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สิม หรือโบสถ�อีสาน  งานศิลปะพื้นถิ่น 

งดงาม เรียบง�าย แฝงด�วยชีวิตชีวาตามแบบ 

ฉบับวิถีอีสาน เป�นบันทึกทางประวัติศาสตร� 

ที่สะท�อนเรื่องราวอันน�าศึกษา ผ�านรูปแบบ 

งานสถาป�ตยกรรม และจิตรกรรมฮูปแต�ม 

ที่สร�างสรรค�จากพลังศรัทธาอันบริสุทธิ์

การท�องเที่ยวตามเส�นทาง

“เยือนสิม ชมศิลป ณ ใจกลางอีสาน” 

จึงเป�นความรื่นรมย�อันเป� �ยมคุณค�า ซึ ่งจะ 

นำพาผู�มาเยือนไปค�นพบและสัมผัส รากเหง�า 

แห�งจิตวิญญาณพื้นบ�านอีสานอันแท�จริง



สารบัญ

อีสาน ดินแดนแห�งศิลปะและวัฒนธรรม เป�นแหล�งกำเนิดอารยธรรมสำคัญ 
มากมายของเมืองไทย ป�จจุบันยังคงสะท�อนออกอยู�ในแง�มุมความเป�นอยู�อย�าง 
เรียบง�ายของคนถ่ินนี้ ด�วยการแต�งกาย อาหารการกิน ขนบธรรมเนียมและประเพณี 
อันงดงาม โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา ซึ่งอีสานมีความรุ�งเรืองในพุทธศาสนา 
สูงสุด ช�วงพุทธศตวรรษที่ 20-23 สมัยอาณาจักรล�านช�าง   

ร�องรอยความรุ�งเรืองและพลังศรัทธาในศาสนาของผู�คนที่ยังคงอยู�ไม�เสื่อมคลาย 
ได�ตกทอดสะท�อนอยู�ทั้งบนหลักจารึก หนังสือประวัติศาสตร� ประเพณีวัฒนธรรม 
และงานสถาป�ตยกรรม โดยเฉพาะใจกลางของภูมิภาคแห�งนี้ แถบ จ.ขอนแก�น 
จ.มหาสารคาม จ.ร�อยเอ็ด และ จ.กาฬสินธุ� มีศาสนสถานทรงคุณค�าหลายแห�ง 
ซึ่งนอกจากเรื่องราวความศรัทธาที่จารึกไว� ยังคงเป��ยมด�วยศิลปะที่ถ�ายทอดออกมา 
โดยแฝงไว�ด�วยข�อคิดในการดำเนินชีวิต เหล�านี้ล�วนเป�นภูมิป�ญญาอีสานพื้นบ�าน 
ที่บรรพบุรุษมอบไว�ให�เป�นมรดกอย�างแท�จริง 

“สิม” เป�นภาษาอีสาน มาจากคำว�า สีมา พัทธสีมา หมายถึง โบสถ� 
สิมของภาคอีสานมักสร�างอย�างเรียบง�าย สมถะ เป�นอาคารขนาดเล็กตกแต�งด�วย 
วัสดุท�องถิ่น ความโดดเด�นของสิมนอกจากรูปทรงและสถาป�ตยกรรม ยังมีสิ่งช�วย 
เชิดชูให�สิมมีคุณค�ายิ่งขึ้น นั่นคือ “ฮูปแต�ม” (ภาษาถ่ินอีสาน) หรือจิตรกรรมฝาผนัง

ฮูปแต�มอีสานมักวาดอยู�ตามผนังสิม วาดเต็มพื้นที่ทั้งภายในและภายนอก 
เนื่องจากสิมมีขนาดเล็ก อีกทั้งวัดบางแห�งทางภาคอีสานยังไม�อนุญาตให�ผู�หญิง 
เข�าไปในสิม การแต�มฮูปแต�มจึงนิยมทำทั้งด�านนอกและด�านใน โดยภาพด�านใน 
มักเป�นเรื ่องราวที่เกี ่ยวกับพุทธศาสนา เช�น พระเวสสันดรชาดก พุทธประวัติ 
ภาพผนังด�านนอก วาดเพื่อให�ชาวบ�านเรียนรู�ผ�านวรรณกรรมท�องถิ่น ซึ่งมีข�อคิด 
คติสอนใจ ช�วยขัดเกลานิสัย เช�น สินไซ พระมาลัย เป�นต�น

แม�ว�าสิม และ ฮูปแต�มของอีสาน จะเป�นงานศิลปะพื้นบ�านที่อาจไม�สวยหรู 
เสมือนงานช�างหลวงของภาคกลาง ทว�า การถ�ายทอดเรื่องราวของช�างแต�มนั้นก็ 
ตรงไปตรงมา เป��ยมล�นด�วยความศรัทธาและตั้งใจ เหล�านี้จึงเป�นเสมือนสื่อสะท�อน 
ความรู�สึกนึกคิด ความสามารถ และภูมิป�ญญาของคนสมัยก�อน ที่สามารถนำมา 
เป�นหลักฐานบันทึกเรื่องราวในอดีตของผู�คน ชุมชน และประเพณี วัฒนธรรม 
ตลอดถึงเรื่องราวของพุทธศาสนา 

คู�มือ เยือนสิมชมศิลป� ณ ใจกลางอีสาน ฉบับนี้ นำเสนอเรื่องราวท�องเที่ยว 
ชมงานศิลปะอีสานตามวัดต�างๆ ทั่วใจกลางอีสาน ในเขต จ.ขอนแก�น จ.มหาสารคาม 
จ.ร�อยเอ็ด และ จ.กาฬสินธุ� นอกจากนี้ยังมีแผนที่ประกอบ เพื่�อช�วยให�การเดินทาง 
ง�ายดายยิ่งขึ้น

การเดินทางใช�เพียงแค�ออกไปค�นหาประสบการณ� มากกว�านั้นคุณอาจได� 
รับรู�เรื่องราวในอดีตอันน�าใส�ใจของคนอีสาน ผู�ซึ่งมีความสมถะ จริงใจ เรียบง�าย 
ตรงไปตรงมา และที่สุดคุณอาจพบยิ่งกว�า นั่นคือ “มิตรภาพระหว�างเดินทาง”
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เยือนสิม
ณ ใจกลางชมศิลป อีสาน

ขอนแกน  มหาสารคาม  รอยเอ็ด  กาฬสินธุ



วัดไชยศรี

จากตัวเมืองขอนแก�น ไปตาม ถ.มะลิวัลย� (ขอนแก�น - บ�านฝาง) 
ราว กม.ที่ 14 มีเส�นทาง ขก. 2009 แยกขวาเข�าบ�านสาวะถี โดยต�องผ�าน 
บ�านม�วงก�อน รวมระยะทางจากตัวเมืองราว 20 กม. 

อ.เมือง จ.ขอนแกน

การเดินทาง

ป�จจุบันวัดไชยศรียังคงความงดงามของสถาป�ตยกรรมไว�เป�นอย�างดี 

นอกจากเป�นศูนย�รวมใจของชาวบ�านในชุมชนแล�ว ยังเป�นแหล�งเรียนรู�ภูมิป�ญญา 

ให�กับผู�คนที่สนใจในแง�มุมของศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ�านอีสาน สามารถเข�าไป 

ศึกษาได�จากพิพิธภัณฑ�พื้นบ�าน ซึ่งสร�างขึ้นในป� พ.ศ. 2546 โดยพระครู

บุญชยากร (วสันต� มหาปุญโญ) เจ�าอาวาสองค�ป�จจุบัน ร�วมกับชาวบ�านสาวะถี 

โดยการประกาศรับบริจาคส่ิงของจากชาวบ�าน เพื่อนำมาจัดแสดง มีวัตถุประสงค� 

เพื่อป�องกันไม�ให�เครื่องมือ เครื่องใช� ในการดำรงชีวิตของชาวบ�านนับแต�อดีต 

สูญหายไปจากชุมชน และเพื่อเป�นแหล�งเรียนรู�ที่สะท�อนภาพวิถีชุมชนของชาว 

บ�านสาวะถี

วัดไชยศรียังเคร�งครัดธรรมเนียมประเพณีเดิม คือผู�หญิงไม�สามารถ 

เข�าไปภายในสิม การเข�าชมฮูปแต�มด�านในสิมต�องแจ�งเจ�าอาวาสล�วงหน�า
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ต�อมาเมื่อโบสถ�ชำรุดตามกาลเวลา ในป�

พ.ศ. 2525 ชาวบ�านจึงร�วมกันซ�อมแซม แต�เนื่อง 

จากความไม�เข�าใจในเรื่องสถาป�ตยกรรมและการ

บูรณะปฏิสังขรณ� จึงเปลี่ยนหลังคาเป�นรูปทรงแบบ

ทางภาคกลาง และเสริมผนังบางส�วนให�สูงขึ้น 

เพื่อให�รับกับรูปทรงใหม�ที่ซ�อมแซม ระหว�าง  

การซ�อมน้ำปูนไหลมาทับบนภาพเขียนสีบางส�วน 

ทำให�เสียหายไปบ�าง ต�อมากรมศิลปากรจึงเข�า 

มาต�อเติมป�กด�านข�างของโบสถ� และยกพื้นขึ้น 

เพื่อป�องกันน้ำกัดเซาะฐาน ฮูปแต�มของวัดไชยศรีแห�งนี้จึงยังคงความงดงาม 

ไว�ได� จนได�รับการยอมรับว�าเป�นฮูปแต�มที่สวยงามที่สุดแห�งหนึ่งในสิมอีสาน 

ของเมืองไทย 

วัดไชยศรี  ตั้งอยู�ที่

บ�านสาวะถี สร�างขึ้นตั้งแต�ป�

พ.ศ. 2408 ส�วนสิมสร�างขึ้นราว

ป� พ.ศ.  2443 โดยเจ�าอาวาส

องค�แรก (หลวงปู�อ�อนสา) และชาวบ�านผู�มีจิตศรัทธา รูปทรงเดิมของโบสถ� 

เป�นแบบสิมอีสานโบราณ ฐานส�วนล�างและผนังก�ออิฐฉาบปูน ช�วงบนเป�นไม� 

หลังคาเป�นไม�มีป�กยื่น บานประตูและหน�าต�างแกะสลัก ฝาผนังทั้งด�านนอก 

และด�านในมีฮูปแต�ม (ภาพเขียนสี) แสดงเรื่องราวพุทธประวัติ สังข�ศิลป�ชัย 

พระเวสสันดรชาดก ภาพเทพและสัตว�ต�างๆ ตลอดจนภาพนรกแปดขุม 

วาดเต็มพื้นที่ไม�เหลือที่ว�าง เน�นสัดส�วนเกินจริง ตัวละครมีท�าทางโลดโผน 

อารมณ�ของภาพสนุกสนาน ใช�สีฝุ�นโทนสีฟ�า คราม และขาว ซึ่งได�จากวัสดุ 

ธรรมชาติ เป�นฝ�มือช�างแต�มพื้นบ�านชื่อ นายทอง ทิพย�ชา ชาว อ.บรบือ         

จ. มหาสารคาม และช�างแต�มอื่นๆ มาช�วยแต�มภาพจนเสร็จ



ต�อมา เมื่อสิมเกิดความทรุดโทรมตามกาลเวลา ชาวบ�านได�ร�วมกัน 

บูรณะซ�อมแซม โดยทำหลังคาขึ้นใหม� แล�วต�อหลังคามาเป�นป�กนกรอบสิม 

ซึ่งเป�นสถาป�ตยกรรมอีสานที่โดดเด�น ตรงบันไดทางเข�าสิมมีรูปป��นพญานาค 

2 ตัว ไม�มีหงอน และแม�ว�าในป�จจุบันฮูปแต�มรอบสิม จะถูกลบเลือนไปบ�าง 

ตามกาลเวลา ทว�ายังนับเป�นชิ้นงานประวัติศาสตร� ที่สะท�อนให�เยาวชนและ 

คนรุ�นหลังได�เห็นถึงภูมิป�ญญาและคุณค�าทางศิลปะของบรรพชน

การเข�าชมภายในสิม วัดบ�านลาน ควรแต�งกายสุภาพ สุภาพสตรี 

ไม�สามารถเข�าไปภายในสิม 
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วัดมัชฌิมวิทยาราม
อ.บานไผ จ.ขอนแกน

วัดมัชฌิมวิทยาราม หรือ 

วัดบ�านลาน และเรียกอีกชื่อหนึ่ง 

ว�า“วัดกลาง” วัดเก�าแก�ที่สันนิษฐาน 

ว�าสร�างขึ้นราวป� พ.ศ. 2470 มีภาพ 

เขียนฮูปแต�มที่งดงามอยู�รอบด�าน

นอกตัวสิม เป�นฮูปแต�มแสดงเรื่อง

ราวเกี่ยวกับพระเวสสันดรชาดก 

เรียงลำดับจากด�านหน�าทิศตะวัน

ออก ทิศเหนือ ทิศตะวันตก และ 

ทิศใต� เริ ่มจากกัณฑ�ทศพรถึง 

นครกัณฑ�รวม 9 ห�อง มีคำ 

บรรยายใต�ภาพ การแสดงเรื ่อง 

ราวและลำดับภาพ สื่อให�เข�าใจ 

ง�ายและชัดเจน เน�นการใช�สีฝุ�น 

วรรณะเย็น คือ สีฟ�า สีน้ำเงิน 

สีเขียว และสีเหลือง เป�นฝ�มือ 

ช �างแต �ม 2 คน คือ พ �อส ุวรรณ 

ป�วสาร ชาว จ.ร�อยเอ็ด และพ�อลี 

แสนทวี จิตรกรฝ�มือดีอีกคนหนึ่ง 

ในสมัยนั้น

การเดินทาง

จากตัวเมืองขอนแก�น ไปตามทางหลวงหมายเลข 2 ถ.มิตรภาพ 
(ขอนแก�น-บ�านไผ�) เมื่อถึงสี่แยกบ�านไผ� เลี้ยวซ�ายไปตามทางหลวง
หมายเลข 23 (บ�านไผ�-บรบือ) ราว 13 กม. มีทางแยกขวาไป อ.เป�อยน�อย 
ทางหลวงหมายเลข 2297 ไปอีกราว 2 กม. จะถึงวัดมัชฌิมวิทยาราม 
รวมระยะทางจากตัวเมืองประมาณ 60 กม.
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วัดสนวนวารีพัฒนาราม เป�นอีกแห�งหนึ่งที่มีฮูปแต�มสวยงาม โดย 

เฉพาะนิทานพื้นบ�านเรื่องสินไซ ฮูปแต�มบนผนังสิมของวัดสนวนวารี สามารถ 

เข�าใจเรื่องราวได�ง�ายไม�สับสนซับซ�อน โดยมีผังบอกลำดับเรื่องราวของฮูปแต�ม 

ทั้งภายนอกและภายในสิมให�ศึกษาก�อนชม จึงง�ายต�อการเข�าใจเรื่องราวใน 

ฮูปแต�มทั้งหมด แม�การเขียนเรื่องราวจะไม�ร�อยเรียงลำดับและสลับไปมาบ�าง 

หรือแม�แต�สัดส�วนที่ไม�คงที่เล็กบ�างใหญ�บ�าง แต�เหล�านี้คือเสน�ห�ของฮูปแต�ม 

อีสาน ที่สร�างสรรค�งานอย�างอิสระเสรี ไม�มีกรอบหรือแบบแผนเคร�งครัดอย�าง 

งานช�างหลวง เป�นไปอย�างเรียบๆ แบบพื้นบ�าน ซึ่งหากผู�ชมพอมีความรู�เกี่ยว 

กับนิทานพื้นบ�านอีสานไว�บ�าง ก็จะยิ่งเพิ่มอรรถรสในการชม

ผนังสิมมีฮูปแต�มทั้งด�าน

นอกและด�านใน ใช�สีฝุ�นแต�มเรื่อง 

ราววรรณกรรมพื้นบ�าน โดยเน�น

สีน้ำเงินชนิดพิเศษ ใช�สีขาวของ 

ปูนฉาบเป�นสีพื้น โดยไม�ลงสีรอง 

พื้น  ด�านนอกเป�นเรื่องสินไซหรือ 

สังข�ศิลป�ชัย วรรณกรรมลุ�มน้ำโขง 

ที ่ได�รับความนิยม ส�วนด�านใน 

แสดงเรื่องราว เกี่ยวกับพระเวส 

สันดรชาดก

วัดสนวนวารีพัฒนาราม 

จัดตั้งประกาศเป�นวัดเมื่อป� พ.ศ. 

2410 และได�รับพระราชทานวิสุง 

คามสีมาเมื่อป� พ.ศ.2469 ส�วนตัว 

สิมสร�างขึ้นในป� พ.ศ. 2460 ลักษณะ 

สถาป�ตยกรรมได�รับอิทธิพลจาก 

ฝ�มือช�างญวน 
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วัดสนวนวารีพัฒนาราม 
อ.บานไผ จ.ขอนแกน

การเดินทาง

จาก อ.เมืองขอนแก�น ไปตามทางหลวงหมายเลข 2 ถ.มิตรภาพ 
เมื่อถึงสี่แยกบ�านไผ� ตรงขึ้นไปตามทางหลวงหมายเลข 2 (บ�านไผ� - พล) 
ประมาณ 1 กม. จะมีเส�นทางแยกเข�าวัดอยู�ฝ��งขวามือ รวมระยะทางจาก 
ตัวเมืองราว 50 กม.

ตัวโบสถ�เป�นอาคารแบบก�ออิฐถือปูน กว�าง 5 ม. ยาว 7.5 ม. มีทางเข�า 

ด�านหน�า (ทิศตะวันออก) เพียงด�านเดียว ผนังด�านข�างเจาะวงโค�งตามความนิยม 

ของญวน แทนการใส�บานหน�าต�าง ภายในสิมจึงมีอากาศโปร�งลมพัดเย็นสบาย



ตัวสิมสร�างเป�นอาคารทึบแบบก�ออิฐฉาบด�วยปูนขาว มีประตูทางเข�า 

เพียงด�านเดียว เจาะซุ�มหน�าต�างด�านข�างข�างละ  2 ช�อง มีซุ�มหลอกตรงผนังด�าน 

ข�างพระประธาน ป��นปูนเป�นเสาเหลี่ยมย�อมุม ยอดกลีบบัวประดับกระจกเงา 

เป�นแนวยาวตลอด วงกรอบบนของซุ�มประตูเป�นไม�แกะสลัก ลวดลายสวยงาม 

ผนังด�านในสิมเป�นพื้นเรียบโล�ง เป�นที่ประดิษฐานของพระประธาน สิมของวัด 

สระทองแห�งนี้ มีเอกลักษณ�งานช�างอีสานโดดเด�น จนได�รับ รางวัลอาคาร 

อนุรักษ�ดีเด�น จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ� ในป� พ.ศ.2544

และรางวัลอาคารทรงคุณค�าด�านการอนุรักษ�มรดกวัฒนธรรมแห�งเอเชียและ 

แปซิฟ�ก (Award of Merit) เมื่อป� พ.ศ.  2545 จากองค�การยูเนสโก (UNESCO) 

วัดสระทอง ตั้งอยู�ที่ 

บ�านบัว ต.กุดเค�า ชุมชนเก�าแก�

ในเขต อ.มัญจาคีรี กำเนิดบ�าน 

บัวแห�งนี ้ เร ่ ิมต�นขึ ้นราวป�  

พ.ศ.2375 เมื่อพ�อใหญ�ขุนศรีวอ

พ�อใหญ�โคตรวงศ� พ�อใหญ�โคตะ 

พ�อใหญ�กุน และพ�อใหญ�แป 

พร�อมด�วยชาวบ�านอพยพหนี 

โรคระบาดและภัยแล�งจากโนน

บ�านเค�า มาตั้งถิ่นฐานใหม�อยู� 

ริมหนองน้ำ ซึ่งมีดอกบัวขึ้นอยู� 

เต็มทั้งหนองสวยงามมาก จึง 

ตั้งชื่อบ�านว�า“บ�านบัว”จากนั้น

มีการสร�างวัดขึ้นและให�ชื่อว�า 

“วัดสระทอง” ในการอพยพ 

ครั้งนั้น ได�อัญเชิญพระพุทธรูป 

ศิลาทรายแดงรูปแบบศิลปะ 

อีสานบริสุทธิ ์มาด�วย ซึ่งใน 

ป�จจุบันพระพุทธรูปองค�น้ี ยังคง 

ประดิษฐานอยู�ในสิมวัดสระทอง
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วัดสระทอง
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน

การเดินทาง

จาก อ.เมืองขอนแก�นไปตามทางหลวงหมายเลข 12 (ขอนแก�น- 
ชุมแพ) ประมาณ 14 กม. แล�วเลี ้ยวซ�ายเข�าสู �ถนนหมายเลข 2062 
(บ�านทุ�ม-มัญจาคีรี) เมืื ่อถึง อ.มัญจาคีรี ใช�เส�นทางหมายเลข 229 
(มัญจาคีรี-ชัยภูมิ) ตรงไปจะถึงโรงพยาบาลมัญจาคีรี จากนั้นเลี้ยวขวา 
เข�าสู �เส�นทาง ขก. 3010 ข�างโรงพยาบาล แล�วตรงไปจนถึงบ�านบัว 
ทางเข�าวัดอยู�ด�านซ�ายมือ รวมระยะทางจากตัวเมืองราว 60 กม.



วัดสระบัวแกว
อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน

บริเวณเชิงบันไดทางเข�าสิม มีรูปป��นสิงห�อยู�ด�านซ�ายและขวา ตัวสิม 

สร�างแบบก�ออิฐถือปูน เป�นสิมทึบที่มีประตูทางเข�าออกเพียงประตูเดียว ภายใน 

และนอกของสิมงดงามด�วยฮูปแต�ม แสดงเรื่องราวรามเกียรติ์ พุทธประวัติ 

นรกภูมิ สินไซและวิถีชีวิตผู�คนในอดีต โดยมีอักษรธรรมเขียนกำกับบนฮูปแต�ม 

ฮูปแต�มของวัดสระบัวแก�วนี้ ต�างจากฮูปแต�มวัดอื่นคือ มีการใช�เส�น 

แถบแบ�งองค�ประกอบของภาพออกเป�นตอนต�างๆ ลักษณะการเขียนฮูปแต�ม 

เมื่อพิจารณาจากฝ�แปรงและการแตะแต�มภาพบางส�วน จะเห็นว�ามีลักษณะ 

คล�ายศิลปะตะวันตกในยุคอิมเพรสชั่นนิสม�
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วัดสระบัวแก�ว ตั้งอยู�ที่ 

บ�านวังคูณ ต.หนองเม็ก สิมวัดนี้ 

สร�างขึ้นเมื่อราวป� พ.ศ. 2474 เมื่อ 

แรกสร�างสิมของวัดนี้เป�นสิมไม� 

กลางน้ำ อยู�บริเวณด�านใต�ของวัด 

ต�อมาได�ขุดลอกสระ นำดินมา 

ถมปรับที่ แล�วสร�างเป�นสิมบก

การเดินทาง

จาก ตัวเมืองขอนแก�น ใช�ทางหลวงหมายเลข 2 ถ.มิตรภาพ 
มุ�งหน�าสู�  อ.พล ระยะทางประมาณ 75 กม. แล�วแยกซ�ายเข�าสู�
ทางหลวงหมายเลข 207 ไปยัง อ.หนองสองห�อง ประมาณ 17 กม. ถึง
บ�านวังคูณ เลี้ยวขวาเข�าไปประมาณ 1 กม. จะถึงวัดสระบัวแก�ว
รวมระยะทางจากตัวเมืองราว 93 กม.

หลังนี้ขึ ้นโดยหลวงปู�ผุย ซึ่งเป�นเจ�าอาวาสในขณะนั้น ได�จำลองแบบจาก 

วัดบ�านยาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม มีช�างแต�มท�องถ่ินจาก อ.วาป�ปทุม 

จ.มหาสารคาม มาร�วมกันเขียนฮูปแต�มเต็มผนังทั้ง 4 ด�าน



บริเวณทางเข�าสิมมีรูป

ป��นคนอยู�ด�านหน�าสิงห�ทั ้งสอง 

ด�าน ภายในสิมเป�นที่ประดิษฐาน

ของพระประธาน ด�านหลังองค� 

พระเป�นฮูปแต�มพระองค�ใหญ� 

และแจกันดอกไม�สลับกันอย�าง 

สวยงามรอบทั้งสิม ด�านข�าง 

ผนังเจาะช�องลมลักษณะเหมือน 

หน�าต�าง แต�อยู�ต่ำลงมาด�านล�าง

ด�านนอกของสิมมีฮูปแต�มแสดง 

เรื ่องราวเกี ่ยวกับพุทธประวัติ 

พระมาลัย พระเวสสันดรชาดก 

ใช�สีวรรณะเย็น

บรรยากาศโดยรอบ 

ของวัดร�มรื่นด�วยต�นไม�น�อยใหญ�

มากมาย การเข�าชมภายในสิม 

ควรแจ�งเจ�าอาวาสก�อนเข�าชม
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วัดยางทวงวราราม
อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

วัดยางทวงวราราม

หรือวัดบ�านยาง ตั ้งอยู �ที ่ 

บ�านยาง ต.ยาง เป�นวัดที่นับ 

ได�ว�ามีสิมและฮูปแต�มสวย 

งามที่สุดแห�งหนึ่ง สิมแห�งนี้

มีลักษณะคล�ายกับสิมของ 

วัดสระบัวแก�ว บ�านวังคูณ 

อ.หนองสองห�อง จ.ขอนแก�น 

แต�หลังคาและเสารับป�กนก 

การเดินทาง

จากตัวเมืองมหาสารคาม ไปตามทางหลวงหมายเลข 23 มุ�งหน�าสู� 
อ.บรบือ เมื่อถึงสี่แยก อ.บรบือ ให�เลี้ยวซ�ายเข�าสู�ทางหลวงหมายเลข 2063  
(บรบือ-วาป�ปทุม) ตรงไปราว 18 กม. ด�านขวาจะมีป�ายบอกทางเข�าบ�านยาง 
เลี้ยวขวาไปราว 3 กม. จะถึงวัด รวมระยะทางจากตัวเมืองประมาณ 50 กม. 

รอบด�านถูกบูรณะแบบสมัยป�จจุบัน ทว�าตัวสิมเป�นแบบก�ออิฐถือปูน เหมือนสิม 

ทั่วไปในอีสาน กว�าง 5.8 ม. ยาว 9.3 ม.
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วัดปาเลไลย
อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

การเดินทาง

จากตัวเมืองมหาสารคาม ไปตามทางหลวงหมายเลข 2040 
(มหาสารคาม- วาป�ปทุม) แล�วต�อด�วยทางหลวงหมายเลข 2045 เมื่อถึง
แยก อ.นาดูน ให�ตรงไปทาง อ.พยัคฆภูมิพิสัย จนถึงบ�านดงบัง จากนั้น 
เลี้ยวขวาเข�าสู�บ�านดงบัง แล�วตรงไปยังบ�านหนองพอก ระยะทางราว
1.5 กม. รวมระยะทางจากตัวเมืองประมาณ 70 กม. 

ข�อมูลจากกรมศิลปากรยืนยันว�าสิมและฮูปแต�มของวัดแห�งนี้ มีอายุ 

ไม�ต่ำกว�าร�อยป� สิมวัดป�าเลไลย�ได�รับประกาศขึ้นทะเบียนเป�นโบราณสถาน 

สำคัญของชาติ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2536

จุดเด�นของสิมหลังนี้คือฮูปแต�มที่มีฝ�มืองดงามมาก ปรากฎให�เห็น 

อยู�ทั้งด�านนอกและด�านในของสิม ด�านนอกเป�นฮูปแต�มเรื่องรามเกียรติ์และ 

พระเวสสันดรชาดก ด�านในเป�นพุทธประวัติ พระมาลัย และพระอดีตพุทธะ 

การเขียนภาพใช�สีฝุ�นวรรณะเย็นได�แก� สีน้ำตาล สีเขียวคราม สีน้ำเงิน เป�นหลัก 

คุณค�าทางวัฒนธรรมพื้นบ�านของศิลปกรรมชิ้นนี้ คือ ช�างแต�มชาวพื้นเมือง    

ชื่อ “สิงห�” ได�เขียนสอดแทรก ภาพการทอผ�า การสรงน้ำพระ (ฮดสง) การทำ 

บุญตักบาตรและการละเล�นต�างๆ ซึ่งนับเป�นวิถีชีวิตของชาวอีสานอย�างแท� 

จริงจารึกไว�ให�คนรุ�นหลังได�ศึกษาต�อไป 

วัดป�าเลไลย� ตั้งอยู�ที่บ�าน 

หนองพอก ต.ดงบัง สร�างขึ้นราวป� 

พ.ศ. 2224 ได�รับพระราชทานวิสุง 

คามสีมาเมื่อป� พ.ศ. 2460 วัดแห�งนี้ 

เดิมมีชื่อว�า “วัดหนองพอก” ต�อมา 

ในป� พ.ศ.  2485 ได�เปลี่ยนชื่อเป�น 

วัดป�าเลไลย�

ภายในวัดมีสิมซึ่งไม�ปรากฏหลักฐานว�าสร�างในสมัยใด ตัวสิมเป�น 

อาคารแบบก�ออิฐถือปูนทรงสี่เหลี่ยมผืนผ�าแบบทึบ นับเป�นสิมพื้นบ�านบริสุทธิ์ 

ที่มีเอกลักษณ�เฉพาะ มีเสารับป�กนก หลังคาทรงจั่วชั้นเดียว มีป�กนกคลุม 

โดยรอบ หน�าบันทำเรียบมีชานจั่ว ตัวสิมยกสูงจากฐาน บนฐานมีระเบียงล�อมรอบ  

ทางขึ้นเป�นบันไดนาค



นอกจากสิมแล�ว ที ่วัดโพธารามยังมีหอแจกหรือศาลาการเปรียญ 

เก�าแก�ฝ�มือช�างญวน สร�างขึ้นเมื่อป� พ.ศ. 2465 โดดเด�นด�วยซุ�มโค�งของ  

หน�าต�าง ประตู และลายป��นนูนต่ำบนผนังที่น�าสนใจ ดูมีความเป�นพื้นบ�านสูง

ด�านในเป�นภาพเรื ่องราว 

พุทธประวัต ิพระเวสสันดรชาดก 

และรามสูร เมขลา ส�วนด�านนอก 

เป�นเรื ่องของสินไซ พระเวสสันดร 

พระมาลัย และพุทธประวัติ ซึ่งแต� 

ละภาพแต�ละตอน มีบรรยายภาพ 

ประกอบเป�นอักษรธรรมด�วย

ที ่สำคัญฮูปแต�มของวัดนี ้ 

มีการสอดแทรกภาพวิถีชีวิต และ 

วัฒนธรรมของชาวอีสานโดยทั่วไป 

อยู�ในภาพได�อย�างลงตัว จึงไม�แปลก

ที่สิมของวัดโพธารามจะได�รับรางวัล 

อาคารอนุรักษ�ดีเด�นในป� พ.ศ. 2547

จากสมาคมสถาปนิกสยาม ใน  

พระบรมราชูปถัมภ�

18 19

วัดโพธาราม
อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

การเดินทาง

จากตัวเมืองมหาสารคาม  ไปตามทางหลวงหมายเลข 2040 
(มหาสารคาม-วาป�ปทุม) แล�วต�อด�วยทางหลวงหมายเลข 2045 เมื่อถึง 
แยก อ.นาดูน ให�ตรงไปทาง อ.พยัคฆภูมิพิสัย จนถึงบ�านดงบัง จากนั้น 
เลี้ยวขวาเข�าสู�บ�านดงบัง วัดโพธารามจะอยู�ด�านซ�าย รวมระยะทางจาก 
ตัวเมืองราว 69 กม.

วัดโพธาราม ตั้งอยู�ที ่ 

บ�านดงบัง เป�นวัดเก�าแก�ที ่สร�าง 

ขึ ้นตั ้งแต�ป� พ.ศ. 2343 ลักษณะ 

ของสิมเป�นสิมพื้นบ�านอีสานอย�าง

แท�จริง สร�างขึ้นเมื่อป � พ.ศ. 2451

อาคารก�ออิฐฉาบปูนพื้นเมือง ฐาน 

สิมยกสูง หลังคาเป�นเครื่องไม� 

มุงกระเบื้อง ตัวสิม 

ภายนอกและภายในสิมวัดโพธาราม งดงามด�วยฮูปแต�มฝ�มือเยี่ยม 

เปรียบได�ดั่งงานช�างหลวงของภาคกลาง ทว�ากลับเป�นช�างท�องถิ่น คืออาจารย� 

ซาลาย และ นายสิงห� เทคนิคการแต�มสีของวัดนี้ ใช�สีฝุ�นวรรณะเย็น ได�แก� 

สีฟ�า สีคราม สีเขียว และสีขาว เป�นหลัก 

ก�อผนังทึบ เจาะช�องหน�าต�าง 



การเดินทาง

จากตัวเมืองร�อยเอ็ด ไปตามทางหลวงหมายเลข 2043
ถึง อ.อาจสามารถ เดินทางต�อไปอีก 15 กม. แล�วเลี้ยวขวาไปยัง
บ�านหนองหมื่นถ�านอีกประมาณ 4 กม. รวมระยะทางจากตัวเมือง
ราว 52 กม. 
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วัดจักรวาลภูมิพินิจ
อ.อาจสามารถ จ.รอยเอ็ด

วัดจักรวาลภูมิพินิจ 

หรือวัดหนองหมื่นถ�าน ตั้งอยู� 

ที ่บ�านหนองหมื ่นถ�าน ตัวสิม 

สร�างขึ้นเมื่อป� พ.ศ. 2452 เป�น 

อาคารทึบขนาดเล็ก สร�างแบบ 

ก�ออิฐถือปูน ไม�มีเสารับป�กนก

มีมุขหน�า หลังคาทรงจั ่วชั ้น 

เดียว เป�นสถาป�ตยกรรมแบบ

พื้นถ่ ินอีสาน ภายใต�อิทธิพล 

ศิลปะลาว และรัตนโกสินทร� 

ตอนต�น

ตัวสิมมีเอกลักษณ�เฉพาะ 

ในการประดับตกแต�งอาคารด�วย 

ช�อฟ�า ใบระกา หางหงส� คันทวย 

และฮังผึ้ง หรือรังผึ้งที่แกะสลักด�วย 

ไม� เครื ่องประกอบสถาป�ตยกรรม 

ทั้งหมด ต�างประดับด�วยกระจกเงา

อย�างงดงาม

นอกจากรูปทรงของสิมที ่ 

โดดเด�นแล�ว รอบสิมยังมีฮูปแต�ม 

อยู�ทั้งด�านนอกและภายใน ด�านนอก 

นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ

ด�านในเป�นวรรณกรรมพื้นบ�านสินไซ 

การให�สีเน�นสีสันฉูดฉาดตัดกันเด�นชัด

สีที่ใช�ได�แก� สีแดง สีน้ำเงิน สีเหลือง สีเขียว สีขาว และสีดำ ฮูปแต�มของ 

วัดแห�งนี้จึงนับได�ว�ามีคุณค�าสะท�อนให�เห็นโลกทัศน� และความเป�นอยู�ของชาว 

อีสานได�ดีอีกแห�งของ จ. ร�อยเอ็ด



การเดินทาง

จากตัวเมืองร�อยเอ็ดไปตามทางหลวงหมายเลข 215 ถึง 
อ.สุวรรณภูมิ จากนั้นเลี้ยวซ�ายเข�าซอยด�านข�างการประปาสุวรรณภูมิ 
ตรงไปอีกราว 5 กม. รวมระยะทางจากตัวเมืองประมาณ 55 กม.
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ภายในมีสิมทึบขนาดเล็ก หันหน�าทางทิศตะวันออก สร�างแบบก�ออิฐ

ถือปูน ไม�มีเสารับป�กนก หลังคาจั่วชั้นเดียว มุงหลังคาด�วยไม�แป�นเกล็ด 

เครื่องบนและส�วนประกอบสถาป�ตยกรรมทำด�วยไม� แกะสลักลวดลายตาม 

ความนิยมพื้นถิ่น

ภายในมีฮูปแต�มแสดงเรื่องราวพุทธประวัติ ตอนออกมหาภิเนษกรมณ� 

ตอนผจญมาร และตอนปฐมเทศนา ที่แต�มโดยชาวพื้นถ่ิน ทว�าก็นับได�ว�ามี 

ลักษณะงดงาม สีที่ใช�ในการเขียนฮูปแต�มใช�สีขาวนวลของผนังเป�นสีพื้น ส�วนสี 

ที่ใช�แต�มส�วนใหญ�เป�นสีแดง สีดำ สีเขียว สีขาว และสีน้ำตาล ภาพที่ออกมา 

จึงดูเคร�งขรึม สง�างาม ไม�ฉูดฉาด

สิมวัดไตรภูมิคณาจารย�ได�รับการบูรณะโดยกรมศิลปากร เมื ่อป� 

พ.ศ. 2541 และได�รางวัลสถาป�ตยกรรมดีเด�น จากสมาคมสถาปนิกสยาม 

ประจำป� 2541

วัดไตรภูมิคณาจารย
อ.สุวรรณภูมิ จ.รอยเอ็ด

วัดไตรภูมิคณาจารย� 

ตั้งอยู�ที่บ�านตากแดด ต.หัวโทน

สันนิษฐานว�าสร�างขึ้นในสมัย 

รัชกาลที่ 4 ประกาศขึ้นทะเบียน 

เป�นโบราณสถาน เมื่อวันที่ 12 

กันยายน 2540
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กรมศิลปากรได�เข�ามาบูรณะซ�อมแซมสิมและวิหารของวัดสระเกตุ 

เมื่อป� พ.ศ. 2543 แล�วเสร็จในป� พ.ศ.  2544 นับเป�นสถาป�ตยกรรมท�องถิ่นที่ 

สะท�อนให�เห็นถึงพลังศรัทธาอันมากล�นของชาวอีสานที่มีต�อพุทธศาสนาย่ิง 

วัดสระเกตุ 
อ.สุวรรณภูมิ จ.รอยเอ็ด

วัดสระเกตุ ตั้งอยู �ที ่ 

บ�านน้ำคำใหญ� ต.น้ำคำ เดิมชื่อ 

“วัดบ�านน้ำคำ” สร�างขึ้นเมื่อป� 

พ.ศ. 2236 สมัยอยุธยาตอนปลาย 

วัดแห�งนี้มีสถาป�ตยกรรมพื้นบ�าน 

อีสานแบบดั้งเดิม ที่แตกต�างจาก 

วัดอื่นๆทั่วไป นั่นคือมีสิม 2 หลัง 

ตั้งอยู�เคียงกัน โดยอาคารหลังแรก 

ป�จจุบันเป�นวิหาร แต�เดิมเคยใช� 

เป�นสิม สร�างแบบฐานเอวบัน 

หน�าม ุขตกแต�งด �วยลายร ังผ ึ ้ง 

มีเครื ่องไม�ประดับแกะสลักเป�น 

รูปราหูอมจันทร� และลายพรรณ 

พฤกษา งดงามตามแบบพื้นถิ่น

อาคารหลังที่ 2 เป�นสิม สร�างขึ้น 

ในสมัยปลายรัชกาลที่ 4 และต�น 

รัชกาลที่ 5 เพื ่อใช�ประกอบพิธี 

อุปสมบถ โดยสิมหลังใหม�อยู� 

ทางทิศเหนือ ตั้งตระหง�านคู�กับ 

สิมหลังแรก มีฐานสูง หน�ามุข 

แกะสลักลวดลายเช�นเดียวกันกับ       

สิมหลังแรก หน�าบันตกแต�งด�วย 

ลายตาเวน (ตะวันหรือดวงอาทิตย�) 

ซึ่งเป�นรูปแบบที่ช�างร�อยเอ็ดและ 

ช�างพื้นถิ่นอีสานนิยมกัน

การเดินทาง

ออกจากตัวเมืองร�อยเอ็ด ไปตามทางหลวงหมายเลข 215 
(ร�อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ) จนถึง กม. ที่ 40  บริเวณบ�านนาใหญ� แล�ว 
เลี้ยวซ�ายไปอีก 11 กม. จะถึงบ�านน้ำคำใหญ� รวมระยะทางจาก 
ตัวเมืองประมาณ 50 กม.
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สภาพโดยทั่วไปของสิมแห�งนี้ยังคงมั่นคงแข็งแรง เมื่อป� พ.ศ. 2539 

มีการบูรณะโดยโครงการค�ายอนุรักษ�สถาป�ตยกรรมพื้นถ่ิน คณะสถาป�ตยกรรม

ศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก�น

วัดแห�งนี ้ได �ร ับพระ 

ราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อป� 

พ.ศ. 2402 ซึ่งลักษณะของสิม 

เป�นสิมโปร�งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�า 

กว�าง 5.10 ม. ยาว 6.10 ม. 

หลังคาทรงจั่วชั้นเดียวมุงด�วย   

กระเบื้องดินขอ มีแป�นลมไม� 

แกะเป�นลายเส�นกนก จนถึงไม� 

เชิงชายรับชานจั่วแบบพื้นบ�าน
อีสาน ทำให�ดูแปลกตาจากสิมวัดอื่นๆ ผนังด�านข�างทำเป�นขั้นบันไดไล�ขึ้นไป 

สู�ผนังด�านหลังองค�พระประธาน ตามลักษณะของสิมโปร�งอีสาน ส�วนฐานชุกชี 

ทำเป�นฐานโบกคว่ำโบกหงายชันกว�าปกติ ตัวฐานและผนังเป�นแบบก�ออิฐฉาบ 

ปูน เสาไม�เนื้อแข็ง นับเป�นงานสถาป�ตยกรรมพื้นบ�านบริสุทธิ์ เป�นสิมโปร�งแบบ 

เก�าแก�ที่สุดในภาคอีสาน 
วัดกลางโคกคอ
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ

วัดกลางโคกค�อ ตั้งอยู� 

เขตบ�านค�อ ต.ยางตลาด สร�าง 

ขึ้นเมื่อป� พ.ศ. 2335 ส�วนตัวสิม 

สร�างแล�วเสร็จเมื่อป� พ.ศ. 2363 

โดยพระครูเกตุเป�นผู�นำชาวบ�าน

ในการสร�าง มีเรื่องเล�าว�าขณะ 

สร�างสิมแห�งนี ้ มีเศรษฐีนีแห�ง 

การเดินทาง

ออกจากตัวเมืองกาฬสินธุ� ไปตามทางหลวงหมายเลข 12 
(กาฬสินธุ�-ยางตลาด) ประมาณ 17 กม. แล�วเลี้ยวขวาเข�าสู�เส�นทาง
กส. 4031 บริเวณบ�านค�อ ตรงเข�าไปประมาณ 200 ม. วัดจะอยู�ด�าน 
ซ�ายมือ รวมระยะทางจากตัวเมืองประมาณ 18 กม.

เมืองกาฬสินธุ�พร�อมผู�มีจิตศรัทธา ร�วมกันบริจาคข�าวของเพื่อร�วมสร�างสิม โดย 

ได�พากันหามไหทอง 2 ไหมาร�วมสร�าง และต�องการนำไหทองมาฝ�งในหลักสิม 

แต�มาไม�ทัน จึงนำไปฝ�งที่อื่นแทน และยังเป�นความลับมาจนถึงทุกวันนี้



การเดินทาง

ออกจากตัวเมืองกาฬสินธุ� ไปตามทางหลวงหมายเลข 213 
(กาฬสินธุ�-สมเด็จ) จนถึงบ�านนาจารย� เมื่อผ�านโรงเรียนชุมชนนาจารย� 
วิทยา จะมีแยกขวาพร�อมป�ายบอกทางไปที่วัด ซึ่งอยู�ในหมู�บ�าน 
รวมระยะทางจากตัวเมืองราว 15 กม.
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ภายในสิมเป�นที ่ประดิษฐานพระประธาน หลังพระประธานเป�น    

ฮูปแต�มภาพมังกรกลางผนัง โดยรอบเป�นเรื ่องราวเกี ่ยวกับพระเวสสันดร 

ชาดก นอกจากนี ้ย ังมีเร ื ่องราวการดำเนินชีว ิตของชาวอีสานสมัยก�อน     

แทรกอยู�ด�วย ทั้งประเพณีงานศพ การละเล�นหัวล�านชนกัน รวมถึงภาพตลก 

และอักษรธรรมแทรกอยู� ช�างแต�มที่เขียนฮูปแต�ม ณ สิมแห�งนี้เป�นชาวบ�าน 

พื้นถ่ิน อ.สหัสขันธ� มีชื่อว�า อาจารย�ผาย 

ตัวสิมสร�างแบบก�ออิฐพื ้นเมือง ฉาบปูนป��นลายประดับตามแบบ  

ของช�างญวน หลังคา 3 ชั ้น มีป �กนกวิ ่งรอบตัวสิม โดยมีเสานางเร ียง               

สี ่เหลี ่ยม ก�ออิฐรับโดยรอบ มีไม�แกะสลักลำยองเป�นนาคข�างละ 5 ตัว 

ผนังเจาะเป�นบานหน�าต�าง มีปูนป��นเป�นอาร�คโค�ง หน�าบันด�านหน�ามีปูน     

ป��นนูนต่ำรูปครุฑ มีมังกรม�วนหาง 2 ข�าง ทางเข�าด�านหน�ามีพญานาค 

เฝ�าประตู  ประดับซุ�มโค�งทางเข�าประตู 

วัดอุดมประชาราษฎร
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ

วัดอุดมประชาราษฎร� 

ตั ้งอยู�บ�านนาจารย� ต.นาจารย� 

ตั้งขึ้นเมื่อป� พ.ศ. 2448 ตัวสิมนั้น 

ญาคูบุปผาเจ�าอาวาสในสมัยนั้นเป�น

ผู �นำในการก�อสร�างจนแล�วเสร็จ 

ในป� พ.ศ. 2476 โดยมีช�างญวน 

สองพี่น�องเป�นผู�ก�อสร�าง คือ นายทองคำ จันทร�เจริญ และ นายคำมี จันทร�เจริญ

จุดเด�นอีกอย�างหนึ่งของฮูปแต�มที่นี่ คือมีการเขียนกำกับในฮูปแต�ม 

โดยระบุชื่อผู�มีจิตศรัทธาจ�างช�างแต�มมาเขียนรูปในแต�ละช�อง ซึ่งสะท�อนให� 

เห็นถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวอีสานที่มีอยู�อย�างมั่นคงยาวนาน

นับตั้งแต�อดีต



วัดปาเลไลย

วัดอุดมประชาราษฎรวัดกลางโคกคอ

วัดไชยศรี

วัดสระทอง

วัดสนวนวารี

พัฒราราม

วัดบานลาน

(มัชฌิมวิทยาราม)
วัดยางทวงวราราม

วัดสระเกตุ

วัดไตรภูมิ

คณาจารย วัดจักรวาลภูมิพินิจ

วัดสระบัวแกว

บ.นาจารย�

บ.ดงบัง

วัดโพธาราม

แผนที่  

แผนที่  

เยือนสิม ชมศิลป

ณ ใจกลางอีสาน

เยือนสิม
ณ ใจกลางชมศิลป อีสาน



1 วัน ใน จ.มหาสารคาม

เช  า ออกจากต ัว เม ือง 
มหาสารคาม ไปตามทางหลวง 
หมายเลข 2040 และ 2045 มุ �ง 
หน�าสู�บ�านดงบัง อ.นาดูน เรียนรู� 
วิถีชีวิตชาวอีสานผ�านฮูปแต�มที ่ 
สิมวัดโพธาราม แล�วไปยังบ�าน

บาย ออกเดินทางสู�บ�านยาง 
ต.ยาง อ.บรบือ ตามทางหลวง 
หมายเลข 2381, 2045 และ 2063 
ชมสิมวัดบ�านยาง (วัดยางทวงวราราม)
ชมฮูปแต�มเกี่ยวกับพุทธประวัติทั้งด�าน 
นอกและด�านในสิม จากนั้นใช�ทางหลวงหมายเลข 2063, 23 และ 208 
ไปบ�านหนองเขื ่อนช�าง ต.ท�าสองคอน อ.โกสุมพิสัย เลือกซื ้อ 
ผลิตภัณฑ�จากผ�าไหมและผ�าฝ�ายที่หมู�บ�านหัตถกรรมบ�านหนองเขื่อน 
ช�าง แหล�งหัตถกรรมผ�าทอที่มีชื่อเสียงของ จ.มหาสารคาม เดินทางต�อ 
สู�บ�านแพง ต.แพง โดยใช�ทางหลวงหมายเลข 208 ชมหัตถกรรม 
เสื่อกกที่หมู�บ�านทอเสื่อกกบ�านแพง ชมขั้นตอนและวิธีการทอเสื่อกก 
แล�วกลับเข�าพักในตัวเมืองมหาสารคาม

หนองพอก ต.ดงบัง ชมสิมทึบพื้นบ�านบริสุทธิ์ที่ วัดป�าเลไลย � ซึ่งมี 
ฮูปแต�มทั้งด�านนอกและภายในสิม จากนั้นไปตามทางหลวงหมายเลข 
2045 และ 2381 สักการะพระธาตุนาดูน พุทธมณฑลแดนอีสานเมือง 
โบราณสมัยทวารวดีที่มีอายุกว�า 1,300 ป� องค�พระธาตุเป�นที่ประดิษฐาน 
พระบรมสารีริกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ เป�น 1 ใน 5 พระธาตุ ตามเส�นทาง 
“ไหว�พระธาตุอีสาน 4 เมือง รุ�งเรืองตลอดชีวิต” ให�อานิสงส�คือ 
เพิ่มพูนบารมี แล�วไปชมพิพิธภัณฑ�นครจำปาศรี ชมร�องรอยความ 
เจริญในอดีตของเมืองโบราณ อันเป�นศูนย�กลางของพุทธศาสนาและ 
วัฒนธรรมสมัยทวารวดี มื้อกลางวันรับประทานอาหารในเขต อ.นาดูน

รายการที่ 2

ท�องถิ่นฐานอารยธรรมนครจำปาศรี
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เชา  จากตัวเมืองขอนแก�น 
ใช�ทางหลวงหมายเลข 2, 23 และ 
2301 มุ�งหน�าสู�วัดมัชฌิมวิทยาราม 
อ.บ�านไผ� ชมสิมเก�าแก�ที่สร�างในป� 
พ.ศ. 2470 ฮูปแต�มพระเวสสันดร 
ชาดก จากนั้นไปยัง อ.หนองสอง 
ห�อง ตามทางหลวงหมายเลข 2301 
ชมฮูปแต�มเรื่องพระลักษมณ�พระราม 
และนิทานพื้นบ�าน “สินไซ” ของวัด 
สระบัวแก�ว ที่สร�างขึ้นในป� พ.ศ.  
 2474 ใช�ทางหลวงหมายเลข 207 
และ 2 ไปวัดสนวนวารีพัฒนาราม 

ซึ่งถ�ายทอดฮูปแต�มไว�อย�างมีเอกลักษณ� มื้อกลางวันรับประทานอาหาร 
ในเขต อ.บ�านไผ�

บาย เดินทางสู�เส�นทางสายไหม มุ�งหน�าสู� อ.ชนบท ด�วยทาง 
หลวงหมายเลข 229 ชมขั้นตอนทอผ�าไหมในศาลาไหมไทย เลือกซื้อ 
ผ�าไหม แล�วเดินทางสู� อ.มัญจาคีรี ชมสิม วัดสระทอง ศิลปะอีสาน 
บริสุทธ์ิ ได�รับรางวัลอาคารทรงคุณค�าจากองค�การยูเนสโก จากนั้นไป 
บ�านสาวะถี ตามทางหลวงหมายเลข 2062 ระหว�างทางแวะหมู�บ�าน 
อนุรักษ�เต�าเพ็ก ที่บ�านกอก ซึ่งมีเต�าเพ็ก (เต�าบกชนิดหนึ่ง) อาศัย   
อยู�ร�วมกับชาวบ�านจำนวนมาก ถึงบ�านสาวะถี ชมฮูปแต�มสินไซที่    
วัดไชยศรี  รับประทานอาหารเย็น และเข�าพักในตัวเมืองขอนแก�น  
ด�วยทางหลวงหมายเลข 12 

รายการที่ 1

ยลเส�นสายลายไหมงามเมืองขอนแก�น

1 วัน ใน จ.ขอนแก�น
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ตัวอยางเสนทางทองเที่ยว

ขอนแกน  มหาสารคาม  รอยเอ็ด  กาฬสินธุ

เยือนสิม
ณ ใจกลาง

ชมศิลปอีสาน



1 วัน ใน จ.ร�อยเอ็ด 1 วัน ใน จ.กาฬสินธุ�

เชา จากตัวเมืองร�อยเอ็ด ไปตามทางหลวงหมายเลข 215 
มุ�งหน�าสู� อ.สุวรรณภูมิ ชมสิมคู�วัดสระเกตุ ที่บ�านน้ำคำใหญ� เดินทางไป 
บ�านตากแดด ชมสิมวัดไตรภูมิคณาจารย� ซึ่งได�รับรางวัลสถาป�ตยกรรม
ดีเด�นจากสมาคมสถาปนิกสยามประจำป� 2541 ผนังด�านในของสิมมี 
ฮูปแต�มเรื ่องราวพุทธประวัติที ่กล�าวกันว�างดงามที่สุดใน จ.ร�อยเอ็ด 
ไป กู�พระโกนา ที่บ�านกู� ชมศิลปะขอมที่สันนิษฐานว�าสร�างขึ้นในราว 
พุทธศตวรรษที่ 16 (พ.ศ. 1560-1630) ประกอบด�วยปรางค�อิฐ 3 องค� 
บนฐานศิลาทรายมีกำแพงล�อมและซุ�มประตูเข�า-ออกทั้งสี่ด�าน เดินทาง 
สู� อ.อาจสามารถ ตามทางหลวงหมายเลข 202 และ 2043 รับประทาน 
อาหารกลางวันที่บ�านจ�อก�อ ต.หน�อม กับเมนูกุ�งก�ามกรามอันลือชื่อ 

บาย เดินทางไปสัมผัส
เอกลักษณ��งานสถาป�ตยกรรม
อันงดงามของสิม วัดจักรวาล 
ภูมิพินิจ ที ่บ�านหนองหมื ่น 
ถ�าน ตัวสิมเป�นไม�แกะสลัก 
ลวดลาย ผนังสิมด�านนอก 
เป�นภาพลายเส�นถ�ายทอดเรื่อง
ราวพุทธประวัติ ภายในเป�น 
วรรณกรรมเรื่องสินไซ ในป� พ.ศ. 2543 ได�รับรางวัลอาคารอนุรักษ� 
ดีเด�นจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ� เดินทางสู� อ.ทุ�ง 
เขาหลวง ชมผ�าไหมลายสาเกตุ ผ�าลายโบราณ ประจำเมืองร�อยเอ็ด 
แล�วไปเลือกซื้อผ�าไหมและงานหัตถกรรม เครื่องประดับทำจากกะลา 
มะพร�าว ณ หมู�บ�านทอผ�าไหมบ�านหวายหลึม สักการะ “พระพุทธ 
มงคลมหามุนี” ที่ วัดป�าโนนเดื่อ ภายในหมู�บ�าน แล�วเดินทางกลับเข�าที่ 
พักในตัวเมืองร�อยเอ็ด

รายการที่ 3

ตระการมรดกล้ำค�าเมืองร�อยเอ็ด

เชา  ออกจากตัวเมือง 
กาฬสินธุ � ไปตามทางหลวง 
หมายเลข 12 มุ �งหน�าสู �บ�าน 
นาจารย� อ.เมือง ชมสิม วัด 
อุดมประชาราษฎร� วัดเก�าแก� 
ที ่มีสิมขนาดใหญ� มีฮูปแต�ม 
แสดงเรื่องราวพุทธประวัติ และ

บาย  ไปชมพิพิธภัณฑ�สิรินธร แหล�งรวบรวมและจัดแสดงเรื่อง 
ราวของไดโนเสาร�และซากดึกดำบรรพ�ที่สมบูรณ�ที่สุดในประเทศไทย 
และภูมิภาคอาเซียน ตื่นตากับฟอสซิลไดโนเสาร�ซอโรพอต อายุ 
ประมาณ  130 ล�านป� ซึ่งขุดพบกว�า 700 ชิ้น ติดตามเรื่องราวของ 
ไดโนเสาร�สัตว�โลกดึกดำบรรพ� ตั้งแต�กำเนิดจนกระทั่งสูญพันธุ�และ 
วิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตของโลก จากนั้นชมไดโนเสาร�ฝูงใหญ�ริมทางที่ 
สวนไดโนเสาร� สวนสาธารณะใน อ.สหัสขันธ� ซึ่งจำลองหุ�นป��นไดโนเสาร� 
สายพันธุ�ต�างๆ ไว�ให�ผู�ชมได�เรียนรู�และสนุกสนานกับการจินตนาการ 
บรรยากาศโลกในยุคไดโนเสาร�ดึกดำบรรพ� เดินทางสู�วัดกลางโคกค�อ 
ชมสิมโปร�ง สถาป�ตยกรรมอีสานโบราณที่หาชมได�ยาก สร�างขึ้นในป� 
พ.ศ. 2363 แล�วเดินทางกลับสู�เมืองกาฬสินธุ� 

พระเวสสันดรชาดก จากนั้นเดินทางสู� อ.สหัสขันธ� ตามทางหลวง 
หมายเลข 12 และ 2041 สักการะพระพุทธไสยาสน�ตะแคงซ�าย ที่     
วัดพุทธนิมิตร (ภูค�าว) ชม “วิหารสังฆนิมิต” สถานที่เก็บรวบรวม 
พระเครื่องหายาก ที่จัดประดับไว�รายรอบภายในวิหาร สักการะ 
พระบรมสารีริกธาตุภายใน “พระมหาธาตุเจดีย�” ชมความวิจิตรของ 
อุโบสถไม�แกะสลักลวดลายเรื่องราวพุทธประวัติ แล�วใช�ทางหลวง 
หมายเลข 227 มุ�งหน�าสู�พุทธสถานภูสิงห� บนยอดเขาภูสิงห� นมัสการ 
พระพรหมภูมิปาโล พระพุทธรูปปางมารวิชัย รับประทานอาหาร 
กลางวันในเขต อ.สหัสขันธ�

รายการที่ 4

เยี่ยมถ่ินไดโนเสาร�โลกดึกดำบรรพ�เมืองกาฬสินธุ�
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วันแรก จากกรุงเทพฯ สู�ขอนแก�น รับประทานอาหารกลางวัน 
อ.พล จ. ขอนแก�น เดินทางสู�บ�านวังคูณ อ.หนองสองห�อง ชมสิม 
วัดสระบัวแก�ว ไปบ�านหนองพอก อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ชมสิม 
วัดป�าเลไลย� ซึ่งมีฮูปแต�มแสดงพุทธประวัติ และพระเวสสันดรชาดก 
ไปบ�านดงบัง ชมสิม วัดโพธาราม ที่สร�างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 แวะไป 
สักการะพระธาตุนาดูน พุทธมณฑลแห�งอีสาน เป�น 1 ใน 5 พระธาตุ 
ตามเส�นทาง “ไหว�พระธาตุอีสาน 4 เมือง รุ�งเรืองตลอดชีวิต” เพิ่ม 
อานิสงส�ในการสักการะคือ เพิ่มพูนบารมี ช�วงเย็นไป จ.ร�อยเอ็ด 
รับประทานอาหารเย็น และพักในเมืองร�อยเอ็ด  

รายการที่ 5

มหาสารคาม ร�อยเอ็ด ขอนแก�น

3 วัน 2 คืน

วันที ่สอง เด ินทางสู� 
วัดบึงพระลานชัย กราบพระอุปคุต 
ที่สระชัยมงคล สระน้ำเก�าแก�ที่ 
ต ั ้งของบ�อน้ำพิพ ัฒน�ส ัตยาอัน 
ศักดิ ์ส ิทธิ ์ ภายในหอพระไตร  
มิ่งเมือง เดินทางสู� อ.สุวรรณภูมิ 
ชมสิมคู� วัดสระเกตุ จากนั้นชม 
สิมซึ่งได�รางวัลสถาป�ตยกรรมดีเด�น 
จากสมาคมสถาปนิกสยามประจำ
ป� 2541 ที่วัดไตรภูมิคณาจารย� 
บ�านตากแดด รับประทานอาหาร
กลางวันใน อ.สุวรรณภูมิ เดินทาง
ไป จ.มหาสารคาม ตามทางหลวง 

จากนั ้นไปบ�านบัวชมสิม 
โบราณ ซึ ่งได�ร ับรางวัลอาคาร  
ทรงคุณค�าจากองค�การยูเนสโก 
ที่ วัดสระทอง รับประทานอาหาร
กลางวันที่ อ.มัญจาคีรี จากนั้น 
เดินทางสู� อ.ชนบท ด�วยทางหลวง
หมายเลข 229 แวะชมขั้นตอน 
การทอผ�าไหมท่ี ศาลาไหมไทย 
เดินทางไป อ.บ�านไผ� ชมฮูปแต�ม 
ที่วัดสนวนวารีพัฒนาราม เรื่อง 
พระเวสสันดรชาดก แล�วเดินทาง
กลับกรุงเทพฯ 

หมายเลข 215 และ 23 ก�อนถึงตัวจังหวัด แวะชมพิพิธภัณฑ�บ�านเชียงเหียน 
แสดงเครื ่องมือ เครื ่องใช�ของชาวอีสาน เดินทางสู� อ.โกสุมพิสัย   
ด�วยทางหลวงหมายเลข 208 เลือกซื้องานหัตถกรรมเสื่อกกที่หมู�บ�าน  
ทอเสื่อกกบ�านแพง แล�วไป จ.ขอนแก�น ชมบรรยากาศบึงแก�นนคร 
ยามเย็น รับประทานอาหารมื้อเย็น พักผ�อนในเมืองขอนแก�น

วันที่สาม สักการะ พระมหาธาตุแก�นนคร เจดีย� 9 ชั้น 
ศิลปะแบบทวารวดีผสมผสานอินโดจีน ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 
เป�นหนึ่งในพระธาตุตามเส�นทาง “ไหว�พระธาตุอีสาน 4 เมือง รุ�งเรือง 
ตลอดชีวิต” ให�อานิสงส�ในการสักการะบูชา คือ ก�าวหน�ารุ�งเรือง 
ออกเดินทางไปยังบ�านสาวะถี ต.สาวะถี อ.เมือง ตามทางหลวง 
หมายเลข 12 เพลิดเพลินกับ
วรรณกรรมสินไซในฮูปแต�มที ่
วัดไชยศรี ไป อ.มัญจาคีรี ตาม
ทางหลวงหมายเลข 2062 ชม 
หมู�บ�านอนุรักษ�เต�าเพ็กบ�านกอก 



ประวัติสินไซ

สินไซ วรรณกรรมล้ำค�าของชาวล�านช�าง เป�นวรรณกรรมเก�าแก�ซึ่งเดิมเป�น 
หนังสือเทศน� แต�งเป�นคำกลอนโดยท�าวปางคำ ในป� พ.ศ. 2192

สินไซ ศิลป�ไชย หรือ สังข�ศิลป�ชัย คือพระเอกในวรรณกรรมโบราณ 
ของลาว เป�นนิทานพื้นบ�านลาวที่เรียกว�า “ชาดกนอกนิบาต” อันหมายถึงเรื่องที่ 
แต�งเติมเสริมขึ้น นอกจากชาดกในนิบาต นั่นคือ ป�ญญาสชาดก ซึ่งเป�นชาดก  
50 เรื่องที่เป�นดั่งประวัติการเสวยพระชาติต�างๆ ของพระพุทธเจ�า ก�อนที่จะเสวย 
พระชาติสุดท�ายเป�นเจ�าชายสิทธัตถะ 

 
เหตุที่ “สินไซ” วรรณกรรมของลาวปรากฏในฮูปแต�มตามสิมของวัดต�าง ๆ  

ก็เนื่องจากในพุทธศตวรรษที่ 19-23 อีสานอยู�ภายใต�การปกครองของอาณาจักร 
ล�านช�าง ซึ่งเป�นอาณาจักรของชนชาติลาวแถวลุ�มน้ำโขง ซึ่งต�อมาได�สูญเสียเอกราช 
ให�แก�สยามประเทศ แต�ทว�าวัฒนธรรมต�างๆ ทั้งศิลปกรรม สถาป�ตยกรรม และ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ยังคงมีอิทธิพลต�อคนในอีสานเรื่อยมา ประกอบกับคนใน 
อีสานก็มีการสืบเชื้อสายจากบรรพบุรุษที่อพยพมาจากเมืองเวียงจันทน�และหลวง 
พระบางของอาณาจักรล�านช�าง

เร�องยอสินไซ

พระยากุศราช เจ�าเมืองเปงจาน มีมเหสีชื่อนางจันทา มีน�องสาวชื่อ 
นางสุมณฑา ต�อมายักษ�ใหญ�ชื่อกุมกัณฑ� มาลักตัวนางสุมณฑาไปเป�นเมีย มีลูกด�วย 
กันหนึ่งคนชื่อนางสุดาจันทร� พระยากุศราชคิดถึงน�องสาวมาก จึงออกบวชตามหา 
น�องสาว เดินทางไปถึงเมืองจำปาได�พบลูกสาว 7 คนของนันทเศรษฐี เกิดพึง 
พอใจจึงไปสู�ขอทั้งเจ็ดมาเป�นมเหสี ต�อมามเหสีทั้งแปดตั้งครรภ�ขึ้นพร�อมกัน โหร 
ทำนายว�านางจันทา มเหสีใหญ� กับนางลุนมเหสีเล็กสุด จะได�ลูกมีบุญ เก�งกล�า 
สามารถ ส�วนลูกของมเหสีอีก 6 คน ลูกจะออกมาเป�นคนชั่วร�าย มเหสีที่จะได�ลูกไม�ด ี
ตามคำโหรจึงรวมหัวกันติดสินบนโหรให�กลับคำทำนาย และทำเสน�ห�ใส�พระยากุศราช 

เมื่อนางจันทา มเหสีใหญ�คลอดลูกออกมาเป�นคชสีห�ให�ชื่อว�าสีโห ส�วน 
นางลุนคลอดลูกออกมาเป�นฝาแฝดผิดประหลาด คือสินไซ เป�นคนปกติ แต�มีอาวุธ 
คือดาบกับศรชัยออกมาด�วย ส�วนอีกคนออกมาเป�นหอยสังข� ส�วนลูกมเหสีอื่น ๆ เป�น 
ชายโดยปรกติ ด�วยความหูเบาหลงเสน�ห�และเห็นผิด พระยากุศราชจึงขับไล�มเหสี 
สองนางและลูกทั้งสามออกจากเมือง ทั้ง  5 คนตกทุกข�ได�ยากรอนแรมอยู�ในป�ามา 
ช�านาน เมื่อพระอินทร�ทราบเรื่องจึงเนรมิตปราสาทให�ทั้งห�าอยู�อาศัย ให�ครุฑและ 
นาคมาช�วยคุ�มครอง ทั้งสินไซ สีโห และหอยสังข� ก็เติบโตขึ้นในป�ากลายเป�นผู�มี 
วิทยายุทธ�ล้ำเลิศ วิชาอาคมสูงส�งจากอาจารย� คือ พระอินทร� ครุฑ และนาค 

พระยากุศราชยังคิดถึงน�องสาวมิคลาย จึงสั ่งลูกชายทั ้งหกซึ ่งไร�ฝ�มือ 
ออกตามหา ลูกชายทั้งหกเดินป�าไปพบสินไซ สอบถามรู�ว�าเป�นญาติกัน จึงชักชวน 
เข�ามาในเมือง พร�อมกับอวดอ�างฤทธิ์เดชมากมายกับบิดา แต�ที่แท�ฤทธิ์เดชนั้นเป�น 
ของสินไซ พระยากุศราชหลงเชื่อ จึงให�ลูกชายทั้ง 9 คนออกติดตามหานางสุมณฑา 
ต�อไป และได�เข�าไปในดินแดนของยักษ�กุมกัณฑ� โดยมีน�องผู�ขี้ขลาดถึง 6 คนรอชุบ 
มือเป�บอยู�ด�านนอก จึงเป�นการเดินทางที่เต็มไปด�วยการต�อสู�ต�างๆ อย�างสนุกสนาน 
อัศจรรย�พันลึก ทว�าในที่สุดทั้งสามก็เอาชนะผ�านไปได�อย�างยากลำบาก และสินไซ 
ก็ได�พบกับนางสุมณฑาและฆ�ายักษ�กุมกัณฑ�ตาย นางสุมณฑาจำต�องกลับเมือง 
มนุษย�อย�างเศร�าสลด เพราะยังมีความรักให�ท�าวกุมกัณฑ�อย�างเต็มเป��ยม แต�ก�อน 
จะกลับเมืองมีข�อแม�ว�าสินไซต�องลงไปช�วยลูกสาวของนางที่ถูกลักพาลงไปในเมือง 
พญานาคกลับคืนมาเสียก�อน ทำให�สินไซ สีโห และ หอยสังข� ต�องลงไปบุกเมือง 
บาดาลเอาชนะพญานาคเสียก�อน  

หลังจากสินไซนำตัวนางสุมณฑาพร�อมลูกสาว 
กลับคืนมาได� หกเจ�าชายที่เฝ�ารอได�หลอกพาสินไซกับ 
พี่น�องไปผลักตกเหว และเป�นฝ�ายพานางสุมณฑากลับ 
เข�าเมืองแทน แต�สินไซกับน�องก็ไม�ตาย ทว�าไม�อยาก 
กลับไปชิงดีกับเจ�าชายทั้งหกอีก จึงกลับไปอยู�ป�ากับ 
มารดา ส�วนในวังไม�ช�านานความจริงก็เป�ดเผย หก 
เจ�าชายถูกจับขัง แล�วพระยากุศราชก็ยกกองทัพออก 
ไปรับสินไซ และมารดากลับเข�าเมือง สินไซก็ได�รับการ 
ยกย�อง ให�ปกครองเมืองเปงจานต�อมาอย�างมีความสุข
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