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สิม : วัดบ้านด่านม่วงค า 

วัดด่านม่วงค า บ้านด่านมว่งค า ต าบลด่านม่วงค า อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 

 

ผู้เรียบเรียง :   นายพจนวราภรณ์ เขจรเนตร 

จ านวนที่พิมพ์ :   ๖๐ เล่ม  

จัดพิมพ์โดย :   หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจงัหวัดสกลนคร 

คณะท างาน :   

ดร.สถิตย์ ภาคมฤค รองผู้อ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

นางสาวชุติมา ภูลวรรณ นางสาวจินตนา ลินโพธิศาล 

นายกฤษดากร บันลือ นายพัฒนพงษ์ ค าพิทูล 

ที่ปรึกษา :   

พระครูปลัดศรีธรรมวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดโนนสวรรค์ (ภูดินแดง) 

พระครูไพโรจน์ธรรมวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดด่านม่วงค า 

นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 

นายประสิทธิ์ คะเลรัมย์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ มหาวิทยาลัยนครพนม 

ดร.อธิราชย์ นันขันตี มหาวิทยาลัยนครพนม 

ดร.ธีระวัฒน์ แสนค า มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ดร. พิมพ์อมร นิยมค้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

คณะกรรมการอ านวยการ :  

นายสุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์ ผู้อ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

ผศ.ดร.พุฒจักร สิทธิ นางสาววิชญานกาญต์  ขอนยาง 

ภาพ :    ส านักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

   ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

ออกแบบปก :  นายหัตธไชย ศิริสถิตย์   

 

สงวนลิขสิทธิต์ามกฎหมาย 
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ค ำน ำ 
 

  
 สกลนครมีจุด เด่นทำงทรัพยำกรกำรท่องเที่ ยวในด้ำน
ประวัติศำสตร์และศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพำะทำงด้ำนโบรำณสถำน
อยู่ เ ป็ นจ ำนวนมำก ปัญหำที่ เ กิ ดขึ้ น ใน เวลำนี้ มั กพบว่ ำ 
โบรำณสถำนหลำยแห่งถูกปล่อยปละละเลยให้ตกอยู่ในสภำพทรุด
โทรม อันเนื่องมำจำกกำรเสื่อมสภำพตำมธรรมชำติของวัสดุ
ก่อสร้ำง จำกภัยธรรมชำติ ดินฟ้ำอำกำศและจำกกำรท ำลำย
ของมนุษย์จำกภำครัฐและเอกชน บำงแห่งมีควำมส ำคัญยิ่งแต่ไม่
เป็นที่รู้จักทั่วไปเนื่องจำกควำมไม่เหมำะสมในกำรท ำเป็นแหล่ง
ศึกษำและท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ เพรำะขำดกำรพัฒนำ
สภำพแวดล้อมในเรื่องที่พัก กำรเดินทำงและกำรบริกำรด้ำนต่ำง 
ๆ  
 ดังนั้น แหล่งศิลปกรรมเหล่ำนี้จึงควรได้รับกำรพัฒนำทำงด้ำน
กำยภำพให้ถูกต้อง เพื่ออ ำนวยประโยชน์ในด้ำนต่ำง ๆ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในด้ำนอนุรักษ์สมบัติทำงวัฒนธรรมของชำติ
และในด้ำนกำรท่องเที่ยว  
 สกลนครเป็นบริเวณหนึ่งในภำคอีสำนที่พบโบรำณสถำนในสมัย
ต่ำง ๆ เป็นจ ำนวนมำก โดยเฉพำะอำคำรที่สร้ำงขึ้นเพื่อสนอง



  ข 
 

ควำมต้องกำรในทำงศำสนำ สิมอีสำนเป็นหนึ่ ง ในงำน
สถำปัตยกรรมท้องถิ่น ที่มีควำมส ำคัญทำงศิลปะและกำรใช้สอย 
หนึ่งในนั้นคือ สิมบ้ำนด่ำน วัดด่ำนม่วงค ำ ต ำบลด่ำนม่วงค ำ 
อ ำเภอโคกศรีสุพรรณ อ ำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่น 
จังหวัดสกลนครมีจุดมุ่งหมำยที่ส ำคัญในกำรจัดพิมพ์เผยแพร่หนังสือ
เล่มนีข้ึ้น กล่ำวคือ 

๑. เพื่อเสริมสร้ำงส ำนึกรักท้องถ่ินของชำวสกลนคร 
๒. เพื่อส่งเสริมกำรศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์และวิจัย

ผลงำนทำงด้ำนประวัติศำสตร์โบรำณคดีและศิลปกรรมท้องถิ่น
สกลนครให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น 

หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ หนังสือเล่มนี้ จะอ ำนวยประโยชน์ให้
เกิดควำมรักควำมเข้ำใจและตระหนักในกำรศึกษำประวัติควำม
เป็นมำของสถำนที่ส ำคัญในท้องถิ่นยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีส่วนช่วย
เสริมสร้ำงสิ่งที่ท ำให้เกิดส ำนึกรักท้องถิ่นและประเทศชำติอย่ำง
มั่นคงสืบไป 
 

หนว่ยอนรุักษส์ิ่งแวดล้อมธรรมชำติ 
และศิลปกรรมทอ้งถิ่น จังหวดัสกลนคร 

ก.พ. ๖๒
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ค ำน ำผู้เรียบเรียง 
 

  
 พระพุทธศำสนำเป็นที่ยอมรับนับถือของผู้คนในบริเวณที่รำบสูง
มำเมื่อรำวพุทธศตวรรษที่ ๑๔ หรือในสมัยวัฒนธรรมทวำรวดี 
ผู้คนในแต่ละช่วงสมัยมีกำรรังสรรค์งำนทัศน์ศิลป์เพื่อสนองควำม
ศรัทธำตำมแบบฉบับของตน ในลักษณะของรูปเคำรพและศำสนำ
คำร เพื่อใช้ในกำรประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำ 
 บ้ำนด่ำนม่วงค ำเป็นหมู่บ้ำนหนึ่งตั้งอยู่ริมล ำน้ ำก่ ำในท้องที่ต ำบล
ด่ำนม่วงค ำ อ ำเภอเมืองสกลนคร เป็นแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่นที่
ทรงคุณค่ำโดยเฉพำะอำคำรที่เรียกว่ำ “สิม” ค ำว่ำ สิม เป็น
ค ำพื้นถิ่นอีสำน มำจำกค ำว่ำ “สีมำ” หรือ “พัทธสีมำ” 
หมำยถึง เขตที่สงฆ์ก ำหนดขึ้นเพื่อผูกสีมำหรือพันธสีมำส ำหรับใช้
ในกำรท ำสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์ภำยในวัดนั้น ๆ  
  อย่ำงไรก็ตำมสิมวัดด่ำนม่วงค ำหลังนี้ ถึงแม้จะมีควำมส ำคัญ
ในระดับหนึ่งว่ำ เป็นสิมทึบที่สร้ำงด้วยไม้หลังเดียวที่ยังคงเหลืออยู่
ในจังหวัดสกลนคร ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักของคนภำยนอกมำกนัก 
ดังนั้น  เป็นกำรเพื่อเผยแพร่ให้ควำมรู้เกี่ยวกับที่ตั้งภูมิหลัง 
ลักษณะและควำมส ำคัญทำงด้ำนศิลปกรรม ควำมส ำคัญทำงด้ำน
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ประวัติศำสตร์โบรำณคดีและควำมส ำคัญทำงด้ำนศำสนำและคติ
ควำมเชื่อ จึงเป็นที่มำของหนังสือเล่มนี้ 
 นอกจำกนี้แล้วในเล่มยังน ำเสนอข้อมูลสังเขปของสิมอีสำน 
และองค์ประกอบของศำสนสถำน เพื่อให้ผู้อ่ำนเกิดควำมรู้ควำม
เข้ำใจที่เชื่อมโยงไปสู่กำรศึกษำเป็นข้อมูลอ้ำงอิงทำงวิชำกำรและ
น ำไปสู่กำรประชำสัมพันธ์ให้สิมวัดด่ำนม่วงค ำเป็นที่รู้จักของบุคคล
ทั่วไปอย่ำงกว้ำงขวำง 
 งำนกำรศึกษำนี้แม้ว่ำผู้เรียบเรียงจะใช้ข้อมูลหลักฐำนทำง
ประวัติศำสตร์ศิลปะในกำรศึกษำวิเครำะห์ ตลอดจนใช้ข้อมูลจำก
ประสบกำรณ์ในกำรค้นคว้ำรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลจำก
เอกสำรที่มีอยู่และจำกกำรลงพื้นที่ส ำรวจและสัมภำษณ์ แต่
เนื้อหำอำจจะมีควำมตื้นเขินและขัดแย้งกับข้อมูลหลำยประกำรที่มี
ผู้น ำเสนอ จึงยังมิใช่เป็นข้อยุติทำงวิชำกำรและจ ำเป็นที่จะต้อง
ศึกษำค้นคว้ำต่อไปและขอให้ผู้อ่ำนได้ใช้วิจำรณญำณพิเครำะห์ตำม
ไปด้วย ผู้เรียบเรียงพร้อมที่จะรับค ำชี้แนะและข้อถกเถียงจำก
ท่ำนผู้รู้ทั้งหลำยเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นในโอกำสต่อไป 
 ขอขอบพระคุณคณะที่ปรึกษำและผู้บริหำรสถำบันภำษำ 
ศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนครและ
คณะอนุกรรมกำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรม
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ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ที่ให้กำรสนับสนุนกระบวนกำรท ำงำน
ด้วยดีเสมอมำ 
  หำกหนังสือเล่มนี้ จะอ ำนวยประโยชน์ให้เกิดควำมรักควำม
เข้ำใจและตระหนักในกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์แหล่ง
ศิลปกรรมสิมวัดบ้ำนด่ำนม่วงค ำให้เป็นที่รู้จัก ผู้เขียนจักมีควำม
ยินดีเป็นอย่ำงย่ิง 
 

พจนวรำภรณ ์เขจรเนตร 
สถำบนัภำษำ ศลิปะและวฒันธรรม  

มหำวทิยำลัยรำชภฏัสกลนคร 
ก.พ. ๖๒ 
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สำรบำญ 
 

 
ค ำน ำ          ก 
ค ำน ำผูเ้รียบเรียง        ค 
สำรบำญ          ฉ 
 
บทน ำ          ๑ 
 ที่ตั้งอำณำเขตและภูมิประเทศจังหวัดสกลนคร  ๒ 
 พัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์ของสกลนคร   ๓ 
สรุป           ๘ 
   

สิมอีสำน          ๙ 
 ควำมหมำยและควำมส ำคัญของศำสนสถำน   ๑๐ 

๑. เขตพุทธำวำส      ๑๐ 
๒. เขตสังฆำวำส      ๑๓ 
๓. เขตธรณีสงฆ์      ๑๔ 

ควำมหมำยของสิมอีสำน      ๑๔ 
 
 



  ช 
 

สำรบำญ (ต่อ) 
 

 
รูปแบบทำงศิลปกรรมสิมอีสำน       ๑๗ 

๑. สิมในกลุ่มรูปแบบวัฒนธรรมล้ำนช้ำง   ๑๗ 
๒. สิมกลุ่มรูปแบบพื้นถิ่นสืบทอดวัฒนธรรมล้ำนช้ำง ๑๗ 

สรุป           ๑๙ 
 

สิม : วัดด่ำนม่วงค ำ       ๒๑ 
ที่ตั้งและภูมิหลัง         ๒๒ 
ลักษณะและควำมส ำคัญทำงด้ำนศิลปกรรม   ๒๔ 
ควำมส ำคัญทำงด้ำนประวัติศำสตร์โบรำณคดี    ๒๙ 
ควำมส ำคัญทำงด้ำนศำสนำและคติควำมเชื่อ  ๓๑ 

สรุป           ๓๔ 
  
บรรณำนุกรม       ๓๕ 
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บทน ำ 

 
 

 สกลนคร ตั้งอยู่ ในบริ เวณพื้นที่ต่ ำสุดของแอ่งสกลนคร 
(Sakon Nakhon Basin) มี ค ว ำ ม อุ ด ม
สมบูรณ์ทำงธรรมชำติของเทือกเขำภูพำน และหนองหำน๑ อีก
ทั้งประกอบด้วยล ำน้ ำสำยต่ำง ๆ ที่ไหลลงสู่แม่น้ ำโขง อำทิ 
ล ำน้ ำสงครำม ล ำน้ ำก่ ำ และธรรมชำติของป่ำบุ่ง ป่ำทำม ที่มี
ควำมหลำกหลำยเหมำะส ำหรับกำรตั้งถิ่นฐำน จึงท ำให้มีจุดเด่น
ทำงทรั พยำกรกำ รท่ อ ง เที่ ย ว ในด้ ำนป ระวั ติ ศ ำ สต ร์ แ ละ
ศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพำะทำงด้ำนโบรำณสถำนอยู่เป็นจ ำนวนมำก 
เก่ำแก่นับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศำสตร์ สมัยวัฒนธรรมทวำรวดี 
เขมร ลำว และรัตนโกสินทร์โดยล ำดับ 
  เพื่อควำมเข้ำใจของผู้อ่ำนผู้เขียนจึงใคร่ขอน ำเสนอข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์ของจังหวัดสกลนครแต่
ละยุคสมัยโดยสังเขปก่อนน ำเข้ำสู่เนื้อหำต่อไป 
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ทีต่ั้งอำณำเขตและภูมปิระเทศจงัหวัดสกลนคร 
 

จังหวัดสกลนคร มีเนื้อที่ประมำณ ๙,๖๐๕.๗๖๔ ตำรำง
กิโลเมตร เป็นล ำดับที่ ๑๙ ของเนื้อที่ในรำชอำณำจักรไทย 
ตั้งอยู่ ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครโดยทำงรถยนต์เป็นระยะทำง
ประมำณ ๖๔๗ กิโลเมตร มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง 
ดังนี้  

ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดหนองคำยและจังหวัดบึงกำฬ   
ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดกำฬสินธุ์ จังหวัดมุกดำหำร

และจังหวัดนครพนม  
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดนครพนม  
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดอุดรธำนีและจังหวัด

หนองคำย 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดสกลนคร เป็นที่รำบ

สูงและที่รำบลุ่มสลับพื้นที่ลอนลำด ตั้งอยู่สูงจำกระดับน้ ำทะเล
ปำนกลำง ประมำณ ๑๗๒ เมตร ทำงด้ำนทิศใต้และทิศ
ตะวันตกเป็นเทือกเขำสูงลำดเอียงมำทำงทิศเหนือและทิศ
ตะวันออก สภำพดินบริเวณที่รำบเป็นดินปนทรำย และมีหนอง
หำนเป็นแหล่งน้ ำจืดขนำดใหญ่ นอกจำกนี้ยังมีแหล่งน้ ำธรรมชำติ
ส ำคัญอื่นๆ อีกเช่น แม่น้ ำสงครำม ล ำน้ ำพุง ล ำน้ ำยำม ล ำ
น้ ำห้วยปลำหำง ล ำน้ ำอูนและล ำน้ ำก่ ำ เป็นต้น  
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พัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์ของสกลนคร  
 

จังหวัดสกลนครมีควำมอุดมสมบูรณ์และเหมำะสมกับกำรตั้ง
ถิ่นฐำนของมนุษย์ และเกิดกำรอพยพเข้ำมำของผู้คนจำก
หลำยหลำกทำงกลุ่มชำติพันธุ์กลำยเป็น “เขตสะสมทำง
วัฒนธรรม” ดังพบหลักฐำนกำรตั้งถิ่นฐำนอำศัยของมนุษย์ในพื้นที่
จังหวัดสกลนครมำตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศำสตร์ และกำรรับเอำ
อิทธิพลทำงควำมเชื่อ ศำสนำ วัฒนธรรม ในสมัยวัฒนธรรม
สมัยทวำรวดี วัฒนธรรมเขมร วัฒนธรรมล้ำนช้ำงและ
รัตนโกสินทร์ตำมล ำดับ(สพสันติ์ เพชรค ำ,๒๕๖๐:๕๗)  

ประวัติศำสตร์ของกำรตั้งชุมชนในลักษณะหมู่บ้ำนในเขต
จังหวัดสกลนคร ตำมหลักฐำนทำงโบรำณคดีพบว่ำมีควำมเก่ำแก่
นับย้อนไปถึงยุคก่อนประวัติศำสตร์ เมื่อรำวประมำณ ๓,๐๐๐ 
- ๑,๕๐๐ ปีมำแล้ว  พบหลักฐำนกำรตั้งถิ่นฐำนของมนุษย์
อยู่ในบริเวณที่เป็นป่ำเขำและในบริเวณพื้นที่โคกสูงไม่ไกลจำกแหล่ง
น้ ำที่เป็นล ำห้วยต่ำงๆ โดยเฉพำะล ำห้วยสำนจอด ล ำห้วยอูน 
ล ำห้ วยยำม ล ำห้ วยปลำหำง ดั งพบหลักฐำนภำชนะ
เครื่องปั้นดินเผำ เครื่องประดับ เครื่องมือที่ท ำจำกส ำริดและ
เหล็ก ในกลุ่มวัฒนธรรมบ้ำนเชียง จำกแหล่งโบรำณคดีในแถบ
อ ำเภอสว่ำงแดนดิน อ ำเภอพังโคน อ ำเภอวำริชภูมิ และ
อ ำเภอกุสุมำลย์ รวมไปถึงบริเวณพื้นที่ริมหนองหำน อ ำเภอเมือง
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สกลนครและในพื้นที่อ ำเภอเต่ำงอย โดยพบมำกกว่ำ ๕๐ 
แหล่ง (สพสันติ์ เพชรค ำ,๒๕๖๐:๕๘ – ๕๙) แสดงให้
เห็นถึงกำรตั้งถิ่นฐำนของมนุษย์ในรูปแบบสังคมเกษตรกรรมก่อนที่
จะมีพัฒนำกำรเป็นรูปแบบสังคมเมืองในยุคประวัติศำสตร์ในสมัย
ต่อมำ 

เมื่อรำวพุทธศตวรรษที่ ๑๔ - ๑๕ ชุมชนในภำคอีสำน
ได้ขยำยตัวเป็นชุมชนขนำดใหญ่กลำยเป็นชุมชนเมืองที่มีควำม
เจริญ พร้อมกับมีกำรติดต่อกับชุมชนภำยนอกอย่ำงต่อเนื่อง ใน
ระยะนี้เองควำมเชื่อทำงพระพุทธศำสนำในวัฒนธรรม “ทวำรวดี” 
ก็ได้แพร่หลำยเข้ำสู่สกลนคร ดังปรำกฏหลักฐำนทำงโบรำณคดี 
อำทิ ใบเสมำหินจ ำหลักรูปสถูป ณ วัดศรีธำตุกำรำม วัดดอน
กรรม อ ำเภอสว่ำงแดนดิน วัดกลำงศรีเชียงใหม่ อ ำเภอเมือง
สกลนคร และพระพุทธรูปหินทรำย ภำยในคูหำองค์พระธำตุเชิง
ชุม วัดพระธำตุเชิงชุม อ ำเภอเมืองสกลนคร รวมไปถึง
พระพุทธรูปจ ำหลักภำยใต้เพิงหิน วัดเชิงดอยเทพรัตน์ อ ำเภอ
เมืองสกลนคร เป็นต้น                               

ในรำวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ เป็นต้นมำ วัฒนธรรม “เขมร” 
ได้แพร่กระจำยเข้ำสู่แอ่งสกลนคร บรรดำชุมชนต่ำงๆ เริ่มรับเอำ
วัฒนธรรมเขมรเข้ำมำแทนที่ควำมเชื่อเดิม ปรำกฏกำรสร้ำงศำสน
สถำนตำมควำมเชื่อในศำสนำพรำหมณ์ - ฮินดู ขึ้น เช่น 
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ปรำสำทหินภำยในองค์พระธำตุเชิงชุม ปรำสำทนำรำยณ์เจงเวง 
ปรำสำทดุม อ ำเภอเมืองสกลนคร และปรำสำทบ้ำนพันนำ 
อ ำเภอสว่ำงแดนดิน เชื่อกันว่ำเป็นศำสนสถำนประจ ำอโรคยศำล
ตำมควำมเชื่อทำงพระพุทธศำสนำ แบบมหำยำน ในวัฒนธรรม
เขมรสมัยบำบน ก่อนที่วัฒนธรรมเขมรที่เคยมีอยู่เริ่มเสื่อมไปจำก
ดินแดนสกลนครเมื่อรำวปลำยพุทธศตวรรษที่ ๑๘   

ต่อมำในรำวปลำยพุทธศตวรรษที่ ๑๙ วัฒนธรรมอันมี
รำกฐำนมำจำกพระพุทธศำสนำแบบเถรวำท หรือที่ รู้วัฒนธรรม 
“ล้ำนช้ำง” ได้เจริญขึ้นครอบคลุมดินแดนในแถบลุ่มน้ ำโขง
ตอนกลำง สกลนครเป็นจังหวัดหนึ่งที่ปรำกฏหลักฐำนว่ำเป็น
ดินแดนหนึ่งของวัฒนธรรมล้ำนช้ำงเคยเจริญรุ่งเรืองมำก่อนดัง
หลักฐำนกำรสร้ำงศำสนสถำนในพระพุทธศำสนำกระจำยอยู่หลำย
พื้นที่ของสกลนคร อำทิ พระธำตุศรีมงคล พระธำตุดงเชียง
เครือ อ ำเภอวำริชภูมิ พระธำตุโสภำ พระธำตุทอง พระธำตุ
มีชัย อ ำเภอสว่ำงแดนดิน พระธำตุร้ำงและจำรึกพระธำตุร้ำง  
วัดธำตุศรีบุญเรือง บ้ำนแร่ ต ำบลแร่ อ ำเภอพังโคน และพื้นที่
ศักดิ์สิทธิ์บริเวณริมฝั่งหนองหำนอ ำเภอเมืองสกลนคร และ
ดัดแปลงศำสนสถำนต่ำงๆ ในวัฒนธรรมเขมร เช่น กำร
ก่อสร้ำงสถำปัตยกรรมแบบ “ลำว” ครอบทับปรำสำทหินที่อยู่        
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ภำยในองค์พระธำตุเชิงชุม แสดงให้เห็นว่ำ พระพุทธศำสนำ
ได้รับควำมนิยมอย่ำงแพร่หลำยในอำณำบริเวณจังหวัดสกลนคร  

นอกจำกนี้มีกำรตั้งชุมชนน้อยใหญ่หรือชุมชนเมืองปกครอง
โดยขุนนำงในท้องถิ่นที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกส่วนกลำงขึ้นตรงต่อ
เวียงจันทน์  ต่อมำเมื่อภำยหลังจำกสิ้นรัชสมัยพระเจ้ำสุริยวงศำ
ธรรมิกรำช (พุทธศักรำช ๒๑๘๑ - ๒๒๓๘) อำณำจักร
ล้ำนช้ำงแตกเป็น ๓ อำณำจักร คือ หลวงพระบำง 
เวียงจันทน์และจ ำปำสัก ท ำให้อำณำจักรล้ำนช้ำงอ่อนแอลง
ตำมล ำดับ นอกจำกนี้ยังพบว่ำชุมชนหลำยแห่งที่ตั้งขึ้นสมัย
วัฒนธรรมล้ำนช้ำงในบริเวณสกลนครหลำยแห่งถูกปล่อยทิ้งร้ำง
ด้วย 

รำวปลำยพุทธศตวรรษที่ ๒๓ เมื่ออำณำจักรล้ำนช้ำง
อ่อนแอลง พร้อมกับมีเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบในอำณำจักรท ำให้
อิทธิพลวัฒนธรรมล้ำนช้ำงเริ่มเสื่อมคลำยจำกดินแดนภำคอีสำน
และสกลนคร ขณะที่ลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำมีกำรสถำปนำกรุงธนบุรีขึ้น
เป็นรำชธำนีแทนกรุงศรีอยุธยำในระยะต่อมำสยำมเกิดควำม
ขัดแย้งกับเวียงจันทน์ด้วยเหตุผลหลำยประกำร นครเวียงจันทน์
ตกเป็นประเทศรำชของสยำมและยังส่งผลท ำให้อำณำจักรล้ำนช้ำง
ที่เคยรุ่งเรืองทั้งหมดตกอยู่ภำยใต้อิทธิพลของสยำมด้วย พร้อมกัน
นี้มีกำรกวำดต้อนผู้คนเป็นจ ำนวนมำกเข้ำ
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มำยังดินแดนฝั่งขวำแม่น้ ำโขง และระยะต่อมำเมื่อเข้ำสู่สมัย
รัตนโกสินทร์ ชุมชนต่ำงๆ เริ่มได้รับกำรยกขึ้นเป็นเมืองภำยใต้
กำรปกครองของสยำม ดังมีกำรยกฐำนะ “บ้ำนธำตุเชิงชุม” 
ขึ้นเป็น “เมืองสกลทวำปี” ก่อนเปลี่ยนมำเป็น “เมืองสกลนคร” 
นอกจำกนี้ยังมีกำรอพยพเข้ำตั้งถิ่นฐำนของผู้คนจำกหลำยกลุ่ม
ชำติพันธุ์มำอำศัยเป็นชุมชนย่อยๆ ในบริเวณใกล้เคียงหลำยต ำบล 
ก่อนที่สกลนครจะเริ่มมีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรกำร
ปกครองเศรษฐกิจและสังคมตำมแบบส่วนกลำงในระยะต่อมำจวบ
จนปัจจุบัน 
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สรุป 
 

สกลนคร มีควำมอุดมสมบูรณ์ทำงธรรมชำติที่มีควำม
หลำกหลำยเหมำะส ำหรับกำรตั้งถิ่นฐำน ดังพบหลักฐำนทำง
โบรำณคดีเก่ำแก่นับตั้งแต่ชุมชนยุคก่อนประวัติศำสตร์ มีควำม
เก่ำแก่นับย้อนไปถึงยุคก่อนประวัติศำสตร์ เมื่อรำวประมำณ 
๓,๐๐๐ - ๑,๕๐๐ ปีมำแล้ว และพัฒนำกำรมำสู่กำรเป็น
ชุมชนเมืองในสมัยวัฒนธรรมทวำรวดี เมื่อรำวพุทธศตวรรษที่ 
๑๑ – ๑๕ และรับอิทธิพลวัฒนธรรมเขมร ในพุทธศตวรรษที่ 
๑๖ ก่อนที่จะสำบสูญไปในพุทธศตวรรษที่ ๑๘ นอกจำกนี้ยังพบ
หลักฐำนวัฒนธรรมลำว ที่แพร่เข้ำมำเมื่อรำวพุทธศตวรรษที่ ๑๙ 
- ๒๓ ดังกำรก่อสร้ำงและกำรดัดแปลงศำสนสถำนของ
วัฒนธรรมก่อนหน้ำ จนกระทั่งมีกำรเปลี่ยนแปลงสังคมกำรเมือง
กำรปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์โดยล ำดับ
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สิมอีสำน 
 

 

พระพุทธศำสนำเจริญรุ่งเรืองมำนับได้ ๒,๖๐๐ ปี มีจุด
ก ำเนิดในประเทศอินเดีย เข้ำสู่ประเทศไทยเมื่อรำวพุทธศตวรรษที่ 
๑๐ ในสมัยวัฒนธรรมทวำรวดี พระพุทธศำสนำเป็นศำสนำส ำคัญ
ได้กลำยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ ำวันของผู้คนในดินแดนสุวรรณ
ภูมิ อยู่หลำยประเทศ อำทิ ไทย พม่ำ กัมพูชำและลำว 
เป็นต้น ทั้งนี้ องค์ประกอบของศำสนำประกอบด้วย ศำสดำ 
ศำสนธรรม (ค ำสอน) ศำสนบุคคล ศำสนพิธี ศำสนสถำน
และศำสนวัตถุ เป็นต้น 

จำกที่กล่ำวมำแล้วนั้น ศำสนำยังก่อให้เกิดควำมศรัทธำที่
น ำไปสู่กำรรังสรรค์งำนทัศนศิลป์ในเชิงสัญลักษณ์ที่สำมำรถจับต้อง
ได้ ที่เกิดจำกกำรรับและส่งต่อทำงศิลปกรรมจำกที่หนึ่งสู่ที่หนึ่ง
น ำไปสู่กำรพัฒนำขึ้นเป็นเอกลักษณ์เฉพำะตน โดยเฉพำะ “สิม” 
ที่นับว่ำ เป็นอำคำรส ำคัญของวัดหรือศำสนสถำนใช้ในกำร
ประกอบสั งฆกรรมสงฆ์ ในส่ วนนี้ ผู้ เ ขี ยนจะกล่ ำวน ำ ใน
องค์ประกอบศำสนสถำนเพื่อให้ผู้อ่ำนเข้ำใจพอเข้ำใจโดยสังเขป  

 
 



๑๐ 
 

ควำมหมำยและควำมส ำคัญของศำสนสถำน  
 

วัดหรือศำสนสถำน หมำยถึง สถำนที่ในกำรประกอบ
พิธีกรรมทำงศำสนำ ประกอบด้วยเสนำสนะหรืออำคำรส ำคัญต่ำง 
ๆ  อำทิ สิมหรือพัทธสีมำอุโบสถ วิหำร เจดีย์ ศำลำกำร
เปรียญและกุฏี ซึ่งอำจมีกำรวำงต ำแหน่งอย่ำงมีแบบแผนและ
ควำมเหมำะสมในกำรใช้งำน โดยทั่วไปมีกำรแบ่งเสนำสนะ
ออกเป็น ๓ ส่วนใหญ่ ๆ คือ เขตพุทธำวำส เขตสังฆำวำส
และเขตธรณีสงฆ์ ดังจะกล่ำวต่อไป 

 

๑. เขตพุธำวำส 
เขตพุทธำวำส เป็นพื้นที่ส ำหรับพระสงฆ์ใช้ประกอบพิธีกรรม

ทำงศำสนำ โดยค ำว่ำ “พุทธำวำส” หมำยถึง สถำนที่ประทับ
ของพระพุทธเจ้ำ มักประกอบด้วยเสนำสนะหรือำคำรหลักส ำคัญ 
ๆ โดยเฉพำะที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้ำและในสังฆกรรม 
ประกอบด้วย 

๑.๑ สิมหรือพัทธสีมำอุโบสถ เป็นเสนำสนะส ำคัญที่ใช้
ประกอบพิธีกรรมในกำรท ำสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ใน
อำวำสนั้น ๆ  

 
 



๑๑ 
 

 
 

 
เสนำสนะภำยในเขตพุทธำวำสวัดพระธำตุเชิงชุม  

เมืองสกลนคร 
 
 



๑๒ 
 

 
วิหำรวัดพระธำตุเชงิชุม เมืองสกลนคร 



๑๓ 
 

๑.๒ วิหำร เป็นเสนำสนะที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทำง
ศำสนำระหว่ำงพระสงฆ์และฆรำวำส เปรียบเสมือนกุฏีของพระ
พุทธพุทธเจ้ำด้วย 

๑.๓ ธำตุหรือเจดีย์ ภำษำถิ่นอำจเรียกว่ำ “อูบมุง” ใช้
บรรจุพระธำตุหรืออัฐ ิหรือพระพุทธรูป เป็นต้น 

๑.๔ หอกลองหรือหอระฆัง เป็นเสนำสนะที่ใช้แขวนฆ้อง 
กลองและระฆัง ตีบอกเวลำส ำหรับพระภิกษุสงฆ์ 
 

๒. เขตสังฆำวำส 
เขตสังฆำวำส เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของวัด ที่ก ำหนดไว้ให้

เป็นที่อยู่อำศัยของพระภิกษุสงฆ์ ประกอบไปด้วย 
๒.๑ กุฏี เป็นอำคำรที่ใช้ส ำหรับอำศัยหลับนอนของ

พระภิกษุสงฆ์ 
๒.๒ หอแจกหรือศำลำกำรเปรียญ เป็นเปรียบเสมือน

เสนำสนะอเนกประสงค์ในกำรบ ำเพ็ญกุศลและพิธีกรรมทำงศำสนำ
ต่ำง ๆ และศำสนศึกษำของพระภิกษุสำมเณรในอำวำส 

๒.๓ หอไตรหรือหอพระไตรปิฏก ใช้ในกำรเก็บรักษำ
หนังสือผูกใบลำน เอกสำรต ำรำต่ำง ๆ 

๒.๔ วัจจกุฎีหรือถำน เป็นอำคำรส ำหรับใช้ขับถ่ำย
อุจจำระและปัสสำวะ 
 



๑๔ 
 

๓. เขตธรณีสงฆ์ 
เขตธรณีสงฆ์ เป็นพื้นที่บำงส่วนที่ เหลือจำกกำรจัดเขต

พุทธำวำส และเขตสังฆำวำส  
 

อย่ำงไรก็ตำมต ำแหน่งของอำคำรก็ไม่มีข้อก ำหนดเป็น
กฎเกณฑ์ตำยตัวเสมอไป ยกเว้นบำงวัดที่ก ำหนดให้พระเจดีย์เป็น
ต ำแหน่งหลัก โดยอำคำรที่อยู่ ในเขตพุทธำวำสบำงวัดก็ไม่
จ ำเป็นต้องมีครบดังที่กล่ำวมำ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแนวควำมคิดและ
คตินิยมของแต่ละสมัยเป็นปัจจัยส ำคัญ 
 

ควำมหมำยของสิมอีสำน 
 

 สิม เป็นค ำพื้นถิ่นอีสำน มำจำกค ำว่ำ “สีมำ” หรือ 
“พัทธสีมำ” หมำยถึง เขตที่สงฆ์ก ำหนดขึ้นเพื่อผูกสีมำหรือพัทธ
สีมำส ำหรับใช้ในกำรท ำสังฆกรรม โดยมีกำรสร้ำงอำคำรพื้นถิ่น
ครอบทับ นอกจำกนี้ยังมีควำมหมำยรวมถึง โบสถ์หรืออุโบสถ 
อีกด้วย “สิม” จึงถืออำคำรส ำคัญที่สุดอย่ำงหนึ่ ง ในเขต
พุทธำวำสนั่นเอง 
 

 
 
 



๑๕ 
 

 
 
 

 

 

สิมโปร่ง (พัทธสีมำหลังเก่ำ) วัดพระธำตุเชิงชุม 
เมืองสกลนคร ฝีมือช่ำงญวน 

 



๑๖ 
 

 

 

 

สิมโปร่ง (พัทธสีมำหลังเก่ำ) วัดพระธำตุพนม 
 เมืองนครพนม 

 

 



๑๗ 
 

รูปแบบทำงศิลปกรรมสิมอีสำน   
 

 จำกกำรศึกษำของรองศำสตรำจำรย์ ดร.ชวลิต อธิปัตย
กุล ศูนย์กำรเรียนรู้พุทธศิลป์อีสำน มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี 
ได้จ ำแนกรูปแบบของสิมอีสำนออกเป็น ๒ กลุ่มส ำคัญ ปะกอบ
ด้วย 
 ๑. สิมในกลุ่มรูปแบบวัฒนธรรมล้ำนช้ำง  

เป็นกลุ่มที่รับแบบแผนกำรวำงผังทั้งหมดมำด ำเนินกำร
ก่อสร้ำง แท้จริงแล้วคือ กลุ่มล้ำนช้ำงที่เมื่อครั้งยังไม่ตกเป็น
ของสยำม ยกตัวอย่ำงได้แก่ วัดมหำธำตุ อ ำเภอเมืองเชียง
คำน จังหวัดเลย,วัดพระเหลำเทพนิมิต อ ำเภอพนำ จังหวัด
อ ำนำจเจริญ,วัดศรีมงคลใต้ จังหวัดมุกดำหำร,วัดกลำงมิ่ง
เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด,วัดมโนภิรมย์ อ ำเภอหว้ำนใหญ่ จังหวัด
มุกดำหำร เป็นต้น ซึ่งมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น คือ รวงผึ้ง,ฐำน
บัวลูกแก้วอกไก่และเสำหำนคู่หน้ำ ๒ คู่ กระจัดกระจำยใน
พื้นที่อีสำนดังกล่ำว 

๒. สิมกลุ่มรูปแบบพื้นถิ่นสืบทอดวัฒนธรรมล้ำนช้ำง  
คื อ ก ลุ่ ม ที่ อ พ ยพจำ กทำ งต อนบนขอ งอี ส ำ น คื อ 

เวียงจันทน์ ภำยหลังตกเป็นเมืองขึ้นของไทย ชุมชนจึงกระจำย
ตำมจังหวัดต่ำง ๆ รูปแบบที่พบมักนิยมท ำเป็นสิมขนำดเล็ก 
ฐำนยกสูงแบบประดับลูกแก้วอกไก่ มีรวงผึ้งระหว่ำงเสำคู่หน้ำมี



๑๘ 
 

ทำงขึ้นเฉพำะด้ำนหน้ำตัวอย่ำง เช่น วัดสระเกตุ,วัดจักรวำล
ภูมิ,วัดไตรภูมิคณำจำรย์,วัดไตรภูมิ บ้ำนผือฮี, วัดบ้ำน
ขอนแก่นเหนือ,วัดศรีฐำน,วัดฟ้ำเลื่อม,วัดป่ำแก่งชำด 
จังหวัดร้อยเอ็ด สิมวัดแจ้ง,วัดบ้ำนต ำแย จังหวัดอุบลรำชธำนี 
เป็นต้น 

จำกรูปแบบทำงศิลปกรรมสิมอีสำนทั้ง ๒ กลุ่มตำมที่กล่ำว
มำแล้วนั้น ในช่วงระยะเวลำหนึ่งยังปรำกฏรูปแบบศิลปะ
ตะวันตกเข้ำมำผสมผสำนกับศิลปะตะวันออกก่อให้เกิดรูปแบบทำง
สถำปัตยกรรมที่เรียกว่ำ “โคโลเนียลสไตล์” โดยช่ำงชำวญวนหรอื
เวียดนำมน ำเข้ำมำนั่นเอง โดยยังแบ่งออกเป็น “สิมทึบ” และ 
“สิมโปร่ง” อีกด้วย    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

สรุป 
 

ศำสนสถำนสร้ำงขึ้นโดยแรงศรัทธำของพุทธศำสนิกชน
ร่วมกันบริจำคทรัพย์และก ำลังกำยสร้ำงขึ้นถวำยไว้เพื่อธ ำรง
พระพุทธศำสนำ เป็นสถำนที่พ ำนักของพระสงฆ์ผู้รับภำระหน้ำที่
รักษำและเผยแผ่พระพุทธศำสนำและเป็นสถำนศึกษำส ำหรับกำร
อบรมจิตใจแก่พุทธศำสนิกชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่อไป 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

 



๒๑ 
 

สิมบำ้นดำ่น 
 

 

สกลนครเป็นเมืองที่มีประวัติศำสตร์ควำมเป็นมำอันยำวนำน
ปรำกฏหลักฐำนทำงวัฒนธรรมในหลำยยุคหลำยสมัย วัฒนธรรม
ทำงพระพุทธศำสนำเจริญรุ่งเรืองในสกลนครมำตั้งแต่พุทธศตวรรษ
ที่ ๑๔ อำทิ ใบเสมำหินและพระพุทธรูปสมัยทวำรวดี ศำสน
สถำนทำงพระพุทธศำสนำ (อโรคยศำล) ในสมัยวัฒนธรรม
เขมรและพระธำตุเจดีย์อำคำรต่ำง ๆ ในสมัยวัฒนธรรมล้ำนช้ำง
และรัตนโกสินทร์ เป็นต้น 
 นอกจำกที่ ได้กล่ำวมำแล้วนั้น ยังปรำกฏอำคำรทำง
พระพุทธศำสนำที่เรียกว่ำ “สิม” หรือ “พัทธสีมำ” ส ำหรับ
พระภิกษุสงฆ์ใช้ในกำรประกอบสังฆกรรม สิม วัดด่ำนม่วงค ำ 
บ้ำนด่ำนม่วงค ำ ต ำบลด่ำนม่วงค ำ อ ำ เภอโคกศรีสุพรรณ 
จังหวัดสกลนคร เป็นหนึ่งในอำคำรทำงศำสนำที่พบในจังหวัด
สกลนคร โดยมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพำะตัวน่ำสนใจ ดังจะกล่ำว
ต่อไป  
 
 

 



๒๒ 
 

ทีต่ั้งและภูมหิลัง   
 

 สิมบ้ำนด่ำน ตั้งอยู่ ณ วัดด่ำนม่วงค ำ บ้ำนด่ำนม่วง
ค ำ ต ำบลด่ำนม่วงค ำ อ ำเภอโคกสีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 
ห่ำงจำกตัวเมืองสกลนครไปทำงทิศตะวันตกออกเฉียงใต้ 
ประมำณ ๓๘ กิโลเมตร เข้ำสู่แหล่งโดยเดินทำงจำกสำม
แยกบ้ำนโพนยำงค ำ มุ่งตรงตำมทำงหลวงชนบท ๓๐๕๔ 
ผ่ำนบ้ำนหนองปลำน้อย บ้ำนเหล่ำปอแดง บ้ำนดอนยำง 
บ้ำนม่วงลำย บ้ำนโคกก่อง บ้ำนลำดค้อ บ้ำนป่ำปอ เลี้ยว
ซ้ำยสำมแยกหน้ำโรงเรียนด่ำนม่วงค ำ ตำมทำงหลวงชนบท 
๒๐๑๓ ประมำณ ๘๐๐ เมตร เลี้ยวซ้ำยประมำณ ๓๐๐ 
เมตร เข้ำสู่แหล่งที่ตั้งสิมบ้ำนด่ำน  

วัดด่ำนม่วงค ำหรือวัดนิมำนรดี มีท ำเลที่ตั้งอยู่ติดกับล ำน้ ำ
ก่ ำ สร้ำงเมื่อประมำณปีพุทธศักรำช ๒๔๒๗ เดิมชื่อ “วัด
ม่วงค ำ” มีพระอธิกำรอ้วนเป็นเจ้ำอำวำสรูปแรก ต่อมำในปี
พุทธศักรำช ๒๔๓๖ ทำงรำชกำรได้จัดตั้งด่ำนตรวจสิ่งของ
ขนส่งทำงเรือจำกน้ ำโขงสู่หนองหำนผ่ำนล ำน้ ำก่ ำ ขึ้นที่ท่ำ
น้ ำหน้ำวัดเรียกว่ำ “ด่ำนม่วงค ำ” ดังนั้นกำรเรียกชื่อวัดและ
ชื่อหมู่บ้ำนจึงเรียกว่ำ “บ้ำนด่ำนม่วงค ำ” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมำ 
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สิมทึบ วัดด่ำนม่วงค ำ เมืองสกลนคร ฝีมือช่ำงพื้นถิ่น 
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ลักษณะและควำมส ำคัญทำงด้ำนศิลปกรรม 
 

 สิมวัดด่ำนม่วงค ำเป็น “สิมทึบ” ขนำด ๓ ห้อง หัน
หน้ำไปทำงทิศเหนือ โดยฐำนก่อด้วยดินดิบผสมแกลบ ชั้นนอก
ฉำบด้วยซะทำยหรือปะทำยเพชร ฐำนล่ำงสุดเป็นบัวคว่ ำถัด
ขึ้นมำเป็นลวดบัวซ้อนกัน ๓ ชั้น บนสุดเป็นบัวเข่ำพรหม
ขนำดใหญ่รองรับตัวอำคำร ส่วนผนังทั้ง ๔ ด้ำนเป็นผนังไม้ตี
ทำงตั้งทับแนว มีช่องหน้ำต่ำงข้ำงละ ๑ ช่อง บันไดขึ้น
ด้ำนหน้ำท ำเป็น ๕ ขั้น ท ำ “จั่นหับ” หรือเพิงลำดออกไป
รับเพื่อบังแดดบังฝน (กรมศิลปำกร,๒๕๓๘:๖๒ – 
๖๓) โครงหลังคำเป็นไม้ทั้งหมด หลังคำทรงจั่วชั้นเดียวมุง
ด้วยแป้นเกล็ด หน้ำจั่วทั้ง ๒ ด้ำน คล้ำยจั่วลูกฟักหน้ำ
พรหม พบประดับด้วยไมแ้กะเป็นดอกตำเว็นหรือดอกทำนตะวัน
ประดับกระจกทรงกลมตรงกลำง ส่วนปั้นลมเป็นไม้ท ำแอ่นงอน
ธรรมดำไม่มีโหง่ หำงหงสแ์ละช่อฟ้ำ นับเป็นสิมทึบทีเ่ป็นไม้ซึ่ง
หำดูได้ยำกกว่ำสิมทึบที่ก่อด้วยอิฐถือปูน ขนำดกะทัดรัด มี
ทรวดทรงสมบูรณ์ในแง่ควำมเรียบง่ำย สมถะในแนวทำงของ
พระพุทธศำสนำ มีลวดลำยประดับบ้ำงตำมสมควร ไม่อลังกำร
มำกเกินไปสมกับวิถีชีวิตผู้คนในภำคอีสำน (ส ำนักวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น,๒๕๖๐ : www. 



๒๔ 
 

 
ส่วนฐำน
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จั่นหับด้ำนหน้ำสิม (เพิงบังแดด) 
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จั่วลูกฟักหน้ำพรหมประดับด้วยไม้แกะเป็นดอกตำเว็น 
ประดับกระจกทรงกลมตรงกลำง ทั้ง ๒ ด้ำน 
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ปั้นลมแอ่นงอนธรรมดำไม่มีโหง่ หำงหงส์และช่อฟ้ำ 
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ควำมส ำคัญทำงด้ำนประวัติศำสตร์โบรำณคดี   
  

สิมวัดด่ำนม่วงค ำเป็นสิมทึบฝีมือช่ำงท้องถิ่นหลังเดียวใน
จังหวัดสกลนครที่ตีฝำด้วยไม้ ได้รับกำรผูกพัทธสีมำส ำหรับท ำสังฆ
ก ร รม เมื่ อพุ ทธศั ก ร ำช ๒๔๔๓ (ส ำนั ก วั ฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น,๒๕๖๐ : www.) จำกลักษณะ
เครื่องประดับตกแต่งอำคำรแสดงให้เห็นถึงกำรติดต่อแลกเปลี่ยน
ระหว่ำงชุมชนภำยนอก อำทิ กระจกเงำในกรอบวงกลมและ
สี่เหลี่ยม ซึ่งอำจเป็นไปได้ว่ำน ำเข้ำมำทำงล ำน้ ำก่ ำจำกกำรติดต่อ
ค้ำขำย เนื่องจำกบ้ำนด่ำนม่วงค ำมีท ำเลที่ตั้งติดริมล ำน้ ำก่ ำซึ่ง
ไหลลงสู่แม่น้ ำโขงเป็นชุมทำงกำรค้ำในอดีต และยังเป็นที่ตั้งของ
ด่ำนตรวจกำรน ำเข้ำสินค้ำและทรัพยำกร ที่มีกำรล ำเลียงขนส่ง
ทำงน้ ำ ซึ่งพระยำประจันตประเทศธำนี เจ้ำเมืองสกลนคร 
ตั้งขึ้น 
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พระยำประจันตประเทศธำนี (โง้นค ำ พรหมสำขำ)  

เจ้ำเมืองสกลนคร
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ควำมส ำคัญทำงด้ำนศำสนำและคติควำมเชื่อ  
 

 สิมวัดบ้ำนด่ำนม่วงค ำในปัจจุบันถึงแม้ว่ำจะช ำรุดทรุดโทรม
ลงไปตำมกำลเวลำก็ตำม ปัจจุบันยังคงใช้ในกำรอุปสมบทของ
กุลบุตรชำวบ้ำนด่ำนม่วงค ำและหมู่ บ้ ำนใกล้ เคี ยง ตำม
วัตถุประสงค์ของกำรสร้ำง ภำยในยังเป็นที่ประดิษฐำนของ
พระพุทธรูปไม้แกะสลักฝีมือช่ำงท้องถิ่นและพระพุทธรูปปั้นด้วยดิน
ผสมมวลสำรมงคลที่ญำคูลี บ้ำนเชียงสือน ำมำถวำยอีกด้วย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

 
 
 

 
พระพุทธรูปศิลปะพื้นบ้ำนภำยในสิม 
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กำรประกอบสังฆกรรมภำยในสิม 
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สรุป 
 

 สิมวัดด่ำนม่วงค ำเป็น “สิมทึบ” ขนำด ๓ ห้อง หัน
หน้ำไปทำงทิศเหนือ และเป็นสิมทึบหลังเดียวที่ค้นพบในสกลนครที่
กรุฝำด้วยไม้ ที่มีขนำดเล็กกะทัดรัด ทรวดทรงเพรียวได้สัดส่วน 
นอกจำกนี้บ้ำนด่ำนม่วงค ำยังเป็นหมู่บ้ำนทีม่ีควำมอุดมสมบูรณ์ทำง
ธรรมชำติที่มีควำมหลำกหลำย เหมำะสมต่อกำรตั้งถิ่นฐำนอำศัย 
และเป็นที่ตั้งของด่ำนตรวจกำรน ำเข้ำสินค้ำและทรัพยำกรที่น ำเข้ำ
ออกจำกเมืองสกลนครผ่ำนล ำน้ ำก่ ำออกสู่แม่น้ ำโขงด้วย
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บรรณำนกุรม 
 

 
หนังสือและบทควำมในหนังสือ 
กรมศิลปำกร.ส ำนักศิลปำกรที่ ๑๐ ร้อยเอ็ด.   
 ร้อยรอยเก่ำสกลนคร. กรุงเทพฯ : บริษัท รุ่งศิลป์ 

กำรพิมพ์ (๑๙๗๗) จ ำกัด.๒๕๕๕. 
ชวลิต อธิปัตยกุล. งำนศิลปกรรม เมื่อแรกครั้งพระพุทธ 

ศำสนำเข้ำมำในอีสำน.อุดรธำนี : บ้ำนเหล่ำกำรพิมพ์  
๓๓๓,๒๕๕๙.  

________.สิมญวนในอีสำน : ควำมโยงใย 
พัฒนำกำรจำกที่มำ ที่ไป และสิ้นสุด ในห้วงมิติเวลำบน
ภำคอีสำน ของประเทศไทย.อุดรธำนี : บ้ำนเหล่ำกำร
พิมพ์ ๓๓๓,๒๕๕๙. 

________.สิมรูปแบบฝีมือช่ำงญวน ๑๖๑ หลัง  
 กับช่วงเวลำหนึ่งในภำคอีสำน.อุดรธำนี : บ้ำนเหล่ำ 

กำรพิมพ์ ๓๓๓,๒๕๕๙. 
สุรัตน์ วรำงค์รัตน์. (บรรณำธิกำร).สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

จังหวัดสกลนคร. สกลนคร:สกลนครกำรพิมพ์, 
๒๕๓๘. 
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สุรัตน์ วรำงค์รัตน.์ (บรรณำธิกำร).ประวัติศำสตร์ 
สกลนคร. สกลนคร : สกลนครกำรพิมพ์, ๒๕๔๔. 

สพสันติ์ เพชรค ำ. (บรรณำธิกำร).ประวัติศำสตร์ 
สกลนคร. เชียงใหม่ : หจก.วนิดำกำรพิมพ์,  
๒๕๖๐. 

 
สัมภำษณบ์คุคล 
พระครูไพโรจน์ธรรมวัฒน์.เจ้ำอำวำสวัดด่ำนม่วงค ำ.   

๒๕๖๐.สัมภำษณ์.๘ มิถุนำยน. 
นำยผยนต์ ไชยวงคต.ก ำนันต ำบลด่ำนม่วงค ำ. 

๒๕๖๐.สัมภำษณ์.๘ มิถุนำยน. 
นำยทรงสง่ำ ไชยวงศ์คต.อดีตผู้ใหญบ่้ำนด่ำนม่วงค ำ. 
 ๒๕๖๐.สัมภำษณ์.๘ มิถุนำยน. 
 
ข้อมูลในอินเตอร์เน็ต 
ส ำนักวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยขอนแก่น.  

“สิมวัดด่ำนม่วงค ำ” [ออนไลน์].  
เข้ำถึงเมื่อ ๒๖ มิถุนำยน ๒๕๖๑.  
เข้ำถึงได้จำก http:// cackku.wixsite.com 
/phratrairat1/blank-28.
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