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บทคัดย่อ

	 การศกึษานีมุ้ง่คน้หา อตัลกัษณเ์ฉพาะถิน่	และ ลกัษณะรว่ม	ตลอดจนคตคิวามเชือ่	โดยเนน้ศกึษาเฉพาะสว่นประณตีศลิป์

ของศาสนาคาร	ประเภท สิม วิห�ร หอแจก หอไตร	มีขอบเขตพื้นที่10	จังหวัดในภาคอีสานเน้นที่ติดริมนำ้าโขงและ	8	แขวงของ	

สปป.ลาวตอนกลาง-ตอนลา่ง	ใชว้ธิกีารวจิยัเชงิคณุภาพ	เนน้การสำารวจภาคสนาม	ผลก�รศกึษ� 	พบวา่สามารถจำาแนกรปูแบบ

ออกเป็น	1)สกุลช่างพื้นบ้าน	2)สกุลช่างพื้นเมือง	3)สกุลช่างญวน	โดยสรุป	อีสานและลาวมีฉันทลักษณ์ในเชิงช่างไม่แตกต่างกัน	

ยกเว้นในส่วนรายละเอียด	โดยอีสานจะมีรูปแบบพื้นบ้านเป็นกระแสหลัก	ขณะที่	สปป.ลาว	แถบเวียงจันทน์	เป็นสกุลช่างหลวง

ล้านช้าง	 โดยที่ลาวตอนล่างเป็นสกุลช่างพื้นบ้าน-พื้นเมือง	 ส่วนด้านคติความเชื่อพบว่าใช้กรอบแนวคิด	น�ค�คติ	 	 ที่แฝงอยู่

ในทุกมิติการสร้างสรรค์เหมือนกัน	 	ด้านรูปแบบมีการผสมผสานทั้งวัฒนธรรมหลวงและวัฒนธรรมชาวบ้านที่เชี่ยวชาญงานไม้	 	

ทัง้สายสกลุลุม่นำา้เจา้พระยาและลุม่นำา้โขง	รวมถงึสกลุชา่งญวนทีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นงานปนูดว้ยรปูแบบศลิปะจนีและฝรัง่เศส		

ทัง้หมดมตีวัแปรคอืการเคลือ่นไหวของศลิปวทิยาการและการเมอืงตลอดจนการคา้ขายแลกเปลีย่นทัง้หมดสง่อทิธพิลตอ่	รปูแบบ

งานช่าง	และรสนิยมทางศิลปะทั้งไทยอีสานและสปป.ลาว
								

ABSTRACT

	 This	study	aimed	to	discover	the	local	identity, mutual characteristics,	as	well	as	belief,	focusing	specifically	

on	 the	elaboration art of certain kinds of religious constructions, namely, central sanctuary, vihara	 (monastery),	

charity pavilion,	and scripture hall, of	1o	provinces	of	the	Isaan	region	adjacent	to	the	Khong	River	and	8	provinces 

of central and southern Lao PDR.		The research	methodology	employed	was	a	qualitative	one	with	emphasis	on	field	

survey.		The	result	can	be	categorized	into	to	3	types:	1. school of local craftsmen, 2. school of native craftsmen 

and 3. school of Vietnamese craftsmen.	In	conclusion,	the	artistic	conventions	of	Isaan	and	Laos	are	not different	

except	the details.	 	The	style	of	 Isaan	craftsmanship	is	chiefly	 local,	while	that	of	 the	Vientiane	area	of	Lao	PDR	

belongs	to	the	school	of	Lan	Xang	royal	craftsmen	and	that	of	southern	Laos	belongs	to	the	schools	of	local	and	native		

craftsmen.		On	belief,	the	Naga concept,	which	is	inherent	in	every	dimension	of	creativity,	is	commonly	employed.		

On	form,	there	 is	a	combination	of	 the	royal	culture	and	that	of	 the	commoners	skilled	in	woodwork,	both	of	 the	

schools	of	the	Chao	Phraya	River	basin	and	of	the	Mekong	River	basin,	as	well	as	the	Vietnamese	school	skilled	

in	plaster	work	as	apparent	in	the	styles	of	Chinese	and	French	arts.		The	variables	among	all	the	artwork	are	the	

movements	of	arts	and	sciences,	politics	and	commerce.		All	these	had	influence	on	the	artwork	and	artistic	taste	

of	both	Thai	Isaan	and	Lao	PDR.

คำ�สำ�คัญ: ส่วนตกแต่ง,		ศาสนาคารพื้นถิ่น,	วัฒนธรรมไทยอีสาน-ลาว

Keywords: Decoration,	Local	religious	constructions,	Thai	Isaan-Lao	culture		
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1. บทนำ�

	 ในบรรดาประเทศเพื่อนบ้านด้วยกันแล้ว	 ลาว-ไทย	

เปน็ประเทศบา้นพีเ่มอืงนอ้งทีม่คีวามสนทิสนมกลมกลนืกนัมาก

ที่สุด	เพราะมีเชื้อชาติ	ศาสนา	ภาษา	ศิลปะและขนบธรรมเนียม

ประเพณลีะมา้ยคลา้ยคลงึกนั	ฉะนัน้การไดศ้กึษาศลิปกรรมลาว

จงึเทา่กบัไดศ้กึษาศลิปะของชาวไทยภาคอสีานไปพรอ้มกนัดว้ย	

(สงวน	รอดบุญ,	2545	:	5)	โดยชาวลาวนั้นเมื่อพิจารณาในด้าน

ภาษาและวัฒนธรรมแล้วนับได้ว่าเป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งและ

เป็นกลุ่มสำาคัญที่มีพัฒนาการทางสังคมไม่น้อยไปกว่าชาวไทย

ในประเทศไทยเลย	ทั้งนี้ก็เพราะมีหลักฐานทางด้านเอกสารและ

โบราณคดีที่แสดงให้เห็นว่าชนกลุ่มนี้มีการรวมตัวกันก่อตั้งบ้าน

เมืองขึ้นและมีการสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้	(ศรีศักร	วัลลิโภดม,	

2546	:	265)	อกีทัง้ในดา้นงานชา่งทีเ่กีย่วเนือ่งในพระพทุธศาสนา

ลว้นแลว้แตแ่สดงใหเ้หน็ถงึสายสมัพนัธด์า้นฝมีอืทีม่ลีกัษณะรว่ม

ที่เกิดจากพลังศรัทธาโดยแท้ดั่งที่ ชอง บวสเซอลีเย	่ ได้แสดง

ทัศนะที่มีต่องาน ประณีตศิลป์แห่งศิลปะลาว	 ว่า…ลวดลาย

เครื่องตกแต่งทางสถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมลาว…ทวย และ

ประตู…ลวดลายเครื่องตกแต่งเหล่านี้มีความมั่งคั่งและยุ่ง

ยากและมักจะมีมากจนเกินไป มักใช้ลวดลายที่ได้ต้นแบบมา

จากพืชและรูปคนตามเทพนิยายซึ่งยืมมาจากไตรภูมิทาง

พทุธศาสนาหรอืจากมหากาพยใ์นศาสนาพราหมณ ์นอกจากนัน้

ก็มีบุคคลทางประวัติศาสตร์ซึ่งประดิษฐ์ขึ้นตามความนึกคิด…

แสดงถึงความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งของช่างแกะสลักไม้ของ

ลาว (ม.จ	สภุทัรดศิ	ดศิกลุ,	2543	:	354)หรอือยา่งในบรบิทอสีาน

ที ่น.ณ ปากนํา้ ไดแ้สดงทศันะไวว้า่…  คนัทวยอสีานจำาหลกัไม้

หลายชิน้ เมือ่ไดเ้หน็เขา้ตอ้งตะลงึในความงามอนันา่อศัจรรยข์อง

ฝีมือจำาหลักไม้กับลวดลายอีสานที่งามยอดเยี่ยมอย่างชนิดหนึ่ง

ไม่มีเสมอสอง… โดยที่มิได้มีอิทธิพลของศิลปะภาคกลางเข้าไป 

สมพงษด์ว้ยเลยแมแ้ตน่อ้ย… นา่จะทะนถุนอมและเกบ็งำารกัษาไว ้

เปน็ศกัดิศ์รขีองบา้นเมอืงสบืไป (น.ณ	ปากนำา้,	2538	:149) แตใ่น

ภาวะปจัจบุนัศลิปะแบบพืน้ถิน่ไทยลาวโดยเฉพาะภาคอสีานรวม

ถึงใน	สปป.ลาว	ได้ถูกอิทธิพลจากศิลปวัฒนธรรมศูนย์กลางแผ่

ขยายขึ้นมาครอบงำา	 โดยอิงมาตรฐานจากวัฒนธรรมศูนย์กลาง	

โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานทำาให้เกิดลัทธิเอาอย่าง	 เนื่องจาก

ความละอายภมูปิญัญาดัง้เดมิและเกดิปมดอ้ยในทางวฒันธรรม	

(วิโรฒ	ศรีสุโร,	2536	:	425)	ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสาเหตุสำาคัญต่อ

การเสื่อมสูญเสียมรดกทางวัฒนธรรม	ดังนั้นการศึกษาค้นคว้า

ด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นจึงเป็นเรื่องจำาเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในสถานการณ์ปัจจุบัน	 (วิมลสิทธิ์	 หรยางกูรและคณะ,	 2544	 :		

ส.10) บทความนี้มุ่งศึกษา	 เรื่องความเหมือนและความต่าง

ใน	ด้านรูปแบบและคติความเชื่อในศาสนาคาร	ประเภท	1.สิม 

2.หอแจก 3.วิห�ร 4.หอไตรโดยเฉพาะส่วนประณีตศิลป์

อันเป็นส่วนประดับตกแต่ง	 ซึ่งหมายถึง	 ส่วนประกอบทาง

สถาปตัยกรรมแบบไตรภาค	ประกอบดว้ย	สว่นฐาน	สว่นตวัเรอืน	

สว่นยอด	ทีป่ระกอบเปน็องคร์วมอยูใ่นงานสถาปตัยกรรมประเภท

ศาสนาคาร	ซึง่ทำาหนา้ทีด่า้นประโยชนใ์ชส้อยแหง่สจัจะโครงสรา้ง

และคุณค่าทางสุนทรียภาพความงาม	 ตลอดจนถึงนัยยะ	

ความหมายทางความเชื่อที่เชื่อมโยงกับสังคมวัฒนธรรมของ

ศาสนาคารในบริบทพื้นที่10	 จังหวัดของภาคอีสาน	 ที่อยู่ติด	

ริมนำ้าโขง	และ	พื้นที่ของส.ป.ป.ลาวใน	8	แขวงลาวกลาง-ตอน

ล่าง ผลสรุปของการศึกษาทำาให้ทราบถึงเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น

และลักษณะร่วม	 เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสู่การสร้างสรรค์ในเชิง

ช่างทางเลือกอื่นๆ	 อันจะเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาชีพและ

วิชาการของทั้ง	2	ประเทศ

2. อิทธิพลท�งสังคมก�รเมืองกับผลกระทบต่อรูป

แบบในสว่นประณตีศลิปส์ถ�ปตัยกรรมศ�สน�ค�ร

	 วัฒนธรรมลาวได้เข้ามาพร้อมกับการเคลื่อนย้ายของ

ชมุชนชาวลาวจากฝัง่ซา้ยเขา้มาอยูใ่นดนิแดนอสีาน	ดว้ยสาเหตุ

ความขัดแย้งทางการเมือง	 ทำาให้ดินแดนแถบนี้เป็นที่รองรับ

ชุมชนชาวลาว	และได้กลายมาเป็นคนอีสานในปัจจุบัน	 (สุจิตต์	

วงษเ์ทศ,	2541	:	16)	ทัง้นีด้ว้ยเงือ่นไขตวัแปรทางการเมอืง	ทำาให้

ในฝัง่ลาวเองกม็กีารรบัเอาศลิปะและวฒันธรรมจากสยามเขา้ไป

เช่นเดียวกันโดยเฉพาะยุคที่สยามมีอำานาจทางการเมืองเหนือ

กว่าลาวในช่วงปี	ค.ศ	1778-1893	ที่ลาวตกเป็นประเทศราชของ

สยาม	 ปรากฏมีศิลปะสยามเข้ามามีอิทธิพลต่อศิลปะลาวดัง

ปรากฏหลักฐานอยู่ที่	วัดป่ารวก	วัดป่าแก	วัดอาราม	วัดดอนโม	

ของเมืองหลวงพระบาง	หรือในเวียงจันทน์	 ได้แก่	 วัดสีสะเกด	

และบางวัดที่อยู่ในเขต	 ดอนโขง	 ดอนไซ	 ดอนแดง	 ของแขวง

จำาปาสัก	 โดยวัดต่างๆเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลศิลปะสยามผสม

ผสานอยู่ โดยศิลปะสยามนั้นประยุกต์มาจากศิลปะเขมร

อีกต่อหนึ่ง	 ทั้งนี้ ศิลปะสยามมักปรากฏอยู่เฉพาะในเขตเมือง

หรือในแถบริมนำ้าโขงเท่านั้น	 แต่ในทางตรงกันข้าม	ศิลปะลาว

ล้านช้าง กลับไปเจริญรุ่งเรืองในดินแดนสยาม โดยเฉพาะ

สมัยที่มีการกวาดต้อนผู้คนชาวลาวไปอยู่ในดินแดนสยาม	 แต่

ในขณะเดียวกันวัฒนธรรมลาวล้านช้างในประเทศลาวส่วนมาก
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กลับถึงจุดเสื่อมสูญ (บุนเริง	บัวสีแสงประเสิด, ม.ป.ป.	:	79-80)

โดยอิทธิพลของพุทธศิลป์ไทยในลาวได้สืบเนื่องมาจนถึง

สมัยรัชกาลที่5วัดวาอารามในนครหลวงพระบางบางวัดได้รับ

แบบจากวัดในกรุงเทพฯเช่น	วัดศรีพระพุทธบาท		เป็นต้น	(สงวน	

รอดบุญ,	2530:58)	

	 ต่อมาเมื่ออีสานมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการ

ปฏิรูปสถาบันสงฆ์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่	 4	 ที่มีการสถาปนาและ

เผยแผ่ธรรมยุตินิกายในอีสาน	 มาจนถึงสมัยรัชกาลที่	 5	 ที่

การศาสนาก็คือ	 	 อีกหนึ่งยุทธศาสตร์ทางการเมือง	ของรัฐไทย

ที่ต้องการลดทอนพลังอำานาจของท้องถิ่นผ่าน” สถ�บันสงฆใ์น

ฐ�นะผูน้ำ�และศนูยร์วมท�งจติใจของช�วบ�้น”	และทัง้หมด

ได้ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อศิลปะง�นช่�ง

และวัฒนธรรมพื้นถิ่นโดยเฉพ�ะง�นช่�งที่รับใช้พระพุทธ

ศ�สน�	 ทั้งนี้รวมถึงปัจจัยทางการเมืองจากภายนอกเช่นในยุค

ลา่อาณานคิมของมหาอำานาจชาตติะวนัตก	ทำาใหช้าวเวยีดนาม

หรือชาวญวนจำานวนมากได้หนีภัยสงครามเข้ามาอยู่ในเมือง

ไทยและ	สปป.ลาวหลายระลอกโดยเฉพาะอยา่งในสะหวนันะเขต	

ลงมาถึงอัตตะปือที่ปรากฏมีงานก่อสร้างวัดวาอารามฝีมือช่าง

ญวนโดยเฉพาะในเขตตัวเมือง(สีวิไล	 จันทะวง,	 สัมภาษณ์	 :	

2549)และในเขตพืน้ทีภ่าคอสีานแถบจงัหวดันครพนม	สกลนคร	

หนองคาย	มุกดาหาร	อุบลราชธานี	โดยเฉพาะในปี	พ.ศ.2488-

2489	ที่เป็นการอพยพครั้งใหญ	่ โดยกลุ่มชาวญวนได้อพยพมา

อยู่ใน	 สปป.ลาวและภาคอีสานบริเวณแถบจังหวัดหนองคาย		

นครพนม		มกุดาหาร	(ขจดัภยั	บรุษุพฒัน,์	2521	:	9)		นานกวา่กึง่

ศตวรรษทั้งหมด	เป็นตัวแปรหนึ่งที่ศาสนาคารในภาคอีสาน	เช่น

สิม	หอแจก	นั้นนิยมให้ช่างญวนทําและออกแบบให้พร้อม

เสร็จ	 คงด้วยทางวัดเล็งเห็นว่าการทำาด้วยปูนก่ออิฐคงจะคงทน

กว่าทำาด้วยไม้ อนึ่งใช้ช่างญวนโดยทั่วไป ค่าแรงถูกกว่า ทั้งๆที่

ฝีมือละเอียดประณีตกว่าช่างพื้นบ้านทั่วไปด้วยซำ้า	 ด้วยเหตุผล

ดังกล่าวนั้น	ผลงานของช่างญวนจึงปรากฏอยู่ทั่วไป	โดยเฉพาะ

ทางอีสานเหนือแถบร้อยเอ็ด	 อุบลราชธานี	 และยโสธรก็ยังพอ

ให้ได้พบเห็น	(วิโรฒ	ศรีสุโร	,	2536	:	317)	รวมถึงปัจจัยทางด้าน

การเมืองภายในของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะในไทยยุคสมัย	

จอมพล ป. พิบูลสงคราม  ที่สร้างกระแสชาตินิยม	จนกลายมา

เป็น ศิลปะแห่งช�ติสำ�เร็จรูป	 	 ดังเช่นแบบโบสถ์มาตรฐาน

ที่ออกแบบโดยกรมศิลปากรที่เรียกกันว่า,โบสถ์ก.ข.หรือศาลา

การเปรยีญแบบ	ก.ข.ทีส่รา้งเหมอืนกนัอยูท่ัว่ประเทศไทยและยงั

ทรงอิทธิพลมาจนถึงปัจจุบัน

3. อัตลักษณ์ในส่วนตกแต่งองค์ประกอบสถ�ปัตย- 

กรรมศ�สน�ค�รที่เป็นกรณีศึกษ�

 3.1 ส่วนตกแต่งองค์ประกอบสถ�ปัตยกรรม

ศ�สน�ค�ร	มอีงคป์ระกอบแบบไตรภาคประกอบดว้ย (1) สว่น

ฐ�น	 ได้แก่	 ฐานมุขบันได	และฐานตัวเรือน	 (2) ส่วนตัวเรือน	

ไดแ้ก	่ชอ่งเปดิประต	ูชอ่งเปดิหนา้ตา่งหรอืชอ่งลมชอ่งแสง	บวัหวั

เสา	คันทวย	และฮังผึ้ง  (3) ส่วนยอด	ได้แก่	สีหน้าหรือหน้าบัน	

โหง่ว	ช่อฟ้า	และหางหงส์	โดยทั้งหมดสามารถจำาแนกออกตาม

คุณลักษณะเป็น	3 สกุลช่�ง	ดังนี้คือ																																														

		 							1) กลุม่สกลุช�่งพืน้บ�้น	(ชาวบา้น)	ชา่งกลุม่นีม้กั

สร้างสรรค์ผลงานฝากไว้ตามวัดในชุมชนรอบนอกของชนบทอัน

หา่งไกลจากตวัเมอืง	โดยเฉพาะเทคนคิการใชส้สีนัทีฉ่ดูฉาดหรอื

รูปทรงสัดส่วนที่แปลกแตกต่างจากที่พบเห็นโดยทั่วไป	ปรัชญา

ช่างกลุ่มนี้คือ	 เน้นการพึ่งพาตนเอง	 มีความเป็นอิสระเสรีทาง

ความคิด	 ไม่มีแบบแผนที่ตายตัว	 กล่าวคืองานช่างกลุ่มนี้จึงมุ่ง

สร้างสรรค์โดย	 ไม่จำาเป็นต้องมีความประณีตบรรจงโดย	ศิลปิน

หรอืชา่งอาจทำางานอยา่งหยาบและรวดเรว็แตเ่ปีย่มดว้ยอารมณ์

และความมีชีวิตจิตใจ	(สงวน	รอดบุญ,	2518:	132.)ทั้งนี้จะพบ

ว่าสกุลช่างพื้นบ้านนั้นมีความพยายามที่จะรักษาลักษณะบาง

อย่างของวัฒนธรรมดั้งเดิมซึ่งได้รับมาจากเผ่าพันธุ์เดิม	 (ethnic	

origins)	ของตนนัน้ไวแ้ตข่ณะเดยีวกนั			กย็อมรบัและตอ้งการ	

ที่จะนำารูปแบบบางอย่างของวัฒนธรรมแบบเมืองเข้ามาผสม

ผสานและเปลี่ยนแปลงรูปแบบเดิมของตนอยู่เรื่อยๆ	 (ศรีศักร		

วัลลิโภดม,	2525:	316)	แต่ทั้งหมดล้วนมีพลังต่อรองด้วยจารีต

แห่งระบบความเชื่อของสังคมวัฒนธรรมเดิม

 2)  กลุ่มสกุลช่�งพื้นเมือง (อิทธิพลช�่งหลวงทั้ง

ร�ชสำ�นักล้�นช้�งและสย�ม)	 เป็นกลุ่มสกุลช่างที่มีทักษะ

ฝีมือที่พัฒนามาจาก	 “ช่างพื้นบ้าน”ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นช่างมือ

อาชีพ	หรือที่สุดก็คือกลุ่มช่างหลวงที่มีประสบการณ์	 	 มีทักษะ

ฝีมือ	 นิยมใช้เทคนิคการตกแต่งด้วยลงรักปิดทอง	 โดยเฉพาะ

ที่เกี่ยวกับงานช่างด้านการก่อสร้างทั้งช่างไม้และช่างปูน	 จน

ฝีมือพัฒนาอยู่ในขั้นสูงสามารถเทียบเคียงกับช่างหลวงหรือช่าง	

ราชสำานกั	ผลงานของชา่งสกลุนีม้กัฝากฝมีอืไวต้ามวดัวาอาราม

ในเขตเมอืงเปน็สว่นใหญ	่โดยรปูแบบทางศลิปะกลุม่นีม้ลีกัษณะ

ร่วมที่นิยมแพร่หลาย	 ในหลายบริบทวัฒนธรรม	มีฉันทลักษณ์

แหง่ระบบระเบยีบในการออกแบบ	ชา่งกลุม่นีจ้ะมแีนวคดิหลกัใน

เรื่องปรวิสัย	(objectivity)	ความสมเหตุสมผล(rationality)	และ
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ความพอดี	 (moderation)	 อันเป็นคุณลักษณะเฉพาะอย่างช่าง

ราชสำานัก	โดยนำาเข้ามาบูรณาการกับวัฒนธรรมเดิม	โดยเฉพาะ

กลุ่ม	 ช่างคำาหมา	แสงงาม	สานุศิษย์คนสำาคัญสายช่างพระครู

วิโรจน์	 รัตโนบลแห่งเมืองอุบลที่เป็นกลุ่มช่างท้องถิ่นอีสานยุค

บุกเบิกในการรับเหมางานก่อสร้างแข่งกับช่างญวน

	 3)  กลุ่มสกุลช่�งญวน เป็นกลุ่มสกุลช่างที่เกิดจาก

เงือ่นไขทางการเมอืงจากการเคลือ่นยา้ยหนภียัสงครามเขา้มาใน

อีสานและสปป.ลาว	ในยุคล่าอาณานิคมของฝรั่งเศส	ที่มีการนำา

เข้ารูปแบบศิลปะอย่างจีนเวียดนามและฝรั่งเศสเข้ามาใช้ใน

ศลิปะอสีานและลาวโดยแสดงออกผา่นรปูแบบและเทคนคิดา้น

วัสดุรวมถึงคติสัญลักษณ์ต่างๆ	 ในเชิงช่าง	 โดยตั้งแต่ประมาณ

ปี	พ.ศ.2460-2500	 (วิโรฒ	ศรีสุโร,	 2536:	 310)โดยเฉพาะช่วง

ระหวา่งป	ีพ.ศ.	2460-2480ในพืน้ทีภ่าคอสีานตอนใตแ้ถบจงัหวดั	

อำานาจเจริญ	อุบลราชธานี	 และยโสธร	ยุคนี้มีความนิยมศิลปะ

แบบอยา่งญวนมาก	โดยกลุม่ชา่งญวนถอืเปน็กลุม่ชา่งผูร้บัเหมา

กอ่สรา้งเปน็อาชพีกลุม่แรกของอสีานโดยชา่งญวนจะรบัผดิชอบ

ในส่วนงานปูนและโครงสร้างที่เป็นความเชี่ยวชาญ	ส่วนการ

ตกแต่งงานไม้ส่วนใหญ่จะเป็นผลงานของช่างในท้องถิ่นนั้นๆที่

เข้ามามีส่วนร่วมและจากหนังสือสิมอีสานของอาจารย์	วิโรฒ 

ศรีสุโร	 กล่าวว่าในแถบเมืองนครพนมจะมีช่างญวนที่มากฝีมือ

ทีม่ชีือ่วา่องแมด	ไดฝ้ากผลงานอยูท่ีว่ดักลางอ.ทา่อเุทนและงาน

ตกแต่งลวดลายฐานพระธาตุท่าอุเทน	หรือในเมืองสกลนคร	วัด

พระธาตุศรีมงคล	 อ.วาริชภูมิจ.สกลนครรวมถึงสิมหลังนี้ก็เป็น

ฝีมือช่างญวนที่ชื่อ	นาย ตีงัว		หรือทีก่าฬสินธุ์ก็มีงานช่างญวนที่

ชื่อ	ทองคํา แซ่อึ่งและนายคํามี แซ่อึ่ง	ที่ฝากผลงานไว้ที่สิมวัด

อุดมประชาราษฎร์	 สิมวัดบ้านหนองอีบุดสิมวัดบ้านนา	 (วิโรฒ	

ศรีสุโร,	 2536	 :	 343	 )	 อย่างที่มุกดาหาร	ก็มี	แกวพุด	 เป็นนาย

ชา่งใหญส่รา้งสมิวดันรวรารามอ.หนองสงูในป2ี468โดยสว่นงาน

ไม้แกะสลักเป็นฝีมือช่างเถิงช่างท้องถิ่นชาวผู้ไทยบ้านหนองโอ

ใหญ(่สจุติต	์วงษเ์ทศ,	บรรณาธกิาร,	2538:115	)หรอืในลาวแถบ

แขวงจำาปาสักก็มี	องเสา รังสี	 ช่างญวนที่มีผลงานการก่อสร้าง

ในเมืองปากเซอยู่จำานวนมาก(เสา	รังสี,	สัมภาษณ์	:	2549)	แต่

หลังจากปีพ.ศ.2500	ช่างญวนในอีสานได้ถูกลดบทบาทลงด้วย

นโยบายแบบรัฐชาตินิยมสมัยจอมพล	ป.พิบูลสงคราม	ที่จำากัด

สิทธิในอาชีพแก่คนต่างด้าว	

 3.2 ก�รศึกษ�วิเคร�ะห์แบบไตรภ�คในองค์

ประกอบสถ�ปัตยกรรมศ�สน�ค�รในพื้นที่กรณีศึกษ�

	 สว่นฐ�น	จำาแนกออกเปน็	2 สว่น	คอื (1)สว่นฐ�นมขุ

บันได (2) ฐ�นตัวเรือนโดยส่วนฐ�นมุขบันไดทั้งอีสานและ

ลาวนิยมทำารูปสัญลักษณ์อย่างที่เรียกว่า	 ทวารบาลโดยเฉพาะ	

รูปสัตว์ต่างๆโดยจำาแนกเป็น	 กลุ่มรูปสัตว์แบบเหมือนจริง

และแบบอย่าง	สัตว์หิมพานต์	 ที่มีการผสมผสานกันของสัตว์

หลากหลายชนิด	 ดั่งที่ปรากฏอยู่ในวรรณคดี อันประกอบด้วย		

พญ�น�ค ทีส่บืคตมิาจากลทัธบิชูาง ูตามความเชือ่ดัง้เดมิผูค้น

ในแถบถิ่นอุษาคเนย์ที่

 ภาพที่ 2 ฐานมุขบันได หอแจกสกุลช่างญวนวัดหลวง ปากเซ สปป. ภาพที่ 1 ฐานมุขบันได สิมสกุลช่างพื้นเมือง วัดทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี
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เคารพบูชางูมาไม่น้อยกว่า 3,000 ปีตั้งแต่ยุคโลหะ	 (ปราณี	

วงษ์เทศ,	 2543:226)	 	 ซึ่งพบอยู่ทุกกลุ่มสกุลช่างทั้งอีสานและ

สปป.ลาว	รองลงมาได้แก่รูป	จระเข้ มกร หรือ ตัวเหร� ค�ย

น�ค	 ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวัฒนธรรมความ

เชื่อเกี่ยวเนื่องกับเทพเจ้าหลายองค์	แต่ทั้งหมดเป็นล้วน

เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับนํ้า	 โดยถูกนำาไปใช้เป็นสัตว์สัญลักษณ์ที่

เปน็พาหนะของเทพเจา้ทีเ่กีย่วกบันำา้โดยรชักาลที	่6	ทรงประทาน

อธิบายว่า	มกร คือ เหร�	(ส.พลายน้อย,	2532	:	224)	ทั้งนี้ใน

ฝั่งลาวนิยมทําเป็นรูปจระเข้หรือตัวเหราจับปลาและคาย

นาค		ซึง่พบอยูใ่นทกุกลุม่สกลุชา่ง	ขณะทีอ่สีานใตเ้ชน่มกุดาหาร

อำานาจเจริญและอุบลราชธานีนิยมทำา รูปจระเข้ควบคู่ไปกับ

รปูพญานาค	โดยเฉพาะในกลุ่มชา่งพืน้บา้นอสีานมกีารนำาสตัว์

อย่าง	ตัวแลน หรือตะกวดซึ่งมักถูกเรียกว่า	ตัวเหี้ย ที่มีความ

หมายไปในทางลบของสังคมไทย	(	โดยคำาว่า แลน	นี้เป็นคำาลาว	

ตะกวด	เปน็คำาเขมร)	ทีเ่ปน็สตัวศ์กัดิส์ทิธิใ์นวฒันธรรมสวุรรณภมูิ

และเปน็สตัวส์ญัลกัษณอ์ยา่งหนึง่ของความอดุมสมบรูณ์รวม

ถึงตามประวัติชาดก	 500	พระชาติของพระพุทธเจ้าก็เคยเสวย	

พระชาตเิปน็	แลน	หรอื	ตะกวดมากอ่น	(สจุติต	์วงษเ์ทศ,	2552)	ดงั

ปรากฏอยูท่ี	่มขุบนัไดทางขึน้สมิวดัราสยิาราม เมอืงอำานาจเจรญิ 

เปน็ตน้ และกลุม่ชา่งญวนนยิมนำาเอารปูแบบศลิปะรสนยิมอยา่ง

จีนมาผสมผสาน	 เช่น	 รูปนาคที่มีลักษณะอย่าง	 รูปมังกร	หมา	

เสือ		สิงห์		ม้า	ช้าง	สิงโตจีน	ตัวมอม	โดยเฉพาะในอีสานใต้แถว

อำานาจเจริญ	อุบลราชธานี	ซึ่งทั้งหมดล้วนมีความหมายในเรื่อง

ความเป็นมงคลและเสริมพลังอำานาจที่จะปกป้องคุมครอง		เป็น	

กรอบแนวคิดหลัก หรือจะเป็น	 รูปอย่างมนุษย์หรือเทพอารักษ์		

เช่น	ทหารยาม	แขกยาม	เซี่ยวก่าง	ซึ่งเป็นที่นิยมในอีสาน(แต่ใน

ฝัง่ลาวรปูแบบดงักลา่วไมเ่ปน็ทีน่ยิม)	ยคุสมยัหลงัการปฏริปูการ

ปกครองตั้งแต่สมัยรัชกาลที่	5	ที่สะท้อนปรากฏการณ์ทางสังคม

สมัยตั้งกองทหารที่มณฑลอีสานเป็นครั้งแรกและประสบความ

สำาเร็จในเรื่องการเกณฑ์คนมาเป็นทหารไว้รักษาความสงบใน

มณฑล	จนเป็นตัวอย่างให้มีการออกพรบ.	เกณฑ์ทหารบังคับใช้

ในมณฑลอื่นๆทั่วประเทศ	 (หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี,	2541:	27)	 โดยถ้าเป็นศาสนาคาร

ที่สร้างโดยช่างพื้นบ้าน-เมืองทั้งของลาวและอีสานจะมีลักษณะ

ของผังพื้นบันไดตรง	 ๆ	 แตกต่างจากช่างญวนทั้งที่อยู่ในอีสาน

และลาวที่นิยมทำาฐานมุขบันไดที่มี ส่วนปลายผายออกอย่าง

บันไดแบบตะวันตก		โดยเฉพาะการตกแต่งพนักลูกกรงหรือช่อง

เจาะเป็นรูปวงรีมีปลายโค้งมนการตกแต่งส่วนบนราวจับบันได

เปน็รปูสตัวส์ญัลกัษณต์า่ง	ๆ 	ดงัทีก่ลา่วมาแลว้	โดยศาสนาคารที่

ปรากฏการทำาฐานมขุแบบเครือ่งกอ่มากทีส่ดุ	ไดแ้ก	่สมิ และหอ

แจกหรอืวหิารบางแหง่อยา่งวดัมโนภริมยจ์งัหวดัมกุดาหาร	โดย

สัตว์สัญลักษณ์มงคลแบบจีนซึ่งพบในกลุ่มช่างญวนของอีสาน

มากกวา่ในลาว(ของลาวมขุบนัไดนยิมทำาเปน็พนกัลกูกรงเรยีบๆ)		

ทั้งนี้ในแถบจังหวัดเลยมีรูปแบบสัตว์เชิงบันไดอย่างนาคที่นิยม

ทำาเลือ้ยลงมาจากผนงัและทำามขุบนัไดดา้นขา้งอยา่งวฒันธรรม

ราชสำานักหลวงพระบางและล้านนาและนิยมทำาทวารบาลเป็น

รปูสงิหค์ู	่ดัง่ทีว่ดัศรคีณุเมอืง		วดัศรสีตัตนาค	(วดัใต)้	จงัหวดัเลย	

ภาพที่ 5 ฐานตัวเรือนสกุลช่างญวน

ที่เน้นตัวลูกแก้วกลมที่ส่วนหน้า

กระดานท้องไม้ของสิม วัดมัชฌิมาวาส 

จังหวัดมุกดาหาร

ภาพที่ 3 แอวขันดูกงูแบบมีฐานเข่าพรหม

ด้านล่าง สกุลช่างพื้นเมืองหอไตรบก 

วดัอนิทรแ์ปง นครหลวงเวยีงจนัทน ์สปป.ลาว

ภาพที่ 4 แอวขันดูกงูแบบมีฐานเข่า

พรหมด้านล่าง สกุลช่างพื้นเมือง สิมวัด

พระเหลาเทพนมิติรจงัหวดั อำานาจเจรญิ
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	 1) ฐ�นตวัเรอืน	ภาษาพืน้เมอืงอสีานและลาว	จะเรยีกวา่

แอวขัน	 โดยชื่อนี้ยังถูกใช้เรียกส่วนฐานในงานพุทธหัตถศิลป์

อืน่ๆ	ดว้ย	โดยมอีงคป์ระกอบสำาคญัคอื	(1)	สว่นทีม่ลีกัษณะแบบ

บัวควำ่าและบัวหงายที่แยกส่วนด้านบนและส่วนล่าง	 (2)	ส่วนที่

เรียกว่าท้องไม้	 ที่ทำาหน้าที่เป็นส่วนคั่นกลางระหว่างบัวทั้งสอง		

(3) ส่วนเส้นแนวตกแต่งที่เป็นลวดบัว	 (4) ส่วนที่เรียกว่า	 ดูกงู	

หรอื	กระดกูง	ูหรอืทีเ่รยีกวา่ลกูแกว้อกไก	่ในภาษาชา่งราชสำานกั

กรุงเทพฯ	 โดยส่วนนี้เป็นตัวเสริมคั่นจังหวะบริเวณท้องไม้ให้มี

จงัหวะลกูเลน่มากขึน้โดยเฉพาะกรณทีีพ่ืน้ทีว่า่งบรเิวณทอ้งไมม้ทีี่

วา่งมาก			ลกัษณะรว่มของฐาน	แอวขนัของไทยอสีานและลาว

อยู่ที่มีการตวัดปลายบัวงอนเชิดขึ้น-ลง	 พบมากในกลุ่มช่าง

พื้นเมืองโดยส่วนบัวควำ่าบัวหงายจะมีลักษณะอ้วนป้อมรวมถึง	

การผายปากบัวและการซ้อนบัวที่ไม่มีระเบียบแบบแผนตายตัว	

กลุ่มช่างพื้นบ้านมีเอกลักษณ์ที่พื้นผิวของงานพื้นบ้านที่มี

เอกลักษณ์ที่ผิวขรุขระไม่เรียบเนียน	ด้วยข้อจำากัดด้านวัสดุและ

เครื่องมือ	 โดยฐานแอวขันถือเป็นการสืบทอดคติและตีความมา

จากดอกบัวอันเป็นดอกไม้แห่งสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา

ในรสนยิมของกลุม่วฒันธรรมลาวทกุกลุม่สกลุชา่ง			ทัง้นีใ้น สกลุ

ชา่งญวน	จะมลีกัษณะแบบฐานปทัมแ์บบภาคกลางของไทย	แต่

ต่างตรงส่วนหน้ากระดานที่เป็น	ลูกแก้วอกไก่หรือดูกงูเป็น

แบบกลม	รวมถงึเสน้รอบนอก	มลีกัษณะของเสน้แขง็ไมโ่คง้ออ่น

หวานอย่างกลุ่มไทยลาว	ที่ได้สร้างอัตลักษณ์เป็นของตนเองเฉก

เช่น แอวขัน ป�กพ�น หรือ แอวขันดูกงู ซึ่งมีลักษณะอย่าง

เอาส่วนที่เป็นดูกงูที่อยู่ในส่วนหน้ากระดานท้องไม้นำาไปขยาย

ส่วนและวางไว้ที่ชั้นด้านบนสุดถ้ามีเฉพาะบัวหงายเรียก	แอว

ขันป�กพ�น	 แต่ถ้ามีบัวควำ่าทับบัวหงายอีกเรียก	แอวขันดูกงู	

ในยคุหลงัชา่งทอ้งถิน่ทกุสกลุชา่งนยิมทำาฐานปทัม	์หรอืมขีาสงิห์

อย่างศิลปะภาคกลางกรุงเทพฯ	 ทั้งฝั่งไทยอีสานและลาวโดย

ศาสนาคารทีพ่บการทำาฐานแอวขนัสว่นใหญจ่ะเปน็	ศาสนาคาร

ที่ทำาด้วยเทคนิคการก่ออิฐถือปูนเป็นหลัก	ทั้งไทยอีสานและลาว

แตพ่ืน้ทีแ่ถบเมอืงเลยและหนองคายไมน่ยิมทำาฐานแบบแอวขนั

โดยนิยมทำาเป็นฐานบัวควำ่าธรรมดา

	 2) สว่นตวัเรอืน	แบง่เปน็ ชอ่งเปดิประต	ูและหนา้ตา่ง-

ช่องแสงหรือช่องลม มี	2	รูปแบบคือ	(1)	ทรงซุ้มปราสาทย่อส่วน

มีเครื่องยอด	 	 (2)ทรงกรอบซุ้มทรงเครื่องและกรอบซุ้มธรรมดา 

ไทยอีส�นและสปป.ล�ว	นิยมเรียกว่า	ซุ้มป่องเยี่ยม		ซุ้มโข่ง 

หรอื ซุม้โขง	โดยทีน่ยิมเรยีกกนัมากทีส่ดุคอื	ปอ่งเยีย่มหรอืปอ่ง

เอี้ยม	ซึ่งพบการใช้คำานี้เรียก	ช่องเปิดทั้งหน้าต่าง และประตู 

ของอาคารทางศาสนา และเรอืนทีพ่กัอาศยั	ทัง้นีส้มิพืน้บา้น

อสีานจะไมน่ยิมทำาชอ่งเปดิมากอกีทัง้นยิมเปดิ-ปดิเขา้ดา้นใน	มี

ทางเขา้ออกเฉพาะทีป่ระตดูา้นสกดัดา้นหนา้ทางเดยีว	และมหีนา้

ตา่งขนาดเลก็ๆเพยีง	1-2	ชอ่งเทา่นัน้	สำาหรบัศาสนาคารประเภท

อืน่ๆเชน่	หอไตร	หอแจกทีเ่ปน็เครือ่งไมจ้ะนยิมทำาเปน็อาคารโถง	

หรอืถา้ตผีนงัทบึกจ็ะปดิกนัเพยีงบางสว่น		ขณะทีใ่นกลุม่ชา่งพืน้

เมืองแถบเวียงจันทน์จะนิยมทำาช่องเปิดมากด้วยสิมหรือวิหาร

มีขนาดใหญ่หากเป็นสกุลช่างพื้นบ้านจะตกแต่งเฉพาะตัวบาน

เท่านั้น	 ในที่นี้สรุปรูปแบบของซุ้มประตู-หน้าต่างได้	 2	ลักษณะ	

คือ

	 1.ทรงซุม้แบบปร�ส�ทยอ่สว่นมเีครือ่งยอด		รปูแบบ

ดังกล่าวนี้ถือเป็นการตกแต่งช่องเปิด-ปิดด้วยเทคนิคการก่อ

อิฐถือปูนและงานปั้นปูน	 โดยนิยมทำาแบบที่มีส่วนยอดถ้าเป็น	

รปูหลงัคาจัว่ทีเ่รยีกวา่ทรงคฤห	หรอืซุม้ทรงบนัแถลง	(บรรพ์

แถลง)	 ที่เป็นการย่อส่วนขององค์ประกอบ หน้าบัน	 อย่างรูป

ลักษณะเดียวกันกับซุ้มเรือนแก้ว	 นั้นเอง	 โดยมีบางส่วนเสริม

ส่วนยอดของหลังคาประตูหรือหน้าต่างด้วยเครื่องยอดทรงรูป

จอมแหรปูลกัษณะตา่ง	ๆ 	เชน่	รปูทรงเลยีนแบบยอดปราสาทขอม		

กลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะมีอิทธิพลศิลปะแบบราชสำานักทั้งกรุงเทพฯ

และล้านช้าง	 พบอยู่ในกลุ่มช่างพื้นเมืองอย่างที่ปรากฏอยู่กับ

อาคารเครื่องก่อขนาดใหญ่อย่างเช่น วัดสีสะเกด เวียงจันทน์  

วัดมโนภิรมย์ วัดศรีมงคลใต้ จังหวัดมุกดาหาร	 วัดทุ่งศรีเมือง

จงัหวดัอบุลราชธาน	ีโดยสว่นใหญพ่บวา่	ในวฒันธรรมลาวมกีาร

ตกแตง่ยอดซุม้ “ แบบยอดธาตแุบบบวัเหลีย่มซอ้นชัน้”  โดย

มกีารตกแตง่สว่นยอดเหลา่นัน้ดว้ยตวักาบซอ้นสลบัคลา้ยกลบี

ขนนุอยา่งศลิปะขอม	ทีน่า่จะเชือ่มโยงสมัพนัธก์บัรปูแบบยอด

ของดอกไม้เครื่องบูชาที่เรี่ยกว่ายอดขันหมากเบ็ง	 โดยเฉพาะ

ซุ้มช่องเปิดประตูทางเข้าหลัก	อย่างในวัฒนธรรมลาวนิยมเรียก

ส่วนตกแต่งทั้งหมดนี้ว่า	“ โขงประตู”	หรือ	วัง	และ	สุ่ม	ก็เรียก

โดยสว่นนีถ้อืเปน็การจำาลองยอ่สว่น	รปูเรอืนปราสาทมา(ลกัษณะ

การแบง่ครึง่)ไวใ้นพืน้ทีส่มมตุติามกรอบแนวคดิของ	ไตรภมูคิต	ิ

โดยสร้างสภาวะเสมือนจริงอย่างทางโลกย์ไว้ที่เรือนผนังอาคาร

โดยมีสัตว์สัญลักษณ์อย่าง	พญานาค	 เป็นองค์ประกอบหลักใน

โครงสร้างรูปทรงซุ้ม

 2. ทรงกรอบซุม้ทรงเครือ่งและกรอบซุม้ธรรมด�  

เป็นส่วนที่เน้นการใช้สอยและตกแต่งอย่างเรียบง่ายและพอ
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เหมาะสม	ซึง่นยิมทำาแบบบานเปดิ-ปดิ	และแบบชอ่งแสงเจาะตาม

แนวตัง้ธรรมดารวมถงึชอ่งลกูกรงไมก้ลงึทีเ่รยีกวา่	ชอ่งแสง	แบบ	

ลูกมะหวด	ซึ่งพบมากในวัฒนธรรมเขมร	ซึ่งภาษาถิ่นอีสานนิยม

เรียกว่า	 	 “ช่องแสงลูกดิ่ง”	 และลาว	 รับเอารูปแบบช่องเปิด	ดัง

กล่าวมาใช้อยู่เป็นจำานวนมากในพื้นที่การศึกษา	ทั้งในสายสกุล

ช่างหลวงและช่างชาวบ้าน	แต่ในงานช่างญวนจะนิยมทำาบาน

หน้าต่างอย่างบานเกล็ดไม้หรือลูกฟักกระดานดุนบางแห่งทำา

เป็นหน้าต่างหลอก	 โดยมีการตกแต่งซุ้มหน้าต่างเป็นอาร์คโค้ง	

หรอืซุม้โคง้แบบซาราเซน	(Saracen)	ทีค่ลา้ยโคง้แบบกอทกิ	(โคง้

แหลม)หรือช่องโค้งแบบกลีบบัว(pointed	arch)	บางส่วนยังทำา

ช่องแสงแบบวงกลมมีการตกแต่งอย่างคติจีน(moo gate)ภาย

ใต้ความเชื่อในการจำาลองดินแดนสวรรค์(สมคิด	 จิระทัศนกุล,

2546:21)	ส่วนที่เป็นงานเครื่องไม้ก็จะตกแต่งตัวกรอบเช็ดหน้า

รวมถงึกรอบบานทัง้นีน้ยิมทำาหยอ่งหนา้ตา่งแบบลกูมะหวดหรอื

แบบลายขาสิงห์	

	 3.บวัหวัเส� ดอกบวัเปน็สญัลกัษณใ์นพระพทุธศาสนา

ถกูนำามาใช ้มารงัสรรคเ์ปน็องคป์ระกอบตกแตง่สถาปตัยกรรมบวั

หัวเสา	โดยใน	สปป.ลาวมีชื่อเรียกนี้ว่า	กาบหัวเสา	ถ้ามีลักษณะ

เป็นบัวกลีบยาวที่ไทยเรียกว่า	บัวแวง	ทางลาวนิยมเรียกว่า	ลาย

หัวเสาแบบกาบปี	 หรือถ้ามีลักษณะสั้นอย่างบัวโถจะเรียกว่า	

ลายหัวเสาแบบบัวถ้วยนํ้า	 (บุนเลิง	 	 เวินวิลาวง,	 2001:	 91)	

สำาหรบัในภาคอสีานไมค่อ่ยพบกบัอาคารประเภทสมิโดยเฉพาะ

สิมขนาดเล็ก	 โดยถ้ามีก็จะปรากฏอยู่ในส่วนที่เรียกว่าเสาหลอก	

เสาเก็จเสาอิง	(pilaster)	หรือเสาประดับ	รวมถึงอาคารประเภท	

หอแจก	 หรือวิหารขนาดใหญ่	 ส่วนหอไตรยกเว้นหอไตรที่วัด	

อนิทรแ์ปงนครเวยีงจนัทนส์ว่นทีอ่ืน่ๆไมป่รากฏมกีารตกแตง่หวัเสา

โดยเฉพาะที่เป็นงานไม้	 ส่วนถ้าเป็นอาคารแบบเครื่องก่อโดย

เฉพาะสายสกุลช่างญวนในพื้นที่ศึกษาพบว่านิยมตกแต่งด้วย

บวัหวัเสาโดยใชร้ปูแบบทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากศลิปะตะวนัตกเชน่หวั

เสาแบบดอรกิเชน่หวัเสาแบบคอรนิเทยีนที่	หอแจก	และสมิสกลุ

ช่างญวน	วัดบ้านกระเดียน	อ.ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	หรือ

ในสปป.ลาวก็มีที่วัดศรีพูมนรินทราราม	แขวงจำาปาสัก,	 วัดพระ

ธาตอุงิฮงั	แขวงสะหวนันะเขด	แตท่ีโ่ดดเดน่เปน็หวัเสาเอกลกัษณ์

ของอสีานคอื	หวัเสาของวหิาร วดัมโนภริมย ์ เมอืงมกุดาหาร	

ทีแ่สดงความเปน็ตวัตนอสีานไดม้ากทีส่ดุในเรือ่งรปูทรงและการ

ตกแตง่	ในขณะทีว่ดัสสีะเกดหรอือกีหลายแหง่ทีเ่วยีงจนัทนก์ลบั

ใช้รูปแบบของบัวแวงและเสาย่อมุมไม้สิบสองแบบแบที่ได้รับ

อทิธพิลจากราชสำานกัรตันโกสนิทร์	ซึง่เปน็ทีน่ยิมในลาวสมยัเจา้

อนวุงศ	์	ทัง้นีอ้สีานและลาวมรีปูแบบของเสาหลายรปูแบบทัง้เสา

กลม	เสา	8	เหลี่ยม	หรือเสา	4	เหลี่ยมแต่ไม่นิยมการทําย่อมุม	

	 4. คันทวย		จำาแนกออกได้	3 รูปแบบคือ1.ทวยแผง

2.ทวยนาคเกี่ยว3.ทวยลักษณะพิเศษทั้งนี้ช่างท้องถิ่นจะนิยม

เรียกตาม ลักษณะก�รใช้ง�น	เช่นเรียกว่า	ไม้ยัน	หรือ	คำ้�ยัน	

หรือ	บ้างก็เรียกว่า	แขนน�ง	 ตามอย่างวัฒนธรรมกระแสหลัก

ที่รับมาจาก	สปป	 .ลาว	  หากแต่ใน กลุ่มช่�งพื้นบ้�นอีส�น

โบร�ณ	ยังมีคำาเรียก	ที่ต่างออกไปเช่น ทวยแผง	 	ช่างจะเรียก

ว่า	“	ปีกบ่�ง”	(วิชิต	คลังบุญครอง,	มปป.	:	7)โดยนำาไปเปรียบ

เทยีบสว่นทีเ่ปน็ปกีของตวับา่งซึง่เปน็สตัวป์กีทีม่ลีกัษณะเดยีวกบั

ค้างคาวจึงเป็นที่มาของชื่อที่ใช้เรียก	ทวยแผง	 ว่า ปีกบ่�ง ซึ่ง

ถือเป็นเอกลักษณ์สำาคัญของกลุ่มช่างหลวงของกลุ่มลาวหลวง

พระบาง	ที่เรียกองค์ประกอบส่วนนี้ว่า	แขนนาง	 ในมิติความ

หมายที่รวมทั้งทวยแผงและทวยนาคเกี่ยว	 	 (ในแถบสกุลช่าง

ภาพที่ 6 ซุ้มประตูโขงสกุล

ช่างพื้นเมือง หอไตรวัดอินแปง 

เวียงจันทน์ ลาว

ภาพที่  7 ซุ้มโขงประตูสกุลช่างพื้นเมือง

สิมวัดศรีมงคลใต้ มุกดาหาร

ภาพที่ 8 ซุ้มโขงประตูสกุลช่างญวน 

หอแจกวัดศรีมังคาราม อุบลราชธานี
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เวียงจันทน์ลงไปถึงจำาปาสักไม่นิยมการทำาคันทวยแผงชนิดนี้

โดยทีพ่บลว้นเปน็ของซึง่ทำาเลยีนแบบขึน้ใหมใ่นยคุหลงั)ในพืน้ที่

อสีานมกัปรากฏอยูก่บัศาสนาคาร	ในวดัทีเ่คยเปน็หวัเมอืงสำาคญั

อย่าง	เช่น	วิหารเก่าวัดหลวงเมืองอุบล	วิหารวัดมโนภิรมย์	วิหาร

วัดศรีมงคลใต้เมืองมุกดาหาร	 อีกทั้งจะพบอยู่ตามศาสนาคาร

ประเภท	สิม	วิหาร	หรือหอไตรเป็นหลัก			โดยชื่อเรียก	แขนนาง	

น่าจะเชื่อมโยงอ้างอิงมาจาก	 รูปทรงสัณฐานกับกรอบแนวคิด

แบบ	 “เพศสรีระของสตรีเพศ”ลวดลายที่ปรากฏอยู่ในทวยแผง	

หรือ	“	ปีกบ่�ง	และแขนนาง	กลุ่มนี้คือการผูกลวดลายอย่าง

กนกใบผักกูด ด้วยลายเครือวัลย์มากกว่าที่จะเน้นรูปสัตว์

สัญลักษณ์อย่างพญานาคหรือสัตว์อื่นๆ ไม้คำ้ายันกลุ่มนี้	

ในสปป.ลาวหรือในอีสานบางแห่งจะเรียกรวมกับทวยนาค

เกี่ยวโดยเฉพาะที่อยู่ในวัฒนธรรมหลวงซึ่งมีลักษณะร่วมอย่าง

เดยีวกนัคอืความออ่นหวานของรปูทรงของคนัทวยนาคแบบราช

สำานกัสยาม	อยา่ง	แขนนาง ที ่หอไตรและพระอโุบสถของวดั

สสีะเกด ทีเ่วยีงจนัทน ์ ลว้นชีช้ดัวา่พระเจา้อนวุงศท์รงชืน่ชม

ศิลปะไทยไม่น้อยทีเดียว(สงวน	 รอดบุญ,	 2530:58)ขณะที่	

คันทวยแบบนาคขดหรือนาคเกี่ยว	สายสกุลช่างพื้นบ้านอีสาน 

ชา่งจะสือ่ความหมายไปทาง บรุษุเพศดว้ยลกัษณะ ทีแ่ลด ูบกึบนึ

แขง็แรงมพีลงั ดา้นรปูแบบในเชงิชา่งสงัเกตไดว้า่	ทวยปกีบา่ง	ถอื

ได้ว่าเป็นลักษณ์เฉพาะที่เป็นลักษณ์ร่วมของกลุ่มลาวล้านช้าง

และกลุม่ไทยอสีานโดยเฉพาะในกลุม่ชา่งพืน้เมอืงอสีานไดม้กีาร

พัฒนาเป็นรูปแบบเฉพาะของตนเอง	 	 อย่างกลุ่ม ทวยแผงหรือ

ปีกบ่าง โดยเฉพาะสายสกุลช่างมุกดาหารและเมืองอุบลถือว่ามี

ความโดดเดน่ในเรือ่งรปูแบบและลวดลาย	ดัง่ทีป่รากฏอยูท่ีว่หิาร

วัดมโนภิรมย์	 	 ส่วนในกลุ่มช่างญวนพบการทำาคันทวยน้อยมาก	

บางแห่งที่พบก็เป็นฝีมือช่างไทยบ้านที่เข้ามามีส่วนร่วมในงาน

ไม้แกะสลักไม่ว่าหน้าบันหรือการแกะสลักบานประตูหน้าต่าง	

(วารุณี		ภูสนาม,	2539	:	49)	ด้วยลวดลายศิลปะพื้นบ้านอีสาน	

ซึ่งไม่ใช่ฝีมือช่างญวนเช่น คันทวยนาคเกี่ยวที่	สิมวัดวุฒิวราราม	

อ.เรณนูคร	หรอืสมิวดัพทุธสมีาราม	อ.ฝัง่แดง	เมอืงนครพนมโดย

คันทวยที่ถือได้ว่าโดดเด่นเป็นฝีมือช่างญวนจะเป็นคันทวยที่

วัดมัชฌิมาวาส	อ.ดอนตาลเมืองมุกดาหารที่มีอิทธิพลตะวันตก	

(รูปทรงแบบโครงไม้สามเหลี่ยม)ผสมผสานร่วมกับลวดลาย

กระบวนจีนโดยทวยกลุ่มนี้จัดเป็นทวยลักษณะพิเศษที่ต่างทั้ง	

รูปแบบและลวดลาย	อย่างกลุ่มทวยเทพพนมทวยรูปหงส ์ที่โดด

เด่นในกลุ่มนี้พบอยู่ทีว่ัดโกเสยเขต		เมืองหนองคาย	ด้วยรูปแบบ

ทวยคอนกรีตเป็นรูปต่างๆอย่างสร้างสรรค์แบบศิลปะพื้นบ้าน

ภาพที่ 9 คันทวยนาคเกี่ยวและทวยปีกบ่าง

สกุลช่างเมืองอุบลราชธานี

ภาพที่ 10 คันทวยปีกบ่างสกุลช่าง

เมืองมุกดาหาร
ภาพที่ 11 คันทวยนาคเกี่ยวสกุล

ช่างลาวเวียงจันทน์และอัตตะปือ
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 5. ฮงัผึง้  คอืแผงกนัแดดฝนทีใ่ชต้กแตง่บรเิวณโถงดา้น

หน้าและด้านหลังที่อยู่ใต้สีหน้าหรือหน้าบันมีทั้งแบบที่เป็นไม้

และคอนกรีตเสริมเหล็ก	โดยแบ่งเป็น  1.ฮังผึ้งเอก (	อยู่ใต้ส่วน

หน้าจั่วใหญ่ถ้าเป็นอาคารขนาดเล็กและเตี้ยนิยมแบ่ง3จังหวะ

ตามช่วงเสา) 2. ฮังผึ้งโท(อยู่ใต้ส่วนหน้าอุดปีกนก) นิยมใช้ทั้ง

ในกลุม่ชา่งพืน้บา้น-เมอืง	คำาวา่	ฮงัผึง้ เปน็ชือ่เรยีกในวฒันธรรม	

ลาวชาวอสีาน		ซึง่ตรงกบัคำาทางภาคกลางทีเ่รยีกวา่	รวงผึง้ และ

ทางภาคเหนือเรียก	 โก่งคิ้ว	 ซึ่งใช้เรียกได้หมดไม่กำาหนดจะเป็น

เฉพาะอาคาร	หากมีลักษณะคล้ายๆกัน	 ก็เรียก	 โก่งคิ้ว	 ทั้งสิ้น	

เชน่	เรยีกสว่นตกแตง่ของ	ลอ้	เทยีมววัซึง่เปน็แผน่ไมป้ระดบัดา้น

หลังแกะสลักลวดลายเป็นพญานาคและเครือเถา	ก็เรียกว่า	โก่ง

คิว้	ดว้ยเชน่กนั	(วโิรฒ	ศรสีโุร,	2540	:	16)	โดยในสปป.ลาว เรยีก

ส่วนนี้ว่า	ฮวงเผิ้ง  (ปลีดา สะหวัดวง, 1988 : 113)

 ในด้�นประโยชน์ใช้สอย	 	 ช่วยรับนำ้าหนักในเชิง

โครงสรา้งอาคารบรเิวณสหีนา้หรอืหนา้บนัและชว่ยยดึปลายหวัเสา	

ภาพที่ 12 ฮังผึ้งเอกสกุลช่างพื้นเมืองวิหาร

วัดหลวงเมืองไชยเชดถาแขวง อัตตะปือ สปป.

ลาว

ภาพที่ 13 ฮังผึ้งโทสกุลช่างพื้นเมืองวิหาร

วัดคาไฮใหญ่อุบลราชธานี

ภาพที่ 14 ขยายฮังผึ้ง

เอกสกุลช่างพื้นเมืองสิม

วัดพระเหลาฯ อำานาจเจริญ

ในส่วนโครงสร้างของหลังคาลักษณะกึ่งคานหรือกำาแพงผนัง

รับนำ้าหนักตามหลักการถ่ายแรง	ที่สะท้อนผ่านรูปทรงสัณฐาน	

อีกทั้งช่วยป้องกันแดดฝนไม่ให้สาดส่องเข้าสู่พื้นที่ว่างภายใน

อาคาร	 โดยมีลักษณะกึ่งเปิดกึ่งปิดของพื้นที่	 บริเวณโถงทางขึ้น

ลงโดยเฉพาะอาคารทีม่รีปูทรงหลงัคามขุโถงจัว่เปดิซึง่พบมากตา

มสิมและวิหารเป็นหลัก	 โดยจะพบการทำาฮังผึ้งเป็นส่วนใหญ่ยิ่ง

อาคารที่มีการทำาเครื่องมุงด้วยไม้		ส่วนสีหน้าและฮังผึ้งเป็นส่วน

ทีเ่กีย่วเนือ่งสมัพนัธก์นัอยา่งแยกไมอ่อกทัง้ในแงส่จัจะโครงสรา้ง

และความงาม	กลุ่มช่างญวนไม่นิยมทำาฮังผึ้งโดยช่างญวนจะใช้

การทำาแผงผนงัโปรง่แบบแบบซุม้โคง้	อารค์โคง้	หรอืซุม้โคง้แบบ

ซาราเซน	 (Saracen)	ที่คล้ายโค้งแบบกอทิก	 (โค้งแหลม)	แทน

การทำาฮังผึ้งแบบแผงไม้อย่างไทยบ้านหรือไทยพื้นเมืองและมี

ตกแต่งลวดลายอย่างศิลปะจีนผสมศิลปะไทยซึ่งพบมากในฝั่ง

อสีาน	สว่นในสปป.ลาวนยิมทำาเพยีงเปน็ชอ่งโคง้เรยีบๆ	ไมม่กีาร

ตกแต่งลวดลายใดๆ		แต่ในยคุหลังใช้การเขียนรูปสีเป็นเรื่องราว

อดีตพระพุทธเจ้าแทนการสลักด้วยลวดลายโดดเฉพาะในกลุ่ม

ศาสนาคารที่สร้างหรือบูรณะใหม่ซึ่งปรากฏอยู่ทุกกลุ่มสกุลช่าง

และพบมากในแถบแขวงจำาปาสัก  

	 3)	ส่วนยอด แบ่งเป็น	 	 	 (1) สีหน้�หรือหน้�บันคือ

พื้นที่สามเหลี่ยมอุดโพรงจั่วหลังคาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

เพราะว่าอาคารแบบไทยจำาต้องมีหลังคาเป็นทางแหลมเหตุนี้

จึงต้องมีจั่วหรือหน้าบันปิดเพื่อป้องกันแดดฝน	 (น.	ณ	ปากนำ้า,	

2543	 :	 5)โดยมีทั้งแบบเครื่องก่อและเครื่องไม้โดยศาสนาคาร

ที่เป็นเครื่องไม้สีหน้าจะมีลักษณะอย่างสีหน้าของเฮือนอีสาน

โบราณ	โดยลวดลายทีส่หีนา้แบง่ออกเปน็1.กลุม่ลวดลายเครอื

เถาธรรมชาต ิ2.ลวดลายรปูสญัญะทางสงัคมการเมอืงดว้ย

ตราสญัลกัษณเ์ชน่ พานรฐัธรรมนญู ชา้งสามเศยีร ตราครฑุ 

ใบเสมาธรรมจักร 3.ลวดลายแบบสีหน้าเฮือน4.ลวดลาย

ทางลัทธิความเชื่อตามคตินิยม เช่น สัตว์มงคลต่างๆของ

จีนที่ช่างญวนนิยมใช้อย่างตัวกิเลน มังกร เป็นต้น	 ขณะที่

ชา่งพืน้บา้น-เมอืงในชว่งรบัวฒันธรรมกรงุเทพฯนยิมทำาลวดลาย

โดยมีส่วนประธานเป็นรูปเทพพนม	 หรือ	พระอินทร์ทรงช้�ง

เอร�วัณ	 และนาราย์ณทรงครุฑ โดยเฉพาะรูปพระอินทร์

ทรงช้�งเอร�วัณ	สะท้อนให้เห็นว่าชาวอีสานได้ให้ความสำาคัญ

กับสวรรค์ชั้นนี้เป็นพิเศษ	มีพระอินทร์เป็นเจ้าผู้ปกครองสวรรค์	

ชั้นนี้	 นอกจากจะเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุจุฬามณีแล้ว	 ยัง
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เป็นที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระอภิธรรมโปรด

พุทธมารดาอีกด้วย	ชาวพุทธจึงรู้จักและคุ้นเคยกับสวรรค์นี้เป็น

พิเศษ	(สันติ	เล็กสุขุม,	2536	:	39)	โดยรูปพระธาตุจุฬามณีนิยม

เพยีงกลุม่วดัธรรมยตุนิกิายทีร่ชักาลที.่4ทรงสถาปนาโดยเฉพาะที่	

เมืองอุบลจะมีเจดีย์แบบทรงระฆังที่หน้าบันเช่นที่วัดสุปัฏฯและ

วัดศรีอุบลของเมืองอุบล	 เป็นต้น	 	ทั้งนี้การประดับรูปพระอินทร์

ที่หน้าบันนั้นยิ่งเน้นยำ้าให้เห็นถึงความเชื่อ	ในคติจักรวาล	 (โดย

เฉพาะราชสำานกักรงุเทพฯชว่งตน้สมยัรตันโกสนิทร)์	บนสวรรคช์ัน้

ดาวดงึซึง่มพีระอนิทรเ์ปน็ศนูยก์ลาง	โดยชา่งไดน้ำามาผสมผสาน

กับคติชาวบ้าน	แต่คติดังกล่าวนี้ก็แพร่หลายอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆ

โดยเฉพาะพื้นที่	 ที่มีความใกล้ชิดกับวัฒนธรรมราชสำานักทั้งฝั่ง

ไทยอีสานอย่างเช่นที่เมืองอุบลก็จะปรากฏอยู่ในส่วนของสีหน้า

ของสิมวัดทุ่งศรีเมือง	สิมวัดแจ้ง	 และหอแจกวัดศรีนวลและใน

ฝั่งลาวจะพบในแถบเวียงจันทน์

	 โดยในพื้นที่แถบจำาปาสักจะนิยมทำาเป็นรูปพระ

นารายณท์รงครฑุ	แตค่ตกิารทำารปูพระอนิทรท์รงชา้งเอราวณั	

ภาพที่ 15 สิงห์โตจีนในส่วนตกแต่งสีหน้าที่ถือ

คตินิยมจากวัฒนธรรมจีนของสิมสกุลช่างญวน

วัดบ้านค้อเขม อุบลราชธานี

ภาพที่ 16 ครุฑและพานรัฐธรรมนูญที่เป็น

สัญญะทางการเมืองเรื่องรัฐชาติ ในสีหน้าสิม

สกุลช่างญวน วัดโพธิ์ศรีวิทยาลัย มุกดาหาร

ภาพที่ 17 คตินารายณ์ทรงครุฑที่เป็นสัญญะ

แห่งระบบความเชื่อทางวัฒนธรรมการเมืองการ

ปกครอง สกุลช่างญวนที่หอแจกวัดหลวงปากเซ

แขวงจำาปาสักสปป.ลาว

ยังถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของเจ้านายเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงที่ของลาว

ดังเช่น	 ของใช้ส่วนพระองค์เสด็จเจ้าบุญอุ้ม	ณ	จำาปาศักดิ์จะมี

ตราชา้งสามเศยีรประทบั(รวมถงึทีห่นา้บนัสมิวดัทุง่ศรเีมอืง)	เปน็

สัญลักษณ์	 (ศิริกาญจน์	 ดุจจานุทัศน์	 และคณะ,	 2553	 :	 186)	

นอกจากนีย้งัพบคตกิารทำาชา้งสามเศยีรทีแ่สดงความหมายของ

ความเป็นรัฐชาติของเส้นเขตแดนแทนอาณาจักรล้านช้างที่เคย

แบ่งออกเป็น	3	ส่วนคือหลวงพระบาง		เวียงจันทน์	และจำาปาสัก		

โดยในงานชา่งญวนแถบแขวงจำาปาสกัแมแ้ตใ่นสว่นชอ่ฟา้กลาง

สันหลังคาอย่างที่หอแจกวัดพระพุทธบาทที่ปากเซ	แขวงจำาปา

สัก	 (เสา	 รังสี,	 สัมภาษณ์	 :	 2549)	และพื้นที่ใกล้เคียงเช่นเมือง

อำานาจเจรญิ	อบุลราชธาน	ีขณะทีพ่ืน้ทีอ่ืน่ๆไมพ่บคตดิงักลา่ว			ใน

อีสานมีรูปแบบสีหน้าที่สะท้อนปรากฏการณ์ทางการเมืองอย่าง

น่าสนใจ	ดังศาสนาคารประเภทสิมในแถบมุกดาหาร	นครพนม	

มกีารนำารปูพานรฐัธรรมนญูมาใชอ้ยูท่ีส่ว่นประธานทีส่หีนา้

โดยเฉพาะสกุลช่างญวน	 โดยแสดงนัยยะทางการเมืองโดย

ต้องการสื่อสารกับชาวบ้าน	 ว่าประเทศชาติได้เปลี่ยนเข้าสู่ยุค

ใหม่ที่มีรัฐธรรมนูญได้รับเลือกให้เป็นสื่อแทนความหมายดัง

กล่าวดั่งที่ปรากฏอยู่ตาม	แสตมป์	เข็มกลัดและที่สำาคัญที่สุดคือ

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย	 (ชาตรี	ประกิตนนทการ,	2550	 :	302)	

ดั่งปรากฏอยู่ที่สิมวัดโพธิ์ศรีวิทยาลัย	 บ้านเอี่ยนดง	ต.นำ้าเที่ยง

อ.คำาชะอี	 จ.	 มุกดาหารอันเป็นพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวทางการ

เมืองภาคประชาชนที่สำาคัญอีกแห่งหนึ่งในอีสาน	 	 และในช่วง

พ.ศ.	2480-2500กลุ่มช่างญวนในแถบอีสานใต้มีการปรับตัวด้า

นรปูแบบโดยออกแบบมคีวามเปน็ไทยมากขึน้โดยเฉพาะสว่นห

นา้บนัมกีารนำารปู เทพพนมอยา่งภาคกลางมาใช้	(หนว่ยอนรุกัษ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี,	 2541:27)	

รวมถึงรูปเสมาธรรมจักรซึ่งเป็นตรากระทรวงศึกษาธิการซึ่งกรม

การศาสนาก็ขึ้นตรงต่อโครงสร้างการบริหาร  ควบคู่กับคตินิยม

ในการทำารปูสญัลกัษณ์	ชา้งสามเศยีรซึง่เปน็สญัลกัษณะศลิปะ

ล้านช้าง(สุจิตต์	วงษ์เทศ,2549:112)	
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	 (2)	ห�งหงส์	 เป็นส่วนตกแต่งปลายไม้ด้านล่างของ

ป้านลมโดยวางอยู่บนบ่าระหว่างแปหัวเสากับเชิงกลอนโดย

ในสปป.ลาวนิยมเรียกองค์ประกอบส่วนตกแต่งนี้ว่า	ตีนดอก

ป้านลม หรือ	ดอกป้านลม (สมมณี	ประทุมไชย,	2545:	155)

ส่วนในบริบทอีสานนิยมเรียกว่า	ก้านดก	 ที่มีลักษณะเป็นกนก

หัวม้วน(วิโรฒ	ศรีสุโร,	 2536	 :	 377)	หรือที่ภาคเหนือของไทย

เรียกว่า	หางวัน	 โดยนิยมทำาอยู่	 2	 รูปแบบคือ1.แบบหัวน�ค 

2.แบบล�ยกนกหัวกลม	ซึ่งศาสนาคาร	ประเภท	สิม	วิหาร	หอ

แจก	นิยมทำาเป็นแบบหัวนาคเป็นส่วนใหญ่	ขณะที่	หอไตร	และ

วิหาร	บางแห่ง	มีการทำาหางหงส์แบบก้านดกอย่างกนกหัวม้วน	

ดังมีตัวอย่างอยู่ที่	 หอไตรหนองขุหลุเมืองอุบล	หรือ	 หอไตรวัด

สระไตรนรุกัษเ์มอืงยโสธรและ	วหิารวดัมโนภริมย	์เมอืงมกุดาหาร

โดยหางหงส์ลาวและอีสานไม่นิยมทำาเป็นรูปแบบ	นาคเสี้ยว	ที่

เปน็โครงรปูของนาค	3	เศยีรซอ้นกนัโดยรปูแบบดงักลา่วเปน็หาง

หงสส์ายสกลุชา่งหลวงกรงุเทพฯขณะทีช่า่งพืน้ถิน่อสีานและลาว

นยิมทำาเปน็หางหงสใ์นลกัษณะแบบหวันาค	ตามคตนิยิมทอ้งถิน่	

มีทั้งลดทอนรายละเอียดและเสริมเติมแต่ง	 กลุ่มช่างพื้นเมือง

ของอีสานที่โดดเด่นมากคือ	 กลุ่มเมืองอุบลดังที่ปรากฏอยู่ที่หอ

แจกวัดศรีอุบล	ซึ่งมีการสะบัดปลายหงอนที่ดูพลิ้วอีกทั้งการทำา

ปากนาคลักษณะอย่างปากคีม	 	 ซึ่งพบอยู่ในเมืองอุบลเท่านั้น	

โดยเฉพาะแถบอำาเภอเมืองที่เป็นกลุ่มช่างพื้นเมือง	ส่วนในกลุ่ม

ช่างญวนองค์ประกอบส่วนนี้จะเป็นฝีมือช่างท้องถิ่นนั้นๆและยัง

มีการทำาหางหงส์ด้วยการแกะฉลุบนสังกะสีของช่างพื้นบ้านใน

แถบเมืองนครพนมเช่นหอแจกวัดกัณฑ์ศรีราราม	อ.นาแกเมือง

นครพนม	เป็นต้น

ภาพที่ 18 หางหงส์หัวนาคสกุลช่างพื้นบ้าน 

สิมวัดศรีโพธิ์ชัย เมืองเลย

ภาพที่ 19 หางหงส์หัวนาคสกุลช่าง

พื้นเมืองหอแจก วัดศรีอุบลเมืองอุบล

ภาพที่ 20 หางหงส์แบบพื้นเมืองแบบก้านดก

หอไตร หนองขุหลุเมืองอุบล

	 (3)โหง่ว เป็นภาษาถิ่นไทยลาวซึ่งเขียนอยู่หลายแบบ

โดยในลาว	จะเขียน โง	่ (สมมณี	ประทุมไชย,	2545:	155)และ

นักวิชาการไทยจะเรียกและเขียนว่า	 โหง่	 หรือ	 โหง่ว	 	 (สมชาย	

นิลอาธิ,	 สัมภาษณ์	 :	 2554	 )โดยภาคกลางเรียกส่วนนี้ว่าช่อฟ้า	

เปน็องคป์ระกอบสว่นยอดปลายสดุสว่นไมแ้ปน้ลมสว่นดา้นสกดั

ด้านหน้าและด้านหลังที่ทำาหน้าที่ช่วยยึดส่วนปลายไม้แป้นลม

และตอบสนองสนุทรยีภาพความงามทีม่นียัยะแหง่ลทัธคิวามเชือ่

ผ่านรูปสัญญะต่างๆโดยอีสานและลาวนิยมทำาอยู่2รูปแบบคือ	

1.แบบหัวนาค 2.แบบลูกกรงไม้กลึง 3.แบบช่อฟ้าป้านลม 

(ราชสํานักกรุงเทพฯเรียก ช่อฟ้ามอญ)โดยมีวัสดุทั้งที่เป็นไม้

และปูนปั้นโดยอีสานและลาวส่วนใหญ่นิยมใช้รูปแบบหัวนาค

เป็นส่วนใหญ่	ทั้งนี้นาคในกลุ่มวัฒนธรรมไทยลาว	หัวนาคจะไม่

นิยมทำาเป็นแบบปากปลาหรือปากครุฑและหัวนกเจ่า(รูปแบบ

ดังกล่าวเป็นอัตลักษณ์สกุลช่างลุ่มนำ้าเจ้าพระยา)โดยนาคใน

สกุลช่างหลวงลาวนิยม	 	ทำาแบบทั้งลดทอนและแบบทรงเครื่อง

ที่ตกแต่งอย่างวิจิตร	 โดยถ้าเป็นกลุ่มช่างพื้นเมืองนิยมทำาลาย

วันแล่นปักอยู่บนสันหลังคาหรือปูนหลบหลังคาเป็นตัวเชื่อมต่อ

ระหว่างโหง่วกับช่อฟ้ากลางสันหลังคา(ทำาหน้าที่คล้ายบราลี

ที่รับแบบอย่างมาจากศิลปะขอม	 )	 โดยโหง่วสกุลช่างพื้นเมือง

แถบเวยีงจนัทนจ์ะยกคอนาคสงูรวมถงึการสะบดัปลายปากและ
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หงอนนาคที่ดูพริ้วไหวเป็นอิสระ		สำาหรับอีสานรูปแบบของโหง่ว	

ที่ดูโดดเด่นคือกลุ่มช่างพื้นเมืองอุบลที่สะบัดปลายหงอนรวม

ถึงลักษณะปากนาคแบบปากคีมที่กว้างแหลมและที่สำาคัญคือ

นิยมการทำาปีกซึ่งถือได้ว่าเป็นคุณลักษณะพิเศษของกลุ่มช่าง

พื้นเมืองอุบลส่วนในกลุ่มช่างญวนจะเป็นลักษณะของนาคค่อน

ข้างแข็งแบบงานเครื่องคอนกรีตซึ่งจะไม่อ่อนหวานอย่างงานไม้

โดยส่วนช่อฟ้าแบบลูกกรงไม้กลึง เป็นส่วนตกแต่งที่พบมาก

ในเฮือนอีสานยุคหลังโดยเป็นวัฒนธรรมนำาเข้าจากกรุงเทพฯที่

นิยมใช้กับเฮือนขนมปังขิงต่อมาภายหลังช่างท้องถิ่นได้นำามา

ใชก้บัศาสนาคารเปน็จำานวนมาก	เชน่	หอไตรวดับา้นหวา้จงัหวดั

ขอนแกน่	หอแจกวดัพระเหลาเทพนมิติรจงัหวดัอำานาจเจรญิ	โดย

รูปแบบดังกล่าวมุ่งเน้นในเรื่องความงามมากกว่าแสดงสัญญะ

ทางความเชือ่อยา่ง	ลกัษณะของหวันาค	และแบบชอ่ฟา้แปน้

ลม		เป็นต้น

ภาพที่ 21 โหง่วหอแจกสกุลช่างญวน

วัดหลวงปากเซ แขวงจำาปาสัก

ภาพที่ 22 โหง่วสิมวัดสีสะเกดสกุลช่าง

พื้นเมืองเวียงจันทน์ สปป.ลาว

ภาพที่ 23 โหง่ว นาคปากคีมสกุลช่าง

พื้นเมืองอุบล หอแจกวัดศรีอุบล 

เมืองอุบล

	 (4) ช่อฟ้�  เป็นชื่อเรียกส่วนตกแต่งบริเวณกลางสัน

หลังคาของศาสนาคาร	 ในอีสานนิยมเรียกว่า	ช่อฟ้าหรือภาษา

เก่าเรียกผาสาดหรือปราสาท	(วิโรฒ	ศรีสุโร,	2536	:	377) ทั้งนี้

ตำาแหน่งที่ตั้งของช่อฟ้าอีสานและลาวจะอยู่บริเวณกึ่งกลาง

ของสันหลังคาชั้นสูงสุดเหมือนกัน	 ซึ่งเรียกไม่ตรงกับความ

หมายของช่อฟ้าที่รับรู้กันในวัฒนธรรมส่วนกลางซึ่งอยู่บนยอด

จั่วสามเหลี่ยมตรงรวบจอมป้านลมซึ่งในภาษาถิ่นไทยลาวเรียก

ส่วนนี้ว่าโหง่วดังที่ได้กล่าวมาแล้ว	 ทั้งนี้ลาวนิยมเรียกว่าส่วน

ตกแต่งกลางสันหลังคานี้ว่า	ช่อฟ้า หรือจอมปราสาทและสัต

ตะบรูพินักเ็รยีก(สมมณ	ีประทมุไชย,	2545:	155)โดยชอ่ฟา้จะมี

หนึง่เดยีวตอ่หนึง่ศาสนาคาร(แตใ่นสบิสองปนันามมีากกวา่หนึง่

ช่อฟ้า)ทั้งนี้พบว่า	“ช่อฟ้า”	ทั้งอีสานและลาวมีการใช้กับศาสนา

คารอื่น	ๆ	ด้วยโดยมิได้จำากัดเพียงแค่สิมวิหารเท่านั้นโดยฝั่งลาว

จะใช้วัสดุหลักเป็น	 งานปูนปั้น	 ขณะที่ในอีสานช่างพื้นถิ่นจะใช้

ไม้เป็นหลัก	โดยมีการใช้ปูนปั้นเฉพาะในกลุ่มช่างญวนซึ่งพบอยู่

ในแถบ	จ.มกุดาหาร	จ.นครพนม	จ.หนองคาย	จากการศกึษาพบ

ว่าในสปป.	ลาว นิยมการทําช่อฟ้ามากกว่าในอีสาน		แม้แต่

วิหารเก่าวัดหลวงเมืองอุบลที่สถาปนาโดยเจ้าเมืองคนแรกก็ยัง

ไม่พบการทำาช่อฟ้ากลางสันหลังคา	 	 โดยทั้งนี้จะมีตำาแหน่งที่ตั้ง

บริเวณกลางสันหลังคาเหมือนกัน	 แต่ความต่างของรูปแบบ

ระหว่างอีสานกับลาวอยู่ที่	 	อีสานมีรูปทรงแบบแท่งๆ โดด ๆ

อันเดียวหรือแผงไม้แกะสลักเล็กๆไม่นิยมทำาส่วนบริวารโดยมี

ลกัษณะคลา้ยธาตไุม	้โดยมตีวักาบกนกเปน็สว่นตกแตง่สว่นยอด

เหลา่นัน้	เปน็ปกียอด	4	ดา้นคลา้ยนพศลูทีเ่ปน็อทิธพิลศลิปะขอม

โดยชา่งอสีานนยิมทำายืน่ออกมาเปน็แฉกมากกวา่การทำาเปน็แผง

สามเหลีย่มอยา่งลาวซึง่รปูแบบดงักลา่ว (ยอดนพศลู) ยงัปรากฏ

เป็นที่นิยมในส่วนยอดธรรมาสน์ในอีสาน และสปป.ลาวอีกด้วย
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 เอกลักษณ์ช่อฟ้าลาว	 คือ	 วัสดุนิยมใช้ปูนปั้นตกแต่ง

ประดับกระจกสีหรือลงรักปิดทองล่องชาด	 รูปทรงสามเหลี่ยม

แบบที่สะท้อนคติความเชื่อเรื่องของศูนย์กลางจักรวาลอันมี	

เขาพระสเุมรเุปน็ศนูยก์ลาง	มปีราสาทไพชยนตอ์นัเปน็ทีส่งิหส์ถติ	

ของพระอินทร์เทวราชา	 (สันติ	 เล็กสุขุม,	 2546	 :	 78)	ตั้งอยู่บน

สันหลังคาที่สูงสุดยอดองค์กลาง	 โดยมีลักษณะเป็นแท่งๆขนาด

ลดหลั่น	แบบเรือนปราสาทยอดธาตุบัวเหลี่ยมย่อส่วนโดยมีซุ้ม

คูหาประดิษฐานพระพุทธรูป	 ขนาบอยู่ด้านข้างลดหลั่นเป็นรูป

ปราสาทบนยอดเขาบริวารที่เรียกว่า	 “สัตตบริภัณฑ์” โดยคำา

ว่าสัตต	 หมายถึง เจ็ด	 ส่วนคำาว่า	ภัณฑ์	 มาจากรากศัพท์เดิม

ซึ่งโบราณเรียก	บริภัณฑ์	 ซึ่งก็หมายถึง	สิ่งของ รวมๆกันก็เลย

เรียกว่า	สิ่งของทั้งเจ็ด หมายถึง	ภูเข�ทั้งเจ็ด	 ที่ตั้งรายล้อม

เขาพระสุเมรุที่ซึ่งเป็นสวรรค์ที่ประทับของพระอินทร์เป็นการ

ตีความตามลักษณะรูปทรงสัณฐานถ้าตีความเชื่อมโยงกับหลัก

ธรรมคำาสอนก็อธิบายได้ว่าเป็นโพธิปักขิยธรรมหรือธรรมที่

จะเข้าสู่ความเป็นพุทธะหรือความรู้แจ้งซึ่งมีอยู่	๗ ประการ

คือ	๑.สติความระลึกได้  ๒.ธรรมวิจัย การวิเคราะห์หลักธรรม

คำาสอน ๓.วิริยะความเพียร ๔.ปิติ ความพอใจอิ่มใจ ๕.ปัสสิทธิ 

ทำาใจได้ ๖.สมาธิ ความมั่นคงในจิต ๗.อุเบกขา การวางเฉยหรือ

ปลอ่ยวาง	(มาณพ	มานะแซม,	2542	:	6758-6761)	โดยจาํนวน

การลดหลัน่ของรปูสญัลกัษณแ์หง่ชอ่ฟา้	นีย้งัมคีำาอธบิายเชงิ

สญัลกัษณม์ติแิหง่ฐานานศุกัดิข์องงานชา่งไดว้า่	ถา้จำานวนยอด

มี 17 ยอดแสดงว่าเป็นวัดหลวงที่กษัตริย์หรือเจ้ามหาชีวิต

เปน็ผูส้รา้งหากนอ้ยกวา่ 17ลงมาจะเปน็เชือ้พระวงศล์าํดบั 

รองลงมาเป็นเจ้าศรัทธาหรือผู้สร้าง	 (ศรัณย์	 บุญประเสริฐ,	

2548	:	34	)โดยในแถบลาวตอนลา่งพบวา่ศาสนาคารสว่นใหญ่

ภาพที่ 24 ช่อฟ้าสกุลช่างพื้นบ้าน

วัดศรีบุญเรือง แขวงค้าม่วน สปป.ลาว

ภาพที่ 25 ช่อฟ้าสกุลช่างพื้นเมืองรูปซ้ายหอแจกวัดศรี

จอมพลมุกดาหารรูปขวาหอไตรวัดสระไตรนุรักษ์ยโสธร

ภาพที่ 26 ช่อฟ้าสกุลช่างพื้นเมือง

เวียงจันทน์ วัดองค์ตื้อ สปป.ลาว

นิยมทำาช่อฟ้าเป็นลักษณะพระซุ้มโขง มากกว่าจะทําเป็น

แผงแบบลักษณะสัตตภัณฑ์ราวเทียนอย่างหลวงพระบาง

หรือเวียงจันทน์	 	 ในกลุ่มช่างญวนแถบจำาปาสักมีการใช้รูป

สัญลักษณ์ทางการเมือง	 เช่น รูปช้างสามเศียร	 ที่แทนความ

หมายของอาณาจักรลาวทั้งสามอาณาจักรเพื่อแสดงความเป็น

รัฐชาติผ่านงานช่างทางศาสนาดังที่ปรากฏที่ยอดช่อฟ้าหอแจก

วดัพระพทุธบาทเมอืงปากเซแขวงจำาปาสกั	(เสา	รงัส,ี	สมัภาษณ	์

:	2549)โดยคตกิารทำาชอ่ฟา้กลางสนัหลงัคานีย้งัพบในศลิปะพมา่

และสิบสองปันนารวมถึงหอกว๊านศาสนาคารของกลุ่มลาวเทิง	

โดยในสกลุชา่งพืน้บา้นทัง้อสีานและลาว มกีารทำาชอ่ฟา้ดว้ย

วสัดอุืน่	ๆ นอกเหนอืจากปนูปัน้และไมแ้กะสลกั	เชน่	มกีารใชว้สัดุ

ประเภทโลหะอยา่งสงักะสมีาตกแตง่ลวดลายฉลเุปน็รปูทรงจอม

แห	เชน่ในอสีานพบอยูท่ี	่วดักณัฑศ์รรีาราม	อำาเภอนาแก	จงัหวดั

นครพนมและของ	สปป.ลาวพบอยูท่ีว่ดัมหาชยัแขวงคำามว่น	ทีใ่ช้

ถว้ยชามสงักะสแีละหลอดไฟฟา้มาประยกุตท์ำาเปน็ชอ่ฟา้ประดบั

ตกแต่งในองค์ประกอบสถาปัตยกรรมที่หอแจก	เป็นต้น

4. สรุปลักษณะร่วม ในเชิงช่�งระหว่�งไทยอีส�น 

กับ สปป.ล�ว

	 4.1		มีตำาแหน่งที่ตั้งแห่งรูปแบบฉันทลักษณ์ขององค์

ประกอบส่วนประดับตกแต่งแบบอย่างเดียวกันโดยเฉพาะใน	

ไตรภาคของทัง้สว่นฐาน	สว่นตวัเรอืน	สว่นยอด		แตกตา่งกนัเพยีง

ขนาดรูปทรงและรายละเอียดรูปแบบทางศิลปะสกุลช่าง

	 4.2		มิติทางภาษาชื่อเรียกองค์ประกอบส่วนตกแต่ง

ต่างๆ	ที่ใกล้เคียงกันด้วยมีภาษาในวัฒนธรรมเดียวกัน
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	 4.3		พืน้ทีใ่นบรบิทของลาวตอนลา่งมลีกัษณะแบบสาย

สกุลช่างพื้นบ้านพื้นเมืองและบางส่วนมีอิทธิพลศิลปะจากราช

สำานักกรุงเทพฯ	และสกุลช่างญวนร่วมสมัยเหมือนกับทางอีสาน

									 4.4		กลุ่มช่างพื้นเมืองทั้งของ	 สปป.ลาวและอีสานมี

การบูรณาการทั้งวัฒนธรรมราชสำานักล้านช้างและราชสำานัก

กรุงเทพฯ	รวมถึงสายสกุลช่างญวน

									 4.5		มีระบบความเชื่อต่อกรอบแนวคิดเรื่อง	นาคาคต	ิ

ที่เข้มข้นในเชิงช่างเหมือนกันดั่งที่ปรากฏอยู่ในรูปสัญญะใน	

เชิงช่าง

5.สรุปลักษณะเฉพ�ะถิ่น  ในเชิงช่�งกับวิถีวัฒนธรรม ระหว่�ง ไทยอีส�นกับสปป.ล�ว

ลักษณะ อีส�น ลักษณะล�ว (สปป.ล�ว)

1.	สายสกุลช่างพื้นบ้านถือเป็นวัฒนธรรมงานช่างกระแส

หลักโดยมีกลุ่มช่างพื้นเมืองสายราชสำานักเวียงจันทน์

และกรุงเทพฯเป็นกระแสรองตามปัจจัยตัวแปรทางสังคม

การเมือง

1.	สกลุชา่งราชสำานกัเวยีงจนัทนเ์ปน็วฒันธรรมกระแสหลกัที่

มขีนบจารตีทีเ่ขม้ขน้	สว่นตอนลา่งมรีปูแบบวฒันธรรมแบบ

พื้นบ้านพื้นเมืองรวมถึงสกุลช่างญวน

2.	มีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบรวดเร็วกว่าโดยเฉพาะ

เงือ่นไขปจัจยัตวัแปรทางการเมอืงโดยเฉพาะวฒันธรรมจาก

กรุงเทพฯในฐานะศูนย์กลางแห่งระบบรัฐชาติ

2.	การปรับเปลี่ยนในเรื่องรูปแบบและรสนิยมทางศิลปะ

เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงช้ากว่าด้วยเป็นลักษณะสังคมปิด

จากระบบการเมืองการปกครองที่ต่างกัน					

3.	มีความเรียบง่ายที่แฝงความเป็นตัวของตัวเองสูง	 โดย

เฉพาะความคดิสรา้งสรรคอ์ยา่งนอกกรอบแบบวถิชีาวบา้น	

ที่เน้นการพึ่งพาตนเองผสมผสานเข้ากับ	สังคมชุมชน	และ

ธรรมชาติอย่างสมดุล

3.	ลวดลายมีแบบแผนฉันทลักษณ์อย่างช่างหลวงโดย

เฉพาะลกัษณะตวักนกลายผกักดูทีเ่ชือ่มโยงจากวฒันธรรม

เขมรของสายสกุลกลุ่มช่างหลวง	

4.	มอีสิระและมกีารบรูณาการทางวฒันธรรมสงูกวา่ดว้ยเปน็

สังคมแบบชาวบ้านที่มีเอกลักษณ์สำาคัญในเรื่องของความ

เสมอภาค	ฐานะสังคมไม่แตกต่างกันมาก	ดั่งที่ศิลปะญวน

มีอัตลักษณ์เฉพาะตนสูงกว่าที่ปรากกฏอยู่ในสปป.ลาว	

4.	มีอิทธิพลศิลปะจากภายนอกผ่านตัวแปรทางการเมือง

โดยเฉพาะศิลปะสยาม,ศิลปะฝรั่งเศส,ศิลปะญวน

6.บทสรุป  

	 อีสานและลาว	 มีการ	ถ่ายมาเทไป	 ในวัฒนธรรม

งานช่างด้านรูปแบบของกันและกันอยู่ในทุกกลุ่มสกุลช่าง	 โดย

อสีานจะมรีปูแบบลกัษณะพืน้บา้นเปน็วฒันธรรมกระแสหลกัซึง่

สัมพันธ์กับกรอบแนวคิดทางสังคมที่ว่า หัวเมืองอีสานในสมัย

โบราณเปน็บา้นเมอืงทีข่าดกษตัรยิ ์และคอ่นขา้งเปน็อสิระ

จากอาํนาจการปกครองของเวยีงจนัทนแ์ละอยธุยา (ปรชีา,	

2532	:	48)	ดงันัน้ศลิปะงานชา่งอสีาน จงึโดดเดน่ทีค่วามเปน็

ตัวของตัวเอง สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะโครงสร้างสังคม

แบบเสมอภาค ที่มีความเป็นกันเองมากแตกต่างจากสังคมที่

มีกฎเกณฑ์หรือถูกครอบงำาอย่างภาคกลาง	 (ศรีศักร	วัลลิโภดม,	

2526	:	81-84)	ขณะทีส่ปป.ลาวแถบเวยีงจนัทนจ์ะเปน็ศนูยก์ลาง

แหง่สายสกลุชา่งราชสำานกัลา้นชา้ง			แตพ่ืน้ทีล่าวตอนลา่งพบวา่

เป็นกลุ่มสกุลช่างพื้นบ้าน	และช่างญวนเป็นวัฒนธรรมงานช่าง

กระแสหลกัโดยเฉพาะในเขตตวัเมอืง	หากเปน็พืน้ทีน่อกเมอืงจะ

เป็นกลุ่มวัฒนธรรมข่าหรือกลุ่มลาวเทิง	ที่เป็นกลุ่มชนพื้นเมือง

ในแถบลาวตอนลา่งทีย่งัคงสบืทอดวถิจีารตีอยา่งสงัคมชนเผา่ที่

นับถือผี	 ไม่ใช่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างในสมัยหลัง	 (สมชาย	

นิลอาธิ,	 สัมภาษณ์	 :	 2554	 )	 ด้านคติความเชื่อพบว่าใช้กรอบ

แนวคดิเรือ่ง	นาคาคต ิ	แฝงอยูใ่นทกุมติกิารสรา้งสรรคเ์หมอืนกนั

ทีเ่ชือ่มโยงกบัตำานานพืน้เมอืงเรือ่ง	นาค ทีม่นียัยะคอื	1)	นาคเปน็

สญัลกัษณข์องกลุม่ชนดัง้เดมิ	2)	นาคเปน็สญัลกัษณข์องเจา้แหง่
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ดนิและนำา้	3)	นาคเปน็ลทัธทิางศาสนา(ศรศีกัร	วลัลโิภดม,	2546	:	

12)	ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึ	การบรูณาการของระบบความเชือ่ทอ้งถิน่	

ที่มีการผสมผสานทั้งวัฒนธรรมหลวง-ชาวบ้านที่เชี่ยวชาญงาน

ไม้	 ทั้งสายสกุลลุ่มนำ้าเจ้าพระยาและลุ่มนำ้าโขง	 รวมถึงสกุลช่าง

ญวนที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานปูนด้วยรูปแบบศิลปะจีนและ

ฝรั่งเศส	ดังนั้นศาสนาคารหนึ่งๆจึงมิใช้การผูกขาดของสกุลช่าง

ใดสกลุชา่งหนึง่ทัง้หมดไม่	หากแตเ่ปน็การบรูณาการศาสตรแ์ละ

ศิลป์ของช่างอันหลากหลายสกุลช่างทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่

ว่ากรอบแนวคิดหรือวิธีปฏิบัติโดยอิงความเป็นปัจจุบันขณะใน

มิติต่าง	ๆ 	โดยศาสนาคารที่มีรายละเอียดส่วนตกแต่งมากสุดคือ

สมิ		สว่นทีม่ตีวัอยา่งใหศ้กึษาไดน้อ้ยสดุจะเปน็กลุม่	หอไตร	และ	

วิหาร	 	 ทั้งหมดล้วนมีตัวแปรคือการเคลื่อนไหวของศิลปวิทยา

การและการเมืองตลอดจนการค้าขายแลกเปลี่ยนที่ส่งอิทธิพล

ต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบหน้าตางานช่าง	และรสนิยมทาง

ศิลปะ	 ซึ่งตอกยำ้าให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมแห่งอดีต

สมัยจนถึงปัจจุบันขณะของผู้คนสองฟากฝั่งโขงทั้งไทยอีสาน

และสปป.ลาว 
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เมืองปากเซ	แขวงจำาปาสัก	สปป.ลาว	

	 	สัมภาษณ์เมื่อวันที่	26	มกราคม	2549	

สมชาย	นิลอาธิ.	 	 นักวิชาการอิสระด้านศิลปะและวัฒนธรรม

อีสาน	สัมภาษณ์เมื่อวันที่	15	กุมภาพันธ์	2554.

สีวิไล	 จันทะวง	หัวหน้าฝ่ายวัฒนธรรม	แขวงเซกอง	สปป.ลาว	

สัมภาษณ์เมื่อวันที่	2	ธ.ค	2549.


