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ความสัมพันธระหวาง
ชุมชนโบราณสมัยทวารวดี : 
ลุมน้ำปาสักกับลุมน้ำเลย 

ธีระวัฒน  แสนคำ
ที่ปรึกษากลุมประวัติศาสตรสองขางทาง

ภาควิชาประวัติศาสตร  คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร

การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับความ 
สัมพันธระหวางชุมชนโบราณสมัย 
ทวารวดีในเขตลุมน้ำปาสักกับชุมชน 
โบราณสมัยทวารวดีในภาคตะวันออก- 
เฉียงเหนือบริเวณลุมน้ำชีและลุมน้ำมูล 
ตอนบน  ไดมีนักวิชาการศึกษาไวหลาย 
ประเด็น เชน งานศึกษาของผู ชวย 
ศาสตราจารย ดร.รุงโรจน  ธรรมรุงเรือง   
เรื ่อง ศรีเทพ : ความสัมพันธกับภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ  และงานของ 
รองศาสตราจารย ดร.ธิดา  สาระยา  เร่ือง  
ศรีเทพคือศรีจนาศะและขอสังเกตเก่ียว 
กับประวัติศาสตร “เมืองศรีเทพ” เปนตน

 แผนที่แสดงเสนทางลุมน้ำปาสักและลุมน้ำเลย
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แตความสัมพันธระหวางชุมชนโบราณ 
สมัยทวารวดีในเขตลุมน้ำปาสักกับชุมชนโบราณ 
สมัยทวารวดีในลุมน้ำเลยซึ่งอยูใกลเคียงกัน 
กลับไมคอยไดรับความสนใจจากนักวิชาการ 
เทาที่ควร  ทั้งที่แมน้ำปาสักและแมน้ำเลยม ี
ต นกำเนิดมาจากเทือกเขาเพชรบูรณที่มี  
สันปนน้ำตรงขามกัน  กลาวคือ แมน้ำปาสักไหล 
ลงไปทางทิศใตบรรจบกับแมน้ำเจาพระยา  สวน 
แมน้ำเลยไหลลงไปทางทิศเหนือบรรจบกับ 
แมน้ำโขง  ซึ่งนาจะมีความสัมพันธกันไมนอย 
ไปกวาชุมชนโบราณสมัยทวารวดีในลุมน้ำชี 
และลุมน้ำมูลตอนบน  

ดังนั้น บทความนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ 
นำเสนอผลการศึกษาความสัมพันธระหวาง 
ชุมชนโบราณสมัยทวารวดีในลุ มน้ำปาสัก  
จังหวัดเพชรบูรณ  กับชุมชนโบราณสมัยทวารวดี 
ในลุ มน้ำเลย  จังหวัดเลย  อันจะทำใหเห็น 
เครือขายความสัมพันธระหวางชุมชนโบราณ 
สมัยทวารวดีในเขตภาคกลางตอนบนกับภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือไดครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ชุมชนโบราณสมัยทวารวดี
ในลุมน้ำปาสักและลุมน้ำเลย

บริเวณลุมแมน้ำปาสักไดมีชุมชนโบราณ 
สมัยทวารวดี (ประมาณพุทธศตวรรษท่ี ๑๒ - ๑๖)   
ที่มีคูน้ำคันดินลอมรอบหลายแหง เชน เมือง 
ศรีเทพ  เมืองละโว (ลพบุรี)  เมืองจันเสน  และ 
เมืองซับจำปา เปนตน  แตชุมชนโบราณที่ม ี
ขนาดใหญและความสำคัญตอการศึกษา 
ประวัติศาสตร  พัฒนาการของบานเมืองใน 
ลุมน้ำปาสักในสมัยตอมา  มีจำนวน ๒ เมือง  
ไดแก เมืองศรีเทพและเมืองละโว  ชุมชนโบราณ 
ท้ังสองไดมีพัฒนาการทางประวัติศาสตรอยาง 
ยาวนานและพบวามีความสัมพันธกับชุมชน 

 ปรางคศรีเทพ  อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ   
อำเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ
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โบราณสมัยทวารวดีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือดวย  โดยเฉพาะอยางยิ่งเมือง 
ศรีเทพในเขตอำเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ  ซ่ึงเคยมีนักวิชาการสันนิษฐานวาคือ   
เมืองศรีจนาศะอันเปนศูนยกลางการปกครองของรัฐอิสระรัฐหนึ่งที่ครอบคลุมไปถึง 
บริเวณลุมแมน้ำมูลตอนบนดวย (ธิดา  สาระยา, ๒๕๓๗ : ๑๓๔ - ๑๓๗)

สวนลุมน้ำเลยมีการพบรองรอยชุมชนโบราณสมัยทวารวดีอยู ๒ แหง  แหง 
แรก อยูในเขตตำบลวังสะพุงและตำบลปากปวน  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย  ชุมชน 
โบราณแหงน้ีไมพบรองรอยคูน้ำคันดิน  แตมีการพบใบเสมาหินแบบทวารวดีกระจาย 
อยูท้ังส้ิน ๓๕ ใบ  สวนใหญถูกนำมาเก็บรวบรวมไวท่ีวัดพัทธสีมาราม  ตำบลวังสะพุง  
(สตีเฟน  เมอรฟย, ๒๕๕๓ : ๘๕ - ๘๖)  สวนแหงที่สอง อยูเขตตำบลนาแขม  
อำเภอเมืองเลย  ชุมชนโบราณแหงน้ีก็ไมพบรองรอยคูน้ำคันดิน  แตมีการพบเนินดิน 
ขนาดใหญชาวบานเรียกวา “เมืองจำปา”  และมีการพบพระพุทธรูปหินทรายศิลปะ 
ทวารวดีตอนปลาย  ปจจุบันประดิษฐานอยูที่วัดศรีสุทธาวาส (เลยหลง)  ตำบล 
กุดปอง  อำเภอเมืองเลย (ธีระวัฒน  แสนคำ, ๒๕๕๔ : ๑๒๑)

ในบทความนี้ ผูเขียนขอนำเสนอเฉพาะผลการศึกษาความสัมพันธระหวาง 
ชุมชนโบราณเมืองศรีเทพ  อำเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ  ซึ่งเปนชุมชนโบราณ 
สมัยทวารวดีขนาดใหญในลุมน้ำปาสัก  กับชุมชนโบราณสมัยทวารวดีในเขตตำบล 
วังสะพุงและตำบลปากปวน  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย  เน่ืองจากวาชุมชนโบราณ 
ทั้งสองแหงตั้งอยูในบริเวณที่ใกลเคียงกัน  และมีหลักฐานโบราณคดีที่แสดงใหเห็น 
ความสัมพันธกันดวย  ทั้งนี้ เพื่อใหภาพความสัมพันธระหวางชุมชนโบราณสมัย 
ทวารวดีในลุมน้ำปาสักกับชุมชนโบราณสมัยทวารวดีในลุมน้ำเลยท่ีชัดเจนแกผูอาน 
และผูที่ตองการศึกษาคนควาตอไป

 ผังเมืองศรีเทพ
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รองรอยความสัมพันธระหวางชุมชนโบราณ
สมัยทวารวดีในลุมน้ำปาสักกับลุมน้ำเลย  

ชุมชนโบราณสมัยทวารวดีในลุมน้ำปาสักและลุมน้ำเลยนาจะมีความสัมพันธ 
ระหวางกัน  แตความสัมพันธดังกลาวอาจเปนไปในลักษณะของการแลกเปลี่ยน 
ทางวัฒนธรรมมากกวาเร่ืองอำนาจทางการเมือง  ซ่ึงปรากฏหลักฐานท่ีแสดงใหเห็น 
ถึงรองรอยความสัมพันธ ดังนี้

มีการพบใบเสมาหินแบบทวารวดี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเมืองศรีเทพ

วัฒนธรรมทวารวดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเอกลักษณเฉพาะตนที่ 
สำคัญอยางหน่ึง คือ ประเพณีการสรางใบเสมาหิน  ซ่ึงมีหนาท่ีการใชงานหลากหลาย   
ปกติมักจะเขาใจวาสรางปกไวเพื่อบอกขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาแตเพียงอยาง 
เดียว  แตจากการศึกษาของนักวิชาการหลายคน เชน รองศาสตราจารย ศรีศักร  
วัลลิโภดม  และศาสตราจารย สุรพล  ดำริหกุล  ไดพบขอมูลท่ีคลายคลึงกันวา ใบเสมา 
หินบางใบอาจสรางขึ้นเพื่อการบุญการกุศล  บางใบอาจเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สมบูรณ 
ในตนเองเชนเดียวกันกับพระพุทธรูปหรือสถูปเจดีย (ศรีศักร  วัลลิโภดม, ๒๕๔๖ :  
๓๔๓ - ๓๔๔ , สุรพล  ดำริหกุล, ๒๕๔๙ : ๑๐๖ - ๑๐๗)

 ใบเสมาหินแบบ 
ทวารวดีในเขต 
ลุมน้ำเลย  พบที่ 
ตำบลวังสะพุง 
และตำบลปากปวน
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ในบริเวณลุมน้ำเลยมีการพบใบเสมาหิน 
จำนวนหน่ึงอยูในท่ีเนินสูงใกลกับแมน้ำเลยบริเวณ 
บานนาหลักและกระจายอยูตามพื้นที่ใกลเคียง   
ในเขตตำบลวังสะพุงและตำบลปากปวน  อำเภอ 
วังสะพุง  จังหวัดเลย  ลักษณะเปนแผนหินทราย 
สีขาว  มีลวดลายบัวที่ฐานและพระสถูปสลักไว   
เปนศิลปะแบบทวารวดี  สังเกตจากตำแหนงที่พบ 
เสมาหินแลว  เห็นวา เสมาเหลานี้ถูกปกรอบๆ  
บริเวณอยางไมเปนระเบียบหรือทิศทางที่แนนอน   
เมื่อพิจารณาดูการกระจายของใบเสมาหินที่พบ 
ในเขตอำเภอวังสะพุง  รองศาสตราจารย ศรีศักร 
สันนิษฐานวา ใบเสมาหินเหลานี้  นาจะมีความ 
สัมพันธในทางศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนโบราณ 
สมัยทวารวดีในเขตอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน   
อำเภอภูเขียวและอำเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัด 
ชัยภูมิ (ศรีศักร  วัลลิโภดม, ๒๕๔๖ : ๓๓๑ - ๓๓๒)

ใบเสมาหินท่ีมีลักษณะเชนเดียวกับท่ีพบใน 
เขตลุมน้ำเลยและพ้ืนท่ีใกลเคียงไดมีการพบในเขต 
เมืองศรีเทพดวย  จากการศึกษาของผูชวยศาสตรา- 
จารย ดร.รุงโรจน  ธรรมรุงเรือง  ไดพบใบเสมาหิน 
แบบทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเมือง 
ศรีเทพ  แมวาดานลางของใบเสมาจะหักหายไปแลว 
กวาครึ่ง  แตจากสวนที่เหลือทำใหทราบรูปทรงวา 
เปนแผนแบน  ยอดแหลม  ตกแตงดวยสันนูนและ 
ภาพเลาเร่ือง  แตเปนท่ีนาเสียดายวาภาพเลาเร่ือง 
เหลือใหเห็นเพียงเล็กนอยจึงไมทราบวาเปนเร่ืองราว 
ตอนใด (รุงโรจน  ธรรมรุงเรือง, ๒๕๕๓ : ๖)

การพบใบเสมาหินแบบทวารวดีภาคตะวัน- 
ออกเฉียงเหนือในเมืองศรีเทพมีความเปนไปไดวา   
นาจะมีความสัมพันธหรือเกี่ยวเนื่องกับชุมชน 
โบราณสมัยทวารวดีในลุมน้ำเลย  เพราะเปนชุมชน 
โบราณสมัยทวารวดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ที่อยู ใกลเมืองศรีเทพและมีเสนทางคมนาคม 
ระหวางกัน  ซ่ึงมีความเปนไปไดวาเมืองศรีเทพอาจ 
รับเอารูปแบบการทำใบเสมาหินเชนน้ีมาจากชุมชน 
โบราณที่รวมสมัยกันในลุมน้ำเลยก็เปนได

๑. ใบเสมาหินแบบทวารวดีที่พบในเมืองศรีเทพ 
๒. จารึกหลักที่ ๑  บานดงคลอ  ตำบลวังกวาง   

อำเภอน้ำหนาว  จังหวัดเพชรบูรณ

๑

๒
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มีการพบรองรอยเสนทางคมนาคมโบราณ
ระหวางลุมน้ำปาสักและลุมน้ำเลย  

ในบริเวณเทือกเขาเพชรบูรณบริเวณรอยตอ 
ระหวางอำเภอน้ำหนาว  จังหวัดเพชรบูรณ  กับอำเภอ 
ภูหลวง  จังหวัดเลย  ซึ่งเปนรอยตอระหวางพื้นที่ 
ลุ มน้ำปาสักในทางทิศใตกับลุมน้ำเลยในทางทิศ 
เหนือ  เม่ือป พ.ศ.๒๕๕๓ ท่ีผานมาไดพบหลักศิลา 
หินทราย ๒ หลัก  จารึกอักษรแบบสมัยหลังปลลวะ 
ราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๓ - ๑๔  อยูในเขตบานดงคลอ   
ตำบลวังกวาง  อำเภอน้ำหนาว  จังหวัดเพชรบูรณ   
หลักแรก มีความสูงราว ๑.๒๗ เมตร  กวาง ๕๘  
เซนติเมตร  และหนา ๑๗ เซนติเมตร  มีอักษรจารึก 
พออานไดจำนวน ๘ บรรทัด  หลักท่ีสอง มีความสูง 
ราว ๑.๒๕ เมตร  กวาง ๗๒ เซนติเมตร  และหนา  
๑๕ เซนติเมตร  บนหนาหินมีรอยกะเทาะออกทำ 
ใหขอความสวนใหญหายไปและเหลือท่ีสามารถอาน 
ไดเพียง ๓ บรรทัดดานลาง (มติชนออนไลน, ๒๕๕๓)

คุณภัคพดี  อยูคงดี  หัวหนากลุมงานโบราณคดี   
สำนักศิลปากรท่ี ๔ ลพบุรี  กลาววา “จารึกสองหลักน้ี 
มีความใกลเคียงกับจารึกพระพุทธไสยาสนภูเวียง  
อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแกน  จากขอมูลในการ 
สำรวจสถานท่ีพบศิลาจารึกเปนเนินเขาเล็กท่ีอยูใน 
ชองเขาและอยูในกลุมบริเวณน้ันคงไมไดถูกเคล่ือน- 
ยายมาจากสถานท่ีอ่ืน  ซ่ึงคาดวาเปนวัฒนธรรมท่ี 
ไดรับหรือเช่ือมตอมาจากทางภาคตะวันออกเฉียง- 
เหนือลงมา” (มติชนออนไลน, ๒๕๕๓)

๑. จารึกหลักที่ ๒  บานดงคลอ  ตำบลวังกวาง   
อำเภอน้ำหนาว  จังหวัดเพชรบูรณ

๒. จารึกพระพุทธไสยาสนภูเวียง  อำเภอชุมแพ   
จังหวัดขอนแกน

๑
๒
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 แผนที่เสนทางคมนาคมโบราณระหวางลุมน้ำปาสักกับลุมน้ำเลย
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การพบศิลาจารึกอักษรแบบสมัยหลังปลลวะ   
ซ่ึงเปนอักษรท่ีนิยมใชกันมากในสมัยทวารวดีจำนวน  
๒ หลักในบริเวณรอยตอดังกลาว  เปนหลักฐานที่ 
สะทอนใหเห็นวาวัฒนธรรมแบบทวารวดีไดกระจาย 
ข้ึนมาตามลุมน้ำปาสักจนถึงเขตพ้ืนท่ีแหงน้ี  ซ่ึงเปน 
จุดท่ีพบวัฒนธรรมแบบทวารวดีท่ีสูงท่ีสุดในลุมน้ำ 
ปาสัก  แตเน่ืองจากวาบริเวณน้ีเปนปลายเขตแดน 
ของวัฒนธรรมทวารวดีแบบภาคกลางที่ติดตอกับ 
วัฒนธรรมทวารวดีแบบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในลุมน้ำเลย  ฉะนั้น ศิลาจารึกทั้ง ๒ หลักอาจมี 
ความเกี่ยวพันไดทั้งวัฒนธรรมทวารวดีแบบภาค 
กลางและแบบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และการ 
พบศิลาจารึกดังกลาวไดแสดงใหเห็นวาบริเวณ 
ลุมน้ำปาสักกับลุมน้ำเลยอาจมีเสนทางคมนาคม 
ระหวางกันมาตั้งแตสมัยทวารวดีแลว

ทั้งนี้ บริเวณรอยตอระหวางลุมน้ำปาสัก 
กับลุมน้ำเลยไดปรากฏหลักฐานทั้งที่เปนรองรอย 
ของเสนทางคมนาคมโบราณ  และหลักฐานทาง 
ประวัติศาสตรตั้งแตประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๑  
- ๒๔ เปนตนมา  พบวา ผูคนท้ังสองลุมน้ำและใกล 
เคียงไดเดินทางไปมาขามเขตเทือกเขาเพชรบูรณ 
มาชานานแลว  เน่ืองจากเสนทางน้ีสามารถขามไป 
ยังลุมน้ำโขงและลงมายังลุมน้ำเจาพระยาได 

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับ 
พันจันทนุมาศ (เจิม) ระบุวา  ในป พ.ศ.๒๑๐๗  
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิแหงกรุงศรีอยุธยาไดสง 
พระเทพกษัตรีพระราชธิดาไปถวายสมเด็จพระเจา 
ไชยเชษฐาธิราชแหงกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน)  
ตามเสนทางนี้  แตถูกกองทหารพมาดักซุมชิงตัว 
พระเทพกษัตรีไปกอน  และในป พ.ศ.๒๑๐๘ สมเด็จ 
พระเจาไชยเชษฐาธิราชไดยกทัพมาตีเมืองพิษณุโลก 
แตถูกตีจนแตกพาย  พระองคก็เสด็จยกทัพกลับ 
กรุงศรีสัตนาคนหุตทางนี้ดวยเชนกัน (พระราช- 
พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา  ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม),  
๒๕๓๙ : ๒๕๔ - ๒๕๗)  

รวมทั้งแผนที่ยุทธศาสตรครั้งรัชกาลของ 
พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑  และแผนท่ีเสน- 
ทางเดินทัพในหัวเมืองลาว  ซ่ึงเขียนข้ึนราวตนพุทธ- 
ศตวรรษท่ี ๒๔  ก็ปรากฏวามีเสนทางคมนาคมระหวาง 
ลุมน้ำปาสักกับลุมน้ำเลย (อุทยานประวัติศาสตร 
ศรีเทพ, ๒๕๓๘ : ๖, Santanee Phasuk and  
Philip Stott, ๒๐๐๔ : ๑๓๐ - ๑๓๑)

จากหลักฐานขางตนทำใหผูเขียนสันนิษฐาน 
วา  รองรอยเสนทางคมนาคมโบราณระหวางลุมน้ำ 
ปาสักกับลุมน้ำเลยท่ีปรากฏในสมัยหลัง  นาจะเปน 
เสนทางท่ีมีความสืบเน่ืองมาต้ังแตสมัยทวารวดีแลว   
เพราะบริเวณที่พบศิลาจารึกอักษรหลังปลลวะ 
สมัยทวารวดีท้ังสองหลัก  เปนสวนหน่ึงของเสนทาง 
คมนาคมโบราณระหวางลุมน้ำปาสักกับลุมน้ำเลย   
ดังนั้น เสนทางคมนาคมโบราณนี้จึงนาจะมีมาตั้ง 
แตสมัยทวารวดี  และนาจะเปนเสนทางที่ศิลป- 
วัฒนธรรมทวารวดีแบบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
โดยเฉพาะอยางย่ิงในลุมน้ำเลยไดแพรกระจายรูป 
แบบลงมายังชุมชนโบราณในลุมน้ำปาสักดวย  

แตอยางไรก็ดี เน่ืองจากวาขณะน้ียังไมมีการ 
อานและแปลขอความในจารึกทั้ง ๒ หลัก  หากวา 
มีการอานและแปลขอความแลวอาจทำใหเราทราบ 
ขอมูลเก่ียวกับขอความในจารึกท้ัง ๒ หลักมากข้ึน   
และสามารถอธิบายความสัมพันธระหวางชุมชน 
โบราณสมัยทวารวดีในลุมน้ำปาสักกับลุมน้ำเลยได 
มากกวานี้  

บทสรุป

จากผลการศึกษาของผูเขียนครั้งนี้พบวา  
ชุมชนโบราณสมัยทวารวดีในลุมน้ำปาสักและลุม 
น้ำเลยไดมีความสัมพันธกัน  ซึ่งปรากฏหลักฐาน 
ที่เกี่ยวของกับการติดตอสัมพันธกันดังปรากฏ 
หลักฐาน คือ มีการพบใบเสมาหินแบบทวารวด ี
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเมืองศรีเทพ  ซึ่งนาจะ 
มีความสัมพันธกับคติความเชื่อและศิลปกรรมบน 
ใบเสมาหินท่ีพบในลุมน้ำเลย  และมีการพบรองรอย 
เสนทางคมนาคมโบราณระหวางลุมน้ำปาสักและ 
ลุมน้ำเลยในบริเวณเทือกเขาเพชรบูรณรอยตอ 
ระหวางลุมน้ำปาสักและลุมน้ำเลย  บนเสนทาง 
คมนาคมโบราณมีการพบศิลาจารึกอักษรหลัง 
ปลลวะ  สมัยทวารวดี  อายุราวพุทธศตวรรษที่  
๑๓ - ๑๔  การพบศิลาจารึกในบริเวณเสนทาง 
คมนาคมโบราณเปนหลักฐานที่แสดงใหเห็นวา  
ผู คนในลุมน้ำปาสักและลุมน้ำเลยมีการติดตอ 
สัมพันธกันมาตั้งแตสมัยทวารวดี

อยางไรก็ดี ผลการศึกษาของผูเขียนในคร้ังน้ี 
อาจเปนเพียงขอสันนิษฐานเบื้องตนจากหลักฐาน 
เทาท่ีปรากฏในปจจุบัน (พ.ศ.๒๕๕๕) เทาน้ัน  หาก 
มีการศึกษาคนควาอยางจริงจังจากนักวิชาการหลาย 
แขนงที่เกี่ยวของกับงานทางดานประวัติศาสตร   
อักษรศาสตร  โบราณคดีและประวัติศาสตรศิลปะ   
มีการสำรวจและขุดคนทางโบราณคดีบริเวณชุมชน 
โบราณสมัยทวารวดีในลุมน้ำปาสักและลุมน้ำเลย   
อาจทำใหเราเห็นภาพความสัมพันธระหวางชุมชน 
โบราณสมัยทวารวดีในลุมน้ำปาสักกับชุมชนโบราณ 
สมัยทวารวดีในลุมน้ำเลยมากกวานี้ก็เปนได

หากมีการศึกษาและนำเสนอผลการศึกษา 
ความสัมพันธระหวางชุมชนโบราณสมัยทวารวดี 
ในลุมน้ำปาสักกับชุมชนโบราณสมัยทวารวดีใน 
ลุมน้ำเลยอยูอยางตอเน่ืองและกวางขวาง  ในอนาคต 
ผูเขียนเชื่อวาเราอาจจะฟนฟูเสนทางคมนาคม 
โบราณท่ีเช่ือมตอระหวางสองลุมน้ำใหเปนเสนทาง 
ทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรควบคูไปกับการทองเท่ียว 
เชิงธรรมชาติที่มีการสงเสริมและประชาสัมพันธ 
มาชานานแลว  ซ่ึงจะสงผลดีในดานตางๆ ตอผูคน 
ท่ีมีถ่ินฐานในสองลุมน้ำในปจจุบันอีกดวย  ผูเขียน 
จึงขอใชพ้ืนท่ีสวนทายของบทความน้ีฝากผูท่ีมีสวน 
เกี่ยวของพิจารณาและวางแผนเพื่อพัฒนาตอไป
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หากทานใดเคยมาเยี่ยมชมหรือรวมกิจกรรมของอุทยานประวัติศาสตร 
ศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ  ในชวงประมาณ ๑๐ ปท่ีผานมาอาจเคยไดยินถอยคำ 
ที่วา “อวนเตี้ยพุงพลุย  แกมยุยคอสั้น  แบกกันทั้งวัน  หัวสั่นหัวคลอน”  นี่คือ 
นิยามท่ีรอยเรียงเปนคำพูดพรอมการแสดงทาทางประกอบหรือเปนมุขท่ีถายทอด 
จากรุนสูรุนในการบรรยายของวิทยากร  ท่ีทำใหจดจำลักษณะประติมากรรมปูนปน 
รูปคนแคระแบกประดับฐานโบราณสถานเขาคลังในไดอยางงายๆ  โดยเฉพาะหาก 
มีเด็กนักเรียนท่ีมีรูปรางคอนขางทวมถึงทวมมาก  ก็จะไดรับเกียรติเชิญใหออกมา 
แสดงทาทางประกอบ  เรียกเสียงเฮฮาจากกลุมเพื่อนไดอยางเกรียวกราว  ถือ 
เปนการผอนคลายความตึงเครียดในการรับฟงคำบรรยายทางวิชาการไดเปน 
อยางดี

คนแคระเมืองศรีเทพ :
ปูนปนประดับฐานโบราณสถานเขาคลังใน

ธวัชชัย  ชั้นไพศาลศิลป
นักโบราณคดีชำนาญการ

อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ  กรมศิลปากร



 คนแคระแบกประติมากรรมรูปคนรางเตี้ย  พุงพลุย  ตาโปน   
สวมตุมหูขนาดใหญ  นั่งชันเขา  มือทั้งสองยกขึ้นหรือจับที่หัวเขาในทาแบก 

คนแคระท่ีกลาวถึงน้ี  มีลักษณะเปนประติมากรรมบุคคลรางเต้ีย  พุงพลุย   
ตาโปน  สวมตุมหูขนาดใหญ  นั่งชันเขา  มือทั้งสองยกขึ้นหรือจับอยูที่หัวเขาใน 
ทาแบก  ทำดวยปูนปนหรือดินเผา  ใชประดับฐานอาคารในสมัยทวารวดี  ซ่ึงเปน 
การสรางตามคติที่เชื่อวา  เปนผูค้ำจุนศาสนสถานและเปนสัญลักษณของ 
ความอุดมสมบูรณ  การเรียกวาคนแคระนั้นนาจะมาจากรูปรางลักษณะของ 
ประติมากรรมท่ีเปนบุคคลรางเต้ีย  แตมีความแข็งแรง  ซ่ึงเปนการเรียกในภาพรวม  
ไมไดบงบอกวาคนแคระแตละตนมีชื่อวาอะไร  

ในเมืองศรีเทพมีรูปปูนปนคนแคระแบกประดับอยูที่ฐาน โบราณสถาน 
เขาคลังใน  ซ่ึงโบราณสถานแหงน้ีต้ังอยูบริเวณเกือบก่ึงกลางเมืองโบราณศรีเทพ   
ลักษณะเปนสวนฐานสถูปอาคารทางพุทธศาสนาในสมัยทวารวดี  อายุประมาณ  
๑,๒๐๐ ปมาแลว  มีขนาดกวาง ๒๘ เมตร  ยาว ๔๔ เมตร  สูง ๑๒ เมตร   
หันหนาและมีบันไดทางข้ึนดานทิศตะวันออก  อาคารกอดวยศิลาแลงทึบตันและ 
ฉาบปูนทั้งหลัง  สิ่งสำคัญที่นาสนใจอยูที่ฐานดานทิศใตและทิศตะวันตก  ซึ่ง 
ประดับตกแตงดวยรูปประติมากรรมปูนปนประดับลายพันธุพฤกษา  คนแคระ  
และสัตวแบก  และนาจะมีการประดับประดาท้ังองคดวยรูปปูนปนอ่ืนๆ ดวย  เชน  
พระพุทธรูป  สาวก  เทพธิดานางฟา  สัตวในปาหิมพานต  และลวดลายอื่นๆ  
อยางวิจิตรบรรจง  สันนิษฐานวาแตเดิมมีสถูปและวิหารอยูดานบน  และมีลักษณะ 
เดียวกับโบราณสถานที่วัดโขลง  เมืองคูบัว  จังหวัดราชบุรี
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คนแคระท่ีเมืองศรีเทพ  มีเอกลักษณแตก 
ตางจากที่อื่นๆ คือ นอกเหนือจากเปนรูปบุคคล 
แลว  ยังปรากฏมีรูปสัตวแบก ไดแก ชาง  สิงห   
ลิง  โค  และกระบือ  อีกทั้งคนแคระแบกยังแสดง 
สีหนาอารมณตางๆ เชน หนักจนหนาน่ิวค้ิวขมวด 
จากการแบกฐานอาคาร  หรือย้ิมแยมแจมใส  ตาง 
จากท่ีอ่ืนซ่ึงมีใบหนาเรียบเฉย  และดูเหมือนเปน 
พิมพเดียวกัน เชน ที่วัดนครโกษา  จังหวัดลพบุรี   
โบราณสถานในเมืองนครปฐม  และเมืองโบราณ 
โคกไมเดน  จังหวัดนครสวรรค

๑

๒
๓

๑. ใบหนาแสดงอารมณหนักของคนแคระที่เมืองศรีเทพ
๒. ใบหนายิ้มแยมแจมใสของคนแคระที่เมืองศรีเทพ
๓. โบราณสถานเขาคลังใน
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การแสดงสีหนาอารมณของคนแคระ 
ท่ีเมืองศรีเทพ  ตองกลาวถึงชางในสมัยโบราณท่ี 
มีอารมณศิลปน  แสดงถึงฝมือ  ภูมิปญญา  และ 
ความเล่ือมใสศรัทธาในศาสนา  คนแคระและสัตว 
แบกแตละตนจะมีบุคลิกลักษณะเฉพาะของตนเอง 
ไมซ้ำกัน  ซ่ึงตางจากการปนปูนในปจจุบันท่ีใชวิธี 
หลอลงในแมพิมพทำใหไดประติมากรรมรูปซ้ำๆ  
กัน  นอกจากนี้ยังบงบอกถึงวิถีชีวิตในอดีตใน 
ดินแดนน้ีเม่ือประมาณ ๑,๒๐๐ ปมาแลว ในชวง 
วัฒนธรรมทวารวดีท่ีไดรับอิทธิพลความนิยมตาม 
แบบอยางศิลปะอินเดีย  ท่ีสะทอนถึงความแข็งแรง 
และความอุดมสมบูรณ  โดยมีการแตงกายท่ีมัก 
นุงผาคลายผาเตี่ยว  ไมสวมเสื้อ  สวมหมวกหรือ 
โพกผาท่ีศีรษะ  สวมเคร่ืองประดับท่ีคอและตางหู 
ทรงกลมขนาดใหญ  สวนปูนปนรูปสัตวแบก 
สันนิษฐานวา  ในอดีตนาจะมีสัตวประเภทตางๆ  
อาศัยอยูในปาบริเวณน้ีดวย  หรือมีการเล้ียงสัตว 
ตางๆ เพ่ือใชในงานเกษตรกรรม  ชางจึงสามารถ 
ถายทอดลักษณะหนาตาออกมาไดเปนอยางดี

๑. คนแคระที่พบจากวัดนครโกษา จังหวัดลพบุรี
๒. คนแคระที่พบจากโบราณสถานพระปฐมเจดีย  

จังหวัดนครปฐม
๓. คนแคระที่พบจากเมืองโบราณโคกไมเดน  

จังหวัดนครสวรรค

๑

๒

๓



คุณคาและความสำคัญ  จากการขุดคน 
และอนุรักษโดยกรมศิลปากรตลอด ๒๐ ปท่ีผานมา   
พบวา ประติมากรรมปูนปนรูปคนแคระแบกท่ีเมือง 
ศรีเทพนี้  มีทั้งที่ยังคงสภาพสมบูรณและเสื่อม 
สภาพไปตามกาลเวลา  ท้ังน้ีตองไดรับการอนุรักษ 
จากผูเชี่ยวชาญดานประติมากรรมประเภทนี้อยู 
เสมอ  โดยทำการรักษาสภาพและเสริมความม่ันคง 
ใหกับวัสดุซึ่งเปนปูนขาวหมักแบบโบราณ  นอก 
จากน้ียังตองทำหลังคาคลุมเพ่ือบดบังไมใหปูนปน 
เหลาน้ีกระทบกับแสงแดดและฝนโดยตรง  จนอาจ 
ทำใหเสียสภาพภูมิทัศนไปบาง  เพราะปูนปนเปน 
วัสดุท่ีมีความออนไหวคอนขางมาก  หากปลอยให 
อยูตามสภาพธรรมชาติไปเรื่อยๆ  จะสงผลใหเกิด 
ความเสียหายทีละเล็กทีละนอย  และลุกลามจน 
กระท่ังผุกรอนเส่ือมสภาพไปท้ังหมด  ดังน้ัน วิธีการ 
น้ีจึงเปนวิธีดูแลรักษาท่ีดีท่ีสุดวิธีหน่ึง  เพ่ืออนุรักษให 
เยาวชนคนรุนหลังไดมาศึกษาเยี่ยมชมตลอดไป

 หลังคาคลุมเพื่อรักษาสภาพประติมากรรมปูนปนที่ฐานโบราณสถานเขาคลังใน  

ประติมากรรมปูนป นรูปคนแคระแบกที่ 
ฐานโบราณสถานเขาคลังในนี้  ถือไดวามีคุณคา 
และความสำคัญมาก  เน่ืองจากเปนประติมากรรม 
คนแคระท่ียังคงติดอยูกับโบราณสถานสมัยทวารวดี   
ซึ่งอาจเปนเพียงแหงเดียวของประเทศไทย  และ 
เปนของแทด้ังเดิม  ตางจากโบราณสถานแหงอ่ืนๆ  
ที่ตองนำประติมากรรมรูปคนแคระไปจัดแสดงอยู 
ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ตางๆ

จากการตรวจสอบประติมากรรมปูนปนรูป 
คนแคระแบกดานทิศใตและทิศตะวันตก  พบวา 
มีจำนวนท่ีคงสภาพรวมกันท้ังส้ิน ๔๐ ตน  จำแนก 
เปนดานทิศใต ๓๕ ตน  ดานทิศตะวันตก ๕ ตน   
โดยหากประติมากรรมคงสภาพมากกวารอยละ ๘๐   
จะอนุมานวามีสภาพสมบูรณ  และหากนอยกวา 
รอยละ ๘๐ จะอนุมานวามีสภาพไมสมบูรณ



ปูนปน
สภาพ

รวม
สมบูรณ ไมสมบูรณ

คน ๑๙ ๖ ๒๕

ชาง ๒ - ๒

สิงห ๔ - ๔

ลิง ๒ - ๒

โค / กระบือ ๒ - ๒

รวม ๒๙ ๖ ๓๕

ปูนปน
สภาพ

รวม
สมบูรณ ไมสมบูรณ

คน ๒ ๓ ๕

ชาง - - -

สิงห - - -

ลิง - - -

โค / กระบือ - - -

รวม ๒ ๓ ๕

ปูนปนรูปคนแคระแบกดานทิศใต

ปูนปนรูปคนแคระแบก ดานทิศตะวันตก

๑. ปูนปนรูปคนแบก
๒. ปูนปนรูปชางแบก
๓. ปูนปนรูปสิงหแบก
๔. ปูนปนรูปลิงแบก
๕. ปูนปนรูป โค/กระบือ แบก
ประติมากรรมปูนปนประดับฐานโบราณสถานเขาคลังในเมืองโบราณศรีเทพ

๑

๒

๓

๔
๕
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ท่ีมาของคนแคระ ตนกำเนิดของคนแคระ 
อาจมาจากการเปนบริวารของเทพเจาในศาสนา 
ฮินดูดังท่ีกลาวไปแลว  โดยเฉพาะในประเทศอินเดีย 
ซึ่งเปนแหลงอารยธรรมตนกำเนิดของรูปแบบ 
ศิลปกรรมตางๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต   
ยกตัวอยางเชน ภาพสลักภายในถ้ำท่ีถ้ำเอเลฟนตะ  
(Elephanta Caves)  เกาะเอเลฟนตะใกลเมือง 
มุมไบ  มีภาพสลักเทวดาและเทพบริวารท่ีมีรูปราง 
อวบอวน  ทรงผมหยิกเปนลอน  สวมตางหูทรงกลม 
ขนาดใหญ  สลักประกอบกับภาพประธานที่เปน 
เรื่องราวเกี่ยวกับเทพเจาองคตางๆ  และภาพสลัก 
ที่ถ้ำอชันตา (Ajanta Caves)  หมายเลข ๑๖  เปน 
ถ้ำทางพุทธศาสนามหายาน  ซ่ึงมีภาพเหลาเทวดา 
สลักประดับอยูบนเพดานและเสาภายในถ้ำ  ลักษณะ 
อวบอวน  นั่งยองๆ  สวมเครื่องประดับและตางห ู
ทรงกลมขนาดใหญ  ผมหยิกเปนลอน  ซ่ึงใกลเคียง 
กับรูปคนแคระในสมัยทวารวดี  ภาพสลักในประเทศ 

อินเดียเหลานี้เปนการสลักหนาผาและภูเขา  เพื่อ 
ใชเปนศาสนสถานทั้งศาสนาพุทธ  ฮินดู  และเชน   
โดยสรางขึ้นในสมัยอินเดียโบราณ  และมาเจริญ 
รุงเรืองสืบทอดการกอสรางในชวงสมัยคุปตะและ 
หลังคุปตะ  ประมาณ ๑,๓๐๐ - ๑,๔๐๐ ปมาแลว   
ซึ่งจากภาพสลักและภาพจิตรกรรมนั้นถือไดวา 
ไดสงอิทธิพลและเปนตนเคาใหกับรูปแบบศิลป- 
กรรมสมัยทวารวดี  ที่เจริญขึ้นในประเทศไทยชวง  
๑,๒๐๐ ปมาแลว  โดยการเผยแพรเขามาพรอมๆ  
กับการเผยแผพระพุทธศาสนา  การคาขายแลก- 
เปล่ียนสินคา  ตลอดจนการเดินทางเขามาของคน 
และวัฒนธรรมยังดินแดนประเทศไทยปจจุบัน   
ไมวากรณีใดทั้งโดยตรงและโดยออม  ยอมทำให 
วัฒนธรรมตางๆ ทั้งดาน  ศาสนา  ภาษา  วิถีชีวิต  
ฯลฯ  เขามาและปลูกฝงยังดินแดนแถบน้ีจนกระท่ัง 
ไดผสมผสานกับวัฒนธรรมดั้งเดิม  และมีรูปแบบ 
ของตนเองเกิดขึ้น

 ภาพสลักเทวดาและเทพ 
บริวาร ในถ้ำเอเลฟนตะ  
ประเทศอินเดีย



๑

๒ ๓
๔

๑. ภาพสลักเทวดาและเทพ 
บริวารในถ้ำเอเลฟนตะ  
ประเทศอินเดีย

๒. - ๓.  ภาพเทวดาสลักประดับ 
อยูบนเพดานเสาภายใน  
ถ้ำอชันตา ประเทศอินเดีย  
ลักษณะอวบอวน  นั่งยองๆ   
สวมเครื่องประดับและ 
ตางหูทรงกลมขนาดใหญ  
ผมหยิกเปนลอน ซึ่งใกลเคียง 
กับรูปคนแคระในสมัยทวารวดี 

๔. กลุมถ้ำอชันตา ประเทศอินเดีย  
เปนถ้ำทางพุทธศาสนามหายาน  
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คติความเชื่อเกี่ยวกับคนแคระ นอกจากจะเชื่อวาคนแคระเปนผูค้ำจุน 
ศาสนสถานและเปนสัญลักษณของความอุดมสมบูรณแลว  ยังอาจมีความหมาย 
หรือนัยยอื่นๆ ดานการเคารพนับถือศาสนา  โดยหมายถึงคณะ  ซึ่งเปนบริวารของ 
พระอิศวร  หัวหนาของพวกคณะนี้ก็คือพระคเณศ (พระพิฆเนศ) ซึ่งเปนบุตรของ 
พระอิศวร  การที่มีการนำเอาบริวารของพระอิศวรมาคอยแบกรับน้ำหนักและเปน 
ผูปกปองดูแลอาคารทางศาสนานี้  อาจจะหมายถึงการขมกันระหวางศาสนาพุทธ 
และศาสนาฮินดู  ซ่ึงเปรียบเสมือนการท่ีบริวารของศาสนาฮินดูยังเปล่ียนใจมานับถือ 
และรับใชศาสนาพุทธ  หรือคงจะหมายถึงศาสนาพุทธอยูเหนือศาสนาฮินดูนั่นเอง   
อยางไรก็ตามก็อาจจะเปนไปไดเชนกันวาอาจจะเปนเพียงการผสมกลมกลืนระหวาง 
ศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูเทาน้ัน  เพราะปจจุบันในประเทศไทยการนับถือศาสนา 
ทั้งสองยังคงควบคูกันไป  ยกตัวอยาง เชน การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ 
ยังปรากฏการประกอบพิธีทางศาสนาพราหมณกอนหรือควบคูกันไปเสมออยาง 
แยกกันไมออก

ความเช่ือในปจจุบัน  ของชุมชนเก่ียวกับคนแคระน้ัน  นอกเหนือจากเปนภาพ 
ปูนปนในสมัยโบราณท่ีสะทอนถึงการคอยค้ำจุนศาสนา  ปกปองไมใหส่ิงช่ัวรายเขามา 
ในเขตศาสนสถานแลว  ยังหมายถึงความแข็งแรง  อุดมสมบูรณ  ความมั่นคง 
ปลอดภัย  เพราะมีความเชื่อวาคนแคระจะคอยปกปองคุมครองผูที่เคารพนับถือ   
และขจัดปดเปาส่ิงช่ัวรายใหหมดไป  ดังน้ัน แนวคิดน้ีจึงมีผลกับชุมชนปจจุบันรอบๆ  
เมืองศรีเทพ  ชุมชนจึงมีการผลิตของที่ระลึกเปนสัญลักษณเกี่ยวกับคนแคระ  เพื่อ 
ใหพกพาติดตัวไปไดคลายเปนเคร่ืองรางของขลังใหเกิดความรูสึกอุนใจ  ผลิตภัณฑ 
ตางๆ ไดแก  สต๊ิกเกอรรูปคนแคระ  ลายสกรีนเส้ือ  กระเปา  ยาม  หมวก  ท่ีค่ันหนังสือ   
กระปุกออมสิน  พวงกุญแจ  และโปสการด  ซึ่งมีวางจำหนายเปนของที่ระลึกใน 
ศูนยขอมูลอุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ  ถือเปนการนำสัญลักษณของเมืองศรีเทพ 
มาทำประโยชนและสรางรายไดใหกับชุมชนปจจุบันอีกทางหนึ่ง 

นอกจากจะมีการทำเปนของท่ีระลึกตางๆ แลว  แนวคิดการประดับรูปคนแคระ 
ที่ฐานอาคาร  ยังสงผลถึงการออกแบบพระอุโบสถภายในวัดบึงศรีเทพรัตนาราม  
ซึ่งอยูใกลกับอุทยานประวัติศาสตรศรีเทพดานทิศตะวันตก  โดยกรมศิลปากรได 
ออกแบบใหมีความกลมกลืนกับโบราณสถานเมืองศรีเทพที่มีความสวยงาม  และ 
ผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมใหอยูคูกับชุมชนปจจุบันไดเปนอยางดี 

หากทานใดมีโอกาสผานไปเท่ียวท่ีอุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ  โปรดอยาลืม 
ไปเยี่ยมชมคนแคระเมืองศรีเทพ ซึ่งประดับอยูบริเวณฐานโบราณสถานเขาคลังใน   
ลองผอนคลายแลวทำทาและสีหนาเลียนแบบคนแคระท่ีแสดงอารมณตางๆ  จากน้ัน 
อาจถายภาพไวเปนท่ีระลึกหรือสงใหเพ่ือนๆ ดูแกเครียดกับสังคมท่ีวุนวายในปจจุบัน   
พักสมองกับเทคโนโลยีล้ำยุค  หยุดมองศิลปกรรมโบราณในแงของศิลปะ  คติความเช่ือ   
และแรงศรัทธาของชางและชุมชนสมัยโบราณที่มีตอศาสนสถาน  อาจสงผลทำให 
เรามีสติ   มีแรงบันดาลใจและกาวเดินไปกับโลกในยุคปจจุบันไดอยางเขาใจมากย่ิงข้ึน 



22  วารสารศิลปวัฒนธรรมเพชบุระ ปที่ ๒ ฉบับที่ ๓ 

อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพเปนเมืองโบราณท่ียังคงมีสภาพทางกายภาพ 
คอนขางสมบูรณ  แมจะมีโบราณสถานขนาดใหญเพียงไมก่ีแหง  หากเทียบกับ 
อุทยานประวัติศาสตรหรือเมืองโบราณแหงอ่ืนๆ  แตอยางนอยก็เปนศาสนสถาน 
ที่มีความโดดเดนและมีคุณคารวมทั้งความสำคัญอยูมาก  โบราณสถานเหลานี้ 
ยังคงตั้งตระหงานอยูแมเวลาจะผานไปนับพันปก็ตาม  รองรอยซากปรักหักพัง 
เหลาน้ีจะยังคงคุณคาและความสำคัญตอไปถึงรุนลูกรุนหลานในอนาคตหากเรา 
ชวยกันอนุรักษและดูแลรักษาไว  เปรียบเสมือน “คนแคระ” ท่ีคอยอุปถัมภค้ำจุน 
ศาสนาและศาสนสถานอยางไมมีวันเหน็ดเหนื่อย

บรรณานุกรม

ศิลปากร, กรม.  อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ.  กรุงเทพฯ :  
บริษัทรุงศิลปการพิมพ (๑๙๗๗) จำกัด,  ๒๕๕๐.

 แนวคิดการประดับ 
รูปคนแคระที่ฐาน 
อาคารพระอุโบสถ 
วัดบึงศรีเทพรัตนาราม 
ที่กรมศิลปากรออกแบบ 
ใหมีความกลมกลืนกับ 
โบราณสถานเมืองศรีเทพ
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ประติมากรรมปูนปนคนแคระแบกรูป 

คน  ชาง  สิงห  ลิง  โค/กระบือ
ประดับฐานโบราณสถานเขาคลังในอุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ จำนวน ๔๐ ตน

ประติมากรรมปูนปนรูป ชางแบก ๒ ตน

ประติมากรรมปูนปนรูป โค/กระบือแบก ๒ ตน

อนุรักษ  ดีพิมาย : ภาพ
นักโบราณคดีปฏิบัติการ  อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ



24  วารสารศิลปวัฒนธรรมเพชบุระ ปที่ ๒ ฉบับที่ ๓ 

ประติมากรรมปูนปนรูป ลิงแบก ๒ ตน

ประติมากรรมปูนปนรูป สิงหแบก ๔ ตน



ประติมากรรมปูนปนรูป คนแบก ตนที่ ๑ - ๖ ในทาทางและอิริยาบทตางๆ



ประติมากรรมปูนปนรูป คนแบก ตนที่ ๗ - ๑๒  ในทาทางและอิริยาบทตางๆ



ประติมากรรมปูนปนรูป คนแบก ตนที่ ๑๓ - ๑๘  ในทาทางและอิริยาบทตางๆ



ประติมากรรมปูนปนรูป คนแบก ตนที่ ๑๙ - ๒๔  ในทาทางและอิริยาบทตางๆ



ประติมากรรมปูนปนรูป คนแบก ตนที่ ๒๕ - ๓๐  ในทาทางและอิริยาบทตางๆ



30  วารสารศิลปวัฒนธรรมเพชบุระ ปที่ ๒ ฉบับที่ ๓ 

เส็งกลอง เปนการละเลนพื้นบานที่รูจักกันโดยทั่วไปในเขตอำเภอ 
หลมสัก  จังหวัดเพชรบูรณ  ซึ่งเปนการละเลนพื้นบานที่มีลักษณะคลายกับทาง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย  นิยมเลนในงานประเพณีหรืองานประจำป 
ตางๆ เชน งานบุญบั้งไฟ  งานสงกรานต  หรืองานอื่นๆ  เปนการละเลนพื้นบาน 
ท่ีสนุกสนานของเหลาชายฉกรรจท่ีเกาแกท่ีสุดประเภทหน่ึงท่ีสืบทอดกันมาต้ังแต 
สมัยปูยาตายาย 

เส็งกลองหางหลมสัก : 
จากการละเลนพื้นบานสูประเพณีเส็งกลอง 

ไพฑูรย  แสงสีดา 
โรงเรียนผาแดงวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

ปลันธนา  สงวนบุญญพงษ : เรียบเรียง
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๑. คุณตาพิรา โฉมอุดม  อายุ ๗๗ ป  
หัวหนาคณะกลองเส็งแหงบานกกโอ   
ตำบลน้ำชุน  อำเภอหลมสัก   
จังหวัดเพชรบูรณ  

๒. กลองกิ่ง (กลองปงหรือกลองคู)

“เส็ง” หมายถึง การแขงขัน  การประชันกัน   
“เส็งกลอง” จึงหมายถึง การแขงขันกลอง  หรือ 
การแขงขันการตีกลอง  เปนการแขงท่ีวัดดวยความ 
ดังของเสียง  ชัยชนะจะข้ึนอยูกับวาใครตีไดดังกวา 
กัน  ซ่ึงการเส็งกลองแตละท่ีจะแตกตางกันออกไป   
การตัดสินแพชนะข้ึนอยูกับขอตกลงในแตละพ้ืนท่ี   
บางแหงแขงกันวาเสียงกลองใครจะไพเราะกวากัน   
บางแหงแขงกันวากลองใครจะเสียงใส  ทุม  หรือ 
แหลมกวากัน  บางแหงแขงกันท่ีความดังของเสียง 
กลองเพียงอยางเดียว  และบางแหงยังเพิ่มกติกา 
ลีลาการตีกลองเขาไปในการแขงขันอีกดวย

การเส็งกลองในแถบภาคตะวันออกเฉียง- 
เหนือสวนใหญนิยมใช “กลองกิ่ง”  ซึ่งเปนกลองที่ 
ใชตีเปนสัญญาณบอกเวลาของวัดในสมัยโบราณ   
กลองกิ่งมีลักษณะเปนกลองคูประเภทหนาเดียว   
ดานบนกวางดานลางแคบ  หรือปากกวางกนแคบ   
ตีดวยไม  คุณตาพิรา โฉมอุดม  อายุ ๗๗ ป  หัวหนา 
คณะกลองเส็งแหงบานกกโอ  ตำบลน้ำชุน  อำเภอ 
หลมสัก  เลาวา การเส็งกลองนิยมเลนกันเกือบทุก 
หมูบานในเขตอำเภอหลมสัก  เปนการละเลนที่มี 
มานานกอนคุณตาเกิด  และต้ังแตจำความไดก็รูมา 
วาเดิมจะเส็งกันดวยกลองก่ิงเหมือนกับท่ีอ่ืนๆ  โดย 
นิยมเส็งในงานบุญเดือนหก  และงานเทศกาลตางๆ   
เวลาจะเส็งหรือแขงกันก็เอากลองจากวัดมาเส็งกัน 
ที่ลานวัด  ไมนิยมนำไปเส็งแขงกันตามหมูบาน   
เพราะกลองก่ิงเปนกลองคูท่ีมีน้ำหนักมาก  เคล่ือน 
ยายลำบาก  ตอมาจึงประดิษฐกลองเผิงท่ีมีลักษณะ 
คลายกลองก่ิงยอสวน  ทำใหมีขนาดเล็กลง  สามารถ 
เคลื่อนยายไดงาย  แตไมเปนที่นิยม  และเมื่อมา 
ถึงสมัยตาก็ใชกลองหางเส็งกันแลว

๒

๑



32  วารสารศิลปวัฒนธรรมเพชบุระ ปที่ ๒ ฉบับที่ ๓ 

๑. กลองเผิงที่มีลักษณะคลายกลองกิ่งยอสวน
๒. กำนันประกิจ รักกอน  หัวหนาคณะกลองเส็ง 

แหงบานหนองไขว ตำบลหนองไขว อำเภอหลมสัก  
จังหวัดเพชรบูรณ

กำนันประกิจ รักกอน  หัวหนาคณะกลองเส็ง 
แหงบานหนองไขวและผูสืบทอดการทำกลองเส็ง 
รายใหญของหลมสัก เลาวา สืบทอดการทำกลอง 
มาจากรุนตา  รุนพอ  ที่เลาใหฟงวามีการทำกลอง 
หางสำหรับเส็งกันมานานแลวตั้งแตสมัยกอน 
สงครามโลกคร้ังท่ี ๒  กลองหางของหลมสักไมเหมือน 
กลองหางของภาคกลาง  เพราะแตละใบจะมีรูปราง 
สัดสวนแตกตางกันไปตามการคิดคนของผู ทำ 
ที่จะหาวิธีมาขุด  ถาก  ปรับแตงเพื่อใหไดเสียงดัง 
อยางที่ตองการ  สำหรับกลองหางของหลมสักซึ่ง 
เนนแขงกันท่ีเสียง  ทำใหแตละคณะมีเทคนิควิธีการ 
จัดทำกลองท่ีแตกตางกันไป  ดูเผินๆ อาจจะเห็นวา 
กลองคลายกัน  แตท่ีจริงแลวแตละใบจะมีลักษณะ 
เฉพาะ  บางบานหางกลองส้ัน  บางบานหางกลอง 
ยาว  บางบานทำลิ้นกลองชั้นเดียว  บางบานทำ 
ล้ินกลองสองช้ัน  บางบานมีรองตรงขอบปากกลอง   
บางบานไมมีรอง  เปนเอกลักษณเฉพาะบานที ่
เรียกวาเมื่อเห็นกลองก็แทบจะบอกไดวาทำมา 
จากบานไหน  กลองหางเปนกลองที่มีขนาดเล็ก   
น้ำหนักเบา  เม่ือทำออกมาแลวใหเสียงท่ีดังกังวาน 
ไกลกวากลองชนิดอ่ืนๆ  ชนิดท่ีวา “กลองลูกนอยๆ  
แคนี้  กลองเพลที่วัดยังดังสูไมไดเลย”

๒

๑
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๑. อาจารยไพฑูรย  แสงสีดา  
และคณะทำกลองบานกกโอ

๒. คุณตาพิรา โฉมอุดม   
หัวหนาคณะกลองเส็งแหงบานกกโอ

คนทำกลอง : 
ภูมิปญญาที่สงผานจากรุนสูรุน

การทำกลอง สะทอนถึงสายสัมพันธของ 
ชุมชนที่ถ ายทอดผานกระบวนการทำกลองที่  
สืบทอดมาแตโบราณ  ดวยวิธีการทำท่ีละเอียดออน 
ประณีตบรรจง  ผูทำจะใสความรูสึกจิตวิญญาณ 
เขาไปในทุกขั้นตอนของการทำกลอง  ซึ่งกวาจะ 
ผานขั้นตอนที่พิถีพิถันเพื่อนำไปเส็งไดแตละอัน   
ตองอาศัยประสบการณ  ความชำนาญ  และความ 
รวมแรงรวมใจกันของผูคนแทบจะทั้งหมูบานเลย 
ก็วาได  เพราะหากเส็งกลองชนะ  นั่นก็หมายถึง 
ชื่อเสียงและชัยชนะของหมูบานดวย 

คุณตาพิรา เลาวา สวนใหญแตละบานจะมี 
คณะทำกลองอยางนอยหน่ึงคณะเปนตัวแทนของ 
หมูบาน  คนท่ีจะทำกลองไดตองมีความชำนาญและ 
คลุกคลีอยูในวงการเส็งกลองมาเปนอยางดี  ไมได 
มีการสอนกันเปนเร่ืองเปนราว  แตจะถายทอดผาน 
การเขาไปมีสวนรวม  สังเกต  และจดจำแบบรุนตอ 
รุน  เม่ือถึงคราวท่ีจะทำกลองของตนเองก็นำความรู 
น้ันมาปรับปรุงคิดคนหาเทคนิควิธีการท่ีจะทำให 
กลองของคณะตนมีเสียงดังที่สุด

๒

๑



กลองหาง :
หัวใจสำคัญของการละเลนพื้นบาน

การทำกลองถือเปนหัวใจสำคัญของการ 
เส็งกลอง  การทำกลองหางที่หลมสัก  อาจจะไม 
แตกตางจากการทำกลองยาวโดยทั่วไปมากนัก   
เพราะเริ่มจากการขึ้นรูปกลอง  การหุมหรือตรึง 
หนากลองดวยหนัง  และการติดถวงหรือติดจาหนา 
กลอง 

เพียงแตกลองหางของหลมสักจะพิเศษกวา 
ตรงท่ีมีความพิถีพิถันในวิธีการทำและการคัดเลือก 
วัสดุตางๆ  ดวยกลองแตละใบถือเปนเคร่ืองมือสำคัญ 
ในการแขงขันของแตละหมูบาน  การทำกลองแต 
ละใบจึงมีท้ังคนทำ  คนเชียร  และคนเล้ียงขาวปลา 
อาหาร  เรียกไดวา “มาซุมมาโฮมกันทั้งหมูบาน”   
ซึ่งเมื่อนำหนังมาตรึงหนากลองแลวจะกอใหเกิด 
เสียงดังไดอยางท่ีตองการ  จนม่ันใจไดวาจะสามารถ 
ชนะกลองของคูแขงจากบานอ่ืนๆ ได  จึงเปนข้ันตอน 
ท่ีตองพิถีพิถัน  เพราะหากถากไมออกไปมากเกินไป   
หรือบากไมบางสวนผิดไป  อาจจะสงผลตอเสียงท่ี 
จะเกิดขึ้นได 

หัวหนาคณะทำกลองเส็งแหงบานกกโอ  
เลาวา  เม่ือกอนการจะไดไมมาทำกลองซักหน่ึงทอน   
ตองชวนกันขึ้นเขาไปหาไม  การเขาปาหาไมเปน 
เรื่องสนุกสำหรับหนุมๆ  เมื่อไดไมขนาดที่ตองการ 

๑. การถากไมเซาะรองทำตัวกลอง
๒. การขูดถากไมสำหรับทำโพรงกลอง 

หรือการปรับแตงเสียงกลอง
๓. ลิ้นกลอง จะอยูตรงขอบกลองดานในหางจาก 

ขอบประมาณ ๒ – ๓ เซนติเมตร 
๔. รองใตลิ้นกลอง  เป็นการเซาะไมที่ดานในปากกลอง

๑

๒

๓
๔



จะชวยกันตัดแลวลากลงมา  ตองระวังไมใหทอนไม 
น้ันช้ำหรือแตกเปนรอย  อุปกรณการตัดไมสมัยกอน 
ไมทันสมัยเหมือนปจจุบัน  จึงใชแรงคนหลายคน 
ชวยกัน  ออกเดินทางกันตั้งแตตี ๓  ตี ๔  เมื่อถึง 
ตีนเขาก็จะจอดรถเข็นไว  แลวพากันเดินเทาข้ึนไป 
ตัดไม  กอนจะตัดไมตองมีการบอกกลาวเจาท่ีเจาทาง 
เจาปาเจาเขาและเจาแมนางไม  เพื่อขออนุญาต 
ตัดไมและขอใหกลองที่จะทำมีเสียงดังกังวาน  ซึ่ง 
ไมไดมีพิธีรีตองอะไรมาก  เพียงแคกลาวคำขอวา 
“ดังดังดังแลวนะกลองนะ  ไป  ไป  ไป  บานเฮาเดอ 
เจาแมนางไมเอย  สิไปแตงรูปแตงทรงใหไปสูศึก 
นาเจาแมนางไมเอย”  กอนจะนำไมออกจากปาก ็
จะกลาวคำขอใหนำไมไปถึงบานอยางปลอดภัยวา   
“เจาแมนางไม  เจาปาเจาเขาเอย  ใหไดไปฮอดบาน 
ฮอดชองเดอ”  จากนั้นก็ชวยกันขนไมไปใสรถเข็น 
กลับไปยังหมูบาน  กลองหางท่ีนำมาเส็งสวนใหญ 
จะใชไมเนื้อแข็ง  เนื้อเรียบ  ไมเปนโพรงหรือแมลง 
เจาะจนเปนรู  แตละหมูบานจะเลือกใชไมแตกตาง 
กันไป  บางบานใชไมประดู  บางบานใชไมมะหาด   
บางบานใชไมมะคา  ชิงชัน  หรือไมพยุง 

เม่ือไดไมมาแลวบางหมูบานจะนำไปชวยกัน 
ทำกลองที่วัดทั้งพระภิกษุ  สามเณร  และเหลา 
ชายฉกรรจในหมูบาน  บางหมูบานก็นำไปทำหนา 
ลานบานของหัวหนาคณะ  การข้ึนรูปกลองเปนงาน 
ที่ตองชวยกันทำหลายคนอยางพิถีพิถัน  โดยเริ่ม 

๑. คอกลอง คือ สวนที่เปนรูอยูในโพรงดานในตัวกลอง
๒. หูตะโกหรือรูตะโก คือ สวนที่มีไวสำหรับรอยเชือก 

ขึงหนังหนากลองรอบตัวกลอง
๓. เอวกลอง  และหางกลอง

๑

๒
๓
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 การตรึงหนังหนากลอง

จากการวางแผนและหาวิธีขุดเจาะไมขึ้นรูปเปนตัวกลอง  ซึ่งถือวาเปนขั้นตอนสำคัญ   
คนทำตองเขาใจคุณสมบัติของเนื้อไม  ความหนาบางของการขุดถาก  และวิธีหาเสียง 
ของกลอง  โดยใชวิธีการทำดวยมือ  คอยๆ ใชเครื่องมือที่มีอยูเซาะเนื้อไมขึ้นรูปกลอง 
ใหมีลักษณะปากกวางกนแคบ  กลองแตละใบจะประกอบดวยสวนท่ีเรียกวาหนากลอง   
ลิ้นกลอง  คอกลอง  เอวกลอง  และหางกลอง  โดยเริ่มตนดวยการขึ้นรูปแบบหยาบๆ   
แลวคอยๆ ขัดแตงโดยอาศัยภูมิปญญาและความชำนาญเพ่ือหาเสียงตามลักษณะของ 
เนื้อไมแตละตน  เพราะหากถากเนื้อไมมากเกินไปแลวภายหลังพบวาไมไดเสียงตาม 
ตองการ  การจะปรับแตงเนื้อไมจะทำไดยากขึ้น

เมื่อไดรูปกลองแลว  ขั้นตอไปเปนการนำหนังมาตรึงหนากลองดวยหนังวัวที ่
เรียกกันวา “วัวกอก” คือวัวท่ีมีมันนอย  ขนถ่ี  หนังเหนียวและทน  หนังวัวท่ีถือวาดีท่ีสุด 
คือวัวตัวเมียที่มีลูกแลว ๒ ตัว  เนื่องจากหนังจะมีความหนาและเหนียวที่พอดี  ใหเสียง 
ดังกังวาน  แตหากเปนวัวตัวผูจะตองเปนวัวที่มีอายุระหวาง ๓ - ๕ ป 

กำนันประกิจ เลาวา จากประสบการณท่ีทำกลองมาหลายปพบวาหนังวัวสวนท่ีดี 
ท่ีสุดท่ีจะนำมาทำกลองไดมีเพียง ๔ ช้ินเทาน้ัน คือ ชวงขาหนาและขาหลัง  เพราะสวน 
อื่นๆ โดยเฉพาะสีขางจะมีมันเยอะ  แมวาเมื่อนำไปตากแดดจนแหงแลวนำมาตรึง 
หนากลองจนพอดี  เมื่อนำไปตี  หนังกลองก็จะพองขึ้นมาอีก  เพราะมีน้ำมันหลงเหลือ 
อยูในหนังมากเกินไป  หนังที่จะนำมาใชตองขูดใหบางจนกวาจะไดเสียงที่ตองการ   
ขณะที่ขูดหนังก็ตองลองดึงฟงเสียงไปดวย  ผูทำจึงตองอาศัยความชำนาญ  เพราะไมมี 
กฎเกณฑแนนอนตายตัววาหนังบางเทาไหรจึงจะใชได  คนทำตองอาศัยความชำนาญดูให 
สอดคลองกันทั้งตัวกลองและหนังที่จะนำมาตรึงบนหนากลอง
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การตรึงหนังหนากลองสมัยกอนจะใชหนังวัวกรีดออกเปนเสนๆ นำมารอยแทน 
เชือกยึดกับตัวกลองไว  ในวันท่ีมีการตรึงหนังหนากลอง  และเร่ิมลองเสียงกลองวันแรก   
เปนวันสำคัญของหมูบาน  ดวยเสียงกลองจะเรียกคนท่ีไดยินเสียงใหมารวมตัวกันเชียร   
วาเสียงกลองที่จะไดนั้นสามารถนำไปเส็งแขงกับบานอื่นไดหรือไม 

คุณตาพิราเลาวา การตรึงหนากลองทำกันอยูหลายวัน  เพราะตองลองเสียงไปดวย   
สมัยกอนผูคนในหมูบานจะมาต้ังวงทำกับขาวและด่ืมกินกัน  เพ่ือชวยกันเชียร  ชวยกัน 
ฟงเสียง  ถาเสียงกลองที่ไดไมเปนที่พอใจก็จะรื้อออกมาทำใหม  เรียกวา “การแตง 
เสียงกลอง”  ทั้งอาจจะตองถากเนื้อไม  เซาะลิ้นกลอง  หรือสวนอื่นๆ  บางครั้งตองขูด 
หนากลองใหมใหบางลงหรือตรึงหนากลองใหมเพื่อใหเสียงดังกังวานขึ้น

สำหรับบานกกโอบางครั้งคุณตาไดนำตนขาสดสมุนไพรไทยมาทุบใหเปนฝอย   
นำมาตีหนากลองใหเปยกเพื่อชวยใหหนังออนตัว  มีความยืดหยุน  เมื่อนำมาตรึงบน 
หนากลองแลวจะชวยทำใหหนังกลองตึงและบาง  ใหเสียงดี  วิธีในการนำหนังมาตรึง 
บนหนากลองแตละหมูบานจะสรรหาวิธีตามภูมิปญญาและวัสดุที่หาไดของแตละบาน   
แทบจะเรียกไดวาลองเสียงแลวรื้อแตงใหม  ประกอบกับเสียงเชียรไปดวยจนกวาจะ 
เปนท่ีพอใจ  ท่ีสำคัญตองตรึงหนากลองใหพอดีกับน้ำหนักมือคนตี  ถาขึงตึงเกินไปหรือ 
ที่เรียกกันวา “ตรึงเขงเกินไป” คนตีจะเจ็บมือ  ในระหวางการตรึงจึงตองใหคนตีมาลอง 
ดูวา  หนังกลองที่ตรึงไวพอดีกับน้ำหนักมือหรือตีไหวหรือไม  ถาเห็นวาตีไมไหวก็ตอง 
ผอนลงมา  แตถาผอนมากก็จะสงผลตอความดังของเสียงกลอง  กลองบางลูกจึงทำกัน 
เปนเดือนกวาจะนำไปเส็งแขงกันได  นี่แหละคือ “กลองเส็ง” ของหลมสักเพชรบูรณ   
เสนหของกลองพื้นบานที่สานสายใยชุมชนของคนทั้งหมูบานไวดวยเสียงกลองที่จะนำ 
ความสนุกสนานและชัยชนะมาสูหมูบานของตน

จาหนากลอง : 
มือจาและกรรมวิธีที่ไมมีก็เส็งไมได

การจาหนากลองหรือการติดถวงหนากลอง  ตองอาศัยมือจาท่ีเกง  และวัสดุ 
ที่คัดสรรมาอยางดี  ดวยการจาหนากลองเปนอีกขั้นตอนหนึ่งที่จะชวยใหเสียงกลอง 
ออกมาดังกังวาล  เปนข้ันตอนท่ีสะทอนใหเห็นถึงภูมิปญญาของบรรพบุรุษ  แตละบาน 
จะมีวิธีทำจากลองแตกตางกันไป  สำหรับที่บานกกโอของคุณตาพิราจะเลือกใชไม 
นอยหนา  ซ่ึงเปนไมเน้ือแข็ง  นำไปเผาแลวบดจนละเอียด  แลวนำมาผสมกับขาวเหนียว 
ใหมนึ่ง  โดยเลือกสวนที่ติดกับกนหวด  ดวยเปนสวนที่เหนียวกำลังดี  จากนั้นจึงนำทั้ง 
สองสวนมาผสมแลวนวดจนเปนเนื้อเดียวกัน  แลวนำไปจาบนหนากลอง 
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 การจาหนากลองหรือการติดถวงหนากลอง   
ในงานประเพณีเส็งกลอง  ลองโคมไฟ   
ไหวพอขุนผาเมือง  ประจำป ๒๕๕๕

การติดจาหนากลองจะไปทำในวันเส็งกลอง   
เพราะถาผสมทิ้งไวนานจาจะบูด  การติดจาตอง 
ปรับแตงไปพรอมกับการลองเสียงของมือกลอง 
เรื่อยๆ  จนกวาจะไดเสียงที่ตองการและพอเหมาะ 
พอดีกับจังหวะและลีลาการตีของมือกลองที่เลือก 
มา  ในวันเส็งกลองจึงตองมีคนติดจาไปดวย  คน 
ติดจาจึงเปนคนท่ีมีบทบาทสำคัญมาก  กำนันประกิจ 
เลาวา “วันไหนหามือจาดีๆ ไมได  แมวากลองจะ 
ทำมาดีแคไหน  วันน้ันก็ตองยกเลิกการไปเส็งกลอง 
กันเลย”  มือจากลอง จึงเปนทั้งคนทำจาและคน 
ติดจาบนหนากลอง  เมื่อการแขงเสร็จสิ้นลงก็จะ 
ขูดจาท้ิงไป  และติดจาใหมทุกคร้ังเม่ือจะนำกลอง 
ไปเส็ง  เทคนิคการทำจาจึงเปนความสามารถท่ีตอง 
อาศัยประสบการณของมือจาแตละคน

มือกลอง :
ผูชี้ชะตาแพชนะในวันเส็งกลอง

มือกลอง เปนบุคคลสำคัญที่สุดในวัน 
เส็งกลอง  หรือเรียกไดวาเปนผูช้ีชะตาแพชนะของ 
คณะเส็งกลอง  จึงตองมีการคัดเลือกจากชายฉกรรจ 
ท่ีแข็งแรง  แตเร่ียวแรงก็เปนเพียงสวนหน่ึง  เพราะ 
อะไรก็ไมสำคัญเทากับเทคนิค  จังหวะ  และวิธีการตี   
คนหนุมที่เรี่ยวแรงดีเพียงอยางเดียวก็แพผูสูงวัย 
กวามาหลายรายแลว 

การคัดเลือกมือกลอง จึงตองดูทั้งหนัง 
หนามือหรือความหนาของมือ  น้ำหนักมือ  จังหวะ 
การตี  ลีลาการสะบัดมือ  และเทคนิควิธีการตี   
มือกลองที่ไดรับการคัดเลือกจะตองมาฝกซอมกับ 
คณะทำกลองเพื่อทดสอบเสียงกลอง  เรียนรูวา 
กลองใบนั้นตีอยางไรจึงจะทำใหเกิดเสียงดังที่สุด   
และมีสวนในการปรับแตงเสียงกลองรวมกับคน 
ทำกลอง  คนตรึงหนังหนากลอง  และคนติดจา   
จนกวาจะไดกลองที่ใหเสียงดังเปนที่พอใจ  และ 
เหมาะกับน้ำหนักมือของมือกลอง 
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 ลีลาการโชวเส็งกลองหางในพิธีเปด 
งานประเพณีเส็งกลอง ลองโคมไฟ  
ไหวพอขุนผาเมือง ประจำป ๒๕๕๕

การแขงเส็งกลองหาง :
จากการละเลนพื้นบานสูประเพณี

ในสมัยกอนนิยมเส็งกลองในงานบุญตาม 
หมูบานตางๆ  โดยเฉพาะงานบุญบั้งไฟ  หรือไมก็ 
หลังจากเกี่ยวขาวแลว  หรือในชวงวันออกพรรษา   
งานบุญพระเวส  งานสงกรานต  เมื่อถึงวันนัด 
แขงขันจะมีการ “สูขวัญกลอง”  ซึ่งเปนพิธีกรรมที่ 
สืบทอดมาแตโบราณ  จากนั้นแตละหมูบานจะ 
ยกพวกแหกลองไปเปนขบวนทั้งคนแขงและกอง 
เชียรเกือบทั้งหมูบาน  ในสมัยกอนไมมีรถยนต   
ตองถือกลองเดินลัดขามทุงไป  แมหนทางจะไกล 
ก็ตองยกพวกแหกันไป  เพ่ือใหไดมาซ่ึงช่ือเสียงของ 
วัดหรือหมูบาน  ในขบวนนอกจากกลองท่ีจะนำไป 
เส็งแลวก็ยังมี พิณ  แคน  บรรเลงใหจังหวะประกอบ 
การรองรำไปอยางสนุกสนาน  เม่ือผานบานท่ีกำลัง 
มีการกวนกระยาสารท  เจาของบานก็จะนำขาวปลา 
อาหารและกระยาสารทใสจานมาตอนรับขับสู  กลุม 
ชายหนุมนักเลงกลองและกองเชียรก็จะใชโอกาสน้ี 
ในการเกี้ยวสาวไปดวย  คณะทีมนักเลงกลองจะ 
ตองมีอยางนอย ๓ - ๔ คน  ประกอบดวยคนปรับ 
แตงกลอง  คนตรึงหนังหนากลอง  คนติดจา  และ 
มือกลอง 

การเส็งกลองในอดีตจะแขงกันจนกวาจะ 
แพชนะกันไปขางหนึ่ง  ไมไดแขงกันเปนยกเชนใน 
ปจจุบัน  ถาฝายใดเสียงเบากวาก็จะยอมใหร้ือกลอง 
ปรับแตงเสียงแลวแขงกันใหม  บางครั้งจึงแขงกัน 
จนเกือบสวางหรือจนกวาจะมีฝายยอมแพไปใน 
ที่สุด

เม่ือสังคมเจริญข้ึน ความนิยมในการละเลน 
เส็งกลองจึงเริ่มเลือนหายไป  จนกระทั่งเมื่อป พ.ศ. 
๒๕๔๐  นายเกษม ชัยสิทธิ์  ซึ่งเปนชาวหลมสัก 
โดยกำเนิด  มาดำรงตำแหนงผูวาราชการจังหวัด 
เพชรบูรณ  ไดมีแนวคิดร้ือฟนการเส็งกลองข้ึนมาใหม   
โดยจัดใหมีการเส็งกลองในงานสมโภชอนุสาวรีย 
พอขุนผาเมือง  และเรียกชื่องานนี้วา “ประเพณี 
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 คณะผูเขาแขงขัน 
เส็งกลอง ในงาน 
ประเพณีเส็งกลอง   
ลองโคมไฟ   
ไหวพอขุนผาเมือง 
ประจำป ๒๕๕๕

เส็งกลอง  ลองโคมไฟ  ไหวพอขุนผาเมือง”  และตั้งแตนั้นมาก็จัดใหมีการ 
เส็งกลองเปนประจำทุกปในชวงตนเดือนมกราคม  

ปจจุบัน หลมสักจึงมีการเส็งกลองอยู ๒ ลักษณะ คือ เส็งกลองรวมกับ 
งานประเพณี  และการนัดหมายคณะเส็งกลองจากบานตางๆ ใหนำกลองมา 
เส็งแขงกัน  หมูบานที่ยังมีการจัดเส็งกลองมีเพียงไมกี่บาน เชน บานหนองไขว   
บานหวยปง  บานขวัญโยน  และถาหมูบานไหนจัดแขงเส็งกลองกอนวันงาน 
ประเพณี  ก็จะมีผูนำกลองเขารวมแขงขันเปนจำนวนมาก  เพราะถือเปนการซอม 
กอนขึ้นไปแขงในเวทีงานใหญ 

การแขงเส็งกลองหางของอำเภอหลมสัก  มีการปรับปรุงกฎกติกาให 
ชัดเจนขึ้น  มีการใชเครื่องมือที่ทันสมัย เชน บางปมีการใชเครื่องวัดความดัง 
ของเสียงมาเปนตัวชวยในการตัดสิน  แตก็ลมเลิกไปเน่ืองจากไมเปนท่ีนิยม  ขาด 
อรรถรสของความสนุกสนาน  และผูรวมแขงขันบางคณะมีความเห็นวากลอง 
ที่มีเสียงแหลมจะไดเปรียบกวากลองที่มีเสียงทุมเมื่อใชเครื่องวัดความดังของ 
เสียง  ในการตัดสินจึงยังตองอาศัยกรรมการที่คณะเส็งกลองใหการยอมรับวา 
มีมาตรฐานทางการตัดสินและคลุกคลีอยูในวงการเส็งกลองเปนอยางดี 

ในงานประเพณีเส็งกลอง  ใชวิธีการแขงเส็งกลองแบบแบงสาย  แบงออก 
เปน ๒ ยก  แขงกันทีละคู  โดยคัดเลือกกลองที่ชนะที่ ๑ และ ๒ ของแตละสาย   
จำนวน ๘ ใบ  ขึ้นชิงชนะเลิศในเวทีกลาง  ยกแรกจะเริ่มดวยการตีพรอมกัน   
แลวหยุดสลับกันตีเพื่อเปรียบเทียบเสียง  ยกที่สองมีวิธีการแขงเชนเดียวกับ 
ยกแรก  เพียงแตคูแขงขันตองสลับเปล่ียนขางกัน  เพ่ือใหกรรมการไดมีโอกาสฟง 
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 โชวกลองหางกวา ๕๐ ลูก 
ในพิธีเปดงานประเพณ ี
เส็งกลอง ลองโคมไฟ  
ไหวพอขุนผาเมือง  
ประจำป ๒๕๕๕

เสียงกลองแตละใบท่ีตีท้ังจากดานขวาและดานซายอยางยุติธรรม  คนท่ีแพก็จะ 
ลงมาเชียรทีมที่เหลือ  คนชนะก็เขารอบแขงขันตอไป  หากปใดมีกลองเส็งเขา 
มารวมแขงขันหลายคณะ  ก็อาจจะตองทำการแขงขันในรอบแบงสายเปนเวลา 
หลายวัน  บางปแขงขันกันถึง ๕ วัน ๔ คืนก็มี

การแพชนะที่วัดผลดวยการมีโอกาสแขงกันเพียงคณะละ ๑ รอบ  ทำให 
คณะเส็งกลองแตละบานตองเตรียมตัวมาเปนอยางดี  เพราะไมมีโอกาสร้ือปรับ 
แตงกลองใหมเหมือนในอดีตที่ผานมา  เมื่อถึงวันแขงขันจึงเหลือเพียงคนติดจา 
และมือกลองเทานั้นที่จะเปนผูชี้ชะตาการแพชนะของแตละคณะ  ฉะนั้นถา 
ติดจาหนากลองไมดี  จนจาเกิดโป่งพองหรือหลุดในระหวางที่มือกลองกำลังต ี
แขงขัน  นั่นก็หมายถึงความพายแพที่ตามมา  รางวัลที่ไดรับจากการแขงขันแม 
จะไมไดมากมายอะไร  แตก็พอที่จะนำไปเลี้ยงฉลองเพื่อประกาศถึงชัยชนะให 
รับรูทั่วกันทั้งหมูบานได

เสียงกลองท่ีถูกกระหน่ำตีสุดแรงจนจับจังหวะไมไดน้ัน  หาไดสรางความ 
รำคาญใหกับผูที่เฝาดูอยูแมแตนอย  ทุกทีมที่เขาแขงขันตางก็แสดงออกถึงการ 
รวมแรงรวมใจเพ่ือรีดเคนเร่ียวแรงท้ังหมดออกมา  ดวยมุงหมายวาพลังแหงความ 
สามัคคีจะทำใหเสียงกลองของหมูบานตนดังกองกังวานไปไกลๆ  จนกลบเสียง 
กลองของหมูบานอื่น  แตนั่นก็คงไมมีใครปฏิเสธไดวา  การออกแรงกระหน่ำต ี
ของตัวแทนแตละชุมชน  เพื่อใหกลองของตนมีเสียงดังที่สุดนั้น  ไดกลายเปน 
การละเลนท่ีสามารถเช่ือมสายสัมพันธใหชาวบานท้ังในและนอกชุมชนเกิดความ 
สามัคคีตอกันและกันไดเปนอยางดี
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ถึงแมวา การเส็งกลองหางจะเปนการละเลนที่อยูคูกับชาวหลมสักมานาน   
และมีการอนุรักษสืบทอดความเปนศิลปะในดานชางและการละเลนพื้นบานที่เปน 
มรดกตกทอด  ท่ีบรรพบุรุษไดทุมเทดวยกายและวิญญาณสรางส่ิงเหลาน้ีมอบไวให 
ลูกหลานรุนตอๆ มา  จนเปนงานประเพณี  แตผูท่ีทำกลองหางสำหรับเส็งกลับเหลือ 
เพียงไมกี่คน  บานที่ยังมีการจัดการแขงขันก็เหลือเพียงไมกี่หมูบาน  กลองที่นำมา 
เส็งแขงกันสวนมากจะเปนกลองเกาท่ีคนรุนกอนๆ ทำไวอยูแลว  เม่ือจะแขงก็นำมา 
แตงเสียงเพ่ิม  ณ วันน้ีหากคนรุนหลังไมสนใจท่ีจะสืบสาน  ไมแนวา เสียงดังกึกกอง 
ของกลองเส็งจะดังอยูในหัวใจของคนหลมสักและชาวเพชรบูรณไปไดอีกนานเทาใด

บรรณานุกรม
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กำแพงเกาเมืองเพชรบูรณ :  
คุณคาทางประวัติศาสตรที่กำลังถูกหลงลืม

สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ  ทรงกลาวถึงการสรางเมืองเพชรบูรณ 
ในคราวที่เสด็จมาตรวจราชการที่เมืองเพชรบูรณ  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๗  และบันทึกใน 
หนังสือ “ความไขเมืองเพชรบูรณ” ความวา “ตัวเมืองเพชรบูรณเปนเมืองที่มีปอม 
ปราการสรางมาแตโบราณ  เห็นไดวาตั้งเปนเมืองหนาดาน  โดยเลือกที่ชัยภูมิตรง 
แนวภูเขาเขามาใกลกับลำน้ำปาสัก  ทางเดินทัพแคบกวาแหงอ่ืน  ต้ังเมืองสกัดทางน้ำ 
ปราการท้ังสองฟาก  เอาน้ำปาสักไวกลางเมือง เชน พิษณุโลก  สังเกตตามรอยท่ียัง 
ปรากฏเห็นไดวา  สรางเปน ๒ ครั้ง  ครั้งแรกสรางในสมัยกรุงสุโขทัย  แนวปราการ 
ขนาดยาวดานละ ๒๐ เสน  เดิมเปนแตถมดินปกเสาระเนียดขางบน  มาสรางใหม 
ในท่ีอันเดียวกันกับเมืองสมัยกรุงศรีอยุธยาอีกคร้ังหน่ึง  รนแนวเขามา  แตทำปราการ 
ถือดวยหินและมีปอมรายรอบ  สำหรับสูขาศึกจะยกมาแตลานชาง”



ปอมปราการ  ประตูเมือง  และกำแพงเมืองเกา 
ของเมืองเพชรบูรณ  มีความเปนมาเชนไร  คงตอง 
อางตามหลักฐานที่ระบุวา  เพชรบูรณเปนเมือง 
โบราณสรางขึ้นใน ๒ ยุค  แตสรางในที่เดียวกัน 
คนละสมัย ดังนี้

สมัยแรกอยูในยุคสุโขทัย ลักษณะกำแพง- 
เมืองจะเปนรูปวงรี  สรางเปนคันดินและคูน้ำ  ปกเสา 
ระเนียดไวเปนแนวบนคันดิน  ท้ังน้ี เพราะการสูรบ 
ในสมัยน้ัน  สูกันโดยใชอาวุธแตเพียงหอก  ดาบ  ธนู   
ท่ัวๆ ไป  แนวคันคูหอรบท่ีสรางเปนเนินดินจึงเพียงพอ 
ตอการสงคราม  แนวคันดินดังกลาวที่ยังสามารถ 
พบได คือ ตามถนนสันคูเมืองท้ังหมด  ออมไปทาง 
สำนักงานยาสูบเพชรบูรณ  แลวไปตามคูน้ำขาง 
โรงพยาบาลเพชรบูรณตามแนวคันคูไปจนมาบรรจบ 
กับแนวถนนสันคูเมืองอีกทีหนึ่ง  ทั้งนี้ เมืองในยุค 
สุโขทัยจะมีวัดมหาธาตุอยูตรงใจกลางเมือง  ซึ่ง 
โบราณสถานเปนหลักฐานชัดเจน คือ เจดียทรง 
ดอกบัวตูม  อันเปนศิลปะยุคสุโขทัย  ที่หลังโบสถ 
วัดมหาธาตุ นั่นเอง

๑. เจดียทรงดอกบัวตูม ศิลปะสมัยสุโขทัย   
หลังอุโบสถวัดมหาธาตุ  

๒. ถนนสันคูเมืองที่สรางทับแนวคันดินเดิมในสมัยสุโขทัย   
บริเวณดานหลังสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ 

๓. รองรอยคูน้ำโบราณในสมัยสุโขทัย   
ปจจุบันเปน  “คลองคู”  บริเวณถนนสระบุรี-หลมสัก   
ขางโรงพยาบาลเพชรบูรณ 

๑

๒
๓
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การสรางเมืองยุคที่ ๒  จะเปนประมาณ 
ยุคกลางของกรุงศรีอยุธยา  สันนิษฐานวานาจะ 
เปนสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช  เพราะม ี
กำแพงเมืองหลายแหงไดถูกสรางข้ึนมาในลักษณะ 
อยางเดียวกันในสมัยน้ันดวย  แนวกำแพงเมืองใน 
ยุคน้ีจะมีลักษณะ ๔ เหล่ียมจัตุรัส  และมีขนาดเล็ก 
กวายุคสุโขทัยมาก  ประกอบดวยปอมปราการและ 
กำแพงที่กอสรางดวยอิฐ  โดยเฉพาะที่ประตูเมือง 

จะมีหินทรายประกอบจำนวนมากดวย  สาเหตุท่ีตอง 
สรางปอมปราการและกำแพงเมืองใหแข็งแรงข้ึนน้ัน   
เพราะไดมีการนำปนไฟเขามาใชในการศึกสงคราม 
ระหวางกันในภูมิภาคน้ี  พระมหากษัตริยในสมัยน้ัน 
จึงไดบัญชาใหหัวเมืองตางๆ เปล่ียนแนวกำแพงเมือง 
จากคันดินคูน้ำ  ใหเปนกำแพงอิฐถือปูนประกอบ 
ดวยศิลา  อันจะคงทนสามารถตอสูกับการยิงปนไฟ 
ได

 แผนผังแสดงปอมปราการ  ประตูเมือง  และแนวกำแพงเมืองเกาที่สรางขึ้นในสมัยอยุธยา 



กำแพงเมืองในยุคที่ ๒ ยังคงมีซากและ 
แนวใหเห็นไดอยางชัดเจน  น่ันคือ จะมีปอมปราการ  
๔ มุม  โดยสรางใหปอมทุกแหงอยูล้ำแนวกำแพง 
ออกมาเปนลักษณะหัวธนู  ปอมท่ี ๑ คือปอมท่ีเปน 
ท่ีต้ังของศาลเจาพอหลักเมืองในปจจุบัน  ปอมท่ี ๒  
อยูบริเวณหัวเล้ียวของถนนหลักเมืองกอนจะไปทาง 
วัดโพธ์ิเย็น  ปอมท่ี ๓ อยูดานในของถนนสนามชัย 
กอนถึงแยกตนหวา  และปอมท่ี ๔ อยูบริเวณศาล 
เจาแม  ตรงสุดถนนเพชรรัตน  ปอมทั้งหมดจะกอ 
ดวยอิฐสูงกวากำแพงเมือง  ดานบนปูดวยอิฐเปน 
รูปกางปลา  มีอิฐที่ทำเปนรูไวใชปกเสาไมเพื่อทำ 
หลังคา  จากการขุดสำรวจพบวาการวางรากฐาน 
ของปอมแตละแหง  ไดมีการรองดวยกรวดและทราย 
เพื่อใหน้ำไหลผานไดโดยกำแพงไมทรุด

๑. ปอมที่ ๑ ปจจุบันเปนที่ตั้งของ 
ศาลเจาพอหลักเมืองเพชรบูรณ  

๒. ปอมที่ ๒ ปจจุบันตั้งอยูบริเวณ 
หัวเลี้ยวของถนนหลักเมือง

๓. ปอมที่ ๓ ตั้งอยูระหวางบานเรือนของชุมชน 
ในซอยสนามชัย ๘ ถนนสนามชัย 

๔. ปอมที่ ๔  ไมมีลักษณะของปอมใหเห็นเนื่องจาก 
แมน้ำปาสักไดกัดเซาะจนพังทลายไปหมดแลว   
ปจจุบันเปนที่ตั้งศาลเจาแมตรงสุดของถนนเพชรรัตน

๑

๒

๓
๔



แนวตัวกำแพงเมืองเปนอิฐทั้ง ๔ ดาน  มี 
ความยาวพอๆ กัน คือ ประมาณดานละ ๕๐๐ เมตร   
เช่ือมตอปอมปราการท้ัง ๔ ปอมเปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส   
โดยบริเวณชวงกลางของกำแพง  จะมีประตูเมือง 
ทั้ง ๔ ดาน  ซึ่งสรางดวยอิฐปนหินทราย  ที่ยังเห็น 
รองรอยไดชัดเจน คือ ประตูชุมพลทางทิศตะวันตก   
บริเวณ ๔ แยกถนนเพชรรัตน  และยังพบรองรอย 
ของประตูดานตะวันออก  บริเวณริมถนนขางวัด 
ประตูดาว  ซึ่งไดพบเปนเศษหินทรายเชนเดียวกัน  
จากการดูแผนท่ีทางอากาศ  จะเห็นไดวา ประตูชุมพล 
และประตูดาวจะอยูตรงกันพอดี  และจากภาพถาย 
ทางอากาศเชนเดียวกัน  สันนิษฐานวา ประตูดาน 
ทิศเหนือนาจะอยูตรงทางเขาวัดโพธิ์เย็น  ซึ่งนาจะ 
ตรงกันกับประตูทางทิศใต  ซ่ึงเปนถนนประชาสรรค 
ที่ตัดขามผานแนวกำแพงเมืองมา

๑. ประตูชุมพลทางทิศตะวันตก  ตั้งอยูใกลกับ 
สี่แยกถนนเพชรรัตน  ยังคงหลงเหลือใหเห็นเพียง 
ปอมของประตูเมือง 

๒. ประตูดาวดานทิศตะวันออกที่ไดรับการบูรณะแลว   
ตั้งอยูขางวัดประตูดาว  ยังคงหลงเหลือใหเห็นเพียงฐาน 
ของปอมประตูและแนวกำแพงเมืองที่ยาวไปจรดปอมที่ ๓  

๓. ประตูเมืองดานทิศเหนือ  ตั้งอยูหนาวัดโพธิ์เย็น   
ยังคงหลงเหลือเพียงแนวกำแพงที่ติดกับปอมประตูเดิม

๔. ประตูเมืองดานทิศใต  ตั้งอยูบริเวณแยกถนนประชาสรรค   
ปจจุบันไมหลงเหลือซากประตูเมืองและแนวกำแพงแลว

๑

๒

๓
๔
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 แผนที่แสดง 
การเปลี่ยนแปลง 
ทิศทางการไหลของ 
แมน้ำปาสักสายเกากับ 
แมน้ำปาสักสายปจจุบัน  

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ

ประมงน้ำจืดเพชรบรณ

โรงเรียน
เพชรพิยาคม

โรงเรียน
วิทยานุกูลนารี

วังมะขามแฟบ

วัดโบสถชนะมาร

ศูนยราชการ

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ

พุทธอุทยาน 
พระพุทธมหาธรรมราชา

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ

ศูนยราชการ

วัดโบสถชนะมาร

วัดโพธิ์เย็น

วังมะขามแฟบ

โรงเรียน
วิทยานุกูลนารี

โรงสีีสหกรณการเกษตร
เพชรบูรณ จำกัด

ประมงน้ำจืดเพชรบรณ

โรงเรียน
เพชรพิยาคม

พุทธอุทยาน 
พระพุทธมหาธรรมราชา

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ แม
น้ำ

ปา
สัก

สา
ยเ

กา

บานปากปูบานปากปู

วัดโพธิ์เย็น

แม
น้ำ

ปา
สัก

สา
ยเ

กา

แม
น้ำ

ปา
สัก

สา
ยใ

หม


แม
น้ำ

ปา
สัก

สา
ยใ

หม




หากพิจารณาแนวกำแพงเมืองในปจจุบันน้ีจะเห็นวา  มีแมน้ำปาสักไหลผาน 
ทะลุเมืองมาจากขางวัดโพธิ์เย็นมาผานหนาวัดไตรภูมิและไหลออกเมืองไปทาง 
ปอมศาลเจาแม  ทั้งนี้ มีการสันนิษฐานกันวา แตเดิมแมน้ำปาสักไมไดไหลเขามา 
ในเมืองอยางปจจุบันน้ี  หรือจะมีก็เปนแตเพียงลำคลองสาขา  แมน้ำปาสักสมัยกอน 
น้ันคือ คลองแมน้ำเกาในปจจุบันท่ีไหลผานทางหลังโรงเรียนวิทยานุกุลนารี  ออมมา 
เปนคลองแสนพญาโศก  แลวผานหนาศาลากลางหลังเกา  ดังนั้นแมน้ำจะไมผาน 
กลางเมือง  แตตอมา แมน้ำปาสักเปล่ียนทางเดิน  โดยกระแสน้ำจะเจาะกำแพงเมือง 
จนพินาศและไมสามารถซอมแซมได  จึงกลายเปน “เมืองอกแตก” อยางปจจุบันนี้ 
ไปโดยปริยาย

อน่ึง ท่ีปอมประตูชุมพลทางดานทิศตะวันตกของเมืองน้ัน  มีตำนานอันเปน 
ท่ีเช่ือถือและเลาขานสืบตอกันมานานแลววา  เปนท่ีฝงท้ังเปน เณรม่ัน เณรคง  เพ่ือ 
ใหเปนวิญญาณศักด์ิสิทธ์ิคอยเฝาพิทักษรักษาเมืองไว  โดยมีพิธีกรรมมาต้ังแตสมัย 
สรางเมืองเมื่อครั้งโบราณ  ซึ่งคนเพชรบูรณก็ไดสรางศาลเณรมั่นเณรคงไวที่บน 
ปอมประตูเมืองดังกลาวดวย  คนรุนเกาๆ ท่ีอาศัยอยูในเมืองจะรูดีถึงถึงตำนานเร่ืองน้ี   
และเมื่อผานไปมาทุกครั้ง  ก็จะยกมือไหวเณรมั่นเณรคงกันทุกคนจนทุกวันนี้

 ศาลเณรมั่นเณรคงบนปอมประตูชุมพล  บริเวณสี่แยกถนนเพชรรัตน
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ในดานการอนุรักษกำแพงเมืองน้ัน  เน่ืองจาก 
ตลอดเวลาท่ีผานมา  ประชาชนท่ัวไปและหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของขาดความเขาใจ  ขาดการรับรูในคุณคา   
จึงไมสนใจท่ีจะดำเนินการอนุรักษใดๆ ปลอยใหมี 
การกอสรางอาคารบานเรือนบดบัง  และบางสวน 
มีการบุกรุกแนวกำแพงเมือง  นอกจากน้ัน ชาวบาน 
ยังไดทำการถมที่ดินโดยรอบใหสูงขึ้น  จนทำให 
แนวกำแพงเมืองต่ำกวาระดับดินในปจจุบันเปน 
อันมาก  จนกระท่ังเม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๗  เทศบาลเมือง 
เพชรบูรณไดรวมกับกรมศิลปากร  ทำการขุดสำรวจ 
โครงสรางและแนวกำแพงเมือง  จนไดขอมูลพ้ืนฐาน 
ที่สำคัญ  จึงไดนำไปทำการออกแบบตามหลัก 
วิชาการ  เพื่อทำการซอมแซมบูรณะตอไป  และ 
ในป พ.ศ. ๒๕๔๙  เทศบาลเมืองเพชรบูรณไดจัด 
งบประมาณใหกรมศิลปากรดำเนินการบูรณะฟนฟู 
ปอมหลักเมือง  ปอมสนามชัย  และแนวกำแพง 
เมืองดานทิศเหนือบางสวนเปนที่เรียบรอยแลว   
แตยังคงเหลือสวนสำคัญอีกหลายสวนที่ยังรอ 
การบูรณะเพิ่มเติมในอนาคตตอไป ไดแก ประตู 
เมืองดานทิศเหนือตรงทางเขาวัดโพธิ์เย็น  แนว 
กำแพงเมืองดานทิศตะวันออก  ประตูดาว  และ 
ปอมศาลเจาแม  อีกทั้งควรจะมีการจัดสรางเปน 
พิพิธภัณฑกำแพงเกาเมืองเพชรบูรณข้ึน  เพ่ือเปน 
สถานที่รวบรวมเรื่องราว  สถานที่ตั้ง  และแบบ 
จำลอง  เพื่อเปนแหลงเรียนรูใหกับอนุชนรุนหลัง 
ตอไป

กำแพงเกาเมืองเพชรบูรณเปนโบราณสถาน 
ที่มีขนาดใหญที่สุดในเมืองเพชรบูรณ  และเปน 
โบราณสถานที่บงบอกถึงความสำคัญของเมือง 

เพชรบูรณท่ีมีมาแตคร้ังอดีตกาล  ตัวกำแพงเมือง 
เองก็มีเร่ืองราวเลาขานมากมาย  ไมวาจะเปนเร่ือง 
ทางโบราณคดี  ประวัติศาสตร  และภูมิปญญา 
ตางๆ ท่ีแฝงอยูในการสรางกำแพงเมือง  ซ่ึงมีเพียง 
ไมก่ีเมืองในประเทศไทยท่ีจะมีโบราณสถานอันล้ำคา 
เชนน้ี  การเรียนรูเร่ืองราวเก่ียวกับกำแพงเกาเมือง 
เพชรบูรณ  จึงมีคุณคายิ่งสำหรับคนเพชรบูรณที ่
จะตองเรียนรู  รับรู  เรื่องราวของบานเมืองตัวเอง   
อันจะนำมาซึ่งความรักและความภาคภูมิใจใน 
บานเกิดเมืองนอน  และจะกอใหเกิดพลังในการ 
พัฒนาเมืองเพชรบูรณของเรา  ตามปรัชญาการ 
พัฒนาเมืองที่วา “เขาใจ รูจัก รัก .. เพชรบูรณ 
บานเรา”

สภาพสังคมปจจุบันมีความเจริญรุดหนาไป 
อยางรวดเร็ว  เทคโนโลยีล้ำหนาและทันสมัยผุดข้ึน 
ราวดอกเห็ด  พลิกผันสภาพจิตใจใหลุมหลงตอ 
วัตถุนิยมและบริโภคนิยม  คานิยมเหลาน้ีไดบดบัง 
ใหผูคนหลงลืมคุณคาทางโบราณคดีและประวัติ- 
ศาสตรไปอยางสิ้นเชิง  อีกเชนกันในกรณีนี้ หาก 
คนรุนหลังไมสานตอคุณคาอันมากย่ิงดวยคุณูปการ 
ทางประวัติศาสตรดังกลาวนี้  โอกาสที่กำแพงเกา 
เมืองเพชรบูรณจะสาบสูญและเลือนหายไปยอม 
มีสูง  คนรุนใหมและเยาวชนรุนตอๆ ไป  จะมีสัก 
กี่คนที่สนใจประวัติศาสตร  รูความเปนมาของ 
กำแพงเมืองเพชรบูรณ  หรือจะปลอยใหกลายเปน 
เศษซากอิฐ  ซากหิน  ท่ีผูคนไมรูจัก  ไมสนใจ  และ 
มองขามไป..คนเพชรบูรณทุกคนจะตองเปนผู  
ตัดสินใจ

 ลักษณะของอิฐที่ปูเปนรูปกางปลาบนปอมกำแพงเมืองทั้ง ๔ ดาน  ที่มา : หอประวัติศาสตรเพชบุระ  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ
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เจดีย : มรดกพุทธศิลปเพชรบูรณ
ราม  วัชรประดิษฐ

นักวิชาการดานประวัติศาสตรศิลปและพุทธศิลป
มณชยา  คลายโศก : ภาพ

เจดียพอขุนผาเมือง ต้ังอยูท่ีโรงเรียนพอขุนผาเมืองอุปถัมภ  บานหวยโปง  หมู ๑  ตำบลบานหวาย  อำเภอ 
หลมสัก  จังหวัดเพชรบูรณ  เปนเจดียทรงระฆังในผังแปดเหล่ียมศิลปะแบบสมัยสุโขทัยท่ีรับอิทธิพลของลานนามา 
พัฒนารูปแบบของสุโขทัยเอง  สูงประมาณ ๑๖ - ๒๐ เมตร  เปนเจดียทรงระฆังในผังแปดเหลี่ยม  มีขนาดใหญ 
และกวาง  มีฐานต่ำ  สวนยอดขาดหายไป  กอดวยอิฐสอดิน  อิฐบางกอนวัดขนาดไดกวาง ๑๒ x ๒๓ เซนติเมตร   
หนา ๗ เซนติเมตร  เปนเจดียเกาแกที่สรางไวเปนอนุสรณแกองคพอขุนผาเมือง  หางจากเจดียพอขุนผาเมืองไม 
มากนักมีเจดียขนาดเล็กที่สรางในยุคเดียวกันอีกหนึ่งองค 
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เจดียพระนางสิงขรเทวี  
ตั้งอยูที่วัดโพนชัย  บานหวยโปง  หมู ๑  ตำบล 
บานหวาย  อำเภอหลมสัก  จังหวัดเพชรบูรณ   
มีลักษณะเปนศิลปะแบบสมัยสุโขทัยผสมอิทธิพล 
จากลาว  มีขนาดสูงประมาณ ๑๔ เมตร  เปน 
เจดียทรงดอกบัวเหล่ียมฐานสูงคลายกับเจดียลาว 
รุนแรกคือ  พระธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  แต 
บัวเหลี่ยมสั้นปอมกวา  กอสรางดวยอิฐสอดิน 
ฉาบปูน  อิฐมีขนาดกวางประมาณ ๑๒.๕ x ๒๒.๕  
เซนติเมตร  หนา ๖.๕ เซนติเมตร  ตามคำบอก 
เลาเช่ือวาสรางในเวลาใกลเคียงกับเจดียพอขุน 
ผาเมืองเพื่อเปนอนุสรณแกพระนางสิงขรเทวี 
ที่กษัตริยเขมรไดพระราชทานใหเปนพระมเหสี 
ของพอขุนผาเมือง  บริเวณใกลๆ กับเจดียเปน 
บริเวณท่ีพบ “ขาวสารดำ”  ซ่ึงเปนวัตถุท่ีเช่ือกันวา 
มีความศักดิ์สิทธิ์ปองกันอาถรรพตางๆ  เกิดแต 
คร้ังพอขุนผาเมือง  ความจริงแลวเปนซากฟอสซิล 
ของขาวที่มีอายุหลายพันป
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เจดียวัดคงสมโภชน 
ต้ังอยูท่ีวัดคงสมโภชน  บานโภชน  หมู ๑  ตำบล 
บานโภชน  อำเภอหนองไผ  จังหวัดเพชรบูรณ   
มีลักษณะเปนเจดียศิลปะสมัยอยุธยา  ฐานมี 
ขนาดกวางประมาณ ๑.๕๐ เมตร  สูงประมาณ  
๒.๔๐ เมตร (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ,  

๒๕๔๙ : ๑๖๕)  เปนเจดียกออิฐถือปูน  ลักษณะ 
เปนฐานส่ีเหล่ียมยอมุม  ถัดข้ึนไปเปนชุดฐานสิงห 
สลับกับฐานบัวหงาย  ตอข้ึนไปเปนฐานบัวหงาย 
รับองคระฆังกลีบมะเฟอง  ตอดวยบัลลังกและ 
ปลองไฉน  เจดียต้ังอยูดานหนาอุโบสถดานทิศ 
ตะวันออก 
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เจดียวัดศิลาโมง
ต้ังอยูท่ีวัดศิลาโมง  บานยางหัวลม  หมู ๘  ตำบล 
วังชมภู  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ   มีลักษณะ 
เปนศิลปะแบบสมัยอยุธยา  ฐานมีขนาดกวาง 
ประมาณ ๓.๘๐ เมตร  สูงประมาณ ๔.๓๑ เมตร   
เปนเจดียกออิฐถือปูน  ลักษณะเปนเจดียทรง 
สถูป  ตั้งอยูบนฐานสี่เหลี่ยมลดชั้นแบบยอมุม 
ซอนกัน ๓ ชั้น  แตละชั้นมีการยอมุมลักษณะ 
เปนแบบยอมุมไมสิบสอง  ต้ังอยูดานหนาอุโบสถ 
ดานทิศตะวันออก  ปจจุบันสภาพชำรุดต้ังแตฐาน 
สี่เหลี่ยมถึงสวนยอดขององคเจดีย
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เจดียวัดไตรภูมิ
ต้ังอยูท่ีวัดไตรภูมิ  ถนนเพชรรัตน  ตำบลในเมือง   
อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ  มีลักษณะเปน 
เจดียในผังสี่เหลี่ยมยอมุมทรงปรางค  สรางขึ้น 
สมัยอยุธยา  ซ่ึงรูปแบบเดิมน้ันนาจะมีการประดับ 
ซุมจระนำสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปในแต 
ละดานของปรางค  รูปแบบของเจดียองคน้ีนาจะ 
ไดรับอิทธิพลจากกลุมเจดียวัดเจดียเจ็ดแถว   
เมืองศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  มีขนาดสูง 
ประมาณ ๙ เมตร  ความยาวโดยรอบประมาณ  
๙ เมตร  เปนเจดียกออิฐฉาบปูนยอมุมทรงปรางค   
มีลวดลายปูนปน  มีซุมอยูดานขางทั้ง ๔ ทิศ   
บงบอกใหทราบวาเปนท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป   
อิฐแตละกอนมีลวดลายประทับหลายอยาง เชน  
ลายดอกบัวรวมเปนชอ ๓ ดอกอยูในวงกลม   
ปจจุบันชำรุดและพังทลายลงตามกาลเวลา
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เจดียวัดโพธิ์กลาง 
ตั้งอยู ณ วัดโพธิ์กลาง  บานปาแดง  หมู ๓   
ตำบลปาเลา  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ   
เปนเจดียท่ีไดรับอิทธิพลของสุโขทัยและอยุธยา 
ตอนปลายแตสรางข้ึนในชวงรัตนโกสินทร  ฐาน 
มีขนาดกวางประมาณ ๓.๗๘ x ๓.๘๐ เมตร   
สูงประมาณ ๙ เมตร  ดานลางสุดเปนฐานไพที 
หรือฐานเขียง ๓ ชั้น  ถัดขึ้นไปเปนฐานบัวคว่ำ 
บัวหงายทำเปนบัวอกไกย่ืนออกมา ๕ ชุด  พรอม 
ลักษณะการยอมุมไมย่ีสิบ  ดานบนสุดมีลักษณะ 
เปนองคระฆังรูปโอคว่ำ  ประดับดวยปลียอด 
พระเจดีย 
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เจดียวัดจันทรนิมิต 
ตั้งอยูที่วัดจันทรนิมิต  บานโตก  หมู ๒  ตำบล 
บานโตก  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ  ม ี
ลักษณะเปนศิลปะแบบสมัยรัตนโกสินทรผสม 
อยุธยา  ฐานมีขนาดกวาง ๒.๓๐ x ๔.๕๐ เมตร  
(สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ, ๒๕๔๙ : ๑๐๖)   
เปนเจดียกออิฐถือปูนตั้งอยูบนฐานสี่เหลี่ยม 
ลดช้ัน ๒ ช้ัน  ถัดข้ึนไปเปนฐานบัวคว่ำบัวหงาย 
แปดเหล่ียมลดช้ัน ๒ ช้ัน  รัดทองไมในลักษณะ 
ฐานพานแวนฟา  ตอขึ้นไปเปนเสนบัวสามเสน 
ซอนกันในลักษณะของมาลัยเถา  เรือนธาตุเปน 
ระฆังคว่ำปรากฏบัวคอระฆังหรือบัวคอเสื้อ 
ประดับอยู  สวนยอดเจดียที่หักหายไป  จะม ี
ลักษณะเปนปลองไฉน  กอนจะเปนปลียอด   
สภาพปจจุบันองคเจดียชำรุด  ปูนที่ฉาบไวได 
หลุดลวงไปทำใหเห็นอิฐดานใน 
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เจดียวัดโพธิ์เจดียลอย  
ต้ังอยูท่ีวัดโพธ์ิเจดียลอย  บานโภชน  หมู ๓  ตำบล 
บานโภชน  อำเภอหนองไผ  จังหวัดเพชรบูรณ  
เปนศิลปะแบบสมัยรัตนโกสินทร  ซ่ึงไดรับอิทธิพล 
จากอยุธยาตอนปลาย  ฐานมีขนาดกวางประมาณ  
๔ x ๔ เมตร  สูงประมาณ ๙ เมตร  กออิฐถือปูน   
ฐานทำเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัสยกมุม  กอนจะเปน 
ฐานขาสิงหกับฐานบัวหงายสองชุดโดยยอมุม 
ไมสิบสอง  ตอดวยฐานบัวหงายรับปากระฆัง   
องคระฆังทำลักษณะโอคว่ำยอมุมไมสิบสอง   
ดานบนประดับปลียอดพระเจดีย  
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เจดียวัดจันทร   
ต้ังอยูท่ีวัดจันทร  บานบางขมวด  หมู ๖  ตำบล 
นายม  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ  มีลักษณะ 
เปนศิลปะแบบเชียงแสนผสมปาละที่รับผาน 
สุโขทัย  สรางขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร  ฐานม ี
ขนาดกวางประมาณ ๑.๔๔ เมตร  สูงประมาณ  
๓.๕๐ เมตร  เปนเจดียทรงกลมมีฐานซอนกัน  
๓ ช้ัน  ยอดเปนระฆังคว่ำทรงแคบเปนลักษณะ 
ใบเสมา  แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของสุโขทัยและ 
ชางภาคเหนือ
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เจดียพระธาตุปูเถร 
ต้ังอยูท่ีโรงเรียนบานวังบาล  หมู ๙  ตำบลวังบาล   
อำเภอหลมเกา  จังหวัดเพชรบูรณ  มีลักษณะ 
เปนศิลปะผสมลาวและเชียงแสน  กออิฐถือปูน   
ฐานมีขนาดกวางประมาณ ๓.๗๐ x ๓.๗๐ เมตร   
สูงประมาณ ๑๕ เมตร  มีฐานเปนรูปสี่เหลี่ยม 
ขนาดใหญสองชุดซอนกันจากลางขึ้นบน  กึ่ง 
กลางฐานสี่เหลี่ยมทำเปนซุมจระนำ  ซุมเปน 
ลายเกียรติมุขแบบลาว  สองฝากซุมทำเปนลาย 
ลูกมะหวดท้ังส่ีดาน  ซ่ึงไดรับอิทธิพลจากศิลปะ 
เขมรผานลาว  สวนยอดพระเจดียเปนรูปฉัตร 
สี่เหลี่ยมซอนกันสี่ชั้นทรงกุฎาคาร  ปลายยอด 
เปนทรงโอคว่ำ (ปจจุบันอยูในสภาพปรักหักพัง 
มองไมเห็นเปนลักษณะโอคว่ำ)  บริเวณรอบเจดีย 
จะมีซุมสิงโต ๔ ทิศ  ใชบรรจุอัฐิปูเถรซึ่งเปนท่ี 
เคารพนับถือของชาวบาน  สันนิษฐานวาเปน 
เจดียที่สรางขึ้นตั้งแตสมัยพระพุทธยอดฟา 
จุฬาโลกมหาราช  รัชกาลที่ ๑ 
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เจดียวัดศรีมงคล 
ต้ังอยูท่ีวัดศรีมงคล  บานนาทราย  หมู ๓  ตำบล 
วังบาล  อำเภอหลมเกา  จังหวัดเพชรบูรณ  มี 
ลักษณะเปนศิลปะลาวผสมเชียงแสน  สรางใน 
สมัยรัตนโกสินทร  ฐานมีขนาดกวางประมาณ  
๑.๕๗ x ๑.๖๒ เมตร  สูงประมาณ ๔.๕๙ เมตร   
เปนเจดียแบบทรงส่ีเหล่ียมจัตุรัสสูงซอนลดหล่ัน 
กันข้ึนไปหลายช้ัน  องคระฆังเหล่ียมเลียนแบบ 
พระธาตุเชิงชุม  จังหวัดสกลนคร  มีขนาด ๑.๕  
x ๑.๕ เมตร  สรางขึ้นในปพุทธศักราช ๒๔๙๓   
เพ่ือใชบรรจุพระพุทธรูปและคัมภีรใบลานท่ีชำรุด 
จากการรื้อหอไตรกลางน้ำ (สำนักงานวัฒนธรรม 

จังหวัดเพชรบูรณ, ๒๕๔๙ : ๒๗๕)
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เจดียวัดพระนอน 
ตั้งอยูที่วัดพระนอน  บานนายม  หมู ๓  ตำบล 
นายม  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ  เปนเจดีย 
ทรงฐานสี่เหลี่ยม  เรือนธาตุและยอดเปนทรง 
ปรางคแปดเหล่ียม  ศิลปะแบบสมัยรัตนโกสินทร   
ฐานมีขนาดกวาง ๓.๑๔ x ๓.๓๙ เมตร  สูง ๖  
เมตร (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ,  ๒๕๔๙  

: ๑๒๕) ตัวองคเจดียกออิฐถือปูน  แสดงลักษณะ 
ฐานเขียง  ฐานขาสิงห  และฐานบัวคว่ำบัวหงาย 
ประกอบเสนทองไม  ลดหลั่นจากลางขึ้นบน   
รองรับเรือนธาตุดวยฐานส่ีเหล่ียมจัตุรัสประดับ 
ชิ้นฟก  และลายประจำยามกามปู  เรือนธาต ุ
แปดเหล่ียมทำเปนซุมจระนำ  ภายในประดิษฐาน 
พระพุทธรูปปูนปนปางลีลาท้ังแปดดาน  มีฐาน 
ครุฑแบกอยูเหนือเรือนธาตุกอนจะเปนปลาย 
ยอดปราสาททรงปรางคกลีบมะเฟอง  มีซุมรังไก 
ส่ีช้ัน  ปลายยอดเปนนภศูล  เปนเจดียบรรจุอัฐิธาตุ 
ไดรับการบูรณะเม่ือปพุทธศักราช ๒๕๑๗  และม ี
การทาสีองคเจดียท้ังองคใหมโดยคงลักษณะของ 
รูปแบบเดิมเอาไวเม่ือปพุทธศักราช ๒๕๕๔ 
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บทสงทาย : ความรูเรื่องเจดีย
เจดียเปนสิ่งกอสรางที่ปรากฏอยูตามวัดวาอารามในพุทธศาสนา  ซึ่งนิยมสรางขึ้นกันแทบทุกยุคทุกสมัย   

ลักษณะรูปทรงของเจดียที่ปรากฏตามที่ตางๆ จะมีลักษณะแตกตางกันไปตามที่มา  และอิทธิพลของศิลปะใน 
แตละยุคแตละสมัยท่ีสรางข้ึนเจดียในระยะแรกของไทยมักสรางข้ึนเพ่ือระลึกถึงพระพุทธเจา  หรือเพ่ือกำหนดแทน 
และอุทิศถวายแดพระพุทธองค  ตอมาในภายหลังนิยมสรางเจดียเพื่อบรรจุอัฐิและเปนอนุสรณสถานแกบุคคล 
สำคัญ  รวมถึงสรางเปนอนุสรณเพ่ือรำลึกถึงเหตุการณสำคัญตางๆ  และเจดียบางแหงยังสรางข้ึนเพ่ือเปนท่ีเคารพ 
นับถือของพุทธศาสนิกชนซึ่งถือกันวาเปนตัวแทนของพระพุทธองค เชน บรรจุคัมภีรพระไตรปฎก  พระพุทธรูป   
พระพิมพ เปนตน  เจดียโดยท่ัวไป มีองคประกอบหลัก ๓ สวน คือ สวนฐาน ซ่ึงเปนสวนรองรับองคประกอบ 
อ่ืน  มีรูปแบบแตกตางกันและมีช่ือเรียกเฉพาะเพ่ือระบุลักษณะ  หรือเพ่ือระบุหนาท่ี  หรือระบุตำแหนงท่ีฐานน้ัน 
ตั้งอยู  อาจมีลักษณะเปนฐานแบบกลมหรือฐานแบบเหลี่ยมตางๆ  สวนกลางหรือองคเรือนธาตุ  มักทำไว 
ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบรรจุอัฐิ  มักมีลักษณะเปนองคระฆัง  อาจจะประดับดวยมาลัยเถา  บัวปากระฆัง  
หรือซุมแบบตางๆ  สวนตอนบนหรือยอด เปนสวนที่เรียวปลายแหลม  จึงชำรุดหักรวงงายกวาสวนอื่น  มักจะ 
ประกอบดวย บัลลังก  ปลองไฉน  ปลี  ลูกแกว  หรือตรีศูล 
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ประเพณีหามพระดำน้ำ :  
ภาพสะทอนพลังศรัทธาบานปาแดง

ปลันธนา  สงวนบุญญพงษ
ผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

ประเพณีหามพระดำน้ำ เปนประเพณีที่สะทอนภาพ 
อันงดงามที่แสดงใหเห็นถึงพลังความศรัทธา  ความรวมมือ 
รวมใจและความสัมพันธของชุมชนในหมูบานเล็กๆ แหงหน่ึง   
ที่มีผูคนอาศัยอยูเพียงไมกี่รอยหลังคาเรือน  แตยังดำรงวิถ ี
การดำเนินชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำ  ศาสนา  และพิธีกรรมอัน 
เนื่องมาจากน้ำไวอยางเหนียวแนน  จัดเปนประเพณีหนึ่งที่มี 
ความสำคัญและปฏิบัติสืบทอดตอกันมายาวนาน



สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  65

ประเพณีหามพระดำน้ำ เปนประเพณีท่ีอัญเชิญ “หลวงพอหามญาติ” หรือ  
“หลวงพอพระทอง”  พระพุทธรูปศักด์ิสิทธ์ิประจำหมูบานข้ึนประดิษฐานบนเสล่ียง   
เพ่ือไปสรงน้ำและดำน้ำเปนประจำทุกปในวันแรม ๑๕ ค่ำ  เดือน ๕  ของวัดโพธ์ิกลาง   
บานปาแดง  ตำบลปาเลา  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ  แตถาหากปใดเปน 
ปอธิกมาส (มีเดือน ๘ สองหน)  จะตรงกับวันแรม ๑๔ ค่ำ  เดือน ๕  ในวันน้ีนอกจาก 
จะไดสรงน้ำพระกอนหามไปดำน้ำแลว  ยังนำน้ำที่รองไวจากการสรงน้ำพระมา 
ประพรมบานเรือน  และสรงน้ำผูเฒาผูแกในหมูบานเพื่อขอพรใหเปนสิริมงคลแก 
ตนเอง  รวมถึงเลนสาดน้ำกันไปตลอดทางที่หามพระไปดำน้ำเปนที่สนุกสนานอีก 
ทางหนึ่งดวย  

ประเพณีหามพระดำน้ำผูกโยงกับตำนานความเช่ือของคนในทองถ่ินบานปาแดง   
ท่ีกลาวถึงพระพุทธรูปศักด์ิสิทธ์ิท่ีตองการลงไปสรงน้ำในแมน้ำลำคลอง  โดยเช่ือกัน 
วาถาปไหนไมนำองคพระไปดำน้ำจะทำใหฝนฟาไมตกตองตามฤดูกาล  น้ำทาไม 
อุดมสมบูรณ  พืชผลทางการเกษตรเกิดความเสียหาย  และเกิดอาเพศตางๆ นานา   
เหตุท่ีเรียกประเพณีน้ีวา “หามพระดำน้ำ”  เพราะหัวใจสำคัญอยูท่ีการอัญเชิญพระ- 
พุทธรูปศักด์ิสิทธ์ิ  ขนาดใหญ  มีน้ำหนักมาก  ข้ึนประดิษฐานบนเสล่ียง  แลวชาวบาน 
ชวยกันหามพระไปลงดำน้ำบริเวณวังน้ำท่ีเรียกกันวา “วังสาน”  ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของ 
คลองหวยปาแดง  กอนจะเปลี่ยนมาเปนบริเวณอางเก็บน้ำหวยปาแดงในปจจุบัน   
เน่ืองจากน้ำในวังสานต้ืนเขินข้ึน  ประเพณีหามพระดำน้ำจึงถือเปนประเพณีท่ีสำคัญ 
ของชุมชน  เพราะมีการอัญเชิญหลวงพอหามญาติออกมาใหสรงน้ำขอพรเพียงป 
ละครั้งเทานั้น  

  ศาลคุณปู่หลวง – แมยาใหญ ณ วังสาน  บานปาแดง
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ตำนานหามพระดำน้ำที่เลาขานจากรุนสูรุน

เร่ืองราวความเปนมาของประเพณีหามพระ 
ดำน้ำเริ่มขึ้นเมื่อใดไมมีใครสามารถระบุไดชัดเจน   
แตผู อาวุโสในหมูบานปาแดงตางพูดเปนเสียง 
เดียวกันวามีมาต้ังแตสมัยปูยาตายาย  โดยเลาขาน 
สืบตอกันมาวาชาวบานพบพระพุทธรูปองคหนึ่ง 
ลอยอยูกลางแมน้ำปาสักหนาวัดไตรภูมิ  จึงอัญเชิญ 
ข้ึนมาประดิษฐานไว ณ วัดไตรภูมิ  ตอมาเม่ือถึง 
วันพระ  ชาวบานเห็นวามีน้ำไหลออกมาจากดวงตา  
(พระเนตร) ของพระพุทธรูปคลายกับกำลังรองไห   
ดวยเกรงจะเกิดอาเพศขึ้น  จึงทำพิธีเขาทรงเพื่อ 
ถามถึงเหตุการณท่ีเกิดข้ึน  จนทำใหทราบวาเหตุท่ี 
พระพุทธรูปรองไห (น้ำตาไหล)  เพราะองคพระ 
ตองการท่ีจะไปอยูเหนือน้ำปาสัก  ชาวบานในสมัยน้ัน 
เขาใจวา  คำวาเหนือน้ำในที่นี้ก็คือบานปาแดงที ่
ต้ังอยูทางดานทิศตะวันตกของอำเภอเมืองเพชรบูรณ   
และมีน้ำจากคลองหวยปาแดงไหลลงไปสูแมน้ำ 
ปาสัก  จึงใหคนที่บานปาแดงมาอัญเชิญองคพระ 
ไปประดิษฐานยังบานปาแดง  เม่ือตัวแทนของบาน 
ปาแดงไปถึงก็พบวาองคพระมีขนาดใหญและมี 
น้ำหนักมาก  จึงอธิฐานวา “ถาหากทานตองการไป 
อยูท่ีบานปาแดงจริงๆ  ก็ขอใหยกไปไดโดยงาย”  จบ 
คำอธิฐานก็สามารถยกองคพระข้ึนไดอยางงายดาย   
จึงยกใสกระบุงคอน (แบก) นำไปประดิษฐานไว ณ  
วัดโพธิ์กลาง  บานปาแดง  ตำบลปาเลา  

คร้ังหน่ึงของงานบุญวันแรม ๑๕ ค่ำ  เดือน ๕   
ชาวบานปาแดงก็เห็นองคพระมีน้ำไหลออกจาก 
ตา (พระเนตร) อีก  จึงประชุมปรึกษาหารือและทำ 
พิธีเขาทรงจนทราบวาองคพระตองการไปสรงน้ำ   
จึงกำหนดใหอัญเชิญองคพระไปสรงน้ำในวันแรม  
๑๕ ค่ำ  เดือน ๕  ของทุกป  โดยชาวบานจะพรอมใจ 
กันแห “หลวงพอหามญาติ” จากวัดโพธิ์กลางไป 
รอบหมูบาน  แลวนำไปดำน้ำที่บริเวณ “วังสาน”  
ซึ่งเปนวังน้ำลึกของคลองหวยปาแดงที่ทอดยาว 
ไหลลงสูแมน้ำปาสัก  บริเวณริมฝงของวังสานเปน 
หนาผาชะงอน  มีศาลเจาปูเจายาซึ่งเปนผีประจำ 
หมูบานคอยปกปกรักษาบานปาแดงต้ังอยู  ชาวบาน 
จึงเรียกบริเวณน้ันวา “วังสาน” หรือ “วังศาลเจาปู”   
และทุกวันขึ้น ๖ ค่ำ  เดือน ๖  จะมีงานเลี้ยงเจาปู 
เจายาและผีตางๆ ในหมูบานอยางย่ิงใหญ  วังสาน 
จึงเปนสถานที่สำหรับประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ตางๆ  
รวมถึงหามพระดำน้ำดวย

ตอมาเม่ือมีการสรางอางเก็บน้ำหวยปาแดง   
ทำใหน้ำท่ีวังสานต้ืนเขินข้ึนจนไมสามารถประกอบ 
พิธีหามพระดำน้ำได  จึงตองเปล่ียนไปประกอบพิธี 
ภายในบริเวณอางเก็บน้ำหวยปาแดงจนกระทั่ง 
ปจจุบัน 
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หลวงพอหามญาติ :
หลวงพอพระทอง 

พระพุทธรูปองคนี้เรียกกันจนติดปากวา  
“หลวงพอหามญาติ” ตามพุทธลักษณะปาง 
หามญาติ  ศิลปะแบบสมัยสุโขทัย  สูงประมาณ  
๑.๒๐ เมตร  และมีน้ำหนักประมาณ ๕๐ กิโลกรัม   
พระอิริยาบถประทับยืนบนฐานประดับกลีบบัว   
พระกรซายทอดยาวแนบพระวรกาย  พระหัตถขวา 
ยกข้ึนเสมอพระอุระ  หงายฝาพระหัตถออกต้ังตรง 
แสดงมุทราหาม  ปลายน้ิวพระหัตถท้ัง ๔ ไมเสมอกัน   
พระพักตรเอิบอ่ิมไดรูปงดงามตามลักษณะเฉพาะ 
ของศิลปะสมัยสุโขทัยที่วา “หนานางคางหยิก”   
พระกรรณยาว  พระพักตรเปนรูปไข  พระขนง (ค้ิว)  
โกง  พระนาสิกงุม  พระโอษฐบางเล็ก  แยมโอษฐ 
เล็กนอย  พระหนุ (คาง) ขมวด  พระเกศาเปนขด- 
หอย  ไมมีไรพระศก (ไมมีไรผม)  พระรัศมีเปนแบบ 
เปลวเพลิงสามารถถอดออกได (เลากันวาแตเดิม 
นั้นประดับดวยเพชรพลอย  แตภายหลังสูญหาย 
ถูกสลับเปลี่ยนออกไป)  และมีจีวรยาวแนบกาย 
แผออกทั้งสองขาง

“หลวงพอหามญาติ” เรียกอีกช่ือวา “หลวง- 
พอพระทอง”  คุณตาฟน  เกตุแฟง  อดีตกำนัน 
ตำบลปาเลา  เลาใหฟงวา มีอยูชวงหน่ึงราวป พ.ศ.  
๒๕๐๙  ซ่ึงเปนชวงท่ีมีเจาอาวาสจากปทุมธานีเขา 
มาอยูใหม  มีการบูรณะวัด  สรางโบสถหลังใหม  
(ปจจุบัน)  และเห็นวาองคหลวงพอหามญาติชำรุด   
ทานจึงนำองคพระออกมาบูรณะและทาสีทองลง 
ไปใหม  ชาวบานมองเห็นองคพระมีลักษณะเปน 
องคสีทอง  ดวยความเชื่อวาขางในองคพระนาจะ 
ทำดวยทองหรืออาจจะเพราะองคพระถูกทาดวย 
สีทองสะทอนแสงสีเหลืองอราม  ชาวบานจึงเรียก 
องคพระนี้อีกชื่อหนึ่งวา “หลวงพอพระทอง” 

 หลวงพอหามญาติหรือหลวงพอพระทอง   
พระพุทธรูปปางหามญาติ  ศิลปะแบบสุโขทัย



สรงน้ำหลวงพอหามญาติ : 
โอกาสท่ีจะไดน้ำพระพุทธมนตหนเดียวในรอบป

พิธีกรรมจะเริ่มขึ้นตั้งแตเชาตรูในวันแรม  
๑๕ ค่ำ  เดือน ๕  ที่วัดโพธิ์กลาง  บานปาแดง   
ดวยการทำบุญเล้ียงพระ  ตักบาตรขาวสารอาหารแหง   
แลวรับประทานอาหารมื้อเชารวมกัน  จากนั้นจึง 
อัญเชิญหลวงพอหามญาติมาประดิษฐานบนเสล่ียง   
ผูกองคพระไวกับเสลี่ยงดวยสายสิญจน  นำกรวย 
หมาก ๑ คูวางบนพระหัตถ  พันยึดไวดวยสายสิญจน   
แลวอัญเชิญออกมาใหเหลาพุทธศาสนิกชนท่ีมา 
ทำบุญไดรวมกันสรงน้ำองคพระดวยน้ำอบไทยหอม 
กรุน  บางคนลอยดวยดอกมะลิหรือดอกดาวเรือง   
การสรงน้ำจะมีทั้งคนสรงน้ำและคนรองน้ำ  เรียก 
ไดวาตางคนตางนำน้ำมาสรงและรองของตนกลับ 
ไปเปนน้ำพระพุทธมนต  ภาพบรรยากาศคนสรงน้ำ 
และคนรองน้ำท่ีต้ังแถวรอคิวกันยาวเหยียดจึงเปน 
ภาพงดงามท่ีแสดงใหเห็นถึงความศรัทธาท่ีชาวบาน 
ปาแดงมีตอองคหลวงพอหามญาติไดเปนอยางดี

๑. ตักบาตรขาวสารอาหารแหง   
ที่วัดโพธิ์กลาง  บานปาแดง

๒. อัญเชิญหลวงพอหามญาติขึ้นประดิษฐานบนเสลี่ยง
๓. สรงน้ำหลวงพอหามญาติกอนแหออกจากวัด

๑

๒
๓



เมื่อเริ่มแหหลวงพอหามญาติออกจากวัด 
กลับพบวา  คนที่เดินตามหลังเสลี่ยงพระออกมา 
จากวัดเหลือเพียงไมกี่คน  เมื่อสอบถามกรรมวัด   
ก็ไดความวาชาวบานเหลานั้นกลับไปรอรับพระที่ 
บาน  ขบวนหามพระจะนำดวยวงกลองยาวผสม 
กับปแต  ซึ่งเปนเครื่องดนตรีที่ใชเดินทำนองของ 
วงตุบเกง  วงดนตรีพื้นบานประจำบานปาแดง   
ผูอาวุโสในหมูบานเลาใหฟงวา  เดิมจะใชวงตุบเกง 
เพียงอยางเดียว  แตเนื่องจากกลองเดินและกลอง 
ออกของวงตุบเกงใหเสียงไมคอยครึกครื้น  จึงใช 
วงกลองยาวมาผสมวงกับปแตแทน  มาระยะหลัง 
ยังเพิ่มแตรวงเขาไปอีกดวย  

ระหวางทางคนหามเสลี่ยงตองอัญเชิญ 
องคพระแวะเวียนไปตามหมูบานทีละบาน  ดวย 
บานไหนที่ตองการอัญเชิญพระไปสรงน้ำที่บาน 
ก็จะลงชื่อไว  กรรมการวัดก็ตองใหคนหามเสลี่ยง 
พระแวะเวียนไปจนครบทุกบาน  เมื่อองคพระไป 
ถึงบานที่อัญเชิญไวจะวางเสลี่ยงลงใหคนในบาน 

๑. ขบวนแหหามพระออกจากวัด
๒. วงกลองยาวผสมปแตจากวงดนตรีพื้นบานตุบเกง
๓. อัญเชิญหลวงพอหามญาติไปสรงน้ำตามบาน
๔. อัญเชิญหลวงพอหามญาติขึ้นไปสรงน้ำบนรถ 

๑

๒

๓
๔
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ถวายดอกไมหรือคลองพวงมาลัย  นำน้ำอบมาสรง 
และใชภาชนะรองน้ำที่สรงผานองคพระไวเปนน้ำ 
พระพุทธมนตสำหรับบานน้ันตอไป  บางบานถึงกับ 
ขอใหยกเสล่ียงข้ึนไวบนรถ  นำน้ำอบใสถังน้ำแลว 
สรงน้ำลงบนองคพระท้ังถังถือเปนการเจิมรถอยาง 
หนึ่งก็มี  บางบานก็นำอาหาร  เครื่องดื่ม  และทำ 
พวงมาลัยเผื่อใหคนหามเปนสินน้ำใจ  บางบาง 
สรงน้ำเสร็จแลวก็นำน้ำพระพุทธมนตมารดน้ำดำหัว 
ผูอาวุโสในหมูบานหรือในครอบครัว  บานไหนสรง- 
น้ำเสร็จแลวก็ถือขันน้ำออกไปรวมเลนสาดน้ำใน 
ขบวนแห  ขบวนที่เห็นมีคนเพียงไมกี่คนเมื่อออก 
จากวัดจึงยาวขึ้นเรื่อยๆ  เมื่อขบวนมาถึงบริเวณ  
“วังสาน” จะหยุดขบวนใหผูเฒาผูแกข้ึนไปทำพิธียัง 
ศาลเจาปูเจายาเพื่อบอกกลาวผีประจำบาน  และ 
ขอใหงานที่จัดเปนไปโดยราบรื่น  และดวยที่ตอง 
แวะเวียนเขาออกตรอกซอกซอยทีละบาน  คนหาม 
เสล่ียงจึงตองใชถึง ๘ คน  สลับเปล่ียนกันไปตลอด 
ทาง  กวาจะถึงสถานท่ีดำน้ำก็ใชเวลาเกือบ ๓ ช่ัวโมง   
ทั้งที่ระยะทางเพียงไมกี่กิโลเมตร

๑. รดน้ำดำหัวผูอาวุโสในหมูบาน 
ดวยน้ำที่รองจากการสรงน้ำพระ  

๒. ชาวบานรวมเลนสาดน้ำในขบวนแห
๓. ผูอาวุโสในหมูบานบอกกลาว  

ศาลเจาปู - เจายา  ณ วังสาน

๑

๒

๓
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พิธีหามพระดำน้ำ 
ณ อางเก็บน้ำหวยปาแดง 

เมื่อขบวนหามหลวงพอหามญาติมาถึง 
บริเวณสถานที่ทำพิธี  จะนำเสลี่ยงวางลงบนแทน 
ท่ีมุมท้ัง ๔ ดานผูกไวดวยบายศรีตน ๕ ช้ัน  ประดับ 
ดวยดอกไมไวอยางสวยงาม  มีเชือกท่ีประดับดวย 
ธงโยงจากแทนพิธีลงไปในน้ำ  แลวโยงรอบฉัตรเงิน 
ฉัตรทอง ๗ ช้ัน  จำนวน ๔ ตน  เพ่ือก้ันเปนบริเวณ 
สำหรับหามพระลงดำน้ำ

กอนอัญเชิญองคหลวงพอหามญาติลงดำน้ำ   
ทุกคนจะต้ังจิตอธิษฐานตอองคหลวงพอหามญาติ   
ขอใหหลวงพออยูคุมครองบานปาแดงตลอดไป   
จากนั้นตัวแทนของหมูบานจะนำคณะหามพระ 
ลงไปดำน้ำ  การดำน้ำจะหันหนาไปทางทิศเหนือ 
แลวดำน้ำลงไปรวม ๓ ครั้ง  แตละครั้งจะตั้งจิต 
อธิษฐานขอพรใหพระคุมครองตนเองและหมูบาน   
ชาวบานที่อยู บนฝงจะสงเสียงไชโยโหรองและ 
ประโคมดนตรีแสดงความยินดีท่ีสามารถนำองคพระ 
ลงไปดำน้ำไดจนหมดทั้งองค  แลวนำองคพระขึ้น 
มาประดิษฐานบนแทนพิธี  ประพรมดวยขมิ้นและ 
น้ำอบเหมือนการอาบน้ำประแปง  พรอมกับขับเพลง 
เปนทำนองพื้นบาน (ยายเผือก จันทรเสน) วา

๑. บายศรีตน ๕ ชั้นบนแทนวางเสลี่ยงสำหรับทำพิธี
๒. ชาวบานตั้งจิตอธิษฐานกอนจะหามพระดำน้ำ
๓. หามพระลงดำน้ำริมเขื่อนปาแดง

๑

๒

๓
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“คิ้วเอย.. ซะเนอพอคิ้วเอยไป  อันวาน้ำ 
วังสานมันเปนเลน หลวงพอเวยก็มันไมเย็นจับใจ   
ใหอาบน้ำบานเหนือชลประทานจะไดเย็นเหลือ 
หัวใจ (คนอ่ืนๆ รองรับวา อันวาน้ำวังสานมันเปนเลน   
ก็มันไมเย็นจับใจ  ใหอาบน้ำบานเหนือชลประทาน 
จะไดเย็นเหลือหัวใจ)

ค้ิวเอย..  ซะเนอพอค้ิวเอยไป  วามาชวยกันแห 
กันโหม  มาชวยโลมหลวงพอเนอเขาไวไมตองให 
ลอยไปไหน  นาเอย  (คนอ่ืนๆ รองรับวา มาชวยกัน 
แหกันโหม  มาชวยกันโลม  หลวงพอไมใหไปไหน 
นาเอย)

คิ้วเอย..  ซะเนอพอคิ้วเอยไป  หลวงพอเวย 
อาบน้ำข้ึนจากในวัง  ลูกหลานก็หวังชมเชย  ขอให 
มีความสุข  หลวงพอเอยใหมีแตสนุกเออ  สำบาย   
(คนอื่นๆ รองรับวา ขอใหมีความสุขใหมีแตสนุก 
เออ  สำบาย)”

จากนั้นทุกคนจะรองรำทำเพลงประกอบ 
ดนตรีแหเวียนรอบองคพระเปนการเฉลิมฉลอง ๓  
รอบ  ก็เปนอันเสร็จพิธีที่อางเก็บน้ำหวยปาแดง  

การหามพระกลับวัดจะใชเวลาประมาณ  
๖ - ๗ ชั่วโมง  ดวยเพราะตองอัญเชิญองคพระ 
แวะเวียนไปตามหมูบานทีละบานตามใบโพยที่ยัง 
ตกคางอยู  ซึ่งแตละบานก็จะรอสรงน้ำพระอยาง 
อดทนและใจจดใจจอ  แมวาเวลาจะลวงเลยไป 
ขนาดไหนก็ตาม

๑. ประพรมขมิ้นและน้ำอบหลังจากพิธีดำน้ำ
๒. แหรอบองคหลวงพอหามญาติเพื่อเฉลิมฉลอง
๓. เฉลิมฉลองดวยวงดนตรียอนยุครุนคุณยา  คุณยาย

๑

๒

๓
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เฉลิมฉลองวันงานประเพณี

ในระหวางท่ีรอหลวงพอหามญาติกลับถึงวัด   
ภายในบริเวณวัดก็จะมีงานร่ืนเริงเฉลิมฉลอง  ผูอาวุโส 
ในหมูบานเลาใหฟงวา  เดิมงานฉลองจะมี “รำโทน”   
ซ่ึงสืบทอดมาแตสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม  เม่ือ 
คราวยายเมืองหลวงมาเพชรบูรณ  แลวต้ังโรงเรียน 
นายรอยช่ัวคราวไวท่ีบานปาแดงแหงน้ี  แตปจจุบันน้ี 
ไมมีแลว  มีแตวงดนตรียอนยุคใหพอไดสนุกสนาน 
กัน  มาระยะหลังองคการบริหารสวนตำบลปาเลาได 
พยายามฟนฟูการละเลนพ้ืนบาน เชน รำวงยอนยุค   
เดินโถกเถก  เดินกะลา  เพ่ืออนุรักษและสรางสีสัน 
ใหงานสนุกสนานมากยิ่งขึ้น

เม่ือองคพระมาถึงวัด  หลายคนท่ียังคงเฝา 
รออยูก็จะเขามาเก็บดายสายสิญจน  ดอกไม  ธูปเทียน   
ท่ีติดมากับองคพระกลับไปไวสักการะบูชาเพ่ือความ 
เปนสิริมงคล  จากน้ันทานเจาอาวาสจะนำองคพระ 
กลับไปประดิษฐานในกุฎิดังเดิม  ใครท่ีไมมีโอกาส 
กราบไหวขอพรก็ตองรอในปถัดไป  เพราะท่ีน่ี 
จะอัญเชิญองคพระออกมาใหสักการะเพียง 
ปละครั้งเทานั้น

ประเพณีหามพระดำน้ำบานปาแดงจึง 
ไมเปนเพียงประเพณีที่สะทอนถึงพลังศรัทธาใน 
พระพุทธศาสนาและพระคุณของหลวงพอหาม- 
ญาติของชุมชนที่ปฏิบัติสืบทอดตอกันมาจากรุน 
สูรุนเทาน้ัน  แตยังเปนประเพณีท่ีแสดงถึงพลังแหง 
ศรัทธาที่ดำรงอยูอยางเหนียวแนนในชุมชน  และ 
แสดงถึงความกตัญูกตเวทีของลูกหลานที่มีตอ 
องคพระผูคุมครองหมูบาน  อีกท้ังยังเปนประเพณี 
ที่สงเสริมใหลูกหลานไดมารวมตัวกันรดน้ำขอพร 
จากผูใหญ  และประกอบงานบุญ  อุทิศสวนกุศล 
ใหผีบรรพบุรุษ  ปูยา  ตายาย  และพอแม  อันเปน 
พลังที่หลอมรวมความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกันของ 
ชุมชนใหรวมขับเคล่ือนงานประเพณีอันทรงคุณคา 
นี้ใหสืบสานเคียงคูลูกหลานชาวบานปาแดงตอไป

บรรณานุกรม

จักษุมาลย  วงษทาว  และวิโรจน  หุนทอง.  รายงาน 
การลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลภาคสนาม เร่ืองหามพระ 
ดำน้ำ บานปาแดง ตำบลปาเลา อำเภอเมือง  
จังหวัดเพชรบูรณ, ๒๕๕๕. (เอกสารอัดสำเนา)

วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ, สำนักงาน.  รายงานการ 
สำรวจแหลงมรดกทางวัฒนธรรมทองถิ่นใน 
จังหวัดเพชรบูรณ, ๒๕๔๘.

วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ, สำนักงาน.  รายงานการ 
สำรวจแหลงมรดกทางวัฒนธรรมทองถิ่นใน 
จังหวัดเพชรบูรณ ๘ อำเภอ, ๒๕๔๙.

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ, สำนักงาน.  ทรัพยสิน 
มรดกแหง...เมืองเพชบุระ.  เพชรบูรณ : ดีดี 
การพิมพ, ๒๕๔๕.

หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัด 
เพชรบูรณ ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ.   
รายงานการสำรวจแหลงขอมูลสิ่งแวดลอม 
ศิลปกรรมทองถ่ินจังหวัดเพชรบูรณ ป ๒๕๓๔.   
ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ, ๒๕๓๔.

ขิด  หุนทอง.  อายุ ๗๒ ป  บานเลขที่ ๘๙  หมู ๑๒   
บานโนนดู  ตำบลปาเลา  อำเภอเมือง   
จังหวัดเพชรบูรณ,  สัมภาษณเมื่อวันที่  
๑๙ เมษายน ๒๕๕๕.

งัน  คงยาดี.  อายุ ๖๙ ป  บานเลขที่ ๖๓/๒   
หมู ๕  บานปาแดง  ตำบลปาเลา  อำเภอเมือง   
จังหวัดเพชรบูรณ,  สัมภาษณเมื่อวันที่  
๑๙ เมษายน ๒๕๕๕.

เผือก  จันทรเสน.  อายุ ๗๐ ป  บานเลยที่ ๓๕  หมู ๓   
บานปาแดง  ตำบลปาเลา  อำเภอเมือง   
จังหวัดเพชรบูรณ,  สัมภาษณเมื่อวันที่  
๒๐ เมษายน ๒๕๕๕.

ฟน  เกตุแฟง.  อายุ ๗๓ ป  บานเลขที่ ๓๖ หมู ๓   
บานปาแดง  ตำบลปาเลา  อำเภอเมือง   
จังหวัดเพชรบูรณ,  สัมภาษณเมื่อวันที่  
๒๐ เมษายน ๒๕๕๕.

มล  สินสอน.  อายุ ๗๘ ป  บานเลขที่ ๒  หมู ๕   
บานปาแดง  ตำบลปาเลา  อำเภอเมือง   
จังหวัดเพชรบูรณ,  สัมภาษณเมื่อวันที่  
๒๐ เมษายน ๒๕๕๕.

วิเชต  คงยาดี.  อายุ ๔๐ ป  บานเลขที่ ๘๙  หมู ๑๒   
บานโนนดู  ตำบลปาเลา  อำเภอเมือง   
จังหวัดเพชรบูรณ,  สัมภาษณเมื่อวันที่  
๑๙ เมษายน ๒๕๕๕.
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ประเพณี...
บวงสรวงเจาพอศรีเทพ

ธวัชชัย  ชั้นไพศาลศิลป 
นักโบราณคดีชำนาญการ 

อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ  กรมศิลปากร

คุณอาจเปนคนหนึ่งในหลายๆ คนที่เชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์  เพราะ 
การเชื่อและศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์มักทำใหเราทั้งหลายมีจุดมุงหมายและ 
ความหวังในการกระทำส่ิงตางๆ  ความเช่ือเหลาน้ีมีมานานเทาใดแลวน้ันยาก 
ที่จะหาคำตอบ  แตอยางนอยคาดวานาจะถือกำเนิดขึ้นมาพรอมกับมนุษย 
นั่นเอง

มนุษยในสมัยกอนประวัติศาสตรมีความเชื่อในเรื่องของภูตผี  วิญญาณ   
ธรรมชาติ  ชีวิตหลังความตาย  และเชื่อในเรื่องการไปเกิดใหมในโลกหนา  ดังนั้น  
เมื่อเขาตายไปจึงมีพิธีกรรมการฝงศพที่มีประเพณีแตกตางกันไปตามแตละทองถิ่น   
ซึ่งจะสะทอนคติความเชื่อของชุมชนตางๆ ได



สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  75

สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษยนั้นมีหลากหลายประเภท  ซึ่งมนุษยลวนแต 
ตองการกำลังใจและเสริมความม่ันใจใหกับตนเองในการกระทำส่ิงตางๆ  ในทุกทองถ่ิน 
จะมีส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีไดรับการเคารพบูชาอยูคูบานคูเมือง  โดยคนในชุมชนมักจะมีการ 
บนบานศาลกลาว  หรือขอพร  เพื่อใหประสบความสำเร็จหรือสมปรารถนาในสิ่งที่ 
ตองการ

ภายในเมืองศรีเทพ มีความเช่ือเก่ียวกับส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีเช่ือวามีดวงวิญญาณ 
ของเจาพอศรีเทพคอยปกปกรักษาผูคนใหอยูอยางรมเย็นเปนสุข  รอดพนภยันตราย 
ตางๆ  ซึ่งประเด็นความเชื่อเกี่ยวกับเจาพอศรีเทพมีมากมาย  ดังมีผูเลาขานและ 
รวบรวมเอาไว  ผูท่ีถายทอดบางทานปจจุบันเสียชีวิตไปแลว  แตอยางนอยความเช่ือ 
และความทรงจำของทานเหลานั้นไดถูกถายทอดมาสูคนรุนปจจุบัน

เจาพอศรีเทพ 

เจาพอศรีเทพเปนใคร มาจากไหน  เชื่อวาเปนคำถามที่ผูคนสวนใหญ 
สงสัยอยู  โดยความเปนจริงน้ันไมมีหลักฐานใดๆ เลยท่ีบงช้ีวาทานเปนใคร  มีเพียง 
ความเชื่อที่วา เจาพอศรีเทพเดิมเปนเจาเมืองศรีเทพ  หรือเปนแมทัพนายกองที่มี 
ลักษณะดุดันแบบนักรบ  หรือเปนเทพเทวดาที่ปกปกรักษาคนในเมืองนี้  แตพอจะ 
อนุมานไดวา ชื่อนี้นาจะใชเรียกภายหลังจากที่เมืองนี้ไดรับการเรียกชื่อวา เมือง 
ศรีเทพ  โดยสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ  ที่เสด็จมา 
ตรวจราชการมณฑลเพชรบูรณในป พ.ศ. ๒๔๔๗  และไดเดินทางมาคนพบและเรียก 
ชื่อเมืองศรีเทพแหงนี้  เพราะเหตุวาแตเดิมมีชื่อเรียกดวงวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีก 
หลายชื่อ เชน เจาพอหินหัก  เจาพออูทอง  เจาพอหลักเมือง เปนตน  ซึ่งภายหลัง 
อาจมาเรียกเปนเจาพอศรีเทพแทน

ประเด็นตอมาอาจสงสัยวา เจาพอศรีเทพมีลักษณะและรูปรางหนาตา 
อยางไร?  มีผูเลาวาเคยไดยินเสียงขบวนกองทัพเดินไปมาภายในเมือง  ในบาง 
ค่ำคืนก็มีแสงประหลาดพวยพุงไปมาเปนท่ีอัศจรรย บางคนก็ฝนเห็นชายนุงผาแดง   
ผิวดำ  ถือดาบ  ขี่มาหรือชาง  ทำนองนี้อยูบอยๆ  ซึ่งก็เชื่อวาเปนเจาพอศรีเทพมา 
เขาฝนหรือทำนายทายทัก  บอกโชคลาภตามความเชื่อของแตละบุคคล  ดังนั้น  
ความคิดในภาพรวมของผูเลื่อมใสศรัทธาเจาพอศรีเทพ  กลาวไดวานาจะเปนบุรุษ   
แตงกายแบบนักรบ  ผูซึ่งมีพละกำลัง  อำนาจ  ความเขมแข็งและดุดัน
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รูปเคารพเจาพอศรีเทพ

ผูท่ีมาสักการะเจาพอศรีเทพหลายๆ คนสงสัย 
ถึงรูปเคารพองคเจาพอวา  เหตุใดจึงมีลักษณะเปน 
เทวรูปสตรี  ซ่ึงตามประวัติเดิมน้ันคาดวารูปเคารพ 
เจาพอศรีเทพท่ีประดิษฐานอยูภายในศาลน้ัน  เปน 
ประติมากรรมเทวรูปองคใดองคหนึ่งที่พบภายใน 
เมืองศรีเทพ  และชาวบานไดนำมาประดิษฐานไว 
เคารพบูชา  แตไมมีผูใดยืนยันถึงลักษณะเทวรูป 
ดังกลาวไดแนชัด  ซ่ึงตอมาไดหายสาบสูญไป  เช่ือวา 
นาจะถูกโจรกรรมไปในชวงที่มีการลักลอบหาและ 
คาขายโบราณวัตถุ  เพราะเหตุวาเม่ือราว ๖๐ - ๗๐  
ปที่ผานมา  กระแสความนิยมคาขายโบราณวัตถ ุ
และสงออกใหชาวตางชาติผูนิยมชมชอบของเกา 
ไดเขามาสูเมืองศรีเทพน้ีเชนกัน  จึงเกิดการลักลอบ 
ขุดหาโบราณวัตถุและนำออกไปเปนจำนวนมาก   
โดยเฉพาะประติมากรรมรูปเคารพ

ในชวงเวลานั้นมีชาวบานหลายคนไดสลัก 
ประติมากรรมเพ่ือเลียนแบบรูปเคารพท่ีพบในเมือง 
ศรีเทพ  เพื่อหลอกขายใหกับพอคารับซื้อของเกา   
แตประติมากรรมบางช้ินคงไมไดขายออกไป  จึงได 
นำรูปเคารพช้ินหน่ึงท่ีมีลักษณะเปนเพศหญิง  ในทา 
ยืนเอียงกายเหนือฐานดอกบัว  สวมใสเคร่ืองประดับ 
และแตงกายคลายประติมากรรมในวัฒนธรรมเขมร 
โบราณ  มาประดิษฐานแทนเจาพอศรีเทพองคเดิม 
ที่สูญหายไปนับตั้งแตนั้นจนถึงปจจุบัน

ทั้งนี้ ไมวารูปเคารพขององคเจาพอจะม ี
ลักษณะเปนอยางไร  คงไมสำคัญเทากับการเคารพ 
นับถือและเช่ือในความศักด์ิสิทธ์ิของดวงวิญญาณ 
เจาพอศรีเทพ  ท่ีทำใหผูท่ีเคารพนับถือและสักการะ 
บูชาทาน  มีชีวิตอยูดวยความรมเย็นเปนสุข  ปลอดภัย   
มีโชคลาภ  เปนที่พึ่ง  และเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคู 
ชุมชนตลอดไป  รูปเคารพนาจะเปนเพียงตัวแทนของ 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเหลานั้นเคารพบูชาเทานั้น

 รูปเคารพเจาพอศรีเทพ
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ศาลเจาพอศรีเทพ

ศาลเจาพอศรีเทพมีการต้ังข้ึนประจำหมูบาน 
แตละแหง  จากการขยายชุมชน  เพ่ือเปนสถานท่ี 
ยึดเหนี่ยวจิตใจและที่สักการะบูชาเจาพอศรีเทพ   
โดยศาลดั้งเดิมตั้งอยูที่บานศรีเทพนอย  ซึ่งศาล- 
เจาพอศรีเทพที่ตั้งอยูในเขตอุทยานประวัติศาสตร 
ศรีเทพในปจจุบัน  เปนศาลเจาพอประจำหมูบาน 
หลักเมืองและบานบึงนาจาน  ซึ่งเปนชุมชนจาก 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ยายมาตั้งถิ่นฐานเมื่อ 
ประมาณ ๖๐ - ๗๐ ปท่ีผานมา  แตเดิมศาลไดยาย 
ตำแหนงมาแลวหลายคร้ัง  จากคำบอกเลาน้ันเดิม 
ศาลตั้งอยูดานนอกเมือง  บริเวณริมคูเมืองดาน 
ทิศตะวันตก  ซึ่งอยูบริเวณใกลกับวัดบึงศรีเทพ 
รัตนารามในปจจุบัน  มีลักษณะเปนศาลไมขนาด 
เล็กต้ังอยูใตตนไมใหญ  ตอมาไดยายมาต้ังอยูบน 
เนินดินกำแพงเมืองบริเวณประตูเมืองศรีเทพดาน 
ทิศตะวันตกฝงทิศเหนือ  

จนกระทั่งป พ.ศ.๒๕๒๑  ไดยายและตั้ง 
ศาลเจาพอศรีเทพ ท่ีสรางข้ึนใหมเปนศาลาไมทรง 
ไทยเขามาอยูภายในอุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ   
บริเวณตนโพธิ์ขางศาลเจาพอในปจจุบัน  และทำ 
พิธีเปดและบวงสรวงเจาพอศรีเทพ  ในวันที่ ๒๘  
ธันวาคม ๒๕๒๑  จากน้ันไดมีแนวคิดการปรับปรุง 
และสรางศาลเจาพอหลังใหมขึ้น  แตเพราะเหตุที ่
ตำแหนงที่ตั้งของศาลเจาพอตั้งอยูในเขตอุทยาน 
ประวัติศาสตรศรีเทพ  จึงมีการพิจารณาอนุญาต 
ใหสรางศาลเจาพอหลังใหมที่มีขนาดใหญขึ้นได   
แตทั้งนี้ตองใหเขากับสภาพแวดลอมและไมกอให 
เกิดการทำลายภูมิทัศนของพื้นที่โบราณสถาน 
ตามที่กรมศิลปากรกำหนด  จึงไดกอสรางศาล 
เจาพอเปนศาลาทรงไทยท่ีต้ังอยูในตำแหนงปจจุบัน   
และไดทำการประกอบพิธียกศาลข้ึนใหม  เม่ือวันท่ี  
๒๗ มกราคม ๒๕๔๖  ซึ่งอุทยานประวัติศาสตร 
ศรีเทพไดทำนุบำรุงศาลน้ีนับจากน้ันเร่ือยมา  โดย 
ใชงบประมาณการดูแลรักษาจากเงินที่ผู เขามา 
สักการะบูชาเจาพอศรีเทพบริจาคตามกำลังศรัทธา

  ศาลเจาพอศรีเทพ
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ในอนาคตอันใกล นาจะมีการสรางศาลเจาพอหลังใหม  ซ่ึงไดมีการออกแบบ 
เสร็จส้ินเปนอาคารส่ิงปลูกสรางถาวรขนาดใหญ  โดยไดรับการผลักดันและสนับสนุน 
งบประมาณจำนวนมาก จากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แตหากจะมองถึงคุณคาแลว   
หลายคนอาจชอบรูปแบบเรือนไมทรงไทยแบบเดิม ท่ีดูมีมนตขลังเขากับเอกลักษณ 
บรรยากาศของเมืองโบราณมากกวา  แตหากมองในแงการพัฒนาและการใชประโยชน 
พื้นที่ของศาลเจาพอ  ซึ่งนาจะมีความใหญโตโอโถง  เหมาะสมกับการประกอบ 
พิธีกรรมอันย่ิงใหญ  ซ่ึงถือเปนประเพณีประจำของอำเภอศรีเทพและจังหวัดเพชรบูรณ 
แลวยอมตองมีความเหมาะสม  และสะดวกสบายในการจัดงานประเพณีและรองรับ 
ผูที่มาสักการะองคเจาพอศรีเทพเปนจำนวนมากตอไป

ตนกำเนิดประเพณีบวงสรวงเจาพอศรีเทพ 

แรกเริ่มเดิมทีสันนิษฐานวาการเซนสรวงดวงวิญญาณเจาพอศรีเทพนั้น 
กระทำข้ึนจากคติความเช่ือ  เพ่ือเปนการแสดงความเคารพนับถือและตอบแทนทาน 
ท่ีปกปองคุมครองใหปลอดภัย  ทำไรทำนา  และคาขายไดผลดี  และมีความสมบูรณ 
พูนสุข  ซ่ึงความเช่ือลักษณะน้ียังพบเห็นไดท่ัวไปในทุกภูมิภาคของประเทศจนกระท่ัง 
ปจจุบัน

ชาวบานไดกำหนดวันบวงสรวงเจาพอศรีเทพในวันขึ้น ๒ - ๓ ค่ำ  เดือน ๓   
ซึ่งจะตรงกับปลายเดือนมกราคมถึงตนเดือนกุมภาพันธของทุกป  โดยในแตละ 
หมูบานจะจัดตั้งศาลเจาพอศรีเทพขึ้นเพื่อกราบไหวบวงสรวงประจำแตละหมูบาน 
ดวย  และจะมาบวงสรวงใหญรวมกันที่ศาลเจาพอศรีเทพที่ตั้งอยูภายในอุทยาน 
ประวัติศาสตรศรีเทพในวันขึ้น ๓ ค่ำ  เดือน ๓

 ภาพเกาภายในศาลเจาพอศรีเทพ ป พ.ศ.๒๕๒๗  ภาพเกาประตูเมืองศรีเทพดานทิศตะวันตก
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แตเดิมศาลเจาพอศรีเทพตั้งอยูที่บานศรีเทพนอย  ดานทิศตะวันออกของ 
เมืองศรีเทพ  เปนชุมชนเกาแกกอนที่จะมีการขยายชุมชนไปตั้งหมูบานขึ้นใหมโดย 
รอบเมืองศรีเทพ  และชุมชนนั้นยังคงนำความเชื่อนี้ไปดวย  จึงไดสรางศาลเจาพอ 
ขึ้นใหมประจำหมูบาน  ซึ่งที่บานศรีเทพนอยนี้ยังคงรูปแบบประเพณีการบวงสรวง 
แบบด้ังเดิม  และจะทำพิธีในวันข้ึน ๒ ค่ำ  เดือน ๓  กอนการบวงสรวงใหญในเมือง 
ศรีเทพ ๑ วัน  โดยภายในศาลจะมีตุกตาชาง  มา  มีด  ดาบ  และเหลาบริวารของเจาพอ   
ในชวงเชาจะทำพิธีบวงสรวง  ซ่ึงส่ิงท่ีชาวบานนิยมนำมาถวาย ไดแก ขาวโปง  นางเล็ด   
ขนมตมแดง  ตมขาว  ขาวแดกงา  ขนมขวัญทอง (ปจจุบันไมนิยมทำแลว)  ผลไม 
ตางๆ  และเหลา  บุหร่ีหรือยาเสน เปนตน  พรอมเคร่ืองบวงสรวงอ่ืนๆ ไดแก บายศรี   
ขาวตอกดอกไม  และพวงมาลัย  ซ่ึงท้ังน้ีชาวบานอาจนำอาหารหวานคาวมาแกบน 
ดวย 

ผูประกอบพิธีกรรมเรียกวาแมหมอ  หรือคนทรงประจำหมูบาน  จะแตงกาย 
แบบโบราณ  และจะบูชาดวยขันธ ๕  จากน้ันจึงอันเชิญใหเจาพอประทับทรงเพ่ือรับ 
เครื่องบวงสรวง  หลังจากนั้นตัวแทนชาวบานก็จะพูดคุยใหเจาพอบอกกลาวความ 
ตองการ  รวมถึงพยากรณวาปนี้น้ำทาจะอุดมสมบูรณหรือไม  หรือกลาวตักเตือน 
ผูประพฤติไมดี  เสร็จพิธีจะมีการฉลองอยางสนุกสนาน  โดยเฉพาะการละเลนพ้ืนบาน 
ตางๆ เชน รองเรือ  และรำชาง  รำมา  รำดาบ  ซึ่งหาชมไดไมงายนักในปจจุบัน   
ถือวาประเพณีการบวงสรวงที่บานศรีเทพนอยนี้เปนประเพณีรูปแบบดั้งเดิม  และ 
ยังคงกระทำมากระทั่งถึงปจจุบัน  ซึ่งอาจจะคอยๆ เลือนหายไปหากคนรุนใหมไม 
สนใจและไมไดรับการถายทอดจากคนรุนปจจุบัน

  ภาพเกาศาลเจาพอศรีเทพ  ประตูดานทิศตะวันตก



ประเพณีบวงสรวงในปจจุบัน

ประเพณีบวงสรวงเจาพอศรีเทพในปจจุบัน 
เนนที่ศาลเจาพอศรีเทพที่ตั้งอยู ในเขตอุทยาน 
ประวัติศาสตรศรีเทพ  บริเวณประตูเมืองดานทิศ 
ตะวันตก  เพราะไดรับการผลักดันและสนับสนุน 
งบประมาณจากนักการเมือง  หนวยงานราชการ 
และเอกชนตางๆ มากมาย  และเพ่ือเปนการสงเสริม 
การทองเที่ยวอีกทางหนึ่งดวย

การท่ีประเพณีบวงสรวงเจาพอศรีเทพ  เปน 
ที่รูจักในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณและพื้นที่ใกลเคียง   
อาจเปนเพราะมีการประชาสัมพันธและจัดพิธีขึ้น 
อยางใหญโต  โดยมีผูเล่ือมใสศรัทธามากข้ึน  และ 
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากเอกชนและ 
หนวยงานภายในจังหวัดเปนลำดับ  จึงไดจัดงาน 
ประเพณีบวงสรวงเจาพอศรีเทพข้ึนเปนประจำทุกป   
มีการต้ังคณะกรรมการจัดงานโดยจำแนกเปนฝาย 
ตางๆ  และประชุมหารือ  เพื่อเตรียมการจัดงาน 
ประเพณีกันหลายครั้ง  อีกทั้งยังมีการสรุปและ 
ประเมินผลการจัดงานภายหลังจากการจัดงาน 
เสร็จสิ้นไปแลว 

การจัดงานประเพณีในปจจุบัน  ในคืนของ 
วันขึ้น ๒ ค่ำ  เดือน ๓  จะจัดพิธีการเปดงานใน 
ภาคกลางคืน  โดยประธานการจัดงานจากจังหวัด 
เพชรบูรณและอำเภอศรีเทพ  มีการแสดงดนตรีและ 
มหรสพตางๆ  เพื่อเปนการดึงดูดใหนักทองเที่ยว 
และประชาชนผูสนใจเขามารวมสักการะเจาพอ 
ศรีเทพและเที่ยวชมงานตลอดทั้งคืน  นอกจากนี ้
ยังมีการออกรานจำหนายสินคาตางๆ เชน ผลิตภัณฑ 
ของชุมชน  รานกิ่งกาชาดอำเภอศรีเทพ  อาหาร   
เครื่องดื่ม  และของที่ระลึกตางๆ

๑. พิธีเปดงานภาคกลางคืน ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. ผูวาราชการจังหวัดประธานพิธีบวงสรวงเจาพอศรีเทพ
๓. บรรยากาศผูสักการะยามค่ำคืน

๑

๒
๓
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ในชวงเชาของวันขึ้น ๓ ค่ำ  เดือน ๓ ของ 
ทุกป  เปนท่ีทราบกันโดยท่ัวไปของประชาชน  โดย 
เฉพาะชาวอำเภอศรีเทพจะมีการนำของเซนสรวง 
ดวงวิญญาณเจาพอศรีเทพมาตั้งบริเวณหนาศาล 
เจาพอศรีเทพ  เพ่ือเซนสังเวยกันต้ังแตเชาตรู  และ 
อยูรวมประกอบพิธีบวงสรวง  บรรยากาศจะเต็มไป 
ดวยผูที่มีความเลื่อมใสศรัทธาทุกเพศทุกวัยนับ 
หมื่นคน  ตางนำของมาเซนไหว อาทิเชน หัวหมู   
ไกตม  เปดตม  ไขตม  ขนมจีนน้ำยา  ผลไมตางๆ   
เหลา  บุหรี่  ยาสูบ  หมากพลู  ขนมหวาน ฯลฯ   
รวมไปถึงอาหารและขนมตามแบบประเพณีด้ังเดิม 
ตามความเชื่อและการบนบานศาลกลาวของแต 
ละบุคคล  ซึ่งถือวายังใกลเคียงกับประเพณีแบบ 
ดั้งเดิมอยู

พิธีการในชวงเชา มีการเพิ่มรายละเอียด 
และสีสันใหกับงานกอนพิธีการบวงสรวงและเพื่อ 
ใหเกิดความรวมมือรวมใจของชุมชนตางๆ  โดยมี 
การจัดการประกวดรถขบวนแหที่ประดับประดา 
อยางสวยงาม  พรอมกับธิดาเจาพอศรีเทพนั่งบน 

รถขบวน  และผูรวมขบวนท่ีมีการแสดงและแตงกาย 
แบบยอนยุค  ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละ 
แหงเปนผูสนับสนุนและจัดสงเขาประกวด

ภายหลังจากรถขบวนเขาประจำที่แลว จึง 
เรียนเชิญประธาน ซึ่งไดแก ผูวาราชการจังหวัด 
เพชรบูรณ  หรือผูแทนเปนประธานประกอบพิธ ี
พราหมณและพิธีเปดงานตอไป  โดยจะมีการนำสวด 
แบบพราหมณและประโคมกลอง  สังข  และแตร   
อัญเชิญดวงวิญญาณเจาพอศรีเทพและทวยเทพ 
ท่ีปกปกรักษาเมืองศรีเทพน้ี มารับเคร่ืองเซนสังเวย   
ทำใหเกิดภาพแหงพิธีกรรมที่มีความศักดิ์สิทธิ์เปน 
อยางย่ิง  หลังจากเสร็จพิธีชาวบานจะมารับเคร่ืองเซน   
เพ่ือนำกลับไปเปนสิริมงคลกับครอบครัวตอไป  จาก 
น้ันจนถึงรุงเชาของวันถัดไปจะมีการแสดงมหรสพ 
และจำหนายสินคาเชนเดียวกับคืนแรก

เห็นไดวาประเพณีการบวงสรวงเจาพอศรีเทพ 
ในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  ซึ่งเปนการ 
เนนหรือสนับสนุนการทองเท่ียวและความรวมแรง 
รวมใจของชุมชน  โดยไดรับการผลักดันและสนับสนุน 

  เครื่องบวงสรวงเจาพอศรีเทพ  ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๕
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งบประมาณจากนักการเมืองและองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นในการจัดงานประเพณีขึ้นเปนประจำ 
ทุกป  แตสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากการจัดประเพณี 
ด้ังเดิมแบบเล็กๆ เรียบงาย  ประชาชนทุกคนไดเขา 
ถึงและใกลชิดกับเจาพอศรีเทพอยางเปนกันเอง   
กลับกลายเปนการจัดงานประเพณีแบบท่ีประชาชน 
เขาถึงยาก  มีข้ันตอนและพิธีการมากมาย  ซ่ึงอาจ 
จะมีทั้งขอดีขอเสีย  ความเหมาะสมที่แตกตางกัน 
หรือไมประการใด  นาจะอยูท่ีมุมมองของแตละฝาย 
เปนสำคัญ  แตอยางไรก็ตามส่ิงท่ียังคงอยูคูกับชุมชน 
คือการเคารพนับถือและความเชื่อในเรื่องความ 
ศักดิ์สิทธิ์ที่เปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวอำเภอ 
ศรีเทพและพื้นที่ใกลเคียงตอไปอีกนานแสนนาน

ความเชื่อนี้เปนสิ่งที่ยากที่จะพิสูจนดวยวิธี 
การทางวิทยาศาสตร  แตความเล่ือมใสศรัทธาของ 
ชุมชนในทองถ่ินเก่ียวกับความศักด์ิสิทธ์ิของเจาพอ 
ศรีเทพน้ัน  ถือวามีคุณคาทางสังคมเปนอยางมาก   
นอกจากนี้ยังสงผลใหชุมชนเกิดความเคารพตอ 
ศาสนสถานที่ยังคงความศักดิ์สิทธิ์ภายในเมือง 
ศรีเทพท้ังหมดอีกดวย  กลาวคือ ผูท่ีเล่ือมใสศรัทธา 
จะเคารพตอสถานที่  โดยเฉพาะการตั้งอยูในเขต 
เมืองโบราณ  ซ่ึงควรประพฤติส่ิงท่ีดีงามและถูกตอง 
เหมาะสม

อยางไรก็ตามการมีอยูหรือไมมีอยูจริงของ 
ดวงวิญญาณเจาพอศรีเทพน้ันไมสำคัญ  ขอเพียง 
ผูที่เคารพนับถือทานประพฤติตนและปฏิบัติตน 
เปนคนดี  ซื่อสัตย  และสุจริต  พรตางๆ ที่ขอและ 
บนบานศาลกลาวนั้น  เชื่อแนวาจะสัมฤทธิ์ผล   
ดลบันดาลใหเขาเหลานั้นมีชีวิตที่เปนสุข  และ 
ประสบความสำเร็จดังสิ่งที่หวังอยางแนนอน

บทความน้ีขออุทิศถวายแดองคเจาพอศรีเทพ   
เพื่อเปนการบันทึกและถายทอดเรื่องราวความ 
เปนมาของทานกอนท่ีจะหายไปตามกาลเวลา  ดวย 
ความเคารพ

บรรณานุกรม
งานวิชาการ อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ.  

บวงสรวงเจาพอศรีเทพ : พิธีกรรมทองถิ่น 
เดิมสูพิธีกรรมเพื่อการทองเที่ยว,  ๒๕๔๔.  
(เอกสารอัดสำเนา)

ขอขอบคุณ
ภาพประกอบจากคลังภาพ  อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ
คุณสมศักดิ์  ฤทธิ์ภักดี  ผูรวบรวมขอมูลและสัมภาษณ

 พิธีพราหมณ  ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๕  บรรยากาศประชาชนมารวมพิธีบวงสรวง
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จารึกบานดงคลอ :
กุญแจสำคัญทางประวัติศาสตรที่รอการพิสูจน

จักษุมาลย  วงษทาว 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชามานุษยวิทยา

คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร

จารึก เปนหลักฐานทางประวัติ- 
ศาสตรที่สำคัญที่จะทำใหเราทราบถึง 
เหตุการณสำคัญๆ  ที่เกิดขึ้นในอดีต   
บงบอกถึงความเปนมา  พัฒนาการทาง 
ประวัติศาสตร  การตั้งถิ่นฐาน  การทำ 
มาหากิน  ตลอดถึงวัฒนธรรมความเช่ือ 
ของมนุษยในอดีตวาพวกเขาเหลาน้ัน 
เปนใครเปนอยางไรเก่ียวพันกับพวกเราท่ี 
เปนคนรุนปจจุบันหรือไมอยางไร  “จารึก”  
ถือเปนกุญแจสำคัญท่ีจะบอกเลาเร่ืองราว 
ตางๆ อยางชัดเจน  เพราะไดระบุบงชี ้
เอาไววาอะไรเปนอะไร  ขอเพียงตีความ 
ไขขอความปริศนาเหลานั้นได  ก็จะได 
รับรูถึงเรื่องราวบรรพบุรุษของเราที่มีมา 
นานแสนนาน
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จังหวัดเพชรบูรณมีการพบจารึกตางๆ  ท่ีบอกเลาเร่ืองราวในอดีตอยูหลายแหง   
เชน จารึกลานทองคำจากกรุในพระเจดียใหญ  ทรงพุมขาวบิณฑ  ที่วัดมหาธาตุ   
ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง,  จารึกพระบรมปรมาภิไธย ยอ จ.ป.ร.  บนธรรมมาส   
วัดมหาธาตุ,  ศิลาจารึกวัดศรีบุญเรืองหรือวัดนาซำ  ตำบลนาซำ  อำเภอหลมเกา,   
จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยสัมฤทธ์ิ  ตำบลตาลเด่ียว  อำเภอหลมสัก,  จารึก 
เมืองศรีเทพ  อำเภอศรีเทพ,  จารึกบานวังไผ  อำเภอวิเชียรบุรี,  จารึกเสาหลักเมือง   
ที่ศาลเจาพอหลักเมือง  อำเภอเมือง  และลาสุดมีการพบแทนหินเกาแกลักษณะ 
คลายใบเสมา  ที่อำเภอน้ำหนาว  จังหวัดเพชรบูรณ  บนแผนหินมีรองรอยจารึก 
ขอความโบราณปรากฏอยู  ทางสำนักศิลปากรจึงเรงรุดจัดทีมสำรวจเขาไปตรวจสอบ   
พบวาเปนจารึกโบราณอายุกวา ๑,๒๐๐ ป  อีกท้ังในขณะสำรวจยังพบจารึกอีกหลัก 
อยูบริเวณใกลเคียงกัน  ขาวการคนพบศิลาจารึกท่ีน้ำหนาวกระจายออกไปในระยะ 
แรก  ชาวบานตางหลั่งไหลเขามาดู  ตางฝายตางสงสัยใครรูวาขอความดังกลาว 
เปนขอความของชนกลุมใด  และมีเนื้อหาใจความวาอยางไร  ปริศนาที่เฝารอการ 
พิสูจนนี้อาจบงบอกใหเราทราบถึงประวัติศาสตรที่อาจมิใชเฉพาะชาวเพชรบูรณ 
เทานั้น  หากเปนขอคนพบสำคัญของเหลามวลมนุษยชาติ

เสนทางสูแหลงจารึกบานดงคลอ

จารึกบานดงคลอต้ังอยูบนท่ีดินของ นายตุและนางราย  แครนอินทร  หมูท่ี ๖  
บานดงคลอ  ตำบลวังกวาง  อำเภอน้ำหนาว  จังหวัดเพชรบูรณ  การเดินทางจาก 
จังหวัดเพชรบูรณเดินทางตามทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ (สระบุรี - หลมสัก)   
ขึ้นไปทางทิศเหนือ  ถึงสี่แยกพอขุนผาเมือง  เลี้ยวขวาตามเสนทางหลวงหมายเลข  
๑๒ (หลมสัก - ชุมแพ)  ผานอุทยานแหงชาติน้ำหนาว  ถึงสามแยก (หลักกิโลเมตรที่  
๗๘) เล้ียวซายเขาไปทางอำเภอน้ำหนาว  ผานท่ีวาการอำเภอมุงหนาสูตำบลวังกวาง   
ถึงแยกบานหวยแปก  เล้ียวขวาเขาไปตามเสนทางหลวงชนบท  หมายเลข พช.๔๐๔๕   
บานขอนยางขวาง-ทาดวง  ผานหมูบานหวยหินลับ  ถึงสามแยกเล้ียวซายเขาหมูบาน 
วังกวาง 

บริเวณที่พบจารึกบานดงคลอ  สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเปนเทือกเขาสูงสลับ 
ซับซอนอยูในแนวเทือกเขาเพชรบูรณ  เปนแนวรอยตอระหวางพื้นที่ราบภาคกลาง 
ฝงตะวันออกกับพ้ืนท่ีราบสูงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  แนวภูเขาวางตัวตามแนว 
เหนือ-ใต  ทอดยาวผานจังหวัดชัยภูมิและเพชรบูรณ  และมีลักษณะเปนเนินยอดปาน 
ที่เกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกบริเวณนี้ในอดีต  มีความสูงอยูระหวาง ๖๕๐ -  
๑,๒๐๐ เมตร  จากระดับน้ำทะเลปานกลาง  พ้ืนท่ีอยูใกลกับอุทยานแหงชาติน้ำหนาว   
เขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว  และอุทยานแหงชาติภูกระดึง  โดยรอบพื้นที่เปนปา 
เต็งรัง  ปาสนเขา  ปาไผ  ทุงหญากระจายเปนหยอมๆ และพ้ืนท่ีเกษตรกรรมปลูกพืชไร  
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 แผนที่แสดง 
จุดที่คนพบ 
จารึกบานดงคลอ

เชน ขาวไร  ขาวโพด  มันสำปะหลัง  เปนตน  ทางดานทิศตะวันตก ใกลกับแหลง 
ที่พบจารึก  มีรองน้ำซึ่งเปนลำน้ำสาขาของลำน้ำพางและลำน้ำพอง  ซึ่งจะมีน้ำ 
เฉพาะฤดูฝน นอกจากนี้ยังมีซับน้ำอีกหลายแหง  ซึ่งไหลลงไปทางลำน้ำพองทาง 
ทิศตะวันออกหางจากแหลงคนพบประมาณ ๑๐ กิโลเมตร (สำนักศิลปากรท่ี ๔ ลพบุรี,  
๒๕๕๓)

พบจารึก ๒ หลักที่บานดงคลอ

การคนพบหลักฐานทางประวัติศาสตรชิ้นสำคัญที่อำเภอน้ำหนาว  เริ่มตน 
เมื่อประมาณ ๓ ปที่แลว  เปนการพบแทนหินโบราณลักษณะคลายใบเสมา บน 
แผนหินมีรองรอยจารึกโบราณ  มีดวยกันทั้งหมด ๒ หลัก

จารึกหลักที่ ๑ เปนจารึกหินทรายแดง  ขนาดสูง ๑.๒๕ เมตร  กวาง ๕๘  
เซนติเมตร  หนา ๑๗ เซนติเมตร  มีการจารึกอักษรเปนขอความราว ๘ บรรทัด

สวนจารึกหลักที่ ๒ เปนจารึกหินทรายแดง  หนา ๑๕ เซนติเมตร  กวาง  
๗๒ เซนติเมตร  สูง ๑.๒๕ เมตร  หนาหินมีรอยกระเทาะออก  ตัวอักษรที่ปรากฏ 
อยูบนจารึกหลักนี้คอนขางเลือนลางและอยูบริเวณรอยกระเทาะคอนไปทางดาน 
ลางของหิน  มีขอความพออานไดอยู ๓ บรรทัด

เร่ืองราวความเปนมาของการพบจารึกท้ัง ๒ หลัก  แตเดิมน้ันพ้ืนท่ีตรงน้ีเปน 
ท่ีรกรางไมมีคนอยูอาศัย  ตอมานายตุเขามาปลูกสรางท่ีอยูอาศัยและทำการเกษตร 



86  วารสารศิลปวัฒนธรรมเพชบุระ ปที่ ๒ ฉบับที่ ๓ 

ปลูกพืชไรอยูบริเวณนี้กอนที่จะแตงงานอยูกินกับ 
นางรายมาประมาณ ๑๔ - ๑๕ ปมาแลว  จนกระท่ัง 
เม่ือประมาณป พ.ศ.๒๕๕๒  ในขณะท่ีนายตุและ 
นางราย  แครนอินทร  สองสามีภรรยา  กำลังใช 
รถไถปรับพ้ืนท่ีทำทางเขาสูไรของตนท่ีอยูดานลาง   
ไดพบแทนหินมีรอยจารึกภาษาโบราณ  ซ่ึงเปนจารึก 
บานดงคลอหลักท่ี ๑ อยูบริเวณใกลๆ  กับตนไทรใหญ   
จึงขนยายมาไวบริเวณใกลๆ กับบานพักของตน   
ชาวบานทราบขาวจึงพากันมาสักการะบูชา  และ 
แจงใหทางอำเภอทราบ  ทางอำเภอและวัฒนธรรม 
จังหวัดจึงไดเขามาตรวจสอบแตเรื่องก็เงียบไป   
จนกระท่ังหน่ึงปใหหลังเม่ือวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๓   
นายสุนทร คงวราคม  ผูส่ือขาวหนังสือพิมพมติชน   
ไดแจงมายังอุทยานประวัติศาสตรศรีเทพวามีการ 
พบจารึกบานดงคลอหลักท่ี ๑  ทางอุทยานประวัติ- 
ศาสตรศรีเทพจึงไดประสานไปยังสำนักศิลปากร 
ที่ ๔ ลพบุรี  และรวมกันเขาไปสำรวจพื้นที่ดังกลาว 
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  และในขณะที่ 
คณะสำรวจกำลังเดินสำรวจพื้นที่รอบๆ บริเวณที่ 
พบจารึกบานดงคลอหลักท่ี ๑ อยูน้ัน  นายธวัชชัย   
ช้ันไพศาลศิลป  นักโบราณคดีปฏิบัติการ  อุทยาน 
ประวัติศาสตรศรีเทพ  ไดเดินสะดุดกอนหิน  เมื่อ 
กมลงดูพบวามีลักษณะผิดสังเกต  จึงพลิกดูพบวา 
เปนแผนที่มีรองรอยจารึกโบราณอยูดวย  คณะ 
สำรวจจึงนำจารึกทั้ง ๒ หลักมาไวรวมกันที่บาน 
ของนายตุและนางราย  แครนอินทร  เจาของท่ีดิน  
(เจตนกมล  วงษทาว, ๒๕๕๕)  แตดวยสภาพ 
แวดลอมไมเอื้ออำนวยตอการจัดเก็บโบราณวัตถุ   
ปจจุบัน  จารึกบานดงคลอทั้ง ๒ หลัก  จึงไดถูก 
นำมาเก็บรักษาไว ณ ที่วาการอำเภอน้ำหนาว   
ซึ่งมีแนวโนมวาจะมีการสรางพิพิธภัณฑ  และนำ 
จารึกท้ังสองหลักจัดแสดงไวในน้ัน  รวมกับโบราณ 
วัตถุอื่นๆ ที่พบในอำเภอน้ำหนาว  ซึ่งมีอยูอยาง 
มากมาย  ท้ังท่ีมีการลงทะเบียนจากกรมศิลปากรไว 
แลวและยังไมไดมีการลงทะเบียน  

๑. จารึกบานดงคลอหลักที่ ๑
๒. จารึกบานดงคลอหลักที่ ๒

๑

๒
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สำเนาจารึก เครื่องมือในการอานประวัติศาสตร

การจะอานแปลขอความท่ีปรากฏบนจารึก  โดยเฉพาะอยางย่ิงจารึกท่ีปรากฏ 
บนแทนศิลา  หรือโบราณสถาน - โบราณวัตถุขนาดใหญ  จะตองมีการ “ทำสำเนา”  
ลอกลายขอความท่ีปรากฏลงบนกระดาษสา  เพ่ือใหเห็นตัวอักษรเดนชัด  และสะดวก 
ตอการขนยายนำไปใหผูเชี่ยวชาญอานแปลขอความ  และงายตอการเก็บรักษาไว 
เปนหลักฐานทางประวัติศาสตร

การทำสำเนาจารึกบานดงคลอครั้งแรกเกิดขึ้นตั้งแตเมื่อครั้งที่กรมศิลปากร 
ท่ี ๔ ลพบุรี  รวมกับอุทยานประวัติศาสตรศรีเทพลงมาสำรวจในพ้ืนท่ี  หลังไดรับแจง 
วามีการพบจารึกหลักท่ี ๑  จนกระท่ังนำมาสูการพบจารึกหลักท่ี ๒  ในคร้ังน้ันทางคณะ 
สำรวจไดใชกระดาษสาทำสำเนาลอกลายขอความตัวอักษรท่ีพบบนจารึกท้ังสองหลัก 
สงไปใหผูเชี่ยวชาญดานภาษาโบราณอานและแปลขอความ  แตเนื่องจากสำเนา 
ดังกลาวไมชัดเจน  ผูเช่ียวชาญและนักภาษาโบราณ จากสำนักหอสมุดแหงชาติ  จึง 
ลงมาทำสำเนาใหมดวยตนเองอีกครั้ง

การทำสำเนาจารึกครั้งที่ ๒  ดำเนินการเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕  โดย 
คณะนักภาษาโบราณจากสำนักหอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร ไดแก นางสาว 
พิมพพรรณ  ไพบูลยหวังเจริญ  ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานภาษาโบราณ  นางสาวเอมอร   
เชาวนสวน  นักภาษาโบราณ  ระดับชำนาญการ  นางสาวสาวินี  ขอนแกน  นางสาว 
ศิริรักษ สุขพูล  นักภาษาโบราณปฏิบัติการ  และนายสันติ  วงศจรูญลักษณ  นักภาษา 

  การทำสำเนาจารึกหลักที่ ๑



โบราณ  รวมกับสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี  โดย  
นายเจตนกมล วงษทาว  เดินทางเขาสูพื้นที่บาน 
ดงคลอ  ตำบลวังกวาง  เพื่อทำการสำรวจและทำ 
สำเนาคัดลอกขอความตัวอักษรที่ปรากฏ  เพื่อสง 
สำเนาเขาสูกระบวนการประชุมผูเช่ียวชาญพิจารณา 
อานถอดขอความ  โดยมี นางสาวถาวร  ถุงเงิน   
วัฒนธรรมอำเภอน้ำหนาว  และนางสาวจักษุมาลย   
วงษทาว  นักวิชาการศึกษา  สำนักศิลปะและ 
วัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ (ผูเขียน)   
รวมเดินทางติดตามสังเกตการณการทำสำเนา 
จารึกในครั้งนี้ 

การทำสำเนาจารึกคร้ังน้ี เร่ิมจากจารึกบาน 
ดงคลอหลักที่ ๑  กรรมวิธีการทำสำเนาเริ่มจากทำ 
ความสะอาดสิ่งตางๆ เชน พวงมาลัย  กระถางธูป   
ลอกแผนทองท่ีแปะอยูบนจารึก  แลวขยับหินจารึก 
ใหราบไปกับพ้ืน  ชำระลางเศษฝุนดินออกดวยความ 
ระมัดระวัง  จากนั้นก็ใชกระดาษสาที่มีคุณสมบัต ิ

๑. ทำความสะอาดจารึก
๒. พรมน้ำทั่วกระดาษสากอนวางทาบลงบนแผนหินจารึก
๓. ใชแปรงตบกระดาษสาใหแนบกับแผนจารึก

๑

๒
๓



เหมาะสมสำหรับการทำสำเนาจารึก  ฉีดน้ำใหทั่ว 
สำเนาแลววางทาบลงบนหินจารึก  ใชแปรงตบให 
ทั่วเพื่อใหกระดาษสาแนบสนิทกับรองรอยจารึก   
แลวใชกระดาษสาและกระดาษทิชชู ซับน้ำบน 
กระดาษที่ทำสำเนา  จากนั้นใชลูกประคบสำหรับ 
ทำสำเนา  แตมหมึก  แลวประคบลงบนกระดาษจาก 
ขอบเขามาหาตรงกลางหินจนปรากฏตัวอักษรขึ้น 
มา  เม่ือทำจนท่ัวแผนหินแลวก็ลอกกระดาษสำเนา 
ไปผ่ึงแดดใหแหง  ลงทะเบียนวา “จารึกบานดงคลอ  
๑ พช.๑๗”  ทำเชนเดียวกันน้ีจำนวน ๕ สำเนา  และ 
ทำเชนเดียวกันกับศิลาจารึกหลักท่ี ๒  แตทำไดเพียง  
๓ สำเนาฝนก็ตกลงมาเสียกอนจึงตองยุติลงเพียง 
เทาน้ัน  ลงทะเบียนวา “จารึกบานดงคลอ ๒ พช. 
๑๘”  คณะนักภาษาโบราณไดรวบรวมสำเนาท้ัง ๘  
ฉบับ  นำกลับไปเขาสูกระบวนการระดมผูเช่ียวชาญ 
ศึกษาวิเคราะหอานแปลขอความ  

๑. ซับน้ำใหแหงดวยกระดาษทิชชู
๒. แตมหมึกลงบนลูกประคบ กอนที่จะประคบลงบนกระดาษ
๓. ตัวอักษรที่ปรากฏใหนำกลับไปถอดความ

๑

๒
๓
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ขอสันนิษฐานเบื้องตน

ถึงแมจะยังไมไดขอสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับ 
จารึกบานดงคลอ  ซ่ึงตองอาศัยการศึกษาคนควา 
อยางละเอียดจากผูเชี่ยวชาญดานภาษาโบราณ   
แตจากการพูดคุยกันขณะทำสำเนาจารึก  และ 
สัมภาษณขอมูลเพิ่มเติมกับนักโบราณคดีและ 
นักภาษาโบราณ  สรุปขอสันนิษฐานเบ้ืองตนไดดังน้ี

รูปแบบอักษร  นาวสาวเอมอร  เชาวนสวน   
นักภาษาโบราณ  ระดับชำนาญการ  ระบุวา ตัวอักษร 
ที่ปรากฏเปนตัวอักษร “หลังปลลวะ”  สังเกตได 
จากตัวอักษร “ก” หางส้ันลงมาแลว  ถาเปนอักษร 
ปลลวะ “ก” จะหางยาว  นอกจากนี้ จารึกบาน 
ดงคลอหลักท่ี ๑  มีคำท่ีอานไดชัดเจนคือคำวา “ศรี”   
สวนจารึกบานดงคลอหลักท่ี ๒ มีคำท่ีอานไดชัดเจน 
คือคำวา “โวว”  ลักษณะตัวอักษรใกลเคียงกับจารึก 
ใบเสมาวัดโนนศิลา  บานฝายหิน  ตำบลหนองไผ   
อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแกน  ซ่ึงเปนจารึกอักษร 
หลังปลลวะ  ภาษามอญโบราณ  อายุราวพุทธ- 
ศตวรรษท่ี ๑๔  ซ่ึงนาจะนำมาวิเคราะหเทียบเคียง 
กับจารึกบานดงคลอที่พบนี้ได

  รอยจารึกหลักที่ ๑ คาดวาเปนอักษรหลังปลลวะ

อายุสมัย  ทั้งนักโบราณคดีและนักภาษา 
โบราณตางมีขอสันนิษฐานเบื้องตนที่ตรงกันวา   
จารึกหินทรายบานดงคลอนั้น  นาจะอยูในชวง 
ประมาณพุทธศตวรรษท่ี ๑๔   อายุราว ๑,๒๐๐ ป  

ภาษา  ยังระบุไมแนชัด  เจตนกมล วงษทาว   
นักโบราณคดีของสำนักศิลปากรท่ี ๔ ลพบุรี  กลาว 
วา เรื่องภาษายังสรุปไมไดวาเปนภาษาอะไรตอง 
ใหผูเชี่ยวชาญอานแปลความใหไดกอน  แตจาก 
การปรึกษาผูรูเบ้ืองตนคิดวานาจะมีสวนท่ีเปนภาษา 
มอญโบราณ  เพราะมีคำวา “เน๊ียะ”  ซ่ึงเปนสวนหน่ึง 
ของภาษามอญ  ขณะท่ี นาวสาวเอมอร  เชาวนสวน   
นักภาษาโบราณระดับชำนาญการ  ก็มีความเห็น 
ตรงกันวา  นาจะเปนภาษามอญโบราณ  และยัง 
มีตัวอักษรที่มีลักษณะคลายตัวอักษรในภาษา 
สันสกฤต  อยางตัว “ศ” อยูหลายแหง  ซ่ึง “ศ” และ  
“ษ” เปนลักษณะของภาษาสันสกฤต  ซึ่งตองรอ 
ผลจากกระบวนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญทาง 
ดานภาษาโบราณ
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สวนจารึกบานดงคลอหลักท่ี ๒ ท่ีหนาหิน 
มีรอยกระเทาะเปนแนวยาว  พิมพพรรณ  ไพบูลย- 
หวังเจริญ  ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานภาษาโบราณ  ให 
ขอสังเกตวา โดยทั่วไปแลวคนโบราณกอนที่จะทำ 
จารึก  ตองมีการโกลนหนาหินใหเรียบกอนแลวจึง 
จารึกขอความตัวอักษรลงไป  แตจารึกท่ีพบน้ีกลับ 
มีรอยกระเทาะอยางชัดเจน  ทั้งยังมีการจารึก 
ตัวอักษรพาดผานลงบนรอยกะเทาะนั้นดวย   
ซึ่งเปนเรื่องที่ผิดไปจากการทำจารึกโดยทั่วไป   
หรือจะบอกวามีการกระเทาะภายหลังก็ไมใช  จึง 
สันนิษฐานวานาจะเปนหินท่ีใชในการรางขอความ 
กอนท่ีจะลงจารึกจริง  ซ่ึงตองมีการพิจารณาตรวจ 
สอบกันตอไป  คุณพิมพพรรณไดเนนย้ำวา  การ 
วิเคราะหถอดความภาษาโบราณนี้เปนเรื่องยาก   
เราอานไดเพียงแคตัวอักษรบางตัว  แตยังไมสามารถ 
สรุปความไดท้ังหมด  จะตองมีการประชุมผูเช่ียวชาญ 
พิจารณาวิเคราะหกันอีกสักระยะหนึ่ง 

เม่ือใดท่ีกระบวนการศึกษาของกรมศิลปากร 
สิ้นสุดลง  และสามารถถอดความจากจารึกบาน 
ดงคลอทั้ง ๒ หลักได  แลวนำมาเชื่อมโยงกับหลัก 
ฐานโบราณวัตถุอื่นๆ ที่กระจายอยูทั่วไปในเขต 
อำเภอน้ำหนาว  และแหลงโบราณดี  โบราณสถาน   
โบราณวัตถุอ่ืนๆ ท่ีพบในจังหวัดเพชรบูรณ  รวมถึง 
แหลงโบราณคดีใกลเคียงอยางเลยและชัยภูมิ  อาจ 
ทำใหพบวา จารกึบานดงคลอ สมัพนัธเชื่อมโยงกบั 
พ้ืนท่ีแถบน้ีอยางไร  หรือเปนเพียงจารึกท่ีมีผูขนยาย 
มาจากแหลงอื่น  เมื่อปริศนาทุกอยางคลี่คลายลง   
อาจจะพบวา “น้ำหนาว” ท่ีคนท่ัวไปรูจักเพียงวาเปน 
สถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงาม  ดินแดน 
แหงหุบเขา  ที่หลายคนมาเยือนเพื่อสัมผัสอากาศ 
หนาวเย็น  แทที่จริงแลวอาจเคยเปนสวนหนึ่งของ 
อาณาจักรโบราณที่เคยเจริญรุงเรืองในอดีต  และ 
เมื่อนั้นน้ำหนาวจะกลายเปนแหลงโบราณคดีที่ 
สำคัญของเพชรบูรณอีกแหงหนึ่ง  จึงกลาวไดวา  
จารึกบานดงคลอทั้ง ๒ หลักนี้  เปนกุญแจสำคัญ 
ทางประวัติศาสตรของจังหวัดเพชรบูรณที่ตองรอ 
การพิสูจนตอไป

 รอยกะเทาะบนหนาศิลาจารึกหลักที่ ๒   
และมีจารึกตัวอักษรพาดผานลงบนรอยกะเทาะ

บรรณานุกรม

จักษุมาลย  วงษทาว.  รายงานการลงพื้นที่การ  
ทำสำเนาจารึกบานดงคลอ  อำเภอน้ำหนาว   
จังหวัดเพชรบูรณ,  ๒๕๕๕. (เอกสารอัดสำเนา)

ฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ  ในคณะกรรมการ 
อำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาท 
สมเด็จพระเจาอยูหัว, คณะกรรมการ.  วัฒนธรรม 
พัฒนาการทางประวัติศาสตร  
เอกลักษณและภูมิปญญาจังหวัดเพชรบูรณ.   
พิมพครั้งที่ ๒.  กรุงเทพฯ : องคการคาครุสภา,   
๒๕๔๔.

ศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี, สำนัก.  รายงานการสำรวจ จารึก 
บานดงคลอ หมูที่ ๖ บานดงคลอ ตำบล 
วังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ,   
๒๕๕๓. (เอกสารอัดสำเนา)

เจตนกมล  วงษทาว.  นักโบราณคดีชำนาญการสำนัก 
ศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี,  สัมภาษณเมื่อวันที่  
๒๗ เมษายน ๒๕๕๕.
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ตำนาน...จากรองรอยเมืองราด 
นิยดา  หวังวิวัฒนศิลป  

ศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป
คณะมัณฑนศิลป  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เมืองราด เปนเมืองที่มีปญหาถกเถียงกันมากที่สุดเมืองหนึ่ง  เหลา 
นักวิชาการไดใหความเห็นเกี่ยวกับที่ตั้งของเมืองราดแตกตางกันไป  โดยมีขอ 
สันนิษฐานวา เมืองราดนาจะอยูในจังหวัดตางๆ ทั้งเพชรบูรณ  นครราชสีมา   
อุตรดิตถ  และพิษณุโลก  สำหรับพ้ืนท่ีในจังหวัดเพชรบูรณซ่ึงไดรับการสันนิษฐาน 
วานาจะเปนเมืองราด คือ เมืองโบราณศรีเทพ  เน่ืองจากเคยเปนเมืองหนาดาน 
สำคัญปลายอาณาเขตเขมร  มีแมน้ำปาสักไหลผานจากทางเหนือ  ลงมาทาง 
ตะวันตก  นอกจากน้ียังพบหลักฐานทางโบราณคดี  ไมวาจะเปน จารึก  โบราณ- 

 อนุสรณสถานเมืองราด
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สถาน  และโบราณวัตถุตางๆ ที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธกับเขมรอีกดวย   
และเนื่องจากจังหวัดเพชรบูรณเปนเมืองโบราณที่ไมมีหลักฐานชัดเจนวาใคร 
เปนผูสราง  ท้ังยังเปนสวนหน่ึงของพ้ืนท่ีในอาณาจักรสุโขทัย  และจากการศึกษา 
เร่ืองช่ือและท่ีต้ังเมืองตางๆ ของอาณาจักรสุโขทัยท่ีปรากฏในศิลาจารึกน้ัน  พบ 
วา มีบางเมืองยังไมทราบที่ตั้งแนชัด 

แตนักวิชาการบางทานกลับสันนิษฐานวาเมืองราด คือ บริเวณบานหวยโปง   
ตำบลบานหวาย  อำเภอหลมสัก  จังหวัดเพชรบูรณ ในปจจุบัน  โดยมีรองรอย 
ท่ียังหลงเหลืออยู ไดแก เจดียพอขุนผาเมือง  เจดียพระนางสิงขร  โบราณวัตถุตางๆ   
คันดิน  และซากกำแพงเมือง  รวมถึงรองรอยของอุโมงคใตดินที่พอขุนผาเมือง 
ขุดไวสำหรับหลบซอนและใชเปนทางเขาออกในการโจมตีหรือสืบขาวขาศึก 

อยางไรก็ตาม ถึงแมหลักฐานทางประวัติศาสตรจะยังไมช้ีชัดวาเมืองราด 
อยูในจังหวัดเพชรบูรณจริงหรือไม  แตรองรอยของเมืองราดก็เปนท่ีมาของตำนาน 
สำคัญซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความศรัทธาและความเชื่อของชาวจังหวัดเพชรบูรณ   
อันไดแก ตำนานของพอขุนผาเมืองผูครองเมืองราด  ตำนานพระพุทธมหาธรรมราชา   
และตำนานขาวสารดำ

 แนวคันดินที่สันนิษฐานวาเปนแนวกำแพงเมืองราด  แผนอิฐดินเผาที่พบบริเวณเนินดิน บานนครเดิด
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ตำนานพอขุนผาเมือง :
วีรบุรุษผูครองเมืองราด

พอขุนผาเมืองเปนโอรสของพอขุนศรีนาว- 
นำถม  เจาเมืองสุโขทัย  และเปนหน่ึงในกลุมนักรบ 
ผูตอสูเพื่อสถาปนากรุงสุโขทัย  โดยมีจุดมุงหมาย  
คือ การขับไลชาวขอมออกจากดินแดนราชอาณา- 
จักรไทย  ดวยฝมือและมีกองทัพที่เขมแข็ง  ทำให 
พอขุนผาเมืองสามารถเขายึดนครเดิด  ซึ่งเปน 
หัวเมืองสำคัญทางดานเหนือของขอมไดสำเร็จ   
และสรางเปนเมืองอยูอาศัยสำหรับพระองคและ 
บริวาร  ตอมาเกิดปญหาน้ำทวมในชวงฤดูฝนจน 
ไรนาเสียหาย  ทำใหราษฎรมีความยากลำบากใน 
การทำมาหากิน  จึงไดยายถ่ินฐานมาสถาปนาเมือง 
ขึ้นใหมในบริเวณที่ไมไกลกันนัก  ซึ่งพื้นที่ดังกลาว 
เปนที่ลาดสูงน้ำทวมไมถึง  จึงไดชื่อตามลักษณะ 
ภูมิประเทศ คือ “เมืองลาด” ในภายหลังชื่อเมือง 
ลาดถูกเขียนและเรียกผิดเพี้ยนไปจนกลายเปน  
“เมืองราด”

พระเจาชัยวรมันที่ ๗  กษัตริยขอมผูเรือง 
อำนาจในขณะนั้นทรงเกรงวา  พอขุนผาเมืองจะ 
กลายเปนศัตรูคนสำคัญในอนาคต  จึงไดยกพระ- 
ราชธิดา คือ “พระนางสิงขรมหาเทวี” ใหอภิเษก 
สมรสกับพอขุนผาเมือง  พรอมพระราชทานนาม 
สถาปนาเปน “กมรเต็งอัญศรีอินทรบดินทราทิตย”   
ท้ังยังพระราชทานพระขรรคไชยศรีและพระพุทธรูป 
ศิลปะลพบุรีอีก ๑ องค (เปนพระคูบานคูเมืองของ 
ชาวเพชรบูรณในปจจุบัน)  เพ่ือเปนการผูกสัมพันธ 
ไมตรี

อยางไรก็ตาม พอขุนผาเมืองยังคงมุงม่ันท่ี 
จะสรางชาติไทยใหมีอำนาจอธิปไตยของตนเอง   
จึงฝกฝมือทหารในกองทัพใหแข็งแกรงอยูเสมอ   
และเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม  พอขุนผาเมืองได 
รวมมือกับพระสหายผูครองเมืองบางยาง คือ “พอขุน 
บางกลางทาว”  ในการยกทัพเขาสูรบเพื่อชวงชิง 
เมืองสุโขทัยคืนจากขอม  โดยไมฟงคำทัดทานของ 
พระนางสิงขรมหาเทวีผูเปนมเหสี

 อนุสาวรียพอขุนผาเมือง   
อำเภอหลมสัก  จังหวัดเพชรบูรณ
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เมื่อเขายึดเมืองสุโขทัยไดสำเร็จ  พอขุน- 
ผาเมืองไดสถาปนาพอขุนบางกลางทาวขึ้นเปน 
ปฐมวงศราชวงศพระรวงแหงอาณาจักรสุโขทัย   
ทรงพระนามวา “พอขุนศรีอินทราทิตย”  และได 
ยกพระขนิษฐา คือ “นางเสือง” ใหเปนพระมเหสี 
ครองกรุงสุโขทัยรวมกัน  วากันวา เหตุท่ีพอขุนผาเมือง 
มิไดสถาปนาตนเองขึ้นครองราชยนั้น  เนื่องจาก 
พระองคมีมเหสีเปนขอม  หากปกครองบานเมือง 
ในสภาพที่เปนอยูเกรงวาจะไมปลอดภัย 

เมื่อกรุงสุโขทัยไดรับการสถาปนาเปนราช- 
ธานีแหงแรกของประเทศไทยเรียบรอยแลว  พอขุน 
ผาเมืองจึงยกทัพไพรพลกลับเมืองราด  โดยมุงหวัง 
จะสรางบานแปงเมืองเพ่ือใหเมืองราดเปนถ่ินพำนัก 
ของพระองคตลอดพระชนมชีพ  แตเมื่อพระนาง 
สิงขรมหาเทวีทราบความเปนไปของเมืองสุโขทัย 
เขาก็ทรงพิโรธอยางหนัก  หาวาพอขุนผาเมืองทรยศ 
ตอพระเจาชัยวรมันที่ ๗ พระราชบิดาของตน  จึง 
รบเราใหพอขุนผาเมืองยกทัพไปตีเอาเมืองสุโขทัย 
คืนมาอีกคร้ัง  พอขุนผาเมืองทรงปฏิเสธ  สรางความ 
โกรธเคืองแกพระนางเปนอยางมาก  จนในที่สุด  
พระนางสิงขรมหาเทวีตัดสินใจจุดไฟเผาเมืองราด 
จนวอดวาย  กอนจะจบชีวิตตนเองดวยการกระโดด 
น้ำตายในแมน้ำปาสัก

เรื่องราวของพอขุนผาเมืองในฐานะวีรบุรุษ 
ผูกอบกูอิสรภาพเมืองสุโขทัยจากขอม  และทรง 
เสียสละไมเห็นแกลาภยศเพ่ือคำนึงถึงความสงบสุข 
ของประเทศชาติน้ัน  เปนท่ีเล่ือมใสศรัทธาของชาว 
เพชรบูรณเปนอยางย่ิง  จึงไดมีการสรางอนุสาวรีย 
พอขุนผาเมืองข้ึน  โดยคณะรัฐมนตรีไดมอบหมาย 
ใหกองหัตถศิลป  กรมศิลปากร  เปนผูสรางองค 
พระรูป  และอัญเชิญมาประดิษฐานบนพระแทน 
ในป ๒๕๒๗  บริเวณส่ีแยกพอขุน  อำเภอหลมสัก   
เพ่ือเปนศูนยรวมจิตใจของชาวเพชรบูรณตราบจน 
ปจจุบัน

  เจดียพอขุนผาเมือง  ตำบลบานหวาย   
อำเภอหลมสัก  จังหวัดเพชรบูรณ   
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พระพุทธมหาธรรมราชา : 
ตำนานพระพุทธรูปประจำองคพอขุนผาเมือง  

พระพุทธมหาธรรมราชา คือ พระพุทธรูปคูบานคูเมืองซ่ึงเปนท่ีกราบไหวบูชา 
ของชาวเพชรบูรณ  องคพระมีลักษณะเปนพระพุทธรูปปางสมาธิ  หลอดวยเน้ือทอง 
สัมฤทธิ์  ทรงเครื่องศิลปะสมัยลพบุรีอยางงดงาม  มีตำนานกลาวไววา  พระเจา 
ชัยวรมันที่ ๗ ไดหลอพระพุทธรูปองคนี้ขึ้นที่เมืองศรีเทพ  และพระราชทานใหเปน 
พระพุทธรูปประจำพระองคของพอขุนผาเมือง  ตอมาเม่ือพระนางสิงขรมหาเทวีจุดไฟ 
เผาเมืองราด  ไดมีผูอัญเชิญพระพุทธรูปประจำพระองคดังกลาว  ลงแพลองมาตาม 
แมน้ำปาสัก  แตแพกลับพลิกคว่ำทำใหพระพุทธรูปจมหายไปในกระแสน้ำเช่ียวกราก 
บริเวณวังมะขามแฟบ  หลายรอยปถัดมา มีชาวประมงพบพระพุทธรูปผุดข้ึนมาจาก 
แมน้ำปาสักบริเวณดังกลาวในลักษณะคลายกับคนกำลังดำผุดดำวายอยูในน้ำ   
ชาวเมืองเพชรบูรณประจักษถึงความศักดิ์สิทธิ์  จึงไดอัญเชิญองคพระพุทธรูปมา 
ประดิษฐานที่วัดไตรภูมิซึ่งอยูใกลกับสถานที่ที่พบ  และใหชื่อวา “พระพุทธมหา- 
ธรรมราชา” 

 พระพุทธมหาธรรมราชา
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ตำนานขาวสารดำ : เครื่องรางมงคลจากเมืองราด

รองรอยเกี่ยวเนื่องกับเมืองราดที่ดูลึกลับที่สุดเห็นจะเปน “ขาวสารดำ”  ซึ่งมี 
รูปรางและขนาดเหมือนกับเม็ดขาวสารท่ีเราใชหุงตมทานกันทุกๆ วัน  เพียงแตเปน 
สีดำสนิท 

เรื่องราวของขาวสารดำที่เกี่ยวของกับเมืองราดนั้นมีอยู ๒ ตำนาน 

ตำนานแรก เลาวา เมื่อพระนางสิงขรมหาเทวีเผาเมืองราด  ขาวสารที่เก็บ 
ไวในทองพระคลังจึงมอดไหมรวงหลน  จมฝงอยูใตพื้นดินมาเปนเวลานับรอยป 

ตำนานท่ีสอง เลาวา ขาวสารดำเปนเคร่ืองรางมงคลท่ีสรางความคงกระพัน 
ชาตรีใหแกผูครอบครอง  พอขุนผาเมืองจะรวบรวมขาวสารดำมาปลุกเสก  แลว 
แจกจายใหกับเหลากองทัพทหารเปนเคร่ืองรางประจำตัวในการรบทัพจับศึกทุกคร้ัง   
ปรากฏวาทหารของพอขุนผาเมืองมีฝมือเปนท่ีนาเข็ดขยาดแกทหารขอม  เน่ืองดวย 
ความแข็งแกรง  ฟนแทงไมเขา

ในจังหวัดเพชรบูรณ มีขาวสารดำกระจัดกระจายอยูใตพ้ืนดินบริเวณวัดโพนชัย 
ใกลกับเจดียพระนางสิงขร  โดยขาวสารดำจะลอยขึ้นมาจากพื้นดินในชวงที่ฝนตก   
ขาวสารดำที่พบในพื้นที่บริเวณนี้มีเนื้อคอนขางเปราะ  หากลองใชมือบีบจะกลาย 
เปนผงสีดำสนิทคลายผงถาน  นอกจากนี้ยังมีรายงานการพบขาวสารดำในจังหวัด 
อื่นๆ เชน สุรินทร  บุรีรัมย  ชุมพร  อยุธยา  รวมถึงในประเทศเขมรดวย  โดยเนื้อ 
ของเม็ดขาวสารท่ีพบในแตละแหงจะมีความแข็งเปราะแตกตางกันไป  อยางไรก็ตาม 
สำหรับขอมูลเชิงวิทยาศาสตรเกี่ยวกับขาวสารดำนั้น  นายดิเรก ถึงฝง  อดีตผูวา 
ราชการจังหวัดเพชรบูรณและสมาชิกวุฒิสภา ไดบรรยายไวในหนังสือ “พอขุนผาเมือง 
วีรกษัตริยนอกประวัติศาสตรเมืองราด - เพชรบูรณ” ดังนี้

  ขาวสารดำที่กระจายอยูบนดินบริเวณวัดโพนชัย
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“ทางธรณีวิทยาบอกวา  ขาวสารดำเปน 
ฟอสซิลชนิดหนึ่ง  มีอายุราวสองรอยลานป  เปน 
ของหายาก  มักจะอยูในหินปูน  ผูเขียนเองก็ยัง 
ไมเคยเห็นฟอสซิลดังกลาว  แตถาเปนขาวสารดำ 
ของเมืองราด  ผูเขียนเก็บไวมากมาย  มีขอสังเกต 
อยูวา  ฟอสซิลท่ีมีอายุสองรอยลานปและยังอยูใน 
หินปูนนาจะแข็งเปนหิน  แตขาวสารดำของเมือง- 
ราดหลนเกล่ือนกลาดอยูบนพ้ืนดิน  และบ้ีดวยมือ 
เบาๆ ก็ปนเปนผงถานแปลกยิ่งนัก”

ปจจุบันความเช่ือเร่ืองขาวสารดำยังคงมีอยู   
ผูคนจำนวนไมนอยเก็บขาวสารดำเอาไวบูชา  บางก็ 
นำมาปลุกเสกฝงไวกับพระพุทธรูปตางๆ  ชาวบาน 
ในทองถิ่นจังหวัดเพชรบูรณเลาถึงเรื่องประหลาด 
เก่ียวกับขาวสารดำเอาไววา  บุคคลท่ีพบขาวสารดำ 
และนำติดตัวกลับบานไปโดยไมปลุกเสกน้ัน  มักจะ 
นำกลับมาคืนในภายหลัง  โดยใหเหตุผลวา ตั้งแต 
ไดขาวสารดำไป  ก็มักจะประสบพบเจอเรื่องราว 
ตางๆ จนทำใหอยูไมเปนสุข 

ประวัติของเมืองราดเปนจุดกำเนิดของ 
ตำนานเกาแก  อันนำมาซ่ึงความเช่ือและศรัทธาของ 
ประชาชนชาวเพชรบูรณมาตลอดจวบจนรุนหลัง   
โดยเฉพาะอยางย่ิงเร่ืองราวของพอขุนผาเมือง  ซ่ึง 
นอกจากชาวเมืองจะสรางอนุสาวรียของพระองค 
เพ่ือกราบไหวสักการะแลว  ยังมีพิพิธภัณฑอนุสรณ 
สถานเมืองราดอยูท่ีตำบลบานหวาย  ซ่ึงสรางข้ึน 
เพื่อยอนรำลึกเผยแพรเกียรติประวัติของพอขุน 
ผาเมือง  ภายในพิพิธภัณฑมีนิทรรศการเกี่ยวกับ 
พระราชประวัติ  การทำศึกสงคราม  และมีเคร่ืองมือ 
เครื่องใชในอดีต  รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการ 
เรื่อง ขาวสารดำ 

สวนพระพุทธมหาธรรมราชา  อดีตพระ- 
ประจำพระองคของพอขุนผาเมืองน้ัน  เปนอีกหน่ึง 
ศูนยรวมศรัทธาในฐานะพระพุทธรูปคูบานคูเมือง 

ของชาวเพชรบูรณ  ปจจุบันพระพุทธมหาธรรมราชา 
ยังคงประดิษฐานอยูที่วัดไตรภูมิ  ถนนเพชรรัตน   
อำเภอเมือง  และไดรับการอัญเชิญมาประกอบพิธี 
อุมพระดำน้ำในวันสารทไทยซ่ึงตรงกับวันแรม ๑๕  
ค่ำ  เดือน ๑๐ ของทุกป  นอกจากน้ี ยังมีการอัญเชิญ 
พระพุทธมหาธรรมราชาออกมาใหประชาชนสรงน้ำ 
เปนประจำในทุกเทศกาลสงกรานตอีกดวย
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คอลัมนประจำ
อาหารพื้นบานเพชรบูรณ

กองบรรณาธิการ

หมกขะแนบหมกขะแนบ



หมก เปนกรรมวิธีการปรุงอาหารท่ีหอดวย 
ใบตองแบบพื้นบานของไทยที่รู จักกันอยางแพร 
หลาย  มีการสืบทอดกันมาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษ   
หมกแตละท่ีมักจะนำสวนผสมหลักมาจากธรรมชาติ 
โดยรอบ  ประกอบกับความนิยมในรสชาติอาหาร 
ท่ีแตกตางกัน  จึงทำใหหมกแตละทองถ่ินมีวิธีการ 
ปรุงและรสชาติที่เปนเอกลักษณแตกตางกันไป  
เชน หมกท่ีใชเน้ือปลาหรือเน้ือสัตวผสมกับเคร่ือง 
แกงและกะทิขนแลวกวนใหเขากันแลวใสไขเพื่อ 
ชวยความเขมขน  หรือหมกอีสานที่ใชปลารากับ 
เคร่ืองแกงเปนสวนผสมหลักไมนิยมใสกะทิ  เปนตน

หมกขะแนบ หรือ ขะแนบ  เปนคำภาษา 
พื้นถิ่นเพชรบูรณ  ใชเรียกอาหารที่ใชเครื่องเทศ 
สมุนไพรประเภท  พริกแหง  ขา  ตะไคร  หอม   
กระเทียม  โขลกรวมกันเปนพริกแกง  แลวนำไป 
ละลายกับน้ำปลา  ใสผักอีตูหรือใบแมงลัก  แลว 
นำปลาหรือวัตถุดิบชนิดอื่นที่ไดจากธรรมชาติ 
ตามฤดูกาลมาคลุกเคลาเขาดวยกัน  จากน้ันนำไป 
หอใบตองพับทบเปนรูป ๔ เหลี่ยมแบนๆ  แลวนำ 
ไมไผที่ผาซีกแลวมาหนีบเขาที่กลางหอใบตอง   
มัดปลายไมดวยตอก  แลวนำไปยางไฟจนสุก  คำวา 
หมกขะแนบของชาวเพชรบูรณ  จึงเปนคำเรียกที่ 
นาจะมาจากการนำไมมาหนีบหอใบตอง

๑. ขะแนบปลารากกลวย
๒. ขะแนบไขปลา
๓. ขะแนบสมองหมู

๑

๒
๓



คุณยายกลิ้ง แมคาขายหมกขะแนบบาน 
สะเดียง  อายุ ๘๘ ป  เลาวา “ปกติเรียกกันวา 
ขะแนบเฉยๆ  ก็เขาใจตรงกันวาคือหมก  เอาปลา 
อะไรมาคลุกกับเครื่องแกง  ปรุงรสดวยน้ำปลา  ใส 
วัตถุดิบท่ีหาไดจากรอบบาน  แลวเอาไปหอใบตอง 
หนีบไมยางไฟก็เรียกขะแนบหมด  บางบานก็เรียก  
ขะแนบ  ขะนาบ  บางบานเรียก หมกขะแนบ”  

หมกขะแนบ เปนอาหารท่ีทำกินกันตามบาน   
ความโดดเดนที่เปนเอกลักษณของหมกขะแนบ 
อยูตรงรสชาติที่เขมขนไปดวยเครื่องสมุนไพรที่ 
นำมาคลุกเคลาเขากับเนื้อปลาแลวนำไปยางจน 
แหง  เมื่อผนวกกับกลิ่นหอมตลบอบอวนของใบ 
ตองไหม  หมกขะแนบจึงกลายเปนอาหารสมุนไพร 
รสเลิศสำหรับรับประทานคูกับขาวเหนียวรอนๆ  
แนมกับผักและพริกสด  รสชาติกลมกลอมกำลังดี   
ไมเผ็ดจนแสบกระเพาะ  แตจะไดอรรถรสของเคร่ือง- 
แกงอยางเต็มที่

ขะแนบ จะนิยมปรุงรสชาติแบบเผ็ดๆ เค็มๆ   
คุณยายแดง  หุนทอง จากบานโนนดู  ตำบลปาเลา  
อำเภอเมืองเพชรบูรณ  เผยเคล็ดลับวา ตองเริ่ม 
จากการโขลกพริกแหงกอน  เพราะพริกแหงจะ 
ละเอียดยากกวาสวนผสมอื่นๆ  ใสเกลือลงไปดวย 

๑. ขะแนบปลากระซิว
๒. คุณยายแดง  หุนทอง  บานโนนดู   

ตำบลปาเลา  อำเภอเมืองเพชรบูรณ 

๑
๒
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เล็กนอยเพื่อชวยใหพริกไมกระเด็นเขาตาหรือถูกผิวหนังใหแสบรอน  เมื่อพริกแหง 
ละเอียดดีแลวตักออกมาพักใสถวยไวกอน  จากน้ันนำ  ขา  ตะไคร  หอม  กระเทียม   
ลงไปโขลกอาจจะใสกระชายหรือผิวมะกรูดลงไปเพิ่มรสชาติตามชอบก็ได  จากนั้น 
จึงนำพริกลงไปโขลกรวมกันอีกครั้งหนึ่ง  เพียงเทานี้ ก็จะไดพริกแกงเนื้อละเอียด 
เขมขน  นำไปละลายกับน้ำปลาคลุกเคลากับของที่จะนำมาขะแนบ  และใบอีตู   
จากนั้นนำไปหอดวยใบตอง  หนีบดวบไมไผ  แลวนำไปยางไฟ  ใบตองที่นำมาใช 
จะเลือกตัดแนวขวางเฉพาะตรงสวนปลายของใบกลวยมา ๓ หาง หรือ ๓ ใบ  เมื่อ 
ไดใบตองมาแลวนำมาเช็ดใหสะอาด  แลวนำมาวางเรียงซอนกัน ๓ ช้ัน  เพ่ือใหใบตอง 
ไหมเฉพาะชั้นนอก  สวนเนื้อในของหมกจะสุกและแหงจนหอมชวนรับประทาน  

คุณตาขิด หุนทอง  จากบานโนนดูอีกทานหน่ึง เลาใหฟงวา ในอดีตนอกจาก 
ใบตองแลวยังมีการใชใบขม้ินมาหอขะแนบดวย  จะไดรสชาติอรอยไปอีกแบบ  กล่ิน 
หอมของใบขมิ้นจะแทรกซึมเขาไปในเนื้อหมก  ไดรสชาติเขมขน  และดับกลิ่นคาว 
ของวัตถุดิบที่นำมาทำ  โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนขะแนบปลากระซิว (ปลาซิว) ยิ่ง 
เขากันไดดีกับใบขม้ิน  แตปจจุบันใบขม้ินหายากข้ึน  จึงไมคอยพบเห็นขะแนบท่ีหอ 
ดวยใบขมิ้นแลว

ขะแนบ จึงเปนอาหารท่ีสามารถนำวัตถุดิบจากธรรมชาติตามฤดูกาลมาผสม 
กับเครื่องเทศสมุนไพรเพื่อปรุงเปนขะแนบไดหลากหลาย  และมีหมุนวนมาใหรับ- 
ประทานไดตลอดทั้งป  โดยเฉพาะ ขะแนบปลา จะเปนขะแนบที่บริโภคกันบอย 
ที่สุดในบรรดาขะแนบทั้งหมด  เพราะมีปริมาณมากและหาไดงาย  โดยเฉพาะใน 
ชวงฤดูน้ำหลากหรือชวงฤดูฝน  คุณยายสำรวย  สายสุดใจ  แมคาหมกขะแนบใน 
ตลาดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ  เลาใหฟงวา “ในชวงฤดูน้ำหลากหรือฤดูทำนา  จะตาม 

 การโตงปลา  วัตถุดิบและเครื่องปรุงขะแนบปลา
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พอเอาซอนไปโตงปลา  บริเวณน้ำไหลแบบตลบวนอยูจะมีปลามากท่ีสุด  และยืนโตง 
(โตง เปนเคร่ืองมือดักปลาชนิดหน่ึง) ปลาไดงาย  ปลาท่ีไดก็จะมีท้ังปลาใหญ  ปลา 
เล็กปลานอย  ถาเปนปลาตัวใหญก็จะขังไวกินนานๆ  แตถาเปนปลาตัวเล็กๆ  ก็จะ 
ขะแนบกินกันในครอบครัว  ปลาที่ขะแนบอรอยที่สุดคือปลารากกลวย  แตหากิน 
ยากเพราะจะมีเฉพาะชวงฤดูทำนาหรือชวงฤดูน้ำหลากเทาน้ัน  สมัยกอนถาไดปลา 
รากกลวยมาก็จะขะแนบกินกันสดๆ ตรงเถียงนา  ปลาที่นำมาขะแนบกินกันบอยๆ  
หรือมาขะแนบขายตามทองตลาดจึงมักจะเปนปลากระซิวเพราะหาไดงายมีทุกฤดู”  

ขะแนบไขมดแดง จะมีในชวงเดือน ๓ เดือน ๔  เพราะเปนชวงที่มดแดง 
กำลังวางไข  ในชวงนี้ชาวบานจะออกเลาะหาแหยไขมดแดงนำมาทำเปนอาหาร   
บางก็เอามาแกงใสผักหวาน  บางก็เอามาขะแนบกิน  ไขมดแดง ถือเปนอาหารตาม 
ฤดูกาลของไทยที่มีมานานจนปจจุบัน  นับเปนอาหารที่ประกอบไปดวยสารอาหาร 
ที่ใหคุณประโยชนตอรางกายมากมาย  และนำมาเปนเมนูเด็ดไดอยางหลากหลาย 

ขะแนบผ้ึง เปนขะแนบท่ีมีเฉพาะในชวงเดือน ๕ หรือเดือนเมษายน  ซ่ึงเปน 
ชวงเวลาที่น้ำผึ้งจะหอมหวานและมีคุณคาของสารอาหารภายในน้ำผึ้งมากที่สุด   
ซ่ึงสาเหตุหลักมาจากปริมาณความช้ืนในอากาศในเดือนหามีนอยมาก  ทำใหความ 
เขมขนของน้ำผึ้งมีมาก  ประกอบกับอยูในฤดูใบไมผลิ  ทำใหมีเกสรดอกไมหลาก 
หลายชนิดในน้ำผึ้ง  ในชวงนี้ชาวบานจะออกไปหาตีรังผึ้ง  เพื่อนำน้ำหวานมารับ- 
ประทานหรือเปนสวนผสมในการปรุงยา  ขะแนบผึ้งจะใชเฉพาะรังที่มีตัวออนหรือที่ 
เรียกกันวาผึ้งมิ้ม  โดยนำพริกแกงมาละลายกับน้ำปลา  แลวทาบนรังผึ้งทั้งสองดาน   
จากนั้นนำไปหอใบตองแลวหนีบยางบนไฟ

 คุณยายแดง  หุนทอง  กับการยางขะแนบ
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ขะแนบสมองหมู เปนขะแนบที่หากินไดยากอีกชนิดหนึ่ง  ในอดีตสมองหมู 
เปนของหายาก  กวาจะไดกินขะแนบสมองหมูตองรอใหมีงานบุญที่มีการลมหม ู
ไปเซนไหว  ทำพิธีแกบน  ไหวเจา  หรือเมื่อมีงานเลี้ยงสังสรรคกันตามประเพณีใน 
หมูบานเทาน้ัน  ปจจุบันสมองหมูหาไดงายข้ึนตามเขียงหมูในทองตลาด  แตก็ยังหา 
ไดยาก  เพราะเขียงหมูแตละแผงจะรับหมูมาชำแหละขายเพียงไมกี่ตัว  สมองหมู 
จึงยังเปนของหากินยาก  และถึงแมวาสมองหมูจะเปนอาหารที่ใหไขมันสูง  ปรุง 
รสชาติใหจัดจานไดยาก  แตเมื่อนำมาปรุงเปนขะแนบสมองหมู  ความหอมของ 
กลิ่นพริกแกงผสมกับสมุนไพรที่หอยางไฟดวยใบตองจนแหง  กลับทำใหขะแนบ 
สมองหมูมีรสกลมกลอมชวนใหลิ้มลอง

ทุกวันนี้ แมวิธีการทำหมกขะแนบจะเปลี่ยนจากหนีบดวยไมไผมาเปนการ 
ใชตะแกรงลวดหนีบแลวนำไปยางเพื่อความสะดวกแทน  รวมถึงมีการนำวัตถุดิบ 
หลากหลายชนิดมาประยุกตปรุงแตงเปนขะแนบมากข้ึน เชน ไขปลา  กุงฝอย  หรือ 
เห็ดชนิดตางๆ  แตถาเห็นหมกท่ีหอดวยใบตองเปนรูป ๔ เหล่ียมแบนๆ ท่ีถูกนำมา 
ยางจนใบตองดานนอกไหม  เนื้อในแหงกรุนกลิ่นสมุนไพร  ชาวเพชรบูรณก็ยังคง 
เรียกอาหารพื้นบานชนิดนี้วา “ขะแนบ หรือ หมกขะแนบ”  

 ขะแนบที่ยางจนใบตองไหมสงกลิ่นหอมกรุน
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หากใครอยากลิ้มลองหอหมกที่ปรุงดวยวิธีโบราณที่นับวันจะหาชิมสูตรฝไม 
ลายมือไดยากขึ้นชนิดนี้  ก็สามารถหาซื้อไดตามตลาดสดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ  
เทศบาลหลมสัก  ตลาดบานสะเดียง ฯลฯ  และแมวาตลาดแตละแหงจะมีคุณยาย 
เพียงไมกี่ทานที่ยังคงทำหมกขะแนบมาวางขาย  และจำนวนขะแนบที่วางขายแต 
ละวันก็มีจำนวนจำกัดเพียงวันละ ๕๐ – ๗๐ หอตามแตวัตถุดิบที่สามารถจะหามา 
ไดในแตละวันเทานั้น  แตหมกขะแนบก็จะยังคงเปนอาหารพื้นบานที่อุดมไปดวย 
คุณคาของสมุนไพรคูกับสำรับและวิถีชีวิตของชาวเพชรบูรณตราบเทาที่เพชรบูรณ 
ยังคงเปนดินแดนแหงความอุดมสมบูรณ  มีแหลงอาหารและทรัพยากรธรรมชาต ิ
ใหผูคนในทองถิ่นสามารถนำมาปรุงแตงเปนขะแนบใหคนรุนหลังไดลิ้มลองและ 
สืบทอดเปนอาหารคูเมืองเพชรบูรณตอไป 

บรรณานุกรม
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๑

อบรม สัมมนา และบริการวิชาการสูชุมชน  

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  จัดโครงการใหความรูและ 
บริการวิชาการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และ 
ภูมิปญญาทองถ่ินใหกับนักศึกษา  เยาวชน  และประชาชน 
ในทองถิ่น
๑  นิทรรศการหมุนเวียนทางดานศิลปวัฒนธรรม   

“จิตรกรรมฝาผนังวัดศรีมงคล”  
ณ สวนสาธารณะเพชบุระ  จังหวัดเพชรบูรณ 

๒  เสวนา “รำลึกนครบาลเพชรบูรณ ครบรอบ ๖๘ ป”   
ณ ศาลหลักเมืองนครบาลบุงน้ำเตา  ตำบล 
บุงน้ำเตา  อำเภอหลมสัก  จังหวัดเพชรบูรณ

๑

๒

๒

๒ ๒
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ประสานความรวมมือสืบสานศิลปวัฒนธรรม  

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  รวมมือกับหนวยงานใน 
มหาวิทยาลัยและหนวยงานในทองถ่ิน  จัดกิจกรรมสืบสาน 
ประเพณีและงานวัฒนธรรม  เพ่ือสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ในดานอาหาร  ศิลปะ  และหัตถกรรมพื้นบาน  ใหกับ 
เยาวชนและประชาชนทั่วไป 
๑  ลานวัฒนธรรมสืบสานงานศิลป  วันอนุรักษมรดกไทย  

คร้ังท่ี ๒  “อาหารพ้ืนบาน  ขนมไทยลือช่ือ  สงเสริม 
หัตกรรมชุมชน” ณ สวนเพชบุระ

๒  กิจกรรม  “ยิ้มสดใสตอนรับวันใหม พ.ศ. ๒๕๕๕”
๓  รวมจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ 

เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา  ณ จังหวัดเพชรบุรี

๑

๑

๑ ๑
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บูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  ใหการสนับสนุนและรวมมือ 
กับคณาจารยในคณะตางๆ  ในการบูรณาการศิลปะและ 
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนรวมกับชุมชน  ในรูปแบบ 
การจัดลานกิจกรรม  เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนและประชาชน 
ท่ัวไปเกิดความรู  ความเขาใจ  และอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
ไทย  
๑  กิจกรรม “ลานศิลปะประดิษฐ” ของสาขาวิชา 

ศิลปกรรม  ณ สวนสาธารณะเพชบุระ
๒  กิจกรรม “ลานอนุรักษขนมไทย” ของสาขาวิชา 

คหกิจการอาหาร  ณ สวนสาธารณะเพชบุระ
๓  กิจกรรม “ลานปูนปาสเตอรตุกตาปนหนอนมะขาม 

เพชรบูรณ” ของสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ  
ณ สวนสาธารณะเพชบุระ

๑

๑

๑ ๑ ๑
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บูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  จัดโครงการสงเสริมกิจกรรม 
นักศึกษารวมกับกองพัฒนานักศึกษา  และคณะตางๆ   
โดยมุงบูรณาการดานศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา   
เพ่ือใหนักศึกษามีสวนรวมในการคิดสรางสรรครูปแบบการ 
จัดกิจกรรมอนุรักษ  สืบสาน  และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
และประเพณี
๑  วันพอแหงชาติ : เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัว  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิม 
พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

๒  สืบสานประเพณีลอยกระทง  “มวนซื่น  ลอยโคม   
วันลอยกระทง” และการประกวดประดิษฐ 
กระทงใหญ  “งามประณีต  สรางสรรค   
สื่อความเปนไทย”  ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔

๑

๑

๑

๑ ๑ ๑

๑

๑
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