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ค าน า 
 
   เอกสารฉบบัน้ี  จดัท าข้ึนจากความตั้งใจจริงของขา้พเจา้ท่ีไดเ้ตรียมการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบลดเวลา( Reduce  Instructional  Time : 
RIT)  โดยใชแ้บบเรียนส าเร็จรูป  เป็นส่ือการศึกษาส าหรับผูเ้รียน/นกัศึกษา/ผูส้นใจ ในเร่ือง “ใบเสมาหินทราย  ทวารวดีศรีวงัสะพุง ”  เชิงประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน และทศัน์
ศิลป์ศึกษา  ในช่วงท่ี  ขา้พเจา้ด ารงต าแหน่งผูช่้วยผูอ้  านวยการ  งานวชิาการ  โรงเรียนประจนัตวทิยา  คือ ราวตน้เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ขา้พเจา้ไดจ้ดักิจกรรมการ
เรียนการสอนส าหรับนกัเรียน ระดบัประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ – ๖  เพื่อสร้างจิตส านึกรักทอ้งถ่ินอ าเภอวงัสะพุง เป็นหลกั  เพื่อสร้างทกัษะตามสาระการเรียนรู้
องคป์ระกอบทางทศัน์ศิลป์ศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วชิาทศันศิลป์  หน่วยการเรียน ศิลปะประจ าทอ้งถ่ิน  เป็นรอง  และประสงคท่ี์จะจดัท าเป็นหลกัสูตรทอ้งถ่ินดว้ย  
 
   ล าดบัต่อมา  ขา้พเจา้ไดศึ้กษาคน้ควา้หาขอ้มูลมาวเิคราะห์/สังเคราะห์ และพฒันาใหมี้ความเช่ือถือทางวชิาการเพิ่มเติมมากข้ึน  เพื่อใหเ้หมาะสมกบั
นกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษา  นกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา  และประชาชนผูส้นใจ/นกัวชิาการทัว่ไป ไดน้ าไปใชใ้นการศึกษาหาขอ้เทจ็จริงเพิ่มเติม หรือแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนัต่อไป  ซ่ึงอาจมีประโยชน์ยิง่ต่อการน าขอ้มูลมาใชใ้นการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวชิา สหวทิยาการเพือ่การพฒันาท้องถิ่น สหวทิยาการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  และ 
การวางแผนพฒันาตนเอง  ชุมชน  ประเทศไทย ใหเ้จริญกา้วหนา้ต่อไปไดใ้นระดบัท่ีแน่นอน  
    
   กราบขอบพระคุณ  คุณตาสัมฤทธ์ิ – คุณยายบานเยน็  ประจนัตเสน  ท่ีไดใ้หค้วามอุปการะทุนการศึกษาแก่ คุณแม่พวงจนัทร์  ป้องนารา  ซ่ึงเป็นคุณ
แม่ผูบ้งัเกิดเกลา้ของขา้พเจา้ ไดไ้ปเรียนต่อในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖  ณ โรงเรียนสตรีเลย  จนมีวฒิุเขา้รับราชการครู  มีรายไดใ้หก้ารศึกษา เล้ียงครอบครัวตลอดมา  อีกทั้งได้
ใหค้วามเมตตาต่อขา้พเจา้เองไดมี้โอกาสเรียนและเป็นครูท่ีน่ี  หากคุณตาไม่ไดใ้หโ้อกาส  คงไม่มีวนัน้ีส าหรับขา้พเจา้ ขอใหผ้ลานิสงค ์ อนัเกิดจากการน าเอกสารฉบบัน้ีไป
เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองของนกัเรียน/นกัศึกษา/ประชาชน/นกัวชิาการ ในทอ้งถ่ินอ าเภอวงัสะพุง  จงัหวดัเลย  ภาคอีสาน และประเทศไทย หรือต่างประเทศ  จงดล
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บนัดาลใหด้วงวญิญาณอนับริสุทธ์ิของทั้งสามท่าน  จงไปสู่สุคติภพ  จงสุขสวสัดี  และขอใหกิ้จการของโรงเรียนประจนัตวทิยา  โรงเรียนอนุบาลประจนัตะ จงประสบแต่
ความเจริญกา้วหนา้ อยูคู่่ทอ้งถ่ินอ าเภอวงัสะพุงตลอดไป 
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ส่วนที่ ๑  ค าช้ีแจง 
 

 ครูผู้ปฏิบัติการสอน และนักเรียน  จงเรียนรู้ร่วมกนั  ในสาระขององค์ความรู้เชิงประวตัิศาสตร์ท้องถิ่น  หลกัวชิาการพพิธิภัณฑสถาน และทศันศิลป์ศึกษา   
โดยการเสวนา  การสังเกต  และการบนัทึก  จากการพิจารณาดู  ใบเสมาหินทราย “ทวารวดีศรีวงัสะพุง”  ของจริง  ท่ีเก็บรักษาไวใ้นวดัพทัธสีมาราม  คุม้เสมา  หมู่ท่ี ๑๔ บา้น
หนองบวัทอง  ต าบลวงัสะพุง  อ าเภอวงัสะพุง  จงัหวดัเลย  เปรียบเทียบกบั ภาพใบเสมาหินทราย “ทวารวดีศรีวงัสะพุง” แบบที ่๑ – ๗  อยูด่า้นซา้ยมือ  ใน ส่วนท่ี ๓  แบบฝึก
ปฏิบติั  หนา้  ๑๓ – ๑๗  แลว้พิจารณาบนัทึกความคิดเห็น ใหต้อบค าถาม และวาดภาพระบายสี ลงบนช่องวา่งท่ีอยูด่า้นขวามือของภาพ/ช่างวา่งอ่ืน ๆ  ดงัต่อไปน้ี  

๑. ใบเสมาหินทราย “ทวารวดีศรีวงัสะพุง” เป็นรูปร่าง หรือ รูปทรง อะไร ?  และ มีกีม่ิติ ? 
๒. ลายไทย ท่ีปรากฏอยูบ่นใบเสมาหินทราย “ทวารวดีศรีวงัสะพุง” จริง เป็นภาพมิตินูนสูง หรือ นูนต ่า ? 
๓.   โดยภาพรวม องค์สถูปทีป่รากฏอยู่บนใบเสมาหินทราย “ทวารวดีศรีวงัสะพุง” เกิดจากรูปร่างทางเรขาคณิตอะไร ? และมีรูปทรงคลา้ยกบัธรรมชาติของอะไรบา้ง ?  
๔.   ลายไทย ต่าง ๆ ท่ีปรากฏอยูบ่นใบเสมาหินทราย “ทวารวดีศรีวงัสะพุง”  เกิดจากรูปร่างทางเรขาคณิตอะไรบา้ง ?  และ มีรูปทรงคลา้ยกบัธรรมชาติของอะไรบา้ง ? 
๕.   นักเรียน  จงศึกษาทบทวนในสาระขององค์ความรู้ทีก่ าหนด/ฝึกปฏิบัติจริง  คือ วดัขนาด/สัดส่วนลาย  และวาดภาพระบายสีไม/้สีเทียน/สีชอลค์/สีน ้า ก็ได ้              
 โดยคัดลอกลายไทยบนใบเสมาหินทรายทวารวดีศรีวงัสะพุง ลายใดลายหน่ึงทีนั่กศึกษาชอบมากทีสุ่ด  แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบทางทศันศิลป์   คือ  เส้น  สี   
 ผวิ  แสง   เงา   รูปร่าง   รูปทรง   มิติ   หน่วย   สมดุล  ระยะ  และช่องว่าง  ใหส้มบูรณ์แบบ  ลงบนช่องวา่งท่ีอยูด่า้นขวามือของภาพใบเสมาหินทราย “ทวารวดี 
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 ๖ 

 
ส่วนที ่๒  องค์ความรู้ เชิงประวตัิศาสตร์ท้องถิ่น  หลกัวชิาการพพิธิภัณฑสถาน และทศันศิลป์ศึกษา  

 
๒.๑  ภูมินิเวศ และสภาพแวดล้อม ของบริเวณทีพ่บใบเสมาหินทราย “ทวารวดีศรีวงัสะพุง”   
 

                
 

         
 



 ๗ 

ภูมินิเวศ และสภาพแวดลอ้ม ของบริเวณท่ีพบใบเสมาหินทราย “ทวารวดีศรีวงัสะพุง”  เป็นพื้นท่ีเนินดินกวา้งพอประมาณ  มีคูน ้าลอ้มรอบ  มีบวัหลวง  กระจบั                                
ไผ ่ ไมย้นืตน้  และพืชน ้าอ่ืน ๆ มากมาย  ปัจจุบนั บริเวณน้ีไดส้ร้างเป็นวดั  โรงพยาบาล และบา้นเรือนของประชาชน  บริเวณโดยรอบเป็นท่ีปลูกพืชและเล้ียงสัตวไ์ด ้               

เป็นอยา่งดี  ดงันั้น จึงลงความเห็นไดว้า่  ในสมยัโบราณบริเวณน้ีคงอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมอยา่งยิง่ท่ีก าหนดใหเ้ป็นศาสนสถาน และท าพิธีกรรมอนัศกัด์ิสิทธ์ิ  
 

๒.๒  สถานทีเ่กบ็รักษา ใบเสมาหินทราย “ทวารวดีศรีวงัสะพุง” 
 

  
 

สภาพสถานทีเ่กบ็รักษาใบเสมาหินทราย “ทวารวดีศรีวงัสะพุง”  ในปัจจุบัน 
ณ  วดัพทัธสีมาราม  คุ้มเสมา  หมู่ที ่๑๔  บ้านหนองบัวทอง  ต าบลวงัสะพุง  อ าเภอวงัสะพุง  จังหวดัเลย 



 ๘ 

ตามหลกัวชิาการพิพิธภณัฑ ์และองคป์ระกอบตามหลกัการพิพิธภณัฑส์ถานแลว้ จะเหมาะสมกบัการพฒันาไปสู่การจดัตั้ง “พพิธิภัณฑ์พืน้บ้าน หรือพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น”  
ไดม้ากนอ้ยเพียงใดนั้น  ยอ่มข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบหลกัและวธีิด าเนินการท่ีส าคญั  คือ  อาคาร สถานท่ีและบริเวณ  ระเบียบ/วธีิการจ าแนก/การจดัระบบขอ้มูล/การใหบ้ริการ  

กิจกรรมเก่ียวโยง  วสัดุอุปกรณ์  งบประมาณการลงทุนด าเนินการ และบุคลากร  ซ่ึงควรไดรั้บการด าเนินการร่วม/ส่งเสริม/สนบัสนุนอยา่งจริงจงัจากหน่วยงานภาครัฐ  
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  องคก์รเอกชน  และประชาชนในชุมชน/ทอ้งถ่ิน  

(ไพฑูรย ์ ป้องนารา .  ๒๕๕๒ ;  อา้งอิงมาจาก  สุธิวงศ ์ พงศไ์พบูลย ์.  ๒๕๒๕ :  ๙๓ – ๑๑๗)    
 

๒.๓  สถานะ และบทบาท ของ สถานทีเ่กบ็รักษาใบเสมาหินทราย “ทวารวดีศรีวงัสะพุง” หรือ พพิธิภัณฑสถาน หรือ พพิธิภัณฑ์ 
 

           
 



 ๙ 

   
 

สถานะและบทบาทหนา้ท่ีหลกัของพพิธิภัณฑสถาน  ๖  ประการ  คือ   การรวบรวมวตัถุ   การจ าแนกสาระส าคญัทางวชิาการ   การจดัท าบญัชี   การจดัแสดง   
การสงวนรักษาความปลอดภยั  และการบริการทางการศึกษา(กรมศิลปากร .  ๒๕๓๖ :  ๒๙ – ๓๐) แต่ในปัจจุบนั  ใบเสมาหินทราย “ทวารวดีศรีวงัสะพุง” ทั้งหมด             

ถูกเก็บรวบรวมอยูส่ถานท่ีเก็บรักษา ดงัสภาพท่ีปรากฏอยูน้ี่  เราจะร่วมกนัคน้หาคุณค่า/ประโยชน์จากใบเสมาหินทราย “ทวารวดีศรีวงัสะพุง” หรือจะน าขอ้มูลมาวางแผน 
ในการพฒันาชีวติของตนเอง  ชุมชน สังคม และประเทศไทยไดอ้ยา่งไร ? (ไพฑูรย ์ ป้องนารา .  ๒๕๕๒ ;  อา้งอิงมาจาก  กรมศิลปากร .  ๒๕๓๖ :  ๒๙ – ๓๐)                                  

ใหเ้หมาะสมกบัวา่ “พพิธิภัณฑ์” คือ ทรัพยากรหลกัท่ีก าหนดบทบาทใหเ้ป็น “ขุมพลงัแห่งการเรียนรู้” หรือ “แหล่งเรียนรู้” ท่ีสมบูรณ์(ไพฑูรย ์ ป้องนารา .  ๒๕๕๒ ;  
อา้งอิงมาจาก ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  ส านกันายกรัฐมนตรี .  ๒๕๔๔) 

๒.๔  ประวตัิความเป็นมา  ความเช่ือ ประเพณ ีและพธีิกรรม ทีเ่กีย่วข้อง กบัใบเสมาหินทราย “ทวารวดีศรีวงัสะพุง” 
 
   ใบเสมาหินทราย “ทวารวดีศรีวงัสะพุง”  นบัไดว้า่เป็นภูมิปัญญาสาขาหน่ึง  ท่ีสร้างข้ึนจากพฒันาการทางสังคมของมนุษย ์ท่ีปรากฏในรูปวตัถุ  
ความเช่ือ และการปฏิบติั  ซ่ึงบรรพบุรุษของไทวงัสะพุงไดคิ้ดสร้างข้ึน  สืบทอดกนัมา  เพื่อแกไ้ขปัญหา และสนองความตอ้งการทางดา้นร่างกายและจิตใจ  ใหด้ ารงชีวติอยู่
ร่วมกนัในชุมชน/สังคมไดอ้ยา่งสันติสุข  ดงัต่อไปน้ี 
 



 ๑๐ 

ใบเสมาหินทราย “ทวารวดศีรีวังสะพุง” แบบที ่๑
สร้างขึน้ ราวพุทธศตวรรษที ่๑๔ – ๑๕
มีอายุประมาณ  ๑,๑๕๒ – ๑,๐๕๒  ปี

พบ  ณ บริเวณวดัพทัธสีมาราม(เดิมเป็นไร่พริก)
คุม้เสมา  หมู่ท่ี ๑๔  บา้นหนองบวัทอง  ต าบลวงัสะพงุ 

อ าเภอวงัสะพงุ  จงัหวดัเลย

 สร้างข้ึนในความเช่ือตามประเพณีปักหินตั้ง “ปักใบเสมาหินทราย เป็นหลกัเขตลอ้มรอบท่ีดิน
กลัปนา ก าหนดเป็นพทุธสถาน หรือท่ีท าศาสนพิธี/พิธีอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ปักไวท้ั้งส่ีทิศ คือ ทิศเหนือ 
ทิศใต ้ทิศตะวนัออก ทิศตะวนัตก เป็นวงกลม และไม่มีทิศทางแน่นอนของเมืองวงัสะพงุ ซ่ึง
สนันิษฐานว่าเคยเป็นชุมชน/เมืองท่ีเจริญรุ่งเรืองดา้นการเมือง การปกครอง การคา้พาณิชย์ และมี
ความอุดมสมบูรณ์  ก่อนเขา้ - ออกจากเมืองทิศใด ตอ้งแวะพกัแรมท าพิธีกรรมอนัศกัด์ิสิทธ์ิก่อน
ทุกคร้ัง เพ่ือให้เกิดความเป็นศิริมงคล มีขวญัก าลงัใจสูง  จึงจะท ามาคา้ข้ึน มีโชคลาภ 
เจริญกา้วหนา้ และเดินทางโดยสวสัดิภาพ”
 ลวดลายท่ีสลกัไวบ้นใบเสมาหินทรายน้ี ภาพรวมเป็นสามเหล่ียมมุมแหลมเรียวยาว คลา้ย
หน่อไมไ้ผ ่ หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง ประกอบดว้ยฐานกลมรองรับ ๓ ชั้น องคส์ถูปมีรูปทรง
คลา้ยหมอ้ดิน มีลายประดบักน้หมอ้ตรงกลางเป็นลายบวั ขนาบดว้ยกนกสามตวั หมายถึง ความ
อุดมสมบูรณ์ อยูดี่กินดี บนปากหมอ้เป็นลายคลา้ยพุม่ขา้วบิณฑ/์หนา้ขบ/กระจงัใบเทศ เป็น
ลกัษณะลายผกักูด ต่อกนัข้ึนไปอย่างน้ี ๓ ช่วง คือ

ช่วงที ่๑ เป็นฐาน : ลายเส้นลวดกลม และลูกแกว้   
ช่วงที ่๒ เป็นองค์สถูป : รูปทรงหมอ้ดินประดบัเส้นลวด ลายบวั กระจงัตาออ้ย 

และกนกสามตวั คลา้ยประจ ายามกา้มปู
ช่วงที ่๓ เป็นปลยีอด : ประดบัลายพุม่ใบเทศ และรูปทรงหมอ้ดิน

สามขนาดประดบัเส้นลวด ลายบวั และกนก
สามตวั คลา้ยประจ ายามกา้มปู ปลายแหลม

 ขอ้สงัเกต  รูปทรงภาพรวมทุกแบบ คลา้ยหน่อไมไ้ผ ่และบางส่วนมีรูปทรงคลา้ยหมอ้ดิน 
อาจหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองและอุดมสมบูรณ์

(ไพฑูรย์  ป้องนารา . ๒๕๕๒ ; อ้างองิมาจาก ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘  ตอนที ่๗๐                
๑๙ เมษายน ๒๕๓๔ : ๒๔ – ๒๗ พิทกัษ์  สายณัห์ . ๒๕๓๗ และ ศรีศักร  วัลลโิภดม . 

๒๕๓๓ : ๓๕๖ – ๔๐๘)
ช่วงที ่๑ : ๑๐ ซ.ม.

ช่วงที ่๒ : ๒๐ ซ.ม.

ช่วงที ่๓ : ๑๑๓ ซ.ม.

 



 ๑๑ 

ใบเสมาหนิทราย  ทวารวดีศรีวังสะพุง   แบบที่ ๒
สร้างขึ้น ราวพทุธศตวรรษที่ ๑๔ – ๑๕
มีอายุประมาณ  ๑ ๑๕๒ – ๑ ๐๕๒  ป 

พบ  ณ บริเวณวัดพัทธสีมาราม เดิมเป นไร่พริก                                                                             
คุ้มเสมา  หมูท่ี่ ๑๔  บ้านหนองบัวทอง  ต าบลวังสะพงุ 

อ าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

 สร้างขึ้นในความเช่ือตามประเพณีป กหินตัง้  ป กใบเสมาหินทราย เป นหลกัเขต
ล้อมรอบที่ดินกัลปนา ก าหนดเป นพทุธสถาน หรอืที่ท าศาสนพิธี พิธีอนัศักดิ์สิทธิ ์ป กไว้
ทั้งส่ีทิศ คอื ทิศเหนอื ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก เป นวงกลม และไม่มีทิศทาง
แน่นอนของเมืองวังสะพุง ซ่ึงสันนิษฐานว่าเคยเป นชุมชน เมืองที่เจริญรุ่งเรืองด้าน
การเมือง การปกครอง การค้าพาณิชย์ และมีความอุดมสมบรูณ ์ กอ่นเข้า - ออกจากเมือง
ทิศใด ต้องแวะพกัแรมท าพิธกีรรมอนัศักดิ์สิทธิ์กอ่นทุกครัง้ เพือ่ให้เกิดความเป นศิริ
มงคล มีขวัญก าลังใจสูง  จึงจะท ามาค้าขึ้น มโีชคลาภ เจริญก้าวหนา้ และเดินทางโดย
สวัสดิภาพ 
 ลวดลายที่สลกัไว้บนใบเสมาหินทรายนี ้ภาพรวมเป นสามเหลีย่มมุมแหลมเรียวยาว 
คล้ายหนอ่ไม้ไผ่  หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง ประกอบด้วยฐานกลม ๓ ช้ัน ตั้งอยูบ่นฐาน
ลายประจ ายามก้ามป ูองค์สถปูรูปทรงหมอ้ดินตัง้อยูบ่นฐานเส้นลวดกลม ๓ ช้ัน อาจ
หมายถึง ความอุดมสมบรูณ์ อยู่ดีกนิดี บนปากหม้อดนิเป นลายใบเทศคล้ายพุ่มข้าวบิณฑ์ 
หน้าขบ กระจังใบเทศเป นลกัษณะลายผักกูด ต่อกันขึน้ไปอย่างนี้ ๓ ช่วง  คอื
     ชว่งที ่๑ เป นฐาน : ลายเส้นลวดกลม ลกูแก้ว และประจ ายามกา้มปู 
     ชว่งที ่๒ เป นองค์สถูป : รูปทรงหมอ้ดิน
     ชว่งที ่๓ เป นปลียอด : รูปทรงหม้อดนิสามขนาด ประดับด้วยพุ่มใบเทศ เส้นลวด 

ลูกแก้ว และกนกสามตัว คล้ายประจ ายามก้ามปู ปลายแหลมประดบั
บัวกลุ่ม 

 ข้อสังเกต  รูปทรงภาพรวมทกุแบบ คล้ายหนอ่ไม้ไผ่ และบางส่วนมีรูปทรงคล้ายหม้อ
ดิน อาจหมายถงึความเจริญรุ่งเรอืงและอุดมสมบรูณ ์ แบบนี้ไม่มีลายบัว

 ไพฑูรย ์ ป องนารา   ๒๕๕๒ ; อ้างอิงมาจาก ราชกิจจานุเบกษา                                   
เล่ม ๑๐๘  ตอนที่ ๗๐  ๑๙ เมษายน ๒๕๓๔ : ๒๔ – ๒๗ พิทักษ ์ สายัณห ์  ๒๕๓๗ และ 

ศรีศักร  วลัลิโภดม   ๒๕๓๓ : ๓๕๖ – ๔๐๘ 

ช่วงท่ี ๑ : ๒๕ ซ ม 

ช่วงท่ี ๒ : ๓๓ ซ ม 

ช่วงท่ี ๓ : ๘๘ ซ ม 

 



 ๑๒ 

ใบเสมาหินทราย “ทวารวดีศรีวงัสะพุง” แบบที ่๓ – ๔ 

สร้างขึน้ ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔ – ๑๕
มอีายปุระมาณ  ๑,๑๕๒ – ๑,๐๕๒  ปี

พบ  ณ บริเวณวดัพทัธสีมาราม(เดิมเป็นไร่พริก)
คุม้เสมา  หมู่ท่ี ๑๔  บา้นหนองบวัทอง  ต าบลวงัสะพงุ 

อ าเภอวงัสะพงุ  จงัหวดัเลย

 สร้างข้ึนในความเช่ือตามประเพณีปักหินตั้ง “ปักใบเสมาหินทราย เป็นหลกัเขต
ลอ้มรอบท่ีดินกลัปนา ก าหนดเป็นพทุธสถาน หรือท่ีท าศาสนพิธี/พิธีอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ปักไว้
ทั้งส่ีทิศ คือ ทิศเหนือ ทิศใต ้ทิศตะวนัออก ทิศตะวนัตก เป็นวงกลม และไม่มีทิศทาง
แน่นอนของเมืองวงัสะพงุ ซ่ึงสนันิษฐานว่าเคยเป็นชุมชน/เมืองท่ีเจริญรุ่งเรืองดา้น
การเมือง การปกครอง การคา้พาณิชย ์และมีความอุดมสมบรูณ์  ก่อนเขา้ - ออกจาก
เมืองทิศใด ตอ้งแวะพกัแรมท าพิธีกรรมอนัศกัด์ิสิทธ์ิก่อนทกุคร้ัง เพ่ือใหเ้กิดความเป็น             
ศิริมงคล มีขวญัก าลงัใจสูง  จึงจะท ามาคา้ข้ึน มีโชคลาภ เจริญกา้วหนา้ และเดินทาง
โดยสวสัดิภาพ”
 ลวดลายท่ีสลกัไวบ้นใบเสมาหินทรายน้ี ภาพรวมเป็นสามเหล่ียมมุมแหลมเรียวยาว 
คลา้ยหน่อไม ้ หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง เฉพาะแบบท่ี ๔ ประกอบดว้ยฐานเส้นลวด
กลมคลา้ยปลอ้งไฉน ๓ ชั้น  องคส์ถูปมีรูปทรงคลา้ยหมอ้ดิน หมายถึง ความอุดม
สมบรูณ์ อยูดี่กินดี  บนปากหมอ้ดินเป็นลายคลา้ยพุ่มขา้วบิณฑ์/หนา้ขบ/กระจงัใบเทศ 
เป็นลกัษณะลายผกักูด ต่อกนัข้ึนไปอยา่งน้ี ๓ ช่วง คือ

ช่วงที ่๑ เป็นฐาน : ลายเส้นลวด ลูกแกว้ บวัคว  ่า บวัหงาย และ/หรือใบเทศ  
ช่วงที ่๒ เป็นองค์สถูป : รูปทรงหมอ้ดินประดบัเส้นลวดและลายบวั
ช่วงที ่๓ เป็นปลยีอด : กลม ปลายแหลม หรือรูปทรงหมอ้ดิน 

ประดบัเส้นลวดและลายบวั ปลายแหลม
 ขอ้สงัเกต  รูปทรงภาพรวมทกุแบบ คลา้ยหน่อไมไ้ผ่ และบางส่วนมีรูปทรงคลา้ย
หมอ้ดิน อาจหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองและอุดมสมบรูณ์

(ไพฑูรย์  ป้องนารา . ๒๕๕๒ ; อ้างองิมาจาก ราชกจิจานุเบกษา                    
เล่ม ๑๐๘  ตอนที่ ๗๐  ๑๙ เมษายน ๒๕๓๔ : ๒๔ – ๒๗ พิทกัษ์  สายณัห์ . 

๒๕๓๗ และ ศรีศักร  วลัลโิภดม . ๒๕๓๓ : ๓๕๖ – ๔๐๘)
๓

๔
ช่วงที่ ๑ : ๓๑ ซ.ม.

ช่วงที่ ๑ : ๔๙ ซ.ม.
ช่วงที่ ๒ : ๑๗ ซ.ม.

ช่วงที่ ๒ : ๑๕ ซ.ม.

ช่วงที่ ๓ : ๕๕ ซ.ม.ช่วงที่ ๓: ๑๐๗ ซ.ม.

 



 ๑๓ 

ใบเสมาหินทราย “ทวารวดศีรีวงัสะพุง” แบบที ่๕
สร้างขึน้ ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔ – ๑๕
มีอายุประมาณ  ๑,๑๕๒ – ๑,๐๕๒  ปี

พบ  ณ บริเวณวดัพทัธสีมาราม(เดิมเป็นไร่พริก)
คุม้เสมา  หมู่ท่ี ๑๔  บา้นหนองบวัทอง  ต าบลวงัสะพงุ 

อ าเภอวงัสะพงุ  จงัหวดัเลย

 สร้างข้ึนในความเช่ือตามประเพณีปักหินตั้ง  “ปักใบเสมาหินทราย เป็นหลกัเขตลอ้มรอบท่ีดิน
กลัปนา ก าหนดเป็นพทุธสถาน  หรือท่ีท าศาสนพิธี/พิธีอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ปักไวท้ั้งส่ีทิศ คือ ทิศเหนือ 
ทิศใต ้ทิศตะวนัออก ทิศตะวนัตก เป็นวงกลม และไม่มีทิศทางแน่นอนของเมืองวงัสะพงุ  ซ่ึง
สนันิษฐานว่าเคยเป็นชุมชน /เมืองท่ีเจริญรุ่งเรืองดา้นการเมือง  การปกครอง การคา้พาณิชย์ และมี
ความอุดมสมบรูณ์  ก่อนเขา้ - ออกจากเมืองทิศใด ตอ้งแวะพกัแรมท าพิธีกรรมอนัศกัด์ิสิทธ์ิก่อน
ทกุคร้ัง เพ่ือใหเ้กิดความเป็นศิริมงคล มีขวญัก าลงัใจสูง  จึงจะท ามาคา้ข้ึน มีโชคลาภ 
เจริญกา้วหนา้ และเดินทางโดยสวสัดิภาพ”
 ลวดลายท่ีสลกัไวบ้นใบเสมาหินทราย ภาพรวมเป็นสามเหล่ียมมุมแหลมเรียวยาว คลา้ย
หน่อไม ้องคส์ถูปเป็นลายคลา้ยประจ ายาม /หนา้สิงห์/กระจงัใบเทศ ลกัษณะลายผกักูดสมดุลสอง
ขา้ง มีแกนกลางเป็นปลี /ปลอ้ง/ลูกแกว้ ต่อกนัข้ึนไปเกา้ชั้น คลา้ยพระปรางคเ์กา้ยอด ซ่ึงอาจ
หมายถึง ตวัเลขสูงสุดเกา้ /ดาวพระเคราะห์เกา้ดวง /แกว้เกา้ประการ/พทุธคุณเกา้/การกลบัมาบงัเกิด
ใหม่  ภาพรวมแบง่เป็น ๓ ช่วง คือ

ช่วงที ่๑ เป็นฐาน : มีโพรงรูปคร่ึงวงกลม ประดบัเส้นลวดกลมโคง้งอ คลา้ยยอดผกักูด
หรือปลายมือจบัเถาวลัย์   

ช่วงที ่๒ เป็นองค์สถูป : คลา้ยประจ ายาม/หนา้สิงห์/กระจงัใบเทศ เป็นลกัษณะลาย
ผกักูด ต่อกนัข้ึนไปแปดชั้นลดหลัน่  เรียวข้ึนไปสู่ยอด คลา้ยเครือเถา
ใบเทศตรง 

ช่วงที ่๓ เป็นปลยีอด : ชั้นท่ีเกา้ ถา้รวมกบัชั้นท่ีแปด มีลกัษณะสามง่าม คลา้ยปลาย
หอกหรือตรีศูล มีปลายแหลมทรงบวัตูม อาจหมายถึง กาลทั้งสาม(อดีต
ปัจจุบนั อนาคต)/ภพสาม(กามภพ รูปภพ อรูปภพ)

 ขอ้สงัเกต  รูปทรงภาพรวมทกุแบบ คลา้ยหน่อไมไ้ผ่ แต่แบบน้ีไม่มีรูปทรงหมอ้ดินรวมอยูเ่ลย

(ไพฑูรย์  ป้องนารา . ๒๕๕๒ ; อ้างองิมาจาก ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘  ตอนที่ ๗๐                   
๑๙ เมษายน ๒๕๓๔ : ๒๔ – ๒๗ พิทกัษ์  สายัณห์ . ๒๕๓๗ และ ศรีศักร  วลัลโิภดม . 

๒๕๓๓ : ๓๕๖ – ๔๐๘)

ช่วงที่ ๑ : ๑๐ ซ.ม.

ช่วงที่ ๓ : ๒๐ ซ.ม.

ช่วงที่ ๒ : ๔๙ ซ.ม.

 



 ๑๔ 

ใบเสมาหินทราย “ทวารวดศีรีวงัสะพุง” แบบที ่๖ – ๗ 

สร้างขึน้ ราวพุทธศตวรรษที ่๑๔ – ๑๕
มีอายุประมาณ  ๑,๑๕๒ – ๑,๐๕๒  ปี

พบ  ณ บริเวณวดัพทัธสีมาราม(เดิมเป็นไร่พริก)
คุม้เสมา  หมู่ท่ี ๑๔  บา้นหนองบวัทอง  ต าบลวงัสะพงุ 

อ าเภอวงัสะพงุ  จงัหวดัเลย

 สร้างข้ึนในความเช่ือตามประเพณีปักหินตั้ง “ปักใบเสมาหินทราย เป็นหลกัเขต
ลอ้มรอบท่ีดินกลัปนา ก าหนดเป็นพทุธสถาน หรือท่ีท าศาสนพิธี/พิธีอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ปักไว้
ทั้งส่ีทิศ คือ ทิศเหนือ ทิศใต ้ทิศตะวนัออก ทิศตะวนัตก เป็นวงกลม และไม่มีทิศทาง
แน่นอนของเมืองวงัสะพงุ ซ่ึงสนันิษฐานว่าเคยเป็นชุมชน/เมืองท่ีเจริญรุ่งเรืองดา้นการเมือง 
การปกครอง การคา้พาณิชย ์และมีความอุดมสมบูรณ์  ก่อนเขา้ - ออกจากเมืองทิศใด ตอ้ง
แวะพกัแรมท าพิธีกรรมอนัศกัด์ิสิทธ์ิก่อนทุกคร้ัง เพ่ือให้เกิดความเป็นศิริมงคล มีขวญั
ก าลงัใจสูง  จึงจะท ามาคา้ข้ึน มีโชคลาภ เจริญกา้วหนา้ และเดินทางโดยสวสัดิภาพ”
 ลวดลายท่ีสลกัไวบ้นใบเสมาหินทรายน้ี คลา้ยกบัแบบท่ี ๑ และ ๒ ภาพรวมเป็น
สามเหล่ียมมุมแหลมเรียวยาว คลา้ยหน่อไม้  หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง องคส์ถูปเป็น
รูปทรงคลา้ยหมอ้ดิน หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ อยูดี่กินดี  บนปากหมอ้ดินเป็นลาย
คลา้ยพุม่ขา้วบิณฑ/์หนา้ขบ/กระจงัใบเทศ เป็นลกัษณะลายผกักดู หรือกระจงัตาออ้ย ต่อกนั
ข้ึนไปอยา่งน้ี ๓ ช่วง คือ

ช่วงที ่๑ เป็นฐาน : ลายเส้นลวด ลูกแกว้ บวัหงาย บวัคว  ่า และใบเทศ 
ช่วงที ่๒ เป็นองค์สถูป : รูปทรงหมอ้ดินประดบัเส้นลวด ลายบวั และกนกใบเทศ

เฉพาะแบท่ี ๗ น้ี ประดบักน้หมอ้ดินดว้ยลายกระจงัตาออ้ย และกนก
ใบเทศ

ช่วงที ่๓ เป็นปลียอด : ประดบัลายพุม่ใบเทศ และรูปทรงหมอ้ดินสองขนาด
ประดบัเส้นลวด ลายบวั และกนกสามตวั คลา้ยประจ ายามกา้มปู 
ปลายแหลมประดบับวักลุ่ม  

 ขอ้สงัเกต  รูปทรงภาพรวมทุกแบบ คลา้ยหน่อไมไ้ผ่ และบางส่วนมีรูปทรงคลา้ยหมอ้
ดิน อาจหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองและอุดมสมบูรณ์

(ไพฑูรย์  ป้องนารา . ๒๕๕๒ ; อ้างอิงมาจาก ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘  ตอนที่ ๗๐  
๑๙ เมษายน ๒๕๓๔ : ๒๔ – ๒๗ พทิกัษ์  สายัณห์ . ๒๕๓๗ และ ศรีศักร วลัลิโภดม . 

๒๕๓๓ : ๓๕๖ – ๔๐๘)๖ ๗

ช่วงที ่๑ : ๓๔ ซ.ม.
ช่วงที ่๑ : ๓๗ ซ.ม.

ช่วงที ่๓ : ๘๒ ซ.ม.

ช่วงที ่๓ : ๙๓ ซ.ม.

ช่วงที ่๒ : ๒๕ ซ.ม.

ช่วงที ่๒ : ๒๐ ซ.ม.



 ๑๕ 

ส่วนที ่๓  แบบฝึกปฏิบัติ 
 

            
 

 ใบเสมาหินทราย “ทวารวดีศรีวงัสะพุง”  แบบที ่ ๑ 

ค าช้ีแจง 

  ใหน้กัเรียน  พลิกกลบัไปศึกษาทบทวน  ค าช้ีแจ้ง  ใน ข้อ ๕  หน้า ๔   
และ ใน ส่วนที ่๒  องค์ความรู้ เชิงประวตัิศาสตร์ท้องถิ่น  หลกัวชิาการพพิธิภัณฑสถาน และ
ทศันศิลป์ศึกษา  หน้า ๕ –  ๑๒ ใหเ้ขา้ใจอีกคร้ังหน่ึง  แลว้พิจารณาฝึกปฏิบติัตามค าช้ีแจงนั้น   
  จากภาพท่ีอยูท่างซา้ยมือน้ี คือ  ภาพใบเสมาหินทราย ทวารวดีศรีวงัสะพุง  แบบที ่ ๑  หน้า  ๘  
ใหน้กัเรียนเปรียบเทียบกบัใบเสมาหินทรายของจริง  แลว้ฝึกปฏิบติัเรียนรู้รวมหมู่  สังเกต  เสวนา  
ร่วมกบัเพื่อนนกัเรียน  ครูผูป้ฏิบติัการสอน/ผูรู้้อ่ืน ๆ และบนัทึกสรุปผลงานลงในแบบท่ี
ก าหนดให ้เสร็จแลว้เตรียมรายงานต่อท่ีประชุมใหญ่ต่อไป 
 

แบบบันทกึ      

วนัท่ี.............เดือน..................................พ.ศ................... 
ส่วนที ่๑  บันทกึส่ิงทีสั่งเกตได้ตามความเป็นจริง : ........................................................................ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
ส่วนที ่๒  บันทกึการตีความเบือ้งต้นตามองค์ความรู้ทีก่ าหนด : ................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
ส่วนที ่๓  บันทกึวธีิการทีใ่ช้ในการศึกษา  ความบกพร่อง  ความรู้สึกส่วนตัว  ปฏิกริิยาของผู้ร่วม
ฝึกปฏิบัติ และข้อมูลทีต่กหล่น/ขาดไป : ......................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
(ไพฑูรย ์ ป้องนารา .  ๒๕๕๒ ; อา้งอิงมาจาก สุภางค ์ จนัทวานิช .  ๒๕๓๕ :  ๖๕) 



 ๑๖ 

 
 

 
 

ใบเสมาหินทราย “ทวารวดีศรีวงัสะพุง”  แบบที ่ ๒ 

ค าช้ีแจง 

  ใหน้กัเรียน  พลิกกลบัไปศึกษาทบทวน  ค าช้ีแจ้ง  ใน ข้อ ๕  หน้า ๔   
และ ใน ส่วนที ่๒  องค์ความรู้ เชิงประวตัิศาสตร์ท้องถิ่น  หลกัวชิาการพพิธิภัณฑสถาน และ
ทศันศิลป์ศึกษา  หน้า ๕ –  ๑๒ ใหเ้ขา้ใจอีกคร้ังหน่ึง  แลว้พิจารณาฝึกปฏิบติัตามค าช้ีแจงนั้น   
  จากภาพท่ีอยูท่างซา้ยมือน้ี คือ  ภาพใบเสมาหินทราย ทวารวดีศรีวงัสะพุง  แบบที ่ ๒  หน้า  ๙  
ใหน้กัเรียนเปรียบเทียบกบัใบเสมาหินทรายของจริง  แลว้ฝึกปฏิบติัเรียนรู้รวมหมู่  สังเกต  เสวนา  
ร่วมกบัเพื่อนนกัเรียน  ครูผูป้ฏิบติัการสอน/ผูรู้้อ่ืน ๆ และบนัทึกสรุปผลงานลงในแบบท่ี
ก าหนดให ้เสร็จแลว้เตรียมรายงานต่อท่ีประชุมใหญ่ต่อไป 
 

แบบบันทกึ      

วนัท่ี.............เดือน..................................พ.ศ................... 
ส่วนที ่๑  บันทกึส่ิงทีสั่งเกตได้ตามความเป็นจริง : ........................................................................ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
ส่วนที ่๒  บันทกึการตีความเบือ้งต้นตามองค์ความรู้ทีก่ าหนด : ................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
ส่วนที ่๓  บันทกึวธีิการทีใ่ช้ในการศึกษา  ความบกพร่อง  ความรู้สึกส่วนตัว  ปฏิกริิยาของผู้ร่วม
ฝึกปฏิบัติ และข้อมูลทีต่กหล่น/ขาดไป : ......................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

 



 ๑๗ 

 
 
 
 ค าช้ีแจง 

  ใหน้กัเรียน  พลิกกลบัไปศึกษาทบทวน  ค าช้ีแจ้ง  ใน ข้อ ๕  หน้า ๔   
และ ใน ส่วนที ่๒  องค์ความรู้ เชิงประวตัิศาสตร์ท้องถิ่น  หลกัวชิาการพพิธิภัณฑสถาน และ
ทศันศิลป์ศึกษา  หน้า ๕ –  ๑๒ ใหเ้ขา้ใจอีกคร้ังหน่ึง  แลว้พิจารณาฝึกปฏิบติัตามค าช้ีแจงนั้น   
  จากภาพท่ีอยูท่างซา้ยมือน้ี คือ  ภาพใบเสมาหินทราย ทวารวดีศรีวงัสะพุง  แบบที ่ ๓ – ๔   
หน้า  ๑๐  
ใหน้กัเรียนเปรียบเทียบกบัใบเสมาหินทรายของจริง  แลว้ฝึกปฏิบติัเรียนรู้รวมหมู่  สังเกต  เสวนา  
ร่วมกบัเพื่อนนกัเรียน  ครูผูป้ฏิบติัการสอน/ผูรู้้อ่ืน ๆ และบนัทึกสรุปผลงานลงในแบบท่ี
ก าหนดให ้เสร็จแลว้เตรียมรายงานต่อท่ีประชุมใหญ่ต่อไป 
 

แบบบันทกึ      

วนัท่ี.............เดือน..................................พ.ศ................... 
ส่วนที ่๑  บันทกึส่ิงทีสั่งเกตได้ตามความเป็นจริง : ........................................................................ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
ส่วนที ่๒  บันทกึการตีความเบือ้งต้นตามองค์ความรู้ทีก่ าหนด : ................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
ส่วนที ่๓  บันทกึวธีิการทีใ่ช้ในการศึกษา  ความบกพร่อง  ความรู้สึกส่วนตัว  ปฏิกริิยาของผู้ร่วม
ฝึกปฏิบัติ และข้อมูลทีต่กหล่น/ขาดไป : ......................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 



 ๑๘ 

             
 
  
 

ใบเสมาหินทราย “ทวารวดีศรีวงัสะพุง”  แบบที ่ ๓ – ๔   



 ๑๙ 

    
 

 
 

  
ใบเสมาหินทราย “ทวารวดีศรีวงัสะพุง”  แบบที ่ ๕ 

ค าช้ีแจง 

  ใหน้กัเรียน  พลิกกลบัไปศึกษาทบทวน  ค าช้ีแจ้ง  ใน ข้อ ๕  หน้า ๔   
และ ใน ส่วนที ่๒  องค์ความรู้ เชิงประวตัิศาสตร์ท้องถิ่น  หลกัวชิาการพพิธิภัณฑสถาน และ
ทศันศิลป์ศึกษา  หน้า ๕ –  ๑๒ ใหเ้ขา้ใจอีกคร้ังหน่ึง  แลว้พิจารณาฝึกปฏิบติัตามค าช้ีแจงนั้น   
  จากภาพท่ีอยูท่างซา้ยมือน้ี คือ  ภาพใบเสมาหินทราย ทวารวดีศรีวงัสะพุง  แบบที ่ ๕                 
หน้า  ๑๑  
ใหน้กัเรียนเปรียบเทียบกบัใบเสมาหินทรายของจริง  แลว้ฝึกปฏิบติัเรียนรู้รวมหมู่  สังเกต  เสวนา  
ร่วมกบัเพื่อนนกัเรียน  ครูผูป้ฏิบติัการสอน/ผูรู้้อ่ืน ๆ และบนัทึกสรุปผลงานลงในแบบท่ี
ก าหนดให ้เสร็จแลว้เตรียมรายงานต่อท่ีประชุมใหญ่ต่อไป 
 

แบบบันทกึ      

วนัท่ี.............เดือน..................................พ.ศ................... 
ส่วนที ่๑  บันทกึส่ิงทีสั่งเกตได้ตามความเป็นจริง : ........................................................................ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
ส่วนที ่๒  บันทกึการตีความเบือ้งต้นตามองค์ความรู้ ทีก่ าหนด : .................................................. 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
ส่วนที ่๓  บันทกึวธีิการทีใ่ช้ในการศึกษา  ความบกพร่อง  ความรู้สึกส่วนตัว  ปฏิกริิยาของผู้ร่วม
ฝึกปฏิบัติ และข้อมูลทีต่กหล่น/ขาดไป : ......................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

 



 ๒๐ 

 
 
    

 

ค าช้ีแจง 

  ใหน้กัเรียน  พลิกกลบัไปศึกษาทบทวน  ค าช้ีแจ้ง  ใน ข้อ ๕  หน้า ๔   
และ ใน ส่วนที ่๒  องค์ความรู้ เชิงประวตัิศาสตร์ท้องถิ่น  หลกัวชิาการพพิธิภัณฑสถาน และ
ทศันศิลป์ศึกษา  หน้า ๕ –  ๑๒ ใหเ้ขา้ใจอีกคร้ังหน่ึง  แลว้พิจารณาฝึกปฏิบติัตามค าช้ีแจงนั้น   
  จากภาพท่ีอยูท่างซา้ยมือน้ี คือ  ภาพใบเสมาหินทราย ทวารวดีศรีวงัสะพุง  แบบที ่ ๖ – ๗   
หน้า  ๑๒  
ใหน้กัเรียนเปรียบเทียบกบัใบเสมาหินทรายของจริง  แลว้ฝึกปฏิบติัเรียนรู้รวมหมู่  สังเกต  เสวนา  
ร่วมกบัเพื่อนนกัเรียน  ครูผูป้ฏิบติัการสอน/ผูรู้้อ่ืน ๆ และบนัทึกสรุปผลงานลงในแบบท่ี
ก าหนดให ้เสร็จแลว้เตรียมรายงานต่อท่ีประชุมใหญ่ต่อไป 
 

แบบบันทกึ      

วนัท่ี.............เดือน..................................พ.ศ................... 
ส่วนที ่๑  บันทกึส่ิงทีสั่งเกตได้ตามความเป็นจริง : ........................................................................ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
ส่วนที ่๒  บันทกึการตีความเบือ้งต้นตามองค์ความรู้ ทีก่ าหนด : .................................................. 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
ส่วนที ่๓  บันทกึวธีิการทีใ่ช้ในการศึกษา  ความบกพร่อง  ความรู้สึกส่วนตัว  ปฏิกริิยาของผู้ร่วม
ฝึกปฏิบัติ และข้อมูลทีต่กหล่น/ขาดไป : ......................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

 



 ๒๑ 

 
 

ส่วนที ่๔  การวดัผล และประเมินผล 
 

  ครูผู้ปฏิบัติการสอน  เป็นผูค้วบคุม ดูแล ก ากบั วดัผลและประเมินผล  ใหค้  าปรึกษาแนะน า  และสรุปผลการน าเสนอผลงานของนกัเรียนเป็นราย ๆ ไป  โดย
ช้ีใหเ้ห็นถึงจุดอ่อน  จุดแขง็  และขอ้เสนอแนะ  เพื่อใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาผลงานตามหลกัวชิาการ  เสร็จแลว้ใหว้ดัผลและประเมินผลงานของนกัเรียนทุกคน  พร้อมกบับนัทึก
หลงัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนไวเ้ป็นหลกัฐาน   
 
  วธีิจัดกระบวนการเรียนรู้   กิจกรรมน้ีเป็นงานมอบหมายใหป้ฏิบติั  เป็นงานกลุ่ม  ใบงานที ่๒  การสืบค้นประวตัิศาสตร์ชุมชนท้องถิ่น 
 
  การวดัผล   คะแนนท่ีไดจ้ากกิจกรรมน้ี  จะน าไปรวมกบักิจกรรมอ่ืน ๆ เป็นคะแนนระหวา่งเรียน  ๑๐ %  ใน  ๗๐ %    
 
  การประเมินผล   เกณฑ์การให้เกรด    ๑๐๐ %  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

๘๐ – ๑๐๐  ดีเยีย่ม 

๗๐ – ๗๙  ดี 

๖๐ – ๖๙  พอใช้ 

๐ – ๕๙  ควรปรับปรุง 
 
 
 
 

ใบเสมาหินทราย “ทวารวดีศรีวงัสะพุง”  แบบที ่ ๖ – ๗    
 
 
 
 



 ๒๒ 

 
 
 

บรรณานุกรม 
 

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  ส านกันายกรัฐมนตรี ,  ส านกังาน .  รายงานการวจิยัเร่ือง พิพิธภณัฑข์มุพลงัแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษาประเทศองักฤษ . 
นนทบุรี :  โรงพิมพแ์ละท าปกเจริญผล ,  ๒๕๔๔ . 
 

“ประกาศกรมศิลปากร  เร่ือง ข้ึนทะเบียนโบราณสถานวตัถุและศิลปวตัถุ” ,  ราชกิจจานุเบกษา .  เล่ม ๑๐๘  ตอนท่ี ๗๐ .   
  หนา้ ๒๔ – ๒๗  .  ๑๙  เมษายน  ๒๕๓๔ . 
 
 พิทกัษ ์ สายณัห์ .  ศิลปประจ าชาติ ลายไทย  ฉบบัสมบูรณ์ .  กรุงเทพมหานคร  :  อกัษรวฒันา ,  ๒๕๓๗ . 
 
 ศรีศกัร  วลัลิโภดม ,  รองศาสตราจารย ์.  อีสานแอ่งอารยธรรม  แฉหลกัฐานโบราณคดี  พลิกโฉมหนา้ประวติัศาสตร์ไทย  .   
  พิฆเณศ  พร้ินทต้ิ์ง  เซ็นเตอร์ ,  ๒๕๓๓ .  
 
 ศิลปากร ,  กรม .  คู่มือ :  การปฏิบติังานของภณัฑารักษ ์ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  กรมศิลปากร .  กรุงเทพมหานคร :   
  อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง ,  ๒๕๓๖ .  
 
 สถาบนัส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน ,  มูลนิธิ .  คู่มือนกัศึกษา หลกัสูตรเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน  ปี ๒๕๕๒  .  กรุงเทพมหานคร :    

   เจริญวทิยก์ารพิมพ ์,  ๒๕๕๒ . 
 
สุทธิพงศ ์ วงศไ์พบูลย ์.  วฒันธรรมพื้นบา้น .  กรุงเทพมหานคร :  กรุงสยามการพิมพ ์,  ๒๕๒๕ . 



 ๒๓ 

 
 สุภางค ์ จนัทวานิช .  วธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ .  กรุงเทพมหนคร :  โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ,  ๒๕๓๕ .  



 ๒๔ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวตัิย่อ ของ  นายไพฑูรย์  ป้อง
นารา 

 
 

 

เกดิ      วนัท่ี  ๑๒  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๓ 

    บุตร  นายพกุ – นางพวงจนัทร์  ป้องนารา(อดีตขา้ราชการครู) 
สถานทีเ่กดิ   บา้นวงัสะพงุ  ต าบลวงัสะพงุ  อ าเภอวงัสะพงุ  จงัหวดัเลย 
สถานทีอ่ยู่ปัจจุบัน   ๔๘๕  หมู่ท่ี ๒  บา้นบุ่งไสล่  ต าบลศรีสงคราม  อ าเภอวงัสะพงุ  จงัหวดัเลย 
    รหสัไปรษณีย ์ ๔๒๑๓๐  
ต าแหน่งหน้าทีก่ารงานปัจจุบัน นกัวชิาการ  นกัพฒันาสงัคมอิสระ  และผูน้ าองคก์รชุมชน 

    อาจารยป์ระจ ารายวชิา GE4005 ภูมิปัญญากบัการพฒันาชีวติ และ GE4009  เศรษฐกิจพอเพียง 
    สถาบนัการเรียนรู้เพื่อปวงชน มหาวทิยาลยัชีวติ  
    ท่ีปรึกษาผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ภาคประชาชน  

    ผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการลุ่มน ้ าโขง  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

    อนุกรรมการ MRC : Mekong  River  commission  3T 
ประวตักิารศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๐๓ ป.๔  โรงเรียนบา้นทรายขาว  อ าเภอวงัสะพงุ  จงัหวดัเลย  
   พ.ศ.  ๒๕๐๘ ม.ศ.๓   โรงเรียนประจนัตวทิยาลยั  อ าเภอวงัสะพงุ  จงัหวดัเลย  

   พ.ศ.  ๒๕๑๒ ป.กศ.  วทิยาลยัครูอุดรธานี  อ าเภอเมือง  จงัหวดัอุดรธานี 
   พ.ศ.  ๒๕๑๕ พ.ม.  กระทรวงศึกษาธิการ  กรุงเทพมหานคร 
   พ.ศ.  ๒๕๑๙ กศ.บ.  (ประวติัศาสตร์ –   ศิลปศึกษา)   
     มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  ประสานมิตร  กรุงเทพมหานคร  

     พ.ศ.  ๒๕๔๐ กศ.ม.  (การบริหารการศึกษา)  มหาวทิยาลยัทกัษิณ(มหาวทิยาลยั 
     ศรีนครินทรวโิรฒ  สงขลา)  อ าเภอเมือง  จงัหวดัสงขลา  
ประสบการณ์  พ.ศ.  ๒๕๑๒ – ๒๕๒๖ การเมืองภาคประชาชน  ขา้ราชการครู  และหวัหนา้งานนิเทศการศึกษา 
   พ.ศ.  ๒๕๒๖ – ๒๕๓๐  ผูช่้วยหวัหนา้การประถมศึกษาอ าเภอ  

   พ.ศ.  ๒๕๓๐ – ๒๕๔๑  ประกอบการธุรกิจส่วนตวั  นกัวชิาการศึกษา  และช่วยราชการการเมือง  
       ปฏิรูปการศึกษา ส านกังานเลขานุการรัฐมนตรีวา่การ กระทรวงศึกษาธิการ  

   พ.ศ.  ๒๕๔๑ – ๒๕๕๒  ประกอบการธุรกิจเอกชน  ครูโรงเรียนเอกชน  ผูน้ าองคก์รชุมชน   

      และ นกัวชิาการ –  นกัพฒันาสงัคมอิสระ     



 ๒๖ 

 
 
 
 

         


