที่ถูกนำ 

มาใช้มากที่สุดคือ นาค ที่มีทั้งแบบเศียรเดียว และ 

สามเศียรนิยมใช้เป็นนาคอ้าปากและมีปีกแสดงถึง 

ความองอาจสง่างาม

 ส่วนหัวของโฮงฮดในฝั่งลาว และฝั่งไทย  

พบว่า มีลักษณะใกล้ เคียงกันทางด้านรูปแบบ  

ส่วนรูปทรงที่อ่อนช้อย พลิ้วไหว และความสง่างาม 

อาจมีความแตกต่างตามอิทธิพลท่ีได้รับในแต่ละ 

ท้องถิ่น เช่น นาคในฝั่งไทยจะมีการออกแบบให้มีปีก

ที่ชัดเจน โดดเด่น จนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น  

และส่วนหัวจะนิยมสร้างให้ยาวและอ่อนช้อย ให้เห็น

ความสง่างาม หากจำแนกรูปแบบที่ เหมือนกัน  

อาจจำแนกได้เป็น 4 ลักษณะคือ โฮงฮดแบบนาค

ตัวเดียว โฮงฮดนาคแบบต่อตัว โฮงฮดเหราคาย

นาค/งู/เงือก และโฮงฮดหัวสัตว์อ่ืนๆ เช่น ช้าง 

มังกร หรือมกร ส่วนโฮงฮดท่ีพบมากที่สุด คือ  

โฮงฮดแบบนาคตัวเดียว รองลงมาคือ เหราคายนาค

4 ลักษณะคือ โฮงฮดแบบนาคตัวเดียว โฮงฮดแบบ 

นาคต่อตวั โฮงฮดเหราคายนาค/ง/ูเงอืก และโฮงฮด

 ส่วนหวัของโฮงฮดในฝ่ังลาว กบัทางด้านรปูแบบ

ฝั่งไทย พบว่า มีลักษณะใกล้เคียงกันส่วนรูปทรง 

ที่อ ่อนช้อย พริ้วไหว และสง่างาม อาจมีความ 

แตกต ่างตามอิทธิพลที่ ได ้ รับในแต ่ละท ้องถิ่น 

เช ่น นาคในฝ ั ่ งไทยจะมีการออกแบบให ้ มีป ีก 

ที่ชัดเจน โดดเด ่น จนเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น

ตัวเดียว โฮงฮดแบบนาคต่อตัว โฮงฮดเหราคาย

บน : โฮงฮดนาค ในฝั่งไทย
กลาง : โฮงฮดมกร ในฝั่งลาว
ล่าง : โฮงฮดเหรา ในฝั่งลาว

ภาพที ่4.13 รปูแบบโฮงฮดไม้แกะสลกัสองฝ่ังโขง ไทย-ลาว
ที่มา : เสกสันต์ ศรีสันต์, 2553.
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โฮงฮดในฝั่งประเทศไทย

โฮงฮดในฝั่งสปป. ลาว

โฮงฮดเหราคายนาคในฝั่งประเทศไทย

โฮงฮดเหราคายนาค และเหราคายเงือก(งู)
ในฝั่งสปป. ลาว

 ส่วนกลางและหางของโฮงฮดในฝั่งลาว และ 

ฝั่งไทย พบว่า ส่วนของช่วงกลางมีทั้งแบบตกแต่งด้วย 

นกหงส์ นกหัสดี และส่วนหางที่เน้นความอ่อนช้อย 

ที่รับกับส่วนหัวและลำตัว บางแห่งทำเป็นหางเชิดข้ึน 

บางแห่งวกงอเข้าหาตัว ถือเป็นส่วนที่น่าสนใจ และ 

มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น

นกหัสดี ส่วนกลางโฮงฮดในฝั่งประเทศไทย

นกหัสดี ส่วนกลางและหางโฮงฮด ในฝั่งสปป. ลาว

นกหงส์ นกหสัดลีงิค์ และส่วนหางทีเ่น้นความอ่อนช้อย

รับกับส่วนหัวและล�าตัว บางแห่งท�าเป็นหางเชิดขึ้น

ภาพที ่4.14 โฮงฮดในฝ่ังประเทศไทย
ที่มา : ศักดิ์ชาย สิกขา, 2552.

ภาพที ่4.15 โฮงฮดในฝ่ังสปป. ลาว
ที่มา : ศักดิ์ชาย สิกขา, 2553.

ภาพที ่4.16 โฮงฮดเหราคายนาคในฝ่ังประเทศไทย
ที่มา : ศักดิ์ชาย สิกขา, 2552.

ภาพที ่4.19 นกหสัดลีงิค์ ส่วนกลางและหางโฮงฮด ในฝ่ังสปป.ลาว
ที่มา : ศักดิ์ชาย สิกขา, 2553.

ภาพที ่4.18 นกหสัดลีงิค์ ส่วนกลางโฮงฮดในฝ่ังประเทศไทย
ที่มา : ศักดิ์ชาย สิกขา, 2552.

ภาพที ่4.17 โฮงฮดเหราคายนาค และเหราคายเงอืก (ง)ู
ในฝ่ังสปป. ลาว

ที่มา : ศักดิ์ชาย สิกขา, 2553.
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โฮงฮดในฝั่งประเทศไทย

โฮงฮดในฝั่งสปป. ลาว

โฮงฮดเหราคายนาคในฝั่งประเทศไทย

โฮงฮดเหราคายนาค และเหราคายเงือก(งู)
ในฝั่งสปป. ลาว

 ส่วนกลางและหางของโฮงฮดในฝั่งลาว และ 

ฝั่งไทย พบว่า ส่วนของช่วงกลางมีทั้งแบบตกแต่งด้วย 

นกหงส์ นกหัสดี และส่วนหางท่ีเน้นความอ่อนช้อย 

ที่รับกับส่วนหัวและลำตัว บางแห่งทำเป็นหางเชิดขึ้น 

บางแห่งวกงอเข้าหาตัว ถือเป็นส่วนที่น่าสนใจ และ 

มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น

นกหัสดี ส่วนกลางโฮงฮดในฝั่งประเทศไทย

นกหัสดี ส่วนกลางและหางโฮงฮด ในฝั่งสปป. ลาว
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 ทั้ ง นี้  อ า จ ส รุ ป ไ ด้ ว่ า  ก า ร ใ ช้ โ ฮ ง ฮ ด  

เป็นวัฒนธรรมที่ สืบต่อกันมาตั้งแต่ยุคอาณาจักร 

ล้านช้าง เจริญรุ่งเรืองทางด้านพุทธศาสนา การใช้

โฮงฮดเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นความเชื่อมโยงของ 

สองฝั่งโขงที่มีการสืบทอดงานในลักษณะเดียวกัน  

ถือเป็นวัฒนธรรมร่วมของผู้คนที่คนในพื้นที่อ่ืนไม่มี 

หากมองในแง่ของการสร้างสรรค์ผลงานในเชิงศิลปะ

จะพบว่ามีสัตว์ตามตำนานความเชื่อ หรือที่นิยมเรียก

กันทั่วไปว่า สัตว์ป่าหิมพานต์มาใช้ในการสร้างสรรค์

ผลงานหลายชนิด นอกจากนาค ที่ถือว่าเป็นสัตว์ใน

ตำนานท่ีอยู่ในความเช่ือทางพุทธศาสนาแล้ว ยังพบว่า 

มีการนำ เหรา และนกหัสดีหรือหัสดีลิงค์ มาใช้มาก 

โดยเฉพาะในฝั่งลาว พบการใช้รูปแบบเหราคายนาค

เป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้เขียนขอนำเสนอข้อมูลสัตว์

หิมพานต์ที่ได้จากการศึกษาโดยสังเขป ดังนี้

เหรา
ที่มา : สมคิด หงส์สุวรรณ (2547 : 137)

  ส. พลายน้อย (2552 : 226)

 ข้อมูล : เหรา เป็นสัตว์ในนิยายมีข้อมูล 

ที่กล่าวถึง 2 แหล่งคือ

 1) ในหนังสือนารายณ์สิบปาง บันทึกไว้ว่า 

พระอุมาเป็นผู้สร้าง โดยบันดาลให้บังเกิดเป็นนาค

และจระเข้ เป็นสัตว์มีอำนาจ จึงมีการตีความว่าเป็น

สัตว์ครึ่งนาคครึ่งจระเข้

 2) ในบทดอกสร้อยโบราณ เขียนไว้ตอน

หน่ึงว่า เหราน้ัน บิดาเป็นนาคา มารดาเป็นมังกร 

เป็นทั้งนาคและมังกร

 อ้างอิงจาก : ส. พลายน้อย (2552 : 226)

นกหัสดีหรือหัสดีลิงค์
ที่มา : สมคิด หงส์สุวรรณ (2547 : 137)

 ส. พลายน้อย (2552 : 226)

 ข้อมูล : นกหัสดีลิงค์ หากแปลความหมาย

ตามชื่อน่าจะมาจากคำว่า หัสดิน แปลว่า นกช้าง  

เป็นสัตว์หิมพานต์ในตำนานที่มีหัวแบบคชสีห์ มีงวง 

มีงาแบบช้าง มีปีกและหางแบบนก 

 มีตำนานหลายเล่มท่ีเขียนถึงนกหัสดีลิงค์ เช่น 

ในตำนานมูลศาสนา ท่ีมีอายุมากว่า 500 ปี เคยกล่าว

ถึงนกหัสดีลิงค์ ว่าอาศัยอยู่บนดอยจิกมาหรือจิกผา  

เป็นนกท่ีคอยปรนนิบัติช่วยเหลืออนุสิสสฤาษี เป็นต้น

อ้างอิงจาก : ส. พลายน้อย (2552 : 51)

ถือเป็นวัฒนธรรมร่วมของผู้คน ที่คนในพื้นที่อ่ืนไม่มี 

หากมองในแง่ของการสร้างสรรค์ผลงานในเชิงศิลปะ

จะพบว่า มสีตัว์ตามต�านานความเชือ่ หรอืทีน่ยิมเรยีก
เหรานัน้จงึเป็นทัง้นาคและมงักร

ถึงนกหัสดีลิงค์ว่าอาศัยอยู่บนดอยจิกมาหรือจิกผา
ภาพที ่4.20 เหรา
ที่มา : สมคิด หงส์สุวรรณ, 2547 : 137.
      ส. พลายน้อย, 2552 : 226.

ภาพที ่4.21 นกหสัดหีรอืหสัดลีงิค์
ที่มา : สมคิด หงส์สุวรรณ, 2547 : 137.
      ส. พลายน้อย, 2552 : 226.
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 ส่วนด้านรูปแบบของโฮงฮดที่มีการพัฒนา 

ในส่วนต่างๆ ช่างได้มีการสร้างสรรค์ผลงานที่สวยง

ามให้กับโฮงฮดและมีความหลากหลาย ทั้งนี้เป็นไป 

ตามอิทธิพลที่ได้รับในแต่ละช่วงหรือแต่ละยุคสมัย 

เช่น ความเปลี่ยนแปลงทางด้านรูปทรงที่เกิดขึ้นใน 

ฝั่งไทย หากพิจาณาจะเห็นว่า มีทั้งแบบยุคแรกดั้งเดิม 

ทีถ่อดแบบจากรูปแบบของอาณาจกัรลา้นชา้ง ยคุสอง 

เป็นยุคท่ีได้รับอิทธิพลจากยุครัตนโกสินทร์ และ 

ยุคปัจจุบันเป็นยุคที่มีการสร้างสรรค์งานโดยอิสระ 

มกีารใชศ้ลิปกรรมไทยมากขึน้ สว่นในฝัง่ลาว มกีารปรับ 

เปลี่ยนไปตายุคสมัยเช่นเดียวกัน บางแห่งมีการผสม 

ผสานกับมังกรในความเชื่อของช่างญวน แต่อย่างไร 

ก็ตามโฮงฮด ยังคงไว้ซึ่งรูปแบบการใช้งานท่ีไม่ 

แตกต่างกัน  

     ด้านศิลปะในการแกะสลัก พบว่า งานแกะสลัก 

ในแถบลุ่มแม่น้ำโขง หากจำแนกตามฝีมือช่าง 

อาจจำแนกงานออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

  กลุ่มที่ 1 งานแกะสลักจากช่างอาชีพที่มี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ช่างแกะสลักกลุ่มนี้จะเป็นที่

รู้จักโดยท่ัวไป เช่น ช่างหลวงเป็นช่างที่รับราชการ

อยู่ในวังหลวงมีหน้าที่สนองพระราชประสงค์ของพระ

มหากษัตริย์ หรือเจ้ามหาชีวิต ช่างญวนเป็นช่าง 

ชาวเวียดนามที่มีฝีมือเชิงช่าง และช่างที่รับจ้างทั่วไป

ในอดีตในไทย เรียกว่า ช่างเชลยศักดิ์ ซึ่งลักษณะ

งานสามารถสังเกตได้จากความประณีตและรูปแบบ

งานที่มีเอกลักษณ์ สะท้อนแนวคิดและความเป็นมา

ของช่าง

  กลุ่มที่ 2 งานแกะสลักจากช่างพื้นบ้านที่

ได้รับการสืบทอดฝีมือเชิงช่าง เป็นช่างพ้ืนบ้านใน

แต่ ล ะ พ้ืนที่  มี ลั กษณะงานที่ เ ห็ นชั ด เ จน คื อ  

ความประณีตสวยงามและความแตกต่างในรูปแบบที่

ไม่ซ้ำใคร แม้ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์งานในคราว

เดียวกันก็ตาม ซึ่งบ่งบอกถึงความคิดท่ีเป็นอิสระ  

ดังจะเห็นได้จาก ผลงานการแกะสลักคันทวยประดับ

ตกแต่งสิม หากสังเกตจะเห็นว่า คันทวยในบางวัด 

ท่ีมีจำนวนหลายช้ินมีคันทวยคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน 

ซึ่งเกิดจากช่างหลายคนที่ตกลงกันสร้างคันทวย  

โดยตกลงกันเพียงสัดส่วนอย่างหยาบแต่ไม่ลงลึกใน

รายละเอียด การทำงานเป็นอิสระในการสร้างสรรค์   

โฮงฮดที่มีใช้ตามวัดทั่วไป ซึ่งยากที่คนทั่วไปที่ไม่มี

ฝีมือช่างจะสามารถสร้างได้

 กลุ่มที่ 3 งานแกะสลักจากชาวบ้านทั่วไป 

เป็นช่างจำเป็นที่ไม่ได้ทำเป็นงานประจำแต่เกิดจาก 

แรงศรัทราของคนทำ งานส่วนใหญ่อาจดูไม่วิจิตร 

เหมือนงานช่างทั่วไป แต่มีเอกลักษณ์ในรูปแบบ 

ของงานพ้ืนถ่ิน ปัจจุบันงานประเภทน้ีถือเป็นงานมีคุณค่า 

มากเพราะผลิตจากชาวบ้านที่แท้จริง เช่น งานแกะ 

สลักส่วนประกอบของธรรมาสน์ งานแกะสลักพระไม้ 

งานแกะสลักด้ามกระบวย การแกะสลักหัวไม้เท้า 

เป็นต้น

ในส่วนต่างๆ ช่างได้มกีารสร้างสรรค์ผลงานทีส่วยงาม

ให้กับโฮงฮดและมีความหลากหลาย ทั้งนี้เป็นไป

ในอดตีช่างกลุม่น้ีในไทย เรยีกว่า ช่างเชลยศกัดิ ์ซึง่ลกัษณะ

งานสามารถสังเกตได้จากความประณีตและรูปแบบ

โดยตกลงกันเพียงสัดส่วนอย่างหยาบ แต่ไม่ลงลึกใน

เป็นช่างจ�าเป็นที่ไม่ได้ท�าเป็นงานประจ�า แต่เกิดจาก

แรงศรัทธาของคนท�า งานส่วนใหญ่อาจดูไม่วิจิตร

เหมือนงานช่างทั่วไป แต่มีอัตลักษณ์ในรูปแบบ
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 ส่วนด้านรูปแบบของโฮงฮดที่มีการพัฒนา 

ในส่วนต่างๆ ช่างได้มีการสร้างสรรค์ผลงานที่สวยง

ามให้กับโฮงฮดและมีความหลากหลาย ทั้งนี้เป็นไป 

ตามอิทธิพลที่ได้รับในแต่ละช่วงหรือแต่ละยุคสมัย 

เช่น ความเปลี่ยนแปลงทางด้านรูปทรงที่เกิดขึ้นใน 

ฝั่งไทย หากพิจาณาจะเห็นว่า มีทั้งแบบยุคแรกดั้งเดิม 

ทีถ่อดแบบจากรปูแบบของอาณาจกัรลา้นชา้ง ยคุสอง 

เป็นยุคที่ได้รับอิทธิพลจากยุครัตนโกสินทร์ และ 

ยุคปัจจุบันเป็นยุคที่มีการสร้างสรรค์งานโดยอิสระ 

มกีารใชศ้ลิปกรรมไทยมากขึน้ ส่วนในฝ่ังลาว มีการปรับ 

เปลี่ยนไปตายุคสมัยเช่นเดียวกัน บางแห่งมีการผสม 

ผสานกับมังกรในความเชื่อของช่างญวน แต่อย่างไร 

ก็ตามโฮงฮด ยังคงไว้ซึ่งรูปแบบการใช้งานท่ีไม่ 

แตกต่างกัน  

     ด้านศิลปะในการแกะสลัก พบว่า งานแกะสลัก 

ในแถบลุ่มแม่ น้ำโขง หากจำแนกตามฝีมือช่าง 

อาจจำแนกงานออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

  กลุ่มที่ 1 งานแกะสลักจากช่างอาชีพที่มี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ช่างแกะสลักกลุ่มน้ีจะเป็นที่

รู้จักโดยทั่วไป เช่น ช่างหลวงเป็นช่างที่รับราชการ

อยู่ในวังหลวงมีหน้าที่สนองพระราชประสงค์ของพระ

มหากษัตริย์ หรือเจ้ามหาชีวิต ช่างญวนเป็นช่าง 

ชาวเวียดนามที่มีฝีมือเชิงช่าง และช่างที่รับจ้างทั่วไป

ในอดีตในไทย เรียกว่า ช่างเชลยศักดิ์ ซึ่งลักษณะ

งานสามารถสังเกตได้จากความประณีตและรูปแบบ

งานที่มีเอกลักษณ์ สะท้อนแนวคิดและความเป็นมา

ของช่าง

  กลุ่มที่ 2 งานแกะสลักจากช่างพื้นบ้านที่

ได้รับการสืบทอดฝีมือเชิงช่าง เป็นช่างพื้นบ้านใน

แต่ ล ะ พ้ืนที่  มี ลั กษณะงานที่ เ ห็ นชั ด เ จน คื อ  

ความประณีตสวยงามและความแตกต่างในรูปแบบที่

ไม่ซ้ำใคร แม้ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์งานในคราว

เดียวกันก็ตาม ซึ่งบ่งบอกถึงความคิดที่เป็นอิสระ  

ดังจะเห็นได้จาก ผลงานการแกะสลักคันทวยประดับ

ตกแต่งสิม หากสังเกตจะเห็นว่า คันทวยในบางวัด 

ท่ีมีจำนวนหลายช้ินมีคันทวยคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน 

ซึ่งเกิดจากช่างหลายคนท่ีตกลงกันสร้างคันทวย  

โดยตกลงกันเพียงสัดส่วนอย่างหยาบแต่ไม่ลงลึกใน

รายละเอียด การทำงานเป็นอิสระในการสร้างสรรค์   

โฮงฮดที่มีใช้ตามวัดทั่วไป ซึ่งยากท่ีคนท่ัวไปท่ีไม่มี

ฝีมือช่างจะสามารถสร้างได้

 กลุ่มที่ 3 งานแกะสลักจากชาวบ้านท่ัวไป 

เป็นช่างจำเป็นที่ไม่ได้ทำเป็นงานประจำแต่เกิดจาก 

แรงศรัทราของคนทำ งานส่วนใหญ่อาจดูไม่วิจิตร 

เหมือนงานช่างทั่วไป แต่มีเอกลักษณ์ในรูปแบบ 

ของงานพ้ืนถ่ิน ปัจจุบันงานประเภทน้ีถือเป็นงานมีคุณค่า 

มากเพราะผลิตจากชาวบ้านที่แท้จริง เช่น งานแกะ 

สลักส่วนประกอบของธรรมาสน์ งานแกะสลักพระไม้ 

งานแกะสลักด้ามกระบวย การแกะสลักหัวไม้เท้า 

เป็นต้น
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ลักษณะงานและแนวคิดในการออกแบบ
โฮงฮดของช่างพื้นบ้าน

(บนซ้าย) วัดจันทนที บ้านกุดยาลวน ตำบลกุดยาลวน  
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
(บนขวา) วัดบ้านคำผักแว่น ตำบลเกษม 
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
(ล่างซ้าย) วัดสิงหาษ ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล 
จังหวัดอุบลราชธานี
(ล่างขวา) วัดไตรภูมิ ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน 
จังหวัดนครพนม

บนซ้าย : วดัจนัทนท ีบ้านกดุยาลวน ต�าบลกดุยาลวน
อ�าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี
บนขวา : วดับ้านค�าผกัแว่น ต�าบลเกษม อ�าเภอตระการพชืผล 
จงัหวดัอบุลราชธานี
ล่างซ้าย : วดัสงิหาษ ต�าบลเกษม อ�าเภอตระการพชืผล
จงัหวดัอบุลราชธานี
ล่างขวา : วดัไตรภมู ิต�าบลท่าอเุทน อ�าเภอท่าอเุทน
จงัหวดันครพนม

ภาพที ่4.22 ลกัษณะงานและแนวคดิในการออกแบบ
โฮงฮดของช่างพืน้บ้าน
ที่มา : ศักดิ์ชาย สิกขา, 2552.
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เปรียบเทียบลักษณะงานและแนวคิดในการออกแบบธรรมาสน์ของช่างที่มีที่มาต่างกัน

(ซ้าย) ธรรมาสน์สิงห์เทินปราสาทหรือสิงห์เทินมณฑปของไทย (งานฝีมือช่างญวน)
(กลาง) ธรรมาสน์ไม้ของลาว (งานฝีมือช่างพื้นบ้าน)
(ขวา) ธรรมาสน์จักสานของไทย (งานฝีมือชาวบ้าน)

 กรณีศึกษาที่ 3 ด้านการใช้และการ

อนุรักษ์งานไม้แกะสลักมรดกทางวัฒนธรรม

 ด้านการใช้งานไม้แกะสลัก จากการศึกษา 

งานไม้แกะสลักสองฝั่งโขง ไทย-ลาว พบว่า งาน 

ไม้แกะสลักในอดีตถูกนำมาใช้งานมากที่สุดในวัด  

โดยเฉพาะงานตกแต่งศาสนาคาร และงานพุทธศิลป์

ต่างๆ นับต้ังแต่ พระไม้ โฮงฮด ธรรมาสน์ และ

สิ่งของเครื่องใช้ในความเชื่อต่างๆ รองลงมา คือ 

สิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือนต่างๆ ท้ังของใช้ส่วนตัว 

และของใช้ส่วนรวมในครอบครัว เช่น ขันหมาก 

กระบวย กระบม กระต่ายขูดมะพร้าว ด้ามมีดต่างๆ 

ด้ามปืน หน้าไม้ และสุดท้าย คือ ของใช้ในการ

ประกอบอาชีพต่างๆ เช่น เกวียนในการขนย้ายพืช

ผลทางการเกษตรหรือใช้ในการเดินทาง ในอดีตการ

ใช้สิ่งของจากไม้ที่ผ่านการแกะสลักตกแต่งถือว่าเป็น

สิ่งสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งที่บ่งบอกถึงรสนิยม และ

ฐานะของผู้ใช้งาน จากการสำรวจการใช้งานไม้แกะ

สลักในปัจจุบัน พบว่า ปัจจุบันสองฝั่งโขงมีการ

สร้างสรรค์งานไม้แกะสลักที่แตกต่างกัน ไม้แกะสลัก

ในฝั่งลาวในช่วงที่ผ่านมาได้มีช่างไม้แกะสลักเกิดขึ้น

จำนวนมาก ส่งผลให้ของใช้ ของตกแต่งบ้าน ของที่

ระลึกจากงานไม้แกะสลักมีจำหน่ายให้เห็นโดยทั่วไป 

ในทุกแขวง ทั้งน้ีอาจสืบเน่ืองมาจากในฝั่งลาวมีการ

ส่งเสริมและพัฒนางานฝีมือด้านการแกะสลักไม้อย่าง

สลักสองฝั่งโขงในปัจจุบัน พบว่า มีการสร้างสรรค์

งานไม้แกะสลักที่แตกต่างกัน ไม้แกะสลักในฝั่งลาว 

ช่วงที่ผ่านมาได้มีช่างไม้แกะสลักเกิดขึ้นจ�านวนมาก 

ส่งผลให ้ของใช ้ ของตกแต่งบ ้าน ของที่ระลึก

จากงานไม้แกะสลักมีจ�าหน่ายให ้เห็นโดยทั่วไป

ซ้าย : ธรรมาสน์สงิห์เทนิปราสาทหรอืสงิห์เทนิมณฑปของไทย 
(งานฝีมือช่างญวน)
กลาง : ธรรมาสน์ไม้ของลาว (งานฝีมอืช่างพืน้บ้าน)
ขวา : ธรรมาสน์จกัสานของไทย (งานฝีมอืชาวบ้าน)

ภาพที ่4.23 เปรยีบเทยีบลกัษณะงานและแนวคดิ
ในการออกแบบธรรมาสน์ของช่างทีม่ทีีม่าต่างกนั
ที่มา : ศักดิ์ชาย สิกขา, 2552.
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เปรียบเทียบลักษณะงานและแนวคิดในการออกแบบธรรมาสน์ของช่างที่มีที่มาต่างกัน

(ซ้าย) ธรรมาสน์สิงห์เทินปราสาทหรือสิงห์เทินมณฑปของไทย (งานฝีมือช่างญวน)
(กลาง) ธรรมาสน์ไม้ของลาว (งานฝีมือช่างพื้นบ้าน)
(ขวา) ธรรมาสน์จักสานของไทย (งานฝีมือชาวบ้าน)

 กรณีศึกษาที่ 3 ด้านการใช้และการ

อนุรักษ์งานไม้แกะสลักมรดกทางวัฒนธรรม

 ด้านการใช้งานไม้แกะสลัก จากการศึกษา 

งานไม้แกะสลักสองฝั่งโขง ไทย-ลาว พบว่า งาน 

ไม้แกะสลักในอดีตถูกนำมาใช้งานมากท่ีสุดในวัด  

โดยเฉพาะงานตกแต่งศาสนาคาร และงานพุทธศิลป์

ต่างๆ นับตั้งแต่ พระไม้ โฮงฮด ธรรมาสน์ และ

สิ่งของเครื่องใช้ในความเชื่อต่างๆ รองลงมา คือ 

สิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือนต่างๆ ทั้งของใช้ส่วนตัว 

และของใช้ส่วนรวมในครอบครัว เช่น ขันหมาก 

กระบวย กระบม กระต่ายขูดมะพร้าว ด้ามมีดต่างๆ 

ด้ามปืน หน้าไม้ และสุดท้าย คือ ของใช้ในการ

ประกอบอาชีพต่างๆ เช่น เกวียนในการขนย้ายพืช

ผลทางการเกษตรหรือใช้ในการเดินทาง ในอดีตการ

ใช้สิ่งของจากไม้ท่ีผ่านการแกะสลักตกแต่งถือว่าเป็น

สิ่งสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งที่บ่งบอกถึงรสนิยม และ

ฐานะของผู้ใช้งาน จากการสำรวจการใช้งานไม้แกะ

สลักในปัจจุบัน พบว่า ปัจจุบันสองฝ่ังโขงมีการ

สร้างสรรค์งานไม้แกะสลักที่แตกต่างกัน ไม้แกะสลัก

ในฝั่งลาวในช่วงท่ีผ่านมาได้มีช่างไม้แกะสลักเกิดขึ้น

จำนวนมาก ส่งผลให้ของใช้ ของตกแต่งบ้าน ของที่

ระลึกจากงานไม้แกะสลักมีจำหน่ายให้เห็นโดยท่ัวไป 

ในทุกแขวง ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากในฝั่งลาวมีการ

ส่งเสริมและพัฒนางานฝีมือด้านการแกะสลักไม้อย่าง
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ต่อเน่ือง ช่างมีฝีมือดีขึ้นมาก ด้วยวัตถุดิบประเภทไม้

ยังมีอีกมาก จึงเป็นที่เชื่อได้ว่า งานไม้แกะสลักจะ

สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในลาว

ได้อีกนานหลายปี ส่วนในฝั่งไทย พบว่า ประสบ

ปัญหาด้านวัตถุดิบ ที่ เกิดจากการใช้ไม้อย่างไม่

ระมัดระวัง ทำให้ไม้ท่ีเหมาะกับงานแกะสลักหายาก 

และยังมีปัญหาด้านข้อกฎหมายต่างๆที่ไม่สนับสนุนให้

นำไม้ในป่ามาใช้ในงานหัตถกรรม จึงทำให้การ

พัฒนางานไม้ไม่สามารถดำเนินการได้ และเป็นผล

สืบเนื่องให้ช่างไม้แกะสลักในฝั่งไทยลดน้อยลงและ

ค่อยๆสูญหายไป ซึ่งแตกต่างจากงานไม้แกะสลัก 

ใ น ภ า ค เ หนื อ ข อ ง ไ ท ยที่ ยั ง ค ง สื บ ส านต่ อ ไ ด้   

โดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบมาใช้เศษไม้ รากไม้ แทน 

สิ่งของ เครื่องใช้ ในวิถีชุมชนที่นำงานศิลปะไม้แกะสลักมาใช้สร้างความสวยงาม

(ซ้าย) กระต่ายขูดมะพร้าวของไทยในอดีตที่เริ่มหายาก
(กลาง) กระบวยตักน้ำของไทยที่ยังมีการใช้งาน
(ขวา) อัก (ใช้ร่วมกับไม้คอนอักในการทอผ้า) ของไทยที่ยังมีการใช้งาน

 ด้านการอนุรักษ์งานไม้แกะสลักมรดกทาง

วัฒนธรรม จากการสำรวจข้อมูลงานไม้แกะสลัก 

สองฝั่งโขง ไทย-ลาว พบว่า ศิลปะในงานไม้แกะ

สลักท้ังสองฟากฝั่งเป็นงานที่มีคุณค่าทางด้านความ

งามและ มี รู ปแบบที่ ส ะท้ อนความ เป็ นตั ว ตน  

ซึ่งปัจจุบันรูปแบบของงานไม้แกะสลักแบบดั้งเดิม 

ไม่ได้นำกลับมาผลิตอีกแล้ว เม่ือมีการศึกษาเปรียบ 

เทียบงานไม้แกะสลักที่ช่างไม้แต่ละท้องถิ่นสร้างสรรค์ 

ผลงานจะสามารถบ่งชี้ถึงยุคสมัยและความเป็นมา 

ของสิง่ก่อสรา้งตา่งๆได ้ดงันัน้ อาจกล่าวไดว้า่ งานไม ้

แกะสลัก เป็นงานท่ี มีคุณค่าทางประวั ติศาสตร์  

แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า ในปัจจุบันงานไม้แกะสลักเก่า

แก่ในหลายแห่งอยู่ในสภาพที่ขาดการดูแลรักษาอย่าง

จริงจัง โดยเฉพาะงานไม้แกะสลักในศาสนาคาร 

หลายแห่งอยู่ ในสภาพชำรุด เมื่อชำรุดตกหล่น  

หรือหลุดร่วงจากตำแหน่งเดิมมักจะถูกทำลายด้วยวิธี

การต่างๆ เช่น ทำฟืน แปรสภาพเป็นของใช้อย่าง

อ่ืน ส่วนงานไม้แกะสลักที่มีขนาดเล็ก เช่น พระไม้ 

ซุ้มพระ มักขาดการรักษาในที่ปลอดภัย ถูกลักขโมย  

จำหน่ายให้นักสะสมของเก่าทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศ สภาพดังกล่าวได้เกิดขึ้นทั้งสองฝั่งโขง

และยงัมปัีญหาด้านข้อกฎหมายต่างๆ ทีไ่ม่สนบัสนนุให้

ค่อยๆ สูญหายไป ซึ่งแตกต่างจากงานไม้แกะสลัก

ของสิง่ก่อสร้างต่างๆ ได้ ดงันัน้ อาจกล่าวได้ว่า งานไม้

ซ้าย : กระต่ายขดูมะพร้าวของไทยในอดตีทีเ่ริม่หายาก
กลาง : กระบวยตกัน�า้ของไทยทีย่งัมกีารใช้งาน
ขวา : อกั (ใช้ร่วมกบัไม้คอนอกัในการทอผ้า) ของไทย
ท่ียงัมีการใช้งาน

ภาพที ่4.24 สิง่ของ เครือ่งใช้ ในวถิชีมุชนทีน่�า
งานศลิปะไม้แกะสลกัมาใช้สร้างความสวยงาม
ที่มา : ศักดิ์ชาย สิกขา, 2552.
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 จากข้อสรุปทั้ ง  3 กรณี จะ เห็น ได้ ว่ า  

งานไม้แกะสลักในแถบลุ่มแม่น้ำโขงที่มีอยู่จำนวนมาก

ในวัด พิพิธภัณฑ์ และร้านขายของเก่า ปัจจุบันไม่มี

การผลิตในวัตถุประสงค์ เดิมแล้ว ด้วยเหตุและ 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ การสืบค้นข้อมูล  

เพื่อบันทึกศึกษา และเปรียบเทียบข้อมูลจึงจำเป็น

ต้องรวบรวบจากวัด พิพิธภัณฑ์ และร้านค้า ชิ้นงาน

ที่พบเหล่านี้ถือเป็นงานที่มีคุณค่า เป็นงานที่สะท้อน

ถึงท้องถิ่นและมีคุณค่าทางประวัตศาสตร์ ดังนั้น 

เพื่อให้ศิลปะในงานไม้แกะสลักคงอยู่ เป็นมรดก 

ทางวัฒนธรรมท่ีมีคุณค่าต่ออนุชนรุ่นหลัง ผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องต่างๆ นับตั้งแต่ เจ้าอาวาส ผู้นำชุมชน 

และประชาชนผู้เป็นเจ้าของควรให้ความสำคัญในงาน

อนุรักษ์น้ี เพราะบ่อยครั้งที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้า

ประเทศมักมุ่งตรงที่จะชมของเก่า ของโบราณที่มี

เฉพาะถิ่นทั้งสิ้น ไม่ได้มีความต้องการที่จะเยี่ยมชมส่ิง

ก่อสร้าง หรือวัตถุสิ่งของที่เกิดขึ้นใหม่

4.2  การวิพากย์งานไม้แกะสลักสองฝั่งโขง
 ไม้แกะสลักสองฝั่งโขง ไทย-ลาว ที่เกิดขึ้นใน

อดีตถือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ คุณค่าที่ 

เกิดขึ้นเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของคนยุคใหม่ใน

หลายสาขาวิชา เช่น 

 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ งานไม้แกะสลัก

สามารถบอกยุคสมัยได้จากลวดลายในการแกะรูปทรง

ที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัย รวมทั้งรูปแบบของการนำ

มาใช้งานท่ีเกิดข้ึนตามเจริญทางด้านวัฒนธรรมความเช่ือ

 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม งานไม้แกะสลักคือ

ส่วนตกแต่งทั้งภายในและภายนอก เป็นกรณีศึกษาที่

ต้องเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน

 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ งานไม้แกะสลัก

ปร ะกอบด้ ว ย พ้ื นผิ ว  ล วดลายรู ปทรง วั สดุ  

กระบวนการผลิต ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ 

และแนวคิดในงานออกแบบ

 สาขาวิชามนุษยวิทยา งานไม้แกะสลักคือ

พัฒนาการทางความคิดของมนุษย์ในแต่ละยุคสมัย 

ที่สะท้อนออกมาเป็นผลงาน มีการสืบต่อ มีการ

ถ่ายทอดความรู้ และมีการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม

 สาขาวิชาศิลปกรรม งานไม้แกะสลักคือ 

ผลงานสร้างสรรค์ทางด้านความงามที่มีจิตวิญญาณ 

บอกเล่าเรื่องราวที่ผสมผสานระหว่างความเชื่อ 

และความงาม

 งานไม้แกะสลักในฝั่งลาว ถือเป็นแม่แบบที่ดี

ในการเรียนรู้การนำไม้มาใช้งานได้อย่างมีคุณค่า  

ไม้หลายชนิดที่ผู้คนชาวลาวนำมาใช้งานส่วนใหญ่แล้ว

มักให้ความสำคัญกับความคงทนแข็งแรง ไม้ที่นำมา

ใช้ในการแกะสลักจึงเป็นไม้เนื้อแข็ง ความยุ่งยากใน

การแกะสลักจึงมีมากกว่า ซึ่งแตกต่างจากในหลาย

ชนชาติที่มีงานไม้แกะสลักโดดเด่นเช่นเดียวกัน  

ถึงแม้ว่า ไม้ยุ่งยากในการอกะสลักเพียงใด ไม่ได้

ทำให้ช่างชาวลาวลดระดับการสร้างสรรค์ความงามลง 

ซึ่งหากพิจารณางานตกแต่งจากไม้ในพุทธสถานต่างๆ 

รวมทั้งงานแกะสลักที่ถูกวางจำหน่ายในที่ต่างๆจะ

เห็นว่า ฝีมือ และความประณีตไม่ได้แพ้ชนชาติใดเลย

และประชาชนผู้เป็นเจ้าของ ควรให้ความส�าคญัในงาน

การแกะสลักจึงมีมากกว่า ซึ่งแตกต่างจากหลาย

ชนชาติที่มีงานไม ้แกะสลักโดดเด ่นเช ่นเดียวกัน

ถึงแม้ว่าไม้จะมีความยุ่งยากในการแกะสลักเพียงใด  

ก็ไม่ได้ท�าให้ช่างชาวลาวลดระดับการสร้างสรรค์ 

ความงามลง ซึ่งหากพิจารณางานตกแต่งจากไม ้

ในพุทธสถานต ่างๆ รวมทั้ งงานแกะสลักที่ถูก 

วางจ�าหน่ายในทีต่่างๆ จะเหน็ว่า ฝีมอื และความประณตี 

ไม่ได้แพ้ชนชาตใิดเลย
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ลายเส้นงานไม้แกะสลัก
ที่แสดงให้เห็นคุณค่าความงามที่แตกต่าง

(บนขวา) ความงามของวัดเซียงทอง แขวงหลวงพระบาง 
ทวย หางหงส์ โหง่ ที่ใช้ไม้แกะสลักในการตกแต่ง 
ที่มา : จารุสิทธิ์ เครือจันทร์, 20 สิงหาคม 2553.
(บนซ้ายและล่างซ้าย) ส่วนต่างๆ ของโฮงฮด ที่งดงาม 
ตามแบบเฉพาะถิ่น 
ที่มา : เสกสันต์ ศรีสันต์, 20 สิงหาคม 2553.

บนขวา : ความงามของวดัเซียงทอง แขวงหลวงพระบาง ทวย 
หางหงส์ โหง่ ทีใ่ช้ไม้แกะสลกัในการตกแต่ง
บนซ้ายและล่างซ้าย : ส่วนต่างๆ ของโฮงฮด ทีง่ดงาม
ตามแบบเฉพาะถิน่

ภาพที ่4.25 ลายเส้นงานไม้แกะสลกั ทีแ่สดงให้เหน็
คณุค่าความงามทีแ่ตกต่าง
(บนขวา) ที่มา : จารุสิทธิ์ เครือจันทร์, 2553.
(บนซ้ายและล่างซ้าย) ที่มา : เสกสันต์ ศรีสันต์, 2553.
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 ส่วนงานไม้แกะสลักในฝ่ังไทย ยังมีให้เห็นใน

แถบภาคเหนือ ส่วนภาคอีสานน้ันยังเหลือสืบต่ออยู่

บ้างในจังหวัดยโสธร ในภาพรวมถือว่า ช่างไม้ 

แกะสลักท่ีเก่งๆ เร่ิมหายากแล้ว ดังน้ันส่ิงท่ีกระทำได้

คือการอนุรักษ์ของเก่าให้คงอยู่ และควรนำข้ึน

ทะเบียนป้องกันการสูญหาย ผลงานไม้แกะสลัก 

ของอีสานในอดีต ถือว่า เป็นผลงานสร้างสรรค์ของ

ชนรุ่นก่อน มีคุณค่าความงามท่ีหาชมได้ยากย่ิง  

มีรูปแบบท่ีแตกต่างตามอย่างเฉพาะถ่ิน 

 การศึกษาเปรียบเทียบไม้แกะสลักสองฝังโขง

ในคร้ังน้ี นอกจากจะเป็นการรวบรวมข้อมูลท้ัง 

สองประเทศท่ีมีแบบอย่างทางวัฒนธรรมใกล้เคียงกัน

แล้ว ยังก่อให้เกิดภาพสะท้อนในการคงอยู่งานศิลปะ

แขนงน้ีด้วย ซ่ึงผู้เขียนเช่ือว่า การคงอยู่หรือการถูก

ทำลายของงานศิลปะแขนงต่างๆ หาใช่ท่ีตัวผลงาน 

แต่อยู่ท่ีการกระทำของมนุษย์ท้ังส้ิน

ลายเส้น ตัวอย่างโฮฮดที่แขวงหลวงพระบาง 
และแขวงจำปาสัก ในฝั่งลาว

(บนซ้าย) ท่ีมา : วิโรฒ ศรีสุโร, 2540ก :110
(บนขวาและล่างซ้าย) ที่มา : ปีดา สะหวัดวง, 1988 : 113

ภาพที ่4.26 ลายเส้น ตัวอย่างโฮฮดที่แขวงหลวงพระบาง
และแขวงจ�าปาสัก ในฝั่งลาว
(บนซ้าย) ที่มา : วิโรฒ ศรีสุโร, 2540ก :110.
(กลางและล่าง) ที่มา : ปีดา สะหวัดวง, 1988 : 113.



บทที่ 5

การสรุปผล อภิปราย 
และข้อเสนอแนะ

5.1 การสรุปผล                 
	 จากการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะงานไม้แกะสลัก

ที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบันของสองประเทศใน

ส่วนท่ีมีพ้ืนท่ีอยู่สองฟากฝ่ังแม่น้ำโขง คือ ประเทศไทย 

และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ 

สปป.ลาว ตามโครงการ การศึกษาเปรียบเทียบ

ศิลปะไม้แกะสลักแถบลุ่มน้ำโขงของไทยและสปป.ลาว 

ในครั้งนี้ ในส่วนของประเทศไทย ประกอบด้วย  

7 จังหวัด คือ เชียงราย เลย หนองคาย นครพนม 

มุกดาหาร และอุบลราชธานี ส่วนในฝั่งสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือ สปป.ลาวประกอบ

ด้วย 5 แขวง คือ นครหลวงเวียงจัน หลวงพระบาง 

ไซยะบุรี สะหวันนะเขด และจำปาสัก การเลือก 

กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา ผู้เขียนพิจารณาจาก

หมู่บ้านชุมชนที่อาศัยอยู่แถบล่มน้ำโขงเป็นหลัก  

โดยอิงข้อมูลทางเอกสารและการสอบถามในพ้ืนท่ีจริง 

เกณฑ์ในการเลือกใช้วิธีพิจารณาจากความเก่าแก่ของ

ชุมชนและลักษณะการสืบทอดวัฒนธรรมที่มีมา

ยาวนาน จากประสบการณ์ในการเก็บข้อมูลที่ผ่านมา

ทำให้ทราบว่าศิลปะจากงานไม้แกะสลักมักปรากฏ

หลักฐานให้เห็นโดยส่วนใหญ่มักอยู่ตามวัด และอาจมี

บ้างตามอาคารท่ีพักอาศัย พิพิธภัณฑ์ ร้านขายของเก่า 

และร้านจำหน่ายของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว  
ประชาธปิไตยประชาชนลาว หรือสปป.ลาว ประกอบ

หมู ่บ ้านชุมชนที่อาศัยอยู ่แถบลุ่มน�้าโขงเป็นหลัก

เกณฑ์ในการเลอืก ใช้วธิพิีจารณาจากความเก่าแก่ของ

ท�าให้ทราบว่า ศิลปะจากงานไม้แกะสลักมักปรากฏ

หลักฐานให้เห็นโดยส่วนใหญ่อยู่ตามวัด และอาจมี
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โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ 3 ประการ 

คือ 1)เพื่อศึกษาและรวบรวมศิลปะไม้แกะสลัก ที่เกิด

จากงานหัตถกรรมไม้ ในแง่ของวัสดุ กระบวนการ

ผลิต ประโยชน์ใช้สอย ความเชื่อถือจากอดีตสู่

ปัจจุบัน 2)เพื่อศึกษาเปรียบเทียบลักษณะงาน

หัตถกรรมจากไม้ในด้านของรูปทรงและลวดลาย 

จากผลงานช่างฝี มือในเขตพื้น ท่ีแถบลุ่มน้ำโขง 

ของไทยกับสปป.ลาว 3)เพื่อนำข้อมูลออกเผยแพร่ 

ในเชิงอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานแกะสลักไม้ 

ในการดำเนินงานมี 2 ช่วง คือ ช่วงท่ี 1 ปีพ.ศ. 2551 

จัดเก็บข้อมูลในเขตพื้นที่ฝั่งประเทศไทย และเขียน 

สรุปข้อมูลแล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2552 ช่วงที่ 2  

ปีพ.ศ. 2553 จัดเก็บข้อมูลในเขตพื้นท่ีฝั่งสปป.ลาว 

และเขียนสรุปข้อมูลแล้วเสร็จในปลายปีเดียวกัน 

ผลการจัดเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณ สรุปได้ว่า ข้อมูล 

ในฝ่ังประเทศไทย ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้มีจำนวน

ทั้งสิ้น 103 แห่งจาก 7 จังหวัดในแถบลุ่มน้ำโขง 

ข้อมลูในฝัง่สปป.ลาว ทีส่ามารถจัดเก็บขอ้มูลไดมี้จำนวน 

ทั้งสิ้น 38 แห่งจาก 5 แขวงในแถบลุ่มน้ำโขง ทั้งนี ้

หากพิจารณาตามจำนวนจะพบว่า มีความแตกต่าง

ในเชิงปริมาณ ที่เป็นเช่นนั้นสืบเนื่องมาจากจำนวน

ประชากรของแต่ละเขตพื้นที่ศึกษามีจำนวนแตกต่าง

กันมาก เช่นจำนวนประชากรของไทยมีจำนวนใน

ช่วง 60-70 ล้านคน ส่วนในสปป.ลาว มีจำนวน 

ในช่วง 6-7 ล้านคน การตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยใน

ฝ่ังไทยเป็นไปอย่างหนาแน่น ส่วนในฝั่งสปป.ลาว 

บ้านเรือนต้ังอยู่อย่างกระจายและมีช่วงห่างมาก  

และหากพิจารณาทางด้านศาสนา จะพบว่า ศาสนาพุทธ

จะมีความเจริญรุ่งเรืองมากเฉพาะในเขตตัวเมือง  

แต่เมื่อสำรวจในพื้นที่ห่างไกลจะพบวัดน้อยมาก  

และบางส่วนยังมีการนับถือผีในแบบดั้งเดิมที่สืบต่อ

กันมา ปัจจัย เหล่ านี้ ส่งผลให้แหล่งข้อมูล ใน

สปป.ลาว มีปริมาณที่น้อยกว่ามาก แต่หากพิจารณา

ทางด้านคุณค่าแล้ว สามารถนำข้อมูลศึกษาเปรียบเทียบ

ด้วยเหตุที่ สถานที่ เกือบทุกแห่งที่ สำรวจพบใน

สปป.ลาว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัด ล้วนแล้วแต่มีอายุ 

ที่ยาวนาน อาจกล่าวได้ว่าหลายแห่งมีอายุมากกว่า

ในฝั่งประเทศไทย ดังน้ันข้อมูลที่พบในครั้งนี้ ถือว่า

เป็นข้อมูลที่ สามารถเทียบเคียงกันได้ทั้ ง ในแง่ 

ความเป็นมา และการเป็นกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ที่มี

ความแตกต่างกัน

	 สำหรับการสรุปผลการดำเนินงานในครั้งนี้ 

ผู้เขียนขอสรุปตามวัตถุประสงค์ที่ตังไว้ 3 ประการ 

ดังนี้

	 ศึ ก ษ า แล ะ ร วบร วมศิ ล ป ะ ไ ม้ แ ก ะ สลั ก  

ที่ เ กิ ด จ ากงานหั ตถกรรม ไม้  ใ นแง่ ข อ ง วั สดุ  

กระบวนการผลิต ประโยชน์ใช้สอย ความเชื่อถือจาก

อดีตสู่ปัจจุบัน พบว่า ด้านวัสดุในการแกะสลัก  

ไม้ที่นำมาใช้ในงานแกะสลักในฝ่ังไทยและฝ่ังลาว 

ช่างผู้สร้างสรรค์ผลงานไม้แกะสลักมีข้อพิจาณาใน

การคัดเลือกไม้ที่ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสาเหตุจากมี

สภาพทางธรรมชาติไม่แตกต่างกันมาก รูปแบบ

สิ่ งของเครื่องใช้ ในวิถีชีวิตไม่แตกต่างกัน ซึ่ งมี 

ข้อสรุปเกี่ยวกับเกณฑ์พิจารณาในการคัดเลือกไม้  

4 ประการ คือ คุณภาพของไม้ที่ เหมาะสมกับ

ลักษณะการใช้งาน ความเชื่อที่เกี่ยวเนื่อง ประโยชน์

ใช้สอย และความยากง่ายในการผลิตและการหา 

สำหรับด้านกระบวนการผลิตไม้แกะสลักสองฝั่งโขง 

คอื 1) เพือ่ศกึษาและรวบรวมศลิปะไม้แกะสลกั ทีเ่กดิ

จากงานหัตถกรรมไม้ ในแง่ของวัสดุ กระบวนการ

ผลิต ประโยชน ์ใช ้สอย ความเชื่อถือจากอดีต

สู ่ปัจจุบัน 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบลักษณะงาน

หัตถกรรมจากไม้ในด้านของรูปทรงและลวดลาย 

จากผลงานช ่างฝ ีมือในเขตพื้นที่แถบลุ ่มน�้าโขง

ของไทยกับสปป.ลาว 3) เพื่อน�าข้อมูลออกเผยแพร่

กันมาก เช่น จ�านวนประชากรของไทยมีจ�านวนใน

ผู้เขียนขอสรุปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 3 ประการ

ใช้สอย และความยากง่ายในการผลิตและการหาไม้

 การศึกษาและรวบรวมศิลปะไม ้แกะสลัก
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โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ 3 ประการ 

คือ 1)เพ่ือศึกษาและรวบรวมศิลปะไม้แกะสลัก ที่เกิด

จากงานหัตถกรรมไม้ ในแง่ของวัสดุ กระบวนการ

ผลิต ประโยชน์ใช้สอย ความเชื่อถือจากอดีตสู่

ปัจจุ บัน 2)เ พ่ือศึกษาเปรียบเทียบลักษณะงาน

หัตถกรรมจากไม้ในด้านของรูปทรงและลวดลาย 

จากผลงานช่างฝีมือในเขตพื้นที่ แถบลุ่มน้ำโขง 

ของไทยกับสปป.ลาว 3)เพื่อนำข้อมูลออกเผยแพร่ 

ในเชิงอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานแกะสลักไม้ 

ในการดำเนินงานมี 2 ช่วง คือ ช่วงท่ี 1 ปีพ.ศ. 2551 

จัดเก็บข้อมูลในเขตพื้นที่ฝั่งประเทศไทย และเขียน 

สรุปข้อมูลแล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2552 ช่วงที่ 2  

ปีพ.ศ. 2553 จัดเก็บข้อมูลในเขตพื้นที่ฝั่งสปป.ลาว 

และเขียนสรุปข้อมูลแล้วเสร็จในปลายปีเดียวกัน 

ผลการจัดเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณ สรุปได้ว่า ข้อมูล 

ในฝ่ังประเทศไทย ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้มีจำนวน

ทั้งสิ้น 103 แห่งจาก 7 จังหวัดในแถบลุ่มน้ำโขง 

ขอ้มลูในฝัง่สปป.ลาว ทีส่ามารถจดัเกบ็ขอ้มลูไดม้จีำนวน 

ทั้งสิ้น 38 แห่งจาก 5 แขวงในแถบลุ่มน้ำโขง ทั้งนี ้

หากพิจารณาตามจำนวนจะพบว่า มีความแตกต่าง

ในเชิงปริมาณ ที่เป็นเช่นนั้นสืบเนื่องมาจากจำนวน

ประชากรของแต่ละเขตพื้นที่ศึกษามีจำนวนแตกต่าง

กันมาก เช่นจำนวนประชากรของไทยมีจำนวนใน

ช่วง 60-70 ล้านคน ส่วนในสปป.ลาว มีจำนวน 

ในช่วง 6-7 ล้านคน การตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยใน

ฝั่งไทยเป็นไปอย่างหนาแน่น ส่วนในฝั่งสปป.ลาว 

บ้านเรือนตั้งอยู่อย่างกระจายและมีช่วงห่างมาก  

และหากพิจารณาทางด้านศาสนา จะพบว่า ศาสนาพุทธ

จะมีความเจริญรุ่งเรืองมากเฉพาะในเขตตัวเมือง  

แต่เมื่อสำรวจในพื้นที่ห่างไกลจะพบวัดน้อยมาก  

และบางส่วนยังมีการนับถือผีในแบบด้ังเดิมท่ีสืบต่อ

กันมา ปัจจัย เหล่ านี้ ส่งผลให้แหล่งข้อ มูลใน

สปป.ลาว มีปริมาณที่น้อยกว่ามาก แต่หากพิจารณา

ทางด้านคุณค่าแล้ว สามารถนำข้อมูลศึกษาเปรียบเทียบ

ด้วยเหตุที่ สถานที่ เกือบทุกแห่ง ท่ีสำรวจพบใน

สปป.ลาว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัด ล้วนแล้วแต่มีอายุ 

ที่ยาวนาน อาจกล่าวได้ว่าหลายแห่งมีอายุมากกว่า

ในฝั่งประเทศไทย ดังนั้นข้อมูลที่พบในครั้งนี้ ถือว่า

เป็นข้อ มูล ท่ีสามารถเทียบเคียงกันได้ทั้ ง ในแง่ 

ความเป็นมา และการเป็นกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ที่มี

ความแตกต่างกัน

	 สำหรับการสรุปผลการดำเนินงานในคร้ังนี้ 

ผู้เขียนขอสรุปตามวัตถุประสงค์ที่ตังไว้ 3 ประการ 

ดังนี้

	 ศึ ก ษ า แล ะ ร วบร วมศิ ล ป ะ ไ ม้ แ ก ะ สลั ก  

ที่ เ กิ ด จ ากงานหั ตถกรรม ไม้  ใ นแง่ ข อ ง วั สดุ  

กระบวนการผลิต ประโยชน์ใช้สอย ความเชื่อถือจาก

อดีตสู่ปัจจุบัน พบว่า ด้านวัสดุในการแกะสลัก  

ไม้ท่ีนำมาใช้ในงานแกะสลักในฝั่งไทยและฝั่งลาว 

ช่างผู้สร้างสรรค์ผลงานไม้แกะสลักมีข้อพิจาณาใน

การคัดเลือกไม้ที่ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสาเหตุจากมี

สภาพทางธรรมชาติไม่แตกต่างกันมาก รูปแบบ

สิ่ งของเครื่องใช้ ในวิถีชีวิตไม่แตกต่างกัน ซึ่ งมี 

ข้อสรุปเกี่ยวกับเกณฑ์พิจารณาในการคัดเลือกไม้  

4 ประการ คือ คุณภาพของไม้ที่ เหมาะสมกับ

ลักษณะการใช้งาน ความเชื่อที่เกี่ยวเนื่อง ประโยชน์

ใช้สอย และความยากง่ายในการผลิตและการหา 

สำหรับด้านกระบวนการผลิตไม้แกะสลักสองฝั่งโขง 
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พบว่า ในฝ่ังประเทศไทยในเขตพื้นที่ที่ศึกษาไม่พบ

ช่างไม้แกะสลักที่ผลิตเป็นอาชีพ หรือได้รับการสืบต่อ

งานฝี มือ ด้านนี้ ผู้ เขี ยนจึ ง ได้ศึกษาข้อมูลและ

สัมภาษณ์จากช่างผู้ผลิตงานไม้แกะสลักในแขวงหลวง

พระบาง ซึ่งสามารถสรุปเป็นขั้นตอนในการทำงาน

ได้ 4 ขั้นตอน คือ 1)การร่างแบบและออกแบบ         

2)การเตรียมวัสดุและเครื่องมือ 3)การแกะสลัก   

4)การตกแต่งชิ้นงาน ส่วนเคร่ืองมือที่ใช้ในงานแกะ

สลักไม้ จากการศึกษากระบวนการในการผลิตงาน

ไม้แกะสลักข้างต้น อาจจำแนกเครื่องมือใช้ในงาน

แกะสลักไม้ออกเป็น 3 ส่วน คือ เครื่องมือที่ติดตั้ง

ใช้งานในสถานที่ เครื่องมือที่ ใช้ช่วยงานแกะสลัก  

และเครื่องมือช่างแกะสลัก

	 การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะงานหัตถกรรม

จากไม้ในด้านของรูปทรงและลวดลาย จากผลงานช่างฝีมือ

ในเขตพื้นท่ีแถบลุ่มน้ำโขงของไทย กับสปป.ลาว  

พบว่างานศิลปะของงานไม้แกะสลักสองฝั่งโขง  

ในเขตพื้นที่ชายแดนประเทศไทยและสปป.ลาว  

มีความเหมือน ความแตกต่าง และความสัมพันธ์ 

ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ในหลายประการ คือ

	 การศึกษาในฝ่ังประเทศไทย พบว่า ในเขตพ้ืนท่ี

ฝั่งประเทศไทยที่มีจังหวัดติดแม่น้ำโขง 7 จังหวัด 

คื อ  เ ชี ย ง ร าย  เ ล ย  หนองคาย  นครพนม  

มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธาน ีพบแหล่ง

ที่มีการใช้งานไม้แกะสลักในพุทธสถานมากที่สุด  

คือ จังหวัดอุบลราชธานี รองลงมามีระดับที่ 

ใกล้ เคียงกัน คือ เลย หนองคาย นครพนม 

มุกดาหาร และที่พบในระดับน้อย คือ เชียงราย 

และอำนาจเจริญ ซึ่งพบว่าศิลปะงานไม้แกะสลัก 

ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลเชิงช่างจากอาณาจักรล้านช้าง  

และได้ รับอิทธิพลเชิงช่างจากศิลปรัตนโกสินทร์ 

ในช่วงหลัง ในอดีตมีการถ่ายทอดงานฝีมือผ่าน 

ความเชื่อ ความศรัทธาในพุทธศาสนาออกมาเป็น

งานศิลปะในรูปแบบต่างๆ เช่น งานตกแต่งเคร่ืองบน

ของศาสนาคาร คันทวย ธรรมาสน์ พระไม้ และอ่ืนๆ 

ซ่ึงแตกต่างจากงานในพุทธสถานของเชียงรายท่ีส่วนใหญ่

เป็นงานปูนปั้น และงานโลหะ มีพระพุทธรูปสัมฤทธิ์

จำนวนมาก โดยรูปแบบงานส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพล

จากล้านนาและบางส่วนจากยุคสมัย สำหรับการ

สืบทอดฝีมือช่างแกะสลัก พบว่า งานช่างแกะสลัก 

ในแถบลุ่มแม่น้ำโขงในปัจจุบันขาดการสืบทอด   

ช่างท่ีพบในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นการเรียนรู้งานแกะสลัก

จากช่างในภาคเหนือ และมีเพียงจำนวนน้อยที่ยังคง

ผลิตเป็นงานฝีมือชาวบ้าน ซึ่งไม่สามารถผลิตใน 

เชิงธุรกิจได้ ส่วนการศึกษาในฝ่ังสปป.ลาว ในเขตพ้ืนท่ี

ฝั่งสปป.ลาว ที่อยู่ติดแม่น้ำโขงซึ่งมีอยู่หลายแขวง  

ผู้เขียนได้เลือกสำรวจใน 5 แขวง คือ นครหลวงเวียงจัน 

แขวงหลวงพระบาง แขวงไซยะบุรี สะหวันนะเขด 

และจำปาสัก พบว่าไม้แกะสลักในสปป.ลาว ถือเป็น

งานต้นแบบล้านช้าง ที่มีลักษณะเดียวกับงานไม้แกะ

สลักในอีสานยุคต้น ซึ่งพบว่า มีข้อสังเกตในความ

เหมือนที่พอเทียบเคียงได้ในหลายประเด็น เช่น  

ลักษณะของการใช้โฮงฮด ลักษณะของพญานาค  

ลักษณะของคันทวย และลักษณะการใช้ลวดลาย 

ต่างๆ เช่น ทวย งานพุทธศิลป์ที่ใช้ในงานตกแต่ง 

ศาสนาคารสองฝ่ังโขง ไทย-ลาว พบว่า ทวยในฝ่ังลาว 

ส่วนใหญ่เป็น ทวยนาค รองลงมา ทวยแขนนาง  

ทวยเทพพนม ทวยหูช้าง ส่วนที่พบจำนวนน้อย  

ได้ 4 ขัน้ตอน คอื 1) การร่างแบบและออกแบบ 2) 

การเตรียมวัสดุและเครื่องมือ 3) การแกะสลัก และ 

4) การตกแต่งชิ้นงาน ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในงานแกะ

สลกัไม้ จากการศกึษากระบวนการในการผลติงานไม้ 

แกะสลักข้างต้น อาจจ�าแนกเครื่องมือใช้ในงาน 

แกะสลักไม้ออกเป็น 3 ส่วน คือ เครื่องมือที่ติดตั้ง

ใช้งานในสถานที่ เครื่องมือที่ใช้ช่วยงานแกะสลัก

พบว่า งานศิลปะของงานไม้แกะสลักสองฝั ่งโขง

ซึ่งแตกต่างจากงานในพุทธสถานของเชียงราย  

ที่ส่วนใหญ่เป็นงานปูนปั้น และงานโลหะ มีพระพุทธ

รปูสมัฤทธิจ์�านวนมาก โดยรปูแบบงานส่วนใหญ่ได้รบั

อิทธพิลจากล้านนาและบางส่วนจากยุคสมยัขอม ส�าหรบั

การสบืทอดฝีมอืช่างแกะสลกั พบว่า งานช่างแกะสลัก

ในแถบลุ ่มแม ่น�้ าโขง ป ัจจุบันขาดการสืบทอด

ที่อยู่ติดแม่น�้าโขงซึ่งมีอยู่หลายแขวง ผู้เขียนได้เลือก 

ส�ารวจใน 5 แขวง คือ นครหลวงเวียงจัน แขวง

หลวงพระบาง แขวงไซยะบรุ ีแขวงสะหวนันะเขด และ

แขวงจ�าปาสกั พบว่า ไม้แกะสลกัในสปป.ลาว ถอืเป็น

และอ�านาจเจริญ นอกจากนั้นยังพบว ่า ศิลปะ
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คือ ทวยแผง สำหรับทวยนาคท่ีพบส่วนใหญ่เป็น 

ทวยแบบนาคหางปล่อย ซึ่งไม่พบทวยแบบนาคหาง

พัน ส่วนทวยในฝั่งไทย ส่วนใหญ่เป็นทวยนาคแบบ

นาคหางปล่อย รองลงมา คือ ทวยแผง ทวยแขนนาง 

ทวยเทพพนม ส่ วนทวยหูช้ าง พบไม่มากนัก  

เป็นข้อสรุปได้ว่า ทวยท่ีมีการใช้มากของสองฝั่งโขง 

คือ ทวยนาคแบบนาคหางปล่อย ซึ่งมีรูปแบบที่ใกล้

เคียงกัน ส่วนงานพุทธศิลป์อีกชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจ คือ

โฮงฮด ในฝั่ ง ไทย พบว่า การใช้ โฮงฮดมี ใน 

หลายพื้นท่ี โดยเฉพาะวัดที่มีอายุเก่าแก่ กระจายอยู่

ท่ัวไปไม่เฉพาะในแถบลุ่มน้ำโขงแต่มีท่ัวไปในภาคอีสาน 

ส่วนในภูมิภาคอ่ืนของไทยไม่มีการใช้ 

	 สำหรับโฮงฮดในฝ่ังลาว พบว่า การใช้โฮงฮด

ในสปป.ลาว มีการใช้ในแทบทุกพื้นที่ที่มีวัด ลักษณะ

ของโฮงฮดในสปป.ลาว มีลักษณะเป็นรูปคล้ายเรือ

จ ำ ลอ ง ขน าด เ ล็ ก ย า ว เ หมื อ นที่ ใ ช้ ใ น ฝั่ ง ไ ท ย 

เมื่อพิจารณาในภาพรวมของโฮงฮดสองฝั่งโขง  

พบว่า ช่างในแต่ละพื้นที่ได้มีการสร้างสรรค์ผลงาน 

ที่สวยงามให้กับโฮงฮดและมีความหลากหลาย ทั้งนี้

เป็นไปตามอิทธิพลที่ได้รับในแต่ละช่วงหรือแต่ละ 

ยุคสมัย เช่น ความเปลี่ยนแปลงทางด้านรูปทรงที่

เกิดข้ึนในฝ่ังไทย หากพิจาณาจะเห็นว่า มีทั้งแบบ 

ยุคแรกด้ังเดิมที่ถอดแบบจากรูปแบบของอาณาจักร

ล้ านช้ า ง ยุ คสอง เป็นยุ คที่ ไ ด้ รั บอิ ทธิ พลจาก 

ยุครัตนโกสินทร์ และยุคปัจจุบันเป็นยุคที่มีการ

สร้างสรรค์งานโดยอิสระมีการใช้ศิลปกรรมไทย 

มากขึ้น ส่วนในฝ่ังลาว มีการปรับเปลี่ยนไปตาม 

ยุคสมัยเช่นเดียวกัน บางแห่งมีการผสมผสานกับ

มังกรในความเช่ือของช่างญวน แต่อย่างไรก็ตามโฮงฮด 

ของทั้งสองฟากฝั่งยังคงไว้ซึ่งรูปแบบการใช้งานที่ไม่

แตกต่างกัน

	 การเผยแพร่ข้อมูลในเชิงอนุรักษ์ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นด้านงานแกะสลักไม้ ผู้เขียนได้สรุปข้อมูลใน

การศึกษาในครั้งนี้ เป็นรูปเล่มหนังสือ ซึ่งจะมี 

การเผยแพร่สู่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือผู้ท่ีสนใจต่อไป

5.2 การอภิปรายผล
	 เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษา

ข้อมูลระหว่าง 2 ประเทศ ซึ่งมีวัฒนธรรมทางภาษา

ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนใกล้เคียงกันมาก ดังนั้น

ในการบันทึกข้อมูลโดยใช้ภาษาเขียนของสปป.ลาว  

ผู้ เขียนจึงขอยึดรากศัพท์ เดิมของภาษาลาวที่มี 

การเขียนบันทึกไว้ในแหล่งข้อมูลต่างๆ และบางส่วน 

ที่ไม่มีการบันทึกเป็นภาษาเขียนก็ขอใช้การบัดทึกตาม

สำเนียงของภาษาพูด ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเกิดประโยชน์

ต่อการศึกษาในพื้นที่จริงของผู้ที่เรียนรู้จากเอกสารนี้  

อีกทั้งเป็นการให้เกียรติรากศัพท์ของเจ้าของภาษา 

เช่น เวียงจัน เขียนเป็น เวียงจัน สุวรรณเขต  

เ ขี ยน เ ป็น สะหวันนะ เขด วั ดจั นทร์ทะสา โร  

เขียนเป็น จันทน์ทะสาโร วัดโพนไชยชนะสงคราม  

เขียนเป็น วัดโพนไซซะนะสงคาม เป็นต้น และเมื่อ

พิจารณาด้านตัวอักษรบางตัวไม่มีในลาวและไม่ได้ใช้

ในการออกเสียง เช่น ช ช้าง ในภาษาลาวใช้เพียง

ตัวเดียว คือ ซ ซ้าง แทน ช ช้าง และ ซ โซ่ 

เป็นต้น บางครั้งในการอ่านจากเอกสารฉบับนี้  

ทวยนาคแบบนาคหางปล่อย ซึง่ไม่พบทวยนาคแบบนาคหาง

หลายพืน้ที ่กระจายอยูท่ัว่ไปไม่เฉพาะในแถบลุม่น�า้โขง 

แต่มีท่ัวไปในภาคอีสาน โดยเฉพาะวัดที่มีอายุเก่าแก่

ที่ไม่มีการบันทึกเป็นภาษาเขียนก็ขอใช้การบันทึกตาม

ส�าเนียงของภาษาพูด ซึ่งเชื่อว่า น่าจะเกิดประโยชน์

เขียนเป็น จันทะสาโร วัดโพนไชยชนะสงคราม

เช่น เวียงจันทน์ เขียนเป็น เวียงจัน สุวรรณเขต
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คือ ทวยแผง สำหรับทวยนาคที่พบส่วนใหญ่เป็น 

ทวยแบบนาคหางปล่อย ซึ่งไม่พบทวยแบบนาคหาง

พัน ส่วนทวยในฝั่งไทย ส่วนใหญ่เป็นทวยนาคแบบ

นาคหางปล่อย รองลงมา คือ ทวยแผง ทวยแขนนาง 

ทวยเทพพนม ส่ วนทวยหูช้ าง พบไม่มากนัก  

เป็นข้อสรุปได้ว่า ทวยที่มีการใช้มากของสองฝั่งโขง 

คือ ทวยนาคแบบนาคหางปล่อย ซึ่งมีรูปแบบที่ใกล้

เคียงกัน ส่วนงานพุทธศิลป์อีกชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจ คือ

โฮงฮด ในฝั่ ง ไทย พบว่ า การใช้ โฮงฮดมี ใน 

หลายพื้นที่ โดยเฉพาะวัดที่มีอายุเก่าแก่ กระจายอยู่

ท่ัวไปไม่เฉพาะในแถบลุ่มน้ำโขงแต่มีท่ัวไปในภาคอีสาน 

ส่วนในภูมิภาคอ่ืนของไทยไม่มีการใช้ 

	 สำหรับโฮงฮดในฝ่ังลาว พบว่า การใช้โฮงฮด

ในสปป.ลาว มีการใช้ในแทบทุกพ้ืนที่ที่มีวัด ลักษณะ

ของโฮงฮดในสปป.ลาว มีลักษณะเป็นรูปคล้ายเรือ

จ ำ ลอ ง ขน าด เ ล็ ก ย า ว เ ห มื อน ท่ี ใ ช้ ใ น ฝั่ ง ไ ท ย 

เ ม่ือพิจารณาในภาพรวมของโฮงฮดสองฝั่งโขง  

พบว่า ช่างในแต่ละพื้นที่ได้มีการสร้างสรรค์ผลงาน 

ที่สวยงามให้กับโฮงฮดและมีความหลากหลาย ทั้งนี้

เป็นไปตามอิทธิพลที่ได้รับในแต่ละช่วงหรือแต่ละ 

ยุคสมัย เช่น ความเปล่ียนแปลงทางด้านรูปทรงที่

เกิดขึ้นในฝั่งไทย หากพิจาณาจะเห็นว่า มีทั้งแบบ 

ยุคแรกดั้งเดิมที่ถอดแบบจากรูปแบบของอาณาจักร

ล้ านช้ า ง ยุ คสอง เ ป็น ยุค ท่ี ได้ รั บ อิท ธิพลจาก 

ยุครัตนโกสินทร์ และยุคปัจจุบันเป็นยุคที่มีการ

สร้างสรรค์งานโดยอิสระมีการใช้ศิลปกรรมไทย 

มากข้ึน ส่วนในฝ่ังลาว มีการปรับเปล่ียนไปตาม 

ยุคสมัยเช่นเดียวกัน บางแห่งมีการผสมผสานกับ

มังกรในความเช่ือของช่างญวน แต่อย่างไรก็ตามโฮงฮด 

ของทั้งสองฟากฝั่งยังคงไว้ซึ่งรูปแบบการใช้งานที่ไม่

แตกต่างกัน

	 การเผยแพร่ข้อมูลในเชิงอนุรักษ์ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นด้านงานแกะสลักไม้ ผู้เขียนได้สรุปข้อมูลใน

การศึกษาในครั้งนี้ เป็นรูปเล่มหนังสือ ซึ่งจะมี 

การเผยแพร่สู่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือผู้ท่ีสนใจต่อไป

5.2 การอภิปรายผล
	 เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษา

ข้อมูลระหว่าง 2 ประเทศ ซึ่งมีวัฒนธรรมทางภาษา

ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนใกล้เคียงกันมาก ดังนั้น

ในการบันทึกข้อมูลโดยใช้ภาษาเขียนของสปป.ลาว  

ผู้ เขียนจึงขอยึดรากศัพท์ เดิมของภาษาลาวที่มี 

การเขียนบันทึกไว้ในแหล่งข้อมูลต่างๆ และบางส่วน 

ที่ไม่มีการบันทึกเป็นภาษาเขียนก็ขอใช้การบัดทึกตาม

สำเนียงของภาษาพูด ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเกิดประโยชน์

ต่อการศึกษาในพื้นท่ีจริงของผู้ท่ีเรียนรู้จากเอกสารนี้  

อีกทั้งเป็นการให้เกียรติรากศัพท์ของเจ้าของภาษา 

เช่น เวียงจัน เขียนเป็น เวียงจัน สุวรรณเขต  

เ ขี ยน เป็น สะห วันนะ เขด วั ดจั นท ร์ทะสา โร  

เขียนเป็น จันทน์ทะสาโร วัดโพนไชยชนะสงคราม  

เขียนเป็น วัดโพนไซซะนะสงคาม เป็นต้น และเมื่อ

พิจารณาด้านตัวอักษรบางตัวไม่มีในลาวและไม่ได้ใช้

ในการออกเสียง เช่น ช ช้าง ในภาษาลาวใช้เพียง

ตัวเดียว คือ ซ ซ้าง แทน ช ช้าง และ ซ โซ่ 

เป็นต้น บางครั้งในการอ่านจากเอกสารฉบับนี้  
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อาจเป็นข้อขัดข้องในการใช้ภาษาไทย แต่ผู้เขียนเชื่อ

ว่าการรักษารากศัพท์ของเจ้าของภาษาเป็นส่ิงสำคัญ 

และน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม

ในพื้นที่จริง

	 สำหรับผลการศึกษาเปรียบเทียบไม้แกะสลัก

สองฝ่ังโขง ไทย-ลาวในคร้ังน้ี เป็นส่ิงยืนยันให้เห็นว่า 

วัฒนธรรมของผู้คนท่ีอาศัยอยู่สองฝั่งโขง ในสมัย

โบราณมีความเชื่อ มีศาสนา ประเพณี วิถีชีวิตที่ไม่

แตกต่างกัน มีรากเหง้าทางวัฒนธรรมมาจากแหล่ง

เดียวกัน ในปัจจุบันส่ิงต่างๆเหล่านี้ยังคงถือสืบต่อ 

เช่นเดียวกัน เช่น การสรงน้ำพระในช่วงสงกรานต์ 

ยังคงนิยมใช้รางสรง หรือโฮงฮดเช่นเดียวกัน  

ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผู้คนแถบอื่น 

ไม่นิยมใช้กัน แม้ว่าในรายละเอียดโฮงฮดอาจมี 

รูปร่างท่ีแตกต่างไปบ้าง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอิทธิพล

ท่ีได้รับจากการเมืองการปกครองในแต่ละยุคที่ 

แตกต่างกัน  

	 หากมองถึงอนาคตไม้แกะสลักสองฝั่งโขง 

อาจมองไม้แกะสลักใน 2 มิติ คือ งานไม้แกะสลัก

ในเชิงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึงไม้แกะสลักที่เป็น

งานศิลปะพื้นบ้าน หรือเป็นสมบัติของท้องถิ่น คนใน

ท้องถิ่นหรือผู้นำชุมชนควรให้ความสำคัญในเชิง

อนุรักษ์ ไม่ควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ภาครัฐฝ่ายเดียว 

เพราะถือว่า ชุมชนคือ ผู้ที่มีความใกล้ชิดมากที่สุด 

ละเป็นเจ้าของโดยตรง ส่วนในมิติท่ีสอง งานไม้แกะ

สลักในเชิงพาณิชย์ ในฝั่งไทยถือว่ามีงานไม้แกะสลัก

น้อยมาก ควรได้รับการฟื้นฟู เพราะงานไม้แกะสลัก

ถือเป็นงานศิลปะพื้นบ้านแขนงหนึ่งที่มีการสืบต่อกัน

มาอย่างยาวนาน ไม่ควรปล่อยให้มีการสูญหาย  

การสืบต่อภูมิปัญญาด้านนี้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้อง

ตัดไม้ทำลายป่าหรือทำลายธรรมชาติ การใช้รากไม้ 

ต่อไม้ ไม้เศษ หรือไม้เศรษฐกิจต่างๆ ที่ โตง่าย  

ปลูกทดแทนได ้ย่อมสามารถกระทำได้เช่นเดียวกัน

	 ส่วนในฝั่งลาว ถือว่ามีแหล่งวัตถุดิบมากกว่า

ฝั่งไทยมาก การใช้งานยังสามารถกระทำได้อีกนาน 

การเรียนรู้การใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า คุ้มประโยชน์จะ

ช่วยให้งานแขนงนี้มีอายุยืนยาวมากขึ้น 

5.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

 ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน

	 ในการศึกษาข้อมูลในครั้งนี้ สามารถสรุป

ปัญหาในการดำเนินงานได้ 3 ประการ ดังนี้

 1) ข้อจำกัดด้านเวลา ด้วยในการดำเนินงาน

ในครั้ งนี้ เป็นการศึกษาข้อมูลระหว่างประเทศ 

สำหรับในฝ่ังประเทศไทย ผู้เขียนใช้เวลาในการจัด

เก็บข้อมูลทั้งสิ้น 1 ปีเศษ โดยอาศัยการค้นหา

ข้อมูลในหลายวิธีการ ส่วนในฝั่งสปป.ลาว ผู้เขียนใช้

เวลาในการจัดเก็บข้อมูลประมาณ 1 ปี ซึ่งต้องเป็น

ไปตามเงื่อนไขของโครงการ หากพิจารณาเนื้องาน

ในภาพรวมแล้วจะเห็นว่า แหล่งศึกษาข้อมูลมีมากแต่

เวลาที่ใช้ค่อนข้างจำกัดมาก ซึ่งในการดำเนินการ

ต้องมีการเผื่อเวลาสำหรับการค้นคว้าและวิเคราะห์

ข้อมูลด้วย ดังนั้น ในทางปฏิบัติจึงถือว่ามีข้อจำกัด

ด้านเวลามาก การจัดเก็บข้อมูลต้องเดินทางตาม

ข้อมูลที่หาไว้ล่วงหน้าเท่านั้น บางครั้งอาจส่งผลต่อ

โอกาสที่จะพบแหล่งข้อมูลใหม่

อาจเป็นข้อขดัข้องในการใช้ภาษาไทย แต่ผู้เขยีนเชือ่ว่า 

การรักษารากศัพท์ของเจ้าของภาษาเป็นสิ่งส�าคัญ

เดียวกัน ในปัจจุบันสิ่งต่างๆ เหล่านี้ยังคงยึดถือสืบต่อ

ซึ่งถือว่า เป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผู ้คนแถบอื่น

ในเชิงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึง ไม้แกะสลักที่เป็น

 ส่วนในฝั่งลาว ถือว่า มีแหล่งวัตถุดิบมากกว่า

ข้อมูลด้วย ดังนั้น ในทางปฏิบัติจึงถือว่า มีข้อจ�ากัด
และเป็นเจ้าของโดยตรง ส่วนในมิติที่สอง งานไม้แกะ

สลักในเชิงพาณิชย์ ในฝั่งไทยถือว่า มีงานไม้แกะสลัก
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 2) ปัญหาเกี่ยวกับฤดูกาล พบว่า ฤดูที่ไม่

เหมาะกับการจัดเก็บข้อมูลเลยคือฤดูฝน ซึ่งในช่วง 

ปี พ.ศ. 2553 ฝนเริ่มตกมากในช่วงเดือนกรกฎาคม  

สิงหาคม กันยายน ซึ่งถือว่ายังอยู่ในช่วงท่ียังต้อง

เก็บข้อมูลอยู่ ฤดูฝนจะส่งผลต่อการจัดเก็บข้อมูลใน 

2 ประการ คือ (1)การถ่ายภาพที่ต้องอาศัยแสง

สว่างจากธรรมชาติ ด้วยท้องฟ้าที่มืดครึ้มตลอด  

การระมัดระวังกล้องกับน้ำฝน (2)เส้นทางในการเดินทาง 

เช่น การเดินทางในหลายพ้ืนที่แถบแขวงไซยะบุรี 

สปป.ลาว ซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางที่มีอันตรายมาก 

ถนนเป็นโคลนตม รื่นไหลมาก และต้องมีการขึ้นลง

ภูเขาตลอด รวมทั้งแขวงสะหวันนะเขด แม้ว่าจะไม่มี

ภู เขาในเส้นทางการเดินทาง แต่ถนนมีหลุมบ่อ  

น้ำขัง และรื่นไหลตลอดเส้นทางเช่นเดียวกัน ดังนั้น 

ด้วยข้อจำกัดด้านเวลาท่ีระบุไว้ในโครงการทำให้ไม่

สามารถหลีกเลี่ยงฤดูกาลต่างๆนี้ได้

 3) แหล่งข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลทั้งสองฝั่ง 

พบว่า  หาเอกสารที่เกี่ยวเนื่องค่อนข้างยากมาก 

จากการดำเนินงานที่ผ่านมาส่วนใหญ่จึงมักได้รับ

ข้อมูลเฉพาะในภาพรวม โดยระบุพ้ืนที่ในระดับกว้าง 

ส่วนตำแหน่งท่ีต้ังจริงต้องสอบถามข้อมูลในพื้นที่  

ดังนั้น การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่จึงมักเกิดจาก 

การลงพื้นที่และสอบถามเพิ่มเติมจากคนในท้องถิ่น  

ซึ่งบางครั้งก็มีความคลาดเคลื่อนบ้างและอาจต้อง 

ผิดหวังบ้างเมื่อเดินทางไปตามคำบอกเล่าแล้วไม่ได้

รับข้อมูลตามที่คาดหวัง

 ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน

	 เพื่อให้การดำเนินงานในลักษณะเดียวกัน

ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะใน

การดำเนินงานครั้งต่อไป  3 ประการ ดังนี้

 1) ควรแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ระยะ 

คือ ระยะที่ 1 ระยะการศึกษารวบรวมข้อมูลจาก

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จริง ระยะที่ 2 ระยะ

การลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ระยะที่ 3 ระยะการ

วิเคราะห์และจัดกระทำข้อมูล แม้ว่าการแบ่งขั้นตอน

งานดังกล่าวจะใช้เวลามากแต่ผู้เขียนเชื่อว่าจะทำให้

การศึกษางานในลักษณะนี้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 2) ควรกำหนดเส้นทางในการเดินทางก่อน

หลังโดยคำนึงถึงฤดูกาลเป็นสำคัญ เช่น เส้นทาง

กันดาร ควรจัดเวลาไว้ในช่วงเดือนเมษายน พฤษภาคม 

มิ ถุนายน ส่วนพ้ืนที่ ในเขตชุมชนเมืองจัดไว้ ใน 

ช่วงท้าย

 3) การเสาะแสวงหาข้อมูล อาจต้องแบ่ง

ลักษณะข้อมูลเบื้องต้นออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 

ข้อมูลจากเอกสารหรือสื่อทั่วไป ข้อมูลจากหน่วยงาน

ในพื้นที่  และข้อมูลจากการสัมภาษณ์หรือสอบถาม

คนในท้องถิ่น  ข้อมูลทั้ง 3 ลักษณะ จะมีประโยชน์

ที่แตกต่างกัน เช่น ข้อมูลจากเอกสารหรือสื่อทั่วไป

จะทำให้ได้มองเห็นภาพรวมท่ีกว้างว่าควรจะสุ่ม

ลงพ้ืนที่ใดก่อนหลัง ข้อมูลจากหน่วยงานในพ้ืนที่ใน

พื้นที่จะทำให้ได้ทราบสถานการณ์ในปัจจุบันว่ายังคง

อยู่ในสภาพใด เส้นทางเป็นอย่างไร ส่วนข้อมูลจาก

เหมาะกับการจัดเก็บข้อมูลเลยคือ ฤดูฝน ซึ่งในช่วง

ปี พ.ศ. 2553 ฝนเริ่มตกมากในช่วงเดือนกรกฎาคม 

สิงหาคม กันยายน ซึ่งถือว่า ยังอยู่ในช่วงท่ียังต้อง

เก็บข้อมูลอยู ่ ฤดูฝนจะส่งผลต่อการจัดเก็บข้อมูล

ใน 2 ประการ คือ (1) การถ่ายภาพที่ต้องอาศัย

แสงสว่างจากธรรมชาติ ด้วยท้องฟ้าท่ีมืดคร้ึมตลอด

การระมัดระวังกล้องกับน�้าฝน (2) เส้นทางในการ

เดินทาง เช่น การเดินทางในหลายพื้นที่แถบแขวง 

ไซยะบรุ ีสปป.ลาว ซึง่ถอืว่า เป็นเส้นทางทีม่อีนัตราย

มาก ถนนเป็นโคลนตม ลื่นไหลมาก และต้องมีการ

ขึ้นลงภูเขาตลอด รวมท้ังแขวงสะหวันนะเขด แม้ว่า

จะไม่มีภูเขาในเส้นทางการเดินทาง แต่ถนนมีหลุม 

บ่อน�้าขัง และลื่นไหลตลอดเส้นทางเช่นเดียวกัน  

ดังนั้น ด้วยข้อจ�ากัดด้านเวลาที่ระบุไว้ในโครงการ

ท�าให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงฤดูกาลต่างๆ นี้ได้

ผิดหวังบ้าง เมื่อเดินทางไปตามค�าบอกเล่าแล้วไม่ได้

งานดังกล่าวจะใช้เวลามาก แต่ผู้เขียนเชื่อว่าจะท�าให้
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 2) ปัญหาเกี่ยวกับฤดูกาล พบว่า ฤดูที่ไม่

เหมาะกับการจัดเก็บข้อมูลเลยคือฤดูฝน ซึ่งในช่วง 

ปี พ.ศ. 2553 ฝนเริ่มตกมากในช่วงเดือนกรกฎาคม  

สิงหาคม กันยายน ซึ่งถือว่ายังอยู่ในช่วงที่ยังต้อง

เก็บข้อมูลอยู่ ฤดูฝนจะส่งผลต่อการจัดเก็บข้อมูลใน 

2 ประการ คือ (1)การถ่ายภาพที่ต้องอาศัยแสง

สว่างจากธรรมชาติ ด้วยท้องฟ้าท่ีมืดคร้ึมตลอด  

การระมัดระวังกล้องกับน้ำฝน (2)เส้นทางในการเดินทาง 

เช่น การเดินทางในหลายพ้ืนที่แถบแขวงไซยะบุรี 

สปป.ลาว ซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางที่มีอันตรายมาก 

ถนนเป็นโคลนตม รื่นไหลมาก และต้องมีการขึ้นลง

ภูเขาตลอด รวมทั้งแขวงสะหวันนะเขด แม้ว่าจะไม่มี

ภู เขาในเส้นทางการเดินทาง แต่ถนนมีหลุมบ่อ  

น้ำขัง และร่ืนไหลตลอดเส้นทางเช่นเดียวกัน ดังนั้น 

ด้วยข้อจำกัดด้านเวลาที่ระบุไว้ในโครงการทำให้ไม่

สามารถหลีกเลี่ยงฤดูกาลต่างๆนี้ได้

 3) แหล่งข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลทั้งสองฝั่ง 

พบว่า  หาเอกสารที่เกี่ยวเนื่องค่อนข้างยากมาก 

จากการดำเนินงานท่ีผ่านมาส่วนใหญ่จึงมักได้รับ

ข้อมูลเฉพาะในภาพรวม โดยระบุพื้นที่ในระดับกว้าง 

ส่วนตำแหน่งที่ตั้งจริงต้องสอบถามข้อมูลในพื้นที่  

ดังนั้น การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่จึงมักเกิดจาก 

การลงพื้นที่และสอบถามเพิ่มเติมจากคนในท้องถิ่น  

ซ่ึงบางคร้ังก็มีความคลาดเคล่ือนบ้างและอาจต้อง 

ผิดหวังบ้างเมื่อเดินทางไปตามคำบอกเล่าแล้วไม่ได้

รับข้อมูลตามที่คาดหวัง

 ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน

	 เพื่อให้การดำเนินงานในลักษณะเดียวกัน

ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะใน

การดำเนินงานครั้งต่อไป  3 ประการ ดังนี้

 1) ควรแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ระยะ 

คือ ระยะที่ 1 ระยะการศึกษารวบรวมข้อมูลจาก

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จริง ระยะที่ 2 ระยะ

การลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ระยะที่ 3 ระยะการ

วิเคราะห์และจัดกระทำข้อมูล แม้ว่าการแบ่งขั้นตอน

งานดังกล่าวจะใช้เวลามากแต่ผู้เขียนเชื่อว่าจะทำให้

การศึกษางานในลักษณะนี้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 2) ควรกำหนดเส้นทางในการเดินทางก่อน

หลังโดยคำนึงถึงฤดูกาลเป็นสำคัญ เช่น เส้นทาง

กันดาร ควรจัดเวลาไว้ในช่วงเดือนเมษายน พฤษภาคม 

มิถุนายน ส่วนพื้นที่ ในเขตชุมชนเมืองจัดไว้ ใน 

ช่วงท้าย

 3) การเสาะแสวงหาข้อมูล อาจต้องแบ่ง

ลักษณะข้อมูลเบื้องต้นออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 

ข้อมูลจากเอกสารหรือสื่อทั่วไป ข้อมูลจากหน่วยงาน

ในพื้นที่  และข้อมูลจากการสัมภาษณ์หรือสอบถาม

คนในท้องถ่ิน  ข้อมูลท้ัง 3 ลักษณะ จะมีประโยชน์

ที่แตกต่างกัน เช่น ข้อมูลจากเอกสารหรือสื่อท่ัวไป

จะทำให้ได้มองเห็นภาพรวมที่กว้างว่าควรจะสุ่ม

ลงพ้ืนที่ใดก่อนหลัง ข้อมูลจากหน่วยงานในพื้นท่ีใน

พื้นที่จะทำให้ได้ทราบสถานการณ์ในปัจจุบันว่ายังคง

อยู่ในสภาพใด เส้นทางเป็นอย่างไร ส่วนข้อมูลจาก

123

การสัมภาษณ์หรือสอบถามคนในท้องถิ่นถือเป็น

ข้อมูลจริง ในพื้นที่ การค้นพบสิ่ ง ใหม่ จะเป็น

ประโยชน์ต่อวงวิชาการ ดังน้ัน จึงอาจกล่าวได้ว่าข้อมูล

ทุกระดับล้วนมีประโยชน์ทั้งสิ้น

	 จากปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ความสำคัญของการจัดเก็บ

ข้อมูล มีปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องในหลายประการ 

เช่น เวลา การค้นหาแหล่งข้อมูล เส้นทาง ศักยภาพ

ในการจัด เก็บและการ วิ เคราะห์ และสุดท้ าย 

อาจเกี่ยวข้องกับงบประมาณในการดำเนินงาน  

ซึ่งมีค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นเหนือความคาดหมายและ 

ยากแก่การคาดคะเน เช่น ค่าจ้างเหมารถซึ่งเป็นไป

ตามเส้นทางท่ียาก-ง่าย ค่าอาหารในการเดินทางที่

แตกต่างตามพื้นที ่แหล่งข้อมูลที่รับทราบในพื้นที่จริง

ที่จำเป็นต้องสำรวจนอกแผนงาน ค่าใช้จ่ายใน 

การเข้าเก็บข้อมูลในแต่ละแห่ง และค่านำทางท่ี

จำเป็นต้องใช้ในบางพื้นที่ และอื่นๆ

ประโยชน์ต่อวงวิชาการ ดงันัน้ จึงอาจกล่าวได้ว่า ข้อมลู

ยากแก่การคาดคะเน เช่น ค่าจ้างเหมารถ ซึ่งเป็นไป

จ�าเป็นต้องใช้ในบางพื้นท่ี และอื่นๆ ส่งผลให้การใช้ 

งบประมาณในคร้ังนี้ เกินกว่างบประมาณที่ตั้งไว้

จ�านวนมาก แต่เมื่อได้เก็บข้อมูลได้ครบถ้วนแล้ว  

ผู้เขียนเห็นว่า คุ้มค่ากับการท�างานที่ได้ทั้งความรู้ 

ประสบการณ์ และข้อมูลที่หาได้ยากยิ่ง
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จันสี จิตตะวง. การจ�าหน่ายของทีระลึกประเภทงานไม้แกะสลักหน้าพูสี หลวงพระบาง.
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 แขวงหลวงพระบำง, 20 สิงหำคม 2553.
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ภาพกิจกรรม ที่นครหลวงเวียงจัน สปป.ลาว

วัดธาตุหลวง ทางเข้า วัดธาตุหลวง ไม้แกะสลักเก่าเก็บ ที่วัดธาตุหลวง

หน้าวัดพระแก้ว พิพิธภัณฑ์วัดพระแก้ว บริเวณโดยรอบวัดพระแก้ว

วัดสีสะเกด บริเวณโดยรอบวัดสีสะเกด หน้าวัดสีสะเกด

วัดองค์ตื้อ พระไม้จำนวนมากในวัดองค์ตื้อ ทีมงานในวัดองค์ตื้อ
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ภาพกิจกรรม ที่แขวงหลวงพระบาง  สปป.ลาว

โฮงฮด บันได งานตกแต่งปูนปั้นต่างๆ

บางส่วนในหลวงพระบาง สัมภาษณ์ช่างแกะสลักบ้านช่างค้อง เก็บข้อมูลร้านของเก่าบ้านช่างค้อง

เส้นทางออกจากนครหลวงเวียงจัน ร้านค้ารายทาง จากเช้าถึงแขวงหลวงพระบางช่วงเย็น

ประชุมวางแผนงานในไทย ที่คิวรถ จังหวัดหนองคาย รถตู้ที่เหมาเดินทางเก็บข้อมูล
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ภาพกิจกรรม ที่แขวงหลวงพระบาง  สปป.ลาว

โฮงฮด บันได งานตกแต่งปูนปั้นต่างๆ

บางส่วนในหลวงพระบาง สัมภาษณ์ช่างแกะสลักบ้านช่างค้อง เก็บข้อมูลร้านของเก่าบ้านช่างค้อง

เส้นทางออกจากนครหลวงเวียงจัน ร้านค้ารายทาง จากเช้าถึงแขวงหลวงพระบางช่วงเย็น

ประชุมวางแผนงานในไทย ที่คิวรถ จังหวัดหนองคาย รถตู้ที่เหมาเดินทางเก็บข้อมูล
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เก็บข้อมูลด้วยภาพวาดลายเส้น สัมภาษณ์และสอบถามข้อมูลร้านค้า เก็บข้อมูลด้วยภาพถ่ายทีละชิ้น

ลงเรือเลาะโขงเก็บข้อมูลตามวัดต่างๆ บุกทุกแห่งที่มีข้อมูลในหลวงพระบาง เส้นทางไปวัดจอมเพ็ด วัดคกปาบ

วัดเซียงแมนไซยะเสดถาราม เก็บข้อมูลช่างแกะที่บ้านผานม บางวัดต้องถ่ายภาพผ่านช่องหน้าต่าง

ภาพกิจกรรม ที่แขวงไซยะบุรี สปป.ลาว

เส้นทางกันดารตลอด 140 กม. รถประจำทางไปแขวงไซยะบุรี ท่าแพข้ามฝากหลวงพระบาง-ไซยะบุรี
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ภาพกิจกรรม ที่แขวงไซยะบุรี สปป.ลาว

เด็กบริเวณวัดบ้านป่งดงชอบถ่ายรูป บันทึกภาพเก็บข้อมูลวัดบ้านป่งดง วัดบ้านป่งดง

เข้าเขตตัวเมืองแขวงไซยะบุรี ซุ้มประตูวัดสีสะหว่างวงส์ สิมสีสะหว่างวงส์

สัมภาษณ์ผู้นำชุมชน การบันทึกข้อมูลในวัด ปูนปั้นฤาษีหน้าสิม

วัดบ้านใหญ่ สัมภาษณ์ทายกวัดหน้าพระประธาน สิมเก่า แหล่งเก็บโฮงฮด
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ภาพกิจกรรม ที่แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว

ที่ด่านจังหวัดมุกดาหาร รถตู้เหมาเดินทางเก็บข้อมูล หน้าวัดทาดอิฮัง

ผู้หญิงต้องเปลี่ยนผ้าถุงในห้องนี้ก่อน สิมวัดทาดอิฮัง หอแจกเก่าวัดทาดอิฮัง

กุฏิเก่าวัดทาดอิฮัง พระไม้ ในหอแจก วัดโพนสะหว่างคันทะรามบ้านโพนสิม

เส้นทางถนนดินและหลุมตลอดทาง หอแจกวัดจันทน์ทะสาโร เมืองจำพอน หอไตรวัดจันทน์ทะสาโร เมืองจำพอนหอแจกวัดจันทะสำโร เมืองจ�ำพอน หอไตรวัดจันทะสำโร เมืองจ�ำพอน
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สอบถามข้อมูลกับชาวบ้าน ชาวบ้านกำลังฟังเทศน์บนหอแจก บันไดเหราคายนาคหน้าสิมเก่า

ตัวอย่าง งานไม้แกะสลักสองฝั่งโขง ไทย-ลาว ในปัจจุบัน
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ของแซบ 
ความเหมือนบนความแตกต่าง

ไทย-ลาว

จารุสิทธิ์ เครือจันทร์/บันทึกศึกษาและเก็บตก

 เช้าวันหน่ึงมีโทรศัพท์มาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ศักด์ิชาย สิกขา คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชักชวนไปศึกษาศิลป

วัฒนธรรม ณ แขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว 

หรือสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว  

เพื่อนบ้านติดรั้วทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเรา

นี่เอง เคยไปก็หลายเที่ยว ไปดูนั่นดูนี่ดูความสวย

ความงาม ดูอะไรต่อมิอะไร แต่ก็ไม่ค่อยได้อะไรเป็น

ช้ินเป็นอันนอกจากกลับมาแล้วก็พูดคุยโม้โอ้อวดว่าไป

ต่างประเทศมา แล้วก็หิ้วข้าวของมาฝากพรรคพวก

เท่าที่พอจะหาได้ แต่มาคราวนี้ค่อนข้างมีความมั่นใจ

ที่จะเก็บเก่ียวเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟัง โดยเฉพาะเรื่อง

ส้มตำที่ เป็นอาหารพื้นบ้านขึ้นชื่อของชาวอีสาน  

แล้วฝากฝั่งทางลาวโน้นส้มตำท่ีว่านี่ จะเป็นอาหาร

ยอดฮิตเหมือนเรารึเปล่า อันที่จริงผมก็กำลังเก็บ

ข้อมูลเพื่อทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกอยู่พอดี อาหาร

พื้นบ้านก็เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ด้วย ก็ถือว่า

เป็นโอกาสดีที่ได้ลงพื้นที่ภาคสนาม ผมเองตั้งโจทย์ไว้

ในใจว่าจะต้องหาความเหมือนและความแตกต่างของ

ส้มตำว่ามันเป็นยังไงกันแน่ เมื่อได้รับโทรศัพท์ผม

ทำท่ายักไหล่เอียงคอนิดๆ คิดว่าเท่ห์เหลือหลาย 

กวนประสาทหมาที่ ยืนอยู่ข้างๆ เห็นมันหลับตา 

ส่ายหน้า มันคงจะเอียนกับลีลาของผมเต็มที  

จากคำชักชวนของ ดร.ศักดิ์ชาย ผมไม่ปฏิ เสธ  

รีบบอกแม่บ้านว่าจะต้องไปต่างประเทศ แม่บ้านก็

ดีใจหาย จัดเตรียมเสื้อผ้า พร้อมทั้งพาสปอร์ต  

จัดข้าวของจนเต็มกระเป๋าคงคิดว่าผมคงไปอยู่เป็นเดือน 

ส่วนผมก็เตรียมอุปกรณ์เก็บข้อมูล วิญญาณนักวิชา

การเข้าสิงร่างอีกครั้ง หลังจากไม่เป็นโล้เป็นพาย 

มานาน และแล้วก็นัดพบกันเพ่ือเดินทางข้ามฟากไป

ทางฝั่งเวียงจันทร์ เช่นเคยนอกจาก ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย 

(อาจารย์อู๊ด) แล้วก็มี ดร.ประทับใจ (อาจารย์อ้อม)สิกขา 

ศรีภริยาท่ีคอยเอาอกเอาใจไม่ห่าง อาจารย์เสกสันต์ 

ศรีสันต์ อาจารย์ประสิทธิ์ พ่วงบุตร จากฝั่งม.อุบลฯ 

ส่วนผมก็จากม.ขอนแก่น ถือว่าเป็นทีมงานที่เข้าขา

กันดี เพราะตลุยภาคสนามทั้งในและต่างประเทศ

ด้วยกันหลายต่อหลายครั้ง นอนค้างที่อุดร 1 คืน 

ตื่นเช้าเดินทางต่อไปหนองคายด้วยรถส่วนตัว ฝาก

รถที่ ฝั่ งหนองคาย กินข้าวกินปลาที่ ฝั่ ง ไทยให้

เรียบร้อย เพราะต่อไปเราจะต้องสัมผัสกับอาหาร 

อีกประเภทหน่ึง ไม่รู้จะถูกปากหรือไม่ก็ยากจะคาดเดา 

เม่ือผ่านการตรวจหนังสือเดินทางแล้วก็มีรถตู้รับจ้าง

ที่ติดต่อไว้ล่วงหน้ามารับที่ด่านฝั่งลาว มาถึงตอนนี้ 

ก็ประมาณเกือบเที่ยง เร่ิมปรึกษาว่าจะเอายังไงกันดี 

เพราะการเดินทางจากเวียงจันทร์ไปหลวงพระบาง

ระยะทางประมาณ 400 กว่ากิโลเมตร ต้องใช้เวลา

เดินทางกว่า 10 ชั่วโมง ดังนั้นเรื่องปากท้องต้อง

มาก่อนตุนอาหารให้อิ่มก่อน ว่าแล้วโซเฟอร์ชาวลาว

ชื่ อคำเผย ก็แวะร้ านเฝอ (ก๋ วย เตี๋ ยว ) ร้ านนี้
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บรรยากาศค่อนข้างดี เมื่อส่ังเฝอแล้วทุกคนก็นั่งรอ

คอย พูดคุยกันตามประสา ไม่นานนักเฝอก็มาเสริฟ
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FOREWORD

 To celebrate the 20th anniversary of Ubon Ratchathani University, the Faculty of Applied 
Arts and Design proudly organized the First International UBU Conference on Applied Arts and 
Design: Integration of the East and the West. The 4 days programs include 2 days academic forum 
 and 2 days fieldwork and trip along the Mekong River in the beautiful northeastern region of  
Thailand to investigate ingrained wisdoms and development of local Thai handicrafts.
 The conference is honourably opened by Mrs. Surapee Rojanavongse, the first Thai lady 
who becomes the President of the World Craft Council (WCC), Asia-Pacific Region. World  
famous designers and scholars who accepted to be our keynote speakers namely: 
 Prof. Dr.Yanaki Yoshikuni, Director of Research Institute: Okinawa Prefectural  
University of Art, Japan;
 Mr. Tadatoshi Sato, Ceo: Design Associations, Japan;
 Prof. Dr. S. Balaram, Dean: DJ Academy of Design, India;
 Mrs. Savitri Suwansathit, Chairman: Intangible Cultural Heritage Committee, Ministry  
of Culture, Thailand and
 Mr. Edric Ong, President: Society Atelier Sarawak, Malaysia; 
 Interesting researches for paper presentation came from 3 main continents: North America, 
Asia, and Australia. Research papers were selected carefully by our peer reviewers, prestigious 
with Prof. Dr. Elivio Bonollo from University of Canberra. They covered all fields related to  
applied arts and design: textiles, architecture, product design, advertising, art and design education 
etc.  There were also academic poster presentations. A few of them were highly valued and  
agreeable for the best papers and posters.
 More than a hundred of participants were university scholars and designers, with some 
graduate students. They have exchanged knowledge and experiences through activities. Besides 
academic papers and posters, there were demonstration booths from local handicraft groups,  
fashion shows from Malaysia, Hong Kong, the Philippines, and Thailand and performances.  
A fieldwork at an indigo dyed weaver’s village shares knowledge between the East and the West 
as well as field visits to brass-smith village, rock painting caves and cultural sites.
 In conclusion, this First International UBU Conference on Applied Arts and Design could 
not be successful without the overwhelming collaborations among WCC, Asian Handicrafts  
Promotion and Development (APHADA), Industrial Promotion Center Region 7, Department of 
Export Promotion, Department of Sericulture, universities, and distinguished designers around 
the world. Good friendship and sincerity were obvious. This would make a strong recognition 
that applied arts and design will help fulfill the happiness for the world’s beautiful future. Finally,  
on behalf of the whole-hearted work of organizing committee, I would like to thank all participants 
and joining persons who make this conference the best success and this proceeding is the evidence 
of our sharing knowledge.

Assoc. Prof. Thada Sutthitham, Ph.D.
Dean, Faculty of Applied Arts and Design
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ก็ประมาณเกือบเที่ยง เร่ิมปรึกษาว่าจะเอายังไงกันดี 

เพราะการเดินทางจากเวียงจันทร์ไปหลวงพระบาง
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เดินทางกว่า 10 ชั่วโมง ดังนั้นเรื่องปากท้องต้อง
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Wood Carving Art 

in the Mekong Regions

of Lao People's Democratic Republic

Asst. Prof. Dr. Sakchai Sikkha
Faculty of Applied Arts and Design, Ubon Ratchathani University

  In this research, there were 3 purposes as follows: 1) to study and compile 

wood carving art in the form of wood handicrafts in terms of materials, 

manufacturing procedures, utilities, credit from the past to the present; 

2) to do a comparative study of wood handicrafts with regard to shapes 

and designs by examining handicrafts in the Mekong regions of Thailand 

and Lao People’s Democratic Republic; 3) to publicize the data in the manner 

of preserving the local wisdom of wood carving art.  There were 2 scopes to 

the research area: wood carving art on the Thai side consisting of 7 provinces 

Chiang Rai, Lei, Nong Khai, Nakornpanom, Mukdaharn, and Ubon Ratchathani 

and that of the Lao side consisting of 5 provinces – Vientiane Capital, 

Luang Prabang, Xaignabouli, Sawannakate, and Champasak.

  The results of this research yielded that the criteria considered by craftsmen 

on the Thai and Lao sides in selecting the material for wood carving were not 

different due to similar natural environment and everyday utensils.  Regarding 

these criteria, there are 4 points of conclusion: quality of wood appropriate to 

usage, relevant believes, utilities, and convenience in production and procurement. 

As for the manufacturing processes of wood carving artifacts of the two sides

of Mekong, on the Thai side, neither wood carving craftsmen taking the 

manufacturing as a profession nor continuation of the art were found.  On the 

Lao side, wood carving craftsmen were found in many areas.  As regards the 

comparative study of wood handicrafts in terms of shapes and designs, the 

handicrafts of both sides bore similarities, differences, and relevancies in many 

respects.  For example, on the Thai side, the areas with the highest numbers 

of wood carving handicrafts were Ubon Ratchathani, Lei, Nong Khai, Nakornpanom, 

and Mukdaharn respectively, and the areas with the lowest numbers of wood 

carving handicrafts were Chiang Rai and Amnat Charoen.  Most wood carving 

artifacts reflected influence of craftsmanship from Lan Xang Kingdom and 

the late Rattanasokin Era.  In the past, there was the passing down of Buddhist 

beliefs and faith through different art forms, such as ornamental roof timbers 

of religious edifices, corbels, seats of sermon, wooden Buddha images, 

and so on.  As to the study of the Lao side, the wood carving artifacts were 

of the Lan Xang style with characteristics similar to the wood carving artifacts

in the early days of Isaan.  Between the two categories of artifacts, many 

comparable similarities can be observed, such as styles of Great Nagas and 

corbels and styles of waterspout and design application.

 Wood Carving Art
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Abstract

Title: A Comparative Study of Wood Carving Art in the Mekong Regions of Thailand  
and The Lao People’s Democratic Republic
Researcher: Asst. Prof. Dr. Sakchai Sikka
Institute: Ubon Ratchathani University, THAILAND

 In this research, there were 3 purposes as follows: 1) to study and compile wood carving 
art in the form of wood handicrafts in terms of materials, manufacturing procedures, utilities, 
credit from the past to the present; 2) to do a comparative study of wood handicrafts with regard 
to shapes and designs by examining handicrafts in the Mekong regions of Thailand and the Lao 
People’s Democratic Republic; 3) to publicize the data in the manner of preserving the local wis-
dom of wood carving art.  There were 2 scopes to the research area: wood carving art on the Thai 
side consisting of 7 provinces – Chiang Rai, Lei, Nong Khai, Nakornpanom, Mukdaharn, Amnat 
Charoen and Ubon Ratchathani – and that of the Lao side consisting of 5 provinces – Vientiane 
Capital, Luang Prabang, Xaignabouli, Sawannakate, and Champasak.
 The results of this research yielded that the criteria considered by craftsmen on the Thai 
and Lao sides in selecting the material for wood carving were not different due to similar natural 
environment and everyday utensils.  Regarding these criteria, there are 4 points of conclusion: 
quality of wood appropriate to usage, relevant believes, utilities, and convenience in production 
and procurement.  As for the manufacturing processes of wood carving artifacts of the two sides of 
Mekong, on the Thai side, neither wood carving craftsmen taking the manufacturing as a profes-
sion nor continuation of the art were found.  On the Lao side, wood carving craftsmen were found 
in many areas.  As regards the comparative study of wood handicrafts in terms of shapes and de-
signs, the handicrafts of both sides bore similarities, differences, and relevancies in many respects.  
For example, on the Thai side, the areas with the highest numbers of wood carving handicrafts 
were Ubon Ratchathani, Lei, Nong Khai, Nakornpanom, and Mukdaharn respectively, and the 
areas with the lowest numbers of wood carving handicrafts were Chiang Rai and Amnat Charoen.  
Most wood carving artifacts reflected influence of craftsmanship from the Lan Xang Kingdom 
and the late Rattanasokin Era.  In the past, there was the passing down of the craft through Bud-
dhist beliefs and faith in different art forms, such as ornamental roof timbers of religious edifices, 
corbels, seats of sermon, wooden Buddha images, and so on.  As to the study of the Lao side, the 
wood carving artifacts were of the Lan Xang style with characteristics similar to the wood carv-
ing artifacts in the early days of Isaan.  Between the two categories of artifacts, many comparable 
similarities can be observed, such as styles of Great Nagas and corbels and styles of waterspout 
and design application.

Keywords: art, wood carving, Mekong
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A Comparative Study of Wood Carving Art in the Mekong Regions 
of Thailand and The Lao People’s Democratic Republic

Introduction
 The Lao People’s Democratic Republic, or Lao PDR, is a neighboring country with the 
culture closest to that of the Isaan region of Thailand.  In the past, the peoples of both nations used 
to travel across the Mekong River to trade like brothers, using the same language with no need 
of additional learning.  In the historical respect, the people on the two sides of the river used to 
live under the shade of the same kingdom.  At present, the politics has greatly changed, with an  
administrative border determined by the deep channel of the river across which the peoples once 
crossed to do business.  However, this kind of administrative border is not a barrier of cultural  
division.  As Palangwan (2010 : 160) mentioned in 450 Years of Vientiane, whenever the Lao and 
the Isaan peoples meet each other, the first thing that occurs is the people of both sides will feel the 
strong mutual affection like that of relatives who have been parted for a very long time. This sentiment 
 is the beauty that the people of both sides of Mekong should maintain.  Looking back into the past, 
in this community by the Mekong River, there had been many occasions of immigration out of 
several reasons, for instance, natural disasters, invasions for territory conquest.  The peace-loving 
 disposition of the people of the Mekong River basins and their aptitude for and skillfulness in 
agriculture rather than combat are also factors causing people to relocate with the river being 
a significant factor in the consideration of places for settlement.  This is in agreement with the  
writing of Roikaew (2004:13) of the Rak Chiang Khong Group in the introduction of the book 
Dharma Procession for the Preservation of Mekong that for the living of the human race from  
ancient times to the present day, dependence on nature is irrefutable.  The river is a factor providing 
 tribes with life, abundance, peacefulness, and sustainability.  Among all the rivers of the world, 
Mekong, or Khong, is a very large international river that runs through six nations.  Therefore, 
from times past, the imperialist powers have been very much interested in Mekong.  This concept 
reflects the reason for invasions, which affect the people to relocate many times in the past and the 
present.  The relocation along the river is not merely about changing residences or moving things, 
but also about relocating the culture and local wisdom carried on through many generations.  Most 
of the local wisdom of the people of the Mekong River basins is the product of the necessities of 
survival, beliefs, religious traditions, heet-khongs (customs and practices), which result in objects 
 and utensils continually invented.  The manufacturing local wisdom of the past is usually of  
handicraft, or work done by hands, such as weaving, wickerwork, earthenware, metalwork, and 
woodwork, that does not involve the use of industrial machines as in the present.  These sorts of 
local wisdom were developed in accordance with human needs in terms of utilities and aesthetic 
value.

 Among the raw materials selected by the people of the Mekong River basins for production, 
 wood is the one most selected for it is commonly found in the area.  With the fertility of this land, 
there are many kinds of plants growing naturally.  The local people draw on the local wisdom 
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passed down from generation to generation to choose the types of wood to produce handicrafts 
that respond to the utility demands.  Some woods have durable quality; some have herbal qual-
ity for their taste, smell, and color; some have auspicious names.  As these materials are made 
into products of local wisdom, they go through different ingenious processes and design creation.  
 This kind of local wisdom is highly worthy of being preserved.  At present, a large portion of 
handicraft local wisdom related to wood has disappeared; the production quantity has started to 
decrease, and carvers have become rarer.  Valuable wood carving artifacts have deteriorated while 
reproduction is lacking.  Without comparative study and compilation for the illustration of artistic 
merit, it is the researcher’s belief that the knowledge of this artistic form may be lost.
 
 For the selection of the research target, the researcher focused on the community villages in 
the area of the Mekong River basins, consulted documents for information and interrogated people 
who actually lived in the area.  The criteria for selection were the antiquity of the community 
 and the long cultural continuation.  From past experience of data collection, the researcher had 
learned that artifacts of wood carving art were mostly found in temples, and there were probably 
some in residences, museums, antique shops, and souvenir shops.  This is in alignment with what 
Na Paknam (2007 : 174) mentions, that most antiques are in temples, for temples are the cultural 
centers of each Thai communities.  Since the time when Buddhism became the national religion, 
Thai people have believed that temples are unquestionably the centers of their art.  This notion is 
in accordance with the data based on actual evidence.  This concept and belief exist not only in 
Thailand but also in Lao PDR and other nations of the same region that share the Buddhist belief.  
Thus, the temples were the main target of this data collection.

Objectives
 In this research, there were 3 objectives:
 1) To study and compile the wood carving work in the form of handicraft as regards  
the materials, manufacturing procedures, utilities, and beliefs from the past to the present
 2) To do a comparative study of elements of handicrafts in terms of shapes and designs 
from artifacts by craftsmen on the Mekong River basins of Thailand and Lao PDR
 3) To publicize the information in the manner of preserving the wood carving local wisdom

Research Methodology
 On the conduct, there were 4 steps in the procedure plan:
 1) Explore and examine the data from documents, researches, and related information,  
and select the sample areas on the Mekong River basins of Thailand and Lao PDR
 2) Do fieldwork by interview, video recording, drawing, and collecting data on sample 
objects available in the areas
 3) Organize, analyze, and compare the data, then discuss the results
 4) Summarize and report the results of the conduct by publicizing in the published form

Basic Assumptions 
 Since this research is a study of the data of 2 nations of very close language cultures, both 
spoken and written, in recording the information in the written form of Lao PDR, the researcher 
used the original Lao vocabulary as recorded in the data sources.  As for some information the 
written form of which does not exist, the researcher recorded the words according to the dialect of 
the spoken language.  It is believed that doing so will be advantageous to the study on the actual 
site as well as honoring the original words of the native speakers.
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Scope of Study
 The data collection for the comparative study of data on the wood carving artifacts of the 
basins of Thailand and the Lao People’s Democratic Republic (Lao PDR) involves comparison of 
the study results on the Thai side during 2008-2009 and those on the Lao side in 2010, 3 years in 
total.  The scope of sample areas is as follows:
 1) For the study of wood carving artifacts on the Thai side, the scope consisted of the  
suburban and urban community areas of 7 provinces – Chiang Rai, Lei, Nong Khai, Nakornpanom, 
 Mukdaharn, Amnat Charoen, and Ubon Ratchathani.
 2) For the study of wood carving artifacts on the Lao People’s Democratic Republic (Lao 
PDR) side, the scope consisted of the suburban and urban community areas of 5 provinces –  
Vientiane Capital, Luang Prabang, Xaignabouli, Sawannakate, and Champasak.  The areas for  
data study of both countries are on both sides of the Mekong River.

Definition of Terms  
 Lao side refers to the area in the Lao People’s Democratic Republic near the Mekong  
riverside, determined by the areas of the nearest provinces.
 Thai side refers to the area in Thailand near the Mekong riverside, determined by the areas 
of the nearest provinces.
  Lao PDR refers to the Lao People’s Democratic Republic
 Wood carving refers to making designs in wood by cutting, prizing, or boring in order  
to sever what is of one piece by use of tools or devices.
 Mekong River basin refers to the area around or near the Mekong River.

Conclusion
 This comparative study of the wood carving art of the past and the present of the two  
countries, Thailand and the Lao People’s Democratic Republic or Lao PDR, is done in the scope 
of the areas on the two sides of Mekong River, that is, 7 provinces of Thailand – Chiang Rai, Lei, 
Nong Khai, Nakornpanom, Mukdaharn, Amnat Charoen, and Ubon Ratchathani and 5 provinces 
 of the Lao People’s Democratic Republic or Lao PDR – Vientiane Capital, Luang Prabang,  
Xaignabouli, Sawannakate, and Champasak.  The researcher focused on the communities living 
 in the areas around the Mekong River basins for the sampling for data collection and used  
information from documents for and interrogation with people who actually lived in the areas.  
The criteria for selection were the antiquity of the community and the long cultural continuation.  
Examination of information from documents and interviews in the areas yielded that valuable 
artifacts of wood carving art were mostly found in temples, and there were probably some in  
residences, museums, antique shops, and souvenir shops.  As for the research conduct, the  
procedure was divided into 2 phases.  For the first phase, the year 2008, the data collection was 
done on the Thai side, and the writing of data summarization was complete in 2009.  For the  
second phase, the data collection was done on the Lao side, and the writing of data summarization 
was complete by the end of the same year.  On the quantitative data compilation, it can be concluded 
that, on the Thai side, the data could be compiled from 103 localities in all from the 7 provinces 
in the Mekong River basin area.  On the Lao side, the data could be compiled from 38 localities 
in all from the 5 provinces in the Mekong River basin area.  Consideration of the amounts would 
show quantitative difference.  This is due to the great difference between the populations of the 
research areas.  To illustrate, the population of Thailand was between 60-70 millions, whereas 
that of Lao PDR was between 6-7 millions.  The settlement on the Thai side was dense, while on 
the Lao PDR side the settlement was scattered and far apart.  Moreover, in light of the religious 
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aspect, Buddhism in Lao PDR flourished to a high degree in the urban areas, but exploration of the  
remote areas revealed a very small number of Buddhist temples, and belief in ghosts, which was 
the continued ancient belief, was found in some areas.  Because of these factors, the quantity 
of data sources in Lao PDR was a lot lower than that in Thailand.  However, in light of value, 
most of the wood carving artifacts found in the temples of Lao PDR were from the distant past.   
It may be right to say that the artifacts in many places there were older than those on the Thai side.   
Therefore, the data discovered in this study are considered to be comparable in terms of  
background and being samples of dissimilar areas.  Regarding this, the researcher reached a con-
clusion corresponding to the 3 determined objectives as follows:
 1) The study and compilation of wood carving artifacts in the form of handicraft as regards 
 the materials, manufacturing procedures, utilities, and beliefs from the past to the present  
reveal that, on the materials used in wood carving art on the Thai side and the Lao side, the  
criteria considered by the craftsmen of both sides were not different due to similar natural environment 
and everyday utensils.  Regarding these criteria, there are 4 points of conclusion: quality 
of wood appropriate to usage, relevant beliefs, utilities, and convenience in production and  
procurement.  On the manufacturing processes of wood carving artifacts, on the Thai side, neither wood  
carving craftsmen taking the manufacturing of the craft as a profession nor continuation of the 
art were found.  On the Lao side, a large number of professional wood carving craftsmen could 
still be found.  The researcher interviewed wood carving craftsmen in Luang Prabang, Lao PDR 
and summed up 4 steps of the manufacturing procedure: the first is drafting a design, the second 
preparing materials and equipment, the third carving, and the fourth decorating.  As for the wood 
carving equipment, it can be categorized into 3 groups: installed tools for usage in the location, 
facilitating tools for wood carving, and wood carving tools.
 2) The comparative study of elements of wood handicraft in terms of shapes and designs 
conducted on the works of craftsmen in the areas around the Mekong River basins of Thailand and 
Lao PDR shows that the handicrafts of both sides bore similarities, differences, and relevancies in 
many respects.  For instance, the investigation on the Thai side yielded that among the 7 provinces 
adjacent to the Mekong River – Chiang Rai, Lei, Nong Khai, Nakornpanom, Mukdaharn, Amnat 
Charoen, and Ubon Ratchathani, the area with the highest application of wood carving art in  
Buddhist edifices was Ubon Ratchathani.  Next on down, with the levels not for apart were Lei, 
Nong Khai, Nakornpanom, and Mukdaharn, and the areas with the low level were Chiang Rai and 
Amnat Charoen.  Most of the wood carving artifacts reflect influence of craftsmanship from the 
Lan Xang Kingdom and the late Rattanasokin Era.  In the past, there was the passing down of the 
craft through Buddhist beliefs and faith in different art forms, such as ornamental roof timbers of 
religious edifices, corbels, seats of sermon, wooden Buddha images, and so on.  In contrast, most 
artworks in Buddhist edifices in Chiang Rai were plaster sculptures and metal artifacts.  There were 
a large number of bronze Buddha images.  Most of their styles reflect influence from the Lanna  
Period, and some styles reflect influence from the Rattanakosin Period.  For the passing down of the 
wood carving skill, at present, the wood carving art of the Mekong River basins lacked continuation. 
  Most craftsmen found in the area learned wood carving art from craftsmen in the north, and 
there were only a small number who still produce handicrafts.  These are domestic works, which 
cannot be produced commercially.  As to the investigation in the areas of the Lao side adjacent to 
Mekong, which comprises many provinces, the researcher chose 5 provinces – Vientiane Capital, 
Luang Prabang, Xaignabouli, Sawannakate, and Champasak – for exploration.  It was found that 
the wood carving works in Lao PDR were of the Lan Xang style with characteristics similar to the 
wood carving works in the early days of Isaan.  Many comparable similarities could be observed, 
such as the waterspout application, Great Nagas and corbel styles, as well as the style of design 
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application, such as that of corbels.  For the Buddhist artwork used in the decoration of religious 
edifices of the Thai and Lao sides of the Mekong River, it was found that the types of corbels 
mostly found on the Lao side were Naga corbels, woman’s-arm corbels, saluting-deva corbels, and 
elephant-ear corbels, subsequently, and panel corbels were rare.  Most of the Naga corbels were 
ones with loose tails, and ones with coiled tails were not found.  As for the types of corbels of the 
Thai side, the ones mostly found were Nagas with loose tails, panel corbels, woman’s-arm corbels, 
saluting-deva corbels, subsequently, and elephant-ear corbels were rare.  It can be concluded that 
the kind of corbel mostly used on both sides of Mekong River was the Naga with a loose tail.   
The corbels of this kind have similar designs.

Figure 1: Examples of carved wood corbels of the Thai side and the Lao PDR side

Naga corbels on the Thai side Naga corbels on the Lao PDR side

Different corbels on the Lao PDR sideDifferent corbels on the Thai side
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บรรยากาศค่อนข้างดี เมื่อสั่งเฝอแล้วทุกคนก็นั่งรอ
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ชามหรือะไร ก็เลยบอกว่า ใหญ่ก็ใหญ่ กลัวพวกเรา
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ส่ายหน้า ดร .ศักดิ์ ชายเลยพูดให้กำลั ง ใจแกม 

หงุดหงิดว่า อดทนกินหน่อยไหนๆก็ได้ ส่ังมาแล้ว 
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(ส่วนเรื่องเด็ดๆในระหว่างเดินทางนั้นจะหาโอกาสเล่า

ให้ฟังคราวต่อไป) ด้วยรถตู้ฮุนได รถยอดนิยมใน
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 Another kind of Buddhist artwork, which is interesting, is the waterspout.  On the Thai 
side, the use of waterspouts was found in many areas, especially in old temples.  They were  
commonly seen not only in the area of the Mekong River basin, but all over the Isaan region.  
However, they were not found in other regions of Thailand.  As for the waterspouts on the Lao 
side, they were used almost in every area with temples.  The style of the waterspouts in Lao PDR 
was the form similar to that of a miniature long boat like that of the ones used on the Thai side.  
Upon considering the overall image of the waterspouts of both river sides, the craftsmen of each 
area had created beautiful and diverse designs to waterspouts according to influences of each times 
or periods.  For example, considering the changes in shape on the Thai side, the original shape 
of the first age is the duplication of that of the Lan Xang Kingdom; the shape of the second age 
reflects influence from the Rattanasokin Era, and the shape of the present age is that of freestyle 
creation with more application of Thai art.  On the Lao side, alteration along the ages could also 
be noticed.  In some places integration with the dragon in the belief of the Vietnamese craftsmen 
could be seen.  However, the waterspouts of both sides are still of identical function. 

 3) For publication in the manner of preserving the wood carving local wisdom, the  
researcher have summed up the information from this study into the forms of a book and a research 
report, which will be publicized to relevant agencies or those who may be interested.

Discussion
 The results of this comparative study of the wood carving artifacts of the Thai and Lao 
sides of Mekong River confirm the notion about the culture of the people living on both sides in 
the past, that their beliefs, religion, traditions, and ways of life were not different.  They shared 
the same cultural roots.  At present, these things are still carried on.  For example, in the ritual of 
sprinkling water onto Buddha images on Songkran, the waterspout is still often used – a style of 
cultural practice not popular elsewhere – even though in detail the shapes of the waterspouts may 
vary.  This is probably due to the different political influences of different ages.

Figure 2: Examples of carved wood waterspouts of the Thai side and the Lao PDR side of Mekong 
By: Sakesan Seesan, Aug 20, 2010

Naga waterspouts on the Thai side A dragon waterspout on the Lao side A Hera waterspout on the Lao side
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 Upon considering the future of the wood carving art of the two sides of Mekong River,  
this can be in 2 dimensions.  In the first dimension, cultural wood carving art is indigenous art 
or local treasure and thus should be regarded with preservative importance by the local people 
or community leaders, not as the responsibility of the state alone, for the community is the party  
closest to the art and the primary owner.  In the second dimension, it is art for commercial  
purposes. On the Thai side, wood carving artifacts are considered very few.  This art should be 
revived because it is a form of indigenous art that has been passed down for a long time and should 
be prevented from loss.  Carrying on this local wisdom does not necessarily mean deforestation or 
exploitation of natural resources.  Utilizing tree roots, stumps, wood scraps, or economic trees that 
grow rapidly and are suitable for being planted for reforestation can also be done.  As for the Lao 
side, there are more raw material sources than on the Thai side, so the utilization can be continued 
for a long time.  Learning how to utilize resources wisely to the full potential will sustain this art 
form to last longer.

Recommendations
 Recommendations for future research 
 For future research conduct, there are 3 recommendations:
 1) The work should be divided into 3 stages.  The first stage is the study and compilation 
of data from relevant data sources on the actual site.  The second stage is fieldwork and data  
compilation.  Lastly, the third stage is data analysis and organization.  Although dividing the work 
into stages like this will take much time, it is believed that it will yield efficiency to this kind of 
research.
 2) The traveling route for data collection fieldwork should be planned with seasons being 
the prime concern.  For example, wild areas should be scheduled for April, May, and June, whereas 
urban community areas should come the last in priority.
 3) For the search for data, it may be wise to divide the primary data into 3 types: data from 
general documents or media, data from agencies in the area, and data from interview or interrogation 
with the local people.  The 3 types of data have different benefits.  For example, data from general 
documents or media will provide a broader scope that facilitates decision-making regarding the 
order of fieldwork site-visiting. Information from agencies in the sites will provide awareness 
of the current situation – how the states of things are, how the routes are, and information from  
interview or interrogation with the local people is considered the actual information from the sites.  
Discovery of new things will benefit the academic circle, so it can be stated that information of 
every level is useful.
 Recommendations for utilization of the benefits of the research results
 For the utilization of the benefits of the research results, there are 2 recommendations  
as follows.
 1) In this research, the wood carving artwork was compiled and categorized for convenient 
search.  Those who are interested can benefit from it in terms of application to design of different 
forms, historical data investigation, as well as local wisdom investigation.
 2) This research is a spatial study aimed to reflect the ethnic background.  In spite of the 
changes in the present world, with borders between nations, the inherited culture of each ethnic 
group cannot be divided.  Wood carving art is one among several examples that are evidence of 
human ethnic groups.  For those who are interested in this kind of research, there are many topics 
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บรรยากาศค่อนข้างดี เมื่อสั่งเฝอแล้วทุกคนก็นั่งรอ

คอย พูดคุยกันตามประสา ไม่นานนักเฝอก็มาเสริฟ

ถึงโต๊ะ ป๊าดโท้…บางคนร้องเสียงหลง โวยวาย

เหมือนเห็นน้องเมียหนีไปกับไอ้หนุ่มข้างบ้าน จะกิน

หมดหรือน่ีชามใหญ่จริงๆ เกือบๆ น้องกะละมัง

ขนาดเล็กทีเดียว ทุกคนเริ่มถามหาว่าใครเป็นคนสั่ง 

ดร.ศักดิ์ชาย พูดเสียงอ่อยๆ ผมนี่แหละสั่งเอง  

เห็นคนขายถามว่าเอาใหญ่มั้ยผมก็ไม่รู้ว่ามันหมายถึง

ชามหรือะไร ก็เลยบอกว่า ใหญ่ก็ใหญ่ กลัวพวกเรา

ไม่อิ่มกัน มันก็เลยได้แบบน้ีแหละแฮะๆ เห็นหลายคน

ส่ายหน้า ดร .ศักดิ์ ชายเลยพูดให้กำลั ง ใจแกม 

หงุดหงิดว่า อดทนกินหน่อยไหนๆก็ได้ ส่ังมาแล้ว 

อาจารย์เสกสันต์บ่นอุบอิบตามเคยว่าถ้าใหญ่ยังขนาด

น้ีแล้วถ้าพิเศษจะขนาดไหนฮึ พูดเสร็จทำท่ากอดชาม

เฝอให้ผมถ่ายรูปไว้ แต่สังเกตดูคนลาวที่มากินก็ไม่

เห็นตื่นเต้นเหมือนกลุ่มพวกผม เห็นพวกเขามองมา

ทำหน้าย้ิมๆ แกมสงสัย ว่าพวกน้ีมันโวยวายอะไรกัน(วะ) 

จะกินยังเรื่องมากอีก(อันนี้ผมคิดว่าคนลาวเขาคงคิด

แบบนี้แน่ๆชัวร์) นอกจากชามใหญ่แล้วปริมาณเฝอ 

ก็มากด้วย นี่หละหนาเพราะความไม่รู้แท้ๆ

 สรุปว่าทุกคนกินกันไม่หมดทั้งๆ ที่หิวกันพอ

สมควร คิดราคาก็ตกชามละ 80 บาทไทย ก็สมน้ำ

สมเนื้อ ราคาน้ีเขาขายทั้งคนไทยคนลาว ไม่มีใครได้

เปรียบเสียเปรียบ คราวน้ีก็ เริ่ม เดินทางกันละ  

(ส่วนเรื่องเด็ดๆในระหว่างเดินทางนั้นจะหาโอกาสเล่า

ให้ฟังคราวต่อไป) ด้วยรถตู้ฮุนได รถยอดนิยมใน

ลาวก็พาลัดเลาะตามแนวเขาผ่านแขวงผ่านเมืองต่างๆ 

ช่วงเดินทางก็แวะซื้อนั่นซื้อนี่ไปเรื่อย ถ่ายภาพบ้าง

กินข้าวบ้างตามสะดวก ไปจนถึงหลวงพระบาง 

บน : เฝอ(ก๋วยเตี๋ยว) อาหารยอดนิยมของชาวลาว

ล่าง : เฝอกับอาจารย์เสกสันต์
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 2) แนวทำงกำรพัฒนำของที่ระลึกแถบลุ่มน�้ำโขง : 

ศึกษำกรณีบ้ำนกุ่ม บ้ำนตำมุยบ้ำนหนองผือน้อย บ้ำนท่ำลง้ 

ต�ำบลห้วยไผ่ อ�ำเภอโขงเจียม จงัหวดัอบุลรำชธำน ี(บรูณำกำร

โครงกำรท�ำนบุ�ำรงุศิลปวฒันธรรม มหำวทิยำลยัอบุลรำชธำนี 

ปี พ.ศ. 2549)

 3) กำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสำน 

ร่วมสมยั (ตำมโครงกำรจดัตัง้เครอืข่ำยองค์ควำมรูช้มุชน KBO  

จังหวัดอุบลรำชธำนี ปี พ.ศ. 2550)

 4) แนวทำงกำรออกแบบและพฒันำผลติภณัฑ์ชมุชน 

: ศึกษำกรณี ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีค่ำคะแนน 1-2 ดำว (ตำม

โครงกำรจัดตั้งเครือข่ำยองค์ควำมรู้ชุมชน KBO จังหวัด

ศรีสะเกษ ปี พ.ศ. 2550)

ผลงานการเขียนหนังสือ : เช่น กำรจัดประชมุแบบมส่ีวนร่วม เพือ่กำรพฒันำ : AIC, ค�ำ้คณูผ้ำขำวม้ำ ภมูปัิญญำสูส่ำกล, 

กำรออกแบบและพัฒนำพิพิธภัณฑ์พื้นบ้ำน, ต่อยอดภูมิปัญญำ หัตถกรรมพื้นบ้ำน, ศิลปะไม้แกะสลักในแถบลุ่มแม่น�้ำโขง, 

ภูมิปัญญำท้องถิ่น, รปูแบบและวธิใีช้เครือ่งมอื อปุกรณ์ท�ำประมงในแถบลุม่น�ำ้โขง, 

กำรพูด กำรจัดกิจกรรม แบบมีส่วนร่วม เป็นต้น

 5) ศิลปะไม ้แกะสลักในแถบลุ ่มแม ่น�้ ำ โขง :  

กำรอนุรักษ์และกำรประยุกต์ใช้ในงำนออกแบบ (บูรณำกำร

โครงกำรท�ำนบุ�ำรงุศลิปวฒันธรรม มหำวทิยำลยัอบุลรำชธำนี 

ปี พ.ศ. 2551)

 6) หัวหน้ำโครงกำรวิจัยย่อย : กำรออกแบบและ

พัฒนำเตำอบไม้ไผ่ท่ีเหมำะสมกับงำนหัตถกรรม (ส�ำนักงำน

คณะกรมกำรวิจัยแห่งชำติ ปีงบประมำณ 2552)

 7) กำรศึกษำกระบวนกำรถ ่ำยทอดควำมรู ้ 

ทำงกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ เหมำะสมกับกลุ ่มอำชีพใน

ภำคอีสำน (ทุนนักวิจัยหน้ำใหม่ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  

ปี พ.ศ. 2551) งำนส�ำเรจ็ ปี พ.ศ. 2553

 8) กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในเชิงพำณิชย์ 

: กรณีศึกษำสถำนประกอบกำร ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 

ของศูนย์ส่งเสริมอุตสำหกรรม ภำคที่ 7 จังหวัดอุบลรำชธำนี 

(บูรณำกำรกับโครงกำรของ กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม  

ในงบประมำณ ปี พ.ศ. 2553)


