หลักสูตรศาลหลักเมือง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์
มาตรฐานที่ ส. ๕.๑ เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผล
ต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใน
การค้นหา วิเคราะห์ สรุปและใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / สาระการเรียนรู้แกนกลาง / สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ส. ๕.๑ เข้าใจลักษณะ
ของโลกทางกายภาพ และวามสัมพันธ์
ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันใน
ระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา
วิเคราะห์ สรุปและใช้ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง
๑. สิ่งต่างๆรอบตัวที่
เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติและที่
มนุษย์สร้างขึ้น

สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น
ศาลหลักเมืองเป็นสิ่ง
ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อ
เป็นที่พึ่งทางใจและ
ความเชื่อ

๒. ระบุ
ความสัมพันธ์ของ
ตาแหน่ง ระยะ
ทิศของสิ่งต่างๆ
รอบตัว

๑. ความสัมพันธ์ของ
ตาแหน่ง ระยะ ทิศ
ของสิ่งต่างๆรอบตัว
เช่น ที่อยู่อาศัย
ต้นไม้ ถนน ฯลฯ

ศาลหลักเมืองอยู่ทาง
ทิศใต้ของสานักงาน
เทศบาลนคร
ขอนแก่น ตั้งอยู่บน
ถนนศรีจันทร์

๓. ระบุทิศหลัก
และที่ตั้งของสิ่ง
ต่างๆ

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

สถานที่ตั้งของ
ศาลหลักเมืองว่า ทั้ง
4 ทิศติดกับสถานที่
ใดบ้าง เช่น ทิศ
ตะวันออกติด
สานักงานเทศบาล
นครขอนแก่น ทิศ
เหนือติดร้านอาหาร
ห้าดาว ฯ

ตัวชี้วัด
๑. แยกแยะสิ่ง
ต่างๆรอบตัวที่
เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติและที่
มนุษย์สร้างขึ้น

คาอธิบายรายวิชา
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ศาลหลักเมือง เวลารวม ๑๒ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ภูมิศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
สิ่งต่างๆรอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ศาลหลักเมืองเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้าง
ขึ้นเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจและความเชื่อ ความสัมพันธ์ของตาแหน่ง ระยะ ทิศของสิ่งต่างๆรอบตัว เช่น ที่
อยู่อาศัย ต้นไม้ ถนน ฯลฯ ทิศหลัก( เหนือ ตะวันออก ใต้ ตะวันตก ) และที่ตั้งของสิ่งต่างๆรอบตัว
ของศาลหลักเมืองว่า ทั้ง ๔ ทิศติดกับสถานที่ใดบ้าง

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

โครงสร้างรายวิชา
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ศาลหลักเมืองขอนแก่น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ลาดับที่

สาระสาคัญ

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ส ๕.๑ ป.๑/๑

เวลา คะแนน
(ชั่วโมง) (100)
๔
๔๐

๑

ศาลหลักเมืองเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจและความเชื่อ

๒

ความสัมพันธ์ของตาแหน่ง ระยะ ทิศ
ของสิ่งต่างๆรอบตัว เช่น ที่อยู่อาศัย
ต้นไม้ ถนน ฯลฯ

ส ๕.๑ ป.๑/๒

๔

๓๐

๓

ทิศหลัก( เหนือ ตะวันออก ใต้
ส ๕.๑ ป.๑/๓
ตะวันตก ) และที่ตั้งของสิ่งต่างๆ
รอบตัวของศาลหลักเมืองว่า ทั้ง 4 ทิศ
ติดกับสถานที่ใดบ้าง

๔

๓๐

รวม

๑๒

๑๐๐

หลักสูตรศาลหลักเมือง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์
มาตรฐานที่ ส. ๕.๑ เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผล
ต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใน
การค้นหา วิเคราะห์ สรุปและใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / สาระการเรียนรู้แกนกลาง / สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ส. ๕.๑
เข้าใจลักษณะของโลก
ทางกายภาพ และวาม
สัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่ง
มีผลต่อกันและกันใน
ระบบของธรรมชาติ

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
๑. ระบุสิ่งต่างๆ ๑. สิ่งต่างๆที่เป็นธรรมชาติกับ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พึ่ง
ที่เป็นธรรมชาติ มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งปรากฏ ทางใจ และความเชื่อของคน
กับมนุษย์สร้าง ระหว่างโรงเรียนกับบ้าน
สมัยก่อน เช่นศาลหลักเมือง ฯ
ขึ้นซึ่งปรากฏ
ระหว่างโรงเรียน
กับบ้าน

ใช้แผนที่และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ในการ
ค้นหา วิเคราะห์ สรุป
และใช้ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ

๒. ระบุตาแหน่ง
อย่างง่ายๆและ
ลักษณะทาง
กายภาพของสิ่ง
ต่างๆที่ปรากฏ
ในลูกโลก
แผนที่ แผนผัง
และภาพถ่าย

๑. ตาแหน่งอย่างง่ายและ
ลักษณะทางกายภาพของสิ่ง
ต่างๆที่ปรากฏในลูกโลก
แผนที่ แผนผังและภาพถ่าย

สถานที่ตั้งของศาลหลักเมือง
อยู่ใจกลางเมืองขอนแก่น อยู่
ใกล้สานักงานเทศบาลนคร
ขอนแก่น สถานีรถไฟ
และประตูเมือง

คาอธิบายรายวิชา
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ศาลหลักเมือง เวลารวม ๑๒ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ภูมิศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
สิ่งต่างๆที่เป็นธรรมชาติกับมนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งปรากฏระหว่างโรงเรียนกับบ้านสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจ และความเชื่อของคนสมัยก่อน เช่นศาลหลักเมือง ฯ ตาแหน่งอย่างง่ายและลักษณะ
ทางกายภาพของสิ่งต่างๆที่ปรากฏในลูกโลก แผนที่ แผนผังและภาพถ่าย สถานที่ตั้งของศาลหลักเมือง
อยู่ใจกลางเมืองขอนแก่น อยู่ใกล้สานักงานเทศบาลนครขอนแก่น สถานีรถไฟ
และประตูเมือง

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

โครงสร้างรายวิชา
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ศาลหลักเมืองขอนแก่น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ลาดับที่

สาระสาคัญ

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ส ๕.๑ ป.๒/๑

เวลา คะแนน
(ชั่วโมง) (100)
๖
๕๐

๑

สิ่งต่างๆที่เป็นธรรมชาติกับมนุษย์สร้าง
ขึ้น ซึ่งปรากฏระหว่างโรงเรียนกับบ้าน
สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจ
และความเชื่อของคนสมัยก่อน เช่น
ศาลหลักเมือง ฯ

๒

ตาแหน่งอย่างง่ายและลักษณะทาง
ส ๕.๑ ป.๒/๒
กายภาพของสิ่งต่างๆที่ปรากฏในลูกโลก
แผนที่ แผนผังและภาพถ่าย สถานที่ตั้ง
ของศาลหลักเมือง อยู่ใจกลางเมือง
ขอนแก่น อยู่ใกล้สานักงานเทศบาลนคร
ขอนแก่น สถานีรถไฟ
และประตูเมือง

๖

๕๐

รวม

๑๒

๑๐๐

หลักสูตรศาลหลักเมือง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามรถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ
มาตรฐาน ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
มาตรการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / สาระการเรียนรู้แกนกลาง / สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
มาตรฐาน
มาตรฐาน ส ๔.๑
เข้าใจความหมาย
ความสาคัญของเวลา
และยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ สามรถ
ใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มา
วิเคราะห์เหตุการณ์
ต่างๆ อย่างเป็นระบบ

ตัวชี้วัด
๒. แสดงลาดับ
เหตุการณ์สาคัญ
ของโรงเรียน
และชุมชนโดย
ระบุหลักฐาน
และแหล่งข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๑. วิธีการสืบค้นเหตุการณ์
สาคัญของโรงเรียนและชุมชน
โดยใช้หลักฐานและ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
๒. ใช้เส้นเวลา (Time Line)
ลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
โรงเรียนและชุมชน

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
สืบค้นข้อมูล หลักฐาน ลาดับ
เหตุการณ์เกี่ยวกับ
ศาลหลักเมืองขอนแก่นที่เกิด
ขึ้นกับชุมชนและโรงเรียน จาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
ศาลหลักเมืองขอนแก่น จาก
ปราชญ์ชาวบ้านซึ่งเป็นหลักฐาน
ชั้นต้น และชั้นรอง อาจทาใน
รูปรายงานการสืบค้น หรือ
โครงงาน

มาตรฐาน ส ๔.๒
เข้าใจพัฒนาการของ
มนุษย์ชาติจากอดีต
จนถึงปัจจุบันในด้าน
ความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง
ตระหนักถึงความสาคัญ
และสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดขึ้น

๑. ระบุปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการ
ตั้งถิ่นฐานและ
พัฒนาการของ
ชุมชน

๑. ปัจจัยการตั้งถิ่นฐานของ
ชุมชนซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์และปัจจัยทาง
สังคม เช่น ความเจริญทาง
เทคโนโลยี การคมนาคม
ความปลอดภัย
๒. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พัฒนาการของชุมชนทั้งปัจจัย
ทางภูมิศาสตร์ทางสังคม

ศึกษาเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลที่
ส่งผลให้มีการสร้าง
ศาลหลักเมืองขอนแก่น ทั้ง
ด้านภูมิศาสตร์ ด้าน
เศรษฐศาสตร์ ด้านสังคมด้าน
การเมืองการปกครอง

มาตรฐาน
มาตรฐาน
ส ๔.๒ (ต่อ)

ตัวชี้วัด
๒. สรุปลักษณะที่สาคัญ
ของขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรม
ของชุมชน
๓. เปรียบเทียบความ
เหมือนและความต่าง
ทางวัฒนธรรมของชุมชน
ตนเองกับชุมชนอื่น ๆ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๑. ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรมชุมชนของตนที่
เกิดจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์
และปัจจัยทางสังคม
๒. ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรมของชุมชน
ใกล้เคียง ที่มีความเหมือนและ
ความต่างกับชุมชนของตนเอง

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
ศึกษาเกี่ยวกับ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรม
ชุมชนของตนและชุมชุน
ใกล้เคียง ที่เกี่ยวข้องกับ
ศาลหลักเมือง นาเสนอ
ในรูปเล่ม หรือโครงงาน

คาอธิบายรายวิชา
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ศาลหลักเมือง เวลารวม ๑๒ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
วิธีการสืบค้นเหตุการณ์สาคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ใช้เส้นเวลา (Time Line) ลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน สืบค้นข้อมูล หลักฐาน ลาดับ
เหตุการณ์เกี่ยวกับศาลหลักเมืองขอนแก่นที่เกิดขึ้นกับชุมชนและโรงเรียน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่
เกี่ยวกับศาลหลักเมืองขอนแก่น จากปราชญ์ชาวบ้านซึ่งเป็นหลักฐานชั้นต้น และชั้นรอง อาจทาในรูป
รายงานการสืบค้น หรือโครงงาน
ศึกษาเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลที่ส่งผลให้มีการสร้างศาลหลักเมืองขอนแก่น ทั้งด้านภูมิศาสตร์ ด้าน
เศรษฐศาสตร์ ด้านสังคมด้านการเมืองการปกครอง
ศึกษาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมชุมชนของตนและชุมชุนใกล้เคียง ที่
เกี่ยวข้องกับศาลหลักเมือง นาเสนอในรูปเล่ม หรือโครงงาน
ตัวชี้วัด
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
ลาดับที่
๑

๒

๓

สาระสาคัญ

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ส ๔.๑ ป.๓/๒

สืบค้นข้อมูล หลักฐาน ลาดับเหตุการณ์
เกี่ยวกับศาลหลักเมืองขอนแก่นที่เกิด
ขึ้นกับชุมชนและโรงเรียน จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับศาลหลักเมือง
ขอนแก่น จากปราชญ์ชาวบ้านซึ่งเป็น
หลักฐานชั้นต้น และชั้นรอง อาจทาใน
รูปรายงานการสืบค้น หรือโครงงาน
ศึกษาเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลที่ส่งผลให้มี ส ๔.๒ ป.๓/๑
การสร้างศาลหลักเมืองขอนแก่น ทั้ง
ด้านภูมิศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้าน
สังคมด้านการเมืองการปกครอง
ศึกษาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี ส ๔.๒ ป.๓/๒,ป. ๓/๓
และวัฒนธรรมชุมชนของตนและชุมชุน
ใกล้เคียง ที่เกี่ยวข้องกับศาลหลักเมือง
นาเสนอในรูปเล่ม หรือโครงงาน
รวม

เวลา คะแนน
(ชั่วโมง) (๑00)
๔
๔๐

๔

๓๐

๔

๓๐

๑๒

๑๐๐

หลักสูตรศาลหลักเมือง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามรถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ
มาตรฐาน ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
มาตรการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / สาระการเรียนรู้แกนกลาง / สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
มาตรฐาน
มาตรฐาน ส
๔.๑ เข้าใจ
ความหมาย
ความสาคัญ
ของเวลาและ
ยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์
สามรถใช้
วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์
มาวิเคราะห์
เหตุการณ์ต่างๆ
อย่างเป็นระบบ

ตัวชี้วัด
๑. นับ
ช่วงเวลาเป็น
ทศวรรษ
ศตวรรษและ
สหัสวรรษ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๑. ความหมายและช่วงเวลาของทศวรรษ
ศตวรรษ และสหัสวรรษ
๒. การใช้ทศวรรษ ศตวรรษ และ
สหัสวรรษเพื่อทาความเข้าใจช่วงเวลาที่
ปรากฏในเอกสารต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
เรียนรู้เรื่องความหมาย
ช่วงเวลาในการใช้ทศวรรษ
ศตวรรษ และสหัสวรรษ เพื่อ
ทาความเข้าใจถึงห่วงเวลาที่
เกิดการสร้างศาลหลักเมือง
ขอนแก่น
๒. อธิบายยุค ๑. เกณฑ์การแบ่งยุคสมัยในการศึกษา
เรียนรู้เรื่องเกณฑ์การแบ่งยุค
สมัยใน
ประวัติศาสตร์ที่แบ่งเป็นยุคก่อน
สมัยประวัติศาสตร์ไทยว่า
การศึกษา
ประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์
เกี่ยวพันธ์กับการก่อสร้าง
ประวัติมอง
๒. ยุคสมัยที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ ศาลหลักเมืองขอนแก่น เพื่อ
มนุษยชาติ
ไทย เช่น สมัยก่อนสุโขทัย สมัยสุโขทัย
เทียบเคียงว่าเกิดการสร้าง
โดยสังเขป
สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัย
ศาลหลักเมืองขอนแก่นตรง
รัตนโกสินทร์
กับช่วงยุคใด พร้อมนาเสนอ
๓. แยกแยะ ๑. ประเภทของหลักฐานทาง
ศึกษาถึงการนาหลักฐานที่
ประเภท
ประวัติศาสตร์ที่แบ่งเป็นหลักฐานขั้นต้น
ได้มาเกี่ยวกับศาลหลักเมือง
หลักฐานที่ใช้ใน และหลักฐานชั้นรอง
ขอนแก่นมา แบ่งประเภทของ
การศึกษาความ ๒. ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาความ หลักฐานเป็นหลักฐานชั้นต้น
เป็นมาของ
เป็นมาของท้องถิ่นของตน
หลักฐานชั้นรอง
ท้องถิ่น
๓. เกณฑ์การจาแนกหลักฐานที่พบใน
ท้องถิ่นเป็นหลักฐานขั้นต้นและหลักฐาน
ขั้นรองอย่างง่าย ๆ

มาตรฐาน
มาตรฐาน ส
๔.๒ เข้าใจ
พัฒนาการของ
มนุษย์ชาติจาก
อดีตจนถึง
ปัจจุบันในด้าน
ความสัมพันธ์
และการ
เปลี่ยนแปลง
ของเหตุการณ์
อย่างต่อเนื่อง
ตระหนักถึง
ความสาคัญ
และสามารถ
วิเคราะห์
ผลกระทบที่
เกิดขึ้น

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

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

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
ศึกษาหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ
การตั้งศาลหลักเมือง
ขอนแก่นในครั้งแรกที่ใด
และวิวัฒนาการด้านต่าง
ๆ ของท้องถิ่นที่ส่งผลให้
เกิดการย้ายถิ่นฐานที่ตั้ง
ศาลหลักเมืองขอนแก่น
ในปัจจุบัน แล้วนาเสนอ
เป็นรูปเล่ม หรือ
โครงงาน

คาอธิบายรายวิชา
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ศาลหลักเมือง เวลารวม ๑๒ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
เรียนรู้เรื่องความหมายช่วงเวลาในการใช้ทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ เพื่อทาความเข้าใจถึง
ห่วงเวลาที่เกิดการสร้างศาลหลักเมืองขอนแก่น เรียนรู้เรื่องเกณฑ์การแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์ไทยว่า
เกี่ยวพันธ์กับการก่อสร้างศาลหลักเมืองขอนแก่น เพื่อเทียบเคียงว่าเกิดการสร้างศาลหลักเมืองขอนแก่น
ตรงกับช่วงยุคใด พร้อมนาเสนอ ศึกษาถึงการนาหลักฐานที่ได้มาเกี่ยวกับศาลหลักเมืองขอนแก่นมา
แบ่งประเภทของหลักฐานเป็นหลักฐานชั้นต้น หลักฐานชั้นรอง ศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ
การตั้งศาลหลักเมืองขอนแก่นในครั้งแรกที่ใด และวิวัฒนาการด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่นที่ส่งผลให้เกิดการ
ย้ายถิ่นฐานที่ตั้งศาลหลักเมืองขอนแก่น ในปัจจุบัน แล้วนาเสนอเป็นรูปเล่ม หรือโครงงาน
ตัวชี้วัด
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
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ลาดับที่
๑

๒

๓

๔

สาระสาคัญ

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
เรียนรู้เรื่องความหมายช่วงเวลาในการใช้ ส ๔.๑ ป.๔/๑
ทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ เพื่อ
ทาความเข้าใจถึงห่วงเวลาที่เกิดการ
สร้างศาลหลักเมืองขอนแก่น
เรียนรู้เรื่องเกณฑ์การแบ่งยุคสมัย
ส ๔.๑ ป.๔/๒
ประวัติศาสตร์ไทยว่าเกี่ยวพันธ์กับการ
ก่อสร้างศาลหลักเมืองขอนแก่น เพื่อ
เทียบเคียงว่าเกิดการสร้างศาลหลักเมือง
ขอนแก่นตรงกับช่วงยุคใด พร้อม
นาเสนอ
ศึกษาถึงการนาหลักฐานที่ได้มาเกี่ยวกับ ส ๔.๑ ป.๔/๓
ศาลหลักเมืองขอนแก่นมา แบ่งประเภท
ของหลักฐานเป็นหลักฐานชั้นต้น
หลักฐานชั้นรอง
ศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ส ๔.๒ ป.๔/๑ , ป. ๔/๒
เกี่ยวกับการตั้งศาลหลักเมืองขอนแก่น
ในครั้งแรกที่ใด และวิวัฒนาการด้านต่าง
ๆ ของท้องถิ่นที่ส่งผลให้เกิดการย้ายถิ่น
ฐานที่ตั้งศาลหลักเมืองขอนแก่น ใน
ปัจจุบัน แล้วนาเสนอเป็นรูปเล่ม หรือ
โครงงาน
รวม

เวลา คะแนน
(ชั่วโมง) (๑00)
๒
๒๐

๒

๒๐

๒

๓๐

๖

๓๐

๑๒

๑๐๐

หลักสูตรศาลหลักเมือง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์
มาตรฐานที่ ส ๔.๑ เข้าใจความหมายความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบ
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / สาระการเรียนรู้แกนกลาง/สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ชั้น ป.๕
มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง
ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย ป. ๕.๑ อธิบาย
การนาวิธีการทาง
ความสาคัญของเวลาและ ความสาคัญของวิธีการ ประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษา
ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ทางประวัติศาสตร์ใน เรื่องราวในท้องถิ่น เช่น
สามารถใช้วิธีการทาง
การศึกษาเรื่องราวทาง ความเป็นมาของภูมินาม
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์ ประวัติศาสตร์อย่าง
ของสถานที่ในท้องถิ่น
เหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็น ง่ายๆ
ระบบ
ป. ๕.๒ นาเสนอ
ข้อมูลจากหลักฐานที่
หลากหลายในการทา
ความเข้าใจเรื่องราว
สาคัญในอดีต

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

การนาวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษา
เรื่องราวในท้องถิ่นเช่น
ประวัติเมืองขอนแก่น
หลักเมือง ศาลหลักเมือง
ขอนแก่น โดย การ
สืบค้น การจัดทา
โครงงาน
- สรุปข้อมูลที่ได้จาก - สรุปข้อมูลที่ได้จาก
หลักฐานทั้งความจริง
หลักฐานทั้งความจริง
และข้อเท็จจริง
และข้อเท็จจริง ตัวอย่าง
- การนาเสนอข้อมูลที่ เรื่อง ศาลหลักเมือง
ได้จากหลักฐานทาง
ขอนแก่น ทางด้านพุทธ
ประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการ ศาสนาศาสนา ศาสนา
ต่างๆ เช่น การเล่าเรื่อง พราหมณ์ และ
การจัดนิทรรศการ การ วัฒนธรรมประเพณีไทย
เขียนรายงาน
- การนาเสนอข้อมูลที่
ได้จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการ
ต่างๆ เช่น การเล่าเรื่อง
โครงงาน สอบถามผู้รู้(ภูมิ
ปัญญา)

หลักสูตรศาลหลักเมือง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์
มาตรฐานที่ ส ๔.๑ เข้าใจความหมายความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบ
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / สาระการเรียนรู้แกนกลาง/สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ชั้น ป.๖
มาตรฐาน
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
แกนกลาง
ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย ป. ๖.๑ อธิบาย
การนาวิธีการทาง
การนาวิธีการทาง
ความสาคัญของเวลาและ ความสาคัญของวิธีการ ประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษา ประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษา
ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ทางประวัติศาสตร์ใน เรื่องราวในท้องถิ่น เช่น เรื่องราวในท้องถิ่นเช่น
สามารถใช้วิธีการทาง
การศึกษาเรื่องราวทาง ความเป็นมาของภูมินาม ประวัติเมืองขอนแก่น
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์ ประวัติศาสตร์อย่าง
ของสถานที่ในท้องถิ่น
หลักเมือง ศาลหลักเมือง
เหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็น ง่ายๆ
ขอนแก่น โดย การ
ระบบ
สืบค้น การจัดทา
โครงงาน
ป.๖.๒ นาเสนอข้อมูล - สรุปข้อมูลที่ได้จาก - สรุปข้อมูลที่ได้จาก
จากหลักฐานที่
หลักฐานทั้งความจริง
หลักฐานทั้งความจริง
หลากหลายในการทา และข้อเท็จจริง
และข้อเท็จจริง ตัวอย่าง
ความเข้าใจเรื่องราว
- การนาเสนอข้อมูลที่ เรื่อง ศาลหลักเมือง
สาคัญในอดีต
ได้จากหลักฐานทาง
ขอนแก่น ทางด้านพุทธ
ประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการ ศาสนาศาสนา ศาสนา
ต่างๆ เช่น การเล่าเรื่อง พราหมณ์ และ
การจัดนิทรรศการ การ วัฒนธรรมประเพณีไทย
เขียนรายงาน
- การนาเสนอข้อมูลที่
ได้จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการ
ต่างๆ เช่น การเล่าเรื่อง
การจัดนิทรรศการ การ
เขียนรายงาน เป็น
มัคคุเทศก์

หลักสูตรศาลหลักเมือง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์
มาตรฐานที่ ส ๔.๑ เข้าใจความหมายความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบ
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / สาระการเรียนรู้แกนกลาง/สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ชั้น ป.๕
มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง
ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย ป. ๕.๑ อธิบาย
การนาวิธีการทาง
ความสาคัญของเวลาและ ความสาคัญของวิธีการ ประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษา
ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ทางประวัติศาสตร์ใน เรื่องราวในท้องถิ่น เช่น
สามารถใช้วิธีการทาง
การศึกษาเรื่องราวทาง ความเป็นมาของภูมินาม
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์ ประวัติศาสตร์อย่าง
ของสถานที่ในท้องถิ่น
เหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็น ง่ายๆ
ระบบ
ป. ๕.๒ นาเสนอ
ข้อมูลจากหลักฐานที่
หลากหลายในการทา
ความเข้าใจเรื่องราว
สาคัญในอดีต

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

การนาวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษา
เรื่องราวในท้องถิ่นเช่น
ประวัติเมืองขอนแก่น
หลักเมือง ศาลหลักเมือง
ขอนแก่น โดย การ
สืบค้น การจัดทา
โครงงาน
- สรุปข้อมูลที่ได้จาก - สรุปข้อมูลที่ได้จาก
หลักฐานทั้งความจริง
หลักฐานทั้งความจริง
และข้อเท็จจริง
และข้อเท็จจริง ตัวอย่าง
- การนาเสนอข้อมูลที่ เรื่อง ศาลหลักเมือง
ได้จากหลักฐานทาง
ขอนแก่น ทางด้านพุทธ
ประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการ ศาสนาศาสนา ศาสนา
ต่างๆ เช่น การเล่าเรื่อง พราหมณ์ และ
การจัดนิทรรศการ การ วัฒนธรรมประเพณีไทย
เขียนรายงาน
- การนาเสนอข้อมูลที่
ได้จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการ
ต่างๆ เช่น การเล่าเรื่อง
โครงงาน สอบถามผู้รู้(ภูมิ
ปัญญา)

หลักสูตรศาลหลักเมือง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์
มาตรฐานที่ ส ๔.๑ เข้าใจความหมายความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบ
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / สาระการเรียนรู้แกนกลาง/สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ชั้น ป.๖
มาตรฐาน
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
แกนกลาง
ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย ป. ๖.๑ อธิบาย
การนาวิธีการทาง
การนาวิธีการทาง
ความสาคัญของเวลาและ ความสาคัญของวิธีการ ประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษา ประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษา
ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ทางประวัติศาสตร์ใน เรื่องราวในท้องถิ่น เช่น เรื่องราวในท้องถิ่นเช่น
สามารถใช้วิธีการทาง
การศึกษาเรื่องราวทาง ความเป็นมาของภูมินาม ประวัติเมืองขอนแก่น
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์ ประวัติศาสตร์อย่าง
ของสถานที่ในท้องถิ่น
หลักเมือง ศาลหลักเมือง
เหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็น ง่ายๆ
ขอนแก่น โดย การ
ระบบ
สืบค้น การจัดทา
โครงงาน
ป.๖.๒ นาเสนอข้อมูล - สรุปข้อมูลที่ได้จาก - สรุปข้อมูลที่ได้จาก
จากหลักฐานที่
หลักฐานทั้งความจริง
หลักฐานทั้งความจริง
หลากหลายในการทา และข้อเท็จจริง
และข้อเท็จจริง ตัวอย่าง
ความเข้าใจเรื่องราว
- การนาเสนอข้อมูลที่ เรื่อง ศาลหลักเมือง
สาคัญในอดีต
ได้จากหลักฐานทาง
ขอนแก่น ทางด้านพุทธ
ประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการ ศาสนาศาสนา ศาสนา
ต่างๆ เช่น การเล่าเรื่อง พราหมณ์ และ
การจัดนิทรรศการ การ วัฒนธรรมประเพณีไทย
เขียนรายงาน
- การนาเสนอข้อมูลที่
ได้จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการ
ต่างๆ เช่น การเล่าเรื่อง
การจัดนิทรรศการ การ
เขียนรายงาน เป็น
มัคคุเทศก์
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ภาคผนวก
เนือ้ หาประกอบหลักสู ตรศาลหลักเมือง

-2ความสาคัญของศาลหลักเมือง
ในการสร้างบ้านสร้ างเรื อน ต้องมีการตอกเสาเข็มลงเสาหลักของบ้านก่อนที่จะมีการ
สร้างบ้านให้แล้วเสร็ จต่อไป สาหรับการสร้างเมืองก็เป็ นเฉกเช่นเดียวกันที่ตอ้ งมีการสร้างหลักลงหลัก
ปั กเสาให้เป็ นสัญลักษณ์ ว่าจะมีการก่ อร่ างตั้งบ้านเมือง ณ แห่ งหนตาบลนี้ ซ่ ึ งถื อได้ว่าการลง “หลัก
เมือง” นั้นเป็ นสิ่ งสาคัญมากในการสร้างเมืองต่าง ๆ เพื่อให้เป็ นสิ่ งที่อยูค่ ู่กบั เมืองที่สร้างขึ้นมา และเป็ น
ดังหลักชัย หลักใจของประชาชนที่อยูอ่ าศัยอยูใ่ นเมืองนั้น ๆ
ดังตามพงศาวดารได้มีกล่าวไว้ถึงความเป็ นมาของการสร้างเสาหลักเมืองของชนชาติ
ไทยว่า ปรากฏให้เห็นการจัดสร้างมาตั้งแต่ครั้งกรุ งสุ โขทัย กรุ งศรี อยุธยา กรุ งธนบุรี มาจนถึงกรุ ง
รัตนโกสิ นทร์
สาหรับประเพณี การตั้งหลักเมืองนั้น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดารงราชานุ ภาพได้อธิ บายไว้วา่ “การสร้างหลักเมือง” เป็ นประเพณี พราหมณ์ที่มาแต่อินเดีย ประเทศไทยตั้งหลัก
เมืองขึ้นตามธรรมเนี ยมพราหมณ์ ที่จะเกิ ดหลักเมืองนั้น คงเป็ นด้วยประชาชนชุ มชนนั้นต่างกันอยู่เป็ น
หมู่บา้ น ก็มีหมู่บา้ นหลาย ๆ หมู่บา้ นรวมเป็ นตาบล ตาบลตั้งขึ้นเป็ นอาเภอ อาเภอเดิมเรี ยกว่าเมือง
เมืองหลาย ๆ เมืองรวมเป็ นเมืองใหญ่ เมืองใหญ่หลาย ๆ เมืองเป็ นมหานครหรื อเมืองพระมหานคร
การสร้างหลักเมืองตามประเพณี โบราณที่นิยมสร้างหลักเมืองไว้เป็ นมิ่งขวัญ เป็ นนิ มิตมงคล สาหรับให้รู้ว่าหลักบ้านหลักเมืองมีอยู่ที่ไหน บ้านเมืองนั้นย่อมร่ มเย็นเป็ นสุ ข หลักเมืองต้องฝั ง
ไว้ในย่านกลางเมืองหรื อในทาเลที่เป็ นชัยภูมิตามทิศทางของเมือง และในสมัยโบราณนั้นเมืองเอกหรื อ
เมืองชั้นราชธานียอ่ มมีการฝังหลักเมืองไว้เป็ นนิมิตมงคลสาหรับเมืองทุกเมือง
ประวัติศาลหลักเมืองขอนแก่ น
เดิมแท้อยูบ่ า้ นโนนเมือง อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ซึ่ งอยูห่ ่างจากตัวอาเภอชุม
แพ เป็ นระยะทาง 1 กิโลเมตร บริ เวณโดยรอบเป็ นเนินดินสู งมีพ้นื ที่ประมาณ 20 ไร่ ล้อมรอบด้วยคลอง
สองชั้น มีสะพานข้ามและมีทางเข้าออกทางเดียว ชาวอาเภอชุมแพเรี ยกพื้นที่ตรงนี้ วา่ “กู่” ก่อนจะไป
ถึงกู่จะมีรูปพระนอนสลักลงบนหิ น ปั จจุบนั บริ เวณนี้เป็ นวัดป่ า
เมื่อปี พ.ศ. 2498 ประมาณเดือน 4 ได้มีคนแก่มากราบเรี ยนท่านเจ้าคุณพระราชสารธรรมมุนี (หลวงพ่อกัณหา) เจ้าคุ ณเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น วัดศรี นวลเล่าว่ามีอยู่วนั หนึ่ งเขาได้ไป
นอนพักที่โรงนาฝันประหลาดว่าเห็นคนแก่นุ่งห่ มชุ ดขาวบ่นว่า “อยากจะไปอยู่ในเมือง” คืนที่สองฝัน
อีกว่า “อยากจะไปอยูใ่ นเมือง” และพูดต่อว่า “อยากจะไปอยู่เป็ นมิ่งขวัญของเมือง” พอคืนที่สามก็ได้
ฝันลักษณะเดิ มอีก จากนั้นพอตื่นขึ้นก็รู้สึกว่าร้ อนรนอยูไ่ ม่ได้นอนไม่ได้ ไม่รู้จะไปปรึ กษาใคร ก็เลย
เดิ นทางเข้าในเมืองมาเล่าความฝั นให้ท่านเจ้าคุ ณฟั ง และท่านเจ้าคุ ณได้ถามว่า “ลักษณะตรงนั้นเป็ น
อย่างไร” คนแก่ตอบว่า “ลักษณะตรงนั้นเป็ นกู่เก่า มีป่าขนาดใหญ่ตน้ ไม้ข้ ึนหนาทึบ มีเสาหิ นและใบ

-3เสมาเป็ นจานวนมาก” ท่านเจ้าคุณก็เลยออกปากว่า “ถ้าเป็ นมิ่งเป็ นขวัญของเมือง ก็ตอ้ งเป็ นหลักเมือง”
ประกอบว่าจังหวัดขอนแก่นยังไม่มีหลักเมือง ท่านเจ้าคุ ณจึงเรี ยนให้ท่านผูว้ ่าราชการจังหวัดขอนแก่น
คือ คุณหลวงธุ ระนัยพินิจ และได้มอบหมายให้ฝ่ายพระมหาสุ คนธ์และพระอีกจานวนหนึ่ ง พร้อม
ปลัดจังหวัดไปอัญเชิญเสาหลักเมื องออกมาจากกู่แต่เกิดอาเพศฝนตกหนัก มีฟ้าผ่าลงมา โดนเสาหลัก
เมือง (ปัจจุบนั เป็ นเสาหลักเมืองชุมแพ) ในสมัยนั้นนายกเทศมนตรี เมืองขอนแก่น คือ นายประวัติ จัน
ทนพิมพ์ ได้นารถของเทศบาลและยืมรถโรงสี ขา้ วของเถ้าแก่เซ่ง แซ่ล้ ี เพื่อขนเสาหลักเมือง โดยได้ไป
พบกับกานันตาบลชุมแพ คือ ขุนบุญบาล ชุมแพบารุ ง (ตระกูลดีบุญมี ณ ชุมแพ) ในขณะที่ขนย้ายเสา
หลักเมืองรถเกิดติดหล่มไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ก็เลยปรึ กษากันว่า “เฮาเป็ นผูน้ อ้ ย ผูใ้ หญ่บ่ได้มา
เพิ่นเลยบ่ไป” และได้อญั เชิญเสาหลักเมืองลงไว้ที่วดั พระนอน แล้วกลับมาเล่าเหตุการณ์ให้ท่านเจ้าคุณ
ฟั ง ท่านเจ้าคุณเลยไปอัญเชิ ญด้วยตนเองได้นาหมอลา หนัง มาฉลองที่วดั พระนอนหนึ่ งคืน แล้วค่อย
อัญเชิญอออกมา จานวน 4 หลัก (เสาหลักเมืองมีลกั ษณะเป็ นเสมาหิ นทราย รู ปทรง 8 เหลี่ยม มีรอย
สลัก เป็ นรู ป กลี บ บัวกลี บ เดี ย วและกลี บบัวสองกลี บ มี ล ายสลั ก ตัวหนังสื อขอม) โดยหลัก ที่ 1 อยู่ที่
ศาลหลักเมืองขอนแก่น อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กว้าง 42 เซนติเมตร สู ง 134 เซนติเมตร หลัก
ที่ 2 อยูท่ ี่ศาลหลักเมืองชุ มแพ จังหวัดขอนแก่น หนา 22 เซนติเมตร กว้าง 35 เซนติเมตร สู ง 78
เซนติ เมตร ส่ วนสองหลักที่ เหลื ออยู่หน้าโบสถ์วดั ศรี นวล อาเภอเมื อง จังหวัดขอนแก่ น (หลักที่ 1
หนา 40 เซนติเมตร กว้าง 60 เซนติเมตร สู ง 175 เซนติเมตร และหลักที่ 2 หนา 25 เซนติเมตร
กว้าง 75 เซนติเมตร สู ง 170 เซนติเมตร)
พิธีต้ งั เสาหลักเมือง นิ มนต์พระมาสวดยกตั้งศาลแบบพิธีพุทธ ณ ที่สนามศาลาสุ ขใจ
ท่านเจ้าคุ ณได้ต้ งั ชื่ อว่า “ศาลหลักเมือง” มีนามย่อว่า “อินทร์ ตา” การก่อสร้ างได้ร่วมกันสร้ างทั้งคน
ไทยและคนจีน นอกจากนี้ได้อญั เชิญอากงอาม่าอยูร่ วมกันกับหลักเมือง คนจีนเรี ยกว่า “ศาลหลักเมือง
กง” คนไทยเรี ยกว่า “ศาลหลักเมือง”
ขั้นตอนและพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ในการปรับปรุ งศาลหลักเมืองขอนแก่ น
สาหรับการปรับปรุ งศาลหลักเมืองขอนแก่น แบ่งออกเป็ น 3 ระยะ คือ
- ระยะที่ 1 การก่อสร้างอาคารสักการะธูปเทียนและระบบระบายน้ าถนนบริ เวณ
ด้านหลัง ศาลหลักเมืองพร้อมการจัดทาเสาหลักเมืองจาลอง
- ระยะที่ 2 การก่อสร้างอาคารศาลหลักเมืองและการปรับปรุ งภูมิทศั น์
- ระยะที่ 3 การจัดระบบการจราจรบริ เวณศาลหลักเมือง
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2548 เทศบาลนครขอนแก่นได้เรี ยนเชิ ญอาจารย์ฉตั รชัย ปิ่ น
เงิน หัวหน้าฝ่ ายโหรพราหมณ์ สานักพระราชวัง เดินทางมาให้คาแนะนากับทางเทศบาลเกี่ยวกับการ

-4ปรั บปรุ งศาลหลักเมื อง เพื่อให้เกิ ดความถู กต้องตามหลักดวงชะตาของเมือง โดยอาจารย์ฉัตรชัยได้
ค านวณฤกษ์ศุ ภมงคลการพิ ธี บ วงสรวงศาลหลัก เมื องขอนแก่ น ซึ่ งมี ฤ กษ์เ อก คื อ วันเสาร์ ที่ 23
กรกฎาคม 2549 เวลา 09 นาฬิกา 19 นาที เป็ นปฐมฤกษ์ ไปจนถึงเวลา 09 นาฬิกา 49 นาที เป็ น
ที่สุดแห่งฤกษ์
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2548 เทศบาลนครขอนแก่นจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง
ขอนแก่นตามฤกษ์ศุภมงคลการพิธีบวงสรวงของโหรพราหมณ์สานักพระราชวัง โดยในโอกาสนี้ นาย
เจตน์ ธนวัฒ น์ ผูว้ ่า ราชการจัง หวัดขอนแก่ น นายพี ร ะพล พัฒ นพี ร ะเดช นายกเทศมนตรี น คร
ขอนแก่น ร่ วมกันทาพิธีลอกแผ่นทองที่ปิดเสาหลักเมือง ซึ่ งจะได้เอาแผ่นทองเหล่านั้นมาประกอบเป็ น
มวลสารวัตถุมงคลเหรี ยญหลักเมืองและเจ้าพ่อมเหศักดิ์ขอนแก่น เพื่อมอบให้กบั ประชาชนผูร้ ่ วมบริ จาค
ซึ่ งในวันนี้มีประชาชนชาวขอนแก่นทุกหมู่เหล่า ร่ วมใจแต่งกายด้วยชุ ดเสื้ อเหลืองดอกคูนกว่า 3,000 คน
เข้าร่ วมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์
ดัง นั้ น เพื่ อ ให้ ป ระชาชนชาวขอนแก่ น ได้ บู ช าสิ่ งศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ เ ป็ นตัว แทนของ
ศาลหลักเมื องขอนแก่ น เทศบาลนครขอนแก่ นร่ วมกับประชาชนชาวขอนแก่ นทั้งหน่ วยงานภาครัฐ
เอกชน ได้สร้างเสาหลักเมืองขอนแก่นจาลอง (ที่ทามาจากไม้มงคล คือ ไม้แก่นขาม ไม้แก่นคูน) และ
เหรี ยญรู ปเหมือนหลักเมืองขอนแก่น (เหรี ยญสี ขาว เหรี ยญสี ดา) เพื่อเป็ นการมอบให้ประชาชนผูม้ ีจิต
ศรัทธาที่ร่วมบริ จาคเงินสมทบทุนการก่อสร้างและปรับปรุ งศาลหลักเมืองขอนแก่น
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2549 เทศบาลนครขอนแก่นได้จดั พิธีปลุ กเสกเสาหลักเมือง
จาลองที่ทาจากไม้มงคล คือ ไม้แก่นขาม ไม้แก่นคูน และเหรี ยญรู ปเหมือนหลักเมืองขอนแก่น ณ
บริ เวณ มณฑลพิธีปลุ กเสกวัตถุ มงคลศาลหลักเมื องขอนแก่ น ทั้งนี้ เพื่อให้พิธีกรรมในการสร้ าง
วัตถุ มคลเป็ นไปด้วยความถูกต้องสมบูรณ์ และเกิดความเป็ นสิ ริมงคลสุ ขศิริพิพฒั นมงคลด้วยลาภผล
ยศถาบรรดาศักดิ์ ตลอดจนทรัพย์สินบริ วารให้รุ่งเรื องวัฒนาแก่ชาวขอนแก่นตลอดไป โดยในภาคเช้ามี
พิธีบวงสรวงเทพยดา และบวงสรวงฤกษ์ และมีประชาชนชาวขอนแก่นร่ วมแต่งกายนุ่งขาวห่ มขาวกว่า
2,000 คน ร่ วมในพิธี
สาหรับในภาคเย็น เป็ นพิธีการเจริ ญพระพุทธมนต์และสวดพระคาถาพุทธาภิเศก ตาม
แบบอย่างแนวทางบูรพาจารย์ที่ได้กาหนดไว้ ซึ่ งมีพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา โหร หรื อ พราหมณ์
บัณฑิต เจ้าภาพ และโดยเฉพาะอย่างยิง่ พลังศรัทธาของประชาชนชาวขอนแก่นในการแต่งขาวห่ มขาว
ร่ วมเป็ นองค์ประกอบในพิธีกรรม เพื่อที่จะทาให้พิธีกรรมมีความศักดิ์สิทธิ์ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมีรายนาม
พระเถรานุเถระที่อาราธนาเจริ ญพระพุทธมนต์และพระพิธีธรรม ดังนี้
1) พระสงฆ์เถรานุเถระเจริ ญพระพุทธมนต์ 10 รู ป
1. พระเทพวงศาจารย์ (หลวงพ่อคูณ) วัดหนองแวงพระอารามหลวง
2. พระเทพกิตติรังสี (หลวงพ่อทองสา) วัดธาตุพระอารามหลวง

-53. พระราชวรานุวตั ร วัดศรี จนั ทร์พระอารามหลวง
4. พระพิศาลสารคุณ วัดศรี จนั ทร์พระอารามหลวง
5. พระครู อรรถสารเมธี วัดวุฒาราม
6. พระครู สิริธรรมนิเทศ วัดศรี นวล
7. พระครู อดุลสารสิ ทธิ์ วัดนันทิการาม
8. พระครู ธรรมสารพินิจ วัดบ้านโนนชัย
9. พระครู อดุลสี ลาภรณ์ วัดตราชูวนาราม
10. พระครู ธรรมธราจารย์ วัดป่ าชัยวัน
2) พระคณาจารย์นงั่ ปรก 4 รู ป
1. พระเทพวงศาจารย์ วัดหนองแวงพระอารามหลวง
2. พระครู วิเวกวัฒนาทร วัดป่ าวิเวกธรรม
3. พระอาจารย์กิตติศกั ดิ์ กิตติสาโร วัดป่ าบ้านหนองหลุบ
4. พระครู สังฆรักษ์ทองพูลปุญญกาโม วัดป่ าอภัยวัน บ้านทุ่ม
3) พระพิธีธรรม 4 รู ป สวดพระคาถาพระพุทธมนต์
1. พระครู ธรรมสารสุ มณฑ์ วัดหนองแวงพระอารามหลวง
2. พระมหาอดุลย์ กิตติญาณเมธี วัดหนองแวงพระอารามหลวง
3. พระอภิชาติ อภิชาโต วัดหนองแวงพระอารามหลวง
4. พระมหาสุ นทร สุ นทรธมโม วัดหนองแวงพระอารามหลวง
โดยพร้อมกันนั้นเทศบาลนครขอนแก่นได้ทาการเปิ ดรับเงินบริ จาคจากประชาชน
ทัว่ ไป ปรากฏว่าได้มีผมู ้ ีจิตศรัทธาร่ วมบริ จาคเงินเป็ นจานวน 99,172 บาท
ดังนั้น เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ เทศบาลนครขอนแก่นได้
จัดแถลงข่าวการปรับปรุ งศาลหลักเมืองอย่างเป็ นทางการ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2549 ณ พื้นที่บริ เวณ
ด้านหน้าศาลหลักเมือง โดยทางเทศบาลได้ทาพิธีมอบเสาหลักเมืองจาลอง จากไม้มงคลนามที่ผา่ นพิธี
ปลุกเสกพิธีการเจริ ญพระพุทธมนต์และสวดพระคาถาพุทธาภิเศกให้กบั ประชาชนที่ร่วมบริ จาคด้วย
พร้อมกันนั้นเทศบาลนครขอนแก่น ได้ทาการเปิ ดรับเงิ นบริ จาคจากผูเ้ ข้าร่ วมงานและ
ประชาชนทัว่ ไป ปรากฏว่าได้มีผมู ้ ีจิตศรัทธาร่ วมบริ จาคเงินเป็ นจานวน 1,451,500 บาท
ในช่ วงเทศกาลตรุ ษจีน (ระหว่างวันที่ 27 - 28 มกราคม 2549) เทศบาลนคร
ขอนแก่นได้ทาการเปิ ดรับเงินบริ จาคจากประชาชนทัว่ ไป ณ บริ เวณศาลหลักเมืองขอนแก่น ปรากฏว่า
ได้มีผมู ้ ีจิตศรัทธาร่ วมบริ จาคเงินเป็ นจานวน 279,807 บาท
เมื่อวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2549 เทศบาลนครขอนแก่นร่ วมกับชุ มชนย่อยเขต
เทศบาลนครขอนแก่นร่ วมกับชุ มชนย่อยเขตเทศบาลทั้ง 80 ชุมชน ได้จดั ทอดผ้าป่ าสามัคคีสมทบทุน
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ทาบุญตักบาตร และการรับต้นผ้าป่ าสมทบจากคณะกรรมการสายต่าง ๆ โดยทาพิธีทอดผ้าป่ าสามัคคี ณ
บริ เวณศาลหลักเมืองขอนแก่น
ส าหรั บ การจัด ท าเสาหลัก เมื องจาลองนั้น เสาจะต้องแกะสลัก มาจากหิ นทรายที่ มี
คุณลักษณะต้องตามโบราณราชประเพณี เนื่องด้วยเหตุผลว่า เสาหลักเมืองนั้นเป็ นหลักศิลาจารึ กที่ทามา
จากหิ น ทราย ฉะนั้ น แล้ ว เสาหลัก เมื อ งจ าลอง ก็ ค วรที่ จ ะท ามาจากหิ น ทรายที่ มี รู ปแบบและ
ประติมากรรมที่คล้ายคลึ งกับเสาหลักเมือง (จริ ง) มากที่สุดเช่นเดี ยวกัน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 เมษายน
2549 นายพีระพล พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรี นครขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริ หาร สมาชิ ก
สภาเทศบาล หัวหน้าส่ วนการงานเทศบาล และประชาชนชาวขอนแก่น ร่ วมทาพิธีบวงสรวงขอพร
ศาลเจ้าจอมปากช่องภูเวียงขอหิ นทรายเป็ นมิ่งมงคลทาเสาหลักเมืองจาลอง ณ บริ เวณศาลเจ้าจอมปาก
ช่องภูเวียง อาเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน 2549 เทศบาลได้พิธีอญั เชิญเสาหลักเมืองจาลองหิ นทราย
มิ่ งมงคลประจาจัง หวัดขอนแก่ น เคลื่ อนออกจากศาลเจ้าจอมปากช่ องภูเวียง อาเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น ไปยังวัดเจติยภูมิ (พระธาตุขามแก่น) ตาบลบ้านขาม อาเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2549 เทศบาลนครขอนแก่นได้จดั พิธีบรรจุไม้มงคล
แก่นขามแก่นคูนไว้ในเสาหลักเมืองจาลอง ณ วัดเจติยภูมิ (พระธาตุขามแก่น)
โดยได้กราบนิ มนต์พระเทพกิ ตติ รังสี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่ นเป็ นผูป้ ระกอบพิ ธี
บรรจุไม้มงคลแก่นขาม ไม้แก่นคูน ทอง เงิ น นาก และเหล็กไหล พร้อมกันนั้นได้นิมนต์พระพุทธิ
สารมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็ นผูน้ งั่ ปรกภาวนาเมตตาจิต ท่ามกลางประชาชนชาวขอนแก่น
ร่ วมเป็ นสักขีพยานในพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ครั้งนี้อย่างล้นหลาม
จากนั้นเทศบาลนครขอนแก่ นร่ วมกับ ประชาชนชาวขอนแก่ น ได้จดั พิธี ทอดถวาย
ผ้าป่ าสามัคคีมหากุศลสาหรับเป็ นกองทุนบูรณะปฏิสังขรณ์ลงลักปิ ดทององค์พระเจดียพ์ ระธาตุขามแก่น
ถวายเป็ นพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิ ริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่ งมี
ยอดเงินในการทอดถวายผ้าป่ าจากประชาชนชาวขอนแก่นและผูม้ ีจิตศรัทธา เป็ นจานวนเงิน 380,493
บาท
เมื่อวันที่ 6 - 7 กันยายน 2549 เทศบาลนครขอนแก่นได้นิมนต์พระสงฆ์ จานวน 4
รู ป ประกอบด้วยพระครู อรรถสารเมธี เจ้าคณะอาเภอเมืองขอนแก่น และพระสงฆ์วดั วุฒาราม 1 รู ป
พร้อมด้วย พระครู ธรรมสารพินิจ เจ้าคณะตาบลศิลา และพระสงฆ์วดั โนนชัย 1 รู ป เพื่อทาพิธีพลี
กรรมเอาดินจากสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ 4 มุมเมืองในจังหวัดขอนแก่นมาเป็ นหนึ่ งในสิ่ งมงคลที่จะบรรจุไว้ใต้
ฐานเสาหลักเมือง จาลอง คือ
1. ทิศบูรพา (ทิศตะวันออก)
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2. ทิศทักษิณ (ทิศใต้)
ดินศาลเจ้าอีเริ ง อาเภอพล
3. ทิศปัจจิม (ทิศตะวันตก)
ดินสถานโบราณโนนเมือง อาเภอชุมแพ
4. ทิศอุดร (ทิศเหนือ)
ดินดงเมืองแอม อาเภอเขาสวนกวาง
เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2549 (แรม 2 ค่า เดือน 10) ได้มีพิธีอญั เชิญเสาหลักเมือง
จาลองหิ นทรายมิ่งมงคลประจาจังหวัดขอนแก่น เคลื่อนออกจากวัดเจติยภูมิ (พระธาตุขามแก่น) ตาบล
ขาม อาเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่ น เพื่อทาการประกอบพิธีประดิ ษฐานเสาหลักเมื องจาลองไว้ใน
อาคารสักการะศาลหลักเมืองขอนแก่น โดยจัดให้มีขบวนต้อนรับจากหน้าวัดศรี จนั ทร์ ไปตามถนนศรี
จันทร์ ผ่านหน้าธนาคารแห่ งประเทศไทยถึ งศาลหลักเมืองขอนแก่น ประกอบด้วย ขบวนแห่ สิงโตมังกร ขบวนแห่คนเข้าเมือง ขบวนฟ้ อนรา ขบวนแต่งชุ ดเทวดาถือเครื่ องประจากาย รถกระถางธู ปรถ
อัญเชิญเสาหลักเมืองจาลอง ขบวนกลองยาว ขบวนมวยโบราณ และขบวนประชาชนทัว่ ไป ซึ่ งตลอด
เส้นทางของขบวนแห่ จะมีประชาชนจุดธู ปและแลกเปลี่ยนธู ปที่กระถางธู ปอัญเชิ ญเสาหลักเมืองจาลอง
เพื่อความเป็ นสิ ริมงคล
ต่อจากนั้นเป็ นพิ ธี บ วงสรวงศาลหลัก เมื องขอนแก่ น บวงสรวงเทพยดา พิธี บ รรจุ
สิ่ งของมงคลไว้ในหลุมเสาหลักเมืองจาลอง พิธีประดิษฐานและปลุ กเสกเสาหลักเมืองจาลองบนแท่น
ประดิษฐานแปดเหลี่ยมในอาคารศาลสักการะ ซึ่ งมีสิ่งของมงคลบรรจุไว้ใต้ฐานเสาหลักเมืองจาลอง คือ
ดิน 4 มุมเมือง ดินบริ เวณศาลหลักเมือง หิน ทราย อิฐ เงิน ทอง นาก หัวแหวนโภคทรัพย์ 9 อย่าง
สัตตะโลหะทั้ง 7 อย่าง เงินสมัยเก่า เงินสมัยใหม่ ข้าวตอก ข้าวคุณเก้า ใบไม้มงคล 9 ชนิด ดอกไม้
มงคล 9 ชนิด และดอกไม้ 12 สี (สิ บสองราศี)
โดยมีประชาชนชาวขอนแก่นทุกหมู่เหล่ากว่าหนึ่ งหมื่นคน พร้ อมใจกันแต่งกายด้วย
เสื้ อเหลืองดอกคูนร่ วมพิธี และมีผมู ้ ีจิตอันเป็ นบุญกุศลร่ วมจัดโรงทานเพื่อให้บริ การประชาชนทัว่ ไปอีก
ด้วย
สาหรับแนวทางในการคัดเลื อกผูร้ ับจ้างสร้ างอาคารศาลหลักเมือง เทศบาลได้แต่งตั้ง
บุคคลภายนอกเป็ นคณะกรรมการพิ จารณาคัดเลือกผูก้ ่อสร้างอาคารศาลหลักเมืองโดยวิธีพิเศษ จานวน
4 ท่าน คือ ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ (ผูร้ ับใบอนุญาตโรงเรี ยนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ), ดร.
วิญญู คุวานันท์ (ประธานกรรมการบริ ษทั โค้วยูฮ่ ะมอเตอร์ จากัด), นายยศ อุเทนพิพฒั น์นนั ท์ (นายก
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรี ยนฮัว่ เคี้ยววิทยาลัย) และนายสวัสดิ์ อุดม (ประธานชุมชนเทพารักษ์ 1) พร้อมด้วย
คณะกรรมการของเทศบาลอีก จานวน 3 ท่าน คือ นายสุ วนิช ศิลาอ่อน (ปลัดเทศบาล) นายวิทยา
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เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก คือ การนาเสนอผลงาน 60 คะแนน และการกาหนดแผนงาน 40 คะแนน
รวม 100 คะแนน (บริ ษทั ที่นาเสนองานนั้นต้องได้ 80 คะแนนขึ้นไป จึงจะมีสิทธิ์ เปิ ดซองราคา)
หลังจากที่เทศบาลได้ประชาสัมพันธ์ให้บริ ษทั ต่าง ๆ มานาเสนอแบบไปนั้น มีเพียง 2 รายเท่านั้นที่ผา่ น
การพิจารณาในขั้นต้น และผลการพิจารณาคัดเลื อกของคณะกรรมการฯ ปรากฏว่าห้างหุ ้นส่ วนจากัด
ขอนแก่ น ชาญกิ จ วิ ศ วกรรม เป็ นผูผ้ ่า นการพิ จ ารณาคุ ณสมบัติแ ละการเสนอราคาด้ว ยงบประมาณ
34,999,999 บาท โดยเมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม 2549 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ได้มีพิธีลงนามการ
ว่า จ้า งสร้ า งอาคารศาลหลัก เมื อ งขอนแก่ น ระหว่า งเทศบาลนครขอนแก่ น และห้า งหุ ้ นส่ วนจากัด
ขอนแก่นชาญกิจวิศวกรรม ท่ามกลางแขกผูม้ ีเกี ยรติร่วมเป็ นสักขีพยานมากมาย ซึ่ งได้เริ่ มดาเนิ นการ
ก่อสร้างตั้งแต่วนั ที่ 15 สิ งหาคม 2549 และมีกาหนดแล้วเสร็ จภายในระยะเวลา 450 วัน (เดือน
พฤศจิกายน 2550)
การปรับปรุ งศาลหลักเมืองของบริษัทผู้รับจ้ าง
เดือนกันยายน – ธันวาคม 2549
อยูร่ ะหว่างการระงับการก่อสร้างเนื่ องจากแนวสายส่ งไฟฟ้ าพาดผ่านพื้นที่ก่อสร้าง ทา
ให้ไม่สามารถเข้าทางานตอกเสาเข็มได้
เดือนมกราคม 2550
การตอกเสาเข็ม
เดือนกุมภาพันธ์ 2550
การเทคอนกรี ตเสาตอม่อ รากฐาน ลานรอบศาลและอาคารศาล
เดือนมีนาคม 2550
- การเข้าแบบผูกเหล็ก เทคอนกรี ตโครงสร้างหลังคาชั้น 2
- การขึ้นต้นแบบแม่พิมพ์หล่อเซรามิค ส่ วนอุปกรณ์ซุม้ ประตู เสา ส่ วนเจดีย ์ ปั้ นลม
หน้าบัน และเชิงชาย
เดือนเมษายน 2550
- การเข้าแบบผูกเหล็ก เทคอนกรี ตโครงสร้างหลังคาชั้น 3, 4, 5
- การทุบรื้ อฟื้ น ค.ส.ล. เดิม พร้อมปรับพื้นที่รอบบริ เวณ
เดือนพฤษภาคม 2550
- การเข้าแบบผูกเหล็ก เทคอนกรี ตโครงสร้างหลังคาชั้น 6, 7, 8, 9
- การผลิตชิ้นงานเซรามิคแผ่นหลังคา
- การติดตั้งฉัตร
- การติดตั้งเซรามิคเสาอาคาร ซุ ม้ ประตูเบญจรงค์ภายในศาล
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- การปลูกต้นไม้ใหญ่
เดือนมิถุนายน 2550
- การก่ออิฐผนังอาคารศาลหลักเมือง
- การขุดวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพักน้ าภายในบริ เวณศาลหลักเมือง
- การเข้าแบบผูกเหล็ก เทคอนกรี ตโครงสร้างหลังคาชั้น 10, 11
เดือนกรกฎาคม 2550
- ดาเนินการติดตั้งเซรามิคองค์เจดีย ์ เชิงชาย บัวค่าบัวหงาย ปั้ นลม หน้าบัน โครง
เคร่ า ฝ้ าเพดาน ภายในศาล
- การก่ออิฐฉาบปูนรั้วรอบบริ เวณ
- การวางท่อร้อยสายไฟฟ้ าภายในบริ เวณศาลหลักเมือง
- การก่ออิฐผนังและรั้วรอบอาคาร
เดือนสิ งหาคม 2550
- การผลิตลวดลายฝ้ าเพดาน
- การผลิตชิ้นส่ วนเซรามิคองค์เจดีย ์ เชิงชาย บัวคว่าบัวหงาย ปั้ นลม หน้าบัน
- การหล่อชิ้นส่ วนลวดลายฉัตร
เดือนตุลาคม 2550
- การติดตั้งหิ นทรายเสาหัวเม็ด
เดือนพฤศจิกายน 2550
- การปูหินแกรนิ ตพื้นลานรอบศาล
- การปูหินอ่อนภายในศาล
- การติดตั้งประตูกระจก
- การปูพ้นื ทางเดิน
- การปลูกไม้พมุ่
แบบสถาปัตยกรรมอาคารศาลหลักเมืองหลังใหม่
ตัวอาคารจะตั้งอยู่ ณ บริ เวณจุดเดิม ลักษณะเป็ นตัวอาคารมีศิลปะและสถาปั ตยกรรม
ไทยประยุกต์ทรวดทรง และส่ วนประกอบงานศิลปะ เป็ นการอนุ รักษ์งานสถาปั ตยกรรมที่สาคัญของ
ท้องถิ่ นอีสานขนาดและรู ปทรงเป็ นอาคารโถงจัตุรมุข กว้างขวางโอ่โถงขึ้ นกว่าของเดิ มมาก โดยมี
ขนาดตัวอาคาร 13.00x13.00 เมตร โครงสร้างเป็ นคอนกรี ตเสริ มเหล็ก มีพ้ืนที่ภายในเป็ นห้องโถงรวม

- 10 73.00 ตารางเมตร ย่อมุมตัวอาคารโดยรอบมีระเบียงยื่นทั้งสี่ ดา้ น ความสู งจากพื้นลานรอบอาคารถึ ง
ยอดฉัตรทองคารวม 27.50 เมตร
ชั้นฐาน เป็ นฐานไฟที่ลาดบัวคว่าบัวหงาย ย่อมุมรอบระเบียงและตัวอาคาร พื้นผิว
ทั้งหมดกรุ หินแกรนิตสี ดา
บันได เป็ นบันไดสามขั้น มีราวบันไดกรุ หินอ่อน จัดเป็ นทางเข้าอาคารทั้งสี่ ดา้ น
พืน้ อาคาร สู งจากระดับลานรอบโดยทัว่ ไป 85 เซนติเมตร พื้นภายในเป็ นห้องโถง
กลางปูดว้ ยหิ นอ่อนสี ขาว ภายนอกเป็ นระเบียงปูดว้ ยหินแกรนิตสี ดา
เสาอาคาร เป็ นเสาสี่ เหลี่ยมโดยมีเหลี่ยมด้านนอกโค้งเอียง มีบวั ฐานและบัวปลายเสา
ผิวเสาโดยรอบกรุ กระเบื้องเซรามิค
ผนังอาคาร เป็ นผนังก่ออิฐฉาบปูน มีช่องระบายลมเป็ นรู ปกลีบดอกไม้ ผนังกรุ หิน
อ่อนทั้งภายนอกและภายใน โดยเฉพาะผนังภายในห้องโถงกลางมีบวั เชิงผนังเป็ นผิวเซรามิคสี เบญจรงค์
ลวดลายขิตพื้นเมืองล้อมลายดอกจาปา
ซุ้ มประตู ทางเข้าทั้งสี่ ดา้ นครอบประตูดว้ ยซุ ม้ เรื อนแก้ว 2 ชั้น ตัวซุ ม้ และเสากรอบ
ประตูเป็ นเซรามิคขึ้นรู ปโดยหน้าบันมีลวดลายเซรามิคลายเครื อเถาว์
บานประตู เป็ นประตูบานปิ ด-เปิ ดกระจกนิรภัยสี ฟ้าสกัดลายไทย
ฝ้ าเพดาน ภายนอกส่ วนรอบระเบียงเป็ นฝ้ าเพดานฉาบปูนทาสี ฝ้ าภายในเป็ นส่ วนใต้
ระเบียงมุข และห้องโถงกลางเป็ นฝ้ ากรุ ซีเมนต์โครงเคร่ าเหล็ก, ทาสี น้ ามันเฉพาะฝ้ าเพดานห้องโถงเป็ น
ฝ้ าหยักมุม จัดแบ่งระดับฝ้ าเป็ น 3 ระดับชั้น จัดประดับตกแต่งเป็ นลวดลายแบ่งช่ องฝ้ าเพดาน
ลายเส้นลวดนูนปูนปั้ นปิ ดทองลายรักร้อยปิ ดทับด้วยประจายามและปี กลายทอง ทุกมุมเพดานมีปูนปั้ น
ปิ ดทองลายปี กค้างคาวแผ่นฝ้ าเพดานทัว่ ไปประดับด้วยดาวเพดานเป็ นรู ป ดาวล้อม จุ ดศู นย์ก ลางฝ้ า
เพดานแขวนโคมระย้าคริ สตัล
พืน้ ห้ องโถงกลาง เป็ นพื้น ค.ส.ล. ปูดว้ ยแผ่นหิ นอ่อนเป็ นที่ต้ งั ของเสาหลักเมือง ซึ่ ง
เป็ นหินทรายสัณฐานสี่ เหลี่ยมมีขนาด 40x40 เซนติเมตร สู ง 1.80 เมตร ปลายเสาสกัดลายเสมา ทั้งสี่
ด้าน ประดับลายปูนปั้ นเป็ นลายกลีบบัวรอบฐาน ขอบฐานรอบนอกเป็ นหิ นอ่อนสกัดลวดลายบัวหงาย
รู ปแปดเหลี่ยมคัน่ บริ เวณพื้นห้องทัว่ ไป
หลังคา เป็ นทรงจัว่ จัตุรมุขหลังคาซ้อน 3 ชั้น แผ่นพื้นหลังคาและโครงจัว่ เป็ น ค.
ส.ล. มุงหลังคาด้วยกระเบื้องเซรามิค หลังคาตอนล่างคลุมระเบียงและชายคาของตัวอาคารเป็ นหลังคาปี
กนกหยักเข้ามุมประจบทุกเหลี่ยม ตัวอาคารและระเบียงเชิงชายและเชิ งบัวหงายรั บขอบหลังคาทุกชั้น
เป็ นกระเบื้ องเซรามิ ค ขึ้ นรู ป -ลวดลายบัว หงาย ปลายกระเบื้ องชายคาโดยรอบทุ ก ชั้นเป็ นลวดลาย
กระเบื้องเซรามิคสี ทองรู ปกระจังต่อเนื่ องกัน โดยตลอดครอบสันหลังคาทั้งหมดเป็ นปูนฉาบทาสี ส่วน
ปลายครอบสันหลังคา ชั้นระเบียงครอบด้วยกระเบื้องเซรามิค ขึ้นรู ปเหรา (เหราเป็ นสัตว์ในวรรณคดี

- 11 ป่ าหิ มพานต์ มีลกั ษณะครึ่ งนาคครึ่ งจระเข้ คือ หัวกับลาตัวนาค แต่มีขา 4 ขาเหมือนมังกรหรื อจระเข้
ตัวยาวมีเกล็ดตลอดตัว) ลวดลายขลิ บทองทุกมุมชั้นระเบียงหลังคา ส่ วนครอบสันหลังคาชั้นจัว่ มุขทั้ง
สามชั้นประดับรู ปปั้ นเซรามิคเคลือบสี ทองรู ปบราลีทุกชั้นหลังคาจัว่ มุข
จั่วมุขประดับ ชั้นหลังคาคลุมระเบียงทั้ง 4 ด้าน ประกอบ ส่ วนเป็ นหน้ามุข 4 ทิศ
ประดับ ด้วยปั้ นลม , ตัวล ายอง , หางหงส์ , ช่ อฟ้ าเป็ นรู ปนกการะเวก (นกการะเวกเป็ นสัตว์ใ น
วรรณคดี ป่ าหิ มพานต์ มี เสี ยงร้ องที่ ไพเราะและก้องมากจนถึ งสวรรค์) ลวดลายทั้งหมดขึ้ นรู ป ด้วย
เซรามิ คขลิ บ ทอง หน้าบันจัว่ เป็ นลวดลายกนกเครื อประดับจัว่ ทรงพรหมวิมาน ประดิ ษ ฐานรู ปปั้ น
เซรามิคขลิบทองรู ปเทวดาประจาทิศนัง่ บนบัลลังก์ พื้นหน้าจัว่ ทั้งสิ้ นกรุ ดว้ ยกระเบื้องเซรามิคสี
จั่วมุขชั้ นกลางและชั้ นบนสุ ด เป็ นจัว่ มุขซ้อนลวดลายประดับตัวลายอง ปั้ นลมกลี บ
ดอกลาเจียกซ้อน 4 กลีบ, หางหงส์, ช่อฟ้ ารู ปนกการะเวกยกเว้นชั้นมุขบนสุ ดประดับปั้ นลมที่ส่วนยอด
เป็ นรู ปกลี บดอกด้านหน้าตรงปลายแหลมทุ กส่ วนประกอบเป็ นเซรามิคเผาขึ้นรู ปทั้งสิ้ น พื้นหน้าบัน
ทั้งหมดกรุ กระเบื้องเซรามิคสี
ชั้นเครื่องยอด เป็ นรู ปเจดียศ์ ิลปะพื้นเมืองอีสาน สัณฐานเป็ นเจดียจ์ าลองจากองค์พระ
ธาตุขามแก่น ซึ่ งเป็ นสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ ประจาเมืองขอนแก่นประกอบด้วยองค์ปลี ยอดพระธาตุย่อมุมไม้สิบ
สอง ปลายสุ ดประดับด้วยฉัตรทองห้าชั้นและยอดฉัตรทองคาหนัก 9 กิโลกรัม องค์เจดียท์ รงตีนหี บ
(ระฆังคว่า) สองชั้นย่อมุม ชั้นแต่ละชั้นคัน่ ด้วยเส้นลวดลายบัวและลูกแก้ว ชั้นฐานตีนหี บ (องค์เจดีย)์
เป็ นฐานบัวคว่า 3 ชั้น หยักมุมลดหลัน่ กัน ขนาดความกว้างชั้นล่างสุ ด 6.00 x 6.00 เมตร รองรับชั้น
ฐานเจดี ยด์ ว้ ยเสาย่อมุมไม้สิบสองรวม 12 ต้น ประดับบัวปลายเสาเป็ นบัวคว่า-บัวหงาย องค์เจดียแ์ ละ
ฐานเสาทั้งหมดกรุ ดว้ ยเซรามิคล้วน
พืน้ ลานรอบศาล เป็ นขอบเขตรอบนอก กาหนดเขตด้วยรั้วหิ นทรายล้าง, เสาหิน ผัง
พื้นรวมกว้าง 23.00x23.00 เมตร พื้นปูดว้ ยแผ่นหิ นแกรนิ ต มุมกาแพงรั้วมีฐานหิ นประดับรู ปปั้ น ศิลปะ
เซรามิคปั้ นเป็ นรู ปทรงบัวบายศรี ประดับทั้ง 4 มุม
พิธีกรรมและการเข้ าสั กการะศาลหลักเมืองหลังใหม่
เนื่องจากศาลหลักเมืองหลังใหม่ นัง่ ทิศ 94 องศา และเปิ ดประตู 4 ทิศ เพื่อให้ผทู้ ี่มา
กราบไหว้ได้ขอพรตามทิศต่าง ๆ ดังนี้
- ประตูดา้ นทิศตะวันตก (ด้านประตูเมือง) หมายถึง โชคลาภ ถ้าผูใ้ ดต้องการ
ความสาเร็ จและมีโชคลาภ ให้ไหว้ประตูทิศตะวันตก โดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออก เมื่อไหว้เสร็ จ
แล้วให้ออกทางด้านทิศตะวันออกก็จะสมหวังในด้านโชคลาภและความสาเร็ จ เพราะประตูทิศตะวันตก
เป็ นประตูดาวโชคลาภ 8 8

- 12 - ประตูดา้ นทิศใต้ (ด้านถนนดรุ ณสาราญ) หมายถึง ความสาเร็ จด้านหน้าที่การงาน
ถ้าผูใ้ ดเป็ นข้าราชการ ต้องการเลื่ อนยศ เลื่ อนตาแหน่ ง ให้ไหว้ประตูทิศใต้ โดยหันหน้าไปทางทิ ศ
เหนื อ เมื่ อไหว้เสร็ จแล้วให้ออกทางด้า นทิ ศ เหนื อ ก็จะได้เลื่ อนยศ เลื่ อนตาแหน่ งตามคาอธิ ษ ฐาน
เพราะประตูทิศใต้เป็ นประตูดาวขุนนาง 1 6
- ประตูดา้ นทิศตะวันออก (ด้านถนนประชาสาราญ) หมายถึง ความสาเร็ จด้านการ
สอบแข่งขัน ถ้าเป็ นนักเรี ยนต้องการสอบชิ งทุน หรื อสอบเข้าเรี ยนต่อ ให้ไหว้ประตูทิศตะวันออก
โดยหันหน้า ไปทางทิ ศ ตะวันตก เมื่ อไหว้เสร็ จ แล้วให้อ อกทางด้า นทิ ศตะวันตก เพราะ ประตู ทิ ศ
ตะวันตกเป็ นประตูดาวบัณฑิต 4 3
- ประตูดา้ นทิศเหนือ (ด้านถนนเทพารักษ์) เป็ นประตูที่อบั โชค ซึ่ งซิ นแสได้แก้ไข
โดยการนาเอาเตาเผากระดาษเงิ นกระดาษทองมาปิ ดบริ เวณทางเข้า มีก ารออกแบบเป็ นรู ปเจดี ย ์ 8
เหลี่ยม ทรงจีน ตัวเสาทามาจากหินขัดตัดลาย สู ง 5.20 เมตร กว้าง 2.60 เมตร มีน้ าเต้าขนาดใหญ่อยู่
บนปากเตา เพื่อเสริ ม ความเป็ นสิ ริม งคลโชคลาภจากทางเข้าประตูเมื องหลัง่ ไหลเข้าสู่ ปากเตานี้ มี
ดอกบัวใหญ่รองรับฐานน้ าเต้า นอกจากนี้ ยงั มีของวิเศษเทพเทวดาทั้งหลาย 8 อย่าง ได้แก่ พัด ขลุ่ย
น้ าเต้า กระบี่ กรับ ดอกบัว กระเช้าดอกไม้ และกระบอกไม้ไผ่ ส่ วนสี ที่ใช้วาดลวดลายก็ลว้ น เป็ นสี ที่
เป็ นมงคล คือ สี แดง สี เหลือง สี เขียว
คาบูชาศาลหลักเมือง
(ตั้งนะโม 3 จบ) นะโมเม ชะยะมังคะลัง ภูมิเทวานัง สักการะวัณธะนัง (สาธุ )
การสักการะศาลหลักเมืองมี 4 จุด คือ
จุดที่ 1 เทวดาฟ้ าดิน หมายถึง เป็ นผูส้ ร้าง ผูค้ วบคุม ผูด้ ูแล ปักธูป 3 ดอก
จุดที่ 2 ศาลหลักเมืองขอนแก่น
กระถางที่ 1 หมายถึง พระพุทธ ปักธูป 3 ดอก
กระถางที่ 2 หมายถึง หลักเมือง ปักธูป 3 ดอก
กระถางที่ 3 หมายถึง อากง - อาม่า ปั กธูป 3 ดอก
จุดที่ 3 ศาลพระภูมิ หมายถึง เจ้าที่ ปักธูป 3 ดอก
จุดที่ 4 เทวดาฟ้ าดิน หมายถึง นายทวาร มี 2 กระถาง ปักธูปกระถางละ 1 ดอก
ศาลหลักเมืองขอนแก่น มีคนมากราบไหว้สักการะและบนบานศาลกล่าวทุกวัน การ
แก้บนสามารถแก้บนได้ทุกวัน ถ้าเป็ นอาหารคาว ต้องแก้บนก่อนเที่ยง ส่ วนอาหารหวาน ผลไม้
พวงมาลัย ดอกไม้ ช้าง ม้า ข้าทาสบริ วาร ฯลฯ สามารถแก้บนได้ตลอดทั้งวัน
เสาฟ้ าดิน

- 13 เปรี ยบเสมือนสถานที่รับราชโองการจากสวรรค์มายังโลกมนุ ษย์ของเง็กเซี ยนฮ่องเต้
(จักรพรรดิสูงสุ ดของเทพเทวดาทั้งหลาย) ดังนั้นเพื่อเป็ นการคาราวะเทพเทวดาผูใ้ ห้กาเนิ ดฟ้ าและดิ น
ถ้าไม่มี 2 สิ่ งนี้ มนุ ษย์ก็ไม่สามารถมีชีวิตอยูไ่ ด้ โดยเสาฟ้ าดิ นในบริ เวณศาลหลักเมืองขอนแก่น มี
ความสู ง 19 เมตร เป็ นเสาที่มีลกั ษณะสง่างาม มีมงั กรพันเสา 3 ตัว 3 สี ได้แก่
มังกรตัวที่ 1 (ตัวบนสุ ด) สี ทอง หมายถึง ฟ้ าเลื้อยลงมาจากฟ้ า โดยหันหน้ามังกร
ไปยังบึงทุ่งสร้างเพื่อดูดน้ าอันเปรี ยบเสมือนโชคลาภให้กบั คนขอนแก่น
มังกรตัวที่ 2 (ตรงกลาง) สี แดง เปรี ยบเสมือนการกระทาของคน ต้องทาแต่ความดี
มังกรหันหน้าไปทางทิศตะวันตก (บึงหนองโคตร) เพื่อดูดน้ าโชคลาภมาให้กบั คนที่ทางานด้วยความ
ซื่อสัตย์ให้มีโชคลาภ
มังกรตัวที่ 3 (ตัวล่างสุ ด) สี เขียว เป็ นมังกรจากพื้นดิน ทะยานไปบนท้องฟ้ า ซึ่ ง
หมายถึง พื้นแผ่นดินเมืองขอนแก่น โดยมังกรจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ ซึ่ งเป็ นทิศของ
บึงแก่นนคร เพื่อไปดูดเอาโชคลาภจากบึงแก่นนครมาให้กบั คนขอนแก่น ให้พ้นื ดินมีแต่ความอุดม
สมบูรณ์
สาหรับการกราบไหว้เสาฟ้ าดินที่ถูกต้อง คือ ต้องไหว้ดว้ ยธูป 10 ดอก คือ ไหว้ฟ้า
5 ดอก ไหว้ดิน 5 ดอก (แต่เมื่อถึงเวลาเทศกาลแล้ว เนื่ องจากคนไหว้มีเป็ นจานวนมาก จึงได้ลดลง
เหลือธูป 2 ดอก คือ ฟ้ า 1 ดอก และดิน 1 ดอก ซึ่ งบางแห่ งก็ไหว้รวมกันเลยเป็ นธู ป 3 ดอก
แล้วแต่ประเพณี )
เมื่อผูใ้ ดกราบไหว้ฟ้าดิน ก็เปรี ยบเสมือนหนึ่งได้ไหว้มงั กรทั้ง 3 เพื่อประทาน โชค
ลาภให้กบั คนไหว้
เสาฟ้ าดิ นแห่ งนี้ ได้ รั บ การสนั บ สนุ นงบประมาณจากชมรมศิ ษ ย์ เ ก่ า คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล มูลค่า 300,000 บาท และ
โรงแรมโฆษะได้ร่วมสมทบทุนอีก 300,000 บาท รวมทั้งสิ้ น 600,000 บาท ซึ่ งหากรวมกับ แท่น
สาหรับไหว้ที่ทามาจากหิ นแกรนิต จะรวมมูลค่าการก่อสร้างทั้งสิ้ น 1,000,000 บาท
ตะเกียงฟ้าดิน
ตามความเชื่ อของโบราณเกี่ยวกับฟ้ า (เทียน) หมายถึง องค์เง็กเซี ยนฮ่องเต้ หรื อองค์
จักรพรรดิสวรรค์ หรื ออีกนัยหนึ่ ง คือ พ่อ ส่ วนดิน หรื อ (ตี้) หมายถึง พระแม่สวรรค์หรื อพระราชิ นี
สวรรค์ซ่ ึ ง เปรี ย บเหมื อนแม่ เพราะฉะนั้นจึ ง จะมี ศาลาแท่นบู ช าตะเกี ย งฟ้ าดิ นไว้บูช าคู่ ก ันเสมอ ซึ่ ง
เปรี ยบเสมือนว่ามีราชโองการฟ้ าดินโปรดให้ หรื อพระราชทานสถานที่แห่ งนั้นเป็ นที่ศกั ดิ์สิทธิ์ คู่ฟ้าดิ น
ไม่มีวนั สลาย และเทพเทวดาทั้งหลายจะต้องนาราชโองการสวรรค์มาประกาศหรื อประทานพรให้แก่
สถานที่ น้ นั หรื อประเทศนั้น หรื อบุคคลนั้น ส่ วนตะเกี ยงฟ้ าดิ นนั้น มีความหมายว่า ส่ องสว่างให้
ชาวโลกมีความรุ่ งโรจน์เจริ ญก้าวหน้า ฉะนั้นตะเกียงฟ้ าดินจะเป็ นเหมือนไฟส่ องสว่างหรื อเทียนจึงห้าม

- 14 มิให้ดบั โดยเด็ดขาด จึงเกิดประเพณี ความเชื่อเติมน้ ามันตะเกียงเพื่อเสริ มดวงชะตาชี วิตให้รุ่งโรจน์ ส่ วน
การจุดธู ปบูชาขอพรนั้นส่ วนมากจะจุดธู ป 3 ดอก ตามความเชื่ อโบราณที่บูชาฟ้ า ผูใ้ ห้กาเนิ ด 1 ดอก
บูชาดินผูใ้ ห้อยูอ่ าศัย 1 ดอก บูชาคนหรื อบรรพชนและพระศาสดาอาจารย์ 1 ดอก รวมแล้ว คือ 3
ดอก ตามความหมายโบราณที่วา่ 3 สามารถ คือ ฟ้ า ดิน คน หรื อ บูชา 3
เตาเผากระดาษ
มีการออกแบบเป็ นรู ปเจดี ย ์ 8 เหลี่ ยม ทรงจีน ตัวเสาทามายากหิ นขัดตัดลาย สู ง
5.20 เมตร กว้าง 2.60 เมตร มีน้ าเต้าขนาดใหญ่อยูบ่ นปากเตา เพื่อเสริ มความเป็ นสิ ริมงคลโชคลาภ
จากทางเข้าประตูเมืองหลัง่ ไหลเข้าสู่ ปากเตานี้ มีดอกบัวใหญ่รองรับฐานน้ าเต้า
ชั้น 1 นกกระยาง หมายถึง อายุยนื ดอกบัว กวาง เสื อ หมีแพนด้า กระต่าย
หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของป่ าไม้
ชั้น 2 อินทรี ย ์ นก ปู ปลาทอง หมายถึง ฟ้ า ดิน น้ า
ชั้น 3 ทับทิม ท้อ กระเช้าดอกไม้ องุ่น ลาไย หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของไม้
ผล
ชั้น 4 พัดวิเศษ น้ าเต้า ขลุ่ยวิเศษ กระบี่ 7 ดาววิเศษ ไม้กรับวิเศษ กระบอกไม้วเิ ศษ
กระเช้าดอกไม้วิเศษ ดอกบัวสวรรค์ของเซียนโกว เป็ นของวิเศษของเทพ 8 เซียนมาคุม้ ครองรักษา
ชั้น 5 ต้นซุ งเซ่า ซากุระ ดอกเบ็ญจมาศ ต้นไผ่ หมายถึง ฤดูกาล
ชั้น 6 คัมภีร์วเิ ศษหรื อพระไตรปิ ฎก แส้เซี ยนวิเศษ หยกยูอ่ ี่ เงินโบราณวิเศษ ผ้าแพร
วิเศษ ซึ่ งทั้ง 5 อย่าง รวมความแล้วแปลว่าปฏิบตั ิตามพระไตรปิ ฎก แส้วิเศษ ปั ดเสนี ยดจัญไร หยกยู่
อี่ หมายถึง สมปรารถนา เงินโบราณ หมายถึง ร่ ารวย ผ้าแพร หมายถึง หม่อนไหม อุดมสมบูรณ์ มี
นุ่งห่ม
ชั้น 7 ดอกไม้ประดับเป็ นการอวยพรให้โชคชัย
ส่ วนสี ที่ใช้วาดลวดลายก็ลว้ นเป็ นสี ที่เป็ นมงคล คือ สี แดง สี เหลือง สี เขียว โดยกลุ่ม
ประกายพรึ กขอนแก่นและกลุ่มเพื่อน 2002 ได้ร่วมบริ จาคก่อสร้างมูลค่าการก่อสร้าง 200,000 บาท
พระภูมิเจ้ าที่
พระภูมิเจ้าที่ต้ งั อยูใ่ นองศา 212 องศา เพื่อส่ งเสริ มให้ทุกคนที่มีบา้ นเรื อนอยูใ่ นจังหวัด
ขอนแก่นประสบความสาเร็ จในหน้าที่การงานทุกประการ โดยให้อธิ ษฐานถึงพระชัยยะมงคลโดยให้จุด
ธูป 3 หรื อ 5 หรื อ 7 หรื อ 9 ดอก (แล้วแต่ความเชื่ อ) พร้อมพวงมาลัยดอกดาวเรื อง 1 พวง เพื่อ
ความเจริ ญรุ่ งเรื องแก่ชีวติ ของผูไ้ หว้

- 15 คาถาบูชาพระภูมิเจ้ าที่
(ตั้งนะโม 3 จบ) อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พระภุมมะ
เทวา ขะมามิหงั (ว่า 3 จบ)
การกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในสถานที่แห่งนี้ มีเคล็ดลับ คือ เมื่ออยากให้ชีวิต
เจริ ญรุ่ งเรื องโชติช่วงชัชวาล ก็ให้ถวายน้ ามันตะเกียง ซึ่ งควรจะเตรี ยมมาเอง จะได้เป็ นน้ ามันตะเกียงที่
บริ สุทธิ์ จะทาให้ได้รับพลังเต็มที่ ส่ วนการทาบุญก็อธิ ษฐานแล้วหยอดตูต้ ามอัธยาศัยตามวัตถุประสงค์
ที่ตอ้ งการ
สภาพภูมิทศั น์ โดยรอบศาลหลักเมือง
ประตูเมืองขอนแก่ น
ประตูเมืองขอนแก่น ตั้งอยู่ ณ บริ เวณถนนศรี จนั ทร์ ประตูเมืองเดิ มได้เริ่ มก่อสร้ าง
เมื่อ พ.ศ. 2527 จากความร่ วมมือของหลายหน่วยงานทั้งจังหวัดขอนแก่น กองบังคับการตารวจภูธร
จังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรมทางหลวงขอนแก่น เทศบาลเมืองขอนแก่น (ในสมัยนั้น)
ได้จดั ทาโครงการก่อสร้างประตูเมืองขึ้น เพื่อเป็ นศรี สง่าแก่จงั หวัดขอนแก่นและใช้เป็ นสถานที่ที่ทาพิธี
รับ-ส่ งทหารหาญของจังหวัดขอนแก่น
โดยได้รั บ การสนับ สนุ น งบประมาณจากบรรดาเหล่ า พ่ อ ค้า ประชาชนจัง หวัด
ขอนแก่น ด้วยวงเงินการก่อสร้าง จานวน 980,000 บาท แต่แล้วเสร็ จไม่สมบูรณ์เพราะปลายปี พ.ศ.
2527 ได้เกิ ดเหตุการณ์ วิกฤตเศรษฐกิ จของเมืองขอนแก่นทาให้พ่อค้าล้มละลายไปหลายราย ทั้งนี้
รวมถึ งผูป้ ระมูลงานก่อสร้ างประตูเมืองด้วย จึงทาให้ผปู ้ ระมูลทิ้งงานไปประกอบกับงบประมาณไม่
เพียงพอที่จะดาเนิ นงานต่อไปโดย พ.ศ. 2528 การก่อสร้างประตูเมืองจึงแล้วเสร็ จแต่ก็ ไม่ได้สมบูรณ์
ตามแบบที่ต้ งั ไว้เนื่องจากงบประมาณทีมีอยูอ่ ย่างจากัด
จากเหตุ ก ารณ์ ดัง กล่ า ว ประกอบกับ ประตู เ มื อ งเดิ ม มี ข นาดเล็ ก ไม่ ส อดคล้อ งกับ
สภาวการณ์จราจรของเมืองขอนแก่นที่มีรถคับคัง่ มากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการจราจร
เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้นาแนวคิดในการก่อสร้างประตูเมืองใหม่เข้าสู่ เวทีสภาเมือง เพื่อรับฟั งความ
คิ ดเห็ น ข้อเสนอแนะจากประชาชนชาวขอนแก่ น ว่า ควรที่ จะถึ ง เวลาในการปรั บ ปรุ ง ประตู เ มื อ ง
ขอนแก่นหรื อไม่ โดยตั้งแต่กระบวนการนาเสนอแนวคิด นาเสนอรู ปแบบ จนกระทัง่ ถึงกระบวนการ
ตัด สิ น ใจ โดยรู ป แบบประตู เ มื อ งใหม่ เ ป็ นรู ป แบบอาคารอี ส านประยุ ก ต์ ผสมผสานระหว่ า ง
สถาปัตยกรรมอีสานและปราสาทหินขอมโบราณ คือ
 ปราสาทหิ นเปื อยน้อยที่มีชื่อเสี ยงและมีขนาดใหญ่ที่สุดในอีสานตอนบน
 ส่ วนด้านบนของประตูเมืองได้จาลองพระธาตุขามแก่นซึ่ งเป็ นพระธาตุ
คู่บา้ นคู่เมืองมาประดิษฐานไว้บนประตูเมือง

- 16  จาลองพระลับ พระคูบ่ า้ นคู่เมืองขอนแก่นมาประดิษฐานไว้ เพื่อให้ประชาชนผู ้
สัญจรไปมาได้กราบไหว้
 สาหรับประตูเมื องใหม่น้ ี จะก่ อสร้ างห่ างจากจุ ดเดิ ม คื อ เลื่ อนมาทางด้านถนน
มิตรภาพมากขึ้น เพื่อขยายช่ องจราจรเป็ น 6 ช่ องจราจร มีความกว้างเพิ่มขึ้ น
เป็ น 27 เมตร
 ประตูเมืองใหม่ยงั ใช้หลักฮวงจุย้ ในการออกแบบการก่อสร้าง เพราะจากตาราฮ
วงจุ ้ย จะท าให้ก ารท ามาหากิ นดี ข้ ึ น และสามารถดึ ง เงิ นจากต่ า งถิ่ นเข้า มาใน
ขอนแก่นมากขึ้นด้วย ประตูเมืองหลังใหม่จึงต้องมีขนาดใหญ่ เพื่อเสริ มสง่างาม
 เน้นรู ปแบบสถาปั ตยกรรมอีสานอันเป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเพื่อเป็ นการ
เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมของอีสานให้เป็ นที่รู้จกั แก่แขกผูม้ าเยือนยังจังหวัด
ขอนแก่น
 โดยใช้งบประมาณการก่อสร้างกว่า 15 ล้านบาท
โดยมีพิธีเปิ ดประตูเมืองใหม่อย่างเป็ นทางการ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2549 มีการ
ทาบุญตักบาตรเพื่อความเป็ นสิ ริมงคล
สวนสาธารณะประตูเมือง (ธนารักษ์ อนุสรณ์ )
สวนสาธารณะประตูเมือง ตั้งอยูบ่ ริ เวณถนนศรี จนั ทร์ ตดั กับถนนมิตรภาพ มีพ้ืนที่ 22
ไร่ 1 งาน 14.2 ตารางวา แบ่งออกเป็ น 2 เฟส คือ เฟสที่ 1 มีพน้ ที่ 10 ไร่ 1 งาน 14.2 ตารางวา
เดิมเป็ นที่ดินของตระกูลทวีแสงสกุลไทย ยกให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็ นสถานที่ทดลอง
และพัฒนาพันธุ์ขา้ ว ต่อมาเมื่อถนนมิตรภาพตัดผ่านถูกทิ้งร้าง เทศบาลนครขอนแก่นได้ประสานขอใช้
ที่ดินจากนายบุ ญรงค์ นิ ลวงศ์ ผูว้ ่า ราชการจัง หวัดขอนแก่ น และกรมธนารั ก ษ์ โดยเทศบาลนคร
ขอนแก่นร่ วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นทาศึกษารู ปแบบที่เหมาะสม ซึ่ งมีบริ ษทั ออกแบบอันดับต้น ๆ
ของประเทศ คือ สวนนงนุ ช เป็ นผูด้ าเนิ นการออกแบบพัฒนาพื้นที่ดงั กล่าวให้เป็ นสวนสาธารณะที่
สวยงาม ร่ มรื่ น เป็ นสถานที่ออกกาลังกาย สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ สนามเด็กเล่น รวมทั้งสิ่ งอานวย
ความสะดวกสบายต่ าง ๆ เช่ น ห้องสมุ ด ห้องน้ า ตูโ้ ทรศัพ ท์ ฯลฯ ซึ่ ง มี ระดับพื้ นที่ สู ง ต่ า เป็ นมิ ติ
มุ มมองที่ แตกต่ างจากสวนทัว่ ไป เพื่อให้ป ระชาชนมาใช้ป ระโยชน์ร่วมกัน และยัง เป็ นสวนที่ เป็ น
สัญลักษณ์ของความร่ วมมือระหว่างองค์การภาครัฐด้วยกัน
สาหรับเฟสที่ 2 เทศบาลนครขอนแก่น ได้ประสานงานกับกรมธนารักษ์ ขอใช้ที่ดิน
บริ เวณสนามของการรถไฟขอนแก่น พื้นที่ 12 ไร่ เพื่อนามาปรับปรุ งเป็ นสวนสาธารณะประตูเมือง
เพิม่ เติม
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พระแม่ธรณี หมายถึง เทพธิ ดาประจาแผ่นดิน เทพธิ ดาผูพ้ ิทกั ษ์รักษาแผ่นดิน หรื อ
เจ้าแม่แห่งแผ่นดิน
สาหรับพระแม่ธรณี จงั หวัดขอนแก่นตั้งอยู่ ณ บริ เวณศาลหลักเมือง สร้างขึ้นเมื่อวันที่
5 กันยายน 2524 ในสมัย ของนายช านาญ พจนา เป็ นผูว้ ่าราชการจังหวัดขอนแก่ น โดยให้ก รม
ศิลปากรสร้าง
คาถาบูชาพระแม่ ธรณี
(ตั้ง นะโม 3 จบ) ตัสสา เกสี สะโต ยะถาคงคา โสตัง ประวัตตันติ มาเสนา
ปติฎฐาตุง อะสักโกนโต ปะลายิงสุ ปาริ มานุภา เวนะมาระเสนา ปะราชิตา ทิโสทิสัง ปะลายันติ วิ
ทังเสนติ อะเสสะโตฯ
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
อนุสาวรี ยป์ ระชาธิ ปไตย ตั้งอยูบ่ ริ เวณถนนศรี จนั ทร์ (ด้านหน้าโรงรับจานาเก่า) สร้าง
ขึ้นเมื่ อปี พ.ศ. 2486 ในสมัยของนายโสภัณ สุ ภธี ระ เป็ นนายกเทศมนตรี เมืองขอนแก่ น เพื่อเป็ น
อนุ สรณ์ ที่ระลึ กในการปกครองที่ ถือเป็ นมติ ประชาชนส่ วนใหญ่ ถื อเป็ นเสี ยงข้างมากเป็ นส่ วนใหญ่
หรื อเพื่อส่ งเสริ มการปกครองที่ถือเอาประโยชน์สุขของปวงชนเป็ นส่ วนใหญ่ ไม่ใช่การปกครองที่เอา
ประชาชนหมู่มากเป็ นส่ วนใหญ่ โดยปราศจากความถูกต้องและความเป็ นธรรมประชาธิ ปไตย คือ การ
ปกครองเพื่อประโยชน์สุขของคนหมู่มาก คือ การปกครองที่ใช้เหตุผลเพื่อสร้างความสงบให้แก่สังคม
โดยส่ วนรวม โดยยึดหลักสมานฉันท์ สร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่ชนทุกหมู่เหล่าเท่าเทียมกัน
การนาสายเคเบิล้ ลงใต้ ดิน
เทศบาลนครขอนแก่ น ได้ดาเนิ นการวางระบบท่อร้ อยสายไฟฟ้ า และระบบสายส่ ง
สัญญาณต่าง ๆ ไว้ใต้ดิน เพื่อให้นครขอนแก่นเป็ นเมืองที่น่าอยูแ่ ท้จริ งได้ในอนาคต โดยจะทาเป็ นถนน
สี เขียวต้นแบบที่สมบูรณ์เส้นแรกของจังหวัดขอนแก่น ซึ่ งจะทาให้มีการส่ งเสริ มให้มีการนาเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการปรับปรุ งระบบจาหน่ ายไฟฟ้ าให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และทาให้สภาพภูมิ
ทัศน์เกิ ดความเรี ยบร้ อยสวยงามจากแยกประตูเมืองขอนแก่น (ถนนศรี จนั ทร์ ตดั กับถนนมิตรภาพ) ถึง
บริ เวณโดยรอบศาลหลักเมืองโดยมีเสาไฟที่มีประติมากรรม “สี โห” ซึ่ งเป็ นตัวเอกในวรรณกรรมเรื่ อง
“สิ นไซ” อันเป็ นเอกลัก ษณ์ ที่ โดดเด่ นของท้องถิ่ น สู่ ส ายตาผูท้ ี่ มาเยือนจัง หวัดขอนแก่ นประดับ อยู่
โดยรอบบริ เวณ รวมถึงเป็ นการเฉลิมฉลอง 80 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลย
เดช และงานสมโภชศาลหลักเมืองขอนแก่น ตลอดเดือนธันวาคม 2550 ภายใต้ความร่ วมมือและการมี
ส่ วนร่ วมของหน่ วยงานต่าง ๆ ที่ทาหน้าที่ ในการจัดการด้านสาธารณู ปโภค และการสื่ อสาร ๆ ได้แก่
เทศบาลนครขอนแก่น การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน), บริ ษทั ที
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ทรู มูฟ และเคเบิลท้องถิ่น เป็ นต้น
ในการดาเนินการรวบรวมระบบสายไฟฟ้ า สายโทรศัพท์ และระบบสายอื่น ๆ ไว้ในท่อร้อย
สาย โดยใช้งบประมาณกว่า 45 ล้านบาท (งบประมาณเทศบาล 21,791,150 บาท, งบประมาณการ
ไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค 14,791,150 บาท และงบประมาณของกลุ่มสื่ อสาร 10 ล้านบาท)
ประติมากรรมเสาไฟสี โห
สี โห หรื อ ท้าวสี โห เป็ นตัวเอกในวรรณกรรมพื้นบ้านของกลุ่มชนลุ่มแม่น้ าโขงเรื่ อง
“สิ นไซ” มี ล ัก ษณะล าตัวเป็ นราชสี ห์ ส่ วนหัวเป็ นคชสาร (ช้าง) มากด้วยบุ ญ บารมี มี อิท ธิ ฤ ทธิ์
สามารถแปลงกายได้หลายรู ปแบบมีพละกาลังมหาศาล มีเสี ยงร้องที่ดงั สามารถทาลายศัตรู และที่สาคัญ
คือ มีความกตัญญูรู้คุณ จึงเป็ นสิ่ งที่สามารถถ่ายทอดแบบอย่างที่ดีให้เยาวชนได้ในปั จจุบนั เพื่อเป็ น
รากฐานทางวัฒนธรรมที่มนั่ คงแข็งแรงในอนาคต
เนื่ องในวโรกาสมหามงคลเฉลิ มพระชนมพรรษา 80 พรรษา ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภู มิพ ลอดุ ลยเดช ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 และสื บเนื่ องมาจากการที่ เทศบาลได้มี
โครงการในการนาวรรณกรรมสิ นไซ มาเป็ นหลักสู ตรท้องถิ่นในการพัฒนาเชิ งการเรี ยนรู ้ของวิถีชุมชน
ซึ่ งปรากฏเป็ นภาพจิตรกรรมฝาผนัง (ฮูปแต้ม) ที่โบสถ์วดั ไชยศรี บ้านสาวะถี ตาบลสาวะถี จังหวัด
ขอนแก่น ด้วยความโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งในแง่มุมต่าง ๆ
เทศบาลจึงได้ทาโครงการประดับตกแต่งเมื องกิ จกรรมเฉลิ มพระเกี ยรติ “โครงการ
ติดตั้งประติมากรรมเสาไฟสี โห” รู ปตราสัญลักษณ์ สีโหมีความหมายอันเป็ นสิ ริมงคลเปรี ยบส่ วนหัว
ของสี โหที่เหมือนคชสาร หมายถึ ง ความอุ ดมสมบูรณ์ ความเจริ ญรุ่ งเรื องมาสู่ เมืองขอนแก่ น ส่ วน
ลาตัวเหมือนราชสี ห์ที่มีความสง่างามมัน่ คง ทั้งทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่ น
ประติมากรรมสี โหจึงเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองที่มีความงดงามน่าอยูค่ ู่กบั การพัฒนาไปสู่ ความเจริ ญด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่ยงั ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานสาหรับแบบแม่พิมพ์สีโห มี
น้ าหนัก 50 กิโลกรัม ตัวเป็ นสี ฟ้าคราม ซึ่ งมีที่มาจากสี ของฮูปแต้มฝาผนังของวัดไชยศรี ตั้งอยูบ่ นฐาน
สี ทองเหลืองอร่ ามที่มีฐานยึดมัน่ คงแข็งแรง ทั้งด้านบนของตัวเสาและด้านล่างของเสาด้วยตัวยึดเหล็ก
ถึง 4 หุ น เสาพ่นด้วยสี เขียวมรกต ซึ่ งสี ที่ใช้พน่ เป็ นสี ที่ใช้ในการพ่นรถยนต์ยี่ห้อดังของประเทศไทยที่
มีความทนทานทั้งแดดและฝน หลอดไฟเป็ นหลอดชนิ ดพิเศษออกแบบเป็ นรู ปหยดน้ าซึ่ งมีรูอยูด่ า้ นล่าง
เพื่อให้น้ าหรื อแมลงไหลออกได้ให้ความสว่างไสวและประหยัดไฟกว่าหลอดไฟธรรมดา ดาเนิ นการ
ตั้งแต่บริ เวณโดยรอบศาลหลักเมืองจนถึงหน้าสานักงานเทศบาล จานวน 13 ต้น และจากบริ เวณสี่ แยก
ถนนมิ ตรภาพตัดกับ ถนนศรี จนั ทร์ (ทางเข้าประตูเมือง) สู่ ศาลหลักเมื องอี ก 67 ต้น รวมทั้ง หมด
จานวน 80 ต้น ซึ่ ง มี ความหมายมาจากการเฉลิ ม พระเกี ย รติ 80 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ฯ โดยรวมระยะทาง 700 เมตร
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เมืองน่ าอยู่คู่กบั การพัฒนาไปสู่ ความเจริ ญ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ต้ งั อยู่บนพื้นฐานของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน

ข้ อพิพาทศาลหลักเมือง
1. ศาลหลักเมืองขอนแก่นสร้างเมื่อใด เป็ นของใคร เงินที่สร้างมาจากไหน ใครดูแล
ศาลหลักเมืองขอนแก่นสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2498 หลวงพ่อกัณหาเจ้าอาวาสวัดศรี นวล ได้ขอให้ผวู ้ า่
ราชการจังหวัด อัญเชิญหลักเมืองจากบ้านกู่โนนเมือง อาเภอชุมแพ มาประดิษฐาน ณ ศาลหลักเมือง
เพื่อเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็ นสิ ริมงคลของคนขอนแก่น โดยซื้ อที่ดินมาจากเอกชน ใช้ชื่อผูถ้ ือ
กรรมสิ ทธิ์ คือเทศบาลนครขอนแก่น เงินที่ใช้ก่อสร้างเป็ นเงินบริ จาค จากพี่นอ้ งประชาชนชาวขอนแก่น
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 เทศบาลนครขอนแก่นได้เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ของศาลหลักเมือง
2. แล้วใครจะมาฮุบเงินผลประโยชน์ของศาลหลักเมืองของเราเมื่อปี พ.ศ. 2543 รองอธิบดี
กรมการปกครองได้แจ้งให้เทศบาลส่ งเงินรายได้ไปยังกรมการปกครองทั้งหมด
3. ถ้าไม่ส่งจะเกิดอะไร ผูบ้ ริ หารเทศบาลจะมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 มีโทษจาคุก
4. ขณะนี้สถานการณ์เป็ นอย่างไร อธิ บดีกรมการปกครองคนไหนมาขอนแก่น ก็มาเร่ งรัดให้
อาเภอเมืองทวงถามเงินบริ จาค เทศบาลนครขอนแก่นพยายามยื้อเรื่ องมาสิ บกว่าปี เมื่อปี พ.ศ. 2550 ได้มี
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการว่าศาลหลักเมืองขอนแก่นไม่ได้เป็ นศาลเจ้าตามกฎเสนาบดี ไม่ตอ้ งส่ งเงิน
ให้กรมการปกครอง
แต่คณะกรรมการควบคุมตรวจตราสอดส่ องกิจการศาลเจ้ า ได้มีมติยนื ยันเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551 ว่า
ศาลหลักเมืองขอนแก่น ต้ องส่ งเงินบริจาคให้ กรมการปกครอง
5. เทศบาลนครขอนแก่น ต้องส่ งเงินให้กรมการปกครองตามคาสัง่ เทศบาลนครขอนแก่นได้นา
เรื่ องนี้เข้าสภาเมือง ในการประชุมสภาเมืองเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2552 มีมติ ว่าการดูแลรักษา
ศาลหลักเมืองขอนแก่นเป็ นเรื่ องของคนขอนแก่น กฎหมายล้าสมัย ควรใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ เสนอ
แก้ไขกฏเสนาบดีวา่ ด้วยที่กุศลสถานชนิดศาลเจ้า พ.ศ. 2463
6. หากต้องส่ งเงินให้กรมการปกครอง ตามคาสั่งปั จจุบนั ใครได้ใครเสี ยอะไรคนขอนแก่นเสี ย
ผลประโยชน์อย่างน้อยเงินฝากปรับปรุ งศาลหลักเมืองอย่างน้อย 3 ล้านกว่าบาทก็ตอ้ งส่ งเข้ากรมการ
ปกครองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินของศาลเจ้า พ.ศ. 2520 ต้องส่ งเงินให้กรมการ
ปกครองทุกเดือน เก็บไว้ที่จงั หวัดขอนแก่นได้ไม่เกิน 5,000 บาท จะซ่อมแซม ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
อนุมตั ิได้ไม่เกิน 1,000 บาท อธิ บดีกรมการปกครองอนุมตั ิได้ไม่เกิน 5,000 บาท ปลัดกระทรวง
มหาดไทยอนุมตั ิได้ไม่เกิน 1 หมื่นบาท ปั จจุบนั ไม่มีใครได้เห็นบัญชีการใช้เงินของคณะกรรมการ

- 20 ควบคุมตรวจตราสอดส่ อง กิจการต่างๆ ของศาลเจ้าที่มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็ นประธานเลย ว่า
จังหวัดใดส่ งเงินเท่าใด ใช้จ่ายอะไรบ้างเหลือเงินเท่าใด
7. เทศบาลนครขอนแก่นบริ หารจัดการการเงินอย่างไร บริ หารจัดการตามระเบียบการเงินของ
ท้องถิ่น เปิ ดเผย โปร่ งใส ตรวจสอบได้
8. ที่แล้วมามีเงินบริ จาคมากน้อยเพียงใด
ตั้งแต่ปี พ.ศ . 2545 -2550 เงินบริ จาค 33 ล้านบาท
เงินทาบุญตลอดปี 2551 จานวน 8 แสนกว่าบาท
เงินทาบุญตลอดปี 2552 จานวน 5 แสนกว่าบาท
9. แล้วคนขอนแก่นจะสู ญเสี ยอะไร
เราจะสู ญเสี ยอธิ ปไตยของเรา กลับไปอยูภ่ ายใต้การควบคุมดูแลของส่ วนกลาง ทั้งที่รัฐธรรมนูญและ
กฎหมายการกระจายอานาจ ได้ถ่ายโอนอานาจการปกครอง มาสู่ ทอ้ งถิ่นแล้ว
10. แล้วเราจะทาอย่างไร
2.1 ความเป็ นมาของศาลหลักเมืองขอนแก่น
ประวัติของศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เดิมแท้อยูบ่ า้ นโนนเมือง อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ซึ่ ง
อยูห่ ่างจากตัวอาเภอชุมแพ เป็ นระยะทาง 7 กิโลเมตร บริ เวณโดยรอบ เป็ นเนินดินสู งมีพ้นื ที่ประมาณ
20 ไร่ ล้อมรอบด้วยคลองสองชั้น มีสะพานข้าม และมีทางเข้าออกทางเดียว ชาวอาเภอชุ มแพ เรี ยกพื้นที่
ตรงนี้ วา่ “กู่” ก่อนจะไปถึงกู่ จะมีรูปพระนอนสลักบนหิ น ปั จจุบนั นี้ เป็ นวัดป่ า
เรื่ องมีอยูว่ า่ เมื่อปี พ.ศ. 2498 ช่วงเดือน 4 ท่านเจ้าคุณ พระราชสารธรรมมุนี (หลวงพ่อกัณหา) เจ้า
คุณเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น วัดศรี นวล ได้รับเรื่ องจากคนแก่คนหนึ่งซึ่ งเป็ นผูป้ ระกอบอาชีพทานาอยู่
ใกล้ๆ กู่ นั้น ได้เล่าให้ท่านฟังว่า “ วันหนึ่งเขาได้ไปนอนพักที่ เถียงนา ฝันประหลาดว่าเห็นคนแก่นุ่ง
ขาวห่มขาวบ่นว่าอยากไป อยูใ่ นเมือง วันที่สองก็ฝันเหมือนเคย และพูดต่ออีกว่า “อยากจะไปอยูเ่ ป็ น
มิ่งเป็ นขวัญของเมือง” วันที่สามก็ยงั ฝันลักษณะเดิมอีก พอตื่นขึ้นมาก็รู้สึกร้อนรนอยูไ่ ม่ได้นอนไม่
หลับ ไม่รู้จะไปปรึ กษาใคร เลยตัดสิ นใจเดินทางเข้ามาในเมืองเพื่อเล่าความฝันดังกล่าวให้ท่านเจ้าคุณ
ฟัง ท่านเจ้าคุณได้ถามถึงลักษณะของที่ตรงนั้นเป็ นอย่างไร เขาจึงบอกถึงลักษณะตรงนั้นเป็ นกู่เก่า มร
ป่ าขนาดใหญ่ ต้นไม้ข้ ึนหนาทึบมีเสาหิ น และใบเสมาเป็ นจานวนมาก ท่านเจ้าคุณจึงได้แปลความหมาย
ว่า “ถ้าเป็ นมิ่งเป็ นขวัญของเมืองก็ตอ้ งเป็ นหลักเมือง” ประกอบกับว่าขณะนั้นขอนแก่นยังไม่มีหลักเมือง
ท่านเจ้าคุณจึงแจ้งให้ท่านผูว้ า่ ราชการจังหวัดขอนแก่นในเวลานั้นคือหลวงพินิจและได้มอบหมายให้ฝ่าย
พระมหาสุ คนธ์ พระอีกจานวนหนึ่ง พร้อมปลัดจังหวัดไปอัญเชิญหลักเมืองออกมาจากกู่ จานวน 4 หลัก
ตอนนั้นได้เกิดอาเพศมีฝนตกหนัก มีฟ้าผ่าลงมาโดนเสาหลักเมืององค์หนึ่ง (ปัจจุบนั เป็ นเสาหลักเมือง
ของอาเภอชุมแพ) รถที่ไปบรรทุกก็เกิดติดหล่ม ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะที่ไปจึงได้ครุ่ นคิด

- 21 รวมกันว่าพวกเราที่มาคงเป็ นผูน้ อ้ ยท่านจึงไม่ยอมไป ครานั้นจึงได้อญั เชิญหลักเมืองลงไว้ที่วดั พระนอน
ก่อน แล้วคณะได้กลับมาเล่าเหตุการณ์ให้ท่านเจ้าคุณฟัง ท่านเจ้าคุณจึงได้ไปอัญเชิ ญด้วยตนเอง พร้อม
นาคณะหมอลา ภาพยนตร์ มาฉลองสมโภชน์ที่วดั พระนอนหนึ่งคืน ก่อนอัญเชิญออกมาทั้ง 4 หลัก
หลักที่ 1 อยูท่ ี่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่น
หลักที่ 2 อยูท่ ี่ศาลหลักเมืองอาเภอชุมแพ
หลักที่ 3-4 อยูท่ ี่หน้าโบสถ์วดั ศรี นวล จังหวัดขอนแก่น
ลักษณะหลักเมืองเดิม เป็ นเสาหินทราย รู ปทรง 8 เหลี่ยม สู งประมาณ 3 เมตร มีลายสลัก
ตัวอักษรขอมโบราณพิธีต้ งั เสาหลักเมือง นิมนต์พระมาสวด ยกตั้งตามแบบวิธีพุทะ ณ ที่สนามศาลา
สุ ขใจ ท่านเจ้าคุณได้ต้งั ชื่อว่า “ศาลเทพารักษ์ หลักเมือง” มีนามย่อว่า “อินทร์ ตา” การก่อสร้างได้
ร่ วมกันสร้าง ทั้งคนไทย จีน ซึ่ งมีการเชิญอากง อาม่า (เปรี ยบเสมือนศาลปู่ -ย่า ของคนจีน)อยูร่ วมกัน
ในศาลหลักเมือง คนจีนเรี ยก ศาลหลักเมืองกง คนไทยเรี ยกว่า “ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง” คาบอกเล่านี้ได้
จากคุณพ่อจารย์นนท์ ขณะนั้นเป็ นมรรคนายก วัดศรี นวล หลังจากได้ก่อสร้างศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เสร็ จ
เรี ยบร้อย ท่านเจ้าคุณได้แต่งตั้งให้ คุณพ่อจารย์นนท์ เป็ นผูด้ ูแลรักษา ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สื บทอดมา
จนถึงลูกหลานในปัจจุบนั คือ นายสมพงษ์ พูลพุทธา
2.2 พิธีบูชา/บวงสรวง(สมโภชน์ )ศาลหลักเมืองขอนแก่ น
การไหว้ ทวั่ ไป ประกอบด้วยธูป 17 ดอกดังนี้
1.ไหว้เทวดาฟ้ าดิน 3 ดอก
2. ไหว้ศาลหลักเมืองและอาม่า อากง อย่างละ 3 ดอก เป็ น 9 ดอก
3. ไหว้ศาลพระพรหม 3 ดอก
4. ไหว้ประตูทางเข้า(ธรณี /ประตูมงั กร) ข้างละ 1 ดอก รวมสองข้าง เป็ น 2 ดอก
การบวงสรวง ประกอบด้วย ธูปคนละ 7 ดอก เทียนขาวคนละคู่เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2553

- 22 2.4 ผะหยาและคะลา
ผญา
คนอีสานมีคาคม สุ ภาษิตสาหรับสั่งสอนลูกหลานให้ประพฤติตนอยูใ่ นฮีตคอง ไม่ออกนอกลู่นอกทาง
คาคมเหล่านี้รู้จกั กันทัว่ ไป ในชื่อ "ผญา" หมาย ถึง ปัญญา ปรัชญา ความฉลาด ปัญญา ปรัชญา หรื อผญา
เป็ นกลุ่มภาษาเดียวกัน มีความหมายคล้ายคลึงกัน ใกล้ เคียงกันหรื อบางครั้งใช้แทนกันได้ ซึ่ งหมายถึง
ปัญญา ความรู้ ไหวพริ บ สติปัญญา ความเฉลียว ฉลาดปราชญ์เปรื่ อง หรื อบางท่านบอกว่า ผญา มาจาก
ปัญญา โดยเอา ป เป็ น ผ เหมือนกับ เปรต เป็ น เผด โปรด เป็ น โผด เป็ นต้น
ผญา เป็ นลักษณะแห่งความคิดที่แสดงออกมาทางคาพูด ซึ่ งอาจ จะมีสัมผัสหรื อไม่ก็ได้ผญา คือ
คาคม สุ ภาษิต หรื อคาพูดที่เป็ นปริ ศนา คือฟังแล้วต้องนามาคิด มาวิเคราะห์เพื่อค้นหาคาตอบที่เป็ นจริ ง
และชัดเจนว่าหมายถึงอะไรผญา เป็ นคาพูดที่คล้องจองกัน ซึ่ งไม่จาเป็ นจะต้องมีสัมผัสเสมอไป แต่เวลา
พูดจะ ไพเราะสละสลวย และในการพูดนั้นจะขึ้นอยูก่ บั จังหวะหนักเบาด้วย
ผญา เป็ นการพูดที่ตอ้ งใช้ไหวพริ บ สติปัญญา มีเชาวน์ มีอารมณ์คมคาย พูดสั้นแต่กินใจความ
มากการพูดผญาเป็ นการพูดที่กินใจ การพูดคุยด้วยคารมคมคาย ซึ่ งเรี ยกว่า ผญา นั้น ทาให้ผฟู ้ ังได้ท้ งั
ความรู้และความคิดสติปัญญา ความสนุกเพลิดเพลิน ยิง่ ไปกว่านั้น ยังทาให้เกิด ความรักด้วย จึงทาให้
หนุ่มสาวสมัยก่อน นิยมพูดผญากันมาก และการโต้ตอบเชิ งปั ญญาที่ทา ให้แต่ละฝ่ ายเฟ้ นหาคาตอบ เพื่อ
เอาชนะกันนั้นจึงก่อให้เกิดความซาบซึ้ ง ล้ าลึกสามารถผูกมัด จิตใจของหนุ่มสาวไม่นอ้ ย ดังนั้น ผญา จึง
เป็ นเมืองมนต์ขลังที่ตรึ งจิตใจหนุ่มสาวให้แนบแน่นลึกซึ้ งลงไป
ภาษิต โบราณอีสานแต่ละภาษิตมีความหมายลึกบ้าง ตื้นบ้าง หยาบก็มี ละเอียด ก็มี ถ้าท่านได้พบ
ภาษิตที่หยาบ ๆ โปรดได้เข้าใจว่า คนโบราณชอบสอนแบบตาเห็น ภาษิตประจา ชาติใด ก็เป็ นคาไพเราะ
เหมาะสมแก่คนชาติน้ นั คนในชาติน้ นั นิยมชมชอบว่าเป็ นของดี ส่ วนคน ในชาติอื่น อาจเห็นว่าเป็ นคา
ไม่ไพเราะเหมาะสมก็ได้ ความจริ ง "ภาษิต"คือรู ปภาพของวัฒนธรรมแห่งชาตินนั่ เองการจ่ายผญาหรื อ
การแก้ผญา
การ จ่ายผญา แก้ผญา เว้าผญา หรื อพูดผญา คือการตอบคาถาม ซึ่ งมีผถู ้ ามมาแล้ว ก็ตอบไป เป็ น
การพูดธรรมดา ไม่มีการเอื้อนเสี ยง ไม่มีทานอง แต่เป็ นจังหวะ มีวรรคตอนเท่านั้น ผูถ้ ามส่ วนใหญ่จะ
เป็ นหมอลาฝ่ ายชาย คือลาเป็ นคาถาม ฝ่ ายหญิงจะเป็ นฝ่ ายตอบ หรื อจ่ายผญา ด้วยเหตุน้ ี จึงมักจะเรี ยกว่า
ลาผญา หรื อลาผญาญ่อย เช่น
(ชาย) ..... อ้ายนี้ อยากถามข่าวน้ า ถามข่าวถึงปลา อยากถามข่าวนา ถามข่าวถึงเข้า (ข้าว) อ้ายอยากถาม
ข่าวน้อง ว่ามีผวั แล้วหรื อบ่ หรื อว่ามีแต่ชู้ ผัวสิ ซอ้ นหากบ่มี
(หญิง) ..... น้อง นี้ปอดอ้อยซ้อยเสมอดังตองตัด พัดแต่เป็ นหญิงมา บ่มีชายสิ มาเกี้ยว พัดแต่สอนลอนขึ้น
บ่มีเครื อสิ เกี้ยวพุม่ พัดแต่เป็ นพุม่ ไม้เครื อสิ เกี้ยวกะบ่มี

- 23 การลาและจ่ายผญา ในสมัยโบราณนั้นจะนัง่ กับพื้น คือ หมอลา หมอผญาและหมอแคน จะนัง่
เป็ นวง ส่ วนผูฟ้ ังอื่น ๆ ก็นงั่ เป็ นวงล้อมรอบ หมอลาบางครั้งจะมีการฟ้ อนด้วย ส่ วนผูจ้ ่ายผญา จะไม่มี
การฟ้ อน ในบางครั้งจะทางานไปด้วยแก้ผญาไปด้วย เช่น เวลาลงข่วง หมอลาชายจะลา เกี้ยว ฝ่ ายหญิง
จะเข็นฝ้ ายไปแก้ผญาไป นอกจากหมอลา หมอแคนแล้ว บางครั้งจะมีหมอสอยทา การสอยสอดแทรก
เป็ นจังหวะไป ทาให้ผฟู ้ ังได้รับความสนุกสนาน การจ่ายผญาในครั้งแรก ๆ นั้น เป็ นการพูดธรรมดา ไม่
มีการเอื้อนเสี ยงยาว และนัง่ พูดจ่ายตามธรรมดา ต่อมาได้มีการดัดแปลง ให้มีการเอื้อนเสี ยงยาว มีจงั หวะ
และสัมผัสนอกสัมผัสในด้วย ทาให้เกิดความไพเราะ และมีการเป่ า แคนประกอบจนกลายมาเป็ น "หมอ
ลาผญา" ซึ่ งพึ่งมีข้ ึนประมาณ 30-40 ปี มานี้
เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไปการพัฒนาของการจ่ายผญาจึงมีมากขึ้น จากการนัง่ จ่ายผญา ซึ่ งมองกันว่า
ไม่ค่อยถนัดและไม่ถึงอกถึงใจผูฟ้ ัง (ด้วยขาดการแสดงออกด้านท่าทางประกอบ) จึง มีการเปลี่ยนมาเป็ น
ยืนลา ทาให้มีการฟ้ อนประกอบไปด้วย จากดนตรี ประกอบที่มีเพียง แคน ก็ได้นาเอากลอง ฉิ่ ง ฉาบ และ
ดนตรี อื่น ๆ เข้ามาประกอบ จากผูแ้ สดงเพียง 2 คนก็ค่อย ๆ เพิ่มเป็ น 3, 4 และ 5 คน จนมารวมกันเป็ น
คณะ เรี ยกว่า คณะหมอลาผญา บางคณะได้มีหางเครื่ องเข้ามา ประกอบด้วย
ผญา คือ อะไร
ผะหยา๑ (น.) ปัญญา, ความรู้, ความฉลาด ดัง่ ว่า “ยามหลานเข้ามาเถิงถามข่าววันนั้น ลอนบ่อมีผู ้
ฮู้ ผะหยาแจ้งไต่ตองนั้นลือ” (สิ น.)
ผญา๒ (น.) ปั ญญา, ความรู้, ความฉลาด, คาภาษิตที่มีความหมายลึกซึ้ ง เรี ยก ผญา อย่างว่า “เงิน
เติมพา บ่ท่อผญาเต็มปูน (ภาษิต.) ยามหลานเข้ามาเถิงถามข่ายวันนั้นลอนบ่มีผเู ้ พี้ยงผญา แจ้งไตร่ ตรอง
เป็ นรื อ” (สังข์.) แต่น้ นั ศรี เฉลียวเนื้อหอหงษ์ตา้ นตอบ บ่กว่าผูผ้ ญาเล้มช่างตรอง (ฮุ่ง)
ผญา๓ (น.) ภาษิตคาคมอีสาน
ผญา๔ (น.) เป็ นคาพูดของนักปราชญ์ถิ่นอีสานโบราณและเป็ นภาษาที่มีอายุมากพอสมควรแล้ว
ผญาเป็ นคาถ่ายทอดมาจากคาว่า “ปัญญา” และ “ปรัชญา” ซึ่ง อพยพมาตามหลักธรรมคาสั่งสอนของ
พระพุทธศาสนา นักปราชญ์โบราณอีสานท่านเปลี่ยนจากคาเดิมคือ ปัญญามาเป็ นผญาเพื่อความสะดวก
หรื อเพื่อความเหมาะสมกับภาษาถิ่น ก็อาจเป็ นได้ ปั ญญา แปลว่า ความรอบรู ้ ดังนั้นคาว่า ผญา ก็คงมี
ความหมายเช่นเดียวกันหรื อใกล้เคียง
คน มีผญาดีเขาก็ชมว่าเป็ นคนมีปัญญาดีบา้ งคนประเภทนี้ประชาชนเขาให้ความเคารพ นับถือ
มากและเขาก็ยกให้เป็ นบัณฑิตนักปราชญ์ ด้วย ภาษาผญานี้นกั ปราชญ์เก่าก่อน ท่านไม่ค่อยบันทึกไว้ ถึง
จะมีบา้ งก็เห็นมีปะปนกับลาหนังสื อนิทานซึ่ งถิ่นนั้นนิยมเรี ยกกันว่า หนังสื อผูก เช่น โสวัด กาดา จาปา
สี่ ตน้ ฯลฯ เป็ นต้น นอกนั้นคาผญาก็เห็นมีปะปนอยูก่ บั หนังสื อก้อมชนิดต่างๆ ซึ่ งเป็ นผญาคาสอน
ตาราผญาจริ งๆ ไม่เห็นมีจึงเป็ นเหตุให้ผอู ้ ยากรู ้คน้ หาตาราไม่ได้ เพราะไม่มีที่ จะค้น ผมผูเ้ ขียน (หมายถึง
พ่อพิมพ์ รัตนคุณสาส์น) ลักษณะ คาผญาเองก็ไม่รู้จกั ค้น แต่ก็พอรู ้เรื่ องผญาได้รู้ได้โดยจากการฟังคน

- 24 เฒ่าคนแก่ที่เกิดก่อนพูดจากัน บ้าง และอ่านเห็นคา ผญาปะปนอยูก่ บั หนังสื อใบลานเก่าบ้าง เห็นผญา
ปะปนอยูก่ บั หนังสื อสาส์นต่างๆ บ้าง
ผญา๕ (อ่านว่า ผะหยา) น. ปั ญญา, ความรู้, ความฉลาด (บาลี : ปัญญา, สันสกฤต : ปรัชญา)
ผญา๖ เป็ นคาประพันธ์ชนิดหนึ่งของชาวอีสาน ผูเ้ ขียน (หมายถึง อาจารย์ประมวล พิมพ์เสน)
เห็น ว่าเป็ นจุดเริ่ มต้นที่สาคัญที่สุดที่จะเกิดวรรณกรรมอีสานประเภทที่เป็ นบท กลอนเมื่อก่อนผูเ้ ขียนได้
มีโอกาสสอบถามท่านผูร้ ู ้ ูู ู้หลายท่าน เช่น อาจารย์เจริ ญชัย ชนไพโรจน์ อาจารย์พรชัย ศรี สารคาม
(ทั้ง ๒ ท่านนี้เป็ นอาจารย์ของผูเ้ ขียนเอง) อาจารย์อุดม บัวศรี , อาจารย์จารุ บุตร เรื องสุ วรรณ และอีก
หลายท่านที่มาร่ วมสัมมนาเพลงพื้นบ้านที่ มศว. มหาสารคาม จัดขึ้นเมื่อปี ๒๕๒๔ ทุกคนมีความเห็น
สรุ ปได้วา่ ผญามาจากคาว่าปั ญญา หรื อปรัชญา คุณสมปอง จันทคง ได้รวบรวมไว้ในวิทยานิพนธ์ ก็
มากมายหลายท่านสรุ ปออกมาก็เช่นเดียวกัน
ผญา๗ คืออะไร คา ผะหยา เป็ นภาษาลาวที่คนในภาคอีสานซึ่ งสื บเชื้อสายมาจาก ลาว อาณาจักร
ล้านช้าง ใช้พดู จากัน เพื่อแสดงถึงภูมิปัญญาของผูถ้ า้ จะพิจารณาถึงรากศัพท์ของคา ผะหยา แล้ว น่าจะมา
จากคาปั ญญา ในภาษาบาลี หรื อ ปรัชญา ในภาษาสันสกฤต แต่เมื่อคนเชื้อชาติลาว นาเอาคาปรัชญา มา
ใช้พดู ใน ภาษาของตน จึงเปลี่ยนคาควบกล้ า คือ ปร เป็ นเสี ยง ผ ซึ่งมีหลายคาเช่น เปรต คนอีสานใช้ เผด
โปรด ก็ใช้ โผด ฯลฯ คา ปรัชญา จึงน่าจะเป็ น ผญา แล้วออกเสี ยงเป็ น ผะ-หยา ตามหลักการออกเสี ยง
อักษรนา ถ้านาเอาที่มาของคา ผะหยา ซึ่ งน่าจะมาจากคา ปั ญญา ในภาษาบาลี หรื อ ปรัชญา ในภาษา
สันสกฤตมาพิจารณาถึงความหมายของคาทั้งสองจะได้ ดังนี้
คา ปัญญา ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ให้คาแปลไว้วา่ น. ความรู้,
ความรู้ทวี, ความฉลาด เกิดแก่การเรี ยนและความคิด ส่ วนคา ปรัชญา ตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ ก็ได้ให้คาแปลไว้วา่ น. วิชา ที่วา่ ด้วยหลักแห่งความรู ้และความเจริ ญ
จากความหมายของคา ปั ญญา และคา ปรัชญา ที่ได้มาจากพจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถานที่ยกมา
กล่าวข้างต้นนี้ จะเห็นได้วา่ มีความหมายเช่นเดียวกับความหมายของคา ผะหยา ที่ชาวบ้านทัว่ ไปของชาว
อีสานในสมัยโบราณใช้ติดต่อสื่ อสารซึ่ งกันและกัน เพื่อจะแสดงถึงภูมิปัญญา ความรู้ ความฉลาดของผู้
พูด
คา ผญา หรื อ ผะหยา๘ เป็ นกาพย์กลอนพื้นเมืองอย่างหนึ่ง ที่แสดงความคิด ปั ญญา ความฉลาด
หลักแหลมของชาวบ้าน พร้อมกันนั้นก็เป็ นคาพูดที่แสดงถึงความมีไหวพริ บปฏิภาณอันหนักแน่น
ระหว่างหนุ่มสาย-หญิงชายที่ยกขึ้นมาเพื่อถามไถ่ เกี่ยวกับความรู ้รอบตัวทัศนคติ คุณสมบัติที่มีความรัก
ต่อกัน ในเอกสารวรรณคดีลาว และ “คากลอนพื้นเมืองลาว” พิมพ์โดย สะถาบันค้นคว้าวิทยาสาดสังคม
ของกะซวงสึ กสา ของ สปป.ลาว เขียนเป็ น “ผะหยา” (คาว่า “ผญา”น่าจะอิงใส่ คาบาลี ส่ วน “ผะหยา” อิง
ใส่ ภาษาพูด)
ผญา เป็ นคาภาษาไทยถิ่นอีสาน ตรงกับคาภาษาไทยกลางว่า ปั ญญา หรื อ ปรัชญา เพราะในภาษา

- 25 ถิ่นอีสาน จะใช้ เสี ยง ผ แทนเสี ยง ป หรื อ ปร ในภาษาไทยกลางเป็ นบางคา เช่น
เผด ภาษาไทยกลางจะใช้คาว่า เปรต
โผด ภาษาไทยกลางจะใช้คาว่า โปรด
ผาบ ภาษาไทยกลางจะใช้คาว่า ปราบ
ผาสาด ภาษาไทยกลางจะใช้คาว่า ปราสาท
ดัง นั้น คาว่า ผญา ในภาษาอีสานจึงตรงกับคาว่า ปั ญญา หรื อ ปรัชญา ในภาษาไทยกลาง ผญา
เป็ นคานาม แปลว่า ปั ญญา ความฉลาด คาพูดที่เป็ นภาษิต หรื อถ้อยคาที่มีความหมายในเชิงเปรี ยบเทียบ
เป็ นสานวนที่หลักแหลมลึกซึ้ง (วาสนา เกตุภาค ๒๕๒๑ : ๑๙ ) ดัง นั้น ผญาจึงเป็ นคาพูดที่ประกอบด้วย
องค์คุณห้าประการ คือ คาพูดที่มีประโยชน์คาพูดที่เหมาะแก่การ คาพูดสัตย์ คาพูดอ่อนหวานและคาพูที่
มีเมตตาจิต (จารุ วรรณ ธรรมวัตร ๒๕๒๖ : 26) ตามที่ได้นาคาอรรถาธิ บายของผูท้ รงคุณวุฒิที่ให้คาจากัด
ความ คาว่า “ผะหยา” “ผญา” “ผยา” ข้างบน จึงพอเข้าใจได้วา่
ผะ หยา นั้นหมายถึง ปั ญญา หรื อ ปรัชญา ความฉลาดเฉลียวของคนที่พดู ผะหยาออกมา คาพูด
นั้นเป็ นภาษิตคาคม เป็ นถ้อยคาที่มีความหมายในเชิงเปรี ยบเทียบที่หลักแหลมลึกซึ้ ง ผะหยาเป็ นคา
ประพันธ์ชนิดหนึ่ง เป็ นกาพย์กลอนพื้นเมืองอย่างหนึ่ง
สมัยโบราณ ไม่มีโรงเรี ยน วิทยาลัย หรื อมหาวิทยาลัย คนสมัยก่อนอยูร่ ่ วมกันเป็ นสังคมอย่าง
สันติสุข เพราะเชื่อฟัง เคารพซึ่ งกันและกัน
จึง ขอกล่าวถึงคนสมัยโบราณ มีอะไรหลายอย่างที่คนรุ่ นใหม่ควรรู ้จกั เอาไว้ เพราะคนโบราณ
ส่ วนมากเขาจะเอาธรรมชาติมาสอนกัน อาจจะเป็ นเพราะสมัยนั้นความเจริ ญทางวัตถุหรื อปั ญญายังอ่อน
ก็ไม่รู้จึงอาศัย ธรรมชาติ ก่อนอื่นจะพูดถึงเรื่ องการทาบุญอ้ายเดือนยี่ ภิกษุเข้ากรรม เดือนสาม บุญปั้ น
ข้าวจี่ เดือนสี่ บุญพระเวสสันดร เดือนห้า ตรุ ษสงกรานต์ เดือนหก บุญบั้งไฟ เดือนเจ็ด บุญซาฮะ เดือน
แปด บุญเข้าพรรษา เดือนเก้า บุญข้าว ประดับดิน เดือนสิ บ บุญข้าวสารท เดือนสิ บเอ็ด บุญออกพรรษา
เดือนสิ บสอง กองมหากฐิน เราจะสังเกตว่าคนสมัยโบราณเขาจะทาบุญกันทุกเดือน และก็เวลามีบุญ
ต่างๆ ก็จะมีหนุ่มสาวมาในงานเยอะแยะ โดยเฉพาะบุญเดือนสี่ หรื อที่เราเรี ยกว่า บุญมหาชาติหรื อบุญ
พระเวสสันดร เวลาจะมีบุญพระเวสสันดร ผูใ้ หญ่บา้ นก็จะตีขอลอ (เกราะ) ประชุม กันที่วดั โดยมีเจ้า
อาวาสวัดเป็ นประธาน แจ้งให้ทราบในการทาบุญปี ที่ผา่ นมาถึงข้อดีขอ้ เสี ยต่างๆ และจะพูดถึงการทาบุญ
พระเวสสันดรปี นี้วา่ จะใส่ กี่บา้ น (ทาหนังสื อนิมนต์พระมาเทศก์มหาชาติที่บา้ น) และก็จะแบ่งกลุ่ม
ชาวบ้านต้อนรับแขกและพระที่มางาน ชาวบ้านที่ได้รับมอบหมายก็จะทาตูบ (ปะรา หรื อ เพิงหมา
แหงน) ต้อน รับชาวบ้านอื่นตามที่จบั สลากได้ โดยจะทารอบๆรั้ววัดพอถึงวันงาน พระสงฆ์ อุบาสก
อุบาสิ กา ก็จะมาพักตามปะราที่ชาวบ้านจัดให้ และเลี้ยงดูกนั เต็มที่ ถึงเวลาเย็นก็จะพากันไปอาบน้ าตาม
ห้วย หนอง ใกล้บา้ น โดยผูช้ ายจะนุ่งผ้าขาวม้า ผูห้ ญิงจะนุ่งกระโจมอกลงอาบเลย ถึงเวลาเย็นจะนา
อาหารเลี้ยงกัน อาหารคาวหวานที่ขาดไม่ได้คือ ขนมจีนน้ ายาสาโท สมัยนั้นถ้าจะมีงานก็จะขออนุ ญาต

- 26 นายอาเภอ หรื อปลัดอาเภอ ทาสาโทได้ หลังจากทานอาหารกันเรี ยบร้อย ก็จะพากันไปฟังหมอลา
สมัยก่อนส่ วนมากจะมีลาพื้นหรื อลากลอน ลาพื้นจะลาคนเดียว จะเป็ นชายหรื อหญิงก็ได้จะลาตาม
นิทานต่างๆ เช่น นางคากอง ท้าวสังข์ศิลป์ ชัย กาพร้าผีนอ้ ย โดยอาศัยผ้าขาวม้าเป็ นสื่ อแสดงเป็ นชายแก่
จะผ้าขาวม้าพาดบ่า เป็ นชายหนุ่มจะผูกเอว เป็ นหญิงจะทาสไบเฉี ยง ถ้าเป็ นตัวโกงจะเอาผ้าขาวม้าคาด
หัว ส่ วนหมอลากลอนจะลา ๒ คน เรี ยกว่า หมอลาประชัน คือ ลาแบบอวดความรู ้กนั ลาแบบถามกัน ถ้า
ใครแก้ไม่ได้จะแพ้ ส่ วนมากจะลาเกี่ยวกับงานนั้นๆ ฝ่ ายหนึ่งถามฝ่ ายหนึ่งตอบถ้าใครแพ้ทางเจ้าภาพคน
ฟังก็จะนาบ่วงมาทาท่าคล้องคอ ฝ่ ายที่ชนะก็จะได้รับช่อดอกไม้ (ทาจากดอกฝ้ ายหรื อหาดอกไม้ตาม
ธรรมชาติ) ส่ วน ตามตูบหรื อปะราต่างๆ ก็จะมีหนุ่มสาวมีแสงกระบอง หนุ่มสมัยก่อนจะนุ่งผ้าโสร่ ง
หญิงสาวจะนุ่งผ้าซิ่ นไหมข้างบนตรงเอวจะต่อหัว ข้างล่างจะต่อ[:->จกที่มีลวดลายต่างๆ หญิงสาวจะกิน
หมากเวลาดูคุณสมบัติหญิงสาว ให้ดูผา้ ถุงสี ขาวที่สาวใส่ ซอ้ นข้างในว่าสะอาดหรื อสกปรก ดูคุณสมบัติ
ชายให้ดูมือว่าหยาบกร้านไหม ถ้าหยาบกร้านก็จะเป็ นคนขยันทามาหากิน ฝ่ ายเจ้าหนุ่มก็จะมี ๒ ประเภท
คือ บ่าวแท้และบ่าวเทียม บ่าวแท้คือ ชายหนุ่มที่ยงั ไม่แต่งงาน บ่าวเทียมคือหนุ่มที่แต่งงานแล้ว พวก
หนุ่มๆ ก็จะเดินดูตามตูบต่างๆ ว่าสาวตูบไหนสวยกว่ากัน อย่างน้อยหนุ่มๆ ก็จะเดินคนละ ๒-๓ รอบ ถ้า
ตูบใดสาวสวยกว่าพวกหนุ่มๆ ก็จะพากันไปคุยสาวที่นนั่ แล้วจะคุยกันเป็ ยผญา คาแรกมักจะถามขึ้นว่า
ช. อยูบ่ า้ นได๋ นอ้ งหล่า คนสวยบอกอ้ายแน่ ไกลและใกล้ประมาณได้กี่วา
ญ. ไกลบ่ใกล้พอไก่บินตก นกบินข้ามงัวความขีนข่วย (คน สมัยก่อนไม่มีกิโลเมตร จึงใช้คาว่า
วาไก่บินตก คือ ไก่บินไม่ถึง นกต้องบินผ่านเลย งัวความขีนข่วยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายร่ วมกันแสดงว่าไม่
ไกลเท่าไหร่ )
ช. โอน้อน้องเอ๋ ย พี่ขอถามข่าวข้าวนาหนองน้องเบิ่งแน่ปีกลายได้สี่ร้อยห้าร้อยปี นี้ได้ถ่อได๋
๑๐ สังคม คนโบราณ อาศัยคาสอนของพุทธศาสนาเป็ นที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจ เป็ นข้อวัตรปฏิบตั ิของ
พุทธศาสนิกชนให้อยูใ่ นศีลกินในธรรม คนที่เรี ยนหรื อเข้าใจหลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนาและมี
ความสามารถในการถ่ายทอด เป็ นคาผญาได้ ก็นาคาสั่งสอนนั้นมาผูกเป็ นผญา ใช้อบรมสั่งสอนญาติ
โยมกุลบุตรกุลธิ ดาลูกในบ้านหว่านในสวน เป็ นการถ่ายทอดด้วยคาพูด จากปากต่อปาก จดจาเล่าขาน
กันมา หรื อมีผนู ้ ิยมเรี ยกกันในเวลาต่อมาว่า เป็ น “มุขปาฐา”
คน สมัยก่อนจึงเป็ นอัจฉริ ยะชนทางด้านวรรณกรรม ยากที่จะหาบุคคลรุ่ นหลังขึ้นเปรี ยบเทียบใน
ความสามารถในการแต่งผญาเป็ นคาสอน เช่นคนรุ่ นก่อนได้
รู ปแบบของคาผญา
ผญา เป็ นบทร้อยกรองสั้น ๆ ของอีสาน เมื่อพิจารณาถึง รู ปแบบแล้วจะเห็นว่ามี 3 ประเภทคือ
1. ประเภทที่มีสัมผัส หรื อใช้คาคล้องจองกัน

- 27 2. ประเภทที่อาศัยเสี ยงสู งต่า และจังหวะในการออกเสี ยง
3. ประเภทที่มีสัมผัส เสี ยงสู งต่าและจังหวะในการออกเสี ยง ประสมกัน
เนือ้ หาของคาผญา
เมื่อพิจารณาถึงด้านเนื้ อหาของผญา สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ลักษณะคือ
1. ผญาภาษิต ได้แก่ คติสอนใจ ปริ ศนา เช่น "ครันเจ้าได้ชี่ชา้ งกั้งฮ่มเป็ นพญา อย่าสิ ลืมชาวนาผูข้ ี่
ควายคอนกล้า"
2. ผญาอวยพร เช่น
"นอนหลับให้เจ้าได้เงินหมื่น นอนตื่นให้เจ้าได้เงินแสน แบนมือไปให้ได้แก้วมณี โชติ โทษฮ้ายอย่ามา
พาล มารฮ้าย อย่ามาเบียด"
3. ผะหยกเกี้ยว (หญาย่อย ผญาเคือ) เช่น
"ครันอ้ายคึดฮอดน้องให้เหลียวเบิ่งเดือนดาวสายตา เฮาสิ ก่า กันอยูเ่ ทิงฟ้ า"
ไกลกะขอให้ไกล
แต่หน้า ฮัว่ ไฮ่นาสวน
ไกล กะ ขอไห่ไกล
แต่มวล หมู่เฮื้อนกับเล้า
ส่ วนวาจาเว้า สองเฮา อย่าได้ห่าง
ต่างคนแม่นสิ อยุต่ ่างบ้าน
ความเว้าอย่าห่างกัน....นางเอ้ย
....โอ้นอ้ ....บ่าวพี่ชายเอ้ย...
อ่านคาผญาอ้ายหวามหัวใจหลุดหล่อน
ซ่างมาจากปากอ้อนออนซอนเว้าม่วนหู แท้นอ้
พอได้ยลคาเว้าชายกล่าวต้านหวานหวัน่
น้องนี้มีใจมัน่ วารวันบ่เปลี่ยนไป๋
.....อ้ายเอ้ย บ่ทนั ถามข่าวอ้ายบ่าวพี่ชายเป็ นได๋ แน
ฝากความฮอดอีแม่พ่อเจ้าขอให้เลาสุ ขซาบาย
ถามข่าวนาข่าวข้าว..เจ้ามีเมียแล้ว หรื อบ่
หรื อว่ามีแต่ชูเ้ มียสิ ซอ้ น บ่มีซนั่ บ้อ

- 28 ....อ้ายเอ้ย...เถิงว่าทางสิ ไกลน้อง
สิ คอยคองทุกบาดหย่าง
เถิงสิ เป็ นชูต้ ่างบ้าน
สิ มายม้าง บ่ มีดอกพี่เอ้ย.....
.....โอน้อ...พอได่ยนิ คาเว้า เพิ่นโสผญาสามาม่วน
เห็นแล้วด่วนมาเว้า แม่นกล่าวต้าน บ่หวานหู
น้องนี้ เป็ นผูน้ อ้ ย ต่อยต่าในคาจา
อย่าถือซาลูกหลานผูเ้ ป็ นจารย์เก่งกล้า
....พอเห็น ผญาอ้าย หัวใจนางเป็ นอูว้ ู่
อด บ่ รน ทน บ่ ได้ สิ ตา้ น ตอบผญา ก่อน แหล่ว
..เจ้าผูม้ รดกแก้วดวงใสแสนค่า
น้องขอถามข่าวอ้าย พี่ชายแมนผูใ้ ด
ใจประสงค์ หยังน้อ ลงผญาเว้าอ่อย
นางอยากฮู้ แท้ๆ โปรดจงขานแน ถ่อน อ้ายเอ้ย
.....น้องนี่ เวียนมาพ้อ วนมาเทียวอ่าน
หากว่ามา สุ ม้ือ มาเทียว เฝ้ าอ่านผญาเจ้า แหล่ว
หรื อ ว่าติดใจอ้าย ติดผญา กะหากแมน
น้องนั้น มานัง่ เฝ้ า มาคอย เจ้า จ่ายผญา
เอ...นี่ แมนไผ แท้ เขียนผญา มา คือ ม่วน แท้ น้อ
คือสิ หล่อ กะด้อ ผญาเจ้า แห่ ง ม่วนหลาย
เจ้าจงโปรดจาต้าน วานบอก แน่เด้ออ้าย
ว่าชายมาแต่ทางใด บอกนาง แน่ เด
เฮือนหอห้อง ทาง ใด บอก แน่
หาก ผ่านไป สิ แวะเยีย่ ม ตางลึ่งแก่นกัน
เสี่ ยวเอ้ยเสี่ ยว.... เห็นผญาบ่ได้โลดแวใส่ เลยน้อ
ปานคันไถเห็นตอ แวใส่ จนเพฮ้าง
เห็นผูบ้ ่าวไขอ้างคาผญาเพิ่นว่าม่วน

- 29 ใจผะอวนดอกซ้อน สิ แดดิ้นรึ จงั่ ได๋
โอ้นอ้ "น้องดอกซ้อน" ซอนดอกสะเลเต
กกบ่เซปลายบ่เนิง
สะมาให่อา้ ยคึดนาแท้นอ้
อ้ายนี่บา้ นอยูก่ ้ า มีนบุรี ดินดา น้ าซุ่ม
เฮือนอ้ายนี่ อยูล่ ุ่ม ฝนตกมา
ปลาขึ้นเล้า มาอุกอังเอ้า อยูผ่ เู่ ดียว
คั้นนาง อยากมา หาบ่อนเลี้ยว
เทียวทางตาง มาแว่
สิ เห็นพ่อใหญ่แก่ แก่
นัง่ อยูข่ า้ งเล้า ให้นางเว้าจาขาน
"น้องดอกซ้อน"เอ้ย
ไห่นางถามหาอ้ายผูพ่ ี่ชายเผิน่ อาภัพ
สิ สะดับเรื่ องเว้าประวัติอา้ ยไห่เผิน่ ฟัง
อัน่ ว่าบริ ษทั ต่างประเทศนัน่
ที่อา้ ยเฮ็ดงาน
..โอ่น่อ น้องเอ่ย
อ้ายนี่บ๋ ดู น้ ดัน่ ข่วมท่งอีสาน
เทียวมาหางานทาอยูเ่ มืองหลวงกว้ง
มาได้หลายขวบมื้อ
ตนโตบ่มีคู่ บ่มีผอู่ ยูซ่ อ้ น
นอนร่ วมฮ่วมเคียง
เปรี ยบจัง่ ตาลปลายด้วน
งอยโพน อยูก่ ลางโท่ง
ว่ากะบ่เหลือ เครื อกะบ่เกี้ยว
โทน โท่ อยูแ่ ต่ลา
..ว่าสิ ถามข่าวอ้อย
ปล้องถี่ลางาม

- 30 มีเครื อหงามเกี่ยวพัน
หรื อยังน้อง
..ตนว่าโตของอ้าย
มีนามว่า "บักหาน้อย"
พ่อแม่เพิ่นพาเอิ้นโตเจ้าไห่ จื่อเอา
..อันว่าควมผญาขอย
คือบักหอยนาตาคราด
มันบ่สมสาเจ้า
ผูร่ วยล่าคาผญา
อ้ายนี่เปรี ยบดัง่ ไก่ผนู่ อ้ ย
พอตะแก่เฮียนขัน
ตบปี กขึ้นตนโต
กะยังอ่อน ปากบ่ทนั
แก่กล้าจาเว้าบ่ค่อยเป็ น...ดอกซ้อนเอ้ย
เชื้อซาดแฮง อย่าเห็นสาปกุยกัย
เกิดเป็ นคนอีสาน ให้ฮกั แพงกันไว่
สามัคคีกนั ไว่ คือเข่าเหนียวนึ่ งใหม่
อย่าสิ ให้เพแตกม้าง คือน้ าถืกเข่าเหนียว
สุ ดสะแนนเสี ยงแคนห่าวเสี ยงยาวๆจ้าวลงท่ง....
งัวขึ้นภูลดั โค้งลงลายน้อยอ่อยนาง...
ทางแม่ฮา้ งเลี้ยงลูกน้อยผูกอู่อยูเ่ ทิงเถียง
พ่อมันหนีไปเวียงเลี้ยงบักหาซามลาวโค้ง...
ยามลงนามาเถิงแล้วบ่อเห็นแล้วพ่อบักห่า...
มีควายตูข้ ้ ีตาเอามาไถวานเข้าบาดได๋ เจ้าสิ ต่าวคืน..
๑.มองเห็นผักอีตู่ (แมงรัก) ก็วา่ "เจ้าผูผ้ กั อีตู่เตี้ยต้นต่าใบดก กกบ่ทนั ฝังแน่นสังมาจีจูมดอก ฮาก
บ่ทนั หยัง่ พื้น สัง่ มาปี้ นป่ งใบ"
๒. มองเห็นช้างก็วา่ เจ้าผูแ้ นวนามช้างสัตว์สูงบ่ห่อนต่า บ่คือเชื้ อไก่กมุ้ หางสั้นบ่ห่อนยาว

- 31 ๓.มองเห็นฝูงหงส์ก็วา่ เจ้าผูห้ งส์คาผ่ายเวหาเหิ นเฆม กาดาขเหนียวน้อมนากัน ว่าจัง่ ได๋
๔.มองขึ้นฟ้ าก็วา่ คันเจ้าคึดฮอดข่อยให้เหลียวเบิ่งเดือนดาว ขอให้สายตาเฮากล่อมกันอยูเ่ ทิงฟ้ า
๕.มองเห็นควายก็วา่ อย่าสิ ติ๋วา่ ควายนักเลฮ้ายปั กตูสวนบ่ออัดฮี่หลายเด๋ อ ให้เจ้าตีแมงหมี่ฮา้ ยตีน
สิ่ นเจ้าบ่เหลียว นัน่ ถ่อน
๖. มองเห็นงูก็วา่ เจ้าผูง้ ูสิงเสื่ อนอนเฟื อยในซุ่ง คันแม่นเข้าซุ่งแล้านอนนิ่งอยูบ่ ่ติง แท้น่อ ฯลฯ
ตั้งแต่น้ นั มา เมื่อท้าวปางคาปราชญ์ใหญ่แต่งคากลอนในเนื้ อหานิทาน พอไปถึงตอนพ่อสอนลูกเป็ นต้น
ก็ให้เชียงน้อยแต่ง พอไปถึงบ่าวสาวในนิทานเกี้ยวกัน ก็ให้เชียงน้อยแต่ง ดังนั้น เชียงน้อยท่านนี้ จึงได้
เป็ นนักปราชญ์ร่วมสมัยกับท้างปางคา ความเป็ นมาของผญา ก็มีมาด้วยประการฉะนี้
๑. เกลี้ยงแต่นอก ทางในเป็ นหมากเดื่อ หวานแต่ทางนอกเนื้อในส้มดังหมากนาว แท้นอ
๒. เกลี้ยงแต่นอก ทางในยังดามืด นี่ละนอเผิ่นว่าเกลี้ยงปากบั้ง ขังข้อปากกระทอ ๒
๓. เกลี้ยงแต่ปากเจ้าเว้า ใจเจ้าเล่าโงคด ใจขดไปโงมา เปรี ยบดังงูลอยน้ า
๔. เกลี้ยงแต่ยามอยากได้ ความใด๋ ดีเอามาว่า บาดห่าได้ข่อยแล้ว มีมา้ ย่านขี่หนี โลดเด่
๕. เกลี้ยงแต่ปากความตัว๋ แต็มกระต่า บาดห่าจับได้แล้ว สิ ขายหน้าท่อกระเฌอ นี่เด
๖. เกลี้ยงแต่ความปากเว้าว่า หัวใจกะแปนเปล่า บาดห่าเปิ ดเบิ่งแล้ว ดงช้างกะบ่ปาน
๑. ไกลขอให้ไกลแต่บา้ นฮั้วไฮ่นาสวน ไกลขอให้ไกลแต่มลหมู่เฮือนกับเล้า ส่ วนว่าวาจาเว้าสอง
คนเฮาอย่าได้ห่าง ต่างคนแม่นสิ อยูต่ ่างบ้าน ความเว้าอย่าห่างกัน
๒. ไกลขอให้ไกลแต่หน้าสิ ไปมาบ่ให้ห่าง ส่ วนจิตข่อยกะอยูผ่ ้ ี ใจข่อยกะอยูน่ ี่ สิ ไปพุน้ แต่ฮ่างคิ่ง
๓. ไกลกายเจ้าใจกะอยูน่ านาง บ่มีทางไกลกัน ให้พรากหนีไกลข้าง แม่นสิ อยูฟ่ ากฟ้ าสิ หย่อ ๒
เป็ นแผ่นดินเดียว ความสิ บคืนซาวคืน๓สิ หย่อเป็ นคราวมื้อ๔ คันความมักมันคือข้าวสิ ขอกินให้มนั อิ่ม
คันความมักความฮักคือน้ าบ่อแก้วสิ ลงล้างอาบสรง น้องเอย
๔. ไกลมื้อนี้ม้ืออื่นสิ มาหา คันแม่นชีวายัง สิ หมัน่ มาหาเจ้า
๕.ไกลไปหน้าบ่มีวนั สิ มาจวบ มื้อสื บมื้อไปหน้าผัดแห่งไกล
๖.ไกลไปหน้าบ่คืนมาของเก่า เฮ็ดผิดกะแม่นเจ้า เว้าบ่ฟังกะแม่นเจ้า อยากเห็นข่อยให้เบิ่งหมอน
อ้ายเอย
๑. เกลี้ยงฮอดในใสฮอดกระดูก เกลี้ยงฮอดลูกอ่อนน้อยหลานสิ หอ้ ยกะบ่มี
๒. เกลี้ยงฮอดหลอด ปลอดอ้อยซ้อย เสมอดังตองตัด ผัดแต่เป็ นบ่าวมากะบ่มีเมียซ้อน ผัดแต่
เป็ นกอขึ้นบ่มีเครื อสิ เกี้ยวอุ่ม3 ผัดแต่เป็ นพุม่ ไม้เครื อสิ เกี้ยวกะบ่มี
๓. เกลี้ยงฮอดในใสฮอดกระดูก เกลี้ยงฮอดข้างปลูกฮอดข้างปั ดลาน

- 32 ๔. เกลี้ยงฮอดไส้ ใสออกมาจนเถิงปาก ชูก้ ะเจ้า เมียกะเจ้าสิ ไปเฮี่ยง4ใส่ ผใู ้ ด๋
๕. เกลี้ยฮอดใจใสเหมิดลิ้น เว้าความใด๋ มีแต่แม่น เปิ ดเบิ่งแล้วดังแก้วกะบ่ปาน
๖. เกลี้ยงฮอดบ้านเฮือนซานกะแนปเปล่า มีแต่บ่อนสิ ให้เจ้ามาซ้นฮ่มเงา
๑. ข่อยนี้คือดัง่ จอกอยูน่ ้ าฮากหยัง่ บ่เถิงดิน ไหลเวินไปวนมากะบ่มีเฟื อยค้าง
คันแม่นไหลไปค้างเฟื อยลุ่มเผินกะถาง คันแม่นไหลไปค้างเฟื อยบางเผินกะถาก ว่าสิ ขอฝากเจ้าให้เอา
ข่อยเข้าฮ่วมนอน แน่เด๋ อ
๒. ข่อยนี้คือดัง่ บัวหวังน้ าสิ ไปนาเท่าชัว่ คันแม่นน้ าแก่งขึ้นบัวสิ ย้อื ยึดนา นัน่ แหล่ว
๓. ข่อยนี้คือบัวขี้แบ้สิมาเกิดกลางหนอง คือบัวทองสิ มาเกิดกลางสา บ้านเก่าเฮาเคยหยั้ง
คันบ่อเลิกสิ มาตื้น บ่อเคยเขินสิ เป็ นฮ่อง คันมันเป็ นจัง๋ ซัน่ บัวสิ ย้อื หยัง่ เถิง ได้บอ
๔. ข่อยนี้คือดัง่ ไชหลังหล้าบ่หมาน ปลานาเผิน่ ถืกกะใส่ คา้ งไว้ บ่ถืก กะใส่ คา้ งไว้
ตามแต่กะเยิมปลา คันบ่กนู าผายสิ หล่าดูดายดู ้
๕. ข่อยนี้คือจัง่ ไก่ผนู ้ อ้ ยพอแต่ก่เฮียนขัน ตบปี กขึ้นตนโต กะยังอ่อน ปากบ่ทนั แก่กล้าจาเจ้ากะบ่เป็ น
๖. ข่อยนี้ คือดัง่ พลูลามค้างปลายซานเหี่ ยวแดด คันบ่ตกั น้ าพรม คันบ่อมน้ าพูด พลูสิแห้งเหี่ ยวตาย
๗. ข่อยนี้คนขี้ฮา้ ยสิ ล้ ีอยูค่ ือกบ เห็นคนมาป๋ อมปิ แล๋ มลงน้ า
๘. ข่อยนี้คือดัง่ ปลาเข็งข่อนหนองนาน้ าเขินขาด คันแม่นฝนบ่มาหยาดให้ สิ ตายแล้งแดดเผา เจ้าเอย
๙. ข่อยนี้ คนจนไฮ้คนเกกลางกาด คือดัง่ ฝากระตาดฮ้าง กลางบ้านเกลือกขี้ดิน นัน่ แหล่ว
๑๐. ข่อยนี้คือดัง่ ซื้ อชาติแฮ้งเหม็นสาบกุยผง บ่แม่นแนวหงส์ดาสิ ห่อนเทียมพระจันทร์ ได้
๑๑. ข่อยนี้ คือดัง่ นกเจ่าดั้งงอยฝั่งจอบปลา เห็นปลามาอยากกินแด๋ ดิ้น นกกระเต็นเต้นโตนลงเอาก่อน นก
กระเจ่านัน่ แลจ้องล่าดาย นกกระเต็นนัน่ คือชายชูเ้ ก่า นกกระเจ่านัน่ คืออ้ายผูพ้ ลอย
๑๒. ข่อยนี้คนขี้ฮา้ ยคือเฮือแตกยาขี้ชี ยาทางหัวฮัว่ ลงทางท้าย คันสิ ใช้ให้ยาดีอย่าให้ฮวั่ ข้ามแม่น้ าทะเล
กว้างกะปลอดภัย
๑๓. ข่อยนี้คือดัว่ แนวนามเชื้ อเดียรัจฉานชาติต่า มันบ่สมเผ่าผูห้ อยกว้างอยูท่ ะเล ซ้วนไว้แน่หอยกว้างแม่
ทะเล หอยทะเลบ่ซว้ นสิ กวนควายใต้ตะหล่าง หอยทะเลบ่ซว้ นสิ กวนบ้านบ่ให้นอน
๑๔. ข่อยนี้บ่ได้โสดาด้วย นากระบวยหมากพร้ายแก่ หมากพร้าวอ่อนมีบแพ้สิฟันเรื่ อยเกื่อยลง
๑. คองคอยเจ้าคอยหลายจนว่าเบื่อ ความเว้าว่าปี นี้ บาดเถิงแล้วว่าปี ฮือ
๒. คองคอยท่าผีตายบ่กลับมาเกิดดอก ให้เจ้าหาใหม่ซ้อนซอนไว้ดงั กาบ ปลี นัน่ แหม
๓. คองคอยเจ้า จนเหมิดเขตพรรษา ว่าสิ สิกออกมาผัดว่าคากฐินทอด เหมิดกฐินแล้วกะยังเฉยอยูค่ ือเก่า สิ
ให้คอยฮอดเฒ่า เซาแล้วข่อยบ่คอย
๔. คอยอยูไ่ ฮ่เจ้ากะบ่มา คอยอยูน่ าเจ้ากะบ่ท่อง คอยอยูห่ ้องค่าแล้ว ย่านบ่เห็น

- 33 ๕. คองคอยเจ้า จนเข้าใหม่มาเถิง คองคอยเหิ งจนข้าวปลานาแล้ว แนวนามเจ้าคนตายตัว๋ ง่าย ข่อยขอเซา
เจ้าไว้สิไปเว้าบ่าวเซี ยง
๖. คองคอยเจ้า อยูห่ วั นาของเก่า นกเขาขันกระแตดแต้แจนแวนฮ้องแห่งคึดหลาย
๗. คองคอยเจ้า คือกบเขียดคอยฝน คือคนจนคอยรวยย่านแต่ตายบ่เห็นซ้ า
๑. คันเจ้ามีสองแล้ว อย่าลืมแพป้ องไม้ไผ่ คันเจ้ามีใหม่แล้ว อย่าลืมแหล่หมากไข่กา
๒. คันเจ้ามีชูแ้ ล้ว อย่าลืมชายผูถ้ ามไถ่ คันเจ้ามีใหม่แล้วอย่าลืมข่อยผูพ้ ลอย
๓. คันเจ้าเป็ นพระยาแล้ว อย่าลืมไพร่ เสนา บาดห่าสงครามมา สิ งเพิ่งคนทั้งค่าย นัน่ เด
๔. คันเจ้าได้กินข้าวให้ฝากไปนากา คันเจ้าได้กินปลาให้ฝากไปนาแฮ้ง คันเจ้ากินซี้ นแห้ง ให้เจ้าแกว่งนา
ลม แด่เนอ
๕. คันเจ้าเนาเฮือนห้าง ให้เหลียวลงทางลุ่มแด่เนอ ลางเทื่อลมพัดยู ้ สิ ไปซ้นฮ่มฮัง บ่ฮู้
๖. คันเจ้าได้ขี่ชา้ งกั้งฮ่มเป็ นพระยา เจ้าอย่าลืมเสนาผูแ้ ห่นาตีนช้าง
๗. คันเจ้ามีผเู ้ ฝ้ า อย่าลืมชายผูน้ งั่ ล่าง คันเจ้ามีคู่สร้าง อย่าลืมอ้ายผูฮ้ กั แพง เจ้าเด๋ อ
๘. คันเจ้าเว้าจัง๋ ซัน่ กะให้แม่นคาสา คันแม่นซาตามีสิใหญ่สูงคือเจ้า ดอกตี้
๙. คันเจ้ากินเนื้ อแล้ว กะให้ห่วงคุณหมา แด่เน้อ บาดห่าโจรมันมา สิ เพิง่ หมาดาน้อย อยูเ่ ด๊
๑๐. คันเจ้ากินปลาแล้ว อย่าลืมเอาแหตาก บาดห่าแหขาดแล้ว ปลาสิ ได้ฮ่อมใด๋
๑๑. คันเจ้าได้กินข้าว อย่าลืมควายผูไ้ ถคราด บาดควายเฮ็ดบ่ได้ คนสิ ไห้ต่อควาย
๑๒. คันเจ้าเฮ็ดนาแล้ว ควานปั กแถวเจ้าอย่าฆ่ามันเด๋ อ ลางเมื่อเจ้าคิดได้ มันคือฆ่าพ่อคน บ่ฮู้
๑๓. คันเจ้าหนี้ไปแล้ว กกมิ่งไผสิ แทน กกแนนไผสิ เฝ้ า เฮือนเฮาไผสิ อยู่ ไผสิ เป็ นหมู่ข่อยยามเจ้าจากหนี
๑๔. คันเขาหนีไปแล้ว กกมิ่งอ้ายสิ แทน กกแนนอ้ายสิ เฝ้ า เฮือนของเฮาอ้ายสิ อยู่ คนสิ เป็ นคู่นอ้ งเฮือนนี้
แม่นพี่ชาย นี้แหล่ว (จีบสาวแม่ฮา้ ง-ม่าย)
๑๕. คันเจ้าไปบวชแล้วข่อยอยูก่ บั ไผ ใจหนอใจกะช่างดาคือ หมื่อ
๑๖. คันเจ้าไปบวชแล้ว น้องกะอยูก่ บั ฮา นี่แหล่ว แนวใด๋ มีให้ค่อยจากับอ้าย (จีบสาวแม่ฮา้ งผัวป๋ าไป
บวช)
๑๗. คันเจ้าสิ ตายก็ให้ตายไปถ่อน ตายไปเป็ นกระต่ายข่อยสิ ตายเป็ นหน่างก้อมๆ นาอ้อมอยูส่ ู่ ดอน
๑๘. คันเจ้าตายเป็ นขมิ้นหัวดงชน ข่อยสิ นาไปก่น เกิดเป็ นคนคันบ่ได้กล่อมกลิ้ง ตายเป็ นขมิ้นยังสิ ได้
กล่อมคิง
๑๙. คันเจ้าเป็ นงูเภากะบาฮ้าย ประสงค์หาเผลียงผ่า ข่อยสิ ฟันท่อนนั้นท่อนนี้ กระเด็นกลิ้งทัว่ ดิน
๒๐. คันเจ้ามีฮ้ วั ขั้น สามพันตาไม้ไผ่ป่า ว่าสิ เอาอีโต้ถางหม่นก่นหา
๒๑. คันเจ้าเป็ นดัง่ ฟ้ าฟาดขั้นแสนโหง่น ระงาดินกะตามถ่อน ข่อยเป็ นเมฆาเลื่อนไหลไปหาเจ้า
๒๒. คันเจ้าเอาภูผาขั้นเหวซันตันซ่อง ข่อยสิ ติดปี กเหลื้องมากินข้าวฮ่วมงาย

- 34 ๒๓. คันเจ้าล้อมฮั้วขั้น จิกแก่นเลียนลา คันเอาหนามปกเทิง ข่อยสิ ลงทางใต้
คันแม่นไปบ่ได้เหล็กกวงกวยสิ ลงก่วย คันแม่นกวยบ่แตก สิ เชิญฟ้ าผ่าลง
๒๔. คันเจ้าไขทางให้ ขอนเต็มวังสิ โตนผ่าฝูงหมู่เงือกและแข้สิกินข่อยกะบ่แหนง
สอย สอย นกแทดแต่บินข้ามปลายดู่
ครู เอา ครู เป็ นหนี้สหกรณ์...
ราษฎร เอา ราษฎร เป็ นหนี้ ธ.ก.ส.
บัดห่า หมอ เอา หมอ ละมีแต่แท่ง กับแท่งงงง!!!!!!!..
คาแปล หญิงใดมีผวิ ขาวเหลืองดัง่ ผิวกล้วยสุ ก มีดวงตาสดใสดัง่ แก้ว มีผวิ พรรณเกลี้ยงเกลา มี
ถันทั้งสองข้างตูมเต่งตึงมีรูปร่ างกลมเกลี้ยง มีความสู งต่าพอดี ( ไม่สูงเกินไปและเตี้ยเกินไป ) ทุก
สัดส่ วนดูดีไปทั้งร่ าง ชายใดได้หญิงเช่นนี้ เป็ นคู่ครองนับว่าเป็ นบุญของชายคนนั้น เพราะหญิงเช่นนี้
จะใม่มีชีวติ ตกต่า
3 ) ญิงได๋ เอเลท้อง พุงหลาวอุม้ บาด
โสมฮูบฮ้าย บุนเจ้าหากมี
ญิงอย่างนี้ซบั มากเหลือหลาย
เงินคานับโกดกือ กองล้น
ไผหลงพ้อ โอมเอาซ้อนเสื่ อ
ก้อ เพื่อบุนก่อส่ างหลังพูน้ ส่ งนา...
คาแปล หญิงใดมีพุงพลุย้ เหมือนพระอุม้ บาตร ถึงแม้นางจะมีรูปร่ างไม่สวย แต่เป็ นคนมีบุญ
และจะมีทรัพย์สินเงินทองมากเป็ นล้านๆ ใครได้หญิงเช่นนี้มาเป็ นภริ ยาก็เพราะมีบุญที่เคยสร้างสมไว้แต่
เก่าก่อน
4 ) ญิงได๋ เสิ นเพินพ้นกมแกนหน้าเน่ง
เนื้ออ่อนอ้วนกมส่ วยสิ่ งเหลา
ยามเมื่อยกย่างย้ายถกบาดตีนเบา
คิงกมงามปูนปานเขียนไว้
ญิงอย่งนี้ ซับมากล้น แก้วแก่นเงินคา
มูลมังหลายบ่มีเคืองแค้น
ควานจักเป้ นจอมเจ้าเทวีองค์เอก

- 35 เทียมแทบเท้าทงส่ างสื บเมืองแท้แหล่ว...
คาแปล หญิงใดมีใบหน้ากลมมนเวลาเดินก็ค่อยๆ เดินอย่างสงบเสงี่ยมมีรูปร่ างสวยงามปาน
ประหนึ่งรู ปเขียน ผูห้ ญิงเช่นนี้จะมีทรัพย์สินเงินทองมากมาย มีมรดกมากหลายไม่มีวนั อด หญิงเช่นนี้
สมควรจะได้เป็ นคู่ครองของผูป้ กครองบ้านเมือง
5 ) ญิงได๋ เว้าจ้อยๆ เสี ยงอ่อนเสาะใส
คนซงบางส่ วย หัวทังท้าย
กกเล็บซ้ าปายเล็บมีเซน
ลายมือหลายขึ้นไปเถิงข้อ
มีติดต่อทั้งขอดก้นหอย
ญิงฮูบนี้มีทรัพย์เหลือหลาย
ทั้งพายสานหมู่งวั อวัยวะเพศชายซ้าง
ควนเป็ นนางไท้เทวีองเอก
ฝูงหมู่ยดต่าต้อยบ่ควนให้ฮ่วมเฮียง...
คาแปล หญิงใดพูดไพเราะเสี ยงสอใส เอาบางร่ างเล็ก มีลายเส้นมือมากมายต่อเนื่องกันไปถึง
ปลายนิ้วมีลายก้นหอย ผูห้ ญิงเช่นนี้เป็ นหญิงจะมีทรัพย์สินมากมาย ทั้งวัวควายช้าง ควรที่จะนามาเป็ นศรี
ภริ ยา และไม่ควรเลือกชายต่าต้อยมาเป้ นคู่ครอง
6 ) ญิงใด๋ สมพาวเพี้ยง สี จนั เกี้ยงอ่อน
ฮูบฮ่างน้อย บางส่ วย ดัง่ เหลา
ตีนมือนัน่ ขาวงามใสส่ อง
ผมเกดเก้าดาเหลื่อมค่องคือ
ก้อบ่สูงบ่ต่าแท้ ทุกส่ วนดาขาว
มีแต่พองามๆ สุ อนั ทั้งนั้น
ญิงฮูบนี่ ดียงิ่ นักหนา สมพานมีต่อไปพายหน้า...
คาแปล หญิงใดมีผวิ ผ่องพรรณดังพระจันทร์ มีรูปร่ างเอวบางกลมกลึ่งดังเหลา มีมือตีนขาวงาม
ใสส่ อง มีผมดาเป็ นมันขลับ รู ปร่ างทุกส่ วนล้วนงดงามทั้งนั้น ไม่สูงไม่ต่าไม่ดาไม่ขาว ผูห้ ญิงเช่นนี้เป็ น
หญิงดี มีความสมบูรณ์พนู สุ ขในภายภาคหน้า
7 ) ญิงได๋ ขาวเหลืองเพื้ยงบางตองเนื้อค่อง

- 36 ผมเส้นน้อยดาปี้ อ่อนนวน
แขนขานั้นยาวหลายแพนอ่อน
ญิงฮูบนี้ น้ ีซบั มากล้นเสดถีเจ้าก้อบ่ปาน...
คาแปล หญิงไดมีผวิ พรรณขาวเหลือง มีรูปร่ างผอมบาง มีเส้นผมดาอ่อนสลวย มีแขนขายาว
กลมอ่อน ผูห้ ญิงเช่นนี้จะเป็ นผูม้ ีทรัพย์สินมาก เศรษฐีท้ งั หลายก็มีเงินทองสู ้ไม่ได้
8 ) ญิงได๋ เมื่อสิ ปากก่าวต้านหัวก่อนบุนมี
เสี ยงหวานใส สู่ คนฟังได้
ญิงฮูบนี้ ฮบั แขกหัวเมือง
คันแม่นมีกานขัด เพิง่ ไปพายหน้า
ให้ใซ้หญิงอย่างนี้ ไปแก้หากหายแท้แหล่ว
คาแปล หญิงใดยิม้ แย้มก่อนจะพูดจาทุกครั้ง และมีเสี ยงใสพูดจาอ่อนหวานกับทุกคน ผูห้ ญิง
เช่นนี้เป็ นคนมีบุญ และควรแต่งตั้งให้เป็ นคนต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง หรื อถ้ามีขอ้ ขัดข้องในเรื่ องใดๆ
ก็ให้ใช้หญิงเช่นนี้ไปแก้ไขได้
9) ญิงได๋ เปิ่ งเซิ งหน้า คือไฟบั้งหมื่น
ฮูปฮ่างนั้นโตสั้นไหล่บาน
บ่ซ่างปากก่าวต้านคาหยาบหยามหู
ฮูจ้ กั มีคาอด ต่อคนทัง่ ค่าย
หญิงฮูปนี่น้ ีใจสะหลาดแท้ ฮูฮ้ ีดคองขุน
ควนให้เป้ นนางกวานสื บแทนความเว้า
คาแปล หญิงที่มีใบหน้ากว้างใหญ่ มีรูปร่ างสั้นไหล่ผายเป็ นคนไม่ช่างพูด โดยเฉพราะคาหยาบ
คายและเป้ นคนที่มีน้ าอดน้ าทน
หญิงเช่นนี้เป็ นผูห้ ญิงที่ฉลาดรอบรู ้ในเรื่ องจารี ตประเพณี กฏหมาย ควรที่จะได้เป็ นผูบ้ ริ หารหน่วยงาน
ต่างๆ
10) ญิงได๋ เนื้อแจบแน่นลายพาดเบนโต
ตีนมืองามตอบกันกมเกี้ยง
สมพาวเพี้ยงพองามสู งต่า
ผมเกดเก้าดาเหลื่อมดังเทา
ญิงนี้มีบุนแท้ ควนเอาซ้อนเสื่ อ

- 37 เพิ่นว่าเป็ นผูฮ้ สู ้ อนได้เชื่ อฟัง ...แท้แหล่ว
คาแปล หญิงใดผิวเนื้ อเนียนแนบแน่น มีมือเท้ากลมเกลี้ยงงามสมส่ วน ไม่สูงไม่ต่า มีเส้นผมดา
สลวยเป็ นเงางามดัง่ เทา
หญิงเช่นนี้เป็ นคนมีบุญควรหามาเป็ นภริ ยา เพราะว่าเป็ นคนว่านอนสอนง่าย
เมื่อได้รู้จกั โสลก (โฉลก ) หญิงดี หญิงชัว่ แล้ว มาดูโสลกชายดีกนั ครับ ลองพิจารณา ดูวา่ คน
เคียงข้างเรา และคนที่เราจะเอามาเคียงข้าง เป็ นเช่นนี้หรื อเปล่า .
1) ซายได๋ ขาวเหลืองเพี้ยง ผิวนวนๆ ดอกอื๋ออ่อน ญิงได๋ ได้อยูซ่ ่อนปานกั้งฮ่มเขียว เจ้าเอย
คาแปล ชายไดมีผวิ พรรณขาวเหลืองเหมือนดอกฟักทองอ่อนๆ หญิงได้ชายเช่นนี้มาเป็ นสามี จะมีแต่
ความสุ ข ความร่ มเย้นประหนึ่งกางร่ มเขียว...
2) ซายได๋ แดงดาสิ่ ว ผิวกาเนื้ อก่า ๆ ชายนี้บุนมากล้น เหลือล้ าลื่นคน แท่แหล่ว...
คนแปล ชายไดมีผวิ เนื้ อดาแดง เป็ นผูม้ ีบุญมาก..
3) ซายได๋ โสมพาวเพี้ยง ขาวแดงตองอ่อน
เนื้ออ่อนอ้วน ปานฝ้ ายดีดผง
ญิงได๋ ได้อยูซ่ อ้ น สุ กยิง่ นักหนา
คนในโลกา บ่เปี ยบปูนปานได้...
คาแปล ชายไดมีผวิ พรรณขาวแดง และมีเนื้อเนียนนวลดัง่ ปุยฝ้ าย หญิงใดได้ไปเป็ นสามีจะมี
ความสุ ขกว่าใครๆ ในโลก.
4) ซายได๋ ลุกย่างย้าย กวยแขนสวกกายโต
ซงงามสวยกวยโต เมือหน้า
ญิงได๋ ได้อยูซ่ อ้ น ทิบพะอาดผะหลาหลาย
เงินคานับ อะเนกนองเหลือล้น..
คาแปล ชายใดเวลาเดินสง่างาม แกว่งแขนไปข้างหน้าอย่างสม่าเสมอ หญิงใดได้ชายเช่นนี้เป็ น
สามี จะมัง่ มีเงินทองมากมาย.
5) ซายได๋ หูกมส่ วย ดังคนหน้าเหน่ง
ซายฮูบนี่เป็ นบาดแท้ ผหลาล้ าโลกลือ แท่แหล่ว...

- 38 คาแปล ชายใดมีใบหูกลมและเรี ยวยาว มีจมูกโด่ง
ชายเช่นนี้เป้ นผูร้ อบรู ้หรื อเป็ นนักปราชญ์ที่มีชื่อเสี ยง
6) ซายได๋ เนื้ออ่อน เกี้ยงปากม่วนหัวงาม
แม่นสิ ทากานขุน ก็ฮุ่งเฮืองเมือหน้า
ญิงได๋ ใด้ซาบายใจ ซมซื่น
ยูท่ ่างทงสื บส้าง เฮือนเหย้าอยูเ่ ย็น...
คาแปล ชายใด มีผวิ เนื้อละเอียดเกลี้ยงเกลา พูดจาอ่อนหวาน มีหน้าตายิม้ แย้มแจ่มใส ชายเช่นนี้
ถ้ารับราชการจะเจริ ญรุ่ งเรื องหญิงใดได้ชายเช่นนี้เป็ นสามีจะมีแต่ความสุ ขสบาย
7) ซายได๋ เอเลท้อง ขาวพองเนื้อซุ่ม
ซายนั้นบุนมากุม้ กวมพื้นแผ่นดิน แท้แหล่ว...
คาแปล ชายใดรู ปร่ างท้วมพุงใหญ่ผวิ ขาวเนื้ อนุ่ม ชายเช่นนั้นเป็ นคนมีบุญมาก
8.ซายได๋ ดาแดงเนื้ อ แอวกมคิ้งก่อง
ซายนั้นฝูงพี่นอ้ ง คอยย้อง เพิ่งบุน
ญิงได๋ ได้เป็ นขุนเจ้าหมู่แท้แหล่ว
ซายนั้นใจสะหลาดล้ า เฮียนฮูส้ ู่ อนั เจ้าเอย...
คาแปล ชายใดมีผวิ เนื้อดาแดง รู ปร่ างเอวกลม คิ้งโก่ง ชายเช่นนี้จะได้เป็ นข้าราชการ
ชั้นผูใ้ หญ่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด และจะเป้ นที่พ่ ึงพาของญาติพี่นอ้ ง
9) ซายได๋ ออดหลอดเนื้อเกี้ยงก่าดาดี
ยามเมื่อพาทีจา อ่อนหูดีดอ้ ย
ญิงได๋ ได้อยูซ่ อ้ น ซาบายใจสู่ สิ่ง
อีกทั้งลุ ลาบได้ของเข้ามัง่ มี เจ้าเอย...
คาแปล ชายใดมีผวิ ดาเนื้ อเนียนแนบแน่น พูดจาอ่อนหวาน สุ ภาพเรี ยบร้อย
หากหญิงใดได้ชายเช่นนี้เป็ นสามี จะมัง่ มีศรี สุข

- 39 10) ซายได๋ ปากก้าง ๆ สบหนวดมีเคา
ซายนี้ทากานจบ ซุ่มเย็นเมือหน้า แท่แหล่ว...
คาแปล ชายใดปากกว้าง ริ มฝี ปากมีหนวดและเคราดก ชายเช่นนี้แม้นจะทาการใดก็จะได้รับ
ความสาเร็ จ และอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข
หนางเอ๊ย
อ้ายคือรถจิ๊บเฒ่า จอดเซาข้างคอกไก่
จานากะบ่ได้ ขายกะบ่ออก ดอกกะบ่ได้
เลยจอดไว้ เฮ็ดค่างบักหอือ ซัน่ แหลว
อ้ายเอ๋ ย
อ้ายคือรถจิ๊บเฒ่า จอดเซา กะไคอยู่
น้องนี่ตี๋ คือปลาทู แม่คา้ ตกค้างบ่ได้ขาย
คนบายขึ้น บายลง แล้วกะว่า
พวกแม่คา้ เอาปลาเน่ามาขาย ซัน่ แล้ว
คะลา
คะลา คืออะไร?
ในบรรดาคาสั่งสอน คาแนะนา ข้อห้าม ข้อควรปฏิบตั ิในสังคมอีสานนั้น 'คะลา' ถือว่าเป็ น
มรดกทางปั ญญาอย่างหนึ่งที่ผลิตออกมาจากองค์ความรู ้ของคนอีสาน ซึ่ งได้รับอิทธิ พลทั้งจากความเชื่อ
บรรทัดฐาน ค่านิยม การทดลอง การปฏิบตั ิท้ งั ในแง่ส่วนบุคคลและจากการปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นใน
สังคมและเห็นว่าไม่ควรกระทา ประพฤติ ปฏิบตั ิออกไป ทั้งนี้คะลาได้ครอบคลุมวิถีการดาเนินชีวิต แนว
ปฏิบตั ิดา้ นต่างๆในชีวิตประจาวัน หากจะเปรี ยบฮีตสิ บสองคองสิ บสี่ เป็ นรัฐธรรมนูญ คะลาคงจะเปรี ยบ
กับกฎหมายลูกหรื อพระราชบัญญัติที่แยกย่อยออกมา กาหนดชี้เฉพาะ หรื อให้รายละเอียดปลีกย่อยไป
ในแต่ละเรื่ อง
คะลา , ขะลา หรื อ กะลา บางท่านเชื่อว่ามาจากรากศัพท์ของคาว่า กรรม ซึ่ งหมายถึงการกระทา
อันเป็ นเรื่ องใกล้ตวั ในชีวิตประจาวันของคนอีสานในอดีต เนื่องจากคะลาเป็ นข้อห้ามในการกระทา
แสดงออกต่างๆ หรื อสิ่ งต้องห้าม ต้องเว้น ห้ามประพฤติปฏิบตั ิ ไม่สมควรที่จะกระทา ทั้งกาย วาจาและ
ใจ หากละเลย หรื อล่วงละเมิดจะเป็ นอัปมงคล เป็ นบาปกรรม ผิดฮีตผิดคอง นาความเสื่ อมเสี ย และอาจ
เกิดอันตรายแก่บุคคลที่ฝ่าฝื นรวมทั้งมีผลต่อสังคมที่อยูด่ ว้ ย

- 40 ดังนั้นคะลาจึงเป็ นดังมาตรการหรื อข้อห้ามในการควบคุมความประพฤติของคนในสังคมและ
เป็ นกฏเกณฑ์ในการจัดความสัมพันธ์ของคนในสังคมด้วย ทั้งนี้อาจจะใกล้เคียงกับ 'ขึด' ของทาง
ภาคเหนือ หรื อข้อห้ามต่างๆที่มีในภาคกลางและภาคใต้ รวมทั้ง Taboo ในภาษาชาวเมลานีเชีย โดยได้
ยึดถือปฏิบตั ิสืบต่อกันมาและหลายคนที่รับปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด ซึ่ งลางครั้งหลายข้อกะลาไม่มีเหตุผล
อธิ บายรายละเอียดว่าเหตุใดจึงต้องคะลา เห็นว่าเคยถูกสัง่ สอนปฏิบตั ิสืบต่อกันมาจึงได้ปฏิบตั ิสืบต่อกัน
ไป ทั้งนี้อาจจะเป็ นเพราะว่าคะลาหลายข้อได้บอกถึงผลข้างเคียงหรื อผลจากการฝ่ าฝื นไว้อย่างน่ากลัว
น่า "เข็ดขวง" ซึ่ งผูล้ ่วงละเมิดจะได้รับ ดังนั้นข้อคะลาหลายข้อจึงมีลกั ษณะอย่างฟันธงว่า "เพราะว่าคะลา
จึงห้ามประพฤติ !"
ด้วยเหตุน้ ีคะลาซึ่ งได้กลายเป็ นเหตุผลของการห้ามคะลาไปในตัว มีความศักดิ์สิทธิ์ ในตัวเอง
โดยปริ ยาย แต่ครั้นพอเวลาล่วงเลยผ่านบริ บทแวดล้อมที่เปลี่ยนไป คะลาหลายข้อได้ถูกละเลย ละทิง้
และไม่ได้รับความสนใจที่จะประพฤติ ปฏิบตั ิดงั ที่เคยเป็ นมา ทั้งที่หากพิจารณาถึงข้อคะลาโดยรวม
ทั้งหมดจะเห็นภาพชีวติ ของคนที่ปรากฏในข้อคะลาทั้งหลายที่บญั ญัติ ทั้งนี้การที่บญั ญัติขอ้ คะลาออกมา
นั้น จาเป็ นต้องได้รับประสบการณ์ก่อนจึงจะสามารถเข้าใจถึงผลที่จะเกิดจากการฝ่ าฝื นข้อคะลา
เช่นนั้นคะลาจึงเป็ นผลผลิตหนึ่งที่เกิดจากการกระทาที่เคยประสบมาในอดีต ภายใต้เงื่อนไขของ
สิ่ งแวดล้อมและเวลาในขณะนั้น เพื่อกาหนดข้อประพฤติ ปฏิบตั ิของคนในสังคม หลายข้อแฝงด้วย
ปรัชญาของชีวติ และภูมิปัญญาที่คนอีสานในอดีตได้คิดค้นเพื่อการอยูร่ ่ วมกันในสังคมและแบบ
แผนปฏิบตั ิเฉพาะบุคคลเพื่อความดี ความงามตามมาตรฐานสังคมและสวัสดิภาพของชีวติ โดยได้
ถ่ายทอดในรู ปแบบต่างๆทั้งมุขปาฐะ ซึ่ งเป็ นคาสอน ข้อห้ามโดยตรงในชีวิตประจาวัน และผ่านงาน
วรรณกรรมต่างๆ เช่น ผญา กลอนลา วรรณคดี นิทานต่างๆ เป็ นต้น
ประเภทของคะลา
ทั้งนี้หากจะแบ่งประเภทของข้อคะลาแล้ว สามารถแบ่งออกกว้างๆตามสิ่ งที่ได้ไปเกี่ยวข้อง
หรื อปฏิสัมพันธ์ได้ 3 ลักษณะคือ
1. ข้อคะลาที่สัมพันธ์กบั บุคคล
2. ข้อคะลาที่สัมพันธ์กบั สถานที่
3. ข้อขะลาที่สัมพันธ์กบั เวลา
ซึ่ งการแบ่งลักษณะดังกล่าวนั้นไม่ได้แยกออกจากกันเป็ นอิสรภาพหากแต่มีความสัมพันธ์เกี่ยว
โยงกัน ในลักษณะองค์รวมความรู ้ของค่านิยม บรรทัดฐาน อุดมการณ์ อันจะครอบคลุมไปทั้งหมดของ
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เป็ นต้น ซึ่ งจะจัดพฤติกรรมความสัมพันธ์ของผูค้ นในระดับต่างๆ เพื่อผลที่น่าปรารถนาทั้งต่อระดับ
บุคคลและสังคม
1. ข้ อคะลาทีส่ ั มพันธ์ กบั บุคคล
ข้อคะลาในหมวดนี้ หากจะแบ่งย่อยออกไปเพื่อระบุให้ชดั เจนแล้ว อาจจะสามารถแยกออกไป
ได้ในส่ วนของระดับหรื อประเภทของบุคคลต่างๆในสังคม เช่น
1.1 สตรีมีครรถ์
ข้อคะลาที่สตรี มีครรถ์ไม่ควรประพฤติปฏิบตั ิในระหว่างช่วงดังกล่าวนั้น มีมากมายทั้งนี้เพื่อ
ต้องการให้ท้ งั แม่และเด็กสามารถที่จะประสบกับสวัสดิภาพของชีวติ ให้มากที่สุด ซึ่งในจานวนข้อขะลา
ทั้งหมดนั้นส่ วนใหญ่มกั จะเน้นหนักไปทางด้านอาหารการกิน(ของแสลง) แบบแผนที่ผเู ้ ป็ นว่าที่คุณแม่
ควรนามาประพฤติ ซึ่ งห่างละเลยแล้วต้อง คะลา ถือว่าไม่ดี ไม่งามไม่เหมาะสม หนักเข้าจะเป็ น
บาปกรรม เสื่ อมเสี ยและอาจถึงแก่ชีวติ เป็ นต้น ซึ่งหลายข้อคะลาบางข้อหากมองด้วยความรู้มาตรฐาน
โดยเฉพาะหลักสุ ขลักษณะตามหลักโภชนาการแม่และเด็กแล้วดูจะเป็ นการขัดกันอยูห่ ลายข้อ แต่เมื่อ
พิจารณาตามสภาพแวดล้อมและเวลาในช่วงเวลานั้นของสังคมอีสาน ด้วยเงื่อนไข ขีดจากัดทั้งแพทย์
วิทยาการรักษาแล้ว ความจาเป็ นในสวัสดิภาพของชีวิตและเผ่าพันธุ์จึงจาเป็ นต้องบัญญัติขอ้ คะลาตามที่
บรรพบุรุษแนะนาไว้ จากประสบการณ์ที่เคยประสบอย่างเคร่ งครัด เนื่องจากความเคารพนับถือแก่
บุคคลที่กาเนิดเกิดก่อนผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ในสังคมดั้งเดิม ซึ่ งข้อคะลาที่นามาเป็ นตัวอย่างประกอบในการ
พิจารณามีดงั นี้
ข้ อคะลาในการปฏิบัติ เช่ น
- ห้ามอาบน้ าเวลากลางคืน เพราะน้ าคาวปลาจะมาก
(ภูมิปัญญาแฝง : เพราะอาจจะหกล้มได้รับบาดเจ็บเป็ นอันตรายต่อแม่และเด็กได้
เนื่องจากในอดีตต้องใช้ไต้ หรื อกะบองในการให้แสงสว่างซึ่ งอาจจะไม่เพียงพอ)
- ห้ามข้ามเชื อกที่กาลังล่ามวัวควาย ลูกออกมาจะเป็ นคนตะกละตะกลาม
(ภูมิปัญญาแฝง : เพราะอาจจะสะดุดเชือกหกล้มได้ หากวัวควายลุกเดินหรื อวิง่ ชน)
- ห้ามนัง่ ขวางประตูบา้ น จะทาให้คลอดลูกยาก
(ภูมิปัญญาแฝง : กีดขวางทางเข้าออกของผูส้ ัญจรไปมา)
- ห้ามนัง่ ขวางบันไดบ้าน จะทาให้คลอดลูกยาก
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- คะลาเย็บที่นอน จะทาให้คลอดลูกยาก
(ภูมิปัญญาแฝง อาจจะเป็ นเหน็บเนื่ องจากนัง่ นอนหรื อเพ็งมากเกินไป)
- คะลาไปงานศพ เดี๋ยวผีคนตายจะมาเกิดด้วย
(ภูมิปัญญาแฝง : ไม่ตอ้ งการให้แม่เด็กต้องพบเจอภาพที่ไม่สวยงาม ซึ่ งจะส่ งผลต่อ
จิตใจและอารมณ์ได้)
- คะลาไปเบิ่งคนคลอดลูก เดี๋ยวเด็กในท้องจะชักชวนกันไปในทางไม่ดี
(ภูมิปัญญาแฝง : ไม่ตอ้ งการให้แม่เด็กต้องพบเจอภาพที่ไม่สวยงาม ซึ่ งจะส่ งผลต่อ
จิตใจและอารมณ์ได้)
- คะลาปิ ดหน้าต่างประตู (ไม่บอกเหตุผล)
(ภูมิปัญญาแฝง : ต้องการให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก)
- คะลาตอกตะปู (ไม่บอกเหตุผล)
(ภูมิปัญญาแฝง : อาจจะกระเทือนต่อลูกในท้อง และรบกวนคนอื่น)
- ห้ามตาหนิผอู้ ื่น ลูกออกมาจะบ่ดีเป็ นเหมือนที่ตาหนิ
(ภูมิปัญญาแฝง : อาจส่ งผลทางด้านอารมณ์และจิตใจ)
- ห้ามทาท่าทางเลียนแบบคนพิกลพิการไม่สมประกอบ ลูกออกจะเหมือนอย่างที่ทา
(ภูมิปัญญาแฝง : ไม่เหมาะสม ไม่ดีไม่งาม แสดงถึงความไม่มีมารยาท)
- คะลานัง่ ยองๆ (ไม่ทราบเหตุผล)
(ภูมิปัญญาแฝง : อาจส่ งผลกระทบกระเทือนถึงลูกในท้องได้)
- คะลานัง่ ชันเข่า (ไม่ทราบเหตุผล)
(ภูมิปัญญาแฝง : อาจส่ งผลกระทบกระเทือนถึงลูกในท้องได้)
- คะลานัง่ คุกเข่า (ไม่ทราบเหตุผล)
(ภูมิปัญญาแฝง : อาจส่ งผลกระทบกระเทือนถึงลูกในท้องได้)
- คะลาพลิกด้านใบตอง (ไม่ทราบเหตุผล)
- คะลาเผาหอย เผาปู (ไม่ทราบเหตุผล)
- ห้ามเดินเร็ ว ให้เดินช้า
(ภูมิปัญญาแฝง : อาจจะหกล้มได้รับอันตรายได้)
- คะลาขึ้นที่สูง (ไม่ทราบเหตุผล)
(ภูมิปัญญาแฝง : อาจจะตกลงมาได้รับอันตรายได้)
- คะลานัง่ บนที่สูง (ไม่ทราบเหตุผล)
(ภูมิปัญญาแฝง : อาจจะตกลงมาได้รับอันตรายได้)
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(ภูมิปัญญาแฝง : อาจส่ งผลกระทบกระเทือนต่อลูกในครรภ์ได้)
- คะลานอนหงาย นอนคว่า (ไม่ทราบเหตุผล)
(ภูมิปัญญาแฝง : อาจส่ งผลกระทบกระเทือนต่อลูกในครรภ์ได้ หรื อหากนอนหงายอาจ
ล่อแหลมที่จะเกิดอุบติเหตุ ูุ เช่น สิ่ งของหล่นใส่ คนเดินไปมาหกล้มใส่ เป็ นต้น)
- ห้ามอาบน้ าร้อน (ไม่ทราบเหตุผล)
- ห้ามอาบน้ าสกปรก
- ห้ามเอาครกกับสากแช่อยูด่ ว้ ยกัน จะทาให้คลอดลูกลาบาก
- (ภูมิปัญญาแฝง : ปลูกฝังมารยาทที่งดงามแก่ผทู ้ ี่จะเป็ นแม่)
- ห้ามชะโงกดูน้ าในบ่อ (ไม่ทราบเหตุผล)
(ภูมิปัญญาแฝง : อาจจะวิงเวียนและตกลงไปได้)
- ห้ามเดินข้ามขัว(สะพาน) (ไม่ทราบเหตุผล)
(ภูมิปัญญาแฝง : ในอดีตสะพานทัว่ ไปจะมีลกั ษณะเป็ นท่อนไม้ขนาดเล็กพอที่คนเดียว
จะเดินข้ามได้ ดังนั้นอาจจะเป็ นอันตรายได้)
เป็ นต้น
ข้ อคะลาเรื่องอาหาร เช่ น
- คะลากินกล้วยแฝด จะได้ลูกแฝด
- คะลากินเนื้อควายเผือก (ไม่ทราบเหตุผล)
- คะลากินอาหารที่ติดอยูก่ บั ไม้ยา่ ง
(ภูมิปัญญาแฝง : ดูแล้วไม่งาม ไม่เหมาะสม)
- คะลากินผักข่า (ผักชะอม) (ไม่ทราบเหตุผล)
- คะลากินปลาเพี้ย (ไม่ทราบเหตุผล)
- คะลากินปลาชะโด (ไม่ทราบเหตุผล)
- คะลากินไข่ (ไม่ทราบเหตุผล)
- คะลากินเผือกมัน (ไม่ทราบเหตุผล)
- คะลากินเห็ด (ไม่ทราบเหตุผล)
- คะลากินอาหารรสจัด
- คะลากินเนื้อเต่าเพ็ก (เต่าตัวเล็ก) (ไม่ทราบเหตุผล)
- คะลากินเนื้อตะพาบน้ า (ไม่ทราบเหตุผล)
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- คะลากินปลาร้า (ไม่ทราบเหตุผล)
- คะลากินของดองมึนเมา
- คะลากินเนื้อกระต่าย (ไม่ทราบเหตุผล)
- คะลากินข้าวจี่
- คะลากินเมล็ดมะขามคัว่
- คะลากินอาหารที่มีไขมัน
เป็ นต้น
1.2 สตรี แม่ลูกอ่อน
แม่ลูกอ่อนหรื อผูห้ ญิงที่เพิ่งคลอดลูกใหม่ ยังอยูใ่ นภาวะที่อาจเป็ นอันตรายต่อทั้งชีวิตของผูเ้ ป็ น
แม่และทารกที่เพิ่งคลอดได้ ดังนั้นในช่วงเวลานี้จึงยังมีขอ้ ประพฤติ ปฏิบตั ิหรื อข้อห้ามข้อคะลาที่ผเู้ ป็ น
แม่ลูกอ่อนต้องคะลาอยูห่ ลายอย่าง
ข้ อคะลาในการปฏิบัติ เช่ น
- ห้ามเดินไปไหนไกลๆ คะลา
- ห้ามเดินเร็ ว ให้เดินช้าๆ
(ภูมิปัญญาแฝง : หากประสบอุบตั ิเหตุอาจจะเป็ นอันตราย เช่น ตกเลือด หรื อ
กระทบกระเทือนบาดแผลที่ยงั ไม่หายสนิท)
- ห้ามนัง่ ยองๆ หรื อนัง่ พับเพียบ
(ภูมิปัญญาแฝง : อาจจะเป็ นอันตรายหรื อพระทบกระเทือนต่อบาดแผลได้)
- ห้ามไกลเปล อู่ที่วา่ งของเด็กทารก จะทาให้ผมี าเอาเด็กไป
(ภูมิปัญญาแฝง : ผูเ้ ชื่อโชคลางเห็นว่าเป็ นลางไม่ดี เท่ากับแช่งให้เด็กตาย)
- ห้ามให้ใครข้ามเปล อู่เด็กทารก จะทาให้เด็กร้องไห้งอแง ไม่ยอมหลับนอน
(ภูมิปัญญาแฝง : อาจจะหกล้มหรื อมีสิ่งของหล่นใส่ เด็กเป็ นอันตรายได้)
- ห้ามกล่อมลูกเวลากลางคืน
(ภูมิปัญญาแฝง : อาจจะก่อความราคาญ รบกวนผูค้ นที่ยงั หลับนอนอยู)่
- ห้ามหลับนอนกับสามี
- ห้ามนอนใกล้กบั สามี
- ห้ามนอนหัวสู ง (ไม่ทราบเหตุผล)
- ห้ามนอนหงาย
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- ห้ามนอนกลางวัน
- ขณะอยูไ่ ฟ (อยูก่ รรม) ห้ามออกห่างหม้อไฟเป็ นเวลาประมาณ 2 สัปดาห์
- ห้ามทางานบ้าน (คะลาเวียก)
(ภูมิปัญญาแฝง : ยังไม่แข็งแรง อาจกระทบกระเทือนต่อสุ ขภาพและบาดแผล
ได้)
- ห้ามนาเด็กทารกออกจากชายคาบ้าน คะลา
(ภูมิปัญญาแฝง : เด็กยังไม่แข็งแรง กะโหลกศรี ษะยังไม่หุ้มดี อาจจะไม่สบาย
ได้ง่าย)
- ห้ามเอารกเด็กไปฝัง เพราะจะทาให้เด็กปัญญาทึบ
(ภูมิปัญญาแฝง : เกรงว่าหากฝังไม่มิดชิด สัตว์ป่าหรื อสุ นขั สัตว์เลี้ยงอาจมาคุย้
เขี่ยได้)
- ให้ซกั ผ้าอ้อมก่อนเพล(ประมาณเที่ยง) และให้ถือขมิ้นและมีดน้อยๆไปด้วย มิเช่นนั้น
จะทาให้ผรี ้ายตามมาเอาตัวเด็กไปได้
(ภูมิปัญญาแฝง : หากมัวชักช้าโอ้เอ้อาจจะทาให้เสี ยการงานอย่างอื่นไปด้วย
บังคับทางอ้อม)
เป็ นต้น
ข้ อคะลาเรื่องอาหาร
ทั้งนี้เชื่อว่าหากรับประทานเข้าไปแล้วจะก่ออันตรายต่อแม่ลูกอ่อน เป็ นของแสลง ผิด
สาแดง ซึ่งหากพิจารณาตามหลักโภชนาการแล้ว เข้าใจว่าสิ่ งของที่คะลานั้นยากต่อการย่อยเผา
ผลาญ และอาจมีผลต่อร่ างกายที่ยงั อ่อนแอของแม่และอาจมีผลต่อลูกได้ ตัวอย่างคะลา เช่น
- ห้ามกินเนื้ อควายเผือก
- ห้ามกินไข่มดแดง
- ห้ามกินของหมักดอง
- ห้ามกินผักชะอม
- ห้ามกินฟัก
- ห้ามกินดอกขี้เหล็ก
- ห้ามกินใบสะระแหน่
- ห้ามกินกล้วยหอม
- ห้ามกินข้าวก่า (ข้าวเหนียวดา)
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- ห้ามกินเนื้ อกระต่าย
- ห้ามกินเป็ ดเทศ
- ห้ามกินห่าน
- ห้ามกินแมงดานา
- ห้ามกินปลาร้า
- ห้ามกินปลาชะโด
- ห้ามกินปลาอีจน
- ห้ามกินปลาสลิด
- ห้ามกินเห็ดขาว เห็ดกะด้าง
- ห้ามกินตะพาบน้ า
- ห้ามกินหน่อไม้
- ห้ามกินปลาหมึก
- ห้ามกินมะละกอสี ม่วง
- ห้ามกินน้ าเย็น
- ห้ามกินไก่งวง
- ห้ามกินใบโหระพา
- ห้ามกินสะเดา
- ห้ามกินปลาเพลี้ย
- ห้ามกินปลานกเขา
- ห้ามกินปลาอีวน
- ห้ามกินเต่าเพ็ก
เป็ นต้น
1.3 คนเจ็บป่ วย
ข้อคะลาสาหรับคนเจ็บป่ วยนั้น โดยภาพรวมเป็ นข้อที่หา้ มปฏิบตั ิของผูป้ ่ วยในแต่ละ
โรค ซึ่ งจะบอกกล่าวโดยรวมทัว่ ไปว่าสิ่ งใดควรเว้นควรไม่กระทา หลีกเลี่ยงแล้วจะเป็ นประโยชน์ต่อ
สุ ขภาพของผูป้ ่ วย ทั้งนี้ขอให้พิจารณาภายใต้เงื่อนไขของสังคมอีสานในอดีตท่ามกลางสิ่ งแวดล้อมที่
ต้องช่วยเหลือดูแลตัวเอง ทั้งนี้ความก้าวหน้าทางการแพทย์ สาธารณสุ ขที่ยงั ไม่สามารถย่างกรายเข้ามา
ในสังคมดังกล่าว และได้สืบทอดปฏิบตั ิสืบต่อกันมานับหลายร้อยปี จากการสังเกต ลองถูกลองผิด สัง่ สม
เป็ นข้อคะลาที่ควรระลึกไว้ ซึ่ งจะขอยกตัวอย่างมาดังนี้
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สับปะรด
- ห้ามกินถัว่ ฝักยาว
- ห้ามกินของรสเปรี้ ยว
- ห้ามกินข้าวต้มห่อ
- คนเป็ นวัณโรคห้ามกินของหมักดอง เช่น ปลาส้ม ส้มวัว หน่อไม้ดอง
- คนเป็ นไออย่ากินหมากเขือ กุง้ ปลาซิ ว ส้มตา มะเกลือ อาหารรสจัด หัวกลอย หัวมัน
เพราะมันจะทาให้คนั คอ ไอไม่หยุด
- คนถูกหมาว้อ(หมาบ้า)กัด บ่ให้กินลาบเทา(สาหร่ ายชนิ ดหนึ่ง) มันจะเป็ นบ้าคือเก่า
- บ่ให้ผหู ้ ญิงเป็ นระดูเก็บผักอีเลิศ ผักสะระแหน่ ผักมันจะตายหมด
- คนป่ วยนอนบนฟูก จะทาให้หายป่ วยช้า
- คนเป็ นฝี หนอง เป็ นหิ ด กลากเกลื้อน ห้ามกินไก่และของหมักดอง
- คนเป็ นคางทูม ห้ามกินไข่
- คนเป็ นโรคประสาทห้ามกินน้ ามันหมู
เป็ นต้น
1.4 เด็กเล็ก
เด็กถือว่าเป็ นวัยที่จะต้องเติบใหญ่ เป็ นผูส้ ื บทอดความรู้ รักษาระเบียบแบบแผนของ
สังคมในอนาคตต่อไป จึงเป็ นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อที่ตอ้ งมีการปลูกฝังแบบแผนความประพฤติในสังคม
อีสานโดยผ่านคะลา ซึ่ งเป็ นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยถ่ายทอดองค์ความรู ้ และควบคุมพฤติกรรมของเด็กให้
อยูใ่ นระเบียบแบบแผนที่พ่ งึ ปรารถนาของสังคม และเป็ นการเพาะกล้าของความคิด ความรู ้ ค่านิยม
อุดมการณ์ บรรทัดฐานบางอย่างให้แก่คนจากรุ่ นหนึ่งสู่ รุ่นหนึ่งด้วย ซึ่ งข้อคะลาที่ผใู ้ หญ่นามาใช้กบั เด็ก
รุ่ นหลังมักจะเป็ นลักษณะการปราบและปรามพฤติกรรมที่ไม่พ่ งึ ปรารถนา และแสดงถึงผลที่ฝ่าฝื นข้อ
ห้ามข้อคะลาดังกล่าวให้น่ากลัว หรื อบางครั้งจะไม่แสดงเหตุผลแต่จะบอกว่าคะลา ซึ่ งนั้นมักจะทาให้
เด็ก(ส่ วนใหญ่)สยบยอมต่อข้อคะลาเหล่านั้น พร้อมกันนั้นยังเป็ นการควบคุมหรื อบอกข้อควรปฏิบตั ิ
ระหว่างผูใ้ หญ่ต่อเด็ก และบางข้อยังสามารถใช้กบั บุคคลทัว่ ไปได้ดว้ ย, ทั้งนี้ภายใต้บริ บทแวดล้อมใน
ขณะนั้นที่เป็ นตัวหล่อหลอมความคิด การรับฟัง เชื่อถือผูใ้ หญ่ที่เกิดมาก่อนด้วย ซึ่ งตัวอย่างข้อคะลาที่ยก
มามีดงั นี้
- ห้ามทักว่าเด็กที่เกิดใหม่วา่ น่ารัก เพราะถ้าผีรู้จะตามมาเอาตัวเด็ก หรื ออายุเด็กจะสั้น
(ภูมิปัญญาแฝง : เป็ นการปรามทั้งตัวแม่เด็กและตัวเด็กที่เกิดขึ้นมาไม่ให้หลง
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- อย่าป่ อน(หย่อน)เด็กเล็กลงเรื อน เป็ นเชิงหยอกล้อ เพราะจะทาให้เด็กอายุส้ นั
(ภูมิปัญญาแฝง : อาจจะเกิดอุบตั ิเหตุเด็กพลัดตกลงไป และอาจจะอายุส้ นั
จริ งๆได้)
- ห้ามเอาจิง้ หรี ดมากัดกันเล่น ฟ้ าจะผ่าเอาได้
(ภูมิปัญญาแฝง : ควบคุมพฤติกรรมที่ควรประพฤติ ให้มีจิตใจเมตตา)
- อย่าให้เด็กนัง่ บนหลังสุ นขั จะทาให้เด็กนิสัยเหมือนสุ นขั
(ภูมิปัญญาแฝง : สุ นขั อาจแว้งมากัดเป็ นอันตรายได้ และไม่ให้รังแกสัตว์)
- อย่านัง่ หันหลังขณะที่นงั่ บนหลังวัว ควาย จะเป็ นอัปมงคล
(ภูมิปัญญาแฝง : มองไม่เห็นทาง ควบคุมสัตว์ไม่ได้ อาจตกลงมาเป็ นอันตราย
ได้)
- อย่าเคาะหรื อตีหวั เด็ก จะทาให้เด็กปัสสาวะรดที่นอน
(ภูมิปัญญาแฝง : อาจจะกระทบกระเทือน เป็ นอันตรายต่อสมองของเด็กได้)
- อย่าตีหวั แมว เพราะเมื่ออายุมากจะทาให้ศรี ษะสั่น
(ภูมิปัญญาแฝง : ห้ามรังแกสัตว์ให้มีเมตตา)
- ห้ามนอนกินอาหาร จะเป็ นงู
(ภูมิปัญญาแฝง : อาจจะมีผลต่อระบบย่อยอาหาร และฝึ กมารยาทที่เหมาะสม)
- ห้ามเล่นข้าวสาร จะทาให้มือด่าง
(ภูมิปัญญาแฝง : ข้าวเป็ นอาหารไม่ควรนามาเล่น และเป็ นการสอนให้รู้สานึก
ในคุณข้าวด้วย)
- เด็กขณะพูดกับผูใ้ หญ่อย่าอมนิ้ว
(ภูมิปัญญาแฝง : ปลูกฝังมารยาท และบุคลิกภาพ)
- ห้ามจับหางสุ นขั จะทาให้สุนขั กินลูกไก่
(ภูมิปัญญาแฝง : สุ นขั อาจจะราคาญและแว้งกัดทาอันตรายได้)
- ด่าพ่อแม่บุพการี ผมู ้ ีพระคุณ ตายไปจะเป็ นเปรตปากเท่ารู เข็ม
(ภูมิปัญญาแฝง : ปลูกฝังจริ ยธรรม และมารยาท ค่านิยมและควบคุมพฤติกรรม
ของเด็กและบุคคลทัว่ ไป)
- อย่าเดินใกล้ผใู ้ หญ่
(ภูมิปัญญาแฝง : ปลูกฝังมารยามสังคม พฤติกรรมที่เหมาะสม)
- อย่าลักขโมยของพ่อแม่ จะทาให้ตีนบาทสั้นมือฮี
(ภูมิปัญญาแฝง : ปลูกฝังจริ ยธรรม คุณธรรมและศีลธรรม)
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- อย่าเดินข้ามขาผูใ้ หญ่ ขาจะด้วน
(ภูมิปัญญาแฝง : ปลูกฝังจริ ยธรรม มารยาทสังคม)
- ห้ามเด็กกินไข่ร้างรัง
- ห้ามเด็กทารกที่ฟันยังไม่ข้ ึนส่ องกระจก
(ภูมิิปัญญาแฝง : ปลูกฝังจริ ยธรรม พฤติกรรมให้เหมาะสมกับวัย)
- ห้ามเด็กกินไส้และพุงปลาช่อน
- ห้ามตีกน้ เด็ก จะทาให้เด็กเป็ นซางตานขโมย
- เวลาอุม้ เด็กทารกห้ามพูดหนักหรื อเบาเกินไป
- ห้ามเป่ าลมปากใส่ หน้าเด็ก
(ภูมิปัญญาแฝง : อาจจะมีเชื้อโรคติดต่อไปยังเด็กได้)
- เวลาอุม้ เด็กห้ามโยนเด็ก
(ภูมิปัญญาแฝง : เด็กอาจจะหลุดมือ เป็ นอันตรายได้)
- ห้ามเด็กกินจาวมะพร้าว
- ห้ามเด็กกินเครื่ องในไก่ จะทาให้เป็ นดื้อด้าน ดื้อรั้น
(ภูมิปัญญาแฝง : ตามหลักวิทยาศาสตร์ ปัจจุบนั อวัยวะดังกล่าวมีสารเคมีที่เป็ น
พิษเจือปนอยู)่
เป็ นต้น
1.5 ผู้ทรี่ ่าเรียนวิชาความรู้
เช่น ผูเ้ รี ยนไสยศาสตร์ หมอยา (หมอยาสมุนไพร หมอยากระดูก หมอยาเป่ า) หมอ
ธรรมถือว่าเป็ นปูชนียบุคคลสาคัญในสังคมอีสานเมื่อครั้งอดีต เนื่ องจากเป็ นทรัพยากรบุคคลที่จาเป็ นต่อ
วิถีชีวติ ซึ่ งจะเป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อคนอีสานทุกเพศทุกวัย เนื่องจากในช่วงเวลาวิกฤติของชีวติ
เช่น การเกิด การเจ็บป่ วย การตาย และงานพิธีกรรมต่างๆ บุคคลดังกล่าวต้องได้รับเชิ ญมาประกอบ
พิธีกรรม หรื อไม่มกั จะเป็ นข้อขะลาส่ วนตัวเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ต่อคุณวิชาที่ตนเรี ยนมา ดังนั้นในส่ วน
ของฮีตปฏิบตั ิของบุคคลดังกล่าวจึงต้องเคร่ งครัดเพื่อสร้างความมัน่ ใจในคุณความดีความสามารถของ
ตนเองและสร้างความนาเชื่อถือศรัทธาแก่ผพู ้ บเห็น ซึ่ งข้อคะลาบางกล่าวอาจจะหาเหตุผลมาชี้แจงได้
ชัดเจน ทั้งนี้อาจจะเป็ นเรื่ องของศีลธรรม จริ ยธรรม คุณธรรมหรื อจรรยาบรรณที่ผรู ้ ่ าเรี ยนทางด้านนี้ ตอ้ ง
มี เชื่อกันว่าสาหรับผูท้ ี่เรี ยนคาถาอาคมหากฝ่ าฝื นจะมีอาการผิดครู อาจจะเกิดสิ่ งไม่ดีต่อตนเอง เช่น
คาถาอาคมเสื่ อม เป็ นบ้า เป็ นผีปอบ เป็ นต้น ซึ่ งตัวอย่างของข้อคะลามีดงั นี้ เช่น
- ห้ามลอดใต้ราวตากผ้า จะทาให้วชิ าคุณไสยจะเสื่ อม
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- ห้ามลอดเครื อกล้วยที่ใช้ไม้ค้ าไว้
- ห้ามลอดกี่ทอผ้า
- ห้ามลอดจ่อ (เครื่ องมือเลี้ยงตัวไหม)
- ห้ามลอดใต้บนั ได
- ห้ามกินฟักทอง
- ห้ามกินแตง
- ห้ามกินฟัก แฟง
- ห้ามกินมะเฟื อง
- ห้ามกินผักกระถิน (ภาษาอีสานเรี ยกผักกะเสด) นอกจากว่าเวลาที่กินนั้นไม่มีใคร
เรี ยกว่าผักกะเสด จึงจะสามารถกินได้ เนื่ องจากถือว่าเป็ นของเศษเหลือเดน
- ห้ามกินอึ่งอ่าง
- ห้ามกินปลาไหล
- ห้ามกินน้ าเต้า
- ห้ามกินเนื้ อควาย
- ห้ามเล่นชู ้
- ห้ามกินอาหารใดในงานศพ จะทาให้คาถาอาคมที่เรี ยนมาเสื่ อม
- เวลากินข้าว ห้ามไม่ให้เอามือไปชนกับมือคนอื่นที่ร่วมสารับ มันคะลา
- ห้ามดื่มสุ ราที่เหลือจากคนอื่นดื่มไปแล้ว
- ห้ามกินเนื้ องู เนื้อสุ นขั เนื้ อแมว เนื้ อม้า และเนื้ อเต่า มันคะลา
นอกจากนี้ยงั มีขอ้ คะลาข้อห้ามปฏิบตั ิของผูท้ ี่มีวชิ าอาคมที่สอดคล้องกับอาชีพหลัก
ของครอบครัว ซึ่ งจะจาเพาะเจาะจงว่าเป็ นคะลาอย่างยิง่ เช่น ผูม้ ีอาชีพคล้องช้าง, ทั้งนี้ขอ้ คะลาดังกล่าว
ยังได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นๆข้างเคียงด้วย เช่น ภรรยาคู่ชีวิต อีกนัยหนึ่งอาจจะสอดคล้อง
กับข้อที่ควรปฏิบตั ิของผูเ้ กี่ยวข้อง อาจจะเพื่อสร้างความมัน่ ใจแก่ผไู ้ ปคล้องช้าง และเป็ นอุบายตักเตือน
ห้ามปรามผูท้ ี่อยูบ่ า้ นปฏิบตั ิตนให้เหมาะสมทั้งกาย วาจา และใจเพื่อรอคอยผูช้ ายที่ออกไปคล้อง และข้อ
เตือนใจเพื่อป้ องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ผทู ้ ี่อยูบ่ า้ น เป็ นการป้ องกันสวัสดิภาพไปด้วย ซึ่ งข้อคะลา
ของภรรยาหรื อฝ่ ายหญิงที่อยูเ่ รื อน นับตั้งแต่ฝ่ายสามี ฝ่ ายชายออกเดินทางออกไปทากิจดังกล่าว คือ
- ห้ามตัดผม
- ห้ามหวีผม
- ห้ามแต่งหน้า
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- ห้ามรับญาติมาพักอาศัยอยูภ่ ายในบ้าน
- ห้ามกวาดบ้านไปทางด้านทิศเหนือ
- ห้ามไปไกลจากบ้านของตน
- ห้ามกล่าวคาหยาบโลน
- ห้ามแสดงอาการโกรธขึ้ง
- ห้ามนัง่ บนบันได
- ห้ามปี นต้นหม่อน
- ห้ามทิ้งของลงจากเรื อน เว้นแต่วา่ มีคนรอรับอยูข่ า้ งล่าง
- ห้ามถอนฟื นออกจากเตาขณะที่กาลังหุ งต้ม
- ต้องกราบไหว้เทวดา ผีรักษาทุกคืนก่อนนอน
เป็ นต้น
1.6 บุคคลทัว่ ไป
นอกเหนือจากข้อคะลาของประเภทบุคคลข้างต้นดังที่กล่าวไปแล้ว ยังมีขอ้ คะลาที่หา้ ม
ประพฤติ ปฏิบตั ิของบุคคลทัว่ ไปอยูม่ ากมาย โดยข้อคะลาของบุคคลทัว่ ไปที่นาตัวอย่างมากล่าวนี้ จะ
เป็ นการบอกโดยรวมอาจจะไม่ใคร่ สัมพันธ์กบั เวลาหรื อสถานที่มากนัก ทั้งนี้จะไม่เจาะจงสถานที่หรื อ
กาหนดห้วงเวลาที่ชดั เจน บอกเพียงว่าอย่าปฏิบตั ิเท่านั้น เช่น
- ห้ามแช่ครกและสากไว้ดว้ ยกัน มันคะลา ถ้าเป็ นหญิง(ทั้งแต่งงานและยังไม่แต่ง) จะ
คลอดลูกยาก(ภูมิปัญญาแฝง : ปลูกฝังมารยาท ความสนใจเอาใจใสในครัวเรื อน นิสัยที่ดีงามแก่สตรี )
- อย่าเดินข้ามไม้คาน
- อย่าวางขันแช่ไว้ในตุ่ม โอ่ง
- ห้ามด่าลมฟ้ าอากาศต่างๆ
- ห้ามเดินข้าม หรื อนัง่ ทับหนังสื อ มันจะปึ ก(ปัญญาทึบ)
- ห้ามเย็บเสื้ อผ้าตัวที่กาลังใส่ กบั ตัวอยู่
- ห้ามเอามีด พร้ามาหยอกกันเล่น
(ภูมิปัญญาแฝง : อาจพลาดเป็ นอันตรายได้)
- ปล่อยให้น้ าดื่ม น้ าใช้ในโอ่งตุ่มแห้งขอดจนหมด คะลา
(ภูมิปัญญาแฝง : ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน)
- ปักจอบ จอบ เสี ยบคาดินไว้มนั คะลา
(ภูมิปัญญาแฝง : อาจจะเป็ นอันตรายแก่ผเู ้ ดินไปมา และเครื่ องมือ
เครื่ องใช้อาจขึ้นสนิท หรื อถูกขโมยไปได้)
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- ข้าวสารหมดเกลี้ยง คะลา
(ภูมิปัญญาแฝง : ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อหน้าที่)
- ข้าวเหลือกินในป่ าต้องนากลับทุกเม็ด
(ภูมิปัญญาแฝง : สัตว์ป่าอาจตามมากินถึงในหมู่บา้ นได้)
- ใช้เท้าเขี่ยเสื้ อผ้า คะลา
- ผูห้ ญิงผิวปาก คะลา จะได้ผวั เฒ่า
- ห้ามตีววั ตีควายในคอก มันคะลา
- ห้ามตีหลังสัตว์เลี้ยง เช่น หมู วัว ควาย คะลา
- ผูห้ ญิงเล่นการพนัน สู บบุหรี่ มันคะลา
- เด็กนัง่ สู งกว่าผูใ้ หญ่ มันคะลา
(ภูมิปัญญาแฝง : ปลูกฝังมารยาทสังคม)
- นัง่ กระดิกเท้า กระดิกมือ คะลา ทาให้ยากจน หากินบ่คุม้
(ภูมิปัญญาแฝง : ปลูกฝังมารยาทสังคม และบุคลิกภาพ)
- เอาหมอนตีกนั มันคะลา
- ข้ามร่ างกายคนกาลังนอนหลับ คะลา
(ภูมิปัญญาแฝง : ปลูกฝังมารยาทสังคม และบุคลิกภาพ)
- อย่าเอาด้ามไม้กวาดตีหรื อหยอกล้อกัน มันคะลา
(ภูมิปัญญาแฝง : เป็ นสิ่ งไม่เหมาะสม เนื่องจากเป็ นของต่า และเศษฝุ่ นสิ่ ง
สกปรกด้านที่กวาดอาจจะถูกเปรอะเปื้ อนคนจับได้)
- อย่าเทน้ ากินที่เหลือลงแอ่ง มันคะลา
(ภูมิปัญญาแฝง : เป็ นของเศษเหลือกินไม่เหมาะสม และผิดหลักสุ ขลักษณะ
ด้วย)
- อย่าเหยียบย่าบนหมอน ของสู งเป็ นบาป
(ภูมิปัญญาแฝง : สาหรับหนุ นหนอนไม่สมควรมาเหยียบเล่นให้สกปรก และ
รักษาสิ่ งของให้ใช้ได้นาน เพราะไม่มีขายต้องทาเองด้วย)
- ปูเสื่ อสาดให้ถูกลายถูกด้าน
- อย่าปูเสื่ อสาดหันหัวไปทางทิศตะวันตก ทิศคนตาย
- อย่าเอามือประสานกันขัดไว้หลังท้ายทอย มันคือผีบา้ คนไร้ความคิด
(ภูมิปัญญาแฝง : ปลูกฝังบุคลิกภาพให้เหมาะสม)
- อย่าเอามือตบปากเสี ยงดัง มันจะหาไม่พออยูพ่ อกิน
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- อย่านอนหันหัวไปทางทิศตะวันตก
- อย่าเอาด้านขวางของหมอนมาหนุน มันคะลา
- อย่าปี นคาเว้าผูใ้ หญ่(ปี นเกลียว)
- อย่าเลียคมมีด
- อย่าเอาหอกค้างหาว อย่าเอาต้าวค้างควน(ควัน)
(ภูมิปัญญาแฝง : อาจจะตกลงมาถูกคนบาดเจ็บหรื อเป็ นอันตรายด้วย)
- อย่านอนแงง(ส่ อง)ดาบ
(ภูมิปัญญาแฝง : อาจจะหล่นหรื อพลาดมือถูกผูส้ ่ องได้)
- อย่าคาบนมเมีย
(ภูมิปัญญาแฝง : อาจเผลอกันได้)
- อย่าเลียคมมีด
- ไปบ่ลา มาบ่คอบ (ไปไม่ลา มาไม่ไหว้) คะลา
- อย่าป้ อย(สาป)แซ่งเสี ยงดัง
(ภูมิปัญญาแฝง : ปลูกฝังมารยาทสังคม)
- อย่าแน(เล็ง)มีดใส่ หวั อย่าแนปื นใส่ เขา
(ภูมิปัญญาแฝง : อาจจะพลาดและเป็ นอันตรายได้)
- อย่าเวียนหวดข้าว
(ภูมิปัญญาแฝง : ในอดีตเตาหุ งหาอาหารจะเป็ นก้อนเสาสามก้อน อาจจะเดิน
เตะท่อนฟื นหรื อก้อนเส้าได้)
- อย่าตั้งหม้อข้าวเอียง คะลา
(ภูมิปัญญาแฝง : หากหม้อข้าวเดือนอาจหกเสี ยหาย หรื อถูกคนเป็ นอันตราย
ได้)
- อย่าเอาฟื นเคาะก้อนเส้า มันคะลา
(ภูมิปัญญาแฝง : ก้อนเส้าอาจจะแตกเสี ยหายได้)
- อย่าเอามีดสับเขียงเปล่า มันคะลา
(ภูมิปัญญาแฝง : ทาให้สิ่งของเสี ยหาย และทาให้เสี ยงดังก่อความราคาญแก่คน
อื่น)
- อย่าตาครกเปล่า มันคะลา
(ภูมิปัญญาแฝง : ทาให้สิ่งของเสี ยหาย และทาให้เสี ยงดังก่อความราคาญแก่คน
อื่น)
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(ภูมิปัญญาแฝง : ทาให้สิ่งของเสี ยหาย และทาให้เสี ยงดังก่อความราคาญแก่คน
อื่น)
- อย่าเดินข้ามหม้อข้าวหม้อแกง มันคะลา
(ภูมิปัญญาแฝง : อาจเดินเตะข้าวของเสี ยหายได้ รวมทั้งไม่เหมาะสม ไม่มี
มารยาทและเป็ นการลบหลู่ ไม่แสดงอาการเคารพสิ่ งของเครื่ องใช้ดารงชีพด้วย)
- อย่าเอาช้อนเคาะถ้วยชามเล่น มันบ่พออยูพ่ อ่ กิน
(ภูมิปัญญาแฝง : ข้าวของเสี ยหายได้ รวมทั้งไม่เหมาะสม ไม่มีมารยาทและ
เป็ นการลบหลู่ ไม่แสดงอาการเคารพสิ่ งของเครื่ องใช้ดารงชีพด้วย)
- อย่ายืนตักข้าวสารเวลาม่าข้าว(แช่ขา้ วเหนียว) มันคะลา
(ภูมิปัญญาแฝง : ส่ วนใหญ่ผหู ้ ญิงจะผูจ้ ดั การดูแลในเรื่ องครัวเรื อน และจะนุ่ง
ผ้าถุง การยืนตักข้าวสารอาจจะมีฝนละอองข้
ุ่
าว ทาให้ผวิ หนังคันได้ รวมทั้งยังเป็ นการแสดงอาการลบ
หลู่คุณข้าว และดูไม่เหมาะสม ไม่งาม)
- อย่าล้วงข้าวจากกระติ๊บที่ห้อยอยู่
(ภูมิปัญญาแฝง : ปกติคนอีสานจะแขวนกระติ๊บข้าวเหนียวบนตะขอเหล็ก
ป้ องกันมันและหนู แมลงมากิน ดังนั้นการล้วงข้าวในกระติ๊บที่ยงั ห้อยอยูอ่ าจจะทาให้กระติ๊บและข้าว
อาจตกลงพื้นได้ รวมทั้งยังเป็ นการแสดงการลบหลู่คุณข้าว และเป็ นกริ ยาไม่งามด้วย)
- ห้ามเอาซิ่ นใช้แล้วไปห่อใบลาน
(ภูมิปัญญาแฝง : เป็ นการแสดงอาการไม่เคารพ)
- อย่าเอาดินจี่(อิฐ)จากธาตุเข้าบ้าน
- เพิ่นบ่เอิ้น(ไม่เรี ยก)โตขาน เพิ่นวานโตซ่อย(ช่วย) คะลา
(ภูมิปัญญาแฝง : สอนมารยาทให้รู้จกั กาลเทศะ สิ่ งใดควรไม่ควรทา ไม่ควรถือ
วิสาสะเข้าไปยุง่ เกี่ยวเรื่ องของคนอื่น)
- ชายหญิงนัง่ ใกล้กนั หญิงสาวไปเที่ยวกลางคืนลาพังหรื อไปกับชายสองต่อสอง คะลา
(ภูมิปัญญาแฝง : เป็ นมาตรการป้ องกันเรื่ องชูส้ าว ผิดทานองคองธรรมและ
เกณฑ์การประพฤติปฏิบตั ิของหนุ่มสาวให้อยูใ่ นกรอบศีลธรรมจรรยา)
- ผูห้ ญิงบ่ให้ใกล้องค์พระธาตุ (?)
- ไปเอาบุญก่ายบ้าน บ่ฮแู ้ ลงฮูง้ าย มันคะลา
(ภูมิปัญญาแฝง : ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน)
- บ่ให้นงั่ เขียง หิ นฝนมีด มันซิ หนักก้น ชาติหน้าก้นจะใหญ่
(ภูมิปัญญาแฝง :ปลูกฝังมารยามสังคม และรักษาสิ่ งของเครื่ องใช้)
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จะทาให้โกรธเคืองกัน
(ภูมิปัญญาแฝง : เป็ นปรัชญาหมายถึงให้คนที่รับอาหารของเพื่อนบ้านมา เอา
อาหารกับข้าวของตัวเองใส่ ลงแล้วส่ งไปแทนจะได้ไม่ตอ้ งล้าง เป็ นการแลกเปลี่ยนแก่กนั )
- บ่ให้กินน้ าต่ง(รอง)กันมันจะทาให้เป็ นข้าข่อยกัน
(ภูมิปัญญาแฝง : เป็ นหลักสุ ขลักษณะ)
- บ่ให้เอาควายมานอนน้ าขี้สีก(น้ าคร่ าใต้ถุนบ้าน) มันคะลา
- ผูส้ าวบ่ให้สีก(ฉีก)ปลาร้า มันจะเอ้(แต่ง)บ่ข้ ึน
- ผูห้ ญิงยืนเยีย่ ว คะลา
- ผูส้ าวบ่ให้กินไข่ร้างรัง มันซิ เป็ นแม่ฮา้ ง (แม่หม่าย)
- อย่าปี นต้นมะยม มะยมจะเปรี้ ยวมาก มันคะลา
(ภูมิปัญญาแฝง : กิ่งมะยมเปราะอาจจะหัก เป็ นอันตรายได้)
- อย่าเอาไม้ขว้างปามะขามหวาน มันจะเปรี้ ยว
(ภูมิปัญญาแฝง : มะขามเป็ นของหายาก ผูค้ นจึงมักมาเก็บมะขาม ถ้ามีคนใดใจ
ร้อนขว้างเอา อาจจะทาให้พลาดไปถูกคนอื่นได้)
- เดินข้ามเบ็ดตกปลา ปลาบ่กินเบ็ด คะลา
(ภูมิปัญญาแฝง : อาจพลาดเหยียบเบ็ดหักเสี ยหาย หรื อเบ็ดอาจเกี่ยวเท้าเอาได้)
- เดินข้ามมีด ของมีคม ทาให้ไม่คม คะลา
- (ภูมิปัญญาแฝง : มีดหรื อของมีคมอาจบาดเอาได้)
เป็ นต้น
นอกจากนี้ยงั มีขอ้ คะลาที่สัมพันธ์กบั ความเชื่อเรื่ องลาง เรื่ องโชคชะตาต่างๆ เช่น
- หนูร้องเสี ยงดังประหลาดเวลากลางคืน คะลา คนในบ้านจะเจ็บป่ วย ไม่ดี
- ตัวบึ้งเดินผ่านหน้าในช่วงแดดจัด คะลา เป็ นลางไม่ดีต่อตัวเองและญาติมิตร
- กาหลายตัวร้องและบินวนเวียนไปมา คะลาอาจเกิดเหตุร้าย
- กิ้งก่า จิ้งจก ไต่ตามตัว คะลา จะมีเคราะห์
- งูข้ ึนไปอยูบ่ นเรื อน คะลา จะมีเคราะห์ร้าย
- งูเลื้อยผ่าน จะโชคดี หมาน
- ข้าวเหนียวนึ่งจนสุ กแล้วเป็ นสี แดง คะลา ไม่ดีจะมีเคราะห์ตอ้ งนาไปถวายพระ
- สุ นขั ตกลูกบนเรื อน ไม่ดี คะลา เป็ นอัปมงคล
- อีแร้ง นกแสกจับเฮือน บินผ่านเรื อน จะมีเคราะห์
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2. ข้ อคะลาทีส่ ั มพันธ์ กบั สถานที่
ในส่ วนของคะลาที่สัมพันธ์กบั สถานที่ ทั้งที่เป็ นสถานที่ซ่ ึ งคนสร้างขึ้นมา เช่น
บ้านเรื อน วัด หรื อสถานที่ตามธรรมชาติ เช่น แหล่งน้ า ป่ าเขาต่างๆ คนอีสานจะมีขอ้ คะลากากับไว้ เพื่อ
ควบคุมพฤติกรรม ความประพฤติให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานที่น้ นั ๆ เพื่อความสัมพันธ์ที่พ่ งึ
ปรารถนาในการอยูร่ ่ วมกัน และสวัสดิภาพของบุคคลนั้น
ซึ่งข้อคะลาที่นามาเป็ นตัวอย่างประกอบในส่ วนนี้ เป็ นเพียงบางส่ วนเท่านั้น เช่น
ข้ อคะลาเกีย่ วกับบ้ านเรือน
ข้อคะลาที่เกี่ยวข้องกับบ้านเรื อนนั้นมีมากมาย ตั้งแต่การเริ่ มสร้างบ้านขึ้นมา จนถึงข้อ
ปฏิบตั ิในระหว่างอยูท่ ี่บา้ น เช่น
การเลือกไม้ที่จะสร้างบ้าน ห้ามเลือกไม้ที่มีลกั ษณะดังนี้ มิเช่นนั้นจะคะลา เช่น
- ต้นไม้ที่มีรูกกลวงระหว่างลาต้น มันคะลา
- ต้นไม้ที่เสี ยงดังขณะเกิดการเสี ยดสี
- ต้นไม้ที่แตกกลางลาต้น
- ต้นไม้ที่ลม้ พาดต้นอื่น โดยไม่ตกถึงพื้น
- ต้นไม้ที่แตกเป็ นร่ อง เป็ นทางยาวลงมา
- ต้นไม้ที่มียางไหล หลังจากตัด สร้างบ้านแล้วจะทาให้คนอยูโ่ ศกเศร้าเสี ยใจอยูเ่ สมอ
- ต้นไม้ที่ตดั แล้ว ต้นหลุดจากตอก่อนที่ปลายจะตกถึงพื้น เรี ยกว่าไม้โตนตอ มันคะลา
- ต้นไม้ที่มีนามไม่เป็ นมงคล เช่น ต้นกะบก ต้นกะบาก ต้นตะเคียน (สร้างบ้านอยูแ่ ล้ว
คนอยูจ่ ะไม่พออยูพ่ อกินขาดแคลน บกอยูเ่ สมอ หาอยูห่ ากินลาบาก และเชื่อว่าต้นตะเคียนมีผสี ถิตย์อยู)่
- ปลูกต้นไม้ไม่เป็ นมงคลนามในเขตบ้าน เช่น ลัน่ ทม(จาปา) มะไฟ พุทรา หรื อต้นโพธิ์
เชื่อว่าเป็ นที่สิงสถิตย์ของผีหรื อรุ กขเทวดา
- ปลูกต้นมะรุ ม ลิ้นฟ้ า(เพกา) และผักหวานในเขตบ้าน มันคะลา
- ปลูกต้นยานางในบริ เวณลานบ้าน คะลา
นอกจากนั้นยังมีขอ้ คะลาเกี่ยวกับบ้านทั้งการสร้างบ้าน และการอาศัยอยูใ่ นบ้าน เช่น
- อย่าทาบันไดบ้านหันไปทางตะวันตก ทิศผีหลอก มันคะลา
(ภูมิปัญญาแฝง : เวลาพระอาทิตย์ใกล้ตก แสงจะส่ องมาจ้ามองอะไรหรื อใคร
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- ยกเรื อนให้ยกวันเสาร์จะดี ห้ามวันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี มันคะลา
- อย่าปลูกบ้านขวางตะวัน มันคะลา
(ภูมิปัญญาแฝง : แสงแดดจะส่ องบ้านตอนเช้า และสาย มองอะไรไม่ชดั เจน)
- อย่าปลุกบ้านคร่ อมตอ มันคะลา
(ภูมิปัญญาแฝง : ตออาจจะเป็ นปัญหาในอนาคตได้)
- ปลูกบ้านคร่ อมจอมปลวก มันคะลา
(ภูมิปัญญาแฝง : ปลวกอาจจะแทะกินบ้านได้)
- ปลูกบ้านคร่ อมทางเดิน มันคะลา
- ปลูกบ้านกลางพรรษา คะลา
- นาไม้ที่เคยถูกฟ้ าผ่ามาทาเรื อน มันกะลา
- ทาบันไดต้องเป็ นจานวนคี่ ( 5 ,7 ,9)
- เขยหรื อสะใภ้อย่าเดินเข้าไปในห้องเปิ ง หรื อห้องห้องนอนพ่อตาแม่ยาย ในคะลา
(ภูมิปัญญาแฝง : ห้องเปิ งถือว่าเป็ นห้องพระ หรื อห้องเก็บของรักษา ห้อง
ศักดิ์สิทธิ์ และห้องนอนพ่อตาแม่ยายไม่ควรเข้าไป เป็ นการแสดงอาการเคารพ มารยาทสังคม)
- อย่านัง่ ขวางประตู
- อย่านัง่ ขวางบันได มันคะลา
- อย่าเดินกระทืบเรื อนเสี ยงดัง มันคะลา
- อย่าเล่นหมากเก็บ เสื อกินหมูในบ้าน มันคะลา
(ภูมิปัญญาแฝง : เนื่ องจากเป็ นการละเล่นในงานศพ จึงไม่เหมาะสม เป็ นลาง
ไม่ดี และสร้างความราคาญแก่ผอู ้ ื่น)
- ผูห้ ญิงร้องเพลงในครัว มันคะลา จะได้ผวั คนเฒ่าคนแก่
(ภูมิปัญญาแฝง : ปลูกฝังมารยาทอันเหมาะสม)
- อย่านอนใต้ขื่อบ้าน จะคะลา
- อย่าเต้ากระโดดขาเดียวในบ้าน มันคะลา
(ภูมิปัญญาแฝง : อาจจะหกล้ม เสี ยงดังก่อความราคาญรบกวนคนอื่น และไม่
มีมารยาท)
- อย่านัง่ ห้อยขาลงข้างล่าง
(ภูมิปัญญาแฝง : อาจจะมีการหยอกล้อดึงขากันเล่น ตกลงมาบาดเจ็บได้รับ
อันตรายได้)
- อย่าเอามีดฟันต้นเสาบ้าน มันคะลา
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- อย่าข้ามบันไดทีละหลายขั้น มันคะลา
(ภูมิปัญญาแฝง : อาจพลาดตกลงมาเป็ นอันตรายได้)
- อย่าแบกฟื นขึ้นเฮือน มันคะลาอย่าเล่นงัวตึงตังเทิงเฮือน มันคะลา
- ห้อยโหนประตูบา้ น คะลา
- เปิ ดหน้าต่างบ้านนอน คะลา
- ใช้เท้าเปิ ด ปิ ดประตู คะลา
- เอาผ้าถุงพาดตากหน้าต่างเรื อน คะลา
รวมทั้งข้อปฏิบตั ิเมื่อไปยังสถานที่ต่างๆ ห้ามไปล่วงกระทาหรื อไม่นาพาแล้ว ถือว่าเป็ นคะลา
ข้ อคะลาเกีย่ วกับสถานที่อนื่ ๆ
- เข้าวัดเว้าเสี ยงดัง มันคะลา
(ภูมิปัญญาแฝง : ให้สารวม เป็ นมารยาทสังคม)
- ขี่มา้ เข้าในเขตวัด คะลา
- เลี้ยงวัว ควายในวัดคะลา
- ผูห้ ญิงอย่าไปม่อ(ใกล้)พระ มันคะลา
- อย่านัง่ เบาะพระ มันคะลา
- อย่าอุม้ ลูกใส่ บาตร มันคะลา
(ภูมิปัญญาแฝง : เด็กอาจปัดข้าวของเสี ยหาย ตกหล่นได้ รวมทั้งไม่เหมาะสม)
- บ่ให้ครุ บเซิ งเอาที่วดั มันคะลา
- บ่ให้นงั่ ขัดสมาธิ เวลาฟังเทศน์
- ใส่ หมวก โพกผ้าเข้าวัด คะลา มันสิ หวั ล้าน
- ยิงนกในบริ เวณวัด คะลา
- สวมรองเท้าเวลาตักบาตร และสรงน้ าพระ คะลา
- หนุ่มสาวพลอดรักกันในวัดและสถานที่สักการะบูชา คะลา
- ขณะพายเรื อไปหลายๆคนห้ามพูดตลกขบขัน คะลา
- เข้าป่ าอย่าพูดถึงสัตว์ร้าย คะลา
- เข้าป่ าได้ยนิ เสี ยงร้องเรี ยกชื่อตนเองห้ามขานรับ
- บ่ให้เยีย่ วลงน้ า มันคะลา
- บ่ให้ตดั ต้นไม้ดอนปู่ ตา คะลา
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- ปั สสาวะลงน้ า มันคะลา
- ซักผ้าในแม่น้ า คะลา
เป็ นต้น
3. ข้ อคะลาทีส่ ั มพันธ์ กบั เวลา
ข้อคะลาที่สัมพันธ์กนั กับเวลานั้นมีหลายข้อที่สัมพันธ์กบั บุคคลและสถานที่ดว้ ย ซึ่ง
แยกออกจากกันลาบาก แต่เพื่อให้เห็นภาพกว้างๆโดยรวม และไม่ตอ้ งแบ่งซอยลงไปมากจนเกินไป จึง
ขอยกตัวอย่างดังที่แบ่งข้างต้น ซึ่ งข้อคะลาที่สัมพันธ์กบั เวลานั้น น่าจะหมายถึงเวลาที่เป็ นงานเทศกาล
ประเพณี ประจาปี หรื อเวลาของการประกอบอาชีพประจาฤดูกาล โดยเฉพาะการทานา รวมทั้งประเพณี
เฉพาะกิจในระดับส่ วนบุคคลที่เกี่ยวพันกับสังคม ตัวบุคคลและสถานที่ดว้ ย รวมทั้งกิจวัตรประจาที่อยู่
ในวิถีชีวติ ประจาวัน แต่ในที่น้ ีจะเอาเวลาเป็ นตัวตั้งเพื่อให้สอดคล้องกับที่แบ่งหัวข้อไว้ เช่น
ข้ อคะลาในการทานาและข้ าว
เวลาหรื อขั้นตอนในการทานา ซึ่งจะต้องดาเนินการสอดคล้องตามระยะเวลา เนื่องจาก
ต้องอาศัยธรรมชาติเป็ นหลัก ในสังคมเกษตรกรรมดั้งเดิมที่ยงั ควบคุมธรรมชาติไม่ได้ ซึ่ งถ้าไม่ปฏิบตั ิ
แล้วจะต้องคะลา ผิดประเพณี "กินไม่บกจกไม่ลง" นอกจากนั้นยังมีขอ้ ปฏิบตั ิที่สัมพันธ์กบั ข้าว เช่น
- ก่อนหว่านกล้า ต้องเลือกฤกษ์วนั ดีในการแช่ขา้ วเปลือกก่อน ข้าวที่ปลูกจะได้ให้
ผลผลิตมาก
- ช่วงเวลาหว่าน ถ้ามีตวั ปูไต่ตามท้องนา ห้ามจับถือว่าเป็ นการเลี้ยงผีตาแฮก
- ก่อนที่จะถอนกล้าและปั กดาต้องเลือกฤกษ์ยามวันดี
- ช่วงเก็บเกี่ยว ก่อนตั้งลอมข้าวต้องไหว้ปลงแม่พระธรณี ก่อน
- ก่อนนวดข้าว ต้องเลือกวันดี
- ช่วงนวดข้าวญาติพี่นอ้ งต้องมาช่วยเหลือกัน และหาบข้าวขึ้นยุง้
- หลังจากนั้นต้องมาช่วยกันตีขา้ วสนุ (ข้าวที่ยงั เหลือติดซังข้าวอยู)่ ให้หมด
- จากนั้นจึงทาพิธีเอาข้าวขึ้นยุง้ และปิ ดยุง้ เพื่อเลือกวันดีเปิ ดยุง้ ข้าว
- เลือกวันดีเพื่อตักข้าววันแรกให้ตรงกับเดือนขึ้นปี ใหม่ แล้วสู่ ขวัญข้าว โดยใช้กระดอง
เต่าตักข้าวครั้งแรก เพื่อให้ผผู ้ ลิตอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข (กระดองเต่าเป็ นสัญลักษณ์ของความอยูเ่ ย็นอยูด่ ี)
- เวลาพักกินข้าวอยูท่ ุ่งนาอย่าเรี ยกกันกินข้าว มันคะลา เท่ากับเรี ยกปูมากัดกินต้นข้าว
ด้วย
- อย่าเอาไม้แต้ กะบก มาทาเป็ นเครื่ องมือเครื่ องใช้ มันคะลา

- 60 (ภูมิปัญญาแฝง : ไม้ดงั กล่าวเป็ นไม้เนื้อแข็ง แตกหักง่าย ไม่เหมาะนามาใช้งาน)
- เป็ ด ไก่มาเก็บกินข้าว ราข้าวหกอย่าดุด่า มันคะลา
- จี่ขา้ วในช่วงข้าวออกรวง คะลา
- ไถนาวันพระ คะลา
- กินข้าวสารดิบ คะลา เป็ นคนจัญไร
- กัดกินข้าวเหนียวครึ่ งคาข้าว คะลา
- ยืนกินข้าว กะลา
- กินข้าวคาหม้อ คะลา
- ร้องเพลงเวลากินข้าว คะลา
- กินข้าวแล้วบ่อดั ฝาก่อง บ่ฮเู ้ ก็บฮูเ้ มี้ยน คะลา ทาให้ผวั เมียจะป๋ าหย่าร้าง
(ภูมิปัญญาแฝง : ให้รู้จกั เก็บรักษาและรับผิดชอบในสิ่ งที่ตนกระทาลงไป เพื่อ
ความเป็ นระเบียบ)
- เวลาเขยสะใภ้กินข้าวร่ วมวงกับทั้งครอบครัวอย่างนัง่ ขัดสมาธิ มันคะลา
- เวลากินข้าวอย่าตบหัวแมว จะบาปเนื่องจากแมวมีเชื้ อสายเทวดา
(ภูมิปัญญาแฝง : เนื่องจากเศษขนแมวอาจติดมือได้ )
- เวลากินข้าวผูห้ ญิงอย่ายองๆ หรื อขัดสมาธิ มันคะลา
- อย่าเว้ายามกิน
(ภูมิปัญญาแฝง : ไม่งาม ไม่เหมาะสม ข้าวอาจติดคอ ลงหลอดลมได้)
นอกจากนี้ยงั มีขอ้ คะลาที่สัมพันธ์กบั เวลา เช่น บุญหรื องานประเพณี พิธีกรรมต่างๆ อาทิ
ข้ อคะลาในงานศพ
- คนตายโหง(ผูกคอตาย ฟ้ าผ่าตาย จมน้ าตาย เสื อกัดตาย ลงท้องตาย ตกต้นไม้ตาย)
ห้ามกินทาน ห้ามมีพระนาหน้า ห้ามเผา
- เด็กตาย(อายุไม่ถึง 10 ขวบ) ห้ามเผา
- ห้ามนาศพไต่ขวั (สะพาน)
- ห้ามหามศพข้ามขอนไม้
- ห้ามเผาศพวันอังคาร
- ห้ามเผาศพวันศุกร์ ผีจะร้าย
(ภูมิปัญญาแฝง : ความเชื่ อโชคลาง วันศุกร์ เป็ นชื่ อดี คือวันแห่งความสุ ข ที่คน
นิยมจัดงานมงคลกันจึงไม่นิยมเผาในวันดังกล่าว)
- หากมีเพื่อนบ้านตายให้มาช่วยกัน บุคคลใดทาเฉยไม่สนใจ จะคะลา

- 61 - อย่าให้แมวข้ามศพ มันคะลา
- อาหารที่เลี้ยงแขกในงานศพต้องไม่เป็ นเส้น เช่น ขนมจีน เพราะจาทาให้คนตายไม่ไป
เกิด
- คนป่ วยตายธรรมดาเกิน 6 วันจึงจะสามารถเผาได้
- เสื่ อสาดต้องกลับทางให้เป็ นตรงข้ามทั้งหมด
- การแต่งตัวศพ ต้องสวมเสื้ อผ้าศพให้กลับจากในมานอก
- เอาศพออกจากบ้านให้คว่าภาชนะทุกอย่าง และคว่ากลับข้างบันได
- เวลาเผาศพให้เอาท่อนไม้ใหญ่ 2 ท่อนทับศพไว้ ไม่ทาคะลา
(ภูมิปัญญาแฝง : ป้ องกันศพพลิกคว่า หรื อเอ็นหดทาให้ศพอาจตกจากเชิง
ตะกอนได้)
- เมื่อเผาศพเสร็ จให้เดินมาล้างมือล้างเท้าสิ่ งสกปรกที่วดั ก่อนจึงจะกลับบ้านได้
(ภูมิปัญญาแฝง : ชาระร่ างกายให้สะอาดเพราะอาจจะติดเชื้อโรคจากศพได้
และเป็ นอุบายการบาบัดทางจิตสาหรับผูท้ ี่กลัวผีจากภาพที่ประสบ)
เป็ นต้น
ข้ อคะลาในงานพิธีแต่ งงาน
ถือว่าเป็ นงานมงคลในช่วงชี วติ ของคน ดังนั้นจึงมีขอ้ คะลาเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจใน
ชีวติ คู่ สร้างกาลังใจในการดาเนินชีวิตต่อไป รวมทั้งข้อคะลาที่ควรทราบในระหว่างมีชีวติ คู่ดว้ ย เช่น
- ห้ามแต่งงานวันคี่ คะลา จะหย่าร้างกัน
- อย่าทาสิ่ งของแตกร้าวในวันแต่ง คะลา จะทาให้หย่าร้าง
- ห้ามมีชื่ออาหารที่ไม่เป็ นมงคล เช่น แกงฟัก(ฟัก ภาษาอีสานหมายถึง ฟัน สับ) แกงจืด
ยา
- ห้ามคนเป็ นหมัน ไม่มีลูกถือขันหมาก
- ห้ามบุคคลที่เป็ นกาพร้าเป็ นเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาว
- ห้ามแต่งงานในเดือน 12 คะลา เป็ นเดือนที่สุนขั ติดสัด ไม่เป็ นมงคล
- ห้ามแต่งช่วงเดือนเข้าพรรษา (เพราะเป็ นช่วงที่กาลังเร่ งดานา)
- เมียนอนหัวสู งกว่าผัว คะลา
- เมียกินข้าวก่อนผัว คะลา
- เมียต้องไม่เอาอาหารที่ตนเหลือกินให้ผวั กิน คะลา
- เมียย่าง(เดิน)เอาผ้าเอาซิ่ นปั ดป่ ายผัว คะลา

- 62 - เมียบ่สมมา(ขอขมา)ผัวในวันพระวันศีลก่อนนอน คะลา
เป็ นต้น
ข้ อคะลาในวันสงกรานต์
วันสงกรานต์หรื อวันเนา เชื่ อกันว่ามาจากคาว่า "เน่า" หมายความว่าถ้าใครกระทาผิดคะ
ลาในวันนี้แล้ว เวลาตายไปจะเน่าเหม็น สาหรับในวันนี้ของสังคมอีสานในอดีตถือว่าเป็ นวันหนึ่งใน
รอบปี ที่ตอ้ งผ่อนคลาย สนุกสนานให้เต็มที่ การเตรี ยมการเตรี ยมงานหรื อเวียกงานต่างๆต้องกระทาก่อน
หน้านั้นให้เสร็ จสิ้ น หากมีบุคคลใดฝ่ าฝื นทาสิ่ งใดในวันนี้ ถือว่าคะลา ไม่เจริ ญรุ่ งเรื อง ทามาค้าขายไม่ข้ ึน
จะต้องตายเน่าตายเหม็นอย่างไม่มีศกั ดิ์ศรี ซึ่ งคล้ายกับข้อห้ามของวันว่างในประเพณี ของคนใต้
สาหรับข้อคะลาที่หา้ มประพฤติปฏิบตั ิในวันเนาตามความเชื่อของคนอีสานมีดงั นี้
- ห้ามผ่าฟื น ฟันฟื น
- ห้ามตาข้าว ห้ามเปิ ดยุง้ ข้าวตักข้าว
- กองฟื นจะต้องหาพงหนามไปปิ ดไว้
- ครกตาข้าวจะต้องเอาพงหนามไปปิ ดไว้
- ห้ามทอผ้า
- ห้ามสานแห
สรุ ปคือห้ามทาการงานทุกอย่างในวันดังกล่าว ให้สนุกสนานร่ วมงานของเพื่อนบ้าน
อย่างเต็มที่ถือว่าเป็ นการผ่อนคลายความเคร่ งเครี ยดตรากตราทางานตลอดปี อีกวันหนึ่ง
ข้ อคะลาทีส่ ั มพันธ์ กบั เวลาอืน่ ๆ
นอกจากนี้ยงั มีขอ้ คะลาอื่นๆที่สอดคล้องกับเวลา เช่น
- อย่าตอกตะปูตอนกลางคืน คะลา
(ภูมิปัญญาแฝง : อาจรบกวนคนอื่นที่ตอ้ งการพักผ่อนได้)
- อย่าตัดเล็บ ตัดผมเวลากลางคืน
- อย่าล้างถ้วยชามเวลากลางคืน
- เดินทางกลางคืนอย่าพูดเรื่ องอัปมงคล
- กินข้าวยามวิกาล ตอนดึก คะลา
- อย่ากวาดบ้านเวลากลางคืน ยกเว้นบริ เวณที่จะกินข้าว
(ภูมิปัญญาแฝง : อาจจะกวาดสิ่ งของสาคัญตกลงไปข้างล่าง จะหาลาบาก

- 63 เพราะในอดีตไม่มีไฟฟ้ า มีเพียงกะบอง หรื อไต้ที่ไม่ค่อยสว่างและสะดวกนัก)
- อย่าเข็นฝ้ าย(ปั่ นฝ้ าย)ตอนกลางคืน คะลา
(ภูมิปัญญาแฝง : เสี ยงจะดังก่อความราคาญรบกวนคนอื่นได้)
- อย่าเคี้ยวหมากนอนตอนกลางคืน
(ภูมิปัญญาแฝง : คาหมากอาจติดข้อเป็ นอันตรายได้)
- อย่าฝัดข้าวตอนกลางคืน
(ภูมิปัญญาแฝง : เสี ยงดัง อาจก่อความราคาญให้แก่คนอื่นได้)
- อย่าต่อยมองแฮง(แรง)ยามเช้า อย่าตาข้าวสักกะวันยามดึก
(ภูมิปัญญาแฝง : อาจก่อความราคาญให้แก่ผทู ้ ี่ยงั ไม่ตื่น และกาลังหลับอยูไ่ ด้)
- อย่าผิวปากเวลากลางคืน คะลา
(ภูมิปัญญาแฝง : อาจก่อความราคาญให้คนอื่นได้)
- อย่านอนเวลาบ่ายคล้อย คะลา เพราะเป็ นช่วงที่ผีตกป่ า(เผาศพ)
(ภูมิปัญญาแฝง : ช่วงดังกล่าวคนส่ วนใหญ่ตอ้ งทางาน หากนอนแล้วจะเสี ย
การงาน และแรงงานโดยไม่จาเป็ น รวมทั้งช่วงดังกล่าวเมื่อตื่นขึ้นมามักจะไม่สดชื่น แข็งแรง อารมณ์เสี ย
ได้ง่าย)
- ตีด่ากันในวันพระ คะลา
- เวลานอน คุยกัน คะลา
- สาวไหมวันพระ คะลา
- เวลาออกล่าสัตว์ อย่ากินข้าวกับเนื้อสัตว์ มันคะลา เป็ นต้น
จากที่ยกตัวอย่างข้อคะลามาพอประกอบข้างต้นจะเห็นว่า ข้อคะลาทั้งหมดเป็ น
มาตรการในการควบคุมดูแลและเป็ นมาตรฐานของพฤติกรรม ความประพฤติที่พ่ ึงปรารถนาของสังคม
รวมทั้งแบบแผนปฏิบตั ิส่วนบุคคลที่จะก่อให้เกิดผลด้านบวกแก่ผถู ้ ือข้อคะลา ทั้งในด้านสวัสดิภาพชีวติ
ความมัน่ ใจ กาลังใจในการดาเนินชีวิตโดยตนเองและความสัมพันธ์กบั คนอื่น ซึ่งในปัจจุบนั ยังคง
หลงเหลือข้อคะลาอยูห่ ลายข้อที่คนอีสานยังยึดถือปฏิบตั ิและมีอิทธิ พลต่อความคิด ความเชื่อ ค่านิยม
และอุดมการณ์ในสังคม ซึ่ งถือว่าเป็ นมรดกทางภูมิปัญญาอย่างหนึ่งที่ตกทอดจากการสั่งสมปฏิบตั ิของ
บรรพบุรุษคนอีสานที่ได้ยดึ ถือกันมา
คาว่าคะลา เป็ นภาษาอีสาน ได้แก่ ไม่ดี ไม่งาม ไม่เหมาะไม่สม เป็ นบาปเป็ นกรรม ถ้าทา
อะไรลงไปผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ทกั ท้วงว่า คะลา คะลาคานี้เป็ นคาศักดิ์สิทธิ์ ผูท้ าจะไม่กล้าทาต่อไป คาว่า คะ
ลาจึงถือเป็ นประเพณี สืบต่อกันมาจนทุกวันนี้ จะได้นาของคะลามาแสดงไว้ดงั ตัวอย่างต่อไปนี้

- 64 ของคะลาเกีย่ วกับการกิน
- ไทเฮือนเดียวกินบ่พร้อมกัน ผูน้ อ้ ยกินก่อนผูใ้ หญ่ เมียกินก่อนผัว คะลา
- ผูใ้ หญ่กินเงื่อนผูน้ อ้ ย ผัวกินเงื่อนเมีย คะลา
- เอาเงื่อนกินให้ทาน คะลา
- กินข้าวบ่อดั ฝาก่อง บ่ฮเู ้ ก็บฮูเ้ มี้ยน คะลา
- กินอ้าปาก แลบลิ้น เลียปาก กินคาใหญ่ กินเสี ยงดัง กินบ่เป็ นยาม กินบ่ฮูจ้ กั
ประมาณ คะลา
- ถ่มน้ าลาย คายขี้มูก เวลากิน คะลา
- กินข้าวมือซ้าย เวลากินเว้ากัน เอามือเท้าขวา เท้าซ้ายเวลากิน กินเคี้ยวบ่แหลก
คะลา
- กินข้าวกับซิ้นควาย ซิ้นงัว คะลา เพราะงัวควายมีบุญคุณ
- กินเหมิดกินเสี้ ยง เกลี้ยงซะหมอหลอ คะลา
- ได้กินซิ้นบ่ส่งอา ได้กินปลาบ่ส่งปู่ คะลา
- กินอิ่มแล้วบ่ยกมือไหว้ขา้ ว คะลา
- กินข้าวโตโสความเพิ่น คะลา
ของคะลาเกีย่ วกับการยืน
- ผูห้ ญิงยืนเยีย่ ว คะลา
- ผูน้ อ้ ยยืนใกล้ผใู ้ หญ่ คะลา
- ใภ้เขยยืนใกล้เจ้าโคตรเจ้าวงศ์ คะลา
ของคะลาเกีย่ วกับการเดิน
- ผูน้ อ้ ยย่างใกล้ผใู ้ หญ่ ใภ้เขยย่างใกล้เจ้าโคตร ป้ า ลุง คะลา
- ขึ้นเฮือนบ่ลา้ งตีน ย่างทืบตีนขึ้นบันใด ย่างเทิงเฮือนแฮง ย่างลากตีน คะลา
- เมียย่างเอาผ้าซิ่ นปั ดป่ ายผัว คะลา
- ย่างก่อนเจ้าหัว เว้าหยอกเจ้าหัว เข้าวัดเว้าเสี ยงดัง ขี่มา้ เข้าวัด เลี้ยงงัวควายในวัด
คะลา
- ย่างใกล้เจ้าหัว เหยียบเงาเจ้าหัว คะลา
- นุ่งผ้าเตะเตี่ยวย่างผ่านหน้าเจ้าโคตรตานาย คะลา
- ไปจอบฟังเข้าเว้าพื้นทานขวัญกัน คะลา
- ไปค้าฮ่วมทึนกัน คะลา
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ไปเอาบุญก่ายบ้าน บ่ฮแู ้ ลงฮูง้ าย คะลา
ผัวไปค้า เมียเป็ นเพศ (แต่งตัว) คะลา
ไปโฮ่เนื้ อ ออกชื่อมัน คะลา
ไปบ่ช่าง ย่างบ่งาม คะลา
ไปบ่ลา มาบ่คอบ คะลา

ของคะลาเกีย่ วกับการนั่ง
- ผูน้ อ้ ยนัง่ สู งกว่าผูใ้ หญ่ ใภ้หรื อเขยนัง่ สู งหรื อนัง่ ขาไขว่หา้ งต่อหน้าเจ้าโคตร คะลา
- ผูญ้ ิงนัง่ ขดตะหมาด (ขัดสมาธิ ) คะลา
- นัง่ ขดตะหมาดเวลาฟังเทศน์ นัง่ กินข้าว นัง่ ฟังเจ้าโคตร บอกสอน คะลา
- นัง่ ตันปั กตู นัง่ ตันบันใด นัง่ หมอน นัง่ กลางผูเ้ ฒ่า คะลา
- ผูห้ นึ่งยืน ผูห้ นึ่งนัง่ เว้ากัน คะลา
- นัง่ เทิงหัวนอนของตนหรื อผูอ้ ื่น คะลา
ของคะลาเกีย่ วกับการนอน
- นอนคว่า นอนหงาย นอนตะแคงซ้าย คะลา
- นอนปิ่ นหัวไปทางตะวันตก คะลา
- เมียนอนก่อน ตื่นหลังผัว คะลา
- นอนหงายเบิ่งดาบ คาบนมเมีย เลียคมมีด คะลา
- ก่อนนอนบ่ลา้ งตีน ลุกขึ้นบ่ลา้ งหน้า คะลา
- เอาเสื้ อผ้าเก่ามาหมูนหัวนอน คะลา
- เป็ นใภ้เป็ นเขยนอนเปิ ง คะลา
- บ่สมมาก้อนเส้า คีไฟ แม่ข้ นั ใด ปั กตู ในวันศีลวันพระก่อนนอน คะลา
- เคี้ยวคาหมาก นอนกลางคืน คะลา
- เมียบ่สมมาผัวในวันพระ คะลา
- เล่นหมากฮุกหมากสกาในเฮือนคนยังบ่ทนั ตาย คะลา
- ไปหาหมอยาเว้าให้คนไข้ได้ยนิ คะลา
- แทกโตคนไข้เพื่อตัดโลงให้คนไข้เห็นหรื อได้ยนิ คะลา
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- คนอายุบ่เถิงสิ บปี ตาย ลงท้องตาย ตกน้ าตาย ตกเฮือนตาย ฟกตาย ช้างเหยียบตาย
เสื อกัดตาย งูกดั ตาย ควายชนตาย ตกต้นไม้ตาย ผีกินตาย รบกันตาย ลงแดงตาย เผาศพคน
เหล่านี้ คะลา
- จามในเฮือนศพ คะลา
- กินข้าวเงื่อนผี กินข้าวเฮือนผี คะลา
- หามศพผ่านนาเขา ปลงศพกลางทาง คะลา
- เวลาหามศพไปป่ าช้าเหลียวหลัง คะลา
- ไฟเผาศพต่อนากัน คะลา
- ตายสามวันแจกข้าว แจกข้าวในวันพระ คะลา
ของคะลาทัว่ ไป
-

เอาเชิงผ้า เชิงแพรเช็ดหน้า คะลา
ฝนมีด พร้า หอก ดาบ สิ่ ว ขวาน และปั ดเฮือนยาม กลางคืน คะลา
เอาของต่าไว้สูง คะลา
ทุบ ตี เตะ ถีบ ม้างเฮือนเพชาน คะลา
เว้าพ้นตัว หัวพ้นเพื่อน คะลา
ปากก่อนกวาน ขานก่อนเจ้า คะลา
ตัดกอน ฮอนขื่อ คะลา
ฟันฟื นมื้อเช้า ฝัดข้าวมื้อแลง คะลา
เอาล้อเกวียน ตีนเกวียนที่หกั แล้ว ไปรองตีนบันได คะลา
แบกฟื นบ่แก้มดั ขึ้นเฮือน คะลา
คะลาน้ า กินต่อน คะลา
เพิน่ บ่เอิน้ โตขาน เพิน่ บ่วานโตช่อย คะลา
บ่อนเข็ดบ่ยา บ่อนคะลาบ่ยา้ น คะลา
ใส่ บาตรถามเจ้าหัว คะลา
ขี้งอยขอน นอนสู บยา คะลา
อยูท่ ่งสานวี อยูด่ ีถามหมอ คะลา
ฮากไม้สอนขวาน คะลา
ไง้ขอนหาขี้เข็บ คะลา
เฮ็ดตางลี้ ขี้ตางเซามีแฮง คะลา
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- ตีเหล็กต่อหน้าช่าง คะลา
- ค้นผีลุก ปลุกผีตื่น คะลา
- หมาเข้าบ้าน บ่ด่อมหาง คะลา
- ย้ายคันแทนา ย้ายปั กตูเฮือน ถมน้ าออกบ่อ ขุดจอมปลวกไปถมบวกหมู ปลุก
เฮือนกวมทาง คะลา
- เอาของใช้วป้ นกับของประดับ คะลา
- เฮือนสองหลังเฮ็ดเป็ นหลังเดียว คะลาหลาย
- ผัวเมียผิดกัน ข่มเหงกัน ด่าป้ อยเวนกัน คะลา
- จ่ายเงินแดง แปลงเงินกว้าง คะลา
- ด่าหมูชา ด่าหมาเสี ยด หยอกหมา หัวซาเด็กน้อย หัวซาคนทุกข์ คะลา
- เอาลูกสาวลูกชาย เป็ นเมียเป็ นผัว เอาคนใช้เป็ นเมียเป็ นผัวคะลา
- หัวโล้นอยากลา หัวดาอยากเทศน์ คะลา
- เห็นเมียท่านท้า เห็นหน้าท่านยิง คะลา
- เล่นเจ้าหัว เล่นผัวเพิน่ คะลา
- บวชเป็ นชี หนีจากบ่อน คะลา
- ความรหัสฮูเ้ ถิงสอง คะลา
- นาสองเหมือง เมืองสองท้าว ย้าวสองเขย คะลา
- ญิงสองผัว เจ้าหัวสองวัด คะลา
- ฝนตกฟ้ าฮ้อง ไถนา ขี่ควายเล่น ยกมีด ยกเสี ยม ฟันไม้ คะลา
- ตีกอ้ นเส้า เอาไม้เอามีดตีเคาะเสาเฮือน เอามือตีแมวตีหมา เตะงัวเตะควาย คะลา
- ปลูกยานาง ปลูกผักอีฮุม ปลูกหมากลิ้นฟ้ า ปลูกผักหวาน ในเดิ่นบ้าน คะลา
- ตาข้าววันศีล วันพระ คะลา
- ชายหนุ่มหญิงสาวนัง่ ใกล้กนั หญิงสาวไปเที่ยวกลางคืนคนเดียวหรื อไปกับชายสอง
ต่อสอง คะลา
- ผูญ้ ิงไปชูบ่าว คะลา
- พ่อแม่นอนฮ่วมห้องลูกสาว ลูกชาย คะลา
- เมียบ่ปฏิบตั ิผวั คะลา
- โยนกระบุง กะต่า พร้า เสี ยม กะด้ง กะเบียน ขึ้นเฮือน คะลา
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ส่ วนใหญ่ผทู ้ ี่มาบนบานศาลกล่าว ก่อนจะทากิจการใดๆ การเริ่ มต้น จนถึงหลักชัยแห่งความสาเร็ จ
ก่อให้เกิดพลังใจ มีความเชื่ อมัน่ ในตนเองมากขึ้น การแก้บน
เมื่อประสบผลสาเร็ จตามคาที่ขอ/อธิ ษฐาน ส่ วนใหญ่ก็จะนาสิ่ งของ อาหารการกิน เครื่ องดื่ม การ
แสดง มากน้อย ตั้งแต่ ดอกไม้พวงมาลัย เหล้า ไก่ หัวหมู ปูปลา กุง้ ขนมผลไม้ การแสดงหมอลา
ภาพยนตร์ ราซัดชาตรี โดยเฉพาะภาพยนตร์ ซ่ ึ งเป็ นสิ่ งที่จดั หาได้ง่าย เชื่ อกันว่าหลักเมืององค์เก่าท่าน
ชอบพวงมาลัย หลักเมืององค์ใหม่ชอบผ้าเจ็ดสี อย่างไรก็ตามเครื่ องเซ่นไหว้ที่ผเู ้ ฝ้ าก็ได้จดั หาไว้
ประจาที่ศาลหลักเมืองตามสมควร เช่นดอกไม้ธูปเทียน พวงมาลัย น้ ามันสะเดาะเคราะห์ รู ปปั้ นช้างม้า
นางรา ทาสี ทาสา ฯลฯ
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยเงินของศาลเจ้ า พ.ศ. 2520
หลักเกณฑ์ การพิจารณากาหนดอัตราค่ าเช่ า ค่ าบารุ ง และค่ าปรับ
2.1 ในการใช้ ประโยชน์ ในทีด่ ินของศาลเจ้ า
2.2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการเงินของศาลเจ้ า พ.ศ. 2520
------------------------------โดยที่เป็ นการสมควรที่จะต้องวางหลักเกณฑ์การพิจารณากาหนดอัตราค่าเช่า
ค่าบารุ ง และค่าปรับ ในการใช้ประโยชน์ในที่ดินของศาลเจ้าให้มีความครอบคลุม ถูกต้อง และเป็ น
ประโยชน์ที่เอื้อต่อการดาเนิ นงานของศาลเจ้าที่จะมีข้ ึนไว้
อาศัยอานาจตามคาสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 177/2546 ลงวันที่ 28 เมษายน 2546 เรื่ อง
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับกิจการของศาลเจ้า ให้อานาจคณะกรรมการควบคุมตรวจตรา
สอดส่ องกิจการต่าง ๆ ของศาลเจ้า ในการพิจารณาสั่งการเกี่ยวกับการเช่าที่ดินและอาคารศาลเจ้า รวมทั้ง
กิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับศาลเจ้า ประธานคณะกรรมการควบคุมตรวจตราสอดส่ องกิจการต่าง ๆ ของศาลเจ้า
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมตรวจตราสอดส่ องกิจการต่าง ๆ ของศาลเจ้า จึงวาง
หลักเกณฑ์การพิจารณากาหนดอัตราค่าเช่า ค่าบารุ ง และค่าปรับ ในการใช้ประโยชน์ในที่ดินของศาลเจ้า
ไว้ ดังต่อไปนี้
1. อัตราค่ าเช่ าทีด่ ิน
1.1 เพือ่ อยู่อาศัย ให้คิดตามทาเล (ตามบัญชีหมายเลข 1)
- ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ตารางวาละ 2 – 12 บาท/เดือน
- ในจังหวัดอื่น
ตารางวาละ 0.50 – 11 บาท/เดือน
1.2 เพือ่ ทาไร่ ทานา ให้คิดตามทาเล (ตามบัญชีหมายเลข 2)
- ในเขตกรุ งเทพมหานคร ไร่ ละ 20 – 100 บาท/ปี
- ในจังหวัดอื่น
ไร่ ละ 20 – 100 บาท/ปี
1.3 เพือ่ เกษตรกรรมอืน่ ๆ ให้คิดตามทาเล (ตามบัญชีหมายเลข 2)
- ในเขตกรุ งเทพมหานคร ไร่ ละ 200 – 1,000 บาท/ปี
- ในจังหวัดอื่น
ไร่ ละ 200 – 1,000 บาท/ปี
1.4 เพือ่ อุตสาหกรรม ให้คิดตามทาเล (ตามบัญชีหมายเลข 3)
- ในกรุ งเทพมหานคร
- เฉพาะส่ วนที่ต้ งั ตัวอาคาร ตารางวาละ 8 – 26 บาท/เดือน
- นอกนั้นคิดเท่ากับเช่าเพื่ออยูอ่ าศัย ตารางวาละ 2 – 12 บาท/เดือน
- ในจังหวัดอื่น
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- นอกนั้นคิดเท่ากับเช่าเพื่ออยูอ่ าศัย ตารางวาละ 0.50 – 11 บาท/เดือน
1.5 เพือ่ ปลูกสร้ างอาคารพาณิชย์ ให้คิดตามทาเล (ตามบัญชีหมายเลข 3)
- ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ตารางวาละ 8 – 26 บาท/เดือน
- ในจังหวัดอื่น
ตารางวาละ 6 – 20 บาท/เดือน
1.6 เพือ่ ปลูกสร้ างโรงเรียน
- ในเขตกรุ งเทพมหานคร
- เฉพาะส่ วนที่สร้างตัวอาคารคิดเท่ากับเช่าเพื่ออยูอ่ าศัย ตารางวาละ 2–12 บาท/เดือน
- สนามหรื อบริ เวณคิดครึ่ งเท่าของค่าเช่าเพื่ออยูอ่ าศัย ตารางวาละ 1-6 บาท/เดือน
- ในจังหวัดอื่น
- เฉพาะส่ วนที่สร้างตัวอาคารคิดเท่ากับเช่าเพื่ออยูอ่ าศัย ตารางวาละ0.50–11บาท/เดือน
- สนามหรื อบริ เวณคิดครึ่ งเท่าของค่าเช่าเพื่ออยูอ่ าศัย ตารางวาละ 0.25-6 บาท/เดือน
1.7 เพือ่ การอืน่ ให้ กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเป็ นการเฉพาะราย อัตราค่ าเช่ า
ทีผ่ ้ เู ช่ าเสนอไว้ สูงกว่ าเกณฑ์ ให้ เก็บตามอัตราทีเ่ สนอ
2. อัตราค่ าเช่ าอาคาร
2.1 ตึกแถวหรืออาคารพาณิชย์ ต่อคูหา ให้คิดตามทาเล(ตามบัญชีหมายเลข 4)
- ในเขตกรุ งเทพมหานคร ตารางเมตรละ 2.50 – 13 บาท/เดือน
- ในจังหวัดอื่น
ตารางเมตรละ 2 – 6 บาท/เดือน
2.2 อาคารโดยสภาพเป็ นทีอ่ ยู่อาศัยได้ อย่ างเดียว ให้คิดตามทาเล (ตามบัญชีหมายเลข 5)
- ในเขตกรุ งเทพมหานคร ตารางเมตรละ 1.50 – 7 บาท/เดือน
- ในจังหวัดอื่น
ตารางเมตรละ 1.50 – 5 บาท/เดือน
2.3 แผงลอย ให้คิดตามทาเล
- ในเขตกรุ งเทพมหานคร ให้กระทรวงมหาดไทยกาหนดเป็ นการเฉพาะราย
- ในจังหวัดอื่น ไม่ต่ากว่า 15 บาท/เดือน
3. การเพิม่ อัตราค่ าเช่ า
3.1 กรณี ทาสัญญาเช่าเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ให้คิดค่าเช่าเพิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 10 ของอัตราค่าเช่าเดิมทุก 3 ปี
3.2 กรณี ทาสัญญาเช่ารายปี ให้พิจารณาปรับปรุ งค่าเช่าเพิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 3.5
ของอัตราค่าเช่าเดิมทุกปี
3.3 กรณี อื่น ๆ นอกจากนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเป็ นการเฉพาะราย
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อัตราค่าบารุ งศาลเจ้าครั้งแรกเมื่อขอเช่าที่ดินหรื ออาคารของศาลเจ้า
4.1 เช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคารที่อยูอ่ าศัย พาณิ ชยกรรม อุตสาหกรรม ทาไร่ ทานา
เกษตรกรรมอื่น ๆ รวมทั้งการเช่าอาคารหรื อแผงลอย ให้คิด 1 เท่า ของค่าเช่าทั้งปี หรื อค่าบารุ งที่ผเู ้ ช่า
เดิมเคยชาระไว้ อัตราใดมากกว่าให้เรี ยกเก็บตามอัตรานั้น ต่อการทาสัญญาเช่า 3 ปี
ประโยชน์ …
4.2 การใช้ประโยชน์ของผูเ้ ช่านอกจากที่กล่าวในข้อ 4.1 ให้เสนอกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาตามความเหมาะสมเฉพาะราย
4.3 อัตราค่าบารุ งต่ออายุสัญญาเช่า ให้คิดค่าบารุ งครึ่ งเท่าของค่าเช่าทั้งปี ของปี ที่จะต่ออายุ
สัญญาเช่า หรื อค่าบารุ งที่ผเู ้ ช่าเดิมเคยชาระไว้ อัตราใดมากกว่าให้เรี ยกเก็บตามอัตรานั้นต่ออายุสัญญา
เช่า 3 ปี
4.4 อัตราค่าบารุ งการโอนสิ ทธิ การเช่า ให้คิดค่าบารุ งหกเท่าของค่าเช่าทั้งปี ที่โอนสิ ทธิ
4.5 ข้อยกเว้นที่ไม่ตอ้ งเรี ยกเก็บค่าบารุ งศาลเจ้า
4.5.1 เมื่อทายาทโดยธรรมยืน่ คาร้องขอเช่าต่อภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่ผเู ้ ช่าเดิม
ถึงแก่กรรม การยืน่ คาร้องเกินกาหนดระยะเวลาในวรรคต้น ให้เรี ยกเก็บค่าบารุ งหนึ่งเท่าของค่าเช่าทั้งปี
ที่ขอเช่า
4.5.2 ผูเ้ ช่าเป็ นผูป้ ลูกสร้างอาคารและยกกรรมสิ ทธิ์ ในอาคารให้กบั ศาลเจ้า โอนสิ ทธิ
การเช่าให้กบั ทายาทโดยธรรมขณะที่ยงั มีชีวติ อยู่
4.5.3 เมื่อผูใ้ ดได้รับสิ ทธิ ปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิ ทธิ์ ในอาคารให้กบั ศาลเจ้า และ
จัดหาผูเ้ ช่าทาสัญญาเช่าอาคารกับศาลเจ้าโดยตรงภายใน 1 ปี
5. อัตราค่ าปรับ
5.1 กรณี ผดิ สัญญา ผูเ้ ช่าปลูกสร้าง ต่อเติม หรื อดัดแปลงอาคารสิ่ งก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต
ต้องเสี ยค่าปรับในอัตรา 1 เท่าของค่าเช่าทั้งปี
5.2 กรณี คา้ งชาระค่าเช่า ค่าบารุ ง หากผูเ้ ช่าค้างชาระเงินค่าเช่า ค่าบารุ ง ซึ่ งต้องชาระ
ตามกาหนดเวลาในสัญญาเช่า ต้องชาระเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อเดือน เศษของเดือนให้คิดเป็ น 1 เดือน
5.3 กรณี ไม่ต่ออายุสัญญาเช่าภายในกาหนด ผูเ้ ช่าต้องยืน่ ขออนุญาตต่ออายุสัญญาเช่า
ก่อนที่สัญญาเช่าจะหมดอายุ 3 เดือน หากผูเ้ ช่าไม่ยนื่ ต่ออายุสัญญาเช่าภายในกาหนด ให้ถือว่าผูเ้ ช่า
ไม่ประสงค์จะเช่าอีกต่อไป แต่ถา้ หากผูเ้ ช่ายืน่ ความประสงค์จะขอเช่าต่อไป ต้องเสี ยค่าปรับครึ่ งเท่า
ของค่าเช่าทั้งปี
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อัตราค่ าเช่ าทีด่ ินศาลเจ้ าเพือ่ ผู้เช่ าใช้ อยู่อาศัย
2.3 ก. กรุ งเทพมหานคร
ลำดับที่

รำคำทีด่ ิน
ตารางวา/บาท

1
2
3
4
5

ไม่เกิน 10,000
10,001 – 30,000
30,001 – 60,000
60,001 – 100,000
100,000 ขึ้นไป

อัตรำค่ ำเช่ ำตำมสภำพและทีต่ ั้งของทีด่ ินศำลเจ้ ำ
ตารางวา/บาท/เดือน
ทาเลชั้น5 ทาเลชั้น4 ทาเลชั้น3 ทาเลชั้น2 ทาเลชั้น1
2
2.50
3
3.50
4
4.50
5
5.50
6
6.50
7
7.50
8
8.50
9
9.50
10
10.50
11
12
ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของกระทรวงมหาดไทยที่จะกาหนดอัตรา
ค่าเช่าตามความเหมาะสม

ข. จังหวัดอืน่
ลำดั
บที่
1
2
3
4
5

รำคำทีด่ ิน
ตารางวา/บาท
ไม่เกิน 10,000
10,001 – 30,000
30,001 – 60,000
60,001 – 100,000
100,000 ขึ้นไป

อัตรำค่ ำเช่ ำตำมสภำพและทีต่ ั้งของทีด่ ินศำลเจ้ ำ
ตารางวา/บาท/เดือน
ทาเลชั้น5 ทาเลชั้น4 ทาเลชั้น3 ทาเลชั้น2 ทาเลชั้น1
.50
1
1.50
2
2.50
3
3.50
4
4.50
5
5.50
6
6.50
7
7.50
8
8.50
9
10
11
ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของกระทรวงมหาดไทยที่จะกาหนดอัตรา
ค่าเช่าตามความเหมาะสม
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บัญชีหมายเลข 2
อัตราค่ าเช่ าทีด่ ินศาลเจ้ าเพือ่ ผู้เช่ าใช้ ประกอบการเกษตร
กรุ งเทพมหานครและจังหวัดอืน่
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ราคาทีด่ ิน
ไร่ ละ/บาท
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
1,500,000 ขึ้นไป

อัตราค่ าเช่ าเพือ่ ทาไร-นา
ไร่ ละ/บาท/ปี
20
22
26
31
37
44
53
65
80
100
ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของอธิ บดี
กรมการปกครอง ที่จะกาหนด
อัตราค่าเช่าตามความเหมาะสม

อัตราค่ าเช่ าเพือ่ เกษตรอืน่
ไร่ ละ/บาท/ปี
200
220
260
310
370
440
530
650
800
1,000
ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของอธิ บดี
กรมการปกครอง ที่จะกาหนด
อัตราค่าเช่าตามความเหมาะสม
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อัตราค่ าเช่ าทีด่ ินเพือ่ ก่ อสร้ างอาคารพาณิชย์ และอุตสาหกรรม
ก. กรุ งเทพมหานคร
ลาดับที่

ราคาทีด่ ิน
ตารางวา/บาท

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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
100,000 ขึ้นไป

อัตราค่ าเช่ าตามสภาพและทีต่ ้งั ของทีด่ ินศาลเจ้ า
ตารางวา/บาท/เดือน
ทาเลชั้น 4
ทาเลชั้น 3
ทาเลชั้น 2
ทาเลชั้น 1
8
8.50
9
9.50
10
10.50
11
11.50
12
12.50
13
13.50
14
14.50
15
15.50
16
16.50
17
17.50
18
18.50
19
19.50
20
20.50
21
21.50
22
22.50
23
23.50
24
24.50
25
26
ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของกระทรวงมหาดไทยที่จะกาหนดอัตรา
ค่าเช่าตามความเหมาะสม
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ข. จังหวัดอืน่
ลำดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8

รำคำทีด่ ิน

อัตรำค่ ำเช่ ำตำมสภำพและทีต่ ั้งของทีด่ ินศำลเจ้ ำ

ตารางวา/บาท

ตารางวา/บาท/เดือน
ทาเลชั้น 4
ทาเลชั้น 3
ทาเลชั้น 2
ทาเลชั้น 1
6
6.50
7
7.50
8
8.50
9
9.50
10
10.50
11
11.50
12
12.50
13
13.50
14
14.50
15
15.50
16
16.50
17
17.50
18
18.50
19
20
ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของกระทรวงมหาดไทยที่จะกาหนดอัตรา
ค่าเช่าตามความเหมาะสม

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
100,000 ขึ้นไป
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อัตราค่ าเช่ าตึกแถวหรืออาคารพาณิชย์
ก. กรุงเทพมหำนคร
ลาดับที่

ราคาทีด่ ิน
ตารางวา/บาท

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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
100,000 ขึ้นไป

อัตราค่ าเช่ าตามสภาพและทีต่ ้งั ของตึกแถว หรือ
อาคารพาณิชย์โดยให้ คิดจากจานวนเนือ้ ทีใ่ ช้ สอย
ตารางเมตร/บาท/เดือน
ทาเลชั้น 4 ทาเลชั้น 3 ทาเลชั้น 2 ทาเลชั้น 1
2.50
3
3.50
4
3
3.50
4
4.50
3.50
4
4.50
5
4
4.50
5
5.50
4.50
5
5.50
6
5
5.50
6
7
5.50
6
7
8
6
7
8
9
7
8
9
10
8
9
10
11
9
10
11
12
10
11
12
13
ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของกระทรวงมหาดไทยที่จะกาหนด
อัตราค่าเช่าตามความเหมาะสม
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ลาดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ราคาทีด่ ิน
ตารางวา/บาท
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
100,000 ขึ้นไป

อัตราค่ าเช่ าตามสภาพและทีต่ ้งั ของตึกแถวหรือ
อาคารพาณิชย์โดยให้ คิดจากจานวนเนือ้ ทีใ่ ช้ สอย
ตารางเมตร/บาท/เดือน
ทาเลชั้น 4 ทาเลชั้น 3 ทาเลชั้น 2 ทาเลชั้น 1
2
2.25
2.50
2.75
2.25
2.50
2.75
3
2.50
2.75
3
3.25
2.75
3
3.25
3.50
3
3.25
3.50
3.75
3.25
3.50
3.75
4
3.50
3.75
4
4.25
3.75
4
4.25
4.50
4
4.25
4.50
4.75
4.25
4.50
4.75
5
4.50
4.75
5
5.25
4.75
5
5.50
6
ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของกระทรวงมหาดไทยที่จะกาหนด
อัตราค่าเช่าตามความเหมาะสม
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อัตราค่ าเช่ าอาคารโดยสภาพเป็ นทีอ่ ยู่อาศัยได้ อย่ างเดียว
ก. กรุ งเทพมหานคร
ลาดับที่

ราคาทีด่ ิน
ตารางวา/บาท

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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
100,000 ขึ้นไป

อัตราค่ าเช่ าตามสภาพและทีต่ ้งั ของตึกแถว หรือ
อาคารพาณิชย์โดยให้ คิดจากจานวนเนือ้ ที่ใช้ สอย
ตารางเมตร/บาท/เดือน
ทาเลชั้น 4 ทาเลชั้น 3 ทาเลชั้น 2 ทาเลชั้น 1
1.50
1.75
2
2.25
1.75
2
2.25
2.50
2
2.25
2.50
2.75
2.25
2.50
2.75
3
2.50
2.75
3
3.50
2.75
3
3.50
4
3
3.50
4
4.50
3.50
4
4.50
5
4
4.50
5
5.50
4.50
5
5.50
6
5
5.50
6
6.50
5.50
6
6.50
7
ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของกระทรวงมหาดไทยที่จะกาหนด4
อัตราค่าเช่าตามความเหมาะสม

- 79 ข. จังหวัดอื่น

ลาดับที่

ราคาทีด่ ิน
ตารางวา/บาท

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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
100,000 ขึ้นไป

อัตราค่ าเช่ าตามสภาพและทีต่ ้งั ของตึกแถวหรือ
อาคารพาณิชย์โดยให้ คิดจากจานวนเนือ้ ทีใ่ ช้ สอย
ตารางเมตร/บาท/เดือน
ทาเลชั้น 4 ทาเลชั้น 3 ทาเลชั้น 2 ทาเลชั้น 1
1.50
1.75
2
2.25
1.75
2
2.25
2.50
2
2.25
2.50
2.75
2.25
2.50
2.75
3
2.50
2.75
3
3.25
2.75
3
3.25
3.50
3
3.25
3.50
3.75
3.25
3.50
3.75
4
3.50
3.75
4
4.25
3.75
4
4.25
4.50
4
4.25
4.50
4.75
4.25
4.50
4.75
5
ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของกระทรวงมหาดไทยที่จะกาหนด
อัตราค่าเช่าตามความเหมาะสม
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รายละเอียดแนบท้ ายหลักเกณฑ์ การพิจารณากาหนดอัตราค่ าเช่ า ค่ าบารุ ง และค่ าปรับ
ในการใช้ ประโยชน์ ในทีด่ ินของศาลเจ้ า
2.4 สภาพและทีต่ ้งั ทีด่ ินของศาลเจ้ า ให้ แบ่ งเป็ นทาเลต่ าง ๆ ดังนี้
1. ทาเลชั้น 1 หมายถึง ที่ศาลเจ้าที่อยูต่ ิดกับถนนซึ่ งมีความกว้างตั้งแต่ 8 เมตร
ขึ้นไป และหรื อตั้งอยูใ่ นแหล่งที่ใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจได้ดีที่สุดในท้องถิ่น
2. ทาเลชั้น 2 หมายถึง ที่ศาลเจ้าที่อยูต่ ิดกับแม่น้ าหรื อถนนซึ่ งมีความกว้างตั้งแต่
6 เมตร ถึง 8 เมตร และหรื อตั้งอยูใ่ นแหล่งที่ใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจได้ดีเป็ นลาดับรองจากทาเลชั้น
1 หรื อที่ศาลเจ้าที่อยูต่ ิดกับถนนซึ่ งมีความกว้างตั้งแต่ 8 เมตรขึ้นไป และอยูห่ ่างจากแหล่งที่ใช้
ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจได้ดีที่สุดในท้องถิ่นไม่เกิน 80 เมตร
3. ทาเลชั้น 3 หมายถึง ที่ศาลเจ้าที่อยูต่ ิดกับแม่น้ าหรื อถนนซึ่งมีความกว้าง
ตั้งแต่ 4 เมตร ถึง 6 เมตร และหรื อตั้งอยูใ่ นแหล่งที่ใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจได้ดีเป็ น
ลาดับรองจากทาเลชั้น 2 หรื อที่ศาลเจ้าที่อยูต่ ิดกับแม่น้ าหรื อถนน ซึ่ งมีความกว้างตั้งแต่ 6 เมตร ถึง 8
เมตร และตั้งอยูห่ ่างจากแหล่งที่ใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจได้ดีเป็ นลาดับรองจากทาเลชั้น 2 ไม่เกิน
80 เมตร
4. ทาเลชั้น 4 หมายถึง ที่ศาลเจ้าที่อยูต่ ิดกับแม่น้ า คลอง หรื อถนนซึ่ งมีความ
กว้างต่ากว่า 4 เมตร และหรื อตั้งอยูใ่ นแหล่งที่ใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจได้ดีเป็ นลาดับรองจากทาเล
ชั้น 3 หรื อที่ศาลเจ้าที่อยูต่ ิดกับแม่น้ าหรื อถนน ซึ่ งมีความกว้างตั้งแต่ 4 เมตร ถึง 6 เมตร และตั้งอยู่
ห่างจากแหล่งที่ใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจได้ดีเป็ นลาดับรองจากทาเลชั้น 3 ไม่เกิน 80 เมตร
5. ทาเลชั้น 5 หมายถึง ที่ศาลเจ้าที่อยูน่ อกเหนื อจากทาเลชั้น 1 ถึงทาเลชั้น 4
หรื อที่ศาลเจ้าที่รถยนต์นงั่ เข้าไม่ถึง
-----------------------------------หมายเหตุ สภาพและที่ต้ งั ที่ดินของศาลเจ้า ให้ถือตามที่ราชพัสดุ ของกรมธนารักษ์
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กฎเสนาบดี
--------------------------------ว่ าด้ วยทีก่ ุศลสถานชนิดศาลเจ้ า พ.ศ. 2463
ด้วยตามความในพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 มาตรา 123 ให้กรมการ
อาเภอมีหน้าที่คอยตรวจตราอุดหนุ นผูป้ กปั กรักษา อย่าให้ผใู ้ ดรุ กล้ าเบียดเบียนที่วดั หรื อที่กุศลสถาน
อย่างอื่นอันตามลัทธิ ของประชาชนบางจาพวกในกรุ งสยามนับว่าเป็ นที่กุศลสถานสาหรับมหาชน
ประเภทหนึ่ง ซึ่ งสมควรจะวางระเบียบการปกปั กรักษาขึ้นไว้ให้เป็ นหลักฐาน จึงทรงพระกรุ ณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสนาบดีกระทรวงนครบาล และเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ตั้งกฎข้อบังคับขึ้นตาม
ความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ดังต่อไปนี้
ว่าด้ วยการใช้ กฎและอถิบายคา
ข้อ 1 กฎนี้ใช้เฉพาะศาลเจ้าที่ต้ งั อยูใ่ นที่ดินซึ่ งรัฐบาลเป็ นเจ้าของ หรื อเป็ นผูป้ กปั กรักษา
เท่านั้น
ข้อ 2 คาบางคาที่มิได้มีความหมายให้เข้ใจเป็ นอย่างอื่นแล้ว ให้พึงเข้าใจดังนี้คือ
( ก ) คาว่า ศาลเจ้า นั้น หมายความว่า สถานที่ก่อสร้างขึ้นเป็ นทรวดทรงสาหรับ
ประดิษฐานรู ปเคารพและกระทาการพิธีกรรมตามลัทธิ ของคนบางจาพวก เช่น ชนจีน เป็ นต้น และ
ให้หมายความรวมตลอดถึงสถานที่ถาวร ซึ่งสร้างขึ้นประกอบกับศาลเจ้า เช่น โรงสาหรับกินเจ เป็ น
ต้น
( ข ) คาว่า ที่ศาลเจ้า นั้น หมายความถึงที่ดินที่ศาลเจ้าตั้งอยู่ และหมายความตลอด
เขตบริ เวณที่ของศาลเจ้าด้วย
(ค) คาว่าใบอนุ ญาตตั้ง นั้น หมายความว่า หนังสื อที่ผมู ้ ีอานาจตามกฎนี่ออกให้
ไว้แก่ผจู ้ ดั การปกครองหรื อผูต้ รวจตราสอดส่ องกิจการในศาลเจ้า
(ฆ) คาว่า ผลประโยชน์น้ นั หมายความว่า ทรัพย์สมบัติรายได้อนั พึงบังเกิดมีแก่ศาล
เจ้านั้นๆ และหมายความตลอดถึงรายจ่ายด้วย
ว่ าด้ วยทีด่ ินที่ศาลเจ้ าตั้งอยู่
ข้อ 3 ศาลเจ้าที่ต้ งั อยูใ่ นที่ดินเอกชนมีกรรมสิ ทธิ์ เป็ นเจ้าของนั้นไม่เกี่ยวกับฉบับนี้ เว้นไว้
แต่เอกชนผูม้ ีสิทธิ์ เป็ นเจ้าของได้อุทิศที่ดินของตนให้เป็ นสมบัติสาหรับศาลเจ้าโดยสิ ทธ์ขาดในขณะใด
ที่ดินนั้นย่อมตกมาอยูใ่ นความปกครองรักษาของรัฐบาลพึงทานุบารุ งเพื่อประโยชน์มหาชนตามความใน
กฎนี้
ข้อ 4 ที่ดินที่ศาลเจ้าตั้งอยูใ่ นที่ดินของรัฐบาลก็ดี หรื อในที่ของเอกชนก็ดี แต่ได้อุทิศให้
เป็ นสมบัติสาหรับศาลเจ้าโดยสิ ทธ์ขาดแล้วก็ดี ในเขตกรุ งเทพมหานคร ให้มีโฉนดไว้ในนามกรมพระ
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ปกครอง กระทรวงมหาดไทยทั้งสิ้ น
ข้อ 5 ผูใ้ ดมีความปรารถนาจะอุทิศที่ดินของตนที่มีหรื อยังไม่มีศาลเจ้าตั้งอยูแ่ ล้ว ให้เป็ น
สมบัติศาลเจ้าโดยสิ ทธิ์ ขาด ให้ยนื่ เรื่ องราวสาแดงความปรารถนาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรมอบหมายให้แก่
นายอาเภอผูป้ กครองท้องถิ่น ที่ที่ดินตั้งอยูใ่ นเรื่ องราวที่จะยืน่ ต้องมีขอ้ ความดังต่อไปนี้ คือ
(ก) ชื่อและที่อยูข่ องผูซ้ ่ ึงจะอุทิศที่ดินให้
(ข) รายการละเอียดของที่ดินซึ่ งจะอุทิศให้พร้อมทั้งหน้าโฉนดหรื อหลักฐานที่สาคัญ
สาหรับที่ดินนั้นกับไปด้วย
ข้อ 6 ที่ศาลเจ้าแห่งใดซึ่ งตกอยูใ่ นความปกครองของรัฐบาลตามกฎนี้ ถ้าผูใ้ ดจะกระทา
การก่อสร้างสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดลง หรื อมีความประสงค์จะทาการสถาปณาต่อเติมขึ้นใหม่ก็ดีให้แจ้งความ
ประสงค์เป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อนายอาเภอผูป้ กครองท้องที่ ที่ที่ดินตั้งอยู่ เมื่อได้รับอนุญาตจากอธิ บดี
กรมพระนครบาล หรื อนครบาลจังหวัดสมุหเทศาภิบาล หรื อผูว้ า่ ราชการจังหวัดแล้ว จึงกระทาการนั้น
ได้
ข้อ 7 ในที่ซ่ ึ งยังมีศาลเจ้าตั้งอยูต่ ราบใด โดยปกติจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็ นอย่าง
อื่นเว้นไว้แต่ศาลเจ้านั้นจะได้เลิกร้างไปหมดแล้ว หรื อว่ารัฐบาลมีความจาเป็ นที่จะต้องใช้ประโยชน์ใน
ราชการโดยตรง
ข้อ 8 ที่ดินที่ยงั มีศาลเจ้าตั้งอยู่ ณ บัดนี้ก็ดี หรื อปรากฎว่าได้เคยมีศาลเจ้าตั้งอยูก่ ็ดี ถ้าแม้
พิสูจน์ไม่ได้ความแน่นอนว่ากรรมสิ ทธิ์ ได้ตกเป็ นของเอกชนก็ให้ลงสันนิษฐานว่าเป็ นที่ดินสาหรับศาล
เจ้าอยูใ่ นความปกครองของรัฐบาล
ว่าด้ วยฐานะของศาลเจ้ าและทะเบียนศาลเจ้ า
ข้อ 9 ศาลเจ้าที่ได้ก่อสร้างขึ้นด้วยวัตถุมีฐานะอันมัน่ คงถาวร นอกจากที่ต้ งั อยูใ่ นที่ดินของ
เอกชนมีกรรมสิ ทธิ์ เป็ นเจ้าของ ให้มีทะเบียนบัญชีไว้เป็ นหลักฐาน
ข้อ 10 ทะเบียนบัญชีศาลเจ้าให้มีรายการดังนี้ คือ
1. เลขลาดับจานวนศาลเจ้า
2. ชื่อศาลเจ้า
3. ตาบล อาเภอ จังหวัด ศาลเจ้าที่ต้ งั อยู่
4. ชื่อและอายุผปู ้ กครองศาลเจ้าและผูต้ รวจตราสอดส่ อง
5. ชื่อแซ่สกุลชาติกาเนิดและบังคับสังกัดมูลนายของผูป้ กครองศาลเจ้าและผูต้ รวจ
ตราสอดส่ อง

- 83 6. อาชีวะและที่สานักอาศัยของผูป้ กครองศาลเจ้า และผูต้ รวจตราสอดส่ อง
ว่ าด้ วยการตั้งและถอนผู้จัดการปกครองศาลเจ้ า และผู้ตรวจตราสอดส่ อง
ข้อ 11 การรักษาหรื อกระทากิจเพื่อประโยชน์แก่ศาลเจ้าโดยเฉพาะนั้น ให้มีผจู ้ ดั การ
ปกครองและผูต้ รวจตราสอดส่ องศาลเจ้าขึ้นไว้แล้วแต่อธิ บดีกรมพระนครบาลหรื อนครบาลจังหวัด
สมุหเทศาภิบาลหรื อผูว้ า่ ราชการจังหวัดจะกาหนดโดยสมควรแก่ศาลเจ้าแห่งใดหรื อหลายศาลเจ้า
รวมกัน จะให้มีผจู ้ ดั การปกครองและผูต้ รวจตราสอดส่ องมากน้อยเพียงใดก็ได้
ข้อ 12 ผูท้ ี่สมควรจะเป็ นผูจ้ ดั การปกครองและผูต้ รวจตราสอดส่ องศาลเจ้านั้นต้อง
ประกอบพร้อมด้วยองค์คุณสมบัติ คือ
(1) ต้องเป็ นผูม้ ีความเคารพนับถือในลัทธิ น้ นั
(2) ต้องเป็ นคนที่มีอายุต้ งั แต่ 20 ปี ขึ้นไป
(3) ต้องเป็ นคนมีหลักฐานในอาชีวะ หรื อมีหลักทรัพย์ดี
(4) ต้องเป็ นคนที่ไม่เคยต้องคาพิพากษาของศาลฐานเป็ นอั้งยี่ หรื อซ่องโจร ผูร้ ้าย ลัก
ทรัพย์ วิง่ ราว ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ กรรโชก ฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์ หรื อรับของโจร และไม่เคย
โต้เถียงกรรมสิ ทธิ์ ที่ศาลเจ้า
(5)ต้องเป็ นคนที่อยูใ่ ต้บงั คับกฎหมายไทยฝ่ ายสยาม
ข้อ 13 ผูใ้ ดมีความปรารถนาจะเป็ น ผูจ้ ดั การปกครอง หรื อ ผูต้ รวจตราสอดส่ องศาลเจ้า
ถ้าในเขตกรุ งเทพมหานคร ให้ยื่นเรื่ องราวต่ออธิ บดีกรมพระนครบาล หรื อนครบาลจังหวัด
สมุหเทศาภิบาล หรื อ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดพิจารณาเหตุผลประกอบพร้อมด้วนองค์คุณสมบัติดงั่ ว่ามาใน
ข้อ 12 นั้นแล้วก็ให้ออกใบอนุญาตตั้งได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 14 เมื่อผูใ้ ดได้รับอนุญาตตั้งตามความในข้อ 13 แล้ว โดยปกติยอ่ มมีอานาจและ
หน้าที่ดงั นี้ คือ
ก.ผูจ้ ดั การปกครองศาลเจ้ามีอานาจและหน้าที่จดั การทัว่ ไปในกิจการทัว่ ไปเพื่อประโยชน์
แก่ศาลเจ้าโดยฐานะและกาละอันสมควร และมีอานาจหน้าที่เข้าเป็ นโจทก์ หรื อจาเลยในอรรถคดีท้ งั
แพ่งและอาญา อันเกี่ยวด้วยเรื่ องศาลเจ้าทุกประการ
ข. ผูต้ รวจตราสอดส่ อง มีอานาจและหน้าที่ตรวจตรากิจการ อันเกี่ยวด้วยศาลเจ้าทุก
ประการตลอดถึงสรรพทะเบียนบัญชีท้ งั ปวงอันเนื่ องด้วยกิจการหรื อผลประโยชน์สาหรับศาลเจ้า
ครอบงาเหนื อผูจ้ ดั การปกครองศาลเจ้านั้น
ข้อ 15 กิจการสาหรับศาลเจ้าซึ่ งเป็ นกิจการที่ชอบด้วนกฎหมาย ให้ผจู ้ ดั การปกครองกับ
ผูต้ รวจตราสอดส่ องศาลเจ้าปรองดองพร้อมใจตกลงกระทาการไปได้ ถ้ามีความเห็นแตกต่างกัน ให้
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แล้วกระทาไปตามคาชี้ขาดนั้น
ข้อ 16 ถ้าและเมื่อใดมีอรรถคดีพิพากด้วยเรื่ องศาลเจ้า จะเริ่ มเกิดขึ้นหรื อเกิดแล้วก็ดีให้
ผูจ้ ดั การปกครองศาลเจ้าแจ้งเหตุการณ์ให้อธิ บดีกรมพระนครบาลหรื อนครบาลจังหวัดทราบทุกครั้ง
ข้อ 17 เมื่อใดความปรากฎขึ้นชัดเจน หรื อสงสัยว่ามีการสมคบกันเป็ นอั้งยี่ หรื อซ่ องโจร
ผูร้ ้าย หรื อสมคบกันเล่นการพนันที่กฎหมายห้ามในศาลเจ้าหรื อในสถานที่ต่างๆซึ่ งอยูใ่ นบริ เวณศาลเจ้า
ให้ผจู้ ดั การปกครองหรื อผูต้ รวจตราสอดส่ องศาลเจ้านั้น รายงานแจ้งเหตุการณ์ต่อนายอาเภอผูป้ กครอง
ท้องที่โดยละเอียด
ข้อ 18 ผูใ้ ดได้รับใบอนุ ญาตตั้งให้เป็ นผูจ้ ดั การหรื อผูต้ รวจตราสอดส่ องศาลเจ้าแล้ว
ภายหลังความปรากฎว่าผูน้ ้ นั บกพร่ องด้วยองค์คุณสมบัติดงั่ ว่ามาในข้อ 12 นั้นก็ดี หรื อได้ประพฤติการ
ทุจริ ตต่อหน้าที่อย่างใดๆหรื อขัดขืนไม่แจ้งการดัง่ ว่ามาในข้อ 16-17 นั้นก็ดี อธิ บดีกรมพระนครบาล
หรื อนครบาลจังหวัด สมุหเทศาภิบาล หรื อผูว้ า่ ราชการจังหวัด จะสั่งถอนและเรี ยกใบอนุญาตตั้งคืน
จากผูน้ ้ นั เสี ยก็ได้ บรรดาสมุดบัญชีอนั เกี่ยวด้วยศาลเจ้านั้นให้มอบแก่ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดซึ่ งอธิ บดีกรมพระนคร
บาล หรื อนครบาลจังหวัด สมุหเทศาภิบาล ผูว้ า่ ราชการจังหวัด จะสั่งให้มอบทั้งสิ้ น
ข้อ 19 ผูใ้ ดมีตาแหน่งเป็ นผูจ้ ดั การปกครอง หรื อเป็ นผูต้ รวจตราสอดส่ องศาลเจ้าอยู่
แล้วแต่ก่อนออกกฎนี้ ให้ยนื่ เรื่ องราวขอใบอนุญาตตั้งเสี ยตามกฎนี้ภายในเวลา 3 เดือน นับแต่วนั ที่ได้
ออกกฎนี้เป็ นต้นไป และต้องปฏิบตั ิการตามกฎนี้ทุกประการ ถ้ามิฉะนั้น ให้ถือว่าผูน้ ้ นั ไม่มีตาแหน่ง
หน้าที่อย่างใดเลย
ว่าด้ วยประโยชน์ อันเกิดแก่ ศาลเจ้ า
ข้อ 20 ถ้าในที่ใดเมื่ออธิบดีกรมพระนครบาลหรื อนครบาลจังหวัด สมุหเทศาภิบาล หรื อ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเห็นเป็ นการสมควรที่จะสั่งให้ผจู ้ ดั การปกครอง หรื อผูต้ รวตราสอดส่ องศาลเจ้าทา
หรื อยื่นบัญชีแสดงผลประโยชน์รายจ่ายเป็ นรายเดือน รายปี หรื อเป็ นพิฌศาในขณะใด ก็มีอานาจที่จะ
สั่งได้ และเมื่อเห็นสมควรที่จะสั่งให้โฆษณาการให้สาธารณชนทราบด้วยก็ได้
ข้อ 21 ศาลเจ้าหรื อสถานที่ต่างๆ ซึ่ งอยูใ่ นบริ เวณที่ศาลเจ้าก็ดี และบรรดาสมุดบัญชีอนั
เกี่ยวด้วยผลประโยชน์สาหรับศาลเจ้าก็ดี เมื่ออธิ บดีกรมพระนครบาล หรื อนครบาลจังหวัด
สมุหเทศาภิบาล หรื อผูว้ า่ ราชการจังหวัดเห็นเป็ นการสมควร ก็มีอานาจที่จะสั่งให้กรมการอาเภอเข้าไป
ตรวจตราหรื อเรี ยกเอามาตรวจตราในเวลาใดก็ได้
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ข้อ 22 ผูใ้ ดบังอาจบุกรุ กเข้าไปในอสังหาริ มทรัพย์สาหรับศาลเจ้า หรื อเข้าไปในสถานที่
นั้นๆ โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรื อเข้าไปซ่อนตัวอยูโ่ ดยไม่มีเหตุผลสมควรที่จะเข้าไปหรื อผูม้ ีความชอบ
ธรรมได้วา่ กล่าวขับไล่ให้ออกไปแล้วยังขืนอยูอ่ ีก ผูน้ ้ นั มีความผิดให้ลงโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรื อ
ปรับไม่เกิน 200 บาท หรื อทั้งสองสถาน
ถ้าการกระทาผิดเช่นว่ามาข้างบนนี้ ได้กระทาในเวลาค่าคืนก็ดี กระทาโดยใช้อุบายใช้
กาลังทาลายหรื อขู่เข็ญว่าจะทาร้ายเขาก็ดี หรื อ คุมสมัครพรรคพวกตั้งแต่ 3 คน หรื อเกินกว่า 3 คน
ขึ้นไปบุกรุ กก็ดี ผูก้ ระทาผิดเช่นว่านี้ตอ้ งระวางโทษจาคุกไม่เกินกว่า 3 ปี และปรับไม่เกิน 500 บาท
ด้วยอีกโสดหนึ่ง
ข้อ 23 ผูเ้ จตนาขัดขวางมิให้ผจู ้ ดั การปกครอง หรื อผูต้ รวจตราสอดส่ องศาลเจ้าได้กระทา
การตามหน้าที่โดยปกติ มีความผิดให้ปรับไม่เกินกว่า 200 บาท
ข้อ 24 ผูจ้ ดั การปกครองหรื อผูต้ รวจตราสอดส่ องศาลเจ้า ขัดขืนไม่ยอมมอบบรรดาสมุด
บัญชี ตามความในข้อ 18 ตอนที่ 2 ก็ดี หรื อได้มอบให้ไม่สิ้นเชิงก็ดี หรื อขัดขืนไม่ยอมทาตามคาสั่ง
ดัง่ ว่ามาในข้อ 20 ก็ดี มีความผิดฐานขัดคาสัง่ เจ้าพนักงานตามกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 334 ข้อ
2
และถ้าได้ทาบัญชี หรื อประกาศโฆษณาตามความในข้อ 20 นั้น โดยลักษณะอันเป็ นเท็จ
ถ้าการที่ทาลงไปนั้นยังไม่ถึงเป็ นความผิดตามกฎหมายลักษณะอาญา ผูน้ ้ นั มีความผิดให้ปรับไม่เกิน
200 บาท
ข้อ 25 ผูจ้ ดั การปกครองหรื อผูต้ รวจตราสอดส่ องศาลเจ้า ซึ่ งได้ถูกถอนและเรี ยก
ใบอนุญาตตั้งคืนเสี ยแล้ว ดัง่ ว่าในข้อ 18 ตอนที่ 1 ยังคงขืนทาการอยูใ่ นตาแหน่งเดิมก็ดีหรื อละเว้นไม่
รายงานแจ้งเหตุการณ์ต่อนายอาเภอผูป้ กครองท้องที่ดงั่ ว่าไว้ในข้อ 17 ก็ดี มีความผิดให้ลงโทษจาคุก
ไม่เกิน 1 ปี และปรับไม่เกิน 500 บาท
ผูใ้ ดมีหน้าที่เป็ นผูจ้ ดั การปกครองศาลเจ้าอยูแ่ ล้ว ก่อนออกกฎนี้ ไม่ปฏิบตั ิตามข้อ 19 และ
คงทาการอยูต่ ่อไปอีก ผูน้ ้ นั มีความผิดควรลงอาญาดังกล่าวมาข้างบนนี้
กฎนี้ให้ไว้ ณ วันที่ 15 มีนาคม พระพุทธศักราช 2463
มหาอามาตย์นายก เจ้าพระยายมราช
เสนาบดีกระทรวงนครบาล
มหาเสวกเอก เจ้าพระยาสุ รสี ห์วศิ ิษฐ์ศกั ดิ์
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
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กฎกระทรวง
กฎกระทรวง (Ministerial Regulation) เป็ นกฎหมายลายลัก ษณ์ อ ัก ษรประเภทหนึ่ งซึ่ ง
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงตราขึ้นโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติ หรื อแห่ งกฎหมาย
ที่มีฐานะเสมอกัน เป็ นต้นว่า ประมวลกฎหมาย พระราชกาหนด กฎกระทรวงนั้นเดิมเรี ยกว่า กฎเสนาบดี
ประวัติของกฎกระทรวง
กฎกระทรวงนั้น เดิ มเรี ย ก "กฎเสนาบดี " ต่อมามี พระราชบัญญัติเที ยบตาแหน่ งรั ฐมนตรี ก ับ
เสนาบดี แต่ก่อน พุทธศักราช 2475 ซึ่ งมาตรา 3 ว่า "ในพระราชบัญญัติและบทกฎหมายอื่นใดซึ่ ง
ประกาศใช้อยูใ่ นเวลานี้ คาว่า 'เสนาบดี' ให้อ่านเป็ น 'รัฐมนตรี ' คาที่กล่าวถึงเสนาบดีกระทรวงใด ๆ ให้
หมายความว่ารัฐมนตรี วา่ การกระทรวงนั้น ๆ และคาว่า 'กฎเสนาบดี' ให้อ่านเป็ น 'กฎกระทรวง'"
สมัยสมบูรณาญาสิ ทธิราชย์
สมัยสมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์ กฎเสนาบดี น้ นั นอกจากจะได้ตราขึ้ นไว้โดยอาศัยอานาจตามบท
กฎหมายแล้ว ยังมีอนั ซึ่ งได้ตราขึ้นไว้โดยได้รับพระบรมราชานุ ญาตอีกด้วย ทั้งยังปรากฏว่าครั้งที่การ
ร่ างกฎหมายยังไม่เป็ นระเบียบเช่นสมัยนี้น้ นั กฎเสนาบดียงั ได้แก่ขอ้ บังคับที่เสนาบดีตราขึ้นเพื่อกาหนด
กิจการภายในกระทรวง เช่น ระเบียบทางธุ รการ ฯลฯ อีกด้วย ซึ่ งต่างจากปั จจุบนั ที่กฎกกระทรวงจะตรา
ขึ้นได้ต่อเมื่อมีบทกฎหมายให้อานาจรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงนั้น ๆ ไว้ และย่อมใช้บงั คับแก่บุคคล
ทัว่ ไป หาใช่เป็ นระเบียบการภายในซึ่ งใช้บงั คับเฉพาะหมู่เหล่าไม่
กฎเสนาบดีสามจาพวก
อันกฎเสนาบดีในสมัยสมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์น้ นั อาจจาแนกได้เป็ นสามจาพวก ดังต่อไปนี้
จาพวกแรก
กฎเสนาบดี ที่เจ้ากระทรวงตราขึ้นเป็ นกฎหมายโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติหรื อกฎหมายที่ มี
ฐานะเทียบเท่า เช่น กฎเสนาบดีกระทรวงนครบาลกาหนดน้ าหนักรถยนต์ที่สัญจรไปมาบนถนนหลวง
ในจังหวัดพระนคร ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์ พุทธศักราช 2452
จาพวกทีส่ อง
ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 นั้น มีกฎเสนาบดีซ่ ึ งได้ตราขึ้นไว้โดยไม่มีบทกฎหมายให้
อานาจในการตรา และซึ่ งกาหนดข้อความอื่นใดนอกเหนื อไปจากบทกฎหมายที่ให้อานาจในการตราไว้
ก็มี กฎเสนาบดีเหล่านี้หากได้รับพระบรมราชานุญาตแล้วก็มีผลใช้บงั คับเป็ นกฎหมายเสมอบทบัญญัติที่
พระมหากษัตริ ยผ์ ทู ้ รงรัฎฐาธิ ปัตย์ในครั้งนั้นทรงตราขึ้น เช่น
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ปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 โดยปรากฏในคาปรารถแห่งกฎเสนาบดีน้ นั ว่า
ด้วยตามความในพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 มาตรา 123 ให้
กรมการอาเภอมีหน้าที่คอยตรวจตราอุดหนุ นผูป้ กปั กรักษาอย่าให้ผใู ้ ดเบียดเบียนที่วดั หรื อที่กุศลสถาน
อย่างอื่นอันเป็ นของกลางสาหรับมหาชนนั้น บัดนี้ ทรงพระราชดาริ เห็ นว่า ที่ศาลเจ้าซึ่ งเป็ นสถานที่
เคารพและกระทาพิธีกรรมตามลัทธิ ของประชาชนบางจาพวกในกรุ งสยามนับว่าเป็ นกุศลสถานสาหรับ
ประชาชนจาพวกหนึ่ง ซึ่ งสมควรจะวางระเบียบการปกปั กรักษาขึ้นไว้ให้เป็ นหลักฐาน จึงทรงพระกรุ ณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสนาบดี กระทรวงนครบาลและเสนาบดี กระทรวงมหาดไทยตั้งกฎข้อบังคับขึ้นตาม
ความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457
มาตรา 5 ดังกล่าวนั้นว่า "ให้เสนาบดีผบู ้ ญั ชาการปกครองท้องที่มีอานาจที่จะตั้งกฎข้อบังคับ
สาหรับจัดการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติน้ ี ถ้าแลกฎนั้นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุ ญาตและ
ประกาศในหนังสื อราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ให้ถือว่าเป็ นเหมือนส่ วนหนึ่งในพระราชบัญญัติน้ ี"
กฎเสนาบดีฉบับนี้ ได้รับพระบรมราชานุ ญาตและประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาแล้ว แต่เหตุที่มาตรา 5
นั้นบังคับว่าให้เสนาบดี มีอานาจตรากฎเพื่อดาเนิ นการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติน้ ี เท่านั้น และ
มาตรา 123 ที่อา้ งถึงมีความว่า ให้กรมการอาเภอมีหน้าที่กากับดูแลและสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าที่ของผู ้
ปกปั กรักษาวัดหรื อกุศลสถานอย่างอื่นที่เป็ นสาธารณสถาน แต่กฎเสนาบดีน้ ี กลับให้อานาจอธิ บดีพระ
นครบาลถอดถอนผูป้ กปักรักษานั้นและแต่งตั้งคนใหม่แทนได้ ซึ่ งเป็ นการนอกเหนือไปจากที่บญั ญัติไว้
ในมาตรา 123 เช่นว่า จึงเกิดปั ญหาขึ้นว่า กฎเสนาบดีฉบับนี้จะมีใช้บงั คับได้ท้ งั ฉบับหรื อเฉพาะข้อความ
ที่ตอ้ งตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดงั กล่าวเท่านั้น
ตามคาพิพากษาศาลฎีกาที่ 288, 289, 290, 291/2466ศาลฎีกามีความเห็นในกรณี เป็ นสองทางว่า
1) กฎเสนาบดี น้ นั ได้รับพระบรมราชานุ ญาตและประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาแล้ว
ย่อมใช้บงั คับได้เสมอเป็ นส่ วนหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่เช่นว่านั้น
2) อันเจตนารมณ์แห่งมาตรา 5 ดังกล่าวนั้นไม่ได้หมายความว่ากฎเสนาบดีที่มีขอ้ ความ
เกินเลยไปจะใช้เป็ นกฎหมายได้ และการตรากฎหมายนั้นเป็ นพระราชอานาจ แต่การออกกฎเสนาบดี
เป็ นอานาจของเสนาบดี ถ้ากฎเสนาบดีมีขอ้ ความนอกเหนือกฎหมายได้แล้วก็จะกลายเป็ นว่ากฎเสนาบดี
สามารถแก้กฎหมายของแผ่นดินได้ นอกจากนี้ การที่กฎเสนาบดีได้กาหนดอานาจถอดถอนและแต่งตั้งผู ้
ปกปั กรักษานั้น ไม่ได้เป็ น "การกากับดูแลและสนับสนุ นการปฏิ บตั ิ หน้าที่ของผูป้ กปั กรักษา" ตาม
มาตรา 123 เลย กับทั้งกฎเสนาบดีน้ ียงั มีการกาหนดโทษทางอาญาสาหรับผูฝ้ ่ าฝื นอีกด้วย ซึ่ งการกาหนด
โทษเช่นนี้เป็ นพระราชอานาจ จึงถือว่ากฎเสนาบดีฉบับนี้ใช้บงั คับไม่ได้
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พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิ ราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่ งทรงพระราชทานมาว่า ตาม
ธรรมเนียมประเพณี แต่ก่อนมา เมื่อพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้กฎเสนาบดีได้แล้ว ต้องนับว่า
กฎเสนาบดีน้ นั เป็ นกฎหมาย
จาพวกทีส่ าม
มีกฎเสนาบดี บางฉบับซึ่ งไม่มีลกั ษณะเป็ นกฎเสนาบดี เลย เพราะไม่ได้ออกโดยอาศัยอานาจตามบท
กฎหมาย และมิได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตด้วย แต่ก็มีผลใช้บงั คับ กฎเหล่านี้ มีเนื้ อหาเป็ น
การวางระเบียบเกี่ยวกับกิจการภายในกระทรวง เช่น กฎเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม ฉบับที่ 1 ว่าด้วยวิธี
เก็บของกลาง
สมัยประชาธิปไตย
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 กฎกระทรวงได้แก่บทบัญญัติที่กระทรวงได้ตรา
ขึ้นโดยอาศัยอานาจที่ ให้ไว้ในกฎหมาย คื อ พระราชบัญญัติ พระราชกาหนด หรื อพระราชกฤษฎี กา
แล้วแต่กรณี หากตราขึ้นโดยนอกเหนืออานาจ (ละติน: ultra vires) เช่นว่าแล้วย่อมมีผลเป็ นโมฆะ
การตรากฎกระทรวง
รั ฐมนตรี ว่า การกระทรวงผูร้ ั ก ษาอานาจตามพระราชบัญญัติหรื อพระราชกาหนดซึ่ งให้อานาจ
รัฐมนตรี กระทรวงนั้น ๆ ออกกฎกระทรวง จะเป็ นผูเ้ สนอร่ างกฎกระทรวงต่อคณะรั ฐมนตรี เมื่อ
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็ นชอบแล้ว รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงนั้นประกาศใช้ร่างกฎกระทรวงนั้นเป็ น
กฎหมายได้ โดยจะมีผลใช้บงั คับเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157
มาตรา 157 ผูใ้ ดเป็ นเจ้าพนักงานปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความ
เสี ยหายแก่ผหู ้ นึ่งผูใ้ ด หรื อปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่โดยทุจริ ต ต้องระวางโทษจาคุก
ตั้งแต่หนึ่งปี ถึงสิ บปี หรื อปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาทหรื อทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรานี้ แยกการกระทาเป็ น 2 ความผิด คือ
1. ปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ผหู ้ นึ่งผูใ้ ด
คาว่า “โดยมิชอบ” หมายความถึง โดยมิชอบด้วยหน้าที่ซ่ ึ งเจ้าพนักงานมีอยูต่ ามกฎหมาย ดังเช่นคา
พิพากษาศาลฎีกาที่ 1403/2521 ที่วนิ ิจฉัยว่า “การกระทาโดยมิชอบนั้น เฉพาะตามหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
นั้นโดยตรงที่ได้รับมอบให้มีหน้าที่น้ นั ๆ ถ้าการปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิไม่เกี่ยวกับหน้าที่ของเจ้า
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ถ้าการปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิ ไม่อยูใ่ นหน้าที่หรื ออยูใ่ นหน้าที่แต่เป็ นการกระทาที่ชอบ
ด้วยหน้าที่โดยสุ จริ ต ก็ไม่เป็ นความผิด ดังนั้นถ้ามีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิ
ชอบเพื่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ผอู ้ ื่นก็เป็ นการกระทาความผิดตามมาตรานี้
องค์ประกอบของความผิดมาตรานี้ อยูท่ ี่ มูลเหตุชกั จูงใจ คือ “มีเจตนาพิเศษ” ที่ตอ้ งการกระทา
เพื่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ผหู ้ นึ่งผูใ้ ด ซึ่งรวมถึงความเสี ยหายในทุกๆด้านโดยไม่จากัดเฉพาะความ
เสี ยหายที่เป็ นทรัพย์สินเท่านั้น เช่น ความเสี ยหายแก่ชื่อเสี ยงหรื อเสี ยหายแก่เสรี ภาพ เป็ นต้น
ตัวอย่างเช่น เจ้าพนักงานตารวจจับผูท้ ี่กระทาผิดความฐานมีสุราผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง
แล้วทาร้ายร่ างกายผูถ้ ูกจับกุม การทาร้ายนี้ไม่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้าที่ของตารวจขณะจับกุม แต่เป็ นทา
ร้ายหลังการจับกุมแล้ว จึงไม่มีความผิดฐานปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบ (คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 292/2479)
แต่ถา้ เป็ นพนักงานสอบสวน ในระหว่างสอบสวนไปทาร้ายผูต้ อ้ งหาเพราะไม่ยอมรับสารภาพ เช่นนี้
เป็ นการปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบ เมื่อเกิดความเสี ยหายแก่เขาย่อมมีความผิดตามมาตรานี้ (คาพิพากษาศาล
ฎีกาที่ 1399/2508) หรื อ เจ้าพนักงานมีหน้าที่ในการออกใบสุ ทธิ จดเปลี่ยนแปลงข้อความไม่ตรงกับความ
จริ งและผิดระเบียบ เพื่อให้เขานาไปแสดงต่อผูบ้ งั คับบัญชาในการขอบาเหน็จความชอบนั้น เป็ นการ
ปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสี ยหายจึงมีความผิดตามมาตรานี้ (คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 407410/2509) เป็ นต้น
2. ปฏิบัติหรือละเว้ นการปฏิบัติหน้ าที่โดยทุจริต
คาว่า “โดยทุจริ ต” ตามความหมายนี้ คือการใช้อานาจในหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควร
ได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรื อผูอ้ ื่นจากการปฏิบตั ิหน้าที่หรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่น้ นั
และที่สาคัญคือ “ต้องมีหน้าที่” คือ การปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิน้ นั ต้องอยูใ่ นหน้าที่ ดังนั้นหากไม่
อยูใ่ นหน้าที่หรื ออยูใ่ นหน้าที่แต่ทาโดยชอบและโดยสุ จริ ต ก็ไม่เป็ นความผิดตามมาตรานี้ การปฏิบตั ิ
หรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่โดยทุจริ ต สามารถพบได้ในหลายกรณี เช่นพนักงานที่ดินไม่โอนที่ดินตาม
คาสั่งนายอาเภอ โดยทุจริ ตและอาจเสี ยหายแก่ผอู ้ ื่น (คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 955/2512) เจ้าพนักงาน
เทศบาลมีหน้าที่เก็บเงินลักเอาใบเสร็ จเก็บค่ากระแสไฟฟ้ าซึ่ งอยูใ่ นความดูแลของเจ้าหน้าที่อีกผูห้ นึ่งไป
เพื่อไปเรี ยกเก็บค่ากระแสไฟฟ้ าแล้วเอาเป็ นประโยชน์ส่วนตัวเสี ย ถือว่าเป็ นการปฏิบตั ิหน้าที่โดยทุจริ ต
(คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 700/2503) หรื อ นายตารวจจับคนนาพลอยหนีภาษีไม่นาส่ งดาเนินคดี เอาพลอย
ไว้เสี ยเอง เป็ นการปฏิบตั ิและละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่โดยทุจริ ต (คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 1677/2525)
การปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่โดยทุจริ ต มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับการปฏิบตั ิหรื อละเว้น
การปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบ แต่มีขอ้ แตกต่างอยูท่ ี่วา่ การปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบที่
จะเป็ นความผิดได้น้ นั จะต้องเป็ นการกระทาเพื่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ผหู ้ นึ่งผูใ้ ด หากการกระทานั้น
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หน้าที่โดยทุจริ ตไม่ตอ้ งคานึงถึงข้อเท็จจริ งว่าการกระทานั้นมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผอู ้ ื่นเสี ยหายหรื อไม่
แม้ไม่เกิดความเสี ยหายก็ยงั คงถือว่าเป็ นการกระทาความผิดได้
สรุ ป
จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุ ปได้วา่ หลักการกระทาความผิดตามมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมาย
อาญานี้ ต้องมีองค์ประกอบดังนี้ ผูก้ ระทาต้องเป็ นเจ้าพนักงาน และที่สาคัญต้องเป็ นเจ้าพนักงานที่มี
หน้าที่กระทาการตามที่กฎหมายให้อานาจไว้ และในการปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่น้ นั เป็ นการ
กระทาโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บุคคลอื่น หรื อปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่โดย
ทุจริ ต ดังนั้นหากขาดองค์ประกอบข้อใดข้อหนึ่งไปก็ไม่อาจถือได้วา่ เป็ นการกระทาความผิดตามมาตรา
157 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ส่ วนจะเป็ นความผิดตามกฎหมายอื่นหรื อไม่น้ นั คงต้องพิจารณา
ข้อเท็จจริ งแต่ละเรื่ องไป

หลักสูตรศาลหลักเมือง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
มาตรฐาน ส ๔.๑
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- ศึกษาหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ
การตั้งศาลหลักเมือง
ขอนแก่นในครั้งแรกที่ใด
และวิวัฒนาการด้าน
ต่าง ๆ ของท้องถิ่นที่
ส่งผลให้เกิดการย้ายถิ่น
ฐานที่ตั้งศาลหลักเมือง
ขอนแก่น ในปัจจุบัน
ที่มีความเชื่อมโยงกัน
แล้วนาเสนอเป็นรูปเล่ม
หรือโครงงาน
- การนาวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษา
เรื่องราวในท้องถิ่นเช่น
ประวัติเมืองขอนแก่น
หลักเมือง ศาลหลักเมือง
ขอนแก่น โดย การ
สืบค้นจากผู้รู้ในชุมชน
การจัดทาโครงงาน

คาอธิบายรายวิชา
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ศาลหลักเมือง เวลารวม ๑๒ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการตั้งศาลหลักเมืองขอนแก่นในครั้งแรกที่ใด และวิวัฒนาการ
ด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่นที่ส่งผลให้เกิดการย้ายถิ่นฐานที่ตั้งศาลหลักเมืองขอนแก่น ในปัจจุบัน ที่มีความเชื่อมโยง
กันแล้วนาเสนอเป็นรูปเล่ม หรือโครงงาน - การนาวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่น
เช่น ประวัติเมืองขอนแก่น หลักเมือง ศาลหลักเมือง ขอนแก่น โดย การสืบค้นจากผู้รู้ในชุมชน การ
จัดทาโครงงาน

ตัวชี้วัด
ส ๔.๑ ม ๑/๓
รวม ๑ ตัวชี้วัด

โครงสร้างรายวิชา
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ศาลหลักเมืองขอนแก่น

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ลาดับที่

สาระสาคัญ

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ส ๔.๑ ม ๑/๓

๑

- ศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์
เกี่ยวกับการตั้งศาลหลักเมือง
ขอนแก่นในครั้งแรกที่ใด และ
วิวัฒนาการด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่นที่
ส่งผลให้เกิดการย้ายถิ่นฐานที่ตั้ง
ศาลหลักเมืองขอนแก่น ในปัจจุบัน ที่มี
ความเชื่อมโยงกันแล้วนาเสนอเป็น
รูปเล่ม หรือโครงงาน

๒

- การนาวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ ส ๔.๑ ม ๑/๓
ศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่นเช่น ประวัติ
เมืองขอนแก่น หลักเมือง
ศาลหลักเมือง ขอนแก่น โดย การ
สืบค้นจากผู้รู้ในชุมชน การจัดทา
โครงงาน
รวม

เวลา คะแนน
(ชั่วโมง) (๑๐๐)
๖
๕๐

๖

๕๐

๑๒

๑๐๐

หลักสูตรศาลหลักเมือง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน ส ๔.๑

เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / สาระการเรียนรู้แกนกลาง/สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

ส ๔.๓ เข้าใจความ
เป็นมาของชาติไทย
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย
มีความรัก ความภูมิใจและ
ธารงความเป็นไทย

ม ๒.๑ ประเมินความ
น่าเชื่อถือของหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ใน
ลักษณะต่าง ๆ

๑วิธีการประเมินความ
น่าเชื่อถือของหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ใน
ลักษณะ ต่าง ๆ อย่าง
ง่าย ๆ เช่น การศึกษาภูมิ
หลังของผู้ทา 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
- การนาเสนอข้อมูลที่
ได้จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการ
ต่างๆ เช่น การเล่าเรื่อง
โครงงาน สอบถามผู้รู้(ภูมิ
ปัญญา)

คาอธิบายรายวิชา
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ศาลหลักเมือง เวลารวม ๑๒ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
สรุปข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทั้งความจริงและข้อเท็จจริง ตัวอย่างเรื่อง ศาลหลักเมืองขอนแก่น
ทางด้านพุทธศาสนาศาสนา ศาสนาพราหมณ์ และวัฒนธรรมประเพณีไทย การนาเสนอข้อมูลที่ได้จาก
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การเล่าเรื่อง โครงงาน สอบถามผู้รู้(ภูมิปัญญา)
ตัวชี้วัด
ส ๔.๑ ม ๒/๑
รวม ๑ ตัวชี้วัด

โครงสร้างรายวิชา
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ศาลหลักเมืองขอนแก่น

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ลาดับที่
๑

๒

สาระสาคัญ

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
สรุปข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทั้งความจริง ส ๔.๑ ม ๒/๑
และข้อเท็จจริง ตัวอย่าง
เรื่อง ศาลหลักเมืองขอนแก่น ทางด้าน
พุทธศาสนาศาสนา ศาสนา
พราหมณ์ และวัฒนธรรมประเพณีไทย
- การนาเสนอข้อมูลที่ได้จากหลักฐาน ส ๔.๑ ม ๒/๑
ทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น
การเล่าเรื่อง โครงงาน สอบถามผู้รู้(ภูมิ
ปัญญา)
รวม

เวลา คะแนน
(ชั่วโมง) (๑๐๐)
๖
๕๐

๖

๕๐

๑๒

๑๐๐

หลักสูตรศาลหลักเมือง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สาระที่ ๒ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส ๒.๑
เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และ
ธารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ
สังคมโลกอย่างสันติสุข
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / สาระการเรียนรู้แกนกลาง/สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
มาตรฐาน
มาตรฐาน ส ๒.๑
เข้าใจและปฏิบัติตนตาม
หน้าที่ของการเป็นพลเมือง
ดี มีค่านิยมที่ดีงาม และ
ธารงรักษาประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย ดารงชีวิต
อยู่ร่วมกันในสังคมไทย
และสังคมโลกอย่างสันติสุข

ตัวชี้วัด
ม.๓.๒. มีส่วนร่วมใน
การปกป้องคุ้มครอง
ผู้อื่นตามหลักสิทธิ
มนุษยชน

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง
การมีส่วนร่วมคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนตาม
รัฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทยตาม
วาระและโอกาสที่
เหมาะสม

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

การเรียนรู้เรื่องกฎหมาย
ในท้องถิ่น เช่น
กฎหมายเกี่ยวกับศาสน
สถาน กฏเสนาบดี
โดยการสืบค้น จากตารา
ต่าง ๆ โดยการนาเสนอ
ในรูปแบบหนังสือเล่มเล็ก
และการจัดทาโครงงาน
ม.๓.๔. วิเคราะห์ปัจจัย ๑ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ - สรุปข้อมูลที่ได้จาก
ที่ก่อให้เกิดปัญหาความ ขัดแย้ง เช่น การเมือง
ก่อให้เกิดปัญหาความ
ขัดแย้งในประเทศ และ การปกครอง เศรษฐกิจ ขัดแย้งในท้องถิ่นตัวอย่าง
เสนอแนวคิดในการลด
สังคม ความเชื่อ
เรื่อง ศาลหลักเมือง
ความขัดแย้ง
๒ แนวทางความ
ขอนแก่น โดย
ร่วมมือในการลดความ การนาเสนอข้อมูลที่ได้
ขัดแย้งและการสร้าง
จากหลักฐานทาง
ความสมานฉันท์
ประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการ
ต่างๆ เช่น การเล่าเรื่อง
โครงงาน สอบถามผู้รู้(ภูมิ
ปัญญา)

หลักสูตรศาลหลักเมือง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สาระที่ ๒ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส ๒.๒
เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธารง
รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / สาระการเรียนรู้แกนกลาง/สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง
มาตรฐาน ส ๒.๒
ม.๓.๓. วิเคราะห์
๑ บทบัญญัติของ
เข้าใจระบบการเมืองการ รัฐธรรมนูญฉบับ
รัฐธรรมนูญในมาตรา
ปกครองในสังคมปัจจุบัน ปัจจุบันในมาตราต่างๆ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ยึดมั่น ศรัทธา และธารง ที่เกี่ยวข้องกับการ
เลือกตั้ง การมีส่วนร่วม
รักษาไว้ซึ่งการปกครอง
เลือกตั้ง การมีส่วนร่วม และการตรวจสอบการใช้
ระบอบประชาธิปไตยอันมี และการตรวจสอบการใช้ อานาจรัฐ
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น อานาจรัฐ
๒ อานาจหน้าที่ของ
ประมุข
รัฐบาล
๓ บทบาทสาคัญของ
รัฐบาลในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
๔ ความจาเป็นในการมี
รัฐบาลตามระบอบ
ประชาธิปไตย

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
การเรียนรู้เรื่องกฏหมาย
ต่างๆที่ใช้ในปัจจุบันและ
ในอดีต กฎหมายใน
ประเทศ กฏหมายระดับ
ท้องถิ่นเกี่ยวกับการ
บริหารราชการแผ่นดิน
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย

คาอธิบายรายวิชา
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ศาลหลักเมือง เวลารวม ๑๒ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
การเรียนรู้เรื่องกฎหมายในท้องถิ่น เช่น กฎหมายเกี่ยวกับศาสนสถาน กฏเสนาบดี
โดยการสืบค้น จากตาราต่าง ๆ โดยการนาเสนอในรูปแบบหนังสือเล่มเล็กและการจัดทาโครงงาน
สรุปข้อมูลที่ได้จากก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในท้องถิ่นตัวอย่างเรื่อง ศาลหลักเมืองขอนแก่น โดย
การนาเสนอข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การเล่าเรื่อง โครงงาน สอบถาม
ผู้รู้(ภูมิปัญญา)การเรียนรู้เรื่องกฏหมายต่างๆที่ใช้ในปัจจุบันและในอดีต กฎหมายในประเทศ กฏหมายระดับ
ท้องถิ่นเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินตามระบอบประชาธิปไตย

ตัวชี้วัด
ส ๔.๑ ม.๓/๒. ม.๓/๓ ม.๓/๔.

รวม ๕ ตัวชี้วัด

โครงสร้างรายวิชา
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ศาลหลักเมืองขอนแก่น

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ลาดับที่
๑

๒

๓

สาระสาคัญ

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ส ๔.๑ ม.๓.๒.

การเรียนรู้เรื่องกฎหมาย
ในท้องถิ่น เช่น กฎหมายเกี่ยวกับ
ศาสนสถาน กฏเสนาบดี
โดยการสืบค้น จากตาราต่าง ๆ โดยการ
นาเสนอในรูปแบบหนังสือเล่มเล็กและ
การจัดทาโครงงาน
- สรุปข้อมูลที่ได้จากก่อให้เกิดปัญหา ส ๔.๑ ม.๓.๔.
ความขัดแย้งในท้องถิ่นตัวอย่าง
เรื่อง ศาลหลักเมืองขอนแก่น โดย
การนาเสนอข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น
การเล่าเรื่อง โครงงาน สอบถามผู้รู้(ภูมิ
ปัญญา)
การเรียนรู้เรื่องกฏหมายต่างๆที่ใช้ใน
ส ๔.๑ ม.๓.๓
ปัจจุบันและในอดีต กฎหมายในประเทศ
กฏหมายระดับท้องถิ่นเกี่ยวกับการ
บริหารราชการแผ่นดินตามระบอบ
ประชาธิปไตย
รวม

เวลา คะแนน
(ชั่วโมง) (๑๐๐)
๓
๓๐

๖

๔๐

๓

๓๐

๑๒

๑๐๐

หลักสูตรศาลหลักเมือง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
มาตรฐาน ส ๔.๑

เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / สาระการเรียนรู้แกนกลาง/สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
มาตรฐาน
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
แกนกลาง
ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย ม ๔-๖.๑. ตระหนักถึง ๑ เวลาและยุคสมัยทาง การนาวิธีการทาง
ความสาคัญของเวลาและ ความสาคัญของเวลา ประวัติศาสตร์ที่ปรากฏ ประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษา
ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ และ ยุคสมัยทาง
เรื่องราวในท้องถิ่นเช่น
ในหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่แสดง ประวัติศาสตร์ไทยและ ประวัติเมืองขอนแก่น
สามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์ ถึงการเปลี่ยนแปลงของ ประวัติศาสตร์สากล
หลักเมือง ศาลหลักเมือง
๒ ตัวอย่างเวลาและยุค ขอนแก่น โดย การ
เหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็น มนุษยชาติ
สมัยทางประวัติศาสตร์ สืบค้น การจัดทา
ระบบ
ของสังคมมนุษย์ที่มี
โครงงาน
ปรากฏในหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
๓ ความสาคัญของเวลา
และยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์
ม ๔-๖.๒. สร้างองค์ ๑ ขั้นตอนของวิธีการทาง - สรุปข้อมูลที่ได้จาก
หลักฐานทั้งความจริง
ความรู้ใหม่ทาง
ประวัติศาสตร์ โดย
และข้อเท็จจริง ตัวอย่าง
ประวัติศาสตร์โดยใช้
นาเสนอตัวอย่างทีละ
วิธีการทาง
ขั้นตอนอย่างชัดเจน
เรื่อง ศาลหลักเมือง
ประวัติศาสตร์อย่างเป็น ๒ คุณค่าและประโยชน์ ขอนแก่น ทางด้านพุทธ
ระบบ
ของวิธีการทาง
ศาสนาศาสนา ศาสนา
ประวัติศาสตร์ที่มีต่อ
พราหมณ์ และ
การศึกษาทาง
วัฒนธรรมประเพณีไทย
ประวัติศาสตร์
- การนาเสนอข้อมูลที่
๓ ผลการศึกษาหรือ
ได้จากหลักฐานทาง
โครงงานทาง
ประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการ
ประวัติศาสตร์
ต่างๆ เช่น การเล่าเรื่อง
โครงงาน สอบถามผู้รู้(ภูมิ

ปัญญา)

หลักสูตรศาลหลักเมือง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
มาตรฐาน ส ๔.๓

เข้ า ใจความเป็ น มาของชาติ ไ ทย วั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญาไทย มี ค วามรั ก
ความภูมิใจและธารงความเป็นไทย

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / สาระการเรียนรู้แกนกลาง/สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
มาตรฐาน
ส ๔.๒ เข้าใจความ
เป็นมาของชาติไทย
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ไทย มีความรักความ
ภูมิใจและธารงความเป็น
ไทย

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง
ประเด็นสาคัญของ
ม ๔-๖.๑.วิเคราะห์
ประวัติศาสตร์ไทย เช่น
ประเด็นสาคัญของ
แนวคิดเกี่ยวกับความ
ประวัติศาสตร์ไทย
เป็นมาของชาติไทย
อาณาจักรโบราณใน
ดินแดนไทย และ
ม ๔-๖.๒. วิเคราะห์ อิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย
ความสาคัญของสถาบัน ปัจจัยที่มีผลต่อการ
พระมหากษัตริย์ต่อชาติ สถาปนาอาณาจักรไทย
ในช่วงเวลาต่างๆ
ไทย
ม ๔-๖.๓. วิเคราะห์ สาเหตุและผลของการ
ปฏิรูป ฯลฯ
ปัจจัยที่ส่งเสริมความ
สร้างสรรค์ภูมิปัญญา
ไทย และวัฒนธรรมไทย
ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยใน
ยุคปัจจุบัน

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
การนาวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษา
เรื่องราวในท้องถิ่นเช่น
ประวัติเมืองขอนแก่น
หลักเมือง ศาลหลักเมือง
ขอนแก่น โดย การ
สืบค้น การจัดทา
โครงงานการเล่าเรื่อง
โครงงาน สอบถามผู้รู้(ภูมิ
ปัญญา)

หลักสูตรศาลหลักเมือง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
มาตรฐาน ส ๔.๓

เข้ า ใจความเป็ น มาของชาติ ไ ทย วั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญาไทย มี ค วามรั ก
ความภูมิใจและธารงความเป็นไทย
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / สาระการเรียนรู้แกนกลาง/สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
มาตรฐาน
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
แกนกลาง
๑ สภาพแวดล้อมที่มีผล - สรุปข้อมูลที่ได้จาก
ม ๔-๖/๕. วางแผน
หลักฐานทั้งความจริง
กาหนดแนวทางและการ ต่อการสร้างสรรค์ภูมิ
และข้อเท็จจริง ของ
มีส่วนร่วมการอนุรักษ์ ปัญญาและวัฒนธรรม
ไทย
สภาพแวดล้อมที่มีผล
ภูมิปัญญาไทยและ
๒ วิถีชีวิตของคนไทยใน ต่อการสร้างสรรค์ภูมิ
วัฒนธรรมไทย
สมัยต่างๆ
ปัญญาและวัฒนธรรม
๓ การสืบทอดและ
ไทยโดยการสืบค้นจาก
เปลี่ยนแปลงของ
ห้องสมุด ภูมิปัญญาใน
วัฒนธรรมไทย
ท้องถิ่น
๔ แนวทางการอนุรักษ์ - สรุปข้อมูลที่ได้จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม หลักฐานทั้งความจริง
ไทยและการมีส่วนร่วมใน และข้อเท็จจริง วิถีชีวิต
การอนุรักษ์
ของคนไทยในสมัยต่างๆ
๕ วิธีการมีส่วนร่วม
โดยการสืบค้น
อนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
ภูมิปัญญาในท้องถิ่น
วัฒนธรรมไทย
- สรุปข้อมูลที่ได้จาก
หลักฐานทั้งความจริง
และข้อเท็จจริงการ
สืบทอดและ
เปลี่ยนแปลงของ
วัฒนธรรมไทยโดยการ
สืบค้นจากภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่นผ่านขบวนแห่ใน
งานประเพณี
ในท้องถิ่นต่างๆ

หลักสูตรศาลหลักเมือง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
มาตรฐาน ส ๔.๓

เข้ า ใจความเป็ น มาของชาติ ไ ทย วั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญาไทย มี ค วามรั ก
ความภูมิใจและธารงความเป็นไทย

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / สาระการเรียนรู้แกนกลาง/สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
- ร่วมหาวิธีและแนว
ทางการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ไทยและการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ วัฒนธรรม
ประเพณีไทยเกี่ยวกับพิธี
การและความเชื่อ (คะลา
ผญา)
- การนาเสนอข้อมูลที่
ได้จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการ
ต่างๆ เช่น การเล่าเรื่อง
โครงงาน สอบถามผู้รู้
(ภูมิปัญญา)

คาอธิบายรายวิชา
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
เชื่อในเรื่องศาลหลักเมืองและนาเสนอข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การ
เล่าเรื่อง โครงงาน สอบถามผู้รู้(ภูมิปัญญา)
ตัวชี้วัด
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
ลาดับที่

สาระสาคัญ

๑

- สรุปข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทั้งความ
จริงและข้อเท็จจริง ของสภาพแวดล้อม
ที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทยโดยการสืบค้นจาก
ห้องสมุด ภูมิปัญญาในท้องถิ่น
- สรุปข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทั้งความ
จริงและข้อเท็จจริง วิถีชีวิตของคนไทย
ในสมัยต่างๆ โดยการสืบค้น ภูมิปัญญา
ในท้องถิ่น
- สรุปข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทั้งความ
จริงและข้อเท็จจริงการสืบทอดและ
เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทยโดยการ
สืบค้นจากภูมิปัญญาในท้องถิ่นผ่าน
ขบวนแห่ในงานประเพณี
ในท้องถิ่นต่างๆ
- ร่วมหาวิธีและแนวทางการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยและการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรม
ประเพณีไทยเกี่ยวกับพิธีการและความ
เชื่อ (คะลา ผญา )ในชุมชนและ
- การนาเสนอข้อมูลที่ได้จากหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น
การเล่าเรื่อง โครงงาน สอบถามผู้รู้(ภูมิ
ปัญญา)
รวม

๒

๓

๔

๕

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ส ๔.๑ ม ๔-๖/๕.

เวลา คะแนน
(ชั่วโมง) (๑๐๐)
๒
๒๐

ส ๔.๑ ม ๔-๖/๕.

๒

๒๐

ส ๔.๑ ม ๔-๖/๕.

๒

๑๐

ส ๔.๑ ม ๔-๖/๕.

๔

๔๐

ส ๔.๑ ม ๔-๖/๕.

๒

๑๐

๑๒

๑๐๐

หลักสูตรศาลหลักเมือง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
มาตรฐาน ส ๔.๑

เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / สาระการเรียนรู้แกนกลาง/สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย
ความสาคัญของเวลาและ
ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
สามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์
เหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็น
ระบบ

ม ๑.๓. นาวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาใช้
ศึกษาเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์

๑ ความหมายและ
ความสาคัญของ
ประวัติศาสตร์ และ
วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีความ
สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
๒ นาวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ไปใช้
ศึกษาเรื่องราวของ
ประวัติศาสตร์ไทยที่มีอยู่
ในท้องถิ่นตนเองในสมัย
ใดก็ได้ (สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์
สมัยก่อนสุโขทัย สมัย
สุโขทัย สมัยอยุธยา
สมัยธนบุรี สมัย
รัตนโกสินทร์ ) และ
เหตุการณ์สาคัญในสมัย
สุโขทัย

- ศึกษาหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ
การตั้งศาลหลักเมือง
ขอนแก่นในครั้งแรกที่ใด
และวิวัฒนาการด้าน
ต่าง ๆ ของท้องถิ่นที่
ส่งผลให้เกิดการย้ายถิ่น
ฐานที่ตั้งศาลหลักเมือง
ขอนแก่น ในปัจจุบัน
ที่มีความเชื่อมโยงกัน
แล้วนาเสนอเป็นรูปเล่ม
หรือโครงงาน
- การนาวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษา
เรื่องราวในท้องถิ่นเช่น
ประวัติเมืองขอนแก่น
หลักเมือง ศาลหลักเมือง
ขอนแก่น โดย การ
สืบค้นจากผู้รู้ในชุมชน
การจัดทาโครงงาน

คาอธิบายรายวิชา
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ศาลหลักเมือง เวลารวม ๑๒ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการตั้งศาลหลักเมืองขอนแก่นในครั้งแรกที่ใด และวิวัฒนาการ
ด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่นที่ส่งผลให้เกิดการย้ายถิ่นฐานที่ตั้งศาลหลักเมืองขอนแก่น ในปัจจุบัน ที่มีความเชื่อมโยง
กันแล้วนาเสนอเป็นรูปเล่ม หรือโครงงาน - การนาวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่น
เช่น ประวัติเมืองขอนแก่น หลักเมือง ศาลหลักเมือง ขอนแก่น โดย การสืบค้นจากผู้รู้ในชุมชน การ
จัดทาโครงงาน

ตัวชี้วัด
ส ๔.๑ ม ๑/๓
รวม ๑ ตัวชี้วัด

โครงสร้างรายวิชา
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ศาลหลักเมืองขอนแก่น

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ลาดับที่

สาระสาคัญ

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ส ๔.๑ ม ๑/๓

๑

- ศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์
เกี่ยวกับการตั้งศาลหลักเมือง
ขอนแก่นในครั้งแรกที่ใด และ
วิวัฒนาการด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่นที่
ส่งผลให้เกิดการย้ายถิ่นฐานที่ตั้ง
ศาลหลักเมืองขอนแก่น ในปัจจุบัน ที่มี
ความเชื่อมโยงกันแล้วนาเสนอเป็น
รูปเล่ม หรือโครงงาน

๒

- การนาวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ ส ๔.๑ ม ๑/๓
ศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่นเช่น ประวัติ
เมืองขอนแก่น หลักเมือง
ศาลหลักเมือง ขอนแก่น โดย การ
สืบค้นจากผู้รู้ในชุมชน การจัดทา
โครงงาน
รวม

เวลา คะแนน
(ชั่วโมง) (๑๐๐)
๖
๕๐

๖

๕๐

๑๒

๑๐๐

หลักสูตรศาลหลักเมือง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน ส ๔.๑

เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / สาระการเรียนรู้แกนกลาง/สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

ส ๔.๓ เข้าใจความ
เป็นมาของชาติไทย
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย
มีความรัก ความภูมิใจและ
ธารงความเป็นไทย

ม ๒.๑ ประเมินความ
น่าเชื่อถือของหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ใน
ลักษณะต่าง ๆ

๑วิธีการประเมินความ
น่าเชื่อถือของหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ใน
ลักษณะ ต่าง ๆ อย่าง
ง่าย ๆ เช่น การศึกษาภูมิ
หลังของผู้ทา 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
- การนาเสนอข้อมูลที่
ได้จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการ
ต่างๆ เช่น การเล่าเรื่อง
โครงงาน สอบถามผู้รู้(ภูมิ
ปัญญา)

คาอธิบายรายวิชา
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ศาลหลักเมือง เวลารวม ๑๒ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
สรุปข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทั้งความจริงและข้อเท็จจริง ตัวอย่างเรื่อง ศาลหลักเมืองขอนแก่น
ทางด้านพุทธศาสนาศาสนา ศาสนาพราหมณ์ และวัฒนธรรมประเพณีไทย การนาเสนอข้อมูลที่ได้จาก
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การเล่าเรื่อง โครงงาน สอบถามผู้รู้(ภูมิปัญญา)
ตัวชี้วัด
ส ๔.๑ ม ๒/๑
รวม ๑ ตัวชี้วัด

โครงสร้างรายวิชา
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ศาลหลักเมืองขอนแก่น

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ลาดับที่
๑

๒

สาระสาคัญ

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
สรุปข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทั้งความจริง ส ๔.๑ ม ๒/๑
และข้อเท็จจริง ตัวอย่าง
เรื่อง ศาลหลักเมืองขอนแก่น ทางด้าน
พุทธศาสนาศาสนา ศาสนา
พราหมณ์ และวัฒนธรรมประเพณีไทย
- การนาเสนอข้อมูลที่ได้จากหลักฐาน ส ๔.๑ ม ๒/๑
ทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น
การเล่าเรื่อง โครงงาน สอบถามผู้รู้(ภูมิ
ปัญญา)
รวม

เวลา คะแนน
(ชั่วโมง) (๑๐๐)
๖
๕๐

๖

๕๐

๑๒

๑๐๐

หลักสูตรศาลหลักเมือง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สาระที่ ๒ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส ๒.๑
เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และ
ธารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ
สังคมโลกอย่างสันติสุข
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / สาระการเรียนรู้แกนกลาง/สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
มาตรฐาน
มาตรฐาน ส ๒.๑
เข้าใจและปฏิบัติตนตาม
หน้าที่ของการเป็นพลเมือง
ดี มีค่านิยมที่ดีงาม และ
ธารงรักษาประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย ดารงชีวิต
อยู่ร่วมกันในสังคมไทย
และสังคมโลกอย่างสันติสุข

ตัวชี้วัด
ม.๓.๒. มีส่วนร่วมใน
การปกป้องคุ้มครอง
ผู้อื่นตามหลักสิทธิ
มนุษยชน

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง
การมีส่วนร่วมคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนตาม
รัฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทยตาม
วาระและโอกาสที่
เหมาะสม

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

การเรียนรู้เรื่องกฎหมาย
ในท้องถิ่น เช่น
กฎหมายเกี่ยวกับศาสน
สถาน กฏเสนาบดี
โดยการสืบค้น จากตารา
ต่าง ๆ โดยการนาเสนอ
ในรูปแบบหนังสือเล่มเล็ก
และการจัดทาโครงงาน
ม.๓.๔. วิเคราะห์ปัจจัย ๑ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ - สรุปข้อมูลที่ได้จาก
ที่ก่อให้เกิดปัญหาความ ขัดแย้ง เช่น การเมือง
ก่อให้เกิดปัญหาความ
ขัดแย้งในประเทศ และ การปกครอง เศรษฐกิจ ขัดแย้งในท้องถิ่นตัวอย่าง
เสนอแนวคิดในการลด
สังคม ความเชื่อ
เรื่อง ศาลหลักเมือง
ความขัดแย้ง
๒ แนวทางความ
ขอนแก่น โดย
ร่วมมือในการลดความ การนาเสนอข้อมูลที่ได้
ขัดแย้งและการสร้าง
จากหลักฐานทาง
ความสมานฉันท์
ประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการ
ต่างๆ เช่น การเล่าเรื่อง
โครงงาน สอบถามผู้รู้(ภูมิ
ปัญญา)

หลักสูตรศาลหลักเมือง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สาระที่ ๒ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส ๒.๒
เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธารง
รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / สาระการเรียนรู้แกนกลาง/สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง
มาตรฐาน ส ๒.๒
ม.๓.๓. วิเคราะห์
๑ บทบัญญัติของ
เข้าใจระบบการเมืองการ รัฐธรรมนูญฉบับ
รัฐธรรมนูญในมาตรา
ปกครองในสังคมปัจจุบัน ปัจจุบันในมาตราต่างๆ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ยึดมั่น ศรัทธา และธารง ที่เกี่ยวข้องกับการ
เลือกตั้ง การมีส่วนร่วม
รักษาไว้ซึ่งการปกครอง
เลือกตั้ง การมีส่วนร่วม และการตรวจสอบการใช้
ระบอบประชาธิปไตยอันมี และการตรวจสอบการใช้ อานาจรัฐ
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น อานาจรัฐ
๒ อานาจหน้าที่ของ
ประมุข
รัฐบาล
๓ บทบาทสาคัญของ
รัฐบาลในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
๔ ความจาเป็นในการมี
รัฐบาลตามระบอบ
ประชาธิปไตย

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
การเรียนรู้เรื่องกฏหมาย
ต่างๆที่ใช้ในปัจจุบันและ
ในอดีต กฎหมายใน
ประเทศ กฏหมายระดับ
ท้องถิ่นเกี่ยวกับการ
บริหารราชการแผ่นดิน
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย

คาอธิบายรายวิชา
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ศาลหลักเมือง เวลารวม ๑๒ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
การเรียนรู้เรื่องกฎหมายในท้องถิ่น เช่น กฎหมายเกี่ยวกับศาสนสถาน กฏเสนาบดี
โดยการสืบค้น จากตาราต่าง ๆ โดยการนาเสนอในรูปแบบหนังสือเล่มเล็กและการจัดทาโครงงาน
สรุปข้อมูลที่ได้จากก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในท้องถิ่นตัวอย่างเรื่อง ศาลหลักเมืองขอนแก่น โดย
การนาเสนอข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การเล่าเรื่อง โครงงาน สอบถาม
ผู้รู้(ภูมิปัญญา)การเรียนรู้เรื่องกฏหมายต่างๆที่ใช้ในปัจจุบันและในอดีต กฎหมายในประเทศ กฏหมายระดับ
ท้องถิ่นเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินตามระบอบประชาธิปไตย

ตัวชี้วัด
ส ๔.๑ ม.๓/๒. ม.๓/๓ ม.๓/๔.

รวม ๕ ตัวชี้วัด

โครงสร้างรายวิชา
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ศาลหลักเมืองขอนแก่น

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ลาดับที่
๑

๒

๓

สาระสาคัญ

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ส ๔.๑ ม.๓.๒.

การเรียนรู้เรื่องกฎหมาย
ในท้องถิ่น เช่น กฎหมายเกี่ยวกับ
ศาสนสถาน กฏเสนาบดี
โดยการสืบค้น จากตาราต่าง ๆ โดยการ
นาเสนอในรูปแบบหนังสือเล่มเล็กและ
การจัดทาโครงงาน
- สรุปข้อมูลที่ได้จากก่อให้เกิดปัญหา ส ๔.๑ ม.๓.๔.
ความขัดแย้งในท้องถิ่นตัวอย่าง
เรื่อง ศาลหลักเมืองขอนแก่น โดย
การนาเสนอข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น
การเล่าเรื่อง โครงงาน สอบถามผู้รู้(ภูมิ
ปัญญา)
การเรียนรู้เรื่องกฏหมายต่างๆที่ใช้ใน
ส ๔.๑ ม.๓.๓
ปัจจุบันและในอดีต กฎหมายในประเทศ
กฏหมายระดับท้องถิ่นเกี่ยวกับการ
บริหารราชการแผ่นดินตามระบอบ
ประชาธิปไตย
รวม

เวลา คะแนน
(ชั่วโมง) (๑๐๐)
๓
๓๐

๖

๔๐

๓

๓๐

๑๒

๑๐๐

หลักสูตรศาลหลักเมือง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
มาตรฐาน ส ๔.๑

เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / สาระการเรียนรู้แกนกลาง/สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
มาตรฐาน
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
แกนกลาง
ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย ม ๔-๖.๑. ตระหนักถึง ๑ เวลาและยุคสมัยทาง การนาวิธีการทาง
ความสาคัญของเวลาและ ความสาคัญของเวลา ประวัติศาสตร์ที่ปรากฏ ประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษา
ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ และ ยุคสมัยทาง
เรื่องราวในท้องถิ่นเช่น
ในหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่แสดง ประวัติศาสตร์ไทยและ ประวัติเมืองขอนแก่น
สามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์ ถึงการเปลี่ยนแปลงของ ประวัติศาสตร์สากล
หลักเมือง ศาลหลักเมือง
๒ ตัวอย่างเวลาและยุค ขอนแก่น โดย การ
เหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็น มนุษยชาติ
สมัยทางประวัติศาสตร์ สืบค้น การจัดทา
ระบบ
ของสังคมมนุษย์ที่มี
โครงงาน
ปรากฏในหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
๓ ความสาคัญของเวลา
และยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์
ม ๔-๖.๒. สร้างองค์ ๑ ขั้นตอนของวิธีการทาง - สรุปข้อมูลที่ได้จาก
หลักฐานทั้งความจริง
ความรู้ใหม่ทาง
ประวัติศาสตร์ โดย
และข้อเท็จจริง ตัวอย่าง
ประวัติศาสตร์โดยใช้
นาเสนอตัวอย่างทีละ
วิธีการทาง
ขั้นตอนอย่างชัดเจน
เรื่อง ศาลหลักเมือง
ประวัติศาสตร์อย่างเป็น ๒ คุณค่าและประโยชน์ ขอนแก่น ทางด้านพุทธ
ระบบ
ของวิธีการทาง
ศาสนาศาสนา ศาสนา
ประวัติศาสตร์ที่มีต่อ
พราหมณ์ และ
การศึกษาทาง
วัฒนธรรมประเพณีไทย
ประวัติศาสตร์
- การนาเสนอข้อมูลที่
๓ ผลการศึกษาหรือ
ได้จากหลักฐานทาง
โครงงานทาง
ประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการ
ประวัติศาสตร์
ต่างๆ เช่น การเล่าเรื่อง
โครงงาน สอบถามผู้รู้(ภูมิ

ปัญญา)

หลักสูตรศาลหลักเมือง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
มาตรฐาน ส ๔.๓

เข้ า ใจความเป็ น มาของชาติ ไ ทย วั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญาไทย มี ค วามรั ก
ความภูมิใจและธารงความเป็นไทย

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / สาระการเรียนรู้แกนกลาง/สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
มาตรฐาน
ส ๔.๒ เข้าใจความ
เป็นมาของชาติไทย
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ไทย มีความรักความ
ภูมิใจและธารงความเป็น
ไทย

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง
ประเด็นสาคัญของ
ม ๔-๖.๑.วิเคราะห์
ประวัติศาสตร์ไทย เช่น
ประเด็นสาคัญของ
แนวคิดเกี่ยวกับความ
ประวัติศาสตร์ไทย
เป็นมาของชาติไทย
อาณาจักรโบราณใน
ดินแดนไทย และ
ม ๔-๖.๒. วิเคราะห์ อิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย
ความสาคัญของสถาบัน ปัจจัยที่มีผลต่อการ
พระมหากษัตริย์ต่อชาติ สถาปนาอาณาจักรไทย
ในช่วงเวลาต่างๆ
ไทย
ม ๔-๖.๓. วิเคราะห์ สาเหตุและผลของการ
ปฏิรูป ฯลฯ
ปัจจัยที่ส่งเสริมความ
สร้างสรรค์ภูมิปัญญา
ไทย และวัฒนธรรมไทย
ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยใน
ยุคปัจจุบัน

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
การนาวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษา
เรื่องราวในท้องถิ่นเช่น
ประวัติเมืองขอนแก่น
หลักเมือง ศาลหลักเมือง
ขอนแก่น โดย การ
สืบค้น การจัดทา
โครงงานการเล่าเรื่อง
โครงงาน สอบถามผู้รู้(ภูมิ
ปัญญา)

หลักสูตรศาลหลักเมือง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
มาตรฐาน ส ๔.๓

เข้ า ใจความเป็ น มาของชาติ ไ ทย วั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญาไทย มี ค วามรั ก
ความภูมิใจและธารงความเป็นไทย
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / สาระการเรียนรู้แกนกลาง/สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
มาตรฐาน
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
แกนกลาง
๑ สภาพแวดล้อมที่มีผล - สรุปข้อมูลที่ได้จาก
ม ๔-๖/๕. วางแผน
หลักฐานทั้งความจริง
กาหนดแนวทางและการ ต่อการสร้างสรรค์ภูมิ
และข้อเท็จจริง ของ
มีส่วนร่วมการอนุรักษ์ ปัญญาและวัฒนธรรม
ไทย
สภาพแวดล้อมที่มีผล
ภูมิปัญญาไทยและ
๒ วิถีชีวิตของคนไทยใน ต่อการสร้างสรรค์ภูมิ
วัฒนธรรมไทย
สมัยต่างๆ
ปัญญาและวัฒนธรรม
๓ การสืบทอดและ
ไทยโดยการสืบค้นจาก
เปลี่ยนแปลงของ
ห้องสมุด ภูมิปัญญาใน
วัฒนธรรมไทย
ท้องถิ่น
๔ แนวทางการอนุรักษ์ - สรุปข้อมูลที่ได้จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม หลักฐานทั้งความจริง
ไทยและการมีส่วนร่วมใน และข้อเท็จจริง วิถีชีวิต
การอนุรักษ์
ของคนไทยในสมัยต่างๆ
๕ วิธีการมีส่วนร่วม
โดยการสืบค้น
อนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
ภูมิปัญญาในท้องถิ่น
วัฒนธรรมไทย
- สรุปข้อมูลที่ได้จาก
หลักฐานทั้งความจริง
และข้อเท็จจริงการ
สืบทอดและ
เปลี่ยนแปลงของ
วัฒนธรรมไทยโดยการ
สืบค้นจากภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่นผ่านขบวนแห่ใน
งานประเพณี
ในท้องถิ่นต่างๆ

หลักสูตรศาลหลักเมือง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
มาตรฐาน ส ๔.๓

เข้ า ใจความเป็ น มาของชาติ ไ ทย วั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญาไทย มี ค วามรั ก
ความภูมิใจและธารงความเป็นไทย

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / สาระการเรียนรู้แกนกลาง/สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
- ร่วมหาวิธีและแนว
ทางการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ไทยและการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ วัฒนธรรม
ประเพณีไทยเกี่ยวกับพิธี
การและความเชื่อ (คะลา
ผญา)
- การนาเสนอข้อมูลที่
ได้จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการ
ต่างๆ เช่น การเล่าเรื่อง
โครงงาน สอบถามผู้รู้
(ภูมิปัญญา)

คาอธิบายรายวิชา
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
เชื่อในเรื่องศาลหลักเมืองและนาเสนอข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การ
เล่าเรื่อง โครงงาน สอบถามผู้รู้(ภูมิปัญญา)
ตัวชี้วัด
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
ลาดับที่

สาระสาคัญ

๑

- สรุปข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทั้งความ
จริงและข้อเท็จจริง ของสภาพแวดล้อม
ที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทยโดยการสืบค้นจาก
ห้องสมุด ภูมิปัญญาในท้องถิ่น
- สรุปข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทั้งความ
จริงและข้อเท็จจริง วิถีชีวิตของคนไทย
ในสมัยต่างๆ โดยการสืบค้น ภูมิปัญญา
ในท้องถิ่น
- สรุปข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทั้งความ
จริงและข้อเท็จจริงการสืบทอดและ
เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทยโดยการ
สืบค้นจากภูมิปัญญาในท้องถิ่นผ่าน
ขบวนแห่ในงานประเพณี
ในท้องถิ่นต่างๆ
- ร่วมหาวิธีและแนวทางการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยและการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรม
ประเพณีไทยเกี่ยวกับพิธีการและความ
เชื่อ (คะลา ผญา )ในชุมชนและ
- การนาเสนอข้อมูลที่ได้จากหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น
การเล่าเรื่อง โครงงาน สอบถามผู้รู้(ภูมิ
ปัญญา)
รวม

๒

๓

๔

๕

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ส ๔.๑ ม ๔-๖/๕.

เวลา คะแนน
(ชั่วโมง) (๑๐๐)
๒
๒๐

ส ๔.๑ ม ๔-๖/๕.

๒

๒๐

ส ๔.๑ ม ๔-๖/๕.

๒

๑๐

ส ๔.๑ ม ๔-๖/๕.

๔

๔๐

ส ๔.๑ ม ๔-๖/๕.

๒

๑๐

๑๒

๑๐๐

หลักสูตรท้องถิ่น
เรื่อง ศาลหลักเมือง
1. ความเป็นมา
การจัดทาหลักสูตรที่สร้างขึ้นจากสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียนหรือสร้างจาก
หลักสูตรแกนกลางที่ปรับ ให้เข้ากับสภาพชีวิตจริงของผู้เรียนตามท้องถิ่นต่างๆ หรือสร้างจากเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อผู้เรียน หลักสูตรท้องถิ่นจะสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมของท้องถิ่นนั้นๆ เน้นการเรียนรู้ชีวิตของตนเองปรับตนเอง ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการ
การใช้เทคโนโลยีและข่าวสารข้อมูลในการเรียนรู้ต่างๆ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตามสภาพชีวิต จริงของตนเอง
สามารถนาเอาความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ พัฒนาเศรษฐกิจและท้องถิ่นได้ ความสาคัญ
ของหลักสูตรท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการศึกษา เกิดจากการที่ผู้เรียนและครูสร้างขึ้น
ตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียนหรือเรื่องที่เป็นปัญหาของสังคมหรือของผู้เรียนเองใน
ขณะนั้นๆ เนื้อหาที่เรียนจึงเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้เกิดกับผู้เรียนให้สอดคล้อง เหมาะสมกับเพศ วัย วุฒิภาวะพื้นฐานความรู้และ
ความสนใจของผู้เรียน โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเรียนจากสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้เรียน
และสอดแทรกเนื้อหาที่เป็นความรู้ ทฤษฏี ที่เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนเพิ่มเติมผู้เรียนจะสามารถสร้างความรู้
และ สติปัญญาจากประสบการณ์เดิมของเขา การจัดการเรียนการสอน ในลักษณะดังกล่าวจะสอดคล้อง
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายผู้เรียน ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งภูมิปัญญาชาวบ้าน เรียนจากการปฏิบัติจริง
ตามความ สนใจของตน เอง มีผลให้ผู้เรียน เรียนอย่างมีความสุข จนถึงการวัดผลประเมินผล ก็วัดจากสิ่งที่
ผู้เรียนเรียนรู้ อาจให้ผู้เรียนประเมิน ตนเอง เพื่อน ญาติ หรือชุมชน รวมทั้งครูผู้สอนร่วมกันประเมิน
เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้ดาเนินการจัดตั้งโครงการจัดทาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง
ศาลหลักเมืองขึ้น เพื่อเป็นจุดเก็บรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาและคุณค่าของศาลหลักเมือง
ตลอดจนประวัติผู้ก่อตั้งรวมทั้งศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอีสานที่สืบทอดเอกลักษณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเมืองขอนแก่นสืบต่อกันมา ซึ่งจะทาให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจน
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป ได้ใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า ต่อไป
2. สาระสาคัญของหลักสูตร
ศาลหลักเมืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นกลุ่มก้อนทางสังคมวัฒนธรรมที่มารวมตัวอยู่
อาศัยรวมกันเป็นชุมชน หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ จังหวัด และประเทศในที่สุด มีความเชื่อ ความ
ศรัทธาของผู้คนที่อยู่อาศัยร่วมกันมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งในปัจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วกระแสโลกาภิวัฒน์ได้หลั่งไหลเข้ามาในประเทศ แทรกซึมไปในทุกกลุ่มชน กระทบต่อ
วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนทุกเพศทุกวัย

ศาลหลักเมืองขอนแก่นเป็นสถานที่สาคัญ ที่บันทึกความทรงจา ความดี ความงาม และ
ความสัมพันธ์อันหลากหลายของผู้คนเมืองขอนแก่น
ความสาคัญของศาลหลักเมือง
1. เป็นสถานที่แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างคนกับสังคม คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ
2. เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยว และที่พึ่งทางใจของคนเมืองขอนแก่น
3. เป็นสถานที่แสดงความเคารพต่อความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม
4. เป็นสถานที่สร้างและแสดงสานึกร่วมของคนเมืองขอนแก่น
3. หลักการของหลักสูตรศาลหลักเมือง
1. พัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ
2. มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใฝ่รู้ รู้จักแสวงหาความรู้ตามแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย
3. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอานาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น
4. จุดมุ่งหมาย
1. เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนคนขอนแก่นได้ความรู้ รับรู้แนวทางปฏิบัติที่
ถูกต้อง สามารถภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมความเป็นมาของท้องถิ่นตนเอง
2. เพื่อสร้างจิตสานึกรัก หวงแหนและภาคภูมิใจ ในท้องถิ่นของตน ตลอดจนเข้าใจวิธีปฏิบัติต่อ
สาธารณสถานสาคัญต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย
และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ขอบเขตของเนื้อหา
เนื้อหาหลักสูตรโดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เน้นที่กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นหลักและในแต่ละช่วงชั้นบูรณาการเข้ากับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทั้ง 8 สาระการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาแบ่งตามระดับชั้น ดังนี้
1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 บูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ และสาระ
การเรียนรู้วิชาภาษาไทย ทิศ สถานที่ตั้งศาลหลักเมือง ความสาคัญของศาลหลักเมือง 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 การอ่านข่าวและเหตุการณ์ประจาวัน บทเพลงและบทร้อยกรองง่าย ๆ
เกี่ยวกับศาลหลักเมืองขอนแก่น
2. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ดังนี้
โดยเน้นหลักตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เน้นที่กลุ่ม
สาระการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดังนี้
3.1 สาระการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม มาตรฐาน ส.1.1 ว่าด้วย รู้
และเข้าใจประวัติ ความสาคัญ
3.2 สาระการเรียนรู้ที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐานที่ ส 2.1 ว่าด้วย ค่านิยมที่ดีงาม และธารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่
ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข มาตรฐานที่ ส 2.2 ว่าด้วย เข้าใจระบบการเมืองการ
ปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3.3 สาระการเรียนรู้ที่ 4 ประวัติศาสตร์ ตามมาตร ส. 4.1 ว่าด้วย เข้าใจความหมาย
ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์
เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ มาตรฐาน ส. 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึง
ปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญ
และวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น มาตรฐานที่ ส. 4.3 ว่าด้วย เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธารงความเป็นไทย

3. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โดยเน้นหลักตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เน้นที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(ประวัติศาสตร์) ความหมายของศาลหลักเมือง ประวัติของศาลหลักเมือง ทบทวนเรื่องศาลหลักเมือง
ความสาคัญ ดังนี้

3.1 สาระการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม มาตรฐาน ส.1.1 ว่าด้วย รู้
และเข้าใจประวัติ ความสาคัญ
3.2 สาระการเรียนรู้ที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐานที่ ส 2.1 ว่าด้วย ค่านิยมที่ดีงาม และธารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่
ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข มาตรฐานที่ ส 2.2 ว่าด้วย เข้าใจระบบการเมืองการ
ปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3.3 สาระการเรียนรู้ที่ 4 ประวัติศาสตร์ ตามมาตร ส. 4.1 ว่าด้วย เข้าใจความหมาย
ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์
เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ มาตรฐาน ส. 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึง
ปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญ
และวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น มาตรฐานที่ ส. 4.3 ว่าด้วย เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธารงความเป็นไทย
4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โดยเน้นหลักตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เน้นที่กลุ่มสาระการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การ
ทบทวนเรื่องศาลหลักเมือง ความสาคัญ ประวัติความเป็นมาของศาลหลักเมือง สืบค้นเชิงเปรียบเทียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
4.1. สาระการเรียนรู้ที่ 4 ประวัติศาสตร์ มาตรฐานที่ ส. 4.1 เข้าใจความหมาย
ความสาคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ การวิเคราะห์
เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ตัวชี้วัด ม. 1/3 นาวิธกี ารทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ ม. 2/2 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของ
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ ม. 3/1 วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ได้
อย่างมีเหตุผล ตามวิธีการทางประวัติศาสตร์
5. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ดังนี้
5.1 สาระการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม มาตรฐานที่ ส. 1.1 รู้และเข้าใจ
ความสาคัญ ศาสนา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่
ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
5.2 สาระการเรียนรู้ที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐานที่ ส. 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่การเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธารงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิต
5.3 สาระการเรียนรู้ที่ 4 ประวัติศาสตร์ มาตรฐานที่ 4.1 ว่าด้วย เข้าใจความหมาย

ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์
เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ มาตรฐาน ส. 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึง
ปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญ
และวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น มาตรฐานที่ ส. 4.3 ว่าด้วย เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธารงความเป็นไทย
6. คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. เน้นด้านทักษะชีวิต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ ย่างพอเพียง
มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ
2. ด้านสังคม ด้านการเมืองการปกครอง ด้านการศึกษา และด้านเศรษฐกิจ เรียนรู้โดยการ
สัมผัสจริง
7. เป้าหมาย
7.1 ให้นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ศึกษาข้อมูล
ศาลหลักเมืองเกี่ยวกับความเป็นมา พิธีบูชา บวงสรวง สมโภชน์ ความสัมพันธ์ระหว่างศาลหลักเมืองกับ
คนท้องถิ่นและคนทั่วไป ลักษณะความเชื่อ ความศรัทธา ศาลหลักเมืองกับความหลากหลายของเชื้อ
ชาติ คุณค่าของศาลหลักเมือง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7.2 ให้นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เกิดจิตสานึกร่วม
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/แสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยเน้นการทาโครงงาน
8.3 ผู้เรียนศึกษาจากผู้รู้ เช่น พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ผู้สูงอายุ นักวิชาการ และปราชญ์ชาวบ้าน
8.4 การสาธิต การสัมภาษณ์ การนาเสนอแบบมัคคุเทศก์ การเสนองานวิจัยในชั้นเรียน

8.5 ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง โดยสืบค้นประเด็นที่ตนเอง/กลุ่มสนใจ โดยการสนทนาแบบสุนทรีย
สนทนา ก่อน และหลังการสืบค้น
8.6 ผู้เรียนต้องแสดงผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการจัดนิทรรศการ ป้ายนิเทศ สัมมนา
ศึกษาดูงาน เป็นต้น
9. ความคาดหวังหลังเรียนรู้
9.1 นักเรียนรู้เรื่องราวของศาลหลักเมืองขอนแก่น และท้องถิ่นตนเอง
9.2 นักเรียนสามารถทาโครงงานเกี่ยวกับศาลหลักเมืองขอนแก่นได้
9.3 นักเรียนสามารถปฏิบัติงานเป็นมัคคุเทศก์บอกเล่าเรื่องราวของท้องถิ่นได้
9.4 นักเรียนสามารถปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาได้
9.5 นักเรียนเกิดจิตสานึกรักท้องถิ่น
10. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
10.1 สื่ออิเล็กทรอนิกส์
10.2 แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ดูแลศาล ผู้ก่อสร้าง
10.3 แหล่งวิทยากรต่างๆ เอกสาร หนังสือ ตารา ตานาน เรื่องเล่า หอสมุดแห่งชาติ ศาลา
กลางบ้าน หลักเมืองของท้องถิ่นอื่นๆ
11. การวัดผลประเมินผล
11.1 รายงานการสืบค้น/วิจัย
11.2 โครงงาน
11.3 การทางานเป็นกลุ่ม และการนาเสนอเชิงมัคคุเทศก์
11.4 วัดความรู้และจิตสานึก/เจตคติ
12. เครื่องมือการวัดผลประเมินผล
12.1 แบบรายงานการสืบค้น/วิจัย
12.2 แบบประเมินโครงงาน
12.3 แบบประเมิน/แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม และการนาเสนอ
12.4 แบบทดสอบ
13. เกณฑ์การประเมิน
13.1 กลุ่มที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้ประเมิน ได้คะแนนเป็น 1 , 2 หรือ 3
จะต้องมีคะแนนการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ รวมกันตั้งแต่ 50-100%

13.2 กลุ่มที่ไม่ผ่านการประเมิน ได้คะแนน 0 ซึ่งมีคะแนนการประเมินการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความรวมกันต่ากว่า 50%
13.2.1 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผู้เรียนเป็นการประเมิน
เพื่อวินิจฉัยโดย แบ่งการประเมินเป็น 4 ระดับ ดังนี้
กลุ่มดีเยี่ยม (3) = ตั้งแต่ 80% ขึ้นไป = กลุ่มที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
สูงกว่าเกณฑ์ก่อให้เกิดคุณภาพของ
ผู้เรียน ดังนี้
มีคุณลักษณะในการปฏิบัติจนเป็นนิสัยและ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันเพื่อประโยชน์สุข
ของตนเองและสังคม
กลุ่มดี (2) = 70-79%
= กลุ่มที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามเกณฑ์ก่อให้เกิดคุณภาพของ
ผู้เรียน ดังนี้
มีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามเกณฑ์
เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
กลุ่มผ่านเกณฑ์ขั้นต่า (1) = 50-69% = กลุ่มที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามเกณฑ์ ก่อให้เกิดคุณภาพของ
ผู้เรียน
ดังนี้
รับรู้และปฏิบัติตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่
สถานศึกษา กาหนด
กลุ่มปรับปรุง (0) = ต่ากว่า 50%
= กลุ่มที่มีพฤติกรรมต่ากว่าเกณฑ์ ซึ่ง
คุณภาพของผู้เรียน เป็นดังนี้
ไม่รับรู้และปฏิบัติตามเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่สถานศึกษา กาหนด
หากผู้เรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุ ง ครูผู้สอนจะต้องพัฒนา
ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สูงขึ้นจนอยู่ในกลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมิน อาจจะอยู่ใน
ระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต่า ดี หรือ ดี

การตัดสินผลการประเมิน มีหลักเกณฑ์ดังนี้
1. กลุ่มที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้ประเมิน ได้คะแนนเป็น 1 , 2 หรือ 3
จะต้องมีคะแนนการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 5 ข้อ รวมกันตั้งแต่ 50-100%
2. กลุ่มที่ไม่ผ่านการประเมิน ได้คะแนน 0 ซึ่งคะแนนการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ทุกข้อ รวมกันต่ากว่า 50%
1. การตัดสินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่กาหนดและให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่านและไม่ผ่าน
การตั ด สิ น การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย นแต่ ล ะกิ จ กรรม จะพิ จ ารณาจากผลการประเมิ น ตาม
จุดประสงค์สาคัญของกิจกรรมกับเวลาที่เข้าร่ วมกิจกรรม โดยให้ระดับผลการประเมินเป็น “ผ่าน” และ
“ไม่ผ่าน”
คิดเกณฑ์ “ผ่าน” คือ เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80% กิจกรรม
และมีคุณลักษณะที่กาหนดไว้ไม่น้อยกว่า 20% ของการประเมินในกรณีที่ผู้เรียน “ไม่ผ่าน” การเข้า
ร่วมกิจ กรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรีย นเข้ารับ การซ่อมเสริม หรือเลื อกกิจกรรมใหม่จน “ผ่ าน” ครบทุก
กิจกรรม ตามหลักสูตรที่โรงเรียนกาหนดในแต่ละช่วงชั้น

