


หลักสูตรศาลหลักเมือง 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ 
สาระท่ี ๕   ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐานที่    ส. ๕.๑     เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผล 
 ต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ   ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใน 
 การค้นหา  วิเคราะห์   สรุปและใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

มาตรการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด / สาระการเรียนรู้แกนกลาง / สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
มาตรฐานที่    ส. ๕.๑     เข้าใจลักษณะ
ของโลกทางกายภาพ  และวามสัมพันธ์
ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันใน
ระบบของธรรมชาติ   ใช้แผนที่และ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา  
วิเคราะห์   สรุปและใช้ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑. แยกแยะสิ่ง
ต่างๆรอบตัวที่
เกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติและท่ี
มนุษย์สร้างขึ้น 

๑. สิ่งต่างๆรอบตัวที่
เกดิขึ้นเองตาม
ธรรมชาติและท่ี
มนุษย์สร้างขึ้น 
 

ศาลหลักเมืองเป็นสิ่ง
ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือ
เป็นที่พ่ึงทางใจและ
ความเชื่อ 
 

๒. ระบุ
ความสัมพันธ์ของ
ต าแหน่ง   ระยะ  
ทิศของสิ่งต่างๆ
รอบตัว 

๑. ความสัมพันธ์ของ
ต าแหน่ง  ระยะ  ทิศ
ของสิ่งต่างๆรอบตัว 
เช่น  ที่อยู่อาศัย  
ต้นไม้  ถนน ฯลฯ 

ศาลหลักเมืองอยู่ทาง
ทิศใต้ของส านักงาน
เทศบาลนคร
ขอนแก่น   ตั้งอยู่บน
ถนนศรีจันทร์  
 

๓. ระบุทิศหลัก
และท่ีตั้งของสิ่ง
ต่างๆ 
 

๑. ทิศหลัก( เหนือ 
ตะวันออก  ใต้  
ตะวันตก )    และ
ที่ตั้งของสิ่งต่างๆ
รอบตัว 
 

สถานที่ตั้งของ
ศาลหลักเมืองว่า  ทั้ง  
4  ทิศติดกบัสถานที่
ใดบ้าง  เช่น  ทิศ
ตะวันออกติด
ส านักงานเทศบาล
นครขอนแก่น    ทิศ
เหนือติดร้านอาหาร
ห้าดาว ฯ  

 



 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง ศาลหลักเมือง   เวลารวม  ๑๒  ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (ภูมิศาสตร์)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑ 
 

สิ่งต่างๆรอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ศาลหลักเมืองเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้าง
ขึ้นเพ่ือเป็นที่พ่ึงทางใจและความเชื่อ  ความสัมพันธ์ของต าแหน่ง  ระยะ  ทิศของสิ่งต่างๆรอบตัว เช่น  ที่
อยู่อาศัย  ต้นไม้  ถนน ฯลฯ  ทิศหลัก( เหนือ ตะวันออก  ใต้  ตะวันตก )    และท่ีตั้งของสิ่งต่างๆรอบตัว 
ของศาลหลักเมืองว่า  ทั้ง  ๔  ทิศติดกับสถานที่ใดบ้าง   
 

 
 
ตัวช้ีวัด 
ส ๕.๑ ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ 
 
รวม  ๓  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  ศาลหลักเมืองขอนแก่น 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑ 
 
ล าดับที่ สาระส าคัญ มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
คะแนน 
(100) 

๑ ศาลหลักเมืองเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน
เพ่ือเป็นที่พ่ึงทางใจและความเชื่อ 
 

ส ๕.๑ ป.๑/๑ ๔ ๔๐ 

๒ ความสัมพันธ์ของต าแหน่ง  ระยะ  ทิศ
ของสิ่งต่างๆรอบตัว เช่น  ที่อยู่อาศัย  
ต้นไม้  ถนน ฯลฯ 
 

ส ๕.๑ ป.๑/๒ ๔ ๓๐ 

๓ ทิศหลัก( เหนือ ตะวันออก  ใต้  
ตะวันตก )    และท่ีตั้งของสิ่งต่างๆ
รอบตัวของศาลหลักเมืองว่า  ทั้ง  4  ทิศ
ติดกับสถานที่ใดบ้าง   
 

ส ๕.๑ ป.๑/๓ 
 

๔ ๓๐ 

รวม ๑๒ ๑๐๐ 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรศาลหลักเมือง 
 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒ 
สาระท่ี ๕   ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐานที่    ส. ๕.๑     เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผล 
 ต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ   ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใน 
 การค้นหา  วิเคราะห์   สรุปและใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

มาตรการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด / สาระการเรียนรู้แกนกลาง / สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
มาตรฐานที่    ส. ๕.๑     
เข้าใจลักษณะของโลก
ทางกายภาพ  และวาม
สัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่ง
มีผลต่อกันและกันใน
ระบบของธรรมชาติ   

๑. ระบุสิ่งต่างๆ
ที่เป็นธรรมชาติ
กับมนุษย์สร้าง
ขึ้นซึ่งปรากฏ
ระหว่างโรงเรียน
กับบ้าน  

๑. สิ่งต่างๆที่เป็นธรรมชาติกับ
มนษุย์สร้างขึ้น   ซึ่งปรากฏ
ระหว่างโรงเรียนกับบ้าน 
 
 

สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือเป็นที่พ่ึง
ทางใจ และความเชื่อของคน
สมัยก่อน  เช่นศาลหลักเมือง  ฯ  



ใช้แผนที่และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ในการ
ค้นหา  วิเคราะห์   สรุป
และใช้ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

๒. ระบุต าแหน่ง
อย่างง่ายๆและ
ลักษณะทาง
กายภาพของสิ่ง
ต่างๆที่ปรากฏ
ในลูกโลก   
แผนที่   แผนผัง
และภาพถ่าย 

 

๑. ต าแหน่งอยา่งง่ายและ
ลักษณะทางกายภาพของสิ่ง
ต่างๆที่ปรากฏในลูกโลก  
แผนที่   แผนผังและภาพถ่าย 

สถานที่ตั้งของศาลหลักเมือง  
อยู่ใจกลางเมืองขอนแก่น  อยู่
ใกล้ส านักงานเทศบาลนคร
ขอนแก่น   สถานีรถไฟ  
และประตูเมือง  
 

 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง ศาลหลักเมือง   เวลารวม  ๑๒  ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (ภูมิศาสตร์)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 
 

  สิ่งต่างๆที่เป็นธรรมชาติกับมนุษย์สร้างขึ้น   ซึ่งปรากฏระหว่างโรงเรียนกับบ้านสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน
เพ่ือเป็นที่พ่ึงทางใจ และความเชื่อของคนสมัยก่อน  เช่นศาลหลักเมือง  ฯ ต าแหน่งอย่างง่ายและลักษณะ
ทางกายภาพของสิ่งต่างๆที่ปรากฏในลูกโลก  แผนที่   แผนผังและภาพถ่าย สถานที่ตั้งของศาลหลักเมือง  
อยู่ใจกลางเมืองขอนแก่น  อยู่ใกล้ส านักงานเทศบาลนครขอนแก่น   สถานีรถไฟ  
และประตูเมือง  



 
ตัวช้ีวัด 
ส ๕.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒  
 
รวม  ๒  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  ศาลหลักเมืองขอนแก่น 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 
 



ล าดับที่ สาระส าคัญ มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

คะแนน 
(100) 

๑ สิ่งต่างๆที่เป็นธรรมชาติกับมนุษย์สร้าง
ขึ้น   ซึ่งปรากฏระหว่างโรงเรียนกับบ้าน
สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือเป็นที่พ่ึงทางใจ 
และความเชื่อของคนสมัยก่อน  เช่น
ศาลหลักเมือง  ฯ 
 

ส ๕.๑ ป.๒/๑ ๖ ๕๐ 

๒ ต าแหน่งอย่างง่ายและลักษณะทาง
กายภาพของสิ่งต่างๆที่ปรากฏในลูกโลก  
แผนที่   แผนผังและภาพถ่าย สถานที่ตั้ง
ของศาลหลักเมือง  อยู่ใจกลางเมือง
ขอนแก่น  อยู่ใกล้ส านักงานเทศบาลนคร
ขอนแก่น   สถานีรถไฟ  
และประตูเมือง  
 

ส ๕.๑ ป.๒/๒ ๖ ๕๐ 

รวม ๑๒ ๑๐๐ 
 
 
 
 



หลักสูตรศาลหลักเมือง 
 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓ 
มาตรฐาน  ส ๔.๑  เข้าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามรถใช้ 

 วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส ๔.๒  เข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการ 

 เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง  ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ 
 วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

 

มาตรการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด / สาระการเรียนรู้แกนกลาง / สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
มาตรฐาน ส ๔.๑  
เข้าใจความหมาย  
ความส าคัญของเวลา
และยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ สามรถ
ใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มา
วิเคราะห์เหตุการณ์
ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
 

๒. แสดงล าดับ
เหตุการณ์ส าคัญ
ของโรงเรียน
และชุมชนโดย
ระบุหลักฐาน
และแหล่งข้อมูล
ที่เก่ียวข้อง 

๑. วิธีการสืบค้นเหตุการณ์
ส าคัญของโรงเรียนและชุมชน
โดยใช้หลักฐานและ
แหล่งข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
๒. ใช้เส้นเวลา (Time Line) 
ล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
โรงเรียนและชุมชน 

สืบค้นข้อมูล หลักฐาน ล าดับ
เหตุการณ์เกี่ยวกับ
ศาลหลักเมืองขอนแก่นที่เกิด
ขึ้นกับชุมชนและโรงเรียน จาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
ศาลหลักเมืองขอนแก่น จาก
ปราชญ์ชาวบ้านซึ่งเป็นหลักฐาน
ชั้นต้น และชั้นรอง อาจท าใน
รูปรายงานการสืบค้น หรือ
โครงงาน 

มาตรฐาน ส ๔.๒ 
เข้าใจพัฒนาการของ
มนุษย์ชาติจากอดีต
จนถึงปัจจุบันในด้าน
ความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง  
ตระหนักถึงความส าคัญ
และสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

๑. ระบุปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการ
ตั้งถิ่นฐานและ
พัฒนาการของ
ชุมชน 

๑. ปัจจัยการตั้งถ่ินฐานของ
ชุมชนซึ่งข้ึนอยู่กับปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์และปัจจัยทาง
สังคม เช่น ความเจริญทาง
เทคโนโลยี การคมนาคม  
ความปลอดภัย 
๒. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พัฒนาการของชุมชนทั้งปัจจัย
ทางภูมิศาสตร์ทางสังคม 

ศึกษาเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลที่
ส่งผลให้มีการสร้าง
ศาลหลักเมืองขอนแก่น  ทั้ง
ด้านภูมิศาสตร์ ด้าน
เศรษฐศาสตร์   ด้านสังคมด้าน
การเมืองการปกครอง   



 
 
 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
มาตรฐาน  
ส ๔.๒ (ต่อ) 

๒. สรุปลักษณะที่ส าคัญ
ของขนบธรรมเนียม  
ประเพณีและวัฒนธรรม
ของชุมชน 

๑. ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรมชุมชนของตนที่
เกิดจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์
และปัจจัยทางสังคม 

ศึกษาเกี่ยวกับ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรม
ชุมชนของตนและชุมชุน
ใกล้เคียง ที่เกี่ยวข้องกับ
ศาลหลักเมือง น าเสนอ
ในรูปเล่ม หรือโครงงาน 

 ๓. เปรียบเทียบความ
เหมือนและความต่าง
ทางวัฒนธรรมของชุมชน
ตนเองกับชุมชนอ่ืน ๆ 

๒. ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และวัฒนธรรมของชุมชน
ใกล้เคียง ที่มีความเหมือนและ
ความต่างกับชุมชนของตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง ศาลหลักเมือง   เวลารวม  ๑๒  ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓ 
 

 วิธีการสืบค้นเหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
ใช้เส้นเวลา (Time Line) ล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน   สืบค้นข้อมูล หลักฐาน ล าดับ
เหตุการณ์เกี่ยวกับศาลหลักเมืองขอนแก่นที่เกิดขึ้นกับชุมชนและโรงเรียน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่
เกี่ยวกับศาลหลักเมืองขอนแก่น จากปราชญ์ชาวบ้านซึ่งเป็นหลักฐานชั้นต้น และชั้นรอง อาจท าในรูป
รายงานการสืบค้น หรือโครงงาน 
 ศึกษาเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลที่ส่งผลให้มีการสร้างศาลหลักเมืองขอนแก่น  ทั้งด้านภูมิศาสตร์ ด้าน
เศรษฐศาสตร์   ด้านสังคมด้านการเมืองการปกครอง   
 ศึกษาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมชุมชนของตนและชุมชุนใกล้เคียง ที่
เกี่ยวข้องกับศาลหลักเมือง น าเสนอในรูปเล่ม หรือโครงงาน 
 
ตัวช้ีวัด 
ส ๔.๑ ป.๓/๒ 
ส ๔.๒   ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป. ๓/๓ 
 
รวม  ๔  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  ศาลหลักเมืองขอนแก่น 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓  
 
ล าดับที่ สาระส าคัญ มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
คะแนน 
(๑00) 

๑ สืบค้นข้อมูล หลักฐาน ล าดับเหตุการณ์
เกี่ยวกับศาลหลักเมืองขอนแก่นที่เกิด
ขึ้นกับชุมชนและโรงเรียน จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับศาลหลักเมือง
ขอนแก่น จากปราชญ์ชาวบ้านซึ่งเป็น
หลักฐานชั้นต้น และชั้นรอง อาจท าใน
รูปรายงานการสืบค้น หรือโครงงาน 

ส ๔.๑ ป.๓/๒ ๔ ๔๐ 

๒ ศึกษาเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลที่ส่งผลให้มี
การสร้างศาลหลักเมืองขอนแก่น  ทั้ง
ด้านภูมิศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์   ด้าน
สังคมด้านการเมืองการปกครอง   

ส ๔.๒   ป.๓/๑  
 

๔ ๓๐ 

๓ ศึกษาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมชุมชนของตนและชุมชุน
ใกล้เคียง ที่เกี่ยวข้องกับศาลหลักเมือง 
น าเสนอในรูปเล่ม หรือโครงงาน 

ส ๔.๒  ป.๓/๒,ป. ๓/๓ ๔ ๓๐ 

รวม ๑๒ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรศาลหลักเมือง 
 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ 
มาตรฐาน  ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามรถใช้ 

วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส ๔.๒  เข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการ 

 เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง  ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ 
 วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

 

มาตรการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด / สาระการเรียนรู้แกนกลาง / สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
มาตรฐาน ส 
๔.๑  เข้าใจ
ความหมาย  
ความส าคัญ
ของเวลาและ
ยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ 
สามรถใช้
วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์
มาวิเคราะห์
เหตุการณ์ต่างๆ 
อย่างเป็นระบบ 

๑. นับ
ช่วงเวลาเป็น
ทศวรรษ  
ศตวรรษและ
สหัสวรรษ 
 

๑. ความหมายและช่วงเวลาของทศวรรษ  
ศตวรรษ และสหัสวรรษ 
๒. การใช้ทศวรรษ  ศตวรรษ และ
สหัสวรรษเพื่อท าความเข้าใจช่วงเวลาที่
ปรากฏในเอกสารต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ 

เรียนรู้เรื่องความหมาย
ช่วงเวลาในการใช้ทศวรรษ  
ศตวรรษ และสหัสวรรษ เพื่อ
ท าความเข้าใจถึงห่วงเวลาที่
เกิดการสร้างศาลหลักเมือง
ขอนแก่น  

๒. อธิบายยุค
สมัยใน
การศึกษา
ประวัติมอง
มนุษยชาติ
โดยสังเขป 

๑. เกณฑ์การแบ่งยุคสมัยในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ที่แบ่งเป็นยุคก่อน
ประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ 
๒. ยุคสมัยที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์
ไทย เช่น สมัยก่อนสุโขทัย  สมัยสุโขทัย  
สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัย
รัตนโกสินทร์ 

เรียนรู้เรื่องเกณฑ์การแบ่งยุค
สมัยประวัติศาสตร์ไทยว่า
เกี่ยวพันธ์กับการก่อสร้าง
ศาลหลักเมืองขอนแก่น เพื่อ
เทียบเคียงว่าเกิดการสร้าง
ศาลหลักเมืองขอนแก่นตรง
กับช่วงยุคใด พร้อมน าเสนอ 

๓. แยกแยะ
ประเภท
หลักฐานที่ใช้ใน
การศึกษาความ
เป็นมาของ
ท้องถิ่น 
 

๑. ประเภทของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่แบ่งเป็นหลักฐานขั้นต้น 
และหลักฐานชั้นรอง 
๒. ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาความ
เป็นมาของท้องถิ่นของตน 
๓. เกณฑ์การจ าแนกหลักฐานที่พบใน
ท้องถิ่นเป็นหลักฐานขั้นต้นและหลักฐาน
ขั้นรองอย่างง่าย ๆ 

ศึกษาถึงการน าหลักฐานที่
ได้มาเกี่ยวกับศาลหลักเมือง
ขอนแก่นมา แบ่งประเภทของ
หลักฐานเป็นหลักฐานชั้นต้น 
หลักฐานชั้นรอง 



 
มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

มาตรฐาน ส 
๔.๒ เข้าใจ
พัฒนาการของ
มนุษย์ชาติจาก
อดีตจนถึง
ปัจจุบันในด้าน
ความสัมพันธ์
และการ
เปลี่ยนแปลง
ของเหตุการณ์
อย่างต่อเนื่อง  
ตระหนักถึง
ความส าคัญ
และสามารถ
วิเคราะห์
ผลกระทบที่
เกิดข้ึน 

๑. อธิบายการตั้ง
หลักแหล่งและ
พัฒนาการของ
มนุษย์ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์
และยุคประวัติ
โดยสังเขป 
๒. ยกตัวอย่าง
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่
พบในท้องถิ่นที่
แสดงพัฒนาการ
ของมนุษย์ชาติใน
ดินแดนไทย 

๑. พัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ใน
ดินแดนไทยโดยสังเขป 
๒. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แสดง
การตั้งหลักแหล่งของมนุษย์ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ใน
ดินแดนไทยโดยเฉพาะที่สามารถก่อตั้ง
เป็นอาณาจักรโบราณได้โดยสังเขป 
๓. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบใน
ท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติ
ในดินแดนไทย โดยสังเขป 
 

ศึกษาหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ
การตั้งศาลหลักเมือง
ขอนแก่นในครั้งแรกที่ใด 
และวิวัฒนาการด้านต่าง 
ๆ ของท้องถิ่นที่ส่งผลให้
เกิดการย้ายถิ่นฐานที่ตั้ง
ศาลหลักเมืองขอนแก่น 
ในปัจจุบัน แล้วน าเสนอ
เป็นรูปเล่ม  หรือ
โครงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง ศาลหลักเมือง   เวลารวม  ๑๒  ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔ 
 

เรียนรู้เรื่องความหมายช่วงเวลาในการใช้ทศวรรษ  ศตวรรษ และสหัสวรรษ เพื่อท าความเข้าใจถึง
ห่วงเวลาที่เกิดการสร้างศาลหลักเมืองขอนแก่น  เรียนรู้เรื่องเกณฑ์การแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์ไทยว่า
เกี่ยวพันธ์กับการก่อสร้างศาลหลักเมืองขอนแก่น เพ่ือเทียบเคียงว่าเกิดการสร้างศาลหลักเมืองขอนแก่น
ตรงกับช่วงยุคใด พร้อมน าเสนอ     ศึกษาถึงการน าหลักฐานที่ได้มาเกี่ยวกับศาลหลักเมืองขอนแก่นมา 
แบ่งประเภทของหลักฐานเป็นหลักฐานชั้นต้น หลักฐานชั้นรอง  ศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ
การตั้งศาลหลักเมืองขอนแก่นในครั้งแรกที่ใด และวิวัฒนาการด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่นที่ส่งผลให้เกิดการ
ย้ายถิ่นฐานที่ตั้งศาลหลักเมืองขอนแก่น ในปัจจุบัน แล้วน าเสนอเป็นรูปเล่ม  หรือโครงงาน 
 
ตัวช้ีวัด 
ส ๔.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ ,ป.๔/๓ 
ส ๔.๒ ป.๔/๑ , ป.๔/๒  
 
รวม  ๕  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  ศาลหลักเมืองขอนแก่น 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔  
 
ล าดับที่ สาระส าคัญ มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
คะแนน 
(๑00) 

๑ เรียนรู้เรื่องความหมายช่วงเวลาในการใช้
ทศวรรษ  ศตวรรษ และสหัสวรรษ เพื่อ
ท าความเข้าใจถึงห่วงเวลาที่เกิดการ
สร้างศาลหลักเมืองขอนแก่น 

ส ๔.๑ ป.๔/๑ ๒ ๒๐ 

๒ เรียนรู้เรื่องเกณฑ์การแบ่งยุคสมัย
ประวัติศาสตร์ไทยว่าเกี่ยวพันธ์กับการ
ก่อสร้างศาลหลักเมืองขอนแก่น เพ่ือ
เทียบเคียงว่าเกิดการสร้างศาลหลักเมือง
ขอนแก่นตรงกับช่วงยุคใด พร้อม
น าเสนอ 

ส ๔.๑ ป.๔/๒ ๒ ๒๐ 

๓ ศึกษาถึงการน าหลักฐานที่ได้มาเก่ียวกับ
ศาลหลักเมืองขอนแก่นมา แบ่งประเภท
ของหลักฐานเป็นหลักฐานชั้นต้น 
หลักฐานชั้นรอง 

ส ๔.๑ ป.๔/๓ ๒ ๓๐ 

๔ ศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์
เกี่ยวกับการตั้งศาลหลักเมืองขอนแก่น
ในครั้งแรกที่ใด และวิวัฒนาการด้านต่าง 
ๆ ของท้องถิ่นที่ส่งผลให้เกิดการย้ายถิ่น
ฐานที่ตั้งศาลหลักเมืองขอนแก่น ใน
ปัจจุบัน แล้วน าเสนอเป็นรูปเล่ม  หรือ
โครงงาน 

ส ๔.๒ ป.๔/๑ , ป. ๔/๒ ๖ ๓๐ 

รวม ๑๒ ๑๐๐ 
 
 



                                                   หลักสูตรศาลหลักเมือง 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕  
สาระที่ ๔  ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐานที่    ส ๔.๑  เข้าใจความหมายความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้
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ระบบ 

ป. ๕.๑   อธิบาย
ความส าคัญของวิธีการ
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  -   สรุปข้อมูลที่ได้จาก
หลักฐานทั้งความจริง
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ศาสนาศาสนา  ศาสนา 
พราหมณ์  และ
วัฒนธรรมประเพณีไทย 
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ความส าคัญของศาลหลกัเมือง 
  ในการสร้างบา้นสร้างเรือน  ตอ้งมีการตอกเสาเข็มลงเสาหลกัของบา้นก่อนท่ีจะมีการ
สร้างบา้นให้แลว้เสร็จต่อไป  ส าหรับการสร้างเมืองก็เป็นเฉกเช่นเดียวกนัท่ีตอ้งมีการสร้างหลกัลงหลกั
ปักเสาให้เป็นสัญลกัษณ์ว่าจะมีการก่อร่างตั้งบา้นเมือง  ณ  แห่งหนต าบลน้ีซ่ึงถือไดว้่าการลง  “หลกั
เมือง”  นั้นเป็นส่ิงส าคญัมากในการสร้างเมืองต่าง ๆ เพื่อใหเ้ป็นส่ิงท่ีอยูคู่่กบัเมืองท่ีสร้างข้ึนมา  และเป็น
ดงัหลกัชยั  หลกัใจของประชาชนท่ีอยูอ่าศยัอยูใ่นเมืองนั้น ๆ 
  ดงัตามพงศาวดารไดมี้กล่าวไวถึ้งความเป็นมาของการสร้างเสาหลกัเมืองของชนชาติ
ไทยวา่ ปรากฏใหเ้ห็นการจดัสร้างมาตั้งแต่คร้ังกรุงสุโขทยั  กรุงศรีอยธุยา  กรุงธนบุรี มาจนถึงกรุง
รัตนโกสินทร์ 
  ส าหรับประเพณีการตั้งหลกัเมืองนั้น สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระยาด ารงราชา-    
นุภาพไดอ้ธิบายไวว้า่ “การสร้างหลกัเมือง” เป็นประเพณีพราหมณ์ท่ีมาแต่อินเดีย ประเทศไทยตั้งหลกั
เมืองข้ึนตามธรรมเนียมพราหมณ์ท่ีจะเกิดหลกัเมืองนั้น คงเป็นดว้ยประชาชนชุมชนนั้นต่างกนัอยู่เป็น
หมู่บา้น   ก็มีหมู่บา้นหลาย ๆ  หมู่บา้นรวมเป็นต าบล   ต าบลตั้งข้ึนเป็นอ าเภอ  อ าเภอเดิมเรียกว่าเมือง  
เมืองหลาย ๆ เมืองรวมเป็นเมืองใหญ่  เมืองใหญ่หลาย ๆ เมืองเป็นมหานครหรือเมืองพระมหานคร 
  การสร้างหลกัเมืองตามประเพณีโบราณท่ีนิยมสร้างหลกัเมืองไวเ้ป็นม่ิงขวญั เป็นนิมิต-
มงคล  ส าหรับให้รู้ว่าหลกับา้นหลกัเมืองมีอยู่ท่ีไหน บา้นเมืองนั้นย่อมร่มเยน็เป็นสุข หลกัเมืองตอ้งฝัง
ไวใ้นยา่นกลางเมืองหรือในท าเลท่ีเป็นชยัภูมิตามทิศทางของเมือง และในสมยัโบราณนั้นเมืองเอกหรือ
เมืองชั้นราชธานียอ่มมีการฝังหลกัเมืองไวเ้ป็นนิมิตมงคลส าหรับเมืองทุกเมือง 
 
ประวตัิศาลหลกัเมืองขอนแก่น 
  เดิมแทอ้ยูบ่า้นโนนเมือง  อ าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น  ซ่ึงอยูห่่างจากตวัอ าเภอชุม
แพ  เป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร บริเวณโดยรอบเป็นเนินดินสูงมีพื้นท่ีประมาณ 20 ไร่  ลอ้มรอบดว้ยคลอง
สองชั้น  มีสะพานขา้มและมีทางเขา้ออกทางเดียว  ชาวอ าเภอชุมแพเรียกพื้นท่ีตรงน้ีวา่  “กู”่  ก่อนจะไป
ถึงกู่จะมีรูปพระนอนสลกัลงบนหิน  ปัจจุบนับริเวณน้ีเป็นวดัป่า  
  เม่ือปี  พ.ศ. 2498  ประมาณเดือน 4  ไดมี้คนแก่มากราบเรียนท่านเจา้คุณพระราชสาร-   
ธรรมมุนี  (หลวงพ่อกณัหา)   เจา้คุณเจา้คณะจงัหวดัขอนแก่น  วดัศรีนวลเล่าว่ามีอยู่วนัหน่ึงเขาไดไ้ป
นอนพกัท่ีโรงนาฝันประหลาดว่าเห็นคนแก่นุ่งห่มชุดขาวบ่นว่า “อยากจะไปอยู่ในเมือง”  คืนท่ีสองฝัน
อีกวา่ “อยากจะไปอยูใ่นเมือง”  และพูดต่อวา่ “อยากจะไปอยู่เป็นม่ิงขวญัของเมือง”  พอคืนท่ีสามก็ได้
ฝันลกัษณะเดิมอีก  จากนั้นพอต่ืนข้ึนก็รู้สึกวา่ร้อนรนอยูไ่ม่ไดน้อนไม่ได ้ ไม่รู้จะไปปรึกษาใคร  ก็เลย
เดินทางเขา้ในเมืองมาเล่าความฝันให้ท่านเจา้คุณฟัง  และท่านเจา้คุณไดถ้ามว่า  “ลกัษณะตรงนั้นเป็น
อยา่งไร”  คนแก่ตอบวา่  “ลกัษณะตรงนั้นเป็นกู่เก่า  มีป่าขนาดใหญ่ตน้ไมข้ึ้นหนาทึบ  มีเสาหินและใบ
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เสมาเป็นจ านวนมาก”  ท่านเจา้คุณก็เลยออกปากวา่  “ถา้เป็นม่ิงเป็นขวญัของเมือง  ก็ตอ้งเป็นหลกัเมือง”  
ประกอบว่าจงัหวดัขอนแก่นยงัไม่มีหลกัเมือง ท่านเจา้คุณจึงเรียนให้ท่านผูว้่าราชการจงัหวดัขอนแก่น  
คือ   คุณหลวงธุระนยัพินิจ   และไดม้อบหมายให้ฝ่ายพระมหาสุคนธ์และพระอีกจ านวนหน่ึง  พร้อม
ปลดัจงัหวดัไปอญัเชิญเสาหลกัเมืองออกมาจากกู่แต่เกิดอาเพศฝนตกหนกั  มีฟ้าผา่ลงมา  โดนเสาหลกั
เมือง  (ปัจจุบนัเป็นเสาหลกัเมืองชุมแพ) ในสมยันั้นนายกเทศมนตรีเมืองขอนแก่น คือ  นายประวติั  จนั
ทนพิมพ ์ ไดน้ ารถของเทศบาลและยมืรถโรงสีขา้วของเถา้แก่เซ่ง  แซ่ล้ี  เพื่อขนเสาหลกัเมือง  โดยไดไ้ป
พบกบัก านนัต าบลชุมแพ  คือ ขนุบุญบาล  ชุมแพบ ารุง  (ตระกลูดีบุญมี  ณ  ชุมแพ)  ในขณะท่ีขนยา้ยเสา
หลกัเมืองรถเกิดติดหล่มไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้ ก็เลยปรึกษากนัวา่ “เฮาเป็นผูน้อ้ย  ผูใ้หญ่บ่ไดม้า
เพิ่นเลยบ่ไป”  และไดอ้ญัเชิญเสาหลกัเมืองลงไวท่ี้วดัพระนอน  แลว้กลบัมาเล่าเหตุการณ์ให้ท่านเจา้คุณ
ฟัง  ท่านเจา้คุณเลยไปอญัเชิญดว้ยตนเองไดน้ าหมอล า  หนงั  มาฉลองท่ีวดัพระนอนหน่ึงคืน แลว้ค่อย
อญัเชิญอออกมา  จ  านวน 4  หลกั  (เสาหลกัเมืองมีลกัษณะเป็นเสมาหินทราย  รูปทรง  8  เหล่ียม  มีรอย
สลักเป็นรูปกลีบบัวกลีบเดียวและกลีบบัวสองกลีบมีลายสลักตัวหนังสือขอม) โดยหลักท่ี 1 อยู่ท่ี
ศาลหลกัเมืองขอนแก่น  อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  กวา้ง  42  เซนติเมตร  สูง  134  เซนติเมตร  หลกั
ท่ี 2  อยูท่ี่ศาลหลกัเมืองชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น  หนา  22  เซนติเมตร  กวา้ง  35  เซนติเมตร  สูง  78  
เซนติเมตร  ส่วนสองหลกัท่ีเหลืออยู่หน้าโบสถ์วดัศรีนวล  อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  (หลกัท่ี 1  
หนา  40  เซนติเมตร  กวา้ง  60  เซนติเมตร  สูง  175  เซนติเมตร  และหลกัท่ี  2  หนา  25  เซนติเมตร  
กวา้ง  75  เซนติเมตร  สูง  170  เซนติเมตร) 
  พิธีตั้งเสาหลกัเมือง  นิมนตพ์ระมาสวดยกตั้งศาลแบบพิธีพุทธ  ณ  ท่ีสนามศาลาสุขใจ  
ท่านเจา้คุณไดต้ั้งช่ือว่า  “ศาลหลกัเมือง”  มีนามย่อว่า  “อินทร์ตา”  การก่อสร้างไดร่้วมกนัสร้างทั้งคน
ไทยและคนจีน  นอกจากน้ีไดอ้ญัเชิญอากงอาม่าอยูร่วมกนักบัหลกัเมือง  คนจีนเรียกวา่  “ศาลหลกัเมือง
กง”   คนไทยเรียกวา่  “ศาลหลกัเมือง” 
 
ข้ันตอนและพธีิกรรมศักดิ์สิทธ์ิในการปรับปรุงศาลหลกัเมืองขอนแก่น 

 
  ส าหรับการปรับปรุงศาลหลกัเมืองขอนแก่น  แบ่งออกเป็น  3  ระยะ  คือ 
  -  ระยะท่ี  1  การก่อสร้างอาคารสักการะธูปเทียนและระบบระบายน ้าถนนบริเวณ
ดา้นหลงั  ศาลหลกัเมืองพร้อมการจดัท าเสาหลกัเมืองจ าลอง 
  -  ระยะท่ี  2  การก่อสร้างอาคารศาลหลกัเมืองและการปรับปรุงภูมิทศัน์ 
  -  ระยะท่ี  3  การจดัระบบการจราจรบริเวณศาลหลกัเมือง 
  เม่ือวนัท่ี  17  กรกฎาคม  2548  เทศบาลนครขอนแก่นไดเ้รียนเชิญอาจารยฉ์ตัรชยั  ป่ิน
เงิน  หวัหนา้ฝ่ายโหรพราหมณ์  ส านกัพระราชวงั  เดินทางมาให้ค  าแนะน ากบัทางเทศบาลเก่ียวกบัการ
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ปรับปรุงศาลหลกัเมือง  เพื่อให้เกิดความถูกตอ้งตามหลกัดวงชะตาของเมือง  โดยอาจารยฉ์ัตรชยัได้
ค  านวณฤกษ์ศุภมงคลการพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองขอนแก่น  ซ่ึงมีฤกษ์เอก  คือ  วนัเสาร์ท่ี  23  
กรกฎาคม  2549  เวลา  09  นาฬิกา  19  นาที  เป็นปฐมฤกษ ์ ไปจนถึงเวลา  09  นาฬิกา  49  นาที  เป็น
ท่ีสุดแห่งฤกษ ์
  เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2548 เทศบาลนครขอนแก่นจดัพิธีบวงสรวงศาลหลกัเมือง
ขอนแก่นตามฤกษ์ศุภมงคลการพิธีบวงสรวงของโหรพราหมณ์ส านกัพระราชวงั  โดยในโอกาสน้ีนาย
เจตน์  ธนวฒัน์  ผูว้่าราชการจังหวดัขอนแก่น  นายพีระพล  พฒันพีระเดช  นายกเทศมนตรีนคร
ขอนแก่น  ร่วมกนัท าพิธีลอกแผน่ทองท่ีปิดเสาหลกัเมือง ซ่ึงจะไดเ้อาแผน่ทองเหล่านั้นมาประกอบเป็น
มวลสารวตัถุมงคลเหรียญหลกัเมืองและเจา้พอ่มเหศกัด์ิขอนแก่น เพื่อมอบให้กบัประชาชนผูร่้วมบริจาค 
ซ่ึงในวนัน้ีมีประชาชนชาวขอนแก่นทุกหมู่เหล่า ร่วมใจแต่งกายดว้ยชุดเส้ือเหลืองดอกคูนกวา่ 3,000 คน 
เขา้ร่วมพิธีกรรมอนัศกัด์ิสิทธ์ิ 
  ดังนั้ น  เพื่อให้ประชาชนชาวขอนแก่นได้บูชาส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ี เป็นตัวแทนของ
ศาลหลกัเมืองขอนแก่น  เทศบาลนครขอนแก่นร่วมกบัประชาชนชาวขอนแก่นทั้งหน่วยงานภาครัฐ  
เอกชน  ไดส้ร้างเสาหลกัเมืองขอนแก่นจ าลอง  (ท่ีท  ามาจากไมม้งคล คือ ไมแ้ก่นขาม  ไมแ้ก่นคูน)  และ
เหรียญรูปเหมือนหลกัเมืองขอนแก่น (เหรียญสีขาว เหรียญสีด า)  เพื่อเป็นการมอบให้ประชาชนผูมี้จิต
ศรัทธาท่ีร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการก่อสร้างและปรับปรุงศาลหลกัเมืองขอนแก่น 
  เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2549 เทศบาลนครขอนแก่นไดจ้ดัพิธีปลุกเสกเสาหลกัเมือง 
จ าลองท่ีท าจากไมม้งคล  คือ  ไมแ้ก่นขาม  ไมแ้ก่นคูน  และเหรียญรูปเหมือนหลกัเมืองขอนแก่น  ณ 
บริเวณ  มณฑลพิธีปลุกเสกวตัถุมงคลศาลหลกัเมืองขอนแก่น  ทั้งน้ีเพื่อให้พิธีกรรมในการสร้าง
วตัถุมคลเป็นไปดว้ยความถูกตอ้งสมบูรณ์  และเกิดความเป็นสิริมงคลสุขศิริพิพฒันมงคลดว้ยลาภผล
ยศถาบรรดาศกัด์ิ  ตลอดจนทรัพยสิ์นบริวารให้รุ่งเรืองวฒันาแก่ชาวขอนแก่นตลอดไป โดยในภาคเชา้มี
พิธีบวงสรวงเทพยดา และบวงสรวงฤกษ ์ และมีประชาชนชาวขอนแก่นร่วมแต่งกายนุ่งขาวห่มขาวกวา่  
2,000  คน  ร่วมในพิธี 
  ส าหรับในภาคเยน็  เป็นพิธีการเจริญพระพุทธมนตแ์ละสวดพระคาถาพุทธาภิเศก  ตาม
แบบอย่างแนวทางบูรพาจารยท่ี์ไดก้ าหนดไว ้ซ่ึงมีพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา โหร หรือ พราหมณ์  
บณัฑิต   เจา้ภาพ  และโดยเฉพาะอยา่งยิง่พลงัศรัทธาของประชาชนชาวขอนแก่นในการแต่งขาวห่มขาว 
ร่วมเป็นองคป์ระกอบในพิธีกรรม เพื่อท่ีจะท าให้พิธีกรรมมีความศกัด์ิสิทธ์ิสมบูรณ์ยิ่งข้ึน โดยมีรายนาม
พระเถรานุเถระท่ีอาราธนาเจริญพระพุทธมนตแ์ละพระพิธีธรรม  ดงัน้ี 

1) พระสงฆเ์ถรานุเถระเจริญพระพุทธมนต ์10 รูป 
1. พระเทพวงศาจารย ์(หลวงพ่อคูณ) วดัหนองแวงพระอารามหลวง 
2. พระเทพกิตติรังสี (หลวงพอ่ทองสา) วดัธาตุพระอารามหลวง 
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3. พระราชวรานุวตัร วดัศรีจนัทร์พระอารามหลวง 
4. พระพิศาลสารคุณ วดัศรีจนัทร์พระอารามหลวง 
5. พระครูอรรถสารเมธี วดัวุฒาราม 
6. พระครูสิริธรรมนิเทศ วดัศรีนวล 
7. พระครูอดุลสารสิทธ์ิ วดันนัทิการาม 
8. พระครูธรรมสารพินิจ วดับา้นโนนชยั 
9. พระครูอดุลสีลาภรณ์  วดัตราชูวนาราม 
10. พระครูธรรมธราจารย ์  วดัป่าชยัวนั 

2) พระคณาจารยน์ัง่ปรก  4  รูป 
1.   พระเทพวงศาจารย ์  วดัหนองแวงพระอารามหลวง 
2.   พระครูวิเวกวฒันาทร   วดัป่าวเิวกธรรม 
3.   พระอาจารยกิ์ตติศกัด์ิ   กิตติสาโร   วดัป่าบา้นหนองหลุบ      
4.   พระครูสังฆรักษท์องพลูปุญญกาโม  วดัป่าอภยัวนั   บา้นทุ่ม 

 3)   พระพิธีธรรม  4  รูป  สวดพระคาถาพระพุทธมนต์ 
  1.   พระครูธรรมสารสุมณฑ ์  วดัหนองแวงพระอารามหลวง 
  2.   พระมหาอดุลย ์ กิตติญาณเมธี  วดัหนองแวงพระอารามหลวง 
  3.   พระอภิชาติ   อภิชาโต   วดัหนองแวงพระอารามหลวง 
  4.   พระมหาสุนทร   สุนทรธมโม   วดัหนองแวงพระอารามหลวง 
  โดยพร้อมกนันั้นเทศบาลนครขอนแก่นไดท้  าการเปิดรับเงินบริจาคจากประชาชน
ทัว่ไป  ปรากฏวา่ไดมี้ผูมี้จิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเป็นจ านวน  99,172  บาท 
  ดงันั้น  เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนไดรั้บทราบ  เทศบาลนครขอนแก่นได้
จดัแถลงข่าวการปรับปรุงศาลหลกัเมืองอย่างเป็นทางการ เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2549 ณ พื้นท่ีบริเวณ
ดา้นหนา้ศาลหลกัเมือง  โดยทางเทศบาลไดท้  าพิธีมอบเสาหลกัเมืองจ าลอง   จากไมม้งคลนามท่ีผา่นพิธี
ปลุกเสกพิธีการเจริญพระพุทธมนตแ์ละสวดพระคาถาพุทธาภิเศกใหก้บัประชาชนท่ีร่วมบริจาคดว้ย 
  พร้อมกนันั้นเทศบาลนครขอนแก่น ไดท้  าการเปิดรับเงินบริจาคจากผูเ้ขา้ร่วมงานและ
ประชาชนทัว่ไป   ปรากฏวา่ไดมี้ผูมี้จิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเป็นจ านวน  1,451,500  บาท 
  ในช่วงเทศกาลตรุษจีน  (ระหว่างวนัท่ี  27 - 28  มกราคม  2549)  เทศบาลนคร
ขอนแก่นไดท้  าการเปิดรับเงินบริจาคจากประชาชนทัว่ไป ณ บริเวณศาลหลกัเมืองขอนแก่น  ปรากฏว่า
ไดมี้ผูมี้จิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเป็นจ านวน  279,807  บาท 
  เม่ือวนัท่ี  25 - 26  กุมภาพนัธ์  2549  เทศบาลนครขอนแก่นร่วมกบัชุมชนยอ่ยเขต
เทศบาลนครขอนแก่นร่วมกบัชุมชนย่อยเขตเทศบาลทั้ง 80 ชุมชน ไดจ้ดัทอดผา้ป่าสามคัคีสมทบทุน
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ปรับปรุงบูรณะศาลหลกัเมืองขอนแก่น  โดยในวนัท่ี  25  กุมภาพนัธ์  2549  เวลา  17.00 น.  ไดจ้ดัพิธี
ท าบุญตกับาตร  และการรับตน้ผา้ป่าสมทบจากคณะกรรมการสายต่าง ๆ โดยท าพิธีทอดผา้ป่าสามคัคี ณ 
บริเวณศาลหลกัเมืองขอนแก่น 
  ส าหรับการจดัท าเสาหลักเมืองจ าลองนั้น เสาจะต้องแกะสลักมาจากหินทรายท่ีมี
คุณลกัษณะตอ้งตามโบราณราชประเพณี  เน่ืองดว้ยเหตุผลวา่ เสาหลกัเมืองนั้นเป็นหลกัศิลาจารึกท่ีท ามา
จากหินทราย  ฉะนั้ นแล้วเสาหลักเมืองจ าลอง  ก็ควรท่ีจะท ามาจากหินทรายท่ีมีรูปแบบและ
ประติมากรรมท่ีคลา้ยคลึงกบัเสาหลกัเมือง (จริง)  มากท่ีสุดเช่นเดียวกนั  ทั้งน้ีเม่ือวนัท่ี  19  เมษายน  
2549  นายพีระพล   พฒันพีระเดช   นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  พร้อมดว้ยคณะผูบ้ริหาร  สมาชิก
สภาเทศบาล  หัวหนา้ส่วนการงานเทศบาล  และประชาชนชาวขอนแก่น   ร่วมท าพิธีบวงสรวงขอพร
ศาลเจา้จอมปากช่องภูเวียงขอหินทรายเป็นม่ิงมงคลท าเสาหลกัเมืองจ าลอง  ณ  บริเวณศาลเจา้จอมปาก
ช่องภูเวยีง  อ าเภอภูเวยีง  จงัหวดัขอนแก่น 
  เม่ือวนัเสาร์ท่ี 17 มิถุนายน 2549 เทศบาลไดพ้ิธีอญัเชิญเสาหลกัเมืองจ าลองหินทราย       
ม่ิงมงคลประจ าจงัหวดัขอนแก่น  เคล่ือนออกจากศาลเจา้จอมปากช่องภูเวียง  อ าเภอภูเวียง  จงัหวดั
ขอนแก่น  ไปยงัวดัเจติยภูมิ (พระธาตุขามแก่น)  ต าบลบา้นขาม  อ าเภอน ้าพอง  จงัหวดัขอนแก่น 
  เม่ือวนัอาทิตยท่ี์  18  มิถุนายน  2549  เทศบาลนครขอนแก่นไดจ้ดัพิธีบรรจุไมม้งคล 
แก่นขามแก่นคูนไวใ้นเสาหลกัเมืองจ าลอง  ณ  วดัเจติยภูมิ  (พระธาตุขามแก่น) 
  โดยได้กราบนิมนต์พระเทพกิตติรังสี   เจา้คณะจงัหวดัขอนแก่นเป็นผูป้ระกอบพิธี
บรรจุไมม้งคลแก่นขาม  ไมแ้ก่นคูน  ทอง  เงิน  นาก  และเหล็กไหล  พร้อมกนันั้นไดนิ้มนต์พระพุทธิ
สารมุนี  รองเจา้คณะจงัหวดัขอนแก่น  เป็นผูน้ัง่ปรกภาวนาเมตตาจิต  ท่ามกลางประชาชนชาวขอนแก่น
ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีกรรมอนัศกัด์ิสิทธ์ิคร้ังน้ีอยา่งลน้หลาม  
  จากนั้นเทศบาลนครขอนแก่นร่วมกบัประชาชนชาวขอนแก่น  ได้จดัพิธีทอดถวาย
ผา้ป่าสามคัคีมหากุศลส าหรับเป็นกองทุนบูรณะปฏิสังขรณ์ลงลกัปิดทององคพ์ระเจดียพ์ระธาตุขามแก่น 
ถวายเป็นพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบติัครบ 60 ปี  ซ่ึงมี
ยอดเงินในการทอดถวายผา้ป่าจากประชาชนชาวขอนแก่นและผูมี้จิตศรัทธา   เป็นจ านวนเงิน  380,493  
บาท 
  เม่ือวนัท่ี  6 - 7  กนัยายน  2549  เทศบาลนครขอนแก่นไดนิ้มนตพ์ระสงฆ ์ จ  านวน  4  
รูป  ประกอบดว้ยพระครูอรรถสารเมธี  เจา้คณะอ าเภอเมืองขอนแก่น และพระสงฆว์ดัวุฒาราม 1 รูป  
พร้อมดว้ย  พระครูธรรมสารพินิจ  เจา้คณะต าบลศิลา  และพระสงฆ์วดัโนนชยั  1  รูป  เพื่อท าพิธีพลี
กรรมเอาดินจากสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ 4 มุมเมืองในจงัหวดัขอนแก่นมาเป็นหน่ึงในส่ิงมงคลท่ีจะบรรจุไวใ้ต้
ฐานเสาหลกัเมือง จ าลอง  คือ 

1. ทิศบูรพา  (ทิศตะวนัออก) 
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ดินดอนปู่ ตา  บา้นบึงสวางค ์ อ าเภอเมืองขอนแก่น 
2. ทิศทกัษิณ  (ทิศใต)้ 

ดินศาลเจา้อีเริง   อ  าเภอพล 
3. ทิศปัจจิม  (ทิศตะวนัตก) 

ดินสถานโบราณโนนเมือง   อ าเภอชุมแพ 
4. ทิศอุดร  (ทิศเหนือ) 

ดินดงเมืองแอม   อ าเภอเขาสวนกวาง 
  เม่ือวนัเสาร์ท่ี  9  กนัยายน  2549  (แรม  2  ค ่า  เดือน  10)  ไดมี้พิธีอญัเชิญเสาหลกัเมือง
จ าลองหินทรายม่ิงมงคลประจ าจงัหวดัขอนแก่น  เคล่ือนออกจากวดัเจติยภูมิ (พระธาตุขามแก่น)  ต าบล
ขาม  อ าเภอน ้ าพอง  จงัหวดัขอนแก่น  เพื่อท าการประกอบพิธีประดิษฐานเสาหลกัเมืองจ าลองไวใ้น
อาคารสักการะศาลหลกัเมืองขอนแก่น  โดยจดัให้มีขบวนตอ้นรับจากหนา้วดัศรีจนัทร์ไปตามถนนศรี
จนัทร์ ผ่านหน้าธนาคารแห่งประเทศไทยถึงศาลหลกัเมืองขอนแก่น  ประกอบด้วย  ขบวนแห่สิงโต-
มงักร  ขบวนแห่คนเขา้เมือง  ขบวนฟ้อนร า  ขบวนแต่งชุดเทวดาถือเคร่ืองประจ ากาย  รถกระถางธูปรถ
อญัเชิญเสาหลกัเมืองจ าลอง  ขบวนกลองยาว  ขบวนมวยโบราณ  และขบวนประชาชนทัว่ไป  ซ่ึงตลอด
เส้นทางของขบวนแห่จะมีประชาชนจุดธูปและแลกเปล่ียนธูปท่ีกระถางธูปอญัเชิญเสาหลกัเมืองจ าลอง
เพื่อความเป็นสิริมงคล 
  ต่อจากนั้นเป็นพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองขอนแก่น  บวงสรวงเทพยดา  พิธีบรรจุ
ส่ิงของมงคลไวใ้นหลุมเสาหลกัเมืองจ าลอง  พิธีประดิษฐานและปลุกเสกเสาหลกัเมืองจ าลองบนแท่น
ประดิษฐานแปดเหล่ียมในอาคารศาลสักการะ ซ่ึงมีส่ิงของมงคลบรรจุไวใ้ตฐ้านเสาหลกัเมืองจ าลอง  คือ 
ดิน  4  มุมเมือง  ดินบริเวณศาลหลกัเมือง  หิน  ทราย  อิฐ  เงิน  ทอง  นาก  หวัแหวนโภคทรัพย ์ 9  อยา่ง  
สัตตะโลหะทั้ง  7  อยา่ง เงินสมยัเก่า  เงินสมยัใหม่  ขา้วตอก  ขา้วคุณเกา้  ใบไมม้งคล  9  ชนิด ดอกไม้
มงคล  9  ชนิด  และดอกไม ้ 12  สี  (สิบสองราศี) 
  โดยมีประชาชนชาวขอนแก่นทุกหมู่เหล่ากว่าหน่ึงหม่ืนคน  พร้อมใจกนัแต่งกายดว้ย
เส้ือเหลืองดอกคูนร่วมพิธี  และมีผูมี้จิตอนัเป็นบุญกุศลร่วมจดัโรงทานเพื่อใหบ้ริการประชาชนทัว่ไปอีก
ดว้ย 
  ส าหรับแนวทางในการคดัเลือกผูรั้บจา้งสร้างอาคารศาลหลกัเมือง เทศบาลไดแ้ต่งตั้ง
บุคคลภายนอกเป็นคณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกผูก่้อสร้างอาคารศาลหลกัเมืองโดยวิธีพิเศษ  จ  านวน 
4  ท่าน  คือ  ดร.ประภา   ภกัด์ิโพธ์ิ  (ผูรั้บใบอนุญาตโรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ), ดร.
วญิญู   คุวานนัท ์ (ประธานกรรมการบริษทัโคว้ยูฮ่ะมอเตอร์  จ  ากดั), นายยศ   อุเทนพิพฒัน์นนัท ์ (นายก
สมาคมศิษยเ์ก่าโรงเรียนฮัว่เค้ียววทิยาลยั) และนายสวสัด์ิ  อุดม (ประธานชุมชนเทพารักษ ์1)  พร้อมดว้ย
คณะกรรมการของเทศบาลอีก  จ านวน  3  ท่าน   คือ  นายสุวนิช    ศิลาอ่อน  (ปลดัเทศบาล)  นายวิทยา    
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ศรีชาติวาปี  (ผูอ้  านวยการส านกัการช่าง)  และเจา้หนา้ท่ีควบคุมงานการก่อสร้าง  ส านกัการช่าง  โดยมี
เกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือก  คือ การน าเสนอผลงาน  60  คะแนน  และการก าหนดแผนงาน  40  คะแนน  
รวม 100  คะแนน  (บริษทัท่ีน าเสนองานนั้นตอ้งได ้80  คะแนนข้ึนไป  จึงจะมีสิทธ์ิเปิดซองราคา)  
หลงัจากท่ีเทศบาลไดป้ระชาสัมพนัธ์ใหบ้ริษทัต่าง ๆ มาน าเสนอแบบไปนั้น  มีเพียง  2 รายเท่านั้นท่ีผา่น  
การพิจารณาในขั้นตน้ และผลการพิจารณาคดัเลือกของคณะกรรมการฯ ปรากฏว่าห้างหุ้นส่วนจ ากดั
ขอนแก่นชาญกิจวิศวกรรม เป็นผูผ้่านการพิจารณาคุณสมบัติและการเสนอราคาด้วยงบประมาณ 
34,999,999 บาท  โดยเม่ือวนัท่ี  15  สิงหาคม  2549  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาล  ไดมี้พิธีลงนามการ
ว่าจ้างสร้างอาคารศาลหลักเมืองขอนแก่น ระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น และห้างหุ้นส่วนจ ากัด
ขอนแก่นชาญกิจวิศวกรรม  ท่ามกลางแขกผูมี้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานมากมาย  ซ่ึงไดเ้ร่ิมด าเนินการ
ก่อสร้างตั้งแต่วนัท่ี  15  สิงหาคม  2549  และมีก าหนดแลว้เสร็จภายในระยะเวลา  450  วนั  (เดือน
พฤศจิกายน  2550) 
การปรับปรุงศาลหลกัเมืองของบริษัทผู้รับจ้าง 
 เดือนกนัยายน – ธันวาคม  2549 
  อยูร่ะหวา่งการระงบัการก่อสร้างเน่ืองจากแนวสายส่งไฟฟ้าพาดผา่นพื้นท่ีก่อสร้าง  ท า
ใหไ้ม่สามารถเขา้ท างานตอกเสาเขม็ได ้
 เดือนมกราคม  2550 
  การตอกเสาเขม็ 
 เดือนกุมภาพนัธ์  2550 
    การเทคอนกรีตเสาตอม่อ  รากฐาน  ลานรอบศาลและอาคารศาล 
 เดือนมีนาคม  2550 
  -  การเขา้แบบผกูเหล็ก  เทคอนกรีตโครงสร้างหลงัคาชั้น 2 
  - การข้ึนตน้แบบแม่พิมพห์ล่อเซรามิค  ส่วนอุปกรณ์ซุม้ประตู  เสา  ส่วนเจดีย ์ ป้ันลม  
หนา้บนั  และเชิงชาย 
 เดือนเมษายน  2550 
  -  การเขา้แบบผกูเหล็ก  เทคอนกรีตโครงสร้างหลงัคาชั้น  3, 4, 5 
  -  การทุบร้ือฟ้ืน  ค.ส.ล. เดิม  พร้อมปรับพื้นท่ีรอบบริเวณ 
 เดือนพฤษภาคม  2550 
  -  การเขา้แบบผกูเหล็ก  เทคอนกรีตโครงสร้างหลงัคาชั้น  6, 7, 8, 9 
  -  การผลิตช้ินงานเซรามิคแผน่หลงัคา 
  -  การติดตั้งฉตัร 
  -  การติดตั้งเซรามิคเสาอาคาร  ซุม้ประตูเบญจรงคภ์ายในศาล 
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  -  การติดตั้งพานบายศรี 
  -  การปลูกตน้ไมใ้หญ่ 
 เดือนมิถุนายน  2550 
  -  การก่ออิฐผนงัอาคารศาลหลกัเมือง 
  -  การขดุวางท่อระบายน ้า  พร้อมบ่อพกัน ้าภายในบริเวณศาลหลกัเมือง 
  -  การเขา้แบบผกูเหล็ก  เทคอนกรีตโครงสร้างหลงัคาชั้น  10, 11 
 เดือนกรกฎาคม  2550 
  -  ด าเนินการติดตั้งเซรามิคองคเ์จดีย ์  เชิงชาย  บวัค ่าบวัหงาย  ป้ันลม  หนา้บนั  โครง
เคร่า  ฝ้าเพดาน  ภายในศาล 
  -  การก่ออิฐฉาบปูนร้ัวรอบบริเวณ 
  -  การวางท่อร้อยสายไฟฟ้าภายในบริเวณศาลหลกัเมือง 
  -  การก่ออิฐผนงัและร้ัวรอบอาคาร 
 เดือนสิงหาคม  2550 
  -  การผลิตลวดลายฝ้าเพดาน 
  -  การผลิตช้ินส่วนเซรามิคองคเ์จดีย ์ เชิงชาย  บวัคว  ่าบวัหงาย  ป้ันลม  หนา้บนั 
  -  การหล่อช้ินส่วนลวดลายฉตัร 
 เดือนตุลาคม  2550 
  -  การติดตั้งหินทรายเสาหวัเมด็ 
 เดือนพฤศจิกายน  2550 
  -  การปูหินแกรนิตพื้นลานรอบศาล 
  -  การปูหินอ่อนภายในศาล 
  -  การติดตั้งประตูกระจก 
  -  การปูพื้นทางเดิน 
  -  การปลูกไมพุ้ม่ 
 
แบบสถาปัตยกรรมอาคารศาลหลกัเมืองหลงัใหม่ 

 
  ตวัอาคารจะตั้งอยู ่ ณ  บริเวณจุดเดิม  ลกัษณะเป็นตวัอาคารมีศิลปะและสถาปัตยกรรม
ไทยประยุกตท์รวดทรง  และส่วนประกอบงานศิลปะ  เป็นการอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมท่ีส าคญัของ
ทอ้งถ่ินอีสานขนาดและรูปทรงเป็นอาคารโถงจตุัรมุข  กวา้งขวางโอ่โถงข้ึนกว่าของเดิมมาก  โดยมี
ขนาดตวัอาคาร  13.00x13.00  เมตร  โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นท่ีภายในเป็นห้องโถงรวม  
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73.00  ตารางเมตร  ย่อมุมตวัอาคารโดยรอบมีระเบียงยื่นทั้งส่ีดา้น  ความสูงจากพื้นลานรอบอาคารถึง
ยอดฉตัรทองค ารวม  27.50  เมตร 
  ช้ันฐาน   เป็นฐานไฟท่ีลาดบวัคว  ่าบวัหงาย  ยอ่มุมรอบระเบียงและตวัอาคาร  พื้นผิว
ทั้งหมดกรุหินแกรนิตสีด า 
  บันได   เป็นบนัไดสามขั้น  มีราวบนัไดกรุหินอ่อน  จดัเป็นทางเขา้อาคารทั้งส่ีดา้น 
  พืน้อาคาร   สูงจากระดบัลานรอบโดยทัว่ไป  85  เซนติเมตร  พื้นภายในเป็นห้องโถง
กลางปูดว้ยหินอ่อนสีขาว   ภายนอกเป็นระเบียงปูดว้ยหินแกรนิตสีด า 
  เสาอาคาร  เป็นเสาส่ีเหล่ียมโดยมีเหล่ียมดา้นนอกโคง้เอียง  มีบวัฐานและบวัปลายเสา  
ผวิเสาโดยรอบกรุกระเบ้ืองเซรามิค 
  ผนังอาคาร   เป็นผนงัก่ออิฐฉาบปูน  มีช่องระบายลมเป็นรูปกลีบดอกไม ้  ผนงักรุหิน
อ่อนทั้งภายนอกและภายใน โดยเฉพาะผนงัภายในหอ้งโถงกลางมีบวัเชิงผนงัเป็นผิวเซรามิคสีเบญจรงค์
ลวดลายขิตพื้นเมืองลอ้มลายดอกจ าปา 
  ซุ้มประตู   ทางเขา้ทั้งส่ีดา้นครอบประตูดว้ยซุม้เรือนแกว้ 2 ชั้น  ตวัซุม้และเสากรอบ
ประตูเป็นเซรามิคข้ึนรูปโดยหนา้บนัมีลวดลายเซรามิคลายเครือเถาว ์
  บานประตู   เป็นประตูบานปิด-เปิดกระจกนิรภยัสีฟ้าสกดัลายไทย 
  ฝ้าเพดาน   ภายนอกส่วนรอบระเบียงเป็นฝ้าเพดานฉาบปูนทาสี  ฝ้าภายในเป็นส่วนใต้
ระเบียงมุข และหอ้งโถงกลางเป็นฝ้ากรุซีเมนตโ์ครงเคร่าเหล็ก,  ทาสีน ้ ามนัเฉพาะฝ้าเพดานห้องโถงเป็น
ฝ้าหยกัมุม     จดัแบ่งระดบัฝ้าเป็น  3   ระดบัชั้น     จดัประดบัตกแต่งเป็นลวดลายแบ่งช่องฝ้าเพดาน
ลายเส้นลวดนูนปูนป้ันปิดทองลายรักร้อยปิดทบัดว้ยประจ ายามและปีกลายทอง ทุกมุมเพดานมีปูนป้ัน
ปิดทองลายปีกคา้งคาวแผ่นฝ้าเพดานทัว่ไปประดับด้วยดาวเพดานเป็นรูปดาวล้อม จุดศูนยก์ลางฝ้า
เพดานแขวนโคมระยา้คริสตลั 
  พืน้ห้องโถงกลาง  เป็นพื้น ค.ส.ล.  ปูดว้ยแผ่นหินอ่อนเป็นท่ีตั้งของเสาหลกัเมือง  ซ่ึง
เป็นหินทรายสัณฐานส่ีเหล่ียมมีขนาด  40x40  เซนติเมตร  สูง  1.80  เมตร  ปลายเสาสกดัลายเสมา  ทั้งส่ี
ดา้น  ประดบัลายปูนป้ันเป็นลายกลีบบวัรอบฐาน  ขอบฐานรอบนอกเป็นหินอ่อนสกดัลวดลายบวัหงาย
รูปแปดเหล่ียมคัน่บริเวณพื้นหอ้งทัว่ไป 
  หลังคา   เป็นทรงจัว่จตุัรมุขหลงัคาซ้อน  3  ชั้น  แผน่พื้นหลงัคาและโครงจัว่เป็น ค.
ส.ล. มุงหลงัคาดว้ยกระเบ้ืองเซรามิค หลงัคาตอนล่างคลุมระเบียงและชายคาของตวัอาคารเป็นหลงัคาปี
กนกหยกัเขา้มุมประจบทุกเหล่ียม  ตวัอาคารและระเบียงเชิงชายและเชิงบวัหงายรับขอบหลงัคาทุกชั้น  
เป็นกระเบ้ืองเซรามิคข้ึนรูป-ลวดลายบวัหงาย  ปลายกระเบ้ืองชายคาโดยรอบทุกชั้นเป็นลวดลาย
กระเบ้ืองเซรามิคสีทองรูปกระจงัต่อเน่ืองกนั  โดยตลอดครอบสันหลงัคาทั้งหมดเป็นปูนฉาบทาสีส่วน
ปลายครอบสันหลงัคา  ชั้นระเบียงครอบดว้ยกระเบ้ืองเซรามิค  ข้ึนรูปเหรา (เหราเป็นสัตวใ์นวรรณคดี
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ป่าหิมพานต ์ มีลกัษณะคร่ึงนาคคร่ึงจระเข ้คือ  หวักบัล าตวันาค  แต่มีขา  4  ขาเหมือนมงักรหรือจระเข ้ 
ตวัยาวมีเกล็ดตลอดตวั)  ลวดลายขลิบทองทุกมุมชั้นระเบียงหลงัคา  ส่วนครอบสันหลงัคาชั้นจัว่มุขทั้ง
สามชั้นประดบัรูปป้ันเซรามิคเคลือบสีทองรูปบราลีทุกชั้นหลงัคาจัว่มุข 
  จ่ัวมุขประดับ  ชั้นหลงัคาคลุมระเบียงทั้ง  4  ดา้น  ประกอบ  ส่วนเป็นหนา้มุข  4  ทิศ  
ประดบัด้วยป้ันลม , ตวัล ายอง , หางหงส์ , ช่อฟ้าเป็นรูปนกการะเวก      (นกการะเวกเป็นสัตว์ใน
วรรณคดีป่าหิมพานต์  มีเสียงร้องท่ีไพเราะและก้องมากจนถึงสวรรค์)  ลวดลายทั้งหมดข้ึนรูปด้วย
เซรามิคขลิบทอง  หน้าบนัจัว่เป็นลวดลายกนกเครือประดับจัว่ทรงพรหมวิมาน ประดิษฐานรูปป้ัน
เซรามิคขลิบทองรูปเทวดาประจ าทิศนัง่บนบลัลงัก ์   พื้นหนา้จัว่ทั้งส้ินกรุดว้ยกระเบ้ืองเซรามิคสี 
  จ่ัวมุขช้ันกลางและช้ันบนสุด  เป็นจัว่มุขซ้อนลวดลายประดบัตวัล ายอง  ป้ันลมกลีบ
ดอกล าเจียกซอ้น  4  กลีบ, หางหงส์, ช่อฟ้ารูปนกการะเวกยกเวน้ชั้นมุขบนสุดประดบัป้ันลมท่ีส่วนยอด
เป็นรูปกลีบดอกดา้นหน้าตรงปลายแหลมทุกส่วนประกอบเป็นเซรามิคเผาข้ึนรูปทั้งส้ิน  พื้นหน้าบนั
ทั้งหมดกรุกระเบ้ืองเซรามิคสี 
  ช้ันเคร่ืองยอด   เป็นรูปเจดียศิ์ลปะพื้นเมืองอีสาน  สัณฐานเป็นเจดียจ์  าลองจากองคพ์ระ
ธาตุขามแก่น  ซ่ึงเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิประจ าเมืองขอนแก่นประกอบดว้ยองค์ปลียอดพระธาตุย่อมุมไมสิ้บ
สอง  ปลายสุดประดบัดว้ยฉตัรทองห้าชั้นและยอดฉตัรทองค าหนกั  9  กิโลกรัม  องคเ์จดียท์รงตีนหีบ 
(ระฆงัคว  ่า)  สองชั้นยอ่มุม  ชั้นแต่ละชั้นคัน่ดว้ยเส้นลวดลายบวัและลูกแกว้  ชั้นฐานตีนหีบ (องคเ์จดีย)์  
เป็นฐานบวัคว  ่า  3  ชั้น  หยกัมุมลดหลัน่กนั  ขนาดความกวา้งชั้นล่างสุด 6.00 x 6.00 เมตร  รองรับชั้น
ฐานเจดียด์ว้ยเสายอ่มุมไมสิ้บสองรวม 12 ตน้ ประดบับวัปลายเสาเป็นบวัคว  ่า-บวัหงาย องคเ์จดียแ์ละ
ฐานเสาทั้งหมดกรุดว้ยเซรามิคลว้น 
  พืน้ลานรอบศาล   เป็นขอบเขตรอบนอก  ก าหนดเขตดว้ยร้ัวหินทรายลา้ง, เสาหิน  ผงั
พื้นรวมกวา้ง 23.00x23.00 เมตร พื้นปูดว้ยแผน่หินแกรนิต มุมก าแพงร้ัวมีฐานหินประดบัรูปป้ัน  ศิลปะ
เซรามิคป้ันเป็นรูปทรงบวับายศรีประดบัทั้ง  4  มุม 
 
พธีิกรรมและการเข้าสักการะศาลหลกัเมืองหลังใหม่ 
 
  เน่ืองจากศาลหลกัเมืองหลงัใหม่  นัง่ทิศ  94  องศา  และเปิดประตู  4  ทิศ  เพื่อให้ผูท่ี้มา
กราบไหวไ้ดข้อพรตามทิศต่าง ๆ ดงัน้ี 
  -  ประตูดา้นทิศตะวนัตก  (ดา้นประตูเมือง)  หมายถึง โชคลาภ  ถ้าผูใ้ดตอ้งการ
ความส าเร็จและมีโชคลาภ  ให้ไหวป้ระตูทิศตะวนัตก  โดยหนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออก  เม่ือไหวเ้สร็จ
แลว้ใหอ้อกทางดา้นทิศตะวนัออกก็จะสมหวงัในดา้นโชคลาภและความส าเร็จ  เพราะประตูทิศตะวนัตก
เป็นประตูดาวโชคลาภ  8  8 
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  -  ประตูดา้นทิศใต ้ (ดา้นถนนดรุณส าราญ)  หมายถึง  ความส าเร็จดา้นหนา้ท่ีการงาน  
ถา้ผูใ้ดเป็นขา้ราชการ  ตอ้งการเล่ือนยศ  เล่ือนต าแหน่ง  ให้ไหวป้ระตูทิศใต ้ โดยหันหน้าไปทางทิศ
เหนือ  เม่ือไหวเ้สร็จแล้วให้ออกทางด้านทิศเหนือ  ก็จะได้เล่ือนยศ  เล่ือนต าแหน่งตามค าอธิษฐาน  
เพราะประตูทิศใตเ้ป็นประตูดาวขนุนาง  1  6 
  -  ประตูดา้นทิศตะวนัออก  (ดา้นถนนประชาส าราญ)  หมายถึง  ความส าเร็จดา้นการ
สอบแข่งขนั  ถ้าเป็นนักเรียนตอ้งการสอบชิงทุน  หรือสอบเขา้เรียนต่อ  ให้ไหวป้ระตูทิศตะวนัออก  
โดยหันหน้าไปทางทิศตะวนัตก  เม่ือไหวเ้สร็จแล้วให้ออกทางด้านทิศตะวนัตก  เพราะประตูทิศ
ตะวนัตกเป็นประตูดาวบณัฑิต  4  3 
  -  ประตูดา้นทิศเหนือ  (ดา้นถนนเทพารักษ์)  เป็นประตูท่ีอบัโชค  ซ่ึงซินแสไดแ้กไ้ข  
โดยการน าเอาเตาเผากระดาษเงินกระดาษทองมาปิดบริเวณทางเขา้  มีการออกแบบเป็นรูปเจดีย์  8 
เหล่ียม  ทรงจีน  ตวัเสาท ามาจากหินขดัตดัลาย  สูง  5.20  เมตร  กวา้ง  2.60  เมตร  มีน ้ าเตา้ขนาดใหญ่อยู่
บนปากเตา  เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลโชคลาภจากทางเขา้ประตูเมืองหลัง่ไหลเขา้สู่ปากเตาน้ี  มี
ดอกบวัใหญ่รองรับฐานน ้ าเตา้  นอกจากน้ียงัมีของวิเศษเทพเทวดาทั้งหลาย  8 อย่าง  ไดแ้ก่  พดั  ขลุ่ย  
น ้าเตา้  กระบ่ี  กรับ  ดอกบวั  กระเชา้ดอกไม ้ และกระบอกไมไ้ผ ่ ส่วนสีท่ีใชว้าดลวดลายก็ลว้น เป็นสีท่ี
เป็นมงคล  คือ  สีแดง  สีเหลือง  สีเขียว 
 
ค าบูชาศาลหลกัเมือง 
  (ตั้งนะโม  3  จบ)     นะโมเม  ชะยะมงัคะลงั   ภูมิเทวานงั  สักการะวณัธะนงั  (สาธุ) 
การสักการะศาลหลกัเมืองมี  4  จุด  คือ 
  จุดที ่ 1   เทวดาฟ้าดิน  หมายถึง  เป็นผูส้ร้าง  ผูค้วบคุม  ผูดู้แล  ปักธูป  3  ดอก 
  จุดที ่ 2   ศาลหลกัเมืองขอนแก่น 
   กระถางท่ี  1  หมายถึง  พระพุทธ  ปักธูป  3  ดอก 
   กระถางท่ี  2  หมายถึง  หลกัเมือง   ปักธูป  3  ดอก 
   กระถางท่ี  3  หมายถึง  อากง - อาม่า   ปักธูป  3  ดอก 
  จุดที ่ 3  ศาลพระภูมิ  หมายถึง  เจา้ท่ี  ปักธูป  3  ดอก 
  จุดที ่ 4  เทวดาฟ้าดิน  หมายถึง  นายทวาร  มี  2  กระถาง  ปักธูปกระถางละ  1  ดอก 
  ศาลหลกัเมืองขอนแก่น  มีคนมากราบไหวส้ักการะและบนบานศาลกล่าวทุกวนั  การ
แกบ้นสามารถแกบ้นไดทุ้กวนั  ถา้เป็นอาหารคาว  ตอ้งแกบ้นก่อนเท่ียง  ส่วนอาหารหวาน  ผลไม ้ 
พวงมาลยั  ดอกไม ้ ชา้ง  มา้  ขา้ทาสบริวาร  ฯลฯ  สามารถแกบ้นไดต้ลอดทั้งวนั 
เสาฟ้าดิน 
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  เปรียบเสมือนสถานท่ีรับราชโองการจากสวรรค์มายงัโลกมนุษยข์องเง็กเซียนฮ่องเต ้ 
(จกัรพรรดิสูงสุดของเทพเทวดาทั้งหลาย)  ดงันั้นเพื่อเป็นการคาราวะเทพเทวดาผูใ้ห้ก าเนิดฟ้าและดิน  
ถา้ไม่มี  2  ส่ิงน้ี  มนุษยก์็ไม่สามารถมีชีวิตอยูไ่ด ้ โดยเสาฟ้าดินในบริเวณศาลหลกัเมืองขอนแก่น  มี
ความสูง  19  เมตร  เป็นเสาท่ีมีลกัษณะสง่างาม  มีมงักรพนัเสา  3  ตวั  3  สี  ไดแ้ก่ 
  มงักรตวัท่ี  1  (ตวับนสุด)  สีทอง  หมายถึง  ฟ้าเล้ือยลงมาจากฟ้า  โดยหนัหนา้มงักร  
ไปยงับึงทุ่งสร้างเพื่อดูดน ้าอนัเปรียบเสมือนโชคลาภใหก้บัคนขอนแก่น 
  มงักรตวัท่ี 2  (ตรงกลาง) สีแดง  เปรียบเสมือนการกระท าของคน  ตอ้งท าแต่ความดี  
มงักรหนัหนา้ไปทางทิศตะวนัตก (บึงหนองโคตร) เพื่อดูดน ้าโชคลาภมาใหก้บัคนท่ีท างานดว้ยความ
ซ่ือสัตยใ์หมี้โชคลาภ 
  มงักรตวัท่ี  3  (ตวัล่างสุด)  สีเขียว  เป็นมงักรจากพื้นดิน ทะยานไปบนทอ้งฟ้า  ซ่ึง
หมายถึง  พื้นแผน่ดินเมืองขอนแก่น  โดยมงักรจะหนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้  ซ่ึงเป็นทิศของ
บึงแก่นนคร  เพื่อไปดูดเอาโชคลาภจากบึงแก่นนครมาใหก้บัคนขอนแก่น  ใหพ้ื้นดินมีแต่ความอุดม
สมบูรณ์ 
  ส าหรับการกราบไหวเ้สาฟ้าดินท่ีถูกตอ้ง  คือ  ตอ้งไหวด้ว้ยธูป  10  ดอก  คือ  ไหวฟ้้า  
5  ดอก  ไหวดิ้น  5  ดอก  (แต่เม่ือถึงเวลาเทศกาลแลว้  เน่ืองจากคนไหวมี้เป็นจ านวนมาก  จึงไดล้ดลง
เหลือธูป  2  ดอก  คือ   ฟ้า  1  ดอก  และดิน  1  ดอก  ซ่ึงบางแห่งก็ไหวร้วมกนัเลยเป็นธูป  3  ดอก  
แลว้แต่ประเพณี) 
  เม่ือผูใ้ดกราบไหวฟ้้าดิน  ก็เปรียบเสมือนหน่ึงไดไ้หวม้งักรทั้ง  3   เพื่อประทาน โชค
ลาภใหก้บัคนไหว ้
  เส า ฟ้ า ดินแห่ง น้ี ได้ รับการสนับส นุนงบประมาณจากชมรม ศิษย์ เ ก่ าคณะ
วศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น  จากการจดัแข่งขนักอล์ฟการกุศล  มูลค่า  300,000  บาท  และ
โรงแรมโฆษะไดร่้วมสมทบทุนอีก  300,000  บาท  รวมทั้งส้ิน  600,000  บาท  ซ่ึงหากรวมกบั แท่น
ส าหรับไหวท่ี้ท ามาจากหินแกรนิต  จะรวมมูลค่าการก่อสร้างทั้งส้ิน  1,000,000  บาท 
ตะเกยีงฟ้าดิน  
  ตามความเช่ือของโบราณเก่ียวกบัฟ้า  (เทียน)  หมายถึง  องคเ์ง็กเซียนฮ่องเต ้ หรือองค์
จกัรพรรดิสวรรค ์ หรืออีกนยัหน่ึง คือ  พ่อ  ส่วนดิน  หรือ (ต้ี)  หมายถึง  พระแม่สวรรคห์รือพระราชินี
สวรรค์ซ่ึงเปรียบเหมือนแม่ เพราะฉะนั้นจึงจะมีศาลาแท่นบูชาตะเกียงฟ้าดินไวบู้ชาคู่กันเสมอ ซ่ึง
เปรียบเสมือนวา่มีราชโองการฟ้าดินโปรดให้ หรือพระราชทานสถานท่ีแห่งนั้นเป็นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิคู่ฟ้าดิน
ไม่มีวนัสลาย และเทพเทวดาทั้งหลายจะตอ้งน าราชโองการสวรรค์มาประกาศหรือประทานพรให้แก่
สถานท่ีนั้น  หรือประเทศนั้น  หรือบุคคลนั้น  ส่วนตะเกียงฟ้าดินนั้น  มีความหมายว่า  ส่องสว่างให้
ชาวโลกมีความรุ่งโรจน์เจริญกา้วหนา้ ฉะนั้นตะเกียงฟ้าดินจะเป็นเหมือนไฟส่องสวา่งหรือเทียนจึงห้าม
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มิใหด้บัโดยเด็ดขาด  จึงเกิดประเพณีความเช่ือเติมน ้ามนัตะเกียงเพื่อเสริมดวงชะตาชีวิตให้รุ่งโรจน์  ส่วน
การจุดธูปบูชาขอพรนั้นส่วนมากจะจุดธูป  3  ดอก  ตามความเช่ือโบราณท่ีบูชาฟ้า  ผูใ้ห้ก าเนิด  1  ดอก  
บูชาดินผูใ้ห้อยูอ่าศยั  1  ดอก  บูชาคนหรือบรรพชนและพระศาสดาอาจารย ์  1  ดอก  รวมแลว้ คือ  3  
ดอก  ตามความหมายโบราณท่ีวา่  3  สามารถ คือ  ฟ้า  ดิน  คน  หรือ บูชา 3 
เตาเผากระดาษ 
  มีการออกแบบเป็นรูปเจดีย ์ 8  เหล่ียม  ทรงจีน  ตวัเสาท ามายากหินขดัตดัลาย  สูง  
5.20  เมตร  กวา้ง  2.60  เมตร  มีน ้ าเตา้ขนาดใหญ่อยูบ่นปากเตา  เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลโชคลาภ
จากทางเขา้ประตูเมืองหลัง่ไหลเขา้สู่ปากเตาน้ี  มีดอกบวัใหญ่รองรับฐานน ้าเตา้ 
  ช้ัน  1  นกกระยาง  หมายถึง  อายยุนื  ดอกบวั  กวาง  เสือ  หมีแพนดา้  กระต่าย  
หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม ้
  ช้ัน  2   อินทรีย ์ นก  ปู  ปลาทอง  หมายถึง  ฟ้า  ดิน  น ้า 
  ช้ัน  3   ทบัทิม  ทอ้  กระเชา้ดอกไม ้ องุ่น  ล าไย  หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์ของไม้
ผล 
  ช้ัน  4  พดัวเิศษ  น ้าเตา้  ขลุ่ยวเิศษ  กระบ่ี  7  ดาววเิศษ  ไมก้รับวเิศษ  กระบอกไมว้เิศษ  
กระเชา้ดอกไมว้ิเศษ  ดอกบวัสวรรคข์องเซียนโกว  เป็นของวเิศษของเทพ  8  เซียนมาคุม้ครองรักษา 
  ช้ัน  5   ตน้ซุงเซ่า   ซากุระ   ดอกเบ็ญจมาศ   ตน้ไผ ่ หมายถึง  ฤดูกาล 
  ช้ัน 6  คมัภีร์วเิศษหรือพระไตรปิฎก  แส้เซียนวิเศษ  หยกยูอ่ี่  เงินโบราณวิเศษ  ผา้แพร
วเิศษ  ซ่ึงทั้ง  5  อยา่ง  รวมความแลว้แปลวา่ปฏิบติัตามพระไตรปิฎก  แส้วิเศษ  ปัดเสนียดจญัไร  หยกยู่
อ่ี  หมายถึง  สมปรารถนา  เงินโบราณ  หมายถึง  ร ่ ารวย  ผา้แพร  หมายถึง  หม่อนไหม  อุดมสมบูรณ์  มี
นุ่งห่ม 
  ช้ัน  7   ดอกไมป้ระดบัเป็นการอวยพรใหโ้ชคชยั 
  ส่วนสีท่ีใชว้าดลวดลายก็ลว้นเป็นสีท่ีเป็นมงคล  คือ  สีแดง  สีเหลือง  สีเขียว  โดยกลุ่ม
ประกายพรึกขอนแก่นและกลุ่มเพื่อน  2002  ไดร่้วมบริจาคก่อสร้างมูลค่าการก่อสร้าง  200,000 บาท 
 
พระภูมิเจ้าที ่
  พระภูมิเจา้ท่ีตั้งอยูใ่นองศา 212 องศา เพื่อส่งเสริมใหทุ้กคนท่ีมีบา้นเรือนอยูใ่นจงัหวดั
ขอนแก่นประสบความส าเร็จในหนา้ท่ีการงานทุกประการ  โดยใหอ้ธิษฐานถึงพระชยัยะมงคลโดยใหจุ้ด
ธูป  3  หรือ  5  หรือ  7  หรือ  9  ดอก  (แลว้แต่ความเช่ือ)  พร้อมพวงมาลยัดอกดาวเรือง  1  พวง  เพื่อ
ความเจริญรุ่งเรืองแก่ชีวติของผูไ้หว ้
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คาถาบูชาพระภูมิเจ้าที ่  
  (ตั้งนะโม 3 จบ)  อิติสุคะโต  อะระหงัพุทโธ  นะโมพุทธายะ ปะฐะวคีงคา  พระภุมมะ
เทวา ขะมามิหงั  (วา่  3  จบ) 
  การกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิในสถานท่ีแห่งน้ี  มีเคล็ดลบั  คือ เม่ืออยากใหชี้วิต
เจริญรุ่งเรืองโชติช่วงชชัวาล  ก็ใหถ้วายน ้ามนัตะเกียง  ซ่ึงควรจะเตรียมมาเอง  จะไดเ้ป็นน ้ามนัตะเกียงท่ี
บริสุทธ์ิ  จะท าใหไ้ดรั้บพลงัเตม็ท่ี  ส่วนการท าบุญก็อธิษฐานแลว้หยอดตูต้ามอธัยาศยัตามวตัถุประสงค์
ท่ีตอ้งการ 
 
สภาพภูมิทศัน์โดยรอบศาลหลกัเมือง 
ประตูเมืองขอนแก่น 
  ประตูเมืองขอนแก่น  ตั้งอยู่  ณ  บริเวณถนนศรีจนัทร์  ประตูเมืองเดิมไดเ้ร่ิมก่อสร้าง
เม่ือ  พ.ศ. 2527 จากความร่วมมือของหลายหน่วยงานทั้งจงัหวดัขอนแก่น  กองบงัคบัการต ารวจภูธร
จงัหวดัขอนแก่น  มหาวทิยาลยัขอนแก่น  กรมทางหลวงขอนแก่น  เทศบาลเมืองขอนแก่น  (ในสมยันั้น)  
ไดจ้ดัท าโครงการก่อสร้างประตูเมืองข้ึน  เพื่อเป็นศรีสง่าแก่จงัหวดัขอนแก่นและใชเ้ป็นสถานท่ีท่ีท าพิธี
รับ-ส่งทหารหาญของจงัหวดัขอนแก่น 
  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบรรดาเหล่าพ่อค้า  ประชาชนจังหวัด
ขอนแก่น  ดว้ยวงเงินการก่อสร้าง  จ  านวน  980,000  บาท  แต่แลว้เสร็จไม่สมบูรณ์เพราะปลายปี  พ.ศ.  
2527   ไดเ้กิดเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจของเมืองขอนแก่นท าให้พ่อคา้ลม้ละลายไปหลายราย  ทั้งน้ี
รวมถึงผูป้ระมูลงานก่อสร้างประตูเมืองดว้ย  จึงท าให้ผูป้ระมูลทิ้งงานไปประกอบกบังบประมาณไม่
เพียงพอท่ีจะด าเนินงานต่อไปโดย พ.ศ. 2528  การก่อสร้างประตูเมืองจึงแลว้เสร็จแต่ก็  ไม่ไดส้มบูรณ์
ตามแบบท่ีตั้งไวเ้น่ืองจากงบประมาณทีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั 
  จากเหตุการณ์ดังกล่าว  ประกอบกับประตูเมืองเดิมมีขนาดเล็กไม่สอดคล้องกับ
สภาวการณ์จราจรของเมืองขอนแก่นท่ีมีรถคบัคัง่มากข้ึน  ดงันั้นเพื่อให้สอดคลอ้งกบัระบบการจราจร  
เทศบาลนครขอนแก่นจึงไดน้ าแนวคิดในการก่อสร้างประตูเมืองใหม่เขา้สู่เวทีสภาเมือง  เพื่อรับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชนชาวขอนแก่น  ว่าควรท่ีจะถึงเวลาในการปรับปรุงประตูเมือง
ขอนแก่นหรือไม่  โดยตั้งแต่กระบวนการน าเสนอแนวคิด  น าเสนอรูปแบบ  จนกระทัง่ถึงกระบวนการ
ตัดสินใจ  โดยรูปแบบประตูเมืองใหม่เป็นรูปแบบอาคารอีสานประยุกต์  ผสมผสานระหว่าง
สถาปัตยกรรมอีสานและปราสาทหินขอมโบราณ  คือ 

 ปราสาทหินเปือยนอ้ยท่ีมีช่ือเสียงและมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในอีสานตอนบน 
 ส่วนดา้นบนของประตูเมืองไดจ้  าลองพระธาตุขามแก่นซ่ึงเป็นพระธาตุ

คู่บา้นคู่เมืองมาประดิษฐานไวบ้นประตูเมือง 
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 จ าลองพระลบั  พระคู่บา้นคู่เมืองขอนแก่นมาประดิษฐานไว ้  เพื่อใหป้ระชาชนผู้
สัญจรไปมาไดก้ราบไหว ้

 ส าหรับประตูเมืองใหม่น้ีจะก่อสร้างห่างจากจุดเดิม คือ เล่ือนมาทางด้านถนน
มิตรภาพมากข้ึน  เพื่อขยายช่องจราจรเป็น  6  ช่องจราจร  มีความกวา้งเพิ่มข้ึน
เป็น  27  เมตร 

 ประตูเมืองใหม่ยงัใชห้ลกัฮวงจุย้ในการออกแบบการก่อสร้าง  เพราะจากต าราฮ
วงจุ้ยจะท าให้การท ามาหากินดีข้ึน  และสามารถดึงเงินจากต่างถ่ินเข้ามาใน
ขอนแก่นมากข้ึนดว้ย  ประตูเมืองหลงัใหม่จึงตอ้งมีขนาดใหญ่  เพื่อเสริมสง่างาม 

 เนน้รูปแบบสถาปัตยกรรมอีสานอนัเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินเพื่อเป็นการ
เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมของอีสานใหเ้ป็นท่ีรู้จกัแก่แขกผูม้าเยอืนยงัจงัหวดั
ขอนแก่น 

 โดยใชง้บประมาณการก่อสร้างกวา่  15  ลา้นบาท 
โดยมีพิธีเปิดประตูเมืองใหม่อยา่งเป็นทางการ  เม่ือวนัท่ี  5  ธนัวาคม  2549  มีการ
ท าบุญตกับาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล 

สวนสาธารณะประตูเมือง  (ธนารักษ์อนุสรณ์) 
  สวนสาธารณะประตูเมือง  ตั้งอยูบ่ริเวณถนนศรีจนัทร์ตดักบัถนนมิตรภาพ  มีพื้นท่ี  22  
ไร่  1  งาน  14.2  ตารางวา  แบ่งออกเป็น  2  เฟส  คือ  เฟสท่ี  1  มีพน้ท่ี  10  ไร่  1  งาน  14.2  ตารางวา  
เดิมเป็นท่ีดินของตระกูลทวีแสงสกุลไทย  ยกให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพื่อเป็นสถานท่ีทดลอง
และพฒันาพนัธ์ุขา้ว  ต่อมาเม่ือถนนมิตรภาพตดัผา่นถูกทิ้งร้าง  เทศบาลนครขอนแก่นไดป้ระสานขอใช้
ท่ีดินจากนายบุญรงค์   นิลวงศ์  ผูว้่าราชการจงัหวดัขอนแก่น  และกรมธนารักษ์  โดยเทศบาลนคร
ขอนแก่นร่วมกบัมหาวิทยาลยัขอนแก่นท าศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสม  ซ่ึงมีบริษทัออกแบบอนัดบัตน้ ๆ 
ของประเทศ คือ  สวนนงนุช  เป็นผูด้  าเนินการออกแบบพฒันาพื้นท่ีดงักล่าวให้เป็นสวนสาธารณะท่ี
สวยงาม  ร่มร่ืน  เป็นสถานท่ีออกก าลงักาย  สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ  สนามเด็กเล่น  รวมทั้งส่ิงอ านวย
ความสะดวกสบายต่าง ๆ เช่น  ห้องสมุด  ห้องน ้ า  ตูโ้ทรศพัท์  ฯลฯ  ซ่ึงมีระดับพื้นท่ีสูงต ่าเป็นมิติ
มุมมองท่ีแตกต่างจากสวนทัว่ไป  เพื่อให้ประชาชนมาใช้ประโยชน์ร่วมกนั  และยงัเป็นสวนท่ีเป็น
สัญลกัษณ์ของความร่วมมือระหวา่งองคก์ารภาครัฐดว้ยกนั 
  ส าหรับเฟสท่ี  2  เทศบาลนครขอนแก่น  ไดป้ระสานงานกบักรมธนารักษ ์ ขอใชท่ี้ดิน
บริเวณสนามของการรถไฟขอนแก่น  พื้นท่ี  12  ไร่  เพื่อน ามาปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะประตูเมือง
เพิ่มเติม 
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พระแม่ธรณี 
  พระแม่ธรณี  หมายถึง  เทพธิดาประจ าแผน่ดิน  เทพธิดาผูพ้ิทกัษรั์กษาแผน่ดิน  หรือ
เจา้แม่แห่งแผน่ดิน 
  ส าหรับพระแม่ธรณีจงัหวดัขอนแก่นตั้งอยู ่ ณ  บริเวณศาลหลกัเมือง  สร้างข้ึนเม่ือวนัท่ี  
5  กันยายน  2524  ในสมยัของนายช านาญ   พจนา  เป็นผูว้่าราชการจงัหวดัขอนแก่น  โดยให้กรม
ศิลปากรสร้าง 
คาถาบูชาพระแม่ธรณ ี
  (ตั้ง นะโม  3 จบ)  ตสัสา  เกสี  สะโต  ยะถาคงคา  โสตงั  ประวตัตนัติ  มาเสนา  
ปติฎฐาตุง  อะสักโกนโต  ปะลายงิสุ  ปาริมานุภา  เวนะมาระเสนา  ปะราชิตา  ทิโสทิสัง  ปะลายนัติ  วิ
ทงัเสนติ  อะเสสะโตฯ 
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 
  อนุสาวรียป์ระชาธิปไตย  ตั้งอยูบ่ริเวณถนนศรีจนัทร์  (ดา้นหนา้โรงรับจ าน าเก่า)  สร้าง
ข้ึนเม่ือปี พ.ศ.  2486  ในสมยัของนายโสภณั   สุภธีระ  เป็นนายกเทศมนตรีเมืองขอนแก่น  เพื่อเป็น
อนุสรณ์ท่ีระลึกในการปกครองท่ีถือเป็นมติประชาชนส่วนใหญ่  ถือเป็นเสียงขา้งมากเป็นส่วนใหญ่  
หรือเพื่อส่งเสริมการปกครองท่ีถือเอาประโยชน์สุขของปวงชนเป็นส่วนใหญ่  ไม่ใช่การปกครองท่ีเอา
ประชาชนหมู่มากเป็นส่วนใหญ่  โดยปราศจากความถูกตอ้งและความเป็นธรรมประชาธิปไตย คือ  การ
ปกครองเพื่อประโยชน์สุขของคนหมู่มาก  คือ  การปกครองท่ีใชเ้หตุผลเพื่อสร้างความสงบให้แก่สังคม
โดยส่วนรวม  โดยยดึหลกัสมานฉนัท ์ สร้างสรรคป์ระโยชน์สุขแก่ชนทุกหมู่เหล่าเท่าเทียมกนั 
การน าสายเคเบิล้ลงใต้ดิน 
  เทศบาลนครขอนแก่น ได้ด าเนินการวางระบบท่อร้อยสายไฟฟ้า และระบบสายส่ง
สัญญาณต่าง ๆ ไวใ้ตดิ้น  เพื่อใหน้ครขอนแก่นเป็นเมืองท่ีน่าอยูแ่ทจ้ริงไดใ้นอนาคต  โดยจะท าเป็นถนน
สีเขียวตน้แบบท่ีสมบูรณ์เส้นแรกของจงัหวดัขอนแก่น  ซ่ึงจะท าให้มีการส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟ้าให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม  และท าให้สภาพภูมิ
ทศัน์เกิดความเรียบร้อยสวยงามจากแยกประตูเมืองขอนแก่น (ถนนศรีจนัทร์ตดักบัถนนมิตรภาพ) ถึง
บริเวณโดยรอบศาลหลกัเมืองโดยมีเสาไฟท่ีมีประติมากรรม  “สีโห”  ซ่ึงเป็นตวัเอกในวรรณกรรมเร่ือง  
“สินไซ”  อนัเป็นเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของทอ้งถ่ิน สู่สายตาผูท่ี้มาเยือนจงัหวดัขอนแก่นประดบัอยู่
โดยรอบบริเวณ  รวมถึงเป็นการเฉลิมฉลอง  80  พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลย
เดช  และงานสมโภชศาลหลกัเมืองขอนแก่น  ตลอดเดือนธนัวาคม  2550  ภายใตค้วามร่วมมือและการมี
ส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีท าหน้าท่ีในการจดัการดา้นสาธารณูปโภค  และการส่ือสาร ๆ ไดแ้ก่  
เทศบาลนครขอนแก่น  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  บริษทั  กสท  โทรคมนาคม  จ  ากดั (มหาชน),  บริษทั  ที
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โอที  จ  ากดั (มหาชน), บริษทั  UIH  จ ากดั (มหาชน), บริษทั  TT&T  จ ากดั (มหาชน), ดีแทค, เอไอเอส, 
ทรูมูฟ  และเคเบิลทอ้งถ่ิน  เป็นตน้   
  ในการด าเนินการรวบรวมระบบสายไฟฟ้า  สายโทรศพัท ์  และระบบสายอ่ืน ๆ ไวใ้นท่อร้อย
สาย  โดยใชง้บประมาณกวา่  45  ลา้นบาท  (งบประมาณเทศบาล  21,791,150  บาท, งบประมาณการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  14,791,150  บาท  และงบประมาณของกลุ่มส่ือสาร  10  ลา้นบาท) 
ประติมากรรมเสาไฟสีโห 
  สีโห  หรือ  ทา้วสีโห  เป็นตวัเอกในวรรณกรรมพื้นบา้นของกลุ่มชนลุ่มแม่น ้ าโขงเร่ือง  
“สินไซ”  มีลักษณะล าตวัเป็นราชสีห์  ส่วนหัวเป็นคชสาร  (ช้าง)  มากด้วยบุญบารมี  มีอิทธิฤทธ์ิ  
สามารถแปลงกายไดห้ลายรูปแบบมีพละก าลงัมหาศาล  มีเสียงร้องท่ีดงัสามารถท าลายศตัรูและท่ีส าคญั  
คือ  มีความกตญัญูรู้คุณ  จึงเป็นส่ิงท่ีสามารถถ่ายทอดแบบอย่างท่ีดีให้เยาวชนไดใ้นปัจจุบนั  เพื่อเป็น
รากฐานทางวฒันธรรมท่ีมัน่คงแขง็แรงในอนาคต 
  เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  80  พรรษา  ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ในวนัท่ี  5  ธันวาคม  2550  และสืบเน่ืองมาจากการท่ีเทศบาลได้มี
โครงการในการน าวรรณกรรมสินไซ  มาเป็นหลกัสูตรทอ้งถ่ินในการพฒันาเชิงการเรียนรู้ของวิถีชุมชน  
ซ่ึงปรากฏเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนงั  (ฮูปแตม้)  ท่ีโบสถ์วดัไชยศรี  บา้นสาวะถี  ต าบลสาวะถี  จงัหวดั
ขอนแก่น  ดว้ยความโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินทั้งในแง่มุมต่าง ๆ  
  เทศบาลจึงได้ท าโครงการประดับตกแต่งเมืองกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  “โครงการ
ติดตั้งประติมากรรมเสาไฟสีโห”  รูปตราสัญลกัษณ์สีโหมีความหมายอนัเป็นสิริมงคลเปรียบส่วนหัว
ของสีโหท่ีเหมือนคชสาร  หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์  ความเจริญรุ่งเรืองมาสู่เมืองขอนแก่น  ส่วน
ล าตวัเหมือนราชสีห์ท่ีมีความสง่างามมัน่คง  ทั้งทางดา้นศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
ประติมากรรมสีโหจึงเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองท่ีมีความงดงามน่าอยูคู่่กบัการพฒันาไปสู่ความเจริญดว้ย
เทคโนโลยีสมยัใหม่  แต่ยงัตั้งอยูบ่นพื้นฐานของวฒันธรรมทอ้งถ่ินอีสานส าหรับแบบแม่พิมพสี์โห  มี
น ้าหนกั  50  กิโลกรัม  ตวัเป็นสีฟ้าคราม  ซ่ึงมีท่ีมาจากสีของฮูปแตม้ฝาผนงัของวดัไชยศรี  ตั้งอยูบ่นฐาน
สีทองเหลืองอร่ามท่ีมีฐานยึดมัน่คงแข็งแรง  ทั้งดา้นบนของตวัเสาและดา้นล่างของเสาดว้ยตวัยึดเหล็ก
ถึง  4  หุน  เสาพน่ดว้ยสีเขียวมรกต  ซ่ึงสีท่ีใชพ้น่เป็นสีท่ีใชใ้นการพ่นรถยนตย์ี่ห้อดงัของประเทศไทยท่ี
มีความทนทานทั้งแดดและฝน  หลอดไฟเป็นหลอดชนิดพิเศษออกแบบเป็นรูปหยดน ้ าซ่ึงมีรูอยูด่า้นล่าง  
เพื่อให้น ้ าหรือแมลงไหลออกไดใ้ห้ความสว่างไสวและประหยดัไฟกว่าหลอดไฟธรรมดา  ด าเนินการ
ตั้งแต่บริเวณโดยรอบศาลหลกัเมืองจนถึงหนา้ส านกังานเทศบาล  จ  านวน  13  ตน้  และจากบริเวณส่ีแยก
ถนนมิตรภาพตดักบัถนนศรีจนัทร์  (ทางเข้าประตูเมือง)  สู่ศาลหลักเมืองอีก  67  ตน้  รวมทั้งหมด
จ านวน  80  ต้น  ซ่ึงมีความหมายมาจากการเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษาของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัฯ  โดยรวมระยะทาง  700  เมตร 



 - 19 - 

  ประติมากรรมเสาสีโห จึงเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองท่ีมีความงดงามเหมาะสมกบัการเป็น
เมืองน่าอยู่คู่กบัการพฒันาไปสู่ความเจริญ ด้วยเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานของภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินอยา่งมัน่คงและย ัง่ยนื 
 

ข้อพพิาทศาลหลกัเมอืง 
1. ศาลหลกัเมืองขอนแก่นสร้างเม่ือใด   เป็นของใคร  เงินท่ีสร้างมาจากไหน  ใครดูแล 

ศาลหลกัเมืองขอนแก่นสร้างเม่ือปี พ.ศ. 2498  หลวงพอ่กณัหาเจา้อาวาสวดัศรีนวล  ไดข้อใหผู้ว้า่
ราชการจงัหวดั อญัเชิญหลกัเมืองจากบา้นกู่โนนเมือง  อ าเภอชุมแพ  มาประดิษฐาน  ณ ศาลหลกัเมือง  
เพื่อเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวจิตใจและเป็นสิริมงคลของคนขอนแก่น โดยซ้ือท่ีดินมาจากเอกชน ใชช่ื้อผูถื้อ
กรรมสิทธ์ิ  คือเทศบาลนครขอนแก่น เงินท่ีใชก่้อสร้างเป็นเงินบริจาค จากพี่นอ้งประชาชนชาวขอนแก่น 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498  เทศบาลนครขอนแก่นไดเ้ป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของศาลหลกัเมือง  

2. แลว้ใครจะมาฮุบเงินผลประโยชน์ของศาลหลกัเมืองของเราเม่ือปีพ.ศ. 2543 รองอธิบดี
กรมการปกครองไดแ้จง้ใหเ้ทศบาลส่งเงินรายไดไ้ปยงักรมการปกครองทั้งหมด 

3. ถา้ไม่ส่งจะเกิดอะไร ผูบ้ริหารเทศบาลจะมีความผิดฐานละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี  ตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 มีโทษจ าคุก 

4. ขณะน้ีสถานการณ์เป็นอยา่งไร อธิบดีกรมการปกครองคนไหนมาขอนแก่น ก็มาเร่งรัดให้
อ าเภอเมืองทวงถามเงินบริจาค เทศบาลนครขอนแก่นพยายามยื้อเร่ืองมาสิบกวา่ปี เม่ือปีพ.ศ. 2550 ไดมี้
ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการวา่ศาลหลกัเมืองขอนแก่นไม่ไดเ้ป็นศาลเจา้ตามกฎเสนาบดี  ไม่ตอ้งส่งเงิน
ใหก้รมการปกครอง 
แต่คณะกรรมการควบคุมตรวจตราสอดส่องกจิการศาลเจ้า ไดมี้มติยนืยนัเม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2551 วา่ 
ศาลหลกัเมืองขอนแก่น ต้องส่งเงินบริจาคให้กรมการปกครอง 

5. เทศบาลนครขอนแก่น ตอ้งส่งเงินใหก้รมการปกครองตามค าสั่ง เทศบาลนครขอนแก่นไดน้ า
เร่ืองน้ีเขา้สภาเมือง  ในการประชุมสภาเมืองเม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 2552 มีมติ วา่การดูแลรักษา
ศาลหลกัเมืองขอนแก่นเป็นเร่ืองของคนขอนแก่น กฎหมายลา้สมยั ควรใชสิ้ทธิตามรัฐธรรมนูญ  เสนอ
แกไ้ขกฏเสนาบดีวา่ดว้ยท่ีกุศลสถานชนิดศาลเจา้ พ.ศ. 2463  

6. หากตอ้งส่งเงินใหก้รมการปกครอง ตามค าสั่งปัจจุบนั ใครไดใ้ครเสียอะไรคนขอนแก่นเสีย
ผลประโยชน์อยา่งนอ้ยเงินฝากปรับปรุงศาลหลกัเมืองอยา่งนอ้ย  3 ลา้นกวา่บาทก็ตอ้งส่งเขา้กรมการ
ปกครองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินของศาลเจา้ พ.ศ. 2520 ตอ้งส่งเงินใหก้รมการ
ปกครองทุกเดือน  เก็บไวท่ี้จงัหวดัขอนแก่นไดไ้ม่เกิน 5,000 บาท จะซ่อมแซม ผูว้า่ราชการจงัหวดั
อนุมติัไดไ้ม่เกิน 1,000 บาท อธิบดีกรมการปกครองอนุมติัไดไ้ม่เกิน 5,000 บาท ปลดักระทรวง
มหาดไทยอนุมติัไดไ้ม่เกิน 1 หม่ืนบาท   ปัจจุบนัไม่มีใครไดเ้ห็นบญัชีการใชเ้งินของคณะกรรมการ
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ควบคุมตรวจตราสอดส่อง กิจการต่างๆ ของศาลเจา้ท่ีมีปลดักระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเลย วา่
จงัหวดัใดส่งเงินเท่าใด ใชจ่้ายอะไรบา้งเหลือเงินเท่าใด 

7. เทศบาลนครขอนแก่นบริหารจดัการการเงินอยา่งไร บริหารจดัการตามระเบียบการเงินของ
ทอ้งถ่ิน  เปิดเผย  โปร่งใส  ตรวจสอบได ้

8. ท่ีแลว้มามีเงินบริจาคมากนอ้ยเพียงใด 
ตั้งแต่ปี พ.ศ . 2545 -2550 เงินบริจาค 33 ลา้นบาท 
เงินท าบุญตลอดปี 2551 จ านวน 8 แสนกวา่บาท 
เงินท าบุญตลอดปี 2552 จ านวน 5 แสนกวา่บาท 

9. แลว้คนขอนแก่นจะสูญเสียอะไร 
เราจะสูญเสียอธิปไตยของเรา กลบัไปอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของส่วนกลาง ทั้งท่ีรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายการกระจายอ านาจ ไดถ่้ายโอนอ านาจการปกครอง มาสู่ทอ้งถ่ินแลว้ 

10. แลว้เราจะท าอยา่งไร 

2.1 ความเป็นมาของศาลหลักเมืองขอนแก่น  

                 ประวติัของศาลเจา้พอ่หลกัเมือง  เดิมแทอ้ยูบ่า้นโนนเมือง อ าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น  ซ่ึง
อยูห่่างจากตวัอ าเภอชุมแพ เป็นระยะทาง 7 กิโลเมตร  บริเวณโดยรอบ เป็นเนินดินสูงมีพื้นท่ีประมาณ 
20 ไร่ ลอ้มรอบดว้ยคลองสองชั้น มีสะพานขา้ม และมีทางเขา้ออกทางเดียว ชาวอ าเภอชุมแพ เรียกพื้นท่ี
ตรงน้ีวา่ “กู่” ก่อนจะไปถึงกู่ จะมีรูปพระนอนสลกับนหิน ปัจจุบนัน้ีเป็นวดัป่า 
     เร่ืองมีอยูว่า่เม่ือปี พ.ศ. 2498 ช่วงเดือน 4  ท่านเจา้คุณ  พระราชสารธรรมมุนี (หลวงพอ่กณัหา)  เจา้
คุณเจา้คณะจงัหวดัขอนแก่น วดัศรีนวล   ไดรั้บเร่ืองจากคนแก่คนหน่ึงซ่ึงเป็นผูป้ระกอบอาชีพท านาอยู่
ใกล้ๆ  กู่ นั้น  ไดเ้ล่าใหท้่านฟังวา่  “ วนัหน่ึงเขาไดไ้ปนอนพกัท่ี เถียงนา ฝันประหลาดวา่เห็นคนแก่นุ่ง
ขาวห่มขาวบ่นวา่อยากไป อยูใ่นเมือง   วนัท่ีสองก็ฝันเหมือนเคย  และพดูต่ออีกวา่ “อยากจะไปอยูเ่ป็น
ม่ิงเป็นขวญัของเมือง”    วนัท่ีสามก็ยงัฝันลกัษณะเดิมอีก  พอต่ืนข้ึนมาก็รู้สึกร้อนรนอยูไ่ม่ไดน้อนไม่
หลบั ไม่รู้จะไปปรึกษาใคร  เลยตดัสินใจเดินทางเขา้มาในเมืองเพื่อเล่าความฝันดงักล่าวใหท้่านเจา้คุณ
ฟัง  ท่านเจา้คุณไดถ้ามถึงลกัษณะของท่ีตรงนั้นเป็นอยา่งไร   เขาจึงบอกถึงลกัษณะตรงนั้นเป็นกู่เก่า  มร
ป่าขนาดใหญ่ ตน้ไมข้ึ้นหนาทึบมีเสาหิน และใบเสมาเป็นจ านวนมาก  ท่านเจา้คุณจึงไดแ้ปลความหมาย
วา่ “ถา้เป็นม่ิงเป็นขวญัของเมืองก็ตอ้งเป็นหลกัเมือง”  ประกอบกบัวา่ขณะนั้นขอนแก่นยงัไม่มีหลกัเมือง  
ท่านเจา้คุณจึงแจง้ใหท้่านผูว้า่ราชการจงัหวดัขอนแก่นในเวลานั้นคือหลวงพินิจและไดม้อบหมายใหฝ่้าย
พระมหาสุคนธ์ พระอีกจ านวนหน่ึง พร้อมปลดัจงัหวดัไปอญัเชิญหลกัเมืองออกมาจากกู่ จ  านวน 4 หลกั  
ตอนนั้นไดเ้กิดอาเพศมีฝนตกหนกั มีฟ้าผา่ลงมาโดนเสาหลกัเมืององคห์น่ึง (ปัจจุบนัเป็นเสาหลกัเมือง
ของอ าเภอชุมแพ)  รถท่ีไปบรรทุกก็เกิดติดหล่ม ไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะท่ีไปจึงไดค้รุ่นคิด 
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รวมกนัวา่พวกเราท่ีมาคงเป็นผูน้อ้ยท่านจึงไม่ยอมไป  ครานั้นจึงไดอ้ญัเชิญหลกัเมืองลงไวท่ี้วดัพระนอน
ก่อน   แลว้คณะไดก้ลบัมาเล่าเหตุการณ์ใหท้่านเจา้คุณฟัง   ท่านเจา้คุณจึงไดไ้ปอญัเชิญดว้ยตนเอง พร้อม
น าคณะหมอล า   ภาพยนตร์มาฉลองสมโภชน์ท่ีวดัพระนอนหน่ึงคืน  ก่อนอญัเชิญออกมาทั้ง 4 หลกั  

หลกัท่ี 1  อยูท่ี่ศาลเจา้พอ่หลกัเมืองขอนแก่น 
หลกัท่ี  2 อยูท่ี่ศาลหลกัเมืองอ าเภอชุมแพ 
หลกัท่ี 3-4  อยูท่ี่หนา้โบสถว์ดัศรีนวล  จงัหวดัขอนแก่น   

ลกัษณะหลกัเมืองเดิม   เป็นเสาหินทราย  รูปทรง 8 เหล่ียม  สูงประมาณ 3 เมตร  มีลายสลกั
ตวัอกัษรขอมโบราณพิธีตั้งเสาหลกัเมือง   นิมนตพ์ระมาสวด  ยกตั้งตามแบบวธีิพุทะ  ณ ท่ีสนามศาลา
สุขใจ   ท่านเจา้คุณไดต้ั้งช่ือวา่  “ศาลเทพารักษ ์หลกัเมือง”  มีนามยอ่วา่ “อินทร์ตา”   การก่อสร้างได้
ร่วมกนัสร้าง ทั้งคนไทย  จีน   ซ่ึงมีการเชิญอากง  อาม่า  (เปรียบเสมือนศาลปู่ -ยา่ ของคนจีน)อยูร่วมกนั
ในศาลหลกัเมือง คนจีนเรียก  ศาลหลกัเมืองกง  คนไทยเรียกวา่  “ศาลเจา้พอ่หลกัเมือง”   ค  าบอกเล่าน้ีได้
จากคุณพอ่จารยน์นท ์ขณะนั้นเป็นมรรคนายก วดัศรีนวล  หลงัจากไดก่้อสร้างศาลเจา้พ่อหลกัเมือง เสร็จ
เรียบร้อย ท่านเจา้คุณไดแ้ต่งตั้งให ้คุณพอ่จารยน์นท ์เป็นผูดู้แลรักษา ศาลเจา้พอ่หลกัเมือง  สืบทอดมา
จนถึงลูกหลานในปัจจุบนั คือ นายสมพงษ ์ พลูพุทธา 
 

2.2 พธีิบูชา/บวงสรวง(สมโภชน์)ศาลหลกัเมืองขอนแก่น 

การไหว้ทัว่ไป  ประกอบดว้ยธูป  17 ดอกดงัน้ี 
1.ไหวเ้ทวดาฟ้าดิน 3 ดอก 
2. ไหวศ้าลหลกัเมืองและอาม่า  อากง อยา่งละ 3 ดอก เป็น 9  ดอก 
3. ไหวศ้าลพระพรหม  3 ดอก 
4. ไหวป้ระตูทางเขา้(ธรณี/ประตูมงักร) ขา้งละ 1 ดอก รวมสองขา้ง เป็น 2 ดอก 

การบวงสรวง   ประกอบดว้ย ธูปคนละ 7 ดอก เทียนขาวคนละคู่เม่ือวนัศุกร์ท่ี 10  กนัยายน  2553 
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2.4 ผะหยาและคะล า 
ผญา 

คนอสีานมีค าคม สุภาษิตส าหรับสั่งสอนลูกหลานใหป้ระพฤติตนอยูใ่นฮีตคอง ไม่ออกนอกลู่นอกทาง 
ค าคมเหล่าน้ีรู้จกักนัทัว่ไป ในช่ือ "ผญา" หมาย ถึง ปัญญา ปรัชญา ความฉลาด ปัญญา ปรัชญา หรือผญา 
เป็นกลุ่มภาษาเดียวกนั มีความหมายคลา้ยคลึงกนั ใกล ้เคียงกนัหรือบางคร้ังใชแ้ทนกนัได ้ซ่ึงหมายถึง 
ปัญญา ความรู้ ไหวพริบ สติปัญญา ความเฉลียว ฉลาดปราชญเ์ปร่ือง หรือบางท่านบอกวา่ ผญา มาจาก
ปัญญา โดยเอา ป เป็น ผ เหมือนกบั เปรต เป็น เผด โปรด เป็น โผด เป็นตน้ 
            ผญา เป็นลกัษณะแห่งความคิดท่ีแสดงออกมาทางค าพดู ซ่ึงอาจ จะมีสัมผสัหรือไม่ก็ไดผ้ญา คือ 
ค าคม สุภาษิต หรือค าพดูท่ีเป็นปริศนา คือฟังแลว้ตอ้งน ามาคิด มาวเิคราะห์เพื่อคน้หาค าตอบท่ีเป็นจริง
และชดัเจนวา่หมายถึงอะไรผญา เป็นค าพดูท่ีคลอ้งจองกนั ซ่ึงไม่จ  าเป็นจะตอ้งมีสัมผสัเสมอไป แต่เวลา
พดูจะ ไพเราะสละสลวย และในการพดูนั้นจะข้ึนอยูก่บัจงัหวะหนกัเบาดว้ย 
            ผญา เป็นการพดูท่ีตอ้งใชไ้หวพริบ สติปัญญา มีเชาวน์ มีอารมณ์คมคาย พดูสั้นแต่กินใจความ
มากการพดูผญาเป็นการพดูท่ีกินใจ การพดูคุยดว้ยคารมคมคาย ซ่ึงเรียกวา่ ผญา นั้น ท าใหผู้ฟั้งไดท้ั้ง
ความรู้และความคิดสติปัญญา ความสนุกเพลิดเพลิน ยิง่ไปกวา่นั้น ยงัท าใหเ้กิด ความรักดว้ย จึงท าให้
หนุ่มสาวสมยัก่อน นิยมพดูผญากนัมาก และการโตต้อบเชิงปัญญาท่ีท า ใหแ้ต่ละฝ่ายเฟ้นหาค าตอบ เพื่อ
เอาชนะกนันั้นจึงก่อใหเ้กิดความซาบซ้ึง ล ้าลึกสามารถผกูมดั จิตใจของหนุ่มสาวไม่นอ้ย ดงันั้น ผญา จึง
เป็นเมืองมนตข์ลงัท่ีตรึงจิตใจหนุ่มสาวใหแ้นบแน่นลึกซ้ึงลงไป 
            ภาษิต โบราณอีสานแต่ละภาษิตมีความหมายลึกบา้ง ต้ืนบา้ง หยาบก็มี ละเอียด ก็มี ถา้ท่านไดพ้บ
ภาษิตท่ีหยาบ ๆ โปรดไดเ้ขา้ใจวา่ คนโบราณชอบสอนแบบตาเห็น ภาษิตประจ า ชาติใด ก็เป็นค าไพเราะ
เหมาะสมแก่คนชาตินั้น คนในชาตินั้นนิยมชมชอบวา่เป็นของดี ส่วนคน ในชาติอ่ืน อาจเห็นวา่เป็นค า
ไม่ไพเราะเหมาะสมก็ได ้ความจริง "ภาษิต"คือรูปภาพของวฒันธรรมแห่งชาตินัน่เองการจ่ายผญาหรือ
การแกผ้ญา 
            การ จ่ายผญา แกผ้ญา เวา้ผญา หรือพดูผญา คือการตอบค าถาม ซ่ึงมีผูถ้ามมาแลว้ ก็ตอบไป เป็น
การพดูธรรมดา ไม่มีการเอ้ือนเสียง ไม่มีท านอง แต่เป็นจงัหวะ มีวรรคตอนเท่านั้น ผูถ้ามส่วนใหญ่จะ
เป็นหมอล าฝ่ายชาย คือล าเป็นค าถาม ฝ่ายหญิงจะเป็นฝ่ายตอบ หรือจ่ายผญา ดว้ยเหตุน้ีจึงมกัจะเรียกวา่ 
ล าผญา หรือล าผญาญ่อย เช่น 
(ชาย) ..... อา้ยน้ีอยากถามข่าวน ้า ถามข่าวถึงปลา อยากถามข่าวนา ถามข่าวถึงเขา้ (ขา้ว) อา้ยอยากถาม
ข่าวนอ้ง วา่มีผวัแลว้หรือบ่ หรือวา่มีแต่ชู ้ผวัสิซอ้นหากบ่มี 
(หญิง) ..... นอ้ง น้ีปอดออ้ยซอ้ยเสมอดงัตองตดั พดัแต่เป็นหญิงมา บ่มีชายสิมาเก้ียว พดัแต่สอนลอนข้ึน 
บ่มีเครือสิเก้ียวพุม่ พดัแต่เป็นพุม่ไมเ้ครือสิเก้ียวกะบ่มี 



 - 23 - 

การล าและจ่ายผญา ในสมยัโบราณนั้นจะนัง่กบัพื้น คือ หมอล า หมอผญาและหมอแคน จะนัง่
เป็นวง ส่วนผูฟั้งอ่ืน ๆ ก็นัง่เป็นวงลอ้มรอบ หมอล าบางคร้ังจะมีการฟ้อนดว้ย ส่วนผูจ่้ายผญา จะไม่มี
การฟ้อน ในบางคร้ังจะท างานไปดว้ยแกผ้ญาไปดว้ย เช่น เวลาลงข่วง หมอล าชายจะล า เก้ียว ฝ่ายหญิง
จะเขน็ฝ้ายไปแกผ้ญาไป นอกจากหมอล า หมอแคนแลว้ บางคร้ังจะมีหมอสอยท า การสอยสอดแทรก
เป็นจงัหวะไป ท าใหผู้ฟั้งไดรั้บความสนุกสนาน การจ่ายผญาในคร้ังแรก ๆ นั้น เป็นการพดูธรรมดา ไม่
มีการเอ้ือนเสียงยาว และนัง่พดูจ่ายตามธรรมดา ต่อมาไดมี้การดดัแปลง ใหมี้การเอ้ือนเสียงยาว มีจงัหวะ
และสัมผสันอกสัมผสัในดว้ย ท าใหเ้กิดความไพเราะ และมีการเป่า แคนประกอบจนกลายมาเป็น "หมอ
ล าผญา" ซ่ึงพึ่งมีข้ึนประมาณ 30-40 ปีมาน้ี 
  เม่ือกาลเวลาเปล่ียนไปการพฒันาของการจ่ายผญาจึงมีมากข้ึน จากการนัง่จ่ายผญา ซ่ึงมองกนัวา่
ไม่ค่อยถนดัและไม่ถึงอกถึงใจผูฟั้ง (ดว้ยขาดการแสดงออกดา้นท่าทางประกอบ) จึง มีการเปล่ียนมาเป็น
ยนืล า ท าใหมี้การฟ้อนประกอบไปดว้ย จากดนตรีประกอบท่ีมีเพียง แคน ก็ไดน้ าเอากลอง ฉ่ิง ฉาบ และ
ดนตรีอ่ืน ๆ เขา้มาประกอบ จากผูแ้สดงเพียง 2 คนก็ค่อย ๆ เพิ่มเป็น 3, 4 และ 5 คน จนมารวมกนัเป็น
คณะ เรียกวา่ คณะหมอล าผญา บางคณะไดมี้หางเคร่ืองเขา้มา ประกอบดว้ย 
ผญา คือ อะไร 
            ผะหยา๑ (น.) ปัญญา, ความรู้, ความฉลาด ดัง่วา่ “ยามหลานเขา้มาเถิงถามข่าววนันั้น ลอนบ่อมีผู ้
ฮู ้ผะหยาแจง้ไต่ตองนั้นลือ” (สิน.) 
  ผญา๒ (น.) ปัญญา, ความรู้, ความฉลาด, ค าภาษิตท่ีมีความหมายลึกซ้ึง เรียก ผญา อยา่งวา่ “เงิน 
เติมพา บ่ท่อผญาเตม็ปูน (ภาษิต.) ยามหลานเขา้มาเถิงถามข่ายวนันั้นลอนบ่มีผูเ้พี้ยงผญา แจง้ไตร่ตรอง 
เป็นรือ” (สังข.์) แต่นั้นศรีเฉลียวเน้ือหอหงษต์า้นตอบ บ่กวา่ผูผ้ญาเลม้ช่างตรอง (ฮุ่ง) 
  ผญา๓ (น.) ภาษิตค าคมอีสาน 
  ผญา๔ (น.) เป็นค าพดูของนกัปราชญถ่ิ์นอีสานโบราณและเป็นภาษาท่ีมีอายมุากพอสมควรแลว้ 
ผญาเป็นค าถ่ายทอดมาจากค าวา่ “ปัญญา” และ “ปรัชญา” ซ่ึง อพยพมาตามหลกัธรรมค าสั่งสอนของ
พระพุทธศาสนา นกัปราชญโ์บราณอีสานท่านเปล่ียนจากค าเดิมคือ ปัญญามาเป็นผญาเพื่อความสะดวก
หรือเพื่อความเหมาะสมกบัภาษาถ่ิน ก็อาจเป็นได ้ปัญญา แปลวา่ ความรอบรู้ ดงันั้นค าวา่ ผญา ก็คงมี
ความหมายเช่นเดียวกนัหรือใกลเ้คียง 
            คน มีผญาดีเขาก็ชมวา่เป็นคนมีปัญญาดีบา้งคนประเภทน้ีประชาชนเขาใหค้วามเคารพ นบัถือ
มากและเขาก็ยกใหเ้ป็นบณัฑิตนกัปราชญ ์ดว้ย ภาษาผญาน้ีนกัปราชญเ์ก่าก่อน ท่านไม่ค่อยบนัทึกไว ้ถึง
จะมีบา้งก็เห็นมีปะปนกบัล าหนงัสือนิทานซ่ึงถ่ินนั้นนิยมเรียกกนัวา่ หนงัสือผกู เช่น โสวดั กาด า จ  าปา 
ส่ีตน้ ฯลฯ เป็นตน้ นอกนั้นค าผญาก็เห็นมีปะปนอยูก่บัหนงัสือกอ้มชนิดต่างๆ ซ่ึงเป็นผญาค าสอน
ต าราผญาจริงๆ ไม่เห็นมีจึงเป็นเหตุใหผู้อ้ยากรู้คน้หาต าราไม่ได ้เพราะไม่มีท่ี จะคน้ ผมผูเ้ขียน (หมายถึง 
พอ่พิมพ ์รัตนคุณสาส์น) ลกัษณะ ค าผญาเองก็ไม่รู้จกัคน้ แต่ก็พอรู้เร่ืองผญาไดรู้้ไดโ้ดยจากการฟังคน
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เฒ่าคนแก่ท่ีเกิดก่อนพดูจากนั บา้ง และอ่านเห็นค า ผญาปะปนอยูก่บัหนงัสือใบลานเก่าบา้ง เห็นผญา
ปะปนอยูก่บัหนงัสือสาส์นต่างๆ บา้ง 
ผญา๕ (อ่านวา่ ผะหยา) น. ปัญญา, ความรู้, ความฉลาด (บาลี : ปัญญา, สันสกฤต : ปรัชญา) 
             ผญา๖ เป็นค าประพนัธ์ชนิดหน่ึงของชาวอีสาน ผูเ้ขียน (หมายถึง อาจารยป์ระมวล พิมพเ์สน) 
เห็น วา่เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจะเกิดวรรณกรรมอีสานประเภทท่ีเป็นบท กลอนเม่ือก่อนผูเ้ขียนได้
มีโอกาสสอบถามท่านผูรู้้ ููู้หลายท่าน เช่น อาจารยเ์จริญชยั ชนไพโรจน์ อาจารยพ์รชยั ศรีสารคาม 
(ทั้ง ๒ ท่านน้ีเป็นอาจารยข์องผูเ้ขียนเอง) อาจารยอุ์ดม บวัศรี, อาจารยจ์ารุบุตร เรืองสุวรรณ และอีก
หลายท่านท่ีมาร่วมสัมมนาเพลงพื้นบา้นท่ี มศว. มหาสารคาม จดัข้ึนเม่ือปี ๒๕๒๔ ทุกคนมีความเห็น
สรุปไดว้า่ผญามาจากค าวา่ปัญญา หรือปรัชญา คุณสมปอง จนัทคง ไดร้วบรวมไวใ้นวิทยานิพนธ์ ก็
มากมายหลายท่านสรุปออกมาก็เช่นเดียวกนั 
            ผญา๗ คืออะไร ค า ผะหยา เป็นภาษาลาวท่ีคนในภาคอีสานซ่ึงสืบเช้ือสายมาจาก ลาว อาณาจกัร
ลา้นชา้ง ใชพ้ดูจากนั เพื่อแสดงถึงภูมิปัญญาของผูถ้า้จะพิจารณาถึงรากศพัทข์องค า ผะหยา แลว้ น่าจะมา
จากค าปัญญา ในภาษาบาลี หรือ ปรัชญา ในภาษาสันสกฤต แต่เม่ือคนเช้ือชาติลาว น าเอาค าปรัชญา มา
ใชพ้ดูใน ภาษาของตน จึงเปล่ียนค าควบกล ้า คือ ปร เป็นเสียง ผ ซ่ึงมีหลายค าเช่น เปรต คนอีสานใช ้เผด 
โปรด ก็ใช ้โผด ฯลฯ ค า ปรัชญา จึงน่าจะเป็น ผญา แลว้ออกเสียงเป็น ผะ-หยา ตามหลกัการออกเสียง
อกัษรน า ถา้น าเอาท่ีมาของค า ผะหยา ซ่ึงน่าจะมาจากค า ปัญญา ในภาษาบาลี หรือ ปรัชญา ในภาษา
สันสกฤตมาพิจารณาถึงความหมายของค าทั้งสองจะได ้ดงัน้ี 
  ค า ปัญญา ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ใหค้  าแปลไวว้า่ น. ความรู้, 
ความรู้ทวี, ความฉลาด เกิดแก่การเรียนและความคิด ส่วนค า ปรัชญา ตามพจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ ก็ไดใ้หค้  าแปลไวว้า่ น. วชิา ท่ีวา่ดว้ยหลกัแห่งความรู้และความเจริญ
จากความหมายของค า ปัญญา และค า ปรัชญา ท่ีไดม้าจากพจนานุกรมฉบบั ราชบณัฑิตยสถานท่ียกมา
กล่าวขา้งตน้น้ี จะเห็นไดว้า่มีความหมายเช่นเดียวกบัความหมายของค า ผะหยา ท่ีชาวบา้นทัว่ไปของชาว
อีสานในสมยัโบราณใชติ้ดต่อส่ือสารซ่ึงกนัและกนั เพื่อจะแสดงถึงภูมิปัญญา ความรู้ ความฉลาดของผู ้
พดู 
            ค า ผญา หรือ ผะหยา๘ เป็นกาพยก์ลอนพื้นเมืองอยา่งหน่ึง ท่ีแสดงความคิด ปัญญา ความฉลาด
หลกัแหลมของชาวบา้น พร้อมกนันั้นก็เป็นค าพูดท่ีแสดงถึงความมีไหวพริบปฏิภาณอนัหนกัแน่น 
ระหวา่งหนุ่มสาย-หญิงชายท่ียกข้ึนมาเพื่อถามไถ่ เก่ียวกบัความรู้รอบตวัทศันคติ คุณสมบติัท่ีมีความรัก
ต่อกนั ในเอกสารวรรณคดีลาว และ “ค ากลอนพื้นเมืองลาว” พิมพโ์ดย สะถาบนัคน้ควา้วทิยาสาดสังคม 
ของกะซวงสึกสา ของ สปป.ลาว เขียนเป็น “ผะหยา” (ค าวา่ “ผญา”น่าจะอิงใส่ค าบาลี ส่วน “ผะหยา” อิง
ใส่ภาษาพดู) 
            ผญา เป็นค าภาษาไทยถ่ินอีสาน ตรงกบัค าภาษาไทยกลางวา่ ปัญญา หรือ ปรัชญา เพราะในภาษา
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ถ่ินอีสาน จะใช ้เสียง ผ แทนเสียง ป หรือ ปร ในภาษาไทยกลางเป็นบางค า เช่น 
  เผด ภาษาไทยกลางจะใชค้  าวา่ เปรต 
  โผด ภาษาไทยกลางจะใชค้  าวา่ โปรด 
  ผาบ ภาษาไทยกลางจะใชค้  าวา่ ปราบ 
  ผาสาด ภาษาไทยกลางจะใชค้  าวา่ ปราสาท 
            ดงั นั้น ค าวา่ ผญา ในภาษาอีสานจึงตรงกบัค าวา่ ปัญญา หรือ ปรัชญา ในภาษาไทยกลาง ผญา 
เป็นค านาม แปลวา่ ปัญญา ความฉลาด ค าพดูท่ีเป็นภาษิต หรือถอ้ยค าท่ีมีความหมายในเชิงเปรียบเทียบ
เป็นส านวนท่ีหลกัแหลมลึกซ้ึง (วาสนา เกตุภาค ๒๕๒๑ : ๑๙ ) ดงั นั้น ผญาจึงเป็นค าพูดท่ีประกอบดว้ย
องคคุ์ณหา้ประการ คือ ค าพดูท่ีมีประโยชน์ค าพดูท่ีเหมาะแก่การ ค าพดูสัตย ์ค าพดูอ่อนหวานและค าพท่ีู
มีเมตตาจิต (จารุวรรณ ธรรมวตัร ๒๕๒๖ : 26) ตามท่ีไดน้ าค าอรรถาธิบายของผูท้รงคุณวฒิุท่ีใหค้  าจ  ากดั
ความ ค าวา่ “ผะหยา” “ผญา” “ผยา” ขา้งบน จึงพอเขา้ใจไดว้า่ 
            ผะ หยา นั้นหมายถึง ปัญญา หรือ ปรัชญา ความฉลาดเฉลียวของคนท่ีพดูผะหยาออกมา ค าพดู
นั้นเป็นภาษิตค าคม เป็นถอ้ยค าท่ีมีความหมายในเชิงเปรียบเทียบท่ีหลกัแหลมลึกซ้ึง ผะหยาเป็นค า
ประพนัธ์ชนิดหน่ึง เป็นกาพยก์ลอนพื้นเมืองอยา่งหน่ึง 
            สมยัโบราณ ไม่มีโรงเรียน วทิยาลยั หรือมหาวทิยาลยั คนสมยัก่อนอยูร่่วมกนัเป็นสังคมอยา่ง
สันติสุข เพราะเช่ือฟัง เคารพซ่ึงกนัและกนั 
            จึง ขอกล่าวถึงคนสมยัโบราณ มีอะไรหลายอยา่งท่ีคนรุ่นใหม่ควรรู้จกัเอาไว ้เพราะคนโบราณ
ส่วนมากเขาจะเอาธรรมชาติมาสอนกนั อาจจะเป็นเพราะสมยันั้นความเจริญทางวตัถุหรือปัญญายงัอ่อน
ก็ไม่รู้จึงอาศยั ธรรมชาติ ก่อนอ่ืนจะพดูถึงเร่ืองการท าบุญอา้ยเดือนยี ่ภิกษุเขา้กรรม เดือนสาม บุญป้ัน
ขา้วจ่ี เดือนส่ี บุญพระเวสสันดร เดือนหา้ ตรุษสงกรานต ์เดือนหก บุญบั้งไฟ เดือนเจด็ บุญซ าฮะ เดือน
แปด บุญเขา้พรรษา เดือนเกา้ บุญขา้ว ประดบัดิน เดือนสิบ บุญขา้วสารท เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา 
เดือนสิบสอง กองมหากฐิน เราจะสังเกตวา่คนสมยัโบราณเขาจะท าบุญกนัทุกเดือน และก็เวลามีบุญ
ต่างๆ ก็จะมีหนุ่มสาวมาในงานเยอะแยะ โดยเฉพาะบุญเดือนส่ี หรือท่ีเราเรียกวา่ บุญมหาชาติหรือบุญ
พระเวสสันดร เวลาจะมีบุญพระเวสสันดร ผูใ้หญ่บา้นก็จะตีขอลอ (เกราะ) ประชุม กนัท่ีวดั โดยมีเจา้
อาวาสวดัเป็นประธาน แจง้ใหท้ราบในการท าบุญปีท่ีผา่นมาถึงขอ้ดีขอ้เสียต่างๆ และจะพดูถึงการท าบุญ
พระเวสสันดรปีน้ีวา่จะใส่ก่ีบา้น (ท าหนงัสือนิมนตพ์ระมาเทศกม์หาชาติท่ีบา้น) และก็จะแบ่งกลุ่ม
ชาวบา้นตอ้นรับแขกและพระท่ีมางาน ชาวบา้นท่ีไดรั้บมอบหมายก็จะท าตูบ (ปะร า หรือ เพิงหมา
แหงน) ตอ้น รับชาวบา้นอ่ืนตามท่ีจบัสลากได ้โดยจะท ารอบๆร้ัววดัพอถึงวนังาน พระสงฆ ์อุบาสก 
อุบาสิกา ก็จะมาพกัตามปะร าท่ีชาวบา้นจดัให ้และเล้ียงดูกนัเตม็ท่ี ถึงเวลาเยน็ก็จะพากนัไปอาบน ้าตาม
หว้ย หนอง ใกลบ้า้น โดยผูช้ายจะนุ่งผา้ขาวมา้ ผูห้ญิงจะนุ่งกระโจมอกลงอาบเลย ถึงเวลาเยน็จะน า
อาหารเล้ียงกนั อาหารคาวหวานท่ีขาดไม่ไดคื้อ ขนมจีนน ้ายาสาโท สมยันั้นถา้จะมีงานก็จะขออนุญาต
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นายอ าเภอ หรือปลดัอ าเภอ ท าสาโทได ้หลงัจากทานอาหารกนัเรียบร้อย ก็จะพากนัไปฟังหมอล า 
สมยัก่อนส่วนมากจะมีล าพื้นหรือล ากลอน ล าพื้นจะล าคนเดียว จะเป็นชายหรือหญิงก็ไดจ้ะล าตาม
นิทานต่างๆ เช่น นางค ากอง ทา้วสังขศิ์ลป์ชยั ก าพร้าผนีอ้ย โดยอาศยัผา้ขาวมา้เป็นส่ือแสดงเป็นชายแก่
จะผา้ขาวมา้พาดบ่า เป็นชายหนุ่มจะผกูเอว เป็นหญิงจะท าสไบเฉียง ถา้เป็นตวัโกงจะเอาผา้ขาวมา้คาด
หวั ส่วนหมอล ากลอนจะล า ๒ คน เรียกวา่ หมอล าประชนั คือ ล าแบบอวดความรู้กนั ล าแบบถามกนั ถา้
ใครแกไ้ม่ไดจ้ะแพ ้ส่วนมากจะล าเก่ียวกบังานนั้นๆ ฝ่ายหน่ึงถามฝ่ายหน่ึงตอบถา้ใครแพท้างเจา้ภาพคน
ฟังก็จะน าบ่วงมาท าท่าคลอ้งคอ ฝ่ายท่ีชนะก็จะไดรั้บช่อดอกไม ้(ท าจากดอกฝ้ายหรือหาดอกไมต้าม
ธรรมชาติ) ส่วน ตามตูบหรือปะร าต่างๆ ก็จะมีหนุ่มสาวมีแสงกระบอง หนุ่มสมยัก่อนจะนุ่งผา้โสร่ง 
หญิงสาวจะนุ่งผา้ซ่ินไหมขา้งบนตรงเอวจะต่อหวั ขา้งล่างจะต่อ[:->จกท่ีมีลวดลายต่างๆ หญิงสาวจะกิน
หมากเวลาดูคุณสมบติัหญิงสาว ใหดู้ผา้ถุงสีขาวท่ีสาวใส่ซอ้นขา้งในวา่สะอาดหรือสกปรก ดูคุณสมบติั
ชายใหดู้มือวา่หยาบกร้านไหม ถา้หยาบกร้านก็จะเป็นคนขยนัท ามาหากิน ฝ่ายเจา้หนุ่มก็จะมี ๒ ประเภท 
คือ บ่าวแทแ้ละบ่าวเทียม บ่าวแทคื้อ ชายหนุ่มท่ียงัไม่แต่งงาน บ่าวเทียมคือหนุ่มท่ีแต่งงานแลว้ พวก
หนุ่มๆ ก็จะเดินดูตามตูบต่างๆ วา่สาวตูบไหนสวยกวา่กนั อยา่งนอ้ยหนุ่มๆ ก็จะเดินคนละ ๒-๓ รอบ ถา้
ตูบใดสาวสวยกวา่พวกหนุ่มๆ ก็จะพากนัไปคุยสาวท่ีนัน่ แลว้จะคุยกนัเป็ยผญา ค าแรกมกัจะถามข้ึนวา่ 
  ช. อยูบ่า้นได๋นอ้งหล่า คนสวยบอกอา้ยแน่ ไกลและใกลป้ระมาณไดก่ี้วา 
  ญ. ไกลบ่ใกลพ้อไก่บินตก นกบินขา้มงวัความขีนข่วย (คน สมยัก่อนไม่มีกิโลเมตร จึงใชค้  าวา่ 
วาไก่บินตก คือ ไก่บินไม่ถึง นกตอ้งบินผา่นเลย งวัความขีนข่วยเล้ียงววัเล้ียงควายร่วมกนัแสดงวา่ไม่
ไกลเท่าไหร่) 
  ช. โอนอ้นอ้งเอ๋ย พี่ขอถามข่าวขา้วนาหนองนอ้งเบ่ิงแน่ปีกลายไดส่ี้ร้อยหา้ร้อยปีน้ีไดถ่้อได๋ 
๑๐ สังคม คนโบราณ อาศยัค าสอนของพุทธศาสนาเป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจ เป็นขอ้วตัรปฏิบติัของ
พุทธศาสนิกชนใหอ้ยูใ่นศีลกินในธรรม คนท่ีเรียนหรือเขา้ใจหลกัธรรมค าสอนของพุทธศาสนาและมี
ความสามารถในการถ่ายทอด เป็นค าผญาได ้ก็น าค าสั่งสอนนั้นมาผกูเป็นผญา ใชอ้บรมสั่งสอนญาติ
โยมกุลบุตรกุลธิดาลูกในบา้นหวา่นในสวน เป็นการถ่ายทอดดว้ยค าพดู จากปากต่อปาก จดจ าเล่าขาน
กนัมา หรือมีผูนิ้ยมเรียกกนัในเวลาต่อมาวา่ เป็น “มุขปาฐา” 
            คน สมยัก่อนจึงเป็นอจัฉริยะชนทางดา้นวรรณกรรม ยากท่ีจะหาบุคคลรุ่นหลงัข้ึนเปรียบเทียบใน
ความสามารถในการแต่งผญาเป็นค าสอน เช่นคนรุ่นก่อนได ้
 
รูปแบบของค าผญา 
 
ผญา เป็นบทร้อยกรองสั้น ๆ ของอีสาน เม่ือพิจารณาถึง รูปแบบแลว้จะเห็นวา่มี 3 ประเภทคือ 
1. ประเภทท่ีมีสัมผสั หรือใชค้  าคลอ้งจองกนั 
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2. ประเภทท่ีอาศยัเสียงสูงต ่า และจงัหวะในการออกเสียง 
3. ประเภทท่ีมีสัมผสั เสียงสูงต ่าและจงัหวะในการออกเสียง ประสมกนั 
 
เนือ้หาของค าผญา 
 
เม่ือพิจารณาถึงดา้นเน้ือหาของผญา สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะคือ 
  1. ผญาภาษิต ไดแ้ก่ คติสอนใจ ปริศนา เช่น "ครันเจา้ไดช่ี้ชา้งกั้งฮ่มเป็นพญา อยา่สิลืมชาวนาผูข่ี้ 
ควายคอนกลา้" 
  2. ผญาอวยพร เช่น 
"นอนหลบัให้เจา้ไดเ้งินหม่ืน นอนต่ืนใหเ้จา้ไดเ้งินแสน แบนมือไปใหไ้ดแ้กว้มณีโชติ โทษฮา้ยอยา่มา
พาล มารฮา้ย อยา่มาเบียด" 
  3. ผะหยกเก้ียว (หญายอ่ย ผญาเคือ) เช่น 
"ครันอา้ยคึดฮอดนอ้งใหเ้หลียวเบ่ิงเดือนดาวสายตา เฮาสิก่า กนัอยูเ่ทิงฟ้า" 

ไกลกะขอใหไ้กล 
แต่หนา้ ฮัว่ไฮ่นาสวน 
ไกล กะ ขอไห่ไกล 
แต่มวล หมู่เฮ้ือนกบัเลา้ 
ส่วนวาจาเวา้ สองเฮา อยา่ไดห่้าง 
ต่างคนแม่นสิอยุต่่างบา้น 
ความเวา้อยา่ห่างกนั....นางเอย้ 
 
....โอน้อ้....บ่าวพี่ชายเอย้... 
อ่านค าผญาอา้ยหวามหวัใจหลุดหล่อน 
ซ่างมาจากปากออ้นออนซอนเวา้ม่วนหู แทน้อ้ 
พอไดย้ลค าเวา้ชายกล่าวตา้นหวานหวัน่ 
นอ้งน้ีมีใจมัน่วารวนับ่เปล่ียนไป๋ 
 
.....อา้ยเอย้ บ่ทนัถามข่าวอา้ยบ่าวพี่ชายเป็นได๋แน 
ฝากความฮอดอีแม่พ่อเจา้ขอใหเ้ลาสุขซ าบาย 
ถามข่าวนาข่าวขา้ว..เจา้มีเมียแลว้ หรือบ่ 
หรือวา่มีแต่ชูเ้มียสิซอ้น บ่มีซัน่บอ้ 
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....อา้ยเอย้...เถิงวา่ทางสิไกลนอ้ง 
สิคอยคองทุกบาดหยา่ง 
เถิงสิเป็นชูต่้างบา้น 
สิมายมา้ง บ่ มีดอกพี่เอย้..... 
 
.....โอนอ้...พอได่ยนิค าเวา้ เพิ่นโสผญาสามาม่วน 
เห็นแลว้ด่วนมาเวา้ แม่นกล่าวตา้น บ่หวานหู 
นอ้งน้ีเป็นผูน้อ้ย ต่อยต ่าในค าจา 
อยา่ถือซาลูกหลานผูเ้ป็นจารยเ์ก่งกลา้ 
....พอเห็น ผญาอา้ย หวัใจนางเป็นอูวู้ ่
อด บ่ รน ทน บ่ ได ้สิตา้น ตอบผญา ก่อน แหล่ว 
..เจา้ผูม้รดกแกว้ดวงใสแสนค่า 
นอ้งขอถามข่าวอา้ย พี่ชายแมนผูใ้ด 
ใจประสงค ์หยงันอ้ ลงผญาเวา้อ่อย 
นางอยากฮู ้แท้ๆ  โปรดจงขานแน ถ่อน อา้ยเอย้ 
 
.....นอ้งน่ี เวยีนมาพอ้ วนมาเทียวอ่าน 
หากวา่มา สุม้ือ มาเทียว เฝ้าอ่านผญาเจา้ แหล่ว 
หรือ วา่ติดใจอา้ย ติดผญา กะหากแมน 
นอ้งนั้น มานัง่เฝ้า มาคอย เจา้ จ่ายผญา 
 
เอ...น่ี แมนไผ แท ้เขียนผญา มา คือ ม่วน แท ้นอ้ 
คือสิหล่อ กะดอ้ ผญาเจา้ แห่ง ม่วนหลาย 
เจา้จงโปรดจาตา้น วานบอก แน่เดอ้อา้ย 
วา่ชายมาแต่ทางใด บอกนาง แน่ เด 
เฮือนหอหอ้ง ทาง ใด บอก แน่ 
หาก ผา่นไป สิแวะเยีย่ม ตางล่ึงแก่นกนั 
 
เส่ียวเอย้เส่ียว.... เห็นผญาบ่ไดโ้ลดแวใส่เลยนอ้ 
ปานคนัไถเห็นตอ แวใส่จนเพฮา้ง 
เห็นผูบ้่าวไขอา้งค าผญาเพิ่นวา่ม่วน 
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ใจผะอวนดอกซอ้น สิแดด้ินรึจัง่ได๋ 
 
โอน้อ้ "นอ้งดอกซอ้น" ซอนดอกสะเลเต 
กกบ่เซปลายบ่เนิง 
สะมาให่อา้ยคึดน าแทน้อ้ 
อา้ยน่ีบา้นอยูก่  ้า มีนบุรี ดินด า น ้าซุ่ม 
เฮือนอา้ยน่ีอยูลุ่่ม ฝนตกมา 
ปลาข้ึนเลา้ มาอุกองัเอา้ อยูผู่เ่ดียว 
คั้นนาง อยากมา หาบ่อนเล้ียว 
เทียวทางตาง มาแว ่
สิเห็นพอ่ใหญ่แก่ แก่ 
นัง่อยูข่า้งเลา้ ใหน้างเวา้จาขาน 
"นอ้งดอกซอ้น"เอย้ 
 
ไห่นางถามหาอา้ยผูพ่ี่ชายเผิน่อาภพั 
สิสะดบัเร่ืองเวา้ประวติัอา้ยไห่เผิน่ฟัง 
อัน่วา่บริษทัต่างประเทศนัน่ 
ท่ีอา้ยเฮด็งาน 
 
..โอ่น่อ นอ้งเอ่ย 
อา้ยน่ีบู๋ดน้ดัน่ข่วมท่งอีสาน 
เทียวมาหางานท าอยูเ่มืองหลวงกวง้ 
มาไดห้ลายขวบม้ือ 
ตนโตบ่มีคู่ บ่มีผูอ่ยูซ่อ้น 
นอนร่วมฮ่วมเคียง 
เปรียบจัง่ ตาลปลายดว้น 
งอยโพน อยูก่ลางโท่ง 
วา่กะบ่เหลือ เครือกะบ่เก้ียว 
โทน โท่ อยูแ่ต่ล า 
..วา่สิถามข่าวออ้ย 
ปลอ้งถ่ีล างาม 
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มีเครือหงามเก่ียวพนั 
หรือยงันอ้ง 
 
..ตนวา่โตของอา้ย 
มีนามวา่ "บกัห านอ้ย" 
พอ่แม่เพิ่นพาเอ้ินโตเจา้ไห่จ่ือเอา 
..อนัวา่ควมผญาขอย 
คือบกัหอยนาต าคราด 
มนับ่สมส าเจา้ 
ผูร่วยล ่าค  าผญา 
อา้ยน่ีเปรียบดัง่ไก่ผูน่อ้ย 
พอตะแก่เฮียนขนั 
ตบปีกข้ึนตนโต 
กะยงัอ่อน ปากบ่ทนั 
แก่กลา้จาเวา้บ่ค่อยเป็น...ดอกซอ้นเอย้ 
 
เช้ือซาดแฮง อยา่เห็นสาปกุยกยั 
เกิดเป็นคนอีสาน ให้ฮกัแพงกนัไว ่
สามคัคีกนัไว ่คือเข่าเหนียวน่ึงใหม่ 
อยา่สิใหเ้พแตกมา้ง คือน ้าถืกเข่าเหนียว 
 
สุดสะแนนเสียงแคนห่าวเสียงยาวๆจา้วลงท่ง.... 
งวัข้ึนภูลดัโคง้ลงลายนอ้ยอ่อยนาง... 
ทางแม่ฮา้งเล้ียงลูกนอ้ยผกูอู่อยูเ่ทิงเถียง 
พอ่มนัหนีไปเวยีงเล้ียงบกัห าซามลาวโคง้... 
ยามลงนามาเถิงแลว้บ่อเห็นแลว้พอ่บกัห่า... 
มีควายตูข้ี้ตาเอามาไถวานเขา้บาดได๋เจา้สิต่าวคืน.. 
 

  ๑.มองเห็นผกัอีตู่ (แมงรัก) ก็วา่ "เจา้ผูผ้กัอีตู่เต้ียตน้ต ่าใบดก กกบ่ทนัฝังแน่นสังมาจีจูมดอก ฮาก
บ่ทนัหย ัง่พื้น สั่งมาป้ีนป่งใบ" 
  ๒. มองเห็นชา้งก็วา่ เจา้ผูแ้นวนามชา้งสัตวสู์งบ่ห่อนต ่า บ่คือเช้ือไก่กุม้หางสั้นบ่ห่อนยาว 
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  ๓.มองเห็นฝงูหงส์ก็วา่ เจา้ผูห้งส์ค าผา่ยเวหาเหินเฆม กาด าขเหนียวนอ้มน ากนั วา่จัง่ได๋ 
  ๔.มองข้ึนฟ้าก็วา่ คนัเจา้คึดฮอดข่อยให้เหลียวเบ่ิงเดือนดาว ขอใหส้ายตาเฮากล่อมกนัอยูเ่ทิงฟ้า 
  ๕.มองเห็นควายก็วา่ อยา่สิต๋ิวา่ควายนกัเลฮา้ยปักตูสวนบ่ออดัฮ่ีหลายเด๋อ ใหเ้จา้ตีแมงหม่ีฮา้ยตีน
ส่ินเจา้บ่เหลียว นัน่ถ่อน 
  ๖. มองเห็นงูก็วา่ เจา้ผูงู้สิงเส่ือนอนเฟือยในซุ่ง คนัแม่นเขา้ซุ่งแลา้นอนน่ิงอยูบ่่ติง แทน่้อ ฯลฯ 
ตั้งแต่นั้นมา เม่ือทา้วปางค าปราชญใ์หญ่แต่งค ากลอนในเน้ือหานิทาน พอไปถึงตอนพอ่สอนลูกเป็นตน้ 
ก็ใหเ้ชียงนอ้ยแต่ง พอไปถึงบ่าวสาวในนิทานเก้ียวกนั ก็ใหเ้ชียงนอ้ยแต่ง ดงันั้น เชียงนอ้ยท่านน้ี จึงได้
เป็นนกัปราชญร่์วมสมยักบัทา้งปางค า ความเป็นมาของผญา ก็มีมาดว้ยประการฉะน้ี 
 
  ๑. เกล้ียงแต่นอก ทางในเป็นหมากเด่ือ หวานแต่ทางนอกเน้ือในส้มดงัหมากนาว แทน้อ 
  ๒. เกล้ียงแต่นอก ทางในยงัด ามืด น่ีละนอเผิ่นวา่เกล้ียงปากบั้ง ขงัขอ้ปากกระทอ ๒ 
  ๓. เกล้ียงแต่ปากเจา้เวา้ ใจเจา้เล่าโงคด ใจขดไปโงมา เปรียบดงังูลอยน ้า 
  ๔. เกล้ียงแต่ยามอยากได ้ความใด๋ดีเอามาวา่ บาดห่าไดข้่อยแลว้ มีมา้ยา่นข่ีหนี โลดเด่ 
  ๕. เกล้ียงแต่ปากความตัว๋แต็มกระต่า บาดห่าจบัไดแ้ลว้ สิขายหนา้ท่อกระเฌอ น่ีเด 
  ๖. เกล้ียงแต่ความปากเวา้วา่ หวัใจกะแปนเปล่า บาดห่าเปิดเบ่ิงแลว้ ดงชา้งกะบ่ปาน 
   

๑. ไกลขอใหไ้กลแต่บา้นฮั้วไฮ่นาสวน ไกลขอใหไ้กลแต่มลหมู่เฮือนกบัเลา้ ส่วนวา่วาจาเวา้สอง
คนเฮาอยา่ไดห่้าง ต่างคนแม่นสิอยูต่่างบา้น ความเวา้อยา่ห่างกนั 
  ๒. ไกลขอใหไ้กลแต่หนา้สิไปมาบ่ใหห่้าง ส่วนจิตข่อยกะอยูผ่ี้ ใจข่อยกะอยูน่ี่ สิไปพุน้แต่ฮ่างค่ิง  
 ๓. ไกลกายเจา้ใจกะอยูน่ านาง บ่มีทางไกลกนั ใหพ้รากหนีไกลขา้ง แม่นสิอยูฟ่ากฟ้าสิหยอ่ ๒
เป็นแผน่ดินเดียว ความสิบคืนซาวคืน๓สิหยอ่เป็นคราวม้ือ๔ คนัความมกัมนัคือขา้วสิขอกินใหม้นัอ่ิม 
คนัความมกัความฮกัคือน ้าบ่อแกว้สิลงลา้งอาบสรง นอ้งเอย 
  ๔. ไกลม้ือน้ีม้ืออ่ืนสิมาหา คนัแม่นชีวายงั สิหมัน่มาหาเจา้ 
  ๕.ไกลไปหนา้บ่มีวนัสิมาจวบ ม้ือสืบม้ือไปหนา้ผดัแห่งไกล 
  ๖.ไกลไปหนา้บ่คืนมาของเก่า เฮด็ผิดกะแม่นเจา้ เวา้บ่ฟังกะแม่นเจา้ อยากเห็นข่อยใหเ้บ่ิงหมอน 
อา้ยเอย 
 
  ๑. เกล้ียงฮอดในใสฮอดกระดูก เกล้ียงฮอดลูกอ่อนนอ้ยหลานสิหอ้ยกะบ่มี 
  ๒. เกล้ียงฮอดหลอด ปลอดออ้ยซอ้ย เสมอดงัตองตดั ผดัแต่เป็นบ่าวมากะบ่มีเมียซอ้น ผดัแต่
เป็นกอข้ึนบ่มีเครือสิเก้ียวอุ่ม3 ผดัแต่เป็นพุม่ไมเ้ครือสิเก้ียวกะบ่มี 
  ๓. เกล้ียงฮอดในใสฮอดกระดูก เกล้ียงฮอดขา้งปลูกฮอดขา้งปัดลาน 
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  ๔. เกล้ียงฮอดไส้ ใสออกมาจนเถิงปาก ชูก้ะเจา้ เมียกะเจา้สิไปเฮ่ียง4ใส่ผูใ้ด๋ 
  ๕. เกล้ียฮอดใจใสเหมิดล้ิน เวา้ความใด๋มีแต่แม่น เปิดเบ่ิงแลว้ดงัแกว้กะบ่ปาน 
  ๖. เกล้ียงฮอดบา้นเฮือนซานกะแนปเปล่า มีแต่บ่อนสิใหเ้จา้มาซน้ฮ่มเงา 
 
๑. ข่อยน้ีคือดัง่จอกอยูน่ ้ าฮากหยัง่บ่เถิงดิน ไหลเวนิไปวนมากะบ่มีเฟือยคา้ง 
คนัแม่นไหลไปคา้งเฟือยลุ่มเผนิกะถาง คนัแม่นไหลไปคา้งเฟือยบางเผนิกะถาก วา่สิขอฝากเจา้ใหเ้อา
ข่อยเขา้ฮ่วมนอน แน่เด๋อ 
๒. ข่อยน้ีคือดัง่บวัหวงัน ้าสิไปน าเท่าชัว่ คนัแม่นน ้าแก่งข้ึนบวัสิยื้อยดึน า นัน่แหล่ว 
๓. ข่อยน้ีคือบวัข้ีแบสิ้มาเกิดกลางหนอง คือบวัทองสิมาเกิดกลางสา บา้นเก่าเฮาเคยหยั้ง 
คนับ่อเลิกสิมาต้ืน บ่อเคยเขินสิเป็นฮ่อง คนัมนัเป็นจัง๋ซัน่ บวัสิยื้อหย ัง่เถิง ไดบ้อ 
๔. ข่อยน้ีคือดัง่ไชหลงัหลา้บ่หมาน ปลาน าเผิน่ ถืกกะใส่คา้งไว ้บ่ถืก กะใส่คา้งไว ้
ตามแต่กะเยมิปลา คนับ่กนูาผายสิหล ่าดูดายดู ้
๕. ข่อยน้ีคือจัง่ไก่ผูน้อ้ยพอแต่ก่เฮียนขนั ตบปีกข้ึนตนโต กะยงัอ่อน ปากบ่ทนัแก่กลา้จาเจา้กะบ่เป็น 
๖. ข่อยน้ี คือดัง่พลูลามคา้งปลายซานเห่ียวแดด คนับ่ตกัน ้ าพรม คนับ่อมน ้าพดู พลูสิแหง้เห่ียวตาย 
๗. ข่อยน้ีคนข้ีฮา้ยสิล้ีอยูคื่อกบ เห็นคนมาป๋อมปิแล๋มลงน ้า 
๘. ข่อยน้ีคือดัง่ปลาเขง็ข่อนหนองนาน ้าเขินขาด คนัแม่นฝนบ่มาหยาดให ้สิตายแลง้แดดเผา เจา้เอย 
๙. ข่อยน้ี คนจนไฮค้นเกกลางกาด คือดัง่ฝากระตาดฮา้ง กลางบา้นเกลือกข้ีดิน นัน่แหล่ว 
๑๐. ข่อยน้ีคือดัง่ซ้ือชาติแฮง้เหมน็สาบกุยผง บ่แม่นแนวหงส์ด าสิห่อนเทียมพระจนัทร์ได ้
๑๑. ข่อยน้ี คือดัง่นกเจ่าดั้งงอยฝ่ังจอบปลา เห็นปลามาอยากกินแด๋ด้ิน นกกระเต็นเตน้โตนลงเอาก่อน นก
กระเจ่านัน่แลจอ้งล ่าดาย นกกระเตน็นัน่คือชายชูเ้ก่า นกกระเจ่านัน่คืออา้ยผูพ้ลอย 
๑๒. ข่อยน้ีคนข้ีฮา้ยคือเฮือแตกยาข้ีชี ยาทางหวัฮัว่ลงทางทา้ย คนัสิใชใ้หย้าดีอยา่ใหฮ้ัว่ ขา้มแม่น ้าทะเล
กวา้งกะปลอดภยั 
๑๓. ข่อยน้ีคือดัว่แนวนามเช้ือเดียรัจฉานชาติต ่า มนับ่สมเผา่ผูห้อยกวา้งอยูท่ะเล ซว้นไวแ้น่หอยกวา้งแม่
ทะเล หอยทะเลบ่ซว้นสิกวนควายใตต้ะหล่าง หอยทะเลบ่ซว้นสิกวนบา้นบ่ใหน้อน 
๑๔. ข่อยน้ีบ่ไดโ้สดาดว้ย น ากระบวยหมากพร้ายแก่ หมากพร้าวอ่อนมีบแพสิ้ฟันเร่ือยเก่ือยลง 
 
๑. คองคอยเจา้คอยหลายจนวา่เบ่ือ ความเวา้วา่ปีน้ี บาดเถิงแลว้วา่ปีฮือ 
๒. คองคอยท่าผตีายบ่กลบัมาเกิดดอก ใหเ้จา้หาใหม่ซ้อนซอนไวด้งักาบ ปลี นัน่แหม 
๓. คองคอยเจา้ จนเหมิดเขตพรรษา วา่สิสิกออกมาผดัวา่คากฐินทอด เหมิดกฐินแลว้กะยงัเฉยอยูคื่อเก่า สิ
ใหค้อยฮอดเฒ่า เซาแลว้ข่อยบ่คอย 
๔. คอยอยูไ่ฮ่เจา้กะบ่มา คอยอยูน่าเจา้กะบ่ท่อง คอยอยูห่้องค ่าแลว้ ยา่นบ่เห็น 
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๕. คองคอยเจา้ จนเขา้ใหม่มาเถิง คองคอยเหิงจนขา้วปลานาแลว้ แนวนามเจา้คนตายตัว๋ง่าย ข่อยขอเซา
เจา้ไวสิ้ไปเวา้บ่าวเซียง 
๖. คองคอยเจา้ อยูห่วันาของเก่า นกเขาขนักระแตดแตแ้จนแวนฮอ้งแห่งคึดหลาย 
๗. คองคอยเจา้ คือกบเขียดคอยฝน คือคนจนคอยรวยยา่นแต่ตายบ่เห็นซ ้ า 
 
๑. คนัเจา้มีสองแลว้ อยา่ลืมแพป้องไมไ้ผ ่คนัเจา้มีใหม่แลว้ อยา่ลืมแหล่หมากไข่กา 
๒. คนัเจา้มีชูแ้ลว้ อยา่ลืมชายผูถ้ามไถ่ คนัเจา้มีใหม่แลว้อยา่ลืมข่อยผูพ้ลอย 
๓. คนัเจา้เป็นพระยาแลว้ อยา่ลืมไพร่เสนา บาดห่าสงครามมา สิงเพิ่งคนทั้งค่าย นัน่เด 
๔. คนัเจา้ไดกิ้นขา้วใหฝ้ากไปน ากา คนัเจา้ไดกิ้นปลาใหฝ้ากไปน าแฮง้ คนัเจา้กินซ้ีนแหง้ ใหเ้จา้แกวง่น า
ลม แด่เนอ 
๕. คนัเจา้เนาเฮือนหา้ง ใหเ้หลียวลงทางลุ่มแด่เนอ ลางเท่ือลมพดัยู ้สิไปซน้ฮ่มฮงั บ่ฮู ้
๖. คนัเจา้ไดข่ี้ชา้งกั้งฮ่มเป็นพระยา เจา้อยา่ลืมเสนาผูแ้ห่น าตีนชา้ง 
๗. คนัเจา้มีผูเ้ฝ้า อยา่ลืมชายผูน้ัง่ล่าง คนัเจา้มีคู่สร้าง อยา่ลืมอา้ยผูฮ้กัแพง เจา้เด๋อ 
๘. คนัเจา้เวา้จัง๋ซัน่ กะใหแ้ม่นค าสา คนัแม่นซาตามีสิใหญ่สูงคือเจา้ ดอกต้ี 
๙. คนัเจา้กินเน้ือแลว้ กะใหห่้วงคุณหมา แด่เนอ้ บาดห่าโจรมนัมา สิเพิ่งหมาด านอ้ย อยูเ่ด๊ 
๑๐. คนัเจา้กินปลาแลว้ อยา่ลืมเอาแหตาก บาดห่าแหขาดแลว้ ปลาสิไดฮ่้อมใด๋ 
๑๑. คนัเจา้ไดกิ้นขา้ว อยา่ลืมควายผูไ้ถคราด บาดควายเฮด็บ่ได ้คนสิไหต่้อควาย 
๑๒. คนัเจา้เฮด็นาแลว้ ควานปักแถวเจา้อยา่ฆ่ามนัเด๋อ ลางเม่ือเจา้คิดได ้มนัคือฆ่าพอ่คน บ่ฮู ้
๑๓. คนัเจา้หน้ีไปแลว้ กกม่ิงไผสิแทน กกแนนไผสิเฝ้า เฮือนเฮาไผสิอยู ่ไผสิเป็นหมู่ข่อยยามเจา้จากหนี 
๑๔. คนัเขาหนีไปแลว้ กกม่ิงอา้ยสิแทน กกแนนอา้ยสิเฝ้า เฮือนของเฮาอา้ยสิอยู ่คนสิเป็นคู่นอ้งเฮือนน้ี
แม่นพี่ชาย น้ีแหล่ว (จีบสาวแม่ฮา้ง-ม่าย) 
๑๕. คนัเจา้ไปบวชแลว้ข่อยอยูก่บัไผ ใจหนอใจกะช่างด าคือ หม่ือ 
๑๖. คนัเจา้ไปบวชแลว้ นอ้งกะอยูก่บัฮา น่ีแหล่ว แนวใด๋มีใหค้่อยจากบัอา้ย (จีบสาวแม่ฮา้งผวัป๋าไป
บวช) 
๑๗. คนัเจา้สิตายก็ใหต้ายไปถ่อน ตายไปเป็นกระต่ายข่อยสิตายเป็นหน่างกอ้มๆ น าออ้มอยูสู่่ดอน 
๑๘. คนัเจา้ตายเป็นขมิ้นหวัดงชน ข่อยสิน าไปก่น เกิดเป็นคนคนับ่ไดก้ล่อมกล้ิง ตายเป็นขมิ้นยงัสิได้
กล่อมคิง 
๑๙. คนัเจา้เป็นงูเภากะบาฮา้ย ประสงคห์าเผลียงผา่ ข่อยสิฟันท่อนนั้นท่อนน้ี กระเด็นกล้ิงทัว่ดิน 
๒๐. คนัเจา้มีฮั้วขั้น สามพนัตาไมไ้ผป่่า วา่สิเอาอีโตถ้างหม่นก่นหา 
๒๑. คนัเจา้เป็นดัง่ฟ้าฟาดขั้นแสนโหง่น ระง าดินกะตามถ่อน ข่อยเป็นเมฆาเล่ือนไหลไปหาเจา้ 
๒๒. คนัเจา้เอาภูผาขั้นเหวซนัตนัซ่อง ข่อยสิติดปีกเหล้ืองมากินขา้วฮ่วมงาย 



 - 34 - 

๒๓. คนัเจา้ลอ้มฮั้วขั้น จิกแก่นเลียนล า คนัเอาหนามปกเทิง ข่อยสิลงทางใต ้
คนัแม่นไปบ่ไดเ้หล็กกวงกวยสิลงก่วย คนัแม่นกวยบ่แตก สิเชิญฟ้าผา่ลง 
๒๔. คนัเจา้ไขทางให้ ขอนเต็มวงัสิโตนผา่ฝงูหมู่เงือกและแขสิ้กินข่อยกะบ่แหนง 

 
  สอย สอย นกแทดแต่บินขา้มปลายดู่ 
ครู เอา ครู เป็นหน้ีสหกรณ์... 
ราษฎร เอา ราษฎร เป็นหน้ี ธ.ก.ส. 
บดัห่า หมอ เอา หมอ ละมีแต่แท่ง กบัแท่งงงง!!!!!!!.. 

 
 ค าแปล หญิงใดมีผวิขาวเหลืองดัง่ผวิกลว้ยสุก มีดวงตาสดใสดัง่แกว้ มีผวิพรรณเกล้ียงเกลา มี
ถนัทั้งสองขา้งตูมเต่งตึงมีรูปร่างกลมเกล้ียง มีความสูงต ่าพอดี ( ไม่สูงเกินไปและเต้ียเกินไป ) ทุก
สัดส่วนดูดีไปทั้งร่าง ชายใดไดห้ญิงเช่นน้ี เป็นคู่ครองนบัวา่เป็นบุญของชายคนนั้น เพราะหญิงเช่นน้ี
จะใม่มีชีวติตกต ่า 
 
  3 ) ญิงได๋ เอเลทอ้ง พุงหลาวอุม้บาด 
   โสมฮูบฮา้ย บุนเจา้หากมี 
   ญิงอยา่งน้ีซบัมากเหลือหลาย 
   เงินค านบัโกดกือ กองลน้ 
   ไผหลงพอ้ โอมเอาซ้อนเส่ือ 
   กอ้ เพื่อบุนก่อส่างหลงัพูน้ส่งน า... 
  ค าแปล หญิงใดมีพุงพลุย้เหมือนพระอุม้บาตร ถึงแมน้างจะมีรูปร่างไม่สวย แต่เป็นคนมีบุญ 
และจะมีทรัพยสิ์นเงินทองมากเป็นลา้นๆ ใครไดห้ญิงเช่นน้ีมาเป็นภริยาก็เพราะมีบุญท่ีเคยสร้างสมไวแ้ต่
เก่าก่อน 
 
  4 ) ญิงได๋ เสินเพินพน้กมแกนหนา้เน่ง 
   เน้ืออ่อนอว้นกมส่วยส่ิงเหลา 
   ยามเม่ือยกยา่งยา้ยถกบาดตีนเบา 
   คิงกมงามปูนปานเขียนไว ้
   ญิงอยง่น้ี ซบัมากลน้ แกว้แก่นเงินค า 
   มูลมงัหลายบ่มีเคืองแคน้ 
   ควานจกัเป้นจอมเจา้เทวอีงคเ์อก 
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   เทียมแทบเทา้ทงส่างสืบเมืองแทแ้หล่ว... 
  ค าแปล หญิงใดมีใบหนา้กลมมนเวลาเดินก็ค่อยๆ เดินอยา่งสงบเสง่ียมมีรูปร่างสวยงามปาน
ประหน่ึงรูปเขียน ผูห้ญิงเช่นน้ีจะมีทรัพยสิ์นเงินทองมากมาย มีมรดกมากหลายไม่มีวนัอด หญิงเช่นน้ี
สมควรจะไดเ้ป็นคู่ครองของผูป้กครองบา้นเมือง 
 
  5 ) ญิงได๋ เวา้จอ้ยๆ เสียงอ่อนเสาะใส 
   คนซงบางส่วย หวัทงัทา้ย 
   กกเล็บซ ้ าปายเล็บมีเซน 
   ลายมือหลายข้ึนไปเถิงขอ้ 
   มีติดต่อทั้งขอดกน้หอย 
   ญิงฮูบน้ีมีทรัพยเ์หลือหลาย 
   ทั้งพายสานหมู่งวัอวยัวะเพศชายซา้ง 
   ควนเป็นนางไทเ้ทวีองเอก 
   ฝงูหมู่ยดต ่าตอ้ยบ่ควนให้ฮ่วมเฮียง... 
  ค าแปล หญิงใดพดูไพเราะเสียงสอใส เอาบางร่างเล็ก มีลายเส้นมือมากมายต่อเน่ืองกนัไปถึง
ปลายน้ิวมีลายกน้หอย ผูห้ญิงเช่นน้ีเป็นหญิงจะมีทรัพยสิ์นมากมาย ทั้งววัควายชา้ง ควรท่ีจะน ามาเป็นศรี
ภริยา และไม่ควรเลือกชายต ่าตอ้ยมาเป้นคู่ครอง 
 
  6 ) ญิงใด๋สมพาวเพี้ยง สีจนั เก้ียงอ่อน 
   ฮูบฮ่างนอ้ย บางส่วย ดัง่เหลา 
   ตีนมือนัน่ ขาวงามใสส่อง 
   ผมเกดเกา้ด าเหล่ือมค่องคือ 
   กอ้บ่สูงบ่ต ่าแท ้ทุกส่วนด าขาว 
   มีแต่พองามๆ สุอนัทั้งนั้น 
   ญิงฮูบน่ีดียิง่นกัหนา สมพานมีต่อไปพายหนา้... 
  ค าแปล หญิงใดมีผวิผอ่งพรรณดงัพระจนัทร์ มีรูปร่างเอวบางกลมกล่ึงดงัเหลา มีมือตีนขาวงาม
ใสส่อง มีผมด าเป็นมนัขลบั รูปร่างทุกส่วนลว้นงดงามทั้งนั้น ไม่สูงไม่ต ่าไม่ด าไม่ขาว ผูห้ญิงเช่นน้ีเป็น
หญิงดี มีความสมบูรณ์พนูสุขในภายภาคหนา้ 
 
  7 ) ญิงได๋ ขาวเหลืองเพื้ยงบางตองเน้ือค่อง 
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   ผมเส้นนอ้ยด าป้ีอ่อนนวน 
   แขนขานั้นยาวหลายแพนอ่อน 
   ญิงฮูบน้ีน้ีซบัมากลน้เสดถีเจา้กอ้บ่ปาน... 
  ค าแปล หญิงไดมีผวิพรรณขาวเหลือง มีรูปร่างผอมบาง มีเส้นผมด าอ่อนสลวย มีแขนขายาว
กลมอ่อน ผูห้ญิงเช่นน้ีจะเป็นผูมี้ทรัพยสิ์นมาก เศรษฐีทั้งหลายก็มีเงินทองสู้ไม่ได ้
 
  8 ) ญิงได๋ เม่ือสิปากก่าวตา้นหวัก่อนบุนมี 
   เสียงหวานใส สู่คนฟังได ้
   ญิงฮูบน้ีฮบัแขกหวัเมือง 
   คนัแม่นมีกานขดั เพิ่งไปพายหนา้ 
   ใหใ้ซห้ญิงอยา่งน้ี ไปแกห้ากหายแทแ้หล่ว 
  ค าแปล หญิงใดยิม้แยม้ก่อนจะพดูจาทุกคร้ัง และมีเสียงใสพดูจาอ่อนหวานกบัทุกคน ผูห้ญิง
เช่นน้ีเป็นคนมีบุญ และควรแต่งตั้งใหเ้ป็นคนตอ้นรับแขกบา้นแขกเมือง หรือถา้มีขอ้ขดัขอ้งในเร่ืองใดๆ 
ก็ใหใ้ชห้ญิงเช่นน้ีไปแกไ้ขได ้
 
  9) ญิงได๋เป่ิงเซิงหนา้ คือไฟบั้งหม่ืน 
   ฮูปฮ่างนั้นโตสั้นไหล่บาน 
   บ่ซ่างปากก่าวตา้นค าหยาบหยามหู 
   ฮูจ้กัมีค  าอด ต่อคนทัง่ค่าย 
   หญิงฮูปน่ีน้ีใจสะหลาดแท ้ฮูฮี้ดคองขุน 
   ควนใหเ้ป้นนางกวานสืบแทนความเวา้ 
  ค าแปล หญิงท่ีมีใบหนา้กวา้งใหญ่ มีรูปร่างสั้นไหล่ผายเป็นคนไม่ช่างพดู โดยเฉพราะค าหยาบ
คายและเป้นคนท่ีมีน ้าอดน ้าทน 
หญิงเช่นน้ีเป็นผูห้ญิงท่ีฉลาดรอบรู้ในเร่ืองจารีตประเพณี กฏหมาย ควรท่ีจะไดเ้ป็นผูบ้ริหารหน่วยงาน
ต่างๆ 
 
  10) ญิงได๋เน้ือแจบแน่นลายพาดเบนโต 
   ตีนมืองามตอบกนักมเก้ียง 
   สมพาวเพี้ยงพองามสูงต ่า 
   ผมเกดเกา้ด าเหล่ือมดงัเทา 
   ญิงน้ีมีบุนแท ้ควนเอาซอ้นเส่ือ 
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   เพิ่นวา่เป็นผูฮู้ส้อนไดเ้ช่ือฟัง ...แทแ้หล่ว 
 
  ค าแปล หญิงใดผวิเน้ือเนียนแนบแน่น มีมือเทา้กลมเกล้ียงงามสมส่วน ไม่สูงไม่ต ่า มีเส้นผมด า
สลวยเป็นเงางามดัง่เทา 
  หญิงเช่นน้ีเป็นคนมีบุญควรหามาเป็นภริยา เพราะวา่เป็นคนวา่นอนสอนง่าย 
 
  เม่ือไดรู้้จกัโสลก (โฉลก ) หญิงดี หญิงชัว่แลว้ มาดูโสลกชายดีกนัครับ ลองพิจารณา ดูวา่คน
เคียงขา้งเรา และคนท่ีเราจะเอามาเคียงขา้ง เป็นเช่นน้ีหรือเปล่า . 
  1) ซายได๋ ขาวเหลืองเพี้ยง ผวินวนๆ ดอกอ๋ืออ่อน ญิงได๋ ไดอ้ยูซ่่อนปานกั้งฮ่มเขียว เจา้เอย 
 ค าแปล ชายไดมีผวิพรรณขาวเหลืองเหมือนดอกฟักทองอ่อนๆ หญิงไดช้ายเช่นน้ีมาเป็นสามี จะมีแต่
ความสุข ความร่มเยน้ประหน่ึงกางร่มเขียว... 
  2) ซายได๋ แดงด าส่ิว ผวิกาเน้ือก ่า ๆ ชายน้ีบุนมากลน้ เหลือล ้าล่ืนคน แท่แหล่ว... 
คนแปล ชายไดมีผวิเน้ือด าแดง เป็นผูมี้บุญมาก.. 
  3) ซายได๋ โสมพาวเพี้ยง ขาวแดงตองอ่อน 
   เน้ืออ่อนอว้น ปานฝ้ายดีดผง 
   ญิงได๋ ไดอ้ยูซ่อ้น สุกยิง่นกัหนา 
   คนในโลกา บ่เปียบปูนปานได.้.. 
 
  ค าแปล ชายไดมีผวิพรรณขาวแดง และมีเน้ือเนียนนวลดัง่ปุยฝ้าย หญิงใดไดไ้ปเป็นสามีจะมี
ความสุขกวา่ใครๆ ในโลก. 
 
  4) ซายได๋ ลุกยา่งยา้ย กวยแขนสวกกายโต 
   ซงงามสวยกวยโต เมือหนา้ 
   ญิงได๋ไดอ้ยูซ่อ้น ทิบพะอาดผะหลาหลาย 
   เงินค านบั อะเนกนองเหลือลน้.. 
 
  ค าแปล ชายใดเวลาเดินสง่างาม แกวง่แขนไปขา้งหนา้อยา่งสม ่าเสมอ หญิงใดไดช้ายเช่นน้ีเป็น
สามี จะมัง่มีเงินทองมากมาย. 
 
  5) ซายได๋ หูกมส่วย ดงัคนหนา้เหน่ง 
   ซายฮูบน่ีเป็นบาดแท ้ผหลาล ้าโลกลือ แท่แหล่ว... 
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   ค าแปล ชายใดมีใบหูกลมและเรียวยาว มีจมูกโด่ง 
   ชายเช่นน้ีเป้นผูร้อบรู้หรือเป็นนกัปราชญท่ี์มีช่ือเสียง 
 
  6) ซายได๋ เน้ืออ่อน เก้ียงปากม่วนหวังาม 
   แม่นสิท ากานขนุ ก็ฮุ่งเฮืองเมือหนา้ 
   ญิงได๋ใดซ้ าบายใจ ซมซ่ืน 
   ยูท่่างทงสืบส้าง เฮือนเหยา้อยูเ่ยน็... 
 
  ค าแปล ชายใด มีผวิเน้ือละเอียดเกล้ียงเกลา พดูจาอ่อนหวาน มีหนา้ตายิม้แยม้แจ่มใส ชายเช่นน้ี 
ถา้รับราชการจะเจริญรุ่งเรืองหญิงใดไดช้ายเช่นน้ีเป็นสามีจะมีแต่ความสุขสบาย 
 
  7) ซายได๋เอเลทอ้ง ขาวพองเน้ือซุ่ม 
ซายนั้นบุนมากุม้ กวมพื้นแผน่ดิน แทแ้หล่ว... 
 
  ค าแปล ชายใดรูปร่างทว้มพุงใหญ่ผวิขาวเน้ือนุ่ม  ชายเช่นนั้นเป็นคนมีบุญมาก 
 
  8.ซายได๋ด าแดงเน้ือ แอวกมคิ้งก่อง 
   ซายนั้นฝงูพี่นอ้ง คอยยอ้ง เพิ่งบุน 
   ญิงได๋ไดเ้ป็นขนุเจา้หมู่แทแ้หล่ว 
   ซายนั้นใจสะหลาดล ้า เฮียนฮูสู่้อนั เจา้เอย... 
 
   ค าแปล ชายใดมีผวิเน้ือด าแดง รูปร่างเอวกลม  คิ้งโก่ง ชายเช่นน้ีจะไดเ้ป็นขา้ราชการ
ชั้นผูใ้หญ่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด และจะเป้นท่ีพึ่งพาของญาติพี่นอ้ง 
 
  9) ซายได๋ ออดหลอดเน้ือเก้ียงก ่าด าดี 
   ยามเม่ือพาทีจา อ่อนหูดีดอ้ย 
   ญิงได๋ไดอ้ยูซ่อ้น ซ าบายใจสู่ส่ิง 
   อีกทั้งลุ ลาบไดข้องเขา้มัง่มี เจา้เอย... 
 
  ค าแปล ชายใดมีผวิด าเน้ือเนียนแนบแน่น พดูจาอ่อนหวาน สุภาพเรียบร้อย 
หากหญิงใดไดช้ายเช่นน้ีเป็นสามี จะมัง่มีศรีสุข 
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  10) ซายได๋ ปากกา้ง ๆ สบหนวดมีเคา 
   ซายน้ีท ากานจบ ซุ่มเยน็เมือหนา้ แท่แหล่ว... 
 
  ค าแปล ชายใดปากกวา้ง ริมฝีปากมีหนวดและเคราดก ชายเช่นน้ีแมน้จะท าการใดก็จะไดรั้บ
ความส าเร็จ และอยูเ่ยน็เป็นสุข 
 

หนางเอย๊ 
    อา้ยคือรถจ๊ิบเฒ่า จอดเซาขา้งคอกไก่ 
   จ าน ากะบ่ได ้ขายกะบ่ออก ดอกกะบ่ได ้
   เลยจอดไว ้เฮด็ค่างบกัหอือ ซัน่แหลว 
 
  อา้ยเอ๋ย 
   อา้ยคือรถจ๊ิบเฒ่า จอดเซา กะไคอยู ่
   นอ้งน่ีต๋ี คือปลาทู แม่คา้ ตกคา้งบ่ไดข้าย 
   คนบายข้ึน บายลง แลว้กะวา่ 
   พวกแม่คา้ เอาปลาเน่ามาขาย ซัน่แลว้ 

 
คะล า 

คะล า คืออะไร?  
  ในบรรดาค าสั่งสอน ค าแนะน า ขอ้หา้ม ขอ้ควรปฏิบติัในสังคมอีสานนั้น 'คะล า' ถือวา่เป็น
มรดกทางปัญญาอยา่งหน่ึงท่ีผลิตออกมาจากองคค์วามรู้ของคนอีสาน ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลทั้งจากความเช่ือ 
บรรทดัฐาน ค่านิยม การทดลอง การปฏิบติัทั้งในแง่ส่วนบุคคลและจากการปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนใน
สังคมและเห็นวา่ไม่ควรกระท า ประพฤติ ปฏิบติัออกไป ทั้งน้ีคะล าไดค้รอบคลุมวถีิการด าเนินชีวิต แนว
ปฏิบติัดา้นต่างๆในชีวิตประจ าวนั หากจะเปรียบฮีตสิบสองคองสิบส่ีเป็นรัฐธรรมนูญ คะล าคงจะเปรียบ
กบักฎหมายลูกหรือพระราชบญัญติัท่ีแยกยอ่ยออกมา ก าหนดช้ีเฉพาะ หรือใหร้ายละเอียดปลีกยอ่ยไป
ในแต่ละเร่ือง 
  คะล า , ขะล า หรือ กะล า บางท่านเช่ือวา่มาจากรากศพัทข์องค าวา่ กรรม ซ่ึงหมายถึงการกระท า 
อนัเป็นเร่ืองใกลต้วัในชีวิตประจ าวนัของคนอีสานในอดีต เน่ืองจากคะล าเป็นขอ้หา้มในการกระท า
แสดงออกต่างๆ หรือส่ิงตอ้งหา้ม ตอ้งเวน้ หา้มประพฤติปฏิบติั ไม่สมควรท่ีจะกระท า ทั้งกาย วาจาและ
ใจ หากละเลย หรือล่วงละเมิดจะเป็นอปัมงคล เป็นบาปกรรม ผิดฮีตผดิคอง น าความเส่ือมเสีย และอาจ
เกิดอนัตรายแก่บุคคลท่ีฝ่าฝืนรวมทั้งมีผลต่อสังคมท่ีอยูด่ว้ย 
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  ดงันั้นคะล าจึงเป็นดงัมาตรการหรือขอ้หา้มในการควบคุมความประพฤติของคนในสังคมและ
เป็นกฏเกณฑใ์นการจดัความสัมพนัธ์ของคนในสังคมดว้ย ทั้งน้ีอาจจะใกลเ้คียงกบั 'ขึด' ของทาง
ภาคเหนือ หรือขอ้หา้มต่างๆท่ีมีในภาคกลางและภาคใต ้รวมทั้ง Taboo ในภาษาชาวเมลานีเชีย โดยได้
ยดึถือปฏิบติัสืบต่อกนัมาและหลายคนท่ีรับปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด ซ่ึงลางคร้ังหลายขอ้กะล าไม่มีเหตุผล
อธิบายรายละเอียดวา่เหตุใดจึงตอ้งคะล า เห็นวา่เคยถูกสั่งสอนปฏิบติัสืบต่อกนัมาจึงไดป้ฏิบติัสืบต่อกนั
ไป ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะวา่คะล าหลายขอ้ไดบ้อกถึงผลขา้งเคียงหรือผลจากการฝ่าฝืนไวอ้ยา่งน่ากลวั 
น่า "เขด็ขวง" ซ่ึงผูล่้วงละเมิดจะไดรั้บ ดงันั้นขอ้คะล าหลายขอ้จึงมีลกัษณะอยา่งฟันธงวา่ "เพราะวา่คะล า
จึงหา้มประพฤติ !"  
  ดว้ยเหตุน้ีคะล าซ่ึงไดก้ลายเป็นเหตุผลของการหา้มคะล าไปในตวั มีความศกัด์ิสิทธ์ิในตวัเอง
โดยปริยาย แต่คร้ันพอเวลาล่วงเลยผา่นบริบทแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป คะล าหลายขอ้ไดถู้กละเลย ละทิ้ง
และไม่ไดรั้บความสนใจท่ีจะประพฤติ ปฏิบติัดงัท่ีเคยเป็นมา ทั้งท่ีหากพิจารณาถึงขอ้คะล าโดยรวม
ทั้งหมดจะเห็นภาพชีวติของคนท่ีปรากฏในขอ้คะล าทั้งหลายท่ีบญัญติั ทั้งน้ีการท่ีบญัญติัขอ้คะล าออกมา
นั้น จ าเป็นตอ้งไดรั้บประสบการณ์ก่อนจึงจะสามารถเขา้ใจถึงผลท่ีจะเกิดจากการฝ่าฝืนขอ้คะล า  
เช่นนั้นคะล าจึงเป็นผลผลิตหน่ึงท่ีเกิดจากการกระท าท่ีเคยประสบมาในอดีต ภายใตเ้ง่ือนไขของ
ส่ิงแวดลอ้มและเวลาในขณะนั้น เพื่อก าหนดขอ้ประพฤติ ปฏิบติัของคนในสังคม หลายขอ้แฝงดว้ย
ปรัชญาของชีวติและภูมิปัญญาท่ีคนอีสานในอดีตไดคิ้ดคน้เพื่อการอยูร่่วมกนัในสังคมและแบบ
แผนปฏิบติัเฉพาะบุคคลเพื่อความดี ความงามตามมาตรฐานสังคมและสวสัดิภาพของชีวติ โดยได้
ถ่ายทอดในรูปแบบต่างๆทั้งมุขปาฐะ ซ่ึงเป็นค าสอน ขอ้หา้มโดยตรงในชีวิตประจ าวนั และผา่นงาน
วรรณกรรมต่างๆ เช่น ผญา กลอนล า วรรณคดี นิทานต่างๆ เป็นตน้  
 
    ประเภทของคะล า  
 
  ทั้งน้ีหากจะแบ่งประเภทของขอ้คะล าแลว้ สามารถแบ่งออกกวา้งๆตามส่ิงท่ีไดไ้ปเก่ียวขอ้ง 
หรือปฏิสัมพนัธ์ได ้3 ลกัษณะคือ 
 
  1. ขอ้คะล าท่ีสัมพนัธ์กบับุคคล 
  2. ขอ้คะล าท่ีสัมพนัธ์กบัสถานท่ี 
  3. ขอ้ขะล าท่ีสัมพนัธ์กบัเวลา 
 
  ซ่ึงการแบ่งลกัษณะดงักล่าวนั้นไม่ไดแ้ยกออกจากกนัเป็นอิสรภาพหากแต่มีความสัมพนัธ์เก่ียว
โยงกนั ในลกัษณะองคร์วมความรู้ของค่านิยม บรรทดัฐาน อุดมการณ์ อนัจะครอบคลุมไปทั้งหมดของ
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วถีิการด าเนินชีวติประจ าวนั ตั้งแต่การเกิด การอยู ่การกิน การนอน การเจบ็ป่วย การแต่งงาน การตาย 
เป็นตน้ ซ่ึงจะจดัพฤติกรรมความสัมพนัธ์ของผูค้นในระดบัต่างๆ เพื่อผลท่ีน่าปรารถนาทั้งต่อระดบั
บุคคลและสังคม 
 
1. ข้อคะล าทีสั่มพนัธ์กบับุคคล  
 
  ขอ้คะล าในหมวดน้ีหากจะแบ่งยอ่ยออกไปเพื่อระบุใหช้ดัเจนแลว้ อาจจะสามารถแยกออกไป
ไดใ้นส่วนของระดบัหรือประเภทของบุคคลต่างๆในสังคม เช่น 
1.1 สตรีมีครรถ์  
  ขอ้คะล าท่ีสตรีมีครรถไ์ม่ควรประพฤติปฏิบติัในระหวา่งช่วงดงักล่าวนั้น มีมากมายทั้งน้ีเพื่อ
ตอ้งการใหท้ั้งแม่และเด็กสามารถท่ีจะประสบกบัสวสัดิภาพของชีวติใหม้ากท่ีสุด ซ่ึงในจ านวนขอ้ขะล า
ทั้งหมดนั้นส่วนใหญ่มกัจะเนน้หนกัไปทางดา้นอาหารการกิน(ของแสลง) แบบแผนท่ีผูเ้ป็นวา่ท่ีคุณแม่
ควรน ามาประพฤติ ซ่ึงห่างละเลยแลว้ตอ้ง คะล า ถือวา่ไม่ดี ไม่งามไม่เหมาะสม หนกัเขา้จะเป็น
บาปกรรม เส่ือมเสียและอาจถึงแก่ชีวติ เป็นตน้ ซ่ึงหลายขอ้คะล าบางขอ้หากมองดว้ยความรู้มาตรฐาน
โดยเฉพาะหลกัสุขลกัษณะตามหลกัโภชนาการแม่และเด็กแลว้ดูจะเป็นการขดักนัอยูห่ลายขอ้ แต่เม่ือ
พิจารณาตามสภาพแวดลอ้มและเวลาในช่วงเวลานั้นของสังคมอีสาน ดว้ยเง่ือนไข ขีดจ ากดัทั้งแพทย ์
วทิยาการรักษาแลว้ ความจ าเป็นในสวสัดิภาพของชีวิตและเผา่พนัธ์ุจึงจ าเป็นตอ้งบญัญติัขอ้คะล าตามท่ี
บรรพบุรุษแนะน าไว ้จากประสบการณ์ท่ีเคยประสบอยา่งเคร่งครัด เน่ืองจากความเคารพนบัถือแก่
บุคคลท่ีก าเนิดเกิดก่อนผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ในสังคมดั้งเดิม ซ่ึงขอ้คะล าท่ีน ามาเป็นตวัอยา่งประกอบในการ
พิจารณามีดงัน้ี  
 
ข้อคะล าในการปฏิบัติ เช่น  
 
  - หา้มอาบน ้าเวลากลางคืน เพราะน ้าคาวปลาจะมาก 
   (ภูมิปัญญาแฝง : เพราะอาจจะหกลม้ไดรั้บบาดเจบ็เป็นอนัตรายต่อแม่และเด็กได ้
เน่ืองจากในอดีตตอ้งใชไ้ต ้หรือกะบองในการใหแ้สงสวา่งซ่ึงอาจจะไม่เพียงพอ) 
  - หา้มขา้มเชือกท่ีก าลงัล่ามววัควาย ลูกออกมาจะเป็นคนตะกละตะกลาม 
   (ภูมิปัญญาแฝง : เพราะอาจจะสะดุดเชือกหกลม้ได ้หากววัควายลุกเดินหรือวิง่ชน) 
  - หา้มนัง่ขวางประตูบา้น จะท าใหค้ลอดลูกยาก 
   (ภูมิปัญญาแฝง : กีดขวางทางเขา้ออกของผูส้ัญจรไปมา) 
  - หา้มนัง่ขวางบนัไดบา้น จะท าใหค้ลอดลูกยาก 
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   (ภูมิปัญญาแฝง : กีดขวางทางเขา้ออกของผูส้ัญจรไปมา) 
  - คะล าเยบ็ท่ีนอน จะท าใหค้ลอดลูกยาก 
   (ภูมิปัญญาแฝง อาจจะเป็นเหน็บเน่ืองจากนัง่นอนหรือเพง็มากเกินไป) 
  - คะล าไปงานศพ เด๋ียวผคีนตายจะมาเกิดดว้ย 
   (ภูมิปัญญาแฝง : ไม่ตอ้งการใหแ้ม่เด็กตอ้งพบเจอภาพท่ีไม่สวยงาม ซ่ึงจะส่งผลต่อ
จิตใจและอารมณ์ได)้ 
  - คะล าไปเบ่ิงคนคลอดลูก เด๋ียวเด็กในทอ้งจะชกัชวนกนัไปในทางไม่ดี 
   (ภูมิปัญญาแฝง : ไม่ตอ้งการใหแ้ม่เด็กตอ้งพบเจอภาพท่ีไม่สวยงาม ซ่ึงจะส่งผลต่อ
จิตใจและอารมณ์ได)้ 
  - คะล าปิดหนา้ต่างประตู (ไม่บอกเหตุผล) 
   (ภูมิปัญญาแฝง : ตอ้งการให้อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก) 
  - คะล าตอกตะปู (ไม่บอกเหตุผล) 
   (ภูมิปัญญาแฝง : อาจจะกระเทือนต่อลูกในทอ้ง และรบกวนคนอ่ืน) 
  - หา้มต าหนิผูอ่ื้น ลูกออกมาจะบ่ดีเป็นเหมือนท่ีต าหนิ 
   (ภูมิปัญญาแฝง : อาจส่งผลทางดา้นอารมณ์และจิตใจ) 
  - หา้มท าท่าทางเลียนแบบคนพิกลพิการไม่สมประกอบ ลูกออกจะเหมือนอยา่งท่ีท า 
   (ภูมิปัญญาแฝง : ไม่เหมาะสม ไม่ดีไม่งาม แสดงถึงความไม่มีมารยาท) 
  - คะล านัง่ยองๆ (ไม่ทราบเหตุผล) 
   (ภูมิปัญญาแฝง : อาจส่งผลกระทบกระเทือนถึงลูกในทอ้งได)้ 
  - คะล านัง่ชนัเข่า (ไม่ทราบเหตุผล) 
   (ภูมิปัญญาแฝง : อาจส่งผลกระทบกระเทือนถึงลูกในทอ้งได)้ 
  - คะล านัง่คุกเข่า (ไม่ทราบเหตุผล) 
   (ภูมิปัญญาแฝง : อาจส่งผลกระทบกระเทือนถึงลูกในทอ้งได)้ 
  - คะล าพลิกดา้นใบตอง (ไม่ทราบเหตุผล) 
  - คะล าเผาหอย เผาปู (ไม่ทราบเหตุผล) 
  - หา้มเดินเร็ว ใหเ้ดินชา้ 
   (ภูมิปัญญาแฝง : อาจจะหกลม้ไดรั้บอนัตรายได)้ 
  - คะล าข้ึนท่ีสูง (ไม่ทราบเหตุผล) 
   (ภูมิปัญญาแฝง : อาจจะตกลงมาไดรั้บอนัตรายได)้ 
  - คะล านัง่บนท่ีสูง (ไม่ทราบเหตุผล) 
   (ภูมิปัญญาแฝง : อาจจะตกลงมาไดรั้บอนัตรายได)้ 
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  - คะล านัง่ลงแรงๆ (ไม่ทราบเหตุผล) 
   (ภูมิปัญญาแฝง : อาจส่งผลกระทบกระเทือนต่อลูกในครรภไ์ด)้  
  - คะล านอนหงาย นอนคว  ่า (ไม่ทราบเหตุผล) 
   (ภูมิปัญญาแฝง : อาจส่งผลกระทบกระเทือนต่อลูกในครรภไ์ด ้หรือหากนอนหงายอาจ
ล่อแหลมท่ีจะเกิดอุบติเหตุ   ูุ เช่น ส่ิงของหล่นใส่ คนเดินไปมาหกลม้ใส่เป็นตน้) 
  - หา้มอาบน ้าร้อน (ไม่ทราบเหตุผล) 
  - หา้มอาบน ้าสกปรก 
  - หา้มเอาครกกบัสากแช่อยูด่ว้ยกนั จะท าใหค้ลอดลูกล าบาก 
  - (ภูมิปัญญาแฝง : ปลูกฝังมารยาทท่ีงดงามแก่ผูท่ี้จะเป็นแม่) 
  - หา้มชะโงกดูน ้าในบ่อ (ไม่ทราบเหตุผล) 
   (ภูมิปัญญาแฝง : อาจจะวงิเวียนและตกลงไปได)้ 
  - หา้มเดินขา้มขวั(สะพาน) (ไม่ทราบเหตุผล) 
   (ภูมิปัญญาแฝง : ในอดีตสะพานทัว่ไปจะมีลกัษณะเป็นท่อนไมข้นาดเล็กพอท่ีคนเดียว
จะเดินขา้มได ้ดงันั้นอาจจะเป็นอนัตรายได)้ 
เป็นตน้ 
 
ข้อคะล าเร่ืองอาหาร เช่น  
 
  - คะล ากินกลว้ยแฝด จะไดลู้กแฝด 
  - คะล ากินเน้ือควายเผอืก (ไม่ทราบเหตุผล) 
  - คะล ากินอาหารท่ีติดอยูก่บัไมย้า่ง 
    (ภูมิปัญญาแฝง : ดูแลว้ไม่งาม ไม่เหมาะสม) 
  - คะล ากินผกัข่า (ผกัชะอม) (ไม่ทราบเหตุผล) 
  - คะล ากินปลาเพี้ย (ไม่ทราบเหตุผล) 
  - คะล ากินปลาชะโด (ไม่ทราบเหตุผล) 
  - คะล ากินไข ่(ไม่ทราบเหตุผล) 
  - คะล ากินเผอืกมนั (ไม่ทราบเหตุผล) 
  - คะล ากินเห็ด (ไม่ทราบเหตุผล) 
  - คะล ากินอาหารรสจดั 
  - คะล ากินเน้ือเต่าเพก็ (เต่าตวัเล็ก) (ไม่ทราบเหตุผล) 
  - คะล ากินเน้ือตะพาบน ้า (ไม่ทราบเหตุผล) 



 - 44 - 

  - คะล ากินแมลง แตน ต่อ (ไม่ทราบเหตุผล) 
  - คะล ากินปลาร้า (ไม่ทราบเหตุผล) 
  - คะล ากินของดองมึนเมา 
  - คะล ากินเน้ือกระต่าย (ไม่ทราบเหตุผล) 
  - คะล ากินขา้วจ่ี 
  - คะล ากินเมล็ดมะขามคัว่ 
  - คะล ากินอาหารท่ีมีไขมนั 
เป็นตน้  
 
    1.2 สตรีแม่ลูกอ่อน  
  แม่ลูกอ่อนหรือผูห้ญิงท่ีเพิ่งคลอดลูกใหม่ ยงัอยูใ่นภาวะท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อทั้งชีวิตของผูเ้ป็น
แม่และทารกท่ีเพิ่งคลอดได ้ดงันั้นในช่วงเวลาน้ีจึงยงัมีขอ้ประพฤติ ปฏิบติัหรือขอ้หา้มขอ้คะล าท่ีผูเ้ป็น
แม่ลูกอ่อนตอ้งคะล าอยูห่ลายอยา่ง  

 
ข้อคะล าในการปฏิบัติ เช่น  
  - หา้มเดินไปไหนไกลๆ คะล า  
  - หา้มเดินเร็ว ใหเ้ดินชา้ๆ 
   (ภูมิปัญญาแฝง : หากประสบอุบติัเหตุอาจจะเป็นอนัตราย เช่น ตกเลือด หรือ
กระทบกระเทือนบาดแผลท่ียงัไม่หายสนิท) 
  - หา้มนัง่ยองๆ หรือนัง่พบัเพียบ 
   (ภูมิปัญญาแฝง : อาจจะเป็นอนัตรายหรือพระทบกระเทือนต่อบาดแผลได)้ 
  - หา้มไกลเปล อู่ท่ีวา่งของเด็กทารก จะท าใหผ้มีาเอาเด็กไป 
    (ภูมิปัญญาแฝง : ผูเ้ช่ือโชคลางเห็นวา่เป็นลางไม่ดี เท่ากบัแช่งใหเ้ด็กตาย) 
  - หา้มใหใ้ครขา้มเปล อู่เด็กทารก จะท าใหเ้ด็กร้องไหง้อแง ไม่ยอมหลบันอน 
   (ภูมิปัญญาแฝง : อาจจะหกลม้หรือมีส่ิงของหล่นใส่เด็กเป็นอนัตรายได)้ 
  - หา้มกล่อมลูกเวลากลางคืน 
   (ภูมิปัญญาแฝง : อาจจะก่อความร าคาญ รบกวนผูค้นท่ียงัหลบันอนอยู)่ 
  - หา้มหลบันอนกบัสามี  
  - หา้มนอนใกลก้บัสามี 
  - หา้มนอนหวัสูง (ไม่ทราบเหตุผล) 
  - หา้มนอนหงาย  
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  - หา้มนอนนอกมุง้ 
  - หา้มนอนกลางวนั 
  - ขณะอยูไ่ฟ (อยูก่รรม) หา้มออกห่างหมอ้ไฟเป็นเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ 
  - หา้มท างานบา้น (คะล าเวยีก) 
   (ภูมิปัญญาแฝง : ยงัไม่แขง็แรง อาจกระทบกระเทือนต่อสุขภาพและบาดแผล
ได)้  
  - หา้มน าเด็กทารกออกจากชายคาบา้น คะล า 
   (ภูมิปัญญาแฝง : เด็กยงัไม่แข็งแรง กะโหลกศรีษะยงัไม่หุ้มดี อาจจะไม่สบาย
ไดง่้าย) 
  - หา้มเอารกเด็กไปฝัง เพราะจะท าใหเ้ด็กปัญญาทึบ 
   (ภูมิปัญญาแฝง : เกรงวา่หากฝังไม่มิดชิด สัตวป่์าหรือสุนขั สัตวเ์ล้ียงอาจมาคุย้
เข่ียได)้ 
  - ใหซ้กัผา้ออ้มก่อนเพล(ประมาณเท่ียง) และใหถื้อขมิ้นและมีดนอ้ยๆไปดว้ย มิเช่นนั้น
จะท าใหผ้ร้ีายตามมาเอาตวัเด็กไปได ้
   (ภูมิปัญญาแฝง : หากมวัชกัชา้โอเ้ออ้าจจะท าใหเ้สียการงานอยา่งอ่ืนไปดว้ย 
บงัคบัทางออ้ม) 
เป็นตน้ 
 
ข้อคะล าเร่ืองอาหาร  
  ทั้งน้ีเช่ือวา่หากรับประทานเขา้ไปแลว้จะก่ออนัตรายต่อแม่ลูกอ่อน เป็นของแสลง ผดิ
ส าแดง ซ่ึงหากพิจารณาตามหลกัโภชนาการแลว้ เขา้ใจวา่ส่ิงของท่ีคะล านั้นยากต่อการยอ่ยเผา
ผลาญ และอาจมีผลต่อร่างกายท่ียงัอ่อนแอของแม่และอาจมีผลต่อลูกได ้ตวัอยา่งคะล า เช่น 
  - หา้มกินเน้ือควายเผอืก 
  - หา้มกินไข่มดแดง 
  - หา้มกินของหมกัดอง 
  - หา้มกินผกัชะอม 
  - หา้มกินฟัก  
  - หา้มกินดอกข้ีเหล็ก 
  - หา้มกินใบสะระแหน่ 
  - หา้มกินกลว้ยหอม 
  - หา้มกินขา้วก ่า (ขา้วเหนียวด า) 
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  - หา้มกินเน้ือหมู 
  - หา้มกินเน้ือกระต่าย 
  - หา้มกินเป็ดเทศ 
  - หา้มกินห่าน 

- หา้มกินแมงดานา 
- หา้มกินปลาร้า 
- หา้มกินปลาชะโด 
- หา้มกินปลาอีจน 
- หา้มกินปลาสลิด 
- หา้มกินเห็ดขาว เห็ดกะดา้ง 
- หา้มกินตะพาบน ้า 
- หา้มกินหน่อไม ้
- หา้มกินปลาหมึก 
- หา้มกินมะละกอสีม่วง 
- หา้มกินน ้าเยน็ 
- หา้มกินไก่งวง 
- หา้มกินใบโหระพา 
- หา้มกินสะเดา 
- หา้มกินปลาเพล้ีย 
- หา้มกินปลานกเขา 
- หา้มกินปลาอีวน 
- หา้มกินเต่าเพก็ 
เป็นตน้  
 
    1.3 คนเจบ็ป่วย  
ขอ้คะล าส าหรับคนเจบ็ป่วยนั้น โดยภาพรวมเป็นขอ้ท่ีหา้มปฏิบติัของผูป่้วยในแต่ละ 

โรค ซ่ึงจะบอกกล่าวโดยรวมทัว่ไปวา่ส่ิงใดควรเวน้ควรไม่กระท า หลีกเล่ียงแลว้จะเป็นประโยชน์ต่อ
สุขภาพของผูป่้วย ทั้งน้ีขอให้พิจารณาภายใตเ้ง่ือนไขของสังคมอีสานในอดีตท่ามกลางส่ิงแวดลอ้มท่ี
ตอ้งช่วยเหลือดูแลตวัเอง ทั้งน้ีความกา้วหนา้ทางการแพทย ์สาธารณสุขท่ียงัไม่สามารถยา่งกรายเขา้มา
ในสังคมดงักล่าว และไดสื้บทอดปฏิบติัสืบต่อกนัมานบัหลายร้อยปีจากการสังเกต ลองถูกลองผดิ สั่งสม
เป็นขอ้คะล าท่ีควรระลึกไว ้ซ่ึงจะขอยกตวัอยา่งมาดงัน้ี 
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  - หา้มกินหมากไมทุ้กชนิด เช่น กลว้ยน ้าวา้ ฝร่ัง มะม่วง ทุเรียน ล าไย ออ้ย มะละกอ 
สับปะรด 
  - หา้มกินถัว่ฝักยาว 
  - หา้มกินของรสเปร้ียว 
  - หา้มกินขา้วตม้ห่อ 
  - คนเป็นวณัโรคหา้มกินของหมกัดอง เช่น ปลาส้ม ส้มววั หน่อไมด้อง 
  - คนเป็นไออยา่กินหมากเขือ กุง้ ปลาซิว ส้มต า มะเกลือ อาหารรสจดั หวักลอย หวัมนั 
เพราะมนัจะท าใหค้นัคอ ไอไม่หยดุ 
  - คนถูกหมาวอ้(หมาบา้)กดั บ่ใหกิ้นลาบเทา(สาหร่ายชนิดหน่ึง) มนัจะเป็นบา้คือเก่า 
  - บ่ใหผู้ห้ญิงเป็นระดูเก็บผกัอีเลิศ ผกัสะระแหน่ ผกัมนัจะตายหมด 
  - คนป่วยนอนบนฟูก จะท าใหห้ายป่วยชา้ 
  - คนเป็นฝีหนอง เป็นหิด กลากเกล้ือน หา้มกินไก่และของหมกัดอง 
  - คนเป็นคางทูม หา้มกินไข่ 
  - คนเป็นโรคประสาทหา้มกินน ้ามนัหมู 
เป็นตน้ 
 
  1.4 เด็กเล็ก  
  เด็กถือวา่เป็นวยัท่ีจะตอ้งเติบใหญ่ เป็นผูสื้บทอดความรู้ รักษาระเบียบแบบแผนของ
สังคมในอนาคตต่อไป จึงเป็นวยัหวัเล้ียวหวัต่อท่ีตอ้งมีการปลูกฝังแบบแผนความประพฤติในสังคม
อีสานโดยผา่นคะล า ซ่ึงเป็นอีกทางหน่ึงท่ีจะช่วยถ่ายทอดองคค์วามรู้ และควบคุมพฤติกรรมของเด็กให้
อยูใ่นระเบียบแบบแผนท่ีพึ่งปรารถนาของสังคม และเป็นการเพาะกลา้ของความคิด ความรู้ ค่านิยม 
อุดมการณ์ บรรทดัฐานบางอยา่งใหแ้ก่คนจากรุ่นหน่ึงสู่รุ่นหน่ึงดว้ย ซ่ึงขอ้คะล าท่ีผูใ้หญ่น ามาใชก้บัเด็ก
รุ่นหลงัมกัจะเป็นลกัษณะการปราบและปรามพฤติกรรมท่ีไม่พึ่งปรารถนา และแสดงถึงผลท่ีฝ่าฝืนขอ้
หา้มขอ้คะล าดงักล่าวใหน่้ากลวั หรือบางคร้ังจะไม่แสดงเหตุผลแต่จะบอกวา่คะล า ซ่ึงนั้นมกัจะท าให้
เด็ก(ส่วนใหญ่)สยบยอมต่อขอ้คะล าเหล่านั้น พร้อมกนันั้นยงัเป็นการควบคุมหรือบอกขอ้ควรปฏิบติั
ระหวา่งผูใ้หญ่ต่อเด็ก และบางขอ้ยงัสามารถใชก้บับุคคลทัว่ไปไดด้ว้ย, ทั้งน้ีภายใตบ้ริบทแวดลอ้มใน
ขณะนั้นท่ีเป็นตวัหล่อหลอมความคิด การรับฟัง เช่ือถือผูใ้หญ่ท่ีเกิดมาก่อนดว้ย ซ่ึงตวัอยา่งขอ้คะล าท่ียก
มามีดงัน้ี 
 
  - หา้มทกัวา่เด็กท่ีเกิดใหม่วา่น่ารัก เพราะถา้ผรู้ีจะตามมาเอาตวัเด็ก หรืออายเุด็กจะสั้น 
   (ภูมิปัญญาแฝง : เป็นการปรามทั้งตวัแม่เด็กและตวัเด็กท่ีเกิดข้ึนมาไม่ใหห้ลง
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ระเริงต่อค าชมยกยอ้ป้อป้ัน สร้างนิสัยไม่พึ่งปรารถนาตามมา) 
  - อยา่ป่อน(หยอ่น)เด็กเล็กลงเรือน เป็นเชิงหยอกลอ้ เพราะจะท าใหเ้ด็กอายสุั้น 
   (ภูมิปัญญาแฝง : อาจจะเกิดอุบติัเหตุเด็กพลดัตกลงไป และอาจจะอายสุั้น
จริงๆได)้ 
  - หา้มเอาจ้ิงหรีดมากดักนัเล่น ฟ้าจะผา่เอาได ้
   (ภูมิปัญญาแฝง : ควบคุมพฤติกรรมท่ีควรประพฤติ ใหมี้จิตใจเมตตา) 
  - อยา่ใหเ้ด็กนัง่บนหลงัสุนขั จะท าใหเ้ด็กนิสัยเหมือนสุนขั 
   (ภูมิปัญญาแฝง : สุนขัอาจแวง้มากดัเป็นอนัตรายได ้และไม่ใหรั้งแกสัตว)์ 
  - อยา่นัง่หนัหลงัขณะท่ีนัง่บนหลงัววั ควาย จะเป็นอปัมงคล 
   (ภูมิปัญญาแฝง : มองไม่เห็นทาง ควบคุมสัตวไ์ม่ได ้อาจตกลงมาเป็นอนัตราย
ได)้ 
  - อยา่เคาะหรือตีหวัเด็ก จะท าใหเ้ด็กปัสสาวะรดท่ีนอน 
   (ภูมิปัญญาแฝง : อาจจะกระทบกระเทือน เป็นอนัตรายต่อสมองของเด็กได)้ 
  - อยา่ตีหวัแมว เพราะเม่ืออายุมากจะท าใหศ้รีษะสั่น 
   (ภูมิปัญญาแฝง : หา้มรังแกสัตวใ์หมี้เมตตา) 
  - หา้มนอนกินอาหาร จะเป็นงู 
   (ภูมิปัญญาแฝง : อาจจะมีผลต่อระบบยอ่ยอาหาร และฝึกมารยาทท่ีเหมาะสม) 
  - หา้มเล่นขา้วสาร จะท าใหมื้อด่าง 
   (ภูมิปัญญาแฝง : ขา้วเป็นอาหารไม่ควรน ามาเล่น และเป็นการสอนให้รู้ส านึก
ในคุณขา้วดว้ย) 
  - เด็กขณะพดูกบัผูใ้หญ่อยา่อมน้ิว 
   (ภูมิปัญญาแฝง : ปลูกฝังมารยาท และบุคลิกภาพ) 
  - หา้มจบัหางสุนขั จะท าใหสุ้นขักินลูกไก่ 
   (ภูมิปัญญาแฝง : สุนขัอาจจะร าคาญและแวง้กดัท าอนัตรายได)้ 
  - ด่าพอ่แม่บุพการีผูมี้พระคุณ ตายไปจะเป็นเปรตปากเท่ารูเขม็ 
   (ภูมิปัญญาแฝง : ปลูกฝังจริยธรรม และมารยาท ค่านิยมและควบคุมพฤติกรรม
ของเด็กและบุคคลทัว่ไป) 
  - อยา่เดินใกลผู้ใ้หญ่ 
   (ภูมิปัญญาแฝง : ปลูกฝังมารยามสังคม พฤติกรรมท่ีเหมาะสม) 
  - อยา่ลกัขโมยของพอ่แม่ จะท าใหตี้นบาทสั้นมือฮี 
   (ภูมิปัญญาแฝง : ปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรม) 
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  - หา้มโกหกหลอกลวง  
  - อยา่เดินขา้มขาผูใ้หญ่ ขาจะดว้น 
   (ภูมิปัญญาแฝง : ปลูกฝังจริยธรรม มารยาทสังคม)  
  - หา้มเด็กกินไข่ร้างรัง 
  - หา้มเด็กทารกท่ีฟันยงัไม่ข้ึนส่องกระจก 
   (ภูมิิปัญญาแฝง : ปลูกฝังจริยธรรม พฤติกรรมใหเ้หมาะสมกบัวยั) 
   - หา้มเด็กกินไส้และพุงปลาช่อน 
  - หา้มตีกน้เด็ก จะท าใหเ้ด็กเป็นซางตานขโมย 
  - เวลาอุม้เด็กทารกหา้มพูดหนกัหรือเบาเกินไป 
  - หา้มเป่าลมปากใส่หนา้เด็ก 
   (ภูมิปัญญาแฝง : อาจจะมีเช้ือโรคติดต่อไปยงัเด็กได)้ 
  - เวลาอุม้เด็กหา้มโยนเด็ก 
    (ภูมิปัญญาแฝง : เด็กอาจจะหลุดมือ เป็นอนัตรายได)้ 
  - หา้มเด็กกินจาวมะพร้าว 
  - หา้มเด็กกินเคร่ืองในไก่ จะท าใหเ้ป็นด้ือดา้น ด้ือร้ัน 
   (ภูมิปัญญาแฝง : ตามหลกัวทิยาศาสตร์ปัจจุบนัอวยัวะดงักล่าวมีสารเคมีท่ีเป็น
พิษเจือปนอยู)่  
เป็นตน้  
 
    1.5 ผู้ทีร่ ่าเรียนวชิาความรู้  
  เช่น ผูเ้รียนไสยศาสตร์ หมอยา (หมอยาสมุนไพร หมอยากระดูก หมอยาเป่า) หมอ
ธรรมถือวา่เป็นปูชนียบุคคลส าคญัในสังคมอีสานเม่ือคร้ังอดีต เน่ืองจากเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีจ าเป็นต่อ
วถีิชีวติ ซ่ึงจะเป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อคนอีสานทุกเพศทุกวยั เน่ืองจากในช่วงเวลาวกิฤติของชีวติ 
เช่น การเกิด การเจบ็ป่วย การตาย และงานพิธีกรรมต่างๆ บุคคลดงักล่าวตอ้งไดรั้บเชิญมาประกอบ
พิธีกรรม หรือไม่มกัจะเป็นขอ้ขะล าส่วนตวัเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ต่อคุณวชิาท่ีตนเรียนมา ดงันั้นในส่วน
ของฮีตปฏิบติัของบุคคลดงักล่าวจึงตอ้งเคร่งครัดเพื่อสร้างความมัน่ใจในคุณความดีความสามารถของ
ตนเองและสร้างความนาเช่ือถือศรัทธาแก่ผูพ้บเห็น ซ่ึงขอ้คะล าบางกล่าวอาจจะหาเหตุผลมาช้ีแจงได้
ชดัเจน ทั้งน้ีอาจจะเป็นเร่ืองของศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรมหรือจรรยาบรรณท่ีผูร้ ่ าเรียนทางดา้นน้ีตอ้ง
มี เช่ือกนัวา่ส าหรับผูท่ี้เรียนคาถาอาคมหากฝ่าฝืนจะมีอาการผดิครู อาจจะเกิดส่ิงไม่ดีต่อตนเอง เช่น 
คาถาอาคมเส่ือม เป็นบา้ เป็นผปีอบ เป็นตน้ ซ่ึงตวัอยา่งของขอ้คะล ามีดงัน้ี เช่น 
  - หา้มลอดใตร้าวตากผา้ จะท าใหว้ชิาคุณไสยจะเส่ือม 
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  - หา้มลอดใตถุ้นบา้น 
  - หา้มลอดเครือกลว้ยท่ีใชไ้มค้  ้าไว ้
  - หา้มลอดก่ีทอผา้ 
  - หา้มลอดจ่อ (เคร่ืองมือเล้ียงตวัไหม) 
  - หา้มลอดใตบ้นัได 
  - หา้มกินฟักทอง 
  - หา้มกินแตง 
  - หา้มกินฟัก แฟง 
  - หา้มกินมะเฟือง 
  - หา้มกินผกักระถิน (ภาษาอีสานเรียกผกักะเสด) นอกจากวา่เวลาท่ีกินนั้นไม่มีใคร
เรียกวา่ผกักะเสด จึงจะสามารถกินได ้เน่ืองจากถือวา่เป็นของเศษเหลือเดน 
  - หา้มกินอ่ึงอ่าง 
  - หา้มกินปลาไหล 
  - หา้มกินน ้าเตา้ 
  - หา้มกินเน้ือควาย 
  - หา้มเล่นชู ้
  - หา้มกินอาหารใดในงานศพ จะท าใหค้าถาอาคมท่ีเรียนมาเส่ือม 
  - เวลากินขา้ว หา้มไม่ใหเ้อามือไปชนกบัมือคนอ่ืนท่ีร่วมส ารับ มนัคะล า 
  - หา้มด่ืมสุราท่ีเหลือจากคนอ่ืนด่ืมไปแลว้ 
  - หา้มกินเน้ืองู เน้ือสุนขั เน้ือแมว เน้ือมา้ และเน้ือเต่า มนัคะล า 
 
  นอกจากน้ียงัมีขอ้คะล าขอ้หา้มปฏิบติัของผูท่ี้มีวชิาอาคมท่ีสอดคลอ้งกบัอาชีพหลกั
ของครอบครัว ซ่ึงจะจ าเพาะเจาะจงวา่เป็นคะล าอยา่งยิง่ เช่น ผูมี้อาชีพคลอ้งชา้ง, ทั้งน้ีขอ้คะล าดงักล่าว
ยงัไดมี้ความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบับุคคลอ่ืนๆขา้งเคียงดว้ย เช่น ภรรยาคู่ชีวิต อีกนยัหน่ึงอาจจะสอดคลอ้ง
กบัขอ้ท่ีควรปฏิบติัของผูเ้ก่ียวขอ้ง อาจจะเพื่อสร้างความมัน่ใจแก่ผูไ้ปคลอ้งชา้ง และเป็นอุบายตกัเตือน
หา้มปรามผูท่ี้อยูบ่า้นปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมทั้งกาย วาจา และใจเพื่อรอคอยผูช้ายท่ีออกไปคลอ้ง และขอ้
เตือนใจเพื่อป้องกนัเหตุร้ายท่ีอาจจะเกิดข้ึนแก่ผูท่ี้อยูบ่า้น เป็นการป้องกนัสวสัดิภาพไปดว้ย ซ่ึงขอ้คะล า
ของภรรยาหรือฝ่ายหญิงท่ีอยูเ่รือน นบัตั้งแต่ฝ่ายสามี ฝ่ายชายออกเดินทางออกไปท ากิจดงักล่าว คือ 
  - หา้มตดัผม 
  - หา้มหวผีม 
  - หา้มแต่งหนา้ 
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  - หา้มพดูคุยกบัคนแปลกหนา้ โดยเฉพาะผูช้าย 
  - หา้มรับญาติมาพกัอาศยัอยูภ่ายในบา้น 
  - หา้มกวาดบา้นไปทางดา้นทิศเหนือ 
  - หา้มไปไกลจากบา้นของตน 
  - หา้มกล่าวค าหยาบโลน 
  - หา้มแสดงอาการโกรธข้ึง 
  - หา้มนัง่บนบนัได 
  - หา้มปีนตน้หม่อน 
  - หา้มทิ้งของลงจากเรือน เวน้แต่วา่มีคนรอรับอยูข่า้งล่าง 
  - หา้มถอนฟืนออกจากเตาขณะท่ีก าลงัหุงตม้ 
  - ตอ้งกราบไหวเ้ทวดา ผีรักษาทุกคืนก่อนนอน 
เป็นตน้ 
    1.6 บุคคลทัว่ไป  
  นอกเหนือจากขอ้คะล าของประเภทบุคคลขา้งตน้ดงัท่ีกล่าวไปแลว้ ยงัมีขอ้คะล าท่ีหา้ม
ประพฤติ ปฏิบติัของบุคคลทัว่ไปอยูม่ากมาย โดยขอ้คะล าของบุคคลทัว่ไปท่ีน าตวัอยา่งมากล่าวน้ี จะ
เป็นการบอกโดยรวมอาจจะไม่ใคร่สัมพนัธ์กบัเวลาหรือสถานท่ีมากนกั ทั้งน้ีจะไม่เจาะจงสถานท่ีหรือ
ก าหนดหว้งเวลาท่ีชดัเจน บอกเพียงวา่อยา่ปฏิบติัเท่านั้น เช่น 
  - หา้มแช่ครกและสากไวด้ว้ยกนั มนัคะล า ถา้เป็นหญิง(ทั้งแต่งงานและยงัไม่แต่ง) จะ
คลอดลูกยาก(ภูมิปัญญาแฝง : ปลูกฝังมารยาท ความสนใจเอาใจใสในครัวเรือน นิสัยท่ีดีงามแก่สตรี) 
  - อยา่เดินขา้มไมค้าน 
  - อยา่วางขนัแช่ไวใ้นตุ่ม โอ่ง 
  - หา้มด่าลมฟ้าอากาศต่างๆ 
  - หา้มเดินขา้ม หรือนัง่ทบัหนงัสือ มนัจะปึก(ปัญญาทึบ) 
  - หา้มเยบ็เส้ือผา้ตวัท่ีก าลงัใส่กบัตวัอยู ่
  - หา้มเอามีด พร้ามาหยอกกนัเล่น 
    (ภูมิปัญญาแฝง : อาจพลาดเป็นอนัตรายได)้ 
  - ปล่อยใหน้ ้าด่ืม น ้าใชใ้นโอ่งตุ่มแหง้ขอดจนหมด คะล า 
    (ภูมิปัญญาแฝง : ปลูกฝังความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีการงาน) 
  - ปักจอบ จอบ เสียบคาดินไวม้นัคะล า 
    (ภูมิปัญญาแฝง : อาจจะเป็นอนัตรายแก่ผูเ้ดินไปมา และเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชอ้าจข้ึนสนิท หรือถูกขโมยไปได)้ 
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  - ผูห้ญิงกินขาไก่ ปีกไก่ มนัคะล า จะท าใหเ้ป็นคนไม่ดี แยง่สามีคนอ่ืน 
  - ขา้วสารหมดเกล้ียง คะล า 
    (ภูมิปัญญาแฝง : ปลูกฝังความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี) 
- ขา้วเหลือกินในป่าตอ้งน ากลบัทุกเมด็ 
    (ภูมิปัญญาแฝง : สัตวป่์าอาจตามมากินถึงในหมู่บา้นได)้ 
  - ใชเ้ทา้เข่ียเส้ือผา้ คะล า 
  - ผูห้ญิงผิวปาก คะล า จะไดผ้วัเฒ่า 
  - หา้มตีววัตีควายในคอก มนัคะล า 
  - หา้มตีหลงัสัตวเ์ล้ียง เช่น หมู ววั ควาย คะล า 
  - ผูห้ญิงเล่นการพนนั สูบบุหร่ี มนัคะล า 
  - เด็กนัง่สูงกวา่ผูใ้หญ่ มนัคะล า 
    (ภูมิปัญญาแฝง : ปลูกฝังมารยาทสังคม) 
  - นัง่กระดิกเทา้ กระดิกมือ คะล า ท าใหย้ากจน หากินบ่คุม้ 
    (ภูมิปัญญาแฝง : ปลูกฝังมารยาทสังคม และบุคลิกภาพ) 
  - เอาหมอนตีกนั มนัคะล า 
  - ขา้มร่างกายคนก าลงันอนหลบั คะล า 
   (ภูมิปัญญาแฝง : ปลูกฝังมารยาทสังคม และบุคลิกภาพ) 
  - อยา่เอาดา้มไมก้วาดตีหรือหยอกลอ้กนั มนัคะล า 
   (ภูมิปัญญาแฝง : เป็นส่ิงไม่เหมาะสม เน่ืองจากเป็นของต ่า และเศษฝุ่ นส่ิง
สกปรกดา้นท่ีกวาดอาจจะถูกเปรอะเป้ือนคนจบัได)้ 
  - อยา่เทน ้ากินท่ีเหลือลงแอ่ง มนัคะล า 
   (ภูมิปัญญาแฝง : เป็นของเศษเหลือกินไม่เหมาะสม และผดิหลกัสุขลกัษณะ
ดว้ย) 
  - อยา่เหยยีบย  ่าบนหมอน ของสูงเป็นบาป  
   (ภูมิปัญญาแฝง : ส าหรับหนุนหนอนไม่สมควรมาเหยยีบเล่นใหส้กปรก และ
รักษาส่ิงของใหใ้ชไ้ดน้าน เพราะไม่มีขายตอ้งท าเองดว้ย) 
  - ปูเส่ือสาดใหถู้กลายถูกดา้น 
  - อยา่ปูเส่ือสาดหนัหวัไปทางทิศตะวนัตก ทิศคนตาย 
  - อยา่เอามือประสานกนัขดัไวห้ลงัทา้ยทอย มนัคือผบีา้ คนไร้ความคิด 
   (ภูมิปัญญาแฝง : ปลูกฝังบุคลิกภาพใหเ้หมาะสม) 
  - อยา่เอามือตบปากเสียงดงั มนัจะหาไม่พออยูพ่อกิน 
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   (ภูมิปัญญาแฝง : ปลูกฝังบุคลิกภาพและมารยาทสังคม) 
  - อยา่นอนหนัหวัไปทางทิศตะวนัตก 
  - อยา่เอาดา้นขวางของหมอนมาหนุน มนัคะล า 
  - อยา่ปีนค าเวา้ผูใ้หญ่(ปีนเกลียว) 
  - อยา่เลียคมมีด 
  - อยา่เอาหอกคา้งหาว อยา่เอาตา้วคา้งควน(ควนั) 
   (ภูมิปัญญาแฝง : อาจจะตกลงมาถูกคนบาดเจบ็หรือเป็นอนัตรายดว้ย) 
  - อยา่นอนแงง(ส่อง)ดาบ 
   (ภูมิปัญญาแฝง : อาจจะหล่นหรือพลาดมือถูกผูส่้องได)้ 
  - อยา่คาบนมเมีย 
   (ภูมิปัญญาแฝง : อาจเผลอกนัได)้ 
  - อยา่เลียคมมีด 
  - ไปบ่ลา มาบ่คอบ (ไปไม่ลา มาไม่ไหว)้ คะล า 
  - อยา่ป้อย(สาป)แซ่งเสียงดงั 
   (ภูมิปัญญาแฝง : ปลูกฝังมารยาทสังคม) 
  - อยา่แน(เล็ง)มีดใส่หวั อยา่แนปืนใส่เขา 
   (ภูมิปัญญาแฝง : อาจจะพลาดและเป็นอนัตรายได)้ 
  - อยา่เวยีนหวดขา้ว 
   (ภูมิปัญญาแฝง : ในอดีตเตาหุงหาอาหารจะเป็นกอ้นเสาสามกอ้น อาจจะเดิน
เตะท่อนฟืนหรือกอ้นเส้าได)้ 
  - อยา่ตั้งหมอ้ขา้วเอียง คะล า 
   (ภูมิปัญญาแฝง : หากหมอ้ขา้วเดือนอาจหกเสียหาย หรือถูกคนเป็นอนัตราย
ได)้ 
  - อยา่เอาฟืนเคาะกอ้นเส้า มนัคะล า 
   (ภูมิปัญญาแฝง : กอ้นเส้าอาจจะแตกเสียหายได)้ 
  - อยา่เอามีดสับเขียงเปล่า มนัคะล า 
   (ภูมิปัญญาแฝง : ท าใหส่ิ้งของเสียหาย และท าใหเ้สียงดงัก่อความร าคาญแก่คน
อ่ืน) 
  - อยา่ต าครกเปล่า มนัคะล า 
   (ภูมิปัญญาแฝง : ท าใหส่ิ้งของเสียหาย และท าใหเ้สียงดงัก่อความร าคาญแก่คน
อ่ืน) 
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  - อยา่เอาสากเคาะปากครก มนัคะล า 
   (ภูมิปัญญาแฝง : ท าใหส่ิ้งของเสียหาย และท าใหเ้สียงดงัก่อความร าคาญแก่คน
อ่ืน) 
  - อยา่เดินขา้มหมอ้ขา้วหมอ้แกง มนัคะล า 
   (ภูมิปัญญาแฝง : อาจเดินเตะขา้วของเสียหายได ้รวมทั้งไม่เหมาะสม ไม่มี
มารยาทและเป็นการลบหลู่ ไม่แสดงอาการเคารพส่ิงของเคร่ืองใชด้ ารงชีพดว้ย) 
  - อยา่เอาชอ้นเคาะถว้ยชามเล่น มนับ่พออยูพ่อ่กิน 
   (ภูมิปัญญาแฝง : ขา้วของเสียหายได ้รวมทั้งไม่เหมาะสม ไม่มีมารยาทและ
เป็นการลบหลู่ ไม่แสดงอาการเคารพส่ิงของเคร่ืองใชด้ ารงชีพดว้ย) 
  - อยา่ยนืตกัขา้วสารเวลาม่าขา้ว(แช่ขา้วเหนียว) มนัคะล า 
   (ภูมิปัญญาแฝง : ส่วนใหญ่ผูห้ญิงจะผูจ้ดัการดูแลในเร่ืองครัวเรือน และจะนุ่ง
ผา้ถุง การยนืตกัขา้วสารอาจจะมีฝุ่ นละอองขา้ว ท าใหผ้วิหนงัคนัได้ รวมทั้งยงัเป็นการแสดงอาการลบ
หลู่คุณขา้ว และดูไม่เหมาะสม ไม่งาม) 
  - อยา่ลว้งขา้วจากกระต๊ิบท่ีห้อยอยู ่
   (ภูมิปัญญาแฝง : ปกติคนอีสานจะแขวนกระต๊ิบขา้วเหนียวบนตะขอเหล็ก
ป้องกนัมนัและหนู แมลงมากิน ดงันั้นการลว้งขา้วในกระต๊ิบท่ียงัหอ้ยอยูอ่าจจะท าใหก้ระต๊ิบและขา้ว
อาจตกลงพื้นได ้รวมทั้งยงัเป็นการแสดงการลบหลู่คุณขา้ว และเป็นกริยาไม่งามดว้ย) 
  - หา้มเอาซ่ินใชแ้ลว้ไปห่อใบลาน 
   (ภูมิปัญญาแฝง : เป็นการแสดงอาการไม่เคารพ) 
  - อยา่เอาดินจ่ี(อิฐ)จากธาตุเขา้บา้น 
  - เพิ่นบ่เอ้ิน(ไม่เรียก)โตขาน เพิ่นวานโตซ่อย(ช่วย) คะล า 
   (ภูมิปัญญาแฝง : สอนมารยาทใหรู้้จกักาลเทศะ ส่ิงใดควรไม่ควรท า ไม่ควรถือ
วสิาสะเขา้ไปยุง่เก่ียวเร่ืองของคนอ่ืน) 
  - ชายหญิงนัง่ใกลก้นั หญิงสาวไปเท่ียวกลางคืนล าพงัหรือไปกบัชายสองต่อสอง คะล า 
   (ภูมิปัญญาแฝง : เป็นมาตรการป้องกนัเร่ืองชูส้าว ผดิท านองคองธรรมและ
เกณฑก์ารประพฤติปฏิบติัของหนุ่มสาวใหอ้ยูใ่นกรอบศีลธรรมจรรยา) 
  - ผูห้ญิงบ่ใหใ้กลอ้งคพ์ระธาตุ (?) 
  - ไปเอาบุญก่ายบา้น บ่ฮูแ้ลงฮูง้าย มนัคะล า 
   (ภูมิปัญญาแฝง : ปลูกฝังความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีการงาน) 
  - บ่ใหน้ัง่เขียง หินฝนมีด มนัซิหนกักน้ ชาติหนา้กน้จะใหญ่ 
   (ภูมิปัญญาแฝง :ปลูกฝังมารยามสังคม และรักษาส่ิงของเคร่ืองใช)้ 
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  - บ่ใหล้า้งถว้ยลา้งชามใส่กบัขา้วท่ีเพื่อนบา้นน ามาส่ง ให้ส่งคืนทั้งท่ีไม่ไดล้า้ง มิเช่นนั้น
จะท าใหโ้กรธเคืองกนั 
   (ภูมิปัญญาแฝง : เป็นปรัชญาหมายถึงใหค้นท่ีรับอาหารของเพื่อนบา้นมา เอา
อาหารกบัขา้วของตวัเองใส่ลงแลว้ส่งไปแทนจะไดไ้ม่ตอ้งลา้ง เป็นการแลกเปล่ียนแก่กนั) 
  - บ่ใหกิ้นน ้าต่ง(รอง)กนัมนัจะท าใหเ้ป็นขา้ข่อยกนั 
   (ภูมิปัญญาแฝง : เป็นหลกัสุขลกัษณะ) 
  - บ่ใหเ้อาควายมานอนน ้าข้ีสีก(น ้าคร ่ าใตถุ้นบา้น) มนัคะล า 
  - ผูส้าวบ่ใหสี้ก(ฉีก)ปลาร้า มนัจะเอ(้แต่ง)บ่ข้ึน 
  - ผูห้ญิงยนืเยีย่ว คะล า 
  - ผูส้าวบ่ใหกิ้นไข่ร้างรัง มนัซิเป็นแม่ฮา้ง (แม่หม่าย) 
  - อยา่ปีนตน้มะยม มะยมจะเปร้ียวมาก มนัคะล า 
   (ภูมิปัญญาแฝง : ก่ิงมะยมเปราะอาจจะหกั เป็นอนัตรายได)้ 
  - อยา่เอาไมข้วา้งปามะขามหวาน มนัจะเปร้ียว 
   (ภูมิปัญญาแฝง : มะขามเป็นของหายาก ผูค้นจึงมกัมาเก็บมะขาม ถา้มีคนใดใจ
ร้อนขวา้งเอา อาจจะท าใหพ้ลาดไปถูกคนอ่ืนได)้ 
  - เดินขา้มเบด็ตกปลา ปลาบ่กินเบด็ คะล า 
   (ภูมิปัญญาแฝง : อาจพลาดเหยยีบเบด็หกัเสียหาย หรือเบด็อาจเก่ียวเทา้เอาได)้ 
  - เดินขา้มมีด ของมีคม ท าให้ไม่คม คะล า 
   - (ภูมิปัญญาแฝง : มีดหรือของมีคมอาจบาดเอาได)้ 
เป็นตน้ 
 
  นอกจากน้ียงัมีขอ้คะล าท่ีสัมพนัธ์กบัความเช่ือเร่ืองลาง เร่ืองโชคชะตาต่างๆ เช่น  
  - หนูร้องเสียงดงัประหลาดเวลากลางคืน คะล า คนในบา้นจะเจบ็ป่วย ไม่ดี 
  - ตวับ้ึงเดินผา่นหนา้ในช่วงแดดจดั คะล า เป็นลางไม่ดีต่อตวัเองและญาติมิตร 
  - กาหลายตวัร้องและบินวนเวยีนไปมา คะล าอาจเกิดเหตุร้าย 
  - ก้ิงก่า จ้ิงจก ไต่ตามตวั คะล า จะมีเคราะห์ 
  - งูข้ึนไปอยูบ่นเรือน คะล า จะมีเคราะห์ร้าย 
  - งูเล้ือยผา่น จะโชคดี หมาน 
  - ขา้วเหนียวน่ึงจนสุกแลว้เป็นสีแดง คะล า ไม่ดีจะมีเคราะห์ตอ้งน าไปถวายพระ 
  - สุนขัตกลูกบนเรือน ไม่ดี คะล า เป็นอปัมงคล 
  - อีแร้ง นกแสกจบัเฮือน บินผา่นเรือน จะมีเคราะห์ 
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เป็นตน้  
 
    2. ข้อคะล าทีสั่มพนัธ์กบัสถานที่  
 
  ในส่วนของคะล าท่ีสัมพนัธ์กบัสถานท่ี ทั้งท่ีเป็นสถานท่ีซ่ึงคนสร้างข้ึนมา เช่น 
บา้นเรือน วดั หรือสถานท่ีตามธรรมชาติ เช่น แหล่งน ้า ป่าเขาต่างๆ คนอีสานจะมีขอ้คะล าก ากบัไว ้เพื่อ
ควบคุมพฤติกรรม ความประพฤติใหเ้หมาะสม สอดคลอ้งกบัสถานท่ีนั้นๆ เพื่อความสัมพนัธ์ท่ีพึ่ง
ปรารถนาในการอยูร่่วมกนั และสวสัดิภาพของบุคคลนั้น  
  ซ่ึงขอ้คะล าท่ีน ามาเป็นตวัอยา่งประกอบในส่วนน้ีเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น เช่น 
 
ข้อคะล าเกีย่วกบับ้านเรือน  
 
  ขอ้คะล าท่ีเก่ียวขอ้งกบับา้นเรือนนั้นมีมากมาย ตั้งแต่การเร่ิมสร้างบา้นข้ึนมา จนถึงขอ้
ปฏิบติัในระหวา่งอยูท่ี่บา้น เช่น  
  การเลือกไมท่ี้จะสร้างบา้น ห้ามเลือกไมท่ี้มีลกัษณะดงัน้ี มิเช่นนั้นจะคะล า เช่น  
  - ตน้ไมท่ี้มีรูกกลวงระหวา่งล าตน้ มนัคะล า 
  - ตน้ไมท่ี้เสียงดงัขณะเกิดการเสียดสี 
  - ตน้ไมท่ี้แตกกลางล าตน้ 
  - ตน้ไมท่ี้ลม้พาดตน้อ่ืน โดยไม่ตกถึงพื้น 
  - ตน้ไมท่ี้แตกเป็นร่อง เป็นทางยาวลงมา 
  - ตน้ไมท่ี้มียางไหล หลงัจากตดั สร้างบา้นแลว้จะท าใหค้นอยูโ่ศกเศร้าเสียใจอยูเ่สมอ 
  - ตน้ไมท่ี้ตดัแลว้ ตน้หลุดจากตอก่อนท่ีปลายจะตกถึงพื้น เรียกวา่ไมโ้ตนตอ มนัคะล า 
  - ตน้ไมท่ี้มีนามไม่เป็นมงคล เช่น ตน้กะบก ตน้กะบาก ตน้ตะเคียน (สร้างบา้นอยูแ่ลว้
คนอยูจ่ะไม่พออยูพ่อกินขาดแคลน บกอยูเ่สมอ หาอยูห่ากินล าบาก และเช่ือวา่ตน้ตะเคียนมีผสีถิตยอ์ยู)่ 
  - ปลูกตน้ไมไ้ม่เป็นมงคลนามในเขตบา้น เช่น ลัน่ทม(จ าปา) มะไฟ พุทรา หรือตน้โพธ์ิ 
เช่ือวา่เป็นท่ีสิงสถิตยข์องผหีรือรุกขเทวดา  
  - ปลูกตน้มะรุม ล้ินฟ้า(เพกา) และผกัหวานในเขตบา้น มนัคะล า 
  - ปลูกตน้ยานางในบริเวณลานบา้น คะล า 
นอกจากนั้นยงัมีขอ้คะล าเก่ียวกบับา้นทั้งการสร้างบา้น และการอาศยัอยูใ่นบา้น เช่น  
  - อยา่ท าบนัไดบา้นหนัไปทางตะวนัตก ทิศผหีลอก มนัคะล า 
   (ภูมิปัญญาแฝง : เวลาพระอาทิตยใ์กลต้ก แสงจะส่องมาจา้มองอะไรหรือใคร
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ก าลงัข้ึนบนัไดมา) 
  - ยกเรือนใหย้กวนัเสาร์จะดี หา้มวนัองัคาร วนัพุธ และวนัพฤหสับดี มนัคะล า 
  - อยา่ปลูกบา้นขวางตะวนั มนัคะล า 
   (ภูมิปัญญาแฝง : แสงแดดจะส่องบา้นตอนเชา้ และสาย มองอะไรไม่ชดัเจน) 
  - อยา่ปลุกบา้นคร่อมตอ มนัคะล า 
   (ภูมิปัญญาแฝง : ตออาจจะเป็นปัญหาในอนาคตได)้ 
  - ปลูกบา้นคร่อมจอมปลวก มนัคะล า 
   (ภูมิปัญญาแฝง : ปลวกอาจจะแทะกินบา้นได)้ 
  - ปลูกบา้นคร่อมทางเดิน มนัคะล า 
  - ปลูกบา้นกลางพรรษา คะล า 
  - น าไมท่ี้เคยถูกฟ้าผา่มาท าเรือน มนักะล า 
  - ท าบนัไดตอ้งเป็นจ านวนค่ี ( 5 ,7 ,9) 
  - เขยหรือสะใภอ้ยา่เดินเขา้ไปในหอ้งเปิง หรือห้องหอ้งนอนพอ่ตาแม่ยาย ในคะล า 
   (ภูมิปัญญาแฝง : หอ้งเปิงถือวา่เป็นห้องพระ หรือหอ้งเก็บของรักษา หอ้ง
ศกัด์ิสิทธ์ิ และหอ้งนอนพ่อตาแม่ยายไม่ควรเขา้ไป เป็นการแสดงอาการเคารพ มารยาทสังคม) 
  - อยา่นัง่ขวางประตู 
  - อยา่นัง่ขวางบนัได มนัคะล า 
  - อยา่เดินกระทืบเรือนเสียงดงั มนัคะล า 
  - อยา่เล่นหมากเก็บ เสือกินหมูในบา้น มนัคะล า 
   (ภูมิปัญญาแฝง : เน่ืองจากเป็นการละเล่นในงานศพ จึงไม่เหมาะสม เป็นลาง
ไม่ดี และสร้างความร าคาญแก่ผูอ่ื้น) 
  - ผูห้ญิงร้องเพลงในครัว มนัคะล า จะไดผ้วัคนเฒ่าคนแก่ 
   (ภูมิปัญญาแฝง : ปลูกฝังมารยาทอนัเหมาะสม) 
  - อยา่นอนใตข่ื้อบา้น จะคะล า 
  - อยา่เตา้กระโดดขาเดียวในบา้น มนัคะล า 
    (ภูมิปัญญาแฝง : อาจจะหกลม้ เสียงดงัก่อความร าคาญรบกวนคนอ่ืน และไม่
มีมารยาท) 
  - อยา่นัง่ห้อยขาลงขา้งล่าง 
   (ภูมิปัญญาแฝง : อาจจะมีการหยอกลอ้ดึงขากนัเล่น ตกลงมาบาดเจบ็ไดรั้บ
อนัตรายได)้ 
  - อยา่เอามีดฟันตน้เสาบา้น มนัคะล า 
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   (ภูมิปัญญาแฝง : เป็นการท าลายส่ิงของ และเสียงดงัรบกวนคนอ่ืน) 
  - อยา่ขา้มบนัไดทีละหลายขั้น มนัคะล า 
   (ภูมิปัญญาแฝง : อาจพลาดตกลงมาเป็นอนัตรายได)้ 
  - อยา่แบกฟืนข้ึนเฮือน มนัคะล าอยา่เล่นงวัตึงตงัเทิงเฮือน มนัคะล า 
  - หอ้ยโหนประตูบา้น คะล า 
  - เปิดหนา้ต่างบา้นนอน คะล า 
  - ใชเ้ทา้เปิด ปิดประตู คะล า 
  - เอาผา้ถุงพาดตากหนา้ต่างเรือน คะล า 
 
รวมทั้งขอ้ปฏิบติัเม่ือไปยงัสถานท่ีต่างๆ หา้มไปล่วงกระท าหรือไม่น าพาแลว้ ถือวา่เป็นคะล า 
     

ข้อคะล าเกีย่วกบัสถานที่อืน่ๆ  
  - เขา้วดัเวา้เสียงดงั มนัคะล า 
(ภูมิปัญญาแฝง : ใหส้ ารวม เป็นมารยาทสังคม) 
  - ข่ีมา้เขา้ในเขตวดั คะล า 
  - เล้ียงววั ควายในวดัคะล า 
  - ผูห้ญิงอยา่ไปม่อ(ใกล)้พระ มนัคะล า 
  - อยา่นัง่เบาะพระ มนัคะล า 
  - อยา่อุม้ลูกใส่บาตร มนัคะล า 
   (ภูมิปัญญาแฝง : เด็กอาจปัดขา้วของเสียหาย ตกหล่นได ้รวมทั้งไม่เหมาะสม) 
  - บ่ใหค้รุบเซิงเอาท่ีวดั มนัคะล า 
   - บ่ใหน้ัง่ขดัสมาธิเวลาฟังเทศน์ 
  - ใส่หมวก โพกผา้เขา้วดั คะล า มนัสิหวัลา้น 
  - ยงินกในบริเวณวดั คะล า 
  - สวมรองเทา้เวลาตกับาตร และสรงน ้าพระ คะล า 
  - หนุ่มสาวพลอดรักกนัในวดัและสถานท่ีสักการะบูชา คะล า 
  - ขณะพายเรือไปหลายๆคนหา้มพดูตลกขบขนั คะล า 
  - เขา้ป่าอยา่พดูถึงสัตวร้์าย คะล า 
  - เขา้ป่าไดย้นิเสียงร้องเรียกช่ือตนเองหา้มขานรับ  
  - บ่ใหเ้ยีย่วลงน ้า มนัคะล า 
  - บ่ใหต้ดัตน้ไมด้อนปู่ ตา คะล า 
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  - อยา่ลากไมใ้นป่า คะล า 
  - ปัสสาวะลงน ้า มนัคะล า  
  - ซกัผา้ในแม่น ้า คะล า 
เป็นตน้ 

 
    3. ข้อคะล าทีสั่มพนัธ์กบัเวลา  
  ขอ้คะล าท่ีสัมพนัธ์กนักบัเวลานั้นมีหลายขอ้ท่ีสัมพนัธ์กบับุคคลและสถานท่ีดว้ย ซ่ึง
แยกออกจากกนัล าบาก แต่เพื่อใหเ้ห็นภาพกวา้งๆโดยรวม และไม่ตอ้งแบ่งซอยลงไปมากจนเกินไป จึง
ขอยกตวัอยา่งดงัท่ีแบ่งขา้งตน้ ซ่ึงขอ้คะล าท่ีสัมพนัธ์กบัเวลานั้น น่าจะหมายถึงเวลาท่ีเป็นงานเทศกาล
ประเพณีประจ าปี หรือเวลาของการประกอบอาชีพประจ าฤดูกาล โดยเฉพาะการท านา รวมทั้งประเพณี
เฉพาะกิจในระดบัส่วนบุคคลท่ีเก่ียวพนักบัสังคม ตวับุคคลและสถานท่ีดว้ย รวมทั้งกิจวตัรประจ าท่ีอยู่
ในวถีิชีวติประจ าวนั แต่ในท่ีน้ีจะเอาเวลาเป็นตวัตั้งเพื่อให้สอดคลอ้งกบัท่ีแบ่งหวัขอ้ไว ้เช่น  
 
ข้อคะล าในการท านาและข้าว  
  เวลาหรือขั้นตอนในการท านา ซ่ึงจะตอ้งด าเนินการสอดคลอ้งตามระยะเวลา เน่ืองจาก
ตอ้งอาศยัธรรมชาติเป็นหลกั ในสังคมเกษตรกรรมดั้งเดิมท่ียงัควบคุมธรรมชาติไม่ได ้ซ่ึงถา้ไม่ปฏิบติั
แลว้จะตอ้งคะล า ผดิประเพณี "กินไม่บกจกไม่ลง" นอกจากนั้นยงัมีขอ้ปฏิบติัท่ีสัมพนัธ์กบัขา้ว เช่น 
  - ก่อนหวา่นกลา้ ตอ้งเลือกฤกษว์นัดีในการแช่ขา้วเปลือกก่อน ขา้วท่ีปลูกจะไดใ้ห้
ผลผลิตมาก 
  - ช่วงเวลาหวา่น ถา้มีตวัปูไต่ตามทอ้งนา หา้มจบัถือวา่เป็นการเล้ียงผตีาแฮก 
  - ก่อนท่ีจะถอนกลา้และปักด าตอ้งเลือกฤกษย์ามวนัดี 
  - ช่วงเก็บเก่ียว ก่อนตั้งลอมขา้วตอ้งไหวป้ลงแม่พระธรณีก่อน 
  - ก่อนนวดขา้ว ตอ้งเลือกวนัดี 
  - ช่วงนวดขา้วญาติพี่นอ้งตอ้งมาช่วยเหลือกนั และหาบขา้วข้ึนยุง้ 
  - หลงัจากนั้นตอ้งมาช่วยกนัตีขา้วสนุ (ขา้วท่ียงัเหลือติดซงัขา้วอยู)่ใหห้มด 
  - จากนั้นจึงท าพิธีเอาขา้วข้ึนยุง้และปิดยุง้เพื่อเลือกวนัดีเปิดยุง้ขา้ว 
  - เลือกวนัดีเพื่อตกัขา้ววนัแรกใหต้รงกบัเดือนข้ึนปีใหม่ แลว้สู่ขวญัขา้ว โดยใชก้ระดอง
เต่าตกัขา้วคร้ังแรก เพื่อใหผู้ผ้ลิตอยูเ่ยน็เป็นสุข (กระดองเต่าเป็นสัญลกัษณ์ของความอยูเ่ยน็อยูดี่) 
  - เวลาพกักินขา้วอยูทุ่่งนาอยา่เรียกกนักินขา้ว มนัคะล า เท่ากบัเรียกปูมากดักินตน้ขา้ว
ดว้ย 
  - อยา่เอาไมแ้ต ้กะบก มาท าเป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้มนัคะล า 
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(ภูมิปัญญาแฝง : ไมด้งักล่าวเป็นไมเ้น้ือแขง็ แตกหกัง่าย ไม่เหมาะน ามาใชง้าน) 
  - เป็ด ไก่มาเก็บกินขา้ว ร าขา้วหกอยา่ดุด่า มนัคะล า 
  - จ่ีขา้วในช่วงขา้วออกรวง คะล า 
  - ไถนาวนัพระ คะล า 
  - กินขา้วสารดิบ คะล า เป็นคนจญัไร 
  - กดักินขา้วเหนียวคร่ึงค าขา้ว คะล า 
  - ยนืกินขา้ว กะล า 
  - กินขา้วคาหมอ้ คะล า 
  - ร้องเพลงเวลากินขา้ว คะล า 
  - กินขา้วแลว้บ่อดัฝาก่อง บ่ฮูเ้ก็บฮูเ้ม้ียน คะล า ท าใหผ้วัเมียจะป๋าหยา่ร้าง 
   (ภูมิปัญญาแฝง : ใหรู้้จกัเก็บรักษาและรับผดิชอบในส่ิงท่ีตนกระท าลงไป เพื่อ
ความเป็นระเบียบ) 
  - เวลาเขยสะใภกิ้นขา้วร่วมวงกบัทั้งครอบครัวอยา่งนัง่ขดัสมาธิ มนัคะล า 
  - เวลากินขา้วอยา่ตบหวัแมว จะบาปเน่ืองจากแมวมีเช้ือสายเทวดา 
   (ภูมิปัญญาแฝง : เน่ืองจากเศษขนแมวอาจติดมือได ้) 
  - เวลากินขา้วผูห้ญิงอยา่ยองๆ หรือขดัสมาธิ มนัคะล า 
  - อยา่เวา้ยามกิน 
   (ภูมิปัญญาแฝง : ไม่งาม ไม่เหมาะสม ขา้วอาจติดคอ ลงหลอดลมได)้ 
นอกจากน้ียงัมีขอ้คะล าท่ีสัมพนัธ์กบัเวลา เช่น บุญหรืองานประเพณี พิธีกรรมต่างๆ อาทิ 
    
 ข้อคะล าในงานศพ  
  - คนตายโหง(ผกูคอตาย ฟ้าผา่ตาย จมน ้าตาย เสือกดัตาย ลงทอ้งตาย ตกตน้ไมต้าย) 
หา้มกินทาน หา้มมีพระน าหนา้ หา้มเผา 
  - เด็กตาย(อายไุม่ถึง 10 ขวบ) หา้มเผา  
  - หา้มน าศพไต่ขวั(สะพาน) 
  - หา้มหามศพขา้มขอนไม ้
  - หา้มเผาศพวนัองัคาร 
  - หา้มเผาศพวนัศุกร์ ผจีะร้าย 
   (ภูมิปัญญาแฝง : ความเช่ือโชคลาง วนัศุกร์เป็นช่ือดี คือวนัแห่งความสุข ท่ีคน
นิยมจดังานมงคลกนัจึงไม่นิยมเผาในวนัดงักล่าว) 
  - หากมีเพื่อนบา้นตายใหม้าช่วยกนั บุคคลใดท าเฉยไม่สนใจ จะคะล า 
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  - อยา่ใหแ้มวขา้มศพ มนัคะล า 
  - อาหารท่ีเล้ียงแขกในงานศพตอ้งไม่เป็นเส้น เช่น ขนมจีน เพราะจ าท าใหค้นตายไม่ไป
เกิด 
  - คนป่วยตายธรรมดาเกิน 6 วนัจึงจะสามารถเผาได ้
  - เส่ือสาดตอ้งกลบัทางใหเ้ป็นตรงขา้มทั้งหมด 
  - การแต่งตวัศพ ตอ้งสวมเส้ือผา้ศพใหก้ลบัจากในมานอก 
  - เอาศพออกจากบา้นใหค้ว  ่าภาชนะทุกอยา่ง และคว  ่ากลบัขา้งบนัได 
  - เวลาเผาศพใหเ้อาท่อนไมใ้หญ่ 2 ท่อนทบัศพไว ้ไม่ท าคะล า 
   (ภูมิปัญญาแฝง : ป้องกนัศพพลิกคว  ่า หรือเอน็หดท าใหศ้พอาจตกจากเชิง
ตะกอนได)้ 
  - เม่ือเผาศพเสร็จใหเ้ดินมาลา้งมือลา้งเทา้ส่ิงสกปรกท่ีวดัก่อนจึงจะกลบับา้นได ้
   (ภูมิปัญญาแฝง : ช าระร่างกายใหส้ะอาดเพราะอาจจะติดเช้ือโรคจากศพได ้
และเป็นอุบายการบ าบดัทางจิตส าหรับผูท่ี้กลวัผีจากภาพท่ีประสบ) 
เป็นตน้ 
 
ข้อคะล าในงานพธีิแต่งงาน  
  ถือวา่เป็นงานมงคลในช่วงชีวติของคน ดงันั้นจึงมีขอ้คะล าเพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจใน
ชีวติคู่ สร้างก าลงัใจในการด าเนินชีวิตต่อไป รวมทั้งขอ้คะล าท่ีควรทราบในระหวา่งมีชีวติคู่ดว้ย เช่น  
  - หา้มแต่งงานวนัค่ี คะล า จะหยา่ร้างกนั 
  - อยา่ท าส่ิงของแตกร้าวในวนัแต่ง คะล า จะท าใหห้ยา่ร้าง 
  - หา้มมีช่ืออาหารท่ีไม่เป็นมงคล เช่น แกงฟัก(ฟัก ภาษาอีสานหมายถึง ฟัน สับ) แกงจืด 
ย  า 
  - หา้มคนเป็นหมนั ไม่มีลูกถือขนัหมาก 
  - หา้มบุคคลท่ีเป็นก าพร้าเป็นเพื่อนเจา้บ่าวเจา้สาว 
  - หา้มแต่งงานในเดือน 12 คะล า เป็นเดือนท่ีสุนขัติดสัด ไม่เป็นมงคล 
  - หา้มแต่งช่วงเดือนเขา้พรรษา (เพราะเป็นช่วงท่ีก าลงัเร่งด านา) 
  - เมียนอนหวัสูงกวา่ผวั คะล า 
  - เมียกินขา้วก่อนผวั คะล า 
  - เมียตอ้งไม่เอาอาหารท่ีตนเหลือกินใหผ้วักิน คะล า 
  - เมียยา่ง(เดิน)เอาผา้เอาซ่ินปัดป่ายผวั คะล า 
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  - เมียบ่สมมา(ขอขมา)ผวัในวนัพระวนัศีลก่อนนอน คะล า  
เป็นตน้  
 
ข้อคะล าในวนัสงกรานต์  
 
  วนัสงกรานตห์รือวนัเนา เช่ือกนัวา่มาจากค าวา่ "เน่า" หมายความวา่ถา้ใครกระท าผดิคะ
ล าในวนัน้ีแลว้ เวลาตายไปจะเน่าเหมน็ ส าหรับในวนัน้ีของสังคมอีสานในอดีตถือวา่เป็นวนัหน่ึงใน
รอบปีท่ีตอ้งผอ่นคลาย สนุกสนานใหเ้ตม็ท่ี การเตรียมการเตรียมงานหรือเวยีกงานต่างๆตอ้งกระท าก่อน
หนา้นั้นให้เสร็จส้ิน หากมีบุคคลใดฝ่าฝืนท าส่ิงใดในวนัน้ีถือวา่คะล า ไม่เจริญรุ่งเรือง ท ามาคา้ขายไม่ข้ึน 
จะตอ้งตายเน่าตายเหมน็อยา่งไม่มีศกัด์ิศรี ซ่ึงคลา้ยกบัขอ้หา้มของวนัวา่งในประเพณีของคนใต ้
ส าหรับขอ้คะล าท่ีหา้มประพฤติปฏิบติัในวนัเนาตามความเช่ือของคนอีสานมีดงัน้ี 
  - หา้มผา่ฟืน ฟันฟืน 
  - หา้มต าขา้ว หา้มเปิดยุง้ขา้วตกัขา้ว 
  - กองฟืนจะตอ้งหาพงหนามไปปิดไว ้
  - ครกต าขา้วจะตอ้งเอาพงหนามไปปิดไว ้
  - หา้มทอผา้ 
  - หา้มสานแห 
 
  สรุปคือหา้มท าการงานทุกอยา่งในวนัดงักล่าว ใหส้นุกสนานร่วมงานของเพื่อนบา้น
อยา่งเตม็ท่ีถือวา่เป็นการผอ่นคลายความเคร่งเครียดตรากตร าท างานตลอดปีอีกวนัหน่ึง  
  
   ข้อคะล าทีสั่มพนัธ์กบัเวลาอืน่ๆ  
  นอกจากน้ียงัมีขอ้คะล าอ่ืนๆท่ีสอดคลอ้งกบัเวลา เช่น 
  - อยา่ตอกตะปูตอนกลางคืน คะล า 
   (ภูมิปัญญาแฝง : อาจรบกวนคนอ่ืนท่ีตอ้งการพกัผอ่นได)้ 
  - อยา่ตดัเล็บ ตดัผมเวลากลางคืน 
  - อยา่ลา้งถว้ยชามเวลากลางคืน 
  - เดินทางกลางคืนอยา่พดูเร่ืองอปัมงคล 
  - กินขา้วยามวกิาล ตอนดึก คะล า 
  - อยา่กวาดบา้นเวลากลางคืน ยกเวน้บริเวณท่ีจะกินขา้ว 
   (ภูมิปัญญาแฝง : อาจจะกวาดส่ิงของส าคญัตกลงไปขา้งล่าง จะหาล าบาก 
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เพราะในอดีตไม่มีไฟฟ้า มีเพียงกะบอง หรือไตท่ี้ไม่ค่อยสวา่งและสะดวกนกั) 
  - อยา่เขน็ฝ้าย(ป่ันฝ้าย)ตอนกลางคืน คะล า 
   (ภูมิปัญญาแฝง : เสียงจะดงัก่อความร าคาญรบกวนคนอ่ืนได)้ 
  - อยา่เค้ียวหมากนอนตอนกลางคืน 
   (ภูมิปัญญาแฝง : ค าหมากอาจติดขอ้เป็นอนัตรายได)้ 
  - อยา่ฝัดขา้วตอนกลางคืน 
   (ภูมิปัญญาแฝง : เสียงดงั อาจก่อความร าคาญใหแ้ก่คนอ่ืนได)้ 
  - อยา่ต่อยมองแฮง(แรง)ยามเชา้ อยา่ต าขา้วสักกะวนัยามดึก 
   (ภูมิปัญญาแฝง : อาจก่อความร าคาญให้แก่ผูท่ี้ยงัไม่ต่ืน และก าลงัหลบัอยูไ่ด)้ 
  - อยา่ผวิปากเวลากลางคืน คะล า 
   (ภูมิปัญญาแฝง : อาจก่อความร าคาญใหค้นอ่ืนได)้ 
  - อยา่นอนเวลาบ่ายคลอ้ย คะล า เพราะเป็นช่วงท่ีผีตกป่า(เผาศพ) 
   (ภูมิปัญญาแฝง : ช่วงดงักล่าวคนส่วนใหญ่ตอ้งท างาน หากนอนแลว้จะเสีย
การงาน และแรงงานโดยไม่จ  าเป็น รวมทั้งช่วงดงักล่าวเม่ือต่ืนข้ึนมามกัจะไม่สดช่ืน แข็งแรง อารมณ์เสีย
ไดง่้าย) 
  - ตีด่ากนัในวนัพระ คะล า 
  - เวลานอน คุยกนั คะล า  
  - สาวไหมวนัพระ คะล า 
  - เวลาออกล่าสัตว ์อยา่กินขา้วกบัเน้ือสัตว ์มนัคะล า  เป็นตน้  
 
  จากท่ียกตวัอยา่งขอ้คะล ามาพอประกอบขา้งตน้จะเห็นวา่ ขอ้คะล าทั้งหมดเป็น
มาตรการในการควบคุมดูแลและเป็นมาตรฐานของพฤติกรรม ความประพฤติท่ีพึ่งปรารถนาของสังคม 
รวมทั้งแบบแผนปฏิบติัส่วนบุคคลท่ีจะก่อใหเ้กิดผลดา้นบวกแก่ผูถื้อขอ้คะล า ทั้งในดา้นสวสัดิภาพชีวติ 
ความมัน่ใจ ก าลงัใจในการด าเนินชีวิตโดยตนเองและความสัมพนัธ์กบัคนอ่ืน ซ่ึงในปัจจุบนัยงัคง
หลงเหลือขอ้คะล าอยูห่ลายขอ้ท่ีคนอีสานยงัยดึถือปฏิบติัและมีอิทธิพลต่อความคิด ความเช่ือ ค่านิยม
และอุดมการณ์ในสังคม ซ่ึงถือวา่เป็นมรดกทางภูมิปัญญาอยา่งหน่ึงท่ีตกทอดจากการสั่งสมปฏิบติัของ
บรรพบุรุษคนอีสานท่ีไดย้ดึถือกนัมา   
             ค าว่าคะล า  เป็นภาษาอีสาน  ไดแ้ก่ ไม่ดี   ไม่งาม  ไม่เหมาะไม่สม   เป็นบาปเป็นกรรม    ถา้ท า
อะไรลงไปผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ทกัทว้งวา่   คะล า   คะล าค าน้ีเป็นค าศกัด์ิสิทธ์ิ  ผูท้  าจะไม่กลา้ท าต่อไป  ค าวา่   คะ
ล าจึงถือเป็นประเพณีสืบต่อกนัมาจนทุกวนัน้ี  จะไดน้ าของคะล ามาแสดงไวด้งัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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ของคะล าเกีย่วกบัการกิน 
-  ไทเฮือนเดียวกินบ่พร้อมกนั   ผูน้อ้ยกินก่อนผูใ้หญ่  เมียกินก่อนผวั  คะล า 
-  ผูใ้หญ่กินเง่ือนผูน้อ้ย  ผวักินเง่ือนเมีย  คะล า 
-  เอาเง่ือนกินใหท้าน  คะล า 
-  กินขา้วบ่อดัฝาก่อง  บ่ฮูเ้ก็บฮูเ้ม้ียน   คะล า 
-  กินอา้ปาก  แลบล้ิน  เลียปาก  กินค าใหญ่   กินเสียงดงั   กินบ่เป็นยาม  กินบ่ฮูจ้กั 

ประมาณ  คะล า 
-  ถ่มน ้าลาย  คายข้ีมูก  เวลากิน  คะล า 
-  กินขา้วมือซา้ย   เวลากินเวา้กนั   เอามือเทา้ขวา  เทา้ซา้ยเวลากิน  กินเค้ียวบ่แหลก    

คะล า 
-  กินขา้วกบัซ้ินควาย  ซ้ินงวั  คะล า  เพราะงวัควายมีบุญคุณ 
-  กินเหมิดกินเส้ียง  เกล้ียงซะหมอหลอ  คะล า 
-  ไดกิ้นซ้ินบ่ส่งอา   ไดกิ้นปลาบ่ส่งปู่   คะล า 
-  กินอ่ิมแลว้บ่ยกมือไหวข้า้ว  คะล า 
-  กินขา้วโตโสความเพิ่น  คะล า 

 
ของคะล าเกีย่วกบัการยนื 

-  ผูห้ญิงยนืเยีย่ว  คะล า 
-  ผูน้อ้ยยนืใกลผู้ใ้หญ่   คะล า 
-  ใภเ้ขยยนืใกลเ้จา้โคตรเจา้วงศ ์ คะล า 

 
ของคะล าเกีย่วกบัการเดิน 

-  ผูน้อ้ยยา่งใกลผู้ใ้หญ่  ใภเ้ขยยา่งใกลเ้จา้โคตร  ป้า  ลุง  คะล า 
-  ข้ึนเฮือนบ่ลา้งตีน   ยา่งทืบตีนข้ึนบนัใด  ยา่งเทิงเฮือนแฮง   ยา่งลากตีน   คะล า 
-  เมียยา่งเอาผา้ซ่ินปัดป่ายผวั  คะล า 
-  ยา่งก่อนเจา้หวั  เวา้หยอกเจา้หวั  เขา้วดัเวา้เสียงดงั  ข่ีมา้เขา้วดั  เล้ียงงวัควายในวดั    

คะล า 
-  ยา่งใกลเ้จา้หวั   เหยยีบเงาเจา้หวั   คะล า 
-  นุ่งผา้เตะเต่ียวยา่งผา่นหนา้เจา้โคตรตานาย   คะล า 
-  ไปจอบฟังเขา้เวา้พื้นทานขวญักนั  คะล า 
-  ไปคา้ฮ่วมทึนกนั  คะล า 
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-  ไปเอาบุญก่ายบา้น  บ่ฮูแ้ลงฮูง้าย  คะล า 
-  ผวัไปคา้  เมียเป็นเพศ  (แต่งตวั)   คะล า 
-  ไปโฮ่เน้ือ  ออกช่ือมนั  คะล า 
-  ไปบ่ช่าง  ยา่งบ่งาม  คะล า 
-  ไปบ่ลา  มาบ่คอบ   คะล า 

 
ของคะล าเกีย่วกบัการน่ัง 

-  ผูน้อ้ยนัง่สูงกวา่ผูใ้หญ่   ใภห้รือเขยนัง่สูงหรือนัง่ขาไขวห่า้งต่อหนา้เจา้โคตร   คะล า 
-  ผูญิ้งนัง่ขดตะหมาด  (ขดัสมาธิ)  คะล า 
-  นัง่ขดตะหมาดเวลาฟังเทศน์   นัง่กินขา้ว  นัง่ฟังเจา้โคตร  บอกสอน  คะล า 
-  นัง่ตนัปักตู   นัง่ตนับนัใด   นัง่หมอน   นัง่กลางผูเ้ฒ่า  คะล า 
-  ผูห้น่ึงยนื  ผูห้น่ึงนัง่เวา้กนั  คะล า 
-  นัง่เทิงหวันอนของตนหรือผูอ่ื้น  คะล า 

 
ของคะล าเกีย่วกบัการนอน 

-  นอนคว  ่า  นอนหงาย  นอนตะแคงซา้ย  คะล า 
-  นอนป่ินหวัไปทางตะวนัตก   คะล า 
-  เมียนอนก่อน   ต่ืนหลงัผวั   คะล า 
-  นอนหงายเบ่ิงดาบ  คาบนมเมีย  เลียคมมีด  คะล า 
-  ก่อนนอนบ่ลา้งตีน  ลุกข้ึนบ่ลา้งหนา้  คะล า 
-  เอาเส้ือผา้เก่ามาหมูนหวันอน   คะล า 
-  เป็นใภเ้ป็นเขยนอนเปิง   คะล า 
-  บ่สมมากอ้นเส้า  คีไฟ  แม่ขั้นใด   ปักตู   ในวนัศีลวนัพระก่อนนอน  คะล า 
-  เค้ียวค าหมาก  นอนกลางคืน   คะล า 
-  เมียบ่สมมาผวัในวนัพระ   คะล า 
-  เล่นหมากฮุกหมากสกาในเฮือนคนยงับ่ทนัตาย  คะล า 
-  ไปหาหมอยาเวา้ใหค้นไขไ้ดย้นิ  คะล า 
-  แทกโตคนไขเ้พื่อตดัโลงใหค้นไขเ้ห็นหรือไดย้นิ  คะล า 
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ของคะล าเกีย่วกบังานศพ 
-  คนอายบุ่เถิงสิบปีตาย  ลงทอ้งตาย  ตกน ้าตาย  ตกเฮือนตาย  ฟกตาย   ชา้งเหยยีบตาย    

เสือกดัตาย  งูกดัตาย   ควายชนตาย   ตกตน้ไมต้าย   ผกิีนตาย   รบกนัตาย   ลงแดงตาย    เผาศพคน
เหล่าน้ี    คะล า 

-  จามในเฮือนศพ   คะล า 
-  กินขา้วเง่ือนผ ี  กินขา้วเฮือนผ ี  คะล า 
-  หามศพผา่นนาเขา   ปลงศพกลางทาง   คะล า 
-  เวลาหามศพไปป่าชา้เหลียวหลงั   คะล า 
-  ไฟเผาศพต่อน ากนั   คะล า 
-  ตายสามวนัแจกขา้ว   แจกขา้วในวนัพระ   คะล า 

 
ของคะล าทัว่ไป 

-  เอาเชิงผา้   เชิงแพรเช็ดหนา้   คะล า 
-  ฝนมีด   พร้า   หอก  ดาบ   ส่ิว   ขวาน   และปัดเฮือนยาม กลางคืน   คะล า 
-  เอาของต ่าไวสู้ง   คะล า 
-  ทุบ   ตี  เตะ  ถีบ   มา้งเฮือนเพชาน  คะล า 
-  เวา้พน้ตวั   หวัพน้เพื่อน   คะล า 
-  ปากก่อนกวาน   ขานก่อนเจา้   คะล า 
-  ตดักอน   ฮอนข่ือ   คะล า    
-  ฟันฟืนม้ือเชา้   ฝัดขา้วม้ือแลง   คะล า 
-  เอาลอ้เกวยีน   ตีนเกวยีนท่ีหกัแลว้   ไปรองตีนบนัได  คะล า 
-  แบกฟืนบ่แกม้ดัข้ึนเฮือน  คะล า   
-  คะล าน ้า  กินต่อน   คะล า 
-  เพิ่นบ่เอ้ินโตขาน   เพิ่นบ่วานโตช่อย   คะล า 
-  บ่อนเขด็บ่ย  า   บ่อนคะล าบ่ยา้น   คะล า 
-  ใส่บาตรถามเจา้หวั  คะล า 
-  ข้ีงอยขอน   นอนสูบยา   คะล า 
-  อยูท่่งสานว ี  อยูดี่ถามหมอ   คะล า 
-  ฮากไมส้อนขวาน   คะล า 
-  ไงข้อนหาข้ีเขบ็   คะล า 
-  เฮ็ดตางล้ี   ข้ีตางเซามีแฮง   คะล า 
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-  ข้ีคนัคากจาแบกขอนยาง   คะล า 
-  ตีเหล็กต่อหนา้ช่าง   คะล า 
-  คน้ผลุีก   ปลุกผต่ืีน   คะล า 
-  หมาเขา้บา้น   บ่ด่อมหาง   คะล า 
-  ยา้ยคนัแทนา   ยา้ยปักตูเฮือน   ถมน ้าออกบ่อ  ขดุจอมปลวกไปถมบวกหมู   ปลุก 

เฮือนกวมทาง   คะล า 
-  เอาของใชว้ป้นกบัของประดบั  คะล า 
-  เฮือนสองหลงัเฮด็เป็นหลงัเดียว   คะล าหลาย 
-  ผวัเมียผดิกนั   ข่มเหงกนั   ด่าป้อยเวนกนั   คะล า 
-  จ่ายเงินแดง   แปลงเงินกวา้ง   คะล า 
-  ด่าหมูชา   ด่าหมาเสียด   หยอกหมา   หวัซาเด็กนอ้ย   หวัซาคนทุกข ์  คะล า 
-  เอาลูกสาวลูกชาย   เป็นเมียเป็นผวั   เอาคนใชเ้ป็นเมียเป็นผวัคะล า 
-  หวัโลน้อยากล า   หวัด าอยากเทศน์   คะล า                        
-  เห็นเมียท่านทา้    เห็นหนา้ท่านยงิ   คะล า  
-  เล่นเจา้หวั   เล่นผวัเพิ่น   คะล า 
-  บวชเป็นชี   หนีจากบ่อน   คะล า 
-  ความรหสัฮูเ้ถิงสอง   คะล า 
-  นาสองเหมือง    เมืองสองทา้ว   ยา้วสองเขย   คะล า 
-  ญิงสองผวั   เจา้หวัสองวดั   คะล า 
-  ฝนตกฟ้าฮอ้ง  ไถนา   ข่ีควายเล่น   ยกมีด    ยกเสียม    ฟันไม ้ คะล า 
-  ตีกอ้นเส้า   เอาไมเ้อามีดตีเคาะเสาเฮือน   เอามือตีแมวตีหมา   เตะงวัเตะควาย   คะล า                        
-  ปลูกยานาง   ปลูกผกัอีฮุม   ปลูกหมากล้ินฟ้า   ปลูกผกัหวาน   ในเด่ินบา้น   คะล า  
-  ต าขา้ววนัศีล  วนัพระ   คะล า 
-  ชายหนุ่มหญิงสาวนัง่ใกลก้นั หญิงสาวไปเท่ียวกลางคืนคนเดียวหรือไปกบัชายสอง 

ต่อสอง   คะล า 
-  ผูญิ้งไปชูบ่าว   คะล า 
-  พอ่แม่นอนฮ่วมห้องลูกสาว  ลูกชาย   คะล า 
-  เมียบ่ปฏิบติัผวั   คะล า 
-  โยนกระบุง  กะต่า พร้า  เสียม  กะดง้  กะเบียน ข้ึนเฮือน   คะล า 
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2.6 ลกัษณะความเช่ือ/ความศรัทธา 
      ส่วนใหญ่ผูท่ี้มาบนบานศาลกล่าว ก่อนจะท ากิจการใดๆ  การเร่ิมตน้   จนถึงหลกัชยัแห่งความส าเร็จ  
ก่อใหเ้กิดพลงัใจ มีความเช่ือมัน่ในตนเองมากข้ึน  การแกบ้น 
     เม่ือประสบผลส าเร็จตามค าท่ีขอ/อธิษฐาน  ส่วนใหญ่ก็จะน าส่ิงของ อาหารการกิน  เคร่ืองด่ืม  การ
แสดง มากนอ้ย  ตั้งแต่  ดอกไมพ้วงมาลยั  เหลา้  ไก่ หวัหมู  ปูปลา กุง้  ขนมผลไม ้ การแสดงหมอล า  
ภาพยนตร์  ร าซดัชาตรี   โดยเฉพาะภาพยนตร์ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจดัหาไดง่้าย  เช่ือกนัวา่หลกัเมืององคเ์ก่าท่าน
ชอบพวงมาลยั   หลกัเมืององคใ์หม่ชอบผา้เจด็สี   อยา่งไรก็ตามเคร่ืองเซ่นไหวท่ี้ผูเ้ฝ้าก็ไดจ้ดัหาไว้
ประจ าท่ีศาลหลกัเมืองตามสมควร เช่นดอกไมธู้ปเทียน พวงมาลยั  น ้ามนัสะเดาะเคราะห์ รูปป้ันชา้งมา้  
นางร า  ทาสี  ทาสา ฯลฯ 
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2.4  กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินของศาลเจ้า พ.ศ. 2520 

หลกัเกณฑ์การพจิารณาก าหนดอตัราค่าเช่า  ค่าบ ารุง  และค่าปรับ 
2.1 ในการใช้ประโยชน์ในทีด่ินของศาลเจ้า 
2.2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเงินของศาลเจ้า  พ.ศ. 2520   

------------------------------- 
  โดยท่ีเป็นการสมควรท่ีจะตอ้งวางหลกัเกณฑก์ารพิจารณาก าหนดอตัราค่าเช่า   
ค่าบ ารุง   และค่าปรับ  ในการใชป้ระโยชน์ในท่ีดินของศาลเจา้ใหมี้ความครอบคลุม  ถูกตอ้ง   และเป็น
ประโยชน์ท่ีเอ้ือต่อการด าเนินงานของศาลเจา้ท่ีจะมีข้ึนไว ้
  อาศยัอ านาจตามค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 177/2546 ลงวนัท่ี 28 เมษายน 2546 เร่ือง  
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบติังานเก่ียวกบักิจการของศาลเจา้  ใหอ้  านาจคณะกรรมการควบคุมตรวจตรา
สอดส่องกิจการต่าง ๆ ของศาลเจา้ ในการพิจารณาสั่งการเก่ียวกบัการเช่าท่ีดินและอาคารศาลเจา้ รวมทั้ง
กิจการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัศาลเจา้ ประธานคณะกรรมการควบคุมตรวจตราสอดส่องกิจการต่าง ๆ ของศาลเจา้ 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมตรวจตราสอดส่องกิจการต่าง ๆ ของศาลเจา้  จึงวาง
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาก าหนดอตัราค่าเช่า ค่าบ ารุง  และค่าปรับ  ในการใชป้ระโยชน์ในท่ีดินของศาลเจา้
ไว ้ ดงัต่อไปน้ี 
1.  อตัราค่าเช่าทีด่ิน   

1.1  เพือ่อยู่อาศัย  ใหคิ้ดตามท าเล   (ตามบญัชีหมายเลข 1) 
      - ในเขตกรุงเทพมหานคร  ตารางวาละ   2 – 12 บาท/เดือน 
      - ในจงัหวดัอ่ืน   ตารางวาละ  0.50 – 11 บาท/เดือน 
1.2  เพือ่ท าไร่  ท านา   ใหคิ้ดตามท าเล  (ตามบญัชีหมายเลข  2) 

 - ในเขตกรุงเทพมหานคร   ไร่ละ  20 – 100 บาท/ปี 
 - ในจงัหวดัอ่ืน  ไร่ละ  20 – 100 บาท/ปี 

1.3  เพือ่เกษตรกรรมอืน่ ๆ  ใหคิ้ดตามท าเล  (ตามบญัชีหมายเลข  2) 
 -  ในเขตกรุงเทพมหานคร  ไร่ละ  200 – 1,000 บาท/ปี 
 -  ในจงัหวดัอ่ืน   ไร่ละ  200 – 1,000 บาท/ปี 

1.4 เพือ่อุตสาหกรรม   ใหคิ้ดตามท าเล  (ตามบญัชีหมายเลข  3) 
 -  ในกรุงเทพมหานคร    
                       - เฉพาะส่วนท่ีตั้งตวัอาคาร     ตารางวาละ  8 – 26 บาท/เดือน 
                       - นอกนั้นคิดเท่ากบัเช่าเพื่ออยูอ่าศยั   ตารางวาละ 2 – 12 บาท/เดือน 
                   -  ในจงัหวดัอ่ืน 
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                       - เฉพาะส่วนท่ีตั้งตวัอาคาร ตารางวาละ  6 -  20 บาท/เดือน 
                       - นอกนั้นคิดเท่ากบัเช่าเพื่ออยูอ่าศยั   ตารางวาละ 0.50 – 11 บาท/เดือน 

1.5  เพือ่ปลูกสร้างอาคารพาณชิย์   ใหคิ้ดตามท าเล  (ตามบญัชีหมายเลข  3) 
   -  ในเขตกรุงเทพมหานคร  ตารางวาละ  8 – 26 บาท/เดือน 
      -  ในจงัหวดัอ่ืน   ตารางวาละ  6 – 20 บาท/เดือน                

1.6  เพือ่ปลูกสร้างโรงเรียน 
 -  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
     -  เฉพาะส่วนท่ีสร้างตวัอาคารคิดเท่ากบัเช่าเพื่ออยูอ่าศยั ตารางวาละ 2–12 บาท/เดือน 

- สนามหรือบริเวณคิดคร่ึงเท่าของค่าเช่าเพื่ออยูอ่าศยั ตารางวาละ 1-6 บาท/เดือน 
 -  ในจงัหวดัอ่ืน 

-  เฉพาะส่วนท่ีสร้างตวัอาคารคิดเท่ากบัเช่าเพื่ออยูอ่าศยั ตารางวาละ0.50–11บาท/เดือน 
     -  สนามหรือบริเวณคิดคร่ึงเท่าของค่าเช่าเพื่ออยูอ่าศยั ตารางวาละ 0.25-6 บาท/เดือน 

1.7  เพือ่การอืน่ให้กระทรวงมหาดไทยพจิารณาเป็นการเฉพาะราย  อตัราค่าเช่า 
ทีผู้่เช่าเสนอไว้สูงกว่าเกณฑ์ให้เกบ็ตามอตัราทีเ่สนอ 
2.  อตัราค่าเช่าอาคาร 
 2.1  ตึกแถวหรืออาคารพาณิชย์ต่อคูหา ใหคิ้ดตามท าเล(ตามบญัชีหมายเลข  4) 

    - ในเขตกรุงเทพมหานคร    ตารางเมตรละ  2.50 – 13 บาท/เดือน 
 -  ในจงัหวดัอ่ืน   ตารางเมตรละ  2 – 6 บาท/เดือน 

2.2  อาคารโดยสภาพเป็นทีอ่ยู่อาศัยได้อย่างเดียว ให้คิดตามท าเล (ตามบญัชีหมายเลข 5) 
 - ในเขตกรุงเทพมหานคร ตารางเมตรละ  1.50 – 7 บาท/เดือน  
 - ในจงัหวดัอ่ืน   ตารางเมตรละ  1.50 – 5 บาท/เดือน 

 2.3 แผงลอย  ใหคิ้ดตามท าเล 
 -  ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหก้ระทรวงมหาดไทยก าหนดเป็นการเฉพาะราย 
 -  ในจงัหวดัอ่ืน      ไม่ต ่ากวา่   15 บาท/เดือน 
3.  การเพิม่อตัราค่าเช่า 
   3.1 กรณีท าสัญญาเช่าเกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ใหคิ้ดค่าเช่าเพิ่มข้ึนไม่นอ้ยกวา่ 
ร้อยละ 10 ของอตัราค่าเช่าเดิมทุก 3 ปี 

3.2 กรณีท าสัญญาเช่ารายปี ใหพ้ิจารณาปรับปรุงค่าเช่าเพิ่มข้ึนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 3.5  
ของอตัราค่าเช่าเดิมทุกปี 

3.3  กรณีอ่ืน ๆ นอกจากน้ี ใหก้ระทรวงมหาดไทยพิจารณาเป็นการเฉพาะราย 
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4.  อตัราค่าบ ารุง 
 อตัราค่าบ ารุงศาลเจา้คร้ังแรกเม่ือขอเช่าท่ีดินหรืออาคารของศาลเจา้ 

4.1  เช่าท่ีดินเพื่อปลูกสร้างอาคารท่ีอยูอ่าศยั พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม  ท าไร่  ท านา 
เกษตรกรรมอ่ืน ๆ รวมทั้งการเช่าอาคารหรือแผงลอย ใหคิ้ด 1 เท่า ของค่าเช่าทั้งปี  หรือค่าบ ารุงท่ีผูเ้ช่า
เดิมเคยช าระไว ้อตัราใดมากกวา่ใหเ้รียกเก็บตามอตัรานั้น ต่อการท าสัญญาเช่า 3 ปี  
ประโยชน์ … 

 
4.2  การใชป้ระโยชน์ของผูเ้ช่านอกจากท่ีกล่าวในขอ้ 4.1  ใหเ้สนอกระทรวงมหาดไทย 

พิจารณาตามความเหมาะสมเฉพาะราย 
 4.3  อตัราค่าบ ารุงต่ออายสุัญญาเช่า ใหคิ้ดค่าบ ารุงคร่ึงเท่าของค่าเช่าทั้งปีของปีท่ีจะต่ออายุ
สัญญาเช่า หรือค่าบ ารุงท่ีผูเ้ช่าเดิมเคยช าระไว ้อตัราใดมากกวา่ใหเ้รียกเก็บตามอตัรานั้นต่ออายสุัญญา
เช่า  3  ปี 

4.4  อตัราค่าบ ารุงการโอนสิทธิการเช่า ใหคิ้ดค่าบ ารุงหกเท่าของค่าเช่าทั้งปีท่ีโอนสิทธิ 
 4.5  ขอ้ยกเวน้ท่ีไม่ตอ้งเรียกเก็บค่าบ ารุงศาลเจา้ 

4.5.1 เม่ือทายาทโดยธรรมยืน่ค  าร้องขอเช่าต่อภายใน  90  วนั นบัแต่วนัท่ีผูเ้ช่าเดิม 
ถึงแก่กรรม  การยืน่ค  าร้องเกินก าหนดระยะเวลาในวรรคตน้ ใหเ้รียกเก็บค่าบ ารุงหน่ึงเท่าของค่าเช่าทั้งปี
ท่ีขอเช่า 

4.5.2 ผูเ้ช่าเป็นผูป้ลูกสร้างอาคารและยกกรรมสิทธ์ิในอาคารให้กบัศาลเจา้  โอนสิทธิ 
การเช่าใหก้บัทายาทโดยธรรมขณะท่ียงัมีชีวติอยู ่

4.5.3 เม่ือผูใ้ดไดรั้บสิทธิปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธ์ิในอาคารใหก้บัศาลเจา้  และ 
จดัหาผูเ้ช่าท าสัญญาเช่าอาคารกบัศาลเจา้โดยตรงภายใน 1 ปี 
5.  อตัราค่าปรับ 
 5.1 กรณีผดิสัญญา ผูเ้ช่าปลูกสร้าง ต่อเติม หรือดดัแปลงอาคารส่ิงก่อสร้างโดยไม่ไดรั้บอนุญาต
ตอ้งเสียค่าปรับในอตัรา 1 เท่าของค่าเช่าทั้งปี 

5.2 กรณีคา้งช าระค่าเช่า ค่าบ ารุง หากผูเ้ช่าคา้งช าระเงินค่าเช่า ค่าบ ารุง ซ่ึงตอ้งช าระ 
ตามก าหนดเวลาในสัญญาเช่า ตอ้งช าระเงินเพิ่มข้ึนร้อยละ 2 ต่อเดือน เศษของเดือนให้คิดเป็น 1 เดือน 

5.3 กรณีไม่ต่ออายสุัญญาเช่าภายในก าหนด  ผูเ้ช่าตอ้งยืน่ขออนุญาตต่ออายสุัญญาเช่า 
ก่อนท่ีสัญญาเช่าจะหมดอาย ุ3 เดือน  หากผูเ้ช่าไม่ยืน่ต่ออายสุัญญาเช่าภายในก าหนด  ใหถื้อวา่ผูเ้ช่า 
ไม่ประสงคจ์ะเช่าอีกต่อไป  แต่ถา้หากผูเ้ช่ายืน่ความประสงคจ์ะขอเช่าต่อไป  ตอ้งเสียค่าปรับคร่ึงเท่า
ของค่าเช่าทั้งปี 
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บญัชีหมายเลข 1 
อตัราค่าเช่าทีด่ินศาลเจ้าเพือ่ผู้เช่าใช้อยู่อาศัย 

 

2.3 ก. กรุงเทพมหานคร 

ล ำดับที ่ รำคำทีด่ิน 

ตารางวา/บาท 

อัตรำค่ำเช่ำตำมสภำพและทีต้ั่งของทีด่ินศำลเจ้ำ 

ตารางวา/บาท/เดือน 
    ท าเลชั้น5 ท าเลชั้น4 ท าเลชั้น3 ท าเลชั้น2 ท าเลชั้น1 

1 
2 
3 
4 

ไม่เกิน 10,000 
10,001 – 30,000 
30,001 – 60,000 

60,001 – 100,000 

2 
4.50 

7 
9.50 

2.50 
5 

7.50 
10 

3 
5.50 

8 
10.50 

3.50 
6 

8.50 
11 

4 
6.50 

9 
12 

5 100,000  ข้ึนไป ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของกระทรวงมหาดไทยท่ีจะก าหนดอตัรา
ค่าเช่าตามความเหมาะสม 

 
 
ข. จังหวดัอืน่ 

ล ำดั

บที่ 

รำคำทีด่ิน 

ตารางวา/บาท 

อัตรำค่ำเช่ำตำมสภำพและทีต้ั่งของทีด่ินศำลเจ้ำ 

ตารางวา/บาท/เดือน 

  ท าเลชั้น5 ท าเลชั้น4 ท าเลชั้น3 ท าเลชั้น2 ท าเลชั้น1 
1 
2 
3 
4 

ไม่เกิน  10,000 
10,001 – 30,000 
30,001 – 60,000 

60,001 – 100,000 

.50 
3 

5.50 
8 

1 
3.50 

6 
8.50 

1.50 
4 

6.50 
9 

2 
4.50 

7 
10 

2.50 
5 

7.50 
11 

5 100,000  ข้ึนไป ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของกระทรวงมหาดไทยท่ีจะก าหนดอตัรา
ค่าเช่าตามความเหมาะสม 
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บัญชีหมายเลข  2 

อตัราค่าเช่าทีด่ินศาลเจ้าเพือ่ผู้เช่าใช้ประกอบการเกษตร 
กรุงเทพมหานครและจังหวดัอืน่ 

 

ล าดับที ่ ราคาทีด่ิน 
ไร่ละ/บาท 

อตัราค่าเช่าเพือ่ท าไร-นา 
ไร่ละ/บาท/ปี 

อตัราค่าเช่าเพือ่เกษตรอืน่ 
ไร่ละ/บาท/ปี 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

ไม่เกิน  2,000 
2,001 – 5,000 

5,001 – 10,000 
10,001 – 20,000 
20,001 – 50,000 
50,001 –100,000 

100,001 – 200,000 
200,001 – 500,000 

500,001 – 1,000,000 
1,000,001 – 1,500,000 

20 
22 
26 
31 
37 
44 
53 
65 
80 

100 

200 
220 
260 
310 
370 
440 
530 
650 
800 

1,000 
11 1,500,000  ข้ึนไป ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของอธิบดี

กรมการปกครอง ท่ีจะก าหนด
อตัราค่าเช่าตามความเหมาะสม 

ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของอธิบดี
กรมการปกครอง ท่ีจะก าหนด
อตัราค่าเช่าตามความเหมาะสม 
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บัญชีหมายเลข 3 

อตัราค่าเช่าทีด่ินเพือ่ก่อสร้างอาคารพาณชิย์และอุตสาหกรรม 
ก.  กรุงเทพมหานคร 
 

ล าดับที ่ ราคาทีด่ิน 
ตารางวา/บาท 

อตัราค่าเช่าตามสภาพและทีต่ั้งของทีด่ินศาลเจ้า 
ตารางวา/บาท/เดือน 

  ท าเลชั้น 4 ท าเลชั้น 3 ท าเลชั้น 2 ท าเลชั้น 1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

ไม่เกิน  15,000 
15,001 – 30,000 
30,001 – 40,000 
40,001 – 50,000 
50,001 – 60,000 
60,001 – 70,000 
70,001 – 80,000 
80,001 – 90,000 

90,001 – 100,000 

8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 

8.50 
10.50 
12.50 
14.50 
16.50 
18.50 
20.50 
22.50 
24.50 

9 
11 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 

9.50 
11.50 
13.50 
15.50 
17.50 
19.50 
21.50 
23.50 

26 
10 100,000  ข้ึนไป ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของกระทรวงมหาดไทยท่ีจะก าหนดอตัรา

ค่าเช่าตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 75 - 

 
ข. จังหวดัอืน่ 

ล ำดับที ่ รำคำทีด่ิน 

ตารางวา/บาท 

อัตรำค่ำเช่ำตำมสภำพและทีต้ั่งของทีด่ินศำลเจ้ำ 

ตารางวา/บาท/เดือน 
  ท าเลชั้น 4 ท าเลชั้น 3 ท าเลชั้น 2 ท าเลชั้น 1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

ไม่เกิน  15,000 
15,001 – 25,000 
25,001 – 40,000 
40,001 – 55,000 
55,001 – 70,000 
70,001 –  85,000 
85,001 – 100,000 

6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 

6.50 
8.50 

10.50 
12.50 
14.50 
16.50 
18.50 

7 
9 

11 
13 
15 
17 
19 

7.50 
9.50 

11.50 
13.50 
15.50 
17.50 

20 
8 100,000  ข้ึนไป ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของกระทรวงมหาดไทยท่ีจะก าหนดอตัรา

ค่าเช่าตามความเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 76 - 

บัญชีหมายเลข  4 
อตัราค่าเช่าตึกแถวหรืออาคารพาณชิย์ 

 

ก.  กรุงเทพมหำนคร 

 
ล าดับที ่

 
ราคาทีด่ิน 
ตารางวา/บาท 

อตัราค่าเช่าตามสภาพและทีต่ั้งของตึกแถว หรือ 
อาคารพาณชิย์โดยให้คิดจากจ านวนเนือ้ทีใ่ช้สอย 
ตารางเมตร/บาท/เดือน 

ท าเลช้ัน 4 ท าเลช้ัน 3 ท าเลช้ัน 2 ท าเลช้ัน 1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

ไม่เกิน  5,000 
5,001 – 10,000 
10,001 – 15,000 
15,001 – 20,000 
20,001 –30,000 
30,001 –40,000 
40,001 –50,000 
50,001 – 60,000 
60,001 – 70,000 
70,001 – 80,000 
80,001 – 90,000 
90,001 – 100,000 

2.50 
3 
3.50 
4 
4.50 
5 
5.50 
6 
7 
8 
9 
10 

3 
3.50 
4 
4.50 
5 
5.50 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

3.50 
4 
4.50 
5 
5.50 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

4 
4.50 
5 
5.50 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

13 100,000  ข้ึนไป ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของกระทรวงมหาดไทยท่ีจะก าหนด
อตัราค่าเช่าตามความเหมาะสม   
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ข.  จังหวดัอืน่ 
 

 
ล าดับที ่

 
ราคาทีด่ิน 

ตารางวา/บาท 

อตัราค่าเช่าตามสภาพและทีต่ั้งของตึกแถวหรือ 
อาคารพาณชิย์โดยให้คิดจากจ านวนเนือ้ทีใ่ช้สอย 

ตารางเมตร/บาท/เดือน 

ท าเลช้ัน 4 ท าเลช้ัน 3 ท าเลช้ัน 2 ท าเลช้ัน 1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

ไม่เกิน  5,000 
5,001 – 10,000 
10,001 – 15,000 
15,001 – 20,000 
20,001 –30,000 
30,001 –40,000 
40,001 –50,000 
50,001 – 60,000 
60,001 – 70,000 
70,001 – 80,000 
80,001 – 90,000 
90,001 – 100,000 

2 
2.25 
2.50 
2.75 
3 
3.25 
3.50 
3.75 
4 
4.25 
4.50 
4.75 

2.25 
2.50 
2.75 
3 
3.25 
3.50 
3.75 
4 
4.25 
4.50 
4.75 
5 

2.50 
2.75 
3 
3.25 
3.50 
3.75 
4 
4.25 
4.50 
4.75 
5 
5.50 

2.75 
3 
3.25 
3.50 
3.75 
4 
4.25 
4.50 
4.75 
5 
5.25 
6 

13 100,000  ข้ึนไป ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของกระทรวงมหาดไทยท่ีจะก าหนด
อตัราค่าเช่าตามความเหมาะสม   
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บัญชีหมายเลข  5 
อตัราค่าเช่าอาคารโดยสภาพเป็นทีอ่ยู่อาศัยได้อย่างเดียว 

 
ก.  กรุงเทพมหานคร 

 
ล าดับที ่

 
ราคาทีด่ิน 

ตารางวา/บาท 

อตัราค่าเช่าตามสภาพและทีต่ั้งของตึกแถว หรือ 
อาคารพาณชิย์โดยให้คิดจากจ านวนเนือ้ที่ใช้สอย 

ตารางเมตร/บาท/เดือน 

ท าเลช้ัน 4 ท าเลช้ัน 3 ท าเลช้ัน 2 ท าเลช้ัน 1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

ไม่เกิน  5,000 
5,001 – 10,000 

10,001 – 15,000 
15,001 – 20,000 
20,001 –30,000 
30,001 –40,000 
40,001 –50,000 
50,001 – 60,000 
60,001 – 70,000 
70,001 – 80,000 
80,001 – 90,000 

90,001 – 100,000 

1.50 
1.75 

2 
2.25 
2.50 
2.75 

3 
3.50 

4 
4.50 

5 
5.50 

1.75 
2 

2.25 
2.50 
2.75 

3 
3.50 

4 
4.50 

5 
5.50 

6 

2 
2.25 
2.50 
2.75 

3 
3.50 

4 
4.50 

5 
5.50 

6 
6.50 

2.25 
2.50 
2.75 

3 
3.50 

4 
4.50 

5 
5.50 

6 
6.50 

7 
13 100,000  ข้ึนไป ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของกระทรวงมหาดไทยท่ีจะก าหนด4

อตัราค่าเช่าตามความเหมาะสม   
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ข.  จังหวัดอ่ืน 

 
 

ล าดับที ่
 

ราคาทีด่ิน 
ตารางวา/บาท 

อตัราค่าเช่าตามสภาพและทีต่ั้งของตึกแถวหรือ 
อาคารพาณชิย์โดยให้คิดจากจ านวนเนือ้ทีใ่ช้สอย 

ตารางเมตร/บาท/เดือน 

ท าเลช้ัน 4 ท าเลช้ัน 3 ท าเลช้ัน 2 ท าเลช้ัน 1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

ไม่เกิน  5,000 
5,001 – 10,000 

10,001 – 15,000 
15,001 – 20,000 
20,001 –30,000 
30,001 –40,000 
40,001 –50,000 
50,001 – 60,000 
60,001 – 70,000 
70,001 – 80,000 
80,001 – 90,000 

90,001 – 100,000 

1.50 
1.75 

2 
2.25 
2.50 
2.75 

3 
3.25 
3.50 
3.75 

4 
4.25 

1.75 
2 

2.25 
2.50 
2.75 

3 
3.25 
3.50 
3.75 

4 
4.25 
4.50 

2 
2.25 
2.50 
2.75 

3 
3.25 
3.50 
3.75 

4 
4.25 
4.50 
4.75 

2.25 
2.50 
2.75 

3 
3.25 
3.50 
3.75 

4 
4.25 
4.50 
4.75 

5 
13 100,000  ข้ึนไป ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของกระทรวงมหาดไทยท่ีจะก าหนด

อตัราค่าเช่าตามความเหมาะสม   
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รายละเอยีดแนบท้ายหลกัเกณฑ์การพจิารณาก าหนดอตัราค่าเช่า ค่าบ ารุง และค่าปรับ  

ในการใช้ประโยชน์ในทีด่ินของศาลเจ้า 

2.4 สภาพและทีต่ั้งทีด่ินของศาลเจ้า   ให้แบ่งเป็นท าเลต่าง ๆ  ดังนี้ 

1. ท าเลช้ัน 1  หมายถึง  ท่ีศาลเจา้ท่ีอยูติ่ดกบัถนนซ่ึงมีความกวา้งตั้งแต่   8  เมตร 
ข้ึนไป  และหรือตั้งอยูใ่นแหล่งท่ีใชป้ระโยชน์ในทางเศรษฐกิจไดดี้ท่ีสุดในทอ้งถ่ิน 

2. ท าเลช้ัน 2  หมายถึง  ท่ีศาลเจา้ท่ีอยูติ่ดกบัแม่น ้าหรือถนนซ่ึงมีความกวา้งตั้งแต่  
6  เมตร ถึง 8 เมตร  และหรือตั้งอยูใ่นแหล่งท่ีใชป้ระโยชน์ในทางเศรษฐกิจไดดี้เป็นล าดบัรองจากท าเลชั้น 
1   หรือท่ีศาลเจา้ท่ีอยูติ่ดกบัถนนซ่ึงมีความกวา้งตั้งแต่   8  เมตรข้ึนไป   และอยูห่่างจากแหล่งท่ีใช้
ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจไดดี้ท่ีสุดในทอ้งถ่ินไม่เกิน  80  เมตร 

3. ท าเลช้ัน  3  หมายถึง  ท่ีศาลเจา้ท่ีอยูติ่ดกบัแม่น ้าหรือถนนซ่ึงมีความกวา้ง 
ตั้งแต่ 4  เมตร  ถึง  6 เมตร  และหรือตั้งอยูใ่นแหล่งท่ีใชป้ระโยชน์ในทางเศรษฐกิจไดดี้เป็น 
ล าดบัรองจากท าเลชั้น  2 หรือท่ีศาลเจา้ท่ีอยูติ่ดกบัแม่น ้าหรือถนน   ซ่ึงมีความกวา้งตั้งแต่  6 เมตร  ถึง 8 
เมตร   และตั้งอยูห่่างจากแหล่งท่ีใชป้ระโยชน์ในทางเศรษฐกิจไดดี้เป็นล าดบัรองจากท าเลชั้น  2  ไม่เกิน  
80  เมตร 

4. ท าเลช้ัน  4 หมายถึง ท่ีศาลเจา้ท่ีอยูติ่ดกบัแม่น ้า คลอง หรือถนนซ่ึงมีความ 
กวา้งต ่ากวา่  4 เมตร  และหรือตั้งอยูใ่นแหล่งท่ีใชป้ระโยชน์ในทางเศรษฐกิจไดดี้เป็นล าดบัรองจากท าเล
ชั้น 3 หรือท่ีศาลเจา้ท่ีอยูติ่ดกบัแม่น ้าหรือถนน    ซ่ึงมีความกวา้งตั้งแต่  4 เมตร   ถึง  6  เมตร   และตั้งอยู่
ห่างจากแหล่งท่ีใชป้ระโยชน์ในทางเศรษฐกิจไดดี้เป็นล าดบัรองจากท าเลชั้น  3  ไม่เกิน  80  เมตร 

5. ท าเลช้ัน  5 หมายถึง  ท่ีศาลเจา้ท่ีอยูน่อกเหนือจากท าเลชั้น 1 ถึงท าเลชั้น 4  
หรือท่ีศาลเจา้ท่ีรถยนตน์ัง่เขา้ไม่ถึง 
                                                        ------------------------------------ 
หมายเหตุ       สภาพและท่ีตั้งท่ีดินของศาลเจา้  ใหถื้อตามท่ีราชพสัดุ ของกรมธนารักษ ์
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กฏเสนาบดีว่าด้วยทีกุ่ศลสถานชนิดศาลเจ้า พ.ศ. 2463 

กฎเสนาบดี 
--------------------------------- 

ว่าด้วยทีกุ่ศลสถานชนิดศาลเจ้า  พ.ศ. 2463 
ดว้ยตามความในพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี  พ.ศ. 2457  มาตรา  123  ใหก้รมการ

อ าเภอมีหนา้ท่ีคอยตรวจตราอุดหนุนผูป้กปักรักษา     อยา่ใหผู้ใ้ดรุกล ้าเบียดเบียนท่ีวดัหรือท่ีกุศลสถาน
อยา่งอ่ืนอนัตามลทัธิของประชาชนบางจ าพวกในกรุงสยามนบัวา่เป็นท่ีกุศลสถานส าหรับมหาชน
ประเภทหน่ึง     ซ่ึงสมควรจะวางระเบียบการปกปักรักษาข้ึนไวใ้หเ้ป็นหลกัฐาน   จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลา้ฯ   ใหเ้สนาบดีกระทรวงนครบาล   และเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย  ตั้งกฎขอ้บงัคบัข้ึนตาม
ความในมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี  พ.ศ. 2457   ดงัต่อไปน้ี 

ว่าด้วยการใช้กฎและอถิบายค า 
 ขอ้  1     กฎน้ีใชเ้ฉพาะศาลเจา้ท่ีตั้งอยูใ่นท่ีดินซ่ึงรัฐบาลเป็นเจา้ของ  หรือเป็นผูป้กปักรักษา
เท่านั้น 
 ขอ้  2     ค  าบางค าท่ีมิไดมี้ความหมายให้เขใ้จเป็นอยา่งอ่ืนแลว้   ใหพ้ึงเขา้ใจดงัน้ีคือ 
  ( ก )  ค  าวา่   ศาลเจา้  นั้น  หมายความวา่  สถานท่ีก่อสร้างข้ึนเป็นทรวดทรงส าหรับ
ประดิษฐานรูปเคารพและกระท าการพิธีกรรมตามลทัธิของคนบางจ าพวก   เช่น   ชนจีน   เป็นตน้    และ
ใหห้มายความรวมตลอดถึงสถานท่ีถาวร  ซ่ึงสร้างข้ึนประกอบกบัศาลเจา้  เช่น  โรงส าหรับกินเจ  เป็น
ตน้ 
  ( ข )  ค  าวา่   ท่ีศาลเจา้ นั้น  หมายความถึงท่ีดินท่ีศาลเจา้ตั้งอยู ่  และหมายความตลอด
เขตบริเวณท่ีของศาลเจา้ดว้ย 

(ค) ค าวา่ใบอนุญาตตั้ง  นั้น  หมายความวา่  หนงัสือท่ีผูมี้อ  านาจตามกฎน่ีออกให้
ไวแ้ก่ผูจ้ดัการปกครองหรือผูต้รวจตราสอดส่องกิจการในศาลเจา้ 

(ฆ) ค าวา่  ผลประโยชน์นั้น  หมายความวา่  ทรัพยส์มบติัรายไดอ้นัพึงบงัเกิดมีแก่ศาล
เจา้นั้นๆ และหมายความตลอดถึงรายจ่ายดว้ย 

 ว่าด้วยทีด่ินที่ศาลเจ้าตั้งอยู่ 
ขอ้  3  ศาลเจา้ท่ีตั้งอยูใ่นท่ีดินเอกชนมีกรรมสิทธ์ิเป็นเจา้ของนั้นไม่เก่ียวกบัฉบบัน้ี  เวน้ไว้

แต่เอกชนผูมี้สิทธ์ิเป็นเจา้ของไดอุ้ทิศท่ีดินของตนใหเ้ป็นสมบติัส าหรับศาลเจา้โดยสิทธ์ขาดในขณะใด  
ท่ีดินนั้นยอ่มตกมาอยูใ่นความปกครองรักษาของรัฐบาลพึงท านุบ ารุงเพื่อประโยชน์มหาชนตามความใน
กฎน้ี 

ขอ้  4  ท่ีดินท่ีศาลเจา้ตั้งอยูใ่นท่ีดินของรัฐบาลก็ดี  หรือในท่ีของเอกชนก็ดี  แต่ไดอุ้ทิศให้
เป็นสมบติัส าหรับศาลเจา้โดยสิทธ์ขาดแลว้ก็ดี  ในเขตกรุงเทพมหานคร  ใหมี้โฉนดไวใ้นนามกรมพระ
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นครบาล  หวัเมืองนอกจากเขตกรุงเทพมหานคร  ใหมี้โฉนดหนงัสือส าคญัส าหรับท่ีดินไวใ้นนามกรม
ปกครอง  กระทรวงมหาดไทยทั้งส้ิน 

ขอ้  5  ผูใ้ดมีความปรารถนาจะอุทิศท่ีดินของตนท่ีมีหรือยงัไม่มีศาลเจา้ตั้งอยูแ่ลว้  ให้เป็น
สมบติัศาลเจา้โดยสิทธ์ิขาด  ใหย้ืน่เร่ืองราวส าแดงความปรารถนาเป็นลายลกัษณ์อกัษรมอบหมายใหแ้ก่
นายอ าเภอผูป้กครองทอ้งถ่ิน  ท่ีท่ีดินตั้งอยูใ่นเร่ืองราวท่ีจะยืน่ตอ้งมีขอ้ความดงัต่อไปน้ี  คือ 

(ก) ช่ือและท่ีอยูข่องผูซ่ึ้งจะอุทิศท่ีดินให้ 
(ข) รายการละเอียดของท่ีดินซ่ึงจะอุทิศใหพ้ร้อมทั้งหนา้โฉนดหรือหลกัฐานท่ีส าคญั

ส าหรับท่ีดินนั้นกบัไปดว้ย 
                      ขอ้  6  ท่ีศาลเจา้แห่งใดซ่ึงตกอยูใ่นความปกครองของรัฐบาลตามกฎน้ี  ถา้ผูใ้ดจะกระท า
การก่อสร้างส่ิงหน่ึงส่ิงใดลง  หรือมีความประสงคจ์ะท าการสถาปณาต่อเติมข้ึนใหม่ก็ดีใหแ้จง้ความ
ประสงคเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อนายอ าเภอผูป้กครองทอ้งท่ี  ท่ีท่ีดินตั้งอยู ่ เม่ือไดรั้บอนุญาตจากอธิบดี
กรมพระนครบาล  หรือนครบาลจงัหวดัสมุหเทศาภิบาล  หรือผูว้า่ราชการจงัหวดัแลว้  จึงกระท าการนั้น
ได ้
                     ขอ้  7  ในท่ีซ่ึงยงัมีศาลเจา้ตั้งอยูต่ราบใด  โดยปกติจะไม่มีการเปล่ียนแปลงฐานะเป็นอยา่ง
อ่ืนเวน้ไวแ้ต่ศาลเจา้นั้นจะไดเ้ลิกร้างไปหมดแลว้  หรือวา่รัฐบาลมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชป้ระโยชน์ใน
ราชการโดยตรง 
                     ขอ้ 8  ท่ีดินท่ียงัมีศาลเจา้ตั้งอยู ่ ณ  บดัน้ีก็ดี  หรือปรากฎวา่ไดเ้คยมีศาลเจา้ตั้งอยูก่็ดี  ถา้แม้
พิสูจน์ไม่ไดค้วามแน่นอนวา่กรรมสิทธ์ิไดต้กเป็นของเอกชนก็ใหล้งสันนิษฐานวา่เป็นท่ีดินส าหรับศาล
เจา้อยูใ่นความปกครองของรัฐบาล 
 

ว่าด้วยฐานะของศาลเจ้าและทะเบียนศาลเจ้า 
 
                     ขอ้  9 ศาลเจา้ท่ีไดก่้อสร้างข้ึนดว้ยวตัถุมีฐานะอนัมัน่คงถาวร  นอกจากท่ีตั้งอยูใ่นท่ีดินของ
เอกชนมีกรรมสิทธ์ิเป็นเจา้ของ  ใหมี้ทะเบียนบญัชีไวเ้ป็นหลกัฐาน 
                      ขอ้  10  ทะเบียนบญัชีศาลเจา้ใหมี้รายการดงัน้ี  คือ 

1. เลขล าดบัจ านวนศาลเจา้ 
2. ช่ือศาลเจา้ 
3. ต าบล  อ าเภอ  จงัหวดั  ศาลเจา้ท่ีตั้งอยู ่
4. ช่ือและอายผุูป้กครองศาลเจา้และผูต้รวจตราสอดส่อง 
5. ช่ือแซ่สกุลชาติก าเนิดและบงัคบัสังกดัมูลนายของผูป้กครองศาลเจา้และผูต้รวจ

ตราสอดส่อง 
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6. อาชีวะและท่ีส านกัอาศยัของผูป้กครองศาลเจา้  และผูต้รวจตราสอดส่อง 
 
ว่าด้วยการตั้งและถอนผู้จัดการปกครองศาลเจ้า  และผู้ตรวจตราสอดส่อง 

ขอ้  11  การรักษาหรือกระท ากิจเพื่อประโยชน์แก่ศาลเจา้โดยเฉพาะนั้น  ใหมี้ผูจ้ดัการ
ปกครองและผูต้รวจตราสอดส่องศาลเจา้ข้ึนไวแ้ลว้แต่อธิบดีกรมพระนครบาลหรือนครบาลจงัหวดั
สมุหเทศาภิบาลหรือผูว้า่ราชการจงัหวดัจะก าหนดโดยสมควรแก่ศาลเจา้แห่งใดหรือหลายศาลเจา้
รวมกนั  จะใหมี้ผูจ้ดัการปกครองและผูต้รวจตราสอดส่องมากนอ้ยเพียงใดก็ได ้

ขอ้  12  ผูท่ี้สมควรจะเป็นผูจ้ดัการปกครองและผูต้รวจตราสอดส่องศาลเจา้นั้นตอ้ง
ประกอบพร้อมดว้ยองคคุ์ณสมบติั  คือ 

(1)  ตอ้งเป็นผูมี้ความเคารพนบัถือในลทัธินั้น 
(2)  ตอ้งเป็นคนท่ีมีอายตุั้งแต่  20  ปีข้ึนไป 
(3)  ตอ้งเป็นคนมีหลกัฐานในอาชีวะ  หรือมีหลกัทรัพยดี์ 
(4)  ตอ้งเป็นคนท่ีไม่เคยตอ้งค าพิพากษาของศาลฐานเป็นอั้งยี ่ หรือซ่องโจร  ผูร้้าย  ลกั

ทรัพย ์ วิง่ราว  ชิงทรัพย ์ ปลน้ทรัพย ์ กรรโชก  ฉ้อโกง  ยกัยอกทรัพย ์ หรือรับของโจร  และไม่เคย
โตเ้ถียงกรรมสิทธ์ิท่ีศาลเจา้ 

(5)ตอ้งเป็นคนท่ีอยูใ่ตบ้งัคบักฎหมายไทยฝ่ายสยาม 
ขอ้  13  ผูใ้ดมีความปรารถนาจะเป็น  ผูจ้ดัการปกครอง  หรือ  ผูต้รวจตราสอดส่องศาลเจา้  

ถา้ในเขตกรุงเทพมหานคร  ใหย้ื่นเร่ืองราวต่ออธิบดีกรมพระนครบาล  หรือนครบาลจงัหวดั
สมุหเทศาภิบาล  หรือ  ผูว้า่ราชการจงัหวดัพิจารณาเหตุผลประกอบพร้อมดว้นองคคุ์ณสมบติัดัง่วา่มาใน
ขอ้  12  นั้นแลว้ก็ใหอ้อกใบอนุญาตตั้งไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

ขอ้  14  เม่ือผูใ้ดไดรั้บอนุญาตตั้งตามความในขอ้  13  แลว้  โดยปกติยอ่มมีอ านาจและ
หนา้ท่ีดงัน้ี  คือ   

ก.ผูจ้ดัการปกครองศาลเจา้มีอ านาจและหนา้ท่ีจดัการทัว่ไปในกิจการทัว่ไปเพื่อประโยชน์
แก่ศาลเจา้โดยฐานะและกาละอนัสมควร  และมีอ านาจหนา้ท่ีเขา้เป็นโจทก ์ หรือจ าเลยในอรรถคดีทั้ง
แพง่และอาญา  อนัเก่ียวดว้ยเร่ืองศาลเจา้ทุกประการ 

ข.  ผูต้รวจตราสอดส่อง  มีอ านาจและหนา้ท่ีตรวจตรากิจการ  อนัเก่ียวดว้ยศาลเจา้ทุก
ประการตลอดถึงสรรพทะเบียนบญัชีทั้งปวงอนัเน่ืองดว้ยกิจการหรือผลประโยชน์ส าหรับศาลเจา้
ครอบง าเหนือผูจ้ดัการปกครองศาลเจา้นั้น 

ขอ้  15  กิจการส าหรับศาลเจา้ซ่ึงเป็นกิจการท่ีชอบดว้นกฎหมาย   ใหผู้จ้ดัการปกครองกบั
ผูต้รวจตราสอดส่องศาลเจา้ปรองดองพร้อมใจตกลงกระท าการไปได ้ ถา้มีความเห็นแตกต่างกนั  ให้
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อธิบดีกรมพระนครบาลหรือนครบาลจงัหวดั  สมุหเทศาภิบาล  หรือผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นผูช้ี้ขาด  
แลว้กระท าไปตามค าช้ีขาดนั้น 

ขอ้  16  ถา้และเม่ือใดมีอรรถคดีพิพากดว้ยเร่ืองศาลเจา้  จะเร่ิมเกิดข้ึนหรือเกิดแลว้ก็ดีให้
ผูจ้ดัการปกครองศาลเจา้แจง้เหตุการณ์ให้อธิบดีกรมพระนครบาลหรือนครบาลจงัหวดัทราบทุกคร้ัง 

ขอ้  17  เม่ือใดความปรากฎข้ึนชดัเจน  หรือสงสัยวา่มีการสมคบกนัเป็นอั้งยี ่ หรือซ่องโจร
ผูร้้าย  หรือสมคบกนัเล่นการพนนัท่ีกฎหมายหา้มในศาลเจา้หรือในสถานท่ีต่างๆซ่ึงอยูใ่นบริเวณศาลเจา้
ใหผู้จ้ดัการปกครองหรือผูต้รวจตราสอดส่องศาลเจา้นั้น  รายงานแจง้เหตุการณ์ต่อนายอ าเภอผูป้กครอง
ทอ้งท่ีโดยละเอียด 

ขอ้  18  ผูใ้ดไดรั้บใบอนุญาตตั้งใหเ้ป็นผูจ้ดัการหรือผูต้รวจตราสอดส่องศาลเจา้แลว้  
ภายหลงัความปรากฎวา่ผูน้ั้นบกพร่องดว้ยองคคุ์ณสมบติัดัง่วา่มาในขอ้  12  นั้นก็ดี  หรือไดป้ระพฤติการ
ทุจริตต่อหนา้ท่ีอยา่งใดๆหรือขดัขืนไม่แจง้การดัง่วา่มาในขอ้  16-17  นั้นก็ดี  อธิบดีกรมพระนครบาล  
หรือนครบาลจงัหวดั สมุหเทศาภิบาล  หรือผูว้า่ราชการจงัหวดั  จะสั่งถอนและเรียกใบอนุญาตตั้งคืน
จากผูน้ั้นเสียก็ได ้ บรรดาสมุดบญัชีอนัเก่ียวดว้ยศาลเจา้นั้นใหม้อบแก่ผูห้น่ึงผูใ้ดซ่ึงอธิบดีกรมพระนคร
บาล  หรือนครบาลจงัหวดั  สมุหเทศาภิบาล  ผูว้า่ราชการจงัหวดั  จะสั่งใหม้อบทั้งส้ิน 

ขอ้  19  ผูใ้ดมีต าแหน่งเป็นผูจ้ดัการปกครอง  หรือเป็นผูต้รวจตราสอดส่องศาลเจา้อยู่
แลว้แต่ก่อนออกกฎน้ี  ใหย้ืน่เร่ืองราวขอใบอนุญาตตั้งเสียตามกฎน้ีภายในเวลา  3 เดือน  นบัแต่วนัท่ีได้
ออกกฎน้ีเป็นตน้ไป  และตอ้งปฏิบติัการตามกฎน้ีทุกประการ  ถา้มิฉะนั้น  ใหถื้อวา่ผูน้ั้นไม่มีต าแหน่ง
หนา้ท่ีอยา่งใดเลย 

 
ว่าด้วยประโยชน์อันเกดิแก่ศาลเจ้า 
 
ขอ้  20  ถา้ในท่ีใดเม่ืออธิบดีกรมพระนครบาลหรือนครบาลจงัหวดั  สมุหเทศาภิบาล  หรือ

ผูว้า่ราชการจงัหวดัเห็นเป็นการสมควรท่ีจะสั่งใหผู้จ้ดัการปกครอง  หรือผูต้รวตราสอดส่องศาลเจา้ท า
หรือยื่นบญัชีแสดงผลประโยชน์รายจ่ายเป็นรายเดือน  รายปี  หรือเป็นพิฌศาในขณะใด  ก็มีอ านาจท่ีจะ
สั่งได ้ และเม่ือเห็นสมควรท่ีจะสั่งใหโ้ฆษณาการใหส้าธารณชนทราบดว้ยก็ได ้

ขอ้  21  ศาลเจา้หรือสถานท่ีต่างๆ  ซ่ึงอยูใ่นบริเวณท่ีศาลเจา้ก็ดี  และบรรดาสมุดบญัชีอนั
เก่ียวดว้ยผลประโยชน์ส าหรับศาลเจา้ก็ดี  เม่ืออธิบดีกรมพระนครบาล  หรือนครบาลจงัหวดั  
สมุหเทศาภิบาล  หรือผูว้า่ราชการจงัหวดัเห็นเป็นการสมควร  ก็มีอ านาจท่ีจะสั่งใหก้รมการอ าเภอเขา้ไป
ตรวจตราหรือเรียกเอามาตรวจตราในเวลาใดก็ได ้
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ก าหนดโทษผูก้ระท าผดิ 
 
ขอ้  22  ผูใ้ดบงัอาจบุกรุกเขา้ไปในอสังหาริมทรัพยส์ าหรับศาลเจา้  หรือเขา้ไปในสถานท่ี

นั้นๆ  โดยมิชอบดว้ยกฎหมายหรือเขา้ไปซ่อนตวัอยูโ่ดยไม่มีเหตุผลสมควรท่ีจะเขา้ไปหรือผูมี้ความชอบ
ธรรมไดว้า่กล่าวขบัไล่ใหอ้อกไปแลว้ยงัขืนอยูอี่ก  ผูน้ั้นมีความผดิใหล้งโทษจ าคุกไม่เกิน  6  เดือน  หรือ
ปรับไม่เกิน  200  บาท  หรือทั้งสองสถาน 

ถา้การกระท าผดิเช่นวา่มาขา้งบนน้ี  ไดก้ระท าในเวลาค ่าคืนก็ดี  กระท าโดยใชอุ้บายใช้
ก าลงัท าลายหรือขู่เขญ็วา่จะท าร้ายเขาก็ดี  หรือ  คุมสมคัรพรรคพวกตั้งแต่  3  คน  หรือเกินกวา่  3  คน
ข้ึนไปบุกรุกก็ดี  ผูก้ระท าผดิเช่นวา่น้ีตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินกวา่  3  ปี  และปรับไม่เกิน  500  บาท  
ดว้ยอีกโสดหน่ึง 

ขอ้  23  ผูเ้จตนาขดัขวางมิให้ผูจ้ดัการปกครอง  หรือผูต้รวจตราสอดส่องศาลเจา้ไดก้ระท า
การตามหนา้ท่ีโดยปกติ  มีความผดิใหป้รับไม่เกินกวา่  200  บาท 

ขอ้  24  ผูจ้ดัการปกครองหรือผูต้รวจตราสอดส่องศาลเจา้  ขดัขืนไม่ยอมมอบบรรดาสมุด
บญัชี  ตามความในขอ้  18  ตอนท่ี  2  ก็ดี    หรือไดม้อบใหไ้ม่ส้ินเชิงก็ดี  หรือขดัขืนไม่ยอมท าตามค าสั่ง
ดัง่วา่มาในขอ้  20 ก็ดี  มีความผดิฐานขดัค าสั่งเจา้พนกังานตามกฎหมายลกัษณะอาญา  มาตรา  334  ขอ้  
2   

และถา้ไดท้  าบญัชี  หรือประกาศโฆษณาตามความในขอ้  20  นั้น  โดยลกัษณะอนัเป็นเทจ็  
ถา้การท่ีท าลงไปนั้นยงัไม่ถึงเป็นความผดิตามกฎหมายลกัษณะอาญา  ผูน้ั้นมีความผดิใหป้รับไม่เกิน  
200  บาท 

ขอ้  25  ผูจ้ดัการปกครองหรือผูต้รวจตราสอดส่องศาลเจา้  ซ่ึงไดถู้กถอนและเรียก
ใบอนุญาตตั้งคืนเสียแลว้  ดัง่วา่ในขอ้  18  ตอนท่ี  1  ยงัคงขืนท าการอยูใ่นต าแหน่งเดิมก็ดีหรือละเวน้ไม่
รายงานแจง้เหตุการณ์ต่อนายอ าเภอผูป้กครองทอ้งท่ีดัง่วา่ไวใ้นขอ้  17  ก็ดี  มีความผดิใหล้งโทษจ าคุก
ไม่เกิน  1  ปี  และปรับไม่เกิน  500  บาท   

ผูใ้ดมีหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการปกครองศาลเจา้อยูแ่ลว้  ก่อนออกกฎน้ี  ไม่ปฏิบติัตามขอ้  19  และ
คงท าการอยูต่่อไปอีก  ผูน้ั้นมีความผดิควรลงอาญาดงักล่าวมาขา้งบนน้ี 

 
                     กฎน้ีใหไ้ว ้ ณ  วนัท่ี  15  มีนาคม  พระพุทธศกัราช  2463 
                     มหาอ ามาตยน์ายก  เจา้พระยายมราช 
                                      เสนาบดีกระทรวงนครบาล 
                                มหาเสวกเอก  เจา้พระยาสุรสีห์วศิิษฐ์ศกัด์ิ 
                                     เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย   
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กฎกระทรวง 

กฎกระทรวง (Ministerial Regulation) เป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรประเภทหน่ึงซ่ึง
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงตราข้ึนโดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติั หรือแห่งกฎหมาย
ท่ีมีฐานะเสมอกนั เป็นตน้วา่ ประมวลกฎหมาย พระราชก าหนด กฎกระทรวงนั้นเดิมเรียกวา่ กฎเสนาบดี 

ประวตัิของกฎกระทรวง 

กฎกระทรวงนั้น เดิมเรียก "กฎเสนาบดี" ต่อมามีพระราชบญัญติัเทียบต าแหน่งรัฐมนตรีกับ
เสนาบดีแต่ก่อน พุทธศกัราช 2475 ซ่ึงมาตรา 3 ว่า "ในพระราชบญัญติัและบทกฎหมายอ่ืนใดซ่ึง
ประกาศใชอ้ยูใ่นเวลาน้ี ค าวา่ 'เสนาบดี' ให้อ่านเป็น 'รัฐมนตรี' ค าท่ีกล่าวถึงเสนาบดีกระทรวงใด ๆ ให้
หมายความวา่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงนั้น ๆ และค าวา่ 'กฎเสนาบดี' ใหอ่้านเป็น 'กฎกระทรวง'" 

 สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

สมยัสมบูรณาญาสิทธิราชย์ กฎเสนาบดีนั้นนอกจากจะได้ตราข้ึนไวโ้ดยอาศยัอ านาจตามบท
กฎหมายแลว้ ยงัมีอนัซ่ึงไดต้ราข้ึนไวโ้ดยไดรั้บพระบรมราชานุญาตอีกดว้ย ทั้งยงัปรากฏวา่คร้ังท่ีการ
ร่างกฎหมายยงัไม่เป็นระเบียบเช่นสมยัน้ีนั้น กฎเสนาบดียงัไดแ้ก่ขอ้บงัคบัท่ีเสนาบดีตราข้ึนเพื่อก าหนด
กิจการภายในกระทรวง เช่น ระเบียบทางธุรการ ฯลฯ อีกดว้ย ซ่ึงต่างจากปัจจุบนัท่ีกฎกกระทรวงจะตรา
ข้ึนไดต่้อเม่ือมีบทกฎหมายให้อ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้น ๆ ไว ้และย่อมใช้บงัคบัแก่บุคคล
ทัว่ไป หาใช่เป็นระเบียบการภายในซ่ึงใชบ้งัคบัเฉพาะหมู่เหล่าไม่ 

 กฎเสนาบดีสามจ าพวก 

อนักฎเสนาบดีในสมยัสมบูรณาญาสิทธิราชยน์ั้นอาจจ าแนกไดเ้ป็นสามจ าพวก ดงัต่อไปน้ี 

  จ าพวกแรก 

กฎเสนาบดีท่ีเจา้กระทรวงตราข้ึนเป็นกฎหมายโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัหรือกฎหมายท่ีมี
ฐานะเทียบเท่า เช่น กฎเสนาบดีกระทรวงนครบาลก าหนดน ้ าหนกัรถยนตท่ี์สัญจรไปมาบนถนนหลวง
ในจงัหวดัพระนคร ออกตามความในพระราชบญัญติัรถยนต ์พุทธศกัราช 2452 

จ าพวกทีส่อง 

ก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 นั้น มีกฎเสนาบดีซ่ึงไดต้ราข้ึนไวโ้ดยไม่มีบทกฎหมายให้
อ านาจในการตรา และซ่ึงก าหนดขอ้ความอ่ืนใดนอกเหนือไปจากบทกฎหมายท่ีให้อ านาจในการตราไว้
ก็มี กฎเสนาบดีเหล่าน้ีหากไดรั้บพระบรมราชานุญาตแลว้ก็มีผลใชบ้งัคบัเป็นกฎหมายเสมอบทบญัญติัท่ี
พระมหากษตัริยผ์ูท้รงรัฎฐาธิปัตยใ์นคร้ังนั้นทรงตราข้ึน เช่น 
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กฎเสนาบดีวา่ดว้ยท่ีกุศลสถานชนิดศาลเจา้ พ.ศ. 2463 ออกโดยอาศยัอ านาจในพระราชบญัญติัลกัษณะ
ปกครองทอ้งท่ี พุทธศกัราช 2457 โดยปรากฏในค าปรารถแห่งกฎเสนาบดีนั้นวา่ 

  ดว้ยตามความในพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พุทธศกัราช 2457 มาตรา 123 ให้
กรมการอ าเภอมีหนา้ท่ีคอยตรวจตราอุดหนุนผูป้กปักรักษาอยา่ให้ผูใ้ดเบียดเบียนท่ีวดัหรือท่ีกุศลสถาน
อย่างอ่ืนอนัเป็นของกลางส าหรับมหาชนนั้น บดัน้ี ทรงพระราชด าริเห็นวา่ ท่ีศาลเจา้ซ่ึงเป็นสถานท่ี
เคารพและกระท าพิธีกรรมตามลทัธิของประชาชนบางจ าพวกในกรุงสยามนบัวา่เป็นกุศลสถานส าหรับ
ประชาชนจ าพวกหน่ึง ซ่ึงสมควรจะวางระเบียบการปกปักรักษาข้ึนไวใ้หเ้ป็นหลกัฐาน จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสนาบดีกระทรวงนครบาลและเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยตั้งกฎขอ้บงัคบัข้ึนตาม
ความในมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พุทธศกัราช 2457 

  มาตรา 5 ดงักล่าวนั้นวา่ "ให้เสนาบดีผูบ้ญัชาการปกครองทอ้งท่ีมีอ านาจท่ีจะตั้งกฎขอ้บงัคบั
ส าหรับจดัการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี ถา้แลกฎนั้นไดรั้บพระราชทานพระบรมราชานุญาตและ
ประกาศในหนงัสือราชกิจจานุเบกษาแลว้ก็ใหถื้อวา่เป็นเหมือนส่วนหน่ึงในพระราชบญัญติัน้ี" 

กฎเสนาบดีฉบบัน้ีไดรั้บพระบรมราชานุญาตและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่เหตุท่ีมาตรา 5 
นั้นบงัคบัว่าให้เสนาบดีมีอ านาจตรากฎเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ีเท่านั้น และ
มาตรา 123 ท่ีอา้งถึงมีความวา่ ใหก้รมการอ าเภอมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลและสนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ท่ีของผู ้
ปกปักรักษาวดัหรือกุศลสถานอยา่งอ่ืนท่ีเป็นสาธารณสถาน แต่กฎเสนาบดีน้ีกลบัให้อ านาจอธิบดีพระ
นครบาลถอดถอนผูป้กปักรักษานั้นและแต่งตั้งคนใหม่แทนได ้ซ่ึงเป็นการนอกเหนือไปจากท่ีบญัญติัไว้
ในมาตรา 123 เช่นวา่ จึงเกิดปัญหาข้ึนวา่ กฎเสนาบดีฉบบัน้ีจะมีใชบ้งัคบัไดท้ั้งฉบบัหรือเฉพาะขอ้ความ
ท่ีตอ้งตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัดงักล่าวเท่านั้น 

  ตามค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 288, 289, 290, 291/2466ศาลฎีกามีความเห็นในกรณีเป็นสองทางวา่ 

   1) กฎเสนาบดีนั้นไดรั้บพระบรมราชานุญาตและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
ยอ่มใชบ้งัคบัไดเ้สมอเป็นส่วนหน่ึงแห่งพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ีเช่นวา่นั้น 

   2) อนัเจตนารมณ์แห่งมาตรา 5 ดงักล่าวนั้นไม่ไดห้มายความวา่กฎเสนาบดีท่ีมีขอ้ความ
เกินเลยไปจะใชเ้ป็นกฎหมายได ้ และการตรากฎหมายนั้นเป็นพระราชอ านาจ แต่การออกกฎเสนาบดี
เป็นอ านาจของเสนาบดี ถา้กฎเสนาบดีมีขอ้ความนอกเหนือกฎหมายไดแ้ลว้ก็จะกลายเป็นวา่กฎเสนาบดี
สามารถแกก้ฎหมายของแผน่ดินได ้นอกจากน้ี การท่ีกฎเสนาบดีไดก้ าหนดอ านาจถอดถอนและแต่งตั้งผู ้
ปกปักรักษานั้น ไม่ได้เป็น "การก ากบัดูแลและสนบัสนุนการปฏิบติัหน้าท่ีของผูป้กปักรักษา" ตาม
มาตรา 123 เลย กบัทั้งกฎเสนาบดีน้ียงัมีการก าหนดโทษทางอาญาส าหรับผูฝ่้าฝืนอีกดว้ย ซ่ึงการก าหนด
โทษเช่นน้ีเป็นพระราชอ านาจ จึงถือวา่กฎเสนาบดีฉบบัน้ีใชบ้งัคบัไม่ได ้
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อยา่งไรก็ดี ศาลฎีกาไดน้ าความข้ึนกราบบงัคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉยัจาก
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ  พระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว ซ่ึงทรงพระราชทานมาว่า ตาม
ธรรมเนียมประเพณีแต่ก่อนมา เม่ือพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหใ้ชก้ฎเสนาบดีไดแ้ลว้ ตอ้งนบัวา่
กฎเสนาบดีนั้นเป็นกฎหมาย 

จ าพวกทีส่าม 

มีกฎเสนาบดีบางฉบบัซ่ึงไม่มีลกัษณะเป็นกฎเสนาบดีเลย เพราะไม่ไดอ้อกโดยอาศยัอ านาจตามบท
กฎหมาย และมิไดรั้บพระราชทานพระบรมราชานุญาตดว้ย  แต่ก็มีผลใชบ้งัคบั กฎเหล่าน้ีมีเน้ือหาเป็น
การวางระเบียบเก่ียวกบักิจการภายในกระทรวง เช่น กฎเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม ฉบบัท่ี 1 วา่ดว้ยวิธี
เก็บของกลาง 

  สมัยประชาธิปไตย 

ภายหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 กฎกระทรวงไดแ้ก่บทบญัญติัท่ีกระทรวงไดต้รา
ข้ึนโดยอาศยัอ านาจท่ีให้ไวใ้นกฎหมาย คือ พระราชบญัญติั พระราชก าหนด หรือพระราชกฤษฎีกา 
แลว้แต่กรณี หากตราข้ึนโดยนอกเหนืออ านาจ (ละติน: ultra vires) เช่นวา่แลว้ยอ่มมีผลเป็นโมฆะ 

  

การตรากฎกระทรวง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงผูรั้กษาอ านาจตามพระราชบญัญติัหรือพระราชก าหนดซ่ึงให้อ านาจ
รัฐมนตรีกระทรวงนั้น ๆ ออกกฎกระทรวง จะเป็นผูเ้สนอร่างกฎกระทรวงต่อคณะรัฐมนตรี เม่ือ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้นประกาศใช้ร่างกฎกระทรวงนั้นเป็น
กฎหมายได ้โดยจะมีผลใชบ้งัคบัเม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ 

 
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157  

มาตรา 157 ผูใ้ดเป็นเจา้พนกังานปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด หรือปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยทุจริต ตอ้งระวางโทษจ าคุก 

ตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพนับาทถึงสองหม่ืนบาทหรือทั้งจ  าทั้งปรับ” 
มาตราน้ีแยกการกระท าเป็น 2 ความผดิ คือ 
  1. ปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด 
ค าวา่ “โดยมิชอบ” หมายความถึง โดยมิชอบดว้ยหนา้ท่ีซ่ึงเจา้พนกังานมีอยูต่ามกฎหมาย ดงัเช่นค า
พิพากษาศาลฎีกาท่ี 1403/2521 ท่ีวนิิจฉยัวา่ “การกระท าโดยมิชอบนั้น เฉพาะตามหนา้ท่ีของเจา้พนกังาน
นั้นโดยตรงท่ีไดรั้บมอบใหมี้หนา้ท่ีนั้นๆ ถา้การปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัไม่เก่ียวกบัหนา้ท่ีของเจา้
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พนกังานแลว้ ยอ่มไม่มีความผดิ” 
  ถา้การปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติั ไม่อยูใ่นหนา้ท่ีหรืออยูใ่นหนา้ท่ีแต่เป็นการกระท าท่ีชอบ
ดว้ยหนา้ท่ีโดยสุจริต ก็ไม่เป็นความผดิ ดงันั้นถา้มีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิ
ชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผูอ่ื้นก็เป็นการกระท าความผดิตามมาตราน้ี 
  องคป์ระกอบของความผิดมาตราน้ีอยูท่ี่ มูลเหตุชกัจูงใจ คือ “มีเจตนาพิเศษ” ท่ีตอ้งการกระท า
เพื่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด ซ่ึงรวมถึงความเสียหายในทุกๆดา้นโดยไม่จ  ากดัเฉพาะความ
เสียหายท่ีเป็นทรัพยสิ์นเท่านั้น เช่น ความเสียหายแก่ช่ือเสียงหรือเสียหายแก่เสรีภาพ เป็นตน้ 
  ตวัอยา่งเช่น เจา้พนกังานต ารวจจบัผูท่ี้กระท าผิดความฐานมีสุราผดิกฎหมายไวใ้นครอบครอง 
แลว้ท าร้ายร่างกายผูถู้กจบักุม การท าร้ายน้ีไม่เก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของต ารวจขณะจบักุม แต่เป็นท า
ร้ายหลงัการจบักุมแลว้ จึงไม่มีความผดิฐานปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 292/2479) 
แต่ถา้ เป็นพนกังานสอบสวน ในระหวา่งสอบสวนไปท าร้ายผูต้อ้งหาเพราะไม่ยอมรับสารภาพ เช่นน้ี 
เป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ เม่ือเกิดความเสียหายแก่เขายอ่มมีความผดิตามมาตราน้ี (ค าพิพากษาศาล
ฎีกาท่ี 1399/2508) หรือ เจา้พนกังานมีหนา้ท่ีในการออกใบสุทธิจดเปล่ียนแปลงขอ้ความไม่ตรงกบัความ
จริงและผดิระเบียบ เพื่อใหเ้ขาน าไปแสดงต่อผูบ้งัคบับญัชาในการขอบ าเหน็จความชอบนั้น เป็นการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบเพื่อใหเ้กิดความเสียหายจึงมีความผดิตามมาตราน้ี (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 407-
410/2509) เป็นตน้ 
 
2. ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต  
  ค าวา่ “โดยทุจริต” ตามความหมายน้ี คือการใชอ้ านาจในหนา้ท่ีเพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควร
ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้นจากการปฏิบติัหนา้ท่ีหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีนั้น 
และท่ีส าคญัคือ “ตอ้งมีหนา้ท่ี” คือ การปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติันั้นตอ้งอยูใ่นหนา้ท่ี ดงันั้นหากไม่
อยูใ่นหนา้ท่ีหรืออยูใ่นหนา้ท่ีแต่ท าโดยชอบและโดยสุจริต ก็ไม่เป็นความผดิตามมาตราน้ี การปฏิบติั
หรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยทุจริต สามารถพบไดใ้นหลายกรณี เช่นพนกังานท่ีดินไม่โอนท่ีดินตาม
ค าสั่งนายอ าเภอ โดยทุจริตและอาจเสียหายแก่ผูอ่ื้น (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 955/2512) เจา้พนกังาน
เทศบาลมีหนา้ท่ีเก็บเงินลกัเอาใบเสร็จเก็บค่ากระแสไฟฟ้าซ่ึงอยูใ่นความดูแลของเจา้หนา้ท่ีอีกผูห้น่ึงไป 
เพื่อไปเรียกเก็บค่ากระแสไฟฟ้าแลว้เอาเป็นประโยชน์ส่วนตวัเสีย ถือวา่เป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยทุจริต 
(ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 700/2503) หรือ นายต ารวจจบัคนน าพลอยหนีภาษีไม่น าส่งด าเนินคดี เอาพลอย
ไวเ้สียเอง เป็นการปฏิบติัและละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยทุจริต (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1677/2525) 
  การปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยทุจริต มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัการปฏิบติัหรือละเวน้
การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ แต่มีขอ้แตกต่างอยูท่ี่วา่การปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบท่ี
จะเป็นความผิดไดน้ั้น จะตอ้งเป็นการกระท าเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด หากการกระท านั้น



 - 90 - 

ไม่เกิดความเสียหายแลว้ยอ่มจะไม่เป็นความผดิตามมารา 157 ในขณะท่ีการปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติั
หนา้ท่ีโดยทุจริตไม่ตอ้งค านึงถึงขอ้เทจ็จริงวา่การกระท านั้นมีจุดมุ่งหมายท่ีจะใหผู้อ่ื้นเสียหายหรือไม่ 
แมไ้ม่เกิดความเสียหายก็ยงัคงถือวา่เป็นการกระท าความผิดได ้
 
สรุป 
  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้า่ หลกัการกระท าความผดิตามมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมาย
อาญาน้ี ตอ้งมีองคป์ระกอบดงัน้ี ผูก้ระท าตอ้งเป็นเจา้พนกังาน และท่ีส าคญัตอ้งเป็นเจา้พนกังานท่ีมี
หนา้ท่ีกระท าการตามท่ีกฎหมายใหอ้ านาจไว ้และในการปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีนั้นเป็นการ
กระท าโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน หรือปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดย
ทุจริต ดงันั้นหากขาดองคป์ระกอบขอ้ใดขอ้หน่ึงไปก็ไม่อาจถือไดว้า่เป็นการกระท าความผดิตามมาตรา 
157 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ส่วนจะเป็นความผดิตามกฎหมายอ่ืนหรือไม่นั้น คงตอ้งพิจารณา
ขอ้เทจ็จริงแต่ละเร่ืองไป 
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สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ส ๔.๑  เข้าใจความหมาย
ความส าคัญของเวลาและ
ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  
สามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์
เหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็น
ระบบ 

ม ๑.๓. น าวธิีการทาง
ประวัติศาสตร์มาใช้
ศึกษาเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ 

๑ ความหมายและ 
ความส าคัญของ 
ประวัติศาสตร์ และ 
วิธีการทาง 
ประวัติศาสตร์ที่มีความ  
สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
๒ น าวิธีการทาง 
ประวัติศาสตร์ไปใช้ 
ศึกษาเรื่องราวของ 
ประวัติศาสตร์ไทยที่มีอยู่ 
ในท้องถิ่นตนเองในสมัย 
ใดก็ได้  (สมัยก่อน 
ประวัติศาสตร์    
สมัยก่อนสุโขทัย  สมัย

สุโขทัย  สมัยอยุธยา  
สมัยธนบุรี  สมัย

รัตนโกสินทร์ ) และ 
เหตุการณ์ส าคัญในสมัย

สุโขทัย 

- ศึกษาหลักฐานทาง 
ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ 
การตั้งศาลหลักเมือง 
ขอนแก่นในครั้งแรกที่ใด  
และวิวัฒนาการด้าน 
ต่าง ๆ ของท้องถิ่นที่ 
ส่งผลให้เกิดการย้ายถิ่น 
ฐานที่ตั้งศาลหลักเมือง 
ขอนแก่น ในปัจจุบัน  
ที่มีความเชื่อมโยงกัน 
แล้วน าเสนอเป็นรูปเล่ม   
หรือโครงงาน  
-   การน าวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษา
เรื่องราวในท้องถิ่นเช่น    
ประวัติเมืองขอนแก่น    
หลักเมือง  ศาลหลักเมือง 
ขอนแก่น  โดย  การ
สืบค้นจากผู้รู้ในชุมชน   
การจัดท าโครงงาน 

  



ค าอธิบายรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง ศาลหลักเมือง   เวลารวม  ๑๒  ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 
 

ศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการตั้งศาลหลักเมืองขอนแก่นในครั้งแรกที่ใด และวิวัฒนาการ 
ด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่นที่ส่งผลให้เกิดการย้ายถิ่นฐานที่ตั้งศาลหลักเมืองขอนแก่น ในปัจจุบัน ที่มีความเชื่อมโยง
กันแล้วน าเสนอเป็นรูปเล่ม  หรือโครงงาน -   การน าวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่น
เช่น    ประวัติเมืองขอนแก่น    หลักเมือง  ศาลหลักเมือง ขอนแก่น  โดย  การสืบค้นจากผู้รู้ในชุมชน   การ 
จัดท าโครงงาน 
 
 
ตัวช้ีวัด 
ส ๔.๑ ม ๑/๓ 
 
รวม  ๑  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  ศาลหลักเมืองขอนแก่น 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 
ล าดับที่ สาระส าคัญ มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
คะแนน 
(๑๐๐) 

๑ - ศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
เกี่ยวกับการตั้งศาลหลักเมือง 
ขอนแก่นในครั้งแรกที่ใด และ 
วิวัฒนาการด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่นที่ 
ส่งผลให้เกิดการย้ายถิ่นฐานที่ตั้ง 
ศาลหลักเมืองขอนแก่น ในปัจจุบัน ที่ม ี
ความเชื่อมโยงกันแล้วน าเสนอเป็น 
รูปเล่ม  หรือโครงงาน  
 

ส ๔.๑ ม ๑/๓ ๖ ๕๐ 

๒ -   การน าวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้
ศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่นเช่น    ประวัติ
เมืองขอนแก่น    หลักเมือง  
ศาลหลักเมือง ขอนแก่น  โดย  การ
สืบค้นจากผู้รู้ในชุมชน   การจัดท า
โครงงาน 

ส ๔.๑ ม ๑/๓ ๖ ๕๐ 

รวม ๑๒ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรศาลหลักเมือง 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
มาตรฐาน ส ๔.๑     เข้าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้

วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ /  ตัวช้ีวัด  / สาระการเรียนรู้แกนกลาง/สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น   
 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ส ๔.๓    เข้าใจความ
เป็นมาของชาติไทย 
วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย   
มีความรัก ความภูมิใจและ
ธ ารงความเป็นไทย                  

ม ๒.๑ ประเมินความ
น่าเชื่อถือของหลักฐาน  
ทางประวัติศาสตร์ใน
ลักษณะต่าง ๆ 

๑วิธีการประเมินความ 
น่าเชื่อถือของหลักฐาน 
ทางประวัติศาสตร์ใน 
ลักษณะ ต่าง ๆ   อย่าง 
ง่าย ๆ เช่น การศึกษาภูมิ 
หลังของผู้ท า หรือ 
ผู้เกี่ยวข้อง  สาเหตุ  
ช่วงระยะเวลา รูปลักษณ์ 
ของหลักฐานทาง 
ประวัติศาสตร์ เป็นต้น 
๒ ตัวอย่างการประเมิน 
ความน่าเชื่อถือของ 
หลักฐานทาง 
ประวัติศาสตร์ไทยที่อยู่            
ในท้องถิ่นของตนเอง  
หรือหลักฐาน 
สมัยอยุธยา  

-  สรุปข้อมูลที่ได้จาก
หลักฐานทั้งความจริง
และข้อเท็จจริง  ตัวอย่าง 
เรื่อง  ศาลหลักเมือง
ขอนแก่น  ทางด้านพุทธ
ศาสนาศาสนา  ศาสนา 
พราหมณ์  และ
วัฒนธรรมประเพณีไทย 
-   การน าเสนอข้อมูลที่
ได้จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการ
ต่างๆ  เช่น  การเล่าเรื่อง  
โครงงาน สอบถามผู้รู้(ภูมิ
ปัญญา) 

  



ค าอธิบายรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง ศาลหลักเมือง   เวลารวม  ๑๒  ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
 

สรุปข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทั้งความจริงและข้อเท็จจริง  ตัวอย่างเรื่อง  ศาลหลักเมืองขอนแก่น  
ทางด้านพุทธศาสนาศาสนา  ศาสนาพราหมณ์  และวัฒนธรรมประเพณีไทย  การน าเสนอข้อมูลที่ได้จาก
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น  การเล่าเรื่อง  โครงงาน สอบถามผู้รู้(ภูมิปัญญา) 

 
ตัวช้ีวัด 
ส ๔.๑ ม ๒/๑ 
 
รวม  ๑  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงสร้างรายวิชา 

หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  ศาลหลักเมืองขอนแก่น 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
 
ล าดับที่ สาระส าคัญ มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
คะแนน 
(๑๐๐) 

๑ สรุปข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทั้งความจริง
และข้อเท็จจริง  ตัวอย่าง 
เรื่อง  ศาลหลักเมืองขอนแก่น  ทางด้าน
พุทธศาสนาศาสนา  ศาสนา 
พราหมณ์  และวัฒนธรรมประเพณีไทย 
 

ส ๔.๑ ม ๒/๑ ๖ ๕๐ 

๒ -   การน าเสนอข้อมูลที่ได้จากหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น  
การเล่าเรื่อง  โครงงาน สอบถามผู้รู้(ภูมิ
ปัญญา) 

ส ๔.๑ ม ๒/๑ ๖ ๕๐ 

รวม ๑๒ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรศาลหลักเมือง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

สาระท่ี ๒     หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๑      เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และ 

ธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ 
สังคมโลกอย่างสันติสุข                       

 
มาตรฐานการเรียนรู้ /  ตัวช้ีวัด  / สาระการเรียนรู้แกนกลาง/สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น   

 
มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

มาตรฐาน  ส ๒.๑      
เข้าใจและปฏิบัติตนตาม
หน้าที่ของการเป็นพลเมือง
ดี มีค่านิยมที่ดีงาม และ
ธ ารงรักษาประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิต
อยู่ร่วมกันในสังคมไทย 
และสังคมโลกอย่างสันติสุข 

ม.๓.๒. มีส่วนร่วมใน
การปกป้องคุ้มครอง
ผู้อื่นตามหลักสิทธิ
มนุษยชน 

  การมีส่วนร่วมคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนตาม 
รัฐธรรมนูญ แห่ง 
ราชอาณาจักรไทยตาม 
วาระและโอกาสที่ 
เหมาะสม  

การเรียนรู้เรื่องกฎหมาย 
ในท้องถิ่น เช่น    
กฎหมายเกี่ยวกับศาสน
สถาน กฏเสนาบดี 
โดยการสืบค้น จากต ารา
ต่าง ๆ  โดยการน าเสนอ
ในรูปแบบหนังสือเล่มเล็ก
และการจัดท าโครงงาน 

 ม.๓.๔. วิเคราะห์ปัจจัย
ที่ก่อให้เกิดปัญหาความ
ขัดแย้งในประเทศ และ
เสนอแนวคิดในการลด
ความขัดแย้ง 

๑ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ 
ขัดแย้ง เช่น การเมือง 
การปกครอง  เศรษฐกิจ  

สังคม  ความเชื่อ 
 ๒  แนวทางความ 
ร่วมมือในการลดความ 
ขัดแย้งและการสร้าง 
ความสมานฉันท์ 

-  สรุปข้อมูลที่ได้จาก
ก่อให้เกิดปัญหาความ
ขัดแย้งในท้องถิ่นตัวอย่าง 
เรื่อง  ศาลหลักเมือง
ขอนแก่น  โดย 
การน าเสนอข้อมูลที่ได้
จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการ
ต่างๆ  เช่น  การเล่าเรื่อง  
โครงงาน สอบถามผู้รู้(ภูมิ
ปัญญา) 
 



                                                  หลกัสูตรศาลหลักเมือง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

สาระท่ี ๒     หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๒       เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดม่ัน  ศรัทธา  และธ ารง

รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ /  ตัวช้ีวัด  / สาระการเรียนรู้แกนกลาง/สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  
 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

มาตรฐาน  ส ๒.๒      
เข้าใจระบบการเมืองการ
ปกครองในสังคมปัจจุบัน  
ยึดมั่น  ศรัทธา  และธ ารง
รักษาไว้ซึ่งการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

ม.๓.๓. วิเคราะห์
รัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบันในมาตราต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการ
เลือกตั้ง การมีส่วนร่วม 
และการตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐ 

๑ บทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญในมาตรา
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
เลือกตั้ง  การมีส่วนร่วม    
และการตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐ 
๒ อ านาจหน้าที่ของ
รัฐบาล 
๓ บทบาทส าคัญของ
รัฐบาลในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 
๔ ความจ าเป็นในการมี
รัฐบาลตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

การเรียนรู้เรื่องกฏหมาย
ต่างๆที่ใช้ในปัจจุบันและ
ในอดีต กฎหมายใน
ประเทศ กฏหมายระดับ
ท้องถิ่นเกี่ยวกับการ
บริหารราชการแผ่นดิน
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง ศาลหลักเมือง   เวลารวม  ๑๒  ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

การเรียนรู้เรื่องกฎหมายในท้องถิ่น เช่น    กฎหมายเกี่ยวกับศาสนสถาน กฏเสนาบดี 
โดยการสืบค้น จากต าราต่าง ๆ  โดยการน าเสนอในรูปแบบหนังสือเล่มเล็กและการจัดท าโครงงาน 
สรุปข้อมูลที่ได้จากก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในท้องถิ่นตัวอย่างเรื่อง  ศาลหลักเมืองขอนแก่น  โดย 
การน าเสนอข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น  การเล่าเรื่อง  โครงงาน สอบถาม
ผู้รู้(ภูมิปัญญา)การเรียนรู้เรื่องกฏหมายต่างๆที่ใช้ในปัจจุบันและในอดีต กฎหมายในประเทศ กฏหมายระดับ
ท้องถิ่นเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินตามระบอบประชาธิปไตย 

 
 

 
ตัวช้ีวัด 
ส ๔.๑ ม.๓/๒.  ม.๓/๓  ม.๓/๔. 
 
 
รวม  ๕  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  ศาลหลักเมืองขอนแก่น 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 
ล าดับที่ สาระส าคัญ มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
คะแนน 
(๑๐๐) 

๑ การเรียนรู้เรื่องกฎหมาย 
ในท้องถิ่น เช่น    กฎหมายเกี่ยวกับ 
ศาสนสถาน กฏเสนาบดี 
โดยการสืบค้น จากต าราต่าง ๆ  โดยการ
น าเสนอในรูปแบบหนังสือเล่มเล็กและ
การจัดท าโครงงาน 

ส ๔.๑ ม.๓.๒. ๓ ๓๐ 

๒ -  สรุปข้อมูลที่ได้จากก่อให้เกิดปัญหา
ความขัดแย้งในท้องถิ่นตัวอย่าง 
เรื่อง  ศาลหลักเมืองขอนแก่น  โดย 
การน าเสนอข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น  
การเล่าเรื่อง  โครงงาน สอบถามผู้รู้(ภูมิ
ปัญญา) 
 

ส ๔.๑ ม.๓.๔. ๖ ๔๐ 

๓ การเรียนรู้เรื่องกฏหมายต่างๆที่ใช้ใน
ปัจจุบันและในอดีต กฎหมายในประเทศ 
กฏหมายระดับท้องถิ่นเกี่ยวกับการ
บริหารราชการแผ่นดินตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

ส ๔.๑ ม.๓.๓ ๓ ๓๐ 

รวม ๑๒ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรศาลหลักเมือง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
มาตรฐาน ส ๔.๑     เข้าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์   สามารถใช้

วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 
มาตรฐานการเรียนรู้ /  ตัวช้ีวัด  / สาระการเรียนรู้แกนกลาง/สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น   

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ส ๔.๑  เข้าใจความหมาย
ความส าคัญของเวลาและ
ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  
สามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์
เหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็น
ระบบ 

ม ๔-๖.๑. ตระหนักถึง
ความส าคัญของเวลา
และ   ยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ที่แสดง
ถึงการเปลี่ยนแปลงของ
มนุษยชาติ 

๑ เวลาและยุคสมัยทาง 
ประวัติศาสตร์ที่ปรากฏ 
ในหลักฐานทาง 
ประวัติศาสตร์ไทยและ 
ประวัติศาสตร์สากล 
๒ ตัวอย่างเวลาและยุค 
สมัยทางประวัติศาสตร์ 
ของสังคมมนุษย์ที่มี 
ปรากฏในหลักฐานทาง 
ประวัติศาสตร์             
๓  ความส าคัญของเวลา 
และยุคสมัยทาง 
ประวัติศาสตร์ 

การน าวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษา
เรื่องราวในท้องถิ่นเช่น    
ประวัติเมืองขอนแก่น    
หลักเมือง  ศาลหลักเมือง 
ขอนแก่น  โดย  การ
สืบค้น   การจัดท า
โครงงาน 

 ม ๔-๖.๒. สร้างองค์
ความรู้ใหม่ทาง
ประวัติศาสตร์โดยใช้
วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์อย่างเป็น
ระบบ 

๑ ขั้นตอนของวิธีการทาง 
ประวัติศาสตร์ โดย 
น าเสนอตัวอย่างทีละ 
ขั้นตอนอย่างชัดเจน 
๒ คุณค่าและประโยชน์ 
ของวิธีการทาง 
ประวัติศาสตร์ที่มีต่อ 
การศึกษาทาง 
ประวัติศาสตร์ 
๓ ผลการศึกษาหรือ

โครงงานทาง
ประวัติศาสตร์ 

 

-  สรุปข้อมูลที่ได้จาก
หลักฐานทั้งความจริง
และข้อเท็จจริง  ตัวอย่าง 
เรื่อง  ศาลหลักเมือง
ขอนแก่น  ทางด้านพุทธ
ศาสนาศาสนา  ศาสนา 
พราหมณ์  และ
วัฒนธรรมประเพณีไทย 
-   การน าเสนอข้อมูลที่
ได้จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการ
ต่างๆ  เช่น  การเล่าเรื่อง  
โครงงาน สอบถามผู้รู้(ภูมิ



ปัญญา) 

                                                   หลักสูตรศาลหลักเมือง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
มาตรฐาน ส ๔.๓     เข้ า ใจความเป็นมาของชาติ ไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย   มีความรัก                  

ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ /  ตัวช้ีวัด  / สาระการเรียนรู้แกนกลาง/สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  
 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ส ๔.๒  เข้าใจความ
เป็นมาของชาติไทย 
วัฒนธรรม  ภูมิปัญญา
ไทย   มีความรักความ
ภูมิใจและธ ารงความเป็น
ไทย 

ม ๔-๖.๑.วิเคราะห์
ประเด็นส าคัญของ
ประวัติศาสตร์ไทย 

ประเด็นส าคัญของ 
ประวัติศาสตร์ไทย เช่น  
แนวคิดเก่ียวกับความ 
เป็นมาของชาติไทย  
อาณาจักรโบราณใน 
ดินแดนไทย  และ 
อิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย   
ปัจจัยที่มีผลต่อการ 
สถาปนาอาณาจักรไทย 
ในช่วงเวลาต่างๆ   
สาเหตุและผลของการ 
ปฏิรูป  ฯลฯ 
             
   

การน าวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษา
เรื่องราวในท้องถิ่นเช่น    
ประวัติเมืองขอนแก่น    
หลักเมือง  ศาลหลักเมือง 
ขอนแก่น  โดย  การ
สืบค้น   การจัดท า
โครงงานการเล่าเรื่อง  
โครงงาน สอบถามผู้รู้(ภูมิ
ปัญญา) 
 

 ม ๔-๖.๒. วิเคราะห์
ความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ต่อชาติ
ไทย 

 ม ๔-๖.๓. วิเคราะห์
ปัจจัยที่ส่งเสริมความ
สร้างสรรค์ภูมิปัญญา
ไทย และวัฒนธรรมไทย 
ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยใน
ยุคปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                   หลักสูตรศาลหลักเมือง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
มาตรฐาน ส ๔.๓     เข้ า ใจความเป็นมาของชาติ ไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย   มีความรัก                  

ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
มาตรฐานการเรียนรู้ /  ตัวช้ีวัด  / สาระการเรียนรู้แกนกลาง/สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

 ม ๔-๖/๕. วางแผน
ก าหนดแนวทางและการ
มีส่วนร่วมการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทย 

๑ สภาพแวดล้อมที่มีผล 
ต่อการสร้างสรรค์ภูมิ 
ปัญญาและวัฒนธรรม 
ไทย 
๒ วิถีชีวิตของคนไทยใน 
สมัยต่างๆ  
 ๓ การสืบทอดและ 
เปลี่ยนแปลงของ 
วัฒนธรรมไทย 
๔ แนวทางการอนุรักษ์ 
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
ไทยและการมีส่วนร่วมใน 
การอนุรักษ์ 
๕  วิธีการมีส่วนร่วม 
อนุรักษ์ภูมิปัญญาและ 
วัฒนธรรมไทย 
 

-  สรุปข้อมูลที่ได้จาก 
หลักฐานทั้งความจริง 
และข้อเท็จจริง  ของ 
สภาพแวดล้อมที่มีผล 
ต่อการสร้างสรรค์ภูมิ 
ปัญญาและวัฒนธรรม 
ไทยโดยการสืบค้นจาก 
ห้องสมุด ภูมิปัญญาใน

ท้องถิ่น 
- สรุปข้อมูลที่ได้จาก 
หลักฐานทั้งความจริง 
และข้อเท็จจริง  วิถีชีวิต 
ของคนไทยในสมัยต่างๆ 

โดยการสืบค้น 
 ภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
- สรุปข้อมูลที่ได้จาก 
หลักฐานทั้งความจริง 
และข้อเท็จจริงการ 
สืบทอดและ 
เปลี่ยนแปลงของ 
วัฒนธรรมไทยโดยการ 
สืบค้นจากภูมิปัญญาใน 
ท้องถิ่นผ่านขบวนแห่ใน 
งานประเพณี 
ในท้องถิ่นต่างๆ 



                                                   หลักสูตรศาลหลักเมือง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
มาตรฐาน ส ๔.๓     เข้ า ใจความเป็นมาของชาติ ไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย   มีความรัก                  

ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ /  ตัวช้ีวัด  / สาระการเรียนรู้แกนกลาง/สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  
 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

   - ร่วมหาวิธีและแนว 
ทางการอนุรักษ์ 
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
ไทยและการมีส่วนร่วมใน 
การอนุรักษ์ วัฒนธรรม 
ประเพณีไทยเกี่ยวกับพิธี 
การและความเชื่อ (คะล า 

ผญา) 
-   การน าเสนอข้อมูลที่

ได้จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการ
ต่างๆ  เช่น  การเล่าเรื่อง  

โครงงาน สอบถามผู้รู้ 
(ภูมิปัญญา) 

 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง ศาลหลักเมือง   เวลารวม  ๑๒  ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

 
สรุปข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทั้งความจริงและข้อเท็จจริง  ของสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ 

ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยโดยการสืบค้นจากห้องสมุด ภูมิปัญญาในท้องถิ่น   วิถีชีวิตของคนไทยในสมัย
ต่างๆ โดยการสืบค้น ภูมิปัญญาในท้องถิ่น การสืบทอดและเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทยโดยการสืบค้นจาก
ภูมิปัญญาในท้องถิ่นผ่านขบวนแห่ในงานประเพณีในท้องถิ่นต่างๆ – ร่วมหาวิธีและแนวทางการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมไทยและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีไทยเกี่ยวกับพิธีกรรมและความ
เชื่อในเรื่องศาลหลักเมืองและน าเสนอข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น  การ
เล่าเรื่อง  โครงงาน สอบถามผู้รู้(ภูมิปัญญา) 
 
ตัวช้ีวัด 
ส ๔.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ ,ป.๔/๓ 
ส ๔.๒ ป.๔/๑ , ป.๔/๒  
 
รวม  ๕  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  ศาลหลักเมืองขอนแก่น 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
 
ล าดับที่ สาระส าคัญ มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
คะแนน 
(๑๐๐) 

๑ -  สรุปข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทั้งความ 
จริงและข้อเท็จจริง  ของสภาพแวดล้อม 
ที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและ 
วัฒนธรรมไทยโดยการสืบค้นจาก 
ห้องสมุด ภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

ส ๔.๑ ม ๔-๖/๕. ๒ ๒๐ 

๒ - สรุปข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทั้งความ 
จริงและข้อเท็จจริง  วิถีชีวิตของคนไทย 
ในสมัยต่างๆ โดยการสืบค้น ภูมิปัญญา 
ในท้องถิ่น 

ส ๔.๑ ม ๔-๖/๕. ๒ ๒๐ 

๓ - สรุปข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทั้งความ 
จริงและข้อเท็จจริงการสืบทอดและ 
เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทยโดยการ 
สืบค้นจากภูมิปัญญาในท้องถิ่นผ่าน 
ขบวนแห่ในงานประเพณี 
ในท้องถิ่นต่างๆ 

ส ๔.๑ ม ๔-๖/๕. ๒ ๑๐ 

๔ - ร่วมหาวิธีและแนวทางการอนุรักษ์ 
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยและการมี 
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรม 
ประเพณีไทยเกี่ยวกับพิธีการและความ 
เชื่อ (คะล า ผญา )ในชุมชนและ 

ส ๔.๑ ม ๔-๖/๕. ๔ ๔๐ 

๕ - การน าเสนอข้อมูลที่ได้จากหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น  
การเล่าเรื่อง  โครงงาน สอบถามผู้รู้(ภูมิ
ปัญญา) 

ส ๔.๑ ม ๔-๖/๕. ๒ ๑๐ 

รวม ๑๒ ๑๐๐ 

 



หลักสูตรศาลหลักเมือง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
มาตรฐาน ส ๔.๑     เข้าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้

วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ /  ตัวช้ีวัด  / สาระการเรียนรู้แกนกลาง/สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น   
 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ส ๔.๑  เข้าใจความหมาย
ความส าคัญของเวลาและ
ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  
สามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์
เหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็น
ระบบ 

ม ๑.๓. น าวธิีการทาง
ประวัติศาสตร์มาใช้
ศึกษาเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ 

๑ ความหมายและ 
ความส าคัญของ 
ประวัติศาสตร์ และ 
วิธีการทาง 
ประวัติศาสตร์ที่มีความ  
สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
๒ น าวิธีการทาง 
ประวัติศาสตร์ไปใช้ 
ศึกษาเรื่องราวของ 
ประวัติศาสตร์ไทยที่มีอยู่ 
ในท้องถิ่นตนเองในสมัย 
ใดก็ได้  (สมัยก่อน 
ประวัติศาสตร์    
สมัยก่อนสุโขทัย  สมัย

สุโขทัย  สมัยอยุธยา  
สมัยธนบุรี  สมัย

รัตนโกสินทร์ ) และ 
เหตุการณ์ส าคัญในสมัย

สุโขทัย 

- ศึกษาหลักฐานทาง 
ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ 
การตั้งศาลหลักเมือง 
ขอนแก่นในครั้งแรกที่ใด  
และวิวัฒนาการด้าน 
ต่าง ๆ ของท้องถิ่นที่ 
ส่งผลให้เกิดการย้ายถิ่น 
ฐานที่ตั้งศาลหลักเมือง 
ขอนแก่น ในปัจจุบัน  
ที่มีความเชื่อมโยงกัน 
แล้วน าเสนอเป็นรูปเล่ม   
หรือโครงงาน  
-   การน าวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษา
เรื่องราวในท้องถิ่นเช่น    
ประวัติเมืองขอนแก่น    
หลักเมือง  ศาลหลักเมือง 
ขอนแก่น  โดย  การ
สืบค้นจากผู้รู้ในชุมชน   
การจัดท าโครงงาน 

  



ค าอธิบายรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง ศาลหลักเมือง   เวลารวม  ๑๒  ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 
 

ศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการตั้งศาลหลักเมืองขอนแก่นในครั้งแรกที่ใด และวิวัฒนาการ 
ด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่นที่ส่งผลให้เกิดการย้ายถิ่นฐานที่ตั้งศาลหลักเมืองขอนแก่น ในปัจจุบัน ที่มีความเชื่อมโยง
กันแล้วน าเสนอเป็นรูปเล่ม  หรือโครงงาน -   การน าวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่น
เช่น    ประวัติเมืองขอนแก่น    หลักเมือง  ศาลหลักเมือง ขอนแก่น  โดย  การสืบค้นจากผู้รู้ในชุมชน   การ 
จัดท าโครงงาน 
 
 
ตัวช้ีวัด 
ส ๔.๑ ม ๑/๓ 
 
รวม  ๑  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  ศาลหลักเมืองขอนแก่น 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 
ล าดับที่ สาระส าคัญ มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
คะแนน 
(๑๐๐) 

๑ - ศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
เกี่ยวกับการตั้งศาลหลักเมือง 
ขอนแก่นในครั้งแรกที่ใด และ 
วิวัฒนาการด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่นที่ 
ส่งผลให้เกิดการย้ายถิ่นฐานที่ตั้ง 
ศาลหลักเมืองขอนแก่น ในปัจจุบัน ที่ม ี
ความเชื่อมโยงกันแล้วน าเสนอเป็น 
รูปเล่ม  หรือโครงงาน  
 

ส ๔.๑ ม ๑/๓ ๖ ๕๐ 

๒ -   การน าวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้
ศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่นเช่น    ประวัติ
เมืองขอนแก่น    หลักเมือง  
ศาลหลักเมือง ขอนแก่น  โดย  การ
สืบค้นจากผู้รู้ในชุมชน   การจัดท า
โครงงาน 

ส ๔.๑ ม ๑/๓ ๖ ๕๐ 

รวม ๑๒ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรศาลหลักเมือง 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
มาตรฐาน ส ๔.๑     เข้าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้

วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ /  ตัวช้ีวัด  / สาระการเรียนรู้แกนกลาง/สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น   
 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ส ๔.๓    เข้าใจความ
เป็นมาของชาติไทย 
วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย   
มีความรัก ความภูมิใจและ
ธ ารงความเป็นไทย                  

ม ๒.๑ ประเมินความ
น่าเชื่อถือของหลักฐาน  
ทางประวัติศาสตร์ใน
ลักษณะต่าง ๆ 

๑วิธีการประเมินความ 
น่าเชื่อถือของหลักฐาน 
ทางประวัติศาสตร์ใน 
ลักษณะ ต่าง ๆ   อย่าง 
ง่าย ๆ เช่น การศึกษาภูมิ 
หลังของผู้ท า หรือ 
ผู้เกี่ยวข้อง  สาเหตุ  
ช่วงระยะเวลา รูปลักษณ์ 
ของหลักฐานทาง 
ประวัติศาสตร์ เป็นต้น 
๒ ตัวอย่างการประเมิน 
ความน่าเชื่อถือของ 
หลักฐานทาง 
ประวัติศาสตร์ไทยที่อยู่            
ในท้องถิ่นของตนเอง  
หรือหลักฐาน 
สมัยอยุธยา  

-  สรุปข้อมูลที่ได้จาก
หลักฐานทั้งความจริง
และข้อเท็จจริง  ตัวอย่าง 
เรื่อง  ศาลหลักเมือง
ขอนแก่น  ทางด้านพุทธ
ศาสนาศาสนา  ศาสนา 
พราหมณ์  และ
วัฒนธรรมประเพณีไทย 
-   การน าเสนอข้อมูลที่
ได้จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการ
ต่างๆ  เช่น  การเล่าเรื่อง  
โครงงาน สอบถามผู้รู้(ภูมิ
ปัญญา) 

  



ค าอธิบายรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง ศาลหลักเมือง   เวลารวม  ๑๒  ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
 

สรุปข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทั้งความจริงและข้อเท็จจริง  ตัวอย่างเรื่อง  ศาลหลักเมืองขอนแก่น  
ทางด้านพุทธศาสนาศาสนา  ศาสนาพราหมณ์  และวัฒนธรรมประเพณีไทย  การน าเสนอข้อมูลที่ได้จาก
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น  การเล่าเรื่อง  โครงงาน สอบถามผู้รู้(ภูมิปัญญา) 

 
ตัวช้ีวัด 
ส ๔.๑ ม ๒/๑ 
 
รวม  ๑  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงสร้างรายวิชา 

หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  ศาลหลักเมืองขอนแก่น 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
 
ล าดับที่ สาระส าคัญ มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
คะแนน 
(๑๐๐) 

๑ สรุปข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทั้งความจริง
และข้อเท็จจริง  ตัวอย่าง 
เรื่อง  ศาลหลักเมืองขอนแก่น  ทางด้าน
พุทธศาสนาศาสนา  ศาสนา 
พราหมณ์  และวัฒนธรรมประเพณีไทย 
 

ส ๔.๑ ม ๒/๑ ๖ ๕๐ 

๒ -   การน าเสนอข้อมูลที่ได้จากหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น  
การเล่าเรื่อง  โครงงาน สอบถามผู้รู้(ภูมิ
ปัญญา) 

ส ๔.๑ ม ๒/๑ ๖ ๕๐ 

รวม ๑๒ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรศาลหลักเมือง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

สาระท่ี ๒     หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๑      เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และ 

ธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ 
สังคมโลกอย่างสันติสุข                       

 
มาตรฐานการเรียนรู้ /  ตัวช้ีวัด  / สาระการเรียนรู้แกนกลาง/สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น   

 
มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

มาตรฐาน  ส ๒.๑      
เข้าใจและปฏิบัติตนตาม
หน้าที่ของการเป็นพลเมือง
ดี มีค่านิยมที่ดีงาม และ
ธ ารงรักษาประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิต
อยู่ร่วมกันในสังคมไทย 
และสังคมโลกอย่างสันติสุข 

ม.๓.๒. มีส่วนร่วมใน
การปกป้องคุ้มครอง
ผู้อื่นตามหลักสิทธิ
มนุษยชน 

  การมีส่วนร่วมคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนตาม 
รัฐธรรมนูญ แห่ง 
ราชอาณาจักรไทยตาม 
วาระและโอกาสที่ 
เหมาะสม  

การเรียนรู้เรื่องกฎหมาย 
ในท้องถิ่น เช่น    
กฎหมายเกี่ยวกับศาสน
สถาน กฏเสนาบดี 
โดยการสืบค้น จากต ารา
ต่าง ๆ  โดยการน าเสนอ
ในรูปแบบหนังสือเล่มเล็ก
และการจัดท าโครงงาน 

 ม.๓.๔. วิเคราะห์ปัจจัย
ที่ก่อให้เกิดปัญหาความ
ขัดแย้งในประเทศ และ
เสนอแนวคิดในการลด
ความขัดแย้ง 

๑ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ 
ขัดแย้ง เช่น การเมือง 
การปกครอง  เศรษฐกิจ  

สังคม  ความเชื่อ 
 ๒  แนวทางความ 
ร่วมมือในการลดความ 
ขัดแย้งและการสร้าง 
ความสมานฉันท์ 

-  สรุปข้อมูลที่ได้จาก
ก่อให้เกิดปัญหาความ
ขัดแย้งในท้องถิ่นตัวอย่าง 
เรื่อง  ศาลหลักเมือง
ขอนแก่น  โดย 
การน าเสนอข้อมูลที่ได้
จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการ
ต่างๆ  เช่น  การเล่าเรื่อง  
โครงงาน สอบถามผู้รู้(ภูมิ
ปัญญา) 
 



                                                  หลกัสูตรศาลหลักเมือง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

สาระท่ี ๒     หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๒       เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดม่ัน  ศรัทธา  และธ ารง

รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ /  ตัวช้ีวัด  / สาระการเรียนรู้แกนกลาง/สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  
 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

มาตรฐาน  ส ๒.๒      
เข้าใจระบบการเมืองการ
ปกครองในสังคมปัจจุบัน  
ยึดมั่น  ศรัทธา  และธ ารง
รักษาไว้ซึ่งการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

ม.๓.๓. วิเคราะห์
รัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบันในมาตราต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการ
เลือกตั้ง การมีส่วนร่วม 
และการตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐ 

๑ บทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญในมาตรา
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
เลือกตั้ง  การมีส่วนร่วม    
และการตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐ 
๒ อ านาจหน้าที่ของ
รัฐบาล 
๓ บทบาทส าคัญของ
รัฐบาลในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 
๔ ความจ าเป็นในการมี
รัฐบาลตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

การเรียนรู้เรื่องกฏหมาย
ต่างๆที่ใช้ในปัจจุบันและ
ในอดีต กฎหมายใน
ประเทศ กฏหมายระดับ
ท้องถิ่นเกี่ยวกับการ
บริหารราชการแผ่นดิน
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง ศาลหลักเมือง   เวลารวม  ๑๒  ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

การเรียนรู้เรื่องกฎหมายในท้องถิ่น เช่น    กฎหมายเกี่ยวกับศาสนสถาน กฏเสนาบดี 
โดยการสืบค้น จากต าราต่าง ๆ  โดยการน าเสนอในรูปแบบหนังสือเล่มเล็กและการจัดท าโครงงาน 
สรุปข้อมูลที่ได้จากก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในท้องถิ่นตัวอย่างเรื่อง  ศาลหลักเมืองขอนแก่น  โดย 
การน าเสนอข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น  การเล่าเรื่อง  โครงงาน สอบถาม
ผู้รู้(ภูมิปัญญา)การเรียนรู้เรื่องกฏหมายต่างๆที่ใช้ในปัจจุบันและในอดีต กฎหมายในประเทศ กฏหมายระดับ
ท้องถิ่นเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินตามระบอบประชาธิปไตย 

 
 

 
ตัวช้ีวัด 
ส ๔.๑ ม.๓/๒.  ม.๓/๓  ม.๓/๔. 
 
 
รวม  ๕  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  ศาลหลักเมืองขอนแก่น 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 
ล าดับที่ สาระส าคัญ มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
คะแนน 
(๑๐๐) 

๑ การเรียนรู้เรื่องกฎหมาย 
ในท้องถิ่น เช่น    กฎหมายเกี่ยวกับ 
ศาสนสถาน กฏเสนาบดี 
โดยการสืบค้น จากต าราต่าง ๆ  โดยการ
น าเสนอในรูปแบบหนังสือเล่มเล็กและ
การจัดท าโครงงาน 

ส ๔.๑ ม.๓.๒. ๓ ๓๐ 

๒ -  สรุปข้อมูลที่ได้จากก่อให้เกิดปัญหา
ความขัดแย้งในท้องถิ่นตัวอย่าง 
เรื่อง  ศาลหลักเมืองขอนแก่น  โดย 
การน าเสนอข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น  
การเล่าเรื่อง  โครงงาน สอบถามผู้รู้(ภูมิ
ปัญญา) 
 

ส ๔.๑ ม.๓.๔. ๖ ๔๐ 

๓ การเรียนรู้เรื่องกฏหมายต่างๆที่ใช้ใน
ปัจจุบันและในอดีต กฎหมายในประเทศ 
กฏหมายระดับท้องถิ่นเกี่ยวกับการ
บริหารราชการแผ่นดินตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

ส ๔.๑ ม.๓.๓ ๓ ๓๐ 

รวม ๑๒ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรศาลหลักเมือง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
มาตรฐาน ส ๔.๑     เข้าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์   สามารถใช้

วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 
มาตรฐานการเรียนรู้ /  ตัวช้ีวัด  / สาระการเรียนรู้แกนกลาง/สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น   

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ส ๔.๑  เข้าใจความหมาย
ความส าคัญของเวลาและ
ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  
สามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์
เหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็น
ระบบ 

ม ๔-๖.๑. ตระหนักถึง
ความส าคัญของเวลา
และ   ยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ที่แสดง
ถึงการเปลี่ยนแปลงของ
มนุษยชาติ 

๑ เวลาและยุคสมัยทาง 
ประวัติศาสตร์ที่ปรากฏ 
ในหลักฐานทาง 
ประวัติศาสตร์ไทยและ 
ประวัติศาสตร์สากล 
๒ ตัวอย่างเวลาและยุค 
สมัยทางประวัติศาสตร์ 
ของสังคมมนุษย์ที่มี 
ปรากฏในหลักฐานทาง 
ประวัติศาสตร์             
๓  ความส าคัญของเวลา 
และยุคสมัยทาง 
ประวัติศาสตร์ 

การน าวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษา
เรื่องราวในท้องถิ่นเช่น    
ประวัติเมืองขอนแก่น    
หลักเมือง  ศาลหลักเมือง 
ขอนแก่น  โดย  การ
สืบค้น   การจัดท า
โครงงาน 

 ม ๔-๖.๒. สร้างองค์
ความรู้ใหม่ทาง
ประวัติศาสตร์โดยใช้
วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์อย่างเป็น
ระบบ 

๑ ขั้นตอนของวิธีการทาง 
ประวัติศาสตร์ โดย 
น าเสนอตัวอย่างทีละ 
ขั้นตอนอย่างชัดเจน 
๒ คุณค่าและประโยชน์ 
ของวิธีการทาง 
ประวัติศาสตร์ที่มีต่อ 
การศึกษาทาง 
ประวัติศาสตร์ 
๓ ผลการศึกษาหรือ

โครงงานทาง
ประวัติศาสตร์ 

 

-  สรุปข้อมูลที่ได้จาก
หลักฐานทั้งความจริง
และข้อเท็จจริง  ตัวอย่าง 
เรื่อง  ศาลหลักเมือง
ขอนแก่น  ทางด้านพุทธ
ศาสนาศาสนา  ศาสนา 
พราหมณ์  และ
วัฒนธรรมประเพณีไทย 
-   การน าเสนอข้อมูลที่
ได้จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการ
ต่างๆ  เช่น  การเล่าเรื่อง  
โครงงาน สอบถามผู้รู้(ภูมิ



ปัญญา) 

                                                   หลักสูตรศาลหลักเมือง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
มาตรฐาน ส ๔.๓     เข้ า ใจความเป็นมาของชาติ ไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย   มีความรัก                  

ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ /  ตัวช้ีวัด  / สาระการเรียนรู้แกนกลาง/สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  
 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ส ๔.๒  เข้าใจความ
เป็นมาของชาติไทย 
วัฒนธรรม  ภูมิปัญญา
ไทย   มีความรักความ
ภูมิใจและธ ารงความเป็น
ไทย 

ม ๔-๖.๑.วิเคราะห์
ประเด็นส าคัญของ
ประวัติศาสตร์ไทย 

ประเด็นส าคัญของ 
ประวัติศาสตร์ไทย เช่น  
แนวคิดเก่ียวกับความ 
เป็นมาของชาติไทย  
อาณาจักรโบราณใน 
ดินแดนไทย  และ 
อิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย   
ปัจจัยที่มีผลต่อการ 
สถาปนาอาณาจักรไทย 
ในช่วงเวลาต่างๆ   
สาเหตุและผลของการ 
ปฏิรูป  ฯลฯ 
             
   

การน าวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษา
เรื่องราวในท้องถิ่นเช่น    
ประวัติเมืองขอนแก่น    
หลักเมือง  ศาลหลักเมือง 
ขอนแก่น  โดย  การ
สืบค้น   การจัดท า
โครงงานการเล่าเรื่อง  
โครงงาน สอบถามผู้รู้(ภูมิ
ปัญญา) 
 

 ม ๔-๖.๒. วิเคราะห์
ความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ต่อชาติ
ไทย 

 ม ๔-๖.๓. วิเคราะห์
ปัจจัยที่ส่งเสริมความ
สร้างสรรค์ภูมิปัญญา
ไทย และวัฒนธรรมไทย 
ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยใน
ยุคปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                   หลักสูตรศาลหลักเมือง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
มาตรฐาน ส ๔.๓     เข้ า ใจความเป็นมาของชาติ ไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย   มีความรัก                  

ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
มาตรฐานการเรียนรู้ /  ตัวช้ีวัด  / สาระการเรียนรู้แกนกลาง/สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

 ม ๔-๖/๕. วางแผน
ก าหนดแนวทางและการ
มีส่วนร่วมการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทย 

๑ สภาพแวดล้อมที่มีผล 
ต่อการสร้างสรรค์ภูมิ 
ปัญญาและวัฒนธรรม 
ไทย 
๒ วิถีชีวิตของคนไทยใน 
สมัยต่างๆ  
 ๓ การสืบทอดและ 
เปลี่ยนแปลงของ 
วัฒนธรรมไทย 
๔ แนวทางการอนุรักษ์ 
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
ไทยและการมีส่วนร่วมใน 
การอนุรักษ์ 
๕  วิธีการมีส่วนร่วม 
อนุรักษ์ภูมิปัญญาและ 
วัฒนธรรมไทย 
 

-  สรุปข้อมูลที่ได้จาก 
หลักฐานทั้งความจริง 
และข้อเท็จจริง  ของ 
สภาพแวดล้อมที่มีผล 
ต่อการสร้างสรรค์ภูมิ 
ปัญญาและวัฒนธรรม 
ไทยโดยการสืบค้นจาก 
ห้องสมุด ภูมิปัญญาใน

ท้องถิ่น 
- สรุปข้อมูลที่ได้จาก 
หลักฐานทั้งความจริง 
และข้อเท็จจริง  วิถีชีวิต 
ของคนไทยในสมัยต่างๆ 

โดยการสืบค้น 
 ภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
- สรุปข้อมูลที่ได้จาก 
หลักฐานทั้งความจริง 
และข้อเท็จจริงการ 
สืบทอดและ 
เปลี่ยนแปลงของ 
วัฒนธรรมไทยโดยการ 
สืบค้นจากภูมิปัญญาใน 
ท้องถิ่นผ่านขบวนแห่ใน 
งานประเพณี 
ในท้องถิ่นต่างๆ 



                                                   หลักสูตรศาลหลักเมือง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
มาตรฐาน ส ๔.๓     เข้ า ใจความเป็นมาของชาติ ไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย   มีความรัก                  

ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ /  ตัวช้ีวัด  / สาระการเรียนรู้แกนกลาง/สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  
 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

   - ร่วมหาวิธีและแนว 
ทางการอนุรักษ์ 
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
ไทยและการมีส่วนร่วมใน 
การอนุรักษ์ วัฒนธรรม 
ประเพณีไทยเกี่ยวกับพิธี 
การและความเชื่อ (คะล า 

ผญา) 
-   การน าเสนอข้อมูลที่

ได้จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการ
ต่างๆ  เช่น  การเล่าเรื่อง  

โครงงาน สอบถามผู้รู้ 
(ภูมิปัญญา) 

 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง ศาลหลักเมือง   เวลารวม  ๑๒  ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

 
สรุปข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทั้งความจริงและข้อเท็จจริง  ของสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ 

ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยโดยการสืบค้นจากห้องสมุด ภูมิปัญญาในท้องถิ่น   วิถีชีวิตของคนไทยในสมัย
ต่างๆ โดยการสืบค้น ภูมิปัญญาในท้องถิ่น การสืบทอดและเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทยโดยการสืบค้นจาก
ภูมิปัญญาในท้องถิ่นผ่านขบวนแห่ในงานประเพณีในท้องถิ่นต่างๆ – ร่วมหาวิธีและแนวทางการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมไทยและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีไทยเกี่ยวกับพิธีกรรมและความ
เชื่อในเรื่องศาลหลักเมืองและน าเสนอข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น  การ
เล่าเรื่อง  โครงงาน สอบถามผู้รู้(ภูมิปัญญา) 
 
ตัวช้ีวัด 
ส ๔.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ ,ป.๔/๓ 
ส ๔.๒ ป.๔/๑ , ป.๔/๒  
 
รวม  ๕  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  ศาลหลักเมืองขอนแก่น 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
 
ล าดับที่ สาระส าคัญ มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
คะแนน 
(๑๐๐) 

๑ -  สรุปข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทั้งความ 
จริงและข้อเท็จจริง  ของสภาพแวดล้อม 
ที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและ 
วัฒนธรรมไทยโดยการสืบค้นจาก 
ห้องสมุด ภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

ส ๔.๑ ม ๔-๖/๕. ๒ ๒๐ 

๒ - สรุปข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทั้งความ 
จริงและข้อเท็จจริง  วิถีชีวิตของคนไทย 
ในสมัยต่างๆ โดยการสืบค้น ภูมิปัญญา 
ในท้องถิ่น 

ส ๔.๑ ม ๔-๖/๕. ๒ ๒๐ 

๓ - สรุปข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทั้งความ 
จริงและข้อเท็จจริงการสืบทอดและ 
เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทยโดยการ 
สืบค้นจากภูมิปัญญาในท้องถิ่นผ่าน 
ขบวนแห่ในงานประเพณี 
ในท้องถิ่นต่างๆ 

ส ๔.๑ ม ๔-๖/๕. ๒ ๑๐ 

๔ - ร่วมหาวิธีและแนวทางการอนุรักษ์ 
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยและการมี 
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรม 
ประเพณีไทยเกี่ยวกับพิธีการและความ 
เชื่อ (คะล า ผญา )ในชุมชนและ 

ส ๔.๑ ม ๔-๖/๕. ๔ ๔๐ 

๕ - การน าเสนอข้อมูลที่ได้จากหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น  
การเล่าเรื่อง  โครงงาน สอบถามผู้รู้(ภูมิ
ปัญญา) 

ส ๔.๑ ม ๔-๖/๕. ๒ ๑๐ 

รวม ๑๒ ๑๐๐ 

 



หลักสูตรท้องถิ่น 
เรื่อง ศาลหลักเมือง 

 
1.  ความเป็นมา 

การจัดท าหลักสูตรที่สร้างขึ้นจากสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียนหรือสร้างจาก
หลักสูตรแกนกลางที่ปรับ ให้เข้ากับสภาพชีวิตจริงของผู้เรียนตามท้องถิ่นต่างๆ หรือสร้างจากเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนในปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อผู้เรียน หลักสูตรท้องถิ่นจะสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมของท้องถิ่นนั้นๆ เน้นการเรียนรู้ชีวิตของตนเองปรับตนเอง ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการ 
การใช้เทคโนโลยีและข่าวสารข้อมูลในการเรียนรู้ต่างๆ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตามสภาพชีวิต จริงของตนเอง
สามารถน าเอาความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ พัฒนาเศรษฐกิจและท้องถิ่นได้  ความส าคัญ
ของหลักสูตรท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการศึกษา  เกิดจากการที่ผู้เรียนและครูสร้างขึ้น
ตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียนหรือเรื่องที่เป็นปัญหาของสังคมหรือของผู้เรียนเองใน
ขณะนั้นๆ เนื้อหาที่เรียนจึงเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการจัด 
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้เกิดกับผู้เรียนให้สอดคล้อง เหมาะสมกับเพศ วัย วุฒิภาวะพ้ืนฐานความรู้และ
ความสนใจของผู้เรียน โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเรียนจากสิ่งที่เก่ียวข้องกับชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้เรียน
และสอดแทรกเนื้อหาที่เป็นความรู้ ทฤษฏี ที่เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนเพ่ิมเติมผู้เรียนจะสามารถสร้างความรู้
และ สติปัญญาจากประสบการณ์เดิมของเขา การจัดการเรียนการสอน  ในลักษณะดังกล่าวจะสอดคล้อง
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายผู้เรียน  ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งภูมิปัญญาชาวบ้าน เรียนจากการปฏิบัติจริง
ตามความ สนใจของตน เอง มีผลให้ผู้เรียน เรียนอย่างมีความสุข จนถึงการวัดผลประเมินผล ก็วัดจากสิ่งที่
ผู้เรียนเรียนรู้ อาจให้ผู้เรียนประเมิน ตนเอง เพื่อน ญาติ หรือชุมชน รวมทั้งครูผู้สอนร่วมกันประเมิน  
 เทศบาลนครขอนแก่น  จึงได้ด าเนินการจัดตั้งโครงการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น  เรื่อง  
ศาลหลักเมืองขึ้น  เพื่อเป็นจุดเก็บรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาและคุณค่าของศาลหลักเมือง  
ตลอดจนประวัติผู้ก่อตั้งรวมทั้งศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีอีสานที่สืบทอดเอกลักษณ์ทาง
ประวัติศาสตร์   วัฒนธรรมเมืองขอนแก่นสืบต่อกันมา  ซึ่งจะท าให้นักเรียน  นักศึกษา  ตลอดจน
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป  ได้ใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า ต่อไป 

 
2. สาระส าคัญของหลักสูตร  
         ศาลหลักเมืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นกลุ่มก้อนทางสังคมวัฒนธรรมที่มารวมตัวอยู่
อาศัยรวมกันเป็นชุมชน  หมู่บ้าน  ต าบล  อ าเภอ จังหวัด และประเทศในที่สุด มีความเชื่อ  ความ
ศรัทธาของผู้คนที่อยู่อาศัยร่วมกันมาเป็นเวลาช้านาน  ซึ่งในปัจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วกระแสโลกาภิวัฒน์ได้หลั่งไหลเข้ามาในประเทศ แทรกซึมไปในทุกกลุ่มชน กระทบต่อ
วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนทุกเพศทุกวัย   



          ศาลหลักเมืองขอนแก่นเป็นสถานที่ส าคัญ ที่บันทึกความทรงจ า ความดี  ความงาม และ
ความสัมพันธ์อันหลากหลายของผู้คนเมืองขอนแก่น 

ความส าคัญของศาลหลักเมือง 
            1.  เป็นสถานที่แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างคนกับสังคม  คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ 
            2.  เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยว และที่พ่ึงทางใจของคนเมืองขอนแก่น 
            3. เป็นสถานที่แสดงความเคารพต่อความหลากหลายทางสังคม  วัฒนธรรม 
            4. เป็นสถานที่สร้างและแสดงส านึกร่วมของคนเมืองขอนแก่น 
3.  หลักการของหลักสูตรศาลหลักเมือง 

 1. พัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ 
 2. มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใฝ่รู้ รู้จักแสวงหาความรู้ตามแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นและแหล่ง

เรียนรู้ที่หลากหลาย 
 3. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ  ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้

สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 
 

4.  จุดมุ่งหมาย 
 1.  เพ่ือให้นักเรียน ครู  ผู้ปกครอง และชุมชนคนขอนแก่นได้ความรู้  รับรู้แนวทางปฏิบัติที่
ถูกต้อง  สามารถภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมความเป็นมาของท้องถิ่นตนเอง   

2.  เพ่ือสร้างจิตส านึกรัก หวงแหนและภาคภูมิใจ ในท้องถิ่นของตน  ตลอดจนเข้าใจวิธีปฏิบัติต่อ
สาธารณสถานส าคัญต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

3.  เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัย
และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
5.  ขอบเขตของเนื้อหา 

เนื้อหาหลักสูตรโดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 เน้นที่กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   เป็นหลักและในแต่ละช่วงชั้นบูรณาการเข้ากับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทั้ง  8  สาระการเรียนรู้  ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาแบ่งตามระดับชั้น  ดังนี้ 

1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2   บูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ  และสาระ 
การเรียนรู้วิชาภาษาไทย   ทิศ  สถานที่ตั้งศาลหลักเมือง  ความส าคัญของศาลหลักเมือง   สิ่งของที่
ปรากฏ  ดังนี้ 

1.1. บูรณาการกับสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ   สาระที่  1 ทัศนศิลป์  มาตรฐาน ศ.  



ว่าด้วย  ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์  ประวัติศาสตร์  และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า   
งานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล  โดยเน้นในการ
สร้างความตระหนักในคุณค่าของศาลหลักเมือง  นักเรียนวาดรูปเกี่ยวกับศาลหลักเมืองขอนแก่น และ
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับศาลหลักเมืองขอนแก่น กับปราชญ์ที่บ้าน  ปู่  ย่า  ตา ยาย และผู้เฒ่าผู้แก่ 

1.2. บูรณาการกับสาระการการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  สาระที่  1  การอ่าน   
มาตรฐานที่  1.1  ว่าด้วย  การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ  การเล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน การคาดคะเน
เหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน  การอ่านข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน  บทเพลงและบทร้อยกรองง่าย ๆ 
เกี่ยวกบัศาลหลักเมืองขอนแก่น 

2. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4  ดังนี้ 
โดยเน้นหลักตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  เน้นที่กลุ่ม 

สาระการเรียนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ดังนี้ 

3.1   สาระการเรียนรู้ที่  1  ศาสนา  ศีลธรรม จริยธรรม  มาตรฐาน ส.1.1  ว่าด้วย  รู ้
และเข้าใจประวัติ  ความส าคัญ   

3.2   สาระการเรียนรู้ที่  2  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม   
มาตรฐานที่  ส 2.1  ว่าด้วย  ค่านิยมที่ดีงาม และธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข   มาตรฐานที่  ส 2.2 ว่าด้วย เข้าใจระบบการเมืองการ
ปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธา และธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข        

3.3 สาระการเรียนรู้ที่  4  ประวัติศาสตร์  ตามมาตร ส. 4.1  ว่าด้วย  เข้าใจความหมาย   
ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์
เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ   มาตรฐาน  ส. 4.2  เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึง
ปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง  ตระหนักถึงความส าคัญ 
และวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น  มาตรฐานที่  ส. 4.3  ว่าด้วย  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย  
วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย  มีความรัก  ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
 
 
 

3. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5-6   โดยเน้นหลักตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  เน้นที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
(ประวัติศาสตร์)  ความหมายของศาลหลักเมือง  ประวัติของศาลหลักเมือง  ทบทวนเรื่องศาลหลักเมือง  
ความส าคัญ    ดังนี้ 



3.1   สาระการเรียนรู้ที่  1  ศาสนา  ศีลธรรม จริยธรรม  มาตรฐาน ส.1.1  ว่าด้วย  รู ้
และเข้าใจประวัติ  ความส าคัญ   

3.2   สาระการเรียนรู้ที่  2  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม   
มาตรฐานที่  ส 2.1  ว่าด้วย  ค่านิยมที่ดีงาม และธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข   มาตรฐานที่  ส 2.2 ว่าด้วย เข้าใจระบบการเมืองการ
ปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธา และธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข        

3.3 สาระการเรียนรู้ที่  4  ประวัติศาสตร์  ตามมาตร ส. 4.1  ว่าด้วย  เข้าใจความหมาย   
ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์
เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ   มาตรฐาน  ส. 4.2  เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึง
ปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง  ตระหนักถึงความส าคัญ 
และวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น  มาตรฐานที่  ส. 4.3  ว่าด้วย  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย  
วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย  มีความรัก  ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 

4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3  โดยเน้นหลักตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  เน้นที่กลุ่มสาระการเรียนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  การ
ทบทวนเรื่องศาลหลักเมือง  ความส าคัญ  ประวัติความเป็นมาของศาลหลักเมือง  สืบค้นเชิงเปรียบเทียบ  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

4.1. สาระการเรียนรู้ที่  4  ประวัติศาสตร์   มาตรฐานที่  ส. 4.1  เข้าใจความหมาย 
ความส าคัญของเวลา  และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์  การวิเคราะห์  
เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ   ตัวชี้วัด ม. 1/3   น าวิธกีารทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์   ตัวชี้วัดที่  ม. 2/2  วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของ
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์  ตัวชี้วัดที่  ม. 3/1  วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ได้
อย่างมีเหตุผล  ตามวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

5. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 – 6 ดังนี้ 
5.1 สาระการเรียนรู้ที่  1  ศาสนา  ศีลธรรม จริยธรรม  มาตรฐานที่  ส. 1.1  รู้และเข้าใจ   

ความส าคัญ  ศาสนา  หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่
ถูกต้อง ยึดมั่น  และปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

5.2 สาระการเรียนรู้ที่  2  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม   
มาตรฐานที่ ส. 2.1  เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่การเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที่ดีงาม และธ ารงรักษา 
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิต 

5.3 สาระการเรียนรู้ที่ 4  ประวัติศาสตร์  มาตรฐานที่ 4.1 ว่าด้วย  เข้าใจความหมาย   



ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์
เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ   มาตรฐาน  ส. 4.2  เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึง
ปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง  ตระหนักถึงความส าคัญ 
และวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น  มาตรฐานที่  ส. 4.3  ว่าด้วย  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย  
วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย  มีความรัก  ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
 
6.  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์    

1.  เน้นด้านทักษะชีวิต  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์  เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยูอ่ย่างพอเพียง  
มุ่งม่ันในการท างาน   รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 

2.  ด้านสังคม  ด้านการเมืองการปกครอง  ด้านการศึกษา  และด้านเศรษฐกิจ  เรียนรู้โดยการ
สัมผัสจริง     

 
7.  เป้าหมาย 

7.1  ให้นักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น  ศึกษาข้อมูล
ศาลหลักเมืองเก่ียวกับความเป็นมา  พิธีบูชา  บวงสรวง  สมโภชน์  ความสัมพันธ์ระหว่างศาลหลักเมืองกับ
คนท้องถิ่นและคนทั่วไป  ลักษณะความเชื่อ  ความศรัทธา  ศาลหลักเมืองกับความหลากหลายของเชื้อ
ชาติ  คุณค่าของศาลหลักเมือง  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

7.2  ให้นักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น  เกิดจิตส านึกร่วม  
รักและหวงแหนสาธารณะสมบัติของท้องถิ่น 

7.3  นักเรียน  นักศึกษา ประชาชนทั่วไป มีแหล่งศึกษาค้นคว้า แหล่งเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีอีสาน ที่สืบทอดเอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์  วัฒนธรรมเมือง
ขอนแก่นสืบ  และศาลหลักเมืองขอนแก่น 

7.4  นักเรียน  นักศึกษา  และผู้ที่สนใจทั่วไป มีความตระหนักในความเป็นมาและคุณค่าของ
ศาลหลักเมืองขอนแก่น 

 
8.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

8.1 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในวิชาสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์  ภาษาไทย และศิลปะ 
8.2 ผู้เรียนศึกษา/แสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยเน้นการท าโครงงาน 
8.3 ผู้เรียนศึกษาจากผู้รู้ เช่น  พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย  ผู้สูงอายุ นักวิชาการ  และปราชญ์ชาวบ้าน       
8.4 การสาธิต  การสัมภาษณ์ การน าเสนอแบบมัคคุเทศก์  การเสนองานวิจัยในชั้นเรียน   



8.5 ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง  โดยสืบค้นประเด็นที่ตนเอง/กลุ่มสนใจ  โดยการสนทนาแบบสุนทรีย
สนทนา  กอ่น และหลังการสืบค้น 

8.6 ผู้เรียนต้องแสดงผลงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการจัดนิทรรศการ  ป้ายนิเทศ  สัมมนา  
ศึกษาดูงาน  เป็นต้น 
 
9.  ความคาดหวังหลังเรียนรู้ 

9.1 นักเรียนรู้เรื่องราวของศาลหลักเมืองขอนแก่น และท้องถิ่นตนเอง 
9.2  นักเรียนสามารถท าโครงงานเก่ียวกับศาลหลักเมืองขอนแก่นได้ 
9.3  นักเรียนสามารถปฏิบัติงานเป็นมัคคุเทศก์บอกเล่าเรื่องราวของท้องถิ่นได้ 
9.4  นักเรียนสามารถปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาได้ 
9.5  นักเรียนเกิดจิตส านึกรักท้องถิ่น 

 
10. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 

10.1  สื่ออิเล็กทรอนิกส์   
10.2  แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น  เช่น  ปราชญ์ชาวบ้าน   ผู้ดูแลศาล ผู้ก่อสร้าง   
10.3  แหล่งวิทยากรต่างๆ เอกสาร  หนังสือ  ต ารา  ต านาน   เรื่องเล่า  หอสมุดแห่งชาติ  ศาลา

กลางบ้าน หลักเมืองของท้องถิ่นอ่ืนๆ    
 

11.  การวัดผลประเมินผล 
11.1  รายงานการสืบค้น/วิจัย 
11.2  โครงงาน 
11.3   การท างานเป็นกลุ่ม  และการน าเสนอเชิงมัคคุเทศก์ 
11.4   วัดความรู้และจิตส านึก/เจตคติ 

12.  เครื่องมือการวัดผลประเมินผล 
 12.1  แบบรายงานการสืบค้น/วิจัย 
 12.2  แบบประเมินโครงงาน 
 12.3  แบบประเมิน/แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  และการน าเสนอ 
 12.4  แบบทดสอบ 
 
13.  เกณฑ์การประเมิน 

13.1  กลุ่มท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน  ได้ประเมิน ได้คะแนนเป็น 1 , 2  หรือ 3   
จะต้องมีคะแนนการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ รวมกันตั้งแต่ 50-100% 



13.2 กลุ่มท่ีไม่ผ่านการประเมิน ได้คะแนน 0  ซึ่งมีคะแนนการประเมินการอ่าน  
คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความรวมกันต่ ากว่า 50% 

13.2.1  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผู้เรียนเป็นการประเมิน 

เพ่ือวินิจฉัยโดย แบ่งการประเมินเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
กลุ่มดีเยี่ยม (3)  =  ตั้งแต่ 80%  ขึ้นไป  =   กลุ่มท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

     สูงกว่าเกณฑ์ก่อให้เกิดคุณภาพของ 
     ผู้เรียน ดังนี ้

มีคุณลักษณะในการปฏิบัติจนเป็นนิสัยและ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือประโยชน์สุข
ของตนเองและสังคม 

กลุ่มดี  (2)  =  70-79%    =   กลุ่มท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     ตามเกณฑ์ก่อให้เกิดคุณภาพของ 
     ผู้เรียน ดังนี ้

มีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามเกณฑ์ 
เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 

กลุ่มผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า (1)  =  50-69%   =   กลุ่มท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      ตามเกณฑ์   ก่อให้เกิดคุณภาพของ
ผู้เรียน    
     ดังนี ้

    รับรู้และปฏิบัติตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่
สถานศึกษา ก าหนด 

กลุ่มปรับปรุง (0)  =  ต่ ากว่า 50%   =   กลุ่มท่ีมีพฤติกรรมต่ ากว่าเกณฑ์ ซึ่ง       
    คุณภาพของผู้เรียน เป็นดังนี้ 
        ไม่รับรู้และปฏิบัติตามเกณฑ์และ 
 เงื่อนไขที่สถานศึกษา ก าหนด 
 

 หากผู้เรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง  ครูผู้สอนจะต้องพัฒนา
ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สูงขึ้นจนอยู่ในกลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมิน อาจจะอยู่ใน
ระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า  ดี หรือ ดี 

 
 



การตัดสินผลการประเมิน มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
1. กลุ่มท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน  ได้ประเมิน ได้คะแนนเป็น 1 , 2  หรือ 3   

จะต้องมีคะแนนการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท้ัง 5 ข้อ รวมกันตั้งแต่ 50-100%   
2. กลุ่มท่ีไม่ผ่านการประเมิน  ได้คะแนน 0   ซึ่งคะแนนการประเมินคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ ทุกข้อ รวมกันต่ ากว่า 50% 
1. การตัดสินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  พิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ 
กิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดและให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่านและไม่ผ่าน 
การตัดสินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนแต่ละกิจกรรม จะพิจารณาจากผลการประเมินตาม
จุดประสงค์ส าคัญของกิจกรรมกับเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม  โดยให้ระดับผลการประเมินเป็น “ผ่าน” และ 
“ไม่ผ่าน” 

คิดเกณฑ์ “ผ่าน”  คือ  เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80%   กิจกรรม 
และมีคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ไม่น้อยกว่า 20% ของการประเมินในกรณีที่ผู้เรียน “ไม่ผ่าน” การเข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเข้ารับการซ่อมเสริม หรือเลือกกิจกรรมใหม่จน “ผ่าน” ครบทุก
กิจกรรม ตามหลักสูตรที่โรงเรียนก าหนดในแต่ละช่วงชั้น 
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