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ค าน า 

 
          รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
อีสาน ซึ่งศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ. อุดรธานี จัดโครงการนี้ขึ้นเพ่ือให้ เยาวชนได้เข้าถึง ศิลปะของชาว
อีสาน มีพัฒนาการมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล บ้านเรือนของชาวอีสานสร้างสถาปัตยกรรมที่ได้รับการ
ถ่ายทอดมาจากรุ่นบรรพบุรุษ  สถานที่ที่เราจะสามารถชมศิลปะแบบอีสานได้ดีที่สุดคือ  ตามศาสน
สถานวัดวาอารามต่าง ๆ  ประเพณีของชาวอีสาน  มีความหลากหลายและมีความเป็นเอกลักษณ์ที่
แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น ประเพณีส่วนใหญ่จะเกิดจากความเชื่อค่านิยม และส่ิงที่มีอิทธิพลต่อ
การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น  และอิทธิพลของศาสนาที่มีต่อคนใน
ท้องถิ่น    คนอีสานมีคําคม สุภาษิต  สําหรับส่ังสอนลูกหลานให้ประพฤติตนอยู่ในฮีตคอง (จารีต-  
ประเพณี)  ไม่ออกนอกลู่นอกทาง คําคมเหล่านี้รู้จักกันทั่วไป  คือ "ผญา"   ภาษิตโบราณอีสานแต่ละ
ภาษิตมีความหมายลึกบ้าง ตื้นบ้าง หยาบก็มีละเอียดก็มี  ภูมิปัญญาชาวบ้าน อีกทั้งศิลปะการแสดง
ของภาคอีสานมักเกิดจากกิจวัตรประจําวันหรือประจําฤดูกาล เช่น แห่นางแมว เซิ้งบั้งไฟ  เซิ้งสวิง 
เซิ้งกระติบ รําลาวกระทบไม้  ฯลฯ ดนตรีพ้ืนเมืองอีสาน  ได้แก่ กลองยาว กรับ  ฉาบ โหม่ง  แคน 
โปงลาง การแสดงพื้นเมืองภาคอีสาน ได้แก่ ฟูอนภูไท เซิ้งสวิง เซิ้งโปงลาง เซิ้งตังหวาย ภูไทสามเผ่า 
ไทภูเขา  เซิ้งกระติบข้าว  เครื่องปั้นดินเผาประเภทหม้อไหบ้านเชียง  เป็นภูมิปัญญาของจังหวัด
อุดรธานี เข้าใจในด้านการเขียนลายหม้อบ้านเชียงและชื่นชมมรดกไทยที่เป็นมรดกโลกด้วย 
             เมื่อโครงการดังกล่าวดําเนินการเสร็จส้ิน ได้ประเมินผลของโครงการเพื่อนําผลที่ได้มาใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบ และวิธีการจัดโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
รายงานฉบับนี้จึงได้รวบรวมข้อมูลการดําเนินงานในโครงการฯดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการ
ดําเนินการจัดการโครงการในครั้งถัดไป 

 

ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ. อุดรธานี 
                                                    29  สิงหาคม 2555 

 
 
 

http://www.baanmaha.com/community/�ѧ���§᤹-khaen-solo/
http://www.baanmaha.com/community/⻧�ҧ����ŧ/
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รายละเอียดโครงการ 
หลักการและเหตุผล                     

ภาคอีสาน....เป็นภูมิภาคท่ีมีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณีแตกต่างกันไปใน 
แต่ละท้องถิ่นแต่ละจังหวัด   ศิลปวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นตัวบ่งบอกถึงความเช่ือ   ค่านิยม   ศาสนาและรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตตลอดจนอาชีพของคนในท้องถิ่นนั้นๆได้เป็นอย่างดี   สาเหตุท่ีภาคอีสานมีความหลากหลายทาง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีส่วนหนึ่งอาจจะเป็นผลมาจาก  การเป็นศูนย์รวมของประชากรหลากหลายเช้ือชาติ   และ
มีการติดต่อสังสรรค์กับประชาชนในประเทศใกล้เคียง    จนก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรม
ขึ้น  เช่น  ประชาชนชาวอีสานแถบจังหวัดเลย  หนองคาย  นครพนม  มุกดาหาร  อุบลราชธานี  อํานาจเจริญ  ท่ีมี
พรมแดนติดต่อกับประเทศลาว  ประชาชนของท้ังสองประเทศมีการเดินทางไปมาหากัน    ทําให้เกิดการถ่ายทอด
และแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมและประเพณีระหว่างกัน  ซึ่งเราจะพบว่าชาวไทยอีสานและชาวลาวแถบลุ่มแม่น้ํา
โขงมีศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีคล้ายๆกัน   และรูปแบบการดําเนินชีวิตก็มีความคล้ายคลึงกันด้วย    รวมท้ังชาว
เวียดนามท่ีอพยพเข้ามาในช่วงสงครามเวียดนาม  ก็ได้นําเอาศิลปวัฒนธรรมของเวียดนามเข้ามาด้วย   ถึงแม้
ปัจจุบันชาวเวียดนามเหล่านี้จะได้ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมของท้องถิ่นอีสาน   จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าภาคอีสาน
เป็นภูมิภาคท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวัฒนธรรมต่างๆก็มีความแตกต่างกันตามแต่ละท้องถิ่นและ
แตกต่างจากภูมิภาคอื่นๆของไทยอย่างเห็นได้ชัด   ท้ังวัฒนธรรมทางด้านการดํารงชีวิตและวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้อง
กับศาสนา  ซึ่งเราสามารถสังเกตรูปแบบวัฒนธรรมท่ีดีงามของชาวอีสานผ่านทางประเพณีต่างๆท่ีชาวอีสานจัดขึ้น
ซึ่งสามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมอีสานได้เป็นอย่างดี 

ศิลปะของชาวอีสาน มีพัฒนาการมาต้ังแต่ครั้งโบราณกาล  ดังจะเห็นได้จากหลักฐานทาง 
ประวัติศาสตร์ต่างๆท่ีค้นพบ  ไม่ว่าจะเป็นท่ีอุทยานประวัติศาสตร์บ้านเชียง  จังหวัดอุดรธานี   อุทยานแห่งชาติผา
แต้ม   จังหวัดอุบลราชธานี   หรือถ้ําผ่ามือแดง   จังหวัดมุกดาหาร ฯลฯ   บ้านเรือนของชาวอีสานสร้าง
สถาปัตยกรรมท่ีได้รับการถ่ายทอดมาจาดรุ่นบรรพบุรุษ    เริ่มจากเถียงนาน้อย    ค่อยๆกลายมาเป็นบ้านไม้ท่ีมี
ความคงทนถาวร    จนในปัจจุบันเป็นบ้านก่ออิฐถือปูนเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ยังมีบ้านเรือนเป็นจํานวนมากท่ียังคง
อนุรักษ์รูปแบบสถาปัตยกรรมอีสานโบราณไว้เป็นอย่างดี     สถานท่ีท่ีเราจะสามารถชมศิลปะแบบอีสานได้ดีท่ีสุด
คือ ตามศาสนสถานวัดวาอารามต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมในการทํากิจกรรมต่างๆของผู้คนในชุมชนมาต้ังแต่ครั้ง
โบราณกาล  
  ประเพณีของชาวอีสาน มีความหลากหลายและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันไป
ในแต่ละท้องถิ่น   ประเพณีส่วนใหญ่จะเกิดจากความเช่ือ   ค่านิยมและส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น  และอิทธิพลของศาสนาท่ีมีต่อคนในท้องถิ่น   ประเพณีต่างๆถูกจัดขึ้นเพื่อให้เกิด
ขวัญกําลังใจในการประกอบอาชีพและเพื่อถ่ายทอดแนวความคิด  ค่านิยมท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ  เช่น ประเพณีบุญ
บั้งไฟ จังหวัดยโสธร   เกิดจากการที่คนในท้องถิ่นนี้ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร เช่ือว่าการจุดบั้งไฟจะทําให้ผญาแถนดล
บันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล   ประเพณีไหลเรือไฟ   จังหวัดนครพนม   เพราะจังหวัดนี้ติดแม่น้ําโขงและใช้
ประโยชน์จากแม่น้ําโขงมาตลอด  จึงอยากขอบคุณพระแม่คงคาประจําลําน้ําโขงท่ีได้ให้ความอุดมสมบูรณ์แก่สังคม
ริมฝ่ังโขง  ดังนั้นจึงจัดประเพณีไหลเรือไฟขึ้นมา 
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คนอีสานมีค าคม สุภาษิต สําหรับส่ังสอนลูกหลานให้ประพฤติตน อยู่ในฮีตคอง (จารีต- 
ประเพณี)   ไม่ออกนอกลู่นอกทาง คําคมเหล่านี้รู้จักกันท่ัวไป ในช่ือ "ผญา" หมายถึง  ปัญญา, ปรัชญา , ความ
ฉลาด, ความรู้ ไหวพริบ สติปัญญา ความเฉลียว ฉลาดปราชญ์เปรื่อง      

ภูมิปัญญาพื้นบ้าน อีสาน ภาษิตโบราณอีสานแต่ละภาษิตมีความหมายลึกบ้างต้ืนบ้า งหยาบก็มี
ละเอียดก็มี ถ้าท่านได้พบภาษิตท่ีหยาบ ๆ โปรดได้เข้าใจว่า คนโบราณชอบสอนแบบตาเห็น ภาษิตประจํา  ชาติใด 
ก็เป็นคําไพเราะเหมาะสมแก่คนชาตินั้น คนในชาตินั้นนิยมชมชอบว่าเป็นของดี ส่วนคนในชาติอื่นอาจเห็นว่าเป็นคํา
ไม่ไพเราะเหมาะสมก็ได้ ความจริง "ภาษิต" คือรูปภาพของวัฒนธรรม แห่งชาติ นั่นเอง 

ศิลปะการแสดงและดนตรีอีสาน เนื่องจากภูมิประเทศภาคอีสานเป็นท่ีราบสูงค่อนข้างแห้ง 
เพราะพื้นดินไม่เก็บน้ํา ฤดูแล้งจะกันดาร ฤดูฝนน้ําจะท่วม แต่ชาวอีสานก็มีอาชีพทําไร่ทํานาและเป็นคนรักสนุกจึงหา
ความบันเทิงได้ทุกโอกาสการแสดงของภาคอีสาน มักเกิดจากกิจวัตรประจําวัน  หรือประจําฤดูกาล เช่น แห่นางแมว 
เซิ้งบั้งไฟ     เซิ้งสวิง เซิ้งกระติบ รําลาวกระทบไม้ ฯลฯ ลักษณะการแสดงซึ่งเป็นลีลาเฉพาะของอีสาน คือ ลีลาและ
จังหวะในการก้าวเท้า มีลักษณะคล้ายเต้น แต่นุ่มนวล มักเดินด้วยปลายเท้าและสะบัดเท้าไปข้างหลังสูง  เป็นลักษณะ
ของเซิ้ง ดนตรีพื้นเมืองอีสาน  ได้แก่ กลองยาว กรับ  ฉาบ โหม่ง  แคน โปงลาง  การแสดงพื้นเมืองภาคอีสาน  ได้แก่ 
ฟูอนภูไท เซิ้งสวิง เซิ้งโปงลาง เซิ้งตังหวาย ภูไทสามเผ่า ไทภูเขา เซิ้งกระติบข้าว 

ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี มีความประสงค์จะจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อ 
เป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ การสืบทอด ให้คนรุ่นหลังได้ซึมซับและดํารงไว้ให้คงอยู่ก่อนท่ีจะจางหายไป 

วัตถุประสงค์    
1.    เพื่อรณรงค์ให้ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของอีสานและของชาติ  
2.    เพื่อส่งเสริมและยกระดับวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานให้มีพัฒนาการในทางร่วมสมัยรับใช้สังคมและ 

ท้องถิ่น  
3.    นําเอาศิลปะและภูมิปัญญาอีสานท่ีมีมาต้ังแต่เดิมมาบอกเล่าคนรุ่นหลัง 
4.   เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามวัฒนธรรมของชาวอีสานทุกสาขาท่ีบรรพบุรุษของเราได้ส่ังสมไว้ 

จะเป็นวัฒนธรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา ศิลปะ วิทยา จารีตประเพณี วรรณคดีภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ 
5.   เพื่อสกัดกั้นอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ ซึ่งมีผลให้วัฒนธรรมไทยเบี่ยงเบนเปล่ียนทิศ 

 

ก าหนดการด าเนินโครงการ                                                                                             
วันท่ี 25 สิงหาคม 2555  เวลา 08.30 น.-16.00 น.  
ณ ค่ายเสนีย์รณยุทธ จังหวัดอุดรธานี 
 
 
 

http://www.baanmaha.com/community/�ѧ���§᤹-khaen-solo/
http://www.baanmaha.com/community/⻧�ҧ����ŧ/
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      ผลการด าเนินโครงการฯ / ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ   แบ่งเป็น  เพศชาย   86  คน เพศหญิง 150 คน  รวม 236 คน  

กลุ่มเป้าหมาย จ านวนผู้รับบริการ 
     ชมรมนักศึกษา        1    ชมรม/10 คน      ชมรมนักศึกษา        1    ชมรม/ 9 คน 
     นักเรียน/เยาวชน  140     คน      นักเรียน/เยาวชน   200    คน 
     บุคลากร มสธ.        5     คน      บุคลากร มสธ.         5    คน 
     ครู                      5     คน      ครู                      22    คน 
               รวม         160    คน                รวม          236    คน 
 
2. สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการฯ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จ านวน  47,500  บาท 

1. ค่าตอบแทน ……18,480 .-…....(บาท) 
2. ค่าใช้สอย…………25,960.-…… (บาท) 
3. ค่าวัสดุ...................3,000.-…….(บาท) 

รวมค่าใช้จ่ายจริงจ านวน 47,440.-บาท ( สี่หม่ืนเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
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สรุปผลการด าเนินโครงการและข้อเสนอแนะ 
ผลประเมินผลโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน 

วันท่ี 25 สิงหาคม 2555  ณ ค่ายเสนีย์รณยุทธ จังหวัดอุดรธานี 
 

การประเมินผลคร้ังนี้รวบรวมแบบประเมินจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม 180 ชุด 
ตารางที่ 1 แสดงสถานภาพทั่วไป 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
       ชาย 69 38.33 
      หญิง 111 61.67 
อายุ   
     ตํ่ากว่า 20 ปี 160 88.89 
      21-30 ปี   7 3.89 
      31-40 ปี   4 2.22 
      41-50 ปี 6 3.33 
      มากกว่า 50 ปี 3 1.67 
สถานภาพ   
      เยาวชน/นกเรียน 160 88.89 
      นักศึกษา มสธ. 9 5.00 
      ครู 11 6.11 
ท่านได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรมจากที่ใด (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ) 

  

     เว็ปไซต์ มสธ.อุดรธานี    32 17.77 
    รายการวิทยุฯ มสธ.อุดรธานี   17 9.44 
    จดหมายเชิญจาก มสธ.อุดรธานี    180 100 
 
จากตารางท่ี 1 ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน 
- ผู้เข้าร่วมโครง เป็นเพศหญิงร้อยละ 61.67 เพศชายร้อยละ 38.33 
- ผู้เข้าร่วมโครงส่วนใหญ่อายุตํ่ากว่า 20 ปี ร้อยละ 88.89  รองลงมาอายุ 21-30 ปี ร้อยละ 3.89 อายุ 31-40 ปี 
  ร้อยละ 2.22อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 3.33 และอายุ 50 ปีข้ึนไป ร้อยละ1.67   
- ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นเยาวชน/นักเรียน ร้อยละ 88.89 รองลงมาเป็นครู ร้อยละ 6.11 และ 
  นักศึกษา มสธ. คิดเป็นร้อยละ 5.00  
- ด้านการได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรม จากจดหมายเชิญของ มสธ.อุดรธานี มากท่ีสุด ร้อยละ 100 
  รองลงมาเว็ปไซต์ มสธ.อุดรธานี ร้อยละ 17.77 และจากรายการวิทยุ ศูนย์ฯ มสธ.อุดรธานี ร้อยละ 11.66 
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ตอนท่ี 2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานท่ีจัดงานและรูปแบบการจัดกิจกรรม  
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ท่ีสุด 

1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน - - - - - 
   1.1 บอกเล่าวัฒนธรรมวีถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอีสานแต่โบราณ 138 42 00 00 00 
   1.2 การถ่ายทอดการโต้ตอบภาษิตคําคมอีสาน (ผญา) 161 10 9 00 00 
   1.3 อารยธรรม 5000 ปี ปั้นหม้อเขียนลายไหบ้านเชียง 174 6 00 00 00 
   1.4 การถ่ายทอดพิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญ 163 15 3 00 00 
   1.5 การถ่ายทอดศิลปะแสดงการละเล่นพื้นบ้านภาคอีสาน 164 14 2 00 00 
   1.6 การถ่ายทอดการแสดงดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน 170 10 00 00 00 
2. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม 165 13 2 00 00 
3. ความเหมาะสมของสถานท่ีในการจัดกิจกรรม 134 43 3 00 00 
4. การต้อนรับและบริการจากเจ้าหน้าท่ีผู้จัดงาน  152 24 4 00 00 
5. รูปแบบและความเหมาะสมโดยภาพรวม 162 13 5 00 00 
6. ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดกิจกรรม 149 21 10 00 00 
7.การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 168 12 00 00 00 
8. ควรมีจัดกิจกรรมลักษณะนี้อีก 180 00 00 00 00 
ตารางท่ี 2 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานท่ีและรูปแบบการจัดกิจกรรม  
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ท่ีสุด 

1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน - - - - - 
   1.1 บอกเล่าวัฒนธรรมวีถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอีสาน
แต่โบราณ 76.68 23.33 00 

 
00 

 
00 

   1.2 การถ่ายทอดการโต้ตอบภาษิตคําคมอีสาน (ผญา) 89.44 5.56 5.00 00 00 
   1.3 อารยธรรม 5000 ปี ปั้นหม้อเขียนลายไหบ้านเชียง 96.67 3.33 00 00 00 
   1.4 การถ่ายทอดพิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญ 90.56 8.33 1.12 00 00 
   1.5 การถ่ายทอดศิลปะแสดงการละเล่นพื้นบ้านภาคอีสาน 91.11 7.78 1.11 00 00 
   1.6 การถ่ายทอดการแสดงดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน 94.44 5.56 00 00 00 
2. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม 91.67 7.22 1.11 00 00 
3. ความเหมาะสมของสถานท่ีในการจัดกิจกรรม 74.44 23.89 1.67 00 00 
4. การต้อนรับและบริการจากเจ้าหน้าท่ีผู้จัดงาน  84.44 13.33 2.22 00 00 
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5. รูปแบบและความเหมาะสมโดยภาพรวม 90.00 7.22 2.78 00 00 
6. ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดกิจกรรม 82.78 11.66 5.55 00 00 
7.การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 93.33 6.67 00 00 00 
8. ควรมีจัดกิจกรรมลักษณะนี้อีก 100 00 00 00 00 

สรุปผลความคิดเห็นในระดับมากข้ึนไปในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
รายการ ร้อยละ 

1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน - 
   1.1 บอกเล่าวัฒนธรรมวีถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอีสานแต่โบราณ 100 
   1.2 การถ่ายทอดการโต้ตอบภาษิตคําคมอีสาน (ผญา) 94.99 
   1.3 อารยธรรม 5000 ปี ปั้นหม้อเขียนลายไหบ้านเชียง 100 
   1.4 การถ่ายทอดพิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญ 98.88 
   1.5 การถ่ายทอดศิลปะแสดงการละเล่นพื้นบ้านภาคอีสาน 98.88 
   1.6 การถ่ายทอดการแสดงดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน 100 
2. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม 98.88 
3. ความเหมาะสมของสถานท่ีในการจัดกิจกรรม 98.32 
4. การต้อนรับและบริการจากเจ้าหน้าท่ีผู้จัดงาน  97.77 
5. รูปแบบและความเหมาะสมโดยภาพรวม 97.22 
6. ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดกิจกรรม 94.44 
7.การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 100 
8. ควรมีจัดกิจกรรมลักษณะนี้อีก 100 

 

สรุปภาพรวมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินอีสาน 
เชิงปริมาณ   : ผู้ร่วมกิจกรรม      จํานวน 236 คน 
เชิงคุณภาพ   : ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในภาพรวม      ร้อยละ 94.44 
                : การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์     ร้อยละ 100 
เชิงเวลา       : โครงการดําเนินการเสร็จตามระยะเวลา      ร้อยละ 100 
เชิงต้นทุน     : โครงการใช้งบประมาณตามท่ีกําหนด      จํานวน 47,440 บาท 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม :-ควรจัดอีกทุกเพื่อให้เยาวชนรุ่นน้องหรือรุ่นหลัง และโรงเรียนอื่นๆได้รับรู้   
ผลลัพท์จากการด าเนินโครงการ  

ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรัก หวงแหน และอยากอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่ น มีแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาองค์ความรู้  และการสืบ
สานมรดกอีสาน และเกิดความภาคภูมิใจและมีจิตสํานึกร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
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ภาคผนวก ก 
ผลการด าเนินโครงการ 

ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน 
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โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน 
(แผนงานที่ 6 : แผนงานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือการบริการวิชาการแก่สังคม) 

  ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรรษชล แข็งขัน ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 

1.ความส าคัญของโครงการ 
ภาคอีสาน....เป็นภูมิภาคท่ีมีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถ่ิน 

แต่ละจังหวัด  ศิลปวัฒนธรรมเหล่าน้ีเป็นตัวบ่งบอกถึงความเช่ือ  ค่านิยม  ศาสนาและรูปแบบการดําเนินชีวิตตลอดจนอาชีพของ
คนในท้องถ่ินน้ันๆได้เป็นอย่างดี   สาเหตุท่ีภาคอีสานมีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีส่วนหน่ึงอาจจะเป็นผลมา
จาก  การเป็นศูนย์รวมของประชากรหลากหลายเช้ือชาติ   และมีการติดต่อสังสรรค์กับประชาชนในประเทศใกล้เคียง   จน
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมข้ึน   

ศิลปะของชาวอีสาน มีพัฒนาการมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล จะเห็นได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆไม่ว่า 
จะเป็นท่ีอุทยานประวัติศาสตร์บ้านเชียง  จังหวัดอุดรธานี  อุทยานแห่งชาติผาแต้ม  จังหวัดอุบลราชธานี   หรือถํ้า ฝุามือ
แดง  จังหวัดมุกดาหารฯลฯ บ้านเรือนของชาวอีสานสร้างสถาปัตยกรรมท่ีได้รับการถ่ายทอดมาจาดรุ่นบรรพบุรุษ   
                   ประเพณีของชาวอีสาน  มีความหลากหลายและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละ
ท้องถ่ิน ประเพณีส่วนใหญ่จะเกิดจากความเช่ือ  ค่านิยมและสิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนใน
ท้องถ่ิน  และอิทธิพลของศาสนาท่ีมีต่อคนในท้องถ่ิน   ประเพณีต่างๆถูกจัดข้ึนเพื่อให้เกิดขวัญกําลังใจในการประกอบอาชีพ
และเพื่อถ่ายทอดแนวความคิด  ค่านิยมท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินน้ันๆ  

คนอีสานมีค าคม สุภาษิต ไวส้ั่งสอนลูกหลานให้ประพฤติตนอยู่ในฮีตคอง (จารีต-ประเพณี)ไม่ออกนอกลู่นอก
ทางคําคมเหล่าน้ีรู้จักกันท่ัวไป ในช่ือ "ผญา" หมายถึง ปัญญา, ปรัชญา, ความฉลาด, ความรู้   ไหวพริบ สติปัญญา ความเฉลียว 
ฉลาดปราชญ์เปรื่อง      
                    ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสาน ภาษิตโบราณอีสานแต่ละภาษิตมีความหมายลึกบ้างต้ืนบ้างหยาบก็มีละเอียดก็มีถ้า
ท่านได้พบภาษิตท่ีหยาบๆ โปรดได้เข้าใจว่า คนโบราณชอบสอนแบบตาเห็น ภาษิตประจํา ชาติใด ก็เป็นคําไพเราะเหมาะสมแก่
คนชาติน้ัน คนในชาติน้ันนิยมชมชอบว่าเป็นของดี  ส่วนคนในชาติอื่นอาจเห็นว่าเป็นคําไม่ไพเราะเหมาะสมก็ได้ ความจริง 
"ภาษิต" คือรูปภาพของวัฒนธรรม แห่งชาติ น่ันเอง 
                    ศิลปะการแสดงและดนตรีอีสาน  ชาวอีสานมีอาชีพทําไร่ทํานาและเป็นคนรักสนุกจึงหาความบันเทิงได้ทุก
โอกาสการแสดงของภาคอีสาน มักเกิดจากกิจวัตรประจําวันหรือประจําฤดูกาล เช่น แห่นางแมว เซิ้งบั้งไฟ  เซิ้งสวิง เซิ้งกระติบ 
รําลาวกระทบไม้ ฯลฯ ลักษณะการแสดงซึ่งเป็นลีลาเฉพาะของอีสาน คือ ลีลาและจังหวะในการก้าวเท้า  มีลักษณะคล้ายเต้น 
แต่นุ่มนวล มักเดินด้วยปลายเท้าและสะบัดเท้าไปข้างหลังสูง เป็นลักษณะของเซิ้ง ดนตรีพื้นเมืองอีสาน  ได้แก่ กลองยาว กรับ  
ฉาบ โหม่ง แคน โปงลาง การแสดงพื้นเมืองภาคอีสาน ได้แก่ ฟูอนภูไท เซิ้งสวิง เซิ้งโปงลาง เซิ้งตังหวาย ภูไทสามเผ่า ไทภูเขา  
เซิ้งกระติบข้าว 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อรณรงค์ให้ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของอีสานและของชาติ  
2. เพื่อส่งเสริมและยกระดับวัฒนธรรมท้องถ่ินอีสานให้มีพัฒนาการในทางร่วมสมัยรับใช้สังคมและท้องถ่ิน 
3.  นําเอาศิลปะและภูมิปัญญาอีสานท่ีมีมาต้ังแต่เดิมมาบอกเล่าคนรุ่นหลัง 
4. เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามวัฒนธรรมของชาวอีสานทุกสาขาท่ีบรรพบุรุษของเราได้สั่งสมไว้จะ 

เป็นวัฒนธรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา ศิลปะ วิทยา จารีตประเพณี วรรณคดีภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ 
5.  เพื่อสกัดกั้นอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ ซึ่งมีผลให้วัฒนธรรมไทยเบี่ยงเบนเปลี่ยนทิศ 

http://www.baanmaha.com/community/�ѧ���§᤹-khaen-solo/
http://www.baanmaha.com/community/⻧�ҧ����ŧ/
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3.กลุ่มเป้าหมาย 

1.กลุ่มเปูาหมาย : เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน                                                                                                                  
2.ปริมาณกลุ่มเปูาหมาย :  150 คน                                                                                                                                       
3.พื้นท่ีกลุ่มเปูาหมาย :ในเขตพื้นท่ีบริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธาน ี

4.ขั้นตอนและวิธีด าเนินงาน 
          จัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน  
          ณ ค่ายเสนีย์รณยุทธ จังหวัดอุดรธานี วันท่ี 25 สิงหาคม 2555                                                                                                                                                                                                                                                                       
5.ผลการด าเนินงาน  

5.1 สาระเนื้อหาวิชาการ/ความรู้ (โดยสังเขป) ในโครงการการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอีสาน มีเนื้อหาสาระดังนี ้

วิถีการด าเนินชีวิตของคนอีสาน  
           ดินแดนอีสาน มีวัฒนธรรม ประเพณี เฉพาะตน  มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ท่ามกลางความ
แร้นแค้น ชาวอีสาน มีความเป็นอยู่เช่นไร ใช้ชีวิตอยู่เช่นไร สร้างศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีเช่นไรขึ้นมาแต่ละ
จังหวัดแต่ละสถานท่ี อาจมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่าง ตามลักษณะพื้นท่ีหรือธร รมชาติท่ีมีอยู่ แต่อย่างไรก็
ตาม ท้ังหมดล้วนคือวิถีชีวิตแห่งชาวอีสาน 
           ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน )  การ
สร้างบ้านของชุมชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ต้ังแต่
สมัยโบราณมักเลือกทําเลที่ต้ังอยู่ตามท่ีราบลุ่มที่มีแม่
สําคัญๆ ไหลผ่าน เช่น แม่นํ้าโขง แม่นํ้ามูล แม่นํ้าชี 
แม่นํ้าสงคราม ฯลฯ รวมทั้งอาศัยอยู่ตามริมหนองบึง  ถ้า
ตอนใดนํ้าท่วมถึงก็จะขยับไปต้ังอยู่บนโคกหรือเนินสูง  
ดังน้ันชื่อหมู่บ้านในภาคอีสานจึงมักข้นต้นด้วยคําว่า 
"โคก โนน หนอง" เป็นส่วนใหญ่ 

 
 

ลักษณะการตั้งถิน่ฐาน 

          ความเชื่อในการต้ังหมู่บ้าน 
          การเลือกภูมิประเทศเพ่ือต้ังหมู่บ้านในภาคอีสานจะเห็นได้ว่ามีหลักสําคัญอยู่ 3 ประการ คือ ต้องเลือกทําเลที่
ประกอบด้วย 
           1. นํ้า เพ่ือการยังชีพและประกอบการเกษตรกรรม 
           2. นา เพ่ือการปลูกข้าว (ข้าวเหนียว) เป็นอาหารหลัก 
           3. โนน เพ่ือการสร้างบ้านแปงเมือง ท่ีนํ้าท่วมไม่ถึง 
การโต้ตอบภาษิตค าคมอีสาน (ผญา) 

                    สิถ่มน้ าลายให้เหลียวเบิ่งป่อง 
                    สิกวมให้เหลียวเบิ่งหน้า 
                   ของเพิ่นแพงอย่าเข้าใกล ้

สิเต้นข้ามฮ่องให้เหลียวเบิ่งหนาม 
พร้าเข้าอย่าฟันแฮง 
ได้โชคแล้วอย่ามัวเมา  

http://nanavagi.blogspot.com/2010/01/blog-post_6734.html
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คนอีสานมีคําคม สุภาษิตสําหรับสั่งสอนลูกหลานให้ประพฤติตนอยู่ในฮีตคอง (จารีต- ประเพณี) ไม่ออกนอกลู่นอกทาง 
คําคมเหล่าน้ีรู้จักกันท่ัวไปในช่ือ  "ผญา"  หมายถึง  ปัญญา,  ปรัชญา,  ความฉลาด,  คําภาษิตท่ีมีความหมายลึกซึ้ง 

 
คนอีสานโบราณน้ันนับว่าเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนอยู่พอสมควร จะเห็นได้จากนิทานหรือวรรณกรรมพื้นบ้าน

หลายต่อหลายเรื่อง จะเล่าในลักษณะเป็นคํากลอน อย่าง พญาคํากอง  (สอนไพร่) หรือ ท้าวก่ํากาดํา หรือขูลูนางอั้ว 
ดังน้ันคําสอนของผู้เฒ่าผู้แก่ ปูุย่าตายาย ก็มักจะออกมาในรูปคํากลอน  การอ่านกลอนต่อไปน้ีต้องออกเป็นสําเนียง
อีสานจึงจะคล้องจองสัมผัสกันได้ดีคําทุกคําท่ีเขียนพยายามจะให้ใกล้เคียงกับการออกเสียงมากที่สุด กรุณาออกเสียง
ตามท่ีเขียน  เช่น 

 

แนวนามเชื้อหอยนาตาต่่า        ตาบ่สงูดั่งดา้มหอยขวา้งบ่วงซะเล  

เหมิดที่บุญคนเถ้าสกุลวงษต์กต่่า          สมัยใหม่ปล่้าสกุลเคา้แตกกระเด็น  
 

 
อารยธรรม 5000 ปี (เขียนลายไหบ้านเชียง)   

 

          บ้านเชียง เป็นแหล่งโบราณคดีท่ีสําคัญที่สุดแห่งหน่ึงของประเทศไทยซึ่งค้นพบว่าเคยเป็นท่ีอยู่อาศัยและท่ีฝัง
ศพของคนก่อนประวัติศาสตร์ยุคโลหะเมื่อราว 5,000 กว่าปีมาแล้ว ซึ่งเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2327 เช่ือว่าได้มีผู้อพยพมา
จากเมือพวนแขวงเมืองลาว  เข้ามาต้ังหลักปักฐานอยู่บริเวณที่เรียกว่า “ดงพงแพง ” บริเวณบ้านเชียงในปัจจุบัน  
ชาวบ้านเชียงมีความเจริญทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสูงมาแต่โบราณชาวบ้านเชียงโบราณเป็นชุมชนยุคโลหะ  ท่ีรู้จัก
ทําเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ นิยมทําเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดับจากสําริดในระยะแรกและรู้จักใช้เหล็กในระยะ
ต่อมา แต่ยังคงใช้สําริดควบคู่กันไป 
 
 

    
 

พิธีบายศรีสู่ขวัญ 
พิธีสู่ขวัญ บางทีเรียกว่า พิธีบายศรี หรือ บายศรีสู่ขวัญ เป็น 

ประเพณีสําคัญอย่างหน่ึงของชาวอีสาน ชาวอีสานถือว่าเป็นประเพณีเรียก
ขวัญ ให้มาอยู่กับตัว พิธีสู่ขวัญน้ีเป็นได้ท้ังการแสดงความช่ืนชมยินดี  ผู้ได้ดีมี
โชคหรือผู้หลักผู้ใหญ่ท่ีเราเคารพนับถือมาเย่ียมเราก็ยินดีจัดพิธีสู่ขวัญให้  
ประเพณีสู่ขวัญจึงเป็น ประเพณีทํากันอย่างกว้างขวาง  คําว่าขวัญน้ันเช่ือว่า
เป็นสิ่งไม่มีตัวตนคล้ายกับจิตหรือวิญญาณแฝง  อยู่ในตัวคนและสัตว์ ต้ังแต่
เกิดมาทุกคนมีขวัญกันท้ังน้ัน  
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วิถีการท ามากินแบบอีสาน  

 

     
การฟ้อนร าพื้นบ้านอีสาน เซ้ิงแหย่ไข่มดแดง      
            อาหารอีสานส่วนใหญ่จะได้มาจากธรรมชาติ ท้ังท่ีเป็นสัตว์เล็ก 
สัตว์น้อย และพืชพันธุ์ต่างๆ นับได้ว่าชาวอีสานเป็นนักกินผู้หน่ึงทีเดียว ไข่
มดแดงนับเป็นอาหารประจําถ่ินอีสาน จนสามารถนํามาขายจนกลายเป็น
อาชีพได้   

นิทานพื้นบ้าน 
นิทานพื้นบ้าน หมายถึง เร่ืองท่ีเล่าสืบกันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ส่วนใหญ่ถ่ายทอดด้วยวาจา  แต่ก็มีจํานวน

มากที่ได้รับการบันทึกไว้ นิทานพื้นบ้านปรากฏอยู่ในทุกๆ วัฒนธรรม มีท้ังความแตกต่าง หลากหลาย และความเหมือน  
มีความสําคัญในการเข้าถึงวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชน ความสําคัญของนิทานพื้นบ้านได้เป็น 3 ประการ  คือ  

1) ให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของเจ้าของนิทาน เช่น ความรู้เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ จารีตประเพณี ความ
เช่ือ ค่านิยม สภาพเศรษฐกิจ ภูมิประเทศ และถ่ินฐานบ้านเรือน  

2) ให้ความสนุกสนานเพลิด เพลิน ผู้เล่านิทานมักเป็นผู้ใหญ่หรือผู้มีประสบการณ์ และผู้ฟังมักจะเป็นเด็กหรือ
มีประสบการณ์น้อยกว่า การเล่านิทานพื้นบ้านเป็นกิจกรรมท่ียังความช่ืนชอบในผู้ฟังทุกหมู่ทุกเหล่า  

3) สอนหรือสอดแทรกศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม  หรือให้คติเตือนใจ เช่น นิทานชาดก นิทานอีสป นิทาน
สุภาษิต นิทานในศาสนา 
ดนตรทีี่เป็นเอกลักษณข์องอสีาน (โปงลาง) 

 
 
 

 

หมากกลิ้งกล่อมหรือโปงลาง 

ยังมีเครื่องดนตรีอีกประเภทหน่ึงซึ่งมีลักษณะ
วิธีการบรรเลงคล้ายกับระนาดเอก คือนําท่อนไม้หรือ
กระบอกไม้มาร้อยติดกันเป็นผืนและใช้ไม้ตีเป็น
ทํานองเพลง แขวนตีกับเสาบ้าง ขึงบนรางบ้าง หรือ
บางทีก็ผูกติดกับตัวผู้บรรเลง  เครื่องดนตรีชนิดน้ีพบ
ท่ัวไปในหลายประเทศ สําหรับในประเทศไทย พบใน
แถบภาคอิสานและเรียกเครื่องดนตรีน้ีหลายช่ือ
ด้วยกัน เช่นเรียกว่า หมากกลิ้งกล่อม, หมากขอลอ 

หรือหมากโปงลาง  เป็นเครื่องดนตรีโบราณมีช่ือเรียกหลายอย่างเช่น  ระนาดยักษ์ , ระนาดอิสาน , หมากขอลอ , 
หมากโปงลาง ท่ีได้ช่ือว่า หมากขอลอ เพราะเวลาเคาะแต่ละลูกมีเสียงดังกังวานคล้าย  ขอลอ (หมายถึง เกราะ ใน
ภาษาอิสาน) ส่วนคําว่า  โปงลาง  น้ันเดิมเป็นคําท่ีใช้เรียก กระดึงสัมริด  ท่ีใช้แขวนคอวัวในสมัย โบราณ   ท่ีเรียก
กระดึงน้ีว่าโปงลางคงเรียกตามเสียงท่ีได้ยิน ต่อมามีผู้นําช่ือน้ีไปต้ังเป็นช่ือ  ลายแคน  (การบรรเลงแคน)  ท่ีเปุาเลียน
เสียงโปงลางท่ีผูกคอวัวเรียกว่า ลายโปงลาง และท่ีเรียกว่าหมากกลิ้งกล่อมก็เพราะเป็นเครื่องดนตรีท่ีมีเสียงไพเราะ
สามารถกล่อมให้ผู้ฟังมีความเคลิบเคลิ้มเพลิดเพลินได้  
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5.2   ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด 

 
6.ผู้รับบริการ/หน่วยงานได้รับความรู้/ประโยชน์ดังนี้ 
          1.ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา 
สาระเกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานและพึงพอใจต่อกระบวนการจัดกิจกรรมในระดับมากขึ้นไป คิด
เป็นร้อยละ 97.22 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมอยู่ในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 94.44 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน นําความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100 
7.สรุปโดยภาพรวมและความคิดเห็นของผู้รับบริการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีมีประโยชน์
มาก มีสาระดีๆ มีกิจกรรมท่ีหลากหลายท่ีสามารถนําไปใช้ประกอบการเรียน  ในชีวิตประจําวัน   สนับสนุนการส่งเสริม
การอ่าน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการฝึกสมาธิ ฝึกความอดทน  เป็นการหลีกเล่ียงอบายมุขโดยเฉพาะในกลุ่ม
เด็กเยาวชน นักเรียน ท่ีสําคัญ มีประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นอย่างมาก 
8.ความคิดเห็นของผู้รับบริการ 

- ได้รับความรู้ความรู้เพิ่มขึ้นจากการบอกเล่าของวิทยากร ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติ   
- ใช้ความรู้ประกอบการเรียนและชีวิตประจําวันได้  
- มีเอกสารให้ค้นคว้าประกอบและสามารถนําไปบอกเล่าต่อได้ 

     ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนับ 

รวมทั้งสิ้น 

เปูาหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
ผลผลิต (Output) 
 1. เชิงปริมาณ:จํานวนผู้เข้ารับบริการ คน 150 236 
 2. เชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจในกระบวนการจัดกิจกรรม                                                                               ร้อยละ 80  97.22 
 3. เชิงเวลา:ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมท่ีแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ี
กําหนด                                                                                                                  ร้อยละ 80 100 
 4. เชิงต้นทุน:ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการแก่สังคมตาม
งบประมาณ                                                                                                             บาท 47,500 47,440 
ผลลัพธ ์ (Outcome) 
1.  เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
ร้อยละ 

 
80 100 

2.  เชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 94.44 
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ภาคผนวก ข :  

บันทึกข้อความและค าสั่งต่าง  
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโครงการ 

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน 
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ค าสั่งศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 
  ท่ี ๑๕ / ๒๕๕๕ 

เร่ือง  แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ 
------------------------------------- 

          ตามที่ มหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยมอบหมายให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถ่ินอีสาน  วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔  
ค่ายเสนีย์รณยุทธ จังหวัดอุดรธานี  
         เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งต้ังบุคลากรในการดําเนินงานดังนี้ 
 

๑. ประธานด าเนินงาน ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ ปฏิบัติหน้าท่ีดําเนินจัดโครงการและสรุปติดตามประเมินผลการดําเนินงาน  

     ๒.๑ นางพรรษชล  แข็งขัน 
๓. เจ้าหน้าที่กองกลาง  

      ๓.๑  นางสาวสายใจ  อินทะพุฒ 
      ๓.๒  นางปฏิมา พุทธน  
      ๓.๓  นายวิศิษฎ์  มั่นชูพงศ์ 

     ปฏิบัติหน้าท่ี  ต้อนรับประชาสัมพันธ์ รับลงทะเบียน แจกเอกสารต่างๆ  
     ๓.๔  นายคมสัน มูลอามาตย์ 
        ปฏิบัติหน้าท่ีให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ ถ่ายภาพเคล่ือนไหว ภาพนิ่ง 
     ๓.๕  นางพรรษชล  แข็งขัน 

      ๓.๖  นางสาวชนากานต์ ปานสุวรรณ 
                      ปฏิบัติหนา้ท่ีประสานงานให้บริการด้านอาหารและเครื่องด่ืม 
 

        ทั้งนี้ ให้กรรมการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
อีสาน ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๘  สิงหาคม    ๒๕๕๔ 

                                                       
                                      (นายวิศิษฎ์  ม่ันชูพงศ์) 

ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธาน ี
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ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๖๒๓                                             ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  
                               บ้านคํากลิ้งหมู่ ๑๐ ตําบลบ้านจั่น        
                                                          อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี   

            ๒๓  กรกฏาคม  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  ขอเชิญเป็นวิทยากร  
เรียน  นายเผด็จ โยธะพล ศิลปินพ้ืนบ้านอีสานแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (วรรณกรรมพ้ืนบ้าน)  
        รางวัลเชิดชูเกียรตินาคราชทองคํา ประจําปพุีทธศักราช ๒๕๕๑  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการและรายละเอียด จํานวน ๑ ชุด 

 

       ด้วย ศูนย์วิทยพัฒนา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  อุดรธานี  ได้รับงบประมาณแผ่นดิน  ปี พ.ศ.๒๕๕๕ 
จัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินอีสาน ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี   แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถ่ินแต่ละจังหวัด  ศิลปวัฒนธรรมเหล่าน้ีเป็นตัวบ่งบอกถึงความเชื่อ  ค่านิยม  ศาสนา
และรูปแบบการดําเนินชีวิตตลอดจนอาชีพของคนในท้องถ่ินน้ันๆได้เป็นอย่างดี   สาเหตุที่ภาคอีสานมีความหลากหลายทาง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีส่วนหน่ึงอาจจะเป็นผลมาจาก  การเป็นศูนย์รวมของประชากรหลากหลายเชื้อชาติและมีการติดต่อ
สังสรรค์กับประชาชนในประเทศใกล้เคียง จนก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมข้ึน  และเพ่ือเป็นการบอกเล่าวัฒนธรรม
อีสานทั้งอีสานเหนือและอีสานใต้ ให้เยาวชนรุ่นหลังได้รู้จักส่งเสริมและอนุรักษ์ สืบทอด ให้คนรุ่นหลังต่อๆไปอีกได้ซึมซับและ
ดํารงไว้ให้คงอยู่ก่อนที่จะจางหายไป จัดกิจกรรมในวัน เสาร์ที่ ๒๕ สิงหาคม  ๒๕๕๕ ณ หอประชุมอินทรีย์ ค่ายเสนีย์รณยุทธ 
จังหวัดอุดรธานี มีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  การจัดโครงกา รดังกล่าวหากได้ รับเกียรติจาก ท่านเป็น วิทยากร  บอกเล่า 
ถ่ายทอดวัฒนธรรม วีถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอีสานแต่โบราณ รวมทั้งถ่ายทอดการโต้ตอบภาษิตคําคมอีสาน ( ผญา) จะเป็น
ที่เชื่อมั่นว่าการจัดกิจกรรมครั้งน้ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ 
  

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ 
โอกาสน้ี  

 ขอแสดงความนับถือ               

                                   

 ( นายวิศิษฎ์  มั่นชูพงศ์) 
 ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 
งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
โทรศัพท์  ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๖-๕๐๐ ต่อ ๑๑๒ 
โทรสาร  ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๔   มือถือ ๐๘๑ ๓๘๐ ๕๗๐๘ 
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ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๕๘๔                                     ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  
                               บ้านคํากลิ้งหมู่ ๑๐ ตําบลบ้านจั่น        
                                             อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี   

          ๑๖  กรกฏาคม ๒๕๕๕ 
เรื่อง  ขอเชิญเป็นวิทยากร  

เรียน  นายชาตรี ตะโจประรัง (ภูมิปัญญาชาวบ้านเชียง) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการและรายละเอียด จํานวน ๑ ชุด 

 
ด้วย ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี ได้รับงบประมาณแผ่นดิน  ปี พ.ศ.  ๒๕๕๕  

จัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินอีสาน ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี   แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถ่ินแต่ละจังหวัด   ศิลปวัฒนธรรมเหล่าน้ีเป็นตัวบ่งบอกถึงความเชื่อ   ค่านิยม   ศาสนาและ
รูปแบบการดําเนินชีวิตตลอดจนอาชีพของคนในท้องถ่ินน้ันๆได้เป็นอย่างดี   สาเหตุที่ภาคอีสานมีความหลากหลายทาง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีส่วนหน่ึงอาจจะเป็นผลมาจาก การเป็นศูนย์รวมของประชากรหลากหลายเชื้อชาติและมีการติดต่อสังสรรค์
กับประชาชนในประเทศใกล้เคียง  จนก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมข้ึน  และเพ่ือเป็นการบอกเล่าวัฒนธรรมอีสานทั้ง
อีสานเหนือและอีสานใต้ ให้เยาวชนรุ่นหลังได้รู้จักส่งเสริมและอนุรักษ์ สืบทอด ให้คนรุ่นหลังต่อๆไปอีกได้ซึมซับและดํารงไว้ให้คง
อยู่ก่อนที่จะจางหายไป โดยจัดกิจกรรมในวัน เสาร์ที่ ๒๕ สิงหาคม  ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.  ณ หอประชุมอินทรีย์ ค่าย
เสนีย์รณยุทธ  จังหวัดอุดรธานี มีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  การจัดโครงกา รดังกล่าวหากได้ รับเกียรติจาก ท่านเป็น วิทยากร
ถ่ายทอดเรื่องราวอารยธรรม ๕๐๐๐ ปี (ปั้นหม้อเขียนไหลายบ้านเชียง ) จะเป็นที่เชื่อมั่นว่าการจัดกิจกรรมครั้งน้ี  จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา 
ณ โอกาสน้ี  

 ขอแสดงความนับถือ                                        

                                 

 ( นายวิศิษฎ์  มั่นชูพงศ์) 
 ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 
 
 

งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
โทรศัพท์  ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๖-๕๐๐ ต่อ ๑๑๒ 
โทรสาร  ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๔   มือถือ ๐๘๑ ๓๘๐ ๕๗๐๘ 
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ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๖๒๔                                     ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  
                               บ้านคํากลิ้งหมู่ ๑๐ ตําบลบ้านจั่น        
                                             อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี   

          ๒๓  กรกฏาคม ๒๕๕๕ 

 
เรื่อง  ขอเชิญร่วมโครงการและส่งนักเรียนแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน   

เรียน  ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการและรายละเอียด จํานวน ๑ ชุด 

 
        ด้วย ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี     ได้รับงบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ.๒๕๕๕ 

จัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินอีสาน ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี   แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถ่ินแต่ละจังหวัด ศิลปวัฒนธรรมเหล่าน้ีเป็นตัวบ่งบอกถึงความเชื่อ  ค่านิยม   ศาสนา
และรูปแบบการดําเนินชีวิตตลอดจนอาชีพของคนในท้องถ่ินน้ันๆได้เป็นอย่า งดี  สาเหตุที่ภาคอีสานมีความหลากหลายทาง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีส่วนหน่ึงอาจจะเป็นผลมาจาก  การเป็นศูนย์รวมของประชากรหลากหลายเชื้อชาติและมีการติดต่อ
สังสรรค์กับประชาชนในประเทศใกล้เคียง จนก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมข้ึน  และเพ่ือเป็นการบอกเล่าวัฒนธรรม
อีสานทั้งอีสานเหนือและอีสานใต้ ให้เยาวชนรุ่นหลังได้รู้จักส่งเสริมและอนุรักษ์ สืบทอด ให้คนรุ่นหลังต่อๆไปอีกได้ซึมซับและ
ดํารงไว้ให้คงอยู่ก่อนที่จะจางหายไป จัดกิจกรรมในวัน เสาร์ที่ ๒๕ สิงหาคม  ๒๕๕๕ ณ หอประชุมอินทรีย์ ค่ายเสนีย์รณยุทธ 
จังหวัดอุดรธานี มีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  การจัดโครงกา รดังกล่าวหากได้ รับเกียรติจากโรงเรียนของท่าน ในการ
ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม พ้ืนบ้านภาคอีสาน  (การแสดงดนตรีโปงลาง ) จะเป็นที่เชื่อมั่นว่าการจัดกิจกรรมครั้งน้ีจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

  

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ทั้งน้ีโรงเรียน ครู นักเรียนที่ร่วมโครงการจะได้รับทุนการศึกษา      พร้อม
เกียรติบัตรด้วย หวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ี  

 ขอแสดงความนับถือ 

                                                                       

 ( นายวิศิษฎ์  มั่นชูพงศ์) 
 ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 
งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
โทรศัพท์  ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๖-๕๐๐ ต่อ ๑๑๒ 
โทรสาร  ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๔   มือถือ ๐๘๑ ๓๘๐ ๕๗๐๘ 
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ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๕๗๗                                     ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  
                               บ้านคํากลิ้งหมู่ ๑๐ ตําบลบ้านจั่น        
                                                          อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี   

          ๑๖  กรกฏาคม ๒๕๕๕ 

 
เรื่อง  ขอเชิญร่วมโครงการและส่งนักเรียนแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน   

เรียน  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคํากลิ้ง  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการและรายละเอียด จํานวน ๑ ชุด 

 
        ด้วย  ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี  ได้รับงบประมาณแผ่นดิน  ปี พ.ศ.๒๕๕๕ 

จัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน อีสาน  ซึ่ง เป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทาง
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี    แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถ่ินแต่ละจังหวัด  ศิลปวัฒนธรรมเหล่าน้ีเป็นตัวบ่งบอกถึงความ
เชื่อ ค่านิยม  ศาสนาและรูปแบบการดําเนินชีวิตตลอดจนอาชีพของคนในท้องถ่ินน้ันๆได้เป็นอย่างดี  สาเหตุที่ภาคอีสานมีความ
หลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีส่วนหน่ึงอาจจะเป็นผลมาจาก การเป็นศูนย์รวมของประชากรหลากหลายเชื้อชาติและ
มีการติดต่อสังสรรค์กับประชาชนในประเทศใกล้เคียง จนก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมข้ึน  และเพ่ือเป็นการบอกเล่า
วัฒนธรรมอีสานทั้งอีสานเหนือและอีสานใต้ ให้เยาวชนรุ่นหลังได้รู้จักส่งเสริมและอนุรักษ์ สืบทอด ให้คนรุ่นหลังต่อๆไปอีกได้ซึม
ซับและดํารงไว้ให้คงอยู่ก่อนที่จะจางหายไป จัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ ๒๕ สิงหาคม  ๒๕๕๕ ณ หอประชุมอินทรีย์ ค่ายเสนีย์รณ
ยุทธ จังหวัดอุดรธานี  มีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย การจัดโครงการดังกล่าวหากได้รับเกียรติจากโรงเรียนของท่าน ถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน โดยการแต่งกายชุดภูไท ๓ เผ่า พร้อมศิลปะการแสดงรําบายศรีสู่ขวัญ  จะเป็นที่เชื่อมั่นว่าการจัดกิจกรรม
ครั้งน้ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ 

  

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ทั้งน้ีโรงเรียน ครู นักเรียน ท่ีร่วมโครงการจะได้รับทุนการศึกษา เกียรติบัตรด้วย 
หวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ี  

 ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                 

 ( นายวิศิษฎ์  มั่นชูพงศ์) 
 ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 
งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
โทรศัพท์  ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๖-๕๐๐ ต่อ ๑๑๒ 

โทรสาร  ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๔   มือถือ ๐๘๑ ๓๘๐ ๕๗๐๘ 
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ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๕๗๘                                     ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  
                               บ้านคํากลิ้งหมู่ ๑๐ ตําบลบ้านจั่น        
                                             อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี   

          ๑๖  กรกฏาคม ๒๕๕๕ 

 
เรื่อง  ขอเชิญร่วมโครงการและส่งนักเรียนแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน   
เรียน  ผู้อํานวยการโรงเรียนนํ้าสวยวิทยา จังหวัดหนองคาย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการและรายละเอียด จํานวน ๑ ชุด 

 
        ด้วย  ศูนย์วิทยพัฒนา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี  ได้รับงบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ.๒๕๕๕ 

จัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินอีสาน ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถ่ินแต่ละจังหวัด ศิลปวัฒนธรรมเหล่าน้ีเป็นตัวบ่งบอกถึงความเชื่อ ค่านิยม  ศาสนาและ
รูปแบบการดําเนินชีวิตตลอดจนอาชีพของคนในท้องถ่ินน้ันๆได้เป็นอย่า งดี  สาเหตุที่ภาคอีสานมีความหลากหลายทาง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีส่วนหน่ึงอาจจะเป็นผลมาจาก  การเป็นศูนย์รวมของประชากรหลากหลายเชื้อชาติ  และมีการติดต่อ
สังสรรค์กับประชาชนในประเทศใกล้เคียง จนก่อให้เกิดกา รแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมข้ึน  และเพ่ือเป็นการบอกเล่าวัฒนธรรม
อีสานทั้งอีสานเหนือและอีสานใต้ ให้เยาวชนรุ่นหลังได้รู้จักส่งเสริมและอนุรักษ์ สืบทอด ให้คนรุ่นหลังต่อๆไปอีกได้ซึมซับและ
ดํารงไว้ให้คงอยู่ก่อนที่จะจางหายไป จัดกิจกรรมในวัน เสาร์ที่ ๒๕ สิงหาคม  ๒๕๕๕ ณ หอประชุมอินทรีย์ ค่ายเสนีย์รณยุทธ 
จังหวัดอุดรธานี  มีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  การจัดโครงกา รดังกล่าวหากได้ รับเกียรติจากโรงเรียนของท่าน ใน การ
ถ่ายทอดวิถีการทํามากินแบบอีสาน โดย การแสดงการแหย่ไข่มดแดง และการแสดงเซิ้งสวิง จะเป็นที่เชื่อมั่นว่าการจัดกิจกรรม
ครั้งน้ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ 

  

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ทั้งน้ีโรงเรียน ครู นักเรียน ท่ีร่วมโครงการจะได้รับทุนการศึกษา เกียรติบัตรด้วย
หวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ี  

 ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                    

 ( นายวิศิษฎ์  มั่นชูพงศ์) 
 ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 
งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
โทรศัพท์  ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๖-๕๐๐ ต่อ ๑๑๒ 
โทรสาร  ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๔   มือถือ ๐๘๑ ๓๘๐ ๕๗๐๘ 
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ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๕๗๙                                     ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  
                               บ้านคํากลิ้งหมู่ ๑๐ ตําบลบ้านจั่น        
                                                          อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี   

          ๑๖  กรกฏาคม  ๒๕๕๕ 

 
เรื่อง  ขอเชิญร่วมโครงการและส่งนักเรียนแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน   
เรียน  ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา จังหวัดสกลนคร 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการและรายละเอียด จํานวน ๑ ชุด 

 
        ด้วย  ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  อุดรธานี  ได้รับงบประมาณแผ่นดิน  ปี พ.ศ.๒๕๕๕ 

จัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินอีสาน ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถ่ินแต่ละจังหวัด ศิลปวัฒนธรรมเหล่าน้ีเป็นตัวบ่งบอกถึงความเชื่อ ค่านิยม  ศาสนาและ
รูปแบบการดําเนินชีวิตตลอดจนอาชีพของคนในท้องถ่ินน้ันๆได้เป็นอย่า งดี  สาเหตุที่ภาคอีสานมีความหลากหลายทาง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีส่วนหน่ึงอาจจะเป็นผลมาจาก  การเป็นศูนย์รวมของประชากรหลากหลายเชื้อชาติ และมีการติดต่อ
สังสรรค์กับประชาชนในประเทศใกล้เคียงจนก่อให้เกิดกา รแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมข้ึน  และเพ่ือเป็นการบอกเล่าวัฒนธรรม
อีสานทั้งอีสานเหนือและอีสานใต้ ให้เยาวชนรุ่นหลังได้รู้จักส่งเสริมและอนุรักษ์ สืบทอด ให้คนรุ่นหลังต่อๆไปอีกได้ซึมซับและ
ดํารงไว้ให้คงอยู่ก่อนที่จะจางหายไป จัดกิจกรรมในวัน เสาร์ที่ ๒๕ สิงหาคม  ๒๕๕๕ ณ หอประชุมอินทรีย์ ค่ายเสนีย์รณยุทธ 
จังหวัดอุดรธานี  มีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  การจัดโครงกา รดังกล่าวหากได้ รับเกียรติจากโรงเรียนของท่าน ใน การ
ถ่ายทอดการแสดงการต่อสู้และปูองกันตัวจากศัตรูของคนอีสาน โดยการการแสดงมวยโบราณอีสาน  จะเป็นที่เชื่อมั่นว่าการจัด
กิจกรรมครั้งน้ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ 

  

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ท้ังน้ีโรงเรียน ครู นักเรียน ท่ีร่วมโครงการจะได้รับทุนการศึกษา เกียรติบัตรด้วย  
หวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ี  

 ขอแสดงความนับถือ 

                                                              

 ( นายวิศิษฎ์  มั่นชูพงศ์) 
 ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 
งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
โทรศัพท์  ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๖-๕๐๐ ต่อ ๑๑๒ 
โทรสาร  ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๔   มือถือ ๐๘๑ ๓๘๐ ๕๗๐๘ 
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ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/                                     ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  
                               บ้านคํากลิ้งหมู่ ๑๐ ตําบลบ้านจั่น        
                                                          อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี   

          ๑๖  กรกฏาคม  ๒๕๕๕ 

 
เรื่อง  ขอเชิญร่วมโครงการและส่งนักเรียนแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน   
เรียน  ผู้อํานวยการโรงเรียนโนนสูงวิทยาคาร จังหวัดอุดรธานี 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการและรายละเอียด จํานวน ๑ ชุด 

 
        ด้วย  ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  อุดรธานี  ได้รับงบประมาณแผ่นดิน  ปี พ.ศ.๒๕๕๕ 

จัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินอีสาน ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถ่ินแต่ละจังหวัด ศิลปวัฒนธรรมเหล่าน้ีเป็นตัวบ่งบอกถึงความเชื่อ ค่านิยม  ศาสนาและ
รูปแบบการดําเนินชีวิตตลอดจนอาชีพของคนในท้องถ่ินน้ันๆได้เป็นอย่า งดี  สาเหตุที่ภาคอีสานมีความหลากหลายทาง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีส่วนหน่ึงอาจจะเป็นผลมาจาก  การเป็นศูนย์รวมของประชากรหลากหลายเชื้อชาติ  และมีการติดต่อ
สังสรรค์กับประชาชนในประเทศใกล้เคียง จนก่อให้เกิดกา รแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมข้ึน  และเพ่ือเป็นการบอกเล่าวัฒนธรรม
อีสานทั้งอีสานเหนือและอีสานใต้ ให้เยาวชนรุ่นหลังได้รู้จักส่งเสริมและอนุรักษ์ สืบทอด ให้คนรุ่นหลังต่อๆไปอีกได้ซึมซับและ
ดํารงไว้ให้คงอยู่ก่อนที่จะจางหายไป จัดกิจกรรมในวัน เสาร์ที่ ๒๕ สิงหาคม  ๒๕๕๕ ณ หอประชุมอินทรีย์ ค่ายเสนีย์รณยุทธ 
จังหวัดอุดรธานี  มีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  การจัดโครงกา รดังกล่าวหากได้ รับเกียรติจากโรงเรียนของท่าน ใน การ
ถ่ายทอดวิธีการขอฝน โดยแสดงการแห่นางแมว และการแสดงเซิ้งบั้งไฟ                                    จะเป็นที่เชื่อมั่นว่าการจัด
กิจกรรมครั้งน้ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ 

  

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ทั้งน้ีโรงเรียน ครู นักเรียน ท่ีร่วมโครงการจะได้รับทุนการศึกษา เกียรติบัตรด้วย 
หวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ี  

 ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                         

 ( นายวิศิษฎ์  มั่นชูพงศ์) 
 ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 
งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
โทรศัพท์  ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๖-๕๐๐ ต่อ ๑๑๒ 
โทรสาร  ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๔   มือถือ ๐๘๑ ๓๘๐ ๕๗๐๘ 
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ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๕๘๑                                     ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  
                               บ้านคํากลิ้งหมู่ ๑๐ ตําบลบ้านจั่น        
                                                          อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี   

          ๑๖  กรกฏาคม  ๒๕๕๕ 

 
เรื่อง  ขอเชิญร่วมโครงการและส่งนักเรียนแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน   
เรียน  ผู้อํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลําภ ู๒๕๕๑ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการและรายละเอียด จํานวน ๑ ชุด 

 
        ด้วย  ศูนย์วิทยพัฒนา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  อุดรธานี  ได้รับงบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ.๒๕๕๕ 

จัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินอีสาน ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถ่ินแต่ละจังหวัด ศิลปวัฒนธรรมเหล่าน้ีเป็นตัวบ่งบอกถึงความเชื่อ ค่านิยม  ศาสนาและ
รูปแบบการดําเนินชีวิตตลอดจนอาชีพของคนในท้องถ่ินน้ันๆได้เป็นอย่า งดี  สาเหตุที่ภาคอีสานมีความหลากหลายทาง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีส่วนหน่ึงอาจจะเป็นผลมาจาก  การเป็นศูนย์รวมของประชากรหลากหลายเชื้อชาติ  และมีการติดต่อ
สังสรรค์กับประชาชนในประเทศใกล้เคียง จนก่อให้เกิดกา รแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมข้ึน  และเพ่ือเป็นการบอกเล่าวัฒนธรรม
อีสานทั้งอีสานเหนือและอีสานใต้ ให้เยาวชนรุ่นหลังได้รู้จักส่งเสริมและอนุรักษ์ สืบทอด ให้คนรุ่นหลังต่อๆไปอีกได้ซึมซับและ
ดํารงไว้ให้คงอยู่ก่อนที่จะจางหายไป จัดกิจกรรมในวัน เสาร์ที่ ๒๕ สิงหาคม  ๒๕๕๕ ณ หอประชุมอินทรีย์ ค่ายเสนีย์รณยุทธ 
จังหวัดอุดรธานี มีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย การจัดโครงการดังกล่าวหากได้รับเกียรติจากโรงเรียนของท่าน ในชุดการแสดง
นิทานพ้ืนบ้านภาคอีสาน (อีสานใต้) จะเป็นที่เชื่อมั่นว่าการจัดกิจกรรมครั้งน้ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ 

  

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ทั้งน้ีโรงเรียน ครู นักเรียน ท่ีร่วมโครงการจะได้รับทุนการศึกษา เกียรติบัตรด้วย 
หวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ี  

 ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                  

 ( นายวิศิษฎ์  มั่นชูพงศ์) 
 ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 
งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
โทรศัพท์  ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๖-๕๐๐ ต่อ ๑๑๒ 
โทรสาร  ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๔   มือถือ ๐๘๑ ๓๘๐ ๕๗๐๘ 
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ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)๕๘๒                                     ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  
                               บ้านคํากลิ้งหมู่ ๑๐ ตําบลบ้านจั่น        
                                                          อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี   

          ๑๖  กรกฏาคม  ๒๕๕๕ 

 
เรื่อง  ขอเชิญร่วมโครงการและส่งนักเรียนแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน   
เรียน  ผู้อํานวยการโรงเรียนนํ้าโสมพิทยาคม  จังหวัดอุดรธานี  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการและรายละเอียด จํานวน ๑ ชุด 

 
        ด้วย  ศูนย์วิทยพัฒนา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  อุดรธานี  ได้รับงบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ.๒๕๕๕ 

จัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินอีสาน ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถ่ินแต่ละจังหวัด ศิลปวัฒนธรรมเหล่าน้ีเป็นตัวบ่งบอกถึงความเชื่อ ค่านิยม  ศาสนาและ
รูปแบบการดําเนินชีวิตตลอดจนอาชีพของคนในท้องถ่ินน้ันๆได้เป็นอย่า งดี  สาเหตุที่ภาคอีสานมีความหลากหลายทาง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีส่วนหน่ึงอาจจะเป็นผลมาจาก  การเป็นศูนย์รวมของประชากรหลากหลายเชื้อชาติ  และมีการติดต่อ
สังสรรค์กับประชาชนในประเทศใกล้เคียง จนก่อให้เกิดกา รแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมข้ึน  และเพ่ือเป็นการบอกเล่าวัฒนธรรม
อีสานทั้งอีสานเหนือและอีสานใต้ ให้เยาวชนรุ่นหลังได้รู้จักส่งเสริมและอนุรักษ์ สืบทอด ให้คนรุ่นหลังต่อๆไปอีกได้ซึมซับและ
ดํารงไว้ให้คงอยู่ก่อนที่จะจางหายไป จัดกิจกรรมในวัน เสาร์ที่ ๒๕ สิงหาคม  ๒๕๕๕ ณ หอประชุมอินทรีย์ ค่ายเสนีย์รณยุทธ 
จังหวัดอุดรธานี มีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  การจัดโครงกา รดังกล่าวหากได้ รับเกียรติจากโรงเรียนของท่าน ในการ
ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม พ้ืนบ้านภาคอีสาน  (อีสาน) โดยการแสดงชุด รําเรือมจับกรับ  และการแสดง ชุดเรือมอัมเร   จะเป็นที่
เชื่อมั่นว่าการจัดกิจกรรมครั้งน้ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ 

  

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ทั้งน้ีโรงเรียน ครู นักเรียน ท่ีร่วมโครงการจะได้รับทุนการศึกษา เกียรติบัตรด้วย 
หวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ี  

 ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                         

 ( นายวิศิษฎ์  มั่นชูพงศ์) 
 ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 
งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
โทรศัพท์  ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๖-๕๐๐ ต่อ ๑๑๒ 
โทรสาร  ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๔   มือถือ ๐๘๑ ๓๘๐ ๕๗๐๘ 
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ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)๕๗๖                                     ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  
                               บ้านคํากลิ้งหมู่ ๑๐ ตําบลบ้านจั่น        
                                                          อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี   

          ๑๖  กรกฏาคม  ๒๕๕๕ 

 
เรื่อง  ขอเชิญร่วมโครงการและส่งนักเรียนแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน   
เรียน  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง จังหวัดอุดรธานี  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการและรายละเอียด จํานวน ๑ ชุด 

 
        ด้วย ศูนย์วิทยพัฒนา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  อุดรธานี  ได้รับงบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

จัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินอีสาน ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถ่ินแต่ละจังหวัด ศิลปวัฒนธรรมเหล่าน้ีเป็นตัวบ่งบอกถึงความเชื่อ ค่านิยม  ศาสนาและ
รูปแบบการดําเนินชีวิตตลอดจนอาชีพของคนในท้องถ่ินน้ันๆได้เป็นอย่า งดี  สาเหตุที่ภาคอีสานมีความหลากหลายทาง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีส่วนหน่ึงอาจจะเป็นผลมาจาก  การเป็นศูนย์รวมของประชากรหลากหลายเชื้อชาติ  และมีการติดต่อ
สังสรรค์กับประชาชนในประเทศใกล้เคียง จนก่อให้เกิดกา รแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมข้ึน  และเพ่ือเป็นการบอกเล่าวัฒนธรรม
อีสานทั้งอีสานเหนือและอีสานใต้ ให้เยาวชนรุ่นหลังได้รู้จักส่งเสริมและอนุรักษ์ สืบทอด ให้คนรุ่นหลังต่อๆไปอีกได้ซึมซับและ
ดํารงไว้ให้คงอยู่ก่อนที่จะจางหายไป จัดกิจกรรมในวัน เสาร์ที่ ๒๕ สิงหาคม  ๒๕๕๕ ณ หอประชุมอินทรีย์ ค่ายเสนีย์รณยุทธ 
จังหวัดอุดรธานี มีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย การจัดโครงการดังกล่าวหากได้รับเกียรติจากโรงเรียนของท่าน ในชุดการแสดง
นิทานพ้ืนบ้านภาคอีสาน (อีสานเหนือ) จะเป็นที่เชื่อมั่นว่าการจัดกิจกรรมครั้งน้ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ 

 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ทั้งน้ีโรงเรียน ครู นักเรียน ท่ีร่วมโครงการจะได้รับทุนการศึกษา เกียรติบัตรด้วย 
หวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ี  

 ขอแสดงความนับถือ 

                                       

 ( นายวิศิษฎ์  มั่นชูพงศ์) 
 ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 
งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
โทรศัพท์  ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๖-๕๐๐ ต่อ ๑๑๒ 
โทรสาร  ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๔   มือถือ ๐๘๑ ๓๘๐ ๕๗๐๘ 
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ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๖๗๖                                    ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  
                              บ้านคํากลิ้งหมู่ ๑๐ ตําบลบ้านจั่น        
                                                          อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี   

             ๑๖  สิงหาคม ๒๕๕๕ 

 
เรื่อง  ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินอีสาน 
เรียน  ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา จังหวัดอุดรธานี 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. รายละเอียดโครงการ ๑ ชุด 

 
         ด้วย  ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี ได้รับงบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

จัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินอีสาน ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถ่ินแต่ละจังหวัด ศิลปวัฒนธรรมเหล่าน้ีเป็นตัวบ่งบอกถึงความเชื่อ ค่านิยม  ศาสนาและ
รูปแบบการดําเนินชีวิตตลอดจนอาชีพของคนในท้องถ่ินน้ันๆได้เป็นอย่า งดี  สาเหตุที่ภาคอีสานมีความหลากหลายทาง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีส่วนหน่ึงอาจจะเป็นผลมาจากการเป็นศูนย์รวมของประชากรหลากหลายเชื้อชาติ  และมีการติดต่อ
สังสรรค์กับประชาชนในประเทศใกล้เคียง จนก่อให้เกิดกา รแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมข้ึน  และเพ่ือเป็นการบอกเล่าวัฒนธรรม
อีสานทั้งอีสานเหนือและอีสานใต้ ให้เยาวชนรุ่นหลังได้รู้จักส่งเสริมและอนุรักษ์ สืบทอดให้คนรุ่นหลังต่อๆไปอีกได้ซึมซับและ
ดํารงไว้ให้คงอยู่ก่อนที่จะจางหายไป จัดกิจกรรมในวัน เสาร์ที่ ๒๕ สิงหาคม  ๒๕๕๕ ณ หอประชุมอินทรีย์ ค่ายเสนีย์รณยุทธ 
จังหวัดอุดรธานี มีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย การจัดโครงการดังกล่าวหากได้รับเกียรติจากโรงเรียนของท่าน ในชุดการแสดง
นิทานพ้ืนบ้านภาคอีสาน (อีสานใต้) จะเป็นที่เชื่อมั่นว่าการจัดกิจกรรมครั้งน้ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ 

  

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ทั้งน้ีโรงเรียน ครู นักเรียน ท่ีร่วมโครงการจะได้รับทุนการศึกษา เกียรติบัตรด้วย 
หวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ี และขอความกรุณาตอบรับเข้าร่วม
โครงการ (หรือขัดข้องไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้) ภายในวันที่  ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพ่ือจะได้เตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

 ขอแสดงความนับถือ 

                                      

 ( นายวิศิษฎ์  มั่นชูพงศ์) 
 ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 
งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
โทรศัพท์  ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๖-๕๐๐ ต่อ ๑๑๒ 
โทรสาร  ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๔   มือถือ ๐๘๑ ๓๘๐ ๕๗๐๘ 
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โครงการและค าของบประมาณในแผนปฏิบัติราชการ 
                                        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

1. ชื่อ : โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน 
2. แผนงบประมาณ : ประจําปี 2555 
3. แหล่งเงิน : เงินงบประมาณแผ่นดินประจําปี 2555 
4. ประเภทงาน/โครงการ : การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. รหัสงาน/โครงการ : กิจกรรมส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รหัสผลผลิต 05116      

งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนโครงการศิลปวัฒนธรรม 
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี (นางพรรษชล แข็งขัน ) 
7. หลักการและเหตุผล 

ภาคอีสาน....เป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณี   แตกต่างกัน 
ไปในแต่ละท้องถ่ินแต่ละจังหวัด  ศิลปวัฒนธรรมเหล่าน้ีเป็นตัวบ่งบอกถึงความเชื่อ   ค่านิยม   ศาสนาและรูปแบบการดําเนินชีวิต
ตลอดจนอาชีพของคนในท้องถ่ินน้ันๆได้เป็นอย่างดี  สาเหตุที่ภาคอีสานมีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีส่วนหน่ึง
อาจจะเป็นผลมาจาก   การเป็นศูนย์รวมของประชากรหลากหลายเชื้อชาติ   และมีการติดต่อสังสรรค์กับประชาชนในประเทศ
ใกล้เคียง    จนก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมข้ึน   เช่น   ประชาชนชาวอีสานแถบ จังหวัด
เลย  หนองคาย   นครพนม   มุกดาหาร   อุบลราชธานี   อํานาจเจริญ  ที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศลาว   ประชาชนของทั้งสอง
ประเทศมีการเดินทางไปมาหากัน    ทําให้เกิดการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและประเพณีระหว่างกัน   ซึ่งเราจะ
พบว่าชาวไทยอีสานและชาวลาวแถบลุ่มแม่นํ้าโขงมีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่คล้ายๆกัน   และรูปแบบการดําเนินชีวิตก็มีความ
คล้ายคลึงกันด้วย    รวมทั้งชาวเวียดนามท่ีอพยพเข้ามาในช่วงสงครามเวียดนาม  ก็ได้นําเอาศิลปวัฒนธรรมของเวียดนามเข้ามา
ด้วย  ถึงแม้ปัจจุบันชาวเวียดนามเหล่าน้ีจะได้ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมของท้องถ่ินอีสาน   จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าภาคอีสานเป็น
ภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวัฒนธรรมต่างๆก็มีความแตกต่างกันตามแต่ละท้องถ่ินและแตกต่างจากภูมิภาค
อื่นๆของไทยอย่างเห็นได้ชัด    ทั้งวัฒนธรรมทางด้านการดํารงชีวิตและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา   ซึ่งเราสามารถสังเกต
รูปแบบวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวอีสานผ่านทางประเพณีต่างๆที่ชาวอีสานจัดข้ึนซึ่งสามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมอีสานได้เป็นอย่างดี 

          ศิลปะของชาวอีสาน มีพัฒนาการมาต้ังแต่ครั้งโบราณกาล เห็นได้จากหลักฐานทาประวัติศาสตร์ที่ค้นพบไม่ว่า
จะเป็นที่อุทยานประวัติศาสตร์บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ถํ้าผ่ามือแดง  จังหวัดมุกดาหาร หรืออุทยานแห่งชาติผาแต้ม  จังหวัอุบล
ราชธานี   ฯลฯ   บ้านเรือนของชาวอีสานสร้างสถาปัตยกรรมที่ได้รับการถ่ายทอดมาจาดรุ่นบรรพบุรุษ    เริ่มจากเถียงนา
น้อย   ค่อยๆกลายมาเป็นบ้านไม้ที่มีความคงทนถาวร    จนในปัจจุบันเป็นบ้านก่ออิฐถือปูนเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ยังมีบ้านเรือนเป็น
จํานวนมากท่ียังคงอนุรักษ์รูปแบบสถาปัตยกรรมอีสานโบราณไว้เป็นอย่างดี      สถานที่ที่เราจะสามารถชมศิลปะแบบอีสานได้ดี
ที่สุดคือ ตามศาสนสถานวัดวาอารามต่างๆ ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมในการทํากิจกรรมต่างๆของผู้คนในชุมชนมาต้ังแต่ครั้งโบราณกาล  

  ประเพณีของชาวอีสาน มีความหลากหลายและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกัน 
ไปในแต่ละท้องถ่ิน  ประเพณีส่วนใหญ่จะเกิดจากความเชื่อ  ค่านิยมและสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
ของคนในท้องถ่ิน  และอิทธิพลของศาสนาท่ีมีต่อคนในท้องถ่ิน   ประเพณีต่างๆถูกจัดข้ึนเพ่ือให้เกิดขวัญกําลังใจในการประกอบ
อาชีพและเพ่ือถ่ายทอดแนวความคิด ค่านิยมที่มีอยู่ในท้องถ่ินน้ันๆ เช่นประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร   เกิดจากการที่คนใน 

  ผด.บส.1 
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ท้องถ่ินน้ีส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร  เชื่อว่าการจุดบั้งไฟจะทําให้ พญาแถนดลบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล   ประเพณีไหลเรือ
ไฟ  จังหวัดนครพนม   เพราะจังหวัดน้ีติดแม่นํ้าโขงและใช้ประโยชน์จากแม่นํ้าโขงมาตลอด   จึงอยากขอบคุณพระแม่คงคา
ประจําลํานํ้าโขงที่ได้ให้ความอุดมสมบูรณ์แก่สังคมริมฝั่งโขง  ดังน้ันจึงจัดประเพณีไหลเรือไฟข้ึนมา 

คนอีสานมีค าคม สุภาษิต  สําหรับสั่งสอนลูกหลานให้ประพฤติตนอยู่ในฮีตคอง(จารีต-ประเพณี) ไม่ออก
นอกลู่นอกทาง คําคมเหล่าน้ีรู้จักกันทั่วไป ในชื่อ "ผญา" หมายถึง  ปัญญา , ปรัชญา , ความฉลาด , ความรู้ ไหวพริบ สติปัญญา  
ความเฉลียว ฉลาดปราชญ์เปรื่อง      

ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสาน ภาษิตโบราณอีสานแต่ละภาษิตมีความหมายลึกบ้าง ต้ืนบ้างหยาบ 
ก็มีละเอียดก็มี ถ้าท่านได้พบภาษิตที่หยาบ ๆ โปรดได้เข้าใจว่า คนโบราณชอบสอนแบบตาเห็น ภาษิตประจํา  ชาติใด ก็เป็นคํา
ไพเราะเหมาะสมแก่คนชาติน้ัน คนในชาติน้ันนิยมชมชอบว่าเป็นของดี ส่วนคนในชาติอื่นอาจเห็นว่าเป็นคําไม่ไพเราะเหมาะสมก็
ได้ ความจริง "ภาษิต" คือรูปภาพของวัฒนธรรม แห่งชาติ น่ันเอง 

ศิลปะการแสดงและดนตรีอีสาน เน่ืองจากภูมิประเทศภาคอีสานเป็นที่ราบสูง ค่อนข้างแห้ง 
เพราะพ้ืนดินไม่เก็บนํ้า  ฤดูแล้งจะกันดาร ฤดูฝนนํ้าจะท่วม  แต่ชาวอีสานก็มีอาชีพทําไร่ทํานาและเป็นคนรักสนุกจึงหาความ
บันเทิงได้ทุกโอกาสการแสดงของภาคอีสาน มักเกิดจากกิจวัตรประจําวัน หรือประจําฤดูกาล เช่น แห่นางแมว เซิ้งบั้งไฟ      เซิ้ง
สวิง เซิ้งกระติบ รําลาวกระทบไม้  ฯลฯ ลักษณะการแสดงซึ่งเป็นลีลาเฉพาะของอีสาน คือ ลีลาและจังหวะในการก้าวเท้า  มี
ลักษณะคล้ายเต้น แต่นุ่มนวล มักเดินด้วยปลายเท้าและส ะบัดเท้าไปข้างหลังสูง  เป็นลักษณะของเซิ้ง  ดนตรีพื้นเมืองอีสาน  
ได้แก่ กลองยาว กรับ ฉาบ โหม่ง แคน โปงลาง การแสดงพ้ืนเมืองภาคอีสาน ได้แก่ ฟูอนภูไท เซิ้งสวิง เซิ้งโปงลาง เซิ้งตังหวาย 
ภูไทสามเผ่า ไทภูเขา เซิ้งกระติบข้าว 
                    ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี มีความประสงค์จะจัดโครงการน้ีข้ึนเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมและอนุรักษ์ การสืบทอด ให้คนรุ่นหลังได้ซึมซับและดํารงไว้ให้คงอยู่ก่อนที่จะจางหายไป 
8. วัตถุประสงค์    

8.1 เพ่ือรณรงค์ให้ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของอีสานและของชาติ  
8.2 เพ่ือส่งเสริมและยกระดับวัฒนธรรมท้องถ่ินอีสานให้มีพัฒนาการในทางร่วมสมัยรับใช้สังคมและท้องถ่ิน  
8.3  นําเอาศิลปะและภูมิปัญญาอีสานที่มีมาต้ังแต่เดิมมาบอกเล่าคนรุ่นหลัง 
8.4  เพ่ืออนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามวัฒนธรรมของชาวอีสานทุกสาขาท่ีบรรพบุรุษของเราได้สั่งสมไว้จะ 

เป็นวัฒนธรรมเก่ียวกับชาติ ศาสนา ศิลปะ วิทยา จารีตประเพณี วรรณคดีภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ 
     8.5 เพ่ือสกัดกั้นอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ ซึ่งมีผลให้วัฒนธรรมไทยเบี่ยงเบนเปลี่ยนทิศ                     9. ตอบสนอง
นโยบาย มาตรการ ของมหาวิทยาลัย (ระบุข้อ)  : เป็นแหล่งการส่งเสริมอนุรักษ์  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ให้ดํารงไว้เพ่ือเอกลักษณ์ของชาติ 
10.กลุ่มเป้าหมาย และผู้ที่มีส่วนได้เสีย 

กลุ่มเปูาหมาย          :  เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มสธ. และประชาชนทั่วไป  
ปริมาณกลุ่มเปูาหมาย :  จํานวน  150  คน  
พ้ืนที่กลุ่มเปูาหมาย    :  พ้ืนที่ให้บริการ ได้แก่ สกลนคร หนองบัวลําภู หนองคาย และอุดรธานี   

           ผู้มีส่วนได้เสีย          :  ภาคประชาชน …นักเรียน นักศึกษา มสธ. และประชาชนทั่วไป 
     :  ภาครัฐ… มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
11.สถานที่ท าการวิจัย / ให้บริการวิชาการ ณ ค่ายเสนีย์รณยุทธ จังหวัดอุดรธานี 
12.ระยะเวลาโครงการ  วันที่ 25 สิงหาคม 2555 

 

http://www.baanmaha.com/community/�ѧ���§᤹-khaen-solo/
http://www.baanmaha.com/community/⻧�ҧ����ŧ/
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13.เป้าหมายผลผลิต และตัวชี้วัด 

ผลผลิต / ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ......2555 ..... 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.–มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.–มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.–ก.ย.) 

ตัวชี้วัด :เชิงปริมาณ 
1)จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2)จํานวนคร้ังของการจัดกิจกรรม  
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงออกถึงการนําเสนอ/ถ่ายทอดการส่งเสริม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน  
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนําการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน บอกเล่าให้คนรุ่นหลังได้อย่างดี 

 
คน 
คร้ัง 

 
ร้อยละ 

 
 

ร้อยละ 

    
150 
1 
 

80 
 
 

80 
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 
 1. โครงการดําเนินการเสร็จตามระยะเวลา 

 
ร้อยละ 

    
100 

ตัวชี้วัด เชิงต้นทุน : 
 1. โครงการใช้งบประมาณตามที่กําหนด 

 
ร้อยละ 

    
100 

14.แผนการด าเนินงาน 
 

ผลผลิต / กิจกรรม 
 

หน่วย
นับ 

แผนการด าเนินกิจกรรม 1) 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.– มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.–มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.–ก.ย.) 

ผลผลิตที่ 1: โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
อีสาน 

     

1.จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
อีสาน   10 ชุดการแสดงจาก 10 โรงเรียน ดังน้ี 
1.1 การบอกเล่าวัฒนธรรม วีถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอีสานแต่โบราณ 
2.2 การแสดงชุดอารยธรรม 5000 ปี เขียนลายไหบ้านเชียง  
2.3 การถ่ายทอดวิถีการทํามากินแบบอีสาน (แหย่ไข่มดแดง) 
และเซ้ิงสวิง 
2.4 การถ่ายทอดการโต้ตอบภาษิตคําคมอีสาน(ผญา) 
2.5 การถ่ายทอดวิธีการขอฝน (แห่นางแมวและเซ้ิงบั้งไฟ) 
2.6 การถ่ายทอดด้านพิธีกรรม โดยการบายศรีสู่ขวัญและรําบายศรีเพื่อเป็น
การต้อนรับผู้มาเยือน 
2.7 การถ่ายทอดศิลปะการแสดงฟูอนภูไท 3 เผ่า 
2.8 การถ่ายทอดการแสดงการต่อสู้และปูองกันตัวจากศัตรูของคนอีสาน 
(มวยโบราณอีสาน) 
2.9 การแสดงดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของอีสาน (โปงลาง) 
2.10 การแสดงนิทานพื้นบ้านภาคอีสานใต้และการรําเรือมจับกรับ, การ
แสดงเรือมอัมเร  

คร้ัง    1  

2. สรุปผลการดําเนินงานฯ คร้ัง    1  
หมายเหตุ 1) ให้ระบุเป็นปริมาณงานหรือ Grant Chart ในแผนการดําเนินงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาสน้ันๆ 
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14. งบประมาณเงินอุดหนุน         หน่วย : บาท 
  
งบรายจ่าย / รายการ 

งบประมาณปี พ.ศ. 2555 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.–มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.–มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.–ก.ย.) 

1. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร     

     1.1 ค่าจ้าง……     

2. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายดําเนินงาน     

2.1 ค่าตอบแทน      26,900          บาท 
1)  วิทยากร(ภูมิปัญญาชาวบ้านอีสาน) 2 คน ๆละ 2,000 บาท 1 วัน  
2)  เจ้าหน้าท่ีกองกลาง 6 คนๆละ 350 บาท  
3)  ค่าพาหนะเดินทางกรรมการภายนอก 2 คนๆละ 400 บาท (400X2) 
4). ค่าตอบแทนทุนการศึกษาสําหรับโรงเรียนที่ร่วมกิจกรรม 10 โรงเรียน    
10 ทุน  (พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ) 
แบ่งเป็น 
4.1 ค่าตอบแทนทุนการศึกษาสําหรับการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและ          
ภูมิปัญญาท้องถ่ินอีสาน  10 ทุนๆละ 2,000 บาท = 20,000 บาท 

    
4,000.- 
2,100.- 
 800.- 

20,000.- 
 

2.2 ค่าใช้สอย 17,600 บาท 
1) อาหารอาหารและเครื่องด่ืม สําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าท่ี      
160 คน  วันละ 110 บาท 1 วัน (160X110X1) 

    
17,600.- 

 
2.3 ค่าวัสดุ  3,000 บาท 
( 1 ) ค่าวัสดุตกแต่งเวทีจัดเวที 3,000  บาท 

    
3,000.- 

รวมทั้งสิ้น.. สี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน    47,500.- 

หมายเหตุ .. ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
 
15.แผนการเบิกจ่ายเงิน 

งวดที่ ภาระงานที่ต้องส่ง จ านวน (บาท) 
1 ด าเนินการตามโครงการฯ 47,500.- 

รวมทั้งสิ้น .. สี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน...    47,500.- 
 

17. ผลลัพธ์ / ผลกระทบของการด าเนินโครงการ 
17.1 มีกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
17.2 มีแหล่งศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาองค์ความรู ้และการสืบ
สานมรดกอีสาน  
17.3 ทําให้เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจและมีจิตสํานึกร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

18. รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ให้รายงานตามแบบฟอร์มและระยะเวลาที่กองแผนงานก าหนด 
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ก าหนดการ 
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน 

วันท่ี 25 สิงหาคม 2555 ณ ค่ายเสนีย์รณยุทธ จังหวัดอุดรธานี 

 
เวลา                                 กิจกรรม 

08.00-08.30 น. ลงทะเบียน  
 
08.30-09.30 น. 

 พิธีเปิด/ให้โอวาท  โดยผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี   
 แนะนํา ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 ให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน   
     โดย.. ภูมิปัญญาชาวบ้าน/ศิลปินพื้นบ้านภาคอีสาน 

09.30-15.30 น.   การบอกเล่า/แสดง/ถ่ายทอด/นําเสนอ ตามลําดับ 
    1. การบอกเล่าวัฒนธรรม วีถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอีสานเหนือและอีสานใต้ 
    2. การถ่ายทอดการโต้ตอบภาษิตคําคมอีสาน (ผญา) 
    3.การแสดงชุดอารยธรรม 5000 ปี (ปั้นหม้อเขียนลายไหบ้านเชียง)  
    4. การถ่ายทอดวิถีการทํามากินแบบอีสาน (แหย่ไข่มดแดง) และเซิ้งสวิง 
    5. การถ่ายทอดวิธีการขอฝน (แห่นางแมว และเซิ้งบั้งไฟ) 
    6. การถ่ายทอดการต้อนรับผู้มาเยือนแบบอีสาน (การบายศรีสู่ขวัญและรําบายศรี) 
    7. การถ่ายทอดศิลปะการแสดงฟูอนภูไท 3 เผ่า 
    8. การถ่ายทอดการแสดงการต่อสู้และปูองกันตัวจากศัตรู (มวยโบราณอีสาน) 
    9. การแสดงนิทานพื้นบ้านอีสานใต้ และการรําเรือมจับกรับ การแสดงเรือมอัมเร 
   10. การแสดงดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของอีสาน (โปงลาง) 

 
15.30-16.00 น. 

 ข้อเสนอแนะจากภูมิปัญญาชาวบ้าน/ศิลปินพื้นบ้านภาคอีสาน 
 ข้อเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็นจากตัวแทนโรงเรียนท่ีร่วมกิจกรรม 
 มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตร 

16.00 น. พิธีปิด 
  

( รับประทานอาหารว่าง 10.30-10.45 /14.30-14.45 น. 
และรับประทานอาหารเที่ยงเวลา 12.00-13.00 น. 
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ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ในภาคต่างๆ ของประเทศเป็นจํานวนมาก

นอกเหนือไปจากชาวจีน ชาวเขา ชาวไทยมุสลิม ชาวมอญ  และชาวญวณอพยพที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย
ต้ังแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์แล้ว ยังมีชนกลุ่มน้อยท่ีกระจัดกระจายอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีก เช่น ภู
ไท กะเลิง ย้อ แสก โส้ โย้ย ฯลฯ  

สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ เมื่อดํารงตําแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย  ได้เสด็จไปตรวจ
ราชการมณฑลอุดร และอีสาน ในปี พ.ศ. 2447 ซึ่งกล่าวถึงคนต่างจําพวกไว้ว่า 

"พวกพลเมืองในมณฑลอุดรและมณฑลอีสาน ท่ีฉันไปพบมีไทยลานช้างเป็นพื้น แต่ยังมีคนจําพวกอืนท่ี
ผิดกับไทยลานช้าง และมีช่ือเรียกเป็นอย่างอื่นๆ ต่างหากอีกหลายจําพวก ฉันได้ลองไถ่ถามดูได้ความว่ามี 8 
จําพวกต่างกันคือ 

1. พวกผู้ไท ถิ่นเดิมอยู่ทางเมืองพวนข้างฝุายเหนือพูดภาษาไทย ใช้ถ้อยคําผิดกับไทยลานช้างบ้าง และ
เสียงแปร่งไปอย่างหนึ่ง ฉันพบตามเมืองต่างๆ  ในสองมณฑลนั้นหลายแห่ง แต่ท่ีเรณูนคร ข้ึนเมือง
สกลนครดูจะมีมากกว่าท่ีอื่นๆ  

2. พวกกะเลิง พบในแขวงจังหวัดสกลนครมีมากกว่า ถิ่นเดิมอยู่เมืองกะตาก  
3. พวกย้อ พบท่ีเมืองท่าอุเทน พูดภาษาไทยได้แต่สําเนียงแปร่งไปอีกอย่างหนึ่ง  ถามถึงถิ่นเดิมว่าอยู่เมือง

ชัยบุรี ใกล้กับเมืองท่าอุเทนนั่นเอง  
4. พวกแสก อยู่ท่ีเมืองอาจสามารถ ขึ้นเมืองนครพนมว่าถ่ินเดิมอยู่ทางฝ่ังซ้ายใกล้เชิงเขาบรรทัดต่อ

แดนญวณ  
5. พวกโย้ย อยู่ท่ีเมืองอากาศอํานวย ขึ้นเมืองสกลนครถามไม่ได้ความว่าถ่ินเดิมอยู่ท่ีไหน  
6. พวกกะตาก พบท่ีเมืองสกลนคร ว่ามีแต่แห่งละเล็กละน้อย สืบไม่ได้ความว่าถ่ินเดิมอยู่ท่ีไหน  
7. พวกกะโซ้  
8. พวกเขมรป่าดง สอบได้ความว่าอาศัยอยู่เมืองสุรินทร์ เมืองสังคะ  เมืองขุขันธ์ เมืองศรีสะเกษ และ

อําเภอประโคนชัย จังหวัดนครราชสีมา"  
 

ชุดฟูอนชุมชนเผ่าต่างๆ จึงได้มีการประดิษฐ์ขึ้นโดยได้แนวคิดมาจากการฟูอนชุดชุมชนเผ่าไทยของทาง
ภาคกลาง ชุดฟูอนชุมชนเผ่าต่างๆ ชุดแรกเป็นเซิ้งเก้าเผ่า ซึ่งเป็นการประดิษฐ์โดยอาจารย์พนอ  กําเนิดกาญจน์ 
วิทยาลัยครูอุดรธานี ซึ่งประกอบไปด้วยเผ่าต่างๆ 9 เผ่า ดังนี้ ไทยพวน  ข่าสาละวัน แม้ว ผู้ไท ล้านช้าง ไทยดํา 
ไทยย้อ ไทยเวียงจันทน์ และข่ากะโส้ 

ต่อมา ได้มีการพัฒนาชุดฟูอนขึ้นใหม่อีก 5 ชุด ได้แก่ ฟูอนผู้ไท 3 เผ่า เผ่าไทยภูพาน รวมเผ่าไทย
บุรีรัมย์ รวมเผ่าไทยมุกดาหาร และเผ่าไทยโคราช  
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ฟ้อนภูไท 3 เผ่า  

 

ชาวผู้ไท เป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่ง ท่ีอาศัยอยู่ใน  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย แต่เดิมนั้นชาวผู้ไทต้ังบ้านเรือนอยู่
แถบสิบสองจุไทย คือ บริเวณลาวตอนเหนือ  บางส่วนของเวียตนามเหนือ 
และทางตอนใต้ของจีน มีศูนย์กลางอยู่ท่ีเมืองไล เมืองแถง  เรียกว่า ผู้ไท
ดํา ชาวผุ้ไทสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ถึงแม้จะมีผู้แบ่งเป็นกลุ่ม
ผู้ไทแดงและผู้ไทลาย แต่ก็ไม่มีประวัติชัดเจน (ทวีศิลป์  สืบวัฒนะ. 2526 
: 2) ชาวผู้ไทยท่ีอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่มาจากเมือง
วัง และเมืองตะโปน  ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองสวันเขต ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบัน และแยกย้ายกันต้ัง
หลักแหล่งอยู่บริเวณเทือกเขาภูพานในเขต 3 จังหวัด คือ 

1. ชาวผู้ไทจังหวัดกาฬสินธุ์ อาศัยอยู่ในเขตอําเภอเขาวง อําเภอกุฉินารายณ์  อําเภอสหัสขันธุ์ อําเภอคํา
ม่วง  

2. ชาวผู้ไทจังหวัดสกลนคร อยู่ในอําเภอพรรณานิคม อําเภอวาริชภูมิ  
ชาวผู้ไทจังหวัดนครพนม อยู่ในอําเภอเรณูนคร อําเภอคําชะอี อําเภอหนองสูง 
 

การฟูอนผู้ไทนั้น เริ่มมีมาในสมัยท่ีเริ่มสร้างพระธาตุเชิงชุม 
จังหวัดสกลนคร ผู้ไทเป็นชนเผ่าท่ีรับอาสาท่ีจะเป็นผู้ปฏิบัติรักษ าหา
เครื่องสักการะบูชาพระธาตุ ทุกๆ ปีเมื่อถึงฤดูข้าวออกรวงกําลังแก่ จะมี
การเก็บเกี่ยวข้าวบางส่วนมาทําข้าวเม่า ชาวผู้ไทจะนําข้าวเม่ามาถวาย
สักการะบูชาพระธาตุเชิงชุม การนําข้าวเม่ามาถวายพระธาตุนั้น เรียกว่า  
"แห่ข้าวเม่า" จะมีขบวนฟูอนรอบๆ พระธาตุ ผู้ฟูอนเป็นหญิงล้วน ผู้หญิง
แต่งตัวพื้นเมือง ใส่เล็บยาว ผู้ชายเล่นดนตรี  เช่น กลองเส็ง กลองยาว 
ตะโพน รํามะนา ฉิ่งฉาบ เป็นต้น (พนอ กําเนิดกาญจน์. 2519:38) 

ต่อมาชาวผู้ไทในท้องถิ่นอื่นได้มาเห็นจึงได้นําไปประยุกต์ท่าฟูอน
ให้สวยงาม และมีการแต่งเนื้อร้องประกอบการฟูอนขึ้น การฟูอนผู้ไท 3 
เผ่า ประกอบด้วย 
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ฟ้อนผู้ไทจังหวัดนครพนม เป็นฟูอนท่ีท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จักกันดีคือ การฟูอนผู้ไทของอําเภอเรณู
นคร จนถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครพนม ในปี พ.ศ. 2498 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จมานมัสการพระธาตุพนม นายสง่า จันทรสาขา  ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครพนมในสมัยนั้นได้จัดให้มีการฟูอนผู้ไทถวาย โดยมีนายคํานึง  อินทร์ติยะ ศึกษาธิการอําเภอเรณูนครได้
ปรับปรุงท่าฟูอนผู้ไทให้สวยงามกว่าเดิม โดยเชิญผู้สูงอายุท่ีมีประสบการณ์ในการฟูอนผู้ไทมาให้คําแนะนํา จน
กลายเป็นท่าฟูอนแบบแผนของชาวเรณูนคร 

ได้ถ่ายทอดให้แก่ลูกหลานสืบทอดต่อมา ท่าฟูอนผู้ไทได้แก่ ท่าเตรียม ท่านกกระบาบิน  ท่าลําเพลิน ท่า
กาเต้นก้อน ท่ารําม้วน ท่าฉาย ท่ารําส่าย ท่ารําบูชา ท่าก้อนข้าวเย็น  ท่าเสือออกเหล่า ท่าจระเข้ฟาดหาง ซึ่งการ
ฟูอนจัดเป็นคู่ๆ ใช้ชายจริงหญิงแท้ต้ังแต่  10 คู่ขึ้นไป เครื่องดนตรีประกอบด้วย กลองกิ่ง กลองแตะ กลองยาว 
ฆ้องโหม่ง พังฮาด และกั๊บแก๊บ 

สําหรับเครื่องแต่งกาย ฝุายหญิงนิยมใช้เส้ือสีน้ําเงินเข้มขลิบสีแดงท้ังเส้ือและผ้าถุง ผ้าสไบสีขาว  
เครื่องประดับใช้เครื่องเงินต้ังแต่ตุ้มหู สร้อยคอกําไลเงิน  ผมเกล้ามวยสูงทัดดอกไม้สีขาว ห่มผ้าเบ่ียงสีขาว ซึ่ง
ปัจจุบันใช้ผ้าถักสีขาว ส่วนผู้ชายจะใส่เส้ือม่อฮ่อมขลิบผ้าแดงนุ่งกางเกงขาก๊วยมีผ้าคาดเอวและโพกศีรษะ   

2. ฟ้อนผู้ไทจังหวัดสกลนคร เป็นฟูอนผู้ไทท่ีมีลีลาแตกต่างจากฟูอนผู้ไทในท้องถิ่นอื่น เนื่องจากฟูอนผู้ไท
จังหวัดสกลนครจะสวมเล็บ คล้ายฟูอนเล็บทางภาคเหนือ  ปลายเล็บจะมีพู่ไหมพรมสีแดง ใช้ผู้หญิงฟูอน
ล้วนๆ ท่าฟูอนท่ีชาวผู้ไทสกลนครประดิษฐ์ขึ้นนั้นมีเนื้อเพลงสลับกับทํานอง การฟูอนจึงใช้ตีบทตามคํา
ร้องและฟูอนรับช่วงทํานองเพลง ท่าฟูอนมีดังนี้ ท่าดอกบัวตูม  ท่าดอกบัวบาน ท่าแซงแซวลงหาด ท่า
บังแสง ท่านางไอ่เลาะดอน หรือนางไอ่เลียบหาด  ท่านาคีม้วนหาง ดนตรีใช้กลองกิ่ง แคน กลองตุ้ม 
กลองแตะ กลองยาว ฆ้องโหม่ง พังฮาด  ไม้กั๊บแก๊บ 
        เครื่องแต่งกาย จะใส่เส้ือสีดํา ผ้าถุงดําขลิบแดง  สวมเล็บทําด้วยโลหะหรือบางแห่งใช้กระดาษทํา
เป็นเส้นมีพู่ตรงปลายสีแดง ห่มผ้าเบ่ียงสีแดง ผมเกล้ามวยทัดดอกไม้สีขาว บางครั้งผูกด้วยผ้าสีแดง
แทน ในปัจจุบันพบว่า เส้ือผ้าชุดฟูอนผู้ไทจังหวัดสกลนครได้เปล่ียนไปบ้าง คือ  ใช้เส้ือสีแดงขลิบสีดํา 
ผ้าถุงสีดํามีเชิง ผ้าเบ่ียงอาจใช้เชิงผ้าตีนซิ่นมาห่มแทน  

3. ฟ้อนผู้ไทจังหวัดกาฬสินธุ์ มีลักษณะการแต่งกายแตกต่างจากฟูอนผู้ไทในถิ่นอื่น จะสวมเส้ือสีดําขลิบ
ด้วยผ้าขิด ห่มผ้าแพรวา นุ่งผ้าถุงมัดหมี่มีเชิง ลีลาการฟูอนได้รับการผสมผสานจากท่าฟูอนผู้ไท  และ
เซิ้งบั้งไฟ ท่าฟูอนจะเริ่มจากท่าฟูอนไหว้ครู ท่าเดิน ท่าช่อม่วง ท่ามโนราห์  ท่าดอกบัวบาน ท่ามยุรี ท่า
มาลัยแก้ว โดยใช้ผู้หญิงฟูอนล้วนๆ  ฟูอนผู้ไทของกาฬสินธุ์จะมีการขับลําประกอบเรียกว่า "ล าภูไท" 
ฟูอนผู้ไท 3 เผ่าเป็นการประยุกต์การฟูอนผู้ไทของท้ัง 3 ถิ่น ให้เห็นถึงลีลาการฟูอนท่ีมีลักษณะเฉพาะ
ของแต่ละถิ่น ซึ่งการฟูอนผู้ไท 3 เผ่าจะแสดงให้เห็นถึงลักษณะร่วมกันของชาวผู้ไทท้ัง 3 เผ่า  

            ฟูอนผู้ไท 3 เผ่าจะเริ่มจากฟูอนผู้ไทกาฬสินธุ์ ผู้ไทสกลนครและผู้ไทเรณูนคร ในการฟูอนผู้ไท 3 เผ่านี้
จะเพิ่มผู้ชายฟูอนประกอบท้ัง 3 เผ่า มีการโชว์ลีลาของรํามวยโบราณต่อสู้ระหว่างเผ่าและ หรือการเกี้ยวพาราสี
กันระหว่างชายหญิง  
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ภาคผนวก ค :  
เอกสารประกอบการบรรยาย 

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน 
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1.วัฒนธรรม วถีชีวีิตความเป็นอยู่ของชาวอสีานเหนือและอสีานใต้ 

 บอกเล่าโดย..นายเผด็จ โยธะพล  
          ศิลปินพื้นบ้านอีสานแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (วรรณกรรมพื้นบ้าน) 
        รางวัลเชิดชูเกียรตินาคราชทองค า ประจ าปี พ.ศ. 2551  

         1.1 วิถีการด าเนินชีวิตของคนอีสาน  
           ดินแดนอีสาน มีวัฒนธรรม ประเพณี เฉพาะตน  มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีเรียบง่าย ท่ามกลางความแร้นแค้น 
ชาวอีสาน  มีความเป็นอยู่เช่นไร ใช้ชีวิตอยู่เช่นไร สร้างศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีเช่นไรข้ึนมาแต่ละจังหวัดแต่ละ
สถานท่ี อาจมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีแตกต่าง ตามลักษณะพื้นท่ีหรือธรรมชาติท่ีมีอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม ท้ังหมดล้วนคือ
วิถีชีวิตแห่งชาวอีสาน 

           ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ภาคอีสาน)  การ
สร้างบ้านของชุมชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้
ต้ังแต่สมัยโบราณมักเลือกทําเลที่ต้ังอยู่ตามท่ีราบลุ่ม
ท่ีมีแม่สําคัญๆ ไหลผ่าน เช่น แม่นํ้าโขง แม่นํ้ามูล 
แม่นํ้าชี แม่นํ้าสงคราม ฯลฯ รวมท้ังอาศัยอยู่ตามริม
หนองบึง  ถ้าตอนใดนํ้าท่วมถึงก็จะขยับไปต้ังอยู่บน
โคกหรือเนินสูง ดังน้ันช่ือหมู่บ้านในภาคอีสานจึงมัก
ข้นต้นด้วยคําว่า "โคก โนน หนอง" เป็นส่วนใหญ ่

 
 

ลักษณะการตั้งถิน่ฐาน 

ลักษณะหมู่บ้านทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานน้ันมักจะอยู่รวมกันเป็นกระจุก  ส่วนท่ีต้ังบ้านเรือนตาม
ทางยาวของลํานํ้าน้ันมีน้อย  ผิดกับทางภาคกลางท่ีมักต้ังบ้านเรือนตามทางยาว  ท้ังน้ีเพราะมีแม่นํ้าลําคลองมากกว่า   
หนุ่มสาวชาวอีสานเมื่อแต่งงานกันแล้ว  ตามปกติฝุายชายจะต้องไปอยู่บ้านพ่อตาแม่ยาย  ต่อเมื่อมีลูกจึงขยับขยายไป
อยู่ท่ีใหม่เรียกว่า "ออกเฮือน"  แล้วหักล้างถางพงหาท่ีทํานา ดังน้ัน  ท่ีนาของคนช้ันลูกช้ันหลานจึงมักไกลออกจาก
หมู่บ้านไปทุกท ีและเมื่อบริเวณเหมาะสมจะทํานาหมดไป เพราะพื้นท่ีราบที่มีแหล่งนํ้าจํากัด  คนอีสานช้ันลูกหลานก็
มักชวนกันไปต้ังบ้านใหม่อีก หรือถ้าท่ีราบในการทํานาบริเวณใดกว้างไกลไปมาลําบาก  ก็จะชักชวนกันไปต้ังบ้านใหม่
ใกล้เคียงกับนาของตน ทําให้เกิดการขยายตัวกลายเป็นหมู่บ้านข้ึน 
           ในการต้ังถ่ินฐานบ้านเรือนของคนอีสานมักเลือกทําเลที่เอื้อต่อการยังชีพ  ซึ่งมีองค์ประกอบท่ัวไปดังน้ี 
           1. แหล่งนํ้า นับเป็นสิ่งสําคัญอันดับแรก อาจเป็นหนองนํ้าใหญ่หรือห้วย หรือลํานํ้าท่ีแยกสาขามาจากแม่นํ้า
ใหญ่ท่ีมีนํ้าเฉพาะฤดูฝนส่วนมากเป็นท่ีราบลุ่มสามารถทํานาเลี้ยงสัตว์ได้ในบางฤดูเท่าน้ัน ช่ือหมู่บ้านมักข้ึนต้นด้วยคํา
ว่า "เลิง วัง ห้วย กุด หนอง และท่า" เช่น เลิงนกทา วังสามหม้อ ห้วยยาง กุดนาคํา หนองบัวแดง 
           2. บริเวณท่ีดอนเป็นโคกหรือท่ีสูงนํ้าท่วมไม่ถึง สามารถทําไร่และมีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีท้ังท่ีดอนริมแม่นํ้าและ
ท่ีดอนตามปุาริมเขาแต่มีนํ้าซับไหลมาบรรจบเป็นหนองนํ้าช่ือหมู่บ้านมักข้ึนต้นด้วนคําว่า "โคก ดอน โพน  และโนน" 
เช่น โคกสมบูรณ์ ดอนสวรรค์ โพนยางคํา ฯลฯ 
           3. บริเวณปุาดง เป็นทําเลที่ใช้ปลูกพืชไร่และสามารถหาของปุาได้สะดวก มีลําธารไหลผ่าน เมื่ออพยพมาอยู่
กันมากเข้าก็กลายเป็นหมู่บ้านและมักเรียกช่ือหมู่บ้านข้ึนต้นด้วยคําว่า  "ดง ปุา และเหล่า" เช่น โคกศาลา ปุาต้นเปือย 
เหล่าอุดม ฯลฯ 
           4. บริเวณท่ีราบลุ่ม เป็นพื้นท่ีเหมาะในการทํานาข้าว และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ในหน้าแล้ง ตัวหมู่บ้านจะต้ังอยู่ 
บริเวณขอบหรือแนวของท่ีราบติดกับชายปุา แต่นํ้าท่วมไม่ถึงในหน้าฝน บางพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่มมีนํ้าขังตลอดปี เรียกว่า  
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 "ปุาบุ่งปุาทาม" เป็นต้น 
           5. บริเวณปุาละเมาะ มักเป็นท่ีสาธารณะสามารถใช้เลี้ยงสัตว์และหาของปุาเป็นอาหารได้ ตลอดจนมีสัตว์เล็ก
สัตว์น้อยท่ีนํามาเป็นอาหารยังชีพ รวมท้ังสมุนไพรใช้รักษาโรค และเป็นสถานท่ียกเว้นไว้เป็นดอนปูุตาตามคติความเช่ือ
ของวัฒนธรรมกลุ่มไต-ลาว 
 
          ความเชื่อในการตั้งหมู่บ้าน 
          การเลือกภูมิประเทศเพื่อต้ังหมู่บ้านในภาคอีสานจะเห็นได้ว่ามีหลักสําคัญอยู่ 3 ประการ คือ ต้องเลือกทําเลที่
ประกอบด้วย 
           1. นํ้า เพื่อการยังชีพและประกอบการเกษตรกรรม 
           2. นา เพื่อการปลูกข้าว (ข้าวเหนียว) เป็นอาหารหลัก 
           3. โนน เพื่อการสร้างบ้านแปงเมือง ท่ีนํ้าท่วมไม่ถึง 
           ส่วนคติความเช่ือในเร่ืองการดําเนินชีวิต  ชาวอีสานมีความเช่ือท่ีได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษกล่าวคือ 
ความเช่ือในอํานาจลี้ลับท่ีเหนือธรรมชาติ และเช่ือในการครองเรือน การทํามาหาเลี้ยงชีพ สิ่งใดท่ีโบราณห้ามว่าเป็น
โทษ และเป็นความเดือดร้อนมาให้ก็จะละเว้นและไม่ยอมทําสิ่งน้ัน สําหรับความเช่ือในการต้ังหมู่บ้านก็ไม่ต่างกันนัก 
ชาวอีสานมีการนับถือ"ผีบ้าน" และแถนหรือ "ผีฟูา"มีการเซ่นสรวงดวงวิญญาณบรรพบุรุษเพื่อให้ช่วยปกปูองรักษา
ลูกหลาน มีการต้ัง "ศาลเจ้าปูุ" ไว้ท่ีดอนปูุตา ซึ่งมีชัยภูมิเป็นโคก นํ้าท่วมไม่ถึง มีต้นไม้ใหญ่หนาทึบ มีการก่อสร้าง "ตูบ" 
เป็นท่ีสถิตของเจ้าปูุท้ังหลาย ตลอดจนการต้ัง "บือบ้าน"(หลักบ้าน)เพื่อเป็นสิริมงคลของหมู่บ้าน และมีการเซ่น "ผีอา
ฮัก" คือเทพารักษ์ให้ดูแลคุ้มครองผู้คนในหมู่บ้านให้อยู่ดีมีสุขตลอดไป 
            พิธีเลี้ยง "ผีปูุตา" จะกระทําในเดือน 7 คําว่า "ปูุตา" หมายถึงญาติฝุายพ่อ(ปู-ุย่า) และญาติฝุายแม่(ตา-ยาย) 
ซึ่งทั้งสี่คนน้ี เมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นท่ีเคารพของลูกหลาน ครั้นเมื่อตายไปจึงปลูกหอหรือท่ีชาวอีสานเรียก"ตูบ" มักใช้เสา 
4 ต้น หลังคาจั่วพื้นสูง โดยเลือกเอาสถานท่ีเป็นดงใกล้บ้านมีต้นไม้ใหญ่และสัตว์ปุานานาชนิดเรียกว่า"ดงปูุตา" ถือเป็น
ท่ีศักด์ิสิทธ์ ใครไปรุกล้ําตัดต้นไม้หรือล่าสัตว์ไม่ได้ หรือแม้แต่แสดงวาจาหยาบคายก็ไม่ได้ ปุูตาจะลงโทษกระทําให้เจ็บ
หัวปวดท้อง และเมื่อมีการเจ็บไข้ได้ปุวย มีคนล้มตายผิดปกติเกิดข้ึนในหมู่บ้านชาวอีสานถือกันว่า "หลักเหง่ียงหงวย" 
ต้องทําพิธีตอกหลักบ้านใหม่ให้เท่ียงตรง มีการสวดมนต์เลี้ยงพระสงฆ์ เซ่นสรวงเทพยาดาอารักษ์ แล้วหาหลักไม้แก่น
มาปักใหม่ ซึ่งต้องมีคาถาหรือยันต์ใส่พร้อมกับสวดญัตติเสาก่อนเอาลงดินในบริเวณกลางบ้าน ท้ังน้ีเพราะชาวอีสานมี
ความเช่ือในการต้ัง "หลักบ้าน" เพราะหลักบ้านเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญของผังชุมชนระดับหมู่บ้านและเปรียบเสมือน
หัวใจของบ้าน เมื่อชุมชนเติบโตข้ึน "หลักบ้าน"ก็พัฒนาไปสู่"หลักเมือง" ดังท่ีปรากฏอยู่ท่ัวไปในประเทศไทย หลักบ้าน
มักสร้างด้วยไม้มงคล เช่น  ไม้คูน ไม้ยอ มีท้ังหลักประธานหลักเด่ียวและมีพร้อมหลักบริวารรายล้อม ส่วนรูปแบบของ
หลักบ้านน้ัน มักควั่นหัวไม้เป็นเสาทรงบัวตูมหยาบ ๆ บางแห่งก็ถากให้เป็นปลายแหลมแล้วทําหยัก"เอวขัน"ไว้ส่วนล่าง 
 
          ความเชื่อในการสร้างเรือนอีสาน 
          อันดับแรกต้องพิจารณาสถานท่ี ๆ จะสร้างเรือนก่อน โดยต้องเลือกเอาสถานท่ีปลอดโปร่ง ไม่มีหลุมบ่อ ไม่มี
จอมปลวก ไม่มีหลุมผ ีไม่มีตอไม้ใหญ่ และต้องดูความสูงตํ่า ลาดเอียงของพื้นดินว่าลาดเอียงไปทางทิศใดและจะเป็น
มงคลหรือไม่ ดังน้ี 
          1. พื้นดินใด สูงหนใต้ ตํ่าทางเหนือ เรียกว่า "ไชยะเต ดีหลี"  
          2. พื้นดินใด สูงหนตะวันตก ตํ่าทางตะวันออก เรียกว่า "ยสะศรี-ดีหลี" 
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          3. พื้นดินใด สูงทางอีสาน ตํ่าทางหรดี เรียกว่า "ไม่ดี" 
          4. พื้นดินใด สูงทางอาคเนย์ ตํ่าทางพายัพ เรียกว่า "เตโซ" เฮือนน้ันมิดี เป็น ไข้ พยาธิฮ้อนใจ 
          เมื่อเลือกได้พื้นท่ีปลูกเรือนแล้ว จะมีการเสี่ยงทายพื้นท่ีน้ันอีกครั้งหน่ึง โดยจัดข้าว 3 กระทง คือ ข้าวเหนียว 1 
กระทง,ข้าวเหนียวดํา 1 กระทงและข้าวเหนียวแดง 1 กระทง นําไปวางไว้ตรงหลักกลางท่ีดินเพื่อให้กากิน ถ้ากากิน
ข้าวดํา ท่านว่าอย่าอยู่เพราะท่ีน้ันไม่ดี ถ้ากากินข้าวแดง ท่านว่าไม่ดียิ่งเป็นอัปมงคลมาก  ถ้ากากินข้าวขาว ท่านว่าดีหลี 
จะอยู่เย็นเป็นสุข ให้รีบเฮ็ดเรือนสมสร้างให้ เสร็จเร็วไว การเลือกพื้นท่ีท่ีจะปลูกเรือนอีกวิธีหน่ึงคือ การชิมรสของดิน
โดยขุดหลุมลึกราวศอกเศษๆ เอาใบตองปูไว้ก้นหลุม แล้วหาหญ้าคาสดมาวางไว้บนใบตอง ท้ิงไว้ค้างคืนจะได้ไอดินเป็น
เหงื่อจับอยู่หน้าใบตอง จากน้ันให้ชิมเหงื่อท่ีจับบนใบตอง หากมีรสหวาน เป็นดินท่ีพออยู่ได้ มีรสจืดเป็นดินท่ีเป็นมงคล
จะอยู่เย็นเป็นสุข มีรสเค็มเป็นอัปมงคลใครอยู่มักไม่ยั่งยืน  มีรสเปรี้ยว พออยู่ได้แต่ไม่ใคร่ดีนัก จะมีทุกข์เพราะเจ็บไข้
อยู่เสมอ 
          นอกจากน้ี ยังมีความเช่ือเรื่องกลิ่นของดินอีกด้วย โดยการขุดดินลึกราว 1 ศอก เอาดินข้ึนมาดมกลิ่นว่าเป็น
อย่างไร ซึ่งเช่ือกันว่า ถ้าดินมีกลิ่นหอม ถือว่าดินน้ันอุดมดี เป็นมงคลอยู่เย็นเป็นสุข แต่ถ้าดินมีกลิ่ นเย็น กลิ่นเหม็น 
กลิ่นคาว ถือว่าดินน้ันไม่ดี ใครปลูกสร้างบ้านอยู่เป็นอัปมงคล 
          การดูพื้นท่ีก่อนการสร้างเรือน ชาวอีสานแต่โบราณถือกันมากแต่ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับวิถี
ชีวิต โดยยังใช้คติเดิมแต่มีการเลี่ยงหรือแก้เคล็ด เช่น การชิมดิน  หากเป็นรสเค็มหรือเปร้ียวก็แก้เคล็ดโดยการบอกว่า
จืด ส่วนการดมกลิ่นดิน หากมีกลิ่นเหม็นคาวก็จะบอกเอาเคล็ดว่าหอม เป็นต้น 
 
          ฤกษ์ยามในการปลูกเรือน 
          ฤกษ์เดือน 
          1. เดือนเจียง (เดือนอ้าย) นาคน้ันนอนหลับหากปลูกเรือนอยู่มักตาย  
          2. เดือนยี่ นาคนอนต่ืน ปลูกเรือนอยู่ดี 
          3. เดือนสาม นาคหากินทางเหนือ มิดี อยู่ฮ้อนไฟจักไหม้ 
          4. เดือนสี่ นาคหากินอยู่เรือน ปลูกเรือนอยู่ดีเป็นมงคล 
          5. เดือนห้า นาคพ่ายครุฑหนี ปลูกเรือนร้อนนอกร้อนใจ  มิดี 
          6. เดือนหก จะบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง มิตรสหายมาก 
          7. เดือนเจ็ด นาคพ่ายหนี จักได้พรากจากเรือนมิดี 
          8. เดือนแปด นาคเห็นครุฑ จักได้เสียของมิรู้แล้ว 
          9. เดือนเก้า นาคประดับตน ปลูกเรือนมีข้าวของกินมิรู้หมด 
         10. เดือนสิบ นาคถอดเครื่องประดับ ปลูกเรือนเข็ญใจ และคนในเรือนมักเจ็บ ไข้ตาย 
         11. เดือนสิบเอ็ด จะเกิดทุกข์ภัยอันตรายต่าง ๆ มักจะมีคนฟูองร้องกล่าวหา จัก มีโทษทัณฑ์ 
         12. เดือนสิบสอง จะได้ทรัพย์สิน เงินทอง ข้าวของ และคนใช้ดีหลีแล  
          ฤกษ์วัน 
          1. วันอาทิตย์ ปลูกเรือนจะเกิดทุกข์อุบาทว์ 
          2. วันจันทร์ ทําแล้ว 2 เดือนจะได้ลาภผ้าผ่อนและของขาวเหลือง เป็นท่ีพึงพอใจ 
          3. วันอังคาร ทําแล้ว 3 วันไฟจะไหม้หรือเจ็บไข้ 
          4. วันพุธ ปลูกเรือนจะได้ลาภเครื่องอุปโภคมีผ้าผ่อน เป็นต้น 
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          5. วันพฤหัสบดี ปลูกเรือนจะเกิดสุขสบายใจ ทําแล้ว 5 เดือนจะได้โชคลาภมากมาย 
          6. วันศุกร์ ปลูกเรือนจะมีความทุกข์และความสุขก้ํากึ่งกัน ทําแล้ว 3 เดือน จะได้ลาภ เล็กน้อย 
          7. วันเสาร์ ปลูกเรือนจะเกิดพยาธิ หรือเลือดตกยางออก ทําแล้ว 4 เดือนจะลําบาก ห้ามไม่ให้ทําแล 
          คําว่า “บ้าน” กับ “เฮือน”(ความหมายเช่นเดียวกับ“เรือน”) สําหรับความเข้าใจของ ชาวอีสานแล้วจะต่างกัน คําว่า 
“บ้าน” มักจะหมายถึง “หมู่บ้าน” มิใช่บ้านเป็นหลังๆ เช่น บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านนาคําแคน หรือบ้านดงมะไฟ เป็นต้น ส่วน
คําว่า“เฮือน”น้ันชาวอีสานหมายถึงเรือนที่เป็นหลังๆ นอกจากคําว่า“เฮือน”แล้ว อีสานยังมีสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะการใช้สอย
ใกล้เคียงกัน แต่รูปแบบแตกต่างกันไป เช่น คําว่า“โฮง” หมายถึงที่พักอาศัยใหญ่กว่า“เฮือน”มักมีหลายห้อง เป็นที่อยู่ของเจ้า
เมืองหรือเจ้าครองนครในสมัยโบราณ คําว่า“คุ้ม”หมายถึง บริเวณที่มี “เฮือน”รวมกันอยู่หลายๆหลัง เป็นหมู่อยู่ในละแวก
เดียวกัน เช่น คุ้มวัดเหนือ คุ้มวัดใต้ และคุ้มหนองบัว เป็นต้น คําว่า“ตูบ”หมายถึง กระท่อมท่ีปลูกไว้เป็นที่พักชั่วคราว มุงด้วย
หญ้าหรือใบไม้ ชาวอีสานมีความเชื่อในการสร้างเรือนให้ด้านกว้างหันไปทางทิศตะวันออกและตะวันตก ให้ด้านยาวหันไปทาง
ทิศเหนือและใต้ ซึ่งเป็นลักษณะที่เรียกว่า วางเรือนแบบ“ล่องตาเว็น”(ตามตะวัน) เพราะถือกันว่าหากสร้างเรือนให้“ขวางตา
เว็น”แล้วจะ“ขะลํา” คือ เป็นอัปมงคลทําให้ผู้อยู่ไม่มีความสุข บริเวณรอบๆเรือนอีสานไม่นิยมทํารั้ว เพราะเป็นสังคมเครือ
ญาติมักทํายุ้งข้าวไว้ใกล้เรือน บางแห่งทําเพิงต่อจากยุ้งข้าว มีเสารับมุงด้วยหญ้าหรือแปูนไม้ เพ่ือเป็นที่ติดต้ังครกกระเด่ืองไว้ตํา
ข้าว ส่วนใต้ถุนบ้านซึ่งเป็นบริเวณที่มีการใช้สอยมากท่ีสุด จะมีการต้ังหูกไว้ทอผ้า กี่ทอเสื่อ แคร่ไว้ปั่นด้ายและเลี้ยงลูกหลาน 
นอกจากน้ันแล้วใต้ถุนยังใช้เก็บไหหมักปลาร้าและสามารถกั้นเป็นคอกสัตว์เลี้ยง ใช้เก็บเครื่องมือเกษตรกรรม ตลอดจนใช้จอด
เกวียน อย่างไรก็ตามการจัดวางแผงผังของห้องและองค์ประกอบต่างๆ ในเรือนไทยอีสาน มีดังน้ี 
          1. เรือนนอนใหญ่ จะวางด้านจั่วรับทิศตะวันออก-ตะวันตก (ตามตะวัน) ส่วนมากจะมีความยาว 3 ช่วงเสา เรียกว่า 
“เรือนสามห้อง” ใต้ถุนโล่ง ชั้นบนแบ่งออกเป็นสามส่วนคือ 
                 1.1 ห้องเปิง เป็นห้องนอนของลูกชายมักไม่กั้นห้องด้านหัวนอนมีหิ้งประดิษฐานพระพุทธรูป หรือสิ่งเคารพบูชา 
เช่น เครื่องราง ของขลัง เป็นต้น 
                 1.2 ห้องพ่อ-แม่อาจกั้นเป็นห้องหรือบางทีก็ปล่อยโล่ง 
                 1.3 ห้องนอนลูกสาว มีประตูเข้ามีฝากั้นมิดชิดหากมีลูกเขยจะให้นอนในห้องน้ีซึ่ง ชาวอีสานเรียกว่า” ห้องส่วม” 
          ส่วนชั้นล่างของเรือนนอนใหญ่ อาจใช้สอยได้อีกกล่าวคือ กั้นเป็นคอกวัวควาย ต้ังแคร่นอนพักผ่อนในตอนกลางวัน 
และทําหัตถกรรมจักรสานถักทอของสมาชิกในครอบครัวเก็บอุปกรณ์การทํานาทําไร่ เช่น จอบ เสียม คราด ตลอดจนเกวียน 
เป็นต้น 
          2. เกย (ชานโล่งมีหลังคาคลุม) เป็นพ้ืนที่ลดระดับลงมาจากเรือนนอนใหญ่ มักใช้เป็นที่รับแขก ท่ีรับประทานอาหาร 
และใช้เป็นที่หลับนอนของลูกชายและแขกเหรื่อที่กลับมาจากงานบุญในตอนค่ําคืนส่วนของใต้ถุนจะเต้ียกว่าปกติ  ซึ่งอาจใช้เป็น
ที่เก็บฟืนหรือสิ่งของที่ไม่ใหญ่โตนัก 
          3. เรือนแฝด เป็นเรือนตรงจั่วเช่นเดียวกับเรือนนอน ในกรณีที่พ้ืนทั้งสองหลังเสมอกันโครงสร้างทั้งคานพ้ืนและข่ือ
หลังคาจะฝากไว้กับเรือนนอน แต่หากเป็นเรือนแฝดลดพ้ืนลงมามากกว่าเรือนนอนก็มักเสริมเสาเหล็กมารับคานไว้อีกแถวหน่ึง
ต่างหาก 
          4. เรือนโข่ง มีลักษณะเป็นเรือนทรงจั่วเช่นเดียวกับเรือนนอนใหญ่ แตกต่างจากเรือนแฝดตรงที่ โครง 
สร้างของเรือนโข่ง จะแยกออกจากเรือนนอนโดยสิ้นเชิง สามารถรื้อถอนออกไปปลูกใหม่ได้โดยไม่กระทบ 
กระเทือนต่อเรือนนอน การต่อเชื่อมของชายคาท้ังสองหลังใช้รางนํ้า โดยใช้ไม้กระดาน 2 แผ่นต่อกันเป็นรูปตัววีแล้วอุดด้วยชัน
ผสมข้ีเลื่อยในกรณีที่เรือนไม่มีครัวก็สามารถใช้พ้ืนที่ส่วนเรือนโข่งน้ีทําครัวชั่วคราวได้ 
          5. เรือนไฟ (เรือนครัว) ส่วนมากจะเป็นเรือน 2 ช่วงเสา มีจั่วโปร่งเพ่ือระบายควันไฟ ฝานิยมใช้ไม้ไผ่สานลายทแยง
หรือลายขัด 
          6. ชานแดด เป็นบริเวณนอกชานเชื่อมระหว่างเกย เรือนแฝดกับเรือนไฟ มีบันไดข้ึนด้านหน้าเรือน มี  
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“ฮ้างแอ่งนํ้า”(ร้านหม้อนํ้า)อยู่ตรงขอบของชานแดด บางเรือนท่ีมีบันไดข้ึนลงทางด้านหลังจะมี “ชานมน” ลดระดับลง
ไปเล็กน้อยโดยอยู่ด้านหน้าของเรือนไฟ เพื่อใช้เป็นท่ีล้างภาชนะต้ังโอ่งนํ้าและวางกระบะปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆ 
 
          รูปแบบของเรือนไทยอีสาน 
          รูปแบบของเรือนไทยอีสานสามารถแบ่งได้ตามประเภท
ของการพักอาศัย เพื่อตอบสนองประโยชน์ใช้สอยในวาระต่างๆกัน
ดังต่อไปน้ี ประเภทช่ัวคราวหรือใช้เฉพาะฤดูกาล ได้แก่“เถียงนา”
หรือ“เถียงไร่”ส่วนใหญ่จะ ยกพื้นสูง เสาเรือน 

 
 

1.ใช้ไม้จริง ส่วนโครงใช้ไม้ไผ่  หลังคามุงหญ้าหรือแปูนไม้ท่ีรื้อมาจากเรือนเก่า พื้นเป็นไม้ไผ่สับ  ในกรณีที่ไร่นา
อยู่ไม่ไกลจากเรือนพักสามารถไปกลับได้ภายในวันเดียวจะไม่นิยมกั้นฝา หากต้องค้างคืนก็มักกั้นฝาด้วย “แถบตอง” คือ
สานไม้ไผ่เป็นตารางขนาบใบต้นเหียงหรือใบต้นพวง ซึ่งจะทนทายอยู่ราว 1-2 ปี 
           2. ประเภทกึ่งถาวร เป็นเรือนขนาดเล็กท่ีไม่มั่นคงแข็งแรงนักชาวอีสานเรียกว่า ”เรือนเหย้า” หรือ “เฮือน
ย้าว” เป็นการเริ่มต้นชีวิตการครองเรือน และค่อยๆ เก็บหอมรอมริบไป  สู่การมีเรือนถาวรในท่ีสุด 
           ผู้ท่ีจะมี“เรือนเหย้า” น้ีจะเป็นเขยของบ้านท่ีเร่ิมแยกตัวออกไปจากเรือนใหญ่ (เรือนพ่อแม่) เพราะในแง่ความ
เช่ือของชาวอีสาน เรือนหลังเดียวไม่ควรให้ครอบครัวของพี่น้องอยู่ร่วมกันหลายครอบครัวในบ้านหลังหน่ึงๆควรมีเขย
เดียวเท่าน้ันหากมีเขยมากกว่าหน่ึงคนมาอยู่ร่วมชายคาเดียวกันถือว่าจะเกิด  “คะลํา” หรือสิ่งอัปมงคล เรือนประเภทน้ี
วัสดุก่อสร้างมักไม่พิถีพิถันนัก อาจเป็นแบบ “เรือนเครื่องผูก” หรือเป็นแบบผสมของ “เรือนเครื่องสับ” ก็ได้ 
 
 เรือนประเภทกึ่งถาวรน้ีสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ 
                  2.1 เรือนเหย้ากึ่งถาวรชนิด”ตูบต่อเล้า” เป็นเรือนท่ีอิงเข้ากับตัวเล้าข้าว ซึ่งมีอยู่เกือบทุกครัว 
เรือนมีลักษณะคล้ายเพิงหมาแหงนท่ัวไปด้านสูงจะไปอาศัยโครงสร้างของเล้าข้าวเป็น ตัวยึด ต่อหลังคาลาดตํ่า 
ลงไปทางด้านข้างของเล้า แล้วใช้เสาไม้จริงต้ังรับเพียง 2-3 ต้น มุงหลังคาด้วยหญ้าหรือสังกะสี ยกพื้นเต้ียๆ กั้นฝาแบบ

ช่ัวคราว อาศัยกันไปก่อนสักระยะหน่ึง พอต้ังตัวได้ก็จะย้ายไปปลูกเรือนใหญ่ถาวรอยู่เอง  ตรงส่วนท่ี 
เป็น “ตูบต่อเล้า” น้ีก็ทิ้งให้เป็นท่ีนอนเล่นของพ่อแม่ต่อไป  
                 2.2 เรือนเหย้ากึ่งถาวรชนิด “ด้ังต่อดิน” เป็นเรือนพักอาศัยท่ีแยกตัวออกจากเรือนใหญ่ทํานองเดียวกัน 
“ตูบต่อเล้า” แต่จะดูเป็นสัดส่วนมากกว่า ขนาดของพื้นท่ีค่อนข้างน้อยกว้างไม่เกิน 2 เมตร ยาวไม่เกิน 5 เมตร นิยมทํา 
2 ช่วงเสา คําว่า “ด้ังต่อดิน” เป็นคําเรียกของชาวไทยอีสาน ท่ีหมายถึง ตัวเสาด้ังจะฝังถึงดินและใช้ไม้ท่อนเดียวตลอด
สูงข้ึนไปรับอกไก่ 
         วิธีสร้าง “ด้ังต่อดิน” มักใช้ผูกโครงสร้างเหมือนกับเรือนเครื่องผูกตัวเสาและเครื่องบนนิยมใช้ไม้จริงทุบเปลือก  
หลังคามักมุงด้วยหลังคาทีกรองเป็นตับแล้วเรียกว่า “ไฟหญ้า” หรือใช้แปูนไม้ท่ีรื้อมาจากเรือนใหญ่ 
          ฝาเรือนมักใช้ฝาแถบตองโดยใช้ใบกุงหรือใบชาดามาประกบกับไม้ไผ่สานโปร่งเป็นตาราง  หรือทําเป็นฝาไม้ไผ่
สับฟากสานลายขัดหรือลายสองทแยงตามแต่สะดวก ส่วนพื้นนิยมใช้พื้นสับฟากหรือใช้แผ่นกระดานปูรอง โดยใช่ไม้ไผ่
ผ่าซีกมามัดขนาบกันแผ่นกระดารขยับเลื่อน 
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                 2.3 เรือนเหย้ากึ่งถาวรชนิด “ด้ังต้ังคาน” ยังอยู่ในประเภทของเรือนเครื่องผูกมีความแตกต่างจากเรือน”ด้ังต่อ
ดิน” ตรงที่เสาด้ังต้นกลางจะลงมาพักบนคานของด้านสกัดไม่ต่อลงไป ถึงดิน ส่วนการใช้วัสดุมุงหลังคา ฝาและพ้ืนเรือนจะใช้
เช่นเดียวกับเรือนประเภท “ด้ังต่อดิน” 
          3. ประเภทถาวร ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น “เรือนเครื่องสับ” สังเกตได้จากการเลือกใช้วัสดุ รูปแบบของการก่อสร้าง
ประโยชน์ใช้สอยและความประณีตทางช่าง อาจจําแนกเรือนถาวรได้เป็น 3 ชนิดดังน้ี 
                3.1 ชนิดเรือนเกย มีลักษณะใต้ถุนสูง หลังคาทรงจั่วเสาใช้ไม้กลม 8 เหลี่ยม หรือเสา 4 เหลี่ยม  ตัวเรือน
ประกอบด้วยเรือนใหญ่ เกย ชานแดด เรือนไฟ และฮ้างแอ่งนํ้า (ร้านหม้อนํ้า) 
                3.2 ชนิดเรือนแฝด มีลักษณะใต้ถุนสูงและใช้เสากลมหรือเสาเหลี่ยมเช่นเดียวกัน ตัวเรือนประกอบด้วยเรือนใหญ่ 
เรือนแฝด เกย ชานแดด เรือนไฟ ฮ้างแอ่งนํ้า 
                3.3 ชนิดเรือนโข่ง มีลักษณะใต้ถุนสูงและใช้เสากลมหรือเสาเหลี่ยม มีจั่วแฝดอยู่ชิดติดกัน ไม่นิยมมีเกย เรือนชนิด
น้ีประกอบด้วย เรือนใหญ่ เรือนโข่ง ชานแดด เรือนไฟและฮ้างแอ่งนํ้า  
          วิถีชีวิตของคนอีสานข้อปฏิบัติในการด าเนินชีวิตของคนอีสาน 

          คองสิบสี่ คือ วิถีปฏิบัติในการดําเนินชีวิตของคนอีสาน โดยต้องอยู่ในหลักธรรมและคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็น
หลัก รองลงมาคือคําสั่งสอนของบรรพบุรุษ 
          คองสิบสี่ หมายถึง กฎข้อบังคับในการครองตน แบ่งออกเป็น 3 ฝุาย ฝุายพระราชา ฝุายพระสงฆ์ ฝุายบุคคลทั่วไป 
โดยแต่ละฝุายก็จะมี คองสิบสี่ แตกต่างกันไป 
          ครอบสิบสี่ข้อ - กฎหมายสําหรับพระราชาผู้ปกครองบ้านเมืองพึงปฏิบัติ เพ่ือไพร่ฟูา ข้าแผ่นดินมีความสุขร่มเย็น 
(ถอดออกมาจากคํากลอนโดยไม่เปลี่ยนแปลงสํานวนเดิม) 
         คองสิบสี่ของพระราชา 
         ข้อหน่ึง  เป็นท้าวพระยาจัดต้ังแต่ง ซื่อ ซามนามกร เสนาอามาตย์ ราชมุนตรี พิจารณา สืบหาผู้ซื่อผู้คด ผู้ฮ้ายผู้ดี ผู้ช่าง
แถลงแปงลิ้น มักสับส่อถ้อยคําอันหนักอันเบา อันน้อยอันใหญ่ ให้ไว้ในใจ น้ันก่อ สมที่จะฟัง    จึ่งฟัง บ่สมที่จะฟังอย่าฟัง สมต้ัง 
ใจซื่อ ให้เพียงใดจิ่งต้ังใจเพียงน้ัน ให้แต่งต้ังผู้ซื่อสัตย์สุจริตให้หมั่นเท่ียง ผู้ฮู้จัก ราชการบ้านเมือง แต่ก่อนมา บ่มข่มเห็งไพร่ฟูา
ข้าแผ่นดิน ให้หายใจเข้าออก ได้ จิ่งต้ังให้เป็นเสนาอามาตย์ 
          ข้อสอง เป็นท้าวพระยา ให้เนามุนตรี เป็นสามัคคีพร้อมเพียงกัน ให้หมั่นประชุมกัน อย่าให้ขาด อันใดอันหน่ึงจักให้
อาณัติข้าเสิก (ข้าศึก) เกรงขามและให้เขาอยู่ในเงื้อมมือเจ้าตน ด้วยยุทธกรรมปัญญาให้บ้านเมือง 
ก้านกุ่งฮุ่งเฮือง เป็นที่ กว้างขวาง ให้ไพร่ฟูาข้าแผ่นดินอยู่เย็นเป็นสุข อย่ากดข่ีข่มเห็ง เทอญ  
          ข้อสาม เป็นท้าวพระยา เถิงวันข้ึนสังขารปีใหม่ ถ่ายสังวาสมาสเกณฑ์ ให้เชิญพระแก้ว พระบาง พระพุทธฮูป สรงนํ้า
อบ นํ้าหอม ไว้ในสระพัง สักการะ ด้วยดอกไม้ ธูป เทียน ฟังธรรมจําศีล คบงัน 7 วัน ทุกๆ วัดให้เป็นการซื่นซมยินดีแก่พระ
ศาสนา ตบพระเจดีย์ทราย บูชาเทวดาท้ังหลายทางนํ้าทางบก บ้านเมืองจิ่งวุฒิซุ่มเย็น นํ้าฟูาสายฝน เข้าไฮ่เข้านาบริบูรณ์ 
          ข้อสี่ เป็นทางพระยา วันสังขารข้ึน ให้นิมนต์พระภิกขุ แห่นํ้าฝุายใต้เมือฝุายเหนือ วันสังขารพักให้ฝุายเหนือมาวัดฝุาย
ใต้ เพ่ือบูชาเทวดาหลวงไปยามหัวเมือง ท้ายเมือง ของทุกๆฤดูปี บ้านเมืองจิ่งวุฒิจําเริญ ให้ราษฎรอาบนํ้าอบนํ้าหอม หดสรง
พระภิกษุสงฆ์บ้านเมือง จิ่งอยู่เย็นเป็นสุข ให้ราษฎรแต่งหม้ออุบัง เพ่ือกั้งบังโพยภัยอันตรายแก่ราษฎรทั่วไป เทอญ 
          ข้อห้า  เป็นท้าวพระยา วันสังขารปีใหม่ ให้เสนาอามาตย์ ราชมุนตรี พญาเพีย ท้าวขุน หัวบ้านหัวเมือง ตําหรวดอาสา  
มหาดเล็กสีพายใต้แจก มีเทียนคู่ข้ึนทูนเกล้า ทูนกระหม่อมถวายราชบาส เพียกะซักมุงคุลถวายพานหมากหมั้นหมากยืน 
ปุโรหิตถวายพร ให้มีอายุ วัณโณ สุขัง พะลัง แก่องค์พระเจ้ามหาชีวิต แล้วเอา นํ้ามหาพุทธาภิเศก อันพระรัสสิไปสถาปนาไว้ 
ถํ้านกแอ่นถํ้านางอั่น อันชื่อว่า นํ้าเที่ยงน้ัน แห่มาสรงพระพุทธฮูปวัดหลวง  ในเมืองทุกวัด ในถํ้าต่ิงทวารทวารา ที่ปากนํ้าอู 
ประตูเมืองฝุายเหนือ แล้วจิ่งนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ นําบาลีพระพุทธ- ฮูป ในพระราชวังตามธรรมเนียม จิ่งเป็นอันโครพยํ่าแยง 
แด่พระสงฆ์เจ้าถืก ต้อง ตามพระอรรถกถาจารย์กล่าวไว้หั้นแล 
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          ข้อหก  เป็นท้าวพระยาในวันสังขาร เป็นวันเสี้ยงฤดูเก่า ปีใหม่จักมาเถิง ให้เจ้านาย เสนา  ข้าราชการ มุนตรีผู้มีนามยศ 
และเพียหัวหลิ่งหัวพัน หัวบ้านหัวเมือง สิบเอ็ดฮ้อยน้อยใหญ่ ซึ่งเป็นข้าน้อยขันฑสีมาตําบล เข้ามาถือนํ้าพิพัฒน์  สัตยานุศัตย์ต่อ
พระพักตร์ พระพุทธเจ้า พระสังฆเจ้า ให้เป็นการซื่อสัตย์ต่อแผ่นดิน ปูองกันก่อให้ขบถคึดฮ้ายต่อแผ่นดิน 
          ข้อเจ็ด  ท้าวพระยา คันเถิงฤดูเดือนเจ็ด ให้เลี้ยงเทพยดาอาฮักษ์ มเหศักด์ิ หลักเมือง ตาเมือง  เสื้อเมือง ทรงเมือง ตาม
คองสิบสี่ แล้วให้เชิญเทพดาอาฮัก มเหศักด์ิ ให้เข้ามาซําฮะบ้านเมือง ปูองกันอันตราย ตามบูฮานราชประเพณีสั่งไว้ว่า เมืองชั่ว
บ่มีธรรมเป็นเครื่องคุ้มครอง ได้เอาไสยศาสตร์คือ ผีเมืองคุ้มครอง จิ่งมีฤทธ์ิอันน้ีสืบต่อมาเพ่ือบ่ให้เกิดอันตรายโพยภัยด้วยผีสาง
คางแดง 
          ข้อแปด  เป็นท้าวพระยา คันเถิงเดือนแปด ให้สูตรซําฮะบ้านเมือง สืบซะตาเมือง บูชา เทวดาอาฮักษ์ทั้งแปดทิศ บูชา
พระรัสสีทั้งแปด สองพ่ีน้องพระยานาค 15 ตระกูล สูตรเถิงสามวันเจ็ดวัน แล้วให้ราษฎรฮอบเมืองยิงปืน หว่านหินแห่และ 
ทราย เพ่ือให้หายพยาธิโรคา โพยภัยอันตราย ให้อยู่เย็นเป็นสุขแก่บ้านเมือง ทุกประการ 
          ข้อเก้า  เป็นท้าวพระยาคันเถิงเดือนเก้า จําเริญ (ดับ)  ให้ปุาวเตินราษฎรบ้านเมืองท่าน ห่อเข้าประดับดิน ไปหาปูุย่าตา
ยาย ลูกเต้า หลานเหลน อันเถิงแก่อนิจกรรม ไปสู่ ปรโลก ท่ัวทุกแห่งแล้ว ให้เจ้านายเสนาข้าราชการ ทั่วบ้านเมืองสิบฮ้อย 
น้อยใหญ่ ลงมือถือนํ้าพระพิพัฒนิสัยานุศัตย์อีกเทื่อหน่ึง แล้วซ่วงเฮือฉลอง อุสุภนาคราช ปากดงและปากคาน กับพระยานาค
สิบห้าตระกูล อันฮักษา บ้านเมือง จิ่งจะอยู่เย็นเป็นสุข เข้าก้าไฮ่นาบริบูรณ์ 
          ข้อสบิ  เป็นท้าวพระยา คันเถิงเดือนสิบเพ็งให้ปุาวราษฎร ให้ทานสลากภัตร หยาดนํ้า อุทิศไปหาเทพดาอาฮักษ์เมือง
อันฮักษาพระพุทธศาสนากับทั้งพ่อแม่เผ่าพงษ์วงศาแห่งตนเทอญ 
          ข้อสบิเอ็ด  เป็นท้าวพระยา เถิงฤดูเดือนสิบเอ้ดเพ็ง ให้ฉลองพุทธาภิเศก พระธาตุจอมศรี ทุกๆปี    อย่าขาด ด้วยเป็น
ศรีบ้านศรีเมือง แล้วให้ไปไหว้พระภิกษุสังฆะเจ้า มา ขอดสิม (ผูกพัทธสีมา) ในสนามแล้วให้สังฆเจ้าปวารณาในที่น้ัน คันแล้วกิจ 
สงฆ์ ให้สูตรถอนสิมน้ันเสีย บ้านเมืองจิ่งวุฒิจําเริญ เสนาอามาตย์จิ่งจักเป็น สามัคคี พร้อมเพียงกันจัดราชการบ้านเมือง จิ่งบ่
ขัดข้องแก่กันและกัน คันเถิง แฮมค่ําหน่ึง ให้ปุาวเตินราษฎรไหลเฮือไฟบูชาพระยานาคสิบห้าตระกูลบ้านเมืองจิ่งจักอยู่สุขเกษม
เติมครองแล 
          ข้อสบิสอง  เป็นท้าวพระยา คันเถิงเดือนสิบสองข้ึนหน่ึงค่ํา ให้เตินหัวบ้านหัวเมือง สิบฮ้อย น้อยใหญ่ในขอบขันฑะสีมา 
เข้ามาโฮมพระนครหลวงพระบาง เป็นต้นว่า ข้าลาว ชาวดงดอย เพ่ือแห่พระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิต ไปลงพ่วง (ด่วง) ส่วง
เฮือ และนมัสการพระธาตุศรีธรรมาโสกราช คือ เดือนสิบสองข้ึนสามค่ํา ถือนํ้า ข้ึนสี่ค่ํา สิบสามค่ํา ซ่วงเฮือ ฉลองอุสุภนาคราช 
วัดหลวงให้เพียวัด มีเฮือ วันละลํา อัครมหาเสนาบดีต้ังแต่เมืองแสนเมืองจันทน์ ลงไปเถิงศรีสะคุต เมือง แกนาใต้นาเหนือ ให้
ต้ังเป็นผามทุกตําแหน่ง เป็นเทศกาลบุญส่วงเฮือ ฉลอง พระยานาค 15 ตระกูล และพระเสื้อเมือง ทรงเมือง อาฮักษ์เมือง และ
มีเครื่อง กิยาบูชา เป็นต้นว่า โภชนะอาหาร ดอกไม้ ธูป เทียน สวายไปหาเทพยดา ทั้ง ทางนํ้าและทางบก จิ่งจักอวยพร  แก่
บ้านเมืองอยู่เย็นเป็สุข และเดือนสิบสอง เพ็ง เสนาอามาตย์ และเจ้าราชคณะสงฆ์ ราษฎร พร้อมกันแห่พระบาทสมเด็จ พระ
เจ้ามหาชีวิต และเจ้ายํ่าขม่อมทั้งห้าพระองค์ไปนมัสการพระธาตุศรีธรรมา โศกราช พร้อมทั้งเครื่องบูชา มีต้นเทียนและดอกไม้ 
บั้งไฟดอก ไฟหาง กะทุน ว่าย กองปิด กองยาวฮูปหุ่นละคอน ลิงโขนและเครื่องเล่นมหรสพต่างๆ ไปเล่น อยู่ที่เด่ินหน้าพระ
ลาน พระธาตุถ้วนสามวัน สามคืนแล้ว จิ่งเสด็จคืนมาเทอญ เพ่ือให้เป็นที่ชื่นชมยินดีซึ่งกันและกัน ข้าลาวชาวดอยทั้งหลาย ก็
จักได้เห็นกัน และกัน และจักได้เว้าลมกัน เป็นมิตรสหายแก่กันและกัน จิ่งจักเป็นเกียรติยศ ฤชา ปรากฏแก่หัวบ้านเมืองน้อย
ใหญ่ อันอยู่ใกล้เคียงน้ันซะแล 
          ข้อสบิสาม  เป็นท้าวพระยา ให้แต่งแปงทาวทุกอย่าง เป็นต้นว่า ถวายผ้ากะฐินและบวช พระหดเจ้า ต้ังมะไลไข
มหาชาติ ฮักษาศีลห้าศีลแปดเป็นนิจกาล ทุกวันอุโบสถ และมีหัวใจอันเต็มไปด้วยพรหมวิหารทั้ง 4 ประการ คือ เมตตา กรุณา 
มุทิตา อุเบกขา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่เสนาอามาตย์ ราษฎร ข้าน้อยใหญ่ ในขอบเขต ขัณฑะสีมา อย่ามีใจอันกระด้างกระเด่ือง 
เคืองไปด้วยพาล เป็นต้นว่า ไปหลิ้น ปุาล่าเน้ือ จุ่งเลี้ยงนักปราชญ์ผู้อาจให้แก้วยังกิจการเอาไว้ และให้มีเสนา อามาตย์ผู้ฉลาด
กล้าหาญกับทั้งสมณะชีพราหมณ ์ผู้ดีมีศีลบริสุทธ์ิและความฮู้ สั่งสอนทายก อุบาสก อุบาสิกาท้ังหลายเทอญ และให้ 
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ประกอบด้วย ทศพิธ- ราชธรรมสิบประการ บ้านเมืองจิ่งจะวุฒิจําเริญแล 
          ข้อสบิสี่  เป็นท้าวพระยาให้มีสมบัติ อันประเสริฐ 14 ประการ คือ 
                 หูเมือง ได้แก่ราชฑูตผู้ฉลาดอาจนําเข้าออกต่างประเทศ 
                 ตาเมือง ได้แก่ทางหนังสือผู้ฉลาดอาจสอนอักขระบาลี 
                 แก่นเมือง ได้แก่พระสังฆะเจ้าฉลาดทรงธรรมทรงวินัย 
                 ประตูเมือง ได้แก่เครื่องศาสตราวุธทั้งหลายต่างๆสั่งสมไว้ 
                 ฮากเมือง ได้แก่โหราศาสตร์อาจฮู้เหตุฮ้ายและดี 
                 เหง้าเมือง ได้แก่เสนาผู้เฒ่าแก่กล้าหาญมั่นคง 
                 ข่ือเมือง ได้แก่กวนบ้านและตาแสงราษฎรผู้ซื่อสัตย์ 
                 ฝาเมือง ได้แก่ทแกล้วทหารผู้สามารถอาจทํายุทธกรรมกับข้าศึกชนะได้ 
                 แปเมือง ได้แก่ท้าวพระยาองค์ประกอบด้วยศีลธรรมอันดีล้วน 
                 เขตเมือง ได้แก่ เสนาอามาตย์ ผู้ฉลาดฮู้เขตบ้านเมืองดินเมือง ว่าท่ีน่ันดีหรือบ่ มีคุณ หรือมีโทษ  
                 สติเมือง ได้แก่เศรษฐีและพ่อค้าผู้มั่งมีเป็นดีฯลฯ 
                 ใจเมือง ได้แก่หมอยาวิเศษฮู้พยาธิใช้ยาถืกฯลฯ 
                 ค่าเมือง ได้แก่ภาคพ้ืนภูมิประเทศและพลเมืองฯลฯ 
                 เมฆเมือง ได้แก่ เทพยดาอาฮักษ์ทั้งหลายเขตบ้านเมือง 

 
ดังมีค าบรรยายไว้เป็นกลอนดังน้ี 

          หูเมืองน้ัน ได้แก่ ทูตาผู้คนดีฉลาด อาจนําความนอกพุ้นมาเข้าสู่เมือง ตาเมืองน้ัน ได้แก่  นายหนังสือ เว้าคนดีผู้ฉลาด 
สามารถสอนสั่งให้บาลีก้อมคู่ซู่แนว สอนหมู่แถวพันธ์ุเซื้อวงศ์วานน้อยใหญ่ อันแก่นเมือง  ได้แก่ 
สังฆะเจ้าผู้ทรงธรรมวินัยสูตรน้ีละเป็นแก่นแท้เมืองบ้านแห่งเฮา ประตูเมือง ได้แก่  ปืนหรือหน้าลาหลาว ง้าวหอก เครื่องอาวุธ
ทุกชั้น ให้หั้นแหม่นประตู ท่ีพวกเสนาข้ามนตรีฮักษาอยู่ ฮากเมือง น้ันได้แก่ โหราเจ้าหมอโหรผู้ฉลาด  ฮู้เหตุดี  และฮ้ายสิมาเข้า
สู่เมือง เหง้าเมืองน้ัน ได้แก่ เสนาผู้คนหาญเฒ่าแก่ เป็นผู้คงเท่ียงหมั้น บ่ผันลิ้นเปลี่ยนแปร อันข่ือเมือง ได้แก่ ตากวนบ้าน  ตา
แสงผู้สัตย์ซื่อ ราษฎรก็หากสุขอยู่ด้วยดอมเจ้าคู่ซู่กัน ฝาเมืองน้ัน ได้แก่ พลาหาญกล้าโยธาทแกล้วเก่ง กับทหารผู้กล้าอาจฟันข้า
หมู่เขากับข้าเสิกสิเข้ามายาดชิงเมือง แปเมืองน้ัน 
ได้แก่ คุณพระยาเจ้า ผู้ทรงธรรมทศราช เป็นผู้อาจเก่งกล้าผญาล้ําลื่นคน ผู้ต้ังในธรรมพร้อมและศีลธรรมสัตย์ซื่อ  เป็นผู้ดีย่ิงล้ํา 
พลข้าอยู่เกษม เขตเมืองน้ัน ได้แก่ เสนาข้ามนตรี ผู้อามาตย์ ผู้ฉลาดอาจรู้เขตบ้านเขตเมือง บ่อนน้ันดีหรือฮ้ายมีคุณหรือบ่ น้ีละ
เป็นเขตบ้าน  เมืองแท้อย่างดี สติเมือง ได้แก่ เศรษฐีเจ้า ผู้เป็นดีมีมั่ง และผู้ต้ังตลาดซื้อค้า หาซื้อจ่ายของ ผู้ที่ ทําถืกต้อง
ครองราชธรรมเนียม บ่แม่นแนวโจโรหลอกหลอนลวงต้ม น้ีละเจ้าสติเมืองเกินมันแม่น อันใจเมือง ได้แก่  แพทย์ผู้ฮู้ยาแก้ใส่คน 
อันไทเฮาเรียกว่า หมอกล้า ผู้หายามาปัวปิ่น ฮู้จักพยาธิ  ฮ้ายยาแก้ถืกกัน น้ีละเป็นใจแท้เมืองคนเจริญย่ิง อีกค่าเมือง ได้แก่  
ภูมิภาคพ้ืนดินฟูาค่าแพง ภูมิประเทศ 
บ่อนแล้งหรือชุ่มดินงามอีกทั้งชาวพลเมืองก็ด่ังเดียวกันแท้ ผู้สิทําคุณให้เมืองตน เจริญเด่นและดินฟูาหมู่น้ัน 
สําคัญแท้กว่าเขา น้ีละสินําผลมาหลายอย่าง ของต่างๆ  หมากไม้ ก็มี ด้วยแผ่นดิน เมฆเมืองน้ัน ได้ เทพดาเจ้า มหาศักด์ิตนอาจ  
อาฮักขาอยู่เฝูาแถวน้ันเขตเมือง น้ีกะ ดีเหลือล้นฮักษาสุขย่ิง  น้ีกะเป็นมิ่งบ้านเมืองแท้อย่างดี มันหากเหมิดท่อน้ีครองราชราชาฯ 
          บทกลอนน้ี เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเฟ่ืองฟูรุ่งเรือง ทางวรรณคดีของชาวอีสานว่า มีอัจฉริยะหรือเป็นเจ้าบทเจ้ากลอน
เพียงใด แม้แต่จารีตประเพณี อันเป็นกรอบสําหรับประพฤติปฏิบัติของแต่ละบุคคล ตลอดจน 
กระทั่งกติกาในการปกครองบ้านเมือง สําหรับชนชั้นปกครอง ประดุจ รัฐธรรมนูญจารีตประเพณีของประเทศอังกฤษ ก็ยังจารึก
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ไว้เป็นบทกลอน เพ่ือที่จะให้เป็นภาษาท่ีสละสลวย แพร่หลายจนซึมซาบเข้าถึงจิตใจของสมาชิกในสังคมทุกคนได้ง่าย 

          คองสิบสี่ของพระสงฆ ์
ข้อหน่ึง ให้พระสังฆะเจ้าสูตรเฮียน ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าและฮักษาศีล 227 อย่าให้ขาด  
ข้อสอง ให้บัวละบัตรกูฏิวิหาร ปัดตากวาดถู อย่าให้วัดเศร้าหมอง 
ข้อสาม ให้ปฏิบัติจัดทําไปตามศรัทธา ชาวบ้านนิมนต์มีการทําบุญให้ทาน บวชหด เป็นต้น 
ข้อสี่ เถิงเดือนแปด ให้เข้าวัสสา ตลอดสามเดือน จนถึงเดือนสิบเอ็ดแฮมค่ําหน่ึง แต่เดือน สิบเอ็ดแฮม  

ค่ําหน่ึงไปหาเดือนสิบสองเพ็ง ให้ฮับผ้ากฐินฮักษาคองผ้าเถิงสี่เดือน 
ข้อห้า ออกวัสสาแล้ว ฤดูเหมันตะ (ฤดูหนาว)  ภิกขุสังฆะเจ้าเข้าปริวาสกรรม ฯลฯ 
ข้อหก ให้เที่ยวไปบิณฑบาตร ตามบ้านน้อยบ้านใหญ่ อย่าให้ขาด  
ข้อเจ็ด ให้สูตร ภาวนา ทุกคืน วัน อย่าขาด ฯลฯ 
ข้อแปด เถิงวันศีลดับ ศีลเพ็ง ให้ประชุมกันทําอุโบสถ สังฆกรรม อย่าขาด 
ข้อเก้า เถิงเทศกาลปีใหม่ ทายกไหว้ข่ีวอ แห่นํ้าไปสรงนํ้าพระพุทธรูป พระธาตุเจดีย์ ฯลฯ 
ข้อสิบ สังกาช ปีใหม่ พระเจ้ามหาชีวิต ไหว้พระ ให้สรงนํ้าในวันพระราชวัง และบาสี พระสังฆะเจ้า 
ข้อสิบเอ็ด ศรัทธาชาวบ้านนิมนต์สิ่งใด อันบ่ผิดคองวินัย ก็ให้ปฏิบัติตาม 
ข้อสิบสอง เป็นสมณะให้พร้อมกันสร้างวัดวาอาราม พระธาตุเจดีย์ 
ข้อสิบสาม ให้ฮับทานของทายก คือ สังฆะภัตร สลากภัตร เป็นต้น 
ข้อสิบสี่ พระเจ้ามหาชีวิต เสนาข้าราชการ มีศรัทธานิมนต์ มาประชุมกันในสิมแห่งใดแห่งหน่ึงในวัน 

เดือนสิบเอ็ดเพ็ง เป็นกาละอันใหญ่อย่าได้ขัดขืน  
           หมายเหตุ คองสิบสี่ประการสําหรับพระสงฆ์น้ี เป็นหลักใหญ่ของพระราชบัญญัติคณะสงฆ ์และได้ 
สะท้อนให้เห็นท่วงทํานองการดํารงชีวิตของพระภิกษุสงฆ์ในบวรพระพุทธ ศาสนา เป็นชีวิตที่เสียสละเพ่ือ 
ประโยชน์คนส่วนมาก และเป็นคุณให้แก่ทางฝุาย บ้านเมือง อย่างไม่มีข้อขัดแย้งที่จะเป็นศัตรูกันได้เลย ถ้าสอง 
ฝุายยึดมั่นในหลัก พระพุทธศาสนาอย่างเข้าร่วมกันจริงๆ 

 คองสิบสี่ของบุคลทั่วไป 
ข้อหน่ึง เมื่อเข้ากล้าหมากเป็นฮวง เป็นหมากแล้ว อย่าฟูาวกินก่อน ให้เอาทําบุญให้ทาน แก่ผู้มีศีลกิน 

ก่อน แล้วจงกินภายลุน 
ข้อสอง อย่าโลภตาส่าย อย่าจ่ายเงินแดง แปงเงินคว้าง และอย่ากล่าวคําหยาบซ้ากล้าแข็ง ต่อกัน 
ข้อสาม ให้พร้อมกันเฮ็ดฮั้วต้าย และกําแพงอ้อมวัดวา  อาฮาม และบ้านเฮือน 
ข้อสี่ เมื่อเจ้าข้ึนเฮือนน้ัน ให้สว่ายกล้างตีน เสียก่อนจิ่งข้ึน  
ข้อห้า เมื่อเถิงวันศีล 7-8-14-15 ค่ํา ให้สมมา (ขอขมา) ก้อนเส้า แม่คีไฟหัวคันได และ ประตูที่ตน 

อาศัยซู่ค่ําคืน 
ข้อหก เมื่อจักนอนให้เอานํ้าส่วนล้างตีนก่อน จิ่งนอน 
ข้อเจ็ด เถิงวันศีล ให้เอาดอกไม้ธูปเทียน สมมาผัวแห่งตน และเถิงวันอุโบสถให้แต่งดอกไม้  ธูปเทียนไป 

เคนพระสังฆเจ้า 
ข้อแปด เถิงวันศีลดับ ศีลเพ็งมาน้ันให้นิมนต์พระสังฆเจ้ามาสูตรมุงคุลเฮือน ทําบุญใส่บาตรถวายทาน 
ข้อเก้า เมื่อพระภิกขุมาบิณฑบาตรน้ัน อย่าให้เพ่ินคอยถ้า และเวลาใส่บาตรก็อย่าซุนบาตร และยามใส่ 

บาตรน้ันอย่าใส่เกิบ (รองเท้า) กั้งฮ่มผ้าปกหัว อุ้มหลาน หรือถือเครื่อง ศาสตราอาวุธ 
ข้อสิบ เมื่อพระภิกขุเข้าปริวาสกรรม ซําฮะเบื้องต้นแล้ว ให้แต่งขันดอกไม้ธูปเทียนและ  เครื่องอรรถ 

บริขารไปถวายท่าน 
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            ข้อสิบเอ็ด เมื่อเห็นพระภิกขุสังฆะเจ้ากายมา ให้น่ังลงยอมือไหว้ก่อน และจั่งค่อยเจรจา 

ข้อสิบสอง อย่าเหยียบย่ําเงาเจ้าพระภิกขุตนมีศีลบริสุทธ์ิ 
ข้อสิบสาม อย่าเอาอาหารเงื่อนกินตนแล้วไปทานให้แก่พระสังฆะเจ้า และเอาไว้ให้ผัวกินจะ  กายเป็น 

บาปได้ อันใดในชาติหน้าก็มีแต่แนวบ่ดี  
ข้อสิบสี่ อย่าเสพเมถุน กามคุณ ในวันศีล วันเข้าวัสสา ออกพรรษา วันมหาสงกรานต์ ถ้าด้ือ เฮ็ดได้ลูก  

ได้หลานมา จะบอกยากสอนยาก 
ทั้ง 'ฮีตสิบสอง และ คองสิบสี'่สามารถสะท้อนตัวตนที่แท้จริงของคนอีสานในโบราณได้เป็นอย่างดี 

 ถึงแม้ตอนน้ีจะมีวัฒนธรรมจากตะวันตก เข้ามาครอบงํา แต่ในคนในภาคอีสานส่วนใหญ่  ยังยึดถือปฏิบัติกันอยู่ 
 แม้จะไม่เคร่งครัดเหมือนเมื่อก่อน แต่ยังพอมีให้เห็น โดยเฉพาะ 'ฮีตสิบสอง'น้ันยังมีให้เห็นอยู่ทั่วไป 

"สุขขีมั่นเสมอมันเครือเก่า บ่ได๋เห็นหน้าเจ้า เห็นเสาเฮือนกะยังดี" 
 
 

ประเพณีท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับการท ามาหากิน 
 

          พิธีกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการทํามาหากินใน
หมู่ประชาชนท่ัวไปดูจะเป็นเรื่องท่ีสําคัญมากและจะ
มีอยู่เกือบตลอดป ีท่ีทางอีสานเรียกว่าฮีตสิบสองแต่
ช่วงของความสําคัญจะอยู่ระหว่างหลังการเก็บเกี่ยว
ผลิตผลและก่อนจะเริ่มฤดูการผลิตใหม่  เช่น ก่อน
ชาวนาจะลงมือดํานา จะสร้างนาจําลองมี ขนาด
ประมาณหนึ่งตารางเมตรขึ้นก่อน  แล้วดํากล้าลงใน
นานั้นห้าหกกอ นาจําลองนั้นเรียกว่า  "ตาแรก" 
หรือ "ตาแฮก" จากนั้นจะสร้างศาลเล็กๆ สําหรับ 

 

 

 

เป็นท่ีสิงสถิตของเจ้าแม่โพสพซึ่งชาวนาจะเซ่นด้วยหมากพลู ดอกไม้ และธูปเพื่ออัญเชิญแม่โพสพมาสถิตใน
ศาล มีการปักเฉลวไว้ที่มุมของท่ีดินแปลงนี้ตามความเช่ือว่าจะเป็นเครื่อ งปูองกันแม่โพสพและพืชท่ีปลูกให้พ้น
จากการทําลายของพวกผีและสัตว์ร้ายต่างๆ  ชาวนาเช่ือว่า ถ้าบํารุงข้าวในนาตาแรกนั้นได้งาม ข้าวในนา
ท้ังหมดก็จะงามตามไปด้วย  พิธีกรรมนี้เกิดจากความเช่ือว่า  ถ้ามนุษย์สามารถบังคับธรรมชาติได้ด้วยการ
จําลองแบบธรรมชาติย่อส่วนลงมาทําด้วยมือมนุษย์เองก่อน ก็จะบันดาลหรือบังคับให้ส่ิงนั้นเกิดขึ้นได้จริงดังใจ
ปรารถนา พิธีแรกนานี้ทางภาคอีสานเรียกว่า พิธีเล้ียงผีตาแฮก คือก่อนจะทํานา ชาวนาจะปลูกศาลผีตาแฮกไว้
กลางนาในท่ีนาของตน  แล้วจะทําพิธีเซ่นสังเวยบวงสรวงด้วยเครื่องเซ่นต่างๆ  ส่วนทางภาคเหนือจะเรียก
ประเพณีนี้ว่า ประเพณีแฮกนา โดยจะทําพิธีปลูกปะรําจัดราชวัตรฉัตรธงซึ่งทําเป็นรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสกว้างยาว
ประมาณ ๒ วา ภายในทําร้านไว้สูงเพียงตา วางเครื่องเซ่นสังเวยบวงสรวงท้ังแม่พระธรณี  เจ้าท่ีท้าวทั้งส่ี และ
แม่โพสพ เส่ียงทายว่า  ข้าวกล้านาดีหรือไม่อย่างไร 
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          พิธีแรกนา  แสดงให้เห็นถึงการต้องการความมั่นใจในการ
ปลูกข้าวของผู้คนที่ทําสืบมาแต่เป็นชนเผ่า  จนเมื่อสังคมมี
พัฒนาการข้ึนเป็นบ้านเป็นเมือง เป็นแว่นแคว้น  มีกษัตริย์หรือพระ
เจ้าแผ่นดินทรงเป็นเจ้าของแผ่นดิน  พิธีกรรมก็จะได้รับการ
พัฒนาข้ึนเรื่อยๆ ในสังคมเมือง  ดังกรณีที่พระเจ้าแผ่นดินในสมัย
กรุงศรีอยุธยาจะต้องทรงทําพิธีกรรมน้ี  พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระราชนิพนธ์ในหนังสือ  "พระราชพิธี
สิบสองเดือน" เอาไว้ว่า จรดพระนังคัลเป็นพิธีลงมือไถหรือเรียกอีก
ชื่อหน่ึงใน 

 

     ความหมายรวมๆว่า "แรกนาขวัญ" คําว่า "แรกนา" ก็มีความหมายเดียวกันว่า "นาแรก" หรือ "ตาแรก" 
 

 

 
 

การที่ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินลงมือแรกนาและมีพิธีกรรม
ต่างๆ ที่รับอิทธิพลจากศาสนาฮินดูเข้ามาผสมผสาน   ก็
โดยมีจุดประสงค์เพ่ือสร้างขวัญกําลังใจแก่ผู้คนในเรื่อง
ความอุดมสมบูรณ์ และหากต่อมาฝนฟูายังไม่ตก ทั้งๆที่
ถึงเวลาแล้วพระเจ้าแผ่นดินยังมีพระราชภาระทรง
ประกอบพระราชพิธีพิรุณศาสตร์ขอฝน ขณะที่ชาวนาก็
จะต้องประกอบพิธีขอฝนเช่นกัน เช่น ทําพิธีแห่ 

นางแมว เพ่ือลอกเลียนการกําเนิดพืชพันธ์ุของธรรมชาติ  ในกลุ่มชาวอีสานก็จะมีพิธีจุดบั้งไฟเพ่ือบูชาพญาแถนที่อยู่บนฟูาให้
บันดาลให้ฝนฟูาตกมาตามฤดูกาล จะเห็นว่าในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงของพิธีกรรม  ไปตามระบบการเมืองการปกครอง
ประเพณีหลวงหลายอย่างได้ยกเลิกไป  แต่ในหมู่ประชาชนยังคงมีการสืบเน่ืองปฏิบัติอยู่ เช่น ประเพณีขอฝน ประเพณีลอย
กระทง และประเพณีสงกรานต์ที่มีแนวโน้มว่าจะหมดความสําคัญเรื่องความเชื่อ ความศักด์ิสิทธ์ิ มาเน้นในเรื่องความสนุกสนาน
หย่อนใจแทน  ชาวบ้านทํามาหากินเพียงเพ่ือการยังชีพ ไม่ได้ทําเพ่ือขาย มีการนําผลิตผลส่วนหน่ึงไปแลก  สิ่งของที่จําเป็นที่
ตนเองไม่มี เช่น นําข้าวไปแลกเกลือ พริก ปลา ไก่ หรือเสื้อผ้า การขายผลิตผลมีแต่เพียงส่วนน้อย และเมื่อมีความ  จําเป็นต้อง
ใช้เงินเพ่ือเสียภาษีให้รัฐ  ชาวบ้านนําผลิตผล เช่น ข้าว  ไปขายในเมืองให้กับพ่อค้าหรือขายให้กับพ่อค้าท้องถ่ินเช่นทางภาค
อีสานเรียกว่า "นายฮ้อย" คนเหล่าน้ีจะนําผลิตผลบางอย่าง เช่น ข้าว ปลาร้า วัว ควาย ไปขายในที่ไกลๆ ทางภาคเหนือมีพ่อค้า
วัวต่างๆ เป็นต้น 
          แม้ว่าความรู้เรื่องการค้าขายของคนสมัยก่อนไม่อาจจะนํามาใช้ในระบบตลาดเช่นปัจจุบันได้  เพราะสถานการณ์ได้
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก แต่การค้าท่ีมีจริยธรรมของพ่อค้าในอดีต ที่ไม่ได้หวังแต่เพียงกําไร แต่คํานึงถึงการช่วยเหลือแบ่งปันกัน
เป็นหลัก ยังมีคุณค่าสําหรับปัจจุบัน   นอกน้ันในหลายพ้ืนที่ในชนบท ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของยังมีอยู่ โดยเฉพาะในพ้ืนที่
ยากจน ซึ่งชาวบ้านไม่มีเงินสด แต่มีผลิตผลต่างๆ ระบบการแลกเปลี่ยนไม่ได้ยึดหลักมาตราชั่งวัดหรือการตีราคาของสิ่งของแต่
แลกเปลี่ยนโดยโดยการคํานึงถึงสถานการณ์ 
ของผู้แลกทั้งสองฝุายคนที่เอาปลาหรือไก่มาขอแลกข้าว  อาจจะได้ข้าวเป็นถังเพราะเจ้าของข้าวคํานึงถึงความจําเป็นของ
ครอบครัวเจ้าของไก่ ถ้าหากตีราคาเป็นเงิน  ข้าวหน่ึงถังย่อมมีค่าสูงกว่าไก่หน่ึงตัว 
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1.2 การโตต้อบภาษิตคา่คมอสีาน (ผญา) 

           บอกเล่าโดย.. นายเผด็จ โยธะพล  
           ศิลปินพื้นบ้านอีสานแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (วรรณกรรมพื้นบ้าน) 
       รางวัลเชิดชูเกียรตินาคราชทองค า ประจ าปี พ.ศ. 2551 
 

                    สิถ่มน้ าลายให้เหลียวเบิ่งป่อง 
                    สิกวมให้เหลียวเบิ่งหน้า 
                   ของเพิ่นแพงอย่าเข้าใกล ้

สิเต้นข้ามฮ่องให้เหลียวเบิ่งหนาม 
พร้าเข้าอย่าฟันแฮง 
ได้โชคแล้วอย่ามัวเมา  

คนอีสานมีคําคม สุภาษิตสําหรับสั่งสอนลูกหลานให้ประพฤติตนอยู่ในฮีตคอง (จารีต-  ประเพณี) ไม่ออกนอกลู่
นอกทาง คําคมเหล่าน้ีรู้จักกันท่ัวไป ในช่ือ  "ผญา" หมายถึง ปัญญา, ปรัชญา, ความฉลาด, คําภาษิตท่ีมีความหมาย
ลึกซึ้ง (wisdom, philosophy, maxim, aphorism.) 

ผะหยา หรือ ผญา เป็นคําภาษาอีสาน สันนิษฐานกันว่าน่าจะมาจากคําว่า  ปรัชญา เพราะภาษาอีสานออก
เสียงควบ "ปร" ไปเป็น ผ เช่น คําว่า  เปรต เป็น เผต โปรด  เป็น โผด หมากปราง  เป็น หมากผาง ดังน้ันคําว่า 
ปรัชญา อาจมาเป็น ผัชญา แล้วเป็น ผญา อีกต่อหน่ึง  

ปัญญา ปรัชญา หรือผญา เป็นกลุ่มภาษาเดียวกัน  มีความหมายคล้ายคลึงกัน ใกล้ เคียงกันหรือบางครั้งใช้
แทนกันได้ ซึ่งหมายถึง ปัญญา ความรู้ ไหวพริบ สติปัญญา ความเฉลียว ฉลาดปราชญ์เปรื่อง หรือบางท่านบอกว่า ผญา 
มาจากปัญญา โดยเอา ป เป็น ผ เหมือนกับ เปรต เป็น เผด โปรด เป็น โผด  เป็นต้น ผญาเป็นลักษณะแห่งความคิดท่ี
แสดงออกมาทางคําพูด ซึ่งอาจ จะมีสัมผัสหรือไม่ก็ได้ 

 ผญา คือ คําคม สุภาษิต หรือคําพูดท่ีเป็นปริศนา คือฟังแล้วต้องนํามาคิด  มาวิเคราะห์ เพื่อค้นหาคําตอบท่ี
เป็นจริงและชัดเจนว่า หมายถึงอะไร  

 ผญา เป็นคําพูดท่ีคล้องจองกัน ซึ่งไม่จําเป็นจะต้องมีสัมผัสเสมอไป  แต่เวลาพูดจะ ไพเราะสละสลวย และใน
การพูดน้ันจะข้ึนอยู่กับจังหวะหนักเบาด้วย  

 ผญา เป็นการพูดท่ีต้องใช้ไหวพริบ สติปัญญา มีเชาวน์ มีอารมณ์คมคาย พูดสั้นแต่กิน ใจความมาก  
การพูดผญาเป็นการพูดที่กินใจ การพูดคุยด้วยคารมคมคาย ซึ่งเรียกว่า ผญา  น้ัน ทําให้ผู้ฟังได้ท้ังความรู้และ

ความคิดสติปัญญา ความสนุกเพลิดเพลิน  ยิ่งไปกว่าน้ัน ยังทําให้เกิด ความรักด้วย จึงทําให้หนุ่มสาวฝนสมัยก่อน  นิยม
พูดผญากันมาก และการโต้ตอบเชิงปัญญาท่ีทํา ให้แต่ละฝุายเฟูนหาคําตอบ  เพื่อเอาชนะกันน้ันจึงก่อให้เกิดความ
ซาบซึ้ง ล้ําลึกสามารถผูกมัด  จิตใจของหนุ่มสาวไม่น้อย ดังน้ัน  ผญา จึงเป็นเมืองมนต์ขลัง ท่ีตรึงจิตใจหนุ่มสาวให้แนบ
แน่น ลึกซึ้งลงไป 

ภาษิตโบราณอีสานแต่ละภาษิตมีความหมายลึกบ้าง ต้ืนบ้าง  หยาบก็มี ละเอียด ก็มี ถ้าท่านได้พบภาษิตท่ี
หยาบ ๆ โปรดได้เข้าใจว่า  คนโบราณชอบสอนแบบตาเห็น ภาษิตประจํา ชาติใด ก็เป็นคําไพเราะเหมาะสมแก่คนชาติ
น้ัน คนในชาติน้ันนิยมชมชอบว่าเป็นของดี ส่วนคน ในชาติอื่น  อาจเห็นว่าเป็นคําไม่ไพเราะเหมาะสมก็ได้ ความจริง 
"ภาษิต" คือรูปภาพของวัฒนธรรม แห่งชาติ น่ันเอง 

 
การจ่ายผญา หรือการแก้ผญา 

การจ่ายผญา แก้ผญา เว้าผญา หรือพูดผญา คือการตอบคําถาม ซึ่งมึผู้ถามมาแล้ว  ก็ตอบไป เป็นการพูด
ธรรมดา ไม่มีการเอื้อนเสียง ไม่มีทํานอง แต่เป็นจังหวะ มีวรรคตอนเท่าน้ัน ผู้ถามส่วนใหญ่จะเป็นหมอลํา 
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ฝุายชาย คือลําเป็นคําถาม  ฝุายหญิงจะเป็นฝุายตอบ หรือจ่ายผญา ด้วยเหตุน้ีจึงมักจะเรียกว่า ลําผญา  หรือ
ลําผญาญ่อย เช่น 
          (ชาย) .....อ้ายน้ีอยากถามข่าวนํ้า ถามข่าวถึงปลา อยากถามข่าวนา ถามข่าวถึงเข้า (ข้าว) อ้ายอยากถามข่าว
น้อง ว่ามีผัวแล้วหรือบ่ หรือว่ามีแต่ชู้ ผัวสิซ้อนหากบ่มี 
          (หญิง) .....น้องน้ีปอดอ้อยซ้อยเสมอดังตองตัด พัดแต่เป็นหญิงมา บ่มีชายสิมาเกี้ยว พัดแต่สอนลอนข้ึน บ่มี
เครือสิเกี้ยวพุ่ม พัดแต่เป็นพุ่มไม้เครือสิเกี้ยวกะบ่มี 

การลําและจ่ายผญา ในสมัยโบราณน้ันจะน่ังกับพื้น คือ หมอลํา หมอผญาและหมอแคน  จะน่ังเป็นวง ส่วน
ผู้ฟังอื่นๆ ก็น่ังเป็นวงล้อมรอบ หมอลําบางครั้งจะมีการฟูอนด้วย ส่วนผู้จ่ายผญาจะไม่มีการฟูอน ในบางครั้ง 
จะทํางานไปด้วยแก้ผญาไปด้วย เช่น เวลาลงข่วง หมอลําชายจะลํา เกี้ยว ฝุายหญิงจะเข็นฝูายไปแก้ผญาไป นอกจาก
หมอลําหมอแคนแล้ว บางครั้งจะมีหมอสอยทํา การสอยสอดแทรกเป็นจังหวะไป  ทําให้ผู้ฟังได้รับความสนุกสนาน การ
จ่ายผญาในครั้งแรกๆน้ัน เป็นการพูดธรรมดา ไม่มีการเอื้อนเสียงยาวและน่ังพูดจ่ายตามธรรมดา ต่อมาได้มีการดัดแปลง 
ให้มีการเอื้อนเสียงยาว มีจังหวะและสัมผัสนอกสัมผัสในด้วย ทําให้เกิดความไพเราะและมีการเปุาแคนประกอบจน
กลายมาเป็น "หมอลําผญา" ซึ่งพึ่งมีข้ึนประมาณ 30-40 ปีมาน้ี 

เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไปการพัฒนาของการจ่ายผญาจึงมีมากข้ึน จากการน่ังจ่ายผญา  ซึ่งมองกันว่าไม่ค่อยถนัด
และไม่ถึงอกถึงใจผู้ฟัง (ด้วยขาดการแสดงออกด้านท่าทางประกอบ) จึงมีการเปลี่ยนมาเป็นยืนลํา  ทําให้มีการฟูอน
ประกอบไปด้วย จากดนตรีประกอบท่ีมีเพียง แคน ก็ได้นําเอากลอง ฉ่ิง ฉาบ  และดนตรีอื่น ๆ เข้ามาประกอบ จากผู้
แสดงเพียง 2 คนก็ค่อย ๆ เพิ่มเป็น 3, 4 และ 5 คน จนมารวมกันเป็นคณะ เรียกว่า คณะหมอลําผญา บางคณะได้มี
หางเครื่องเข้ามา ประกอบด้วย 

 
ความทวย (ปริศนาคําทาย)  

ความทวย ในภาษาอีสาน จะมีความหมายตรงกับ  ปริศนาค าทาย ในภาษากลาง เป็นวิธีการสอนลูกหลานให้
มีความคิด เชาว์ปัญญา  ไหวพริบปฏิภาณเฉียบแหลม ประกอบกับการเล่านิทานท่ีมีคติสอนใจ ในสมัยก่อนน้ัน  คนบ้าน
นอกในภาคอีสานยังไม่มีวิทยุ โทรทัศน์  สิ่งบันเทิงท่ีพอมีคือการเล่านิทานชาดกของคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้าน  ในขณะท่ี
คนแก่ก็จะได้ความสุขใจมาจากการฟังเทศน์ฟังธรรมจากวัด 

ช่วงเย็นหลังอาหารคํ่าก็จะเป็นช่วงเวลาของเด็กๆ หนุ่มสาว จะได้ฟังนิทานชาดก  นิทานพื้นบ้านกัน หลังการ
เล่านิทานก็จะมีการถามปัญหา หรือ ความทวย  ผู้ใดสามารถตอบได้ก็จะได้รับรางวัลเป็นผลไม้ กล้วย อ้อย ตามฤดูกาล 
ตัวอย่างความทวย เช่น 

 ความทวย สุกอยู่ดิน กากินบ่ได้ สุกอยู่ฟูา กายื้อบ่เถิง ไผว่าแม่นหยัง?  
 ความแก ้ ลูกหลานก็จะคิดหาความแก้ ถ้าใครแก้ได้ท่านก็ให้รางวัลดังกล่าว  แล้วความแก้หรือคําตอบน้ีก็คือ 

"ดวงตะวัน" และ "กองไฟ"  
ข้อสังเกต ความทวยหรือปริศนาปัญหาน้ี ท่านจะผูกข้ึนจากลักษณะของสิ่งท่ีจะเอามาต้ังเป็นปัญหา เพื่อให้ลูกหลานใช้
สมองเทียบเคียงดู เช่น สุกอยู่ดินคือ "กองไฟ"  เพราะกองไฟมันจะมีสีแดง ปกติของสีแดงๆ มันจะเป็นสัญลักษณ์แห่ง
ของสุก "สุกอยู่ฟูา" คือดวงตะวันสีแดงๆ บนฟูา ของสุกมันจะมีสีแดง ของดิบมันจะเป็นสีอื่นๆ  และกากินไม่ได้ด้วย เด็ก
ฉลาดก็จะเทียบเคียงได้เอง รายละเอียดและตัวอย่างคําทวยดูได้จากหัวข้อด้านล่าง 
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ประเภทของผญา - สุภาษิต - ความทวย 
          ผญา เมื่อแบ่งแยกหมวดหมู่ออกไปตามลักษณะอย่างคร่าวๆแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทดังน้ี 

              1. ผญาคําสอน        2. ผญาปริศนา 

              3. ผญาภาษิตสะกิดใจ        4. ผญาเกี้ยวพาราสีทั่วไป 

              5. ผญาเกี้ยวพาราสีโต้ตอบหนุ่มสาว        6. หมวดภาษิตคําเปรียบเปรยต่างๆ 

              7. ผญาปัญหาภาษิต        8. ความทวย 

              9. ภาษิตโบราณอีสาน      10. คํากลอนโบราณอีสาน 

ผญาปริศนา 
 กุญชรช้างพลายสารเกิดอยู่ปุา ยังมาอยู่บ้านเมืองกว้างกล่อมขุน  
 กุญชรช้างอัศดรคุณมากก็หากหายากแท้ทั้งค่ายบ่ม ีส่วนว่ายุงยองฮิ้นฝูงไฮเฮือดไต่ บ่ห่อนข้ีไฮ้หาได้คู่เฮือน  
 กุญชรโรช้างแนวสูงศักด์ิใหญ่ ตายย้อนมดแดงน้อย ๆ แนวน้ันก็หากมี  
 คันได้ข่ีช้างแล้วอย่าดังเปิดดังเหิน อย่าได้เสิ่น ๆ หัวแหย่งสิพานพาฮ้าย  
 คันได้ข่ีช้างให้หาแหย่งยองหลัง คันบ่ยองแหย่งลงสิบ่สมทรงช้าง มันสิเสียศรีเศร้าเสียทรงช้างใหญ ่ให้ขัดสีอยู่สู่มื้องาม

แท้เลิศคุณ  
 คันบ่ออกจากบ้านบ่เห็นด่านแดนไกล คันบ่ไปหาเฮียนก็บ่มีความฮู้  
 คันคากน้อยยังได้ฮบพญาแถน ยังได้ครองนครขวางน่ังเมืองเป็นเจ้า  
 กากับนกเค้าบ่เข้าฮ่อมแกวกัน หนูกับแมวบ่อยู่นํากันได้ 

คือดังหมีกับไม้พันทนังค้อปุา จอนฟอนกับเห่าห้อมบ่มีมื้อถืกกัน  
 คันสิเอาะอ่อมจ้ําอย่าได้ใส่นํ้าหลาย มันสิใสเจงเลงบ่เป็นตาจ้ํา  
 คันหากมีสองแล้วบ่กลัวไผอย่าฟูาวหว่า บาดห่าเป็นฮ้างหม้ายสิมาโอ้ใส่เขา  
 คันได้น่ังบ้านเป็นเอกสูงศักด์ิ อย่าได้โวๆ เสียงลื่นคนทั้งค่าย 

ชื่อว่าเป็นนายน้ีให้หวังดีดอมบ่าว คันหากบ่าวบ่พร้อมสิเสียหน้าบาดเดิน  

ผญาสอนหญิง 
      เป็นหญิงให้ใจอ่อนน้อม คําเว้าอ่อนหวาน 

 
เทียมด่ังพธูเผิ้ง หวานเลิงบ่ฮู้หล้า 

เป็นหญิงอย่าได้ปากกล่าวต้าน คํากล้ากว่าชาย ให้ค่อยเอาใจต้ัง คําโบราณสอนสั่ง 

ให้มีใจอ่อนน้อม ประสงค์ต้ังต่อผัว น้ันเนอ ให้คึดกลัวความฮ้าย ใดดีให้คึดฮ่ํา 

แม่นว่ามีโฉมฮ้าย ฉันใดอย่าประมาท เป็นแต่ชาติก่อนพุ้น บุญสร้างแต่หลัง 

      อันว่าอิตถีเชื้อ ฝูงหญิงงามย่ิง เห็นว่าได้มิ่งต้น อย่าโงแง้นว่าโต น้ันเนอ 

อย่าได้เอโกอ้าง บ่เอาไผเป็นที่เผิ่ง แพงเอย ชาติที่นอนปุาฮ้าย แปลงห้างให้ใหญ่ดี 

เห็นว่ามีทางซ้อน อย่าหวังคอยสิวางง่าย หลายเนอ บาดนํ้าเขินขาดแล้ง ตมสิแห้งไหง่ผง 

ชาติที่แนวนามบ้ง แปนโตกาสิตอด เอาแหล่ว ให้เจ้าเป็นด่ังม้อน ใยหุ้มห่อตัว 

http://www.isangate.com/word/paya_01.html
http://www.isangate.com/word/paya_02.html
http://www.isangate.com/word/paya_03.html
http://www.isangate.com/word/paya_04.html
http://www.isangate.com/word/paya_06.html
http://www.isangate.com/word/paya_07.html
http://www.isangate.com/word/tuay_01.html
http://www.isangate.com/word/pasit_01.html
http://www.isangate.com/word/klon_01.html
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      ชาติที่เป็นหญิงให้ มีชายเพทียมพ่าง หญิงบ่มีคู่ซ้อนเสียเชื้อชาติหญิง ย่ิงแหล่ว 

คันสิเอาผัว ให้ถามนามนักปราชญ์ ชาติที่ยาวลื่นด้าน งามแย้มก็อย่าเอาเจ้าเฮย 

ชายใดเนาในห้อง เฮือนตนเป็นวาด สัพพะการเวียกเว้า กระทําสร้างสู่วัน 

ชายน้ันหญิงใดได้สบายใจหมดทุกสิ่ง จริงแหล่ว พากันลุลาภได้ ของเข้ามั่งมูน 

ยูถ่างทําบุญสร้าง ทานไปบ่ได้ขาด ให้มีใจอ่อนน้อมประสงค์ต้ังต่อทาน น้ันเนอ 
 

 
ผญาภาษิตสะกิดใจ 

 ความลับบ่มีให้เถิงสาม ความงามบ่ให้เถิงสี ่ความมิดความมี่บ่ให้เถิงห้าเถิงหก  
 ความดีฝังไว้เก้าศอก ความชั่วชักออกมาเก้าวา  
 ใจหนักได้กินข้าว ใจเบาได้กินกลอยหัวใหญ่  
 เจ้านายดีบ่เห็นแก่เงินแสนไถ่ แต่เห็นแก่ไพร่แสนเมือง  
 เอาลูกใภ้มาเลี้ยงย่า ปานเอาห่ามาใส่เฮือน  

เอาย่ามาอยู่นําลูกใภ้ ปานเอาไข้มาใส่เฮือน 
เอาลูกเขยมาเลี้ยงพ่อเฒ่า ปานได้ข้าวเต็มเล้าเต็มเยีย  

 หนูกินม้อน จั่งเห็นคุณแมว ลูกแขวนแอว จั่งเห็นคุณพ่อแม่  
 กินแม่นปาก อยากแม่นท้อง เทียวข้ีแม่นขา   
 แจงแวงนํ้า ทาวหาบ่เห็นต่อน ซดแต่นํ้า คาแข้วแสม่งตาย  
 ไฟไหม้ปุาจั่งเห็นหน้าหนู นํ้าท่วมฮูจั่งเห็นจิหล่อ  
 บ่มีความฮู้อย่าเว้าการเมือง บ่นุ่งผ้าเหลืองอย่าเว้าการวัด  
 เป็นนายให้ฮักไพร่ เป็นใหญ่ให้ฮักลูกบ้าน ข้ีคร้านให้ค่อยเพียรจา  
 อย่าได้ไลลืมถ้ิมผักกะเดาทวนเก่า บาดได้กินลาบก้อย ยังสิโอ้อ่าวหา  
 เข่า (ข้าว) เต็มเล้าน่ังเว้ากะคือ เงินเต็มถังเว้าหยังกะได้  
 ทุกข์บ่มีเสื้อผ้า ฝาเฮือนเพกะพออยู่ ทุกข์บ่มีข้าวอยู่ท้อง นอนลี้อยู่บ่เป็น  
 ทังหลายเพ่ินแพงซิ้นปูปลายามอึดอยาก ความปากความเว้าบ่ได้ซื้อแพงไว้เฮ็ดอิหยัง 

คนทั้งหลายเขาหวงแต่เน้ือปูปลายามอดอยาก แต่คําพูดน้ันไม่ได้ซื้อจะหวงไว้ทําไม(เอ้า!.ส่งเสียงหน่อย)  
 ฝันว่าปอกมีดโต้ตกนํ้าล่องหนี ฝันว่าธํามะรงเหลื้อมในมือกระเด็นแตกเกรงว่านาถเจ้าใจเลี้ยวจากเฮียม 

ฝันคืนน้ีเป็นฝันประหลาด ฝันว่าเสาเรือนเอียงไปทางทิศตะวันออก ฝันว่าปลอกมีดตก 
นํ้าไหล ฝันว่าแหวนเพชรในมือหล่นแตก เกรงว่าจะเป็นลางร้ายหรือน้องจะจากไป  

 ฝันคืนน้ีฝันเป็นประหลาดต่าง ฝันว่าช้างเผือกผู้พระอวนเจ้าข้ึนข่ีคอ 
เฮียมก็ผันผยองข้ึนเทิงหัวช้างใหญ่ เฮียมกะหนีบ่ได้ ไกลเจ้าคืบวา 
ฝันคืนน้ีช่างประหลาด ฝันว่ามีช้างเผือกของหนุ่มบ้านอื่นมารับเอาน้องหนีไปไกลลับตา  

 เว้าชู้ต่างบ้านปานฝากไข่ไว้นํากา ฝากปลาไว้นําแมว 
ฝากแหลวไว้นําไก่น้อย ฝากก้อยไว้นําหมาข้ีเฮ้ือน  มันสิม้ามเมื่อใด 
มีคนรักต่างบ้านก็เหมือนฝากไข่ไว้กับกา ฝากปลาไว้กับแมว ฝากเหยี่ยวไว้กับไก่ 
ฝากลาบก้อยไว้กับหมา ไม่รู้มันจะงาบเมื่อไร?  

 ว่าแม่นเสือกินรื้อสังบ่เห็นฮอยลาก ว่าแม่นนาคกินรื้อสังบ่เห็นฮอยแก่  
หรือแม่นเงือกปากแหล้ หรือแม่นแข้ปากกว้างเอาเจ้าเข้าเว่ินวัง  
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 ถ้าว่าเสือกินทําไมไม่เห็นรอยลาก ถ้าว่านาคกินทําไมไม่เห็นรอยลาก หรืออาจเป็นเงือกหรือจระเข้เอาน้องไปซ่อนไว้หน
ใดหนอ  

 สิบปีกะสิถ้าซาวพรรษากะสิอยู ่คันบ่ได้เป็นคู่เห็นแต่อุแอ่งนํ้ากะปานได้น่ังเทียม 
สิบปี ย่ีสิบปีก็จะรอน้องอยู่ ถึงไม่ได้เคียงคู่น้องมองเห็นแค่ตุ่มใส่นํ้าก็เหมือนได้น่ังเคียง  

 อย่าให้เสียแฮงอ้ายเดินทางหิวหอด คือด่ังม้าอยากนํ้าเดือนห้าหอดหิว  
คันบ่กูร์ณาอ้าย เห็นสิตายม้อยระแหม่ง เห็นสิตายหอดแห้งหิวนํ้าหอดแฮง 
อย่าให้เสียแรงที่พ่ีต้องด้ันด้นมาหา ได้โปรดกรุณารับไมตรีพ่ีไว้อย่าแล้งนํ้าใจนักเลย  

 พ่ีสิลาจากน้องกลับต่าวเคหัง ปาสิลาวังเวินเสิ่นไปคือฮุ้ง ทุงสิไลลาผ้า  
สาหนองสิลาบวก ฮวกสิลาแม่นํ้า นางน้องค่อยอยู่ดี แด่เนอ 
พ่ีต้องลาจากน้องไปแล้ว เหมือนปลาท่ีลาจากนํ้า นกลาจากหนอง ขอให้น้องอยู่สุขสบายดีนะ  

 พ่ีน้ีบ่มีต้นกล้วยจึงได้เหน่ียวหาตอง บ่มีสองจิ่งได้มาหาน้อง  
 พ่ีน้ีปลอดอ้อยซ้อย เสมออ้อยกลางกอ กาบกะบ่ห่อ หน่อน้อยกะบ่อซอน  

ชู้บ่ช้อนเมียอ้ายบ่มี 
พ่ีน้ียังเป็นโสด ไร้คู่ใจเหมือนต้นอ้อยกลางกอ จึงได้มุ่งหมายมารักน้อง  

 พ่ีหากใจประสงค์ปล้ํายูงยางไม้ใหญ่ คันแม่นพร้าบ่บ่าน ขวานบ่เปู  
ไม้บ่ล้ม อวนอ้ายบ่เซา 
พ่ีน้ีต้ังใจเด็ดเด่ียวแล้ว (รักน้อง) ว่าจะตัดต้นไม้ใหญ่  แม้นพร้าและขวานไม่บิ่น ไม้ไม่ล้ม (น้องไม่ตกลง) พ่ีน้ีไม่เลิกลา  

 นกเขาตู้พรากคู่กะยังขัน กาเวาวอนพรากฮังกะยังฮ้อง  
น้องพรากอ้ายคําเดียวบ่เอ้ินสั่ง คันบ่เอ้ินสั่งใกล้ขอให้เอ้ินสั่งไกล 
นกพรากคู่พรากรังยังร้องเพรียกหา แต่น้องจากพ่ีไปไม่มีแม้คําร่ํารา  

 ขันตีต้ังสัจจังหมั้นเท่ียง บ่ได้คึดเบี่ยงเลี้ยวลวงล้อหลอกใผ ปานใดเดสิได้จูงแขนเข้าพาขวัญปูอนไข่หน่วย  มือขวาปูอน
ไข่อ้าย มือซ้ายปูอนไข่นาง พ่ีน่ีต้ังใจมั่นรักน้องไม่เคยคิดเปลี่ยนใจ แล้วเมื่อไหร่หนอจะได้จูงมือน้องเข้าสู่หอ (พิธี
บายศรีสู่ขวัญงานแต่งงานชาวอีสาน จะมีการปูอนไข่ต้มแก่คู่บ่าวสาว คันบ่แน่บ่ยิง บ่จริงอย่าเว้า บ่เอาบ่ว่า รับฟูาผ่า
ห่าตํากะได้ ใจน้ันเท่ียงชัน ไม่แม่นไม่ยิง ไม่จริงไม่พูด ไม่อยากได้ไม่ขอ ให้ฟูาผ่าก็ได้ใจพ่ีน้ีมั่นคง (รักน้องจริงๆ)  

 ข้าขออะธิษฐานต้ังขอฝากพระไมต์ิมิตร พันธนังติดหมื่นปีบ่ไลน้อง พ่ีน้ีจงจิตข้องหมายตายเกิดฮ่วม  ขออย่าคละคลาด
แคล้วคําหมั้นขอดสาร น้องเอย ขออธิษฐานต่อสิ่งศักด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย จะรักน้องจนตายแม้เกิดชาติหน้าหรือชาติไหน ใจ
พ่ียังมั่นคง นะน้องเอย 

 ใจหน่ึงว่าอยากงมปลาปิ้งกลางทะเลให้เขาซ่า สาเด ใจหน่ึงว่าอยากถมแม่นํ้าให้เป็นพ้ืนแผ่นเดียว  
อยากจับปลากลางทะเลมาปิ้งให้คนลือ อยากถมผืนแม่นํ้าให้เป็นแผ่นดินเดียวกัน (เพ่ือน้องคนเดียว)   

 ใจหน่ึงว่าอยากหย้อแม่นํ้าให้เป็นแผ่นดินเดียว  คราวสองคืนสามคืนอยากหย้อเป็นคราวมื้อ 
ใจอยากจะบีบแม่นํ้าให้เป็นแผ่นดินเดียวกัน อยากย่อวันเวลาลงมาเพ่ือให้ได้ใกล้ชิดน้อง (คิดถึงมาก ไม่อยากห่างไกล)  

 ใจประสงค์แล้วเมืองแกวกะด้ันฮอด ใจประสงค์ยอดแก้วในถํ้ากะก่นหา 
เมื่อมีใจรักน้องแม้จะอยู่แดนไกลเพียงใด ก็จะติดตามถามหา  
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] 
คนอีสานโบราณนั้นนับว่าเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนอยู่พอสมควร จะเห็นได้จากนิทานหรือวรรณกรรม

พื้นบ้านหลายต่อหลายเรื่อง จะเล่าในลักษณะเป็นคํากลอน อย่าง พญาคํากอง  (สอนไพร่) หรือ ท้าวก่ํากาดํา 
หรือขูลูนางอั้ว ดังนั้นคําสอนของผู้เฒ่าผู้แก่ ปูุย่าตายาย ก็มักจะออกมาในรูปคํากลอน เช่น 

แนวนามเชื้อหอยนาตาต่า่        ตาบ่สงูดั่งด้ามหอยขว้างบ่วงซะเล 

เหมิดที่บุญคนเถ้าสกุลวงษ์ตกต่า่          สมัยใหม่ปล้า่สกุลเค้าแตกกระเด็น  
 

การอ่านกลอนต่อไปนี้ต้องออกเป็นสําเนียงอีสานจึงจะคล้องจองสัมผัสกันได้ดีคําทุกคําท่ีเขียนพยายาม
จะให้ใกล้เคียงกับการออกเสียงมากท่ีสุด กรุณาออกเสียงตามท่ีเขียน 

 กุญชรช้างพลายสารเกิดอยู่ปุา ยังได้มาอยู่บ้านเมืองกว้างกล่อมขุน (ย่า)  
 กุญชรช้างอัศดรคุณมาก ก็หากหายากแท้ทังค้ายบ่มี ส่วนว่ายูงยองฮิ้นฝูงไฮเฮือดไต่ บ่ห่อนขี้ไฮ้หาได้คู่

เฮือน (ย่า)  
 กุญชรช้างแนวสูงศักดิ์ใหญ่ ตายย้อนมดแดงน้อยน้อยแนวนั้นก็หากมี  โตก็ว่าโตดีแท้ภายเขาผัดแฮ่งยิ่ง 

โตว่าโตเลิศลํ้าเขาพุ้นผัดล่ืนโต (ย่า)  
 กากับนกเค้าบ่เข้าฮ่อมแกวกัน หนูกับแมวบ่อยู่นํากันได้ หมีกับไม้ผันทนังค้อปุา  จอนฟอนกับเห่าห้อมบ่

มื้อสิถืกกัน (ย่า)  
 กินแกงให้เจ้าซอมดูก้างคาคอสิจ้ิมยาก ดูกหมูมันสิไปอยู่ค้างกินน้ําสิบ่ลง (ย่า)  
 กินปลาอย่าได้กินไส้ตับไตปอดย่อ คันว่ากินฮอดท้องสิหนาวจ้อยจ่อยโซ  ให้กินแต่โตโข้โหล้ตับไตไว้

ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่นั้นกินได้คู่อัน (ย่า)  
 กินข้ออ้อนผญาหล่ังไหลมา สิมีปัญญาเล๊ิกล่ืนคนทังค้าย (ย่า)  
 เกิดเป็นคนให้เฮียนความฮู้ เฮ็ดซู้หลู้เขาบ่มียํา เฮ็ดซํางําเขาบ่มีย้าน  ไปเท่ียวบ้านให้เบิ่งหนทาง คนตา

ฟางให้หลีกมันก่อน บ่อนผู้ใหญ่อย่าได้ไปแทน ของหวงแหนอย่าได้ไปต้องของพี่น้องอย่าได้ไปขอ (ย่า)  
 ของใหม่หลายหลากล้นเพ็งทีปเทียมโพยม ก็ไปุปุนปานของเก่าเดิมเดียวได้ (ป.)  
 ของดีนี้คนทํายากยิ่ง ของขี้ฮ้ายทําได้ซู่วัน เงินคําแก้วของแพงหายาก  เม็ดดินเม็ดทรายมีบ่แพ้ขนถิ้มบ่

ถอง (ย่า)  
 ของกินนี้ให้ซอมดูดมดูด คันหากเป็นโทษแล้ววางถิ้มอย่ากิน กินแกงให้เจ้าซอมดูก้างคาคอสิจ้ิมยาก ลาง

เท่ือก้างหากคาหว่างแข้วใผสิจ้ิมซ่อยอวน (ย่า)  
 ของบ่เป็นตาจํ้าอย่าจุ่มลงตัก ของบ่เป็นตากัดอย่ากินพวนท้อง  ของบ่เป็นตาส้มอย่างมกินสิส้มปาก มันสิ

ยากคอบท้องเทียวขี้ยั่งคืน (ย่า)  
 ข้วมน้ําแล้วบ่ห่อนปลดขัว มีผัวแล้วอย่าลืมคุณพ่อแม่ (ป.)  

 

คันสิเอาะอ่อมจ้า่อย่าได้ใส่น่้าหลาย มันสิใสเจงเลงบ่เป็นตาจ้า่ (ย่า)  
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 ขุดดินขึ้นเอาเสาลงใส่ ดินเก่าถมถากเข้าหลุมนั้นบ่เต็ม  เครือหมากอึหมากฟักเต็มเทิงฮ้านผลยานลงมา

ย้อยยามย่าง ก็ยังแขวนอยู่ได้เครือนั้นบ่ขาดลง แม่มานกินยังเข้าวันละทะนานสองทะนานก็บ่อิ่ม  แต่
เป็นสาวจ้อยกินได้ด่ังกัน ขนตาขนค้ิวตัดแถแล้วยังยาวคือเก่า บ่ห่อนยาวล่ืนล้นไปได้ด่ังใด (ย่า)  

 คนขาวนี้เหลียวไกลดูอาด หยับเข้าใกล้บ่มีได้อ้ายก่ํากา (ป.)  
 คันได้กินปลาแล้วอย่าลืมปูปะปล่อย ลางเท่ือปลาขาดข้องยังสิได้ปุนปู (ย่า)  
 คันว่าได้ขี่ช้างอย่าลืมหมู่หมูหมา ห่าขโมยมาลักสิเห่าหอนให้มันย้าน  ลางเท่ือกวางฟานเต้นนําดงสิได้ไล่ 

คันมันได้ต่อนช้ีนยังสิโอ้อ่าวคุณ (ย่า)  
 คันหากมีสองแล้วบ่กลัวใผอย่าฟูาวว่า บาดห่าเป็นฮ้างหม้ายสิมาโอ้ใส่เขา (ย่า)   
 คันได้เป็นใหญ่แล้วอย่าลืมคุณพวกไพร่ คันหากไพร่บ่พร้อมสีหน้าบ่ฮุ่งเฮือง (ย่า)  
 คันได้ขี่ม้าแล้วอย่ากั้งฮ่มแฮแถม ย้านเจ้าเพพังตกถืกตอตําต้อง (ย่า)  
 คันหากได้นั่งบ้านเป็นเอกสูงศักดิ์ อย่าได้โวโวเสียงล่ืนคนทังค้าย  ช่ือว่าเป็นนายนี้ให้หวังดีดอมบ่าว คัน

หากบ่าวบ่พร้อมสิเสียหน้าบาดเดิน (บ.)  
 คันเจ้าได้ขี่ช้างอย่าลืมหมู่งัวควาย มันหากคูณคนทางต่างกันคนก้ํา  ช้างหากดียามเข้าสงครามได้ขี่ ดีเมื่อ

เข้าเขตห้องนครหลวงกว้างอาจอง (ย่า)  
 คันเจ้าได้ขี่ช้างให้หาแย่งฮองหลัง คันบ่ยองแหย่งลงสิบ่สมทรงช้าง  มันสิเสียศรีเศร้าเสียทรงช้างใหญ่ มัน

บ่โก๋บ่โก้เขาสิต้านกล่าวขวัญ (ย่า)  
 คันได้ขี่ช้างอย่าดังเบิดดังเหิน อย่าได้เสินเสินหัวแหยงสิพานพาฮ้าย (ย่า)  
 คันสิไปทางหน้าให้เหลียวหลังเบ่ิงก่อน คันมะลูดทูดเท้าเซาถ้อนอย่าไป (ย่า)  
 คันสิเทียวทางกว้างให้หาฮ่มบังหัว คันสิไปทางไกลไถ่ถงให้มีพร้อม  คันสิเทียวทางเวิ้งหาทิงบั้งใหญ่ คันสิ

ขึ้นต้นไม้ให้หาท้างปล่องลง (ย่า)  
 คันว่าฟันขวานค้างอย่าวางใจเถิงเล่ือย มันสิหลงบาดโย้ขวานสิเส้ียวใส่มือ (ย่า)  
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2. อารยธรรม 5000 ป ี(เขยีนลายไหบ้านเชยีง)  

  บอกเล่าโดย นายชาตร ีตะโจประรัง  

              ภมูิปัญญาชาวบ้านเชียง 
 

          บ้านเชียง  เป็นแหล่งโบราณคดีท่ีสําคัญท่ีสุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยซึ่งค้นพบว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัย
และท่ีฝังศพของคนก่อนประวัติศาสตร์ยุคโลหะเมื่อราว  5,000 กว่าปีมาแล้ว ซึ่งเมื่อประมาณปี พ.ศ.  2327 เช่ือ
ว่าได้มีผู้อพยพมาจากเมือพวนแขวงเมืองลาว  เข้ามาต้ังหลักปักฐานอยู่บริเวณท่ีเรียกว่า “ดงพงแพง” บริเวณ
บ้านเชียงในปัจจุบัน  ชาวบ้านเชียงมีความเจริญทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสูงมาแต่โบราณชาวบ้านเชียง
โบราณเป็นชุมชนยุคโลหะ  ท่ีรู้จักทําเกษตรกรรม เล้ียงสัตว์  นิยมทําเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดับจาก
สําริดในระยะแรกและรู้จักใช้เหล็กในระยะต่อมา แต่ยังคงใช้สําริดควบคู่กันไป 
  

   
ชาวบ้านเชียงรู้จักทําเครื่องปั้นดินเผาเป็นภาชนะสีเทาทําเป็นลายขูดขีด  ลายเชือกทาบและขัดมัน  รู้จักทํา
ภาชนะดินดินเผารูปทรงและลวดลายต่างๆมากมายมีการทําภาชนะดินเผาลายเขียนสีลงลาย  มีลวดลายท่ี
สะท้อนให้เห็นถึงสภาพ สังคมท่ีสงบสุขก่อนจะมาถึงการเขียนลายเคลือบน้ําโคลนสี แดงขัดมันและด้วยเหตุผลท่ี
คนบ้านเชียงยุคก่อนประวัติศาสตร์ได้มีหลักฐานชีวิตความเป็นอยู่ที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมของคนยุคนั้นให้คนรุ่น
หลังได้เรียนรู้เป็นอย่างดีคณะกรรมการมรดกโลก (องค์กรยูเนสโก) ได้ขึ้นบัญชี “แหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียง ” ไว้
เป็นมรดกลําดับท่ี 359 ของโลก และลําดับท่ี 4 ของประเทศไทย 

          กรมศิลปากร ได้เล็งเห็นความสําคัญของอารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์ได้สืบค้นแหล่งเรียนรู้ได้ศึกษาถึง
เรื่องราวและความเป็นมาของเครื่องปั้นดินเผาลายบ้านเชียงท้ังการปั้น-เขียนสีและได้รวบรวมผู้ท่ีสนใจท่ีจะเรียน
การปั้นหม้อ-เขียนสี จากชาวบ้านในพื้นท่ีตําบลบ้านเชียงเพื่อถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง ปัจจุบันชาวบ้านเชียงได้มี 
การทําเครื่องปั้นดินเผาและเขียนสีลายบ้านเชียง  ท้ังท่ีเป็นของใหม่และท่ีทําเลียนแบบคล้ายของเก่า
ออกจําหน่ายเป็นของท่ีระลึกของใช้  ของตกแต่ง  ให้กับนักท่องเท่ียวซึ่งเป็นการนําเอาอดีตมาสร้างสรรค์ให้เกิด
คุณค่าท่ีสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม  ลักษณะท่ีโดดเด่นของผลิตภัณฑ์  คือ เป็น
งานฝีมือแท้ๆของชาวบ้านและทําได้อย่างน่า  ท่ึง เพราะเป็นการเขียนเลียนแบบของโบราณในรูปทรงต่างๆกัน
ตามท่ีขุดพบกันมามีท้ังแบบเท่าจริงและย่อขนาดลงส่วนขาต้ังดัดด้วยเหล็กเส้นเล็กๆรองรับภาชนะซึ่งส่วนใหญ่
เป็นแบบก้นแหลมก็ยิ่งดูดีเข้าไปใหญ่โดยเฉพาะลายเขียนสีลายเส้นหลากแบบท่ีดูอย่างผิวเผินเหมือนงานท่ีออก
จากแม่พิมพ์  เพราะทําได้เนี๊ยบมากทําให้หลายค นประหลาดใจเมื่อรู้ว่าเป็นการเขียนด้วยมือบนพื้นผิวภาชนะ
โดยไม่มีการร่างเส้นไว้ก่อนเลย อย่างท่ีชาวต่างชาติเรียกว่า “ฟรีแฮนด์” โดยดูแค่แบบจากหนังสือหรือภาพ  
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การเขียนลายบ้านเชียง 
      การเขียนสีแบบใหม ่

1. สีฝุุนแดง 
2. กาวลาเท็กซ์ 
3. น้ํา 
4. แลคเกอร์ 
5. พู่กัน 

         การเขียนสีแบบเก่า 
1. สีฝุุนแดง 
2. กาวลาเท็กซ์ 
3. น้ํา 
4. ขี้เถ้า 
5. ดินไส้เดือน(ดินท่ีได้จากการขุดของไส้เดือน) 
6. ใยบวบ 
7. พู่กัน 
8. เข็ม 

 
 

 

 

 

 
ขั้นตอนการเขียนลาย 

1. ทําการผสมสีฝุุนแดงกับน้ําในปริมาณท่ีเหมาะสม 
2. นําหม้อท่ีเผาเสร็จเรียบร้อยแล้วมาทําการเขียนสีโดยเขียนเป็นลวดลายต่างๆเช่น  ลายเลขาคณิต ลาย

ก้นหอย ลายรูปสัตว์ต่างๆ ลายเส้นโค้ง ลายดอกไม้ และลายอื่นๆ  
3. เมื่อเขียนลายเสร็จจะนํามาเคลือบเงาด้วยน้ํามันเคลือบ (การเขียนสีแบบใหม)่  สําหรับการเขียนสี

แบบเก่าเมื่อเขียนลายเสร็จจะเคลือบด้วยขี้เถ้าผสมน้ําและกาวลาเท็กซ์ตากให้แห้งแล้วเช็ดด้วยผ้าแห้ง  แล้วลง
สนิม ด้วยการใช้เข็มจ้ิมดินไส้เดือนท่ิมผิวไหท่ีรองด้วยใยบวบ  
          การเขียนสีเป็นลวดลายจะไม่มีการร่างแบบในภาชนะแต่จะเขียนโดยอาศัยความชํานาญและจากท่ีพบ
เห็บมาจากภาชนะเครื่องปั้นดินเผาของจริง  
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3.การต้อนรับผู้มาเยือนแบบอีสาน (การบายศรีสู่ขวัญและร าบายศร)ี 
ถ่ายทอดพิธีกรรม โดย..นายเผด็จ โยธะพล  
               ศิลปินพื้นบ้านอีสานแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (วรรณกรรมพื้นบ้าน) 
              รางวัลเชิดชเูกียรตินาคราชทองค า ประจ าปี พ.ศ. 2551 
พิธีบายศรีสู่ขวัญ 
พิธีสู่ขวัญ บางทีเรียกว่า พิธีบายศรี หรือ บายศรีสู่ขวัญ เป็นประเพณีสําคัญอย่างหนึ่งของชาวอีสาน  

ประเพณีสู่ขวัญทํากันแทบทุกโอกาส ท้ังในมูลเหตุแห่งความดีและไม่ดี ชาวอีสานถือว่าเป็นประเพณีเรียกขวัญ 
ให้มาอยู่กับตัว พิธีสู่ขวัญนี้เป็นได้ท้ังการแสดงความช่ืนชมยินดี และเป็นการปลอบใจให้เจ้าของขวัญจากคณะ 
ญาติมิตรและบุคคลท่ัวไป  ผู้ได้ดีมีโชคหรือผู้หลักผู้ใหญ่ท่ีเราเคารพนับถือมาเย่ียมเราก็ยินดีจัดพิธีสู่ขวัญให้  
ประเพณีสู่ขวัญจึงเป็น ประเพณีทํากันอย่างกว้างขวาง คําว่าขวัญนั้นเช่ือว่าเป็นส่ิงไม่มีตัวตนคล้ายกับจิตหรือ
วิญญาณแฝง อยู่ในตัวคนและสัตว์ ต้ังแต่เกิดมาทุกคนมีขวัญกันท้ังนั้นและในบางแห่งเรามักแปลว่า กําลังใจ ก็มี
คําว่า ขวัญ ยังมีความหมายอีกว่าเป็นท่ีรักท่ีบูชา เช่นเรียกเมียท่ีรักว่า เมียขวัญ หรือ จอมขวัญ เรียกลูกรักหรือ
ลูกแก้วว่า ลูกขวัญ ส่ิงของท่ีผู้เคารพรักใคร่นับถือกันนํามาฝาก นํามาให้เพื่อเป็นการทะนุ ถนอมน้ําใจกันเราก็
เรียกว่า ของขวัญ 
          ขวัญ อีกความหมายหนึ่ง หมายถึง ขน หรือผม ท่ีขึ้นเวียนเป็นก้นหอย พิธีสู่ขวัญเป็นพิธีเก่าแก่ของชาว
ไทยเราแทบทุกภาค การทําพิธีก็ผิดเพี้ยนกันไปบ้างแต่ก็ยังยึดหลักใหญ่อยู่เหมือนกัน พิธีสุ๋ขวัญในบทความนี้ จะ
กล่าวถึงพิธีของชาวอีสานเป็นส่วนใหญ่ การทําพิธีสู่ขวัญเราอาจทําได้ถึง 2 วิธีพร้อมๆ กัน คือวิธีทางพุทธศาสนา
และวิธีทางพราหมณ์ศาสนา วิธีทางพุทธศาสนา โดยการนิมนต์พระสงฆ์อย่างน้อย 5 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ 
ต้ังบาตรน้ํามนต์ เสร็จแล้วประพรมน้ํามนต์ พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถาถ้ามีศรัทธาพอจะถวายภัตตาหารเช้า  
หรือเพลพระสงฆ์ด้วยก็ได้ ส่วนพิธีทางพราหมณ์ ก็คือการสู่ขวัญซึ่งจะได้อธิบายให้ละเอียดต่อไป  
การทําพิธีสู่ขวัญต้องเตรียมอุปกรณ์ต่างๆหลายอย่างดังนี้... 
          พาขวัญหรือพานบายศรี คําว่า บายศรี นี้น่าจะมาจากภาษาเขมร คือคําว่า บาย + ศรีข้าว (สุก) ท่ีเป็น
มงคล  ข้าวนี้จะเป็นส่วนประกอบของการจัดพานบายศรีจะขาดไม่ได้ การจัดพาขวัญนี้ปกติต้องจัดด้วยพาน  
ทองเหลืองและมีสัมฤทธิ์ (ขันลงหิน) หลายๆใบ ซ้อนกัน มีใบตอง ดอกไม้สด  ด้ายสําหรับผูกข้อมือ (ผูกแขน) 
ปัจจุบันเริ่มมีการนําเอากระดาษสีต่างๆ  แต่ก็ผิดธรรมเนียมของท้องถิ่นไป   พาขวัญอาจจัดเป็นช้ันๆ จะเป็น 3 
ช้ัน 5 ช้ัน 7 ช้ัน แล้วแต่ความสามารถ แต่คนเก่าคนแก่ของเมืองอุบล ฯ กล่าวว่าพาขวัญ 3 ช้ัน 5 ช้ัน เป็นของ
บุคคลธรรมดา ส่วน 7 ช้ันและ 9 ช้ัน นิยมจัดเฉพาะสําหรับเช้ือพระวงศ์ และพระบาทสมเด็จพระเจ้า 
อยู่หัว ช้ันล่างของพาขวัญเป็นพานมีบายศรี  (ทําด้วยใบตอง) ดอกไม้ ข้า วต้ม ไข่ต้ม ขนม กล้วย อ้อย ปั้นข้าว 
เงินฮาง มีดด้ามแก้ว ช้ัน 2 , 3, 4   จะได้รับการตกแต่งด้วยใบศรีดอกไม้ ซึ่งมักจะเป็นดอกฝาง ดอกดาวเรือง 
ดอกรัก ใบเงิน ใบคํา ใบคูณ ใบยอปุา อย่างสวยงาม ส่วนช้ันที 5 จะมีใบศรีและด้ายผูกข้อมือ เทียนเวียนหัว (ทํา
ด้วยขี้ผ้ึง) ของเจ้าของขวัญ นอกจากพาขวัญแล้วจะมีเครื่องบูชาและอื่นๆ เช่น ขันบูชา มีพานขนาดกลางสําหรับ
วางผ้า 1 ผืน แพร 1 วา หวี กระจกเงา น้ําอบ น้ําหอม สร้อย แหวน ของผู้เป็นเจ้าของขวัญ  
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ด้ายส าหรับผูกข้อมือ (ด้ายผูกแขน) เป็นด้ายดิบนํามาจับเป็นวงยาวพอท่ีจะพันรอบข้อมือได้ โบราณ
ถือว่าคนธรรมดาวงละ 3 เส้น ผู้ดีมีศักดิ์ตระกูล 5 เส้น (อาชญา 5 ขี้ข้า 3) เมื่อวงแล้วให้เด็ดหรือดึงให้ขาดเป็น 
เส้นๆห้ามใช้มีดตัดจะใช้มีดตัดได้เฉพาะด้ายท่ีมัดศพเท่านั้น  ถ้าเป็นพาขวัญงานแต่ง คนจะเริ่มจัดพาขวัญต้อง 
เป็นคนบริสุทธิ์ (ปลอด) คือเป็นคนดีผัวเดียวเมียเดียว ถ้าจัดไม่เป็นเพียงมาจับพอเป็นพิธีแล้วให้คนอื่นๆจัดต่อ 
ไปจนเสร็จต้องจัดท้ังฝุายชายและฝุายหญิง พาขวัญฝุายชายจะให้หญิงบริสุทธิ์  (เด็กหญิงยังไม่มีประจําเดือน) 
หาบด้วยไม้ม้วนผ้าทอหูก เพราะถือเคล็ดเอาความสามัคคีรักใคร่ของผ้าและไม้  และการสูตรขวัญต้องสูตรเวลา
คํ่าประมาณ 3-4 ทุ่มหลังรับประทานอาหารค่ําเสร็จถือว่าเป็นเวลาหนูเข้ารู (ยามหนูเข้าฮู) พาขวัญงานแต่งจะ 
ต้องมีอาหารคาวหวานเป็นส่วนประกอบอีกด้วย  พาขวัญแต่งเสร็จแล้วจะวางไว้ในท่ีอั นเหมาะสมก่อน  พอได้
เวลาสูตรขวัญ  คือจะทําพิธีจึงให้ยกไปต้ังท่ามกลางญาติมิตรบนผ้าห่มหรือผ้าเช็ดตัวของเจ้าของขวัญ  ข้างๆพา
ขวัญนอกจากจะมีอุปกรณ์ต่างๆดังกล่าวแล้ว ยังต้องมีแก้วน้ําเย็น  แก้วใส่น้ําส้มปุอย (กระถินปุา)และแก้วเหล้า
สําหรับหมอสูตรขวัญจะได้ด่ืม  หรือพ่นหรือจุ่ด้วยดอกไม้สลัดใส่พาขวัญซึ่งเรียกว่า ฮดฟาย  
           การสวดหรือการสูตรขวัญ  เจ้าภาพผู้จัดพิธีสู่ขวัญจะต้องจัดหาหมอนวดหรือสูตรขวัญซึ่งมักเรียกว่า  
พราหมณ์หรือพ่อพราหมณ์ไว้ล่วงหน้า ปกตินี้พ่อพราหมณ์มักจะเป็นผู้ท่ีทราบประเพณีสู่ขวัญเป็นท่ีนับถือของ 
 ชาวบ้านในหมู่บ้านนั้น หมอสูตรขวัญสมัยก่อนๆนุ่งห่มธรรมดาเพียงให้มีผ้าขาวหรือให้มีผ้าขาวม้าพาดบ่าก็พอ
ปัจจุบันนิยมนุ่งขาวห่มขาว นับว่าเป็นการพัฒนาให้เหมาะสมกับสังคมสมัยใหม่  ก่อนลงมือสวดเจ้าภาพต้อง
เตรียมด้ายผูกแขนพราหมณ์  ไว้เป็นด้ายผูกข้อมือธรรมดาเป็นแต่เพียงมัดธนบัตรเป็นค่าบูชาพราหมณ์จํานวน
มากหรือน้อยแล้วแต่เจ้าภาพจะเห็นสมควร  และเจ้าภาพจะเป็นคนผูกข้อมือพราหมณ์ด้วยด้ายผูกแขนพิเศษนี้  
พราหมณ์จะจัดให้เจ้าของขวัญนั่งให้หันหน้าไปในทิศทางต่างๆตามตํารา  เจ้าของขวัญนั่งลงแล้วยกมือไหว้  
พราหมณ์เสร็จแล้วใช้มือขวาจับพาขวัญต้ังจิตรอธิฐานขอให้เทวดาบันดาลให้เป็นไปดังหมอขวัญหรือพราหมณ์
สูตร ญาติพี่น้องจะนั่งล้อมเป็นวงด้านหลังต้ังจิตรอธิฐานให้เจ้าของขวัญมีความสุขความเจริญ  จงเกิดแก่เจ้า
ของขวัญแล้ว อ้อนวอนเทวดาเป็นภาษาบาลีว่า สัค เค กา เม จ รูเป … จบแล้วว่านโม 3 จบ แล้วกล่าวคําบูชา
พระรัตนตรัย จบแล้วจะสู่ขวัญอะไรก็เลือกว่าเอาตามต้องการให้เหมาะกับงาน   การสวดต้องให้เสียงชัดเจน 
สละสลวย ไพเราะฟังแล้วเกิดความดีใจ ศรัทธาอุตสาหะ  ในการทําความดียิ่งขึ้นจึงจะเป็นสิริมงคลแก่เจ้าตัวถ้า
ปุวยไข้ ไข้จะหาย ถ้าได้ดีได้เล่ือนยศ เล่ือนตําแหน่งก็จะรักษาความดีไว้ให้คงทนไม่ฟุูงเฟูอเห่อเหิมจนลืมตัวเมื่อ
สวดเสร็จ จะว่า สัพพพุทธานุภาเวน สัพพธัมมานุภาเวน สัพพสังฆานุภาเวนสัพพโสตถี ภวันตุ เต ยถา  สัพพี ภว
ตุ สัพ ฯลฯ การเข้านั่งล้อมพาขวัญถ้าเป็นการแต่งงานคู่บ่าวสาวพร้อมด้วยเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะเข้าร่วมพิธี
ด้วย จะจัดให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนั่งชิดกันเวลาจับพาขวัญให้แขนเจ้าบ่าวทับแขนเจ้าสาวเพื่อนๆเจ้าบ่าวจะพยายาม
เบียดให้เจ้าสาวนั่งชิดกับเจ้าบ่าวให้มากๆจะมีการแกล้งเจ้าบ่าวต่างๆนานาเป็นท่ีสนุกสนาน  
          การเชิญขวัญ ก่อนสูตรขวัญถ้ามีเวลาพอก็ให้ว่าคําเชิญขวัญเสียก่อนทุกครั้งการเชิญขวัญเป็นพิธีที่ดีอย่าง  หน่ึงคือเรา
ขอความสําเร็จความศักด์ิสิทธ์ิจากพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เทวดา อินทร์ พรหม ผู้มีอิทธิฤทธ์ิมาประสิทธ์ิประสาทพรให้จะ
ได้มีวาจาศักด์ิสิทธ์ิเพราะผู้สวดและผู้ฟังไม่ใช่คนมีอิทธิฤทธ์ิเมื่อ เราขอท่านท่านก็คงเมตตาประทานให้ตามคําขอ คําเชิญขวัญ  คํา
เชิญขวัญน้ันมีหลายสํานวนไม่มีแบบตายตัว ต่างหมอต่างสรรหาสํานวนที่เห็นว่า  เหมาะกับเหตุการณ์เช่น คําเชิญขวัญสําหรับ
บุคคลธรรมดา ก็อีกสํานวนหน่ึง สําหรับเชื้อพระวงศ์ก็อีกสํานวนหน่ึงเป็นต้น 
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  การผูกแขนหรือข้อมือ เมื่อพราหมณ์สูตรขวัญจบแล้วญาติพี่น้องจะเอาข้าว  ไข่ กล้วย ใส่มือเจ้าของ

ขวัญมือซ้ายหรือมือขวา ก็ได้ให้พราหมณ์ผูกข้อมือให้ก่อนปกติจะผูกข้อมือซ้ายเพราะแขนซ้ายถือเป็นแขนขวัญ  
เป็นแขนท่ีอ่อนแอใช้งาน หนักไม่ได้ เป็นแขนท่ีน่ารักทะนุถนอม  ในเวลาผูกข้อมือนั้นทุกคนยื่นมือขวาออกไป
พยุง (โจม) แขนของเจ้าของ  ขวัญท่ีพราหมณ์กําลังทําพิธีผูกข้อมือให้ถ้าอยู่ห่างก็ยื่นมือจับแขนหรือแตะตัวกัน
ต่อๆ มาเป็นเส้นสายเหมือน เชือกส่อแสดงถึงความสัมพันธ์ทางกายและใจเป็นอย่างยิ่ง  แล้วตั้งจิตอธิฐานขอให้
เจ้าของขวัญมีความสุขความเจริญเมื่อผูกข้อมือเสร็จแล้วให้ผู้เป็นเจ้าของขวัญมีความ  สุขความเจริญเมื่อผูก
ข้อมือเสร็จแล้วให้ผู้เป็นเจ้าของขวัญประนมมือไหว้ผู้ให้พร เป็นการรับเอาพร เมื่อพราหมณ์ผูก เสร็จแล้ว  ต่อไป
ก็เป็นโอกาสของญาติมิตรทั่วๆไปจะเข้ามาผูกข้อมือให้กับเจ้าของขวัญ   
          ด้ายผูกแขน (ด้ายผูกข้อมือ) ถือเป็นของดีของศักดิ์สิทธิ์ควรรักษาไว้อย่าพึ่งดึงท้ิง ให้ล่วง 3 วันเสียก่อน
จึงดึงออกเวลาท้ิงอย่าท้ิง ลงท่ีสกปรก เพราะด้ายผูกแขนเป็นของขาวของบริสุทธิ์ เป็นจุดรวมแห่งจิตใจบริสุทธิ์
หลาย ดวงจึงควรรักษาไว้ให้ดี ผู้เฒ่าผู้แก่เคยเล่าให้ฟังว่าด้ายผูกแขนท่ีเก็บรักษา  ไว้เป็นของศักดิ์สิทธิ์ ปูองกัน
อันตรายได้เช่น มีโจรมาปล้น อธิฐานขอให้จิต ทุกดวงช่วยก็ปลอดภัยจากอันตรายได้และเป็นเสน่ห์ดึงดูดจิต ใจ
ให้คนรัก-ใคร่ชอบพอได้ 
  
          การผูกแขน (ข้อมือ) จะอํานวยประโยชน์สุขให้แก่เจ้าของขวัญควรประกอบด้วยองค์ 4 คือ  
                 - ผู้ผูก หรือพราหมณ์  
                 - ผู้รับผูก หรือเจ้าของขวัญ  
                 - ผู้เกี่ยวข้อง คือญาติมิตร  
                 - คํากล่าวขณะท่ีผูก  
          คํากล่าวขณะท่ีผูกเป็นคําเรียกร้องเชิญขวัญซึ่งเป็นคําท่ีไพเราะอ่อนหวาน สุภาพเรียบร้อยความหมาย  
ไปในทางท่ีดีงาม  
          โอกาสจัดพิธีสู่ขวัญ เช่น คารวะพระพุทธรูป บายศรีพระสงฆ์ สู่ขวัญแม่ออกกรรม (คลอดบุตรออกไฟ) สู่
ขวัญเด็กน้อย สู่ขวัญเฮือน สู่ขวัญคนธรรมดา สู่ขวัญแต่งงาน สู่ขวัญหลวง สู่ขวัญเกวียน สู่ขวัญขึ้นเล้า (ยุ้ง) 
สู่ขวัญน้อยก่อนแต่งงาน สู่ขวัญคนปุวย สู่ขวัญขึ้นบ้านใหม่ สู่ขวัญวัวขวัญควาย  
          จะเห็นว่าพิธีสู่ขวัญนี้เป็นประเภทขนบประเพณี คือประเพณีชาวอีสานได้เคยต้ังหรือร่างเป็นระเบียบ 
แบบแผนขึ้นไว้เป็นธรรมดาของประเพณีท่ีอาจมีส่วนปลีกย่อย แปลก แตกต่างกันออกไปบ้างในลักษณะของการ
พัฒนาเป็นลักษณะของความเจริญให้เหมาะสมกับกาลสมัยแต่ส่วนสําคัญ  อันเป็นมูลฐานของประเพณีนี้ก็ยังคง
อยู่และเป็นหน้าท่ีของพวกรุ่นต่อไปจะเป็นผู้รับช่วงระวังรักษาไว้ให้มรดก  อันสําคัญนี้ยั่งยืนสืบไป  เพื่อแสดง
ความเก่าแก่ของชาติบ้านเมืองเรา... 
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4. ศิลปะการแสดงรา่บายศรโีดยแต่งกายพื้นเมืองภไูท 3 เผ่า 
           ถ่ายทอด โดย..เยาวชน นักเรียนโรงเรียนบ้านค ากลิ้ง ต าบลบ้านจั่น จังหวัดอุดรธานี  
 
ร าหรือฟ้อนบายศรี 
เป็นการแสดงประกอบพิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญ  ท่ีชาวบ้านทางภาคอีสานนับถือเป็นประเพณีมานาน  ใช้แสดง
ต้อนรับหรือเล้ียงส่ง หรือเชิญขวัญในการต้อนรับแขกเมือง หรือแขกสําคัญๆปัจจุบันอาจใช้ในงานเบ็ดเตล็ดก็ได้ 

 
 

 

 

 

 

 
 

... เนื้อร้อง...  
มาเถิดเย้อ... มาเย้อขวัญเอย  มาเย้อขวัญเอย 

หมู่ชาวเมืองมา  เบื้องขวานั่งส่ายลาย  เบื้องซ้ายนั่งเป็นแถว 
ยอพอขวัญมากันเพริศแพรว ขวัญมาแล้วมาสู่คิงกม 
เกศเจ้าหอมลอยลม ทัดเอื้องชวนชมเก็บเอาไว้บูชา 
ยามฝนพร าเจ้าอย่าแถน แดดร้อนแรงเจ้าอย่าครา 
อยู่ที่ไหนจงมา รัดด้ายไชยามาคล้องผ้าแพรกระเจา 
อย่าเพลินเผลอ… มาเย้อขวัญเอย มาเย้อขวัญ 

เอยอยู่แดนดินใด ฤาฟ้าฟากไกล ขอให้มาเฮือนเฮา 
เพื่อนอย่าคิดอาลัยสู่เขา  ขอวอนเว้าขวัญเจ้าอย่าตรม 

หมอกน้ าค้างพร่างพรม ขวัญอย่าเพลินชมป่าเขาล าเนาไพร 
เชิญไหลทาประทินกลิ่นหอม ดมพยอมให้ชื่นใจ 

เหล่าข้าน้อยแต่งไว้  ร้อยพวงมาลัยจะคล้องให้สวยรวย 
 

          คําว่า “ภูไท” ในภาษาภูไทและภาษาอีสาน หมายถึง กลุ่มชนผู้ท่ีอาศัยตามแนวภูเขา  แต่ภาคกลางมัก
เขียนว่า “ผู้ไทย” หมายถึง กลุ่มชนเช้ือชาติไทย ถิ่นฐานด้ังเดิมของชาวภูไทอยู่ในแคว้นสิบสองจุไทย หรือแคว้น
สิบสองปันนา (ดินแดนส่วนเหนือของลาว และเวียดนาม ซึ่งติดต่อกับดินแดนภาคใต้ของจีน) ในสมัยพระเจ้าไชย
เชษฐาธิราชท่ี 2 (เจ้าองค์หล่อ) แห่งราชอาณาจักรเวียงจันทน์ ได้มีหัวหน้าชาวภูไทซึ่งมีนามว่า พระศรี 
วรราช ได้มีความดีความชอบในการช่วยปราบกบฏในนครเวียงจันทน์จนสงบราบคาบ กษัตริย์เวียงจันทน์ จึงได้
ปูนบําเหน็จ โดยพระราชทานพระราชธิดาช่ือนางช่อฟูาให้เป็นภรรยา ในกาลต่อมาจึงได้แต่งต้ังให้บุตรซึ่ง เกิด
จากพระศรีวรราช หัวหน้าชาวภูไท และเจ้านางช่อฟูารวม 4 คน แยกย้ายกันไปปกครองหัวเมืองชาวภูไท คือ 
เมืองสบแอก เมืองเชียงค้อ พร้อมกับอพยพชาวภูไทลงไปทางใต้ของราชอาณาจักรเวียงจันทน์ เป็นเมืองวัง เมือง
ตะโปน(เซโปน) อันเป็นถิ่นกําเนิดของชาวภูไท (เรียบเรียงจากลายพระหัตถ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระเจ้า
ประดิษฐาสารี ในหนังสือช่ือพระราชธรรมเนียมลาว ซึ่งพิมพ์เมื่อ พ.ศ.2479) พระองค์เป็นพระราชธิดาของ
รัชกาลท่ี 4 และเจ้าจอมมารดาดวงคํา (เจ้าจอมมารดาดวงคํา เป็นราชนัดดาของเจ้าอนุวงษ์เวียงจันทน์) ต่อมา 
ชาวภูไทได้แยกย้ายออกไปต้ังเป็นเมืองพิน เมืองนอง เมืองพ้อง เมืองพลาน ซึ่งปัจจุบันอยู่ในแขวงสะหวันะเขต
ของประเทศลาว 
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          การฟ้อนภูไท 3 เผ่า เป็นการนําเอามรดกทางวัฒนธรรมของชาวภูไทท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณเทือกเขาภู
พานซึ่งได้ยกมา 3 จังหวัดคือ กาฬสินธุ์ สกลนค และนครพนม มาเปรียบเทียบในเชิงการจัดการแสดงทางด้าน 
นาฏกรรม อันเนื่องมาจากชาวภูไทท้ังสามกลุ่มนี้มีรูปแบบและ เอกลักษณ์ของตนเองท่ีแตกต่างกัน 
          ฟ้อนภูไท 3 เผ่า จะเริ่มจากการฟูอนของชาวภูไทจังหวัดกาฬสินธุ์ ภูไทจังหวัดสกลนคร และภูไท
จังหวัดนครพนม ในการฟูอนภูไทท้ัง 3 เผ่านี้ จะมีผู้ชายเข้ามาฟูอนประกอบท้ังสามเผ่า มีการแสดงการฟูอนมวย
โบราณต่อสู้แสดงเชิงมวยกันระหว่างเผ่า และตลอดจนการฟูอนเกี้ยวพาราสีของชายหญิงอีกด้วย 
 

 

 

การแต่งกาย 
          เผ่ากาฬสินธุ์   
          หญิง สวมเส้ือแขนกระบอกสีดําแนวปกคอเส้ือและแนวกระดุม
ตกแต่งด้วยผ้าแถบลายแพรวาสีแดงกุ๊นขอบลายผ้าด้วยผ้ากุ๊นสีเหลือง
และขาว ประดับด้วยกระดุมเงิน ห่มผ้าสไบไหมแพรวาสีแดง นุ่งผ้าซิ่น
มัดหมี่สีดํามีตีนซิ่น ผมเกล้ามวยมัดมวยผมด้วยฝูายภูไท หรือผ้าแพร
ฟอย และสวมเครื่องประดับเงิน 
          ชาย สวมเส้ือสีดํามีการตกแต่งเส้ือด้วยแถบผ้าลายแพรวา นุ่ง
กางเกงขาก๊วยใช้ผ้าแพรวาแดงมัดเอว 

 
 
 

 

         
         เผ่าสกลนคร 
          หญิง สวมเส้ือแขนกระบอกสีดําแต่งขอบเส้ือด้วยผ้าแดง มีแนว
กระดุมเงินเรียงยาวตามแนวเส้ือ  นุ่งผ้าซิ่นพื้นสีดําต่อตีนซิ่นขิดยาว
กรอมเท้า ห่มผ้าสไบขิดทางไหล่ซ้ายแล้วไปมัดท่ีเอวด้านขวา สวมส่วย
มือยาว(เล็บ)ทํามาจากกระดาษหรือโลหะพันด้วยด้ายและมีพู่ท่ีปลาย
เล็บสีขาวหรือแดง ผมเกล้ามวยมัดมวยผมด้วยฝูายแดงและสวม
เครื่องประดับเงิน 
          ชาย สวมเส้ือสีดํามีการตกแต่งเส้ือด้วยแถบผ้าแดง นุ่งกางเกง
ขาก๊วยใช้ผ้าขิดแดงมัดเอว 

 

 

    
          เผ่านครพนม (อ าเภอเรณูนคร) 
           หญิง สวมเสื้อแขนกระบอกสีครามแต่งของเสื้อด้วยผ้าแดง ท่ีกระดุมเงิน
มีสายคล้องเป็นคู่ๆ พันเอวด้วยผ้าแดง นุ่งซิ่นสีครามยาวกรอมเท้า ไหล่ซ้ายพาด
สไบสีขาว ผมเกล้ามวยมัดมวยผมด้วยฝูายภูไทสีขาว และสวมเครื่องประดับเงิน 
           ชาย สวมเสื้อสีครามมีการตกแต่งเสื้อด้วยแถบผ้าแดง นุ่งกางเกงขาก๊วย
สีคราม ใช้ผ้าแพรขาวม้ามัดเอว 
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5.วิถกีารทา่มากินแบบอสีาน (แหย่ไข่มดแดง) และเซิ้งสวิง 

      ถ่ายทอด โดย..เยาวชน ถ่ายทอด โดย..เยาวชน นักเรยีนโรงเรยีนน้า่สวยวิทยา จังหวัดหนองคาย 
 

 

    การฟ้อนร าพื้นบ้านอีสาน เซ้ิงแหย่ไข่มดแดง      
            อาหารอีสานส่วนใหญ่จะได้มาจากธรรมชาติ ท้ังท่ีเป็นสัตว์เล็ก 
สัตว์น้อย และพืชพันธุ์ต่างๆ นับได้ว่าชาวอีสานเป็นนักกินผู้หน่ึงทีเดียว ไข่
มดแดงนับเป็นอาหารประจําถ่ินอีสาน จนสามารถนํามาขายจนกลายเป็น
อาชีพได้ ทางภาควิชานาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เห็นว่าควรจะ
อนุรักษ์อาชีพแหย่ไข่มดแดงน้ีในรูปของการแสดง จึงได้ทําการศึกษาถึง
ข้ันตอนการนําไข่มดแดงลงมาของชาวบ้าน โดยอาจารย์ประชัน คะเนวัน  
และอาจารย์ดรรชนี อุบลเลิศ เป็นผู้เขียนรายละเอียดของข้ันตอนการแหย่
ไข่มดแดงโดยละเอียด การแสดงเซิ้งแหย่ไข่มดแดงเป็นการอนุรักษ์อาชีพ
ของชาวอีสานอย่างหน่ึง 

 
เครื่องแต่งกาย ฝุายชายนุ่งกางเกงขาก๊วย เสื้อคอกลมแขนสั้น มีผ้าขาวม้าคาดเอว และใช้ผ้าขาวม้าโพกศีรษะ ฝุายหญิง
สวมเสื้อแขนกระบอก 3 ส่วนคอกลม ห่มสไบ นุ่งผ้าซิ่นมัดหมี่สั้นแค่เข่า 
          เครื่องดนตรี ดนตรีท่ีใช้ประกอบการฟูอนจะใช้ดนตรีพื้นเมืองอีสานลายเซิ้ง 
          อุปกรณ์สําหรับการแสดง ครุใส่นํ้า ตะกร้าผูกปลายไม้ยาว ผ้าสําหรับกวนมดแดง การจัดการแสดงลําดับ
ข้ันตอนดังต่อไปน้ี 
          เดินทางออกจากบ้าน หญิงถือครุใส่นํ้า ชายถือไม้ยาวสําหรับแหย่รังมดแดง และเหน็บผ้าสําหรับกวนมดแดง 
มองหารังมดแดง แหย่มดแดงได้เทลงในครุใส่นํ้า นําผ้ากวนมดแดง เพื่อแยกตัวมดออกจากไข่มดแดง เทนํ้าออกจากครุ 
เก็บอุปกรณ์เดินทางกลับบ้าน 

 

 

         การฟ้อนร าพื้นบ้านอีสาน เซ้ิงสวิง 
         สวิง เป็นเครื่องมือจับสัตว์นํ้า ซึ่งผู้หญิงนิยมใช้ 
โดยใช้สวิงช้อน หรือตวัดวนไปมาเพื่อจับสัตว์นํ้า เช่น กุ้ง 
ฮวก (ลูกอ๊อด) แมงระงํา (ตัวอ่อนของแมลงปอ) ปลาตัว
เล็กๆเป็นต้น 
          การรําเซิ้ง ด้ังเดิมมีเฉพาะเซิ้งบั้งไฟ ซึ่งมีจังหวะ
ดนตรีสนุกสนาน ไม่ช้า ไม่เร็วมาก เรียกจังหวะแบบน้ีว่า
จังหวะเซิ้ง 

       เซ้ิงสวิง เป็นการฟูอนรําที่จําลองหรือเล่าเร่ืองราวการหาสัตว์นํ้าของชาวบ้าน โดยใช้สวิงเป็นอุปกรณ์หรือ
เครื่องมือ แสดงคู่ชาย-หญิงก็ได้ หรือแสดงเพียงผู้หญิงเท่าน้ันก็ได้ เซิ้งสวิงมีการประยุกต์กันมาเร่ือยๆและปี พ.ศ. 
2515 กรมศิลปากรจึงได้นําท่าฟูอนของท้องถ่ิน อําเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มาปรับปรุงให้มีท่วงท่า
กระฉับกระเฉงข้ึน ท่าฟูอนจะแสดงให้เห็นถึงการออกไปหาปลา การช้อนปลา จับปลาและดีอกดีใจเมื่อหาปลาได้มากๆ 
ผู้แสดงฝุายหญิงจะเป็นผู้ถือสวิงไปช้อนปลาส่วนฝุายชายจะนําข้องไปคอยใส่ปลาท่ีฝุายหญิงจับได้ 
         -   ดนตร ี ใช้ลายเซิ้งสวิง                           

- อุปกรณ ์ฝุายหญิงถือสวิง, ชายสะพายข้อง 
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6.วิธกีารขอฝน (แห่นางแมว และเซิ้งบ้ังไฟ) 

      ถ่ายทอด โดย..เยาวชน นักเรียนโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ต าบลโนนสูง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  
 

 
          ฝน เป็นชีวาของทุกชีวิตในโลก ทุกชีวิตในโลกถ้าปราศจากความชุ่มฉ่ําของสายฝนย่อมเห่ียวเฉา  ถ้าขาด
ฝนตกมีแต่ความแห้งแล้งพืชพันธุ์ธัญญาหารก็เห่ียวแห้ง เมื่อแห้งแล้วก็ตาย  เหล่าสรรพสัตว์ก็ขาดแคลนอาหาร 
ล้มตาย เมื่อเป็นเช่นนี้จึงเรียกได้ว่าน้ําฝนเป็นชีวาของทุกชีวิตในโลก  สาเหตุท่ีฝนไม่ตกท่านผู้รู้กล่าวไว้ว่า น้ําฝน
นั้นเป็นน้ําของเทวดา ดังมีศัพท์บาลีว่า เทโว ซึ่งแปลว่า น้ําฝนเป็นเอกลักษณ์ของความดี ความบริสุทธิ์  
ส่ิงแวดล้อมเป็นพิษมากๆ ควันและละอองเขม่าน้ํามัน ห่อหุ้มโลกทําให้เป็นภัยแก่มนุษย์  ผู้ท่ีจะล้างอากาศได้ทํา
ให้ละอองพิษพวกนั้นตกลงดิน ทําให้อากาศสะอาดคือ  "เทโว" หรือ "ฝน" นั่นเอง ดังจะเห็นได้จากเมื่อฝนหยุด
ตกใหม่ๆ อากาศจะสดช่ืน ระงมไปด้วยเสียงของกบ เขียด สาเหตุท่ีฝนไม่ตกด้วยเหตุ 

1. เพราะความแปรปรวนทางอากาศ  
2. มนุษย์หันหลังให้ศีลธรรม  
3. ผู้ปกครองประเทศไม่ต้ังอยู่ในทศพิธราชธรรม  

ดังนั้น ถ้ามนุษย์อยากให้เทวะคือน้ําฝนท่ีดีไม่ใช่ดีเปรสช่ัน มาเย่ียมตามกาลเวลา  มนุษย์ควรต้ังอยู่ในศีลในธรรม 
เพราะคนท่ีมีศีลมีธรรมท่านจึงเรียกว่า "เทวะ" ท้ังๆ ท่ีเป็นคน เพราะเหตุดังกล่าวมานี้ เทวะคือฝน กับเทวะคือ
คนผู้มีคุณธรรม ย่อมจะมาหากันเพราะเป็นเล่ากอแห่งเทวะด้วยกัน เหมือนพระย่อมไปพักกับพระเป็นต้น แต่ 
ถ้าเกิดอาเพทผิดแผกจากฤดูกาล ไม่ตกตรงตามเวลา ท่านก็ให้ทําพิธีขอฝน  ซึ่งจะได้หรือไม่ได้ก็ลองเส่ียงดู การ
ขอฝนตามประเพณีท่านให้ทํา ดังนี้ 
          แห่นางแมว ให้เอาแมวมา 1 ตัว ใส่ในกระทอ มีคนหามต้ังคายขัน 5 หามประกอบพิธีปุาวสัคเค  เทวา
เชิญเทวดาลงมาบอกกล่าวขอน้ําฝนกับเทวดาว่า จะขอฝนด้วยการใช้พิธีแห่นางแมว  แล้วส่ังให้พวกหามแมวแห่
เซิ้งไปตามถนนในหมู่บ้าน มีคนท้ังชาย หญิง และเด็กเดินถือดอกไม้ตามไปถึงเรือนหลังไหน คนในเรือนหลังนั้นก็
เอาน้ําสาดมาใส่ท้ังแมวและคน เล่นเอาท้ังแมวท้ังคนหนาวไปตามๆ กัน ในบางแห่งจะมีการผูกเอวคนหัวล้าน 2 
คน ทําฮึดฮัดจะชนกันตามกระบวนไปด้วย  บางจุดก็หยุดให้หัวล้านชนกัน สลับคําเซิ้งชาวก็บ้านจะเอาน้ํารด
แสดงไปเรื่อยๆ ดังนี้ 
          ค าเซ้ิงนางแมว เซิ้งอันนี้เผ่ินว่า เซิ้งนางแมว ย่างเป็นแถวกะนางแมวออกก่อน ไปตามบ่อนกะตามซอก
ตามซอย ไปบ่ถอยกะขอฝนขอฟูา  เฮาคอยถ้าให้ฝนเทลงมา ตามประสาแมวโพงแมวเปูา แมวดํากินปลาย่าง 
แมวด่างกินปลาแห้ง  ฝนฟูาแล้ง  กะขอฟูาขอฝน  ขอน้ํามนต์กะรดหัวแมวบ้าง (ชาวบ้านก็สาดน้ําลงใส่) 
เทลงมากะฝนเทลงมา ท่วมไฮ่ท่วมนา ท่วมฮูปลาไหล ท่วมไม้โสงเสง หัวล้านชนกันฝนเทลงมา  (ซ้ํา)  จะเซิ้ง 
อย่างนี้เริ่มจาก 3 โมงเย็นจนถึง 2 ทุ่ม หรือรอบหมู่บ้านแล้วหยุด พอหยุดไม่นานฝนก็จะตกฟูาแลบฟูาร้องฟูาผ่า
ตามมา 
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เต้าแม่นางด้ง ในบางหมู่บ้าน จะมีการเซิ้งขอฝนแตกต่างออกไป เต้าแม่นางด้ง เป็นประเพณีท่ีนําเอาอุปกรณ์
บางอย่างจากบ้านแม่หม้าย (ผัวตาย) หรือแม่ฮ้าง (ผัวหย่า) มาดังนี้ 

1. กระด้ง 2 ใบ ไม้คาน 4 อัน (ผูกมัดไขว้ตีนกาบนปากกระด้ง  แล้วเอาเชือกมัดหัวไม้คานติดกับ
กระด้งท้ัง 4 ด้านไว้ให้แน่น)  

2. แว่น (กระจกเงา) หวี แปูง ปลอกมือ ข้าวปั้น 1 ปั้น และขัน 5 (ดอกไม้ 5 คู่ เทียน 5 คู่)  
3. เหล้าก้อง ไข่หน่วย ท้ังหมดจากข้อ 2 ถึง 3 แต่งใส่กระด้งใบท่ีหนึ่งเอาไว้ข้างสนาม  
4. เอาหลักมา 2 หลัก ฝังไว้ตรงข้ามกันห่างกันประมาณ 5 หรือ 10 วาและหลัก 2 หลักนี้ไม่จําเป็น 

ต้องเอามาจากบ้านแม่ฮ้าง เอากระด้งใบท่ีสอง ท่ีจะใช้ประกอบพิธีนี้ วางไว้ตรงกลางระหว่างหลักท้ังสอง  หลักท่ี
หนึ่งเรียกว่า หลักแล้ง หลักท่ีสองเรียกว่า หลักฝน  
           สถานท่ีดําเนินการมักจะทําภายในวัด หรือบริเวณศาลากลางบ้าน เวลาประมาณ 2 ทุ่ม พิธีกรก็จะมา 
ประกอบพิธี โดยให้ผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้ 2 คน จับท่ีหัวไม้คาน ท่ีปากกระด้งคนละด้าน แล้วนําว่า เซิ้งแม่นางด้ง 
ทุกคนในท่ีนั้นก็จะว่าตาม พอจบแล้ว ถ้ากระด้งไม่กระดุกกระดิกเลย ถือว่าแม่นางด้งไม่ชอบคนจับ ต้องเปล่ียนคู่
ใหม่ แล้วว่าคําเซิ้งจนกว่ากระด้งจะกระดุกกระดิก  แล้วนําคนจับลอยไปตีหลักไหน ถ้าตีหลักแล้งฝนก็แล้ง ถ้าตี
หลักฝนฝนก็จะไม่แล้ง  พิธีนางด้งนี้เป็นการขอฝนในอีกรูปแบบหนึ่ง หรือจะใช้เส่ียงทายหาคนหาย  ของหายก็
แม่นมาก เหมือนกันกับนางข้องนั่นเอง 
          ค าเซ้ิงแม่นางด้ง  เต้าแม่นางด้ง  เฮ็ดโล้งโค้งเสมอดังกงเกวียน มาเวียนนี้ได้สองสามฮอบ มาคอบนี้ได้
สองสามที ตักตุลีแมงหวี่ตุลา พาสาวหลงเข้าดงกําแมด มาสู่แดดหรือมาสู่ฝน มากําฮนนําแม่เขียดใต้  เฮ็ดซักไซ้
นั่นแม่นเขียดเหลือง มีแต่เสียงนั่นแม่นเขียดจ่อง ลอยอ่องล่องนั่นแม่นเขียดจานา หลังซาๆ นั่นแม่นเขียดคันคาก  
ขอเชิญคกไม้บากมาสูนด้งเยอ สากไม้แดงมาสูนด้งเยอ  เชิญท้ังแองข้าวหม่าให้มาสูนด้งเยอ  ด้งน้อยๆ ฮ่อนข้าว
กินขาว อีสาวๆ กะให้มานั่งอ้อม เขาควายพร้อมเอามาเฮ็ดเป็นหวี เหล้าไหดีเอามาต้อนฮับไถ่ เหล่าไหใหญ่เอามา
ต้อนฮับแถน แขนลงมาแต่เทิงวีด้ง เต้นเยอด้งเปอเคอด้ง มาปิ่นวัดเดียวนี้ ปิ่นเวียนเดียวนี้ ฝนบ่ตกข้าวไฮ่ตายคา  
ฝนบ่มาข้าวนาตายแล้ง ฝูงหมู่แฮ้งลงซากลงโคลง ดินเป็นผงของตายเหมิดแล้ว น้ําเต้าแก้วไหลหล่ังลงมา มานํากู
ให้เหมิดให้เส้ียง สาวไทเวียงเต้าแม่นางด้ง เต้นเยอด้งเปอเคอเยอด้ง เต้นเยอด้งเปอเคอเยอด้ง มาสูมาให้สูมาเฮ
วเฮ่ง มาเปุงน้ําเดือนเก้าเข้านา เทลงมากะฝนเทลงมา 
 
           สวดคาถาปลาค่อขอฝน มีตํานานกล่าวไว้ว่า ในอดีตกาลพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นปลาค่อ (ปลา
ช่อน) แต่พระองค์ไม่เคยกินปลาเล็ก สัตว์เล็ก เคย กินตะไคร้น้ําและสาหร่ายอย่างอื่นแทน  ครั้นฝนแล้ง น้ําแห้ง
ปลาอื่นกําลังจะตาย พระโพธิสัตว์จึงโผล่ขึ้นมาจากเปลือกตมแหงนมองดูฟูา แล้วตั้งสัจจะวาจาว่า "ดูกรเมฆฝน  
แม้ข้าพเจ้าเป็นปลา ข้าพเจ้าก็ไม่ได้กินปลาและบังเบียดปลา  บัดนี้เพื่อนร่วมชาติและตัวข้าพเจ้ากําลังทุกข์หนัก 
และกําลังจะตายเพราะขาดน้ํา  ด้วยอานุภาพแห่งศีลบารมี และสัจจบารมีขอฝนจงตกลงมาให้ชีวิตชีวาแก่เรา
ด้วยเถิด" ครั้นจบสัจจะวาจาของโพธิสัตว์ ฝนก็ตกลงมาอย่างงดงาม ไม่มีฟูาร้อง ฟูาแลบ และฟูาผ่าเลย 
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           วิธีท า ให้แต่งการมงคลเหมือนการสวดมงคลท่ัวไป นิมนต์ภิกษุจํานวนค่ี คือ 5 รูป 7 รูปหรือ 9 รูป มา
สวดคาถาขอฝน ให้สวด 7 วัน เป็นคาถาขอฝน วันละ 3 รอบก็พอ เพื่อให้ได้ผผลให้ญาติโยมท่ีมาร่วมพิธีรับศีล
ทุกครั้ง เฉพาะคนแก่ให้จําศีลเข้าพิธีท้ัง 7 วันจนจบพิธี สําหรับพระสวดวันแรกให้ต้ังมงคลก่อน  แล้วสวดคาถา
ขอฝนสุดท้าย อีก 6 วันหลังให้สวด นะโม ฯลฯ และพุทธัง สรณัง คัชฉามิ ฯลฯ  ทุติยัมปิ ตะติยัมปิ ฯลฯ แล้ว
สวดคาถาขอฝนเลยวันละ 3จบ แล้วฝนจะตกดี ตกงามไม่มีฟูาผ่าน่าสพรึงกลัวแล 
 
          เทศน์พญาคันคาก (คางคก)  ตํานานเล่าว่า ครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญาคันคาก  เสวย
ราชสมบัติอยู่ในเมืองชมภู พระบิดามีพระนามว่า พระเจ้าเอกราช พระมารดาคือ สีดา  เมื่อทรงเจริญวัยพระราช
บิดาทรงมอบสมบัติให้ ต่อมาได้เกิดฝนแล้งผู้คนสัตว์ได้อดอยากล้มตายกันมาก พญาคันคากจึงส่ังให้พญานาค
เอาหินก่อขึ้นไปเมืองแถน ส่ังให้ปลวกเอาดินฉาบทาไม่ให้หินพัง ทําเป็นทางไปรบแถน ทําอยู่ 3 เดือนจึงเสร็จ จึง
ได้เกณฑ์พลอากาศ มี หงส์ แตน ต่อ ผ้ึง ทางน้ําคือ ปลา ทางบก คือ ช้าง ม้า รบอยู่  2 ปี พญาคันคากจึงชนะ 
แล้วมีบัญชาให้แถนส่งฝนให้ตามฤดูกาล 
 
           วิธีท า ใหขุดสระมีขนาดพอสมควร เอาน้ํามาใส่ เอาจอก แหน มาใส่  เอาปลาและเต่มาปล่อย เอาบัว
มาปลูก ตามขอบสระให้ทํารูปช้าง ม้า วัว ควาย ผ้ึง ต่อ แตน  กบ เขียด อึ่งอ่าง แล้วจัดเครื่องฮ้อย หมากฮ้อย
จอกหนึ่ง เมี่ยงฮ้อยจอกหนึ่ง ข้าวตอกฮ้อยจอกหนึ่ง (อย่างละ 100 อันรวมเข้าใส่ในจอก ขนาดใหญ่พอบรรจุได้  
เช่น ข้าวตอกฮ้อยหนึ่งจอก หมายความว่า ข้าวตอกแตกบ้านเราร้อยดอก (เม็ด) ใส่ไว้ 1 จอก เป็นต้น) น้ําส้ม 
ปุอย หนึ่งขัน ขัน 5 ขัน 8 พระสงฆ์ 5-7-9 รูป ตามแต่จะนิมนต์ แต่อยู่ในจํานวนนี้ ห้ามคู่ ชาวบ้านโดยเฉพาะคน
เฒ่าคนแก่นุ่งขาวห่มขาว  บวชชีพราหมณ์ฟังพระสวดและเทศน์ พญาคันคากอยู่ 3 วัน 3 คืน ทุกคนต้ังจิต
อธิษฐานขอให้ฝนตก ฝนก็จะตกต้องตามฤดูกาล และตกอย่างงาม  คือเป็นสัมมาธรัง ปะเวสสันโต ซึ่งแปลว่า 
หล่ังธารน้ํา ฝนลงมางามๆ ไม่มีฟูาผ่าน่าสพรึงกลัวแล 
            นอกจากวิธีการขอฝนดังกล่าวมาแล้วนั้น ยังมีประเพณีการดึงครก ดึงสาก  การแห่ข้าวพันก้อน 
ประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งเป็นความเช่ือและศรัทธาของแต่ละพื้นถิ่นแตกต่างกันไป ล้วนแต่มีความเช่ือว่า  ฝนจะตก
ลงมาถูกต้องตามกาลเวลาอันสมควร 
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บุญบั้งไฟ เป็นหน่ึงในฮีตสิบสองเดือนของชาวอีสาน นิยมทํากันในเดือน 6 หรือเดือน 7 อันเป็นช่วงฤดูฝนเข้าสู่การทํา

นา ตกกล้า หว่าน ไถ เพ่ือเป็นการบูชาแถนขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล เหมือนกับการแห่นางแมวของคนภาคกลาง 
ในสองพิธีกรรมที่อยู่คนละภาคน้ี ความคล้ายคลึงกันในเรื่องสัญลักษณ์ที่ใช้อันส่อไปทางเพศสัมพันธ์ 

เช่น ใช้ไม้มาแกะสลักเป็นอวัยวะเพศชายเรียกว่า  "บักแบ้น"  หรือ "ปลัดขิก"  ในอีสานหรือ  "ขุนเพ็ด"  ในภาคกลางเข้าร่วม
ขบวนแห่ ทั้งยังมีการร้องเซิ้งด้วยเน้ือหาที่เกี่ยวกับอวัยวะเพศและเพศสัมพันธ์ 

สัญลักษณ์น้ีเป็นเครื่องหมายของความสัมพันธ์ระหว่าง ฟูากับดิน หญิงกับชาย ที่เป็นพลังก่อกําเนิดชีวิต และเป็นพลัง
แห่งความอุดมสมบูรณ์ จึงมีความสัมพันธ์กับการขอฝน ซึ่งเป็นที่มาของพลังแห่งการเติบโตของพืช  และด้วยเหตุที่อวัยวะเพศ 
และเพศสัมพันธ์เป็นสัญลักษณ์สําคัญของงานบุญ จึงถือว่างานบุญบั้งไฟเป็น งานบุญของพระยามาร  ซึ่งจัดแข่งกับงานบุญของ
พระพุทธเจ้า 

 

  

   

  

   

"ปลัดขิก"  
สัญลักษณ์ทางเพศที่นํามาล้อเลียนในขบวนแห่  

หุ่นไม้แสดงการสังวาส  
น่ีก็อีกหน่ึงสัญลักษณ์งานบุญบั้งไฟ  

บุญบั้งไฟมีตํานานเล่าขานมานาน จากนิทานพ้ืนบ้านเรื่องผาแดงนางไอ่  เรื่องพระยาคันคาก ล้วนแต่กล่าวถึงการจุดบั้ง
ไฟเพ่ือให้แถน (เทวดา)  ได้บันดาลให้ฝนตกตามฤดูกาล ถือเป็นประเพณีอันสําคัญที่จะละเลยมิได้  เพราะมีความเชื่อว่า หาก
หมู่บ้านใดไม่จัดงานบุญบั้งไฟก็อาจจะก่อให้เกิดภัยภิบัติแก่ผู้คนในชุมชน งานบุญบั้งไฟเป็นงานใหญ่ ลงทุนสูง การจัดงานจะต้อง
เป็นไปตามการตัดสินใจของชุมชน หากปีใดเศรษฐกิจในชุมชนฝืดเคืองอาจจะต้องงดจัดงาน ซึ่งต้องไปทําพิธีขอเลื่อนการจัดที่
ศาลปูุตา (ศาลผีบรรพบุรุษหรือเทพารักษ์)  ของหมู่บ้าน ความจริงแม้จะจัดหรือไม่ก็ต้องมีการไปกระทําพิธีเซ่นไหว้ที่ศาลปูุตาอยู่
ดี 
          ขั้นตอนการจัดการประเพณีบุญบั้งไฟ  

 ประชุมชาวบ้าน ผู้เฒ่าผู้แก่ พระสงฆ์ในหมู่บ้านเพ่ือขอความเห็นว่าจะจัดงานบุญบั้งไฟหรือไม่ ถ้าตกลงจัดก็จะทําในข้อ
ถัดไป แต่ถ้าไม่จัดจะต้องส่งตัวแทน (ผู้มีอายุชายในหมู่บ้าน)  และพ่อเฒ่าจ้ํา (หมอผีประจําหมู่บ้าน) ไปขอขมาต่อเจ้าปูุ
เพ่ือขอเลื่อนไปจัดในปีถัดไป (พิธีกรรมน้ีไม่มีผู้หญิงเก่ียวข้อง)  

 เมื่อตกลงจัดผู้เฒ่าผู้แก่ของหมู่บ้านจะส่งข่าวบอกกล่าวเชื้อเชิญไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงให้มาร่วมงานบุญ เรียกว่า "เติน
ป่าว" ในสมัยถัดมาบ้านเมืองเจริญข้ึนก็พัฒนามาเป็นการแจกหนังสือเชิญชวนเรียกว่า  "สลากใส่บุญ" เหตุที่ถือว่างาน
น้ีเป็นงานบุญก็เพราะว่า วัดเป็นที่รวมของการจัดกิจกรรมของชุมชน การเตรียมการต่างๆ  ต้ังแต่การทําบั้งไฟก็มักจะ
เริ่มจากพระ ซึ่งถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ เป็น ฉบับ (ต้นฉบับ) ในวาระโอกาสน้ียังมีการแทรกประเพณีทางพุทธศานาเข้า
ไปด้วย เช่น การบวชและการฮดสงฆ ์อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง กองฮด พิธีการในการยกย่องพระสงฆ์  
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 ชาวบ้านจะเรี่ยไรเงินและสิ่งของตามศรัทธาเพ่ือร่วมสมทบกันสร้างบั้งไฟ (ในสมัยโบราณจะทําเพียงบั้งเดียว) บอกบุญ
ให้บ้านเรือน 3-4 หลังคารวมกันต้อนรับแขกจากต่างบ้านที่มาร่วมบ้านหน่ึง (ซึ่งจํานวนไม่มากนักจะมาพร้อมบั้งไฟ
ของหมู่บ้าน เช่น พระภิกษุ สามเณร  หญิงชายที่มาร่วมขบวนแห่)ส่วนใหญ่ก็มักจะกําหนดให้ครอบครัวที่บวชลูกหลาน
เป็นเจ้าภาพ (เพราะต้องจัดงานเลี้ยงญาติพ่ีน้องอยู่แล้ว)  

 ชาวบ้านที่ได้รับมอบหมายจะสร้างปะรํา หรือ  "ผาม" หรือ "ตูบบุญ ซึ่งทําด้วยโครงไม้จริง ยกพ้ืนข้างบนให้พระสงฆ์
น่ังฉันภัตาหาร ส่วนข้างล่างปูด้วยใบไม้หรือฟางข้าวให้หญิงสาวน่ัง โดยมีหญิงสูงอายุควบคุมดูแลหญิงสาวเหล่าน้ี เพ่ือ
ปูองกันมิให้ถูกชายในขบวนเซิ้งลวนลามจนเกินเหตุ  

 ในวัดจะมีการทําบั้งไฟโดย "ฉบับ" ซึ่งมักจะเป็นพระ โดยมีลูกมือคือชาวบ้านผู้ชาย ในสมัยผมยังเป็นเด็ก 20 กว่าปี
ผ่านมาแล้ว ผมก็เป็นลูกมือพระด้วยการไปหาไม้สําหรับมาเผาเป็นถ่านสําหรับคั่วผสมกับดินประสิวเรียกว่า การท า
หมื่อ ซึ่งมีสูตรจําเพาะของช่างแต่ละคน ตําด้วยครกมองให้ละเอียดร่วน  ทดสอบด้วยการนํามาโรยเป็นทางยาวแล้วจุด
ไฟดูความเร็วของการปะทุ หากปะทุช้าก็จะต้องใช้สูตรผสมใหม่ตามแต่ต้นฉบับจะกําหนดบอกมา 

 

การทําบั้งไฟในสมัยก่อนจะใช้ไม้ไผ่ลําขนาดใหญ่ท่ีสุด ทะลวงปล้องให้ถึงกัน  
ภายนอกจะใช้ตอกไม้ไผ่ถักเป็นเชือกมัดรอบลําไผ่ให้แน่นเพ่ือไม่ให้ลําไผ่แตก  ส่วน
หัวปล้องสุดท้ายจะถูกอุดด้วยแผ่นไม้หนาพอควร แล้วทําการอัดบรรจุหมื่อ (ดินปืน) 
ให้แน่นด้วยการตํา หรือใช้คานดีดคานงัด  (สมัยใหม่ใช้แม่แรงยกล้อรถบรรทุกแทน
สะดวกกว่ากันดังภาพซ้ายมือ) 

 

ยุคสมัยเปลี่ยนไปจากลําไผ่กลายมาเป็นท่อเหล็กหรือท่อประปา  (ซึ่งอันตรายมากเมื่อมีการระเบิดใส่ผู้คนอย่างที่เป็นข่าว)  
ตอนหลังหันมาใช้ท่อพีวีซีแทนซึ่งก็ยังเป็นอันตรายอยู่ดี จากการบูชาแถนมาเป็นการพนันขันต่ อเพ่ือการเดิมพัน  จํานวนบั้งไฟ
ที่จุดในแต่ละที่จึงมีจํานวนมาก และสร้างความเสียหายต่อชุมชนในทิศที่บั้งไฟถูกจุดออกไป (เพราะสามารถไปไกลได้หลายสิบ
กิโลเมตร) 

          นอกจากบั้งไฟแล้ว ยังมีการทําพลุ พะเนียง ดอกไม้ไฟ ตะไล (เพ่ือจุดในการแห่ร่วมด้วย) นอกจากน้ันตัวบั้งไฟยังต้อง
มีการประดับตกแต่งอย่างสวยงามเรียกว่า การเอ้ ซึ่งก็เป็นฝีมือของพระอีกเช่นกัน  

 

 

 

ดอนปู่ตาหรือดอนตาปู่หรือดอนเจ้าปู ่ 
           ศูนย์รวมจิตใจอันเป็นกุศโลบาย ภูมิปัญญาของ
ท้องถ่ินในการควบคุมจัดการวิถีชีวิตให้เป็นสุข เมื่อการ
เตรียมการในการต้อนรับ การทําบั้งไฟ การเอ้บั้งไฟให้
สวยงาม เตรียมขบวนฟูอนในวันแห่โฮมบุญ ทําน่ังร้าน
สําหรับการนําบั้งไฟข้ึนจุด แล้วก็จะถึงวันงานซึ่งมีพิธีกรรมที่
เก่ียวข้องอีกดังน้ี 

 ในวันสุกดิบชาวบ้านจะจัดขบวนแห่บั้งไฟไปยังศาลปูุตาของหมู่บ้าน พร้อมนําเอาเหล้าไปด้วย 
จํานวนมาก ส่วนหน่ึงใช้เซ่นสรวง มีการจุดบั้งไฟขนาดเล็กเรียก  "บั้งเสี่ยง"  เพ่ือเสี่ยงทายดูถึงความอุด มสมบูรณ์  
ความสําเร็จในการทํานาปีน้ันจากน้ันก็ด่ืมเหล้าฟูอนรํารอบศาลปูุตาเป็นที่สนุกสนาน 
  (งานน้ีมีเฉพาะผู้ชายที่ได้รับอนุญาตให้ร่วมพิธี)  
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 จากน้ันก็พากันแห่บั้งไฟไปยังสถานที่จัดงานหรือหมู่บ้านเรียก วันโฮม (รวม) มีการเซิ้งออกท่าทางต่างๆของการ
ร่วมเพศอยู่ด้วย อาจมีการเอาบักแบ้นผูกรอบเอวไว้หลายอัน มีสายสําหรับชักให้กระดกข้ึนได้  

               
 การแห่บั้งไฟ ผู้ร่วมขบวนน้ันดูเหมือนจะต้ังใจละเมิดกฎเกณฑ์ปรกติ เช่น  ชายแต่งกายเป็นหญิง หรือเอาโคลนพอก

หน้า ขบวนเซิ้งจะแห่ไปตามหมู่บ้านเพ่ือขอสาโทมากิน การเซิ้งจะมี คนจ่ายกาพย ์และคนตีกลองให้จังหวะเซิ้ง อยู่
กลางขบวนฟูอน เพ่ือให้ผู้ฟูอนเซิ้งได้ยินเสียงจังหวะและคํากลอน "ล ากาพย์เซิ้งได้ชัดเจน 

 

 ตอนบ่าย จะมีการตีกลองโฮม เพ่ือให้ขบวนแห่ทุกขบวนไป  
รวมกันที่วัด ซึ่งจะหมายถึงการไปร่วมในพิธีบวชของบุตรหลาน หรือการฮดสงฆ์  ถ้า
มีการบวชก็จะมีการแห่นาคด้วยม้า (ถ้าหากเจ้าภาพมีฐานะพอทําได้)  มีการจุดตะไล
ตามหลังม้าไปตลอดทาง หากมีการฮดสงฆ์อยู่ด้วยก็จะแห่พระภิกษุที่ต้องการ  "ฮด" 
นําหน้าเจ้านาคไป 

 กลางคืนจะม ีการเส็งกลอง หรือแข่งตีกลองกัน โดยแต่ละหมู่บ้านจะนํากลองกิ่งของวัดในหมู่บ้าน 
ตนมาตีแข่ง ถือกันว่าถ้าหากแพ้ในการเส็งกลอง ก็จะไม่ใช้กลองน้ันอีกเลย  จะต้องไปเสาะแสวงหากลองมาเส็งใหม่ในปี
หน้า การเส็งกลองจะมีกันไปจนถึงเท่ียงคืน 

  รุ่งเช้าจะมีการทําบุญถวายจังหันพระ พอตกบ่ายก็มีการแห่บั้งไฟไปยังค้างที่เตรียมไว้ อาจใช้ 
ต้นไม้ใหญ่เป็นค้างก็ได้ การแข่งขันระหว่างหมู่บ้านก็มีเพียงบ้านใดจะสามารถยิงไปได้สูงกว่ากัน (ใช้การนับไปจนกว่าจะ
มองเห็นบั้งไฟหล่นพ้นก้อนเมฆลงมา) เป็นการแสดงความสามารถของช่างหรือฉบับของบั้งไฟบ้านน้ัน หากบั้งไฟบ้านใด ซุ 
(พ่นดินปืนออกมาแต่ไม่ข้ึน) หรือแตกระหว่างการจุด  ช่างหรือฉบับก็จะถูกจับโยนลงตม คือโยนลงไปในโคลนเป็นที่
สนุกสนานทั้งผู้โยนและถูกโยน (เปื้อนโคลนพอกัน) 

 
 

 
การเอ้บั้งไฟเพ่ือการประกวดในขบวนแห่ 

 

บั้งไฟจุดไม่ข้ึน ช่างที่ทําต้องถูกโยนลงตม 

ในอดีตเราจะได้ยินว่าหมู่บ้านน้ันหมู่บ้านน้ีทําบั้งไฟหมื่นข้ึนสุดลูกหูลูกตา คําว่า  หมื่น มาจากจํานวนนํ้าหนักของดินประสิวที่
ใช้ทํา ดินหมื่อ คือ 12 กิโลกรัม (ไม่นับรวมนํ้าหนักของถ่านซึ่งเป็นส่วนผสม) จะบรรจุในลําไม่ไผ่ขนาดยาวประมาณ 3 เมตร 
ต่อมาหมู่บ้านใดทําบั้งไฟแสนคือ 120 กิโลกรัมดินประสิว (ใช้ลําตาลแทนไม้ไผ่ ใช้เทคนิคมัดพันลําตาลอย่างแน่นหนา) ก็ถือ
ว่าย่ิงใหญ่ท่ีสุดแล้ว 
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เซิ้งบ้ังไฟ 

 

 

          
 เซ้ิงบั้งไฟ  
             เป็นประเพณีและพิธีกรรมท่ีสืบทอดกันมาต้ังแต่ครั้ง 
โบราณกาล จากคตินิยมและความเช่ือเรื่องตํานานพญาคันคาก 
(คางคก) ซึ่งเป็นท้ังวรรณกรรมมุขปาฐะ และวรรณกรรมจารึก 
 อีกเรื่องหน่ึงคือ ตํานาน “ท้าวผาแดง –นางไอ่คํา ” ซึ่งปราชญ์ชาว
อีสาน ได้แต่งวรรณกรรมจากสังคมและความเป็นอยู่ของชุมชนชาว
ขอม 

การเซิ้งบั้งไฟ ถือว่าเป็นประเพณีท่ีชุมชน ชาวอีสานสืบทอดกันมาพร้อมกับประเพณีการจุดบั้งไฟ คือก่อนท่ีจะทําบั้งไฟ
เพื่อจุดถวายพญาแถนบนสวรรค์ ชาวบ้านจะรวมตัวกันออกเซิ้ง (คือ การร้องหรือจ่ายกาพย์ประกอบ 
การฟูอน) ไปรอบๆหมู่บ้านหรือชุมชนใกล้เคียง เพื่อบอกบุญขอรับไทยทาน เพื่อซื้อ ข้ีเกีย (ดินประสิว) มาทําเป็น หมื่อ 
(ดินปืน) เพื่อบรรจุทําเป็นบั้งไฟ และจุดในพิธีขอฝนต่อไป 
           การเซ้ิงบั้งไฟน้ันอาจจะเป็นผู้หญิงล้วน ชายล้วน หรือมีการสลับชายหญิงก็ได้ ท่าฟูอนในการแห่บั้งไฟน้ันมี
หลายท่า ยกตัวอย่างเช่น   
           ท่าฟูอนของคุ้มบ้านใต้สามัคคี อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร มีอยู่ด้วยกัน 6 ท่า คือ ท่าไหว้ครู ท่านาคพ่นนํ้า ท่า
ม้วนเชือก ท่าแงงคีง (ท่าชมโฉมตนเอง) ท่าส่อนฮวก (ช้อนลูกอ๊อด) และท่ายูงรําแพน 
           ท่าฟูอนของคุ้มบ้านท่าศรีธรรม อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร มี 13 ท่า คือ ท่าไหว้ครู ท่าเกี่ยวข้าว ท่าทวยเทพ 
ท่าแหวกม่านเข้าหอ ท่าเอ้ินบ่าว-อีแหลวเสิ่น ท่าประแปูง ท่าเสือขึ้นภู ท่าปอบผีฟูา-กาตบปีก ท่าบัวหุบ-บัวบาน ท่า
สามก้าว ท่างามเดือน และท่าแผลงศร 
          การแสดงเซิ้งบั้งไฟน้ันมีหลายแห่งท่ีคิดประดิษฐ์ในรูปแบบต่างๆกัน เรื่องราวในงานประเพณีแห่บั้งไฟ  จาก
บ้านสังข์สงยาง  และบ้านสีแก้ว  อําเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  และการเซิ้งบั้งไฟของชาวอําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์  มาสร้างสรรค์ผลงานทางนาฏศิลป์ เป็นชุดการแสดงท่ีมีช่ือว่า  “เซิ้งบั้งไฟ”   โดยการจําลองเหตุการณ์การ
แข่งขันบั้งไฟท่ีเมืองเอกธชีตา  ในสมัยพระยาขอมเรืองอํานาจ  โดยมีวัตถุประสงค์จะใช้กิจกรรมทางด้านนาฏศิลป์ สื่อ
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมรับรู้ถึงอดีตและความเป็นมาของวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์    และตลอดจนการมีส่วนร่วมในการ
สืบสานและเผยแพร่สู่อนุชนรุ่นหลังต่อไป 
          ตัวอย่างกาพย์เซ้ิงบั้งไฟ 
         โอ เฮาโอศรัทธา เฮาโอ               ขอเหล้าเด็ดนําเจ้าจักโอ 
          ขอเหล้าโทนําเจ้าจักถ้วย                  หวานจ้วยๆต้วยปากหลานชาย 
          เอามายายหลานชายให้คู่                 ข่ันบ่คู่ตูข่อยบ่หนี  
          ตายเป็นผีกะสินํามาหลอก                 ออกจากบ้านกะสิหว่านดินนํา 
          หว่านดินนํากะให้แม่สาวย้าน..............................................  
          การแต่งกาย การแต่งแบบชุดศรัทธา คือสวมเสื้อแขนกระบอกย้อมคราม มีการตกแต่งตัวเสื้อด้วยด้ายสีและ
กระดุมสีต่างๆ  นุ่งโสร่งหรือผ้าซิ่นมัดหมี่ค่ันต่อตีนซิ่น ท่ีเอวจะแขวนกระดิ่งหรือกระพรวนคอวัว สวมหมวกกาบเซิ้ง 
พาดสไบขิดสีแดงเฉียงไหล่ สวมส่วยมือ หรือถือร่มพื้นเมือง  



 

- 72 - 

 

 
7. การต่อสู้และป้องกันตัวจากศัตรขูองคนอสีาน (มวยโบราณอสีาน) 

 ถ่ายทอด โดย..เยาวชน นักเรยีนโรงเรยีนหนองหลวงศกึษา อา่เภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
 

 

 

ร ามวยโบราณของดีเมืองสกลนคร 
          ภาคอีสานในสมัยโบราณก่อนที่จะมีมวยคาดเชือก มวยเวที มีมวยแบบ
หน่ึงเรียกกันหลายชื่อ เช่น มวยลาวบ้างเสือลากหางบ้าง มวยดังกล่าวน้ีนิยม
ฝึกหัดตามคุ้มวัดตามหมู่บ้าน เพ่ือให้มีกําลังวังชา สามารถต่อสู้ปูองกันตัวได้ 
และในขณะเดียวกันก็คํานึงถึงความสวย 
งามของลีลาท่ารําท่าฟูอน มีการร่ําเรียนเวทมนต์คาถา เสกเปุาหมัดเข่าให้มี
พละกําลังแข็งแกร่งจนคู่ต่อสู้ทําอันตรายไม่ได้ 

           ในปัจจุบันจังหวัดสกลนครเป็นแหล่งเดียวที่ยังมีมวยโบราณในงานเทศกาลงานบุญประเพณี  เช่น เทศกาลแห่เทียน
เข้าพรรษา เทศกาลออกพรรษา ในเทศกาลงานบุญเหล่าน้ี  ชาวบ้านจะจัดขบวนแห่ของคุ้มวัดเข้าร่วมขบวนอย่างสนุกสนาน  
โดยเฉพาะชาวสกลนครในเขตรอบๆเมืองถือกันมาแต่โบราณว่าเมื่อถึงเทศกาลบุญพระเวศเทศน์มหาชาติ แล้วชาวคุ้มจะจัดเป็น
ขบวนแห่ฟูอนรําไปตามถนนผ่านหน้าบ้านผู้คนเพ่ือบอกบุญ  ทําบุญร่วมกันถวายแด่องค์พระธาตุเชิงชุม ขบวนแห่ของชาวคุ้ม  
นอกจากจะประกอบด้วย  ผู้คนทั้งหนุ่มสาว เฒ่าชรา  แต่งกายสวยงานตามแบบพ้ืนเมืองฟูอนรําไปตามถนนหนทางแล้วยังมี
นักมวยของแต่ละคุ้มนําหน้าขบวนเป็นที่สะดุดตาแก่ผู้พบเป็น นักมวยแต่ละคนจะนุ่งโจงกระเบนหยักรั้งปล่อยชายกระเบนห้อย
ลงมาพองามด้วยเหตุน้ีเองชาวบ้านจึงมักเรียกนักมวยว่า  "พวกเสือลากหาง"  การแต่งกายของผู้รํามวยโบราณนอกจากจะแต่ง
ด้วยผ้าหยักรั้งปล่อยห้อยชายกระเบน ความงดงามของมวยโบราณอยู่ที่ท่าทางการไห ว้ครู ซึ่งใช้ลีลาจากอากัปกิริยาของสัตว์ 
เช่น เสือ ช้าง ม้า วัว ควาย มาดัดแปลงด้วย ลีลาของนักมวยแล้วเคลื่อนไหวเหยาะย่างให้เข้ากับเสียงกลองเสียงแคน  นักมวย
บางคนยังนําเอาท่าทางของลิงของยักษ์ในเรื่องรามเกียรต์ิ  มาประดิษฐ์เป็นท่าทางร่ายรําอย่างสวยงาม  อันเน่ืองมาจากความ
งดงามของนักมวยโบราณ ซึ่งเป็นศิลปะผสมผสานระหว่าง นาฏศิลป์พ้ืนบ้านอีสานและชั้นเชิงของการต่อสู้จึงทําครูมวยโบราณ
ข้ึน โดย นายจําลอง นวลมณี ซึ่งเป็นข้าราชการบํานาญ 
  
          การแสดงมวยโบราณ   แบ่งเป็น 3 ตอน คือ  
                 - ขบวนแห่มวยโบราณ 
                 - ท่าไหว้ครูหรือรําเด่ียว  
                 - การต่อสู้   
          เป็นที่น่าสังเกตว่า มวยโบราณไม่ใช้การต่อสู้แบบเข้าคลุกวงใน ทั้งน้ีเพราะจะทําให้เห็นลีลาท่าฟูอนรําน้อยไป แต่
นักมวยจะเข้าไปเล่นงานคู่ต่อสู้พร้อมกับถอยมาฟูอนรําเป็นระยะๆแล้วจึงบุกเข้าไปหรือเตรียมต้ังรับ 
หรือตอบโต้คู่ต่อสู้   กล่าวได้ว่าความสนุกสนานของมวยโบราณ อยู่ที่ชั้นเชิงและกลเม็ดของนักมวยผู้ที่เจนจัด มักมีลูกเล่น
กลเม็ดแพรวพรายทั้งท่ารุก ท่ารับ หมายถึงการฝึกหัดมาอย่างดีในท่ารุกเข้าพิชิตคู่ต่อสู้หลายแบบ นักมวยโบราณท่ีมีความ
คล่องตัวนิยมเล่นงานคู่ต่อสู้ด้วยเท้าในขณะที่เสียเปรียบคู่ต่อสู้จนเสียหลัก นักมวยจะ 
แก้ปัญหา เช่น การหลบ โดยหลบลอดได้อย่างเร็ว พร้อมใช้เท้าถีบคู่ต่อสู้ให้ล้มหรือใช้ศอกถองแต่ก็ต้องระวัง 
ท่าจระเข้ฟาดหางจากฝุายตรงข้ามตอบโต้ด้วย มวยโบราณจึงมิใช่มวยที่ชกกันเอาแพ้ชนะเช่นมวยในปัจจุบัน แต่หากเป็นการ
ต่อสู้ที่เน้นศิลปะของท่ารํา จึงควรให้เรียกว่าการรํามวยโบราณ มิใช่การชกมวยต่อยมวยเช่นในปัจจุบัน  แต่หากเป็นการต่อสู้ที่
เน้นศิลปะของท่ารํา 
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          รํามวยโบราณซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้แขนงหน่ึงของลูกผู้ชายในสมัยโบราณ  เป็นการต่อสู้ข้ันพ้ืนฐานซึ่งใช้  อาวุธใน
ร่างกายที่มีอยู่เพ่ือปูองกันตนเองหรือแสดงอํานาจให้คู่ต่อสู้เกรงขาม  โดยมีลีลามวยมากมายหลาย แบบและรําต่อเน่ืองเป็น
ขบวนท่าท่าฟูอนของมวยโบราณ อ่อนช้อยแต่เข้มแข็งทะมัดทะแมงอยู่ในการฟูอนมวยโบราณ ท่าฟูอนมวยโบราณน้ันทั้งหมดมี  
14 ท่า คือ.. 
 

 

 
 

 

 
 

 
   1.  ท่าเสือออกจากเหล่า  
   2.  ท่าย่างสามขุม  
   3.  ท่ากุมภัณฑ์ถอยทัพ 
   4.  ท่าลับหอกโมกขศักด์ิ   
   5.  ท่าตบผาบปราบมาร  
   6.  ท่าทะยานเหย่ือเสือลากหาง  
   7.  ท่าไก่เลียบเล้า  
   8.  ท่าน้าวคันศร  
   9.  ท่ากินนรเข้าถํ้า 
 10.  ท่าเต้ียตํ่าเสือหมอบ  
 11.  ท่าทรพีชนพ่อ  
 12.  ท่าล่อแก้วเมขลา  
 13.  ท่าม้ากระทืบโรง 
 14.  ท่าช้างโขลงทะลายปุา   

           นอกจากน้ันยังมีท่ารํามวยโบราณแบบที่รําเป็นขบวนแห่อีก 9 ท่า คือ ท่ากาเต้นก้อนข้ีไถ ท่าหวะพราย  ท่าย่างสาม
ขุม  ท่าน้าวเฮียวไผ่  ท่าไล่ลูกแตก-ตบผาบปราบมาร  ท่าช้างม้วนงวง  ท่าทวงฮัก กวักชู้                    ท่าแหลวถลา กาตาก
ปีก ท่าเลาะเลียบตูบ 
การแต่งกาย 
          มวยโบราณนิยมนุ่งผ้าโจงกระเบนแบบหยักรั้ง คือ ดึงชายกระเบนให้สูงข้ึน เพ่ือให้เห็นลายสักที่ขา  สีของผ้าโจงกระเบน
นิยมสีแดงหรือสีนํ้าเงิน ปล่อยชายหางกระเบน ห้อยลงมาพองาม มีผ้าคาดเอวสีแดงหรือ นํ้าเงิน (ใส่สลับกับผ้านุ่ง คือ ถ้าผ้านุ่งสี
แดง ผ้าคาดเอวก็สีนํ้าเงิน)  ผ้าคาดเอวน้ีจะช่วยรัดให้ผ้าโจงกระเบนแน่นกระชับ ที่สําคัญอีกอย่างก็คือ มีผ้าประเจียดโพกศีรษะ ( 
ผ้าประเจียด คือ ผ้าลงยันต์   บรรจุมนต์ขลังของเกจิอา 
จารย์) นอกจากน้ันก็มีผ้ารัดต้นแขนทั้งสองข้าง เป็นผ้าสีแดง  มีตะกรุดหรือเครื่องรางของขลังอยู่ข้างใน ซ่อนเอาไว้บนศีรษะจะมี
มงคลสวมอยู่ เวลาต่อสู้กันจึงถอดมงคลออก เช่นเดียวกับ มวยไทย การตัดสินแพ้ชนะกันของมวยโบราณ  กรรมการจะดูเมื่อทั้งคู่
เข้าลุกวงในกันสักระยะหน่ึง แล้วผลออกมาก็จะรู้ว่าฝุายในมีฝีมือมากน้อยเท่าใด แต่หากทั้งคู่มีฝีมือพอๆกัน  จะตัดสินที่ท่ารําเป็น
สําคัญ นักมวยโบราณมีความเชื่อมั่นในความคงกระพันชาตรีมาก  บางคนนิยมสักว่าน เสกด้วยคาถาอาคม เช่น การเสกหมัด
มนต์ฟูาผ่า เป็นต้น  เป็นที่น่าสงเกตุว่า มวยโบราณน้ันจะไม่มีการอาฆาตแค้นกัน  เมื่อการต่อสู้ผ่านพ้นไปก็เลิก รากัน โดยไม่ถือ
โทษโกธรเคืองแค้น ด้วยเหตุน้ีคนโบราณจึงมิได้มีจิตใจที่ชั่วร้าย มุ่งจะทําลายกัน แต่จะมีนํ้าใจนักกีฬาอย่างแท้จริง  ปัจจุบันมวย
โบราณจะมีการแสดงรําให้เห็นที่จังหวัดสกลนครเท่าน้ัน และค่อนข้างจะหาดูได้ ยากเต็มที เพราะขาดการอนุรักษ์อย่างจริงจัง 
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8. การรา่เรือมจับกรับ การแสดงเรือมอันเร ( อสีานใต้ ) 

  
 

 

เรือมจับกรับ 
  
            เป็นการละเล่นพื้นบ้านของชาวบ้านสวายจุ๊ ตําบลปุาชัย  
อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งแต่เดิมเรียกว่า  “อาไยลําแบ” เป็น
การร้องประกอบกับการร่ายรําในเชิงเกี้ยวพาราสี ซึ่งในปัจจุบัน  
การละเล่นชนิดนี้ไม่เป็นท่ีนิยมและหาชมได้ยากเนื่องจากผู้เล่นต้องใช้
ความสามารถเฉพาะตัวอย่างสูงในการร้องและการรําประกอบกับการใช้
กรับ ภาควิชานาฏศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ได้ศึกษารูปแบบการ
แสดงจาก นายเจ็น ทองโยง และนางสารส ประกายแก้ว  มาจัดรูปแบบ
การแสดงใหม่ให้มีความสอดคล้องกันมากยิ่งขึ้น  โดยการนําเอาการ
แสดงออกถึงการเกี้ยวพาราสีกันเป็นคู่ๆ  มีการหยอกล้อและการวาดลีลา 

ขยับกรับแบบต่างๆ มีจังหวะดนตรีทํานองช้าและเร็ว บรรเลงดนตรีด้วยวงกันตรึม  (ปัจจุบันมีการนํามาเล่นกัน
ในวงโปงลางด้วย) ประกอบด้วยลายถวายครู อาไยกลาย กันต๊บ ปะการันเจก และโอละนอย 
          อุปกรณ์ประกอบการแสดง หากเป็นรูปแบบวงกันตรึมท้ังชายและหญิงจะถือกรับส้ันท้ังหมด แต่หาก
ว่าเป็นการแสดงในวงโปงลางฝุายชายจะถือกรับยาว 1 คู่ในมือขวา และกรับกระทบ 1 อันในมือซ้าย ฝุายหญิง
จะถือกรับส้ันท้ังสองมือ 
          การแต่งกาย  
              - ชาย สวมเส้ือแพรแขนส้ันสีเหลือง นุ่งผ้าโจงกระเบนมัดหมี่ พาดไหล่และมัดเอวด้วยผ้าไส้ปลาไหล
(ผ้าขาวม้าของชาวไทเขมร)  
             - หญิง สวมเส้ือแขนกระบอกสีเหลือง ผมประดับดอกไม้ นุ่งผ้าโจงกระเบนมัดหมี่  ห่มสไบเฉียงไหล่
ซ้ายด้วยผ้าสไบไหมมัดหมี่สวมเครื่องประดับเงินประเกือม (เครื่องเงินของชาวไทเขมร)  
 

 

 
 

เรือมอันเร 
 
           เรือมอันเร  แปลว่า รําสาก  มีพัฒนามาจากการเล่น
ลูกอันเร ซึ่งหมายถึง การเต้นสาก นิยมเล่นกันในวันหยุด  เช่น 
วันตรุษสงกรานต์  หนุ่มสาวที่ชอบพอกันจะได้เล่นสนุกสนาน
ร่วมกัน  ปัจจุบันมีการวางแบบแผนไว้ 5 จังหวะด้วยกัน คือ 
จังหวะไหว้ครู  จังหวะกัตปกา   (เด็ดดอกไม้ )  จังหวะจึงมูย  
(เท้าเดียว หมายถึง รําเข้าสากทีละเท้า), จังหวะมโล๊บโดง   
(ร่มมะพร้าว) และจังหวะจึงปรี (สองเท้าหมายถึง  รําเข้าสากที
ละสองเท้า)  
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อุปกรณ์ท่ีสําคัญในการเล่นเรือมอันเร คือ อันเร (สากตําข้าว) ๑ คู่ วงกันตรึม ๑ วง ผู้รําชายหญิงเป็นคู่ๆแต่ง
กายด้วยเส้ือพื้นเมืองคือ ชายนุ่งโจงกระเบน สวมเส้ือคอกลม มีผ้าขาวม้าคาดเอวและคล้องไหล่พาดชายไปข้าง
หลังท้ังสองชายหญิงนุ่งซิ่นปูมเรียกว่า ซัมปฺวดโฮล    สวมเส้ือแขนกระบอก  ห่มสไบเฉียง   เป็นการแสดงถึง
ลักษณะของชาวสุรินทร์แต่ด้ังเดิม คือผู้ชายมีความองอาจ กล้าหาญสง่างาม  ผู้หญิงมีความงดงามและฉลาด
เข้มแข็ง   พร้อมท่ีจะเคียงบ่าเคียงไหล่ผู้ชายได้   
 
         เคร่ืองดนตรี การเรือมอันเรมีการใช้เครื่องดนตรีประกอบคือ  กลองโทน 1 คู่ ปี่ใน 1 เลา ซออู้เสียง
กลาง 1 คัน ฉิ่ง  กรับ ฉาบ อย่างละ 1 คู่ และมีอุปกรณ์ประกอบการเล่นเรือมอันเร คือ สาก 2  อัน ยาว 2-3 
เมตร ทําจากไม้เนื้อแข็ง มีหมอนวางรองหัว- ท้ายสาก มีความยาว 1.50 เมตร สูงประมาณ 3-4 นิ้ว 
 
         ท านองและจังหวะในการร า ในการรําในสมัยก่อนมีเพียง 3  จังหวะ คือ จังหวะจืงมูย (ขาเดียว) 
 จังหวะมลปโดง(ร่มมะพร้าว)  จังหวะจืงปีร์(สองขา)  ต่อมามีการพัฒนาท่ารําเพิ่มขึ้นรวมเป็น 5 จังหวะ  ดังนี ้
         1. จังหวะไหว้ครู 
         2. จังหวะกัจปกา  
         3.จังหวะจืงมูย    
         4.จังหวะมลปโดง    
         5. จังหวะจืงปีร์ 
 
         ท่าฟ้อนร า  ในสมัยก่อนไม่มีท่ารําท่ีเป็นแบบแผนแน่นอน  เพราะว่าเป็นการรําเพื่อความสนุกสนานใน
ยามพักผ่อน  ส่วนมากผู้ท่ีอยู่ในวงรําสากจะเป็นหญิงล้วน  ส่วนหนุ่มๆจะมาเป็นกลุ่มยืนชมสาวที่กําลังรําอยู่ 
หากชอบคนไหนก็เข้าไปรําด้วย  แต่ในปัจจุบันการเรือมอันเรได้มีการพัฒนาไปสู่แบบแผน  และเนื่องจากมีการ
ส่งเสริมและฟื้นฟูประเพณีคล้องช้างประจําปี(งานแสดงช้าง)จ.สุรินทร์ การเล่นเรือมอันเร จึงกลายเป็นส่วน 
ประกอบสําคัญของงาน เพราะมีการนําเอาเรือมอันเรมาแสดงในงานช้างทุกปี แลยังใช้แสดงเพื่อต้อนรับแขก
บ้านแขกเมืองท่ีมาเยือนอีกด้วย 
 
         การแต่งกาย แต่เดิมไม่พิถีพิถัน แต่งกายตามสบาย แต่หากแต่งให้สวยงามตามประเพณีแต่โบราณ คือ  
                  - ชาย นุ่งโจงกระเบน   สวมเส้ือคอกลมแขนส้ัน  ผ้าขาวม้าคาดเอวและพาดไหล่   
                  - หญิง นุ่งผ้าไหมพื้นเมือง เรียกว่า "ซัมป็วตโฮล" สวมเส้ือแขนกระบอกมีสไบพาดไหล่มามัดรวบ
ไว้ที่ด้านข้าง สวมเครื่องประดับเงิน  และมีดอกไม้ทัดผม 
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9. นิทานพื้นบ้าน 

นิทานพ้ืนบ้าน  หมายถึง  เรื่องที่เล่าสืบกันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ส่วนใหญ่ถ่ายทอดด้วยวาจา  แต่ก็มีจํานวนมากท่ี
ได้รับการบันทึกไว้ นิทานพ้ืนบ้านปรากฏอยู่ในทุกๆ วัฒนธรรม มีทั้งความแตกต่าง หลากหลาย และความเหมือน  มีความสําคัญ
ในการเข้าถึงวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชน ท้ังน้ี จําแนกความสําคัญของนิทานพ้ืนบ้านได้เป็น 3 ประการ  คือ  

1) ให้ความรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมของเจ้าของนิทาน เช่น  ความรู้เก่ียวกับชีวิตความเป็นอยู่ จารีตประเพณี ความเชื่อ 
ค่านิยม สภาพเศรษฐกิจ ภูมิประเทศ และถ่ินฐานบ้านเรือน ท้ังรูปแบบการเล่านิทานที่ใช้คําประพันธ์เข้ามาช่วย เช่น แหล่ เทศน์ 
เสภา ยังสร้างความงามด้านรูปแบบอีกหน่ึง  ดังน้ันหากเยาวชนได้เรียนรู้นิทานพ้ืนบ้านของตนจึงเป็นช่องทางในการรู้ตนเอง  
สามารถอธิบายตนเองได้ รวมทั้งอาจจะบอกได้ถึงข้อดีและข้อจํากัดในวัฒนธรรมน้ันๆ ของตนได้    

2) ให้ความสนุกสนานเพลิด เพลิน  ปกติแล้วผู้เล่านิทานมักเป็นผู้ใหญ่หรือผู้มีประสบ การณ์  และผู้ฟังมักจะเป็นเด็ก
หรือมีประสบการณ์น้อยกว่า การเล่านิทานพ้ืนบ้านเป็นกิจกรรมที่ยังความชื่นชอบในผู้ฟังทุกหมู่ทุกเหล่า ปัจจุบันการเล่านิทานก็
ยังมีอยู่ทั่วไป เพียงเปลี่ยนไปตามสถานการณ์หรือผู้ฟังเท่าน้ัน   

3) สอนหรือสอดแทรกศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม  หรือให้คติเตือนใจ เช่น นิทานชาดก นิทานอีสป นิทานสุภาษิต 
นิทานในศาสนาต่างๆ นิทานเหล่าน้ีล้วนสอนให้ผู้ฟังได้ตระหนักถึงคุณธรรมที่พึงประสงค์ทั้งทางโลกและทางธรรม  เช่น สอนให้
ไม่เห็นแก่ตัว สอนให้ยึดมั่นในพระผู้เป็นเจ้า สอนให้ระวังการใช้คําพูด ฯลฯ 

นิทานพื้นบ้าน เรื่อง ...ก่องข้าวน้อยฆ่าแม ่

ครั้งหนึ่งเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วที่บ้านตาดทอง ในฤดูฝนมีการเตรียมปักดํากล้าข้าวทุกครอบครัวจะออกไปไถนา
เตรียมการเพราะปลูก  ครอบครัวของชายหนุ่มคนหนึ่งกําพร้าพ่อ  ไม่ปรากฏช่ือหลักฐาน ก็ออกไปปฏิบัตภารกิจ
เช่นเดียวกัน 

วันหนึ่งเขาไถนาอยู่นานจนสาย  ตะวันขึ้นสูงแล้วรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียมากกว่าปกติ และหิวข้าว
มากกว่าทุกวัน  ปกติแล้วแม่ผู้ชราจะมาส่งก่องข้าวให้ทุกวัน แต่วันนี้กลับมาช้าผิดปกติ   

เขาจึงหยุดไถนาเข้าพักผ่อนอยู่ใต้ต้นไม้ ปล่อยเจ้าทุยไปกินหญ้าสายตาเหม่อมองไปทางบ้าน  รอคอยแม่ท่ี
จะมาส่งข้าวตามเวลาท่ีควรจะมา  ด้วยความรู้สึกกระวนกระวายใจยิ่งสายตะวันขึ้นสูงแดดยิ่งร้อนความหิว
กระหายยิ่งทวีคูณขึ้น 
ทันใดนั้นเขามองเห็นแม่เดินเลียบมาตามคันนาพร้อมก่องข้าวน้อยๆ  ห้อยต่องแต่งอยู่บนเสาแหรกคาน  เขารู้สึก
ไม่พอใจท่ีแม่เอาก่องข้าวน้อยนั้นมาช้ามาก  ด้วยความหิวกระหายจนตาลาย  อารมณ์พลุ่งพล่าน  เขาคิดว่าข้าว
ในก่องข้าวน้อยนั้นคงกินไม่อิ่มเป็นแน ่ จึงเอ่ยต่อว่าแม่ของตนว่า  

"อีแก่ มึงไปทําอะไรอยู่จึงมาส่งข้าวให้กูกินช้านัก 
ก่องข้าวก็เอามาแต่ก่องน้อยๆ กูจะกินอิ่มหรือ?" 

ผู้เป็นแม่เอ่ยปากตอบลูกว่า "ถึงก่องข้าวจะน้อยก็น้อยต้อนแต้นแน่นในดอกลูกเอ๋ย  ลองกินเบ่ิงก่อน" 
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ความหิว ความเหน็ดเหน่ือย ความโมโห หูอื้อตาลาย ไม่ยอมฟังเสียงใดๆ เกิดบันดาลโทสะอย่างแรงกล้า คว้าได้ไม้แอก
น้อยเข้าตีแม่ท่ีแก่ชราจนล้มลงแล้วก็เดินไปกินข้าว กินข้าวจนอิ่มแล้วแต่ข้าวยังไม่หมดกล่อง จึงรู้สึกผิดชอบช่ัวดี  รีบวิ่ง
ไปดูอาการของแม่และเข้าสวมกอดแม่ .... อนิจจา.. แม่สิ้นใจไปเสียแล้ว.. 
ชายหนุ่มร้อยไห้โฮ สํานึกผิดท่ีฆ่าแม่ของตนเองด้วยอารมณ์เพียงช้ัววูบ  ไม่รู้จะทําประการใดดี  จึงเข้ากราบ นมัสการ
สมภารวัดเล่าเร่ืองให้ท่านฟังโดยละเอียด  สมภารสอนว่า "การฆ่าบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าของตนเองน้ันเป็นบาปหนัก 
เป็นมาตุฆาต ต้องตกนรกอเวจีตายแล้วไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเป็นคนอีก  มีทางเดียวจะให้บาปเบาลงได้ก็ด้วยการสร้างธาตุก่อ
กวมกระดูกแม่ไว้ ให้สูงเท่านกเขาเหิน จะได้เป็นการไถ่บาปหนักให้เป็นเบาลงได้บ้าง" 
เมื่อชายหนุ่มปลงศพแม่แล้ว ขอร้องชักชวนญาติมิตรชาวบ้านช่วยกันปั้นอิฐก่อเป็นธาตุเจดีย์บรรจุอัฐิแม่ไว้  จึงให้ช่ือว่า 

"ธาตุก่องข้าวน้อยฆ่าแม่" จนตราบทุกวันน้ี 
ทุกวันน้ีมีผู้มากราบธาตุก่องข้าวน้อยฯทุกวันเพื่อขอขมาลาโทษเหมือนเป็นการไถ่บาปที่
ทําให้พ่อแม่เสียใจ บางคนเมื่อมีลูกแล้วถึงรู้ว่าบุญคุณแม่มากสุดเหลือคณานับ เพิ่งรู้ว่า
เลี้ยงดูลูกน้ันยากหนักหนาขนาดไหน จึงมาสํานึกที่ทําให้แม่ต้องเสียใจ บ้างก็มากราบ
ไหว้เพื่อรําลึกถึงบุญคุณแม่ 
 
คติ : ท าดีกับพ่อแม่ยามเม่ือท่านยังมีชีวิตอยู่ดีว่า ส านึกได้เม่ือท่านจากไป 
 

นิทานพื้นบ้าน เรื่อง ... ตา่นานผกีองกอย… 
 
           กองกอยเป็นช่ือผีปุาพวกหน่ึง มีช่ือเสียงอยู่ทางภาคอีสานและทางฝั่งลาว  ท่ีมีช่ือเช่นน้ีเพราะว่ามันร้อง  
"กองกอย" บางแห่งเรียกตามลักษณะของมัน คือ  มันมีตีนเดียวไปไหนก็เขย่งเกงกอยไป บางท่านก็ว่าผีกองกอยน้ัน
นอกจากมีเท้าข้างเดียวแล้ว ยังเท้าปุกอีกด้วย 

เร่ืองหน่ึงเล่าว่า มีชายคนหน่ึงอยู่ในหมู่บ้านเชิงเขา  มีอาชีพในทางจับปลาในแม่นํ้าเล็กๆที่อยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้าน 
เช้าวันหน่ึง เมื่อเขาไปตรวจดูข่ายดักปลา ปราก ฏว่าไม่มีปลาติดเลยสักตัวเดียว และเมื่อเขากลับบ้านในตอนเย็น เขาก็
ยังไม่ได้ปลาอยู่เช่นเดิม ในวันรุ่งข้ึนก็เช่นกันอีก เขาไม่ได้ปลาสักตัว ท้ังน้ีทําให้เขาฉงนสนเท่ห์ใจมาก  เขาได้ตรวจดูตาม
พื้นทรายในบริเวณน้ันอย่างละเอียด ก็พบรอยเท้าเล็กๆ  ขนาดเท้าเด็กย่ําไปมา เขาเดินตามรอยเท้าน้ันไป   
          จนกระทั่งถึงถํ้าแห่งหน่ึง เขาเดินไปในถํ้าก็พบหญิงร่างเล็กผมสีแดง เท้ากลับไปอยู่ข้างหลังผิดกับคนท่ัวไป  เขา
แน่ใจว่าหญิงคนน้ันไม่ใช่คนธรรมดาแน่ แต่เป็นผีกองกอยเขาจึงขอร้องไม่ให้หล่อนกินเขา ผีกองกอย  
จึงให้เขาสัญญาว่า เขาจะต้องเช่ือฟังหล่อน และเป็นสามีของหล่อน ถ้าเขายอมทําตาม ทรัพย์สมบัติต่างๆ ก็จะเป็นของ
เขา หน้าท่ีท่ีจะต้องทําก็ไม่มีอะไรมาก เพียงแต่เฝูาถํ้าในระหว่างท่ีหล่อนออกไปหากินข้างนอก เขายอมตอบตกลงตาม
คําของหล่อน เพราะเขาคิดว่า อย่างไรเสีย เขาก็คงหาโอกาสหนีไปได้ เขาอยู่กับผีกองกอยเป็นเวลาหลายวันจนสังเกตได้
ว่า...ผีกองกอยมักพูดตรงข้ามกับความจริงเสมอ เช่น ถ้าหล่อนบอกว่าจะไปนาน หล่อนก็จะกลับมาเร็วและเมื่อบอกว่า
จะกลับมาเร็วก็หมายความว่าจะไปนาน  
          เย็นวันหน่ึง ผีกองกอยออกจากถํ้าและบอกเขาว่า จะออกไปข้างนอกซักครู่หน่ึงประเด๋ียวก็กลับ เขาก็คิดว่า
จะต้องออกไปนานแน่ จึงคิดหนี ได้เก็บทองใส่ถุงหนีออกจากถํ้าไป หลังจากที่ชายหนุ่มหนีไปไม่นานนัก  ผีกองกอยก็
กลับมาและเมื่อเห็นว่าถ้ําว่างเปล่า ก็รีบติดตามชายหนุ่มไปทันที สักครู่หน่ึงก็ตามทัน เขาจึงแกล้ง 
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ทําล้มลง เอาศีรษะซุกเข้าไปในโพลงดิน  เมื่อผีกองกอยตามมาถึงก็ร้องบอกให้เขากลับ แต่ชายหนุ่มไม่ยอมขยับ
เขยื้อนเลย 
          ในท่ีสุดผีกองกอยก็เปล่ียนท่าทีใหม่ พูดกับเขาอย่างอ่อนหวาน และสัญญากับเขาต่างๆ นานา แต่เขาก็
ยังคงนิ่งเฉยอยู ่ ผีกองกอยจึงเอามือจ้ีไปท่ีร่างของเขา ชายหนุ่มก็ทําตัวแข็งไม่ยอมกระดุกกระดิกตัวเช่นเดิม 
ขณะนั้นผีกองกอยได้กล่ินตุๆลอยขึ้นมาจากร่างของชายหนุ่ม ผีกองกอยได้กล่ินก็คิดว่าตายแล้ว  นางมีความ
เสียใจมากร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่เป็นเวลานาน แล้วจึงจัดการฝังศพของชายหนุ่ม เอาถุงทองวางไว้ข้างๆตัวด้วย 
เสร็จแล้วก็กลับไป ชายหนุ่มทนอึดอัดอยู่จนถึงเวลาคํ่า จึงได้ลุกขึ้นเดินกลับบ้านไป เขาได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครต่อใคร
ฟังหลายคน และมีอยู่คนหนึ่งเป็นคนขี้อิจฉา  คิดจะทําอย่างเขาบ้าง เขาได้ทําตามชายหนุ่มคนแรกทุกอย่าง เริ่ม
ด้วยการเอาข่ายไปดักปลา แล้วได้เดินตามรอยเท้าไปจนถึงถ้ําผีกองกอยและได้เป็นผัวนางกองกอย มีหน้าท่ีเฝูา
สมบัติ ต่อมาได้ขนเงินทองหนีออกจากถ้ํา แต่ไม่นานนักผีกองกอยก็ไล่ตาม  และโดยท่ีเขาเป็นคนโลภขนเงินขน
ทองมาหลายถุงจึงทําให้หนักวิ่งไม่สะดวก เมื่อเห็นผีกองกอยวิ่งไล่กระช้ันชิดเข้ามาก็จําเป็นต้องโยนท้ิงเสียบ้าง 
เมื่อวิ่งไปถึงไร่ มันก็ทรุดตัวลงแล้วเอาศีรษะซุกเข้าไปในหลุม  แกล้งทําเป็นหมดความรู้สึกเช่นเดียวกับท่ีคนแรก
ได้เคยทํามาแล้ว ผีกองกอยเข้ามาถึงก็พูดเช่นเดียวกันกับท่ีเคยพูดกับชายคนแรก และเมื่อเห็นเขาไม่เคล่ือนไหว 
ผีกองกอยก็เอานิ้วจี้ท่ีชายคนนี้ ชายคนนี้เป็นคนบ้าจ้ีพอถูกจ้ีเข้าก็หัวเราะออกมา ผีกองกอยก็พลอ ยหัวเราะไป
ด้วย และได้ร้องออกมาว่า "กองกอย กองกอย" แล้วก็กินตับไตไส้พุงของชายโลภคนนี้จนหมด 
 

 
นิทานพื้นบ้าน เรื่อง ... ซิ่นสองต่อน  

ซ่ิน หมายถึง  เนื้อ        
ต่อน  หมายถึง ชิ้น 
รวมคือ เนื้อสองชิ้น เนื้อสองชิ้น ก็คือ เนื้อคู่ 

          ว่ากันว่า นานมาแล้ว เมื่อปี 2514 จําปา รักกันกับบุญหลาย มากๆ แก่พ่อแม่กีดกัน เพราะพ่อแม่เป็น
ศัตรูกันเมื่อ 20 ปีก่อน ท้ังสองถึงแอบคบกันลับๆ ตลอดมา จนวันหนึ่ง จําปี พี่ของจําปาซึ่งแอบรักบุญหลาย 
เห็นจําปากับบุญหลายคุยกัน  จึงไม่พอใจ จึงนําความไปบอกพ่อแม่ พ่อแม่แค้นใจมาก จึงจับจําปาบวชชี เวลา
ผ่านไปหลายเดือน จําปาก็แอบหนีจากการเป็นชี หนีไปอีกหมู่บ้านหนึ่งกับบุญหลาย เมื่อจําปีทราบว่า จําปาหนี
ไปกับบุญหลาย จําปีก็ไปบอกพ่อแม่ของบุญหลาย ฝุายแม่ของบุญหลายก็ตรอมใจตาย ส่วนพ่อบุญหลายไม่เช่ือ
เลยจับจําปีขังไว้ที่บ้านของตน แล้วไปบอกพ่อแม่ของจําปา ว่าให้หาบุญหลายมาคืนแล้วจะเอาจําปีคืนให้ ท้ังสอง
จึงแสร้งมาเล่าความจริงว่าไม่ได้เอาไป มาพร้อมกับข้าวห่อหนึ่งใส่ยาพิษมาให้พ่อบุญหลายกิน พ่อบุญหลายก็กิน
แล้วตายไป พ่อแม่จําปีก็พาจําปีกลับบ้าน แต่ยังไม่ถึง โจรก็มาปล้นกลางทางแล้วฆ่าท้ัง 3 ท้ิงเสีย ส่วนจําปากับ
บุญหลาย ครองรักกันไม่นานก็มีลูกแล้วแท้ง จําปาเลยเป็นบ้าบอสติไม่เต็ม วันหนึ่งเห็นมีดในครัว จึงถือมาฟันหัว
บุญหลายตาย 
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นิทานพื้นบ้าน เรื่อง ...นางสิบสอง 

นางสิบสอง หรือ พระรถเมรี เน้ือเรื่องมีว่า… 
          เศรษฐีผัว-เมียช่ือ นนท์และพราหมณี ไม่มีลูกไว้สืบสกุล จึงบนบานศาลกล่าว ขอลูกจากเทวดา เทวดาก็
ใจปลํ้าซะด้วยซิ ให้ลูกแก่ นางพราหมณี ถึง 12 คน คนสุดท้องช่ือ นางเภา เป็นหญิงล้วน พอหลายปีผ่านปี จาก
ความรวยก็กลายเป็นความจน ครอบครัวเศรษฐีก็ไม่มีอันจะกิน จึงเอาลูกสาวทั้ง 12 คน ไปปล่อยปุา  
          พอดีมียักษ์ใจดีช่ือ สราธตรา เอาไปเล้ียง พอนางท้ัง 12 โตขึ้น รู้ว่านางสราธตราเป็นยักษ์ ก็หนีออกจาก
เมืองยักษ์ไป และโชคดีท่ีเจอเนื้อคู่ท้ัง12 ได้ผัวคนเดียวกัน คือท้าวรถสิทธิ์ แห่งเมืองขีดขิน นางยักษ์รู้เข้าก็ตาม
ไปแปลงกายเป็นสาวสวย ขอเป็นเมียคนท่ี 13 ด้วยคน นางเปุามนต์ให้ท้าวรถสิทธิ์หลงใหลจนโงหัวไม่ข้ึน นาง 
ยักษ์ก็จับนางสิบสอง ไปขังไว้ในถ้ําหลังวัง แล้วควักตาออกมา โชคดีของนางเภาท่ีความมืดพลางตาทําให้เหลือ
ตาเดียว นางยักษ์ก็ส่งไปให้เมรีท่ีเมืองยักษ์ของตน นางท้ัง 12 มี ลูกก็ตายหมด ก็ยกเว้นนางเภาอีกนั่นแหละ ท่ี
ลูกไม่ตาย 
           หลายปีต่อมา ลูกของนางเภาก็เติบโตขึ้น มีช่ือว่ารถเสน นางยักษ์รู้ก็ทําทีเป็นปุวยจะให้รถเสนไปเอายา
ท่ีเมืองของตนให้ ท้าวรถสิทธิ์ก็เห็นด้วย รถเสนจึงไปเมืองนางยักษ์โดยถือสาส์นท่ีนางยักษ์ท่ีเขียนให้เมรี ว่าให้กิน
รถเสนทันทีท่ีไปถึง แต่ฤาษีไปแปลงเป็น ให้แต่งงานทันทีท่ีไปถึง 
          พอถึงเมืองยักษ์นางเมรีก็ได้แต่งงานทันที รถเสนได้มอมเหล้านางเมรีจนเมามายไร้สติ จึงแอบไปถํ้าหลัง
เมืองยักษ์ พบดวงตาของแม่แล ะปูาๆจึงห่อมา และของวิเศ ษอีกมากมาย จึงขี่ม้าเหาะออกจากเมืองยักษ์ทันที 
นางเมรีต่ืนขึ้นมาไม่เห็นผัวจึงออกตามหาจนไปขาดใจตายท่ีทะเลน้ํากรดท่ีรถเสนเนรมิตไว้ ก่อนตายนางอธิษฐาน
ว่า “ชาตินี้น้องตามพี่มา พี่ไม่เหลียวแลน้อง หากชาติหน้ามีจริง ขอให้พี่ตามหาน้องบ้าง” 
          รถเสนนําดวงตาไปใส่คืนให้แม่และปูาๆดังเดิม แล้วใช้ของวิเศษฆ่านางยักษ์สารธตราตาย มนต์ท่ีเปุาให้
ท้าวรถสิทธิ์ลุ่มหลงก็หายไป แล้วนางสิบสองก็บอกให้รถเสนไปดูใจเมรี แต่สายไปเสียแล้ว รถเสนจึงขาดใจตาย
ตาม เหล่านางสิบสองก็ตรอมใจตายปีละคนสองคน 
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          9.1 การแสดงนิทานพื้นบ้านอสีานเหนือ 

          ถ่ายทอด โดย..เยาวชน นักเรียนโรงเรียนบ้านหมากแข้ง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธาน ี
 

 

หอนางอุสา 

 

นิทานพื้นบ้าน เรื่อง .... ตา่นานรักอุสา-บารส 

นานมาแล้วมีเมืองหนึ่งช่ือว่าเมืองพาน  มีพระยาพานปกครอง
ดูแลมีพระราชบุตรนามว่าท้าวพานนา และพระราชธิดานามว่า
นางสมัญญา  วันหนึ่งพระยาพานได้เสด็จประพาสปุาได้พบกับ
นางอุสาซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงหน้าตาน่าเอ็นดู จึงทรงขอนางอุสากับ
พระฤาษีมาเล้ียงเป็นลูกท้าวพานนาและนางสมัญญา ก็รักนาง
อุสาดุจเดียวลูกใน ไส้ เมื่อนางอุสาเติ บโตเป็นสาวรุ่นมีความ
งดงามจนเป็นท่ีเลืองลือไปท่ัวทุกแคว้น  

 

กล่าวฝุาย พระยาไกลาสครองเมืองภูเงิน ทราบข่าวความงดงามของนางอุสาจึงใคร่อยากได้นางมาเป็นมเหสีจึง
นําทองคําและเงินมาถวายพระยาพานเพื่อขอนางอุสาไปเป็นมเหสีแต่นางอุสาปฏิเสธพระยาไกรลาสจึงกลับเมือง
ภูเงินไปอย่างผิดหวัง 
           กล่าวถึงท้าวบารสพระราชบุตรของพระยากิตติกรนารายณ์ส่ีมือ  เจ้าเมืองปะโค  ทรงโปรดปรานการ
เสด็จประพาสปุา วันนั้นได้เสด็จออกประพาสปุาจนมาถึงไทรใหญ่จึงได้หยุดพักผ่อนและส่ังให้เสนาอํามาตย์ต้ัง
เครื่องเซ่นสังเวยเทวดาอารักษ์ท้ังหลายอย่างอุดมสมบูรณ์ เมื่อเทวดาอารักษ์ท้ังหลายได้รับเครื่องเซ่นไหว้แล้วก็
พากันคิดตอบแทนน้ําใจของท้าวบารส คืนวันนั้นขณะท่ีทุกคนรวมท้ังท้าวบารสกําลังหลับพักผ่อนกันในปุา
เทวดาได้อุ้มเอาท้าวบารสไปไว้ในหอของอุสา เมื่อท้ังสองได้พบกันก็มีความพอใจกัน อยู่ด้วยกันเป็นเวลา 7 คืน
ตกดึกของคืนวันท่ี 8 ขณะท่ีนางอุสาและท้าวบารสกําลังหลับสนิทอยู่นั้นเทวดาก็ได้มาอุ้มท้าวบารสกลับไปท่ีต้น
ไทรใหญ่เหมือนเดิมและได้พาขบวน เสนาอํามาตย์กลับเมืองปะโค 
          กล่าวถึงนางอุสาเมื่อต่ืนขึ้นไม่พบท้าวบารส ก็ได้สอบถามกับเหล่านางสนมท้ังหลายแต่ไม่มีใครทราบนาง
สมัญญาเห็นผิดสังเกตจึงถามความเป็นไปจากนางอุสานางอุสาจึงได้เล่าความจริงท้ังหมดให้ฟัง  แต่นางก็ไม่รู้ว่า
ชายท่ีมาอยู่กับนางนั้นเป็นใคร อยู่ท่ีไหน นางสมัญญารู้สึกเอ็นดู และสงสารนางอุสายิ่งนัก จึงอาสาวาดรูป
กษัตริย์เมืองต่างๆ เอามาให้นางอุสาดูจนกระท่ังวาดมาถึงรูปของท้าวบารสพระราชบุตร แห่งเมืองปะโคนางอุสา
เห็นแล้วดีใจมาก แล้วนางอุสา รีบเขียนสาสน์ไปถึงท้าวบารสทันทีท้าวบารสเมื่อได้รับสาสน์ของนางอุสาและรู้ว่า
นางเป็นใคร อยู่ท่ีไหนรีบควบม้ามาหาทันทีเช่นกัน 
 
           เมื่อท้ังสองได้พบกันอีกครั้งมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งท้าวบารส อยู่ท่ีหอนางอุสาร่วมหนึ่งเดือน  ความ
ทราบถึงพระยาพาน พระยาพานทรงพิโรธอย่างเป็นไฟทีเดียวรีบบ่ึงไปจับตัวท้าวบารสโดยไม่ฟังคําทัดทานใดๆ 
ท้ังส้ินแม้ท้าวบารสจะอ้อนวอนด้วยเหตุผลใดๆไม่รับฟังและส่ังให้ท้าวบารสไปขังไว้ ร้อนถึงพระฤาษีเมื่อรู้ด้วย 
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ญาณว่าท้าวบารสถูกคุมขังไว้จึงได้เดินทางจากปุาเข้าวังขอให้พระยาพานปล่อยท้าวบารสเสียแต่ไม่สําเร็จจึงได้
เดินทางไปบอก พระยากิติกรนารายณ์ส่ีมือ เจ้าเมืองปะโคพระราชบิดาของท้าวบารสพระยากิติกรนารายณ์ส่ี 
มือ มีสาสน์ไปถึงพระยาพานให้ปล่อยท้าวบารสกลับคืนเมืองปะโคเสียมิฉะนั้นจะต้องทําศึกกัน พระยาพานไม่
ยอมปล่อยท้าวบารสและยินดีท่ีจะทําศึกกับเมืองปะโค  การทําศึกระหว่างเมืองพานกับเมืองปะโคนั้นเป็นไป 
อย่างเข้มข้นเพราะเจ้าเมืองท้ังสองต่างมีอิทธิฤทธิ์ด้วยกันท้ังคู่ แต่แล้วพระยาพานเป็นฝุายเพล่ียงพลํ้าถูกฆ่า 
ตายในสนามศึกครั้งนั้นนางอุสาได้ติดตามไปอยู่กับท้าวบารสท่ีเมืองปะโค  แต่ต้องตรอมใจตลอดเวลาเพราะถูก
นางสนมของท้าวบารสพูดและทําพฤติกรรมเสียดสีกระแทกแดกดัน ต่างๆ นาๆท้าวบารสไม่เอาใจใส่นางด่ังท่ี
เคยอยู่กันท่ีหอนางอุสาได้รับความซอกชํ้าใจมาก ในท่ีสุดจึงตัดสินใจหนีกลับคืนเมืองพานเมื่อกลับถึงเมืองพาน 
นางอุสามีแต่ความคิดถึงท้าวบารสจนกินไม่ได้นอนไม่หลับจนล้มปุวยลง ท้าวพานนาและนางสมัญญาดูแลเอาใจ
ใส่นางอุษาเป็นอย่างดีและรีบส่งข่าวไปบอกท้าวบารส 
           เมื่อท้าวบารสทราบข่าวว่านางอุษาหนีกลับมาอยู่ท่ีเมืองพานและกําลังปุวยหนักจึงรีบควบม้ามาหา
ทันที แต่มาช้าไปเพราะนางอุษามีร่างกายซูบผอมลงไม่มีกําลังใจในการต่อสู้อีกท้ังหัวใจบอบซ้ําในท่ีสุดนางอุษาก็
ซ้ําใจตาย ท้าวพานนาและนางสมัญญา รู้สึกสะเทือนใจในการตายของนางอุษาจนสุดควบคุมจิตใจของตนเองได้ 
จึงขาดใจตามนางอุสาไปด้วย เมื่อท้าวบารสมาถึงเมืองพานสามพี่น้องตายอยู่ด้วยกันรู้สึกสํานึกผิดท่ีมีต่อนางอุสา 
พระยาพาน ท้าวพานนา นางสมัญญา และชาวเมืองพานทุกคนท่ีตนทําให้ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ 
ขาดใจตายตามไปด้วยกันด้วยความรักท่ีทุกคนมีต่อกัน อย่างบริสุทธิ์จึงเป็นบุญให้ดวงวิญญาณไปเสวยสุขอยู่บน
สวรรค ์

9.2 การแสดงนิทานพื้นบ้านอสีานใต้  

          ถ่ายทอด โดย..เยาวชน นักเรยีนโรงเรยีนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรนีครินทร์ หนองบัวลา่ภู 2551   

                       อา่เภอเมือง จังหวัดหนองบัวลา่ภ ู

 
 

นิทานพื้นบ้าน เรื่อง...ทุ่งกุลาร้องไห้ 

นิทานเรื่องนี้เป็นนิทานพื้นบ้าน 

ของจังหวัดสุรินทร์ 

  

           กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว แถบทุ่งกุลาร้องไห้เคยเป็นทะเลสาบมาก่อนในสมัยนั้น  มีเมืองสําคัญเมืองหนึ่ง
ช่ือ “จําปานาคบุรี” เจ้าเมืองจําปานาคบุรีมีพระธิดาช่ือ “นางแสนสี” และมีพระนัดดาช่ือ “นางคําแบง” พระ
นางท้ังสองมีรูปร่างหน้าตาสวยงามเป็นท่ีเล่ืองลือ 
           มีเมืองอีกเมืองหนึ่งช่ือ “บูรพานคร” เจ้าเมืองมีพระโอรสช่ือ “ท้าวฮาดคําโปง” และพระนัดดาช่ือ 
“ท้าวอุทร” 
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วันหน่ึงเจ้าเมืองทรงส่งพระโอรสและพระนัดดาไปเรียนวิชาด้วยกันท่ีสํานักอาจารย์แห่งหน่ึง เมื่อท้ังสองจวน

จะสําเร็จวิชาอาจารย์ได้บอกให้ศิษย์ไปต่อสู้กับพญานาคซึ่งเป็นผู้ดูแลรักษาเมือง “จําปานาคบุรี” เพื่อทดลองว่าถ้าหาก
สามารถต่อสู้กับพญานาคท้ังฝูงได้ชัยชนะ ก็แสดงว่าเรียนสําเร็จวิชาแล้ว เมื่อศิษย์ท้ังสองลาอาจารย์ไปยังเมืองจําปานาค
บุรี ท้ังสองก็ไม่ได้ทดลองวิชาแต่อย่างใดเพราะทราบข่าวว่า เจ้าเมืองมีพระธิดาและพระนัดดา มีโฉมงามเป็นท่ีเลื่องลือ 
ทําให้อยากได้พระนางมาเป็นคู่ครองจึงพยายามหาโอกาสพบพระนางให้จงได้ ในท่ีสุด พระองค์ก็ทราบจากชาวบ้านว่า
ท้ังสองมักออกมาเล่นนํ้าทะเลทุกๆวัน จึงทรงวางอุบายดักพบพระนาง 
          วันหน่ึงพระนางท้ังสองก็พายเรือลงไปเล่นนํ้าทะเล ท้าวท้ังสองเห็นเป็นโอกาสเหมาะจึงเสกผ้าเช็ดหน้าให้เป็น
หงส์ทอง แล้วหงส์ทองก็ลอยตามเรือของพระนางท้ังสองไป ท้าวท้ังสองก็แล่นเรือสําเภาไปสกัดไว้ได้ และอ้อนวอนให้
พระนางท้ังสองมาลงเรือของตน พระนางท้ังสองทนการอ้อนวอนไม่ได้ จึงยอมท้ิงเรือแล้วพา “จําแอ่น” ผู้ดูแลเรือมาลง
เรือสําเภาของท้าวท้ังสอง  
          เมื่อข่าวน้ีทราบถึงเจ้าเมืองจําปานาคบุรีเข้าก็ได้ขอความช่วยเหลือจากพญานาคท่ีอยู่ในถ่ินน้ัน  ให้มาช่วยกันดัน
พื้นบาดาลข้ึนมาตามท่ีเจ้าเมืองขอร้อง ไม่นานนักทะเลก็แห้งขอด กลายเป็นทุ่งท่ีเว้ิงวาง กว้างใหญ่ สุดลูกหูลูกตา เรือ
ของท้าวท้ังสองจึงแล่นต่อไปไม่ได้ 
          ท้าวท้ังสองนําจําแอ่นไปซ่อนไว้ในปุาแห่งหน่ึง ต่อมาเรียกว่า “ดงจําแอ่น” ส่วนพระนางแสนสีนําไปซ่อนไว้ใน
ดง “แสนดี” หรือบ้าน “แสนสี” ในปัจจุบันและนําพระนางคําแบง ไปซ่อนไว้ในปุาแห่งหน่ึง ต่อมาได้ช่ือว่าดง “ปุา
หลาน” (อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม) 
           ท้าวฮาดคําโปงและท้าวอุทร ต่างก็หลงรักพระนางแสนสี ความหึงหวงเกิดข้ึน จนทําให้ท้าวท้ังสองต่อสู้กัน
อย่างดุเดือด ท้าวอุทรได้รับชัยชนะส่วนท้าวฮาดคําโปงแพ้ และเสียชีวิตกลายเป็นผีเฝูาทุ่งท่ีน่ากลัวมาก ชาวบ้านแถวทุ่ง
กุลาร้องไห้เรียกว่า”ผีโปุง” หรือ “ผีทุ่งศรีภูมิ” 
          เจ้าเมืองจําปานาคบุรีทรงทราบเร่ืองราวต่างๆ จนหมดสิ้นจึงเสด็จไปตามธิดาและท้าวอุทรกลับมายังเมือง ทรง
มอบหมายให้ท้าวอุทรไปสร้างเมือง “ท้าวสาร” (ปัจจุบันคือ อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด)  
เมื่อสร้างเมืองเสร็จ ท้าวจําปานาคบุรีก็ยกธิดาให้เป็นมเหสีของท้าวอุทร 
           อยู่มาวันหน่ึงมีพ่อค้าชาว “กุลา” นําสินค้าจากอุบลราชธานี ศรีสะเกษ มาขายท่ีสุรินทร์ เมื่อขาย 
สินค้าหมดแล้วจึงเดินทางมาซื้อครั่งท่ีอําเภอท่าตูม พ่อค้าชาวกุลาได้หาบครั่งข้ามแม่นํ้ามูลเดินทางผ่านทุ่งอันกว้างใหญ่ 
ขณะหาบครั่งเดินอยู่กลางท่ังน้ัน พ่อค้ามองเห็นเมืองปุาหลาน ซึ่งอยู่ไกลลิบๆ แต่มองฝุาเปลวแดดออกไปเห็นเสมือนว่า
อยู่ใกล้ๆ จึงพากันเดินทางต่อไป โดยหาคิดไม่ว่า “ใกล้ตาแต่ไกลตีน” ประกอบกับเป็นช่วงฤดูแล้ง หานํ้าท่ีจะด่ืมและล้าง
หน้าก็ไม่มี พ่อค้าเหล่าน้ันเหน็ดเหน่ือยอ่อนระโหยโรยแรง ท้ังหิวข้าวและกระหายนํ้ามาก สุดท่ีจะทนได้ถึงกับร้องไห้
ออกมาอย่างน่าเวทนาและเทครั่งท้ิง ณ ท่ีน่ัน (ปัจจุบันคือ บ้าน “ดงครั่ง” อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด) 
          หลังจากน้ันชาวกุลาก็หาบตะกร้าเปล่าเดินทางต่อไป จนพ้นทุ่งอันกว้างใหญ่ เดินต่อไปอีกสักระยะหน่ึง ก็พบ
หมู่บ้านจึงชวนกันเข้าไปในหมู่บ้าน ชาวบ้านเห็นพวกกุลาเข้ามาต่างก็เข้าใจว่ามีสินค้ามาขายให้พวกตนจึงพากันมามุงดู 
เพื่อขอซื้อสินค้า แต่พ่อค้าไม่มีสินค้าจะขายให้ พ่อค้าเหล่าน้ันต่างหวนคิดถึงครั่งจํานวนมากที่ท้ิงไป ท้ังเสียดายและ
เสียใจยิ่งท่ีสุดท่ีจะกลั้นนํ้าตาไว้ได้ถึงกับร้องไห้ออกมา ต่อมาชาวบ้านจึงเรียกทุ่งอันกว้างใหญ่ไพศาลน้ันว่า “ทุ่งกุลา
ร้องไห้” 
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10. การแสดงดนตรทีี่เป็นเอกลักษณ์ของอสีาน (โปงลาง) 
        ถ่ายทอด โดย..เยาวชน นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห ์อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธาน ี
 

 
 
 

 

หมากกลิ้งกล่อมหรือโปงลาง 

ยังมีเครื่องดนตรีอีกประเภทหน่ึงซึ่งมีลักษณะ
วิธีการบรรเลงคล้ายกับระนาดเอก คือนําท่อนไม้หรือ
กระบอกไม้มาร้อยติดกันเป็นผืนและใช้ไม้ตีเป็น
ทํานองเพลง แขวนตีกับเสาบ้าง ขึงบนรางบ้าง หรือ
บางทีก็ผูกติดกับตัวผู้บรรเลง  เครื่องดนตรีชนิดน้ีพบ
ท่ัวไปในหลายประเทศ สําหรับในประเทศไทย พบใน
แถบภาคอิสานและเรียกเครื่อง 

ดนตรีน้ีหลายช่ือด้วยกันเช่นเรียกว่า หมากกลิ้งกล่อม, หมากขอลอ หรือหมากโปงลาง  เป็นเครื่องดนตรีโบราณมีช่ือ
เรียกหลายอย่างเช่น ระนาดยักษ์, ระนาดอิสาน, หมากขอลอ, หมากโปงลาง ท่ีได้ช่ือว่า หมากขอลอ เพราะเวลา
เคาะแต่ละลูกมีเสียงดังกังวานคล้าย ขอลอ (หมายถึง เกราะ ในภาษาอิสาน) ส่วนคําว่า โปงลาง น้ันเดิมเป็นคําท่ีใช้
เรียก กระดึงสัมริด ท่ีใช้แขวนคอวัวในสมัย โบราณ  ท่ีเรียกกระดึงน้ีว่าโปงลางคงเรียกตามเสียงท่ีได้ยิน  ต่อมามีผู้นํา
ช่ือน้ีไปต้ังเป็นช่ือ  ลายแคน  (การบรรเลงแคน)  ท่ีเปุาเลียนเสียงโปงลางท่ีผูกคอวัวเรียกว่า  ลายโปงลาง  และท่ี
เรียกว่าหมากกลิ้งกล่อมก็เพราะเป็นเครื่องดนตรีท่ีมีเสียงไพเราะสามารถกล่อมให้ผู้ฟังมีความเคลิบเคลิ้มเพลิดเพลิน
ได้  

            หมากกลิ้งกล่อม นิยมทําจาก ไม้มะหาด หรือ ไม้หมากเหลื้อม เพราะเป็นไม้ท่ีมี ความอยู่ตัวมากกว่าไม้อื่นๆ  
วิธีการทําเอาไม้มาถากเหลาให้ได้ขนาดลดหลั่นกันตามเสียง ท่ีต้องการในระบบ 5 เสียง หมากกลิ้งกล่อม 1 ชุดจะมี
จํานวนประมาณ 12 ลูกใช้เชือกร้อยรวมกันเป็นผืน  เวลาตีต้องนําปลายเชือกด้านหน่ึงไปผูกแขวนไว้กับเสาในลักษณะ
ห้อยลงมา  ส่วนปลายเชือกด้านล่างจะผูกไว้กับขาหรือเอวของผู้ตี  วิธีตีแบบน้ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับเครื่องดนตรีของ
เวียตนาม ท่ีเรียกว่า ตาตัง (น่าสังเกตว่าช่ือของเครื่องดนตรีชนิดน้ีน่าจะต้ังโดยการเลียนเสียงท่ีเกิดข้ึนเช่นเดียวกับคําว่า  
โปงลาง) ปัจจุบันการบรรเลงโปงลาง นิยมทําเสาและท่ีผูกผืนเป็นแบบชุดสําเร็จรูป  

           วิธีการเทียบเสียง หมากกลิ้งกล่อม ทําโดยการเหลาไม้ให้ได้ขนาดและเสียงตาม ต้องการ  ยิ่งเหลาให้ไม้เล็กลง
เท่าใดเสียงก็จะยิ่งสูงข้ึนซึ่งแตกต่างจากระนาดในปัจจุบัน  ท่ีมีเจ็ดเสียงและมีการปรับแต่งเทียบเสียงด้วยการใช้  ตะกั่ว
ผสมข้ีผึ้ง ถ่วงใต้ผืนระนาด เพื่อให้ได้ระดับเสียงและคุณภาพเสียงท่ีต้องการ การบรรเลงหมากกลิ้งกล่อมหรือโปง  ลาง
นิยมใช้ผู้บรรเลงสองคนต่อเครื่องดนตรีหน่ึงช้ิน แต่ละคนใช้ไม้ตี 2 อัน คนหน่ึงตี  เสียงเสพ  โดยตี 2 เสียงของเสียง  ติด
สูตรลายแคน  ส่วนอีกคนหน่ึงตีเป็นทํานองเพลง  การเรียกช่ือเพลงท่ีบรรเลงด้วยโปงลางมักจะเรียกตามลักษณะและ
ลีลาของเพลงโดยการ สังเกตจากสภาพของธรรมชาติท่ีอยู่รอบๆตัวเช่นเพลง "ลายนกไซบินข้ามทุ่ง" หรือเพลง "ลายกา
เต้นก้อน" เป็นต้น  
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             โปงลางนั้นนอกจากจะใช้บรรเลงตามลําพังแล้ว 
ยังนิยมใช้บรรเลงเป็นวงร่วมกับ เครื่องดนตรีอื่นๆ เช่น 
พิณ แคน กลอง  เพื่อการฟังและใช้บรรเลงประกอบการ
ฟูอนพื้นบ้านอีสานได้เป็นอย่างดี ต่อมาภายหลัง  อาจารย์
เปลื้อง ฉายรัศมี  ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติ และเป็นอาจารย์
พิเศษของวิทยาลัย นาฏศิลป์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประยุกต์
วงโปงลางขึ้นใหม่   โดยนํากระดึงผูกคอวัวที่เป็นโลหะ 

 

 
มาแขวนเรียงแทนลูกโปงลางเดิมท่ีทําด้วยไม้ ทําให้เกิดมิติของเสียงท่ีแตกต่างจากการบรรเลงโปงลางแบบเดิม 
นับเป็นต้นแบบของ  การพัฒนาโปงลางในระยะต่อมา เช่นการทําลูกโปงลางด้วยแผ่นทองเหลืองขนาดต่างๆ  
รวมถึงการนําเอาไม้ไผ่มาเหลาให้มีขนาดลดหล่ันกัน ทําให้ได้เสียงท่ีทุ้มและนุ่มนวลขึ้น 
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ภาคผนวก ง :  
ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน 
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โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคอีสาน 
เยาวชนร่วมโครงการ 188 คน ครู 20 คน รวม 208 คน  

จากจังหวัดสกลนคร หนองคาย และอุดรธานี  
ณ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ค่ายเสนีย์รณยุทธ 

วันที่ 25 สิงหาคม 2555 
 

 

 

 

 

 

 

 

นางพรรษชล แข็งขัน กล่าวต้อนรับและผู้แทนค่ายเสนีย์รณยุทธ อุดรธานี ให้เกียรติแนะน าสถานที ่
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นางพรรษชล แข็งขัน ผู้บริหารโครงการกล่าวรายงาน โดยมี นายเผด็จ โยธะพล 

ศิลปินพ้ืนบ้านอีสานแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (วรรณกรรมพ้ืนบ้าน) 
รางวัลเชิดชูเกียรตินาคราชทองค า ประจ าปี พ.ศ. 2551 

ประธานเปิดโครงการ พร้อมให้โอวาทแก่เยาวชนคนรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 
 

 

 

 

 

 

 

มอบหนังสือ “แรกริเริ่มมี มสธ.” แด่ผู้สื่อข่าวเคเบิลท้องถิ่น จังหวัดอุดรธานี 
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วัฒนธรรม วถีชีวีิตความเป็นอยู ่

ของชาวอสีานเหนือและอสีานใต้ 

บอกเล่าโดย..นายเผด็จ โยธะพล  
และคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อารยธรรม 5000 ป ี
(เขียนลายไหบ้านเชียง) 

บอกเล่าโดย นายชาตรี ตะโจประรัง 
ภูมิปัญญาชาวบ้านเชียง และคณะ 
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เยาวชน ครู ร่วมเรียนรู้การเขียนลายไหบ้านเชียง 
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ภูมิปัญญาชาวบ้านเชียง 
ประเมินผลงานผู้เข้าอบรมในการเขียนลายบ้านเชียง 

พร้อมมอบรางวัล 
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พิธีบายศรีสู่ขวัญ 
พร้อมร าเชิญขวัญ 

ถ่ายทอดโดย..เยาวชน 
จาก โรงเรียนบ้านค ากลิ้ง จังหวัดอุดรธานี 
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การแสดงต านานนิทานพื้นบ้านอีสานใต้  

เรื่อง ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่                                  
ถ่ายทอดโดย...เยาวชนจากโรงเรียนบ้านหมากแข้ง และโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา  

จังหวัดอุดรธาน ี
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เยาวชนสรุปและให้ข้อคิดจากการแสดงต านานนิทานพื้นบ้านอีสานใต้  

เรื่อง ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่                                  
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พิธกีรรมการขอฝน (แห่นางแมว) 

ถ่ายทอด โดย..เยาวชน นักเรียนโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร จังหวัดอุดรธาน ี

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

- 97 - 

 

การแสดงการต่อสู้และป้องกันตัวจากศัตรูของคนอีสาน (มวยโบราณอีสาน) 
การแสดงดนตรีพื้นเมืองอีสาน และการฟ้อนภูไท 3 เผ่า 

ถ่ายทอด โดย..เยาวชน นักเรียนโรงเรียนหนองหลวงศึกษา จังหวัดสกลนคร 
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การแสดงวิถีการท ามากินแบบอีสาน  

แหย่ไข่มดแดง และเซิ้งสวิง 
ถ่ายทอด โดย..เยาวชน นักเรียนโรงเรียนน้ าสวยวิทยา จังหวัดหนองคาย 
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ภาคผนวก จ  

แบบประเมินผล 
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน 
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แบบประเมินผล โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินอีสาน 
วันที่ 25 สิงหาคม 2555 

ณ ค่ายเสนีย์รณยุทธ จังหวัดอุดรธานี 

 
โปรดกาเครื่องหมาย     ลงใน  หน้าข้อความท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  
ตอนท่ี 1  สถานภาพทั่วไป 
     1.  เพศ    ชาย              หญิง 
     2.  อายุ    ตํ่ากว่า 20 ปี   21-30 ปี   31-40 ปี   41-50 ปี   มากกว่า 50 ปี  
     3.  สถานะภาพของท่าน           บุคลากร มสธ.      นักศึกษา มสธ.    ประชาชนท่ัวไป 
     4.  ท่านได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรมจากท่ีใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
      เว็ปไซต์ มสธ.อุดรธานี จดหมายเชิญจาก มสธ.อุดรธานี รายการวิทยุฯ มสธ.อุดรธานี   
      อื่นๆระบ.ุ................................................................................................................................................ 
ตอนท่ี 2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานท่ีจัดงานและรูปแบบการจัดกิจกรรม  

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ท่ีสุด 

1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน      
1.1 บอกเล่าวัฒนธรรมวีถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอีสานแต่โบราณ      
1.2 การถ่ายทอดการโต้ตอบภาษิตคําคมอีสาน (ผญา)      
1.3 อารยธรรม 5000 ปี ปั้นหม้อเขียนลายไหบ้านเชียง      
1.4 การถ่ายทอดพิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญ      
1.5 การถ่ายทอดศิลปะแสดงการละเล่นพื้นบ้านภาคอีสาน      
1.6 การถ่ายทอดการแสดงดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน      
2. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม      
3. ความเหมาะสมของสถานท่ีในการจัดกิจกรรม      
4. การต้อนรับและบริการจากเจ้าหน้าท่ีผู้จัดงาน       
5. รูปแบบและความเหมาะสมโดยภาพรวม      
6. ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดกิจกรรม      
7.การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์      
8. ควรมีจัดกิจกรรมลักษณะนี้อีก      
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ   
1.......................................................................................................................................................................... 
2.......................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ฉ : 
รายชื่อ/ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 

ของผู้เข้ารับบริการวิชาการ 
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน 
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