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เยืชมศิอลปนสิมอีสาน
ณ ใจกลาง

ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด กาฬสินธุ

อีสาน ดินแดนแหงศิลปะและวัฒนธรรม เปนแหลงกำเนิดอารยธรรมสำคัญ
มากมายของเมืองไทย ปจจุบันยังคงสะทอนออกอยูในแงมุมความเปนอยูอยาง
เรียบงายของคนถ่ินนี้ ดวยการแตงกาย อาหารการกิน ขนบธรรมเนียมและประเพณี
อันงดงาม โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา ซึ่งอีสานมีความรุงเรืองในพุทธศาสนา
สูงสุด ชวงพุทธศตวรรษที่ 20-23 สมัยอาณาจักรลานชาง
รองรอยความรุงเรืองและพลังศรัทธาในศาสนาของผูคนที่ยังคงอยูไมเสื่อมคลาย
ไดตกทอดสะทอนอยูทั้งบนหลักจารึก หนังสือประวัติศาสตร ประเพณีวัฒนธรรม
และงานสถาปตยกรรม โดยเฉพาะใจกลางของภูมิภาคแหงนี้ แถบ จ.ขอนแกน
จ.มหาสารคาม จ.รอยเอ็ด และจ.กาฬสินธุ มีศาสนสถานทรงคุณคาหลายแหง
ซึ่งนอกจากเรื่องราวความศรัทธาที่จารึกไว ยังคงเปยมดวยศิลปะที่ถายทอดออกมา
โดยแฝงไวดวยขอคิดในการดำเนินชีวิต เหลานี้ลวนเปนภูมิปญญาอีสานพื้นบาน
ที่บรรพบุรุษมอบไวใหเปนมรดกอยางแทจริง
“สิม” เปนภาษาอีสาน มาจากคำวา สีมา พัทธสีมา หมายถึง โบสถ
สิมของภาคอีสานมักสรางอยางเรียบงาย สมถะ เปนอาคารขนาดเล็กตกแตงดวย
วัสดุทองถิ่น ความโดดเดนของสิมนอกจากรูปทรงและสถาปตยกรรม ยังมีสิ่งชวย
เชิดชูใหสิมมีคุณคายิ่งขึ้น นั่นคือ “ฮูปแตม” (ภาษาถ่ินอีสาน) หรือจิตรกรรมฝาผนัง
ฮูปแตมอีสานมักวาดอยูตามผนังสิม วาดเต็มพื้นที่ทั้งภายในและภายนอก
เนื่องจากสิมมีขนาดเล็ก อีกทั้งวัดบางแหงทางภาคอีสานยังไมอนุญาตใหผูหญิง
เขาไปในสิม การแตมฮูปแตมจึงนิยมทำทั้งดานนอกและดานใน โดยภาพดานใน
มักเปนเรื่องราวที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา เชน พระเวสสันดรชาดก พุทธประวัติ
ภาพผนังดานนอก วาดเพื่อใหชาวบานเรียนรูผานวรรณกรรมทองถิ่น ซึ่งมีขอคิด
คติสอนใจ ชวยขัดเกลานิสัย เชน สินไซ พระมาลัย เปนตน
แมวาสิม และ ฮูปแตมของอีสาน จะเปนงานศิลปะพื้นบานที่อาจไมสวยหรู
เสมือนงานชางหลวงของภาคกลาง ทวา การถายทอดเรื่องราวของชางแตมนั้นก็
ตรงไปตรงมา เปยมลนดวยความศรัทธาและตั้งใจ เหลานี้จึงเปนเสมือนสื่อสะทอน
ความรูสึกนึกคิด ความสามารถ และภูมิปญญาของคนสมัยกอน ที่สามารถนำมา
เปนหลักฐานบันทึกเรื่องราวในอดีตของผูคน ชุมชน และประเพณี วัฒนธรรม
ตลอดถึงเรื่องราวของพุทธศาสนา
คูมือ เยือนสิมชมศิลป ณ ใจกลางอีสาน ฉบับนี้ นำเสนอเรื่องราวทองเที่ยว
ชมงานศิลปะอีสานตามวัดตางๆทั่วใจกลางอีสาน ในเขต จ.ขอนแกน จ.มหาสารคาม
จ.รอยเอ็ด และ จ.กาฬสินธุ นอกจากนี้ยังมีแผนที่ประกอบ เพื่อชวยใหการเดินทาง
งายดายยิ่งขึ้น
การเดินทางใชเพียงแคออกไปคนหาประสบการณ มากกวานั้นคุณอาจได
รับรูเรื่องราวในอดีตอันนาใสใจของคนอีสาน ผูซึ่งมีความสมถะ จริงใจ เรียบงาย
ตรงไปตรงมา และที่สุดคุณอาจพบยิ่งกวา นั่นคือ “มิตรภาพระหวางเดินทาง”
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วัดไชยศรี จ.ขอนแกน
วัดมัชฌิมวิทยาราม จ.ขอนแกน
วัดสนวนวารีพัฒนาราม จ.ขอนแกน
วัดสระทอง จ.ขอนแกน
วัดสระบัวแกว จ.ขอนแกน
วัดยางทวงวราราม จ.มหาสารคาม
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วัดจักรวาลภูมิพินิจ จ.รอยเอ็ด
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ตัวอยางเสนทางทองเที่ยว เยือนสิม ชมศิลป ณ ใจกลางอีสาน
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วัอ.เมืดองไชยศรี
จ.ขอนแกน
วัดไชยศรี ตั้งอยูที่
บานสาวะถี สรางขึ้นตั้งแตป
พ.ศ.2408 สวนสิมสรางขึ้นราว
ป พ.ศ. 2443 โดยเจาอาวาส
องคแรก (หลวงปูออนสา) และชาวบานผูมีจิตศรัทธา รูปทรงเดิมของโบสถ
เปนแบบสิมอีสานโบราณ ฐานสวนลางและผนังกออิฐฉาบปูน ชวงบนเปนไม
หลังคาเปนไมมีปกยื่น บานประตูและหนาตางแกะสลัก ฝาผนังทั้งดานนอก
และดานในมีฮูปแตม (ภาพเขียนสี) แสดงเรื่องราวพุทธประวัติ สังขศิลปชัย
พระเวสสันดรชาดก ภาพเทพและสัตวตางๆ ตลอดจนภาพนรกแปดขุม
วาดเต็มพื้นที่ไมเหลือที่วาง เนนสัดสวนเกินจริง ตัวละครมีทาทางโลดโผน
อารมณของภาพสนุกสนาน ใชสีฝุนโทนสีฟา คราม และขาว ซึ่งไดจากวัสดุ
ธรรมชาติ เปนฝมือชางแตมพื้นบานชื่อ นายทอง ทิพยชา ชาว อ.บรบือ
จ.มหาสารคาม และชางแตมอื่นๆ มาชวยแตมภาพจนเสร็จ

ตอมาเมื่อโบสถชำรุดตามกาลเวลา ในป
พ.ศ.2525 ชาวบานจึงรวมกันซอมแซม แตเนื่อง
จากความไมเขาใจในเรื่องสถาปตยกรรมและการ
บูรณะปฏิสังขรณ จึงเปลี่ยนหลังคาเปนรูปทรงแบบ
ทางภาคกลาง และเสริมผนังบางสวนใหสูงขึ้น
เพื่อใหรับกับรูปทรงใหมที่ซอมแซม ระหวาง
การซอมน้ำปูนไหลมาทับบนภาพเขียนสีบางสวน
ทำใหเสียหายไปบาง ตอมากรมศิลปากรจึงเขา
มาตอเติมปกดานขางของโบสถ และยกพื้นขึ้น
เพื่อปองกันน้ำกัดเซาะฐาน ฮูปแตมของวัดไชยศรีแหงนี้จึงยังคงความงดงาม
ไวได จนไดรับการยอมรับวาเปนฮูปแตมที่สวยงามที่สุดแหงหนึ่งในสิมอีสาน
ของเมืองไทย

ปจจุบันวัดไชยศรียังคงความงดงามของสถาปตยกรรมไวเปนอยางดี
นอกจากเปนศูนยรวมใจของชาวบานในชุมชนแลว ยังเปนแหลงเรียนรูภูมิปญญา
ใหกับผูคนที่สนใจในแงมุมของศิลปะวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน สามารถเขาไป
ศึกษาไดจากพิพิธภัณฑพื้นบาน ซึ่งสรางขึ้นในป พ.ศ. 2546 โดยพระครู
บุญชยากร (วสันต มหาปุญโญ) เจาอาวาสองคปจจุบัน รวมกับชาวบานสาวะถี
โดยการประกาศรับบริจาคส่ิงของจากชาวบาน เพื่อนำมาจัดแสดง มีวัตถุประสงค
เพื่อปองกันไมใหเครื่องมือ เครื่องใช ในการดำรงชีวิตของชาวบานนับแตอดีต
สูญหายไปจากชุมชน และเพื่อเปนแหลงเรียนรูที่สะทอนภาพวิถีชุมชนของชาว
บานสาวะถี
วัดไชยศรียังเครงครัดธรรมเนียมประเพณีเดิม คือผูหญิงไมสามารถ
เขาไปภายในสิม การเขาชมฮูปแตมดานในสิมตองแจงเจาอาวาสลวงหนา

การเดินทาง
จากตัวเมืองขอนแกน ไปตาม ถ.มะลิวัลย (ขอนแกน - บานฝาง)
ราว กม.ที่ 14 มีเสนทาง ขก. 2009 แยกขวาเขาบานสาวะถี โดยตองผาน
บานมวงกอน รวมระยะทางจากตัวเมืองราว 20 กม.
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ตอมา เมื่อสิมเกิดความทรุดโทรมตามกาลเวลา ชาวบานไดรวมกัน
บูรณะซอมแซม โดยทำหลังคาขึ้นใหม แลวตอหลังคามาเปนปกนกรอบสิม
ซึ่งเปนสถาปตยกรรมอีสานที่โดดเดน ตรงบันไดทางเขาสิมมีรูปปนพญานาค
2 ตัว ไมมีหงอน และแมวาในปจจุบันฮูปแตมรอบสิม จะถูกลบเลือนไปบาง
ตามกาลเวลา ทวายังนับเปนชิ้นงานประวัติศาสตร ที่สะทอนใหเยาวชนและ
คนรุนหลังไดเห็นถึงภูมิปญญาและคุณคาทางศิลปะของบรรพชน
การเขาชมภายในสิม วัดบานลาน ควรแตงกายสุภาพ สุภาพสตรี
ไมสามารถเขาไปภายในสิม

วัอ.บดานไผมัชจ.ขอนแก
ฌิมนวิทยาราม
วัดมัชฌิมวิทยาราม หรือ
วัดบานลาน และเรียกอีกชื่อหนึ่ง
วา“วัดกลาง”วัดเกาแกที่สันนิษฐาน
วาสรางขึ้นราวป พ.ศ.2470 มีภาพ
เขียนฮูปแตมที่งดงามอยูรอบดาน
นอกตัวสิม เปนฮูปแตมแสดงเรื่อง
ราวเกี่ยวกับพระเวสสันดรชาดก
เรียงลำดับจากดานหนาทิศตะวัน
ออก ทิศเหนือ ทิศตะวันตก และ
ทิศใต เริ่มจากกัณฑทศพรถึง
นครกั ณ ฑ ร วม 9 ห อ ง มี ค ำ
บรรยายใตภาพ การแสดงเรื่อง
ราวและลำดับภาพ สื่อใหเขาใจ
งายและชัดเจน เนนการใชสีฝุน
วรรณะเย็น คือ สีฟา สีน้ำเงิน
สีเขียว และสีเหลือง เปนฝมือ
ช า งแต ม 2 คน คื อ พ อ สุ ว รรณ
ปวสาร ชาว จ.รอยเอ็ด และพอลี
แสนทวี จิตรกรฝมือดีอีกคนหนึ่ง
ในสมัยนั้น

6

การเดินทาง

จากตัวเมืองขอนแกน ไปตามทางหลวงหมายเลข 2 ถ.มิตรภาพ
(ขอนแกน-บานไผ) เมื่อถึงสี่แยกบานไผ เลี้ยวซายไปตามทางหลวง
หมายเลข 23 (บานไผ-บรบือ) ราว 13 กม. มีทางแยกขวาไป อ.เปอยนอย
ทางหลวงหมายเลข 2297 ไปอีกราว 2 กม. จะถึงวัดมัชฌิมวิทยาราม
รวมระยะทางจากตัวเมืองประมาณ 60 กม.
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ผนังสิมมีฮูปแตมทั้งดาน
นอกและดานใน ใชสีฝุนแตมเรื่อง
ราววรรณกรรมพื้นบาน โดยเนน
สีน้ำเงินชนิดพิเศษ ใชสีขาวของ
ปูนฉาบเปนสีพื้น โดยไมลงสีรอง
พื้น ดานนอกเปนเรื่องสินไซหรือ
สังขศิลปชัย วรรณกรรมลุมน้ำโขง
ที่ไดรับความนิยม สวนดานใน
แสดงเรื่องราว เกี่ยวกับพระเวส
สันดรชาดก

วัอ.บดานไผสนวนวารี
พ
ฒ
ั
นาราม
จ.ขอนแกน
วัดสนวนวารีพัฒนาราม
จัดตั้งประกาศเปนวัดเมื่อป พ.ศ.
2410 และไดรับพระราชทานวิสุง
คามสีมาเมื่อป พ.ศ.2469 สวนตัว
สิมสรางขึ้นในป พ.ศ.2460 ลักษณะ
สถาปตยกรรมไดรับอิทธิพลจาก
ฝมือชางญวน
ตัวโบสถเปนอาคารแบบกออิฐถือปูน กวาง 5 ม. ยาว 7.5 ม. มีทางเขา
ดานหนา (ทิศตะวันออก) เพียงดานเดียว ผนังดานขางเจาะวงโคงตามความนิยม
ของญวน แทนการใสบานหนาตาง ภายในสิมจึงมีอากาศโปรงลมพัดเย็นสบาย

วัดสนวนวารีพัฒนาราม เปนอีกแหงหนึ่งที่มีฮูปแตมสวยงาม โดย
เฉพาะนิทานพื้นบานเรื่องสินไซ ฮูปแตมบนผนังสิมของวัดสนวนวารี สามารถ
เขาใจเรื่องราวไดงายไมสับสนซับซอน โดยมีผังบอกลำดับเรื่องราวของฮูปแตม
ทั้งภายนอกและภายในสิมใหศึกษากอนชม จึงงายตอการเขาใจเรื่องราวใน
ฮูปแตมทั้งหมด แมการเขียนเรื่องราวจะไมรอยเรียงลำดับและสลับไปมาบาง
หรือแมแตสัดสวนที่ไมคงที่เล็กบางใหญบาง แตเหลานี้คือเสนหของฮูปแตม
อีสาน ที่สรางสรรคงานอยางอิสระเสรี ไมมีกรอบหรือแบบแผนเครงครัดอยาง
งานชางหลวง เปนไปอยางเรียบๆ แบบพื้นบาน ซึ่งหากผูชมพอมีความรูเกี่ยว
กับนิทานพื้นบานอีสานไวบาง ก็จะยิ่งเพิ่มอรรถรสในการชม

การเดินทาง
จาก อ.เมืองขอนแกน ไปตามทางหลวงหมายเลข 2 ถ.มิตรภาพ
เมื่อถึงสี่แยกบานไผ ตรงขึ้นไปตามทางหลวงหมายเลข 2 (บานไผ - พล)
ประมาณ 1 กม. จะมีเสนทางแยกเขาวัดอยูฝงขวามือ รวมระยะทางจาก
ตัวเมืองราว 50 กม.
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ตัวสิมสรางเปนอาคารทึบแบบกออิฐฉาบดวยปูนขาว มีประตูทางเขา
เพียงดานเดียว เจาะซุมหนาตางดานขางขางละ 2 ชอง มีซุมหลอกตรงผนังดาน
ขางพระประธาน ปนปูนเปนเสาเหลี่ยมยอมุม ยอดกลีบบัวประดับกระจกเงา
เปนแนวยาวตลอด วงกรอบบนของซุมประตูเปนไมแกะสลัก ลวดลายสวยงาม
ผนังดานในสิมเปนพื้นเรียบโลง เปนที่ประดิษฐานของพระประธาน สิมของวัด
สระทองแหงนี้ มีเอกลักษณงานชางอีสานโดดเดน จนไดรับ รางวัลอาคาร
อนุรักษดีเดน จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ ในป พ.ศ.2544
และรางวัลอาคารทรงคุณคาดานการอนุรักษมรดกวัฒนธรรมแหงเอเชียและ
แปซิฟก (Award of Merit) เมื่อป พ.ศ. 2545 จากองคการยูเนสโก (UNESCO)

วัอ.มัดญสระทอง
จาคีรี จ.ขอนแกน
วัดสระทอง ตั้งอยูที่
บานบัว ต.กุดเคา ชุมชนเกาแก
ในเขต อ.มัญจาคีรี กำเนิดบาน
บั ว แห ง นี ้ เร่ ิ ม ต น ขึ ้ น ราวป
พ.ศ.2375 เมื่อพอใหญขุนศรีวอ
พอใหญโคตรวงศ พอใหญโคตะ
พ อ ใหญ ก ุ น และพ อ ใหญ แ ป
พรอมดวยชาวบานอพยพหนี
โรคระบาดและภัยแลงจากโนน
บานเคา มาตั้งถิ่นฐานใหมอยู
ริมหนองน้ำ ซึ่งมีดอกบัวขึ้นอยู
เต็มทั้งหนองสวยงามมาก จึง
ตั้งชื่อบานวา“บานบัว”จากนั้น
มีการสรางวัดขึ้นและใหชื่อวา
“วั ด สระทอง” ในการอพยพ
ครั้งนั้น ไดอัญเชิญพระพุทธรูป
ศิ ล าทรายแดงรู ป แบบศิ ล ปะ
อีสานบริสุทธิ์มาดวย ซึ่งใน
ปจจุบันพระพุทธรูปองคนี้ ยังคง
ประดิษฐานอยูในสิมวัดสระทอง
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การเดินทาง

จาก อ.เมืองขอนแกนไปตามทางหลวงหมายเลข 12 (ขอนแกนชุมแพ) ประมาณ 14 กม. แลวเลี้ยวซายเขาสูถนนหมายเลข 2062
(บานทุม-มัญจาคีรี) เมืื่อถึง อ.มัญจาคีรี ใชเสนทางหมายเลข 229
(มัญจาคีรี-ชัยภูมิ) ตรงไปจะถึงโรงพยาบาลมัญจาคีรี จากนั้นเลี้ยวขวา
เขาสูเสนทาง ขก. 3010 ขางโรงพยาบาล แลวตรงไปจนถึงบานบัว
ทางเขาวัดอยูดานซายมือ รวมระยะทางจากตัวเมืองราว 60 กม.
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บริเวณเชิงบันไดทางเขาสิม มีรูปปนสิงหอยูดานซายและขวา ตัวสิม
สรางแบบกออิฐถือปูน เปนสิมทึบที่มีประตูทางเขาออกเพียงประตูเดียว ภายใน
และนอกของสิมงดงามดวยฮูปแตม แสดงเรื่องราวรามเกียรติ์ พุทธประวัติ
นรกภูมิ สินไซและวิถีชีวิตผูคนในอดีต โดยมีอักษรธรรมเขียนกำกับบนฮูปแตม
ฮูปแตมของวัดสระบัวแกวนี้ ตางจากฮูปแตมวัดอื่นคือ มีการใชเสน
แถบแบงองคประกอบของภาพออกเปนตอนตางๆ ลักษณะการเขียนฮูปแตม
เมื่อพิจารณาจากฝแปรงและการแตะแตมภาพบางสวน จะเห็นวามีลักษณะ
คลายศิลปะตะวันตกในยุคอิมเพรสชั่นนิสม

วัอ.หนองสองห
ดสระบัองวจ.ขอนแก
แกวน
วัดสระบัวแกว ตั้งอยูที่
บานวังคูณ ต.หนองเม็ก สิมวัดนี้
สรางขึ้นเมื่อราวป พ.ศ.2474 เมื่อ
แรกสรางสิมของวัดนี้เปนสิมไม
กลางน้ำ อยูบริเวณดานใตของวัด
ตอมาไดขุดลอกสระ นำดินมา
ถมปรับที่ แลวสรางเปนสิมบก
หลังนี้ขึ้นโดยหลวงปูผุย ซึ่งเปนเจาอาวาสในขณะนั้น ไดจำลองแบบจาก
วัดบานยาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม มีชางแตมทองถ่ินจาก อ.วาปปทุม
จ.มหาสารคาม มารวมกันเขียนฮูปแตมเต็มผนังทั้ง 4 ดาน

การเดินทาง
จาก ตัวเมืองขอนแกน ใชทางหลวงหมายเลข 2 ถ.มิตรภาพ
มุงหนาสู อ.พล ระยะทางประมาณ 75 กม. แลวแยกซายเขาสู
ทางหลวงหมายเลข 207 ไปยัง อ.หนองสองหอง ประมาณ 17 กม. ถึง
บานวังคูณ เลี้ยวขวาเขาไปประมาณ 1 กม. จะถึงวัดสระบัวแกว
รวมระยะทางจากตัวเมืองราว 93 กม.
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วัอ.บรบืดยางทวงวราราม
อ จ.มหาสารคาม
วัดยางทวงวราราม
หรือวัดบานยาง ตั้งอยูที่
บานยาง ต.ยาง เปนวัดที่นับ
ไดวามีสิมและฮูปแตมสวย
งามที่สุดแหงหนึ่ง สิมแหงนี้
มีลักษณะคลายกับสิมของ
วัดสระบัวแกว บานวังคูณ
อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน
แตหลังคาและเสารับปกนก
รอบดานถูกบูรณะแบบสมัยปจจุบัน ทวาตัวสิมเปนแบบกออิฐถือปูน เหมือนสิม
ทั่วไปในอีสาน กวาง 5.8 ม. ยาว 9.3 ม.

บริเวณทางเขาสิมมีรูป
ปนคนอยูดานหนาสิงหทั้งสอง
ดาน ภายในสิมเปนที่ประดิษฐาน
ของพระประธาน ดานหลังองค
พระเปนฮูปแตมพระองคใหญ
และแจกันดอกไมสลับกันอยาง
สวยงามรอบทั้งสิม ดานขาง
ผนังเจาะชองลมลักษณะเหมือน
หนาตาง แตอยูต่ำลงมาดานลาง
ดานนอกของสิมมีฮูปแตมแสดง
เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ
พระมาลัย พระเวสสันดรชาดก
ใชสีวรรณะเย็น
บรรยากาศโดยรอบ
ของวัดรมรื่นดวยตนไมนอยใหญ
มากมาย การเขาชมภายในสิม
ควรแจงเจาอาวาสกอนเขาชม

การเดินทาง
จากตัวเมืองมหาสารคาม ไปตามทางหลวงหมายเลข 23 มุงหนาสู
อ.บรบือ เมื่อถึงสี่แยก อ.บรบือ ใหเลี้ยวซายเขาสูทางหลวงหมายเลข 2063
(บรบือ-วาปปทุม) ตรงไปราว 18 กม. ดานขวาจะมีปายบอกทางเขาบานยาง
เลี้ยวขวาไปราว 3 กม. จะถึงวัด รวมระยะทางจากตัวเมืองประมาณ 50 กม.
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จุดเดนของสิมหลังนี้คือฮูปแตมที่มีฝมืองดงามมาก ปรากฎใหเห็น
อยูทั้งดานนอกและดานในของสิม ดานนอกเปนฮูปแตมเรื่องรามเกียรติ์และ
พระเวสสันดรชาดก ดานในเปนพุทธประวัติ พระมาลัย และพระอดีตพุทธะ
การเขียนภาพใชสีฝุนวรรณะเย็นไดแก สีน้ำตาล สีเขียวคราม สีน้ำเงิน เปนหลัก
คุณคาทางวัฒนธรรมพื้นบานของศิลปกรรมชิ้นนี้ คือ ชางแตมชาวพื้นเมือง
ชื่อ “สิงห” ไดเขียนสอดแทรก ภาพการทอผา การสรงน้ำพระ(ฮดสง) การทำ
บุญตักบาตรและการละเลนตางๆ ซึ่งนับเปนวิถีชีวิตของชาวอีสานอยางแท
จริงจารึกไวใหคนรุนหลังไดศึกษาตอไป

วัอ.นาดูดปน จ.มหาสารคาม
าเลไลย
วัดปาเลไลย ตั้งอยูที่บาน
หนองพอก ต.ดงบัง สรางขึ้นราวป
พ.ศ. 2224 ไดรับพระราชทานวิสุง
คามสีมาเมื่อป พ.ศ. 2460 วัดแหงนี้
เดิมมีชื่อวา “วัดหนองพอก” ตอมา
ในป พ.ศ. 2485 ไดเปลี่ยนชื่อเปน
วัดปาเลไลย
ภายในวัดมีสิมซึ่งไมปรากฏหลักฐานวาสรางในสมัยใด ตัวสิมเปน
อาคารแบบกออิฐถือปูนทรงสี่เหลี่ยมผืนผาแบบทึบ นับเปนสิมพื้นบานบริสุทธิ์
ที่มีเอกลักษณเฉพาะ มีเสารับปกนก หลังคาทรงจั่วชั้นเดียว มีปกนกคลุม
โดยรอบ หนาบันทำเรียบมีชานจั่ว ตัวสิมยกสูงจากฐาน บนฐานมีระเบียงลอมรอบ
ทางขึ้นเปนบันไดนาค

ขอมูลจากกรมศิลปากรยืนยันวาสิมและฮูปแตมของวัดแหงนี้ มีอายุ
ไมต่ำกวารอยป สิมวัดปาเลไลยไดรับประกาศขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถาน
สำคัญของชาติ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2536

การเดินทาง
จากตัวเมืองมหาสารคาม ไปตามทางหลวงหมายเลข 2040
(มหาสารคาม- วาปปทุม) แลวตอดวยทางหลวงหมายเลข 2045 เมื่อถึง
แยก อ.นาดูน ใหตรงไปทาง อ.พยัคฆภูมิพิสัย จนถึงบานดงบัง จากนั้น
เลี้ยวขวาเขาสูบานดงบัง แลวตรงไปยังบานหนองพอก ระยะทางราว
1.5 กม. รวมระยะทางจากตัวเมืองประมาณ 70 กม.
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วัอ.นาดูดโพธาราม
น จ.มหาสารคาม
วัดโพธาราม ตั้งอยูที่
บานดงบัง เปนวัดเกาแกที่สราง
ขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2343 ลักษณะ
ของสิมเปนสิมพื้นบานอีสานอยาง
แทจริง สรางขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2451
อาคารกออิฐฉาบปูนพื้นเมือง ฐาน
สิมยกสูง หลังคาเปนเครื่องไม
มุงกระเบื้อง ตัวสิมกอผนังทึบ เจาะชองหนาตาง
ภายนอกและภายในสิมวัดโพธาราม งดงามดวยฮูปแตมฝมือเยี่ยม
เปรียบไดดั่งงานชางหลวงของภาคกลาง ทวากลับเปนชางทองถิ่น คืออาจารย
ซาลาย และ นายสิงห เทคนิคการแตมสีของวัดนี้ ใชสีฝุนวรรณะเย็น ไดแก
สีฟา สีคราม สีเขียว และสีขาว เปนหลัก

ดานในเปนภาพเรื่องราว
พุ ท ธประวั ต ิ พ ระเวสสั น ดรชาดก
และรามสูร เมขลา สวนดานนอก
เปนเรื่องของสินไซ พระเวสสันดร
พระมาลัย และพุทธประวัติ ซึ่งแต
ละภาพแตละตอน มีบรรยายภาพ
ประกอบเปนอักษรธรรมดวย
ที่สำคัญฮูปแตมของวัดนี้
มีการสอดแทรกภาพวิถีชีวิ ต และ
วัฒนธรรมของชาวอีสานโดยทั่วไป
อยูในภาพไดอยางลงตัว จึงไมแปลก
ที่สิมของวัดโพธารามจะไดรับรางวัล
อาคารอนุรักษดีเดนในป พ.ศ. 2547
จากสมาคมสถาปนิ ก สยาม ใน
พระบรมราชูปถัมภ

นอกจากสิมแลว ที่วัดโพธารามยังมีหอแจกหรือศาลาการเปรียญ
เกาแกฝมือชางญวน สรางขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2465 โดดเดนดวยซุมโคงของ
หนาตาง ประตู และลายปนนูนต่ำบนผนังที่นาสนใจ ดูมีความเปนพื้นบานสูง

การเดินทาง

จากตัวเมืองมหาสารคาม ไปตามทางหลวงหมายเลข 2040
(มหาสารคาม-วาปปทุม) แลวตอดวยทางหลวงหมายเลข 2045 เมื่อถึง
แยก อ.นาดูน ใหตรงไปทาง อ.พยัคฆภูมิพิสัย จนถึงบานดงบัง จากนั้น
เลี้ยวขวาเขาสูบานดงบัง วัดโพธารามจะอยูดานซาย รวมระยะทางจาก
ตัวเมืองราว 69 กม.

18

19

วัอ.อาจสามารถ
ดจักรวาลภู
ม
พ
ิ
น
ิ
จ
ิ
จ.รอยเอ็ด
วัดจักรวาลภูมิพินิจ
หรือวัดหนองหมื่นถาน ตั้งอยู
ที่บานหนองหมื่นถาน ตัวสิม
สรางขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2452 เปน
อาคารทึบขนาดเล็ก สรางแบบ
กออิฐถือปูน ไมมีเสารับปกนก
มีมุขหนา หลังคาทรงจั่วชั้น
เดียว เปนสถาปตยกรรมแบบ
พื้นถ่ินอีสาน ภายใตอิทธิพล
ศิลปะลาว และรัตนโกสินทร
ตอนตน

ตัวสิมมีเอกลักษณเฉพาะ
ในการประดับตกแตงอาคารดวย
ชอฟา ใบระกา หางหงส คันทวย
และฮังผึ้ง หรือรังผึ้งที่แกะสลักดวย
ไม เครื่องประกอบสถาปตยกรรม
ทั้งหมด ตางประดับดวยกระจกเงา
อยางงดงาม
นอกจากรูปทรงของสิมที่
โดดเดนแลว รอบสิมยังมีฮูปแตม
อยูทั้งดานนอกและภายใน ดานนอก
นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ
ดานในเปนวรรณกรรมพื้นบานสินไซ
การใหสีเนนสีสันฉูดฉาดตัดกันเดนชัด
สีที่ใชไดแก สีแดง สีน้ำเงิน สีเหลือง สีเขียว สีขาว และสีดำ ฮูปแตมของ
วัดแหงนี้จึงนับไดวามีคุณคาสะทอนใหเห็นโลกทัศน และความเปนอยูของชาว
อีสานไดดีอีกแหงของ จ. รอยเอ็ด

การเดินทาง
จากตัวเมืองรอยเอ็ด ไปตามทางหลวงหมายเลข 2043
ถึง อ.อาจสามารถ เดินทางตอไปอีก 15 กม. แลวเลี้ยวขวาไปยัง
บานหนองหมื่นถานอีกประมาณ 4 กม. รวมระยะทางจากตัวเมือง
ราว 52 กม.
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ภายในมีฮูปแตมแสดงเรื่องราวพุทธประวัติ ตอนออกมหาภิเนษกรมณ
ตอนผจญมาร และตอนปฐมเทศนา ที่แตมโดยชาวพื้นถ่ิน ทวาก็นับไดวามี
ลักษณะงดงาม สีที่ใชในการเขียนฮูปแตมใชสีขาวนวลของผนังเปนสีพื้น สวนสี
ที่ใชแตมสวนใหญเปนสีแดง สีดำ สีเขียว สีขาว และสีน้ำตาล ภาพที่ออกมา
จึงดูเครงขรึม สงางาม ไมฉูดฉาด

วัอ.สุดวรรณภู
ไตรภู
ม
ค
ิ
ณาจารย
มิ จ.รอยเอ็ด
วัดไตรภูมิคณาจารย
ตั้งอยูที่บานตากแดด ต.หัวโทน
สันนิษฐานวาสรางขึ้นในสมัย
รัชกาลที่ 4 ประกาศขึ้นทะเบียน
เปนโบราณสถาน เมื่อวันที่ 12
กันยายน 2540
ภายในมีสิมทึบขนาดเล็ก หันหนาทางทิศตะวันออก สรางแบบกออิฐ
ถือปูน ไมมีเสารับปกนก หลังคาจั่วชั้นเดียว มุงหลังคาดวยไมแปนเกล็ด
เครื่องบนและสวนประกอบสถาปตยกรรมทำดวยไม แกะสลักลวดลายตาม
ความนิยมพื้นถิ่น
สิมวัดไตรภูมิคณาจารยไดรับการบูรณะโดยกรมศิลปากร เมื่อป
พ.ศ. 2541 และไดรางวัลสถาปตยกรรมดีเดน จากสมาคมสถาปนิกสยาม
ประจำป 2541

การเดินทาง
จากตัวเมืองรอยเอ็ดไปตามทางหลวงหมายเลข 215 ถึง
อ.สุวรรณภูมิ จากนั้นเลี้ยวซายเขาซอยดานขางการประปาสุวรรณภูมิ
ตรงไปอีกราว 5 กม. รวมระยะทางจากตัวเมืองประมาณ 55 กม.
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วัอ.สุดวรรณภู
สระเกตุ
มิ จ.รอยเอ็ด
วัดสระเกตุ ตั้งอยูที่
บานน้ำคำใหญ ต.น้ำคำ เดิมชื่อ
“วัดบานน้ำคำ” สรางขึ้นเมื่อป
พ.ศ. 2236 สมัยอยุธยาตอนปลาย
วัดแหงนี้มีสถาปตยกรรมพื้นบาน
อีสานแบบดั้งเดิม ที่แตกตางจาก
วัดอื่นๆทั่วไป นั่นคือมีสิม 2 หลัง
ตั้งอยูเคียงกัน โดยอาคารหลังแรก
ปจจุบันเปนวิหาร แตเดิมเคยใช
เป น สิ ม สร า งแบบฐานเอวบั น
หน า มุ ข ตกแต ง ด ว ยลายรั ง ผึ ้ ง
มีเครื่องไมประดับแกะสลักเปน
รูปราหูอมจันทร และลายพรรณ
พฤกษา งดงามตามแบบพื้นถิ่น

อาคารหลังที่ 2 เปนสิม สรางขึ้น
ในสมัยปลายรัชกาลที่ 4 และตน
รัชกาลที่ 5 เพื่อใชประกอบพิธี
อุ ป สมบถ โดยสิ ม หลั ง ใหม อ ยู
ทางทิศเหนือ ตั้งตระหงานคูกับ
สิมหลังแรก มีฐานสูง หนามุข
แกะสลักลวดลายเชนเดียวกันกับ
สิมหลังแรก หนาบันตกแตงดวย
ลายตาเวน (ตะวันหรือดวงอาทิตย)
ซึ่งเปนรูปแบบที่ชางรอยเอ็ดและ
ชางพื้นถิ่นอีสานนิยมกัน

กรมศิลปากรไดเขามาบูรณะซอมแซมสิมและวิหารของวัดสระเกตุ
เมื่อป พ.ศ. 2543 แลวเสร็จในป พ.ศ. 2544 นับเปนสถาปตยกรรมทองถิ่นที่
สะทอนใหเห็นถึงพลังศรัทธาอันมากลนของชาวอีสานที่มีตอพุทธศาสนาย่ิง

การเดินทาง
ออกจากตัวเมืองรอยเอ็ด ไปตามทางหลวงหมายเลข 215
(รอยเอ็ด-สุวรรณภูมิ) จนถึง กม. ที่ 40 บริเวณบานนาใหญ แลว
เลี้ยวซายไปอีก 11 กม. จะถึงบานน้ำคำใหญ รวมระยะทางจาก
ตัวเมืองประมาณ 50 กม.
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วัอ.ยางตลาด
ดกลางโคกค
อ
จ.กาฬสินธุ

วั ด แห ง นี ้ ไ ด ร ั บ พระ
ราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อป
พ.ศ. 2402 ซึ่งลักษณะของสิม
เปนสิมโปรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผา
กวาง 5.10 ม. ยาว 6.10 ม.
หลังคาทรงจั่วชั้นเดียวมุงดวย
กระเบื้องดินขอ มีแปนลมไม
แกะเปนลายเสนกนก จนถึงไม
เชิงชายรับชานจั่วแบบพื้นบาน
อีสาน ทำใหดูแปลกตาจากสิมวัดอื่นๆ ผนังดานขางทำเปนขั้นบันไดไลขึ้นไป
สูผนังดานหลังองคพระประธาน ตามลักษณะของสิมโปรงอีสาน สวนฐานชุกชี
ทำเปนฐานโบกคว่ำโบกหงายชันกวาปกติ ตัวฐานและผนังเปนแบบกออิฐฉาบ
ปูน เสาไมเนื้อแข็ง นับเปนงานสถาปตยกรรมพื้นบานบริสุทธิ์ เปนสิมโปรงแบบ
เกาแกที่สุดในภาคอีสาน

วัดกลางโคกคอ ตั้งอยู
เขตบานคอ ต.ยางตลาด สราง
ขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2335 สวนตัวสิม
สรางแลวเสร็จเมื่อป พ.ศ. 2363
โดยพระครูเกตุเปนผูนำชาวบาน
ในการสราง มีเรื่องเลาวาขณะ
สรางสิมแหงนี้ มีเศรษฐีนีแหง
เมืองกาฬสินธุพรอมผูมีจิตศรัทธา รวมกันบริจาคขาวของเพื่อรวมสรางสิม โดย
ไดพากันหามไหทอง 2 ไหมารวมสราง และตองการนำไหทองมาฝงในหลักสิม
แตมาไมทัน จึงนำไปฝงที่อื่นแทน และยังเปนความลับมาจนถึงทุกวันนี้
สภาพโดยทั่วไปของสิมแหงนี้ยังคงมั่นคงแข็งแรง เมื่อป พ.ศ. 2539
มีการบูรณะโดยโครงการคายอนุรักษสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

การเดินทาง
ออกจากตัวเมืองกาฬสินธุ ไปตามทางหลวงหมายเลข 12
(กาฬสินธุ-ยางตลาด) ประมาณ 17 กม. แลวเลี้ยวขวาเขาสูเสนทาง
กส. 4031 บริเวณบานคอ ตรงเขาไปประมาณ 200 ม. วัดจะอยูดาน
ซายมือ รวมระยะทางจากตัวเมืองประมาณ 18 กม.
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วัอ.เมืดองอุจ.กาฬสิ
ดมประชาราษฎร
นธุ

ตัวสิมสรางแบบกออิฐพื้นเมือง ฉาบปูนปนลายประดับตามแบบ
ของช า งญวน หลั ง คา 3 ชั ้ น มี ป  ก นกวิ ่ ง รอบตั ว สิ ม โดยมี เ สานางเรี ย ง
สี่เหลี่ยม กออิฐรับโดยรอบ มีไมแกะสลักลำยองเปนนาคขางละ 5 ตัว
ผนังเจาะเปนบานหนาตาง มีปูนปนเปนอารคโคง หนาบันดานหนามีปูน
ปนนูนต่ำรูปครุฑ มีมังกรมวนหาง 2 ขาง ทางเขาดานหนามีพญานาค
เฝาประตู ประดับซุมโคงทางเขาประตู
ภายในสิมเปนที่ประดิษฐานพระประธาน หลังพระประธานเปน
ฮูปแตมภาพมังกรกลางผนัง โดยรอบเปนเรื่องราวเกี่ยวกับพระเวสสันดร
ชาดก นอกจากนี ้ ย ั ง มี เ รื ่ อ งราวการดำเนิ น ชี ว ิ ต ของชาวอี ส านสมั ย ก อ น
แทรกอยูดวย ทั้งประเพณีงานศพ การละเลนหัวลานชนกัน รวมถึงภาพตลก
และอักษรธรรมแทรกอยู ชางแตมที่เขียนฮูปแตม ณ สิมแหงนี้เปนชาวบาน
พื้นถ่ิน อ.สหัสขันธ มีชื่อวา อาจารยผาย
จุดเดนอีกอยางหนึ่งของฮูปแตมที่นี่ คือมีการเขียนกำกับในฮูปแตม
โดยระบุชื่อผูมีจิตศรัทธาจางชางแตมมาเขียนรูปในแตละชอง ซึ่งสะทอนให
เห็นถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวอีสานที่มีอยูอยางมั่นคงยาวนาน
นับตั้งแตอดีต

วั ด อุ ด มประชาราษฎร
ตั ้งอยูบ า นนาจารย ต.นาจารย
ตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2448 ตัวสิมนั้น
ญาคูบุปผาเจาอาวาสในสมัยนั้นเปน
ผู  น ำในการก อ สร า งจนแล ว เสร็ จ
ในป พ.ศ. 2476 โดยมีชางญวน
สองพี่นองเปนผูกอสราง คือ นายทองคำ จันทรเจริญ และ นายคำมี จันทรเจริญ

การเดินทาง
ออกจากตัวเมืองกาฬสินธุ ไปตามทางหลวงหมายเลข 213
(กาฬสินธุ-สมเด็จ) จนถึงบานนาจารย เมื่อผานโรงเรียนชุมชนนาจารย
วิทยา จะมีแยกขวาพรอมปายบอกทางไปที่วัด ซึ่งอยูในหมูบาน
รวมระยะทางจากตัวเมืองราว 15 กม.
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วัดไชยศรี
บ.นาจารย

วัดกลางโคกคอ

วัดอุดมประชาราษฎร

วัดสระทอง

วัดสนวนวารี
พัฒราราม
วัดบานลาน
(มัชฌิมวิทยาราม)

วัดยางทวงวราราม

วัดสระเกตุ
วัดไตรภูมิ
คณาจารย

วัดปาเลไลย
วัดสระบัวแกว
บ.ดงบัง

วัดโพธาราม

แผนที่

แผนที่

เยือนสิม ชมศิลป
ณ ใจกลางอีสาน

เยืชมศิอลปนสิมอีสาน
ณ ใจกลาง

วัดจักรวาลภูมิพินิจ

ตัวอยางเสนทางทองเที่ยว

ลป อีสาน
เยือนสิม ชมศิ
ณ ใจกลาง

ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด กาฬสินธุ

รายการที่ 1 1 วัน ใน จ.ขอนแกน

ยลเสนสายลายไหมงามเมืองขอนแกน
เชา จากตัวเมืองขอนแกน
ใชทางหลวงหมายเลข 2, 23 และ
2301 มุงหนาสูวัดมัชฌิมวิทยาราม
อ.บานไผ ชมสิมเกาแกที่สรางในป
พ.ศ. 2470 ฮูปแตมพระเวสสันดร
ชาดก จากนั้นไปยัง อ.หนองสอง
หอง ตามทางหลวงหมายเลข 2301
ชมฮูปแตมเรื่องพระลักษมณพระราม
และนิทานพื้นบาน “สินไซ” ของวัด
สระบัวแกว ที่สรางขึ้นในป พ.ศ.
2474 ใชทางหลวงหมายเลข 207
และ 2 ไปวัดสนวนวารีพัฒนาราม
ซึ่งถายทอดฮูปแตมไวอยางมีเอกลักษณ มื้อกลางวันรับประทานอาหาร
ในเขต อ.บานไผ
บาย เดินทางสูเสนทางสายไหม มุงหนาสู อ.ชนบท ดวยทาง
หลวงหมายเลข 229 ชมขั้นตอนทอผาไหมในศาลาไหมไทย เลือกซื้อ
ผาไหม แลวเดินทางสู อ.มัญจาคีรี ชมสิม วัดสระทอง ศิลปะอีสาน
บริสุทธ์ิ ไดรับรางวัลอาคารทรงคุณคาจากองคการยูเนสโก จากนั้นไป
บานสาวะถี ตามทางหลวงหมายเลข 2062 ระหวางทางแวะหมูบาน
อนุรักษเตาเพ็ก ที่บานกอก ซึ่งมีเตาเพ็ก (เตาบกชนิดหนึ่ง) อาศัย
อยูรวมกับชาวบานจำนวนมาก ถึงบานสาวะถี ชมฮูปแตมสินไซที่
วัดไชยศรี รับประทานอาหารเย็น และเขาพักในตัวเมืองขอนแกน
ดวยทางหลวงหมายเลข 12
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รายการที่ 2 1 วัน ใน จ.มหาสารคาม
ทองถิ่นฐานอารยธรรมนครจำปาศรี

เช า ออกจากตั ว เมื อ ง
มหาสารคาม ไปตามทางหลวง
หมายเลข 2040 และ 2045 มุง
หนาสูบานดงบัง อ.นาดูน เรียนรู
วิถีชีวิตชาวอีสานผานฮูปแตมที่
สิมวัดโพธาราม แลวไปยังบาน
หนองพอก ต.ดงบัง ชมสิมทึบพื้นบานบริสุทธิ์ที่ วัดปาเลไลย  ซึ่งมี
ฮูปแตมทั้งดานนอกและภายในสิม จากนั้นไปตามทางหลวงหมายเลข
2045 และ 2381 สักการะพระธาตุนาดูน พุทธมณฑลแดนอีสานเมือง
โบราณสมัยทวารวดีที่มีอายุกวา 1,300 ป องคพระธาตุเปนที่ประดิษฐาน
พระบรมสารีริกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ เปน 1 ใน 5 พระธาตุ ตามเสนทาง
“ไหวพระธาตุอีสาน 4 เมือง รุงเรืองตลอดชีวิต” ใหอานิสงสคือ
เพิ่มพูนบารมี แลวไปชมพิพิธภัณฑนครจำปาศรี ชมรองรอยความ
เจริญในอดีตของเมืองโบราณ อันเปนศูนยกลางของพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมสมัยทวารวดี มื้อกลางวันรับประทานอาหารในเขต อ.นาดูน
บาย ออกเดินทางสูบานยาง
ต.ยาง อ.บรบื อ ตามทางหลวง
หมายเลข 2381, 2045 และ 2063
ชมสิมวัดบานยาง (วัดยางทวงวราราม)
ชมฮูปแตมเกี่ยวกับพุทธประวัติทั้งดาน
นอกและดานในสิม จากนั้นใชทางหลวงหมายเลข 2063, 23 และ 208
ไปบานหนองเขื่อนชาง ต.ทาสองคอน อ.โกสุมพิสัย เลือกซื้อ
ผลิตภัณฑจากผาไหมและผาฝายที่หมูบานหัตถกรรมบานหนองเขื่อน
ชาง แหลงหัตถกรรมผาทอที่มีชื่อเสียงของ จ.มหาสารคาม เดินทางตอ
สูบานแพง ต.แพง โดยใชทางหลวงหมายเลข 208 ชมหัตถกรรม
เสื่อกกที่หมูบานทอเสื่อกกบานแพง ชมขั้นตอนและวิธีการทอเสื่อกก
แลวกลับเขาพักในตัวเมืองมหาสารคาม
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รายการที่ 3 1 วัน ใน จ.รอยเอ็ด

รายการที่ 4 1 วัน ใน จ.กาฬสินธุ

เชา จากตัวเมืองรอยเอ็ด ไปตามทางหลวงหมายเลข 215
มุงหนาสู อ.สุวรรณภูมิ ชมสิมคูวัดสระเกตุ ที่บานน้ำคำใหญ เดินทางไป
บานตากแดด ชมสิมวัดไตรภูมิคณาจารย ซึ่งไดรับรางวัลสถาปตยกรรม
ดีเดนจากสมาคมสถาปนิกสยามประจำป 2541 ผนังดานในของสิมมี
ฮูปแตมเรื่องราวพุทธประวัติที่กลาวกันวางดงามที่สุดใน จ.รอยเอ็ด
ไป กูพระโกนา ที่บานกู ชมศิลปะขอมที่สันนิษฐานวาสรางขึ้นในราว
พุทธศตวรรษที่ 16 (พ.ศ. 1560-1630) ประกอบดวยปรางคอิฐ 3 องค
บนฐานศิลาทรายมีกำแพงลอมและซุมประตูเขา-ออกทั้งสี่ดาน เดินทาง
สู อ.อาจสามารถ ตามทางหลวงหมายเลข 202 และ 2043 รับประทาน
อาหารกลางวันที่บานจอกอ ต.หนอม กับเมนูกุงกามกรามอันลือชื่อ

เชา ออกจากตัวเมือง
กาฬสิ น ธุ  ไปตามทางหลวง
หมายเลข 12 มุงหนาสูบาน
นาจารย อ.เมือง ชมสิม วัด
อุดมประชาราษฎร วัดเกาแก
ที่มีสิมขนาดใหญ มีฮูปแตม
แสดงเรื่องราวพุทธประวัติ และ
พระเวสสันดรชาดก จากนั้นเดินทางสู อ.สหัสขันธ ตามทางหลวง
หมายเลข 12 และ 2041 สักการะพระพุทธไสยาสนตะแคงซาย ที่
วัดพุทธนิมิตร (ภูคาว) ชม “วิหารสังฆนิมิต” สถานที่เก็บรวบรวม
พระเครื่องหายาก ที่จัดประดับไวรายรอบภายในวิหาร สักการะ
พระบรมสารีริกธาตุภายใน “พระมหาธาตุเจดีย” ชมความวิจิตรของ
อุโบสถไมแกะสลักลวดลายเรื่องราวพุทธประวัติ แลวใชทางหลวง
หมายเลข 227 มุงหนาสู พุทธสถานภูสิงห บนยอดเขาภูสิงห นมัสการ
พระพรหมภูมิปาโล พระพุทธรูปปางมารวิชัย รับประทานอาหาร
กลางวันในเขต อ.สหัสขันธ

ตระการมรดกล้ำคาเมืองรอยเอ็ด

บาย เดินทางไปสัมผัส
เอกลักษณงานสถาปตยกรรม
อันงดงามของสิม วัดจักรวาล
ภู ม ิ พ ิ น ิ จ ที ่ บ  า นหนองหมื ่ น
ถาน ตัวสิมเปนไมแกะสลัก
ลวดลาย ผนังสิมดานนอก
เปนภาพลายเสนถายทอดเรื่อง
ราวพุทธประวัติ ภายในเปน
วรรณกรรมเรื่องสินไซ ในป พ.ศ. 2543 ไดรับรางวัลอาคารอนุรักษ
ดีเดนจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ เดินทางสู อ.ทุง
เขาหลวง ชมผาไหมลายสาเกตุ ผาลายโบราณ ประจำเมืองรอยเอ็ด
แลวไปเลือกซื้อผาไหมและงานหัตถกรรม เครื่องประดับทำจากกะลา
มะพราว ณ หมูบานทอผาไหมบานหวายหลึม สักการะ “พระพุทธ
มงคลมหามุนี” ที่ วัดปาโนนเดื่อ ภายในหมูบาน แลวเดินทางกลับเขาที่
พักในตัวเมืองรอยเอ็ด
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เยี่ยมถ่ินไดโนเสารโลกดึกดำบรรพเมืองกาฬสินธุ

บาย ไปชมพิพิธภัณฑสิรินธร แหลงรวบรวมและจัดแสดงเรื่อง
ราวของไดโนเสารและซากดึกดำบรรพที่สมบูรณที่สุดในประเทศไทย
และภูมิภาคอาเซียน ตื่นตากับฟอสซิลไดโนเสารซอโรพอต อายุ
ประมาณ 130 ลานป ซึ่งขุดพบกวา 700 ชิ้น ติดตามเรื่องราวของ
ไดโนเสารสัตวโลกดึกดำบรรพ ตั้งแตกำเนิดจนกระทั่งสูญพันธุและ
วิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตของโลก จากนั้นชมไดโนเสารฝูงใหญริมทางที่
สวนไดโนเสาร สวนสาธารณะใน อ.สหัสขันธ ซึ่งจำลองหุนปนไดโนเสาร
สายพันธุตางๆ ไวใหผูชมไดเรียนรูและสนุกสนานกับการจินตนาการ
บรรยากาศโลกในยุคไดโนเสารดึกดำบรรพ เดินทางสูวัดกลางโคกคอ
ชมสิมโปรง สถาปตยกรรมอีสานโบราณที่หาชมไดยาก สรางขึ้นในป
พ.ศ. 2363 แลวเดินทางกลับสูเมืองกาฬสินธุ
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รายการที่ 5 3 วัน 2 คืน

มหาสารคาม รอยเอ็ด ขอนแกน
วันแรก จากกรุงเทพฯ สูขอนแกน รับประทานอาหารกลางวัน
อ.พล จ. ขอนแกน เดินทางสูบานวังคูณ อ.หนองสองหอง ชมสิม
วัดสระบัวแกว ไปบานหนองพอก อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ชมสิม
วัดปาเลไลย ซึ่งมีฮูปแตมแสดงพุทธประวัติและพระเวสสันดรชาดก
ไปบานดงบัง ชมสิม วัดโพธาราม ที่สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 แวะไป
สักการะพระธาตุนาดูน พุทธมณฑลแหงอีสาน เปน 1 ใน 5 พระธาตุ
ตามเสนทาง “ไหวพระธาตุอีสาน 4 เมือง รุงเรืองตลอดชีวิต” เพิ่ม
อานิสงสในการสักการะคือ เพิ่มพูนบารมี ชวงเย็นไป จ.รอยเอ็ด
รับประทานอาหารเย็น และพักในเมืองรอยเอ็ด

วั น ที ่ ส อง เดิ น ทางสู
วัดบึงพระลานชัย กราบพระอุปคุต
ที่สระชัยมงคล สระน้ำเกาแกที่
ตั ้ ง ของบ อ น้ ำ พิ พ ั ฒ น ส ั ต ยาอั น
ศั ก ดิ ์ ส ิ ท ธิ ์ ภายในหอพระไตร
มิ่งเมือง เดินทางสู อ.สุวรรณภูมิ
ชมสิมคู วัดสระเกตุ จากนั้นชม
สิมซึ่งไดรางวัลสถาปตยกรรมดีเดน
จากสมาคมสถาปนิกสยามประจำ
ป 2541 ที่วัดไตรภูมิคณาจารย
บานตากแดด รับประทานอาหาร
กลางวันใน อ.สุวรรณภูมิ เดินทาง
ไป จ.มหาสารคาม ตามทางหลวง
หมายเลข215 และ 23 กอนถึงตัวจังหวัด แวะชมพิพิธภัณฑบานเชียงเหียน
แสดงเครื่องมือ เครื่องใชของชาวอีสาน เดินทางสู อ.โกสุมพิสัย
ดวยทางหลวงหมายเลข 208 เลือกซื้องานหัตถกรรมเสื่อกกที่ หมูบาน
ทอเสื่อกกบานแพง แลวไป จ.ขอนแกน ชมบรรยากาศบึงแกนนคร
ยามเย็น รับประทานอาหารมื้อเย็น พักผอนในเมืองขอนแกน
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วันที่สาม สักการะ พระมหาธาตุแกนนคร เจดีย 9 ชั้น
ศิลปะแบบทวารวดีผสมผสานอินโดจีน ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
เปนหนึ่งในพระธาตุตามเสนทาง “ไหวพระธาตุอีสาน 4 เมือง รุงเรือง
ตลอดชีวิต” ใหอานิสงสในการสักการะบูชา คือ กาวหนารุงเรือง
ออกเดินทางไปยังบานสาวะถี ต.สาวะถี อ.เมือง ตามทางหลวง
หมายเลข 12 เพลิดเพลินกับ
วรรณกรรมสินไซในฮูปแตมที่
วัดไชยศรี ไป อ.มัญจาคีรี ตาม
ทางหลวงหมายเลข 2062 ชม
หมูบานอนุรักษเตาเพ็ก บานกอก

จากนั ้ น ไปบ า นบั ว ชมสิ ม
โบราณ ซึ่งไดรับรางวัลอาคาร
ทรงคุ ณ ค า จากองค ก ารยู เ นสโก
ที่ วัดสระทอง รับประทานอาหาร
กลางวันที่ อ.มัญจาคีรี จากนั้น
เดินทางสู อ.ชนบท ดวยทางหลวง
หมายเลข 229 แวะชมขั้นตอน
การทอผาไหมที่ ศาลาไหมไทย
เดินทางไป อ.บานไผ ชมฮูปแตม
ที่วัดสนวนวารีพัฒนาราม เรื่อง
พระเวสสันดรชาดก แลวเดินทาง
กลับกรุงเทพฯ

37

เร�องยอสินไซ

ประวัติสินไซ

สินไซ วรรณกรรมล้ำคาของชาวลานชาง

เปนวรรณกรรมเกาแกซึ่งเดิมเปน
หนังสือเทศน แตงเปนคำกลอนโดยทาวปางคำ ในป พ.ศ. 2192
สินไซ ศิลปไชย หรือ สังขศิลปชัย คือพระเอกในวรรณกรรมโบราณ
ของลาว เปนนิทานพื้นบานลาวที่เรียกวา “ชาดกนอกนิบาต” อันหมายถึงเรื่องที่
แตงเติมเสริมขึ้น นอกจากชาดกในนิบาต นั่นคือ ปญญาสชาดก ซึ่งเปนชาดก
50 เรื่องที่เปนดั่งประวัติการเสวยพระชาติตางๆ ของพระพุทธเจา กอนที่จะเสวย
พระชาติสุดทายเปนเจาชายสิทธัตถะ
เหตุที่ “สินไซ” วรรณกรรมของลาวปรากฏในฮูปแตมตามสิมของวัดตาง ๆ
ก็เนื่องจากในพุทธศตวรรษที่ 19-23 อีสานอยูภายใตการปกครองของอาณาจักร
ลานชาง ซึ่งเปนอาณาจักรของชนชาติลาวแถวลุมน้ำโขง ซึ่งตอมาไดสูญเสียเอกราช
ใหแกสยามประเทศ แตทวาวัฒนธรรมตางๆ ทั้งศิลปกรรม สถาปตยกรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ยังคงมีอิทธิพลตอคนในอีสานเรื่อยมา ประกอบกับคนใน
อีสานก็มีการสืบเชื้อสายจากบรรพบุรุษที่อพยพมาจากเมืองเวียงจันทนและหลวง
พระบางของอาณาจักรลานชาง
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พระยากุศราช เจาเมืองเปงจาน มีมเหสีชื่อนางจันทา มีนองสาวชื่อ
นางสุมณฑา ตอมายักษใหญชื่อกุมกัณฑ มาลักตัวนางสุมณฑาไปเปนเมีย มีลูกดวย
กันหนึ่งคนชื่อนางสุดาจันทร พระยากุศราชคิดถึงนองสาวมาก จึงออกบวชตามหา
นองสาว เดินทางไปถึงเมืองจำปาไดพบลูกสาว 7 คนของนันทเศรษฐี เกิดพึง
พอใจจึงไปสูขอทั้งเจ็ดมาเปนมเหสี ตอมามเหสีทั้งแปดตั้งครรภขึ้นพรอมกัน โหร
ทำนายวานางจันทา มเหสีใหญ กับนางลุนมเหสีเล็กสุด จะไดลูกมีบุญ เกงกลา
สามารถ สวนลูกของมเหสีอีก 6 คน ลูกจะออกมาเปนคนชั่วราย มเหสีที่จะไดลูกไมดี
ตามคำโหรจึงรวมหัวกันติดสินบนโหรใหกลับคำทำนาย และทำเสนหใสพระยากุศราช
เมื่อนางจันทา มเหสีใหญคลอดลูกออกมาเปนคชสีหใหชื่อวาสีโห สวน
นางลุนคลอดลูกออกมาเปนฝาแฝดผิดประหลาด คือสินไซ เปนคนปกติ แตมีอาวุธ
คือดาบกับศรชัยออกมาดวย สวนอีกคนออกมาเปนหอยสังข สวนลูกมเหสีอื่นๆ เปน
ชายโดยปรกติ ดวยความหูเบาหลงเสนหและเห็นผิด พระยากุศราชจึงขับไลมเหสี
สองนางและลูกทั้งสามออกจากเมือง ทั้ง 5 คนตกทุกขไดยากรอนแรมอยูในปามา
ชานาน เมื่อพระอินทรทราบเรื่องจึงเนรมิตปราสาทใหทั้งหาอยูอาศัย ใหครุฑและ
นาคมาชวยคุมครอง ทั้งสินไซ สีโห และหอยสังข ก็เติบโตขึ้นในปากลายเปนผูมี
วิทยายุทธล้ำเลิศ วิชาอาคมสูงสงจากอาจารย คือ พระอินทร ครุฑ และนาค
พระยากุศราชยังคิดถึงนองสาวมิคลาย จึงสั่งลูกชายทั้งหกซึ่งไรฝมือ
ออกตามหา ลูกชายทั้งหกเดินปาไปพบสินไซ สอบถามรูวาเปนญาติกัน จึงชักชวน
เขามาในเมือง พรอมกับอวดอางฤทธิ์เดชมากมายกับบิดา แตที่แทฤทธิ์เดชนั้นเปน
ของสินไซ พระยากุศราชหลงเชื่อ จึงใหลูกชายทั้ง 9 คนออกติดตามหานางสุมณฑา
ตอไป และไดเขาไปในดินแดนของยักษกุมกัณฑ โดยมีนองผูขี้ขลาดถึง 6 คนรอชุบ
มือเปบอยูดานนอก จึงเปนการเดินทางที่เต็มไปดวยการตอสูตางๆ อยางสนุกสนาน
อัศจรรยพันลึก ทวาในที่สุดทั้งสามก็เอาชนะผานไปไดอยางยากลำบาก และสินไซ
ก็ไดพบกับนางสุมณฑาและฆายักษกุมกัณฑตาย นางสุมณฑาจำตองกลับเมือง
มนุษยอยางเศราสลด เพราะยังมีความรักใหทาวกุมกัณฑอยางเต็มเปยม แตกอน
จะกลับเมืองมีขอแมวาสินไซตองลงไปชวยลูกสาวของนางที่ถูกลักพาลงไปในเมือง
พญานาคกลับคืนมาเสียกอน ทำใหสินไซ สีโห และ หอยสังข ตองลงไปบุกเมือง
บาดาลเอาชนะพญานาคเสียกอน
หลังจากสินไซนำตัวนางสุมณฑาพรอมลูกสาว
กลับคืนมาได หกเจาชายที่เฝารอไดหลอกพาสินไซกับ
พี่นองไปผลักตกเหว และเปนฝายพานางสุมณฑากลับ
เขาเมืองแทน แตสินไซกับนองก็ไมตาย ทวาไมอยาก
กลับไปชิงดีกับเจาชายทั้งหกอีก จึงกลับไปอยูปากับ
มารดา สวนในวังไมชานานความจริงก็เปดเผย หก
เจาชายถูกจับขัง แลวพระยากุศราชก็ยกกองทัพออก
ไปรับสินไซ และมารดากลับเขาเมือง สินไซก็ไดรับการ
ยกยอง ใหปกครองเมืองเปงจานตอมาอยางมีความสุข
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