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ร่าง 

 
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม 

และ 
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม* 

……………………… 

        หริรักษ์ จันทิมะ** 

      ละเอียด ศิลาน้อย*** 

                                                                (ตอนที่ 1) 
 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคามในครั้งนี้ จะก าหนดช่วงระยะของแผน
เป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 – 2567 ซึ่งในการจัดท าแผนฯ จะเริ่มต้นจากการศึกษาสภาพของพ้ืนที่โดย
ภาพรวมทั้งประวัติความเป็นมา สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ที่พัก สินค้าพ้ืนเมือง      
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการขนส่ง โดยจะน าเสนอไปตามล าดับดังนี้ 
 
ประวัติความเป็นมา 
 
 ประวัติศาสตร์ภาคอีสานและเมืองมหาสารคามตามการบันทึกของ บุญช่วย อัตถากร และของหลวง
อภิสิทธิ์สารคาม (บุดดี) ได้ระบุไว้ว่า ท้าวมหาชัย (กวด) ได้พาผู้คนออกจากเมืองร้อยเอ็ดเดินทางมาทางทิศ
ตะวันตกของจังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ 1,000 เส้นของระยะทาง พบสถานที่ที่มีความสมบูรณ์ในขณะนั้นของที่ดอน
บริเวณวัดที่เรียกว่า “วัดดอนเมือง (วัดข้าวฮ้าว-วัดธัญญาวาส)” และได้ตั้งถิ่นฐานมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง สถานที่ตั้ง
แห่งนั้นพบว่าเกิดการขาดแคลนแหล่งน้ า จึงได้ย้ายมาตั้งในบริเวณพ้ืนที่ใหม่ ซึ่งพ้ืนที่นั้นๆ อยู่ระหว่างกุดยางใหญ่
กับหนองท่ม ซึ่งเป็นที่ชุมชนที่เคยมีผู้อาศัยอยู่ก่อนหน้านั้นคือ ชุมชนบ้านจาน สถานที่ตั้งแห่งใหม่นี้มีความอุดม
สมบูรณ์ที่คาดว่าจะไม่เกิดความแห้งแล้งขึ้นอีก นั่นคืออยู้ใกล้กับแหล่งน้ าที่เรียกว่า “ห้วยตะคาง”  

 
*บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

**นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

***อาจารย์ ดร. คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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สถานที่ตั้งแห่งใหม่นั้น นับว่าเป็นชัยภูมิที่มีแหล่งน้ าสมบูรณ์ และต่อมาถูกเรียกว่าเป็นเมืองมหาสารคามซึ่ง
มีพระขัติยวงษา (จัน) เจ้าเมืองร้อยเอ็ดในขณะนั้นได้ปกครองดูแล และยังเป็นผู้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการขอรับพระราชทาน “บ้านลาด กุดยางใหญ่” เป็นเมือง และเสนอให้ท้าวมหาชัย (กวด ภว
ภูตานนท์) เป็นเจ้าเมืองคนแรกของมหาสารคาม ราชส านักได้มีสารตรามาถึงพระขัติยวงษา (จัน) ลงวันอังคาร 
เดือน 10 ขึ้น 1 ค่ า ปีฉลู สัปตศก จุลศักราช 1227 ซึ่งตรงกับวันที่ 22 สิงหาคม 2408  มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้า ฯ ขนานนาม “บ้านลาดกุดยางไย” เป็นเมือง “มหาษาร” ตามพระราชทานนามสัญญาบัตรประทับพระ
ราชลัญจกร ต้ัง “ท้าวมหาไชย (กวด ภวภูตานนท์)” เป็น “พระเจริญราชเดช” เจ้าเมืองมหาสารคาม โดยแยกพ้ืนที่
และพลเมืองราวสองพันคนมาจากเมืองร้อยเอ็ด ท าราชการขึ้นแก่เมืองร้อยเอ็ดในขณะนั้น  

ต่อมาโปรดเกล้าฯ ให้แยกเมืองมหาสารคามขึ้นตรงกับกรุงเทพมหานคร เมื่อ พ.ศ. 2412 และร้อยเอ็ดได้
แบ่งพลเมืองให้อีกราวเจ็ดพันคน พลเมืองเดิมอพยพมาจากเมืองจ าปาศักดิ์ ท้าวมหาชัยและท้าวบัวทองนั้นเป็น
หลานโดยตรงของพระยาขัติยวงศา (สีลัง) เจ้าเมืองคนที่ 2 ของเมืองร้อยเอ็ด เดิมกองบัญชาการของเมือง
มหาสารคามตั้งอยู่ที่เนินสูงแห่งหนึ่งใกล้กุดนางใย ได้สร้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและศาลมเหศักดิ์ขึ้นเป็นที่สักการะ
ของชาวเมืองมหาสารคาม (วิกีพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2561) 

“มหาสารคาม” จึงได้รับการแต่งตั้งให้ เป็นเมืองเมื่อวันที่  22 สิงหาคม 2408 เดิมทีบริเวณเมือง
มหาสารคามแห่งนี้ เคยเป็นที่อยู่ของกลุ่มมนุษย์โบราณมานาน ความเจริญรุ่งเรื่องในยุคนั้นมีความเจริญรุ่งเรื่องและ
เสื่อมโทรมในบางยุคบางสมัยสลับกันไปมา เมืองมหาสารคาม นับเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมของชาวอีสาน มีชุมชน
โบราณมากมาย ไม่ว่าจะเป็นชุมชนบ้านเชียงเหียน หมู่บ้านปั้นหม้อของชาวบ้านหม้อ ต าบลเขวา อ าเภอเมือง
มหาสารคามแหล่งโบราณสถาน และสถานที่ส าคัญทางศาสนาก็มี พระธาตุนาดูน กู่สันตรัตน์ อ าเภอนาดูน กู่บ้าน
แดง อ าเภอวาปีปทุม ปรางค์กู่ ต าบลเขวา อ าเภอเมืองมหาสารคาม (ข่าวสาร จังหวัดมหาสารคาม ข้อมูลจังหวัด
มหาสารคาม, 2561) 

เมืองมหาสารคามถือว่าเป็นแหล่งโบราณคดีที่ส าคัญและยาวนานมาหลายร้อยปี มีชนหลายเผ่า เช่น ชาว
ไทยพ้ืนเมืองพูดภาษาอีสาน ชาวไทยย้อและชาวผู้ ไท ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนา ปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี "ฮีตสิบสอง" เพราะได้พบหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้รับอิทธิพลทางพุทธศาสนา
ตั้งแต่สมัยคุปตะตอนปลายและปัลลวะของอินเดีย ผ่านเมืองพุกามมาในรูปแบบของศิลปะสมัยทวารวดี เช่น 
บริเวณเมืองกันทรวิชัย (โคกพระ) และเมืองนครจ าปาศรี โดยพบหลักฐาน เป็นพระยืนกันทรวิชัย พระพิมพ์ดินเผา 
ตลอดทั้งพระบรมสารีริกธาตุ นอกจากนั้นแล้วยังได้รับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ผ่านทางชนชาติขอม ในรูปแบบ
สมัยลพบุรี เช่น กู่สันตรัตน์ กู่บ้านเขวา กู่บ้านแดง และกู่อ่ืน ๆ รวมไปจนถึงเทวรูปและเครื่องปั้นดินเผาของขอมอยู่
ตามผิวดินทั่ว ๆ ไปในจังหวัดมหาสารคาม  (วิกีพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2561) 

จังหวัดมหาสารคามปัจจุบัน ถูกขนานามว่าเป็นเมือง “ตักสิลา” ซึ่งหมายถึงเป็นเมืองแห่งการศึกษาของ
ชาวเมืองมหาสารคามและของชาวอีสาน ซึ่งมหาสารคามมีสถานศึกษาที่หลากหลาย ทั้งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วิทยาลัยพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม รวมทั้งสถานศึกษาอุดมศึกษาของภาคเอกชน 
(ข่าวสาร จังหวัดมหาสารคาม ข้อมูลจังหวัดมหาสารคาม, 2561) 
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สภาพแวดล้อมโดยท่ัวไป  

ที่ตั้งและอาณาเขต 

จังหวัดมหาสารคามตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน มีพ้ืนที่ประมาณ 
5,300 ตารางกิโลเมตร (3,307,300 ไร่) มีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ 475 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด
ใกล้เคยีง ดังนี้ 1) ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์ 2) ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์ และ
จังหวัดบุรีรัมย์ 3) ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดร้อยเอ็ด 4) ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัด
ขอนแก่น และจังหวัดบุรีรัมย์ (วิกีพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2561) 

 

ภูมิประเทศ และภูมิอากาศ 

จังหวัดมหาสารคามมีพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 130  – 
230 เมตร ทิศตะวันตกและทิศเหนือเป็นที่สูงในเขตอ าเภอโกสุมพิสัย อ าเภอเชียงยืน และอ าเภอกันทรวิชัย 
ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณครึ่งหนึ่งของจังหวัด และค่อย ๆ เทลาดมาทางทิศตะวันออกและทิศใต้ ซึ่งสภาพพ้ืนของ
จังหวัดมหาสาคามแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 1) พ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ-ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มริมน้ า 
เช่น ที่ราบลุ่มริมแม่น้ าชี ในบริเวณอ าเภอเมืองมหาสารคาม อ าเภอโกสุมพิสัย และทางตอนใต้ของจังหวัดแถบชาย
ทุ่งกุลาร้องไห้ 2) พ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบสลับกับลูกคลื่นลอนลาด-ตอนเหนือของอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย เป็นแนว
ยาวไปทางตะวันออก ถึงอ าเภอเมืองมหาสารคาม 3) พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดสลับกับพื้นที่ลูกคลื่นลอนชัน-ตอนเหนือ
และตะวันตกของจังหวัด บริเวณนี้มีเนื้อที่ประมาณครึ่งหนึ่งของจังหวัด 

ลักษณะภูมิอากาศ ในเขตจังหวัดมหาสารคาม เป็นแบบมรสุมเมืองร้อน มีฝนตกสลับกับอากาศแห้ง 
อุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนมกราคม-กรกฎาคม ที่ 27.91 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39.3 องศาเซลเซียส ในเดือน
เมษายน และอุณหภูมิต่ าสุด 15.0 องศาเซลเซียส ในเดือนมกราคม ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย ประมาณ 73.55 % 
เดือนมกราคม-กรกฎาคม (วิกีพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2561) 

 
สถานทีท่่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดมหาสารคาม 

1. เขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
1.1 วัดอุทัยทิศ ท้าวมหาชัย (กวด) เจ้าเมืองมหาสารคามได้สร้างข้ึนเพื่อใช้เป็นวัดประจ าเมือง และได้ 

ปฏิสังขรณ์ วัดบ้านจานและวัดบ้านนางใย พระเจริญราชเดช (อุ่น ภวภูตานนท์) เจ้าเมืองคนที่ 3 ได้เข้ามาอุปการะ
วัดนี้จนมีความเจริญรุ่งเรือง พร้อมกับอัญญาแม่ศรีเมือง ภวภูตานนท์ ผู้เป็นภริยาได้น าอัฐิของพระเจริญราชเดช 
(กวด) และญาแม่โซ่นแดง ผู้เป็นบิดาและมารดามาบรรจุไว้ที่วัดนี้เพื่อเป็นที่สักการะของลูกหลาน กระทั่งเมื่อสิ้นเจ้า
อาวาสรูปที่สองแล้ว จึงได้มีการไปนิมนต์พระสงฆ์องค์หนึ่ง ชื่อว่า “พระอาจารย์พิมพ์”มาจากบ้านแล้งจังหาร เมือง
ร้อยเอ็ดให้มาเป็นเจ้าอาวาส ได้มีการเปิดสอนหนังสือไทยและมูลกัจจายน์ มีผู้มาศึกษาเล่าเรียนเป็นอันมาก ต่อมา
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พระอาจารย์พิมพ์ได้สมณศักดิ์เป็น “พระครูโยคีอุทัยทิศ” ภายหลัง ชาวบ้านจึงได้น าเอาชื่อพระครูโยคีอุทัยทิศมา
ตั้งเป็นชื่อวัดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา (ส านักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม, 2561) 

1.2 กุดนางใย เป็นชื่อแหล่งน้ าที่ส าคัญของเมืองมหาสารคาม มีมาตั้งแต่สมัยพระเจริญราชเดช (กวด) เจ้า 
เมืององค์แรกซึ่งมาตั้งเมืองเมื่อปี พ.ศ. 2408 ได้ใช้เป็นแหล่งน้ าส าหรับอุปโภคและบริโภคควบคู่กับแหล่งน้ าใน
หนองท่ม (กระทุ่ม) ที่เรียกว่า “กุด” เพราะเป็นที่สิ้นสุดของสายน้ า (กุด แปลว่าด้วนหรือสิ้นสุด) หรือเรียกว่าแม่น้ า
ด้วน และริมกุดนางใย มีร่องรอยของวัตถุโบราณสันนิษฐานว่าพระเจริญราชเดชสร้างไว้เมื่อครั้งตั้งเมือง ได้แก่เสา
หงส์ ซึ่งถือว่าเป็นผู้พิทักษ์เมือง  (สอวัฒนชาติ, 2013)   

1.3 เสาหงส์ นับตั้งแต่สถาปนาเมืองมหาสารคาม เมื่อ พ.ศ. 2408 ไดป้รากฏเสาหงส์ที่แกะสลักลวดลาย 
สูงประมาณ 10 วา (20เมตร) ตรงยอดเสามีปฏิมากรรมรูปหงส์ท าด้วยไม้ตั้งอยู่บริเวณกุดนางใย หงส์เป็นไม้ตัวเล็ก
อ้วนๆ ป้อมๆ ปีกแนบล าตัวมีหางสั้นๆ และได้สูญหายไปราว พ.ศ. 2484 คติความเชื่อเรื่อง  “หงส์” ในประเทศ
ไทยได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาและลัทธิพราหมณ์ในทางพุทธศาสนา หงส์เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าด้วยเคย
เสวยพระชาติเป็นพระยาหงส์ทอง ผู้คุ้มครองและป้องกันอันตรายจากเบื้องบน  สวรรค์และท้องฟ้ารวมทั้งศิลปะที่
สวยงามอีกด้วย มักตั้งข้างหน้าโบสถ์ วิหาร หน้าพระพุทธรูป ในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 เทศบาลเมือง
มหาสารคามได้ประกอบพิธียกเสาหงส์ขึ้น  โดยจัดท าหงส์ขึ้นมาใหม่และขยับที่ตั้งมาอยู่วงเวียนกลางถนน ห่างจาก
ที่เดิมประมาณ 10 เมตร (ส านักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม, 2561) 

1.4 โฮงเจ้าเมืองคนท่ี 1 เป็นสถานที่ใช้สร้างที่อยู่อาศัยของท้าวกวด ตั้งอยู่ตรงบริเวณหนองกระทุ่มทางทิศ 
เหนือของกุดนางใย เพราะเป็นที่ราบอยู่ระหว่างห้วยคะคางกับกุดนางใย เป็นท าเลที่ตั้งที่ดีจึงเลือกบริเวณนี้สร้าง
เป็นโฮงเจ้าเมือง (ค าว่า "โฮง" หมายถึง บ้าน ที่อยู่อาศัย ซึ่งโฮงจะใหญ่กว่าบ้านที่อยู่อาศัยทั่วไป ที่คนอีสานเรียกว่า 
"เฮียน") และพร้อมที่จะตั้งเป็นที่ว่าราชการในเวลาเดียวกัน  (Museum Thailand , 2018) 

1.5 คลองสมถวิล เป็นสถานที่หลวงอังคณานุรักษ์ (ร.อ.สมถวิล เทพาค า) ข้าหลวงประจ าจังหวัด เห็นว่า 
เมืองมหาสารคามเป็นเมืองกันดารน้ าไม่พอแก่การใช้สอยบริโภค ด้านทางทิศตะวันออก ทิศเหนือ และทิศตะวันตก 
ได้มีห้วยและแหล่งน้ าอยู่แล้ว แต่ทางทิศใต้ยาวตั้งเกือบ 100 เส้น ก็จะเป็นประโยชน์แก่การกสิกรรมยิ่งขึ้น ส่วนคัน
คูที่ดินขุดขึ้นจากล าคลองก็ได้น ามาปรับปรุงขึ้นเป็นถนนสะดวกแก่การสัญจรไปมาของประชาชนในสมัยนั้น ทั้งจะ
ได้เป็นเครื่องประดับบ้านเมืองให้งดงามขึ้น อีกส่วน ได้ใช้แรงงานจากราษฎรผู้ที่ติดค้างเงินรัฐชูปกรณ์เป็นผู้ขุดคลอง 
(ส านักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม, 2561) 

1.6 วัดนาควิชัย เกิดจากชุมชนนาควิชัย เริ่มจากผู้คนที่มามาตั้งรกรากท ากินบริเวณดังกล่าว ได้ทยอยกัน 
ออกมาตั้งบ้านเรือนเฝ้าที่นา บ้างขยับขยายย้ายที่อยู่เข้ามาอาศัยกัน จนภายหลังชาวบ้านที่จับจองที่ดินแถบนั้นได้
บริจาคที่ดินให้เป็นที่ตั้งของวัดขึ้น เมื่อประมาณช่วงทศวรรษ 2450-60 เรียกว่า วัดทุ่ง ทั้งนี้เพราะตั้งอยู่ท่ามกลาง
เรือกสวนไร่นา วัดทุ่งกลายเป็นสถานที่พักแรมของนักเดินทางสมัยนั้น โดยเฉพาะบรรดานักแสวงโชคที่เชื่อถือ
ความศักสิทธิ์ของหลวงพ่อไทรงามหรือหลวงพ่อแดงของวัดทุ่ง ผู้คนส่วนใหญ่ได้เข้ามาตักน้ าจากบ่อน้ าดื่มหรือซ่าง
หนองหัวช้าง (ตั้งอยู่บริเวณที่เคยเป็นตลาดชั่วคราวตรงข้ามวัดนาควิชัย) เล่ากันว่าเป็นบ่อน้ าที่มีความอร่อย  จึง
กลายเป็นสถานที่ส าคัญของชุมชนใกล้เคียง ภายหลังจึงมีการโยกย้ายเข้ามาอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆ 
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โดยเฉพาะตั้งแต่มีการเปิดพ้ืนที่ด้านใต้ชุมชนด้วยการขุดคลองสมถวิลเมื่อปี พ.ศ. 2477 ได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 3 กุมพาพันธ์ พ.ศ. 2493  

1.7 วัดอภิสิทธิ์ เมื่อมีการตั้งเมืองมหาสารคามข้ึนมา เจ้าเมืองได้ช่วยปฏิสังขรณ์บูรณะวัดดั้งเดิม และสร้าง 
พระอุโบสถให้ พร้อมทั้งเรียกขานชื่อวัดใหม่ว่า “วัดกลาง” เพ่ือให้สอดคล้องกับวัดเหนือ (วัดมหาชัย) และวัดใต้ 
(วัดอุทัยทิศ), โดยเฉพาะในช่วงที่ “พระบุดดี” ได้จ าพรรษาที่วัดกลางนั้น (พ.ศ. 2424-2428) ท่านได้เปิดสอนพระ
ธรรมวินัยตามหลักสูตรส่วนกลาง และยังได้สอนหนังสือไทยวิชาลูกคิดเป็นครั้งแรกของเมืองมหาสารคาม ภายหลัง
เข้ารับราชการในต าแหน่ง “ซานน”ต่อมาในปี พ.ศ. 2443 จึงได้รับแต่งตั้งเป็นหลวงสารคามกิจนิคมาภิบาล 
นายอ าเภอเมืองอุทัยสารคาม ก่อนที่จะได้รับพระราชทานเป็น “หลวงอภิสิทธิ์สารคาม” จังหวัดจึงน าชื่อหลวง
อภิสิทธิ์สารคามมาตั้งเป็นนามว่า “วัดอภิสิทธิ์” เพ่ือเป็นอนุสรณ์และเป็นเกียรติแก่คุณงามความดีของท่าน  
(ส านักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม, 2561) 

1.8 ตึกดินอาคารพาณิชย์แห่งแรกของมหาสารคาม สร้างข้ึนเมื่อชาวจีนได้เข้ามาตั้งบ้านเรือนค้าขาย และ 
ได้น าเอาลักษณะการปลูกสร้างเรือนแบบจีนเข้ามาด้วย ลักษณะของตึกดินที่ก่อสร้างเป็นห้องๆ จ านวน 4-5 ห้องใน
แต่ละล็อก บางแห่งอาจจะสร้างติดต่อกัน  8-9 ห้อง ตัวตึกนิยมสร้างเป็นชั้นเดียวไม่ยกพ้ืน พ้ืนดินอัดแน่นหรือปู
ด้วยอิฐ ผนังที่ก่อด้วยก้อนดินดิบจะต่อ “เล่าเต๊ง” หรือชั้นลอยเพ่ือไว้เก็บสินค้า ส่วนด้านหน้าของตึกดินจะเปิดโล่ง
ตลอดแนวโดยประตูที่เรียกว่า”ประตูหน้าถัง” ใช้แบบถอดสอดร่อง ภายหลังมักนิยมท าบานหน้าถังติดบานพับที่
เรียกว่า “ฝาเฟี้ยม ตึกดินเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงร่องรอยของคนเชื้อสายจีนในอดีตที่เข้ามาค้าขายเม่ือแรกตั้ง
เมืองมหาสารคาม (ส านักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม, 2561) 

1.9 ตลาดสี่กั๊ก ในช่วงก่อน พ.ศ. 2447 นั้น ตามสองข้างทางของถนนเจริญราชเดชตั้งแต่สุดถนน 
นครสวรรค์ซึ่งเป็นทางสี่แยก หรือในอดีตเรียกว่า “สี่แยกขุนทัพแสง” และเป็นย่านที่เรียกว่า “ตลาดสี่กั๊ก”   
ปรากฏตึกดินของชาวจีนที่ได้สร้างเรียงกันลงมาจนถึงหน้าวัดโพธิ์ศรี ชาวจีนส่วนใหญ่จะติดตามเจ้านายมาจากเมือง
โคราช ต่อมาได้มีการสร้างตึกดินเป็นห้องแถวตาม 2 ฟากถนน จ าหน่ายสินค้าจ าพวกของกินของใช้ต่างๆ อาทิ สบู่ 
เข็มด้าย ผักผลไม้ดอง ปลาทูเค็ม  น้ ามันก๊าด ไม้ขีดไฟ ดินสอ ขีไ้ต้ จอบ เสียม ขี้ซี(ชัน) สีย้อมผ้า (โดยเฉพาะต้นเข) 
“สียายอน” (จุนสี) เป็นต้น  (ส านักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม, 2561) 

1.10 โฮงเจ้าเมืองคนท่ี 2 พระเจริญราชเดช (ฮึง) เดิมด ารงรงต าแหน่งเป็นอุปฮาช  ได้รับการโปรดเกล้า  
ฯ ให้พระเจริญราชเดช เจ้าเมืองมหาสารคามล าดับที่ 2 ใน ปี พ.ศ. 2422 ท่านผู้นี้ได้เป็นเจ้าเมืองเมื่อสูงอายุ  
ประชาชนจึงให้สมญานามว่า “ญาหลวงเฒ่า” ท่านด ารงต าแหน่งเจ้าเมืองนานที่สุดของเมืองมหาสารคาม ท่านได้
ย้ายโฮงเจ้าเมืองซึ่งแต่เดิมนั้นอยู่บริเวณหนองกระทุ่มมาตั้งอยู่ใกล้ตลาดสี่กั๊ก ราษฏรนิยมเรียกว่า “โฮงญาหลวง”  
(ส านักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม, 2561) 

1.11 โฮงเจ้าเมืองคนท่ี 3 พ.ศ. 2446 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยุบต าแหน่งข้าหลวงก ากับราชการ 
เมือง โดยทั่วไปแล้วย้ายให้พระพิทักษ์นรากร (อุ่น  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม) (ซึ่งเดิมด ารงต าแหน่งเจ้าเมือง
วาปีปทุมและยุบลงเป็นอ าเภอวาปีปทุม เมื่อปี พ.ศ. 2444) เป็นผู้ว่าราชการเมืองมหาสารคามในปีนั้น ภายหลังได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า เลื่อนให้ท่านผู้นี้ เป็นพระเจริญราชเดช เมื่อ ปีพ.ศ.  2451 ประชาชนชาวเมือง
มหาสารคามได้ให้สมญาต่อท่านนี้ว่า “ญาพ่อหลวง” ท่านได้สร้างโฮงเจ้าเมืองขึ้นอยู่เยื้องกับโฮงญาหลวงเฒ่า 
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ลักษณะเป็นอาคารไม้สองชั้นทาสีแดง ด้านหลังมีบันไดเวียน ด้านหน้ามีซุ้มประตูไม้ มีรั้วรอบสูงแตกต่างจาก
บ้านเรือนทั่วไป ราษฏรเรียกโฮงหลังนี้ว่า “โฮงญาพ่อหลวง” กล่าวกันว่าโฮงญาพ่อหลวงได้แบบมาจากโฮงหม่อม
เจียงค า เมืองอุบลราชธานี (ส านักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม, 2561) 

1.12 วัดโพธิ์ศรี เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้ตลาดที่สุด และด้านหลังวัดอยู่ใกล้ห้วยคะคาง ดังนั้นวัดโพธิ์ศรีจึง 
ถูกเรียกอีกชื่อว่า “วัดท่าแขก” วัดนี้ยังถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ าพิพัฒสัตยาของเจ้าเมืองและกรมการ
เมือง รวมทั้งเคยใช้เป็นโรงเรียนสอนเด็กในชุมชนและใกล้เคียงด้วย รวมทั้งในอดีตพระเจริญราช (อุ่น)  ได้จัดให้ใช้
ศาลาการเปรียญของวัดเป็นที่สอนหนังสือแก่เด็กของเมืองมหาสารคามด้วยโดยในระยะแรกเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.  
2449 ใช้เป็นที่สอนเด็กระดับประถมศึกษา ภายหลังคือโรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรีปัจจุบัน  (ส านักงานเทศบาลเมือง
มหาสารคาม, 2561) 

1.13 วัดมหาชัย (พระอารามหลวง) เดิมชื่อ “วัดเหนือ” เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองมหาสารคาม ตั้งขึ้นเม่ือ   
พ.ศ. 2408 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  โดยพระเจริญราช
เดช (กวด) เจ้าเมืองมหาสารคามคนแรก ร่วมกับประชาชนชาวมหาสารคามช่วยกันสร้างขึ้นให้เป็นวัดประจ าเมือง    
ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 10 ไร่ 3 งาน 82 ตารางวา มีพระยาครูสุวรรณดี ศีลสังวร เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 
2472 พระสารคามมุนี (สารภวภูตานนท์) เจ้าอาวาสวัดรูปที่ 18 เป็นเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามได้ขอเปลี่ยนชื่อ
จาก “วัดเหนือ” เป็น “วัดมหาชัย” และเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 วัดมหาชัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
โปรดเกล้าฯ  ให้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญและโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้ากฐินให้ส่วน
ราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม อัญเชิญมาทอดถวายเป็นประจ าทุกปี เมื่อพุทธศักราช 2519 กรมการศาสนา
อนุญาตให้จัดตั้งเป็น “ศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือหอพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ส าหรับเก็บ
รักษาและจัดแสดงโบราณวัตถุรวมทั้งเอกสารโบราณอีสาน ซึ่งพระอริยานุวัตร เขมรจารี อดีตเจ้าอาวาสได้เก็บ
รวบรวมมาจากแหล่งต่างๆ เพ่ือการเรียนรู้ (ส านักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม, 2561) 

1.14 หอนาฬิกา ด้วยลักษณะสถาปัยตกรรมสวยงามคล้ายพระธาตุ จึงมีหลายคนเรียกว่า พระธาตุเวลา 
กลางเมือง นอกจากท าหน้าที่บอกเวลาแล้ว อีกความเชื่อคือการท านายความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง หมายถึง
หากนาฬิกาเดินตรงเวลาก็จะสะท้อนถึงความตั้งใจในการท าหน้าที่ของคณะผู้บริหารเทศบาล ที่ส าคัญที่ตั้งของหอ
นาฬิกา ตั้ งอยู่ ใจกลางเมืองมหาสารคามจึงเป็นอัตลักษณ์ที่ชัดเจนอีกแห่ ง โดยนายบุญช่วย อัตถากร 
นายกเทศมนตรีสมัยนั้นได้ให้สถาปนิกส่วนตัวคือ นายทรงคุณ อัตถากร ออกแบบสร้างเสร็จในต้นปี 2501 ปัจจุบัน 
หอนาฬิกา เปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของชาวมหาสารคาม ในเทศกาลส าคัญจะใช้เป็นพ้ืนที่จัดกิจกรรมต่างๆ 
เช่น พิธีท าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ งานประเพณีสงกรานต์และมีการปรับภูมิทัศน์ ประดับตกแต่งไฟอย่าง
ต่อเนื่องเชื่อมต่อไปยังถนนสายสีชมพูซึ่งที่มีแนวต้นมะขาม เรียงรายสวยงามพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่เสมอ  
(ส านักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม, 2561) 

1.15 โรงเรียนสารคามพิทยาคม ในปี พ.ศ. 2449 พระเจริญราชเดช (อุ่น ภวภูตานนท์ ณ  
มหาสารคาม) เจ้าเมืองมหาสารคามให้ตั้งโรงเรียนขึ้นที่วัดโพธิ์ศรี โดยใช้ศาลาการเปรียญเป็นอาคารเรียน   
อาราธนาพระภิกษุมาสอน จัดการเรียนการสอนในระดับประถม พ.ศ.  2456 กระทรวงศึกษาธิการให้ตั้งโรงเรียน
ประจ าจังหวัดขึ้น เจ้าเมืองให้ตั้งที่วัดโพธิ์ศรี คือโรงเรียน “สารวิทยาวิบูลย์” เรียนด้วยกันกับโรงเรียนประถมที่มีอยู่
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แล้ว ในปีเดียวกันนี้ได้เปลี่ยนชี่อโรงเรียนใหม่เป็น “โรงเรียนสารคามพิทยาคม” จึงเป็นโรงเรียนประจ าจังหวัดแห่ง
แรกประจ าจังหวัด สร้างอาคารถาวรด้วยคอนกรีต 2 ชั้น หลังแรกในจังหวัดมหาสารคาม ที่มีความงดงามทาง
สถาปัตยกรรมแบบตะวันตก เรียกว่า “ตึกประชาธิปก”  (ส านักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม, 2561) 

1.16 ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง การตั้งหลักเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าเมืองที่มาแต่เดิมในภาคอีสาน  
ศาลหลักเมือง ท้าวมหาชัย (กวด) ได้รับเอาวัฒนธรรมจากกรุงเทพในขณะที่ “เรียนเมือง” ในกรุงเทพฯ นางถึง 6 ปี  
สันนิษฐานว่าเมื่อก่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองยังเป็นเพียงศาลไม้เก่า ๆ รอบๆ บริเวณศาลได้ปลูกดอกจ าปาขาว (ดอก
ลั่นทม) ปลูกไว้ให้คนเด็ดเอาไปบูชาไหว้พ่อหลักเมือง แต่ถ้าใครเด็ดเล่นเจ้าพ่อจะโกรธ  และลงโทษให้มีอันเป็นไป
ต่าง ๆ นานาจนกว่าจะน าดอกไม้ธูปเทียนไปกราบคารวะขอโทษ เจ้าพ่อหลักเมืองจึงจะงดโทษให้ จากความเชื่อ
ดังกล่าวท าให้ไม่มีใครกล้าเด็ดดอกจ าปาขาวเล่นอีกตั้งแต่นั้นมา (ส านักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม, 2561) 

1.17 วัดธัญญาวาส ประมาณ พ.ศ. 2380 (ต้นตระกูล รัตนแสง) ได้น าพาผู้คนอพยพมาอยู่และท าไร่ 
ปลูกข้าวอยู่ใกล้ชิดกับดอนหลักเมืองมหาสารคาม ภายหลังมีพ่ีน้องลูกหลานย้ายจากบ้านสงเปือยมาอยู่บ้านข้าว
ฮ้าวกันมากขึ้น ปู่กวนตาแสงรัตนแสงอุทิศไร่ข้าวของตนสร้าง “วัดดอนเมือง” ปี พ.ศ. 2385 ได้ท าการย้ายวัดดอน
เมืองให้เข้ามาใกล้บ้านข้าวฮ้าวมากกว่าเดิม เนื่องจากเป็นการล าบากในการเดินทางติดต่อระหว่างพระและโยม  
เพราะสมัยนั้นยังเป็นป่าที่มีสัตว์ป่าชุกชมอยู่เกรงจะท าอันตรายได้ ขนามนามวัดใหม่ว่า วัดข้าวฮ้าว ปี พ.ศ. 2482  
คณะสงฆ์และกรรมการได้เปลี่ยนชื่อวัดจากเดิมวัดข้าวฮ้าว เป็น วัดธัญญา เพราะธัญญา หรือ ธัญ หมายถึง
ข้าวเปลือก ส่วนค าว่า วาส มาเติมภายหลังในสมัยที่พระครูวรญาณประยุติ (บุญมา) เป็นเจ้าอาวาส ใน ปี พ.ศ. 
2504  (ส านักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม, 2561) 

1.18 แก่งเลิงจาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของเมืองมหาสารคาม มีไว้ส าหรับพักผ่อน มีการปลูก 
ต้นไม้ และจัดเป็นสวนสุขภาพ สร้างพิพิธภัณฑ์ ศาลากลางน้ า และอ่ืน ๆ เพ่ือให้ผู้ที่ผ่านไปมาและนักท่องเที่ยวได้
เยี่ยมชมและทัศนศึกษา อ่างเก็บน้ าแก่งเลิงจานจึงถูกใช้เป็นทั้งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ควบคุมไปกับเป็นแหล่งน้ า
ที่ใช้ในการประมง การเพาะปลูก ภายในบริเวณเป็นที่ตั้งของสถานีประมง ท าการเพาะพันธุ์ปลาน้ าจืดให้หลาย
จังหวัดในภาคอีสาน (อีสานร้อยแปด ดอทคอม, 2018) 

     1.19 กู่มหาธาตุ โบราณสถานที่มีอายุในประมาณพุทธศตวรรษที่ 18 ท าด้วยศิลาแลงเป็นรูปกระโจม
สี่เหลี่ยม สูง 4 วา กว้าง 2 วา 2 ศอก ภายในปราสาทมีเทวรูปท าด้วยดินเผา 2 องค์ นั่งขัดสมาธิ ประนมมือ ถือ
สังข์ มีก าแพงท าด้วยศิลาแลงล้อมรอบ โคปุระอยู่แนวด้านทิศตะวันออกเป็นทางเข้าออกภายในก าแพงด้านเดียว 
บรรณาลัยอยู่ภายในก าแพงแก้วด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีทางเข้าในปรางค์ประธานเพียงด้านเดียว คื อ ทิศ
ตะวันออก ส่วนอีก 3 ด้าน เป็นประตูหลอก กรอบประตูและทับหลังเป็นหินทราย กู่มหาธาตุหรือปรางค์กู่บ้านขวา 
อยู่ในเขตบ้านเขวา ต าบลเขวา ห่างตัวเมืองไปตามถนนแจ้งสนิทราว 13 กิโลเมตร 

 
2. อ าเภอกันทรวิชัย 

2.1 พระพุทธรูปยืนมงคล วัดพุทธมงคลเป็นสถานที่มีวัตถุทางพระพุทธศาสนา ทีม่ีพระยืนเป็นเอกลักษณ์  
โดยลักษณะของพระพุทธรูปที่เห็นได้ชัดว่าว่ายืน หลายคนก็เลยเรียกว่าพระยืนเป็นส่วนใหญ่   (อีสานร้อยแปด 
ดอทคอม, 2018) 
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 พระพุทธรูปยืนมงคล เป็นพระพุทธรูปสมัยทวารวดีสร้างขึ้นด้วยหินทรายแดง เหมือนพระพุทธรูปมิ่งเมือง 
พระพุทธรูปทั้งสององค์นี้สร้างขึ้นในเวลาเดียวกันคือ เมื่ออ าเภอกันทรวิชัยฝนแล้ง ผู้ชายสร้างพระพุทธรูปมิ่งเมือง 
ผู้หญิงสร้างพระพุทธรูปยืนมงคล เสร็จพร้อมกันแล้วท าการฉลองอย่างมโหฬาร ปรากฏว่าตั้งแต่ได้สร้างพระพุทธรูป
ทั้งสองค์แล้วฝนก็ตกต้องตามฤดูกาล พระพุทธรูปยืนมงคลตั้งอยู่ที่ต าบลคันธ ารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.
มหาสารคาม (ส านักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม, 2561) 

2.2 พระพุทธมิ่งเมืองหรือพระพุทธรูปสุวรรมาลี เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง เป็นที่รู้จักด้วยความ 
ศักดิ์สิทธิ์และศรัทธา ความเชื่อที่ท าให้บ้านเมืองมหาสารคามอุดมสมบูรณ์และสงบสุข พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองมี
อยู่สององค์ที่เป็นพระพุทธรูปในลักษณะยืนก็คือ พระพุทธมงคลและพระพุทธรูปมิ่งเมืองเป็นพระพุทธรูปสร้างด้วย
หินทรายแดงสมัยทวาราวดี ชาวมหาสารคามให้ความเคารพนับถือว่าสามารถดลบันดาลให้ฝนฟ้าตกต้องตาม
ฤดูกาล  (อีสานร้อยแปด ดอทคอม, 2018) 

2.3 พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านวัดพุทธมงคล เป็นพิพิธภัณฑ์แบบอีสานโบราณ ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดพุทธมงคล  
เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปยืน มีชื่อเรียกว่า “หลวงพ่อพระยืน (วัดพุทธมงคล)” ซึ่งเป็นพระพุทธรูป
ศักดิ์สิทธิ์คู่กับ “หลวงพระยืน (วัดสุวรรณาวาส)” โดยพระพุทธรูปทั้ง 2 องค์ ชาวบ้านเชื่อว่าสร้างขึ้นในสมัยขอม 
ซึ่งเข้ามาปกครองในพ้ืนที่อีสาน เนื่องจากสถานที่ตั้งวัดพุทธมงคลแห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งเมืองโบราณมาก่อน ซึ่ง
ภายในเมืองได้มีการค้นพบโบราณวัตถุจ านวนมาก โดยเฉพาะพระพิมพ์ดินเผา อีกทั้งภายในพ้ืนที่เดียวกันยังเป็น
ชุมชนเก่าแก่ ซึ่งเดิมในพ้ืนที่นี้มีการท าหัตถกรรมพ้ืนบ้านเป็นหลัก เช่น การท าเครื่องปั้นดินเผา , เครื่องจักสาน, 
เครื่องใช้ในครัวเรือน ตลอดจนเครื่องมือในการท าการเกษตร ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการของวัดพุทธมงคลจึงได้
มองเห็นความส าคัญของวัตถุสิ่งของ พ้ืนบ้าน และจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เพ่ือเก็บรักษา และอนุรักษ์วัตถุสิ่งของเหล่านี้ไว้ 
เพ่ือให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้า  

2.4 หลวงปู่ชินวรณ์ หรือหลวงพ่อชินวรณ์ เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่พร้อมกับการสร้างเมืองท่าขอนยาง  
พุทธลักษณะปางมารวิชัย องค์พระสร้างจากปูนโบราณ สันนิษฐานว่ากลุ่มชาวบ้านที่อพยพมาจากเมืองค าเกิด ได้
อัญเชิญหลวงพ่อชินวรณ์เข้ามาด้วย และภายหลังการสร้างชุมชนเป็นหมู่บ้านที่มั่นคงแล้ว ก็มีการสร้างวัดเพ่ือเป็น
ศูนย์กลางยึดเหนี่ยวจิตใจ และอัญเชิญหลวงพ่อชินวรณ์ขึ้นประดิษฐานเป็นพระประธาน พุทธศิลป์ใบหน้าหลวงพ่อ
ชินวรณ์ บ่งชี้เป็นศิลปะลาวอย่างชัดเจน ริมฝีพระโอษฐ์องค์พระมีสีแดงมาแต่เดิม พุทธศิลป์คล้ายกับหลวงพ่อพระ
สุกและหลวงพ่อพระใส ที่ประดิษฐานอยู่ที่จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ถูกอัญเชิญมาจากเมือง
เวียงจันทน์ประเทศลาว จึงน่าจะเป็นพระพุทธรูปที่ร่วมสมัยกันและอายุการสร้างไม่น่าจะต่ ากว่าสองร้อยปี   (ลาน
ธรรมจักร์, 2018) 

2.5 ขุนตาส าราญ ป็นสถานที่ท่ีชาวบ้านให้การเคารพนับถือด้วยความเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ปกป้อง 
รักษาประชาชนในหมู่บ้าน เป็นที่สักการบูชายึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจ จากค าบอกเล่าของคนแก่บอกว่า ศาลปู่ตาขุน
ส าราญจะช่วยปกปักคุ้มครองภัยอันตรายทางน้ าให้แก่คนในหมู่บ้านท่าขอนยาง และยังเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านมาท า
การเสี่ยงทายฟ้าฝนก่อนการลงท านาเป็นประจ าทุกปี  (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2011) 

2.6 ขุนปูต่าพิลือ ศาลปู่ตาพิลือตั้งอยู่ที่หน้าสถานีอนามัย เป็นที่เคารพสักการะอีกท่ีหนึ่งของชาวบ้านท่า 
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ขอนยาง ด้วยความเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกปักรักษาประชาชนในหมู่บ้าน ผู้เฒ่าผู้แก่ภายในหมู่บ้านบอกว่า
ศาลหลวงปู่พิลือ จะช่วยปกปักรักษาเรื่อง ลม ฟ้า อากาศ ถ้าปีไหนลมแรงก็ให้พัดพาลมนั้นไปที่อ่ืนที่ไม่มีบ้านเรือน
ผู้คน  (คีป อิท ไทย, 2559) 

3. อ าเภอบรบือ 
3.1 ปรางค์กู่บัวมาศ ศาสนสถานศิลาแลง มีก าแพงศิลาแลงล้อมรอบ ภายในมีปราสาทประธานด้านบน 

เป็นอิฐซึ่งก่อสร้างในสมัยหลัง ด้านทิศตะวันตกมีร่องรอยคล้ายโคปุระแต่หักพังมาก ส่วนด้านทิศตะวันออกหักพังไป
มากเห็นเพียงแนวศิลาแลง มีคูน้ ารูปเกือกม้าล้อมรอบโบราณสถานอีกชั้นหนึ่ง  โบราณสถานกู่บัวมาศตั้งอยู่ที่บ้าน
กกกอก ต าบลบัวมาศ อ าเภอบรบือ มีสภาพเป็นเนินดินขนาดใหญ่อยู่กลางพ้ืนที่ราบลุ่ม กู่บัวมาศมีรูปลักษณะเป็น
สี่เหลี่ยมผืนผ้าความกว้างขนาด 30 เมตร ความยาว 40 เมตร  (ส านักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น, 2561) 

3.2 หนองบ่อ ช่วงเวลา พ.ศ.2512-2532 ชุมชนอ าเภอบรบือได้มีความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของ 
อ าเภอจนท าให้จังหวัดมหาสารคามมีรายได้จากปัจจัยทางเศรษฐกิจดังกล่าวในช่วงเวลานั้น คือ เกลือ   โดยแหล่ง
วัตถุดิบนั้นคือ บริเวณหนองบ่อ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของเขตเทศบาลต าบลบรบือ  (Museum Thailand , 
2016) 

4. อ าเภอแกด า 
4.1 อ่างเก็บน้ าห้วยแอ่ง พ้ืนที่ในเขตต าบลห้วยแอ่ง แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 ส่วน คือ ตอนบนเป็นที่ราบสูง 

และตอนล่างเป็นที่ราบลุ่มมีน้ าคลองไหลผ่าน มีน้ าใช้เพ่ือการเกษตรตลอดทั้งปี จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะท า
การเกษตร ประมง ปศุสัตว์ เป็นพ้ืนที่ที่เอ้ือต่อการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับเป็นพ้ืนที่ที่
แหล่งน้ าธรรมชาติมาก สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งวัตถุดิบผลิตสินค้าทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี   (องค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง , 2561) 

5. อ าเภอโกสุมพิสัย 
5.1 บึงบอน ตั้งอยู่ที่ต าบลหัวขวาง เป็นหนองน้ าขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ 120 ไร่ เหมาะส าหรับการพักผ่อน 

หย่อนใจ วิ่งออกก าลังกาย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ส านักงานใหญ่), 2561) 
5.2 วนอุทยานโกสัมพี หรือ บุ่งลิง หรือ หนองบุ่ง เป็นป่าดงดิบธรรมชาติที่อยู่ใกล้ใจกลางชุมชน เป็น 

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ภายในวนอุทยานโกสัมพีมีแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหลายอย่าง ทั้งแก่งตาด ลานข่อย 
บุ่ง  (อีสานร้อยแปด ดอทคอม, 2018) 

5.3 บึงกุย เป็นหนองน้ าขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ใน ต าบลหัวขวาง ต าบลแก้งแก และต าบลเหล่า อ าเภอโกสุม 
พิสัย และเป็นสะดืออีสาน มีพ้ืนที่ 2,750 ไร่ จุน้ าได้ 4.3 ล้านลูกบาศก์เมตร "บึงกุย" หมายความว่า หนองน้ าที่มี
กลิ่นเหม็นคาวปลา เนื่องจากมีปลาและสัตร์อาศัยอยู่หนาแน่มากเกิดกลิ่นเหม็นคาว เลยท าให้น้ าเน่าเหม็น จึงเรียก 
"บึงกุย" ซึ่งบ่งบอกถึงความอุดมสมบรูณ์ บึงกุยเป็นแหล่งท ามาหากิน โดยเฉพาะการประมง ถือเป็นแหล่งสร้าง
รายได้ให้แก่คนในชุมชนโดยรอบ บริเวณบึงกุยยังมี โนนหอ ซึ่งเป็นเป็นจุดด่นของบึงกุย ลักษณะเป็นเกาะเล็กๆ อยู่
ด้านทิศตะวันตกของบึงกุยโนนพลับ อยู่บริเวณบึงกุยด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้โนนเผวด อยู่ด้านตะวันออกของบึงกุย 
เป็นสถานที่ผักผ่อนและเป็นสวนสุขภาพ เป็นแล่งเฉพาะขยายพันธ์สัตร์น้ า   (ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
มหาสารคาม, 2556) 
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6. อ าเภอวาปีปทุม 
6.1 กู่บ้านแดง ประกอบด้วยปราสาทหรือกู่ศิลาแลง 3 หลัง ตั้งเรียงตามแนวทิศเหนือ – ใต้อยู่บนฐาน 

เดียวกัน หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีทางเข้าด้านหน้าด้านเดียว ด้านอื่นก่อทึบ ปราสาทประธานหลังกลางก่อมุข
ขนาดเล็กด้านหน้า ทับหลังเหนือกรอบประตูข้างในเป็นทับหลังหินทรายสีแดง สลักภาพรัตนตรัยมหายาน คือ รูป
พระพุทธรูปนาคปรกประทับนั่งอยู่ตรงกลาง (พระพุทธ) เบื้องซ้ายรูปนางปรัชญาปารมิตา (พระธรรม) เบื้องขวารูป
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 4 กร (พระสงฆ์) และที่ปราสาทบริวารหลังทิศเหนือ จากการขุดแต่งปี พ.ศ. 2523 พบ
เสาประดับกรอบประตูหินทรายสีแดง 2 ชิ้น สลักรูปฤาษีนั่งชันเข่าในท่า “โยคาสนะ” และจากการขุดแต่งปี พ.ศ. 
2544 พบทับหลังสลักรูปพระพุทธรูปยืนปางทรงแสดงธรรม (วิตรรกะ) กลางทับหลัง ส่วนอ่ืนๆ ของทับหลังยังสลัก
ไม่แล้วเสร็จ นอกจากนี้จากการด าเนินงานปี  พ.ศ. 2544 ยังได้พบโบราณวัตถุส าคัญอีกหลายชิ้น เช่น 
ประติมากรรมพระพุทธรูปนาคปรกหินทรายศิลปะแบบบายนของเขมร เป็นต้น  (ส านักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น, 
2561) 

6.2 งานกลองยาว ออนซอนกลองยาว ชาววาปี เป็นหนึ่งประเพณีส าคัญของชาววาปีปทุมทีป่ฏิบัติสืบทอด 
กันมา เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของชาวอีสาน โดยเฉพาะกลองยาว ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมที่
เป็นความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่น เพราะกลองยาว เป็นศูนย์รวมภูมิปัญญา ตลอดจนปราชญ์ต่างๆ ของชุมชน 
ดังนั้นงานนี้จึงเป็นเหมือนการต่ออายุให้กับศิลปวัฒนธรรมไม่ให้เลือนหายไป   (ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
มหาสารคาม, 2556) 

7. อ าเภอนาเชือก 
7.1 อ่างเก็บน้ าห้วยค้อ บ้านหนองแสง เป็นอ่างเก็บน้ าคันดินที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน มีทิวทัศน์ที่สวยงาม 

มีปลาบู่ชุกชุม และองค์การบริหาส่วนต าบลเขวาไร่ได้จัดสถานที่ดังกล่าวให้เป็นเหล่งท่องเที่ยวมีชื่อว่า "พัทยานา
เชือก 1 และพัทยานาเชือก 2"  (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ส านักงานใหญ่), 2561) 

7.2 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดูนล าพัน มีสภาพเป็นน้ าซับและมีแหล่งน้ าขนาดใหญ่ตรงกลาง มีน้ าตลอดปี 
พ้ืนที่โดยทั่วไปค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชันน้อย มีต้นไม้ขึ้นอยู่ค่อนข้างหนาแน่น ที่ดินที่พบบริเวณนี้เกิดจาก
การทับถมของตะกอนล าน้ าเก่า ดังนั้นจึงเป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การท านา ป่าดูนล าพันเป็น
แหล่งที่อยู่อาศัยเพียงแห่งเดียวในโลกของ “ปูทูลกระหม่อม” หรือ “ปูแป้ง (Thaiotamon chulabhorn)” ซึ่งเป็น
ปูน้ าจืดชนิดใหม่ของประเทศไทย  (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2561) 

8. อ าเภอนาดูน 
8.1 พระบรมธาตุนาดูน  พุทธมณฑลแห่งอีสาน ตั้งอยู่ที่อ าเภอนาดูน มีการขุดพบหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์โบราณคดีที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต เพราะบริเวณนี้ได้เคยเป็นที่ตั้งของนครจ าปาศรีมา
ก่อน ที่ส าคัญยิ่งมีการขุดพบสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในตลับทองค า เงิน และส าริด พระบรมสารีริกธาตุ
มีสัณฐานดังเกล็ดแก้วประดิษฐ์สถานในผอบ 3 ชั้น ชั้นในเป็นทองค า ชั้นกลาวงเป็นเงิน ชั้นนอกเป็นส าริด สวดซ้อน
กันเรียงตามล าดับ และบรรจุอยู่ในสถูปจ าลองอีกชั้นหนึ่ง เป็นสถูปโลหะ ทรงกลมสูง 24.4 เซนติเมตร ถอด
ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนยอดสูง 12.3 เซนติเมตร ส่วนองค์สถูปสูง 12.1 เซนติเมตร ซึ่งสันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในพุทธ
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ศตวรรษที่ 13-15 สมัยทวาราวดี พระธาตุนาดูนมีพ้ืนที่ 902 ไร่ บริเวณรอบๆ จะมีพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาและ
วัฒนธรรม สวนรุกขชาติ สวนสมุนไพร  

        ลักษณะพระธาตุนาดูน จ าลองแบบจากสถูปส าริดที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ฐานประยุกต์แบบ
ศิลปทวาราวดี ฐานกว้าง 35.70 * 35.70 เมตร มีความสูงจากฐานถึงยอด 50.50 เมตร ฐานรากและโครงสร้าง
ทั่วไปเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังภายนอกท าด้วยหินล้างเบอร์ 4 บางแห่งฉาบปูนเรียบสีขาว มีลวดลายลวดบัว 
เสาบัวต่าง ๆ จ าลองแบบ พระเครื่องพิมพ์ต่าง ๆ ที่ขุดพบมาประดิษฐานพระธาตุจ านวน 32 รูป และมีมารแบกปั้น
เป็นแบบนูนสูงประดับที่ฐาน จ านวน 40 ตัว ตัวองค์พระธาตุจะแบ่งออกเป็น 16 ชั้น ลักษณะการก่อสร้างแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมด ภายในโปร่ง จากฐานรากขึ้นไปชั้นที่ 1 ถึง ชั้นที่ 16 (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ส านักงานใหญ,่ 2561) 

8.2 พุทธมณฑลอีสานและพิพิธภัณฑ์นครจัมปาศรี เป็นสถานที่จัดแสดงและเก็บรวมรวมรักษาโบราณวัตถุ 
ศิลปะวัตถุ และเป็นแหล่งข้อมูลอาณาจักรจัมปาศรี นครโบราณสมัยทวารวดี อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 13-16 
โดยก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2543 ภายในบริเวณองค์พระบรมธาตุนาดูน (พุทธมณฑลอีสาน) ลักษณะเป็นอาคารทรง
ไทยประยุกต์ 2 หลังเชื่อมต่อกัน ภายในมีการจัดแสดงเรื่องราวต่างๆ ผ่านสื่อวีดีทัศน์ โมเดลจ าลอง และบอร์ด
ข้อมูล แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) พุทธศาสนา : ศาสตร์แห่งบูรพทิศ 2) พระบรมสารีริกธาตุ 3) การค้นพบที่
ยิ่งใหญ่ที่นาดูน 4) พุทธมณฑลอีสาน 

สิ่งที่น่าสนใจคือส่วนที่ 3 ซึ่งมีการจัดแสดงเรื่องราวการค้นพบพระบรมสารีริกธาตุ ขนาดเท่าเมล็ดข้าวสาร 
หัก วรรณะสีขาวขุ่นคล้ายแก้วมุกดา เมื่อปี พ.ศ. 2522 ในบริเวณเนินดินซึ่งแต่เดิมเป็นพระบรมธาตุเจดีย์โบราณ
สมัยทวารวดี องค์พระบรมสารีริกธาตุพบประดิษฐานในผอบทองค า ผอบเงิน และผอบส าริดซ้อนกัน บรรจุภายใน
สถูปส าริด นอกจากนี้มีการจัดแสดงเรื่องพระพิมพ์ในประเทศไทย และพระพิมพ์กรุพระธาตุนาดูน ซึ่งเป็นพระพิมพ์
ดินเผาสมัยทวารวดี สามารถจ าแนกรูปแบบได้ถึง 39 พิมพ์ โดยมีการจัดท าหุ่นจ าลองเนินโบราณสถาน และจัด
แสดงผังต าแหน่งสถูปส าริด ประกอบวีดีทัศน์สรุปเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้น 

8.4 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชอยู่ทางทิศตะวันออกของพระธาตุนาดูน เป็นสถานที่
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ อนุรักษ์ ขยาย และปรับปรุงพันธุ์ไม้ในภาคอีสาน นอกจากนี้ภายในสถาบันฯ ยังมี  
อุทยานลานไผ่ สวนสมุนไพร พิพิธภัณฑ์โรงเกวียนอีสาน และพิพิธภัณฑ์เรือนอีสาน ประกอบด้วย บ้านผู้ไทย บ้าน
ประมงอีสาน บ้านดนตรีอีสาน บ้านเครื่องมือดักสัตว์ บ้านผ้าทอ ฯลฯ 

8.5 พิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน เกิดขึ้นจากการก่อตั้งสถานีวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือ
ศึกษาพันธุ์ไม้ พันธุ์ไผ่ พืชสมุนไพร ซึ่งเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ ต่อมาจึงมีการเพ่ิมเติมการแสดงเกี่ยวกับสังคม
วัฒนธรรมของอีสาน จึงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์บ้านอีสานตามแบบประเพณีเดิม 

พิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน เกิดขึ้นจากความคิดที่ว่า "การศึกษาที่สมบูณ์จะต้องสร้างความสัมพันธ์ที่สมดุลกัน 
ระหว่างวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์" การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์บ้านโบราณอีสานเพ่ือที่จะอธิบายสภาพชีวิตของ
สังคมและวัฒนธรรมอีสานด้วยข้าวและน้ า เพราะอีสานเป็นสังคมเกษตรกรรมท านา ที่ต้องอาศัยน้ าเป็นหลักส าคัญ
และยังจะโยงไปสัมพันธ์กับวิถีการด ารงชีวิตที่ผู้คนจะต้องเกี่ยวข้องกันเรื่อง ปลง พืชพันธุ์ป่าไม้ และรวมทั้งเกลือ
ด้วย จากนั้นจึงด าเนินการสร้างพิพิธภัณฑ์ด้วยการสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของชาวอีสาน คือที่อยู่อาศัยของชีวิต
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ครอบครัว ซึ่งจะรวมไปถึงความสัมพันธ์ของระบบเครือญาติเพ่ือนบ้าน จะถูกจัดแสดงในบ้านแต่ละหลังซึ่งเป็นบ้าน
อีสานรูปแบบเดิม เช่น เรือนของชาวแสก เรือนผู้ไท เรือนพันธุ์ข้าว เรือนประมงน้ าจืด เรือนทอผ้า เรือนหมอยา 
เรือนเครื่องดนตรี โดยมีสิ่งของจัดแสดงอยู่ภายใน เช่น เครื่องมือจับปลา เครื่องมือทอผ้า สมุนไพร เป็นต้น  
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2015) 

8.6 บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่ที่อ าเภอนาดูน ห่างจากที่ว่าการอ าเภอนาดูนไปทางทิศเหนือประมาณ 3.5 
กิโลเมตร เป็นบ่อน้ าที่ผุดดันขึ้นจากใต้พ้ืนดินอยู่ตลอดเวลาไม่มีเหือดแห้ง ตั้งอยู่บนพ้ืนที่นาของ นายก้าน ปัจจัยโก 
ชาวบ้านทั่วไปเรียกบ่อน้ าแห่งนี้ว่า “บ่อน้ าดูน” หรือ “หนองน้ าดูน” สาเหตุที่ได้ชื่อว่า“บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์” เนื่องจาก
กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้หัวเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดหาน้ าในสระหรือบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ จัดส่งไปไป
รวมในพระราชพิธีรัชมหามังคลาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 7 ทรงเสวยราชย์พระยาสาร
คามคณาภิบาล (อนังค์พยัคฆันต์) ข้าหลวงประจ าจังหวัดมหาสารคาม (ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม) ในขณะ
นั้น ได้จัดส่งไปยังกรุงเทพฯ 

 พ.ศ.2494 ประชาชนได้ข่าวลือทั่วไปว่า ถ้าใครเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรค เช่น เป็นโรคง่อยเปลี้ยเสียขา ปวด
หลัง ปวดเอว ปวดท้อง ปวดศีรษะ หรือเป็นโรคอ่ืน ๆ เมื่อน้ าจากบ่อน้ าดูนไปอาบไปกินโรคนั้นก็จะหาย จึงมี
ประชาชนจากอ าเภอและจังหวัดใกล้เคียงได้หลั่งไหลไปตักน้ าจากบ่อน้ าแห่งนี้ไปรักษาโรคกันเป็นจ านวนมาก  

  ในวโรกาศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชการที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 
รอบ ในวันที่ 5 นวาคม พ.ศ 2530 กระทรวงมหาดไทยได้ให้จังหวัดมหาสารคามน าน้ าศักดิ์สิทธิ์เพ่ือทูลเกล้าฯ 
ถวายเป็นน้ ามังคลาภิเษกในวันเสด็จออกมหาสมาคมในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ณ 
มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  และในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชการที่ 9 ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2542 จังหวัดมหาสารคามได้ประกอบพิธีกรรมตักน้ าจากบ่อศักดิ์
สิทธ์แห่งนี้ เพ่ือเข้าร่วมประกอบพระราชพิธีถวายสวัสดิมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ จึงเรียกบ่อน้ าแห่ง
นี้ว่า “บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์” 

8.7 กูส่ันตรัตน์ เป็นโบราณสถานที่สร้างด้วยศิลาแลง พบอยู่บริเวณนอกเมืองโบราณนครจ าปาศรี ที่ต าบล
กู่สันตรัตน์ อ าเภอนาดูน  แบบแผนผังและรูปประติมากรรมที่พบ สันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้น
เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 18 ตรงกับรัชสมัยพระเจ้า-ชัยวรมันที่ 7 ของอาณาจักรขอม 

กู่สันตรัตน์ ประกอบด้วยปราสาทประธาน 1 หลัง อยู่ภายในก าแพงรูปสี่เหลี่ยม มีซุ้มประตูด้านทิศ
ตะวันออก อาคารที่ เรียกว่าบรรณาลัยอยู่ที่ มุมทิศตะวันออกเฉียงใต้  และสระน้ านอกก าแพงด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนืออีก 1 สระ กรมศิลปากรได้พบหลักฐานส าคัญที่ช่วยอธิบายความเป็นมาของโบราณสถานแห่ง
นี้ชัดเจนขึ้น เป็นต้นว่า ประติมากรรมหินทราย รูปพระวัชรธร พระหัตถ์ขวาถือวัชระ พระหัตถ์ซ้ายถือกระดิ่ง 
พระพุทธรูปทรงเครื่องอย่างน้อย ประทับนั่งปางสมาธิเหนือขนดนาคแผ่พังพาน ที่เรียกว่า พระพุทธรูปปางนาค
ปรก แบบอย่างศิลปกรรมขอม (อีสานร้อยแปด ดอทคอม, 2556) 

8.8 กู่น้อย ศาสนสถานในศาสนาฮินดู อายุสมัยราวพุทธศตวรรษที่ 17 ช่วงสมัยวัฒนธรรมเขมร ลักษณะ
รูปแบบศิลปกรรม กลุ่มโบราณสถานประกอบด้วย 1) ปราสาทประธาน : ก่อด้วยศิลาแลงและหินทรายสีแดง  หัน
หน้าไปทางทิศตะวันออก แผนผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุม มีบันไดทางด้านทิศตะวันออก 2) ปราสาทบริวารหลังทิศ
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เหนือ : ก่อด้วยศิลาแลงเชื่อมต่อกับปราสาทประธาน  เหลือเพียงส่วนฐานมีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นอาคาร
โถง  เครื่องบนเป็นไม้ 3) โคปุระ หรือ ประตูซุ้ม : ก่อด้วยศิลาแลง อยู่บริเวณก่ึงกลางก าแพงแก้วด้านทิศตะวันออก  
และทิศตะวันตก เหลือเพียงส่วนฐานรูปจัตุรมุข เป็นอาคารโถง มีเสาไม้ทรงกลมรองรับหลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้อง 
4) ก าแพงแก้ว  : ก่อด้วยศิลาแลง สร้างต่อเนื่องจากโคปุระด้านทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ล้อมรอบศาสน
สถาน 5) คูน้ า : เป็นคูน้ ารูปเกือกม้าด้านทิศเหนือและทิศใต้ล้อมรอบแนวก าแพงแก้วอีกชั้นหนึ่ง โดยเว้นเป็นช่อง
ทางเข้าออกด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก  (ส านักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น, 2561) 

8.9 ศาลานางขาว เป็นศาสนสถานศิลาแลง ประกอบด้วย ฐานอาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีแนวก าแพงศิลาแลง
ล้อมรอบ ด้านหลังอาคารพบใบเสมาศิลาแลงท าเป็นสันสถูปกลางใบ จากการขุดแต่งปี พ.ศ. 2514 พบศิลาจารึก
หินทรายขนาดเล็ก 1 หลัก (สูง 21 เซนติเมตร) ใช้อักษรขอมโบราณเขมรกล่าวพระนามกษัตริย์ “พระบาทกัมร
เตงอัญ ศรีชัยวรมันเทวะ ซึ่งอาจหมายถึงพระเจ้าชัยวรมันที่ 6“  และจากการขุดแต่งปี พ.ศ. 2544 ได้พบแนว
โบราณสถานเพ่ิมเติมคือ พบแท่นบูชาทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อด้วยศิลาแลง 4 แท่นด้วยกัน คือ ที่ด้านทิศเหนือ ทิศใต้  
มุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และที่มุมทิศตะวันตกเฉียงใต้ และพบใบเสมาศิลาแลงสลักรูปสันสถูปกลางใบอีกจ านวน  
4 ใบ และพบหลักฐานที่แสดงว่าศาสนสถานแห่งนี้มีการก่อสร้างทับซ้อนกัน 3 สมัย โดยครั้งหลังสุดได้สร้างทับซ้อน
บนแนวโบราณสถานเดิม มีผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ก่อมุขยาวด้านทิศตะวันตก ด้านทิศตะวันออก เป็นฐานอาคารรูป
จตุรมุข มีหลุมเสาเป็นระยะ สันนิษฐานว่าเป็นอาคารโถง มีเครื่องบนเป็นไม้  (ส านักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น, 2561) 

8.10 ฮูปแต้ม (จิตรกรรมฝาผนัง) สิมวัดโพธาราม ศิลปะสะท้อนวัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวอีสานอันทรงคุณค่า 
สิมวัดโพธารามหรือพระอุโบสถวัดโพธาราม ตั้งอยู่ที่วัดโพธาราม บ้านดงบัง ต.ดงบัง อ.นาดูน เป็นสถาปัตยกรรม
ท้องถิ่นอีสาน สิมที่มีการเขียนฮูปแต้มนี้ สร้างขึ้นเมื่อปี 2451 ลักษณะสิมเป็นแบบท้องถิ่น ฐานยกสูงจากลาน
ประทักษิณ ราวบันไดท าเป็นรูปนาค ฮูปแต้มที่พบปรากฎบนผนังสิมทึบ มีฮูปแต้มทั้งผนังด้านนอกและผนังด้านใน
สิม ปรากฎชื่อช่างแต้มคือนายสิงห์ เป็นช่างพ้ืนถิ่น สีที่ใช้ในการเขียนเป็นสีฝุ่น ช่างใช้โทนสีเย็น ส่วนใหญ่ใช้สีฟ้า สี
คราม สีขาว สีดินแดง และสีเขียว ลักษณะการใช้สีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนื้อหาของฮูปแต้มประกอบด้วยภาพพุทธ
ประวัติ ภาพพระเวสสันดรชาดก ภาพพระมาลัย (นรก-สวรรค์) ภาพนิทานพ้ืนบ้าน พระลักพระราม สินไซ (สังข์
ศิลป์ชัย) ภาพแต่ละตอนมีบรรยายด้วยอักษรธรรม และอักษรไทยน้อยเป็นช่วงๆ รูปแบบการจัดวางองค์ประกอบ
เป็นแบบศิลปะพ้ืนบ้านอีสานคือ ไม่เรียงล าดับตามเนื้อหาในวรรณกรรม แม้ได้รับอิทธิพลจากศิลปะภาคกลางมา
บ้าง แต่ช่างเขียนก็แสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเอง ไม่ยึดขนบการเขียนแบบภาคกลาง 

คุณค่าของภาพเป็นศิลปะแนวบริสุทธ์ ไม่ได้ยึดขนบเชิงช่างที่มีแบบแผน มักสะท้อนวิถีชีวิ ตของชาวอีสาน
ในสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย ขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น งานบวช งานศพ งานแต่งงาน เป็นต้น ความ
พิเศษของฮูปแต้มที่นี่คือ รายละเอียดของตัวละครชาวบ้านที่เรียกว่า “ตัวกาก” ที่ช่างแต้มได้สอดแทรกภาพวิถีชีวิต
ของคนเมืองมหาสารคามยุคนั้นมาใส่ไว้ในภาพพร้อมกับเรื่องหลักด้วย เราจึงเห็นภาพการประกอบอาชีพต่างๆ ของ
ตัวกาก ทั้งการทอผ้า การหาปลา การลงข่วง การต าข้าว การเล่นดนตรีพ้ืนบ้าน ฯลฯ ฮูปแต้มจึงเป็นเสมือนบันทึก
ประวัติศาสตร์รอให้ผู้คนเข้าไปเรียนรู้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญส าหรับคนในชุมชน  (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
, 2015) 
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9. อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
9.1 โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านดอนหลี่ จัดตั้งขึ้นตามพระราชเสาวนีย์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่เสด็จเยี่ยมราษฎร ณ โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2535 
ได้ทรงทราบถึงความเดือดร้อนของราษฎร ทรงให้ความช่วยเหลือกลุ่มอาชีพของหมู่บ้าน ทรงรับเข้าเป็นสมาชิกของ
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ และทรงได้จัดตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเพ่ือให้ราษฎรมีอาชีพเสริม เป็นการเพ่ิมพูน
รายได้ให้กับครอบครัว 
 

 หมายเหตุ แผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคามและแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัด
มหาสารคาม ในส่วนของกิจกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคาม ได้น าเสนอใน ตอนที่ 2 
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