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 The objective of this research is to study factors of cultural landscape by analyzing 
information to identify categories and values of cultural landscape in particular area, as well as relevant 
factors that affect cultural landscape management so as to recommend approaches to manage cultural 
landscape. The research is conducted in two aspects; the broad study includes data collection from 
various databases in local areas, and local study that includes field survey, observation, and interview.  
 The research results show that 
 1 The important cultural landscape factors of  Phu-Thi Ban Khok Kong include 
location, architecture, occupation, social and cultural aspects, environments, unoccupied areas, and 
transportation. 
 2 Cultural landscape of  Phu-Thi Ban Khok Kong, Kalasin Province, is categorized as 
“cultural landscape that combines rural and urban aspects; or rurban”. Once settled, local people can 
adapt themselves to natural environments and traditional cultures. They are likely to adjust lifestyles to 
respond to modernization and demands in daily lives, however, people still maintain environmental-
friendly living and Phu-Thi culture. 
 3 Recommendations about cultural landscape management are mainly based on 
conservation and development approaches in many areas by identifying suitability of cultural landscape 
factors and values. These approaches are additional factors applied to stimulate participation of local 
people, organizations, government and private organization to maintain and understand Phu-Thi’s 
uniqueness, thus promoting suitable and sustainable management. 
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สารบัญภาพ 
 
ภาพท่ี                      หนา 
   1 แสดงพื้นท่ีศึกษาระดับจังหวดั จังหวัดกาฬสินธุ        3 
   2 แสดงพื้นท่ีศึกษาระดับพืน้ท่ีชุมชนภูไทบานโคกโกง       4 
   3 การวางผังเรือนแตละครอบครัวของชุมชนภูไท        30 
   4 แสดงลักษณะผังของหมูบานและตําแหนงท่ีตั้งหมูบานภูไท จังหวดักาฬสินธุ  30 
   5 แสดงลักษณะหมูบานภไูท จงัหวัดกาฬสินธุ           30        
   6 แสดงกลุมผูใหสัมภาษณ             35      
   7 แสดงกลุมผูใหสัมภาษณ             35 
   8 แสดงกลุมผูใหสัมภาษณ             35 
   9 แสดงกลุมผูใหสัมภาษณ             35 
   10 ภาพถายดาวเทียมแสดงการต้ังถ่ินฐานชุมชนภูไทบานโคกโกง จังหวดักาฬสินธุ 44 
   11 แสดงปาเบญจพรรณท่ีมีอยูในชุมชน          48 
   12 แสดงน้ําตกตาดสูง              49 
   13 แสดงน้ําตกตาดสูง              49 
   14 บานเรือนแบบภูไทในสมัยกอน           50 
   15 บานเรือนแบบภูไทในสมัยกอน           50 
   16 เรือนพ้ืนภไูท               50 
   17 เรือนพ้ืนถ่ินแบบอีสานด้ังเดมิ           50 
   18 แสดงอาชีพเกษตรกรรม             52 
   19 แสดงอาชีพหตัถกรรม             52 
   20 แสดงการแตงกายของชาวภไูทบานโคกโกง        55 
   21 แสดงการแตงกายของชาวภไูทบานโคกโกง        55 
   22 การละเลนพื้นบาน              56 
   23 การละเลนพื้นบาน “การเลนหมากกะโหลก”        56 
   24 แสดงพิธีบายศรีสูขวัญของชาวภูไท          58 
   25 แสดงศาลปูตาท่ีชาวภไูทเคารพนับถือ          59 
   26 แสดงชาวภูไทในสมัยกอน ของอําเภอเขาวง จังหวดักาฬสินธุ     65 
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   27 แสดงชาวภูไทในสมัยกอน ของอําเภอเขาวง จังหวดักาฬสินธุ     65 
   28 แสดงแหลงน้ําธรรมชาติท่ีมีอยูในชุมชน         68 
   29 แสดงแหลงน้ําธรรมชาติท่ีมีอยูในชุมชน         68 
   30 แสดงพื้นท่ีชุมชนท่ีตั้งอยูบนท่ีราบเชิงเขา         69 
   31 แสดงการตัดถนนผานพื้นท่ีทําการเกษตร         69 
   32 วัดบานโคกโกงอาคารสรางดวยไมผสมคอนกรีต       69 
   33 ศาลาการเปรียญแบบภูไทดั้งเดิมท่ีมีการตกแตงภายดวยผาแพรวา    70 
   34 แสดงฮานใสน้ําดื่ม              70 
   35 แสดงลวดลายฉลุบริเวณบันได           70 
   36 แสดงอุโบสถภายในวัดบานโคกโกง          71 
   37 แสดงศาลปูตา บานโคกโกง           71 
   38 แสดงศาลปูตา บานโคกโกง           71 
   39 แสดงศาลากลางบานโคกโกง           72 
   40 แสดงศาลากลางบานโคกโกง           72 
   41 แสดงเรือนแบบภูไท             73 
   42 แสดงภายในตวัเรือนพ้ืนถ่ินแบบภูไท          74 
   43 แสดงชองแสงและประตูหนาตาง          74 
   44 แสดงเรือนพ้ืนถ่ินอีสานท่ัวไป           74 
   45 แสดงเรือนพ้ืนถ่ินอีสานท่ัวไป           74 
   46 แสดงเรือนพักอาศัยแบบประยุกต          75 
   47 แสดงเรือนพักอาศัยแบบประยุกต          75 
   48 แสดงโรงเรียนบานโคกโกง            75 
   49 แสดงโรงเรียนบานโคกโกง            75 
   50 แสดงหองน้ําท่ีแยกตัวออกจากเรือน          76 
   51 แสดงหองน้ําท่ีแยกตัวออกจากเรือน          76 
   52 แสดงเรือนรานคาช้ันเดยีว            76 
   53  แสดงเรือนรานคาช้ันเดยีว            76 
   54 แสดงศาลาท่ีอยูในชุมชนภไูทบานโคกโกง         77 
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   55 แสดงเถียงนาในชุมชน             77 
   56 แสดงเถียงนาในชุมชน             77 
   57 แสดงยุงขาวแบบท่ีแยกออกมาจากตัวเรือน         78 
   58 แสดงยุงขาวแบบท่ีแยกออกมาจากตัวเรือน         78 
   59 แสดงโรงเล้ียงสัตวแบบท่ีเปดโลง          78 
   60 แสดงโรงเล้ียงสัตวแบบท่ีมีผนังปด          78 
   61 แสดงการเกษตรกรรม             79 
   62 แสดงการเล้ียงสัตว              79 
   63 แสดงการทอผา              80 
   64 แสดงการจกัสานของคนในชุมชน          80 
   65 แสดงอุปกรณท่ีใชในการทอผา           80 
   66 แสดงอุปกรณท่ีใชในการทอผา           80 
   67 แสดงรานขายอาหารสด             81 
   68 แสดงรานขายของชํา             81 
   69 แสดงความสามัคคีของคนในชุมชนในการรวมกิจกรรมงานบุญ     82 
   70 แสดงความสามัคคีของคนในชุมชนในการรวมกิจกรรมงานบุญ     82 
   71 แสดงการแตงกายในอดีต             92 
   72  แสดงการแตงกายในปจจุบันของชาวภไูทบานโคกโกง      92 
   73  แสดงการฟอนรําภูไทบานโคกโกง          93 
   74 แสดงภูมิทัศนเชิงเขา             96 
   75  แสดงสภาพปาไมในปาชุมชน           96 
   76 แสดงแผนท่ีเสนทางศึกษาธรรมชาติของวนอุทยานภูผาวัว      97 
   77 แสดงน้ําตกตาดสูง              97 
   78  แสดงหนอหินท่ีอยูบริเวณนํ้าตก           97 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
 วัฒนธรรมชุมชนเปนผลผลิตทางวัฒนธรรมท่ีเกิดจากการเรียนรูและสรางสรรครวมกัน 
ของผูคนในชุมชน อันเกิดจากความพยายามตอสูดิ้นรนและแสวงหาหนทางในการดําเนินชีวิตของ 
ผูคนในชุมชนรวมกับธรรมชาติและสภาพแวดลอม รวมท้ังผูคนในชุมชนดวยกันเองส่ิงตางๆเหลานี้
ไดรับการยอมรับและปฏิบัติสืบทอดกันมาจากรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่งจนกลายเปนมรดกทาง
วัฒนธรรมของผูคนภายในชุมชน (กาญจนา แกวเทพ, 2534: 1-8) การที่ชุมชนแตละแหงมีลักษณะ
ทางวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันออกไปเปนผลมาจากธรรมชาติสภาพแวดลอม พัฒนาการทางประวัติ 
ศาสตร วิถีชีวิต สภาพสังคมในพ้ืนท่ีชุมชน ซ่ึงเปนส่ิงท่ีกําหนดรูปแบบมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน
ข้ึนมา ดังนั้นการดํารงรักษามรดกทางวัฒนธรรมชุมชนใหคงอยูจากรุนหนึ่งไปสูรุนหนึ่ง โดยท่ีผูคน
ในชุมชนเห็นคุณคา อนุรักษและรักษามรดกทางวัฒนธรรมเหลานั้นไวใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
ควบคูกับการจัดการภายในชุมชน โดยไดรับความรวมมือจากหนวยงานตางๆ รวมท้ังกลไกทาง
สังคมเปนการขับเคล่ือนกิจกรรมตางๆ เพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมใหคงอยูตอไป  
 
1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
 ภูมิทัศนวัฒนธรรม หรือ cultural landscape เปนแนวคิดในการจํากัดความของมรดก
ทางวัฒนธรรมประเภทหน่ึงซ่ึงเปนพัฒนาการของการบูรณาการระหวางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
ภูมิทัศนวัฒนธรรมจาก  Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage 
Convention 2005 ขององคการยูเนสโก (UNESCO) ภูมิทัศนวัฒนธรรม คือทรัพยสินทางวัฒนธรรม
ท่ีแสดงถึงการผสมผสานเชื่อมโยงระหวางมนุษยและธรรมชาติ เปนพัฒนาการของสังคมมนุษยและ
การตั้งถ่ินฐานผานกาลเวลาภายใตอิทธิพลของขอจํากัดทางกายภาพ และ/หรือเปนส่ิงท่ีเห็นไดจาก
ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติและแรงขับเคล่ือนทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมท่ีสืบเนื่องกันมา 
 สําหรับประเทศไทยแนวความคิดเร่ืองภูมิทัศนวัฒนธรรมเปนท่ีแพรหลายอยางมากใน
ระยะหลายปท่ีผานมา จะเห็นไดวาหนวยงานตางๆ ไดเร่ิมมีการดําเนินการท่ีเกี่ยวของกับภูมิทัศน
วัฒนธรรม เชนในป พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (สวช.) ไดดําเนิน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



2 
 

โครงการสํารวจภูมิทัศนวัฒนธรรมและมีการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการภูมิทัศน
วัฒนธรรมในพื้นท่ีนํารอง 12 จังหวัด ลงมาถึงระดับบริหารสวนทองถ่ินท้ังนี้เพื่อสรางใหภูมิทัศน
วัฒนธรรมมาเปนจุดขายในการทองเท่ียวตามศักยภาพของแตละพื้นท่ีที่มีความแตกตางกันเชน บาง
พื้นทีอาจจะมุงเนนไปในเร่ืองศิลปวัฒนธรรมและในบางพ้ืนท่ีก็อาจจะมุงเนนไปในเร่ืองวิถีชีวิต
ความเปนอยู เปนตน  แตอยางไรก็ดีถาหากการพัฒนาท่ีวาเลยขอบเขตท่ีเหมาะสมอาจจะกลายมา
เปนดาบสองคมตอสังคมน้ันๆได กรณีนี้มีใหพบเห็นไดบอยๆในพื้นท่ีท่ีพยายามสรางภูมิทัศน
วัฒนธรรมเพ่ือเปดรับการทองเท่ียวมากเกินไปจนทําใหไปทําลายวิถีชีวิตดั้งเดิมของตนเอง 
 จังหวัดกาฬสินธุถือเปนจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานที่มีกลุมชนชาวภูไทอาศัยอยูเปน
จํานวนมาก ชุมชนภูไทบานโคกโกง จังหวัดกาพสินธุ เปนอีกหนึ่งชุมชนท่ีมีภูมิทัศนวัฒนธรรมอัน
เปนเอกลักษณคนในชุมชนยังคงรักษามรดกทางวัฒนธรรมท่ีสืบทอดกันมายาวนาน โดยมีสถาบัน
เกาแกหรือองคกรดั้ ง เดิม ท่ี เกิด ข้ึนจากพื้นฐานทางวัฒนธรรมภูไทดั้ ง เดิม  ความเ ช่ือใน
พระพุทธศาสนาและผี ยึดม่ันในจารีต ขนบธรรมเนียมประเพณีภูไทท่ีไดรับการถายทอดมาอยาง
ยาวนาน อีกท้ังการต้ังถ่ินฐานของชาวภูไทท่ีนาสังเกตอยางหนึ่งก็คือบริเวณท่ีตั้งถ่ินฐานจะอยูใกล
ภูเขาท้ังส้ินและจะตองคํานึงถึงเร่ืองแหลงน้ําและพื้นท่ีเกษตรกรรมเปนสําคัญ รูปแบบของศาสน 
สถานสรางตามความเช่ือระหวางพระพุทธศาสนาและสิ่งเหนือธรรมชาติ การปลูกพืชผักสวนครัว
บริเวณโดยรอบพื้นท่ีตัวบานและการท่ีอาศัยปาในการดํารงชีวิต ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตของ
ผูคนในชุมชนท่ียังคงมีความผูกพันธกับธรรมชาติและสภาพแวดลอมตลอดเวลา รวมไปถึงสืบทอด
ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมไวเชน พิธีเหยา พิธีบายศรีสูขวัญ เปนตน   
 จากการที่ชุมชนภูไทบานโคกโกงมีลักษณะเดนเฉพาะตัวไมวาจะเปนทําเลที่ตั้งท่ีเปน
ภูเขาและมีลําธารสายเล็กๆไหลผาน ดวยความเปนชุมชนท่ีมีความเกาแกท่ีมีการอนุรักษวัฒนธรรมภู
ไทไดเปนอยางดีและเปนท่ีรูจักแกคนท่ัวไปจนกลายเปนหมูบานวัฒนธรรมภูไทข้ึนมาเปดให
ประชาชนท่ีมีความสนใจเขามาเรียนรูวัฒนธรรมและสัมผัสกับวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวภูไท ส่ิง
ตางๆเหลานี้เปนเสนหดึงดูดผูคนและนักทองเท่ียวไดเปนอยางมาก  จนปจจุบันสภาพของภูมิทัศน
วัฒนธรรมไดปรับเปล่ียนไปจากเดิมท่ีเคยมีไวเพื่อการดํารงวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมมาเปนการ
รองรับการทองเท่ียวเปนหลักทําใหเห็นถึง “การอนุรักษ”  กับ “การพัฒนา” ท่ีบางคร้ังอาจเดินสวน
ทางกันซ่ึงอาจจะสงผลกระทบตอความเปนชุมชนภูไทดั้งเดิมอันมีความเฉพาะตัวในไมชา ภูมิทัศน
วัฒนธรรมภูไทเปนภูมิทัศนวัฒนธรรมท่ีมีคุณคาจึงสมควรเปนอยางยิ่งท่ีตองศึกษาถึงองคประกอบ
ทางภูมิทัศนวัฒนธรรมและกระบวนการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมอยางเปนระเบียบแบบแผน
เพื่อใหสอดคลองกับการอนุรักษและการพัฒนาอยางยั่งยืนสืบไป 
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2 วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับองคประกอบและ
กระบวนการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนภูไทบานโคกโกง 
 2.2 เพื่อศึกษาสภาพพ้ืนฐาน ประวัติศาสตรการตั้งถ่ินฐาน วัฒนธรรมประเพณี และวิถี
ชีวิตของชุมชนภูไท  
 2.3 เพื่อศึกษาองคประกอบของภูมิทัศนวัฒนธรรม คุณคา วิเคราะหสถานการณ
ประเด็นปญหาและอุปสรรคในการดํารงรักษาชุมชนภูไท 
 2.4 เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมของพ้ืนท่ีกรณีศึกษาท่ีเหมาะสม
กับชุมชนในอนาคต 
 
3 ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1 ขอบเขตดานพื้นท่ี  
       พื้นท่ีศึกษาต้ังอยูท่ี หมูบานวัฒนธรรมภูไทโคกโกง ต.กุดหวา อ.กุฉินารายณ จ.
กาฬสินธุ พื้นท่ีท้ังหมด 1,467 ไร เปนหมูบานเกาแกบนเชิงเขาภูพานท่ีมีการอนุรักษวัฒนธรรมภูไท
ไวจนถึงปจจุบัน ถนนทางหลวงหมายเลข 2042 สายกุฉินารายณ-มุกดาหาร (เสนทางสูประตูอินโด
จีน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 แสดงพื้นที่ศึกษาระดับจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ 
ท่ีมา : กาฬสินธุ (ออนไลน), เขาถึงเม่ือ 4 ม.ค. 2554 เขาถึงไดจาก http://www.tourvtthai.com 

ตําแหนงพื้นท่ีศึกษา 
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ภาพท่ี 2 แสดงพื้นที่ศึกษาระดับพื้นท่ี ชุมชนภูไทบานโคกโกง 
ท่ีมา : กาฬสินธุ (ออนไลน), เขาถึงเม่ือ 4 ม.ค. 2554 เขาถึงไดจาก http: // www.googleearth.com   
 
 3.2 ขอบเขตดานเน้ือหา 
      3.2.1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีมีความเกี่ยวของกับองคประกอบ แนวทางการ
จัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม การอนุรักษ การพัฒนาอยางเหมาะสม  
       3.2.2 ประวัติศาสตรการตั้งถ่ินฐานของชุมชนภูไทบานโคกโกง องคประกอบทาง
กายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมท่ีสําคัญ 
       3.2.3 องคกรบุคลากรผูมีสวนรวมในชุมชน นโยบายแผนพัฒนาดานตางๆเชน 
แผนพัฒนาดานการทองเท่ียวจังหวัดกาฬสินธุ หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของหรือเช่ือมโยงในพ้ืนท่ี
กรณีศึกษา 
        3.2.4 การเสนอแนวทางในการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม จากการวิเคราะห
องคประกอบทางภูมิทัศนวัฒนธรรม คุณคา ศักยภาพ แนวโนมสถานการณปจจุบัน ประเด็นปญหา
ปจจัยภายใน ปจจัยภายนอกและหาขอสรุปเพ่ือการเสนอแนวทางในการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม
ของพ้ืนท่ีกรณีศึกษาใหมีความสอดคลองกับการพัฒนาของชุมชนอยางเหมาะสม 
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4 ขั้นตอนการวิจัย 
 4.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ การศึกษาเบ้ืองตนจะทําการศึกษาเพื่อ
ทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของภูมิทัศนวัฒนธรรมรวมไปถึงแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของกับภูมิทัศนวัฒนธรรม 
 4.2 ออกแบบการวิจัย (Research Design) กําหนดกรอบทฤษฎี แนวคิด วิธีการ 
เคร่ืองมือ รายละเอียดในการวิจัยและการเลือกพื้นที่กรณีศึกษา 
 4.3 ดําเนินการวิจัยโดยศึกษารวบรวมขอมูลทุติยภูมิ ระบุพื้นท่ีสํารวจเบ้ืองตนไดแก
ขอมูลสภาพท่ัวไปของพื้นท่ี ขอมูลดานประวัติศาสตรของชุมชนภูไทบานโคกโกง ภาพถายท่ี
เกี่ยวของกับชุมชน แผนท่ี ภาพถายทางอากาศ  
 4.4 สํารวจจัดทําเอกสารขอมูล ไดแกดําเนินการเก็บขอมูลภาคสนามเพ่ิมเติมเพื่อเปน
ขอมูลในการศึกษาองคประกอบทางภูมิทัศนวัฒนธรรม กําหนดนโยบายและแนวทางในการบริหาร
จัดการของพ้ืนท่ีท่ีไดรับการระบุในข้ันตอนท่ีแลวโดยมี 2 สวนคือ 
  4.4.1 การระบุขอบเขตเบ้ืองตนเพื่อการสํารวจ โดยเม่ือระบุตําแหนงพื้นท่ีท่ีจะมี
การสํารวจแลว จึงทําการสํารวจในรายละเอียดมากข้ึนและเฉพาะกับคนในพ้ืนท่ีเพื่อกําหนด
ขอบเขตบริเวณท่ีควรจะทําการสํารวจท่ีครอบคลุมองคประกอบสําคัญไดอยางครบถวน 
  4.4.2 ทําการสํารวจภาคสนาม เพื่อใหเห็นถึงองคประกอบสําคัญและสภาพทาง
กายภาพโดยรวม 
 4.5 วิเคราะหขอมูลส่ิงแวดลอมและมรดกทางวัฒนธรรมทั้งหมดท่ีไดจากการสํารวจ
ภาคสนามเพื่อสรุปประเด็นคุณคาและความสําคัญของส่ิงแวดลอมและมรดกทางวัฒนธรรมในแต
ละองคประกอบ 
 4.6 วิเคราะหสถานการณในปจจุบัน ปญหา ภัยคุคามและแนวโนมการเปล่ียนแปลง 
โดยมองท้ังปจจัยภายในและปจจัยภายนอก 
 4.7 อภิปรายผลและจัดทําขอองคประกอบและขอเสนอแนวทางในการจัดการภูมิทัศน
วัฒนธรรมชุมชนพื้นท่ีกรณีศึกษา  
 4.8 การจัดทํารายงานสรุปผลการศึกษาองคประกอบและการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม
ชุมชนภูไทบานโคกโกงใหคงอยูไดในปจจุบันเพื่อสืบทอดและรักษาส่ิงแวดลอมและมรดกทาง
วัฒนธรรมใหคงภายในพ้ืนท่ีชุมชนสืบไป 
 
5 วิธีดําเนินการวิจัย 
 5.1 ศึกษาและวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน ไดแก 
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  5.1.1 การทบทวนเอกสาร (Literature Review) ไดแก การศึกษาเอกสารรายงาน
ส่ิงตีพิมพ ขอมูลดิจิตอลท่ีเกี่ยวของกับชุมชนท่ีอยูอาศัยดั้งเดิม 
  5.1.2 การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากการสํารวจภาคสนาม การจดบันทึก การ
สังเกต การสัมภาษณจากผูท่ีเกี่ยวของภายในและภายนอกชุมชน เชน พอเฒาแมเฒา เจาอาวาสวัด 
ผูใหญบาน หัวหนากลุมตางๆท่ีมีอยูในชุมชน นักทองเท่ียว หนวยงานราชการและหนวยงานเอกชน 
เปนตน เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษาองคประกอบและการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนภู
ไทบานโคกโกง 
 
ตารางท่ี 1 วิธีการดําเนินการวิจัยภาคสนาม 
 

วิธี แผนการดาํเนนิการ เคร่ืองมือบันทึกขอมูล 
1. สํารวจและสังเกตการณ -เดินสํารวจภาคสนามในพ้ืนท่ีชุมชน 

-สังเกตพฤติกรรมและวิถีชีวิตของผูคนท่ี 
อาศัยอยูในชุมชน 
-เขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับประเพณี
และวัฒนธรรมรวมกับผูคนในชุมชน 
เชนประเพณีบายศรีสูขวัญ 
-ใชชีวิตในพื้นท่ีศึกษารวมกับผูคนใน
ชุมชน 

-ถายรูป 
-จดบันทึกขอมูล 
-สังเกตแบบมีสวนรวม
และไมมีสวนรวม 

2.การสัมภาษณ -การสัมภาษณเชิงเจาะลึกเกี่ยวกับ วิถี
ชีวิตความเปนอยู ความเช่ือ ประเพณี 
วัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรมของผูท่ี
อยูอาศัยภายในชุมชน  รวมท้ังบุคคล 
ภายนอกท่ีเกี่ยวของกับชุมชน นอกจากนี้
ยังสัมภาษณเกี่ยวกับการทํากิจกรรมของ
คนในชุมชน  มรดกทางวัฒนธรรมท่ี
ยังคงอยูในพ้ืนท่ีชุมชน ศักยภาพ ปญหา
และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเม่ือชุมชนมีการ
พัฒนาสูกระบวนการจัดการทางภูมิทัศน
วัฒนธรรมของชุมชน 

-คําถามปลายเปด 
-SWOT Analysis 
-จดบันทึกขอมูล 
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 5.1.3 การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ เปนการศึกษาขอมูลทางดานเอกสารซ่ึงไดจาก
การศึกษารายงานการวิจัย วิทยานิพนธ เอกสาร หนังสือ ตํารา บทความ แผนที่ ภาพถาย ส่ือทาง
อินเตอรเน็ทท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาองคประกอบและการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนภูไทบาน
โคกโกง โดยศึกษาเอกสารเหลานี้จากหองสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร หองสมุดคณะสถาปตยกรรม 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สํานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินมหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ ศูนยเรียนรูวัฒนธรรมทองถ่ิน
จังหวัดกาฬสินธุ ทําการเก็บรวบรวมขอมูล สรุปเนื้อหาและประเด็นท่ีสําคัญเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อ
นํามาใชเปนพื้นฐานในการวิเคราะหเอกลักษณและวัฒนธรรมชุมชนภูไทบานโคกโกง รวมท้ังแผน
ท่ีและภาพถายทางอากาศของพ้ืนท่ีชุมชนเพื่อศึกษาพัฒนาการและการเปล่ียนแปลงทางดานกายภาพ
และส่ิงแวดลอมของชุมชน 
 5.2 การวิเคราะหองคประกอบ คุณคา ศักยภาพ ปญหา ผลกระทบจากการพัฒนาชุมชน
ภูไทบานโคกโกง สูการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมท่ีเหมาะสม โดยผานองคกรภายในชุมชนหรือ
หนวยงานตางๆท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีกอใหเกิดกลไกหรือการขับเคล่ือนรูปแบบของกิจกรรมตางๆ
ใหคงอยูตอไป 
 5.3 สังเคราะหและสรุปขอมูล นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาวิเคราะหรวมกัน เพื่อ
ทราบถึงองคประกอบและกระบวนการจัดการทางภูมิทัศนวัฒนธรรมภูไทบานโคกโกง ในการ
รักษาและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมใหคงอยูทามกลางการเปล่ียนแปลงและพัฒนาโดยรอบพื้นท่ี
ชุมชน 
 
6 ขอตกลงเบื้องตน 
 6.1 กระบวนการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ใชกรอบแนว 
ความคิดหนวยงาน Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage 
Convention 2005 ขององคการยูเนสโก (UNESCO) จากหลักการในประเทศออสเตรเลีย และระบบ 
เพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอมและมรดกทางวัฒนธรรม ซ่ึงไดปรับปรุงใหเหมาะสมกับระยะเวลาใน
การวิจัยและการจัดการกับพื้นท่ีชุมชน 
 6.2 การวิจัยในคร้ังนี้เปนการศึกษาในเร่ืองขององคประกอบและกระบวนการการ
จัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมเพ่ือเสนอแนวทางในการจัดการพื้นท่ีชุมชนภูไทบานโคกโกง จังหวัด
กาฬสินธุ ในอนาคตซ่ึงขอบเขตทางดานเนื้อหาน้ันจะยังไมครอบคลุมถึงการจัดทําแผนบูรณาการ
เขาสูแผนพัฒนาระดับทองถ่ิน 
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7 นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัยและการศึกษาความหมายท่ีเก่ียวของ 
 7.1 ภูไท หมายถึง เปนคนเผาไทยกลุมหนึ่งท่ีมีอยูในแควนสิบสองจุไทย และอาณาจักร
ลานชางเปนกลุมชาติพันธุ ท่ีใหญท่ีสุดรองลงมาจากกลุมไทลาว  สวนใหญอาศัยอยูในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีแมน้ํา โขงแยกกลุมนี้ออกจากภูไทในภาคเหนือของลาว และญวน กลุม
ภูไทกลุมใหญท่ีสุดอาจจะอยูแถบลุมน้ําโขง  และแถบเทือกเขาภูพาน ผูไทย แปลตรงๆวา “คนไทย” 
หรืออีกนัยหนึ่ง “ภูไท” แปลวา คนไทยที่อยูตามเขา เพราะ “ภู” ในภาษาไทยเดิมแปลวา ท่ีสูงเปน
เนินเปนจอมข้ึนไป (ถวิล จันลาวงศ 2515: 1-2) 
 7.2 ชุมชน หมายถึง หมูบานถือเปนหนวยงานทางสังคมท่ีอยูเหนือระดับครอบครัวข้ึน
ไป การขยายตัวของหลายๆครอบครัวในพื้นท่ีบริเวณเดียวกันกอใหเกิดความสัมพันธทางสังคมท่ี
ชุมชนเหลานั้นมีการสรางสรรคกันอยางสืบเนื่องจนกลายมาเปนพวกเดียวกัน มีรูปแบบการ
ดํารงชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและระบบความเช่ือแบบเดียวกัน (ศรีศักร วัลลิโภ
ดม 2534: 7-8) 
 7.3 ภูมิทัศนวัฒนธรรม (Cultural Landscape) หมายความวาพื้นท่ีทางภูมิศาสตรท่ี
ประกอบดวยแหลงทรัพยากรทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ อันมีความเกี่ยวเนื่องกับพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตรและมีคุณคาทางดานความงาม ภูมิทัศนวัฒนธรรมแสดงใหเห็นถึงตนกําเนิดและ
พัฒนาการของสังคมหน่ึงๆ ผานลักษณะทางกายภาพและการใชงานของพ้ืนท่ี 
 7.4 ส่ิงแวดลอมวัฒนธรรม (Cultural Environment) หมายความวาพื้นท่ีหรือบริเวณทาง
ภูมิศาสตรท่ีสะทอนและบอกเลาเร่ืองราวอันเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตรและการพัฒนาทางสังคม
ของมนุษย อันมีคุณคาท้ังในอดีตและปจจุบัน โดยใหความสําคัญกับพื้นท่ีโดยรวมมากกวาสถานท่ี
จุดเดียวจึงสามารถสะทอนวิถีชีวิตของผูคนโดยท่ัวไปได 
 7.5 มรดกทางวัฒนธรรม หมายถึง ผลงานของคนท่ีเกิดจากการคิดคน การประดิษฐ
สรางสรรคส่ิงท่ีถือวาเปนส่ิงท่ีดีงาม เติบโต ปรับปรุง เปล่ียนแปลง สืบตอจากสภาพของกาลเวลา
และส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติและสังคมแลวเรียนรูสืบทอดๆตอกันมาและยังคงเหลือหลักฐานให
เห็นอยูแมในปจจุบัน (วศิน อิงคพัฒนากุล 2548: 256) 
 7.6 กระบวนการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม (Management Process of Cultural 
Landscape) หมายความวา การดําเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการอยางมีระเบียบแบบแผน ไดแก 
การจัดการขอมูล การแปลความหมายขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการสรุปผลการดําเนินงานเกี่ยว 
กับพื้นท่ีทางภูมิศาสตรท่ีประกอบดวยแหลงทรัพยากรทางวัฒนธรรมและธรรมชาติอันมีความเกี่ยว 
เนื่องกับพัฒนาการทางประวัติศาสตรและมีคุณคาทางดานความงาม ภูมิทัศนวัฒนธรรมแสดงให
เห็นถึงตนกําเนิดและพัฒนาการของสังคมหน่ึงๆผานลักษณะทางกายภาพและการใชงานของพ้ืนท่ี 
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8 ผลท่ีจะไดรับจากการวิจัย 
 8.1 เพื่อทราบถึงกระบวนการและแนวทางท่ีใชในการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม 
 8.2 เพ่ือทราบถึงประเภท คุณคา ความสําคัญและองคประกอบของภูมิทัศนวัฒนธรรม
ท่ีคงอยูภายในพื้นท่ีกรณีศึกษาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
 8.3 เพื่อทราบถึงศักยภาพ ปญหา ภัยคุกคามท่ีจะสงผลตอชุมชน หาทางปองกันและ
พัฒนาจากบทบาทขององคกรชุมชน รวมท้ังสนับสนุนทรัพยากรดานการทองเท่ียวท่ีมีเอกลักษณ
ตลอดจนกิจกรรม วิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่กรณีศึกษา 
 8.4 ผลท่ีไดจากการศึกษาสามารถนําไปใชเพื่อการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมในพื้นท่ี
กรณีศึกษาโดยคํานึงถึงความเปนไปไดทางดานส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม อัน
นําไปสูแนวทางในการอนุรักษและพัฒนาชุมชนภูไทอยางเหมาะสม 
 8.5 เพื่อเปนประโยชนในการศึกษาองคประกอบ การจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม การ
อนุรักษและพัฒนาแกชุมชนอ่ืนๆท่ีมีลักษณะคลายกับชุมชนภูไทบานโคกโกง 
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บทท่ี 2 
การศึกษาความหมาย ทฤษฎี แนวคดิ เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 การศึกษาวิจัยเร่ืององคประกอบทางภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนภูไทบานโคกโกง ในครัง้
นี้เปนการศึกษาเพื่อหาองคประกอบและหาแนวทางในการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมของผูคนท่ียัง
รักษามรดกทางวัฒนธรรมภูไทดั้งเดิมท่ีมีคุณคาในชุมชนเอาไว ดังจะเห็นไดจากวิถีการดําเนินชีวิต
ของผูคนท่ียังคงมีความผูกพันธกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยู รวมทั้งการรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม ความเช่ือ ลักษณะทางสถาปตยกรรมดั้งเดิมท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีชุมชน ในบทนี้จึงได
ทําความเขาใจความหมาย ทฤษฎี แนวคิดท่ีมีความเก่ียวของในองคประกอบและการจัดการภูมิทัศน
วัฒนธรรมไปจนถึงเพื่อใชกําหนดกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัยและการเลือกชุมชนพ้ืนท่ีกรณีศึกษา 
ดังนั้นจะมีแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท่ีเปนพื้นฐานสําคัญดังนี้ 
 
1 ความหมายของภูมิทัศนวัฒนธรรม (Cultural Landscape) 
 จากแนวคิดและการใหคําจํากัดความของสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 
กระทรวงวัฒนธรรม และคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยไดใหความหมาย
ภูมิทัศนวัฒนธรรมวา  
 “ภูมิทัศนวัฒนธรรม” มีท่ีมาจากคํา 4 คํารวมกัน 
 “ภูมิ” (นาม) หมายถึง ดิน 
 “ทัศน” (นาม) หมายถึง ความเห็น การเห็น เคร่ืองรับรู ส่ิงท่ีเห็น การแสดง 
 ดังนั้น “ภูมิทัศน” หมายถึง การรับรูสภาพแวดลอมภูมิประเทศท้ังท่ีปรากฏตามจริง 
และภาพลักษณในจิตใจท่ีรูสึกได 
 “วัฒน” หมายถึง ความเจริญ ความงอกงาม 
 “ธรรม” หมายถึง คําประกอบทายคําท่ีเปนนามธรรม เม่ือประกอบแลวมีความหมายไม
ตางไปจากคําศัพทเดิม 
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 ดังนั้น “วัฒนธรรม” หมายถึง ส่ิงท่ีมนุษยทําข้ึน สรางข้ึน คิดข้ึน เพื่อใชในการดํารงอยู 
สืบทอด และพัฒนาสังคมของตนเอง แสดงถึงความเจริญงอกงามของสังคมมนุษย เปนประโยชน
ท้ังทางกาย เชน การบริโภค การใชสอย หรือประโยชนทางใจ เชน การชมสิ่งท่ีเจริญตาเจริญใจ 
สอดคลองกับการแบงวัฒนธรรมออกเปน 2 สวนคือ “ทางรูปธรรม” ไดแกบานเรือน ศาสนสถาน 
การแตงกาย อาหาร หัตถกรรม งานศิลปะ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม งานฝมือ การใช
เวลาวาง การพักผอน และการสันทนาการและ “ทางนามธรรม” ไดแก คติความเช่ือ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ภาษา วรรณคดีสภาพครอบครัว การเมือง การปกครอง การศึกษา ศาสนา สาธารณสุข 
 ดังนั้น ภูมิทัศนวัฒนธรรม คือ “ทุกส่ิงทุกอยางท้ังทางรูปธรรมและนามธรรมอันเปนส่ิง
ท่ีผูคนในกลุมยึดถือรวมกัน (คานิยม) และไดกระทําตอสภาพแวดลอมภูมิประเทศ เพ่ือสรางความ
เจริญงอกงาม และพัฒนาสังคมของมนุษย” 
 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติกระทรวงวัฒนธรรม  และคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (De Blij, Harm, 1997: 142–143 อางถึงในกระทรวง
วัฒนธรรม, สํานักงานสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติและมหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร, 2549: 16) ไดกลาวถึงภูมิทัศนวัฒนธรรมไววา ความหมายของภูมิทัศน
วัฒนธรรมนั้นนักภูมิศาสตรไดใหความหมายไววา “เปนรองรอยและหลักฐานการเปลี่ยนแปลงผืน
แผนดิน พื้นท่ีภูมิประเทศและสภาพแวดลอมโดยมนุษย จากกิจกรรมตามวิถีชีวิตของชุมชนหรือ
ชาติพันธุนั้น ซ่ึงแสดงออกในลักษณะรูปธรรมและนามธรรมอันไดเรียนรูและถายทอดส่ังสมกันมา
ยาวนาน เปนการพัฒนาการต้ังแตบรรพบุรุษสูรุนลูกหลาน อาทิการสรางบานเรือนท่ีพักอาศัย 
ส่ิงกอสราง สถาปตยกรรมตางๆ ถนนหนทาง พื้นท่ีเกษตรกรรมและชุมชนอันเปนส่ิงท่ีจับตองได
และรวมถึงส่ิงท่ีจับตองไมได คือบรรยากาศท่ีรับรูไดเปนจินตภาพจากชุมชนเฉพาะแหงนั้น โดยอาจ
เรียกวาเปนบุคลิกของพื้นท่ีนั้น (เอกลักษณ) อันรับรูไดจากภาพท่ีเห็น เสียงท่ีไดยิน กล่ินท่ีไดรับ 
และวิถีชีวิตของผูคนท่ีอยูแหงนั้น” จากความหมายของภูมิทัศนวัฒนธรรมขางตนไดแสดงใหเห็นวา 
การดําเนินกิจกรรมตางๆตามวิถีชีวิตของมนุษยท่ีไดเรียนรูและสืบทอดจากรุนสูอีกรุนเปนระยะเวลา
ท่ียาวนาน ท้ังท่ีเปนนามธรรมและรูปธรรมทําใหเกิดการรับรูท่ีเปนจินตภาพ มีเอกลักษณเฉพาะ
พื้นท่ีและยังคงหลงเหลือรองรอยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและสภาพ 
แวดลอมท่ีมนุษยสรางข้ึน 
 เกรียงไกร เกิดศิริ  (เกรียงไกร เกิดศิริ  อางถึงใน กระทรวงวัฒนธรรม 2549: 17) ไดให
ความของ ภูมิทัศนวัฒนธรรมไววา “เปนผลท่ีแสดงออกมาในรูปของภูมิทัศน ธรรมชาติท่ีมองเห็น
โดยการที่วัฒนธรรมเปนผูกระทํามีธรรมชาติเปนส่ือกลาง นั่นคือภูมิทัศนวัฒนธรรมคือผลของการ
กระทําดังกลาวและเปนผลผลิตท่ีเห็นไดอยางเดนชัดของความเกี่ยวเนื่องกันระหวางผลการกระทํา
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ของมนุษยโดยกอรูปข้ึนจากผลของวัฒนธรรม และความสามารถเทาท่ีจะเปนไปตามแตท่ีธรรมชาติ
แวดลอมจะเอ้ืออํานวย ซ่ึงก็คือมรดกอันทรงคุณคาท่ีตกทอดมาจากวิวัฒนาการทางธรรมชาติและ
ความพยายามของมนุษยตลอดทุกยุคทุกสมัย” จากความหมายของภูมิทัศนวัฒนธรรมขางตนได
แสดงใหเห็นวา สภาพแวดลอมท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําของมนุษยท่ีมีความสัมพันธกันระหวาง
วัฒนธรรมท่ีมนุษยสรางข้ึนกับสภาพแวดลอมท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ นอกจากนี้มนุษยยังมี
ขอจํากัดตางๆในการดํารงชีวิต ทําใหมนุษยตองมีการจัดการกับภูมิทัศนวัฒนธรรม มนุษยจึงจะ
สามารถดํารงชีวิตอยางม่ันคงและเปนปกติสุข 
 คณะกรรมการมรดกโลกองคการสหประชาชาติ (องคการสหประชาชาติ, คณะกรรการ
มรดกโลก อางถึงใน นวณัฐ โอศิริ, 2551: 1) ไดกลาวถึงภูมิทัศนวัฒนธรรมไววา “ภูมิทัศน
วัฒนธรรม หมายถึง การผสมผสานผลงานของธรรมชาติกับมนุษยโดยแสดงใหเห็นถึงวิวัฒนาการ
ของสังคมและการตั้งถ่ินฐานภายใตขอจํากัดของสภาพแวดลอมธรรมชาติ ตลอดจนแรงผลักดันใน
ดานสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจท้ังจากภายในและภายนอกพื้นท่ี” จากความหมายขางตน       
จะเห็นไดวา ภูมิทัศนวัฒนธรรมเปนผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากความสัมพันธหรือการกระทํารวมกันของ
วัฒนธรรมและสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการทางสังคมหรือพัฒนาการ
ทางชุมชน จากอดีตผานกาลเวลามาจนถึงปจจุบัน สะทอนผานลักษณะทางกายภาพของพ่ืนท่ีนั้นๆ 
 ฉัตรชัย พงศประยูร (ฉัตรชัย พงศประยูร อางถึงใน สิรินทิพย สินแสงแกว 2552: 8)  
ได กลาวถึงการศึกษาภูมิศาสตรของ Carl Sauer ไววา “ชาวเออรใหคําจํากัดความภูมิศาสตรวา คือ
การศึกษาถึงปรากฏการณตางๆ ในพื้นท่ีซ่ึงทําใหบริเวณนั้นแตกตางไปจากที่อ่ืน ไมวาจะทางดาน
กายภาพ หรือทางดานวัฒนธรรม ชาวเออรเช่ือวามนุษยเราไดยึดเอาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ตางๆเปนหลักในการแสวงหาผลประโยชนจากสภาพแวดลอมทางกายภาพและชีวภาพ คร้ันนานไป
ภูมิประเทศซ่ึงคนเราคอยๆดัดแปลง ปรับปรุงจนกลายเปนภูมิทัศนวัฒนธรรมไป (Cultural 
Landscape)  ชาวเออรยึดเอาปจจัยตางๆเปนหลัก ใชเวลาเปนส่ือกลางในการเปล่ียนรูปแบบของภูมิ
ประเทศใหกลายเปนภูมิทัศนวัฒนธรรม เวลา และสถานท่ีกลายเปนองคประกอบท่ีสําคัญยิ่งในการ
วิเคราะหดังกลาว” จากคําจํากัดความขางตน จะเห็นไดวาการศึกษาพื้นท่ีท่ีมีความแตกตางกัน ไมวา
จะเปนสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม  หรือใหเขาใจถึงความ
เปล่ียนแปลงซ่ึงเกิดข้ึน จึงจําเปนท่ีจะตองยอนไปศึกษาอดีตใหไกลพอที่จะเห็นกระบวนการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบของภูมิประเทศใหกลายเปนภูมิทัศนวัฒนธรรม 
 จาก Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage 
Convention 2005 ขององคการยูเนสโก (UNESCO) “ภูมิทัศนวัฒนธรรม คือ ทรัพยสินทาง
วัฒนธรรมท่ีแสดงถึงการผสมผสานเช่ือมโยงระหวางมนุษยและธรรมชาติ เปนพัฒนาการของสังคม
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มนุษยและการต้ังถ่ินฐานผานกาลเวลาภายใตอิทธิพลของขอจํากัดทางกายภาพ และ/หรือเปนส่ิงท่ี
เห็นไดจากส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติและแรงขับเคล่ือนทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคมท่ี
สืบเนื่องกันมา” จากการใหความหมายขางตน จะเห็นไดวาวัฒนธรรมท่ีมีคุณคาเกิดจากการกระทํา
รวมกันระหวางมนุษยและธรรมชาติผานการเวลา โดยมีขอจํากัดตางๆท่ีสืบเนื่องกันมาเปนภูมิทัศน
วัฒนธรรม 
 สภายุโรปหรือ Council of Europe ไดกําหนดความหมายของภูมิทัศนวัฒนธรรมไวใน 
European Landscape Convention 2000 วา “เปนพื้นท่ีซ่ึงมนุษยรับรูไดโดยท่ีอัตลักษณของพื้นท่ีเปน
ผลมาจากการกระทํา และปฏิกิริยาระหวางปจจัยทางธรรมชาติและปจจัยท่ีเกิดจากมนุษย โดยมีการ
กลาวถึงการกระทําท่ีเกิดจากมนุษยในอดีตซ่ึงเปนการเนนย้ําถึงประเด็นความสําคัญในเร่ือง 
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร และการเปล่ียนแปลง”  
 สรุปความหมายของภูมิทัศนวัฒนธรรมไดวา ภูมิทัศนวัฒนธรรม คือผลลัพธท่ีไดจาก
ความสัมพันธระหวางส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึนตอพื้นท่ีกับส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนจากธรรมชาติ ผานการ
เปล่ียนแปลงของกาลเวลาและสถานท่ี โดยการเรียนรูและถายทอดสืบตอกันมาจากอดีตจนถึง
ปจจุบัน จากวิถีชีวิตของชุมชนถายทอดออกมาในลักษณะรูปธรรมและนามธรรมอัน ซ่ึงสืบ
เนื่องมาจากขอจํากัดทางดานตางๆ เชน ดานสังคม ดานวัฒนธรรม  ดานเศรษฐกิจ ดานกายภาพและ
ดานเทคโนโลยี เปนตน 
 
2 องคประกอบในการศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรม 
 2.1 ศุทธินี ทองสะอาด (ศุทธินี ทองสะอาด อางถึงใน สิรินทิพย สินแสงแกว 2552: 14-
15) ไดกลาวถึงองคประกอบภูมิทัศนวัฒนธรรมไวโดยสังเขปดังนี้ 
  2.1.1 การตั้งถ่ินฐาน การต้ังถ่ินฐานโดยท่ัวไปจะประกอบดวย 2 ลักษณะคือ การ
ตั้งถ่ินฐานแบบเมืองมีองคประกอบในการพิจารณาโดยท่ัว ๆไป คือจํานวนประชากร ความ
หนาแนนของประชากรและอาชีพของประชากร   และการตั้งถ่ินฐานแบบชนบทจะมีบานเรือนแบบ
กระจายตัว  มีเนื้อท่ีกวางขวาง  ชุมชนมีรูปแบบท่ีแตกตางกันออกไป แสดงใหเห็นถึงความแตกตาง
กันของกลุมสังคม ซ่ึงมีรองรอยทางประวัติศาสตร เศรษฐกิจ ภูมิศาสตรและวัฒนธรรมเปนปจจัยท่ี
สําคัญ นอกจากน้ียังมีวิธีการดําเนินชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งมีการการต้ังถ่ินฐานท่ีไมถาวร เปล่ียนท่ีอยู
อาศัยไปเร่ือยๆ ในลักษณะเรรอนหรือกึ่งเรรอนทําใหกลุมนี้มีการตั้งถ่ินฐานท่ีแตกตางไปจากการตั้ง
ถ่ินฐานแบบเมืองและการต้ังถ่ินฐานแบบชนบทเปนอยางมาก 
  2.1.2 รูปทรงของบาน รูปทรงของบานจะสะทอนออกมาใหเห็นถึงสภาพ
ภูมิศาสตรของแตละพื้นท่ี รูปทรงของบานจะมีลักษณะท่ีมีความกลมกลืนและสัมพันธกับ
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สภาพแวดลอมโดยตองคํานึงถึงความสมดุลยธรรมชาติ นอกจากนี้มรดกทางวัฒนธรรมท่ีสืบทอด
กันมาจากรุนสูอีกรุนจนกลายเปนวัฒนธรรมประเพณีความเช่ือในการสรางบาน และกําหนดรูปทรง
ของตัวบาน เชน บานท่ีตั้งในเขตท่ีมีอากาศรอนฝนตกชุกบานจะยกพ้ืนสูงเพ่ือปองกันน้ําทวม และ
สัตวท่ีจะมาทําอันตราย หลังคานิยมสรางทรงจั่วเพื่อใหน้ําฝนไหลลงไดสะดวก หลังคามักมุงดวย
วัสดุท่ีหาไดจากทองถ่ิน ในการกอสรางบานและท่ีอยูอาศัยนอกจากจะมีความแตกตางกันในดาน
รูปทรงแลวยังมีความแตกตางกันดานวัสดุท่ีใชในการกอสรางข้ึนอยูกับของทรัพยากรที่มีอยูในแต
ละพ้ืนท่ีอีกดวย  
  2.1.3 ศาสนา  ศาสนาสะทอนใหเห็นถึงความเช่ือในส่ิงศักดิ์ สิทธ์ิ ส่ิงเหนือ
ธรรมชาติ อาจกลาวไดวาศาสนาเปนส่ิงท่ีควบคุมและประสานความสัมพันธของมนุษยใหอยู
รวมกันไดอยางปกติสุข คือใหมีหลักการ คานิยม วัฒนธรรมรวมกันและวิถีทางท่ีมนุษยเลือกใชใน
การดํารงชีวิตใหสังคมเปนหนึ่งเดียวกัน มีแนวทางไปในทิศทางเดียวกัน ดวยหลักจริยธรรม 
คุณธรรม ศีลธรรมท่ีเปนบรรทัดฐานเดียวกัน ศาสนายังเปนลักษณะท่ีสําคัญของทิวทัศนวัฒนธรรม
ซ่ึงสงผลใหกลุมสังคมมีความเช่ือ ประเพณีวัฒนธรรม และแนวทางปฎิบัติท่ีแตกตางกันออกไป
ตามแตละภูมิภาค 
  2.1.4 การเกษตรกรรม การเกษตรกรรม คือการปฏิบัติเกี่ยวกับท่ีดินเพื่อใหเกิดการ
ผลิตหรือการใชพื้นท่ีเพื่อใหเกิดผลผลิตข้ึนมา ท้ังการปลูกพืช เล้ียงสัตว การทําประมง และ
การเกษตรผสมผสานโดยอาศัยความรู ความชํานาญ ประสบการณ ทรัพยากรธรรมชาติแลเงินทุน 
เพื่อใหพืชและสัตวเจริญเติบโตใหผลผลิตตางๆ ส่ิงเหลานี้จึงปรากฏเปนทิวทัศนวัฒนธรรมอีก
ลักษณะหนึ่ง ทิวทัศนวัฒนธรรมท่ีปรากฏในลักษณะการเกษตรกรรมจะคลายกัน คือพ้ืนท่ีเพาะปลูก
รอบๆหมูบานจะเปนรูปวงกลมและรูปส่ีเหล่ียมกระจายอยางไมเปนระเบียบ พื้นท่ีบางสวนท่ีเคย
เปนพื้นท่ีเพาะปลูกแตถูกปลอยท้ิงใหวางเปลาเพราะดินเส่ือมคุณภาพ และไมมีการใชประโยชน 
นอกจากนี้การเกษตรกรรมจะรวมถึงวิธีการปลูก การชลประทาน รูปแบบการทําเกษตรกรรม 
รูปแบบของสวนไรนา และกลุมของสังคมท่ีทําการเพาะปลูกแบบไรเล่ือนลอยอีกดวย  
  2.1.5 การคมนาคม การคมนาคมเปนการเดินทางไปมาหาสูกันการติดตอถึงกัน
ของบุคคลระหวางสถานท่ีตางๆโดยอาจใชยานพาหนะหรือเดินทางดวยเทา การคมนาคมขนสงมี
หลายประเภท เชน การคมนาคมขนสงทางบก ทางอากาศ ทางเรือ และการขนสงโดยทางทอซ่ึง
ปรากฏอยูในกลุมสังคมท่ีมีการพัฒนาและมีความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีมาก ๆ  สําหรับ
กลุมสังคมท่ีมีความลาหลังทิวทัศนวัฒนธรรมดานการคมนาคมขนสงท่ีปรากฏจะเปนเพียงเสนทาง
ดินเล็กๆ ท่ีเช่ือมตอระหวางบานแตละหลัง แตละชุมชน และเขตเพาะปลูกเพียงไมกี่เสนทาง บาง
สังคมก็มีการคมนาคมครบถวนท้ังถนน ทางรถไฟ สนามบิน เปนตน นอกจากลักษณะของการ
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คมนาคมแลว คุณภาพของเสนทางและความหนาแนนของการสัญจร เปนองคประกอบท่ีสําคัญ
เพราะมีผลตอทิวทัศนวัฒนธรรม และกลุมสังคมท่ีแตกตางกันพาหนะท่ีใชในการคมนาคม ก็จะมี
ความแตกตางกันดวย  
 นอกจากนี้ทิวทัศนวัฒนธรรมยังปรากฏในลักษณะอ่ืนๆ อีกหลายดาน การศึกษา
ทิวทัศนวัฒนธรรมจึงเปนส่ิงจําเปน เพราะจะทําใหเขาใจถึงสภาพทางสังคมและมีความเขาใจเม่ือ
สังคมเกิดการเปล่ียนแปลงไมวาจะมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีบวกหรือเปล่ียนแปลงไปในทาง
ลบและมีการสืบทอดทิวทัศนวัฒนธรรมจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง 
 2.2 นวณัฐ โอศิริ (นวณัฐ โอศิริ อางถึงใน สิรินทิพย สินแสงแกว 2552: 16) ไดกลาวถึง
ปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดภูมิทัศนวัฒนธรรมไว 2 เร่ืองไดแก การจัดพื้นท่ีวางและกิจกรรมของมนุษยท่ี
เปล่ียนแปลงผืนแผนดินเพื่อการดํารงชีวิต มีดังนี้   
  2.2.1 “การจัดพื้นท่ีวาง หมายถึง การจัดวางองคประกอบตางๆ เชน อาคาร พืช
พรรณ ทางสัญจร ฯลฯ ลงบนพื้นท่ีวางเพ่ือตอบสนองความตองการพื้นฐานดานการอยูอาศัยและ
วัฒนธรรมประเพณีการจัดพ้ืนท่ีวางมีปจจัยกําหนดหลายประการไมวาจะเปนความสอดคลองกับ
สภาพภูมิประเทศ ความตองการดานใชสอย แบบแผนอันเกิดจากคติความเชื่อ หรือความพึงพอใจ
ตามรสนิยม การจัดพื้นท่ีวางของมนุษยแสดงใหเห็นชัดเจนในการวางผังเมืองหมูบาน วัด วัง และ
สวนสาธารณะ 
  2.2.2 กิจกรรมของมนุษยท่ีเปล่ียนแปลงผืนแผนดินเพื่อการดํารงชีวิต 
   1 เกษตรกรรม หมายถึง กระบวนการผลิตอยางมีระบบดวยการเพาะปลูก
หรือเล้ียงสัตว มีปจจัยหลายประการที่เปนตัวกําหนดรูปแบบการเกษตรในแตละพื้นท่ี เชน สภาพ
ภูมิศาสตร ความชํานาญเฉพาะกลุม ทิศทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี 
   2 การประมง เกิดควบคูไปกับการต้ังถ่ินฐานชายฝงทะเล และแมน้ําลําคลอง 
มีผลตอการ เปล่ียนแปลงทรัพยากร โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเพาะเล้ียงสัตวน้ํา (Aquaculture) และการ
จับสัตวน้ําเชิงพาณิชย สงผลกระทบตอสภาพแวดลอม และทรัพยากรชายฝงมากกวารูปแบบการ 
ประมงพ้ืนบาน”  
 2.3 พรรณงาม ชพานนท (พรรณงาม ชพานนท 2526: 41) ไดกลาวถึงองคประกอบภูมิ
ทัศนวัฒนธรรมวา “ในการศึกษาเกี่ยวกับภูมิภาพวัฒนธรรม (Culture Landscape) แมวา
สวนประกอบของภูมิภาพมีอยูมากมายก็ตาม แตนักภูมิศาสตรสวนใหญไดเนนความสนใจมุงเฉพาะ
ส่ิงท่ีปรากฏบนภูมิภาพเพียง 3 ส่ิงเทานั้น ไดแก รูปแบบการต้ังถ่ินฐาน (Settlement patterns) 
รูปแบบการจัดแบงท่ีดิน (Land – division patterns) สถาปตยกรรมส่ิงกอสราง (Architecture)” 
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  2.3.1 รูปแบบการตั้งถ่ินฐาน (Settlement patterns) รูปแบบของการตั้งถ่ินฐานเปน
ส่ิงท่ีสะทอนใหเห็นถึงการปรับตัวของมนุษยกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและสัมพันธกับ
ระเบียบแบบแผนตางๆทางวัฒนธรรม ตลอดจนประเพณีความเช่ือของกลุมชนตางๆเหลานั้น 
ลักษณะของการต้ังถ่ินฐานของมนุษยมีความสัมพันธกับลักษณะสภาพแวดลอมและเศรษฐกิจการ
ดํารงชีพ นอกจากนี้รูปแบบการต้ังถ่ินฐานยังเปนองคประกอบท่ีปรากฏใหเห็นในพื้นท่ีตางๆ เชนใน
เร่ืองส่ิงกอสราง ถนนหนทาง และส่ิงอ่ืนๆ ท่ีมนุษยสรางข้ึน ในชวงเวลาท่ีดํารงชีวิตในพ้ืนท่ีนั้นๆ 
ทําใหทราบวาระหวางพื้นท่ีแตละแหงมีความแตกตางหรือคลายคลึงกันอยางไรบางและจะสามารถ
ปรับตัวใหเขากับพื้นท่ีนั้นๆไดอยางไร  
  2.3.2 รูปแบบการจัดแบงท่ีดิน (Land – division patterns) รูปแบบการจัดแบงท่ีดิน 
เปนการจัดการแบงพ้ืนท่ีใหสัมพันธ เกื้อกูลกันและจะสะทอนใหเห็นวามนุษยไดบริหารจัดการใช
ประโยชนจากทรัพยากรที่ดิน น้ํา แรงงาน และรักษาสภาพแวดลอมใหดีข้ึนไดอยางไร ซ่ึงจะนําไปสู
การพัฒนาในดานตางๆ นอกจากนี้การจัดแบงท่ีดินในแตละพื้นท่ีจะมีความแตกตางกัน เชน การ
แบงท่ีดินออกเปนเขตท่ีอยูอาศัย การแบงท่ีดินในรูปนิคมสรางตนเอง เขตการคา เขตเกษตรกรรม 
เปนตน ในการแบงท่ีดินแตละเขตก็มีความแตกตางกันในเร่ืองการใชประโยชน เชน การใช
ประโยชนพื้นท่ีเกษตรกรรมทําเปนการคาในพื้นท่ีท่ีมีขนาดใหญไปจนถึงการเกษตรกรรมท่ีทําใน
พื้นที่ขนาดเล็ก เปนตน 
  2.3.3 สถาปตยกรรมส่ิงกอสราง (Architecture) สถาปตยกรรมส่ิงกอสรางเปน
ผลงานศิลปะท่ีแสดงออกดวยการกอสรางส่ิงกอสราง อาคาร ท่ีอยูอาศัยตาง ๆ การวางผังเมือง เปน
ตน สถาปตยกรรมส่ิงกอสรางเปนวิธีการจัดสรรบริเวณท่ีวางใหเกิดประโยชนใชสอยตามความ
ตองการ ลักษณะของสถาปตยกรรมส่ิงกอสรางสะทอนถึงวัฒนธรรมของกลุมชนท่ีสรางสรรค
สถาปตยกรรมนั้น หรือต้ังถ่ินฐานในพื้นท่ีนั้นไดอยางชัดเจน สามารถมองเห็นถึงความแตกตางหรือ
ความคลายคลึงท่ีปรากฏอยูในพื้นท่ีแตละแหงไดชัด เชน การเลือกใชวัสดุใหเหมาะสมกลมกลืนกับ
สภาพแวดลอม การจัดรูปทรงทางสถาปตยกรรมใหเหมาะสมกับประโยชนใชสอย การจัดสรร
บริเวณท่ีวางใหสัมพันธกันของสวนตางๆท้ังภายในและภายนอก เปนตน 
 
3 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ  
 3.1 แนวคิดเก่ียวกับการอนุรักษ 
        3.1.1 ความหมายของการอนุรักษ 
     ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2535 ไดใหความหมายของการ
อนุรักษไวคือการรักษาไวใหคงเดิม การอนุรักษท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติ คือการรูจักใช
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อยางมีประสิทธิภาพใชไดนานท่ีสุด เกิดประโยชนมากท่ีสุดและสูญเสียนอยท่ีสุด การอนุรักษท่ี
เกี่ยวของกับมรดกทางวัฒนธรรม คือการรูจักรักษาไวมิใหสูญส้ินไปหรือใหคงอยูในสภาพคงเดิม 
     พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติพ.ศ. 2504 ในมาตรา 10 และ 11 ขอ 3 ไดใหความหมายของการอนุรักษไวดังนี้ 
     “การอนุรักษ” หมายถึง การดูแลรักษาเพื่อใหคงคุณคาไวและใหความหมาย
รวมถึงการปองกัน การรักษา การสงวน การปฏิสังขรณ การบูรณะดวย 
    1 การสงวนรักษา หมายถึง การดูแลรักษาไวตามสภาพเดิมเทาท่ีเปนอยู
และปองกันไมใหเสียหายตอไป 
    2 การปฎิสังขรณ หมายถึง การทําใหกลับสูรูปแบบท่ีเคยเปนมา 
    3 การบูรณะ หมายถึง การซอมแซมและการปรับปรุง 
     กรมศิลปากรไดใหความหมายของการอนุรักษไวคือ การดูแลรักษาเพ่ือให
คงคุณคาไวและใหหมายรวมถึง การปองกัน การรักษา การสงวน การปฏิสังขรณและการบูรณะดวย 
ซ่ึงการอนุรักษสถานท่ีแตละแหง อาจมีวิธีการในระดับตางๆกัน แลวแตสถานการณและปจจัยอ่ืนๆ
ในแตละกรณีโดยอาจจะใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน (กรมศิลปากร, 2531) 
       บัณฑิต จุลาศัย ไดใหความหมายของการอนุรักษไววา “การอนุรักษเปน
การเลือกแนววิธีท่ีเหมาะสมในการดําเนินงานเก่ียวกับมรดกทางวัฒนธรรม โดยการคงสภาพหรือ
เปล่ียนแปลงตามสภาพท่ีเปนอยู หรือความจําเปนในสถานการณปจจุบัน” (บัณฑิต จุลาศัย, 2532) 
     การอนุรักษโดยท่ัวไปแลวเพื่อรักษาไวซ่ึงลักษณะเฉพาะ ตลอดจนรักษาทุก
ส่ิงทุกอยางไวในสภาพเดิม หรือเก็บไวเปนเพียงพิพิธภัณฑในอดีตเทานั้นหากตองการใหมรดกทาง
วัฒนธรรมมีคาตอผูคนท้ังในปจจุบันและอนาคต การอนุรักษในท่ีนี้ควรมุงเนนการควบคุมการ
เปล่ียนแปลงใหเปนระเบียบและเปดโอกาสใหมีการพัฒนาในดุลยภาพที่เหมาะสมตอไป 
  3.1.2 หลักการและเปาหมายของการอนุรักษ 
     Roy Worskett ไดกลาวถึงหลักการและเปาหมายของการอนุรักษไวอยาง
นาสนใจวา การอนุรักษกับการเปล่ียนแปลงเปนส่ิงท่ีตองดําเนินควบคูกัน เราไมสามารถท่ีจะปฏิเสธ
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในยุคสมัยตางๆได สภาพทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปจะเปนแรงผลักดัน
ใหเกิดความตองการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมทางกายภาพไปดวย และหากการอนุรักษเปนส่ิงท่ีมี
คุณคาแลว เราจะตองผสมผสานระหวางการเปล่ียนแปลงใหมกับโครงสรางเกา เพราะโดยขอจํากัด
ทางเศรษฐกิจเราไมอาจสรางเมืองใหมท้ังเมืองได เราจะตองสรางการเปล่ียนแปลงอยางใหมท่ีไม
ทําลายคุณคาของอาคารเกาตลอดจนเอกลักษณของเมืองหรือชุมชนท่ีเราตองการจะอนุรักษไว 
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   การอนุรักษจะตองมีความสัมพันธกับชีวิตในสังคมดวย กลาวคือการอนุรักษ
ไมใชการปรับปรุงดัดแปลงอาคารข้ึนเพื่อดึงดูดการทองเท่ียวเทานั้น แตหากประวัติศาสตรจะมี
ความหมายตอโลกปจจุบัน และใหมีความตอเนื่องกับอดีตแลว การอนุรักษตองมองถึงการรักษา
สภาพแวดลอมความมีชีวิตชีวาของเมืองและชุมชน เพ่ือเปนการปลุกอดีตของเมืองใหตื่นข้ึนมาอีก
คร้ัง ซ่ึง Robert  Monulty เห็นวาการทําลายความหวงแหนทางวัฒนธรรมโดยความกาวหนาเปน
ความจริงท่ีเกิดข้ึน การสงวนวัฒนธรรมเปนงานสําคัญไมนอยไปกวาการพัฒนาและความเจริญทาง
เทคโนโลยี การเปดวัฒนธรรมทองถ่ินเพื่อการพัฒนาการทองเท่ียว ก็เทากับเปนการเร่ิมกระบวนการ
แตกสลายวัฒนธรรม 
   นอกจากนั้นการทําลายส่ิงเหลานี้ไมเพียงแตเปนการทําลายเศรษฐกิจของ
เมืองเทานั้นยังเปนการทําลายวิธีชีวิต ความเปนอยู เอกลักษณ และความภาคภูมิใจ ศักดิ์ศรีของ
ประเทศและคนในประเทศอีกดวย และการยอมรับในขอท่ีวา มรดกดานอารยธรรมที่ เปน
สถาปตยกรรมอันลํ้าคาของโลกซ่ึงมนุษยทุกชาติทุก ภาษาตางเปนเจาของและปกปกรักษา ฉะนั้น
เราทุกคนตองมีหนาท่ีคุมครองปองกันส่ิงตางๆ เหลานี้ใหรอดพนจากอันตรายรายแรงนานัปการ ซ่ึง
ไดแก การพังทลายอันเกิดข้ึนจากการละเลยไมเอาใจใส หรือมลพิษในอากาศหรือสาเหตุอื่นๆ อีก
มากมาย โดยเฉพาะการพิจารณาอยางรอบคอบในเร่ืองการรื้อทําลาย (Demolition) เพราะเปนส่ิงท่ี
เกิดข้ึนเม่ือมีการพัฒนาแผนใหม 
  3.1.3 ส่ิงท่ีควรคาแกการอนุรักษ   
     ในการศึกษาเมืองแตละเมืองนั้นหรือแมกระท้ังเร่ิมจากชุมชนท่ีเปนหยอม
เล็กๆ ของเมืองแลวรวมตัวเขาดวยการหลายๆ ชุมชนจนกลายเปนเมืองข้ึนมาแลวนั้น นอกจาก
จะตองทําความเขาใจเกี่ยวกับจิตภาพและองคประกอบทางกายภาพของเมืองหรือชุมชนแลว เรา
จะตองคํานึงถึงส่ิงท่ีควรคาแกการอนุรักษ ซ่ึงถือเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญอันดับแรกของการวางแผน
เพื่อการอนุรักษเมืองหรือชุมชนเพื่อเปนการกําหนดเปาหมายและขอบเขตส่ิงท่ีพึงอนุรักษของเมือง
หรือชุมชนเอาไว 
   ตามแนวคิดของการอนุรักษแรกเร่ิมจะใหความสําคัญในการอนุรักษ
สถาปตยกรรมไวคอนขางมาก เพราะอาคารส่ิงกอสรางสถาปตยกรรมตางๆ จะเปนอาคารท่ีมีความ
ม่ันคงแข็งแรง ความคงทนตอการเส่ือมสลายทางธรรมชาติมีสูงกวาส่ิงประดิษฐประเภทอ่ืนๆ และ
สามารถใชงานสถาปตยกรรมเปนเคร่ืองบงบอกถึงพัฒนาการของชุมชน และยุคสมัยตางๆได ตอมา
แนวทางในการอนุรักษไดเปล่ียนแปลงไปไดใหความ สําคัญในสวนอ่ืนท่ีนอกเหนือไปจากสวน
ของสถาปตยกรรม โดยดูไปถึงความตอเนื่องของอาคารไปจนถึงการอนุรักษตอเนื่องไปท่ัวท้ังเมือง 
โดยเราสามรถนําบทบาทของการใชสอยอาคารในเมืองนั้น บงบอกวิธีชีวิตท่ีสามารถทําใหรูวา
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เร่ิมตนของการดํารงอยูของสังคมท่ีหยั่งรากฝงรากลึกในเมืองเกิดเปนมรดกทางวัฒนธรรมทองถ่ิน 
นับต้ังแต “ภูมิปญญา” ท่ีสรางสรรคสังคมเมืองลงธรรมชาติสภาพแวดลอมท่ีไดประสานสอดคลอง
เกิดเปนขนบธรรมเนียมประเพณีอันเกี่ยวเนื่องกับวิธีชีวิตของคนในทองถ่ินนั้น ๆ  
   ดังนั้นแนวทางในการอนุรักษทองถ่ินจึงมีความหมายในทางท่ีกวางมากกวา
การอนุรักษทางสถาปตยกรรมเพียงอยางเดียว หรือแมแตงานศิลปกรรมชิ้นใดชิ้นหนึ่ง เพ่ือใหเปน
เอกลักษณของทองถ่ิน เปนมรดกทางวัฒนธรรมของทองถ่ินซ่ึงเร่ิมจากบานแลวแผขยายออกมาสู
ชุมชนและเมือง ซ่ึงจากระยะเวลาของการต้ังชุมชน และมีวิวัฒนาการของเมือง ยอมท้ังรองรอย
ตางๆ ไวเปนหลักฐานจนพื้นผิวโลกท้ังในดานรูปพรรณและนามธรรม ซ่ึงอาจจะกลาวๆไดวา
ทองถ่ินใดที่มีวิวัฒนาการมายาวนานนั้น จะตองมีการแสดงออกของคนในทองถ่ินในดานตางๆ 
มากมาย ดังนั้นในการอนุรักษทองถ่ินจึงไมอาจเลือกอนุรักษเพียงส่ิงหนึ่งส่ิงเดียว แตตองประกอบ
ไปดวย 
   1  ทางดานสถาปตยกรรม ไดแก อาคารท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตรของ
ทองถ่ินท้ังอาคารเด่ียว กลุมอาคาร และอาคารตอเน่ือง 
   2  อนุสรณสถาน ไดแก โบราณสถาน ซากแหงความรุงเรืองในอดีต แหลง
โบราณคดีทางธรรมชาติ และความสําคัญทางประวัติศาสตร 
   3  ชุมชน ไดแก ชุมชนเมือง หรือชุมชนชนบทท่ียังคงดําเนินวิธีชีวิต กิจกรรม
ของชุมชนทีเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมของเมือง และยานประวัติศาสตรตางๆ ของชุมชนโบราณ 
   4  ศิลปกรรมและวัฒนธรรมประเพณี ไดแก ศิลปวัตถุและศิลปกรรม แบบ
แผนวิธีชีวิตของคนในทองถ่ิน วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี คติ ความเช่ือ และภูมิปญญา
ชาวบาน 
  3.1.4 มาตรการเพื่อการอนุรักษ 
     การกําหนดมาตรการเพื่อการอนุรักษมี 2 มาตรการ คือมาตรการแรงจูงใจ 
(Enabling Measure) ไดแก การยกเวนภาษีบางประเภทใหกับอาคารอนุรักษ รวมถึงวัสดุทองถ่ิน 
การอํานวยความสะดวกในการขออนุญาตปรับปรุงอาคารเกา การสรางประโยชนพิเศษใหกับอาคาร
เกาหรืออาคารใหมท่ีดําเนินการตามคูมือการออกแบบ เชน การเพ่ิมสัดสวนพ้ืนท่ีอาคารตอท่ีดิน 
(FAR or BCR) การมอบรางวัลเผยแพรสูสาธารณะ ใหกับอาคารท่ีอนุรักษไดดี การจัดทํากิจกรรม
สรางการรับรูสาธารณะ (Public Awareness) เพื่อเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณคา
ความสําคัญในพ้ืนท่ี การออกเงินสนับสนุน (Matching Fund) รวมกับเจาของบานในการปรับปรุง
อาคาร และมาตรการเชิงควบคุม (Controlling Measure) เชน การกําหนดความสูงและประโยชนการ
ใชท่ีดินและอาคาร การกําหนดวัสดุและสีหลังคาการข้ึนทะเบียนโบราณสถานใหกับอาคารอนุรักษ  
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 3.2 การประเมินคุณคาและความสําคัญทางภูมิทัศนวัฒนธรรม 
      The Burra Chater ใหคําจํากัดความของความสําคัญทางภูมิทัศนวัฒนธรรมไว ดังนี้: 
(Australia ICOMOS 1992:73) 
  ความสําคัญทางวัฒนธรรม คือ ส่ิงท่ีสัมผัสไดถึงความงาม ประวัติศาสตร 
วิทยาศาสตร  หรือมีคุณคาทางสังคมท่ีถายทอดจากรุนสูรุน 
  สถานท่ีนั่นมีความสําคัญพอท่ีจะชวยใหคนรุนหลังสามารถเขาใจถึงความเปนมา
อันยาวนานของบรรพชนได  
  ภูมิทัศนวัฒนธรรมจะมีคุณคาทางวัฒนธรรมไดถาหากมีหลักฐานทางกายภาพท่ี
เพียงพอ หรือมีหลักฐานอางอิงท่ีรับรองดวยเอกสารและหนวยงานตางๆ เชนจัดเตรียมเช่ือมโยงตน
กับลักษณะท่ัวไปของประวัติศาสตรและ / หรือชวยในการวิเคราะหและความเขาใจในลักษณะของ
ส่ิงนั้น 
  3.2.1 กฎเกณฑสําหรับการประเมินความสําคัญ 
     กอนท่ีจะมีการประเมินความสําคัญทางภูมิทัศนวัฒนธรรมจะตองต้ัง
กฎเกณฑข้ึนมากอน ภูมิทัศนและศักยภาพของภูมิทัศนสามารถตรวจสอบไดดวยกฎเกณฑมี
ขอบเขตการประเมินคาท่ีเปนบรรทัดฐาน เชนในบางกฎเกณฑท่ีคิดวามีความสําคัญมากกวาส่ิงอ่ืน
สามารถใหดวยคาน้ําหนัก 
       The Burra Chater, คณะกรรมการมรดกออสเตรเล่ียน และหนวยงานมรดกของรัฐ
และบริการสวนสาธารณะมีหลักเกณฑพัฒนาท้ังหมดและแนวทางในการประเมินความสําคัญกฎ
บัตร Burra ท่ีกําหนดคาภูมิทัศนวัฒนธรรมประกอบดวย (Australia ICOMOS 1992:73) 
   1 คุณคาดานประวัติศาสตร (Historic Value) อิทธิพลจากสถานท่ีนั้นสงผล
ตอรูปภาพทางประวัติศาสตรเหตุการณ ระยะเวลา กิจกรรมหรือไมวาจะเปนท่ีตั้งของเหตุการณท่ี
สําคัญ ส่ิงสําคัญนั้นก็คือหลักฐานท่ีไดการรับรองจากหนวยงานตางๆเชน หลักฐานท่ีคงอยูในสภาพ
ท่ีดี เปนตน 
   2 คุณคาดานสุนทรีย (Aesthetic Value) ลักษณะท่ีเกี่ยวกับความรูสึก ความ
เขาใจ ท่ีวัดดวยเคร่ืองมือวัดคุณภาพเชนเดียวกันกับรูปทรง ขนาด สีสัน พื้นผิวและวัสดุของเสนใย 
(หลักฐานท่ีเปนกายภาพของภูมิทัศน) 
   3 คุณคาดานวิทยาศาสตร (Scientific Value) การสะทอนความสําคัญของ
ขอมูลรวมถึง ความเปนส่ิงท่ีหายากของมัน คุณภาพหรือความเปนตัวแทน รวมท้ังคุณภาพของต้ังท่ี
สามารถสนับสนุนมากกวาใจความจากขอมูล 
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   4 คุณคาดานสังคม (Social Value) สถานท่ีท่ีมีคุณภาพสามารถส่ือใหเห็นถึง
ความเช่ือ การเมืองชาติพันธุหรือวัฒนธรรมความเช่ือของกลุมชนหรือของชนกลุมนอย 
  ภูมิทัศนเกิดจากหลายองคประกอบ ซ่ึงสวนประกอบของภูมิทัศนมีความสําคัญ
จากการวิเคราะหและประเมินคาของพวกเขาจะตองดําเนินการเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
ประเมินโดยรวม การประเมินความสําคัญภูมิทัศนวัฒนธรรมจึงอาจมีการประเมินของแตละ
องคประกอบรวมท้ังการประเมินความสําคัญภูมิทัศนโดยรวม แตสําคัญท่ีสุดภูมิทัศนไมเพียงท่ีจะ
สะทอนใหเห็นถึงผลรวมของสวนบุคคล แตภูมิทัศนโดยรวม เปนลักษณะของความสัมพันธ
ระหวางคุณลักษณะและการตั้งคาภูมิทัศนโดยรวมซ่ึงเปนท่ีสําคัญท่ีสุด 
  3.2.2 ความสําคัญของการประเมิน การประเมินความสําคัญของเอกลักษณ
เฉพาะตัว มีความสําคัญเนื่องจาก 
   1 การมุงประเด็นไปยังคุณคาทางประวัติศาสตรของภูมิทัศน  
   2 ข้ันตอนในการหาขอมูลและประเมินขอมูลดิบ เพื่ออธิบายประวัติศาสตร
ของภูมิทัศน 
   3 เพื่อจัดการขอมูลท่ีใชสนับสนุนใหพรอมเปนแนวทางการจัดการภูมิทัศน 
   4 สามารถจัดการขอมูลท่ีมีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังในการ
บริหาร การอนุรักษ และการอธิบายภูมิทัศน 
   5 ชวยในการตัดสินใจในเวลาท่ีเกิดเหตุการณฉุกเฉิน เชนไฟไหม  
   6 การท่ีมีขอมูลท่ีเกี่ยวของกับเอกลักษณเฉพาะตัวของพื้นท่ี จะชวยให
ตัดสินใจปองกันเหตุท่ีอาจมีผลกระทบตอเอกลักษณของภูมิทัศนได 
   7 ชวยในการแบงและจัดสรรเงินทุนในการบริหารจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม 
  หลังจากทําการประเมินตามข้ันตอนท่ีกลาวมาขางตนแลว เราจะตองทําการสรุป 
เพื่ออธิบายถึงเอกลักษณเฉพาะตัวของพ้ืนท่ีนั้นๆอยางชัดเจน คําอธิบายน้ันจะตองสรุปใหได
ใจความสําคัญ จากการวิเคราะหขอมูล ดังนั้นนโยบายในการอนุรักษจะเปนตัวบงช้ีวาอะไรคือมุม 
หรือองคประกอบท่ีจะตองรักษาไว รวมท้ังรายละเอียดทางธรรมชาติและส่ิงกอสรางตางๆ  
 3.3 แนวคิดการจัดการภูมิทัศนทางวัฒนธรรม 
      การจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม คือ “ศาสตรและศิลปแหงการดําเนินการตอทุกส่ิงทุก
อยางท่ีมนุษยไดกระทําตอสภาพแวดลอมภูมิประเทศซ่ึงไดสรางความเจริญรุงเรืองตอสังคมมนุษย 
หรือการดําเนินธุระกับพื้นท่ีทางภูมิศาสตร ซ่ึงมีความเกี่ยวเนื่องกับพัฒนาการสังคมมนุษย” 
(กระทรวงวัฒนธรรม 2549: 18) 
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       การจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม เปนการจัดการดานตางๆ ท่ีเกิดข้ึนแกสังคมนั้นๆ ท้ัง
ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ธรรมชาติ ส่ิงท่ีมนุษยสรางและการดํารงชีวิตของผูคนในลักษณะ
นิเวศนั้น ดวยเหตุท่ีภูมิทัศนวัฒนธรรมเปนภาพท่ีปรากฏตามวิถีชีวิตท่ีดํารงอยูอยางตอเนื่องยาวนาน 
อีกท้ังไดสรางคติ ความเช่ือ ศิลปะ ความงามตามรสนิยมของงานและของกลุม รวมสรางประเพณี
เพื่อดํารงรักษาองคประกอบในการดํารงชีวิตไวตอมาหลายๆ รุนจนกลายเปนวัฒนธรรมของแตละ
ทองถ่ิน เม่ือมีการพัฒนาการตอเนื่องจนมีเทคโนโลยีเขามาในชุมชน ทําใหการดํารงชีวิตเปล่ียนไป 
การใชชีวิตและระบบนิเวศของชุมชนก็เปล่ียนแปลงไปดวย การจะใหดํารงชีวิตแบบเดิมท้ังหมดคง
เปนไปไมได หากแตตองมีการเปล่ียนแปลงไปตามรุนของคน คนรุนเกาก็มีการดํารงชีวิตในแบบ
ของตน คนรุนหลังก็อยูดวยอุปกรณและวิถีการดํารงชีวิตแบบใหม ส่ิงท่ีตองจัดการคือ การปองกัน
ไมใหเปลียนแปลงเร็วและไมใหเปล่ียนแปลงท้ังหมด แตใหเปล่ียนแบบคอยเปนคอยไป และเปล่ียน
ไดเฉพาะบางสวนท่ียอมใหเปล่ียนได และยอมไดมากนอยเพียงใดอยางไรเทานั้น การจัดการภูมิ
ทัศนวัฒนธรรมจึงตองจัดการท่ีลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ มนุษย องคประกอบของชุมชน เพ่ือ
จะรักษาส่ิงแวดลอมเดิมไวใหไดมากท่ีสุด ซ่ึงก็จะไดภูมิทัศนใกลเคียงของเดิมท่ีสุดดวย 
  3.3.1 วัตถุประสงคการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม 
     สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติไดกําหนดวัตถุประสงคของ
การจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมคือ การักษาคุณคาและความสําคัญของภูมิทัศนวัฒนธรรมใหคงอยู
และย่ังยืน สอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของสังคมในปจจุบัน 
ประกอบดวย 
    1 การรวบรวมขอมูลภูมิทัศนวัฒนธรรม สําหรับการวางแผนและ
ดําเนินการรักษาคุณคาและความสําคัญเพื่อประโยชนของการดํารงอยูของสังคม 
    2 ใชขอมูลท่ีไดรับเพื่อการวิเคราะห วางแผน และดําเนินงานท่ีเกี่ยวของ
กับภูมิทัศนวัฒนธรรมของสังคมอยางเหมาะสม 
    3 สรางความตระหนักในคุณคาและความสําคัญของภูมิทัศนวัฒนธรรม
ของสังคมนั้นแกสมาชิก 
    4 สรางการมีสวนรวมของสมาชิกในสังคมผูเปนเจาของภูมิทัศน
วัฒนธรรม 
  3.3.2 แผนการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม โดยท่ัวไปมีอยูดวยกัน 3 ข้ันตอน คือ 
   1 การศึกษาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นท่ีและโครงสรางของโครงการ 
   2 การประเมินผลและกําหนดวัตถุประสงคการจัดการรวมทั้งการแสดง
เหตุผลประกอบ 
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   3 กําหนดวิธีการและเคร่ืองมือท่ีจะทําใหบรรลุวัตถุประสงค 
  ภูมิทัศนวัฒนธรรมบางแหงมีความสําคัญและคุณคาสมควรตองอนุรักษปกปองไว 
หลักการจัดการภูมิทัศนของ International Union for Convention of Natural and Natural Resources 
(IUCN) จึงถูกนํามาประยุกตใชเปนแนวคิดในการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม ซ่ึงประกอบดวย 
(สํานักงานวัฒนธรรมแหงชาติและคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 2549: 27) 
   1 การักษาภูมิทัศนวัฒนธรรมตองการการสนับสนุนในเชิงเศรษฐกิจ 
   2 การรักษาภูมิทัศนวัฒนธรรมตองการการสนับสนุนจากทองถ่ิน และผูท่ี
เกี่ยวของ 
   3 องคประกอบของภูมิทัศนวัฒนธรรมตองมีการศึกษาในรายละเอียด ตอง
เก็บและรวบรวมขอมูล และนํามาวิเคราะหเพื่อวางแผนจัดการไดอยางเหมาะสม 
   4 การวางแผนจัดการตองมีการวิเคราะหคุณคา จุดมุงหมาย ผลกระทบ และ
ขอมูลดานตางๆ เพื่อการตัดสินใจท่ีเหมาะสม 
   5 กฏระเบียบขอบังคับควรยืดหยุนได และตองคํานึงสิทธิของชุมชนทองถ่ิน 
   6 การจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมตองพิจารณาปจจัยครอบคลุมทุกดาน ท้ัง
สภาพแวดลอม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม และวัฒนธรรม 
  สวนคณะทํางานโครงการอนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรมแหงสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดนําระบบจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของเดนมารก
ซ่ึงเรียกวา SAVE (Survey of Architectural Value in the Environment) และ CHIP (Cultural 
Heritage in Planning) มาประยุกตใชในประเทศไทย ดังนั้นจึงไดนําเอาระบบที่ไดปรับใชแลวมา
เปนแนวคิดในการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ 2 ระยะ คือ (สํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติและคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 2549: 28) 
  การศึกษาระดับกวาง ไดแก 
   1 การศึกษาพื้นท่ีและลักษณะเฉพาะของชุมชนเพ่ือหาภูมิทัศนวัฒนธรรม
ของชุมชน 
   2 การสํารวจและกําหนดขอบเขตภูมิทัศนวัมนธรรม 
   3 การจัดลําดับความสําคัญของภูมิทัศนวัฒนธรรม 
  การศึกษาระดับรายละเอียด ไดแก 
   1 การกําหนดวัตถุประสงคและวิเคราะหภูมิทัศนวัฒนธรรมดวยการสํารวจ
ดวยระบบ Thai SAVE และศึกษาแนวโนม อุปสรรค และปญหา 
   2 การกําหนดกลยุทธในการวางแผนจัดการ 
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  3.3.3 การจําแนกประเภทของภูมิทัศนวัฒนธรรม 
     คณะทํางานภูมิทัศนวัฒนธรรมโดยกระทรวงวัฒนธรรมจัดแบงภูมิทัศน
วัฒนธรรมออกตามความเขมขนของการจัดการของมนุษยท่ีมีตอสภาพแวดลอมไดเปน 3 ประเภท 
คือชุมชนท่ีมีภูมิทัศนนําวัฒนธรรม ชุมชนท่ีมีลักษณะเดนรวมกันท้ังภูมิทัศนและวัฒนธรรม ชุมชน
ท่ีมีวัฒนธรรมนําภูมิทัศน (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติกระทรวงวัฒนธรรม และ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 2549) โดยประเภทของภูมิทัศนวัฒนธรรมตาม
ความเขมขนของการจัดการสภาพแวดลอม 3 ประเภท ดังนี้ 
   1 ภูมิทัศนวัฒนธรรมแบบภูมิทัศนนําวัฒนธรรม ลักษณะของชุมชนท่ีมีภูมิ
ทัศนเปนเอกลักษณสําคัญโดดเดนคือ ชุมชนท่ียังประกอบไปดวยสภาพแวดลอมธรรมชาติอันอุดม
สมบูรณ การต้ังถ่ินฐานมีการแทรกตัวอยูในระบบนิเวศทางธรรมชาติ ดวยการปรับตัวใหอยูรวมกัน
อยางมีดุลยภาพ อาทิ การตั้งถ่ินฐานบนเทือกเขา ริมแมน้ําในปาไม เปนตน ภูมิทัศนวัฒนธรรม 
ลักษณะนี้ปราศจากการรบกวนความเจริญ ทางดาน วัตถุใดๆ จากภายนอก หรือจะมีก็เปนแตเพียง
สวนนอย ไมสงผลตอวิถีชีวิตความเปนอยูอยางรุนแรง หรือชัดเจน เนื่องมาจากมีการอยูอาศัยท่ี
พึ่งพาธรรมชาติ และปฏิบัติตนตอสภาพแวดลอมอยางออนนอม โดยปกติแลวผูคนท่ีอาศัยอยูในภูมิ
ทัศนวัฒนธรรมของตนเองอยูบนขอจํากัดดานตางๆ ของคน มีการใชทรัพยากรท่ีมีอยูในทองถ่ินให
เกิดประโยชนสูงสุด หากจะซ้ือหาสินคาจากภายนอกชุมชนก็เพียงแตสินคาบางประเภทท่ีจําเปน
และไมสามารถผลิตไดในทองถ่ินเทานั้น  
   การจัดการภูมิทัศนในลักษณะน้ีคือ การคํานึงถึงความใกลชิดกับธรรมชาติ 
การใชวัสดุปรุงแตงท่ีตองซ้ือมาจากภายนอกชุมชนใหนอยท่ีสุด มีความกลมกลืนกับสภาพแวดลอม 
และไมเปนการทําลายท้ังมลภาวะทางนิเวศวิทยา และเปนมลพิษทางสายตา 
   2 ภูมิทัศนวัฒนธรรมแบบมีลักษณะเดนรวมกันท้ังภูมิทัศนและวัฒนธรรม 
ชุมชนท่ีมีลักษณะโดดเดนท้ังในแงภูมิทัศนและวัฒนธรรมรวมกันเปนพื้นท่ีท่ีมีแนวทางการจัดการ
ภูมิทัศนวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมไดหลายหลายแนวทาง แตอยางไรก็ตามในการจัดการตางๆ ก็ควร
อาศัยปจจัยภายนอกใหนอยท่ีสุดเทาท่ีจะทําได ควรใชทรัพยากรท่ีมีอยูมีอยูในทองถ่ินท่ีมีอยูอยาง
อุดมสมบูรณในการจัดการ และพึงระลึกวาการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมท่ีมีสัดสวนของการพึ่งพา
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินจะกอใหเกิดปญหานอยกวาการพ่ึงพาทรัพยากรที่สังเคราะหข้ึน หรือ
ทรัพยากรใดๆท่ีไมมีในทองถ่ิน 
   3 ภูมิทัศนวัฒนธรรมแบบวัฒนธรรมนําภูมิทัศน แบงเปน 2 ลักษณะคือ 
       3.1 วัฒนธรรมท่ีจับตองไดหรือเปนรูปธรรมเปนหลักในการเปล่ียนแปลง 
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ภูมิทัศน ในการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมประเภทน้ีสามารถทําไดหลากหลายรูปแบบ แตอยางไรก็
ตามจะตองคํานึงถึงเอกลักษณของพ้ืนท่ีเปนสําคัญ และตองนํามาเปนพื้นฐานความคิดในการ
ออกแบบหรือจัดการในภูมิทัศน ผลลัพธของการจัดการจะออกมาดี หรือไมนั้น ข้ึนอยูกับ
ประสบการณ และความรูความชํานาญของคณะทํางานเปนสําคัญ สําหรับการจัดการภูมิทัศน
วัฒนธรรมตองระมัดระวังไมใหเกิดความเปล่ียนแปลงที่กวางขวางและหลากหลาย เพราะหากเปน
การจัดการท่ีผิดพลาดแลว ยอมสงผลกระทบทางลบท่ีรุนแรงและชัดเจนดวยเชนกัน ดังนั้นในการ
จัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชนลักษณะน้ี มีความจําเปนท่ีจะตองทําการศึกษาเพื่อสรางความ
เขาใจชุมชนอยางถองแท เพ่ือกํากับการจัดการใหอยูในกรอบของวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนได และ
ควรใหมีผูท่ีมีความรูมีประสบการณเขามาแนะนําหรือวางกรอบความคิดและแผนการจัดการ ซ่ึง
ตองไมเกินกําลังของชุมชนท่ีจะดําเนินการเองได 
       3.2 วัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดหรือเปนนามธรรมเปนตัวนําพาใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงภูมิทัศนลักษณะนี้อาจจะไมไดเห็นเปนประจักษแกสายตา แตตองการการวิเคราะหเชิง
ลึกซ่ึงจะเกิดข้ึนในชุมชนท่ีมีวัฒนธรรมที่ซับซอน ซ่ึงอาจจะเปนชุมชนเมืองขนาใหญหรือขนาดเล็ก
ก็ได หากแตชุมชนนั้นตองมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชนท่ีโดดเดนอยางเห็นไดชัด ซ่ึงการ
จัดการในลักษณะน้ีอาจเปนการสงเสริมวัฒนธรรมท่ีเปนนามธรรมดังกลาว ซ่ึงอาจจะเปนการ
บริหารจัดการ หรือสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณี แตท้ังนี้ตองข้ึนอยูกับความตองการของชุมชน 
และควรมีการประเมินผลของการจัดการหลังจากดําเนินงานจัดการไปแลว 
  3.3.4 รูปแบบและวิธีการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม 
     รูปแบบและวิธีการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมนั้นมีอยูดวยกันหลายรูปแบบ
ข้ึนอยูกับลักษณะของพื้นท่ี ความตองการใชสอยรวมสมัย และคุณคาดานตางๆ ของพ้ืนที่ และใน
การจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีใดๆ อาจไมไดใชแนวทางการจัดการเพียงแคแนวทางเดียว 
แตอาจตองประยุกตแนวทางท่ีหลากหลายเขาดวยกัน ในท่ีนี้สามารถแบงแนวทางการจัดการและ
การอนุรักษเปน 8 แนวทาง ดังนี้   
    1 การศึกษาและการวิจัย (Study and Research) การศึกษาภูมิทัศน
วัฒนธรรมของแตละพื้นที่ถือวาเปนการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมในข้ันตอนแรก กลาวคือตอง
ทําการศึกษาพื้นท่ีในแงมุมตางๆเพ่ือใชเปนฐานขอมูลในการวิเคราะหพื้นท่ีประเด็นตางๆซ่ึง
สามารถจําแนขอมูลออกไดเปนสองประเภทคือขอมูลพ้ืนฐานของพื้นท่ี และขอมูลพื้นฐานผานการ
วิเคราะห ซ่ึงในข้ันตอนนี้นั้นผูวิจัยไดทําการศึกษามาแลวในระดับหนึ่ง ดังขอมูลท่ีปรากฏในขางตน 
    2 การดูแลรักษา (Maintenance) คือข้ันตอนแรกในการจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรมท่ีมีคุณคาทางศิลปวัฒนธรรมหรืออาคารท่ีมีความสําคัญท่ีระบุไวในหลักฐานทาง
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ประวัติศาสตร ใหคงอยูในสภาพท่ีม่ันคงสมบูรณและเรียบรอยอยูเสมอ ดวยการดูแลรักษาอยูอยาง
สมํ่าเสมอ และหากเกิดการ เส่ือมสภาพก็สามารถทําการซอมแซม ซ่ึงสามารถทําไดงายและไมตอง
อาศัยผูเช่ียวชาญในการไมส้ินเปลืองคาใชจายและทรัพยากรมากนัก 
    3 การรักษาใหคงสภาพ (Preservation) มักใชการจัดการลักษณะนี้กับ
มรดกทางวัฒนธรรมท่ีเปนโบราณสถานท่ีขาดการใชสอยรวมสมัยของปจจุบันไปแลวคุณคาของ
แหลงโบราณสถานเหลานี้จะมีประโยชนในแงของการศึกษาโดยทําหนาท่ีเปนหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร โดยในสวนของบริเวณพื้นท่ีท่ีทําการศึกษาในสวนของชุมชนน้ันยังไมปรากฏ
องคประกอบหรือมรดกทางวัฒนธรรมใดท่ีตองใชการจัดการดวยวิธีนี้ 
    4 การบูรณะ (Restoration) โดยซอมแซมปรับปรุงใหมรดกทาง
วัฒนธรรมหรือภูมิทัศนวัฒนธรรมใหกลมกลืนกับของเดิมใหมากท่ีสุด แตก็ควรทําใหสามารถ
แยกแยะถึงส่ิงท่ีมีอยูเดิมกับส่ิงท่ีไดปรับปรุงใหม การจัดการในลักษณะดังกลาวมุงหมายท่ีจะทําให
คุณคาท่ีเปนนามธรรมดานตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นท่ีนั้นกลับมามีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะ
ในแงคุณคาดานจิตวิญญาณและคุณคาดานการศึกษา 
    5 ก า ร ป ฏิ สั ง ข รณ  ห รื อ ก า ร ส ร า ง ข้ึ น ใ ห ม ใ น รู ป แ บบ เ ดิ ม 
(Reconstruction) โดยทําใหมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิทัศนวัฒนธรรมท่ีเคยสุญเสียรูปรางไป 
หรือพังทลายกลับมาอยูในรูปท่ีเคยเปน โดยใชจากหลักฐานภาพถาย โดยการสรางใหมนี้ แมวาจะ
ไมสอดคลองกับแนวความคิดการอนุรักษท่ีคํานึงถึงความแทจริงของอาคารหรือวัสดุ แตทวาเม่ือมี
ความตองการใชสอยรวมสมัยหรือในกรณีท่ีอาคารนั้นๆ เปนอาคารท่ีมีความสําคัญมากในแงของจิต
วิญญาณ หรือการใชสอยของผูคนก็มีเหตุผลท่ีจะมีการปฏิสังขรณข้ึนใหมเพ่ือตอบสนองตอการใช
สอยน้ันๆ  
    6 การฟนฟู (Rehabitation) เปนการสงเสริมใหกิจกรรมแบบดั้งเดิมของ
พื้นที่กลับมาดําเนินตอไป เพื่อเปนการทําใหภูมิทัศนวัฒนวัฒนธรรม และมรดกทางสถาปตยกรรมท่ี
มีอยูเดิมแตไดซบเซาลงไปแลว กลับข้ึนมามีชีวิตอีกคร้ัง 
    7 การปรับประโยชนใชสอย ( Adaptation) ดวยการเปล่ียนแปลงหนาท่ี
เดิมของอาคาร หรือภูมิทัศนวัฒนธรรม แบบดั้งเดิมเพ่ือตอบสนองตอหนาท่ีใชสอยใหม แตในการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบใชสอยใหมตองคํานึงคุณคาดานตางๆ ของมรดกทางวัฒนธรรมนั้นเปนหลัก
สําคัญ เพราะวากิจกรรมใหมบางประเภทอาจสงผลกระทบหรือลดทอนคุณคาดานตางๆ ของมรดก
ทางวัฒนธรรมลง สําหรับกิจกรรมหรือการเปล่ียนแปลงการใชสอยใหมควรจะเคารพตอมรดก
วัฒนธรรมเดิมหรือกิจกรรมเดิมท่ีมีอยูในพ้ืนท่ี ท้ังในแงของประเภท ขนาด รูปแบบ สัดสวน สี และ
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พื้นผิว ควรจะคลายคลึงกับส่ิงท่ีมีอยูเดิม และควรหลีกเล่ียงการเลียนแบบท่ีอาจจะกอใหเกิดความ
สับสนไดวาของส่ิงไหนเปนส่ิงเดิม หรือของส่ิงไหนไดสรางข้ึนใหม 
    8 การพัฒนาและสรางสรรคใหม (Development and New Creation) 
การพัฒนาและสรางสรรคใหม เปนการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมท่ีสงผลกระทบตอพื้นท่ีมากท่ีสุด 
จากแนวคิดเร่ืองการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีคํานึงถึงการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางคุมคาและกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุด แนวความคิดดังกลาวไมไดปฏิเสธหรือเปนปรปกษตอการพัฒนาหรือการ
สรางสรรคใหมแตอยางใด เพียงแตระบุวาการพัฒนาหรือการสรางสรรคใหมนั้นตองมีคุณคา มี
ประโยชนใชสอยสูงสุดตอชุมชนเจาของพ้ืนท่ี โดยไมสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดลอม 
 3.4 แนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน 
       ในภาวะการณปจจุบันท่ีการพัฒนาทางกายภาพอันเปนผลมาจากแนวคิดบริโภค
นิยมม่ีสืบเนื่องการปฎิวัติอุตสาหกรรมในโลกตะวันตก แนวความคิดตอการพัฒนาดังกลาวได
กระจายไปยังพื้นท่ีตางๆ ท่ัวโลกพรอมๆ กับการขยายตัวของลัทธิการลาอาณานิคม โดยมี
จุดมุงหมายหลักการครอบครองทรัพยากรและตลาดเพื่อการขายสินคา ในชวงเวลารอยกวาปของ
การพัฒนาท่ีมุงเนนแตกําไรในรูปแบบของเงินตรา มีการเพ่ิมกําลังการผลิตสินคาโดยไมคํานึงถึง
ขีดจํากัดในการรองรับของพื้นท่ีตลอดจนการใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอย การกระทําดังกลาวกําลัง
สงผลกระทบทางลบตอสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอยางรุนแรงในหลายตอหลาย
พื้นท่ี จนกระท่ังปจจุบันมีขอสรุปแลววาการพัฒนาโดยไมใสใจตอสภาพแวดลอมไมไดสรางความ
ม่ันคงใหกับมนุษยชาติเลย แถมยังเปนการบ่ันทอนอนาคตของลูกหลานและโลกท่ีตนเองอาศัยอยู
ใหส้ันลงไปอีกดวย 
  เหตุดังกลาวจึงผลักดันใหเกิดแนวความคิดเร่ือง การพัฒนาอยางยั่งยืน ท่ีกลาวใน
การประชุม EARTH SUMMIT ท่ีจัดข้ึนท่ีเมืองริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล ในการประชุมมีการ
รางแผนแมบทเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนสําหรับโลกในศตวรรษท่ี 21 โดยความหมายของการพฒนา
ท่ียั่งยืน หมายถึงการพัฒนาท่ีตอบสนองความตองการท่ีมีอยูในปจจุบัน แตตองไมทําลายทรัพยากร
ท่ีจะปนท่ีตองการในอนาคต 
  ในปจจุบันประชากรของโลกมีจํานวนเพ่ิมข้ึนทวีคูณ แตในทางกลับกันทรัพยากร
นั้นมีอยูเทาเดิมซํ้ารายยังลดจํานวนลงอีกดวย การพัฒนาอยางยั่งยืนบนพื้นฐานของความสมดุลจึงจะ 
เปนทางออกของ ประชาคมโลกส่ิงสําคัญประการแรกท่ีตองเรงปฎิบัติคือ การจัดการทรัพยากรอยาง
มีประสิทธิภาพ 
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  สําหรับคําวาทรัพยากรที่กลาวมาขางตนแบงไดเปนสองกลุมใหญ คือ ทรัพยากร
ทางธรรมชาติ และทรัพยากรทางวัฒนธรรม สําหรับทรัพยากรทางวัฒนธรรมนั้นครอบคลุมไปถึง
สภาพแวดลอมทางกายภาพและส่ิงแวดลอมทางชีวภาพ สําหรับทรัพยากรทางวัฒนธรรม คือ 
ผลลัพทท่ีเกิดมาจากการดําเนินชีวิตของมนุษยนั่นเอง และการจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
นั้นหมายถึงการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดและคํานึงถึงการนํากลับมาใชใหม 
นอกจากการจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพแลวอีกส่ิงท่ีตองคํานึงถึงคือ ขีดจํากัดในการ
รองรับของพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่ง ท้ังในแงของระบบนิเวศวิทยา ส่ิงแวดลอม สังคม เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรม 
  การจัดการเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนมีองคประกอบหนึ่งท่ีสําคัญอยางยิ่งคือ การมี
สวนรวมของผูท่ีอยูอาศัยในพื้นท่ี เพราะผูท่ีอาศัยในพื้นท่ีจะไดรับหรือเสียประโยชนจากการจัดการ
ท่ีจะเกิดข้ึนโดยตรง สําหรับจุดมุงหมายของการจัดการท่ีเกิดข้ึนตองเกิดข้ึนจากแรงผลักดันภายใน
ของชุมชน เพ่ือตอบสนองตอความยั่งยืนการของชุมชน เพื่อสืบสานส่ิงท่ีดีงามของชุมชนไปยังรุน
ตอไป 
  ส่ิงสุดทายซ่ึงจะเปนเปาหมายหลักของการจัดการและการพัฒนาท่ียั่งยืนคือ การ
สรางองคความรูและประสบการณในแงมุมตางๆ  เพื่อใหคนในทองถ่ินรับรูถึงคุณคาและ
ความสําคัญของมรดกทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมท่ีมีอยูในทองถ่ิน 
  3.4.1 องคประกอบของสังคมท่ีมีการพัฒนาท่ียั่งยืน 
     1 ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและการใชทรัพยากร เชน 
ปริมาณแหลงน้ํา และความเพียงพอของน้ําใชในปจจุบัน การใชพลังงานทดแทนอยางอ่ืนท้ังจาก 
ธรรมชาติและประดิษฐข้ึน และมี การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ 
     2 เศรษฐกิจท่ีม่ันคงของชุมชน คือ มีการพัฒนาท่ีทําใหชุมชนมีเศรษฐกิจดี
อยางตอเนื่องและครบวงจร 
     3 คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชากรในชุมชน เชน มีการอยูดีกินดีในทีท่ีมี
อากาศดีปราศจาค มลภาวะ มีการจัดสรรการใชประโยชนจากที่ดินอยางถูกตองตามศักยภาพของแต
ละพ้ืนท่ีมีบริการสาธารณสุขอยางท่ัวถึง มีการใหการศึกษาอยางตอเนื่อง เปนตน 
  3.4.2 หลักการพัฒนาส่ิงแวดลอมท่ียั่งยืน 
     1 รักษาและกระตุนใหเกิดความหลากหลาย การพัฒนาท่ีจะนําไปสูความ
ยั่งยืนมีหลายแนวทางท้ังทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม มนุษยจึงควรรักษาและกระตุนใหเกิดความ
หลากหลายโดยไมผูกขาดเฉพาะรูปแบบท่ีถูกตองท่ีสุดหรือสมบูรณท่ีสุดของวัฒนธรรม จริยธรรม 
ศาสนา และสังคมเพียงแนวทางใดแนวทางหนึ่ง 
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   2 ดําเนินการพัฒนาหรือสรางระบบเศรษฐกิจท่ีรวมเอาส่ิงแวดลอมและเวลา
ในอนาคตเขาไวในกระบวนการตัดสินใจ 
   3 ตองแสวงหาแนวทางท่ีเห็นรวมกันบนพื้นฐานของส่ิงแวดลอม สังคม 
วัฒนธรรมและศีลธรรมท่ีมีความหลากหลาย 
 
4 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ในสวนของการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อศึกษาถึงองคประกอบและการจัดการทาง
ภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชนภุไทบานโคกโกงและงานวิจัยที่ไดทําการศึกษาสามารถนํามา
ประยุกตใชใหเหมาะสมเพื่อกําหนดแนวทางในการวิจัยในคร้ังนี้ได 
 4.1 งานวิจัยของ นพดล ตั้งสกุล และ จันทนีย วงศคํา เร่ืองคติความเชื่อและระบบ
สังคมกับการปลูกสรางเรือนพื้นบานและชุมชนภูไท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเขาใจถึง
ความสัมพันธระหวางชีวิตและธรรมชาติของภูไทในอดีตท่ีลวนสัมพันธและเช่ือมโยงกับ
กระบวนการทางวัฒนธรรมการอยูอยางแนบแนนท้ังในลักษณะนามธรรมและรูปธรรม 
ทําการศึกษา 6 ชุมชนท่ีสามารถครอบคลุมและเปนตัวแทนของชาวภูไทโดยเฉพาะความเช่ือในการ
ปลูกเรือนภูไท โดยมีพิธีกรรมตางๆเปนเคร่ืองกําหนดความหมายในเชิงคติสัญลักษณท่ีเช่ือมโยงมี
อิทธิพลตอระเบียบทางสังคมและประเพณีในการปฏิบัติจนกลายเปนเง่ือนไขที่สืบทอดตอกันมา 
การศึกษาคติความเช่ือท่ีมีผลตอการปลูกสรางบานเรือนและชุมชนภูไทไดสะทอนใหเห็น
ความสําคัญของโลกทัศนและความตองการท่ีอยูเหนือสภาวะทางกายภาพ เม่ือปจจุบันมีการมุงเนน
พัฒนาพ้ืนท่ีสวนตางๆที่เนนเฉพาะกายภาพเปนหลักซ่ึงจะกอความเสียหายตอวัฒนธรรมการอยู
อาศัยและสภาพทางสังคมสะทอนวิธีการปรับตัวของชุมชนเพื่อใหตอบสนองกับสภาพบริบท
แวดลอมท่ีเปล่ียนไป 
 4.2 งานวิจัยของ ไพโรจน เพชรสังหาร คติความเชื่อกับการปลูกเรือนภูไท เนนแนวคิด
งานวิจัยวาอิทธิพลความเช่ือดั้งเดิมท่ีมีพลังเหนือธรรมชาติและพุทธศาสนาเปนตัวกําหนดรูปแบบ
การตั้งถ่ินฐานและการปลูกเรือนของหมูบานภูไทในจังหวัดกาฬสินธุเห็นไดจากการวางผังหมูบาน
ท่ีจะตองมีองคประกอบหรือโครงสรางทางกายภาพตามคติความเช่ือ เชน ท่ีตั้งศาลปูตา (เปนส่ิงศักดิ์
สิทธท่ีชาวภูไทเคารพนับถือ) จะตองอยูทางทิศตะวันตกติดชายปาของชุมชน วัดอยูทางทิศ
ตะวันออกของชุมชน พื้นท่ีปลูกเรือนเลือกเอาชัยภูมิท่ีเหมาะสม เปนศิริมงคล คือมีรูปรางท่ีถูกตอง
ตามตํารา มีความสูงตํ่า ลาดเอียงไปทิศทางใดท่ีจะเปนศิริมงคล เปนตน อยาง ไรก็ตามผังหมูบาน
ไมไดมีรูปแบบตายตัวเหมือนกันทุกหมูบาน เพราะถูกกําหนดดวยสภาพทางภูมิศาสตร ดังนั้นคติ
ความเช่ือและสภาพทางภูมิศาสตรจึงสามารถชี้ใหเห็นถึงพัฒนาการของหมูบานได 
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ภาพท่ี 3 การวางผังเรือนแตละครอบครัวของชุมชนภูไท 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 แสดงลักษณะผังของหมูบานและตําแหนงท่ีตั้ง หมูบานภไูท จงัหวัดกาฬสินธุ 
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ภาพท่ี 5 แสดงลักษณะผังหมูบานภูไท จังหวัดกาฬสินธุ 
   
 จากการศึกษาขอมูลแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ท่ีไดทําการศึกษามา
นั้นทําใหไดทราบถึงแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีจะใชในการทําวิจัยในบท
ตอไป ซ่ึงผูวิจัยจึงเลือกใชรูปแบบการดําเนินงานท่ีไดปรับใหมีความเหมาะสมกับขนาดพ้ืนท่ี
กรณีศึกษาท่ีเปนชุมชน  ระยะเวลาในการดําเนินงานและปรับเปล่ียนหัวขอเพิ่มเติม ในสวนของการ
วิเคราะหเพื่อใหมีความเหมาะสมกับระยะเวลาดําเนินงานมากขึ้นโดยมีรายละเอียดดังท่ีจะกลาวใน
บทตอไป 
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บทท่ี 3 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 

 
การดําเนินงานวิจัยสําหรับศึกษาเร่ืองการศึกษาองคประกอบทางภูมิทัศนวัฒนธรรมสําหรับ

ใชศึกษา ชุมชนภูไทบานโคกโกง จังหวัดกาฬสินธุ เปนผลมาจากการศึกษาความหมาย ทฤษฎี 
แนวคิดและเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวของและกรณีศึกษาจากบทกอนหนานี้ มีความมุงหมายท่ีจะ
ศึกษาองคประกอบและการจัดการทางภูมิทัศนวัฒนธรรม รวมท้ังการสืบทอดส่ิงแวดลอมและมรดก
ทางวัฒนธรรมใหคงอยู ซ่ึงผูวิจัยไดใชการวิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บรวบรวมขอมูล ซ่ึงมีวิธีการใน
การดําเนินการดังนี้  
 
1 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)  
 จากการทบทวนวรรณกรรมในบทท่ีผานมาทําใหสามารถกําหนดกรอบการทําวิจัยและ
ข้ันตอนการทําวิจัย ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดใชกรอบแนวความคิดของ Australian Alps ใน
การประเมินและใหคุณคาของพื้นท่ีการศึกษา โดยใชหลักการประเมินเอกลักษณของภูมิทัศน
วัฒนธรรม Assessing the significance of cultural landscape ซ่ึงเปนคูมือการจัดการภูมิทัศน
วัฒนธรรมมาประยุกตใชกับแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาในครั้งนี้ โดยไดปรับใหเขา
กับบริบทของประเทศไทย และรูปแบบแนวคิดการจัดการภูมิทัศนทางวัฒนธรรมของสํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงวัฒนธรรมมาปรับใชเปนแนวทางในการศึกษาพ้ืนท่ี
องคประกอบและกระบวนการจัดการทางวัฒนธรรม 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ไดเนนถึงตัวชุมชนท่ีมีลักษณะเฉพาะของชุมชนภูไทท่ีมีวิถีการ
ดําเนินชีวิตแบบสังคมเกษตรกรรมท่ีมีความสัมพันธกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอันเปนปจจัยหลัก
ท่ีสงผลตอกิจกรรมตางๆ ท้ังในรูปแบบของกิจกรรมท่ัวไปในชีวิตประจําวัน กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับ
ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนาและความเช่ือ การประกอบกิจกรรมเหลานี้สามาถสะทอนใหเห็นถึงวิถี
ชีวิตของผูคนในชุมชน รวมไปถึงลักษณะการใชพื้นท่ีระหวางคนท่ีมีความเช่ือมโยงกับสภาพแวด 
ลอมแลวยังสะทอนใหเห็นถึงการที่คนในชุมชนเห็นคุณคาและอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม       
ดวยเหตุนี้จึงตองมีการศึกษาถึงองคประกอบและการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมอยางเหมาะสมใหคง  
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อยูคูกับชุมชนตอไป ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพ สภาพปญหา ภัยคุกคาม ท่ีสงผลกระทบใหเกดิ
การเปล่ียนแปลงตอภูมิทัศนวัฒนธรรมและวิถีชวิตของผูคนในชุมชน 
 
2 กระบวนการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาขอมูล การสํารวจ การสังเกต 
การณ และการสัมภาษณผูท่ีอาศัยในพื้นท่ีชุมชน เพ่ือแสดงใหเห็นถึงประวัติศาสตรการต้ังถ่ินฐาน
ชุมชน ขอมูลพื้นฐานของชุมชน การระบุคุณคา ศักยภาพ ปญหา การดํารงรักษา องคประกอบทาง
ภูมิทัศนวัฒนธรรมและการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนภูไท ใหไดขอมูลตรงตามจุดประสงค
ของการวิจัย ซ่ึงไดกําหนดข้ันตอนในการดําเนินการวิจัยดังนี้ 
 2.1 การศึกษาและรวบรวมขอมูล  
       การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร หนังสือ เอกสารตางๆ การศึกษาเบ้ืองตนจะ
ทําการศึกษาเพ่ือทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักการตางๆความหมายของภูมิทัศนวัฒนธรรม การ
อนุรักษ การจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม รวมไปถึงแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับภูมิทัศน
วัฒนธรรม ตอการนําไปใชและการอางอิงขอมูล 
 2.2 การแปลความหมายขอมูล 
  การทําความเขาใจและนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาประยุกตใช เพื่อกําหนดกรอบ
ของขอมูล หลักการ ทฤษฎี แนวคิดตางๆ ถึงเหตุผลของที่มา แนวโนม และขอสันนิษฐานเก่ียวกับ
ปญหาท่ีเกิดข้ึน โดยทําความเขาใจถึงความเช่ือโยงในดานกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ ประเพณี 
วัฒนธรรมความเช่ือ และประเมินความสําคัญขององคประกอบและการจัดการทางภูมิทัศน
วัฒนธรรมท่ีมีความเกี่ยวของกันในเบ้ืองตน 
 2.3 การระบุขอบเขตของการศึกษาและขอบเขตของพ้ืนท่ี  
      2.3.1 การระบุขอบเขตของการศึกษา เปนการระบุประเด็นในการศึกษาคนควาเพื่อ
เปนการกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน การวิเคราะห การเสนอแนะแนวทางและสรุปขอมูล การ
ระบุขอบเขตการศึกษาท่ีชัดเจนจะทําใหการดําเนินงานเปนไปตามข้ันตอน มีความแมนยําในการ
กําหนดระยะเวลา งบประมาณและปจจัยอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ 
       2.3.2 การระบุขอบเขตพื้นท่ี ไดกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีชุมชนภูไทบานโคกโกง 
จังหวัดกาฬสินธุ โดยเม่ือระบุตําแหนงพ้ืนท่ีท่ีจะมีการศึกษาและสํารวจแลวจึงทําการสํารวจใน
รายละเอียดมากขึ้น โดยเฉพาะกับผูท่ีอาศัยในพื้นท่ีเพื่อกําหนดขอบเขตบริเวณที่ควรจะทําการ
สํารวจท่ีครอบคลุมองคประกอบสําคัญไดอยางครบถวนโดยเกณฑในการพิจารณาขอบเขตมีดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

34 

   1 หนวยพื้นท่ีทางประวัติศาสตร เชน วัดเกา อาคารบานเรือนแบบภูไทและ
แบบ   อีสานด้ังเดิม เขตการปกครองในอดีต ฯลฯ 
   2 สภาพทางภูมิศาสตร เชน ภูมิทัศนรอบๆชุมชน แมน้ํา ภูเขา พื้นท่ีทํา 
การเกษตร  
   3 ขอบเขตพื้นท่ีอ่ืนๆท่ีมีความสําคัญครอบคลุมองคประกอบตางๆได
ครบถวน 
 2.4 การสํารวจและจัดทําเอกสารขอมูล  
       การสํารวจและเก็บขอมูลภาคสนามในปจจัยต างๆของพื้น ท่ี ศึกษา  เชน 
ประวัติศาสตรการตั้งถ่ินฐาน วิถีชีวิต ประเพณี ความเช่ือ อาคารบานเรือน ภูมิทัศน ทรัพยากร 
ธรรมชาติ การอนุรักษ เพื่อเปนขอมูลในการวิเคราะหปญหา กําหนดนโยบายและแนวทางในการ
บริหารจัดการของพื้นท่ี พื้นท่ีท่ีไดรับการระบุขอบเขตเบ้ืองตนจะไดรับการดําเนินการสํารวจ โดย
ใชวิธีการสํารวจรวมกันกับคนในพื้นท่ี เพื่อใหเห็นถึงตําแหนงองคประกอบสําคัญและสภาพทาง
กายภาพโดยรวมของพื้นท่ีและจัดทําเอกสารในข้ันตอไป 
 2.5 การวิเคราะหองคประกอบและประเมินคุณคาความสําคัญของภูมิทัศนวัฒนธรรม  
       การประเมินคุณคาความสําคัญใชกรอบแนวความคิดของ Australian Alps ในการ
ประเมินและใหคุณคาของพื้นท่ีการศึกษา โดยใชหลักการประเมินเอกลักษณของภูมิวัฒนธรรม 
Assessing the significance of cultural landscape ซ่ึงเปนคูมือการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมและ
รูปแบบแนวคิดการจัดการภูมิทัศนทางวัฒนธรรมของสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 
กระทรวงวัฒนธรรมมาปรับใชรวมกับทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยอ่ืนๆท่ีเกียวของ เปนแนวทางใน
การศึกษาพ้ืนท่ีองคประกอบและกระบวนการจัดการทางวัฒนธรรม และขอมูลท่ีไดจากการสํารวจ
ภาคสนามโดยการสํารวจ สังเกตการณ และสัมภาษณ จะไดนํามาสรุปคุณคาความสําคัญเพื่อใชเปน
เกณฑในการวิเคราะหในดานคุณคา (Value) คือส่ิงท่ีใหประโยชนไมวาจะเปนทางกายภาพหรือทาง
จิตใจกับมนุษย คุณคานั้นข้ึนอยูกับบริบททางสังคมและสามารถเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา 
ประกอบดวยคุณคาดานประวัติศาสตร คุณคาดานสุนทรีย คุณคาดานวิทยาศาสตร และคุณคาทาง
สังคม  
 2.6 วิเคราะหสภาพปจจุบัน ศักยภาพ ปญหาและแนวโนมการเปล่ียนแปลง  
  การวิเคราะหสภาพปจจุบัน ศักภาพ ปญหาและแนวโนมการเปล่ียนแปลงของ
พื้นท่ีชุมชน จากขอมูลท่ีไดจากการสํารวจพ้ืนท่ี การวิเคราะหในสวนนี้เปนการมองแนวโนมและ
ปจจัยถึงการสูญเสียไปของคุณคา ความสําคัญ และสภาพความแทดั้งเดิมท่ีอาจเกิดข้ึนในพื้นท่ีโดย
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มองท้ังปจจัยภายในและภายนอกควบคูกันไป ผลจากการวิเคราะหจะทําใหทราบถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน 
นํามาทําขอสรุปและเสนอแนะแนวทางในการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม  
 2.7 จัดทําขอเสนอแนวทางในการอนุรักษและการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม 
  หลังจากท่ีมีการวิเคราะหและสรุปผล ข้ันสุดทายคือการเสนอแนวทางในการ
จัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมของพ้ืนท่ีเบ้ืองตน การวิเคราะหในสวนนี้เปนการมองถึงแนวทางท่ีจะเก็บ
รักษาคุณคาความสําคัญของพ้ืนท่ีและปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึน ขอมูลท่ีไดจากการสํารวจจะเปน
แนวทางในการกําหนดนโยบาย แผนงาน การออกมาตรการควบคุมของทองถ่ิน ซ่ึงในการทําวิจัย
คร้ังน้ีจะเปนขอเสนอแนะในการอนุรักษและการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม  
 2.8 การสรุปผลการดําเนินงาน 
  จากกระบวนการวิจัยในลําดับข้ันตางๆ ผูศึกษาจะทําการรวบรวมและสรุปปญหา
ท่ีเกิดขึ้นระหวางดําเนินงานวิจัย เพื่อใชเปนขอมูลหรือแนวทางสําหรับการศึกษาหรือวิจัยท่ีเกี่ยวของ
ตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6 แสดงกลุมผูใหสัมภาษณ      ภาพท่ี 7 แสดงกลุมผูใหสัมภาษณ 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 8 แสดงกลุมผูใหสัมภาษณ        ภาพท่ี 9 แสดงกลุมผูใหสัมภาษณ 
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ตารางท่ี 2 แสดงข้ันตอนและวิธีการดําเนนิการวจิัย 
 

ประเด็นศึกษา แหลงท่ีมาของขอมูล เคร่ืองมือท่ีใชใน
การวิจัย 

ผลลัพธนําไปสู 

1.ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจยัท่ีเกี่ยวของ
กับการศึกษา
องคประกอบและการ
จัดการภูมิทัศน
วัฒนธรรม 

หองสมุดมหาวิทยาลัย
ศิลปากร, หองสมุดคณะ
สถาปตยกรรมจุ ฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, สํานักวิทย
บริการมหาวิทยาลัยมหา 
สารคาม, 
มหาวิทยาลัยขอนแกน, ศูนย
เรียนรูวัฒนธรรมทองถ่ิน
จังหวดักาฬสินธุ, องคการ
บริ หารสวนตําบลกุดหวา 

เอกสารทาง
วิชาการ, ภาพถาย, 
แผนท่ี 
 

การกําหนด
กรอบแนว คิด
ในการวิจัยและ
วัตถุประสงคขอ
ท่ี 2.1 

2.ศึกษาขอมูลพื้นฐาน
อันเกี่ยวของกบัพื้นท่ี
ศึกษาประวัติศาสตร
การตั้งถ่ินฐาน สภาพ
พื้นที่ปจจุบัน และ
สถาปตยกรรมพื้นถ่ิน
ของชุมชน 

กรมโยธาธิการและผังเมือง
จัง หวดักาฬสินธุ, องคการ
บริหารสวนตําบลกุดหวา, 
หองสมุดมหาวิทยาลัยตางๆ, 
สัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของ
กับพื้นท่ีท่ีศึกษา, สํารวจ
ภาคสนาม 

ภาพถายทาง
อากาศ, แผนท่ี
ชุมชน, แผนท่ี
จังหวดั, แผนที่
ทอง เท่ียว,
แบบสัม ภาษณ, 
แบบสํารวจ
ภาคสนาม, กลอง
ถายรูป 

วัตถุประสงคขอ
ท่ี 2.2 

3.ศึกษาองคประกอบ
ของภูมิทัศนวฒันธรรม 
คุณคา ศักยภาพ 
ประเด็นปญหาและ
อุปสรรคในการดํารง
รักษาชุมชนภไูท 

สํารวจภาคสนาม, สัมภาษณ
บุคคลท่ีเกี่ยวของกับพื้นท่ีท่ี
ศึกษา,การสังเกตแบบมีสวน
รวม 

แบบสํารวจภาค 
สนาม, แบบสัม 
ภาษณ, แบบ
สังเกต การณ,แผน
ท่ีชุมชน, กลอง
ถายรูป 

วัตถุประสงคขอ
ท่ี 2.3 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 
 

 
3 การเลือกพื้นท่ีกรณีศึกษา 
 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ไดคัดเลือกพื้นท่ีบริเวณชุมชนภูไทบานโคกโกง ตําบลกุดหวา 
อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ เปนพื้นท่ีกรณีศึกษาสําหรับการดําเนินงานวิจัย ชุมชนภูไทบาน
โคกโกง จังหวัดกาฬสินธุ  เปนอีกหนึ่งชุมชนท่ีมีภูมิทัศนวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณท้ังดวยจาก
ทําเลที่ตั้งท่ีเปนภูเขาและมีลําหวยสายเล็กๆไหลผาน และดวยความเปนชุมชนท่ีมีความเกาแกท่ีมีการ
อนุรักษวัฒนธรรมภูไทไดเปนอยางดี และเปนท่ีรูจักแกคนท่ัวไปจนกลายเปนหมูบานวัฒนธรรมภู
ไทข้ึนมา เปดใหประชาชนท่ีมีความสนใจเขามาเรียนรูวัฒนธรรมและสัมผัสกับวิถีชีวิตความเปนอยู
ของชาวภูไท การศึกษาจะเนนไปท่ีประวัติศาสตรการต้ังถ่ินฐาน ลักษณะพื้นฐานของชุมชน 
องคประกอบและการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชนภูไท เปนแนวทางในการอนุรักษ เชน 
ส่ิงกอสรางท่ีมีความงามและมีคุณคาทางประวัติศาสตร  ภูมิทัศนรอบๆชุมชน ประเพณีวัฒนธรรม 
ความเช่ือ วิถีชีวิตความเปนอยู เปนตน 
 

4.เพื่อศึกษาแนวทางใน
การจัดการภูมิทัศน
วัฒนธรรมของพ้ืนท่ี
กรณีศึกษาท่ีเหมาะสม
กับชุมชนในอนาคต 

องคการบริหารสวนตําบล
กุดหวา, หองสมุด
มหาวิทยาลัยตางๆ, 
สัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยว ของ
กับพื้นท่ีท่ีศึกษา, สํารวจ
ภาคสนาม, ศึกษาเอกสาร
และงานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 

ภาพถายทาง
อากาศ, แผนท่ี
ชุมชน, แบบ
สัมภาษณ, แบบ
สํารวจภาคสนาม, 
กลองถายรูป 

วัตถุประสงคขอ
ท่ี 2.4 

5.บทสรุปผลการวิจัย
และขอเสนอแนะ 

เอกสารและงานวิจยัท่ี
เกี่ยวของ 

แบบบันทึกขอมูล, 
เอก สารท่ี
เกี่ยวของ 

สรุปการศึกษา
องค ประกอบ
และการจดั การ
ภูมิทัศน
วัฒนธรรมและ
เสนอแนะใน
การทําวิจยัคร้ัง
ตอไป 
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4 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการดําเนินงานวิจัยคร้ังนี้มี 2 สวนคือ 1) เคร่ืองมือท่ีใชในการสํารวจ
และสังเกตการณลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีชุมชนกรณีศึกษา ไดแก แบบบันทึก แผนท่ีทองเท่ียว 
แผนท่ีจังหวัด ภาพถายทางอากาศ กลองถายรูปและขอมูลอ่ืนๆท่ีมีความเกี่ยวของกับพื้นท่ีกรณีศึกษา 
เปนตน 2) เคร่ืองมือท่ีใชในการสัมภาษณแกนนําชุมชน ผูเฒาผูแก ผูคนในชุมชนและผูท่ีเกี่ยวของ
กับชุมชน โดยเสนอความคิดเห็นผานการพูดคุยและตอบขอซักถามในประเด็นเกี่ยวกับหัวขอตางๆ
ในการศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชในการสัมภาษณ ไดแก แบบบันทึก แบบสัมภาษณ กลองถายรูป แผนท่ี 
ขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของกับชุมชน เปนตน 

 
5 การเก็บรวบรวมและแหลงท่ีมาของขอมูล 
 หลังจากการดําเนินงานวิจัยผานข้ันตอนตางๆทําใหไดขอมูลท่ีหลากหลายและมี
ปริมาณมาก การแบงประเภทของขอมูลจึงเปนส่ิงจําเปนท่ีควรกระทําเพื่อสะดวกในการทํางานและ
นําขอมูลไปใชไดอยางถูกตอง โดยสามารถแบงขอมูลไดดังนี้ 
 5.1 ประเภทของขอมูล 
  5.1.1 ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลท่ีไดจากการสํารวจพ้ืนท่ี สัมภาษณจากบุคคลและ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัย ขอมูลสวนนี้จะทําใหเขาใจถึงขอมูลพ้ืนฐานของพื้นท่ี และวิถีชีวิต
ความเปนอยูของคนในชุมชน 
  5.1.2 ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลท่ีไดจากเอกสาร หนังสือ บทความ งานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ ส่ือทางอินเตอรเนต แผนท่ีและรูปภาพ นํามาประกอบกับขอมูลปฐมภูมิเพื่อใหไดขอมูลท่ี
ถูกตองและแมนยํา 
 5.2 การเก็บขอมูล 
      การเก็บขอมูลจากลักษณะการแบงประเภทขางตน 2 ลักษณะคือ การเก็บขอมูลปฐม
ภูมิ และการเก็บขอมูลทุติยภูมิ 
  5.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ 
     5.2.1.1 การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสํารวจพ้ืนท่ี (Field Survey) เปนการ
สํารวจลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีชุมชน เชน ลักษณะทางกายภาพของชุมชน สถาปตยกรรม ภูมิ
ทัศนรอบๆชุมชน เปนตน โดยการสํารวจสภาพความเปนจริงในปจจุบันประกอบกับการสังเกตใน
ลักษณะภาพรวมของชุมชน รวมไปถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน ซ่ึงมีขอบเขตดังนี้ 
    1 ขอบเขตของพื้นท่ีชุมชนและเขตการปกครองท่ีแสดงใหเห็นถึงพื้นท่ี
โดยรอบชุมชน 
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    2 การเขาถึงพื้นท่ีชุมชน การสัญจร และความเช่ือมโยงโดยรอบพื้นท่ี
ชุมชน  
    3 สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ในพ้ืนท่ีชุมชนวามีสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการท่ีสําคัญในการดํารงชีวิตของคนในชุมชน 
    4 การใชประโยชนจากท่ีดินและการใชประโยชนจากอาคาร การใช
ท่ีดินในชุมชนวามีการใชท่ีดินในลักษณะใด ซ่ึงแสดงถึงความเปนอยูและการประกอบอาชีพของคน
ในชุมชน 
    5 รูปแบบทางสถาปตยกรรมและภูมิทัศนภายในพื้นท่ีชุมชน แสดงให
เห็นถึงวิถีชีวิตความเปนอยู ประวัติศาสตร ความสัมพันธระหวางคติความเช่ือท่ีจะสงผลถึงการทํา
กิจกรรมและการวางผังของชุมชน 
    6 ทรัพยากรทางธรรมชาติ แสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีมีความผูกพัน พึ่งพาธรรมชาติในการดํารงชีวิตและการตั้งถ่ินฐาน 
    ในการสํารวจพื้นท่ีภายในชุมชนน้ัน เปนการสํารวจภูมิทัศนวัฒนธรรม
ท่ีมีลักษณะเปนรูปธรรมท่ียังคงมีอยูในพื้นท่ีชุมชน รวมไปถึงการวิเคราะหศักยภาพของพื้นท่ี 
ปญหาการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายในชุใชนอีกดวย  
   5.2.1.2 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกตการณ (Observation) จะเปน
การสังเกตการณแบบมีสวนรวมทางดานวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน โดยเลือกชวงเวลา
ท่ีมีเทศกาลสําคัญ หรือชวงเวลาที่มีนักทองเท่ียวเปนกลุมเขามาชมวิถีชีวิตแบบภูไท เชน พิธีผูกแขน
บายศรีสูขวัญ ประเพณีสิบสองเดือน พิธีเล้ียงผีปูตา เปนตน 
   5.2.1.3 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการสัมภาษณ (Interview) หลังจาก
การศึกษาภาพรวมของพ้ืนท่ีชุมชนท่ีไดจากการสํารวจขอมูลทางกายภาพแลวนํามาเปนแนวทางใน
การสัมภาษณ ซ่ึงการสัมภาษณนั้นจะเปนการสัมภาษณบุคคลสําคัญท่ีมีความเก่ียวของกับชุมชน คือ
ความเปนมาการต้ังถ่ินฐานของชุมชน สภาพท่ัวไปของพื้นท่ี ปญหาท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน ความตอง 
การในการพัฒนาชุมชน คานิยม ความเช่ือและวัฒนธรรมของคนในชุมชนภูไท เปนตน ในการสัม 
ภาษณนั้นจะเก็บรวบรวมขอมูลพรอมกับการสํารวจชุมชน ซ่ึงประเด็นในการสัมภาษณคือ 
    1 ประวัติความเปนมา และการตั้งถ่ินฐานของผูคนในชุมชน 
    2 วิถีชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม ความเช่ือ 
    3 สภาพพื้นท่ีในปจจุบัน ศักยภาพ ปญหา ตลอดจนแนวทางในการ
พัฒนาชุมชน 
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   ในการสัมภาษณผูท่ีเปนเปาหมายหลักคือ ผูเฒา ผูแกท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีชุม 
ชน นอกจากนี้ยังไดสัมภาษณผูมีบทบาทในชุมชน เชน ผูใหญบาน รองผูใหญบาน คณะกรรมการ
วัด คณะกรรมการชุมชน หัว หนาองคกรชุมชนท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีชุมชน ครู และเยาวชนภายในชุมชน 
เปนตน 
  5.2.2 การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ 
     การเก็บขอมูลจากขอมูลทุติยภูมิจะเปนการสังเคราะหขอมูลท่ีไดจากเอก 
สาร หนังสือ บทความ สถิติตางๆ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ส่ือทางอินเตอรเนต ซ่ึงแหลงขอมูลทุติยภูมิ 
ไดแก หองสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร หองสมุดคณะสถาปตยกรรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสํานัก
วิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิท ยาลัยขอนแกน ศูนยสงเสริมศิลปวัฒน ธรรมทอง 
ถ่ินมหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ ศูนยเรียนรูวัฒนธรรมทองถ่ินจังหวัดกาฬสินธุ เปนตน ในการเก็บ
รวบรวมขอมูลจะเกี่ยวเนื่องกับการทบทวนวรรณกรรมจึงสามารถแบงการศึกษาขอมูลออกเปนดังนี้ 
   5.2.2.1 ลักษณะทางดานกายภาพ เพ่ือหาลักษณะท่ีสําคัญของสถาปตยกรรม 
และภูมิทัศนรอบๆชุมชน เปนตน 
   5.2.2.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจ เพื่อหาลักษณะของ การประกอบอาชีพและ
การ คมนาคมภายในชุมชนกับชุมชนอ่ืนๆ เปนตน 
   5.2.2.3 ลักษณะทางดานสังคม ประเพณี วัฒนธรรมและความเช่ือเพ่ือหา
ลักษณะท่ีสําคัญตอคติความเช่ือ ความเปนอยูของคนในชุมชน ในการดํารงรักษาชุมชนภูไท  
   5.2.2.4 องคประกอบของภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชนและการอนุรักษ
คุณคาของภูมิทัศนวัฒนธรรมเพ่ือจะไดดําเนินงานตามกระบวนการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมอยาง
ถูกตองและไมสงผลกระทบตอพื้นท่ี 
 
6 การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล 
 6.1 การประมวลผล  
      นําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจ จากการสังเกตการณและจากการสัมภาษณ เรียบเรียง
และจัดระเบียบการแบงประเภทของขอมูลตางๆ โดยการนําเสนอแบบพรรณนา 
 6.2 การวิเคราะหขอมูล 
  6.2.1 ขอมูลปฐมภูมิ เม่ือทําการรวบรวมขอมูลจากการสํารวจ จากกาสังเกตการณ
และจากการสัมภาษณแลวเสร็จ จากผูเฒา ผูแก ผูนําชุมชนและผูคนในพื้นท่ีศึกษา ทําการตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูล จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงค ดังนี้ 
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      6.2.1.1 วิเคราะหและศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของ
กับองคประกอบและกระบวนการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนภูไทบานโคกโกง เพื่อเปนกรอบ
ในการศึกษาจากน้ันอภิปรายโดยรูปแบบบรรยาย รูปภาพ และตาราง 
      6.2.1.2 วิเคราะหสภาพพื้นฐานโดยท่ัวไปของชุมชนภูไทบานโคกโกง    
นําขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิมาจัดเรียง โดยแบงเปนประวัติศาสตรความเปนมาของการตั้ง
ถ่ินฐานของชุมชน สภาพพื้นท่ีปจจุบัน ท้ังในดานกายภาพ เศรษฐกิจ และสถาปตยกรรมพื้นถ่ินของ
ชุมชนภูไท จากนั้นอภิปรายโดยรูปแบบบรรยาย รูปภาพ ตารางและแผนท่ี 
      6.2.1.3 วิเคราะหองคประกอบของภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนภูไทบานโคก
โกง คุณคา สถานการณ ศักยภาพ ประเด็นปญหาและอุปสรรคในการดํารงรักษาชุมชนภูไท จากน้ัน
อภิปรายโดนรูปแบบของการบรรยาย และรูปภาพประกอบกัน  
      6.2.1.4 วิเคราะหเพื่อหาแนวทางในการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมของพ้ืนท่ี
กรณีศึกษาท่ีเหมาะสมกับชุมชนภูไทบานโคกโกงในอนาคต โดยวิเคราะหจากการที่หนวยงานภาค
ตางๆมามีสวนรวมในการพัฒนาและจัดการชุมชน โดยสรุปวิเคราะหในรูปแบบการบรรยายและ
รูปภาพประกอบ 
  6.2.2 ขอมูลทุติยภูมิ เปนการสังเคราะหขอมูลท่ีไดมาจากแหลงขอมูลตางๆ จาก
ทางเอกสาร ทางตํารา หนังสือ บทความ และพ้ืนท่ีกรณีศึกษา โดยวิเคราะหจากลักษณะพ้ืนฐานทาง
กายภาพ ทางสังคม ทางเศรษฐกิจ ทางประเพณี วัฒธรรมและความเช่ือองคประกอบของภูมิทัศน
วัฒนธรรมการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม โดยสรุปวิเคราะหในรูปแบบการบรรยายตารางและ
รูปภาพประกอบ  
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บทท่ี 4 
สภาพท่ัวไปและประวัติศาสตรการตัง้ถ่ินฐานของชุมชนภูไทบานโคกโกง จังหวัดกาฬสินธุ 

 
 เนื่องจากในการวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรมเพ่ือทําการศึกษา
องคประกอบและกระบวนการในการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม ดังนั้นจะทําการศึกษาครอบคลุม 
ในระดับพื้นท่ีกรณีศึกษาเพื่อใหทราบถึงความสัมพันธเช่ือมโยงกันในแตละดานของขอมูล               
ซ่ึงรายละเอียดมีดังตอไปนี้ 
 
1 ประวัติความเปนมาของชุมชน  
  ชาวภูไทเปนกลุมชาติพันธุท่ีใหญท่ีสุดรองลงมาจากกลุมไทลาว ถ่ินเดิมของชาวภูไท 
(ผูไทย) ตั้งอยูบริเวณตอนกลางของมณฑลยูนานในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตอมาจึงได
อพยพเขาไปต้ังอาณาจักรท่ีดินแดนสิบสองจุไทย มีเมืองแถงเปนเมืองหลวง เมืองไหล หรือไลเจา 
เปนเมืองสําคัญรองลงมาและเมืองเล็กเมืองนอยอีก 10 เมือง รวมเปน 12 เมือง บริเวณแหงนี้เปน
ตะเข็บรอยตอของอาณาจักรจีน ญวน ลาว และยังใกลชิดกับลานนาและพมาอีกดวย จากการที่มี
ดินแดนติดตอกับหลายอาณาจักรทําใหอาณาจักรตางๆเหลานั้นเขามามีอิทธิพลตอกับแควนสิบสอง
จุไทยแลวแตวาชวงนั้นใครจะมีกําลังเขมแข็งกวากันบรรดาอาณาจักรดังกลาวแลว ลานชางจะมี
อิทธิพลมากท่ีสุด รองลงมาไดแก ญวนและจีน แควนสิบสองจุไทยตองสงเคร่ืองราชบรรณาถวาย 3 
ชาตินี้ จนไดช่ือวา เมืองสามสวยฟา เมืองแถงอยูใกลชิดกับลาวจึงถือธรรมเนียมแบบลาว เรียก
ตนเองวา ภูไทดํา สวนเมืองไลต้ังอยูติดไปทางจีนก็ถือธรรมเนียมแบบจีนเรียกตนเองวา ภูไทขาว 
 ชาวภูไทไดอพยพเขามาอยูในประเทศไทย ในรัชสมัยของพระเจาธนบุรีราวในป พ.ศ. 
2321 โดยทรงโปรดฯใหเจาพระยาจักรกรีเปนแมทัพไปตีเมืองเมืองลานชางแลวกวาดตอนชาวภูไท
มาอยูแถบภาคกลางของประเทศไทย คืออยูท่ีจังหวัดเพชรบุรี เปนการทดแทนคนไทยท่ีถูกพมา
กวาดตอนไปเม่ือคราวเสียกรุงศรีอยุธยา จนตอมาในรัชกาลท่ี 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัวไดยกทัพไปปราบกบฏเจาอนุวงศและไดกวาดตอนครอบครัวของชาวภูไทจากเมืองตางๆ  
ในประเทศลาวใหเขามาอาศัยอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีแมน้ําโขงแยกกลุมนี้ออกจากภู 
ไทในภาคเหนือของลาวและญวนกลุมภูไทกลุมใหญท่ีสุดอาจจะอยูแถบลุมน้ําโขง และแถบบ
เทือกเขา ภูพานเชนจังหวัดนครพนมไดแก อําเภอคําชะอีธาตุพนม เรณูนคร นาแก จังหวัดสกลนคร
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ไดแก อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดกาฬสินธุ ไดแก อําเภอกุฉินารายณ เขาวง สหัสขันธ สวนภูไทเขาสู
ภาคกลางในจังหวัดราชบุรี และเพชรบุรี ในยานนั้นเรียกวา “ลาวโซง” และโปรดใหตั้งบานเมืองข้ึน
ปกครองตอกันมาเปนเมืองใหญๆท่ีมีชาวภูไทอาศัยอยูเปนจํานวนมาก คือ เมืองเรณูนคร เมืองกุดสิม
นารายณ เมืองคําชะอี และเมืองพรรณนานิคม นอกจากนั้นก็กระจัดกระจายไปตามจังหวัดตางๆ คือ 
อุบลราชธานี ยโสธร รอยเอ็ด และอุดรธานี  
 มีนักปราชญหลายทานใหความเห็นไววา คําวา ภูไท หรือ ผูไทย หรือ คนไต เปนคําท่ีมี
ความหมายเดียวกับคําวาเทียน แถนไท ซ่ึงหมายถึง ฟา หรือ ดวงดาว คนชนชาตินี้รักความอิสระ
ชอบอาศัยอยูในท่ีสูง คือภูเขา มีความเจริญรุงเรืองมากกวากลุมชนชาติใดๆชาวภูไทมีนิสัยสวนตัว
รักความสงบอยูกันอยางสันติ มีความรักหวงแหนในเผาพันธุ มีขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม การแตงกาย ดนตรี ความเช่ือเกี่ยวกับการนับถือผีและเคารพวิญญานบรรพบุรุษ 
และมีภาษพูดเปนเอกลักษณเฉพาะของตนเอง (ถวิล เกสรราช 2512, 1-3) 
 ชาวภูไทกาฬสินธุเปนกลุมชนท่ีอพยพมาพรอมกันในสมันรัชกาลที่ 3 เม่ือเดินทางขาม
เทือกเขาภูพานจึงไดแยกยายไปต้ังถ่ินฐานตามพื้นท่ีตางๆของหลายอําเภอในจังหวัดกาฬสินธุ และท่ี
นาสังเกตอยางหนึ่งก็คือบริเวณท่ีแยกยายกันไปตั้งถ่ินฐานนั้นลวนเปนพื้นท่ีซ่ึงอยูใกลกับภูเขาท้ังส้ิน 
และในแตละจุดยังอยูไมไกลกันมากนักสามารถไปมาหาสูกันไดสะดวก 
 เม่ือป พ.ศ. 2432 ชาวบานคําเฮ (โนนน้ําคํา) ตําบลหนองสูง อําเภอคําชะอี จังหวัด
มุกดาหาร (ปจจุบัน) ไดอพยพ 2 ครอบครัว จํานวน 19 คน โดยมีนายอุปชัย เปนหัวหนา ไดมาต้ัง
หมูบานอยูทางตะวันออกของบานโคกโกง ปจจุบัน เรียกช่ือวา “บานทุงบักเฒา” ตอมาอีก 2 ป ไดมี
ชนเผากุลาประมาณ 10 คน ไดอพยพเขามาสมทบ พวกกุลาเหลานี้ไดนําฝนเขามาในหมูบานทําการ
ปลนจี้ชาวบานระแวกใกลเคียง สรางความเดือดรอนเปนอันมาก ทางราชการจึงเขามาปราบปราม 
พวกกุลาจึงไดหลบหนีไปและชาวบานไดอพยพกลับถ่ินเดิม สวนบานทุงบักเฒาก็กลายเปนบานราง 
 ตอมาในป พ.ศ. 2449 ชาวบานคําเฮท่ีเคยอาศัยอยูบานทุงบักเฒาไดรวบรวมพรรคพวก
และแผเงินคนละ 1 บาท เพื่อเปนคาเดินทางไปต้ังบานใหมข้ึนกับพระยาสุนทร มณฑลอุดร ทางการ
ใหช่ือหมูบานใหมวา “บานโคกโกง” และมีนายเจาชิน เปนผูใหญบานได 2 ป ก็ถูกกบุมคนรานฆา
ตายและนายกินรี ไดเปนผูใหญบานคนตอมาอยูมา 2 ป ชาวบานไดลมปวยตายโดยไมทราบสาเหตุ 
ชาวบานจึงไดตกลงกันและไดยายบานมาอยูทางทิศเหนือ คนละฟากทุงนาซ่ึงเปนท่ีตั้งหมูบานใน
ปจจุบัน ตรงกับป พ.ศ. 2458 ตอมา ในป พ.ศ. 2460 นายโพธ์ิ อาจวิชัย เปนผูใหญบาน และนายสวย 
ทองดี เปนผูใหญบานในลําดับตอมา 
 ในป พ.ศ. 2477 ไดมีประชาชน 3 หมูบาน ไดแก บานโคกโกง บานหวยแดง และบาน
ขุมข้ียาง ไดรับความเดือดรอนในการติดตอกับทางราชการ เนื่องจากระยะทางอยูไกลจึงไดตกลงกัน
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ขอแยกออกจาก อําเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม (ในสมัยนั้น) มาข้ึนกับ ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉิ
นารายณ จังหวัดมหาสารคาม (ในสมัยนั้น) ตอมาในป พ.ศ. 2482 ทางราชการจึงไดอนุมัติให
หมูบานแยกออกจากจังหวัดมหาสารคามมาข้ึนกับจังหวัดกาฬสินธุ 
 ในป พ.ศ. 2491 นายสวย ทองดี เปนผูใหญบาน จนกระท่ังเสียชีวิต นายทอง หนองสูง 
เปนผูใหญบานแทน ป พ.ศ. 2512 นายหนูรัก สมสวย เปนผูใหญบาน ป พ.ศ. 2536 นายสีเทือด     
ไตรยะวงษ เปนผูใหญบาน ครบวาระในวันท่ี 12 ธันวาคม 2549 และนายขวัญชัย ปททะทุม ไดรับ
การคัดเลือกเปนผูใหญบาน ตั้งแตวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2549 จนถึงปจจุบัน 
 การเร่ิมตนกอต้ังเปนหมูบานวัฒนธรรมภูไทตอนรับนักทองเท่ียวแบบโฮมสเตย โดย
การนําของทานรองผูวาราชการจังหวัด นายชาญ การุณจิตต ในวันท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ. 2541 โดยเห็น
วาบานโคกโกงเปนหมูบานท่ีมีวัฒนธรรมโดดเดน คือวัฒนธรรมชาวภูไทซ่ึงสอดรับกับคําขวัญ
จังหวัดท่ีวา “เมืองฟาแดดสงยาง โปงลางเลิศลํ้า วัฒนธรรมมผูไทย ผาไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน     
มหาธารลําปาว ไดโนเสารสัตวโลกลานป” ซ่ึงหมูบานและประชาชนยังคงรักษขนบธรรมเนียมวิถี
ชีวิตแบบชาวภูไทเอาไวอยางเหนียวแนน ถือวาเปนหมูบานท่ีมีความเขมแข็งในอําเภอกุฉินารายณ 
ประกอบกับในบริเวณใกลเคียงหมูบานมีทัศนียภาพท่ีดี มีความสมบูรณของธรรมชาติ มีภูเขา ตนไม
ใหความอุดมสมบูรณกับธรรมชาติ จึงไดเปดเปนหมูบานตอนรับนักทองเท่ียวข้ึนในป 2543 ไดสง
หมูบานเขาประกวดหมูบาน Tourism Award ไดรับรางวัลจากการทองเท่ียงแหงประเทศไทยและใน
ป 2549 ไดสงหมูบานเขาประกวดไดรับรางวัลหมูบานโอทอบ วิลเลจ แชมปเปยนในระดับภาคจัด
โดยกรมการพัฒนาชุมชน และไดดําเนินงานจนถึงปจจุบัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 10 ภาพถายดาวเทียมแสดงการต้ังถ่ินฐานชุมชนภูไทบานโคกโกง จังหวดักาฬสินธุ 
ท่ีมา :  เขาถึงไดจาก http: // www.googleearth.com  เขาถึงเม่ือ 4 มค. 2554 
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2 ลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ีศึกษา 
 2.1 ลักษณะท่ีตั้งและอาณาเขต 
      บานโคกโกง ตั้งอยูท่ีหมูท่ี 5 ตําบลกุดหวา อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุบาน
โคกโกงมีพื้นท่ีท้ังหมด 1,467 ไร อยูในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลกุดหวา ตั้งอยูทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของอําเภอกุฉินารายณ หางจากอําเภอประมาณ 19 กิโลเมตร ลักษณะภูมิ
ประเทศเปนท่ีราบสูงเชิงเขามีภูเขาลอมรอบ 3 ดาน คือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และทิศเหนือ 
    อาณาเขต 
   ทิศเหนือ  จรด ภูเขาหลังเตา 
   ทิศใต  จรด บานนาไคร 
   ทิศตะวนัออก จรด ภูถํ้าเมน 
   ทิศตะวนัตก จรด ภูมะตูม 
 2.2 สภาพทางภูมิศาสตร 
  2.2.1 ลักษณะภูมิประเทศ ชุมชนภูไทบานโคกโกงเปนท่ีราบลุมภูเขามีภูเขาโอบ
ลอมชุมชนไว 3 ดานอยูในช้ันซ่ึงมีระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 200 – 500 เมตร อยู
ทางทิศตะวันออก และทิศเหนือของจังหวัดมีธารน้ําแดงไหลผานานหมูบานซ่ึงเปนธารน้ําท่ีไหล 
จากนํ้าตกตาดสูง ซ่ึงเปนสายหลักท่ีสําคัญสําหรับการเกษตร จึงทําใหหพื้นท่ีบริเวณนี้เหมาะแกการ 
ทําเกษตรกรรม 
    2.2.2 ลักษณะภูมิอากาศ มีอากาศรอน และคอนขางหนาวในฤดูหนาว สวนฤดูฝน
จะมีฝนตกซุกในชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม มีฝนตกเฉล่ีย 1,509 มิลลิเมตร/ป อุณหภูมิต่ําสุด  
16.8 องศาเซลเซียส และ อุณหภูมิสูงสุด 36 องศาเซลเซียส  
 2.3 การเขาถึงพื้นท่ีชุมชน 
 ในปจจุบันมีการพัฒนาการคมนาคมทางถนนเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง
และไปมาหาสูของคนในชุมชน และนอกพ้ืนท่ีชุมชนการเขาออกพื้นท่ีชุมชนสามารถเขาออกได
ดังนี้ 
  2.3.1 ทางรถยนต จากกรุงเทพฯ ไปตามถนนมิตรภาพ (เสนทางหมายเลข 2 ถึง   
อ.บานไผ จ.ขอนแกน เล้ียวขวาเขาเสนทางสายบานไผ-อ.บรบือ-จ.มหาสารคาม-จ.รอยเอ็ด-อ.โพน
ทอง-อ.กุฉินารายณ (เสนทางหมายเลข 23, 208, 2044) และตอจาก อ.กุฉินารายณไปตามเสนทาง  
กุฉินารายณ-มุกดาหาร (เสนทางหมายเลข 2032) ระยะทาง 12 กม. (หลักกิโลเมตรที่ 52) ถึงบานนา
ไครเล้ียวซายไปตามถนนลาดยางอีก 3 กม. ก็ถึงหมูบานภูไทโคกโกง 
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  2.3.2 ทางรถโดยสารประจําทาง บริบัทขนสงจํากัด บขส เปดบริการเดินรถ
กรุงเทพฯ-กาฬสินธุ ทุกวันโดยรถธรรมดาออกทุก 40 นาที ตั้งแตเวลา 8.30 น ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 7 ชม. ตอรถไปท่ี อ.กุฉินารายณ โดยไปลงท่ีบานนาไครแลวตอรถรับจางเขาไปหมูบาน
โคกโกง 3 กม. 
  2.3.3 ทางรถไฟ เดินทางโดยรถไฟสาย กรุงเทพฯ-หนองคาย หรือกรุงเทพฯ-
อุดรธานี ลงท่ีสถานีรถไฟขอนแกน แลวตอรถโดยสารสายขอนแกน-มุกดาหาร ไปท่ี อ.กุฉินารายณ
โดยไปลงท่ีบานนาไครแลวตอรถรับจางเขาหมูบานอีก 3 กม. 
  2.3.4 ทางเคร่ืองบิน เท่ียวบินกรุงเทพฯ-ขอนแกน ซ่ึงบริษัทการบินไทย เปด
บริการทุกวันๆละ 4 เท่ียว หรืออาจใชบริการของสายการบิน พีบีแอร จากกรุงเทพฯ-รอยเอ็ดเปด
บริการสัปดาหละ 4 เท่ียวคือ อังคาร พฤหัส ศุกร อาทิตย 
 2.4 ระบบบริการพื้นฐาน 
  2.4.1 ระบบสาธารูประโภค 
     การประปา ภายในชุมชนไมมีน้ําประปาใช อาศัยน้ําฝน น้ําจากหวย บอ
บาดาล เปนหลักโดยชาวบานจะมีภาชนะเก็บกักน้ําของแตละครัวเรือน ซ่ึงชาวบานจะมีโองแดงง
ขนาดใหญและโองมังกร เก็บน้ําไวดื่ม บอบาดาล มีลักษณะเปนบอไมและตอทอพีวีซี ลงไปสงน้ํา
ไปตามบานตางๆ โดยใชเคร่ืองปมน้ํา  การมีบอน้ําในหมูบานทําใหไ มมีการขาดแคลนน้ําดื่ม 
     การไฟฟา มีไฟฟาเขาถึงภายในชุมชนใหบริการโดยการไฟฟาสวนภูมิภาค
ในเขตอําเภอกุฉินารายณ และมีจุดใหบริการอยูติดถนนสาย กุฉินารายณ-มุกดาหาร 
     เสนทางคมนาคม ปจจุบันมีถนนลาดยางสายหลักเขาไปถึงพื้นท่ีชุมชนภูไท
บานโคกโกง ทําใหเดินทางโดยรถยนตเปนไปไดอยางสะดวก สภาพถนนอยูในระดับดีมาก 
     การสื่อสาร  ใหบริการจากสํานักงานบริการโทรศัพทกุ ฉินารายณ
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย ซ่ึงอยูไมไกลจากจากพื้นท่ีและสงสัญญาณไปยังพื้นท่ีชุมชน     
ท่ีทําการไปรษณียอยูในตัวอําเภอกุฉินารายณ หางออกไปประมาณ 15 กิโลเมตร 
     การระบายน้ํา สําหรับอาคารบานเรือนสวนใหญในพื้นท่ีจะระบายนํ้าลง 
จากครัวเรือนลงสูพื้นที่สวนหลังบานโดยตรง 
     การกําจัดขยะมูลฝอย ในพ้ืนท่ีชุมชนไมมีรถขนขยะขององคการบริหาร
สวนตําบลกุดหวาเขามาเก็บขยะ ดังนั้นคนในชุมชนจึงตองมีการกําจัดขยะของตนเองโดยการเผา
หรือฝงกลบบริเวณพ้ืนท่ีหลังบานของตนเองและบริเวณปาชุมชน 
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  2.4.2 ระบบสาธารูประการ 
     สถาบันการศึกษา ในชุมชนมีโรงเรียนประถม 1 แหง และมีโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 1 แหงอยูหางออกไป 3 กิโลเมตร 
     สถานพยาบาล ในชุมชนไมมีสถานพยาบาล แตมีอาสาสมัครสาธารณสุขท่ี
ไดรับการอบรมสามารถรักษาพยาบาลอาการเจ็บปวยเบ้ืองตนได มีโรงพยาบาลพระยุพราช อ.กุฉิ
นารายณ ในตัวอําเภอหางออกไปประมาณ 15 กิโลเมตร 
     ตลาดสด ภายในชุมชนไมมีตลาดสดจะมีเพียงรานคาสหกรณท่ีใหบริการ
สินคาท่ีหลาก หลาย เชน อาหาร เส้ือผา ยาและอุปกรณทางการเกษตร นอกจากนี้ยังมีตลาดนัด
เคล่ือนท่ีท่ีจะนําสินคาเขามาจําหนายแกชุมชนสัปดาหละ 1 คร้ัง  
 2.5 สภาพการถือครองท่ีดิน 
 พื้นท่ีชุมชนภูไทบานโคกโกง ท่ีดินสวนใหญเปนท่ีดินท่ีมีการครอบครองและมีการ
ออกเอกสารสิทธ์ิเปนเปน น.ส. 3ก กรรมสิทธ์ิท่ีดินในสวนท่ีเปนท่ีอยูอาศัยและท่ีทํากินของชาวบาน
เปนของตนเอง เปนพื้นท่ีสวนใหญของชุมชนท่ีมีผูท่ีอยูอาศัยหรือทํากินอยูบนท่ีดินของตนเอง ซ่ึง
เปนมรดกตกทอดมาต้ังแตอดีตลักษณะท่ีดินสวนใหญยังคงมีสภาพเปนท่ีดินแปลงใหญ เนื่องจาก
ชาวบานท่ีอยูอาศัยในพื้นท่ีสวนใหญจะอยูเปนลักษณะของเครือญาติท่ีอยูในท่ีดินแปลงเดียวกัน  
 2.6 การใชท่ีดิน 
 บานโคกโกงมีพื้นท่ีท้ังหมด 1,467 ไร พื้นท่ีสวนใหญของหมูบานเปนท่ีนา ลักษณะ
ของดินสวนมากจะเปนดินรวนปนทราย อุมน้ําไดดี ในหมูบานสวนมากมีท่ีดินทํากินเปนของตนเอง 
ไมตองเชา สวนมากมีท่ีดินทํากิน เฉล่ียประมาณ 10 ไรตอครัวเรือน แตจะมีบางครัวเรือนท่ีมีท่ีดิน
มากคือประมาณ 30 ไร และครัวเรือนท่ีมีท่ีดินนอยคือประมาณ 5 ไร การประโยชนจากท่ีดินในอดีต
ชาวบานสามารถใชพื้นท่ีตามภูตางๆ ในการทําไรได แตในปจจุบัน หนวยงานราชการที่รับผิดชอบ
ไมอนุญาตใหข้ึนไปทําการเพาะปลูกได พื้นท่ีดินสวนใหญท่ีชาวบานใชประโยชนจึงเปนท่ีนา
ท้ังหมด พื้นท่ีทําการเกษตรดังกลาวชาวบานใชในการทํานาในฤดูฝนเทานั้น สวนในหนาแลงจะ
ไมไดใชประโยชนในการปลูกพืชเพราะท่ีดินสวนใหญจะใชในการทํากิจกรรมของสวนรวม 
นอกจากนี้แลวในท่ีนาจะมีการขุดสระไวในนาเพื่อการเก็บน้ําไวใชในกรณีท่ีฝนท้ิงชวงปลอยปลา 
และปลูกผักสวนครัวไวสําหรับบริโภคไวในครัวเรือน ในหมูบานมีสระนํ้าในนาประมาณ 50 แหง 
สวนใหญจะมีน้ําพอใชไดตลอดป ปญหาของท่ีดินท่ีพบนอกจากขาดแคลนนํ้าในฤดูแลงแลว ยังมี 
ปญหาอ่ืนๆ อีกคือดินจืด ตองมีการใชปุยในการ ทํานา 
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 2.7 ทรัพยากรธรรมชาติ 
 เนื่องจากหมูบานโคกโกงมีภูเขาลอมรอบท้ัง 3 ดาน อยูทามกลางทรัพยากรธรรมชาติท่ี
มีความอุดมสมบูรณ ทําใหวิถีชีวิตของชางบานจากอดีตจนถึงปจจุบันมีความผูกพันกับปาและภูเขา 
โดยปาเปนแหลงอาหารหลักและมีความสําคัญกับชีวิตประจําวันของชาวบานเปนอยางมาก ของปา
ตางๆ ไมวาจะเปนเห็ดหลายชนิด หนอไม ไขมดแดง หอย หวาย ปู ดอกไม และผักตางๆ  นอกจากนี้
ภายในหมูบานยังมีพื้นท่ีอนุรักษซ่ึงเปนบริเวณดอนปูตา เปนปาท่ีมีความอุดมสมบูรณและมีปาไผ
ข้ึนมาเองตามธรรมชาติรอบรอบแหลงน้ําท่ีเปนลําหวย ชาวบานจะสามารถตัดไมไปใชประโยชน 
ได เชน ไมไผ ไมกง เปนตน ซ่ึงชาวบานจะใชเฉพาะเวลาท่ีจําเปนจริงๆเทานั้น ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติท่ีมีความอุดมสมบูรณและมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของชาวโคกโกงมีดังน้ี 
  1 ปาไมเปนปาเบญจพรรณ (เต็ง รัง) ซ่ึงมีมากบริเวณแถบเชิงเขา ปจจุบันยังมี
ความอุดมสมบูรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
ภาพท่ี 11 แสดงปาเบญจพรรณท่ีมีอยูในชุมชน 

 
  2 สัตวปา มีอยูตามเทือกเขา เชนไกปา กระตาง กระรอก กระแต นก หมูปา 
  3 ลําหวย มีลําหวยแดงไหลผาน เปรียบเสมือนเสนเลือดหลอเล้ียงชีวิตชาวบาน
โคกโกง และใกลเคียง 
  4 น้ําตกตาดสูง เปนธารน้ําไหลจากเทือกเขา ลัดเลาะตามหุบเขาและมี น้ําตกเปน 
ชวงๆ ชาวบาน เรียกช่ือน้ําตกในแตละชวงแตกตางกันไป เชน น้ําตากตาดยาว น้ําตกตาดกอม น้ําตก 
ตาดสูง 
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ภาพท่ี 12 แสดงน้ําตกตาดสูง      ภาพท่ี 13 แสดงน้ําตกตาดสูง 
 
  ในหมูบานโคกโกงมีการรณรงคภายในหมูบานใหทุกคนชวยกันอนุรักษพันธุไม
จากปา และมีการประชาสัมพันธไมใหราษฎรจุดฟางเผาทุงนาหรือเผาปาเพราะจะทําใหขาดดุลยทาง
ธรรมชาติและระบบนิเวศ ผลผลิตท่ีเกิดจากธรรมชาติในปาของหมูบานโคกโกงสามารถแยกตาม
ฤดูกาลไดดังนี้ 
   1 หนอไม เดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม 
   2 ไขมดแดง ผักหวาน ผักต้ิว ผักกระโดน ดอกไมฮัง ดอกแสบง ดอกไมชาติ 
เดือนกุมภาพันธ 
   2 เห็ดตางๆ เดือนพฤษภาคม – เดือนพฤศจิกายน 
   4 หอย ปลา กบ ปู เดือนพฤษภาคม – เดือนพฤศจิกายน 
   5 ดอกกระเจียว (อาหาร) เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 
   6 ดอกกระเจียว (ดอกไม) เดือนธันวาคม – เดือนตุลาคม 
   7 หวาย มีตลอดท้ังป และมีมากในหนาฝน 
   8 สมุนไพร มีตลอดท้ังป 
 2.8 สถาปตยกรรม 
       จากการสังเกตพบวา ลักษณะของบานพักอาศัยสวนใหญมีลักษณะเปนบานไมช้ัน
เดียวใตถุนสูงมีท้ังแบบบานไม แบบผสม กอสรางอยูชิดๆกันรูปแบบของบานเปนแบบท่ีพบเห็นได
ท่ัวไปในชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะภายนอกของอาคารบงบอกถึงระยะเวลา
ความเกาแกของอาคารไดอยางชัดเจนและยังคงความเปนเอกลักษณของชาวภูไท โดยใตถุนบานจะ
ใชเปนท่ีนั่งเลน จักสาน และเก็บของตางๆ สวนบนเรือนจะใชเปนท่ีหลับนอนพักอาศัย มักมีหองไม
เกิน 2 หองตอหลัง มีบางหลังท่ีตอเติมใตถุนใหเปนหองโดยใชวัสดุเปนอิฐฉาบดวยปูน ไมมีการ
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ลอมร้ัวระหวางบานแตละหลังบานเกือบทุกหลังมียุงขาวอยูในบริเวณบานเพ่ือเก็บขาวเปลือกท่ีได
จากการทํานา แตก็มีบางหลังท่ีสรางยุงขาวแยกออกไปตางหากในบริเวณท่ีนารอบๆ หมูบาน นิยม
สรางบานเปนหลังคาทรงจั่ว พื้นผิววัสดุ เชน อาคารที่สําคัญจะมีการแกะสลักลวดลายแบบพ้ืนถ่ิน
ประดับตามสวนตางๆของอาคาร บานกออิฐสวนมากจะไมฉาบผิวเห็นเปนอิฐเปลือย นําไมมาสาน
กันเปนผนังบาน เปนตน นอกจากน้ีวัสดุท่ีใชในการกอสรางสวนใหญเปนวัสดุธรรมชาติท่ีหาไดใน
ทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 14 บานเรือนแบบภไูทในสมัยกอน  ภาพท่ี 15 บานเรือนแบบภไูทในสมัยกอน 
ท่ีมา: ประวัติความเปนมาของเผาภูไท (ออนไลน), เขาถึงเม่ือ 20 ก.พ. 2554 เขาถึงไดจาก
http://www.baanmaha.com/community/  
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 16 เรือนพ้ืนถ่ินภูไท       ภาพท่ี 17 เรือนพ้ืนถ่ินแบบอีสานด้ังเดิม 
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3 ลักษณะทางเศรษฐกิจของพื้นท่ีศึกษา 
 ชาวภูไทบานโคกโกงประกอบอาชีพหลากหลายท้ังเกษตรกรรม หัตถกรรม เล้ียงสัตว 
รับราชการ รับจางและคาขาย ประชากรยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมถือเปนอาชีพดั้งเดิมท่ีสืบ
ทอดกันมาต้ังแตอดีตเนื่องจากสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีเอ้ือตอการปลูกขาว นอกจากนี้ยังมี
อาชีพที่สามารถทํารายไดใหแกชาวภูไทบานโคกโกงเปนอยางมาก คืออาชีพทอผาเนื่องจากสตรีชาว
ภูไทบานโคกโกงท่ีทอผาเปนต้ังแตอดีต ชีวิตมีความผูกพันกับการทอผา ผาสวนใหญท่ีทอจะเปนผา
ท่ีมีเอกลักษณคือ ผาไหมแพรวา ปจจุบันไดปรับเปล่ียนมาเปนธุรกิจ มีกลุมทอผา เย็บเส้ือผา ปกจัก 
จําหนายใหกับนักทองเท่ียวและผูท่ีสนใจ สามารถจําแนกประเภทการประกอบอาชีพไดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3 แสดงอาชีพของประชากรในหมูบานโคกโกง  
  

                  อาชีพ รอยละ 
ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 2.7 
พนักงาน / ลูกจางบริษัทเอกชน 10.9 
ประกอบกิจการสวนตัว 2.1 
พอบาน / แมบาน 1.4 
รับจางท่ัวไป 7.1 
เกษตรกร 38.3 
นักเรียน / นักศึกษา 32.4 
อ่ืนๆ 5.1 
 100 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถิติแหงชาติ ป พ.ศ. 2548  
 
  จากขอมูลการประกอบอาชีพในขางตนจะเห็นวา สวนใหญประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร คือ การทํานา และการเล้ียงสัตว ซ่ึงมีท้ังวัวและควาย อาชีพท่ีนอกเหนือจากการ 
เกษตรไดแก การทอผา การจัดสาน การรับจางแรงงาน คาขาย และรับราชการ สามารถจําแนกได
ตามตารางท่ี พบวามีเกษตรกรอันดับ 1 คิดเปนรอยละ 38.3 รองลงมาเปนนักเรียน คิดเปนรอยละ 
32.4 
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ภาพท่ี 18 แสดงอาชีพเกษตรกรรม         ภาพท่ี 19 แสดงอาชีพหัตถกรรม 

 
4 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของพ้ืนท่ีศึกษา 
 ลักษณะทางสังคมของชุมชนภูไทบานโคกโกงนี้ ยังคงมีการดําเนินชีวิตในลักษณะ
พึ่งพาอาศัยกันในกลุมเครือญาติ โดยลักษณะท่ีเปนชุมชนท่ีมีขนาดเล็กประกอบกับการอาศัยอยูใน
พื้นท่ีมาเปนระยะเวลานานทําใหคนในชุมชนมีความสนิทสนมและยังมีวิถีชีวิตความเปนอยูแบบภู
ไทดั้งเดิมไว ปจจุบันครอบครัวของชาวภูไทบานโคกโกง ยังคงมีลักษณะใกลเคียงกับครอบครัวของ
คนในสมัยกอน คือมีลักษณะของครอบครัวใหญอยูรวมกันลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ชุมชนภูไทบานโคกโกงประกอบดวยดานตางๆ ดังนี้ 
 4.1 ลักษณะประชากร 
  จํานวนประชากรชุมชนภูไทบานโคกโกง จากขอมูลลาสุดในป พ.ศ.2548 มีจํา 
นวนท้ังส้ิน 624 คน หรือ 130 หลังคาเรือน จําแนกประชากรตามเพศไดดังตารางท่ี 4 พบวาชาวบาน
โคกโกงมีเพศชายจํานวน 321 คน คิดเปนรอยละ 51.44 และเพศหญิงจํานวน 303 คน คิดเปนรอยละ 
48.56 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนประชากรในหมูบานโคกโกง จําแนกตามเพศ 

 

เพศ จํานวน(คน) รอยละ 
ชาย 321 51.44 

หญิง 303 48.56 

 624 100 
 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติแหงชาติ ป พ.ศ. 2548  
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 ประชากรในหมูบานโคกโกงจําแนกตามชวงอายุ พบวาชวงอายุ 0-10 ป มีมากท่ีสุด 
จํานวน 133 คน หรือคิดเปนรอยละ 21 รองลงมาคือชวงอายุ 11-15 ป จํานวน 88 คน และชวงอายุ 
36-40 ป จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 14.1 และ10.7 ตามลําดับดังแสดงในตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5 แสดงจํานวนประชากรในหมูบานโคกโกง จําแนกตามระดับอายุ 

 

ระดับอาย ุ (ปี) จํานวน(คน) รอยละ 
ระดบัอาย ุ0-10 133 21 
ระดบัอาย ุ11-15 88 14 
ระดบัอาย ุ16-20 65 10 
ระดบัอาย ุ21-25 27 4 
ระดบัอาย ุ26-30 37 6 
ระดบัอาย ุ31-35 31 5 
ระดบัอาย ุ36-40 66 11 
ระดบัอาย ุ41-45 49 8 
ระดบัอาย ุ46-50 29 5 
ระดบัอาย ุ51-55 22 4 
ระดบัอาย ุ56-60 26 4 
ระดบัอาย ุ61-65 19 3 
ระดบัอาย ุ66 ปีขึนไป ้ 32 5 
 624 100 

 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติแหงชาติ ป พ.ศ. 2548  
 
 ระดับการศึกษาของประชากรในหมูบานโคกโกงพบวา มีการศึกษาตํ่ากวาระดับ 
ประถมศึกษาปท่ี 6 มากท่ีสุด จํานวน 239 คน หรือรอยละ 38.3 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 26.4 ดังแสดงในตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี 6 แสดงระดับการศึกษาของประชากรในหมูบานโคกโกง 
 

ระดับการศึกษา จํานวน(คน) รอยละ 
ตํ่ากวาประถมศึกษาปีท่ี  6 239 38.3 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 25 8.3 
มธัยมศึกษาตอนตน 165 26.4 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 111 17.9 
อนุปริญญา 42 6.7 
ปริญญาตรี 15 2.4 
รวม 624 100 
 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติแหงชาติ ป พ.ศ. 2548  
 
 4.2 การปกครอง 
       หมูบานโคกโกงปจจุบัน มีนายขวัญชัย ปททะทุม เปนผูใหญ บานท่ีมาจากการ
เลือกตั้ง มีวาระคราวละ 5 ป และมีผูชวยผูใหญบาน 2 คน ในหมูบานแบงการปกครองออกเปน 9 
คุม การบริหารงานในหมูบานมีโครงขายดังนี้ 
 
แผนภูมิท่ี 1 แสดงการปกครองในหมูบานโคกโกง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูใหญบาน 

ผูชวยผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน 

คุมนาลอม 

คุมศิริชัย 

คุมราษฏรบํารุง 

คุมศรีภูขันธ 

คุมโพธิสัย 

คุมแสงสวาง 

คุมประสานมิตร 

คุมสุขสันต 

คุมบันดาล 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  55 

 แตละคุมจะมีการเลือกต้ังประธานคุมเปนผูคอยดูแลแจงขาวสาร และเปนคณะ 
กรรมการหมูบานดวย 
 4.3 ประเพณีและวัฒนธรรม 
  4.3.1 ภาษา ใชภาษาภูไท ซ่ึงมีลักษณะการออกเสียงและคําศัพทเฉพาะตัว มีความ
คลาย คลึงกับภาษาอีสาน 
  4.3.2 การแตงกาย ชาวบานมีการแตงกายท่ีเปนเอกลักษณของชาวภูไทสวนมาก
เปนผาฝายยอมสีธรรมชาติ และทอมือ เย็บมือ แตตอมามีการเปล่ียนรูปแบบไปบาง ไดแก 
   1 ผูหญิงนุงผาซ่ิน ผาฝายมัดหม่ี ผาดํา และมักสวมเคร่ืองประดับท่ีเปน
เคร่ืองเงิน หรือสวมสรอยท่ีรอยดวยเงินเหรียญ 
   2 ผูชาย นุงกางเกงขาส้ัน โสรง หรือผาขาวมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 20 แสดงการแตงกายของ     ภาพท่ี 21 แสดงการแตงกายของ 
                ชาวภูไทบานโคกโกง              ชาวภูไทบานโคกโกง 

 
  4.3.3 การละเลนพื้นบาน เหมือนคนไทยภาคอีสานท่ัวไป เชน การเลนดนตรี
พื้นบาน การขับรองขับกลอมแบบพื้นบาน แตท่ีเปนจุดเดนและเปนเอกลักษณเฉพาะตัวคือ การ
ฟอนผูไทย การรํามวยโบราณ และการเลนเกมสนุก เชน การเลนหมากกะโหลก ขาโถกเถก ข่ีกะ 
โหลกกะลา การเลนวาวสะนู (วาวซ่ึงผูกถูกสะนูไวเม่ือปลอยสูทองฟาจะมีเสียงดัง) 
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ภาพท่ี 22   การละเลนพื้นบาน       ภาพท่ี 23 การละเลนพื้นบาน “การเลนหมากะโหลก”  
                         
  4.3.4 ประเพณีสิบสองเดือน (ฮีตป) บานโคกโกงเปนหมูบานท่ียังรักษาประเพณี
หลายอยางไวเหมือนเดิม และมีการสืบทอดตอกันมาเร่ือยๆ สําหรับบุญประเพณีมีในหมูบานไดแก 
   1 เดือนอาย บุญเขากรรม บุญผาปา ในเดือนนี้เปนบุญท่ีพระภิกษุสงฆเขา
กรรม ปฎิบัติธรรม ชาวบานจะทําบุญ บริจาคทานรักษาศีล ฟงธรรมเกี่ยวกับการเขากรรมของ
พระภิกษุ จนกวาจะออกจากกรรมแลวจะจัดใหมีการเทศนตลอดวัน มีการทําผาปาแลวนําไปทอด
ถวายท่ีวัด เอาผาแพรหมอน ปจจัย ไปถวาย ตอนกลางคืนมีหนัง หมอลํา เปนการทําบุญรวมกันท้ัง
หมูบาน 
   2 เดือนยี่ บุญกุมขาวใหญ หรือบุญกองขาว เปนบุญและพิธีกรรมท่ีเกี่ยวเนื่อง
กันกับการทํานา หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแลวจะมีการทําบุญกองขาวโดยนําขาวใหมที่ไดเก็บเกี่ยว
มาทําบุญ โดยปริมาณขาวท่ีนํามาข้ึนอยูกับแตละครัวเรือน ซ่ึงชาวบานเช่ือวาการทําบุญแบบนี้จะได
กุศลมาก  
   3 เดือนสาม บุญขาวจี่ ขาวจี่เปนอาหารท่ีทําไดงาย ชวงนี้เปนชวงท่ีวางจาก
การทํานา ชาวบานจึงทําบุญดวยการเอาขาวเหนียวมาปนเปนกอนแลวปง ชุบไข นําไปถวายพระ 
ขาวจี่เปนอาหารอยางหนึ่งท่ีอยูในวิถีชีวิตของชาวบาน 
   4 เดือนส่ี บุญพระเวส กําหนดงานทําบุญระหวางเดือน 4 ขางแรม ถึงเดือน 5 
มีการเทศมหาชาติ คาถาพัน และมีการทําบุญขาวพันกอนโดยการเอาขาวเหนียวมาปนเปนกอนเล็กๆ
จํานวนมาก ไปถวายพระตอนเชามืด 
   5 เดือนหา บุญสรงน้ํา (สงกรานต) มีพิธีรดน้ําพระพุทธรูป พระสงฆ 
ผูสูงอายุ เคร่ืองคํ้าของคูณ (เคร่ืองรางของขลัง) และมีการทําบุญใหทาน แตมักไมคอยมีการเลนสาด
น้ํากัน เนื่องจากไมมีน้ํามากพอท่ีจะใชเลน 
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   6 เดือนหก บุญบ้ังไฟ ปจจุบันไมทําแลว เนื่องจากเปนหมูบานขนาดเล็ก แต
จะมีการทําบุญรวมกันในตําบลกุดหวาเปนงานใหญประจําป 
   7 เดือนเจ็ด บุญซําฮะ (ชําระ) เปนการทําบุญเพื่อชําระลางส่ิงสกปรกตางๆ 
ท้ังตัวคนและบานเรือนเพ่ือไลส่ิงไมดีท้ังหลายออกจากตัวและท่ีอยูอาศัย ชาวบานจะนําขันน้ํามนต 
ฝายผูกแขน หินแฮทราย ไปท่ีวัดในตอนกลางคืน พระสงฆวดพระพุทธมนตตอนเชาไปทําบุญตัก
บาตรแลวชาวบานนําทรายไปหวายรอบบานและหลังคา เพื่อขับไลส่ิงช่ัวราย พรอมท้ังขมขูผีราย
ตาง ๆ 
   8 เดือนแปด เขาพรรษา ชาวบานไปสวดมนตถือศีล ทําบุญตักบาตร เวียน
เทียน 
   9 เดือนเกา บุญขาวประดับดิน เปนการทําบุญเพ่ืออุทิศสวนกุศลใหกับ
บรรพบุรุษรวมท้ังเจากรรมนายเวรตางๆ โดยจะหาเค่ืองกินมาหอใบตองท้ังอาหารคาวหวาน หมาก
พลู บุหร่ี โดยจะทําในตอนกลางคืน พระสวดชัยมงคลคาถา ชาวบานจะแบงอาหารท่ีเตรียมไวเปน 4 
สวน เพื่อเก็บไวกินในครอบครัว 1 สวน แบงใหเพื่อนบาน 1 สวน พอเชามืดจะจัดสวนหน่ึงกอ
เรียบรอยวางไวตามพ้ืนดิน ภายในบริเวณวัดเพ่ืออุทิศใหญาติผูลวงลับและนําไปถวายพระในตอน
เชา เช่ือกันวาญาติท่ีตายไปแลวจะไดรับสวนบุญนี้ 
   10 เดือนสิบ  หอขาวสาก  (บุญหอขาวใหญ)  ชาวบานจะหอขาวปลา 
อาหารแหง ขนม ผลไมรวมท้ังน้ําดื่ม รวมกันใหเรียบรอยแลวนําไปถวายพระ พระจะเลือกหยิบของ 
ในหอตางๆ พอสมควร ท่ีเหลือจะนําไปแจกจาย แบงกันรับประทานถือวาเปนของศักดิ์สิทธ์ิ 
   11 เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา มีการทําบุญตักบาตร 
   12 เดือนสิบสอง บุญกฐิน ชาวบานจะรวมกันรับกฐนิ ซ่ึงมักจะมาจากบาน
อ่ืนๆ หรือจากตางจังหวัดนอกจากนี้ก็จามีประเพณีลอยกระทงในเดือนนีด้วย 
 4.4 ศาสนาและความเชื่อ 
       จากการบอกเลาของชาวบานผูอาวุโสในหมูบานโคกโกง  และการศึกษา
วรรณกรรม พบวา เดิมชาวภูไทไมไดนับถือศาสนาใด แตมีความเชื่อเร่ืองผีและนับถือผี ปจจุบันชาว
ภูไทบานโคกโกงนับถือศาสนาพุทธรอยละ 100 แตยังคงมีความเช่ือเร่ืองผี เชน ผีบรรพบุรุษ ผีเจาปู 
พระแมธรณี  ผีตาแฮก (รักษานาขาว) พิธีกรรมท่ีสําคัญคือ พิธีเหยา พิธีเล้ียงผีบานซ่ึงจะกระทําใน
ฤดูแลงหลังเก็บเกี่ยว พิธีเล้ียงเจาปู เจาตา ประจําหมูบาน ประเพณีทองถ่ินเหมือนประเพณีชาวไทย
ท่ัวไป คือ ยึดถือ ฮีตสิบสอง คองสิบส่ี นอกจากนี้ยังมีพิธี จ้ําหวันวัว (ทําขวัญวัว) จ้ําหวันควาย (ทํา
ขวัญควาย) สูขวัญขาว แฮกนา ในเดือน 6 หรือเดือน 7 แลวแตละครอบครัวจะพรอมหรือกําหนดเอง 
ความเช่ือพิธีกรรมตางๆของชาวภูไทบานโคกโกง มีดังนี้ 
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  4.4.1 พิธีกรรม  
     พิธีกรรม ชาวบานโคกโกงยังคงมีความเช่ือในเร่ืองผีและวิญญาณอยูอยาง
เหนียวแนนและยังคงมีพิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับความเช่ือเหลานี้อยูมาก 
   1 พิธีเหยา เปนพิธีท่ีใชรักษาอาการปวยตางๆสืบทอดกันมาแตโบราณ ในพิธี
เหยานั้นจะมีหมอเหยาเปนผูประกอบพิธี ทําหนาท่ีเปนส่ือติดตอระหวางผีกับผูปวย โดยการถามถึง
สาเหตุของการปวย พรอมกับหาหนทางแกไข ถาการเจ็บปวยครั้งนี้เช่ือวาผีทํา หมอเหยาจะใหคน
ปวยทําพิธีขอขมาผีท่ีทําใหตนปวยหรือทําพิธีเรียกขวัญกลับคืนมา ซ่ึงการรักษาโดยวิธีนี้ยังไดรับ
ความนิยมในหมูบานและยังมีการสืบทอดกันเร่ือยมา และในบางคร้ังจะใชพิธีเหยาในการทํานาย
ทายทัก ชาวบานจะมีการไหวผีเหยาอยูเปนประจํา 
   2 พิธีบายศรีสูขวัญ เปนพิธีหนึ่งท่ีเปนการสงเสริมจิตใจใหสุขสบายและได
นํามาใชการตอนรับนักทองเท่ียว พิธีนี้จะไมมีพราหมณมาทําพิธี แตจะมีการจัดพานบายศรีและให
ผูหญิงเร่ิมรําบายศรีสูขวัญ จากน้ันก็แจกจายขาวตมมัด ไขตม และกลวย ใหกับผูรับขวัญทุกคน
กอนท่ีจะผูกดายขวัญ ซ่ึงผูท่ีมาผูกดายผูกขวัญนี้จะเปนพอเฒาแมเฒาของหมูบาน และในพิธีการสู
ขวัญมักมีการดื่มเหลาสาโทหรือท่ีเรียกวาเหลาแกลบ พิธีบายศรีสูขวัญนี้จะทําเม่ือมีแขกเขามา หรือ
เม่ือมีคนในหมูบานกลับมาจากตางถ่ิน พิธีนี้เชื่อกันวาเปนการเรยกขวัญมาสูเจาของขวัญ ถือวาเปน
สวนสําคัญของวิถีการดําเนินชีวิตในหมูบานเชนเดียวกับคนอีสาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 24 แสดงพิธีบายศรีสูขวัญของชาวภูไท 
 
  4.4.2 ความเชื่อเร่ืองผี 
     1 ผีหมอเหยา หมอเหยาเปนผูท่ีคอยรักษาผูปวยดวยอาศัยอํานาจผี ชาวบาน
จะใหความเคารพนับถือมาก หมอเหยาจะตองเปนคนดี ผูท่ีมารับรักษาจะองทําบุญรักษาศีล 
ชาวบานจะมีการเล้ียงผีหมอเหยาเปนประเพณีทุกป 
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    2 ผีปูตา ชาวบานมีความเช่ือวาปูตา คือวิญญาณหรือส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ท่ีคนใน
หมูบานเช่ือวาเปนเจาของพื้นท่ีท้ังหมดในหมูบาน สามารถปกปองรักษาภัยอันตรายตางๆ ใหกับคน
ในหมูบานได ซ่ึงจะมีการเล้ียงดูปูตาเปนประจําทุกป มีผูอาวุโสในหมูบานเปนคนนําทําพิธีการตางๆ 
ปละ 2 ครั้ง คือในวันข้ึน 15 คํ่าเดือน 3 เพื่ออัญเชิญวิญญาณปูตาข้ึนสวรรค และข้ึน 15 คํ่าเดือน 6 
เพื่อขอใหฝนตกตามฤดูกาล และจะทําพิธีเล้ียงดูปูตาท่ีดอนปูตา มีการแบงอาหารเล้ียงปูตามา
แจกจายกันในหมูบานดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 25 แสดงศาลปูตาท่ีชาวภูไทเคารพนับถือ 

 
   3 ผีพอแม (ผีบรรพบุรุษ) คือผีพอแม ปูยาตายายท่ีลวงลับไปแลว ลูกหลานจะ
กราบไหวและทําบุญไปใหทุกๆป ถือวาดวงวิญญาณจะคงวงเวียนอยูกับลูกหลานไมไดจากไปไหน 
แตยังคอยสอดสองดูแลอยูตลอดเวลา เม่ือถึงวันทําบุญลูกหลานจะจัดแจงขาวปลาอาหารหอใบไม
แลวเอาไปวัดเพื่อทําบุญไปให หากปใดขาดการทําบุญใหผีบรรพบุรุษก็จะเกิดโรคภัยไขเจ็บกับคน
ในครอบครัว หรือลูกหลานคนใดกระทําส่ิงผิด เชน ทะเลาะกันในระหวางญาติพี่นอง ขโมยขาวของ
หรือผิดใจกัน ผีพอผีแมก็จะมาทําใหคนในครอบครัวคนใดคนหนึ่งเจ็บปวยเมื่อเกิดอาการเจ็บปวยก็
ตองไปหาหมอเหยา เพื่อถามไถท่ีมาของความเจ็บปวย ถาเปนเพราะผีพอผีแมทําก็ตองยอมความกัน 
ปฎิบัติตามความตองการของผีพอผีแม เชนถาไมไปทําบุญก็ตองไปทําใหเรียบรอย ถาพี่นองทะเลาะ
กัน ก็ตองใหคืนดีกัน เปนตน ผีพอผีแมจึงไมใชผีท่ีนากลัวหรือใหโทษในความคิดของชาวโคกโกง 
แตเปนดวงวิญญาณของคนในครอบครัวท่ีคอยคุมครอง ปกปกษรักษาและตักเตือนในส่ิงท่ีไม
ถูกตอง 
   4 ผีเฮือน ผีชาน (ผีบาน ผีเรือน) เปนผีท่ีคอยปกปกรักษาคนท่ีอยูในบาน หรือ
สอดสองดูแลมิใหคนในบานกระทําความผิด แตความรุนแรงหรืออิทธิฤทธ์ิท่ีจะทําใหคนในบาน
เกรงกลัวมีนอยกวาผีพอผีแม สวนมากจะใชในการปลอบหรือขูเด็กในบานไมใหรองใหงอแง และ
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สงเสียงดัง เม่ือเกิดคนเจ็บปวยก็ตองไปหาหมอเหยาเขาผีฟาเพื่อสองดูวาเปนผีใดมากระทําใหเกิด
ความเจ็บปวยกับคนในบาน จากนั้นก็ตองแกตามท่ีผีตองการผีบานผีเรือนจะทําเหมือนกันกับการแก
ผีอ่ืนๆ 
   5 ความเช่ือเร่ืองสัตว ชาวบานจะเช่ือในเร่ืองของ “แลน” ท่ีมีการนับถือวา
เปนตัวแทนของเจาท่ีท่ีอยูอาศัยในหอปูตานานๆ จะปรากฎตัวใหเห็น มีความเช่ือวาถาตัวแลนเขามา
ในหมูบานแสดงวาเจาปูโกรธทําอะไรผิดใจใหเห็น นอกจากนี้ยังมีความเช่ือเร่ือง “งูทําทาน” ซ่ึง
ชาวบานถือและคิดวาเปน ฮีต ของเทวดา ถาใครพบเห็นงูตองทําพิธีสะเดาะเคราะห ถาไมทําอาจทํา
ใหเกิดเปนสาเหตุใหเสียของรักหรืออาจปวยไขได 
  4.4.3 ขอหาม (ขะลํา) ขอหาม หรือขะลําตางๆ ท่ีมีข้ึนในชุมชนหรือสังคมใดๆ     
ก็ตามถือเปนทางหนึ่งในการจัดระเบียบสังคม ดังน้ี 
   1 ชายหญิงท่ียังไมแตงงานกันหามจับมือถือแขนหรือถูกเนื้อตองตัวกัน 
ไมอยางนั้นจะถือวาผิดผี ถามีการผิดผีข้ึนแลวฝายชายจะตองเสียคาผิดผีโดยการขอฝายหญิงแตงงาน 
ถาไมขอฝายหญิงแตงงานก็ตองจายเปนเงินตามแตพอแมของฝายหญิงจะเรียก หรือจายเปนส่ิงของ 
เชน วัว ควาย เปนตน แตในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงไปบาง ไมเครงครัดเหมือนแตกอน  
   2 ผูหญิงท่ีแตงงานแลวหามใหชายอ่ืนท่ีไมใชสามีตนมาจับเนื้อตองตัว ผูชาย
หมูบานโคกโกงจะถือเร่ืองลูกเมียของคนอ่ืนมาก ถารูวาเปนผูหญิงท่ีแตงงานแลวจะใหเกียรติไมจับ
เนื้อตองตัว ไมลวงเกินถาทําจะถือเปนความผิด เม่ือตายไปจะตองปนตนง้ิว 
   3 เม่ือมีงานศพในหมูบาน หามทอผา โดยชาวบานโคกโกงมีความเช่ือวาการ
ทอผาเปนการเช้ือเชิญวิญญาณคนตายมาชวนคนท่ีทอผานั้นใหไปอยูดวยกัน 
   4 หามกวาดพื้นบานตอนกลางคืน 
 
5 ประวัติศาสตรการตั้งถ่ินฐานและความเปนมาของชุมชนภูไทบานโคกโกง 
 จากการศึกษาประวัติศาสตรการตั้งถ่ินฐานของผูคนในชุมชนภูไทบานโคกโกงท่ีได
จากการศึกษาคนควาเอกสารทางประวัติศาสตรและจากการสัมภาษณผูเฒาผูแกในชุมชนสามารถ
แบงการต้ังถ่ินฐานไดดังนี้ 
 กําเนิดคําวา “ภูไท” หรือผูไทย หรือ “คนไต” ท้ัง 3 คํานี้ เปนคําท่ีมีความหมายเดียวกัน
เปนคําท่ีใชเรียกคนชนชาติเดียวกันกับคําวาเทียน “แถน” ไท ซ่ึงหมายถึง ฟา หรือ ดวงดาว คนชน
ชาตินี้รักความอิสระชอบอาศัยอยูในท่ีสูง คือภูเขา มีความเจริญรุงเรืองมากกวากลุมชนชาติใดๆ มี
ความเชื่อในการนับถือลัทธิผีฟาและเคารพวิญญาณบรรพบุรุษ คําวา “ผูไทย” “ภูไท” ผูไทย คําวา 
'ผู" หรือ "พู" เปนสําเนียง ออกเสียงคําพูดของคนภูไท แตในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตเขียนวา  
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“ผูไทย” ชาวภูไท จังหวัดกาฬสินธุ ตลอดจนชาวภูไทในทองท่ีอ่ืนเชน นครพนม สกลนคร รอยเอ็ด  
อุบลราชธานี และอุดรธานีนั้น เปนคนไทยท่ีไดอพยพเขามาในประเทศไทยเม่ือประมาณ 200 ปมานี้
เอง แตเดิมชาวภูไทอาศัยอยูในดินแดนท่ีเรียกวาแควนสิบสองจุไทย ซ่ึงเปนแควนๆหน่ึงอยูทางตอน
เหนือของลาว ราชอาณาจักรไทยไดสูญเสียดินแดนสิบสองจุไทย ซ่ึงอยูในเขตของลาวใหแก
ฝร่ังเศสเม่ือ ร.ศ.107 (พ.ศ.2431) สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงนิพนธไววา เขตแดนแควน
สิบสองจุไทยกวางขวางมาก  สวนท่ีอยูใกลเมืองหลวงพระบางไปทางทิศตะวันออกเรียกวา “เมือง
หัวพันหาท้ังหก” หรือ “หัวพันท้ังหก” สวนท่ีอยูใกลเมืองเวียงจันทรเรียกวาเมืองพวนถัดเมืองพวน
ออกไป เรียกเปนแควนสิบสองจุไทย ซ่ึงเปนท่ีตั้งภูมิลําเนาของชาวภูไทมากกวา 2000 ป  
 เลอบารไดใชช่ือ “ผูไทย” ตามท่ีไซเดนฟาเดนเรียกคนพูดภาษาไทยหลายๆกลุมท่ี
อพยพมาจากหัวพันในลาวและสิบสองจุไทย ท่ีอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตังเกี๋ยมาอยูใน
ภาค เหนือของลาวและภาคอีสานของไทยและวาพวกลาวบางครั้งใชคํา “ผูไทย” นี้เรียกพวกไทดํา
และไทแดงดวย เพื่อใหสะดวกในการอานเร่ืองราวของชาวภูไทการแบงยุคสมัยในประวัติศาสตร
แบงไดดังนี้ 
 5.1 สมัยกอนเขามาตั้งถ่ินฐานในประเทศไทย (ประมาณ พ.ศ.1200-1300) 
        มีเจาองคหนึ่งนามวา ขุนบรม มีอานุภาพมากลงมาจากอาณาจักรนานเจา หรือ
หนองแสในดินแดนจีน มารวบรวมเมืองท้ัง 12 ท่ีเรียกวา สิบสองเจาไทย หรือ สิบสองจุไทย หรือ
สิบสองผูไทย ไวในอาณาจักรเดียวกันข้ึนตรงตอเมืองแถง หรือเมืองแถน (แปลวา เมืองเทวดา เมือง
ท่ีเจริญรุงเรือง) ตอมาไดสงโอรสไปสรางเมืองในท่ีตางๆมีเมืองหลวงพระบาง เปนตน กลาวกันวา
เมืองในลุมแมน้ําโขงท้ังสองฝง คือประเทศไทยเกือบท้ังหมด และ เมืองในแควนหลวงพระบาง 
เวียงจันทร ตลอดจนหัวพันท้ังหาท้ังหก เม่ือตอนอพยพจากหนองแสนั้นแยกกันเปน 4 สาย อพยพ
ไปอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตเรียกวา ไทยใหญ สวนอีกสายหนึ่งอพยพลงมาทางใต เรียกวา ไทย
นอย ดินแดนสวนนี้เรียกกันวา สิบสองจุไทย ดังนั้นพวกผูไทยจึงไดแก พวกไทยนอย (ถวิล จันลา
วงศ 2515: 5-8) ชาวภูไทแบงเปน 3 พวกคือ 
  5.1.1 ภูไทขาว อาศัยอยูเมืองเจียน เมืองมุน เมืองบาง มีเมืองไลเปนเมืองใหญ รวม 
4 เมือง ดินแดนแถบนี้อยูใกลประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน อากาศหนาว ชาวภูไทจึงมีผิวขาว 
อีกทั้งไดรับอารยธรรมจากจีน โดยเฉพาะการแตงกายในพิธีศพซ่ึงนิยมนุงขาว หมขาว จึงเรียกชาวภู
ไทกลุมนี้วา ภูไทขาว  
  5.1.2 ภูไทดํา อาศัยอยูเมืองควาย เมืองคุง เมืองมวย เมืองลา เมืองโมะเมืองหวัด 
เมืองซาง มีเมืองแถง (แถน) เปนเมืองใหญ รวมเปน 8 เมือง ชาวภูไทกลุมนี้มีผิวคลํ้ากวาภูไท
ตอนบน และนิยมแตงกาย ดวยผาพื้นเมืองยอมครามเขมและอาศัยอยูบริเวณแมน้ําดํา ซ่ึงเปนแหลง
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เกษตรกรรม จึงเรียกวา ภูไทดํา ตอมา ไดอพยพอยูในแขวงหัวพันและอยูนานรวมรอยป นอกจากนี้
ก็กระจัดกระจายไปทํามาหากินเปนกลุมตามหัวหนาปกครอง ไปอยูเมืองตางๆตามแขวงเชียงขวาง 
เวียงจันทร สุวรรณเขตประเทศลาว 
  5.1.3 ภูไทแดง พวกนี้ชอบแตงกายดวยผาสีแดง มีจํานวนนอยเปนพวกภูไทแถบ
ลุมแมน้ํา แดง ในตังเกี๋ยของญวนเหนือขณะนี้ ปจจุบันยังหลงเหลือบางแถวแขวงหัวพันของ
ประเทศศลาวเพราะอยูไมไกลกันนัก 
  ภูไทขาวมี 4 เมือง ภูไทดํามี 8 เมือง ภูไทแดงกระจัดกระจายอยูรวม 12 เมือง        
ผูครองเมืองแตละเมืองตางก็ตั้งตัวเปนใหญ มักจะมีการรบกันอยูเสมอและไมมีเมืองไหนทรงอํานาจ
อยูไดตลอด ตอมาไดตกอยูในอํานาจของเมืองเวียงจันทรถึง พ.ศ.2321 ในรัชกาลของพระเจากรุง
ธนบุรี ไดดินแดนเวียงจันทรและหลวงพระบาง ซ่ึงมีแควนสิบสองจุไทยซ่ึงอยูในการปกครองของ
เวียงจันทรมารวมกับประเทศไทยดวย 
  5.2 สมัยพระเจากรุงธนบุรี (ระหวาง พ.ศ. 2321-2322)  
  ภูไทในประเทศไทยไดอพยพมาจากเมืองทางฝงซายแมน้ําโขง เชน  เมืองวัง  เมือง 
เซโปน เมืองพิณ เมืองนอง และเมืองมหาชัย การอพยพเขามาน้ันมีอยูหลายครั้งท่ีถูกกวาดตอนหลัง
สงคราม ถูกเกล้ียกลอมใหอพยพจากเมืองบก เมืองวัง ใหเขามาอยูในเขตอําเภอเขาวง  จังหวัด
กาฬสินธุ คร้ังแรก ไดแก กลุมหรือพวก (จุม) โคตรหลักคํา บานนายม แขวงเมืองวัง 
  กลุมภูไทเมืองวังมีภูมิลําเนาเดิมอยูท่ีเมืองนานอยออยหนู ตอมาเกิดความอดอยาก
ท้ังทาวกาหัวหนาชนชาติผูไทยเกิดความขัดแยงกับเจาเมืองนานอยออยหนูจึงไดนําพรรคพวก
ประมาณหม่ืนคนไปต้ังอยูท่ีเมืองวัง ขอสมัครข้ึนกับเจาอนุราชกุมาร เมืองวียงจันทน จนกระท่ังใน
สมัยพระเจากรุงธนบุรียกทัพไปตีเมืองเวียงจันทนและหลวงพระบางได จึงไดกวาดตอนผูคนเขามา
อยูในประเทศไทย พวกภูไทพวกแรกจํานวนมากมาต้ังถ่ินฐานท่ีเมืองเพชรบุรี นับเปนชาวภูไทรุน
แรกท่ีมาต้ังถ่ินฐานในประเทศไทย และเราเรียกวา ลาวโซง มาจนถึงปจจุบันนี้   
 5.3 สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลท่ี 1 (พ.ศ. 2335) 
       ในสมัยรัชกาลท่ี 1 (เม่ือพ.ศ. 2335) เมืองแถงและเมืองพวนแข็งขอตอเมือง
เวียงจันทน กองทัพเวียงจันทนยกข้ึนไปตีเมืองแถงเมืองพวนไดลาวทรงดํา (ภูไทดํา) ลาวพวนเปน
เชลยสงมาท่ีกรุงเทพฯ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกไดสงลาวทรงดํา (ภูไทดํา) ไปอยูท่ี
เพชรบุรีและใหพวกลาวพวกอยูท่ีกรุงเทพฯ พวกภูไทพวกแรกๆจึงถูกอพยพเขามาอยูท่ีภาคกลาง  
สวนการอพยพของชาวภูไทในแควนสิบสองจุไทยและหัวพันท้ังหาท้ังหกนั้นเปนการกวาดตอนเขา
มาอยูในจังหวัดกาฬสินธุ นครพนมและสกลนคร   
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 5.4 สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 (พ.ศ. 2369)  
       การตั้งถ่ินฐานในสมัยรัชกาลท่ี 3 เจาอนุวงศเปนกบฏตอกรุงเทพฯ โดยไดยกทัพเขา
ตีนครราชสีมา เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ พ.ศ.2369 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทรงโปรด
เกลาฯใหเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห  สิงหเสนี) คร้ังมียศเปนท่ีพระราชสุภาวดี เปนแมทัพยกไป
ปราบเจาอนุวงศ กองทัพท้ังสองฝายไดรบพุงกันหลายคร้ัง จนถึงป พ.ศ.2371 เจาอนุวงศถูกนายดาน
เมืองพวนจับไดแลวถูกสงมากรุงเทพฯ และตายดวยโรคลงโลหิตในเวลาตอมา  เม่ือไดปราบกบฏ
เจาอนุวงศจนราบคาบแลว เพ่ือมิใหเปนประโยชนซ่ึงจะแผอํานาจครอบครองลาว พระ บาทสมเด็จ
พระน่ังเกลา รัชกาลท่ี 3 จึงโปรดใหอพยพชาวเมืองเวียงจันทน และเมืองข้ึนในประเทศลาวทางฝง
ซายแมน้ําโขง เขามาต้ังภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพฯ และทางภาคกลาง ทดแทนคนไทยท่ีถูก กวาดตอน 
ไปเปนเชลย ณ ประเทศพมาเม่ือคร้ังเสียกรุงศรีอยุธยาเปนคร้ังท่ี 2 เม่ือ พ.ศ.2310  กับใหตั้งภูมิลําเนา
อยูในทองท่ีภาคอีสานปจจุบัน สวนเมืองมหาชัยกองแกวซ่ึงเปนเมืองของทาวจุลนีไดใหความ
ชวยเหลือเจาอนุวงศเม่ือพระยาสุภาวดีชนะศึก จึงกวาดตอนเอาผูคนในเมืองมหา ชัยกองแกวและ
พวกหลบหนีอยูตามปาเขาลงมาดวย จนเมืองมหาชัยเกือบไมมีคนอยูเลยพวกท่ีถูกกวาดตอนมานี้ 
รัชกาลท่ี 3 โปรดใหอยูตามใจสมัครพวกครัวท้ังหลายท่ีมาไดแยกยายกันอยูตามท่ีตางๆคือ 
 ราชวงศเมืองวังกับพวกพองทาวเพีย ครอบครัวสมัครอยูบานกุจฉินารายณทาวโฮง 
กลางเมืองวังกับพวกพองทาวเพียครอบครัวขอสมัครตั้งอยูบานปะขาวพะงาขึ้นกับเมืองสกลนคร
ทาวลําดวน เจาเมืองคําเกิดกับครอบครัวสมัครอยูบานขอนยางข้ึนกับเมืองกาฬสินธุ ทาวเพียเมืองสูง
กับครอบครัวขอสมัครอยูบานกุสุมาลย ข้ึนกับเมืองสกลนคร ทาวสายนายครัวขอสมัครตั้งครอบ 
ครัวอยูบานหวยศรีษะบัว แขวงเมืองนครพนม และครอบครัวขุนปองพลขันธ  พระไชยเชษฐา เมือง
ตะโพนขอตั้งอยูเมืองเขมราช โปรดเกลาโปรดเกลากระหมอมใหยกบานท่ีครัวต้ังอยูข้ึนเปนเมือง
แลวใหตั้งนายครัวเปนเจาเมืองมีช่ือตางๆกัน แลวต้ังอุปฮาด ราชวงศ ทาวเพียไวสําหรับเมือง
พระราชทานเครื่องอุปโภค บริโภคตามผูใหญผูนอยทุกๆเมือง การแยกยายเขามาอยูตามเมืองตางๆ 
เม่ือมีการอพยพมาอยูตามเมืองตางๆมีการตั้งอยูรวมกัน 3 จุดใหญแลวกระจายไปที่อ่ืนภายหลังคือ 
  5.4.1 เมืองเรณูนคร ตั้งในสมัยราชกาลที่ 3 เม่ือ พ.ศ. 2387 เปนชาวภูไทท่ีอพยพ
มาจากเมืองวัง มีนายไพรรวม 2,648 คน ตอมาไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯต้ังใหทาวสายเปน 
"พระแกวโกมล" เจาเมืองเรณูคนแรกยกบานบุงหวายข้ึนเปนเมืองเรณูนคร ข้ึนเมืองนครพนม คือ
ทองท่ีอําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนมในปจจุบัน (จากเอกสาร ร.3 จ.ศ.1206 เลขท่ี 58 หอสมุด
แหงชาติ)  
     5.4.2 เมืองพรรณานิคม ตั้งในสมัยรัชกาลท่ี 3 เม่ือ พ.ศ. 2387 เปนชาวภูไทอพยพ
มาจากเมืองวังจํานวนสองพันกวาคน ไปตั้งอยูท่ีบานผาขาวพันนาต้ังขึ้นเปนเมืองพรรณานิคมข้ึนกับ
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เมืองสกลนคร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ตั้งใหทาวโฮงกลาง เปน "พระเสนาณรงค" เจาเมืองคน
แรก ตอมาไดยายเมืองพรรณานิคมไปต้ังท่ีบานพานพราว คือทองท่ีอําเภอพรรณานิคม จังหวัด
สกลนครในปจจุบัน (จากเอกสาร ร.3 จ.ศ.1206 เลขท่ี 58 หอสมุดแหงชาติ)  
      5.4.3 เมืองกุฉินารายณ ตั้งในสมัยราชกาลท่ี 3 เม่ือ พ.ศ. 2387 เปนชาวภูไทท่ี
อพยพมาจากเมืองวังจํานวน 3,443 คน ไปตั้งอยูท่ีบานกุดสิม ตั้งข้ึนเปนเมือง "กุฉินารายณ" ข้ึนเมือง
กาฬสินธุ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯต้ังใหราชวงษเมืองวัง เปน "พระธิเบศรวงษา" เจาเมืองกุฉิ
นารายณ อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ(จากเอกสาร ร.3 จ.ศ.1206 เลขท่ี 58 หอสมุดแหงชาติ) 
      5.4.4  เมืองภูแลนชาง ตั้งในสมัยราชกาลที่ 3 เม่ือ พ.ศ. 2387 เปนชาวภูไทท่ีอพยพ
มาจากเมืองวังจํานวน 3,023 คน ไปต้ังอยูท่ีบานภูแลนชาง ตั้งข้ึนเปนเมือง "ภูแลนชาง" ข้ึนเมือง
กาฬสินธุทรงกรุณาโปรดเกลาฯต้ังใหหม่ืนเดชอุดมเปน "พระพิชัยอุดมเดช" เจาเมืองคนแรกปจจบัุน
คือทองท่ีอําเภอเขาวงกาฬสินธุ (จากเอกสาร ร.3 จ.ศ.1206 เลขท่ี 58 หอสมุดแหงชาติ)   
      5.4.5 เมืองหนองสูง  ตั้งในสมัยราชกาลที่ 3 เม่ือ พ.ศ. 2387 เปนชาวภูไทท่ีอพยพ
มาจากเมืองวังและเมืองคําออคําเขียว จํานวน 1,658 คน ตั้งอยูบานหนองสูงและบานคําสระอี ในดง
บังอ่ี (คําสระอีคือหนองนํ้าในดงบังอ่ี ตอมากลายเปน คํา ชะอี) ตั้งเปนเมืองหนองสูง ข้ึนเมือง
มุกดาหาร ทรงกรุณาโปรดเกลาฯ ตั้งใหทาวสีหนามเปน "พระไกรสรราช" เจาเมืองคนแรกเมือง
หนองสูงในอดีตคือทองท่ี อ.คําชะอี (ตั้งแตหวยทราย) อําเภอหนองสูงและทองท่ีอําเภอนาแกของ
จังหวัดนครพนมดวย (จากเอกสาร ร.3 จ.ศ.1206 เลขท่ี 58 หอสมุดแหงชาติ) 
       5.4.6 เมืองเสนางคนิคม ตั้งในสมัยราชกาลท่ี 3 เม่ือ พ.ศ. 2387 เปนชาวภูไทท่ี
อพยพมาจากเมืองตะโปน ซ่ึงปจจุบันอยูทางฝงซายแมน้ําโขงในแขวงสุวรรณเขตติดชายแดนเวียต 
นามอพยพมา  948 คน ไปต้ังอยูที่บานสองนาง ยกข้ึนเปนเสนางคนิคมข้ึนเมืองอุบลราชธานี ทรง
กรุณาโปรดเกลาฯ ตั้งใหทาวจันทรจากเมืองตะโปนเปน "พระศรีสินธุสงคราม" เจาเมืองคนแรก 
ตอมาไดยายไปต้ังเมืองท่ีบานหวยปลาแดกและเม่ือยุ บเมืองลงเปนอําเภอเสนางคนิคม ยายไปต้ัง
อําเภอท่ีบานหนองทับมา คือทองท่ีอําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญในปจจุบัน (จากเอกสาร 
ร.3 จ.ศ.1206 เลขท่ี 58 หอสมุดแหงชาติ) 
       5.4.7 เมืองคําเขื่อนแกว ตั้งในสมัยราชกาลที่ 3 เม่ือ พ.ศ. 2387 เปนชาวภูไทท่ี
อพยพมาจากเมืองวัง จํานวน 1,317 คน ไปตั้งอยูท่ีบานคําเข่ือนแกวเขตเมืองเขมราฐ ทรงกรุณา
โปรดเกลาฯต้ังให ทาวสีหนาท เปน "พระรามณรงค" เจาเมืองคนแรก เม่ือยุบเมืองคําเข่ือนแกวได
เอานามเมืองคําเข่ือนแกวไปต้ังเปนช่ืออําเภอท่ีตั้งข้ึนใหมท่ีตําบลลุมพุก คือ อําเภอคําเข่ือนแกว 
จังหวัดยโสธรในปจจุบัน สวนเมืองคําเข่ือนแกวเดิมท่ีเปนภูไท ปจจุบันเปนตําบลคําเข่ือนแกว อยู
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ในทองท่ีอําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญในปจจุบัน (จากเอกสาร ร.3 จ.ศ.1206 เลขท่ี 58 
หอสมุดแหงชาติ) 
       5.4.8 เมืองวาริชภูมิ ตั้งในสมัยราชกาลท่ี 5 เม่ือ พ.ศ. 2420 เปนชาวภูไทท่ีอพยพ
มาจากเมืองกะปอง ในแขวงคํามวนฝงลาว จึงมักนิยมเรียกภู ไทเมืองวาริชภูมิวา "ภูไทกระปอง" ภู
ไทเมืองกระปองไปตั้งอยูท่ีบานปลาเปลา แขวงเมืองหนองหาร จึงตั้งบานปลาเปลาข้ึนเปน "เมือง
วาริชภูมิ" ข้ึนเมืองหนองหารตอมาไดยาย เมืองไปตั้งท่ีบานนาหอยเขตเมืองสกลนคร จึงใหยกเมือง
วาริชภูมิไปข้ึนเมืองสกลนครคือทองท่ีอําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนครในปจจุบัน ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ตั้งใหทาวพรหมสุวรรณ เปน "พระสุรินทรบริรักษ" (จากเอกสาร ร.5 มท. เลม 15 จ.ศ.
1240 หอจดหมายเหตุแหงชาติ) 
       5.4.9 เมืองจําปาชนบท ตั้งเม่ือรัชกาลท่ี 5 เม่ือ พ.ศ. 2421 เปนชาวภูไทที่อพยพจาก
เมืองกะปอง ตั้งอยูท่ีบานจําปานําโพนทอง ตั้งข้ึนเปนเมืองจําปาชนบท ข้ึนเมืองสกลนคร ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ ตั้งใหทาวแกวเมืองกะปอง เปน "พระบํารุงนิคม" เจาเมืองคนแรกปจจุบันคือ
ทองท่ีอําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร (จากเอกสาร ร.5 มท. เลม 15 จ.ศ. 1240 หอสมุดแหงชาติ) 
อานเพิ่มเติมในหนังสือ มุกดาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 26 แสดงชาวภูไทในสมัยกอนของ   ภาพท่ี 27 แสดงชาวภูไทในสมัยกอนของ 
            อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ                             อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ 
ท่ีมา: ประวัติความเปนมาของเผาภูไท (ออนไลน), เขาถึงเม่ือ 20 ก.พ. 2554 เขาถึงไดจาก 
http://www.baanmaha.com/community/, http://www.hellomukdahan.com 
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 5.5 การตั้งถ่ินฐานของผูคนในชุมชนตัง้แต พ.ศ.2432 – สมัยปจจุบัน 
      ชาวภูไทกาฬสินธุเปนกลุมชนที่อพยพมาพรอมกันในสมันรัชกาลท่ี 3 เม่ือเดินทาง
ขามเทือกเขาภูพานจึงไดแยกยายไปต้ังถ่ินฐานตามพื้นท่ีตางๆของหลายอําเภอในจังหวัดกาฬสินธุ 
และท่ีนาสังเกตอยางหนึ่งก็คือบริเวณท่ีแยกยายกันไปตั้งถ่ินฐานนั้นลวนเปนพื้นท่ีซ่ึงอยูใกลกับภูเขา
ท้ังส้ิน และในแตละจุดยังอยูไมไกลกันมากนักสามารถไปมาหาสูกันไดสะดวก 
      เม่ือป พ.ศ. 2432 ชาวบานคําเฮ (โนนนํ้าคํา) ตําบลหนองสูง อําเภอคําชะอี จังหวัด
มุกดาหาร (ปจจุบัน) ไดอพยพ 2 ครอบครัว จํานวน 19 คน โดยมีนายอุปชัย เปนหัวหนาไดมาต้ัง
หมูบานอยูทางตะวันออกของบานโคกโกง ปจจุบัน เรียกช่ือวา “บานทุงบักเฒา” ตอมาอีก 2 ป ไดมี
ชนเผากุลา ประมาณ 10 คน ไดอพยพเขามาสมทบพวกกุลาเหลานี้ไดนําฝนเขามาในหมูบานทําการ
ปลนจี้ชาวบานระแวกใกลเคียงสรางความเดือดรอนเปนอันมาก ทางราชการจึงเขามาปราบปราม
พวกกุลาจึงไดหลบหนีไปและชาวบานไดอพยพกลับถ่ินเดิม สวนบานทุงบักเฒาก็กลายเปนบานราง 
      ตอมาในป พ.ศ. 2449 ชาวบานคําเฮไดรวบรวมพรรคพวกและแผเงินคนละ 1 บาท 
เพื่อเปนคาเดินทางไปต้ังบานใหมข้ึนกับพระยาสุนทร ทางการใหช่ือหมูบานใหมวา “บานโคกโกง” 
และมีนายเจาชิน เปนผูใหญบาน ได 2 ป ก็ถูกกลุมคนรานฆาตาย และนายกินรี ไดเปนผูใหญบาน
คนตอมาอยูมา 2 ป ชาวบานไดลมปวยตายโดยไมทราบสาเหตุ ชาวบานจึงไดยายบานมาอยูทางทิศ
เหนือคนละฟากทุงนา ซ่ึงเปนท่ีตั้งหมูบานในปจจุบันตรงกับป พ.ศ. 2458 ตอมา ในป พ.ศ. 2460 
นายโพธ์ิ อาจวิชัย เปนผู ใหญบาน และนายสวย ทองดี เปนผูใหญบานในลําดับตอมา 
 ในป พ.ศ. 2477 ไดมีประชาชน 3 หมูบาน ไดแก บานโคกโกง บานหวยแดง และบาน
ขุมข้ียาง ไดรับความเดือดรอนในการติดตอกับทางราชการ เนื่องจากระยะทางอยูไกลจึงไดตกลงกัน
ขอแยกออกจาก อําเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม (ในสมัยนั้น) มาข้ึนกับ ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉิ
นารายณ จังหวัดมหาสารคาม (ในสมัยนั้น) โดยมีนายอําเภอช่ือ นายขุนศรีศุภพัฒน ปลัดอําเภอ
มุกดาหาร ฝายขวาช่ือ นายพราย เปนผูแบงเขต ตอมาในป พ.ศ. 2482 ทางราชการจึงไดอนุมัติให
หมูบานแยกออกจากจังหวัดมหาสารคามมาข้ึนกับจังหวัดกาฬสินธุ 
 ในป พ.ศ. 2491 นายสวย ทองดี เปนผูใหญบาน จนกระท่ังเสียชีวิต นายทอง หนองสูง 
เปนผูใหญบานแทน ป พ.ศ. 2512 นายหนูรัก สมสวย เปนผูใหญบาน ป พ.ศ. 2536 นายสีเทือด ไตร 
ยะวงษ เปนผูใหญบาน ครบวาระในวันท่ี 12 ธันวาคม 2549 และนายขวัญชัย ปททะทุม ไดรับการ
คัดเลือกเปนผูใหญบาน ตั้งแตวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2549 จนถึงปจจุบัน 
 จากการศึกษาสภาพท่ัวไปและประวัติศาสตรการตั้งถ่ินฐานของชุมชนภูไทบานโคก
โกง จังหวัดกาฬสินธุ สามารถนําไปสูการศึกษาองคประกอบของภูมิทัศนวัฒนธรรม การใหคุณคา
และความสําคัญ ศักยภาพ ประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนดังจะกลาวในบทตอไป 
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บทท่ี 5 
การวิเคราะหองคประกอบทางภูมิทัศนวัฒนธรรม คุณคา ศักยภาพ และประเด็นปญหา 

ในการอนุรักษภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนภไูทบานโคกโกง 
 
 กระบวนการและข้ันตอนในบทนี้จะเปนการวิเคราะหองคประกอบทางภูมิทัศน
วัฒนธรรมชุมชนภูไท ระบุประเภทของภูมิทัศนวัฒนธรรม การประเมินคุณคาท่ีสําคัญในดานตางๆ 
การวิเคราะหศักยภาพและปญหาในพื้นท่ีชุมชน การวิเคราะหปจจัยท่ีสงเสริมและปจจัยท่ีคุกคามภูมิ
ทัศนวัฒนธรรมชุมชนภูไท เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษและรักษาคุณคาทางภูมิ
ทัศนและวัฒนธรรมท่ีมีอยูไปสูการจัดการทางภูมิทัศนวัฒนธรรมที่เหมาะสมและไมสงผลเสียแก
ชุมชน 
 
1 องคประกอบทางภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนภูไท บานโคกโกง 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ สามารถนําไปสูการกําหนดกรอบ
ของการศึกษาองคประกอบทางภูมิทัศนวัฒนธรรมท่ีสําคัญ และมีคุณคาท่ีแสดงออกถึงเอกลักษณท้ัง
ท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรมของชุมชนภูไทบานโคกโกง โดยประยุกตใชการศึกษาองคประกอบ
ในการศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรมในบทท่ี 2 รวมกับหลักการในประเทศออสเตรเลีย Australian Alps 
และ Australia ICOMOS ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.1 องคประกอบทางภูมิทัศนวัฒนธรรมดานการตั้งถ่ินฐาน 
  ผูคนท่ีอาศัยในพื้นท่ีภูไทบานโคกโกงนั้นเปนชาวภูไทดั้งเดิม ถ่ินเดิมของชาวภูไท 
ตั้งอยูบริเวณตอนกลางของมณฑลยูนานในประเทศสาธารณ รัฐประชาชนจีนและอพยพยายถ่ินฐาน 
เขามาอาศัยในภาคอีสานของประเทศไทยเปนสวนมาก ซ่ึงเขามาต้ังถ่ินฐานบนสภาพภูมิประเทศท่ีมี
ลักษณะเปนท่ีราบระหวางหุบเขา ท่ีมีวนอุทยานภูผาวัวและมีลําธารไหลผานในพื้นท่ีชุมชนที่มีความ
อุดมสมบูรณ สะทอนใหเห็นถึงทัศนคติความเชื่อและภูมิปญญาในการเลือกท่ีตั้งถ่ินฐานของผูคนภู
ไทท่ีมีมาต้ังแตอดีต คือการเลือกทําเลในการต้ังถ่ินฐานของผูคน โดยอาศัยลักษณะภูมิประเทศท่ีมี
ความเหมาะสมกับการทําการเกษตรเพื่อการยังชีพ เนื่องจากผูคนชาวภูไทเปนกลุมคนท่ีมีวิถีการดํา 
รงชีวิตแบบสังคมเกษตรกรรมท่ีมีการปลูกพืชหมุนเวียนตลอดท้ังป ดวยเหตุนี้ภายใตลักษณะสภาพ 
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แวดลอมท่ีมีความอุดมสมบูรณ คติความเช่ือความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิท่ีมอง
ไมเห็นดวยตาเปลาอยางเครงครัด จึงเปนท่ีมาของขนบธรรมเนียมประเพณีในรอบ 12 เดือน คือฮีต 
สิบสอง จนถือไดวาเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตของชาวภูไทบานโคกโกงจนกระท่ังปจจุบัน 
  จากการสํารวจชุมชนภูไทบานโคกโกงพบวา ลักษณะการตั้งถ่ินฐานของชุมชน
แบงตามลักษณะรูปทรงของพ้ืนท่ีคือ ชุมชนท่ีตั้งถ่ินฐานบนท่ีราบ อีกท้ังยังมีภูเขาลอมรอบระหวาง
เชิงเขาจะมีลําหวยท่ีไหลมาจากวนอุทยานภูผาวัวมาสูชุมชน ซ่ึงผูคนไดเวนท่ีบริเวณลําหวยและ
บริเวณปาชุมชนเอาไวสําหรับเปนท่ีใชประโยชนรวมกัน ท้ังการหาอาหารปา การเล้ียงสัตว การ
ปลูกพืช รวมไปถึงเปนพื้นท่ีในการทํากิจกรรมทางวัฒนธรรม ชุมชนภูไทบานโคกโกงนี้จะมีผังของ
ชุมชนแบบกระจายจากศูนยกลาง ซ่ึงมีศูนยกลางของชุมชนคือวัดหรือส่ิงศักดิ์สิทธ์ิประจําหมูบาน 
ซ่ึงความสัมพันธของเรือนแตละหลังจะแผรัศมีออกไปทุกทิศทาง การตั้งถ่ินฐานในลักษณะนี้ยังไว
สําหรับการทํานาดวย จากการเก็บขอมูลภาคสนามเรือนท่ีเกาแกท่ีสุดของชุมชนจะอยูใกลกับศาสน
สถานท่ีเปนตําแหนงศูนยกลางของชุมชนนั่นคือวัด ภายใตวิถีชีวิตของผูคนท่ีมีความผูกพันธกับ
ธรรมชาติและสภาพแวดลอมท่ีมีความอุดมสมบูรณมาอยางยาวนาน กอใหเกิดแนวคิดในการผันน้ํา 
จากแหลงน้ําธรรมชาติเขาสูพื้นท่ี เกษตรกรรมและกักน้ําเอาไวใชฤดูแลงรวมไปถึงการขุดบอเอาไว 
ทําการเกษตรบริเวณพื้นท่ีท่ีอยูหาง จากแหลงน้ําธรรมชาติดวย 
  จากการขยายตัวและการพัฒนาชุมชน เม่ือพิจรณารูปแบบของการต้ังถ่ินฐานของ
ชุมชนพบวาชุมชนภูไทบานโคกโกงมีลักษระการเปล่ียนแปลงแบบชาๆ คอยเปนคอยไปซ่ึงยังรักษา
รูปแบบของชุมชนภูไทไวเปนอยางดี มีสภาพท่ีตั้งและการปลูกสรางบานเรือนที่เกาะไปตามถนน
สายหลักภายในชุมชนและกระจายตัวออกไปตามลักษณะภูมิประเทศและมีไรนาโอบลอมพื้นท่ี
ชุมชน นอกจากน้ีตัวแปรสําคัญในการต้ังถ่ินฐานในปจจุบันคือ การขยายตัวของเสนทางการ
คมนาคมท่ีตัดผานพื้นท่ีเกษตรกรรมของชุมชนอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 28 แสดงแหลงน้ําธรรมชาติท่ีมีอยูในชุมชน  ภาพท่ี 29 แสดงแหลงน้ําธรรมชาติท่ีมีอยูใชุมชน 
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ภาพท่ี 30 แสดงพื้นท่ีชุมชนทีต่ั้งอยูบนที่ราบเชิงเขา    ภาพที่ 31 แสดงการตัดถนนผานพื้นท่ีทํา 

               การเกษตร 
 

 1.2 องคประกอบทางภูมิทัศนวัฒนธรรมดานสถาปตยกรรม 
  องคประกอบของภูมิทัศนวัฒนธรรมดานสถาปตยกรรมของชุมชนภูไท บานโคก
โกงมีเอกลักษณเฉพาะตัวของชาวภูไทท่ีสามารถจําแนกไดเปน 3 กลุมคือ สถาปตยกรรมท่ี
เกี่ยวเนื่องกับความศรัทธา ความเช่ือและวัฒนธรรม สถาปตยกรรมที่รองรับความตองการพื้นฐาน
ในการดํารงชีวิตและสถาปตยกรรมท่ีเกิดจากการเกษตรกรรม 
  1.2.1 สถาปตยกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับความศรัทธาความเชื่อและวัฒนธรรม  
       สถาปตยกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับความศรัทธา ความเช่ือและวัฒนธรรมของ
ชุมชนภูไทบานโคกโกงไดแก วัด ศาลปูตา ศาลากลางบาน ท่ีเผาศพ 
    1 วัดบานโคกโกง ตั้งอยูในชุมชนภูไทบานโคกโกง ซ่ึงเปนวัดเกาแกท่ี
ยังคงมีเอกลักษณของสถาปตยกรรมแบบภูไท หลังคาเปนจั่ว ในปจจุบันโครงสรางอาคารทําดวยไม
ผสมคอนกรีตเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและเปล่ียนวัสดุมุงหลังคาจากแปนเกล็ดไมอดีตมาเปนการมุง
ดวยสังกะสีแทนซ่ึงมีความแข็งแรงคงทนมากข้ึน สําหรับผนังทําดวยไมยังคงตีตามต้ังเชนเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 32 วัดบานโคกโกง อาคารสรางดวยไมผสมคอนกรีต 
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   2 ศาลาการเปรียญเปนอาคารที่มีความเกาแกและยังคงเอกลักษณดั้งเดิมแบบ
สถาปตยกรรมภูไท เปนอาคารสูงช้ันเดียว ยกใตถุนสูง โครงสรางเปนไมท้ังหลัง เสาตอหมอเปนไม 
หลังคาสังกะสี อาคารไมประดับประดามากนัก มีมุขยื่นดานหนาคลุมบันไดทางเดินแกะสลักหรือ
ฉลุเปนลวดลายบริเวณบันไดและเชิงชาย ผนังไมบางสวนเปดโลง และมีฮานวางตุมใสน้ําสําหรับ 
ดื่ม อีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 33 ศาลาการเปรียญแบบภูไทดั้งเดิมท่ีมีการตกแตงภายดวยผาแพรวา                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 34 แสดงฮานใสน้ําดื่ม           ภาพท่ี 35 แสดงลวดลายฉลุบริเวณบันได 

 
   3 อุโบสถในวัดบานโคกโกงมี 1 หลังซ่ึงเปนอุโบสถที่สรางข้ึนภายหลังมี
ลักษณะสูงช้ันเดียวโครงสรางเปนคอนกรีตกออิฐฉาบปูนท้ังหลัง หลังคามุงกระเบ้ืองดินเผา ประดับ
ตกแตงลวดลายกระหนก บานประตูเปนบานไมแกะสลัก มีบันไดทางข้ึนเปนรูปพญานาค ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธรูป ใชเปนสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของพระสงฆ 
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ภาพท่ี 36 อุโบสถภายในวัดบานโคกโกง 

 
   4 ศาลปูตา เปนส่ิงกอสรางท่ีคูกับชุมชนภูไทบานโคกโกงมาชานาน มี
ลักษณะเปนอาคารช้ันเดียวหลังคาจ่ัวมุงสังกะสี เปดโลงสําหรับผูคนเขาไปกราบไหวพื้นท่ีรอบๆ
เปนปา มีตนไมใหญปกคลุม และมีลําธารไหลผาน  
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 37 แสดงศาลปูตา บานโคกโกง                ภาพท่ี 38 แสดงศาลปูตา บานโคกโกง 
 
   5 ศาลากลางบาน เปนอาคารอเนกประสงคท่ีชาวชุมชนภูไทบาโคกโกงใช
เปนพื้นท่ีในการทํากิจกรรมตางๆรวมกัน เชน งานประกอบพิธีกรรมทําบุญหมูบาน พิธีบายศรีสู
ขวัญ เปนตน อีกท้ังยังเปนท่ีประชุมของผูใหญบานและลูกบาน นอกจากนี้ยังเปนท่ีพบปะสังสรรค
ของคนในชุมชน มีรูปแบบสถาปตยกรรมท่ีพบเห็นไดท่ัวไป เปนอาคารช้ันเดียวหลังคาจั่ว เปดโลง 
เสาใชตนไมท้ังตนรองรับโครงสรางเหล็ก และยังมีเวทีเพื่อการแสดงของกลุมเยาวชนของหมูบาน 
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ภาพท่ี 39 แสดงศาลากลางบานโคกโกง              ภาพท่ี 40 แสดงศาลากลางบานโคกโกง               
 
   6 ท่ีเผาศพ เปนอาคารสําหรับประกอบพิธีกรรมสวดศพ เปนอาคารสูง 1 ช้ัน
ไมมีผนังมีแตหลังคาจั่วมุงดวยสังกะสีพื้นที่โดยรอบท่ีเผาศพเปนปาชา  
  1.2.2 สถาปตยกรรมท่ีรองรับความตองการพื้นฐานในการดํารงชีวิต 
     ส่ิงปลูกสรางสวนใหญยังคงไวซ่ึงรูปแบบสถาปตยกรรมแบบพ้ืนถ่ินอีสาน
ซ่ึงเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศท่ีเหมาะกับการทําการเกษตร ภูมิอากาศ การทํากิจกรรม การใช
พื้นท่ีอาคารและกิจกรรมการใชพื้นท่ีจึงเปนปจจัยท่ีสงผลใหลักษณะอาคารและการใชพื้นท่ีวางให
เกิดประโยชนท่ีสอดคลองกับภูมิปญญาของชุมชนภูไท นอกจากน้ียังมีอาคารที่ปลูกสรางใหม
บางสวนมีการปรับปรุงตอเติม เพ่ือปรับเปล่ียนพื้นท่ีใชสอยและกิจกรรมตางๆตามความเหมาะสม 
ส่ิงปลูกสรางภายในชุมชนสวนใหญใชไมเปนวัสดุในการกอสรางซ่ึงเปนวัสดุท่ีไดรับความนิยมมา
ตั้งแตในสมัยอดีตและหลงเหลือใหพบเห็นจํานวนมาก ในสวนของอาคารบานเรือนท่ีใชวัสดุ
ประเภทคอนกรีต หรือไมผสมกับคอนกรีต ในการกอสรางสวนใหญจะเปนอาคารยุคหลังๆหรือ
อาคารสมัยใหมหรืออาคารดั้งเดิมท่ีมีการตอเติมข้ึนมาใหมดวยวัสดุท่ีรวมสมัย สถาปตยกรรมที่
รองรับความตองการพื้นฐานในการดํารงชีวิตของชุมชนภูไทบานโคกโกง ไดแก อาคารพักอาศัย 
อาคารสถานศึกษา หองน้ํา เรือน รานคา ศาลา 
     1 อาคารพักอาศัย 
          1.1 อาคารพักอาศัยแบบเรือนพื้นถ่ินภูไทดั้งเดิม เปนเรือนท่ีสรางดวยไม
มีองคประกอบพื้นฐานเหมือนกันคือเปนเรือใตถุนสูง ช้ันลางเปนพื้นท่ีโลงใชงานเอนกประสงค 
เชน นั่งเลน ทอผา จักรสาน เก็บเคร่ืองมือทํานา บันไดข้ึนเรือนจะเปนบันไดข้ึนใตชายคาไปถึงชาน
หนาบาน ลักษณะการวางผังบริเวณเรือนมีความสัมพันธโดยตรงกับลักษณะวิถีชีวิตและกิจกรรม
ภายในครัวเรือน โดยท่ัวไปจะคํานึงถึงตําแหนงและทิศทางการวางตัวเรือนนอน บันได เลาขาวและ
อาคารประกอบตางๆเปนหลัก ขอกําหนดท่ีสําคัญคือทิศทางของหนาบานจะตองหันไปทางทิศ
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เหนือและทิศใต ท่ีมักสอดคลองกับทิศทางการเขาสูเรือนซ่ึงทําใหสันจั่วของหลังคาเรือนนอนจะ
สัมพันธสอดคลองกันดวยคือวางขนานกับแนวตะวันออกตะวันตก ภายในบริเวณของบานแตละ
หลังมีท้ังท่ี เปนหลังเดี่ยวและแบบแยกเปนกลุมเ รือนท่ีเปนเครือญาติกันเรือนแตละหลัง
ประกอบดวยเรือนนอน ชาน เรือนคัรวและเลาขาวเปนหลัก แตละกลุมเรือนเชื่อมตอดวยลานท่ี
สามารถใชทํากิจกรรมหลากหลาย มีการตอเช่ือมกันไปดวยเนื้อท่ีวางลักษณะเปนลานดินเปนพื้นท่ี
อเนกประสงคและเสนทางสัญจรระหวางลานบานแตละหลัง โดยสวนใหญแลวลานบานมักถูกจัด
อยูดานหนาติดกับทางสัญจรหลักของชุมชน รายละเอียดรูปแบบสถาปตยกรรมมีดังน้ี 
    หลังคา จะเปนหลังคาทรงจั่ว และทรงปนหยาผสมจ่ัว ลักษณะของ
หลังคาวางหันไปทางทิศเหนือใต วัสดุมุงหลังคามีท้ังแปนเกล็ดไม กระเบ้ืองดินขอ สังกะสี และ
บริเวณหนาจั่วจะมีลวดลาย แปนเกล็ด เพ่ือใชในการระบายอากาศบริเวณใตหลังคา และเปนท่ีท่ีใช
ระบายอากาศ หรือความรอนใตหลังคา 
    ประตู หนาตาง และชองแสง จะเปนประตูบานเปดคูไม สวนหนาตาง
จะเปนลูกฟกบานเปดคูออกตามแบบเรือนพ้ืนถ่ินทางภาคอีสาน ในสวนของชองแสงนั้นจะเปดชอง
ท่ีผนังเพ่ือใหแสงเขามายังตัวเรือน และจะอยูเหนือพื้นข้ึนมาเล็กนอยฝาบานจะเปนฝาไมตีทับซอน
กันในลักษณะของแนวนอนเปนสวนมาก เพื่อใชในการปองกันเวลาฝนตก  น้ําก็จะไมไหลเขาในตัว 
บานและบางสวนนั้นเปนแนวต้ังเพราะวา สวนนั้นอาจจะใชเปนชองแสงเพ่ือใหแสงเขา 
    พื้น ตัวเรือนเปนพื้นไมท่ีวางชิดกัน วางอยูบนตงท่ีรับน้ําหนัก ปองกัน 
การแอน ซ่ึงพ้ืนจะมีระดับสูงกวาชานใชในการนั่งพักหรือพักผอน และบริเวณพ้ืนท่ีวางบนบานจะ
ใชงานเอนกประสงค 
    ชาน มีลักษณะโครงสรางเหมือนกับพื้นเรือน แตจะมีการลดระดับลงมา
ต่ํากวาพื้นเรือน และเปนเอกลักษณท่ีสําคัญของเรือนพ้ืนถ่ินดั้งเดิม เพราะวาใชในการรทํากิจกรรม 
ตางๆ เชน พักผอน นั่งเลน ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 41 แสดงเรือนแบบภไูท                               
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ภาพท่ี 42 แสดงภายในตัวเรือนพื้นถ่ินแบบภูไท   ภาพท่ี 43 แสดงชองแสงและประตูหนาตาง 

 
    1.2 เรือนพื้นถ่ินอีสานท่ัวไป ภายในชุมชนภูไทบานโคกโกงเปนชุมชน
ท่ีมีบานเรือนพ้ืนถ่ินท่ัวไปหลายลักษณะ สรางเพ่ือความสะดวกในการอยูอาศัยจะเปนเรือนพักอาศัย
ในยุคหลังจากรูปแบบเรือนพ้ืนถ่ินภูไทดั้งเดิม มีท้ังช้ันเดียวและสองช้ัน หลังคาทรงจั่ว มุงดวยสังกะ 
สี กระเบ้ืองลอน พื้นบานไมวางบนตง ฝาไมตีซอนเกร็ด หนาตางเปนบานเปดคู หลายหลังมีลักษณะ
เปนคร่ึงไมคร่ึงตึก ท่ีสวนช้ันลางของบานจะมีการใชโครงสรางเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาผนังอาจ
เปนฝาคอนกรีตฉาบปูน หรือฝาไมกระดาน บานท่ีมีลักษณะคร่ึงไมคร่ึงตึกมักจะพัฒนามาจากบาน
ใตถุนสูงแลวจึงทําการตอเติมสวนของใตถุนเพื่อใหสามารถใชประโยชนได 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 44 แสดงเรือนพ้ืนถ่ินอีสานท่ัวไป                   ภาพท่ี 45 แสดงเรือนพ้ืนถ่ินอีสานท่ัวไป                    
 
    1.3 อาคารพักอาศัยแบบประยุกต เปนอาคารท่ีรูปราง รูปทรง ขนาดและ
สัดสวนแตกออกไปตามการใชงานและรสนิยมหรือความตองการของเจาของบาน ซ่ึงสวนมากจะ
เปนแบบพักอาศัยมีท้ังรูปทรงช้ันเดียวและสองช้ัน โดยท่ีมีโครงสรางเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลัง 
คามุงดวยกระเบ้ือง ฝาผนังกออิฐฉาบปูน ประตูหนาตาง มีท้ังแบบบานไมและกระจกและบริเวณท่ี
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หนาจั่วจะมีชองระบายอากาศ ในสวนเสาจะมีลักษณะของการพอกใหหนาขึ้นและใชวัสดุ เชน หิน
กาบมาประดับตกแตง ซ่ึงมีความคงทนในเร่ืองของวัสดุ หรือแมกระท่ังสรางเปนเรือนท่ีทําจากไม
ท้ังหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 46 แสดงเรือนพักอาศัยแบบประยุกต              ภาพที่ 47 แสดงเรือนพักอาศัยแบบประยกุต           
 
   2 อาคารสถานศึกษา เปนลักษณะของอาคารในชุมชนท่ีใชประโยชนเพื่อ
ชุมชนในการเปนท่ีศึกษาเลาเรียนของเด็กในพ้ืนท่ี อาคารมีท้ังช้ันเดียวและสองช้ัน มีโครงสรางเปน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ใชงานกับพื้นท่ีรองรับปริมาณคนมากข้ึน มีความแข็งแรงและคงทน รูปทรง
หลังคาเปนหลังคาทรงจั่ว มุงดวยกระเบ้ืองลอนคู ประตูหนาตางเปนบานเปดไม ลักษณะอาคารเปน
อาคารยาวแบบส่ีเหล่ียม ซ่ึงจะมีระเบียงทางเดิน ดานหนาหองเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 48 แสดงโรงเรียนบานโคกโกง                    ภาพท่ี 49 แสดงโรงเรียนบานโคกโกง 
 
   3 หองน้ํา เปนอาคารขนาดเล็กใชเปนท่ีอาบน้ําและหองสวม เรือนอาศัยใน 
บานโคกโกงมักแยกหองน้ําออกจากเรือนนอน โดยกอสรางในลักษณะท่ีเรียบงาย ขนาดกวางง
ประมาณ 1.5 เมตร ยาว 2.00 เมตร หลังคาจั่วและเพิงหมาแหงน ในอดีตใชหญาคาและแปนเกล็ดไม
มุงหลังคา ผนังปดทึบ ผนังมีท้ังไมไผและไมจริง ในปจจุบันหองน้ํายังมีลักษณะคลายในอดีตแตมี 
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การเปล่ียนแปลงวัสดุการกอสรางโดยนิยมใชสังกะสีเปนวัสดุมุงหลังคาและผนังมีการกออิฐฉาบ
ปูน อยางไรก็ตามเรือนบางหลังของคนรุนใหมยังมีการรวมหองน้ําไวเปนสวนหนึ่งของเรือน โดย 
ไมไดยึดถือความเช่ือดั้งเดิมของชาวภูไท 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 50 แสดงหองน้ําท่ีแยกตัวออกจากเรือน        ภาพที ่51 แสดงหองน้ําท่ีแยกตัวออกจากเรือน       
 
   4 เรือนรานคา เรือนรานคาเปนเรือนท่ีดัดแปลงมาจากเรือนพักอาศัยมักหัน
หนาเรือนออกสูถนน สวนใหญเปนเรือนช้ันเดียวท่ีเปดหนาบานกวางปลูกติดดิน ภายในรานจะมี
ช้ันวางของหรือตูวางสินคาท่ีมักเปนของใชในชีวิตประจําวัน แตในปจจุบันเรือนรานคาของชุมชนภู
ไทบานโคกโกงมักเปนสองช้ัน ช้ันลางไวทําการคา ช้ันบนเปนหองนอน ปจจุบันรูปแบบของเรือน
รานคาไมแตกตางจากรานคาท่ัวๆไป มีการรองรับสินคาท่ีมีอยูในปจจุบัน แตยังคงมีลักษณะการเปด
หนาเรือนตามทางสัญจรแบบดั้งเดิม นอกจากน้ันยังมีเรือนรานคาอีกประเภทหน่ึงคือเรือนท่ีทําเปน
เพิงแบบช่ัวคราวริมถนน โครงสรางเปนไมไผ หลังคามุงหญาคา มักขายอาหารพื้นถ่ิน เจาของราน
อาจใชหนาบานของตนตอเปนเพิง เรือนรานคาแบบนี้มักอยูในทําเลที่มีคนสัญจรพลุกพลาน บริเวณ
ทางแยกหรือใกลกับสาธารณูปโภคสาธารณูปการและพ้ืนท่ีท่ีมีการทํากิจกรรมตางๆรวมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 52 แสดงเรือนรานคาช้ันเดียว         ภาพท่ี 53 แสดงเรือนรานคาช้ันเดียว 
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   5 ศาลา ศาลาในบานโคกโกงสวนมากเปนศาลาในการพักผอนหยอนใจ 
พบปะพูดคุย ประชุม ศาลาสวนใหญมีขนาดเล็กมีรูปแบบสถาปตยกรรมแบบพื้นถ่ินอีสานท่ัวไป ไม
มีผนังเปดโลง หลังคาจั่วมุงสังกะสีและหญาคา โครงสรางสวนใหญเปนโครงสรางไม 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 54 แสดงศาลาท่ีอยูในชุมชนภูไทบานโคกโกง 
  
  1.2.3 สถาปตยกรรมท่ีเกิดจากการเกษตรกรรม 
     สถาปตยกรรมท่ีเกิดจากการเกษตรกรรมของชุมชนภูไทบานโคกโกง 
ไดแก เถียงนา ยุงขาว และโรงเล้ียงสัตว 
     1 เถียงนา เถียงนาเปนอาคารท่ีถูกใชเพื่อการพักผอนและเฝาท่ีนาใน
ชวงเวลาของการทํานาและเก็บเกี่ยวผลผลิต เถียงนาต้ังอยูกระจายท่ัวทุงนาและมีลักษณะเฉพาะตัวท่ี
นาสนใจ โดยท่ัวไปมีลักษณะเปนเรือนใตถุนสูงไมกั้นผนังช้ันบนมีราวกันตกเต้ียๆ ใตถุนใชเก็บ
ของอุปกรณท่ีใชในการทํานา พื้นท่ีทําครัวและพักผอน โครงสรางเปนโครงสรางไมหลังคามุง
สังกะสีและหญาคา หลังคาทรงจั่ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 55 แสดงเถียงนาในชุมชน                                  ภาพท่ี 56 แสดงเถียงนาในชุมชน                                      
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   2 ยุงขาว ยุงขาวมี 2 ลักษณะคือ ยุงขาวแยกออกจากตัวเรือนและยุงขาวอยูใน
ตัวเรือนซ่ึงท้ิงชายหลังคาตํ่าเพื่อตอยุงขาวออกมาจากตัวเรือน สําหรับบานท่ีแยกยุงขาวออกกจากตัว 
บานมักสราง ยุงขาวซ่ึงเปนอาคารขนาดเล็ก ใตถุนสูง ผนังปดทึบ ทิศทางของหนาจั่วขนานกับบาน
เดิม ตัวอาคารมักมีโครงสรางเปนไมหลังคาจ่ัวคลุมดวยสังกะสีและแปนเกล็ดไม ใตถุนของยุงขาว
ใชเปนท่ีเล้ียงสัตว เก็บฟนและเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 57 แสดงยุงขาวแบบท่ี                   ภาพท่ี 58 แสดงยุงขาวแบบทีแ่ยกออกมาจากตวัเรือน 
         แยกออกมาจากตัวเรือน 
 
   3 โรงเล้ียงสัตว สัตวท่ีเล้ียงสวนใหญ ไดแก วัว ควาย หมู เปด ไก โรงเล้ียง
สัตวมักสรางใหอยูใกลตัวเรือนเพื่อใหสามารถมองเห็นไดสะดวก โครงสรางเปนโครงสรางไม 
อาคารโลงไมมีผนังและอาคารที่มีผนังไมไผ หลังคาสวนมากมุงดวยสังกะสีและหญาคาทรงจ่ัวและ
เพิงหมาแหงนกันแดดกันฝนใหกับสัตวเล้ียง พื้นเปนพื้นดินทุบแนน ภายในมีท่ีผูกวัวและควาย มี
รางใหอาหารและน้ํา ในบางคร้ังอาจเปนท่ีเก็บขาวของ เคร่ืองใช 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 59 แสดงโรงเล้ียงสัตวแบบท่ีเปดโลง   ภาพท่ี 60 แสดงโรงเล้ียงสัตวแบบท่ีมีผนังปด 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

79 

 1.3 องคประกอบทางภูมิทัศนวัฒนธรรมดานการประกอบอาชีพ 
  องคประกอบทางภูมิทัศนวัฒนธรรมดานการประกอบอาชีพสวนใหญจะประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมซ่ึงหมายถึง การเพาะปลูก การเล้ียงสัตว ซ่ึงปรากฎเปนองคประกอบทางภูมิทัศน
วัฒนธรรมอีกลักษณะหนึ่ง นอกจากน้ียังรวมถึงอาชีพหัตถกรรมพื้นบาน อาชีพพาณิชยกรรม และ
อาชีพรับราชการ 
  1.3.1 อาชีพเกษตรกรรม  
   พื้นท่ีชุมชนมีลักษณะเปนท่ีราบหุบเขา มีความอุดมสมบูรณเหมาะแกการ
เพาะปลูกและเล้ียงสัตว พืชเศรษฐกิจท่ีสรางรายไดคือ ขาว โดยเฉพาะการทํานาเปนอาชีพท่ีสืบทอด
ตอกันมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซ่ึงพ้ืนท่ีชุมชนถูกลอมรอบดวยพื้นท่ีสวน และที่นา การทํานาใน
ปจจุบันจะนิยมทํานาปและมักใชแรงงานเคร่ืองจักรมากกวาแรงงานสัตวไปจนถึงการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต เนื่องจากความสะดวกในการขนยาย และการดูแลรักษา ชาวบานบางสวนท่ีมีอายุมากหรือมี
ฐานะดีแลว ก็จะใหผูอ่ืนเชาท่ีนาหรือทํานาแลวเอาผลผลิตมาแบงกันตามขอตกลงของท้ังสองฝาย 
ซ่ึงผูท่ีเชาท่ีนาก็จะมีท้ังชาวบานในชุมชนและชาวบานนอกชุมชน การปลูกผักสวนครัวจะปลูกทุก
หลังคาเรือนจะนิยมปลูกไวบริเวณท่ีวางของครัวเรือนเพื่อใชในการประกอบอาหาร นอกจากนี้ยัง
พบวาการเล้ียงสัตวของคนในชุมชน คือ วัว ควาย เปด ไกและปลา การเล้ียงสัตวเหลานี้จะเล้ียง
บริเวณทุงนา และบริเวณพ้ืนท่ีวางของเรือนเพื่อใชในการประกอบอาหารและใชแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 61 แสดงการเกษตรกรรม                            ภาพท่ี 62 แสดงการเล้ียงสัตว 
 
  1.3.2 อาชีพหัตถกรรมพื้นบาน 
   วิถีชีวิตของชุมชนภูไท บานโคกโกง ดําเนินควบคูกับทรัยากรณธรรมชาติท่ี
มีอยูในพื้นท่ีมีอาชีพหลักคือการทํานาวางเวนจากการทํานาก็ทอผาใช เปนเคร่ืองนุงหม และจักสาน 
ซ่ึงเปนงานฝมือท่ีชาวภูไทไดถายทอดมาสูลูกสูหลานจนปจจุบันไดมีการทอผาเปนจํานวนมากผาท่ี
ทอคือผาไหมแพรวา ซ่ึงเปนผาท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัวของภูไทในจังหวัดกาฬสินธุ และไดมีการ
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รวมกลุมสตรีทอผาข้ึนมา บางรายก็ทําข้ึนมาเพื่อขายเอง ซ่ึงมีลวดลายท่ีเปนเอกลักษณของชาวภูไท 
สําหรับการจักรสานสวนมากจะจักรสานเพ่ือใชในครัวเรือนและมีสวนนอยท่ีจักรสานเปนอาชีพ 
   การทําธุรกิจดานการทอผาของชาวชุมชนภูไทบานโคกโกง ถือวาเปนการ
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตบนพ้ืนฐานวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเอง ท่ีทําใหชุมชนแหงนี้ยังคงมีความ
ผูกพันธกับเร่ืองผามาตลอด จุดยืนท่ีทําใหชุมชนแหงนี้ยังรักษาวัฒนธรรมผาของตนไวได ก็ดวย
อาศัยความรักในอาชีพ ความมุงม่ันในการทํางาน และส่ิงท่ีสําคัญคือ การใชภูมิปญญาในการ
ปรับตัวเขากับยุคสมัย นําภูมิปญญาด้ังเดิมมาใชในชีวิตประจําวัน พัฒนารูปแบบใหมจนกลายเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันจนแยกไมออก ถึงแมวาสังคมและวัฒนธรรมจะเปล่ียนไป แตชุมชนก็ยังคงนํา
ภูมิปญญาการทอผา มาปรับใชในกระแสการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอยางเหมาะสม 
ปจจุบันไดจัดต้ังกลุมทอผาและไดข้ึนเปนสินคาในโครงการหน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของชุมชนภู
ไทบานโคกโกงจําหนายใหนักทองเท่ียวและผูท่ีสนใจสรางรายไดใหกับชุมชน นอกจากนี้การเขามา
มีบทบาทของภาครัฐในการสนับสนุนสินคนหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑมากเกินไปนั้น ทําใหเกิดการ
ทําลายวิถีชีวิตของคนในชุมชน จากการทอเพื่อใชเองในครัวเรือน ก็เร่ิมท่ีจะเปนในระบบท่ีกาวเขาสู
อุตสาหกรรม และจะสงผลถึงวิถีชีวิตและกิจกรรมของชุมชนภูไทบานโคกโกงอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 63 แสดงการทอผา           ภาพท่ี 64 แสดงการจักสานของคนในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 65 แสดงอุปกรณท่ีใชในการทอผา            ภาพท่ี 66 แสดงอุปกรณท่ีใชในการทอผา 
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  1.3.3 อาชีพพาณิชยกรรม 
   ในดานการคาขายสวนใหญเปนการคาปลีกสินคาประเภทที่จําเปนตอ
ชีวิตประจําวัน ไดมีรานคาประเภทรานขายของชําแตจํานวนไมมากนัก และรถขายอาหารหรือผัก
เขามาในชุมชน เนื่องจากชุมชนเปนชุมชนท่ีมีความอุดมสมบูรณอาหารสวนใหญจะมีอยูใน
ธรรมชาติ แตละครัวเรือนก็จะมีการปลูกผักและเล้ียงสัตวไวกินเอง จึงเปนปจจัยหลักท่ีชุมชนไมมี
ตลาดเกิดข้ึนและทําใหชุมชนประกอบอาชีพพาณิชยกรรมนอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 67 แสดงรานขายอาหารสด     ภาพท่ี 68 แสดงรานขายของชํา 
 
  1.3.4 อาชีพรับราชการ   
     ผู ท่ีประกอบอาชีพรับราบการ สวนใหญเปนชาวบานรุนหลังท่ีไดรับ
การศึกษาสูงข้ึน เนื่องจากชุมชนภูไท บานโคกโกงในอดีตมีความขยันหม่ันเพียรในการทํางาน และ
เก็บหอมรอมริบมาเร่ือยๆทําใหสภาพทางเศรษฐกิจของชุมชนมีความรุงเรืองจากการขายผลผลิตทาง
การเกษตรของชุมชน ทําใหมีกําลังท่ีจะสามารถสงบุตรหลานใหมีการศึกษาท่ีสูงข้ึนกวาชาวบานรุน
เกาๆ การประกอบอาชีพทางดานการรับราชการจะมีทั้งผูท่ียังคงพักอาศัยในชุมชน และเดินทางไป
ทํางานท้ังในและนอกพ้ืนท่ีในลักษณะไปเชา-เย็นกลับ 
 1.4 องคประกอบทางภูมิทัศนวัฒนธรรมดานสังคมและวัฒนธรรม 
  ในการศึกษาองคประกอบของภูมิทัศนวัฒนธรรมท่ีมีอยูในพื้นท่ีชุมชน มีความ
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองศึกษาถึงลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมในพื้นท่ีชุมชนวามีรูปแบบ
ลักษณะวิถีชีวิตของผูคนในชุมชนเปนอยางไรบาง เพื่อนําไปหาภูมิทัศนวัฒนธรรมท่ีเปนนามธรรม
ท่ียังคงมีอยูในพื้นท่ีชุมชน ดังนี้ 
  1.4.1 วิถีชีวิตของผูคนในชุมชนภูไทบานโคกโกง 
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     ลักษณะทางสังคมมีบทบาทอยางมากท่ีเปนตัวกําหนดสภาพแวดลอม
โดยรวมของชุมชน และยังเปนตัวยึดเหนี่ยวใหรักษารูปแบบคือ มีวิถีชีวิตท่ีเรียบงาย สงบ รมเย็น 
และผูกพันกับธรรมชาติเปนอยางมาก ซ่ึงจุดเดนอยางหน่ึงท่ีแสดงถึงความเปนชุมชนภูไทท่ีสามารถ
พบเห็นดวยสายตา คือลักษณะของผูคนและพฤติกรรมของผูอาศัยในชุมชน ท่ีมีลักษณะท่ีคลายคลึง
กันท้ังการแตงกาย รูปรางหนาตา เช้ือชาติ ภาษา คานิยม และวัฒนธรรมทองถ่ิน ท่ียังคงมีความ 
สัมพันธท่ีดีตอกัน เนื่องจากอุปนิสัยของชาวบานท่ีมีความเปนมิตรและประกอบกับการรวมกันทํา
กิจกรรมตางๆรวมกัน จะนับถือและยึดม่ันในพระพุทธศาสนาอยางเครงครัดปฏิบัติตามคําสอนของ
พระพุทธศาสนาอยูเสมอการดํารงชีวิตก็จะผูกพันธกับพระพุทธศาสนา ดังนั้นผูในคนชุมชนจึงมี
ความรูจักกันเปนอยางดี และมีความสนิทสนมกันเนื่องจากท้ังชุมชนนั้นมีความสัมพันธกันในระบบ
เครือญาติมีความเอ้ือเฟอเผ่ือแผซ่ึงกันและกันดังจะเห็นไดจากในทุกหลังคาเรือนจะมีการปลูกพืชผัก
สวนครัวร้ัวกินได หากบานใครยังไมออกดอกออกผลก็จะขอเก็บจากเพื่อนบานใกลเคียง จากการท่ี
คนในชุมชนมีจํานวนประชากรที่ไมหนาแนน และรูจักกันหมดในละแวกบานจึงเปนส่ิงท่ีกอใหเกิด
ความเหนียวแนน และมีความรูสึกที่ปลอดภัย  
   นอกจากนี้ผูคนในชุมชนภูไทบานโคกโกงยังยึดม่ันในประโยชนสวนรวม มี
ความสามัคคีกันในชุมชนจะเห็นไดจากธรรมเนียมท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมา เชน เม่ือมีงานบุญท่ีวัดทุก
คนจะชวยเหลือดวยความเต็มใจโดยไมเรียกรองคาตอบแทนใดๆ นอกจากนี้คนในชุมชนจะเคารพ
และเช่ือฟงผูอาวุโส ผูเฒาผูแก ผูเฒาผูแกในชุมชนเองก็จะวางตัวใหเปนผูใหญรักษาศีลธรรมและ
ประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ดี เปนท่ีพึ่งพาทางความคิดและแนวปฏิบัติท่ีเปนตัวอยางแกคนรุน
หลัง ส่ิงตางๆเหลานี้จึงเปนส่ือกลางในการเช่ือมความสัมพันธผูคนในชุมชนเขาหากัน และสืบตอ
วิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชนภูไทตอไปได 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 69 แสดงความสามัคคีของคนในชุมชน        ภาพที ่70 แสดงความสามัคคีของคนในชุมชน 
               ในการรวมกิจกรรมงานบุญ                                   ในการรวมกิจกรรมงานบุญ 
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  1.4.2 คติความเชื่อท่ีมีอยูในชุมชนภูไทบานโคกโกง 
   ผูคนในชุมชนภูไทบานโคกโกงมีคติความเช่ือท่ีสืบทอดกันมาอยางยาวนาน
จากรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่งดังนี้ 
   1 ความเชื่อเก่ียวกับพระพุทธศาสนา จากการศึกษาพ้ืนท่ีชุมชนภูไทบานโคก
โกงพบวาผูคนในในพื้นท่ีชุมชนจะนับถือและยึดม่ันในพระพุทธศาสนาเปนอยางมาก จากความเช่ือ
และความศรัทธาในพระพุทธศาสนากอให เกิดคติความเชื่อตามหลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธศาสนาท่ีไดสืบทอดตอกันมา ไดแก ทําดีไดดีทําช่ัวไดช่ัว ความเช่ือในบาปบุญคุณโทษ      
ฮีตสิบสองคลองสิบส่ี จากคติความเช่ือเกี่ยวกับพระพุทธ ศาสนาท่ีสืบทอดกันมาอยางยาวนานนั้น 
กอใหเกิดเปนขนบธรรมเนียมประเพณีภูไทดั้งเดิมข้ึนในพื้นท่ีชุมชนไดปฏิบัติสืบทอดตอกันมา 
   2 ความเชื่อเร่ืองผี ส่ิงเหนือธรรมชาติเปนความผูกพันทางจิตใจมักเกี่ยวกับ
เร่ืองภูตผีวิญญาณตลอดจนปรากฏการณตางๆท่ีไมทราบความเปนมา ลักษณะดังกลาวเปนสาเหตุให
ชาวภูไทมีพิธีกรรมเพิ่มมาอีกลักษณะหน่ึงโดยเฉพาะเร่ืองราวเกี่ยวกับผีจะเชื่อถือจริงจังและม่ันคง 
นอกจากชาวภูไทจะนับถือผีแลวยังศรัทธาเทวดาอีกดวยโดยปฏิบัติบูชาอัญเชิญหรือเซนสรวงตอผี
และเทวดาดวยพิธีกรรมตางๆเปนประจําท้ังในดานโชคชาง ฤกษยาม เชิญผี ไลผี ตลอดจนการเล้ียงผี
และเทวดาเปนตน 
   ความเช่ือในเร่ืองผียังผูกพันเกี่ยวของไปถึงการสูขวัญอีกดวย ชาวภูไทเช่ือวา
ขวัญและกําลังใจเปนส่ิงสําคัญตอการดํารงชีพ เปนตนวา ถามีญาติมิตรหรือผูท่ีนับถือจากถิ่นอ่ืนมา
เยี่ยมเยียนหรือมาสรางความเจริญใหกับทองถ่ินชาวภูไทจะตอนรับดวยการบายศรีสูขวัญโดยมี
ความเช่ือวาขณะท่ีเดินทางมายังถ่ินภูไทนี้ขวัญไดแวะเยี่ยมตามสถานท่ีตางๆตามท่ีเดินผานมาเพลิน
ยังไมรูทิศกลับ  จึงตองเรียกขวัญเพื่อใหขวัญกลับมาอยูกับเนื้อกับตัวทําใหอยูเย็นเปนสุขโดยจะผูก
ขอมือกับดายฝาย (ดายมงคล) โดยเช่ือวาท่ีใชผูกนั้นจะเปนสะพานเชื่อมโยงและมีความผูกพัน
ระหวางขวัญกับคนและรวมไปถึงการปองกันภยันอันตรายท่ีจะเขามากลํ้า กลายตลอดจนผีรายท้ัง
ปวง ทัศนะของชาวภูไทในเร่ืองของส่ิงท่ีเหนือธรรมชาติไมวาจะเปนเร่ืองผี เทวดา หรือขวัญก็ตาม 
ชาวภูไทมักจะสืบสานวิธีปฏิบัติดวยพิธีกรรมอยางมีระเบียบและข้ันตอน เชน พิธีของหมอเหยา พิธี
ของหมอปลอง เปนตน    
   3 ความเชื่อเก่ียวกับดอนปูตา องคประกอบท่ีสําคัญอยางยิ่งของชุมชนภูไท
บานโคกโกง คือ ดอนปูตา เปนส่ิงท่ีคนในชุมชนนับถือวาดอนปูตาจะชวยคุมครองหรือปกปอง
ลูกหลานในชุมชน ดอนปูตามักถือเอาลักษณะของส่ิงท่ีอาจผิดธรรมชาติ เชน จอมปลวกขนาดใหญ 
ตนไมขนาดใหญ ดงไมหรือปาท่ีเช่ือวาเปนท่ีสิงสถิตของผีผูปกปองรักษา จะมีการสรางศาลไว
บริเวณโคนตนไมหรือชายดงเรียกพื้นท่ีนี้วา ดอนปูตา หนาท่ีบทบาทของดอนปูตาเปนมากกวาท่ี
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เคารพบูชาหรือใหความมั่นคงทางใจแกคนในชุมชนเทานั้นแตยังเปนศูนยกลางของระบบ
สัญลักษณอํานาจการปกครองทองถ่ิน ควบคุมดูแลความประพฤติความเปนอยูใหอยูในฮีตในฮอย 
นอกเหนือไปจากการยึด “ฮีตสิบสอง” เปนแนวประพฤติปฏิบัติสํานึกท่ีแฝงลึกในจิตใจ คือการ
รักษาแหลงทรัพยากร อยูกับธรรมชาติอยางเขาใจและใหความเคารพธรรมชาติท่ีมีคุณคาและจะเอ้ือ
ประโยชนแกลูกหลานในระยะยาว ใหมีจิตสํานึกท่ีจะไมโคนปาแตนําเพียงกิ่งไมท่ีรวงหลนในพื้นท่ี
ดอนปูตาหรือปาชุมชนจึงมีความหมายและมีบทบาทตอการดํารงชีวิตของชาวภูไทเปนอยางมาก   
ตําแหนงท่ีตั้งท่ีพบสวนมากมักอยูทิศเหนือของชุมชน 
   4 ความเชื่อเก่ียวกับขอหาม พิธีกรรมดานขอหามนั้นชาวภูไทมีความเช่ือใน
เร่ืองท่ีอยูอาศัย เคร่ืองมือเคร่ืองใชเปนสําคัญ โดยมีเกณฑกําหนดในการประพฤติปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวันไว เกี่ยวกับเร่ืองท่ีอยูอาศัยและเคร่ืองมือเคร่ืองใช พบวาชาวภูไทถือฤกษวาดีมากมีอยู 
3 ฤกษ กลาวคือ เดือนส่ีวันพฤหัสบดี เดือนหกวันเสาร และเดือนเกาวันพฤหัสบดี  ขอสังเกตอีก
ประการหนึ่งพบวา  ชาวภูไทจะจําขอมูลและฤกษยามไดโดยไมตองเปนลายลักษณอักษรรวมไปถึง
การประพฤติตนในชีวิตประจําวันวา ควรดําเนินอยางไร ลักษณะใดควรหรือมิควรทํา เปนตน 
  1.4.3 ขนบธรรมเนียม 
    1 ธรรมเนียมสมมาตอนแตงงาน เม่ือชายหนุมหญิงสาวทําพิธีแตงงานกนันัน้
ตองมีการสมมาคือขมาโทษ กลาวคือฝายหญิงตองเตรียมเคร่ืองสมมาพอแมและญาติของฝายชาย 
เม่ือรวมภาขวัญในพิธีแตงงานผูเฒาผูแกผูกขอตอแขนและอวยพรแกคูแตงงานเสร็จแลว ฝายหญิง
เร่ิมสมมาพอแมและญาติพี่นองของผัวทุกครอบครัว เคร่ืองสมมานั้นคือท่ีนอนท้ังชุด (เบาะนอน
และหมอน) บาง สําหรับพอแมและญาติผูใหญของผัว หมอนหรืออาสนะน่ังบาง สําหรับผูนอยหรือ
ญาติตางๆ พรอมดวยดอกไมและเทียน 1 คู ฝายผูรับสมมา ก็เอาเงินตามควรแกของสมมาหรือตามท่ี
ชอบใจ ใสมือและผูกแขนใหพร อันนี้ เปนพิธีในวันแตงงาน วันรุงข้ึนในเวลาเย็น คูผัวเมียใหมนั้น 
ก็พากันนําดอกไมและเทียน(ซ่ึงจัดเตรียมไวแลว) ไปเที่ยมสมมาผูเฒาผูแกอ่ืนๆ ท่ัวทุกเรือนในบาน
นั้น ถาไมท่ัวถึงในวันนั้น วันหลังตกตอนเย็นก็พากันไปจนท่ัว แลวเขาขอสมมาอัญญาครูคือสมภาร
เจาวัดแหงวัดบานนั้น ผูรับสมมาตอนน้ี ไมตองใหอะไรตอบแทน เพียงแตใหศีลใหพรหรือแนะนํา
ส่ังสอนตามควรเทานั้น อันนี้ เปนการแสดงสัมมาคารวะตามหลักวุฒิฑาปจายนธรรม 
   2 ธรรมเนียมของเขย สมัยกอนผูเปนเขยตามปกติตองไปสูเมีย คือไปอยูเรือน
พอแมของเมีย 3 ปบาง หยอนกวานั้นบาง แลวแตความจําเปนหรือตกลงกันไว แตไมถึง 6 ป ดัง
ธรรมเนียมภูไทในสิบสองจุไทย เวนเสียแตผูจะเอามูลกับ จึงตองอยูประจํา ผูท่ีเปนเขยนั้นตองทํา
ตนเปนสุภาพบุรุษเต็มท่ี เคารพยําเกรงพอตาแมยาย และออนโยนตอพี่นองของเมียเปนพิเศษ ทําตัว
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ใหมีกิริยามารยาทเรียบรอยคําพูดท่ีใชกับญาติและพ่ีนองเมีย ก็ตองไพเราะเปนคําสุภาพของชาวบาน 
ใชสรรพนามวา เจา ขอย หรือโต กัน ตามฐานะ 
   3 ธรรมเนียมของสะใภ สมัยนี้ ผูหญิงแตงงานแลวตามปกติตองไปอยูกับผัว
ท่ีเรือนของผัวรวมกับปูยาคือพอแมของผัว ผู เปนสะใภนั้น ก็ตองทําตัวเปนสุภาพสตรีเต็มท่ี
เหมือนกัน ยําเกรงปูยา และออนโยนตอพี่นองฝายผัวเปนพิเศษ เคารพเช่ือฟงปูยาเหมือนยิ่งกวาพอ
แมของตัว สมกับคําวา “ลูกสะใภ” ถือเปนลูกของทานจริงๆ ถือกันในพวกภูไทวา ผูหญิงกินนากับ
ผัว คือไปอยูกับครอบครัวของผัว ทํามาหากินเล้ียงพอแมผัวอยูจนตายจากกันไป ไมเฉพาะแตกับ
ปูยาเทานั้นท่ีสะใภตองเคารพ แมกับผัวของตัวก็เคารพไมนอย คําพูดท่ีเอยถึงผัวในท่ีลับหลงก็ใช
สรรพนามวา เพิ่น ซ่ึงตรงกับคําวาทาน ไมพูดวา มัน หรือ แก 
   4 ธรรมเนียมแปลงสาว เม่ือกอนนี้นับถือผีเรือนเครงครัด จนกระท่ังวา หากมี
ชายใดลวงเกินลูกสาวของเรือนนั้น ก็ผิดผี มักมีอันทําใหคนในเรือนเจ็บปวยลง เม่ือหาคนหักไม
เกลือกไขดูหมอ (หมอ)  ก็มักทายถูกวาเปนเพราะลูกสาวถูกลวงเกินอยางนั้นอยางนี้ จึงตองใชผูเฒา
ผูแกไปเกาะตัวชายผูนั้นใหจัดการแปลงสาวน้ัน (คือหม้ัน) ถาชายไมยอมหม้ัน ก็ตองแปลงคือถูก
ปรับไหมไป อัตราคาแปลงน้ันถาลวงเกินภายนอก เชน จับนมดมแกม เงิน 2 บาท กับเครื่องบน 
หรือลุกะโทษผี คือไมตม 1 ตัว และเทียนดอกไมอยางละคู ถาลวงเกินยิ่งกวานั้นคือถึงท่ีสุด เงิน 4 
บาท หรือเกินนั้นบาง พอเรือนหรือผูใหญ ก็เอาเคร่ืองบนนั้นพรอมกับเงินจ้ําหรือเชนผีเรือน บอกลุ
กะโทษ โดยมากคนเจ็บก็มักหาย แตสาวท่ีถูกแปลงตองนับวามีราคี เปนท่ีรูกัน ขอนี้เปนส่ิงสะกิด
หญิงสาวผูมีหิริ โอตตัปปะ ใหระมัดระวังสงวนตัวไมใจงาย นี่ก็เปนผลพลอยไดจากการถือผีท่ีแมจะ
ไมถูกวิธีท่ีดีนักก็ตาม เสียดายวาเวลานี้ธรรมเนียมนี้จืดจางไปเสียแลว 
   5 ธรรมเนียมเคารพพระ ชาวภูไทมีความเคารพพระภิกษุสามเณรมาก เม่ือพบ
พระภิพษุสามเณรตามถนนหนทาง ยอมหลีกหางและน่ังลงไหวประนมมืออยูจนกวาพระภิกษุ
สามเณรจะผานไป แลวจึงลุกเดินตอไป ถาสวมหมวก หรือหิ้วหาบของก็ถอดหมวกหรือปลงของ
เสียกอนดวย คําพูดท่ีพูดกับพระ ก็เปนคําเคารพ ใชคําแทนตัววาขานอย หรือผม ดิฉัน คําเรียกพระ
วา “อัญญา” ท้ังผูใหญผูนอย ไมเรียกพระผูใหญวา “หลวงตา” เหมือนพวกลาวโดยมาก 
   6 ธรรมเนียมบายศรีพระภิกษุสามเณรเปนสวนรวม ทําเม่ือเวลาออกพรรษา
แลว ขณะที่ขาวใหมในนากําลังพอเมา เม่ือถึงกาลอันควรชาวบานจะนัดวันบายศรีสูขวัญพระภิกษุ
สามเณรผูซ่ึงไดอยูจําพรรษาในวัดบานนั้น โดยมากมัคคนายกจะปาวรองใหรูม่ัวกันตางเอาขาวมาทํา
ขาวเมาและเตรียมอาหาร พรอมท้ังจัดฝายในไหมมวนและทํากรวยบายศรีไวใหครบพระ รุงข้ึนก็พา
กันนําไปวัดท้ังหญิงชายเฒาแกในเวลากอนจังหัน เม่ือจัดถวายอาหารบิณฑบาตพระภิกษุสามเณร
ฉันเสร็จแลว และเล้ียงอาหารเชากันเสร็จในวัดนั้นแลว ก็แตงภาชนขวัญเคร่ืองบายศรีใหครบหรือ
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เกือบครบพระภิกษุ แลวยกเขาต้ังทําพิธีบายศรีหมู สวนสามเณรก็เขานั่งลอมภาชนขวัญกับครูบา
ของตนตามมากนอย เม่ือผูทําหนาท่ีพราหมณอานคําสูขวัญจบลงแลว พวกผูชายก็พากันเขาชวยกัน
ยกแขนผูกขอมือพระภิกษุสามเณรกลาวคําถวายชัยใหพรใหเจริญม่ันคงในพระศาสนา แลวใสขัน
นิมนตไวใหอยูหรือกลับมาจําพรรษาอีก พิธีนี้เขาใจวาเปนของลาว เพราะดูเหมือนปรากฎวา มีอยู
ในฮีต 12 คลอง 14 ของพระราชประเพณีลาว แตนับวาเปนธรรมเนียมท่ีดี เปนการสงเสริมละให
ความอุนใจแกพระภิกษุสามเณร สมกับวาเปนพอออกแมออกท้ังเปนการบําเพ็ญกาลทานหรืออัคร
ทาน คือทานในพืชพันธุธัญญาหารใหผลใหม ตามแบบผูมุงบุญในทางพระพุทธศาสนาดวย 
  1.4.4 ประเพณี 
     1.4.4.1 ประเพณีเก่ียวกับชีวิต ไดแกประเพณีการเกิด การตาย การแตงงาน 
    1 ประเพณีเกี่ยวกับการเกิด สําหรับประเพณีเกี่ยวกับการเกิดจะเร่ิมต้ังแต
ตั้งครรภเม่ือหญิงภูไทคนใดต้ังครรภจะมีขอหามคือหรือ “คะลํา” หลายประการสําหรับหญิงมีครรภ
นั้น เปนตนวา หามเดินผานบริเวณท่ีกําลังยอมไหมเช่ือวาจะทําใหยอมสีไมติด หามหามโลงศพ โดย
เช่ือวาไมเปนมงคลกับลูกในทองและลูกอาจจะตาย เม่ือหญิงชาวภูไทจะคลอดญาติพี่นองจะไปเชิญ
หมอปลองมาทําพิธีไลผีบริเวณท่ีจะทําคลอดโดยเสกเปาดวยสายสิญจนขึงไวบริเวณรอบนั้นและให
ผูท่ีจะเปนแมแขวนคอไวดวยเม่ือคลอดทารกออกมาและไดตัดรกแลวก็นํารกไปฝงไวท่ีใตบันได 
โดยกอกองไฟไวขางบน เพราะเช่ือวาจะทําใหเด็กเปนคนรักถ่ินฐานไมท้ิงบาน เรือนไปอยูท่ีอ่ืน 
จากนั้นก็นําเด็กไปลางทําความสะอาดแลวหอรางกายเด็กดวยผานํามาวางไวบนกระดง บนกระดง 
จะมีเข็มและหนังสือวางไว เพราะเช่ือวาจะทําใหเด็กเปนคนฉลาดหลักแหลม ใตกระดงจะมีมีดพรา
วางอยู เช่ือวาจะทําใหเด็กเปนคนขยันขันแข็งในการทํางานญาติผูใหญจะผูกขอมือและใหพรเด็กโต
เร็วๆใหรูจักเล้ียงพอเล้ียงแม ในปจจุบันประเพณีการเกิดไดเปล่ียนแปลงไปคอนขางมาก ไดลด
ข้ันตอนลงคงเหลืออยูเฉพาะการผูกขอมือดวยสายสิญจนแตในบางรายก็ยังคงปฏิบัติอยูครบถวน 
    2 ประเพณีเกี่ยวกับการแตงงาน (ปะชู) การแตงงานของชาวภูไทมี
ลักษณะผสมผสานระหวางประเพณีชาวจีนและประเพณีชาวลาว อาจเนื่องเพราะชาวภูไทเคยมีถ่ิน
ฐานอยูในแควนสิบสองจุไทยซ่ึงมีอาณาเขตติดกับชายแดนจีนมากอน คตินิยมท่ีชาวภไูทนาจะไดรับ
จากชาวจีนเปนตนวา ความนิยมยกยองในเพศชาย ชาวภูไทถือวาผูชายจะตองเปนผูนําพอแมของ
ชาวภูไทจะนิยมมาอาศัยอยูกับลูกชายมากกวาลูกสาวในการคัดเลือกสะใภของชาวภูไทจะมีพิธี
คอนขางซับซอนเปนตนวา ผูเปนสะใภตองมาอยูกับปูยาแตในดานการรับมรดกยังคงมีลักษณะ
คลายกับประเพณีของจีน กลาวคือลูกชายคนโตจะเปนผูรับมรดกเวนแตประพฤติตัวไมเหมาะสม 
      พิธีปะชู (แตงงาน) ของชาวภูไทมีลักษณะดังนี้ หนุมสาวจะตองรูจัก
คุนเคยรักใครชอบพอกันมากอนดวยชาวภูไทไมนิยมการคลุมถุงชนเหมือนชาวจีน บิดา มารดาหรือ
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ผูปกครองฝายหญิงมักจะเปดโอกาสใหหญิงสาวไปรูจักมักคุนกับผูชายกอนโดยอาจไปพบปะ
สังสรรคในโอกาสตางๆ ชายหนุมชาวภูไทจะนิยมไปพบปะหญิงสาวท่ีบานของฝายหญิง  ขณะ
กําลัง “ลงขวง” (กิจกรรมเกี่ยวกับการทอผา) ท้ังนี้เพื่อจุดประสงคจะใหฝายหญิงทํางานหลัง จาก
เสร็จภารกิจจากไรนามาแลวและเปนการเปดโอกาสใหชายหนุมมาพูดคุยกับฝายหญิงขณะกําลัง
ทํางาน เชน ปนฝาย ดีดฝาหรืออ้ิวฝาย อาจเปนอุบายของพอแมฝายหญิงท่ีจะไดดูพฤติกรรมและ
นิสัยใจคอของฝายชายไปดวย ซ่ึงในการน้ีฝายชายบางรายก็จะแสดงความสามารถในทางดนตรีไป
ดวย เชน เปาขลุย แคนหรือดีดพิณ ฝายหญิงก็จะจัดน้ํา ขนม ตอนรับตามท่ีมี  การที่หนุม สาวมา 
พบปะพูดคุยกันใน เวลากลางคืนนี้มีขอระมัดระวังอยูดวยเปนตนวา หามจับตองกันเพราะถือเปน
การผิดผี อนึ่งคําพูดท่ีชายหนุมชาวภูไทใชสําหรับแอวสาว มักจะพูดเปนคํากลอนเรียกวา “ผญายอย”  
    3 ประเพณีเกี่ยวกับความตาย โดยปกติแลวเม่ือมีคนตายในหมูบาน
เจาของบานจะจุดพลุเปนสัญลักษณ ท้ังนี้อาจเพ่ือเปนการกระจายขาวไดเร็วกวาวิธีอ่ืนชาวบาน
ตลอดจนญาติพี่นองจะไดไปชวยเหลือหรือทําใหผูท่ีออกไปไรนาไดรูวามีคนตายจะไดไมขนฟน
กลับเขามาหมูบานเพราะเช่ือกันวาถาจะขนฟนเขามาในหมูบานเวลามีคนตายจะทําใหไมเปนมงคล
ตอครัวเรือนจะนําความตายมาใหเหมือนขนฟนมาเผาคนตายแตถาคนฟนเขามาแลวรูวามีคนตายใน 
หมูบานก็ใหท้ิงฟนไวนอกหมูบาน 1 ทอน เปนการแกเคล็ดวาไดชวยเผาคนที่ตายในวันนั้นแลว 
      กรณีเม่ือรูวามีคนตายในหมูบานของชาวภูไทญาติพี่นองเพื่อนฝูงท้ัง
บานใกลไกลก็จะมาชวยกันจัดงานศพ ผูชายจะชวยกันทําโลงศพแตมีขอหามวาผูชายท่ียังไม
แตงงานจะมาชวยไมไดเพราะเช่ือวาจะไมเปนมงคลและหากยังมาชวยจะไมไดแตงงานเครื่องมือ
เคร่ืองใชท่ีนํามาตอทําโลงศพมี เล่ือย  คอน ตะปู เปนตน และหามนําอุปกรณดังกลาวไปใชใน
กิจกรรมอ่ืนจนกวาจะมีการเผาศพเสร็จและพระกระทําพิธีสวดเรียบ รอยแลว 
      สําหรับคนตายนั้นจะไดรับการอาบนํ้าแตงตัวดวยเส้ือผาชุดท่ีดีท่ีสุด 
ของ ผูตายเพราะเช่ือวาผูตายจะไปสูอีกโลกหน่ึง ศพจะถูกมัดมือและเทาดวยดายท่ีเสกเปาเวทมนต
จากหมอปลองจุดประสงคเพื่อจะทําใหดวงวิญญาณของผูตายไมมาหลอกหลอนและไมทําใหอุจาด
ตาเวลาศพถูกเผา นอกจากน้ีหมอปลองยังตองเสกดายสายสิญจนลอมรอบบานดวยเพ่ือปองกันดวง
วิญญาณเขามารบกวนคนภายในครอบครัว เม่ือมัดศพเรียบรอยแลวจะนําศพมาวางบนแผนไมปู
เรือนเพราะถือวาคนตายไมใชคนปกติแลวจากนั้นก็จะหุมโลงดวยผาใหมในชวงนี้ญาติจะตองจัดหา
อาหารใหผี (ผูตาย) ดวยทุกม้ือ 
    ในกรณีท่ีจะมีการต้ังศพบําเพ็ญกุศลจะต้ังจํานวนกี่วันข้ึนอยูกับเจาภาพ 
ฐานะเจาภาพคอนขางดีก็ตั้งศพไว 2 ถึง 3 วันแตโดยปกติแลวนิยมทําพิธีตางๆจนกระท่ังถึงเผาศพให
แลวเสร็จในตอนบายสวนในเชาวันรุงข้ึนจะทําพิธีเล้ียงพระเปนอันเสร็จพิธี 
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    1.4.4.2 ประเพณีเก่ียวกับธรรมชาติ 
         1 “ฮีตสิบสอง” เปนประเพณีท่ีกําหนดทําในแตละเดือนจนครบรอบป
กลาวคือ 
       เดือนอายบุญเขากรรม เปนพิธีทําบุญโดยใหพระภิกษุสงฆผูตองอาบัติ
สังฆาทิเสสตองปฏิบัติพิธีเขากรรมกลาวคือพระสงฆตองเขาไปอยูในเขตท่ีจํากัดเพ่ือทรมานรางกาย
ใหหายจากกรมหรือพนจากอาบัติท่ีไดกระทําและเปนการชําระจิตใจใหหายจากการมัวหมอง 
       เดือนยี่บุญคูนลาน เปนการทําบุญเปดยุงขาวเพื่อเอาเคล็ดตามความเช่ือ
ในครั้งนี้ทุกครัวเรือนไดเสร็จภารกิจจากการเอาขาวข้ึนยุงแลวพิธีนี้เจาของยุงจะกําหนดวันประกอบ
พิธีตามความเช่ือของแตละครอบครัว 
      เดือนสามบุญขาวจี่  หลังจากการเปดยุงขาวแลวชาวบานจะนําขาวท่ีเปน
ผลผลิตนั้นมาทําบุญอุทิศสวนกุศลใหญาติพี่นองท่ีลวงลับไปแลว ตลอดจนอุทิศใหผีไรญาติมีการนํา
ขาวเหนียวมาคลุกไขแลวปงจนสุกเหลืองหอมแลวนําไปถวายพระเรียกวา “ขาวจี่” นอกจากน้ันยัง
เอาน้ําออยไปใสในขาวจี่อีกดวยถือเปนการเพิ่มความหวานใหกลมกลอม 
      เดือนส่ีบุญมหาชาติ  เปนงานท่ีสนุกสนานยิ่งใหญของชาวภูไทมีการฟง
เทศนมหาชาติกันท้ังวันบุญนี้จะทําอยู 3 ถึง 4 วัน วันแรกเปนการเตรียมการชาวภูไทท่ีเปนชายจะ
ชวยสานไมไผเพ่ือนํามาเปนเรือนพระเวส “กระแดะ” และชวยกันมัดฟางขาวใหเปน นก หนู  ไก  
และปลา สวนผูหญิงภูไทจะเตรียมส่ิงของท่ีจะนําไปรวมพิธีเปนตนวาขาวตมมัดและขนมตางๆที่
สอง ชาวภูไทจะชวยกันสรางหอพระอุปคุตแลวนํากระแตะท่ีสานไวมากั้นเปนบริเวณท่ีจะมีพิธี
เทศนมหาชาติและเม่ือยกเสาพระเวสข้ึนแลวจะนําขาตมมัด กลวย ผูกติดกับเสาพระเวส (เสาไมไผ) 
จากนั้นจึงประพรมน้ําหอมผูกผืนผายาวเรียกวา “ผาพระเวส” แลวเชิญพระเวส เขามาในหมูบาน
บูชาดวยดอกไมเสร็จแลวจึงแหพระเวสเขาเมือง สวนในวันท่ีสามซ่ึงอาจถือวาเปนวันสุดทายของ
งาน เวลาเชาตรู จะมีพิธีแหขาวพันกอน ในตอนสายจะมีการฟงเทศนมหาชาติและมีการแหภัณฑ
หลอนแลวเทศนอัศจรรย เชาวันตอมามีการทําบุญตักบาตรเปนอันเสร็จพิธี 
      เดือนหาบุญสงกรานต เปนบุญประเพณีท่ีชาวภูไทนิยมปฏิบัติกันมา
เปนประจําทุกปโดยเร่ิมในวันท่ี 13 เมษายน เวลาเชาจะรวมกันตักบาตรท่ีวัดเสร็จแลวจะเปนพิธีสรง
น้ําพระพุทธรูป  สรงน้ําปูตา  จากนั้นชาวภูไทก็รวมสนุกสนานกันโดยการสาดน้ําเวลาเย็นตักน้ํา    
ไปใหผูสูงอายุอาบเปนการแสดงความกตัญู และพรอมกันนี้จะทําพิธีแหดอกไมในวันรุงข้ึนจะมี
การกอเจดียทรายในบริเวณวัดโดยชาวภูไททุกเพศทุกวัยจะมาชวยขนดินขนทรายเขาวัดเพราะถือวา
เวลาเขามาในวัดจะเหยียบดินเหยียบทรายติดเทาออกไปเม่ือเวลาออกนอกวัดจึงควรนําเอาดินและ
ทรายกลับเขาวัดทดแทนบางในวันสุดทายของพิธีสงกรานตมีการสวดมนตบูชาพระทรายและรวม
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สรงน้ําพระชาวภูไทสรงน้ําพระโดยการเทน้ําลงในรางน้ํา ท่ีทําข้ึนเปนตัวพญานาคใหน้ําไหลไปยัง 
พระสงฆทางดานหางพญานาคเปนเสร็จพิธี 
      เดือนหก  ชาวภูไททําบุญตักบาตรบานตอนเย็นวันแรกพระสวดมนต
และเล้ียงอาหารผูมารวมงานวันท่ีสองตอนเชาจะทําบุญตักบาตรเล้ียงพระเปนเสร็จพิธีนอกจากนี้
แลวพิธีของชาวภูไทในเดือนหกนี้ มีการเล้ียงปูตา เพ่ือใหปูตาคุมครองใหอยูเย็นเปนสุขและเพ่ือให
ฝนตกตองตามฤดูกาลโดยหมอเหยาจะทําหนาท่ีเปนผูประกอบพิธีและเส่ียงทาย โดยดูจากคางไกถา
คางไกโคงยาวดีเหมือนเคียวทายวาปนี้ฝนดีแตถาเล้ียงปูตาแลวฝนยังไมตกตองตามฤดูกาลอีกชาวภู
ไทจะจัดฉลองอีกคร้ังโดยการทําบ้ังไฟเล็กๆ มาเส่ียงทายอีกจนเปนท่ีทราบแนชัดวาเปนเชนไร 
      เดือนเจ็ด  จะมีพิธีขอฝนโดยมากจะกระทําในปท่ีเกิดฝนแลงจนไม
สามารถทํานาไดนอกจากน้ียังมีพีเล้ียงผีตาแฮกนา เพ่ือใหคุมครองดูแลชาวในไรนาตลอดจนบุคคล
ในครอบครัวและวัวควายใหอยูเย็นเปนสุขทํานาใหไดผลดี 
     เดือนแปดบุญเขาพรรษา ในวันแรม 1 คํ่าตอนเชาตักบาตรฟงเทศนและ 
ทําบุญเพื่อใหพระสงฆไดอยูจําพรรษาในฤดูกาลตามหลักปฏิบัติทางพุทธศาสนา ในชวงพรรษาน้ี
ทุกเย็นชาวภูไทจะมารวมกันฟงเทศนท่ีวัดซ่ึงบางคนอาจรักษาศีลอยางเครงครัดโดยกําหนดขอหาม
ตนเอง เชน งดดื่มสุราตลอดระยะเขาพรรษาเปนตน 
      เดือนเกาบุญขาวประดับดิน  เปนบุญเกี่ยวกับการอุทิศสวนกุศลใหผู
ลวงลับไปแลวมักกระทําบุญหลังจากดํานาเสร็จแลว 
      เดือนสิบบุญขาวสากหรือบุญขาวสลาก  ชาวภูไทจะนําส่ิงของตางๆท่ี
เตรียมไวแลวเขียนเปนสลากไปถวายพระสงฆเปนการทําบุญเพื่ออุทิศสวนกุศลใหญาติมิตรท่ี
ลวงลับไปแลวรวมท้ังผีไรญาติจะกระทํากัน 2 วัน วันแรกจะหอขาวตมมัดโดยในตอนเย็นของวัน
แรกจะมีการนํากระบุงขาวสากไปคารวะปูยาตายายและญาติผูใหญโดยจะใหลูกสะใภเปนคนนําไป
ภายในกระบุงขาวสากประกอบดวยดอกไม ธูปเทียนขาวตมมัด กลวย ออย ปูยาจะนําของเหลานี้ไป
ไหวผีเรือนตอนเชาของวันท่ีสอง ชาวภูไทจะออกไปเล้ียงพระท่ีวัดพรอมท้ังนํากระบุงขาวสากไปทํา
พิธีถวายสลากใหพระสงฆระหวางท่ียกกระบุงไปถวายนั้นคนหนุมสาวมักจะคอยแยงชิงเอาส่ิงใน
กระบุงดวยถือวาเปนมงคลและสนุกสนาน การทําบุญขาวสากน้ียังมีจุดมุงหมายเพื่อใหระลึกถึง
บุญคุณพอแมตลอดจนวัวควาย ท่ีไดชวยทํางานเล้ียงเรามาหลังจากถวายกระบุงแลวจะมีคนนําสลาก
ท่ีเขียนไวออกมาอานซ่ึงในสลากน้ีมักเขียนบรรยายถึงบุญคุณพอแมท่ีมีตอลูกหลาน 
      เดือนสิบเอ็ดบุญออกพรรษา เปนวันท่ีพระซ่ึงอยูจําพรรษาตลอดถึง 3 
เดือนนั้น ไดเวลาออกจากการอยูจําพรรษาตรงกับวันข้ึน  14-15  คํ่า  และแรม 1 คํ่า โดยจัดงาน 3 วัน 
ในวันแรกจะมีการเตรียมหอขาวตมมัด ในวันท่ีสองจะจัดเตรียมทําตนไมในรูปทรงท่ีเปนบานหรือ
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ปราสาทสําหรับผูท่ีลวงลับไปแลวอยูอาศัย โดยเช่ือวาผูท่ีลวงลับไปแลวนั้นจะมารับส่ิงของตางๆ
และผลบุญในวันออกพรรษา เวลาบายนําดอกไม  ธูปเทียน  และปจจัยออกไปวัด  เพื่อจะทําพีธีชัก
กระดูก (การทําบุญอัฐิ) ใหคราวละครอบครัว  กรณีนี้พบวาครอบครัวท่ียากจนจะไมทําเม่ือเสร็จจาก
การชักดูก จะจุดประทัดเพื่อปลุกดวงวิญญาณของผูตายใหรูสึกตัวเพื่อจะไดมารับเอาผลบุญ  สวน
ในวันท่ีสามตอนเชาจะมีการทําบุญตักบาตรท่ีวัดเปนเสร็จพิธีพิธีกรรมในเดือนสิบเอ็ดยังมีการ
ทําบุญกฐินหลังจากออกพรรษาโดยกระทําในชวงวันแรม 1 คํ่า ถึงวันข้ึน 12 คํ่า  เปนการ ทําบุญ
ถวายพระกฐินใหพระสงฆท่ีจําพรรษาอยูครบ  3  เดือน  อีกดวย 
      เดือนสิบสองบุญลอยกระทง  เปนการทําบุญและงานร่ืนเริงในวันข้ึน 
15 คํ่า จุดประสงคของการทําพีกรรมลอยกระทงก็เพื่อชําระลางความช่ัวท่ีไดกระทํามาในป หนึ่งๆ
ตอนเชาก็จะมีการทําบุญท่ีวัด  ตอนสายหนุมสาวก็จะทํากระทงและนําไปลอยในตอนเย็นจนถึงเวลา
พลบคํ่า   
    2 ประเพณีเกี่ยวกับฤกษเดือน ชาวภูไทเปนผูท่ีมีความเชื่อเร่ืองธรรมชาติ
ท่ีเกี่ยวกับเดือน โดยผูกพันกับวิธีการดําเนินชีวิตดังนี้ 
    เดือนอาย  นาคนอนตื่น  ปลูกเรือนดี  มีสุข 
    เดือนยี่  นาคนอนสุขกายสุขใจ ปลูกเรือนดีทุกขจะกลายเปนสุข 
    เดือนสาม  นาคหากินอยูทางทิศเหนือ  มีดี  อยูฮอน  ไฟจักไหม 
    เดือนส่ี  นาคหากินอยูเฮือน  ปลูกเรือนอยูดี เปนมงคล 
    เดือนหา  นาคพายครุฑหนี  ปลูกเรือนฮอนอกฮอนใจ  มิดี 
    เดือนหก  จะมีบริบูรณท้ังทรัพยสิน  เงินทอง  มิตรสหายมากแล 
    เดือนเจ็ด  นาคพายหนี  จักไดพรากจากเฮือน  มิดี 
    เดือนแปด  นาคเห็นครุฑ จักไดเสียของ มิฮูแลว 
    เดือนเกา  นาคประดับตน ปลูกเฮือนมีขาวของ กินมิรูหมด 
     เดือนสิบ  นาคถอดเคร่ืองประดับปลูกเรือนอยูเข็ญใจและคนในเฮือน 
        มักจะเจ็บไขตาย 
    เดือนสิบสอง จักไดทรัพยสิน เงินทอง ขาวของและคนใชดีหลีแล 
    3 ประเพณีเกี่ยวกับฤกษวัน ชาวภูไทมักนําฤกษยามและอํานาจกําลัง
ของวันตางๆ มาเกี่ยวโยงผูกพันกับเร่ืองท่ีอยูอาศัย โดยเฉพาะการปลูกเรือนใหม โดยมีความเช่ือวา 
    ปลูกเรือนวันอาทิตย  วัน  1 จักฉิบหาย ไฟจักไหม 
    ปลูกเรือนวันจันทร  วัน  2 ฮอนใจ ไขหนาว 
    ปลูกเรือนวันอังคาร  วัน  3 ไฟจักไหม 
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    ปลูกเรือนวันพุธ   วัน  4 ฮอน 
    ปลูกเรือนวันพฤหัสบดี วัน  5 อยูเย็นใจเปนสุข 
    ปลูกเรือนวันศุกร   วัน  6 อยูเย็นใจ 
    ปลูกเรือนวันเสาร  วัน  7 ยอมไดส่ิงของมากนักแล 
    4 ประเพณีเกี่ยวกับขางข้ึนขางแรม ชาวภูไทยังมีคติความเช่ือ โดยนําวัน
ข้ึนไปผูกโยงอยูกับท่ีอยูอาศัยเปนสําคัญและอาจนําไปกําหนดการจัดทํางานมงคลตางๆ อีกดวย 
    5 ประเพณีเกี่ยวกับวันจม วันฟู ชาวภูไทหมายถึงวันดีและไมดี โดยมุง
หมายในเร่ืองการปลูกเรือนโดยเฉพาะ นอกจากการปลูกเรือนและท่ีอยูอาศัยแลวอาจรวมไปวัน
กําหนดพิธีตางๆดวย   
  1.4.5 วัฒนธรรม 
     1.4.5.1 วัฒนธรรมการแตงกาย โดยลักษณะทางสังคมชาวภูไทเปนกลุมท่ีมี
ความขยัน และอดออมเปนพิเศษ และมีวัฒนธรรมในเร่ืองการถักทอเส้ือผาเดนชัด จึงปรากฎเส้ือผา
ชนิดตางๆ ท้ังฝาฝาย ผาไหมในกลุมชาวภูไทโดยเฉพาะผาแพรวานับวามีวัฒนธรรมเร่ืองเส้ือผา
เดนชัดมาก 
    1 ผาซ่ิน วัฒนธรรมของกลุมภูไทท่ีเดนชัด คือ การทอผาซ่ินหมี่ตีนตอ
เปนผืนเดียวกับผาผืน เชน ตีนตอขนาดเล็ก กวาง 4 ถึง 5 นิ้ว (มือ) ท่ีเรียกวา ตีนเตาะ เปนท่ีนิยมใน
หมูภูไท ทอเปนหม่ีสาด มีหมอยอมคราม จนเปนสีครามเกือบเปนสีดํา แตชาวบานเรียกวา ผาดํา 
หรือซ่ินดํา ลักษณะเดนของซ่ินหม่ีชาวภูไท คือการทอและลวดลาย เชน ทอเปนลายขนาดเล็กๆ 
นอกจากนี้มีลายอ่ืน ๆ เชน หม่ีปลา หม่ีตุม หม่ีกระจัง หม่ีขอ ทําเปนหม่ีค่ัน มิไดทอเปนหม่ีท้ังผืนแต
หากมีลายตางๆ มาค่ันไว สีท่ีนิยมคือ สีเขียว สีน้ําเงิน สีแดง สีมวง พื้น มักใชเคร่ืองหูกฝายสี เปลือก
ออย นอกจากนี้ยังพบผามัดหม่ีฝายขาวสลับดําในกลุมภูไท 
    2 เส้ือ นิยมทําเปนเส้ือแขนกระบอกสามสวนติดกระดุมธรรมดา 
กระดุมเงิน หรือเหรียญสตางค เชน เหรียญสตางคหา สตางคสิบ มาติดเรียงเปนแถว นิยมใชเปนผา
ยอมครามเขม ในราว พ.ศ. 2480 โดยมีผูนําผาขลิบแดงติดชายเส้ือ เชน ท่ีคอสาบเส้ือปลายแขนเพ่ือ
ใชในการฟอนภูไท และใชกันมาจนถึงปจจุบัน 
    3 ผาหม การทอผาผืนเล็ก ๆ เปนวัฒนธรรมของชาวกลุมพื้นอีสานมา
นานแลวผาหมใชสําหรับหมแทนเส้ือกันหนาว ใชคลุมไหล เชนเดียวกับไทยลาวท่ีนิยมใชผาขาวมา
พาดไหล ผาหมของกลุมชนตาง ๆ ในเวลาตอมามีขนาดเล็ก ทําเปนผาสไบเปนสวนแทนประโยชน
ใชสอย เดิมคือหมกันหนาว หรือปกปดรางกายสวนบน โดยการหมทับเส้ือ ผาหมของภูไทท่ีเรียกวา 
ผาจอง เปนผาทอดายยืน มีเคร่ืองลาย เคร่ืองพื้นหลายแบบนอกจากนี้ยังมีผาแพรวานอกจากผาจอง
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แลว ชาวภูไทยังมีผาลาย ซ่ึงใชเปนผากั้นหอง หรือใชหมแทนเส้ือกันหนาวหรือตอกลาง 2 ผืน เปน
ผาหมขนาดใหญพอสมควร การแตงกายของชาวภูไท ยังนิยมสายสรอยคอ สรอยขอมือ ขอเทา (กอง
แขน กองขา) ทําดวยโลหะเงิน เกลาผมเปนมวยสูงตั้งตรงในสมัยโบราณใชผามนหรือแพรมน ทํา
เปนผาส่ีเหล่ียมเล็ก ๆ มวนผูกมวยผมอวดลายผาดานหลังใน ปจจุบันใชผาแถบเล็ก ๆ สีแดงผูกแทน
แพรมน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 71 แสดงการแตงกายในอดีต     ภาพท่ี 72 แสดงการแตงกายในปจจุบันโคกโกง 
ท่ีมา: ประวัติความเปนมาของเผาภูไท (ออนไลน), เขาถึงเม่ือ 20 ก.พ. 2554 เขาถึงไดจาก 
http://www.baanmaha.com/community/   
 
   1.4.5.2 วัฒนธรรมการฟอนรํา  
        จุดกําเนิดของศิลปะดนตรีและการแสดงของชาวภูไทบานโคกโกงมาจาก
งานประเพณีบุญบ้ังไฟซ่ึงมีความเช่ือท่ีเช่ือมโยงกับวรรณกรรมพื้นบานของชาวอีสานเรื่องผาแดง
นางไอ การฟอนรําไดเขามามีบทบาทและมีสวนรวมในงานบุญบ้ังไฟ โดยเขามามีบทบาทและถือ
เปนองคประกอบสําคัญของงานประเพณีตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน กลาวคือเดิมการฟอนรําซ่ึงเปน
การแสดงออกโดยการเคล่ือนไหวรางกายตามอารมณและความรูสึกอยากสนุกสนาน เม่ือมีการ
เดินทางพบปะกับสังคมอ่ืนๆจึงไดนํามาปรับประยุกตใหเขากับพื้นฐานทางวัฒนธรรมของตนเองจน
เกิดเปนเอกลักษณเฉพาะ มีการสืบสานอยางตอเนื่องจนกลายเปนพัฒนาการและรูปแบบการฟอน
ของกลุมชาติพันธุภูไท การฟอนท่ีปรากฎในชุมชน มีดังนี้ 
    1 การฟอนเซ้ิงมวนซ่ืนโฮแซว เปนการฟอนที่เปนสัญลักษณของ
ประเพณีบุญบ้ังไฟมาต้ังแตอดีตซ่ึง สุภาพร คํายุธา (2546: 95) กลาววาเปนท่ีมาและแรงบันดาลใจ
อยางหน่ึงซ่ึงทําใหชาวภูไทลุกข้ึนมาฟอนกันอยางเปนระบบ เปนกระบวนทารูปแบบการฟอนเซ้ิง
มวนซ่ืนโฮแซวจะมีการจับกลุมดันออกเซ้ิงตามระแวกตางๆ รอบหมูบานเพ่ือขอบริจาคเงินหรือสุรา
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มาเล้ียงฉลองกัน จะเซ้ิงกันวันโฮมบุญมีการขับกาพยเซ้ิง ตีกลอง ตีฉาบ เปาแคน รูปแบบการฟอนนี้
ถือเปนเคร่ืองนันทนาการและสรางความบันเทิงของคนในชุมชน 
    2 การฟอนภูไท เปนการฟอนท่ีกลุมชาติพันธุภูไทโดย นางคําสอน  
สระทอง และนายมณฑา ดุลณี เปนผูนําในการประดิษฐทาฟอน ฟอนภูไทเปนจุดเร่ิมตนท่ีทําให
สตรีชาวภุไทลุกข้ึนมาฟอนรําเปนคร้ังแรกหลังจากนั้นก็มีการฟอนภูไทเขารวมงานประเพณีตางๆ 
ตั้งแต พ.ศ. 2522 เปนตนมา การฟอนของชาวภูไทบานโคกโกงมีการพัฒนารูปแบบมาจากการฟอน
อิสระเปนไปอยางธรรมชาติของตนมาผสมผสานกับการจดจําเอกลักษณของศิลปะการแสดงจาก
สังคมภายนอก และนําเอาเอกลักษณท่ีโดดเดนของตนมาผสมผสาน เชน ผาทอ หรือรูปแบบการ
แตงกายโดยพยายามลอกเลียนส่ิงท่ีพบเห็นมาใหเหมือนจริงท่ีสุดจึงเกิดเปนรูปแบบการฟอน 
    ดนตรีท่ีใชในการฟอนภูไท แรกๆใชเคร่ืองดนตรีเพียง 2 ช้ินคือ กลอง
และแคน เพราะสะดวกตอการเคล่ือนยายโดยกลองจะเปนเครื่องใหจังหวะในการฟอน เสียงแคน
เปนตัวดําเนินจังหวะเปนทํานองเพลงรําภูไท ภายหลังมีการเพิ่มเติมเคร่ืองดนตรีเขามาอีก
ประกอบดวย ปภูไท ฉาบ ฉ่ิงและตามดวย โปงลาง พิณ โหวด กลองยาว มาบรรเลงประกอบการ
ฟอนภูไทและการขับลําภูไทประกอบการฟอนภูไทดวย  
   นอกจากนี้ศิลปะดนตรีและการแสดงของชาวภูไทบานโคกโกงท่ีมีบทบาท
ตอชุมชนแลวยังมีบทบาทสําคัญอีกอยางหนึ่งคือ การตอนรับแขกบานแขกเมือง หรือฟอนเพ่ือ
วัตถุประสงคอ่ืนๆในโอกาสตางๆดวย 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 73 แสดงการฟอนรําภไูทบานโคกโกง 

 
   1.4.5.3 วัฒนธรรมการพูด  
   ภาษา ภาษาท่ีใชเปนภาษาภูไทมีลักษณะการออกเสียงและคําศัพทท่ีมี
เอกลักษณเฉพาะตัว ผูคนท่ีอาศัยในพื้นท่ีชุมชนภุไทบานโคกโกงจะพูดภาษาภูไทกันทุกคน และ
ยังคงรักษาไวไดดวยดีตลอดมา ภาษาภูไทเปนภาษาที่พูดแปรงไปจากภาษาลาวและภาษาไทยภาค
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กลาง ซ่ึงไมสามารถอธิบายเปนภาษาเขียนได เพราะหลายคําเสียงไมตรงกับวรรณยุกตใด ลักษณะ
เดนอ่ืนๆ ของภาษาภูไท มีดังนี้ 
    1. เสียงทายคําถาม 
    เผอ, ผิเหลอ, ผะเหลอ = อะไร, นี้แมนเผอ = นี่คืออะไร  
    เวาผิเหลอหวะ = พูดอะไรนะ, เผอ, ผูเหลอ = ใคร, มิได = ไมได, ไมมี  
   2. สระประสมในภาษาไทยถ่ินอ่ืน มักเปนสระเดี่ยวในภาษาภูไท 
    สระ เอีย เปน เอ, กระเทียม – กะเทม, โรงเรียน - โฮงเฮน, โลงเลน  
    สระ เอือ เปน เออ, น้ําเช่ือม - น้ําเซ้ิม, สระ อัว เปน โอ  
   3. สระใอ (ไมมวน) ในภาษาไทกลาง เม่ือพูดในภาษาผูไท มักออกเสียงสระ 
    เออ ดังนี้ 
    ใหม-เหมอ,  หัวใจ-โหเจอ, ใกล-เขอ, เกอ  
   4. สระไอ (ไมมลาย) ในภาษาไทยกลาง จะออกเสียง จัตวา ในสําเนียงภูไท  
    ดังนี้ ไป-ไป 
   5. ข บางคําจะออกเสียงเปน ห, ค บางคําจะออกเสียงเปน ฮ ดังน้ี 
    เขา-เหา, ขา-หา, คาขาย-ฮาหาย 
   6. คําท่ีสะกดดวย -อก จะออกเสียง สระ เอาะ (เสียงส้ัน) ดังนี้ 
    นอก-เนาะ, จอก-เจาะ, คอก-เคาะ, ปลอก-เปาะ 
   1.4.5.4 ภูมิปญญาของชาวภูไท 
          ภูมิปญญาพ้ืนบานท่ีชาวภูไทผูกพันเกี่ยวของกับธรรมชาติมีหลายปจจัย  เชน 
อาหาร ยารักษาโรค เปนตน  
        1 อาหาร  ชาวภูไทมีความเช่ือเกี่ยวกับเร่ืองของอาหาร ท้ังท่ีมีเหตุผลไม
มีเหตุผล อธิบายไดหลายลักษณะดังนี้ 
    ลักษณะท่ีเปนขอแนะนํา กลาวคือ 
    ขาวท่ีถวายพระควรเปนขาวกนหวด เพราะเปนขาวนึ่งสุกกอน  สวน
ขาวท่ีอยูขางบนน้ันอาจเปนขาวเย็นท่ีนํามาอุนไมเหมาะแกการถวายพระ 
    การตักบาตร  ควรใสเฉพาะขาวสวนกับขาวนั้นควรนําไปถวายพระท่ี
วัดเพราะถาใสลงไปพรอมกันในบาตร จะทําใหอาหารปะปนกันหมด 
    การรับประทานอาหารทุกคร้ัง ควรรับประทานพรอมกันทุกคนใน
ครอบครัวเพราะอาหารมีนอยจะไดรับประทานท่ัวถึงกัน 
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    เม่ือรับประทานอิ่มแลวตองมีเหลือไวเพื่อแสดงใหเห็นถึงการมีอยาง
เหลือเฟอ 
    ขณะรับประทานอาหารหากมีผูมาเยี่ยมตองเชิญใหรวมรับประทานดวย 
    ลักษณะท่ีเปนขอหาม   
    หามเด็กรับประทานไขดานหรือไขท่ีไมสามารถฟกตัวเปนไกไดเพราะ
เช่ือวาจะทําใหเปนคนดื้อดาน 
    หามหญิงสาวรับประทานกลวยแฝดเพราะเช่ือวาถามีสามีจะจะทําใหมี
ลูกแฝด 
    หามคนไขรับประทานผลไมบางชนิด  เชนแตงโต  มะมวง  สม  กลวย
น้ําวา  ฟกทอง  ถ่ัว  สมตํา  เพราะจะทําใหพิษไขกําเริบ 
    หามนอนรับประทานขาวหรือรับประทานแกงในหมอเพราะจะทําให
เปนคนเกียจคราน 
    หามทําลาบเปดเล้ียงผูมาเยือนหรือในงานบุญตางๆเพราะถือวาจะทําให
เกิดการทะเลาะวิวาท 
   2 ยาพื้นบาน  ยาพื้นบานชาวภูไทจะใชบําบัดรักษาโรคตางๆมักเรียกวา “ยา
สมุนไพร” ตัวยาจะไดมาจากพืช สัตวหรือแรธาตุซ่ึงยังไมไดผสมหรือแปรสภาพ จําแนกไดดังน้ี 
    ยาท่ีไดจากพืช เปนยาที่ไดจากสวนตางๆของพืชดังนี้ 
     ยาจากตนพืช เชน แกนแดง จางจืด ไมนางหวาน ออยคํา  มะ  
     ตูม ชะแงะนา  
     ยาจากพืชเถา-เครือ มีบอระเพ็ด เล็บมือนาง กระไดลิง  กวาว  
     เครือ เถาฮอ  
     ยาจากสวนหัวหรือเหงาพืช มีขม้ิน กระชาย ขิง ขา หมากแหนง   
     วานธรรมดา   
     ยาจากพืชผัก มีผักสะระแหน ผักบุง ผักกระเฉด ผักกาดหัว ผักกูด  
    ยาจากพืชท่ีเปนประเภทหญา เชน หญานาง หญานางแดง     
    ยาท่ีไดจากสัตว นํามาจากสวนตางๆของสัตวท้ังจาก ขน หนัง นอ กราม 
หาง เล็บ กีบ กระดูก เอ็น เลือด มูลหรืออ่ืนๆส่ิงดังกลาวสามารถประกอบเปนยารักษาโรคตางๆได 
    ยาท่ีไดจากแรธาตุ มีการบูร เกลือ เงิน จุนสี ทองคํา เหล็ก  ดิน สอพอง
และอ่ืนๆ นําส่ิงดังกลาวมาใชเปนสวนผสมในการปรุงยาได 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

96 

   ปจจุบันชาวภูไทยังคงรักษาโรคดวยยาพื้นบานซ่ึงเปนสมุนไพรท่ีไดจากพืช 
สัตว และแรธาตุตางๆท่ีหาไดจาก ปา เขานํามาปรุงเปนยารักษาโรคใชในชีวิตประจําวันอยางไรก็ดี
ชาวภูไทมีความผูกพันเกี่ยวกับธรรมชาติคอนขางแนนแฟนนี้อาจเนื่องมาจากมีชีวิตอยูดวยการพึ่งพา
อาศัยกัน ตองอาศัยส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆซ่ึงมาจากธรรมชาติสภาพพื้นท่ีท่ีอยูอาศัยกับธรรมชาติ ปา  เขา  
แมน้ํา  เปนเหตุใหครอบครัวของชาวภูไททํามาหากินจากแหลงทรัพยากรธรรมชาติมี ภูผาขาม  ภูจอ 
กอ  ภูผาแดง  ภูทําแมน  ดังนั้นท้ังภูเขา ปาไม และลําน้ํา จึงมีความผูกพันอยางแนนแฟน ชาวภูไทจึง
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางจริงจังเพราะเชื่อวาการทําลายธรรมชาติดวยสาเหตุใดก็ตามจะทํา
ใหวิญญาณท่ีอยูตามปาเขาหรือแมน้ําโกรธและจะบันดาลใหมีอันเปนไป เกิดการเจ็บปวยอยูตลอดป 
หรืออาจถึงตายได 
 1.5 องคประกอบของภูมิทัศนวัฒนธรรมดานสภาพแวดลอม 
  จากการศึกษาองคประกอบของภูมิทัศนวัฒนธรรมดานสภาพแวดลอมเปน
การศึกษาถึงลักษณะของภูมิทัศนและสภาพแวดลอมภายในชุมชนท้ังท่ีเกิดจากธรรมชาติและส่ิงท่ี
มนุษยสรางข้ึนตอวิถีชีวิตของคนในชุมชน ดังนี้ 
  1.5.1 สภาพแวดลอมบริเวณพ้ืนท่ีเชิงเขา 
     จากการสํารวจ สังเกตการณและสัมภาษณผูคนในพื้นที่ชุมชนพบวา บริเวณ
พื้นท่ีชุมชนต้ังอยูบริเวณพื้นท่ีราบระหวางหุบเขาทําใหเม่ือมองออกไปโดยรอบพื้นท่ีชุมชนจะเห็น
ภูมิทัศนเชิงเขาท่ีโอบลอมพื้นท่ีโดยรอบชุมชนเอาไว ซ่ึงเปนลักษณะท่ีโดดเดนของชุมชนภูไท 
บริเวณพื้นท่ีแหงนี้ยังคงเปนพ้ืนท่ีปาของชุมชน ซ่ึงผูคนในชุมชนชวยกันรักษาเอาไวและใช
ประโยชนในการดํารงชีวิต ปาชุมชนยังเปนพื้นท่ีสําหรับหาสมุนไพรท่ีมีตลอดท้ังปเพื่อใชในการ
รักษาผูท่ีเจ็บไขไดปวยในชุมชน ในชวงฤดูหนาวจะเห็นความสวยงามของดอกกระเจียว ทามกลาง
ความเขียวชะอุมของพรรณไมในปาเบญจพรรณ ท้ังไมเต็ง ไมรัง ไมมะคา ไมสัก นอกจากนี้ยังเปน
ที่ตั้งของดอนปูตาท่ีคนในชุมชนเคารพนับถือวาจะปกปองคุมครองคนในชุมชนและปาไดอีกดวย   
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 74 แสดงภูมิทัศนเชิงเขา          ภาพท่ี 75 แสดงสภาพปาไมในปาชุมชน 
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  1.5.2 สภาพแวดลอมบริเวณวนอุทยานภูผาวัว 
     ชุมชนภูไทบานโคกโกงมีวนอุทยานภูผาวัวอยูในทองท่ี ในเขตปาสงวน
แหงชาติปาดงดานแย มีเนื้อท่ีประมาณ 4,000 ไร กรมปาไมไดประกาศจัดต้ังเปนวนอุทยานเม่ือวันท่ี 
20 กุมภาพันธ 2539 ภูผาวัวเปนเทือกเขาซ่ึงอยูสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ  200-300 
เมตร มีบริเวณหนาผาหรือท่ีเรียกวาสุดแผนดิน สามารถเห็นภูมิประเทศและทิวทัศนไดโดยรอบ มีภู
ถํ้าเมน ภูมะตูม ซ่ึงเปนเขาสูงประมาณ 300-400 เมตร ซ่ึงเปนแหลงกําเนิดของน้ําตก ตาดยาวและ 
น้ําตกตาดสูง และพ้ืนท่ีบริเวณใกลน้ําตกเปนหนอหินและลาน หินสภาพปาภูผาวัว ภูถํ้าเมน ภูมะตูม 
เปนตน ปาเต็งรังพันธุไมท่ีพบไดแก เต็ง รัง กระบก ประดู บริเวณน้ําตกตาดสูง น้ําตกเจ็ดสี เปนปา 
เบญจพรรณสัตวปาท่ีพบจะเปนสัตวขนาดเล็ก ไดแก อีเห็น กระตาย งู และนกชนิดตางๆ ผูคนใน
ชุมชนยังมีความผูกพันธกับวนอุทยานภูผาวัวแหงนี้เปนอยางมากในการดํารงชีวิต เชน เปนสถานท่ี
พักผอนหยอนใจ เปนสถานท่ีทํากิจกรรมรวมกัน เปนแหลงอาหารและยังเปนแหลงของตนน้ําท่ี 
หลอเล้ียงชีวิตคนในชุมชน นอกจากน้ีวนอุทยานภูผาวัวยังเปนสถานท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวจากนอก
ชุมชนท่ีมีความสนใจในประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนภูไท และเปนเสนทางสําหรับศึกษา
ธรรมชาติอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 76 แสดงแผนท่ีเสนทางศึกษาธรรมชาติของวนอุทยานภูผาววั 

 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 77 แสดงน้ําตกตาดสูง       ภาพท่ี 78 แสดงหนอหนิท่ีอยูบริเวณน้ําตก 
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ภาพท่ี 79 แสดงพรรณไมท่ีอยูในวนอุทยานภูผาววั                                  
 
  1.5.3 สภาพแวดลอมบริเวณทุงนาและพื้นท่ีทําการเกษตรกรรม 
     ชาวภูไทบานโคกโกงมีวิถีชีวิตท่ีผูกพันกับการทํานาและการเกษตรกรรม
เปนอยางมาก นอกเหนือจากสถาปตยกรรมขนาดเล็กหรือเถียงนาท่ีพบบริเวณพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของ
ผูคนในชุมชนแลว เม่ือมองจากพื้นท่ีชุมชนออกไปจะพบทองทุงขนาดใหญไปจนจรดเชิงเขา ทอง
ทุงนานี้เองเปนแหลงผลิตอาหารเพื่อเล้ียงชีพของผูคนในชุมชนจะมีการปลูกพืชหมุนเวียนตลอดท้ัง
ปเม่ือชวงฤดูทํานาจะพบเห็นความเขียวชะอุมของตนขาว เม่ือใกลฤดูเก็บเกี่ยวก็จะเห็นสีทองอราม
ของตนขาว และคนในชุมชนยังรักษาพื้นท่ีนาไวจากอดีตมาจนถึงปจจุบัน  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 80 แสดงทุงนาชวงฤดทํูานา      ภาพที่ 81 แสดงทุงนาชวงฤดเูก็บเกีย่ว 

 
  1.5.4 สภาพแวดลอมบริเวณริมสองฝงถนนภายในพ้ืนท่ีชุมชน 
     ผูคนท่ีอยูในพ้ืนท่ีชุมชนภูไทบานโคกโกงจะปลูกบานเรือนขนานไปกับ
ถนนและกระจายตัวออกรอบๆไปตามภูมิประเทศ ประกอบกับการปลูกสรางบานเรือนไมมีความ
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หนาแนนมากและยังมีพื้นท่ีบริเวณรอบๆบานและพ้ืนท่ีระหวางบานเรือนแตละหลังและแทรกตัวอยู
ภายในสภาพแวดลอมธรรมชาติ การสรางบานเรือนท่ีอยูสองขางทางสัญจร ซ่ึงแตเดิมนั้นไดมีการ
ปลูกตนไมเปนแนวร้ัวเพื่อบอกถึงอาณาเขตของพ้ืนท่ีของเจาของบาน และความรมร่ืนของบริเวณ
บาน ท่ีสอดคลองกับความสัมพันธกับธรรมชาติ จึงไดมีการใชแนวตนไมเปนร้ัว และพัฒนามาเปน
ร้ัวไมท่ีทําจากไมไผและร้ัวไมท่ีทําจากไมท่ีหาไดจากธรรมชาติและยังมีการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อ
เปนแนวร้ัวไวสําหรับประกอบอาหารไดอีก เชน ตําลึง บวบ ฟก หอม กระเพรา เปนตน นอกจากนี้
บริเวณริมรองน้ําสาธารณะคนในชุมชนจะนิยมปลูกดอกไมนานาชนิดไวบริเวณขางรองน้ํา อีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 82 แสดงแนวร้ัวท่ีเกดิจากการปลูกพืชผักสวนครัว   ภาพท่ี 83 แสดงแนวร้ัวท่ีทําจากไมไผ 

 
 1.6 องคประกอบของภูมิทัศนวัฒนธรรมดานท่ีวางและการสัญจร 
  พื้นที่วางรวมถึงทางสัญจรภายในชุมชน ถือไดวาเปนโครงสรางและองคประกอบ
หลักๆ ของชุมชนแทบจะทุกชมชุนในประเทศไทย ซ่ึงรวมชุมชนภูไท บานโคกโกง จ.กาฬสินธุ ท่ีมี
โครงสรางและองคประกอบดังกลาวท่ีสงผลใหเกิดกิจกรรมตางๆ ภายในชีวิตประจําวันมาต้ังแต
อดีตจนถึงปจจุบัน 
  1.6.1 ท่ีวาง  
      พื้นท่ีวาง ภายในชุมชนภูไท บานโคกโกง สามารถแบงไดเปนหลาย
รูปแบบตามขนาด และลักษณะการใชงานดังนี้ 
      พื้นท่ีริมถนนดานหนาอาคารบานเรือน 
    1 พื้นที่บริเวณบาน 
     ทางเดิน ภายในชุมชนจะมีทางเดินตลอด เม่ือมีการสรางร้ัวจะมีการเวน
ชองเปนทางเดินเดิม มีความเช่ือวาเปนทางเดินของผีและคนโดยยังเวนไวตามความเช่ือ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

100 

    ลาน ใชเปนสถานที่พักผอน นั่งเสวนา หารือ พื้นท่ีเลนของเด็ก ซอม
ศิลปะพ้ืนบาน การกีฬา การบอกขาว เตรียมงานสําหรับบานรวมไปถึงงานบุญตางๆ เชน งานบวช 
งานศพ ฯลฯ 
    จอดยานพาหนะ ใชพื้นท่ีโลงท่ีมีขนาดใหญบริเวณดานหนาหรือ
ดานขางหรือใตถุนบานในการจอดรถยนต มอเตอรไซค จักรยานรวมไปถึงรถไถหรือรถที่ใชใน
การเกษตร 
    พื้นท่ีปลูกไมดอกไมประดับ มีการเพาะปลูกท่ีงายๆ ก็คือ การปลูก
ดอกไมบริเวณพื้นท่ีวางท้ังดานหนาของอาคารบานเรือน และใชดอกไมในการไปวัดไหวพระ หรือ
ใชในการทําบุญตามพิธีตางๆ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 84 แสดงพื้นท่ีหนาบานท่ีมีการ                    ภาพท่ี 85 แสดงพื้นท่ีจอดยานพาหนะ 
               ปลูกไมดอกไมประดับ     
 
   พื้นท่ีดานหลังอาคารบานเรือน 
    1 พักอาศัย โดยมากจะเปนการปลูกเรือนท่ีแยกครอบครัวออกมา แตอยู
ในพื้นท่ีเดียวกัน ซ่ึงจะเปนในลักษณะของการอยูเปนกลุมของเครือญาติ 
    2 ยุงขาว จะปลูกไวใกลกับเรือน บางหลังจะแยกยุงขาวออกแตบางหลัง
ก็มียุงขาวอยูติดเรือน พื้นท่ีใตถุนของยุงขาวเปนพื้นท่ีท่ีใชเก็บอุปกรณการเกษตรและใชเล้ียงสัตว 
    3 คอกสัตว ปลูกอยูใกลกับยุงฉาง หรือใชใตถุนบานเปนคอก คอกวัว 
ควาย จะลอมดวยร้ัว (ร้ัวไมท่ีใชกั้นวัว ควาย) 
    4 หองน้ํา ชาวภูไทสวนมากจะนิยมสรางหองน้ํา แยกออกจากบานเรือน 
แตบางหลัง ก็จะสรางไวติดกับเรือนแตเปนสวนนอย โดยมากจะอยูใกลท่ีระบายนํ้าแลวจะระบายน้ํา 
ออกไปสูหลุมเก็บน้ํา หรือแหลงระบายน้ําชุมชนแลวจะปลูกพืชผักสมุนไพรที่ชอบนํ้า อยูใกล
บริเวณหองน้ํา 
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    5 บอน้ํา บอน้ําจะมีเกือบทุกครัวเรือนใชมาต้ังแตอดีตท่ียังไมมีระบบ 
ประปาแต ปจจุบันก็ยังใชประโยชนจากบอน้ําในการอุปโภคบริโภค บอน้ําจะสรางเปนบอกลมใช 
อิฐกอหรือใชคอนกรีตกอ นอกจากนี้เจาของยังไดปรับปรุงบอน้ําโดยการปดแลวนํากระถาง
ดอกไมมหรือปลูกผักสวนครัววางโชวไวประดับตกแตงพื้นท่ี 
    6 สวนครัว มีการเพาะปลูกท่ีงายๆ ก็คือการปลูกพื้นผักสวนครัวบริเวณ
พื้นที่วางดานหลังของอาคาร ซ่ึงจะอยูใกลบริเวณบอน้ําของบานท่ีมีความชุมช้ืนตลอดทําใหพืชผักมี 
ความอุดมสมบูรณ และใชในการประกอบอาหารภายในครัวเรือน 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 86 แสดงการปลูกพืชผักสวนครัว                 ภาพท่ี 87 แสดงการปลูกพืชผักสวนครัว 
                  บริเวณท่ีวางหลังบาน                                                 บริเวณที่วางหลังบาน 
 
   พื้นท่ีวางของชุมชน พื้นท่ีดังกลาวจะมีท้ังพ้ืนท่ีท่ีเปนสวนบุคคลและพ้ืนท่ีท่ี
เปนสาธารณะ แตเปนพื้นท่ีท่ีสามารถใชประโยชนรวมกันของคนในชุมชน ดังนี้ 
    1 ท่ีวาง บริเวณบาน หรือระหวางบาน เปนพื้นท่ีพบปะพูดคุยกันของคน
ในครอบครัวหรือเพื่อนบาน ใชสําหรับการทําหัตถกรรมในครัวเรือน หรือในการรวมกลุมทํา
หัตถกรรมและเปนพื้นท่ีวิ่งเลนของเด็กๆ ท่ีอาศัยอยูในบริเวณนั้น 
    2 ศาลากลางบาน เปนพื้นท่ีท่ีอยูบริเวณศูนยกลางชุมชน และไดมีการ
กอสรางเปนอาคารข้ึนมา เพื่อในการทํากิจกรรมตางๆ เชน เปนท่ีประชุม เปนพื้นท่ีอานหนังสือพมิพ
ประจําหมูบาน เปนสถานท่ีประกอบกิจกรรมที่สําคัญตางๆของชุมชนและเปนพื้นท่ีท่ีทํากิจกรรม
รวมกันระหวางคนในชุมชนกับนักทองเท่ียว 
    3 สนามกีฬาโรงเรียน เปนพื้นท่ีท่ีมีการใชในการเลนกีฬาของเด็กคือ 
สนามฟุตบอล และสนามบาสเก็ตบอล ใชในการทํากิจกรรมสําหรับชุมชน เชน เลนกีฬาของ
นักเรียน หรือจัดการแขงขันกีฬาตางๆ ฯลฯ 
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    4 พื้นท่ีวางภายในวัด เปนพื้นท่ีท่ีใชในการจัดงานกิจกรรมของชุมชน 
เชน ทําบุญตักบาตร ใชเปนท่ีตอนรับนักทองเท่ียว หรือใชเปนท่ีจอดรถสําหรับผูคนท่ีเขามารวม
กิจกรรมของทางวัดบานโคกโกง 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 88 แสดงการใชพื้นทีว่างของวัด                          ภาพที่ 89 แสดงการใชพื้นท่ีวางของวัดใน      
                ในการตอนรับนักทองเท่ียว           การประกอบพิธีทางศาสนา  

 
  1.6.2 ทางสัญจรในชุมชน 
     เสนทางสัญจรภายในชุมชนมักมีลักษณะเช่ือมโยงสวนตางๆ ของชุมชนเขา
ไวดวยกัน ขนาดทางสัญจรมักมีความสัมพันธกับวิถีชีวิตประจําวันดังนั้นเสนทางสัญจรภายใน
ชุมชนจึงมีขนาดไมใหญนัก และยังมีเสนทางสัญจรท่ีเช่ือมระหวางชุมชนเพ่ือการติดตอกับชุมชน
อ่ืน รูปแบบทางสัญจรภายในชุมชน สามารถแบงออกไดตามลําดับศักดิ์ของถนนไดดังนี้ 
     1 ถนนสายหลัก ในบริเวณพ้ืนท่ีชุมชนมีถนนสายหลักตัดผาน 1 สายจาก
ปากทางบานนาไครเขาสูชุมชนภูไทบานโคกโกง ผิวจราจรลาดยาง 2 ชองทางจราจร ไป-กลับ มี
สภาพจราจรที่เบาบางมากเนื่องจากเปนเสนทางสัญจรเช่ือมระหวางชุมชน ผูท่ีใชเสนทางสวนใหญ
เปนชาวบานท่ีอยูในพื้นท่ีชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 90 แสดงถนนสายหลักในชุมชน            ภาพท่ี 91 แสดงถนนสายหลักในชุมชน 
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   2 ถนนสายรอง ถนนสายรองในชุมชนจะมีลักษณะท่ีเปนถนนซอยตางๆ 
ภายในชุมชน ซ่ึงภายในชุมชนจะมีเพียงไมกี่ซอย ผิวจราจรมีท้ังลาดยาง คอนกรีตเสริมเหล็ก และ
ทางดิน สภาพการจราจรมีนอยมากสวนมากเปนคนในชุมชน ซ่ึงจะใชจักรยาน รถจักรยานยนต เปน
สวนใหญเพื่อไปมาหาสูกัน นอกจากน้ียังมีเสนทางสายรองเปนตัวเช่ือมระหวางชุมชน วนอุทยาน
และปาชุมชนอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 92 แสดงถนนสายรองภายในชุมชน           ภาพท่ี 93 แสดงถนนสายรองภายในชุมชน 
 
   3 ทางเดินเทา ทางเดินเทาสวนมากจะเปนลักษณะของทางเดินเขาบาน หรือ
เปนทางเดินระหวางบานท่ีรถยนตเขาไมถึง โดยสวนใหญจะเปนทางดิน นอกจากนั้นยังมีทางเดิน
ในบริเวณท่ีไปวัดบานโคกโกง ท่ีผานเขามาทางซอยแลวผานบานผูคนและทะลุเขาไปยังดานในวัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 94 แสดงทางเดินเทาเขาสูบานเรือน 
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ภาพท่ี 95 แสดงองคประกอบทางภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนภูไทบานโคกโกง 
 
2 การระบุประเภทของภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชนภูไทบานโคกโกง 
 การจําแนกประเภทของภูมิทัศนวัฒนธรรมตามหนวยงานตางๆท้ังในประเทศไทยและ
ตางประเทศนั้นมีความหลากหลาย ซ่ึงในแตละภูมิภาคมีท้ังความเหมือนและความตางกันไปตาม
จุดมุงหมายการใหคําจํากัดความซ่ึงเปนไปตามความเชื่อ และบริบททางดานสังคมและวัฒนธรรม
ของภูมิภาคหรือประเทศนั้นๆ เชน   
 1 จากหนวยงานบริการอุทยานแหงชาติ National Parks Service ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีดูแลมรดกทางธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 
 2 จากหนวยงาน Operational Guidelines for the Implementation of the World 
Heritage Convention 2005 ขององคการยูเนสโก (UNESCO) 

N

วัดบานโคกโกง               
ศาลปูตา                           
โรงเรียน                          
รานคาชมุชน                   
แหลงน้ํา                          
เสนทางน้ํา                       
ถนน

วนอทุยานภูผาวัว

ทุงนา
ทุงนา

ภูเขา

ทุงนา

ประตูเขาหมูบานโคกโกง

ถนนสายคุมเจาปู

ภูเขา

ปาชุมชน

ไปหมูบาน               
นาไคร

ภูเขา

ทางเขา       
วนอทุยาน

NN

วัดบานโคกโกง               
ศาลปูตา                           
โรงเรียน                          
รานคาชมุชน                   
แหลงน้ํา                          
เสนทางน้ํา                       
ถนน

วัดบานโคกโกง               
ศาลปูตา                           
โรงเรียน                          
รานคาชมุชน                   
แหลงน้ํา                          
เสนทางน้ํา                       
ถนน

วนอทุยานภูผาวัว

ทุงนา
ทุงนา

ภูเขา

ทุงนา

ประตูเขาหมูบานโคกโกง

ถนนสายคุมเจาปู

ภูเขา

ปาชุมชน

ไปหมูบาน               
นาไคร

ภูเขา

ทางเขา       
วนอทุยาน
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 3 จากหลักการในประเทศออสเตรเลีย ซ่ึงเปนประเทศที่ใหความสําคัญกับการอนุรักษ 
หรือการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมเปนอยางมาก 
 4 จาก ดร.นวรัฐ โอศิริ ภูมิทัศนวัฒนธรรมเบ้ืองตน 
 5 จากคณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากรรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ 
 จากตัวเลือกขางตนจะเปนการแบงประเภทภูมิทัศนวัฒนธรรมท่ีใชในตางประเทศและ
ในประเทศ แตระบบท่ีผูวิจัยไดเลือกมาใชในการศึกษาคร้ังนี้คือ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากรรวมกับสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ จะจําแนกภูมิทัศน
วัฒนธรรมออกเปน 3 ประเภท โดยในการจําแนกจะครอบคลุมเนื้อหาทางประวัติศาสตร ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปญญาและทรัพยากรทางธรรมชาติเพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการจัดการภูมิทัศน
วัฒนธรรม  
 1 ภูมิทัศนวัฒนธรรมแบบภูมิทัศนนําวัฒนธรรม หรือภูมิทัศนวัฒนธรรมชนบท 
ลักษณะของชุมชนท่ีมีเอกลักษณสําคัญโดดเดน คือชุมชนท่ียังประกอบไปดวยสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติอันสมบูรณ การตั้งถ่ินฐานมีการแทรกตัวในระบบนิเวศทางธรรมชาติ ดวยการปรับตัวให
อยูรวมกันอยางมีดุลยภาพ อาทิการต้ังถ่ินฐานบนเทือกเขา ริมแมน้ํา ในปาเ ปนตน 
 2 ภูมิทัศนวัฒนธรรมแบบมีลักษณะเดนรวมกันท้ัง ภูมิทัศนและวัฒนธรรม หรือภูมิ
ทัศนวัฒนธรรมกึ่งเมืองกึ่งชนบท ภูมิทัศนวัฒนธรรมลักษณะนี้เปนลักษณะท่ีพัฒนาข้ึนมาจาก
วัฒนธรรมชนบท กลาวคือเม่ือเวลาผานไปชุมชนมีการพัฒนามากข้ึนก็สงผลตอการปรับภูมิประเทศ
มากข้ึนดวย แตชุมชนทองถ่ินก็ยังใหคุณคาตอสภาพแวดลอมของพื้นท่ีอยูดังเดิม มีการใชภูมิปญญา
พื้นบานท่ีไดรับการถายทอดจากบรรพบุรุษในการจัดสภาพแวดลอมของทองถ่ิน 
 3 ภูมิทัศนวัฒนธรรมแบบวัฒนธรรมนําภูมิทัศน หรือภูมิทัศนวัฒนธรรมเมือง พบเห็น
ไดท่ัวไป ไดแก ภูมิทัศนวัฒนธรรมเมืองตางๆ เนื่องจากมนุษยตั้งถ่ินฐานมาอยางยาวนานมีการปรับ
สภาพภูมิประเทศใหตอบสนองตอการดําเนินชีวิตพัฒนาข้ึนจากชุมชนขนาดเล็กเปนชุมชนขนาด
ใหญและมีการแกปญหาทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่ม
ขีดจํากัดความสามารถในการรองรับของพื้นท่ีตอกิจกรรมตางๆ และมีความหลากหลายมากข้ึน 
 จากการจําแนกภูมิทัศนวัฒนธรรมโดยใชหลักการของคณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากรรวมกับสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ และการวิเคราะหขอมูล
ข้ันพื้นฐานและขอมูลทางภูมิทัศนของชุมชนภูไทบานโคกโกง จังหวัดกาฬสินธุ สามารถจําแนก
ประเภทของภูมิทัศนวัฒนธรรมไดตรงกับ ภูมิทัศนวัฒนธรรมแบบมีลักษณะเดนรวมกันท้ัง ภูมิ
ทัศนและวัฒนธรรม หรือภูมิทัศนวัฒนธรรมกึ่งเมืองก่ึงชนบท มากท่ีสุด ซ่ึงนับต้ังแตมีการตั้งถ่ิน
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ฐานของชุมชนภูไทในพื้นท่ีบานโคกโกงนั้น ระยะแรกเริ่มของการตั้งถ่ินฐานมีการปรับตัวให
สอดคลองกับระบบนิเวศในพื้นท่ีนั้น ท้ังในเร่ืองการตั้งถ่ินฐาน และกิจกรรมเพื่อการยังชีพ การต้ัง
ถ่ินฐานของชุมชนภูไทในระยะแรกส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติจึงเปนปจจัยหลักในการกําหนดทิศ
ทางการดําเนินชีวิต ซ่ึงมีลักษณะโดดเดนคือ การดําเนินชีวิตใกลชิดกับส่ิงแวดลอม มีระบบเครือ
ญาติท่ีเขมแข็ง เคารพส่ิงศักดิ์สิทธ์ิเหนือธรรมชาติ จนกระท่ังเวลาผานไปชุมชนภูไทบานโคกโกงมี
การพัฒนามากข้ึนท้ังในแงของทรัพยากร ความรู แรงงาน เทคโนโลยี ก็ยอมมีการปรับภูมิทัศนทาง
วัฒนธรรมใหตอบสนองตอความตองการในการดํารงชีวิตมากข้ึน แตก็ยังใหคุณคาของเอกลักษณ
และคุณคาของระบบนิเวศวิทยาเดิมไมละท้ิงไปเสียทีเดียว 
 
3 การประเมินคุณคาทางภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชนภูไทบานโคกโกง 
 ในการกําหนดคุณคาของภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนภูไทบานโคกโกงแบงออกไดเปน
หลายประการในท่ีนี้จะแบงประเภทของ คุณคาทางวัฒนธรรม โดยการประยุกตจากแนวคิด “กฎ
บัตรเบอรา” ซ่ึงเปนกฎบัตรท่ีรางข้ึนโดย Australia ICOMOS สาหรับพื้นท่ีทางวัฒนธรรมของ
ประเทศออสเตรเลีย กฎบัตรนี้กําหนดข้ึนบนคุณคาท่ีเปนสากลในท่ีนี้สามารถนํามาประยุกตใชกับ
กรณีศึกษาได โดยแบงคุณคาของพื้นท่ีออกเปนประเภทดังตอไปนี้ 
 3.1 คุณคาดานประวัติศาสตร (Historic Value) 
  ภูมิทัศนวัฒนธรรมท่ีรวมตัวข้ึนเปนภูมิทัศนชุมชนภูไท แสดงใหเห็นถึงจุดกําเนิด
และพัฒนาการของชุมชน ซ่ึงชุมชนภูไทบานโคกโกงนี้ยังคงสภาพชุมชนภูไทแบบดั้งเดิมอยู
คอนขางสมบูรณ ปรากฎเปนหลักฐานทางวัฒนธรรม สถาปตยกรรม และทรัพยากรทางธรรมชาติท่ี
มีความอุดมสมบูรณแตเนื่องจากเปนชุมชนขนาดเล็กหลักฐานทางประวัติศาสตรตางๆ จึงมีไมมาก
นัก เชน วัดท่ียังคงความเปนภูไทไวอยางชัดเจน บานเรือนท่ีมีประวัติการต้ังถ่ินฐานและความเปนมา
จากอดีตจนถึงปจจุบัน ชุมชนภูไทบานโคกโกงมีการเปล่ียนแปลงทางกายภาพไมมากนักจึงสามารถ
ใชเปนกรณีศึกษาเพื่อสรางความเขาใจชุมชนในวัฒนธรรมภูไทชุมชนอ่ืนๆในประเทศไทยท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงไปมาก 
 3.2 คุณคาดานสุนทรีย (Aesthetic Value) 
  คุณคาดานสุนทรียเปนคุณคาดานความงามท่ีเห็นไดดวยสายตาในรูปแบบของ
รูปทรง สัดสวน สี พื้นผิวและวัสดุ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงสัมผัสสะประเภทอ่ืนๆท่ีเปนนามธรรม 
ภูมิทัศนชุมชนภูไทบานโคกโกงสามารถแสดงออกถึงคุณคาดานสุนทรียไดดังน้ี 
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  3.2.1 รูปทรงของพื้นท่ี (Land Form) 
    ลักษณะการต้ังถ่ินฐานของชุมชนแบงตามลักษณะรูปทรงของพื้นท่ีคือ 
ชุมชนที่ตั้งถ่ินฐานบนท่ีราบ อีกท้ังยังมีภูเขาลอมรอบชุมชนภูไทบานโคกโกงนี้จะมีผังของชุมชน
แบบกระจายจากศูนยกลาง ซ่ึงมีศูนยกลางของชุมชนคือวัดหรือส่ิงศักดิ์สิทธ์ิประจําหมูบาน เชน 
ศาสปูตา ตนไมขนาดใหญ ซ่ึงความสัมพันธของเรือนแตละหลังจะแผรัศมีออกไปทุกทิศทาง การตั้ง
ถ่ินฐานในลักษณะนี้ยังไวสําหรับการทํานาดวย จากการเก็บขอมูลภาคสนามเรือนท่ีเกาแกท่ีสุดของ
ชุมชนจะอยูใกลกับศาสนสถานท่ีเปนตําแหนงศูนยกลางของชุมชนนั่นคือวัดอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนท่ีท่ี 1 แสดงการตั้งบานเรือนแบบกระจายตัวของชุมชนภูไทบานโคกโกง 
 
  3.2.2 สัดสวน (Scale) 
    ภูมิทัศนชุมชนภูไทบานโคกโกงยังคงรักษาขนาดและสัดสวนท่ีสอดคลอง
กับ Human Scale เอาไวเปนอยางดีเนื่องจากเปนชุมชนขนาดเล็กท่ีมีการพัฒนาไมมากนัก อาคารที่มี
ขนาดใหญโตจะใชเฉพาะอาคารทางศาสนาเทานั้น เชน อุโบสถ ศาลาการเปรียญ เปนตน แตก็ไมได
ใหญโตจนขมองคประกอบอ่ืนๆในภูมิทัศนชุมชนไป 

ไปวนอุทยานภู

ผาวัวและนํ้าตก

ภูเขา 

ภูเขา 

ภูเขา 

ทุงนา 

มีวัดเปนศูนยกลางของ

ชมชนและบานเรือนต้ัง
ทุงนา 
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  3.2.3 แบบแผนของการใชสี (Color Scheme) 
    ในภูมิทัศนชุมชนภูไทแบบแผนการใชสีแบงเปน 2 กลุมคือ กลุมศาสน
สถานและกลุมบานเรือนพ้ืนถ่ิน ดังนี้ 
   1 กลุมศาสนสถาน จะแบงเปน 2 สวน สวนแรกคือศาสนสถานท่ีมีความ
เกาแกท่ียังปรากฎใหเห็นจากอดีตจะเปนสีธรรมชาติสรางดวยไมจึงปลอยใหเปนสีเนื้อไม สวน  
ศาสนสถานท่ีสรางและพัฒนาข้ึนมาภายหลังก็จะใชสีฉูดฉาดและใชสีท่ีหลากหลายกวาอาคาร
ประเภทอ่ืนๆ สําหรับสีทองจะใชกับอุโบสถและช้ินสวนท่ีประดับตกแตงสถาปตยกรรมเทานั้น 
   2 กลุมเรือนพื้นถ่ิน เปนกลุมเรือนท่ีเปนสีธรรมชาติตัวเรือนท่ีสรางดวยไมจึง
ปลอยใหเปนสีเนื้อไมไมไดทาสีทับหรือทาเฉพาะน้ํายารักษาเนื้อไมเทานั้น สําหรับเรือนท่ีปลูก 
สรางใหมช้ันลางจะกอดวยอิฐ หรือฉาบปูน สวนช้ันบนยังคงเปนไมซ่ึงบางหลังก็ทาสีทับเขาไป 
  3.2.4 พื้นผิวและวัสดุ (Texture and Material) 
     สําหรับสถาปตยกรรมในภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนภูไทไดแสดงออกถึง
พื้นผิววัสดุ เชน อาคารท่ีสําคัญจะมีการแกะสลักลวดลายแบบพื้นถ่ินประดับตามสวนตางๆของ
อาคาร บานกออิฐสวนมากจะไมฉาบผิวเห็นเปนอิฐเปลือย นําไมมาสานกันเปนผนังบาน เปนตน 
นอกจากนี้วัสดุท่ีใชในการกอสรางสวนใหญเปนวัสดุธรรมชาติท่ีหาไดในทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 96 แสดงลวดลายแกะสลักแบบพื้นถ่ิน   ภาพที่ 97 แสดงการนําไมมาขัดกันเพื่อเปผนังเรือน 

 
 3.3 คุณคาดานวิทยาศาสตร (Scientific Value) 
  สําหรับพื้นท่ีทางวัฒนธรรมแลวการศึกษาเพ่ือแสดงใหเห็นถึงคุณคาทาง
วิทยาศาสตรใหเปนรูปธรรมนั้นคอนขางยาก แตอยางไรก็ตามเบ้ืองหลังของชุมชนภูไทบานโคก
โกงไดแฝงภูมิปญญาและเทคโนยีพื้นฐานท่ีเหมาะสมสอดคลองกับทองถ่ิน เชน ภูมิปญญาในการ
เลือกท่ีตั้งของชุมชน ภูมิปญญาในการปรับลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกับการต้ังถ่ิน
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ฐาน ภูมิปญญาจากการจัดการทรัพยากรน้ําท่ีไดจาก ธรรมชาติมาใชประโยชนในการอุปโภคและ
บริโภค ภูมิปญญาในการรักษาการเจ็บไขไดปวย เปนตน ภูมิปญญาท่ีแฝงอยูเหลานี้เปนมรดกทาง
วัฒนธรรมท่ีจับตองไมได กอตัวข้ึนมาจากการเรียนรูของชุมชนในอดีตใหมีความเหมาะสมกับ
ทองถ่ิน มีการส่ังสมและถายทอดจากรุนสูรุนของชุมชนภูไทแหงนี้ 
 3.4 คุณคาดานสังคม (Social Value) 
  ภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนภูไทบานโคกโกงมีคุณคาทางสังคมส่ังสมอยูในตัวเอง
ท้ังในแงของคุณคาตอจิตวิญญาณ ความเช่ือของคนในชุมชน เชนการรักษาคนเจ็บไขไดปวยดวยพิธี
เหยา การสรางวัดเพื่อเปนศูนยกลางยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน ประเพณีบายศรีสูขวัญท่ี
เสริมสรางความเปนศิริมงคล นอกจากนี้ยังแสดงออกถึงคุณคาทางสังคมท่ีเกี่ยวกับการศึกษาและ
สรางความเขาใจถึงชุมชนในวัฒนธรรมภูไทไดเปนอยางดี 
 
4 การวิเคราะหศักยภาพและปญหาในพ้ืนท่ีชุมชนภูไทบานโคกโกง 
 จากประเด็นตางๆ ขางตนสามารถนําและจากการลงสํารวจเก็บขอมูลในพื้นท่ี
กรณีศึกษานั้น ในข้ันตอนตอไปจะเปนข้ันตอนของกระบวนการวิเคราะหขอมูลและจัดกลุม
ประเด็นในเร่ืองของศักยภาพ ปญหาและปจจัยตางๆ ท่ีมีผลกระทบตอชุมชน เพ่ือหาขอสรุปและใช
ในการกําหนดกลยุทธและแนวทางในการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมพื้นท่ีกรณีศึกษาตอไปใน
อนาคต โดยการประยุกตจากแนวคิด “กฎบัตรเบอรา” ซ่ึงเปนกฎบัตรท่ีรางข้ึนโดย Australia 
ICOMOS มาประยุกตใชกับการวิเคราะหศักยภาพและปญหาในพื้นท่ีชุมชน  
 4.1 ศักยภาพของชุมชน 
  4.1.1 ศักยภาพดานประวัติศาสตร ชุมชนภูไทบานโคกโกงมีประวัติศาสตรท่ีสืบ
ทอดจากรุนสูอีกรุน ประวัติศาสตรดานสถาปตยกรรมและสถานท่ีท่ีมีคุณคาควรแกการอนุรักษเปน
ประวัติศาสตรท่ีท้ิงรองรอยมาจนถึงปจจุบัน เชน วัดท่ียังคงศาลาการเปรียญท่ีมีประวัติอันยาวนาน
และมีความเกาแกเปนสถาปตยกรรมแบบภูไทดั้งเดิม อาคารบานเรือนท่ีมีการผสมผสานของ
รูปแบบเรือนพื้นถ่ินแบบภูไทและเรือนพ้ืนถ่ินแบบอีสาน มีลักษณะเปนเรือนไมช้ันเดียวใตถุนสูงจะ
ใชเปนพื้นท่ีนั่งเลน จักสาน ทอผา สวนบนเรือนเปนท่ีพักอาศัยหลับนอน และมียุงขาวอยูบริเวณ
บานอีกดวย นอกจากนี้สถานท่ีท่ีมีความสําคัญท่ีมีคุณคาตอจิตใจในเร่ืองความเช่ือคือ ศาลปูตา ซ่ึง
เปนสถานท่ีท่ีชาวภูไทเช่ือวาจะคอยปกปกรักษาคนในชุมชน ซ่ึงสถาปตยกรรมและสถานท่ีเหลานี้
ลวนตมีประวัติศาสตรความเปนมาคูกับคนในชุมชนมาชานานจากอดีตจนถึงปจจุบัน 
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  4.1.2 ศักยภาพดานสุนทรีย โดยศักยภาพที่ลักษณะเดนของชุมชน คือมีความ
หลากหลายของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ชุมชนภูไทบานโคกโกงต้ังอยูบนพื้นท่ีท่ีมีภูเขา
ลอมรอบ 3 ดาน มีทุงนาท่ีเขียวขจี นอกจากนี้ยังมีสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีเปนธรรมชาติ เชน มี
วนอุทยานภูผางัวท่ีมีความอุดมสมบูรณ ซ่ึงภายในวนอุทยานมีน้ําตกกาดสูง น้ําตกตาดยาว ผาผา
นางแอน ผานางคอย และลําธารไหลผานหมูบานเปนพื้นท่ีท่ีผูคนสามารถใชเปนสถานท่ีพักผอน
หยอนใจหรืออาศัยทรัพยากรธรรมชาติในการดํารงชีวิต ไดแก อาหารปาตาง ๆ เห็ด หนอไม หวาย 
แมลง ผักหวาน ผักต้ิว กะปอม ไขมดแดง สมุนไพร เปนตน ส่ิงเหลานี้เปนส่ิงท่ีไดจากทรัพยากรทาง
ธรรมชาติท่ีมีอยูอยางเหลือเฟอทําใหชุมชนยังชีพได และยังเปนองคประกอบเกื้อหนุนใหเกิดความ
สมบูรณในชุมชนอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
   
ภาพท่ี 98 แสดงสภาพแวดลอมรอบๆชุมชน                              
 
  4.1.3 ศักยภาพดานวิทยาศาสตร เบ้ืองหลังของชุมชนภูไทบานโคกโกงไดแฝงภูมิ
ปญญาและเทคโนยีพื้นฐานท่ีเหมาะสมสอดคลองกับทองถ่ิน โดยท่ีชุมชนใชภูมิปญญาในการ
จัดการชุมชนท่ีมีวัฒนธรรมอันโดดเดนจนทําใหชุมชนเปนชุมชนท่ีไดรับการสงเสริมจากภาครัฐใน
เร่ืองของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยตระหนักถึงคุณคาของมรดกทางวัฒนธรรมของคนใน
ชุมชน สงผลใหเกิดการหวงแหนทรัพยากรและส่ิงแวดลอมทางวัฒนธรรมที่มีอยู และเร่ิมท่ีจะมี
กลไกในการรักษาคุณคาเหลานั้นไวโดยชุมชนและทางจังหวัดกาฬสินธุมีสวนรวมในการจัดทํา
โครงการหมูบานวัฒนธรรมภูไท โดยเล็งเห็นวาชาวภูไทในหมูบานโคกโกงเปนชุมชนท่ีมี
วัฒนธรรมเปนของตนเอง มีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ยังคงอนุรักษศิลปะวัฒนธรรมตางๆอันเปน
เอกลักษณของชาวภูไทไวอยางเหนียวแนน สวนในการพัฒนาก็ควรอยูในขอบเขตท่ีสามารถ
ควบคุมไดเพื่อไมใหสงผลกระทบตอคนในชุมชน 
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ภาพท่ี 99 แสดงรางวัลท่ีไดรับจากการสงเสริม     ภาพท่ี 100 แสดงรางวัลท่ีไดรับจากการสงเสริม        
                การทองเท่ียวเชิงวฒันธรรม                                    การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 
  4.1.4 ศักยภาพดานดานสังคม โดยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี 
ความเช่ือและศิลปะแขนงตางๆ คนในชุมชนมีภาษาภูไทเปนภาษาประจําทองถ่ิน มีการแตงกายท่ี
โดดเดนของชาวภูไทคือ ผูหญิงนุงผาซ่ิน ผาฝายมัดหม่ี ผูชายนุงสโรงหรือผาขาวมาและยังมีการ
ฟอนภูไท การบายศรีสูขวัญเปนเอกลักษณท่ีสืบตอจากรุนสูอีกรุน คนในชุมชนนอกจากมีความเช่ือ
ทางพุทธศาสนาแลวยังมีความเช่ือเร่ืองผี เชนผีบรรพบุรุษ ผีเจาท่ีเจาทาง พระแมธรณี ผีตาแฮก 
พิธีกรรมท่ีสําคัญคือพิธีเหยา พิธีเล้ียงผีบาน ซ่ึงจะกระทําในฤดูแลงหลังเก็บเกี่ยว เล้ียงเจาปู เจาตา
ประจําหมูบาน ดานการดูแลรักษาทรัพยากรจากคํากลาวของชาวบานเลาวา ในแถบภูเขาหรือบริเวณ
ปาใกลๆน้ําตกเปนสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิ ซ่ึงมีความเชื่อวาใครคนใดท่ีตัดไมทําลายปาผูนั้นตองมีอัน
เปนไป หรืออาจจะเจ็บไขไดปวยหรือลมหายตายจาก เนื่องจากเช่ือกันวาเกิดจากผีปา ผีเขาท่ีดูแลปา
รักษาบริเวณนั้นลงโทษคนท่ีทําลายปา ซ่ึงคติความเชื่อเหลานี้นอกจากจะเปนส่ิงยึดเหน่ียวทางจิตใจ
ของคนในชุมชนแลวยังสรางใหเกิดความสัมพันธอันใกลชิดและความเขมแข็งระหวางคนในชุมชน 
อันจะเปนประโยชนท่ีงายสําหรับการพัฒนาหรือการจัดการภายในชุมชนไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 101 แสดงการแตงกายแบบชาวภูไท      ภาพท่ี 102 แสดงพิธีบายศรีสูขวัญ 
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 4.2 ปญหาท่ีเกิดขึ้น 
  4.2.1 ปญหาดานประวัติศาสตร ความทรุดโทรมของอาคารที่มีประวัติศาสตรคูกับ
ชุมชนมาชานาน เชน อาคารศาลาการเปรียญที่เกาแกและมีความสําคัญตอคนในชุมชน และ
บานเรือนสวนใหญท่ีสรางดวยไมและมีความเกาแก เนื่องจากการซอมแซมดูแลรักษาเปนไปตาม
สภาพของคนในชนบท และยังมีบานเรือนอีกบางสวนท่ีไมไดมีการใชงานเนื่องจากเจาของไมได
อาศัยอยูในพื้นท่ีแลวจึงถูกปลอยท้ิงราง 
  4.2.2 ปญหาดานสุนทรีย  
     ภัยจากธรรมชาติ เชน ปญหาขาดแคลนน้ําในชวงหนาแลงซ่ึงน้ําในหวย    
ท่ีไหลผานชุมชนจะแหงขอดทําใหไมสามารถใชในการเกษตรกรรมได การท่ีบานเรือนสวนใหญ
ของชุมชนเปนไมและปลูกเรือนชิดกันอาจทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย ซ่ึงภัยตางๆเหลานี้ทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงของภูมิทัศนโดยรวมเปนอยางมากและหากเกิดการสูญเสียไปแลวก็ไมสามารถนํา
กลับคืนมาใหมไดโดยเฉพาะในเร่ืองของคุณคาและความสําคัญของอาคารและสถานท่ีเหลานั้น 
     การรักษาส่ิงแวดลอม ในชุมชนไมมีรถขนขยะขององคการบริหารสวน
ตําบลเขามาเก็บขยะ ดังนั้นคนในชุมชนจึงตองมีการกําจัดขยะของตนเองโดยการเผาหรือฝงกลบ
บริเวณพ้ืนท่ีของปาชุมชนสงผลกระทบทําใหเกิดมลภาวะ สวนในบริเวณวนอุทยานภูผาวัวซ่ึงอยูใน
การดูแลของสํานักบริหารการจัดการพื้นท่ีอนุรักษท่ี 9 (ขอนแกน) กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและ
พันธุพืช ซ่ึงมีเจาหนาท่ีดูแลนอยไมสามารถดูแลไดท่ัวถึง จึงอาจสงผลกระทบตอความอุดมสมบูรณ
ของวนอุทยานภูผาวัวได   
  4.2.3 ปญหาดานวิทยาศาสตร การใชภูมิปญญาและเทคโนโลยี่ของคนในชุมชนท่ี
มีการจัดการพ้ืนท่ีจุดบริการสาธารณะยังไมเพียงพอ หรือปายสัญลักษณหรืออุปกรณประกอบถนน
สวนมากยังขาดการออกแบบเพ่ือใหมีความกลมกลืนกับบริบทโดยรอบหรือการออกแบบเพ่ือการ
ส่ือความหมาย และสงเสริมความเปนเอกลักษณของชุมชนใหเปนท่ีเขาใจรวมกันไดท้ังคนในชุมชน
และผูมาเยือนจากภายนอกชุมชน  
  4.2.4 ปญหาดานสังคม  หนวยงานทองถ่ินหรือคนในชุมชนบางสวนยังมี
ความเห็นขัดแยงกันในกลุม หรือความเขาใจท่ีไมตรงกันในเร่ืองของทิศทางการอนุรักษหรือพัฒนา 
นอกจากนี้แลวคณะกรรมการชุมชนภูไทหรือเจาหนาท่ีอาสาไมมีตําแหนงอยางเปนทางการ จึงทํา
ใหมีปญหาในบางขั้นตอนของการดําเนินงาน ทําใหการจัดการหรือพัฒนาไมเปนไปตามขอตกลง
รวมกันหรือวิสัยทัศนของการพัฒนาชุมชนภูไทเทาท่ีควร 
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5 เหตุและปจจัยท่ีสงผลกระทบตอภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนภูไทบานโคกโกง 
 5.1 ปจจัยท่ีสงเสริมภูมิทัศนวัฒนธรรมยังดํารงอยูตอไปได 
  5.1.1 ตระหนักถึงคุณคาของมรดกทางวัฒนธรรมของคนในชุมชน ชุมชนยัง
รักษาเอกลักษณเฉพาะตัวของคนในชุมชนท่ีเปนชาวภูไทท่ียังคงสืบสานตอกันมา มีเอกลักษณหลาย
อยางท่ียังคงรักษาไว เชน การแตงกาย การใชภาษาและวิถีชีวิตความเปนอยูท่ีไมสามารถพบไดใน
สังคมเมือง นอกจากนี้การดํารงชีวิตของคนในชุมชนยังผูกพันธกับธรรมชาติและยังมีจิตสํานึกท่ีจะ
อนุรักษผืนปาท่ีเปนแหลงทํามาหากิน ในการอนุรักษและการพัฒนาก็ควรพัฒนาใหเกิดความ
เหมาะสมไมใหสงผลเสียตอคนในชุมชน สังคม วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 
  5.1.2 ความชวยเหลือจากหนวยงานท่ีใหการสนับสนุนในดานตางๆ  เชน
แนวนโยบายของภาครัฐท่ีมุงสงเสริมใหชุมชนภูไทบานโคกโกงเกิดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
และจังหวัดกาฬสินธุไดนํามากําหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาจังหวัดท่ีมุงจะนําคําวา วัฒนธรรมภูไท จาก
คําขวัญของจังหวัด โดยเลือกชุมชนภูไทบานโคกโกงท่ียังคงมีวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมแบบ
ดั้งเดิมเอาไว นอกจากนี้ยังไดรับการสนับสนุนจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทยและภาคเอกชนใน
การเตรียมการตางๆตลอดจนอบรมใหความรูแกคนในชุมชนในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูในชุมชนอีกดวย 
  5.1.3 ปจจัยท่ีไดจากธรรมชาติท่ียังคงความอุดมสมบูรณ เปนแหลงดํารงชีวิตของ
คนในชุมชน ทําใหคนในชุมชนรักและหวงแหนมีจิตสํานึกท่ีจะอนุรักษปาใหคงอยูคูชุมชนสืบไป 
 5.2 ปจจัยคุกคามท่ีทําใหภูมิทัศนวัฒนธรรมเสื่อมสภาพลง 
  5.2.1 การขยายตัวของชุมชนท่ีสงผลตอการใชประโยชนจากท่ีดินและทรัพยากร
ทางธรรมชาติ เชน การสรางบานเรือน การขยายพ้ืนท่ีทางการเกษตร การขยายพ้ืนท่ีในการเล้ียงสัตว 
การปรับปรุงบานเรือนจากที่มีความเปนพื้นถ่ินใหทันสมัยมากข้ึน ยอมสงผลกระทบตอมรดกทาง
วัฒนธรรมอยางเห็นไดชัด การขยายถนนเพ่ือรองรับความตองการของชุมชนและนักทองเท่ียวท่ีมา
ยังชุมชนสงผลใหปริมาณการสัญจรเพิ่มมากข้ึน เชนถนนในชุมชนท่ีแคบเนื่องมาจากในอดีตเปน
เพียงทางเทาและเปนพื้นท่ีในการพบปะพูดคุยและประกอบอาชีพเปนหลัก เม่ือวิถีชีวิตเปล่ียนไปพืน้
ถนนจึงเปล่ียนเปนลาดยางและรถยนตเขามาวิ่งและเขามาจอดหนาบานตนเองแทนทําใหสูญเสีย
พื้นท่ีวางทางสังคม รวมไปถึงความไมปลอดภัยในการเขาใชพื้นท่ีรวมกันจนอาจทําใหวิถีชีวิตและ
ความสัมพันธอันใกลชิดของคนในชุมชนสูญหายไป 
  5.2.2 การทิ้งถ่ินท่ีอยูอาศัย และผูอยูอาศัยบางสวนเปนผูสูงอายุอยูบานตามลําพัง
กับเด็ก หรือคนในชุมชนบางสวนออกไปทํางานนอกบาน เปนตน ทําใหบรรยากาศหรือวิถีชีวิตเกิด
ความซบเซา 
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  5.2.3 การพัฒนาจากหนวยงานของภาครัฐหรือทองถ่ินอาจสรางความขัดแยงกับ
วิถีชีวิต หรือความตองการของคนในชุมชน เชน โครงการที่ภาครัฐเขามาสงเสริมใหเปนชุมชน
วัฒนธรรมภูไท ทําใหเปนท่ีรูจักโดยแพรหลายจากนักทองเท่ียวและผูท่ีสนใจจะเขามาสัมผัสวิถีชีวิต
ความเปนอยูและวัฒนธรรมของชาวภูไท ซ่ึงขัดแยงกับบริบทและวิถีชีวิตของคนในชุมชนท่ีเปนไป
แบบเรียบงาย เร่ืองของผลประโยชนจากการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเขามามีบทบาทมากยิ่งข้ึนจึงทํา
ใหเกิดความขัดแยงกันในชุมชนและหนวยงานท่ีเขามาสนับสนุนดวย 
  5.2.4 คนในชุมชนขาดความเขาใจถึงคุณคาของมรดกวัฒนธรรมท่ีมีอยูในพื้นท่ี
ของชุมชน เชน สภาพภูมิทัศนในชุมชน สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร สถาปตยกรรม เนื่องจาก
ปจจุบันนี้คนสวนใหญไมตระหนักถึงคุณคา และไมรูสึกถึงความภาคภูมิใจตอมรดกทางวัฒนธรรม
เทาท่ีควร อาจเปนผลมาจากขาดความรูความเขาใจจากประโยชนท่ีจะไดรับจากการอนุรักษภูมิทัศน
และวัฒนธรรม 
 
6 สรุปการศึกษาและการวิเคราะหขอมูล 
 6.1 ภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชนภูไทบานโคกโกง 
  ชุมชนภูไทบานโคกโกง ต.กุดหวา อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ มีพื้นท่ีท้ังหมด 
1,467 ไร พื้นท่ีสวนใหญของชุมชนเปนพื้นท่ีในการทําเกษตรกรรมที่ถูกลอมรอบดวยหุบเขา มี
ทางเขาออกหมูบานทางเดียว มีทรัพยากรที่ อุดมสมบูรณ ท้ังทางวัฒนธรรม ประเพณี และ
สภาพแวดลอม ภูมิทัศนวัฒนธรรมของพ้ืนท่ีชุมชนภูไทบานโคกโกงนั้นจัดอยูในประเภทภูมิทัศน
และวัฒนธรรมมีความสําคัญเทากัน ชุมชนมีลักษณะที่โดดเดนท้ังในแงภูมิทัศนและในแง
วัฒนธรรม เปนชุมชนที่มีการใชทรัพยากรในทองถ่ินท่ีมีอยูอยางอุดมสมบูรณมากกวาการใช
ทรัพยากรที่ไมมีในทองถ่ิน ดําเนินชีวิตใกลชิดกับธรรมชาติ มีระบบเครือญาติท่ีเขมแข็ง เคารพส่ิง
ศักดิ์สิทธ์ิเหนือธรรมชาติ นอกจากนี้ชุมชนยังมีการพัฒนาในแงของทรัพยากร แรงงาน ความรูและ
เทคโนโลยีทําใหชุมชนมีการปรับภูมิทัศนและวัฒนธรรมใหสนองตอความตองการในการดํารงชีวิต
แตก็ยังใหความสําคัญตอธรรมชาติอยู โดยพ้ืนท่ีองคประกอบท่ีเกี่ยวเนื่องทางวัฒนธรรมนั้นคือ
บริเวณพ้ืนท่ีบานโคกโกงท้ังหมดครอบคลุมพื้นท่ีสําคัญในประวัติศาสตร วัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดลอม ซ่ึงพื้นท่ีกรณีศึกษาชุมชนภูไทนั้นเปนชุมชนเกาท่ีอพยพมาจากประเทศจีน แลวโยกยาย
มายังดินแดนสิบสองจุไทยเม่ือเกิดเหตุการณไมสงข้ึนจึงเกิดการแบงแยกอพยพไปตามสายเครือ
ญาติและผูนําในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชน มุกดาหาร และกาฬสินธุ เปนตน ชาวภูไทสายน้ี
เองที่อพยพมาตั้งถ่ินฐานท่ีบานโคกโกงตั้งถ่ินฐานอยูกลางหุบเขาท่ีมีความอุดมสมบูรณท่ีถือไดวา
เปนจุดกําเนิดท่ีสําคัญของชุมชนภูไทในจังหวัดกาฬสินธุ ปจจุบันสภาพอาคารบานเรือนเปนแบบ
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เรือนพ้ืนถ่ินแบบอีสานเปนสวนมาก สวนเรือนพื้นถ่ินแบบภูไทนั้นมีเหลืออยูนอย เรือนจะยกใตถุน
สูงเพื่อใชสอยประโยชนจากใตถุน เชน จักสาน ทอผา เล้ียงสัตว เปนตน นอกจากการใชประโยชน
จากใตถุนแลวยังมีปจจัยจากสภาพแวดลอมท่ีมักจะมีน้ําหลากในชวงฤดูฝน การแกะสลักลวดลาย
ตางๆก็จะมีเฉพาะสถาปตยกรรมที่สําคัญๆของชุมชน เชน ศาลาการเปรียญท่ีอยูคูชุมชนมาชานาน 
หลังบานหรือพื้นท่ีสวนตัวจะอยูฝงภูเขาและทุงนาสวนหนาบานจะหันเขาสูถนนภายในชุมชน 
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีการสืบเช้ือสายมาจากชาวจีนเปนสวนมาก 
วัฒนธรรมมีการแตงกายและภาษาพูดแบบชาวภูไทดั้งเดิม คนในชุมชนนับถือศาสนาพุทธแตมี
ความเช่ือและความศรัทธาเร่ืองผี ประเพณีท่ีปฏิบัติกันเปนประจําของชุมชนภูไท ไดแก พิธีเหยา พิธี
บายศรีสูขวัญ บุญชําฮะ บุญเขากรรม บุญขาวประดับดิน  และการประกอบพิธีบูชาผีปูตา เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 103 แสดงความเช่ือทางศาสนาและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ        
 
 6.2 ทิศทางการเปล่ียนแปลงของชุมชน  
  ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในปจจุบันนั้นมีแนวโนมท่ีจะทําการฟนฟูวิถี
ชีวิตใหคืนกลับมาสูชุมชนดวยการพัฒนาในรูปแบบการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมโดยนโยบายเพ่ือพัฒนาจังหวัดที่มุงจะนําคําวา วัฒนธรรมภูไท มาฟนฟูวิถีชีวิต 
ดําเนินการในรูปแบบของ “หมูบานวัฒนธรรมภูไท” และยังอยูในข้ันเร่ิมตนของการดําเนินการโดย
มีหนวยงานในหลายภาคสวนท้ังภาครัฐและภาคเอกชนใหความสนใจและใหการสนับสนุน
โดยเฉพาะหนวยงานราชการจากจังหวัดกาฬสินธุและการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
  ปญหาสําคัญเรงดวนท่ีสงผลกระทบตอองคประกอบทางภูมิทัศนวัฒนธรรมของ
ชุมชนภูไทและตองไดรับการแกไขคือ  ปญหาการขาดแคลนนํ้าในการทําเกษตรกรรม ปญหาการ 
ขยายตัวของชุมชนท่ีสงผลตอ การใชท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติและปญหาท่ีสําคัญอีกอยางคือ
การท่ีชุมชนไมมีหนวยงานทางราชการเขามาชวยเหลือในเร่ืองการกําจัดขยะ ทําใหชุมชนตอง
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จัดการเองดวยวิธีเผา การฝงกลบ ทําใหเกิดมลภาวะตอคนในชุมชนและส่ิงแวดลอม นอกจากน้ีการ
ท่ีชุมชนไมมีความรูความเขาใจในการอนุรักษและพัฒนาพื้นท่ีทางวัฒนธรรม ความสําคัญของพื้นท่ี
ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเปนอยูแบบดั้งเดิมของชาวภูไทก็จะถูกลดบทบาทลง การพัฒนา
จากหนวยงานของภาครัฐหรือทองถ่ินอาจลดคุณคาขององคประกอบของภูมิทัศนวัฒนธรรมลงซ่ึง
จะสงผลกระทบตอชุมชนทําใหวัฒนธรรมจางหายไปในท่ีสุด 
 จากการรวบรวมขอมูลประเภทตางๆและการวิเคราะหในเร่ืองของคุณคาความสําคัญ
ทางวัฒนธรรมของพ้ืนท่ี ตลอดไปจนถึงการวิเคราะหประเด็นปญหาและแนวโนมการเปล่ียนแปลง
ตางๆของพื้นท่ีกรณีศึกษาชุมชนภูไทบานโคกโกง จังหวัดกาฬสินธุ ซ่ึงเปนไปตามลําดับข้ันตอนใน
การจัดการขอมูลอยางเปนระบบแบบแผนแลว จากขอมูลดังกลาวนี้ก็จะนําไปใชในการจัดทํา
ขอเสนอแนะแนวทางในการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนภูไทบานโคกโกง จังหวัดกาฬสินธุ    
ท่ีมีคุณลักษณะสําคัญทางวัฒนธรรมมากข้ึนซ่ึงจะกลาวถึงในบทตอไป  
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บทท่ี 6 
การเสนอแนวทางในการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนภูไทบานโคกโกง 

 
 การศึกษาแนวทางในการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมไดทําการศึกษาต้ังแตการศึกษา
รวบรวมขอมูลประเภทตางๆและการวิเคราะหในเร่ืองของคุณคาความสําคัญ การวิเคราะหประเด็น
ปญหาและแนวโนมการเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีกรณีศึกษาซ่ึงเปนไปตามลําดับข้ันตอนในการจัดการ
ขอมูลอยางเปนระบบแบบแผน การจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนภูไทบานโคกโกงท่ีสืบทอดตอ
กันมาจากรุนสูอีกรุนนั้นเปนการปกปอง ดูแลรักษาคุณคาทางภูมิทัศนวัฒนธรรมใหคงอยูอยางยั่งยืน 
จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการประสานความรวมมือระหวางผูคนในพื้นท่ีชุมชนและหนวย 
งานตางๆท่ีเกี่ยวของ ในข้ันตอนตอไปจะเปนการเสนอแนวทางในการจัดการพ้ืนท่ีองคประกอบท่ี
เกี่ยวเนื่องกับคุณลักษณะของภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนภูไทบานโคกโกง ซ่ึงใชรูปแบบแนวทางการ
จัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมโดยผูวิจัยไดทําการเสนอออกเปนเปนหัวขอ
ตางๆ ดังตอนี้ 
 
1 การกําหนดวัตถุประสงคเพื่อเสนอแนวทางในการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม 
 การกําหนดวัตถุประสงคเพื่อเสนอแนวทางในการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมมิใหเส่ือม
คุณคาลงน้ัน โดยเร่ิมจากการระบุจุดแข็ง จุดออน โอกาสประเด็นปญหาแลวนํามาแปลงเปน
วัตถุประสงคท่ีตอบรับและแกปญหาน้ันๆ โดยสรุปการวิเคราะหประเด็นปญหาและสภาพแวดลอม
ดวย SWOT และกําหนดกลยุทธการดําเนินการใหไดผลระยะส้ัน และเปนระยะยาวไดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 7 แสดงการวิเคราะหปจจยัภายในและภายนอก (SWOT analysis) 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 
1. มีสภาพแวดลอมทางธรรมชาติประเภทวน
อุทยานคือ วนอุทยานภูผาวัว น้ําตกตาดสูง 
2. มีพัฒนาการทางประวัติศาสตรของการต้ังถ่ิน
ฐานท่ีชัดเจนและมีการเช่ือมโยงกับเหตุการณท่ีมี
ความสําคัญทางประวัติศาสตรของกาฬสินธุ 

1. ภัยจากธรรมชาติ เชน ปญหาขาดแคลนน้ํา 
ในช ว งหน าแล ง  ทํ า ให ไมสามารถใช ใน
การเกษตรกรรมได และการท่ีบานเรือนสวน
ใหญของชุมชนเปนไมและปลูกเรือนชิดกันอาจ
ทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย 
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ตารางท่ี 7 (ตอ) 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 
3. มีวัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือและศิลปะ 
แขนงตางๆ คนในชุมชนมีภาษาภูไทเปนภาษา
ประจําทองถ่ิน มีการแตงกายท่ีโดดเดนภูไทแบบ
ดั้ ง เดิม  อาคารบ าน เ รือนมี เอก ลักษณทาง
สถาปตยกรรมแบบภูไทและแบบพื้นถ่ิน  
4.เปนชุมชนท่ีไดรับการสงเสริมจากภาครัฐใน
เร่ืองของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ โดยตระหนัก
ถึงคุณคาของมรดกทางวัฒนธรรมของคนใน
ชุมชน 
5.ความรูความเขาใจถึงคุณคาของมรดกทางวัฒน 
ธรรมของคนในชุมชนบางสวน  การพัฒนา
เปนไปอยางคอยเปนคอยไปและคอยระวังการ 
 โอกาส (Opportunity) 
1.ความรูความเขาใจถึงคุณคาของมรดกทางวัฒน 
ธรรมของคนในชุมชนสวนใหญท่ียังคงสืบทอด
ตอกันมาจากอดีตถึงปจจุบัน ในการพัฒนาก็
เปนไปอยางคอยเปนคอยไปและคอยระวังการ
พัฒนาท่ีสงผลเสียตอคนในชุมชน 
2.เปนท่ีสนใจและมีโอกาสไดรับการสนับสนุน
จากหนวยงานในหลายภาคสวนท้ังในเร่ืองของ
เงินทุนในการสงเสริมการทองเที่ยวในฐานะท่ี
ชุมชนเปนหมูบานวัฒนธรรมภูไท 
3.สภาพแวดลอมรอบๆชุมชนเอ้ือตอวิถีชีวิตและ
ตอการพัฒนาในดานการทองเท่ียว 
 

3.ดานการรักษาส่ิงแวดลอม ในชุมชนไมมีรถขน
ขยะขององคการบริหารสวนตําบลเขามาเก็บ
ขยะ สวนในบริเวณวนอุทยานภูผาวัว ซ่ึงมีเจา 
หนาท่ีดูแลนอยไมสามารถดูแลไดท่ัวถึง จึงอาจ
สงผลกระทบตอความอุดมสมบูรณของวน
อุทยานภูผาวัวได 
4.พื้นท่ีจุดบริการสาธารณะยังไมเพียงพอหรือ
ปายสัญลักษณหรืออุปกรณประกอบถนนสวน 
มากยังขาดการออกแบบเพื่อใหมีความกลมกลืน
กับบริบทโดยรอบ 
5.หนวยงานทองถ่ินหรือคนในชุมชนบางสวน
ยังมีความเห็นขัดแยงกันในกลุม 
ภัยคุกคาม (Threat) 
1.การขยายตัวของชุมชนที่สงผลตอการใชประ 
โยชนจากท่ีดินและทรัพยากรทางธรรมชาติ 
2.การพัฒนาจากหนวยงานของภาครัฐหรือ
ทองถ่ินอาจสรางความขัดแยงกับ วิถีชีวิตหรือ
ความตองการของคนในชุมชน  
3.การทิ้งถ่ินท่ีอยูอาศัย และผูอยูอาศัยบางสวน
เปนผูสูงอายุอยูบานตามลําพังกับเด็กหรือคนใน
ชุมชนบางสวนออกไปทํางานนอกบาน 
4.คนในชุมชนขาดความเขาใจถึงคุณคาของ
มรดกวัฒนธรรมท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีของชุมชน 
5.ความสําคัญของแหลงน้ําถูกลดบทบาทจากท่ี 
เคยมีความสํา คัญตอวิ ถี ชีวิต  แตปจจุ บันมี
บทบาทตอการทองเท่ียวมากกวา 
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 1.1 วัตถุประสงคระยะส้ัน (Immediate Objective) 
  1.1.1 คนหาความสําคัญทางวัฒนธรรมของพื้นท่ีและระบุขอบเขตของพื้นท่ีแหลง
ความสําคัญทางวัฒนธรรมดานตางๆเพ่ือสรางความเขาใจรวมกันสามารถใชอางอิงกับหนวยงานทุก
ภาคสวนท่ีเกี่ยวของในการพัฒนาพ้ืนท่ี 
  1.1.2 กําหนดขอบเขตและระดับในการอนุรักษหรือการแกปญหาและการพัฒนา
องคประกอบท่ีเกี่ยวเนื่องกับคุณลักษณะของภูมิทัศนวัฒนธรรม เพื่อเปนตนแบบในการอนุรักษและ
พัฒนา 
  1.1.3 พัฒนาและติดต้ังระบบสาธารณูโภคและสาธารณูปการโดยมีการออกแบบ
ใหมีการส่ือความหมายและสรางเสริมความเปนเอกลักษณดานภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อ
รองรับกิจกรรมการใชงานท้ังคนในและนอกพ้ืนท่ีอยางพอเพียง 
 1.2 วัตถุประสงคระยะยาว (Development Objective) 
  1.2.1 นําเสนอแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม และรักษาคุณลักษณะของภูมิทัศน
วัฒนธรรมพื้นท่ีไวได 
  1.2.2 อนุรักษ และพัฒนาภูมิทัศนวัฒนธรรมใหเหมาะสม สอดคลองกับความ
ตองการรวมสมัย 
  1.2.3 กําหนดมาตรการในการควบคุมเพื่อการอนุรักษภูมิทัศนวัฒนธรรมและ
สถาปตยกรรมทองถ่ิน เพื่อเปนรากฐานการพัฒนาท่ียั่งยืน 
  1.2.4 สรางแรงจูงใจ และสรางจิตสํานึกใหมีสวนรวมรวมกันในการจัดการภูมิ
ทัศนวัฒนธรรม เพื่อความยั่งยืนใหเกิดข้ึนกับชุมชน 
 1.3 เปาหมายและวัตถุประสงคของการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมของจังหวัด
กาฬสินธุ  
  จากแผนยุทธศาสตรจังหวัดกาฬสินธุ  ป 2553-2556 ไดกําหนดวิสัยทัศนเพื่อเปน
แนวทางสูการพัฒนาและแนวทางการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนภูไทบานโคกโกง 
   วิสัยทัศน : มุงเปนเมืองเกษตรกาวหนา ผาไหมแพรวาหนึ่งเดียว 
                               แหลงทองเท่ียวนาชม  สังคมนาอยู  
   พันธกิจ : การพัฒนาการเกษตร พัฒนาผาไหมแพรวา พัฒนาเศรษฐกิจ 
                                              และการทองเท่ียว พัฒนาคนและสังคม  
   เปาประสงครวม : เศรษฐกิจมีการขยายตัวอยางยั่งยืนและมีเสถียรภาพ 
   เปาหมาย : การพัฒนาเพื่อใหประชาชนมีฐานะความเปนอยูดีข้ึน 
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  วิสัยทัศนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ (Vision)   
    เปนหนวยงานบูรณาการ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมสูทองถ่ิน บนพื้นฐาน
ของคุณธรรมจริยธรรม ยึดจรรยาบรรณ มุงม่ันในผลสัมฤทธ์ิของงาน เพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน 
   พันธกิจ : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ (Mission)   
     1. สงเสริมองคกรและชุมชนแหงการเรียนรูทางวัฒนธรรม 
       2. สงเสริมวัฒนธรรมใหเอ้ือตอการทองเท่ียว 
       3. สงเสริมวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ินใหเอ้ือตอการสราง 
                                            เศรษฐกิจชุมชน 
       4. สงเสริมและพัฒนาสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนา  
   ยุทธศาสตรของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ   
    1. สรางคานิยม จิตสํานึก และพัฒนาคน สังคมใหมีคุณภาพ 
        1.1 สรางแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม เพื่อใหโอกาสประชาชน 
                                             ในระดับทองถ่ิน ไดศึกษา เรียนรู 
        1.2 สงเสริมการนําหลักธรรมทางศาสนา คุณธรรม จริยธรรม  
                                              มาใชในการดําเนินชีวิตได อยางผาสุก 
        1.3 สงเสริม ใหเยาวชนไดเรียนรู และสรางสรรค พัฒนาดานศิลปะ 
                                              และวัฒนธรรม 
        1.4 สงเสริมองคกรเครือขายทางวัฒธรรมใหเขมแข็ง 
    2. นําทุนทางวัฒนธรรม มาสรางคุณคา ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
         2.1 สงเสริมการวิจัย ภูมิปญญาทองถ่ินใหหลากหลาย 
         2.2 สงเสริมและสนับสนุน ชุมชนทางวัฒนธรรมไปสูการทองเท่ียว 
                                              ของจังหวัด 
         2.3 สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑพื้นบาน เพื่อสรางรายไดแกชุมชน 
         2.4 เปนศูนยกลางการเรียนรูของวัฒนธรรมภูไทในระดับประเทศ 
   3. สงเสริม อนุรักษ สืบทอด ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ 
                   ทองถ่ิน ใหคงอยูอยางยั่งยืน 
             3.1 ศึกษา วิจัย อนุรักษ มรดก ทรัพยสินทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
         3.2 สงเสริม พัฒนา สืบทอด ภูมิปญญาทองถ่ิน 
         3.3 สงเสริม ฟนฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของทองถ่ิน 
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    4. การบริหารจัดการองคความรูดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
        4.1 สงเสริมใหคนในชุมชนมีสวนรวมและดําเนินงาน 
                                      ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
        4.2 ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบฐานขอมูล  
                                       เพื่อการบริหารจัดการ การบริการ การเผยแพร และการประชาสัมพันธ 
       4.3 บูรณาการความรวมมือ และสรางเครือขายในการดําเนินงาน  
                                      ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
        4.4 การติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานศาสนา  
                                      ศิลปะและวัฒนธรรม   
  จากวิสัยทัศนการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดกาฬสินธุ เพื่อ
ผลักดันใหเปนเมืองแหงการทองเท่ียวท่ีมีวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะตัว จังหวัดกาฬสินธุได
จัดทําโครงการพัฒนาหมูบานวัฒนธรรมภูไทเพื่อการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในชวงปการทองเท่ียว
ไทยป 2541-2542 (อเมซ่ิงไทยแลนด) เพื่อใหสอดคลองกับคําขวัญของจังหวัดขอความท่ีวา เมืองฟา
แดดสงยาง โปงลางเลิศลํ้า วัฒนธรรมภูไทผาไหม แพรวา ผาเสวยภูพานมหาธารลําปาว ไดโนเสาร
สัตวโลกลานป ทําใหคําวา “วัฒนธรรมภูไท” ปรากฏเปนรูปธรรมชัดเจนยิ่งข้ึน จึงไดจัดตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาการทองเท่ียวจังหวัด แลวออกสํารวจหมูบานภูไทดวยแนวความคิดหลักใน
การพัฒนาที่วา “รากชุมชนภูไทท่ีแสดงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม” ท่ียังมีสภาพทางกายภาพใหเห็นอยูมาก
สมารถที่จะหยิบจับมาเจียรนัยได  หรือกลาวไดวาจะตองเปนหมูบานท่ียังสามารถรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมอันเปนเอกลักษณของชาวภูไทไวเปนอยางดี มี
ศักยภาพและความพรอมทางดานกายภาพ คือมีท่ีตั้งท่ีเหมาะสม มีสภาพแวดลอมท่ีสวยงาม เปน
ชุมชนที่เขมแข็ง สมัครสมานสามัคคี อีกท้ังยังเปนชุมชนท่ีมีความพรอมในดานสาธารณูประโภค
ข้ันพื้นฐาน และไดเลือกหมูบานโคกโกง ตําบลกุดหวา อําเภอกุฉินาราย จังหวัดกาฬสินธุ เปน
หมูบานวัฒนธรรมภูไท เพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย ตามกระแสการทองเท่ียวท่ีนยิมใน
ปจจุบัน  
 
2 แนวทางการคุมครองมรดกทางวัฒนธรรม 
 สํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม (2542) เสนอแนวทางการคุมครองมรดกทาง
วัฒนธรรมมิใหเส่ือมคุณคาลงโดยการกําหนดกลยุทธการดําเนินการใหไดผลท้ังในระยะส้ันและ
ตอเน่ืองเปนผลระยะยาว ไดแก 
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  2.1 การประชาสัมพันธ สามารถขยายความรุและขยายผลการปฏิบัติงานใหแก
ประชาชนสวนใหญรับทราบ ทําใหเกิดความเขาใจในวัตถุประสงคตรงกัน ปฏิบัติงานไปใน
แนวทางเดียวกัน และถายทอดความรูระหวางสวนกลางและสวนทองถ่ิน เม่ือประชาชนมีขอมูล
ขาวสารเทาเทียมกันสามารถเรียนรูและอนุรักษและคุมครองมรดกทางวัฒนธรรมไปในทิศทาง
เดียวกันได 
  2.2 การสรางจิตสํานึก เปนการสรางจิตสํานึกใหท้ังเจาหนาท่ีท่ีเปนบุคคลากรของ
รัฐและประชาชนใหเห็นคุณคาในการคุมครองมรดกทางวัฒนธรรมใหอยูในทองถ่ินอยางถาวร แม
จะมีการถายเททางวัฒนธรรมกันบางก็ตาม การปรุงแตงประเพณีวัฒนธรรมและการเปล่ียนแปลงวิถี
ชีวิตจนกลายไปจากตนแบบนั้นเปนการไมสมควร นอกจากการพัฒนาแบบคอยเปนคอยไปซ่ึง
สอดคลองกับลักษณะทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางสังคมและลักษณะทางกายภาพของแตละทองถ่ิน 
เม่ือประชาชนมีจิตสํานึกท่ีดีแลวยอมระมัดระวังการปฏิบัติงานท่ีจะสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมทาง
ธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม 
  2.3 การมีสวนรวมของประชาชน การปฏิบัติการใดๆท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม
และมรดกทางวัฒนธรรม ประชาชนในทองถ่ินผูเปนเจาของพื้นท่ีตองมีสวนท่ีตองรับรูทุกข้ันตอน 
ในทางปฏิบัติควรใหผูทรงคุณวุฒิ ประชาชนและหนวยงานตางๆมีสวนรวมท้ังแสดงความคิดเห็น
และปฏิบัติการดวย เพื่อใหเกิดความรูสึกวาไดเปนเจาของรวมกันจะไดชวยกันดูแลรักษาและ
คุมครองวัฒนธรรมตอไป 
  2.4 การคุมครองส่ิงแวดลอม เม่ือพื้นท่ีคุมครองมรดกทางวัฒนธรรมมีสภาพ
ปญหาคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีรุนแรงเขาข้ันวิกฤต จําเปนตองไดรับการกําหนดใหเปนเขตอนุรักษเพื่อ
คุมครองส่ิงแวดลอมไวกอน 
  2.5 การอนุรักษส่ิงแวดลอม เม่ือมีการคุมครองส่ิงแวดลอมไวแลวจึงดําเนินการ
คุมครองมรดกทางวัฒนธรรมตามหลักเกณฑ ข้ันตอนและวิธีการทางวิชาการ โดยอาจดําเนินการใน
ลักษณะของ 
   2.5.1 การฟนฟูวัฒนธรรม เปนการนําวัฒนธรรมท่ีกําลังจะสูญหาย หรือ
เส่ือมสลายมาทําใหมีความหมายและสําคัญตอการดําเนินชีวิตของคนในพ้ืนท่ี 
   2.5.2 การถายทอดวัฒนธรรม เปนการนําวัฒนธรรมท่ีผานการคัดสรรค
กล่ันกรองแลวไปใชในกระบวนการใหการศึกษา อันจะทําใหสมาชิกในสังคมเกิดความเขาใจ 
ตระหนักในคุณคาและนําไปปฏิบัติอยางเหมาะสมและสอดคลองกับยุคสมัย การถายทอด
วัฒนธรรมอาจดําเนินการในรูปแบบท่ีหลากหลาย อันรวมหมายถึง การฝกอบรม ซ่ึงเปนการ
ฝกอบรมเพ่ือการเรียนรู การฝกอบรมเพ่ืออาชีพและการแขงขัน 
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   2.5.3 การสงเสริมสนับสนุนงานวัฒนธรรม โดยหนวยงานภาครัฐและเอกชน
ใหการสนับสนุนการดําเนินงานวัฒนธรรมในรูปแบตางๆ ท้ังในการสนับสนุนงบประมาณ และยก
ยองเชิดชูเกียรติบุคคลากรทางวัฒนธรรมท่ีมีความรูความสามารถ 
   2.5.4 การสรางสรรคทางวัฒนธรรม เปนการกระตุนใหบุคคลากรทาง
วัฒนธรรม ผูสรางสรรคงานทางวัฒนธรรมและบุคคลท่ัวไป ไดสรางสรรคงานทางวัฒนธรรมใน
รูปแบบตางๆ ไมวาจะเปนงานหัตถกรรม หัตถศิลป ศิลปะแขนงตางๆ ท้ังนี้เพื่อการจรรโลงไวซ่ึง
ศิลปะและวัฒนธรรม ประชาชนตระหนักในความสําคัญของวัฒนธรรม เกิดสุนทรียทางศิลปะและ
วัฒนธรรมสรางสรรคงานวัฒนธรรม ท้ังในระดับทองถ่ินและระดับชาติใหคงอยูตอไป 
   2.5.5 การพัฒนา เปนการริเร่ิมสรางสรรคและปรับปรุงเปล่ียนแปลง
วัฒนธรรมใหเหมาะกับยุคสมัย บังเกิดคุณประโยชนแกชีวิต สังคมและธรรมชาติ รวมถึงการ
ปรับปรุง และการออกกฏหมาย ระเบียบ ขอบังคับเพื่อเอ้ือตอการพัฒนาวัฒนธรรม 
  2.6 การควบคุมส่ิงแวดลอม พื้นท่ีควบคุมมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญ เชน ถํ้า   
น้ําตก โบราณสถาน สถาปตยกรรม เปนตน ตองมีการควบคุมพัฒนาโดยใชกฏหมายกํากับพื้นท่ี  
นับต้ังแตควบคุมกิจกรรม ขนาดความสูงอาคาร และท่ีโลง โดยกําหนดขอบเขตท่ีตองควบคุมให
ชัดเจนทั้งบริเวณท่ีตองการกําหนด การควบคุมอยางเครงครัดและไมเครงครัด 
  2.7 การพัฒนาบุคลากรของรัฐท่ีเกี่ยวของ เปนการช้ีนําใหบุคลากรของรัฐ
ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบและเปนไปในแนวทางเดียวกัน แมจะมีความรับผิดชอบในแตละ
เร่ืองแตกตางกันไปก็ตาม การพัฒนาบุคลากรควรใชวิธีการอบรม สัมมนา ฝกงานหรือเปนกรรมการ
ตางๆ ซ่ึงจะไดมีโอกาสแลกเปล่ียนความรูระหวางกัน ทําใหมีความเขาใจไปในทางเดียวกันมากข้ึน 
  2.8 การเสริมสรางความสัมพันธทางวัฒนธรรมตางประเทศ สนับสนุนใหมีการ
แลกเปล่ียนวฒันธรรมกับตางประเทศ โดยมิใหเกิดผลกระทบตอความม่ันคงของชาติอ่ืน สนับสนุน
ใหมีการศึกษาวัฒนธรรมของชาติเพ่ือตระหนักถึงความคลายคลึงและความแตกตาง ท้ังนี้เพ่ือสราง 
สรรคส่ิงใหมท่ีมีคุณคาตอสังคมไทยและเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางประเทศ ในขณะ 
เดี ยวกันก็ เปนการปกปองมิใหวัฒนธรรมอ่ืนเข ามามีบทบาท  มี อิทธิพลตอวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามได 
  2.9 การจูงใจใหมีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค  สาเหตุท่ีกฏหมายนํามาบังคับใชไม
ไดผล เนื่องจากในทางปฏิบัติยังขาดมาตรการตางๆท่ีจะทําใหเจาของมรดกทางวัฒนธรรมในเขต
อนุรักษและเขตพัฒนามีความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ โดยใหไดรับผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
โดยตรงและบางสวนไดรับโดยทางออม โดยฝายรัฐบาลสวนทองถ่ินเปนผูจัดใหในรูปแบบของการ
จัดการสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะใหสมบูรณ ท้ังนี้เพื่อใหผูท่ีสมัครใจสามารถรักษา
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สถานภาพของตนได มาตรการดังกลาวมีท้ังการจูงใจ การสนับสนุน การบังคับและการยินยอม โดย
ใชการจัดการดานการจัดเก็บภาษีปกติและพิเศษ การประเมินทรัพยสินลวงหนาและมาตรการอื่นๆ 
ท้ังนี้เพื่อใหคนในพื้นท่ีไมรูสึกเสียเปรียบมากและมีเศษฐกิจดีพอท่ีจะอนุรักษทรัพยสินและ
ส่ิงแวดลอมได 
  2.10 การคนควาวิจัย การสํารวจศึกษาวิเคราะห สังเคราะห ขอมูลเพื่อประโยชน
ในการอนุรักษ ฟนฟู ถายทอด พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนงานดานวัฒนธรรมใหคงอยูสืบไป 
 
3 แนวทางการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนภูไทบานโคกโกง 
 การจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนภูไทบานโคกโกง ท่ีมีพื้นท่ีชุมชนมีคุณคา 
เอกลักษณแบบดั้งเดิมท่ียังคงสืบทอดตอกันจนถึงปจจุบัน โดยมีการสงเสริมการอนุรักษและการ
พัฒนาจากหนวยงานในหลายภาคสวนท่ีใหความสนใจประสานงาน ใหความรู ปลูกจิตสํานึกของ
คนในชุมชนใหภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ปนะเพณีอันดีงามของชุมชนภูไทบาน
โคกโกงและสามารถดําเนินการควบคูไปกับการเปล่ียนแปลงทางดานกายภาพเพ่ือวางกรอบในการ
อนุรักษ การพัฒนา และการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมใหเหมาะสม โดยในการพัฒนานั้นจําเปนตอง
มีการทําความเขาใจรวมกันของทุกภาคสวนในการพัฒนาพื้นท่ีองคประกอบท่ีมีคุณลักษณะสําคัญ
ทางวัฒนธรรม ซ่ึงการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมนั้นมีแนวทางและวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาอยางยั่งยืน ภายใตกรอบของแนวทางการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรม
โดยมีแนวทางวิธีการอนุรักษและพัฒนา ดังตอนี้ 
 3.1 แผนการดําเนินการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนภูไทบานโคกโกง 

      ในการจัดทําแผนการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนภูไทบานโคกโกงโดย
หนวยงานภาคประชาชนหรือโดยชุมชนทองถ่ิน แผนการจัดการท่ีดีนั้น ตองเปนแผนดําเนินการท่ี
สอดคลองกับความตองการหรือนโยบายระดับจังหวัดและระดับประเทศ ฉะนั้นการจัดทําแผนโดย
ชุมชนใดชุมชนหนึ่งก็ควรที่จะกําหนดวิสัยทัศนของชุมชน มีเปาหมาย ตลอดจนยุทธศาสตรและ
โครงการตามศักยภาพของชุมชนนั้นๆ 
  3.1.1 กําหนดวิสัยทัศน 

           ชุมชนสามารถฟนฟู สงเสริม อนุรักษและสงวนรักษาเอกลักษณของทองถ่ิน 
ภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนทองถ่ินซ่ึงรักษาไวท้ังสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ วิถีชีวิตชุมชน 
วัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน โดยประชาชนมีการดําเนินชีวิตไดอยางรมเย็นเปนสุข และมีความ
ยั่งยืนท้ังสภาพแวดลอมและวิถีทางวัฒนธรรม 
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  3.1.2 กําหนดเปาหมาย 
     เพื่อใหชุมชนทองถ่ินตระหนักถึงคุณคาในมรดกทางวัฒนธรรมของตน อัน

จะนําไปสูการจัดการภู มิ ทัศนวัฒนธรรมชุมชนอยางเปนแบบแผน  เ พ่ือการดํารงไว ซ่ึง
สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีวิตท่ีประกอบดวยวัฒนธรรมทองถ่ินอันดีงามอยางมี
คุณภาพ ในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน อันจะสงผลใหชุมชนทองถ่ินดํารงอยูอยาง
มีสุขแบบยั่งยืน 

   ชุมชนทองถ่ินไดตระหนักในคุณคามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนและ
กอใหเกิด การฟนฟู สงเสริม อนุรักษ และสงวนรักษา ฯลฯ เอกลักษณของทองถ่ิน และการพัฒนา
ชุมชนทองถ่ินอยางยั่งยืนโดยสรางความเขาใจและการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน ความสําเร็จใน
การจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม ประกอบดวย 
   1 ชุมชนทองถ่ินสามารถจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชนของตนได
อยางมีแบบแผน และสงเสริมใหเยาวชนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ เพื่อสรางผูนําชุมชนในอนาคต 

   2 ชุมชนทองถ่ินมีความเขาใจดานการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชน โดย
ชุมชนทองถ่ินและสังคมทุกภาคสวนไดตระหนักถึงคุณคาและคุณประโยชนในการจัดการภูมิทัศน
วัฒนธรรมชุมชน 
   3 ชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมผลักดันใหเกิดแผนการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม
ชุมชนรวมท้ังใหมีการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการจัดการภูมิทัศน
วัฒนธรรมชุมชน ระหวางประชาชนในทองถ่ินกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   4 ชุมชนทองถ่ินสามารถสรางเครือขาย ระหวางชุมชนท่ีมีแผนการจัดการภูมิ
ทัศนวัฒนธรรมชุมชน โดยชุมชนทองถ่ินมีปฏิสัมพันธระหวางชุมชน เรียนรูซ่ึงกันและกัน อันจะ
นําไปสูการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมไดโดยตนเอง 
  3.1.3 ยุทธศาสตรเพื่อการวางแผนการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนภูไทบาน
โคกโกงอยางมีประสิทธิภาพ 

  การจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนใหประสบความสําเร็จนั้นนอกจากตองมีการ
กําหนดยุทธศาสตร ประกอบแผนการดําเนินงานแลว เปาหมายและแนวทางการดําเนินการ 
   ยุทธศาสตรท่ี 1 การบริหารจัดการในพื้นท่ีทางวัฒนธรรมชุมชนทองถ่ิน 
   เปาหมาย : สงเสริมใหชุมชนมีการบริหารจัดการสภาพแวดลอม การดําเนิน
วิถีชีวิตอยางมีแบบแผนและคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยสรางการมีสวนรวมบริหารจัดการภูมิทัศน
วัฒนธรรมในชุมชนระหวางองคกรปกครองทองถ่ินกับประชาคม 

   แนวทางการดําเนินงาน 
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    1.สรางความรูความเขาใจ ในเร่ืองการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม 
    2.สรางการมีสวนรวมในการบริหารจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชน 
       ในทุกระดับ 
    3.ใหการศึกษา ความรู ความเขาใจ การมีสวนรวมในการจัดการภูมิ 
       ทัศนวัฒนธรรมแกเยาวชน 

   ยุทธศาสตรท่ี 2 การเสริมสรางพ้ืนท่ีทางภูมิทัศนวัฒนธรรม 
   เปาหมาย :  
    1.สรางความเขาใจถึงขอบเขตหรือบริเวณของชุมชนท่ีแสดงออกถึง 
          ภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชน 

    2.สรางความเขาใจในประโยชนท่ีชุมชนจะไดรับท้ังทางตรงและ 
ทางออมจากมรดกทางวัฒนธรรมของตน 

    3.สรางการมีสวนรวม ใหมีความรวมกันระหวางองคกรภาครัฐกับ 
       ชุมชน 
    4.ใหการศึกษา ความรู ความเขาใจ การมีสวนรวมในการจัดการใน 
        การจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมแกเยาวชน 
    5.ลดความขัดแยงในชุมชนระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย 
   แนวทางการดําเนินงาน 
    1.รวมกลุมผูนําชุมชนและผูสนใจท่ีเห็นความสําคัญ ในเร่ืองมรดกทาง 
             วัฒนธรรมของชุมชน 
    2.กําหนดขอบเขตพื้นท่ีทางวัฒนธรรมชุมชน โดยการจัดประชาคมใน 
                 ชุมชน 
    3.ศึกษาส่ิงท่ีมีประโยชนตอชุมชนท้ังท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรม 
    4.ประเมินคุณคามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน 

5.จัดประชาคมระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูนําชุมชน    
   ประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อสรางความเขาใจรวมกันในการ  
   จัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชน 
6.สรุปผลการประชาคมกําหนดแนวทางในการจัดการภูมิทัศน  
   วัฒนธรรมชุมชน 

    7.จัดกิจกรรมในพื้นท่ีวัฒนธรรมใหเยาวชนไดรูถึงคุณคาภูมิทัศน –  
            วัฒนธรรม 
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    8.สรางการมีสวนรวมของเยาวชนตอการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมของ 
          ชุมชน 
    9.ประเมินความพึงพอใจตอการมีสวนรวมของเยาวชน 
    10.จัดกิจกรรมใหผูมีสวนไดสวนเสียไดแดงความคิดเห็นอยางเปดเผย  

 เพื่อหาสรุปถึงแนวทางการจัดการในทิศทางท่ีเปนประโยชนตอ  
 ชุมชนรวมกัน 

11.ใหผูนําชุมชนไดเสนอแนะแนวทาง ผลท่ีคาดวาจะกระทบตอผูมี    
     สวนไดสวนเสียในชุมชน 

   ยุทธศาสตรท่ี 3 การจัดทํา แผนการจัดการฯ และการนําเสนอ 
   เปาหมาย :  
    1.เพื่อใหการวางแผนสอดคลองกับสภาพแวดลอมและวิถีชีวิตชุมชน 
    2.เพื่อการกรอบขอบังคับท่ีชุมชนยอมรับรวมกันใหเปนมาตรการ 
       ปองกันปญหาซ่ึงถือเปนจุดเร่ิมตนของการแกไขปญหา 
    3.เพื่อสรางความเขาใจรวมกันระหวางความตองการของชุมชนกับ 
       ภาครัฐท่ีมีการจัดการแผนพัฒนาชุมชน 
   แนวทางการดําเนินงาน : 
    1.สรางความรู ความเขาใจในการทําแผนใหสอดคลองกับสภาพแวด 
       ลอมและวิถีชีวิตชุมชน 
    2.สรางกิจกรรมใหชุมชนรับรูแผนการจัดการและยอมรับในแผนการ 
       จัดการนั้น 
    3.รางกฎระเบียบขอบังคับของทองถ่ิน โดยไมขัดตอกฎหายหลัก  
       อาทิ พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง 
    4.สรางการมีสวนรวมชองชุมชน จัดประชาคมเพ่ือรับรูขอคิดเห็นท้ังผู 
       มีสวนไดสวนเสีย 
    5.จัดประชาคม สรางความเขาใจระหวางประชาคมกับองคกร 
         ปกครองสวนทองถ่ิน ในการกําหนดแผนการจัดการภูมิทัศน 
        วัฒนธรรมชุมชน 
    6.นําเสนอแผนการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนท่ีสอดคลองกับ 

        แผนการใชงบประมาณของภาครัฐท่ีจัดสรรลงมาสูชุมชนทองถ่ิน 
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   ยุทธศาสตรท่ี 4 การเผยแพร และประชาสัมพันธ การจัดการภูมิทัศน
วัฒนธรรมชุมชน 

   เปาหมาย: 
    1.เพื่อใหการดําเนินงานดานภูมิทัศนวัฒนธรรม เปนท่ีรูจักแพรหลาย 
       ไปในสังคมและชุมชนผานส่ือท่ีมีในทองถ่ิน 
    2.เพื่อใหเยาวชนเขามามีสวนรวมดําเนินงานดานภูมิทัศนวัฒนธรรม 
   แนวทางการดําเนินงาน 
    1.จัดสรรงบประมาณใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการเผยแพร 
        และประชาสัมพันธ 
    2.จัดกิจกรรมใหรางวัลชุมชนดีเดนทางดานภูมิทัศนวัฒนธรรม 
  ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางรายไดในชุมชน 
   เปาหมาย: 
    เสริมสรางรายไดจากงานทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
   แนวทางการดําเนินการ 
    1.ใหประชาชนในทองถ่ินรูจักการทํางานรวมกันโดยอาศัยหลัก 
       เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินกิจกรรม 
    2.สรางกิจกรรมรวมมือเพ่ือเพ่ิมรายไดจากงานทางวัฒนธรรม 
        และภูมิปญญาทองถิ่น 
 3.1.4 ลําดับขั้นตอนในการจัดทําแผนการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนภูไทบาน

โคกโกง 
        การจัดทําแผนการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชน  ท่ีควรดําเนินการตาม

ยุทธศาสตรดังท่ีกลาวมาแลว ในสวนของรายละเอียดของแผนการจัดการชุมชนทองถ่ินควรกําหนด
รายละเอียดของแผนเปนโครงการตางๆ ท่ีเปนความตองการรวมกันของชุมชนพรอมท้ังสรางความ
รวมมือท้ังสวนภาครัฐและภาคเอกชนหรือแมแตนักวิชาการในทองถ่ิน การจัดทําแผนการจัดการภูมิ
ทัศนวัฒนธรรมชุมชนในระดับทองถ่ินควรมีข้ันตอนดําเนินการ ประกอบดวย 

         ขั้นเตรียมการ 
   1 ผูนําชุมชนทองถ่ิน ท่ีมีความเขาใจในการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชน 
ประชาสัมพันธ ระดมความคิดเห็น 
   2 รวบรวมคณะทํางานท่ีมีองคประกอบของผูรวมงานหลากหลายท้ังภาครัฐ 
ภาคประชาชน และชุมชนในทองถ่ิน 
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   3 ยกรางกรอบแผนการดําเนินการ นําเสนอประชาคม 
   4 นําเสนอหนวยงานเพ่ือระดมทุนจัดหางบประมาณจากหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน องคกรในประเทศ และตางประเทศ 

  ขั้นดําเนินการ ข้ันตอนของการดําเนินการตองอยูบนพ้ืนฐานของการสราง การมี
สวนรวมของประชาคมทองถ่ิน 

       1 ลักษณะของการสรางการมีสวนรวมของประชาคมทองถ่ิน มิธีการหลักดังนี้ 
  รวมระดมคนหามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน 
  รวมวางแผน 
  รวมดําเนินการ 
  รวมในการประเมินผล 
  รวมรับผลประโยชน 

       2 สํารวจและบันทึกขอมูลท่ีอยูในพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมชุมชน 
  กลุมคนในพื้นท่ีทางวัฒนธรรมชุมชน 
  สภาพมรดกทางภูมิทัศนชุมชน 
  สภาพมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน 
  สภาพมลภาวะ และมลทัศน ในพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมชุมชน 
  จัดทําแผนผังสังเขปแสดงมรดกทางวัฒนธรรมในพื้นท่ีทางวัฒนธรรมชุมชน 

       3 การวิเคราะหเสนอภาพรวมและจัดลําดับ 
  กําหนดขอบเขตพื้นท่ีเปาหมาย ท่ีตองการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชน 
  กําหนดวิธีปฏิบัติการ 
  กําหนดระยะเวลาปฏิบัติ 
  กําหนดงบประมาณ 

       4 กําหนดแผนการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 
    แผนงานการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได โดยมีวิธีการที่

เหมาะสมกับการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได คือ 
   การดูแลรักษา 
   การรักษาใหคงสภาพ 
   การบูรณปฏิสังขรณ 
   การสรางข้ึนใหม 
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  แผนงานการอนุรักษดานมรดกทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมท่ีเปนรูปธรรม 
วิธีการท่ีเหมาะสมกับการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองได คือ 

  การดูแลรักษา 
  การรักษาใหคงสภาพ 
  การบูรณปฏิสังขรณ 
  การสรางข้ึนใหม 
  การปรับประโยชนใชสอยใหม 
  การพัฒนาและสรางสรรคใหม 

 3.2 รูปแบบการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนภูไทบาน
โคกโกง มีดังนี้ 
  3.2.1 การศึกษาและการวิจัย (Study and Research) การศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรม
ของแตละพ้ืนท่ีถือวาเปนการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมในข้ันตอนแรก กลาวคือตองทําการศึกษา
พื้นท่ีในแงมุมตางๆ เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการวิเคราะหพื้นท่ีประเด็นตางๆซ่ึงสามารถจําแนก
ขอมูลออกไดเปนสองประเภทคือขอมูลพื้นฐานของพื้นท่ี และขอมูลพื้นฐานผานการวิเคราะห ซ่ึง
ในข้ันตอนนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาและวิเคราะหมาแลวในระดับหนึ่ง ดังขอมูลท่ีปรากฏในขางตน 
  3.2.2 การดูแลรักษา (Maintenance) คือข้ันตอนในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
ท่ีมีคุณคาทางศิลปวัฒนธรรมหรืออาคารที่มีความสําคัญท่ีระบุไวในหลักฐานทางประวัติศาสตร ให
คงอยูในสภาพท่ีม่ันคงสมบูรณและเรียบรอยอยูเสมอ ดวยการดูแลรักษาอยูอยางสมํ่าเสมอ และหาก
เกิดการเส่ือมสภาพสามารถทําการซอมแซมซ่ึงสามารถทําไดงายและไมตองอาศัยผูเช่ียวชาญในการ 
ไมส้ินเปลืองคาใชจายและทรัพยากรมากนัก 
  3.2.3 การรักษาใหคงสภาพ (Preservation) มักใชการจัดการลักษณะนี้กับมรดก
ทางวัฒนธรรมที่เปนโบราณสถานท่ีขาดการใชสอยรวมสมัยของปจจุบันไปแลวคุณคาของแหลง
โบราณสถานเหลานี้จะมีประโยชนในแงของการศึกษาโดยทําหนา ท่ี เปนหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร โดยในสวนของบริเวณพื้นท่ีท่ีทําการศึกษาในสวนของชุมชนน้ันยังไมปรากฏ
องคประกอบหรือมรดกทางวัฒนธรรมใดท่ีตองใชการจัดการดวยวิธีนี้ 
  3.2.4 การบูรณะ (Restoration) โดยซอมแซมปรับปรุงใหมรดกทางวัฒนธรรม
หรือภูมิทัศนวัฒนธรรมใหกลมกลืนกับของเดิมใหมากท่ีสุด แตก็ควรทําใหสามารถแยกแยะถึงส่ิงท่ี
มีอยูเดิมกับส่ิงท่ีไดปรับปรุงใหม การจัดการในลักษณะดังกลาวมุงหมายที่จะทําใหคุณคาท่ีเปน
นามธรรมดานตางๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับพื้นท่ีนั้นกลับมามีความชัดเจนมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะในแงคุณคา
ดานจิตวิญญาณและคุณคาดานการศึกษา 
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  3.2.5 การปฏิสังขรณ หรือการสรางข้ึนใหมในรูปแบบเดิม (Reconstruction) โดย
ทําใหมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิทัศนวัฒนธรรมท่ีเคยสุญเสียรูปรางไป หรือพังทลายกลับมาอยูใน
รูปท่ีเคยเปนโดยใชจากหลักฐานภาพถาย โดยการสรางใหมนี้แมวาจะไมสอดคลองกับแนวความคิด
การอนุรักษท่ีคํานึงถึงความแทจริงของอาคารหรือวัสดุ แตทวาเม่ือมีความตองการใชสอยรวมสมัย
หรือในกรณีท่ีอาคารนั้นๆ เปนอาคารท่ีมีความสําคัญมากในแงของจิตวิญญาณหรือการใชสอยของ
ผูคนก็มีเหตุผลท่ีจะมีการปฏิสังขรณข้ึนใหมเพื่อตอบสนองตอการใชสอยน้ันๆ  
  3.2.6 การฟนฟู (Rehabilitation) เปนการสงเสริมใหกิจกรรมแบบดั้งเดิมของพื้นท่ี
กลับมาดําเนินตอไป เพื่อเปนการทําใหภูมิทัศนวัฒนวัฒนธรรม และมรดกทางสถาปตยกรรมท่ีมีอยู
เดิมแตไดซบเซาลงไปแลวกลับข้ึนมามีชีวิตอีกคร้ัง 
  3.2.7 การปรับประโยชนใชสอย (Adaptation) ดวยการเปล่ียนแปลงหนาท่ีเดิม
ของอาคาร หรือภูมิทัศนวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมเพื่อตอบสนองตอหนาท่ีใชสอยใหม แตในการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบใชสอยใหมตองคํานึงคุณคาดานตางๆ ของมรดกทางวัฒนธรรมนั้นเปนหลัก
สําคัญ เพราะวากิจกรรมใหมบางประเภทอาจสงผลกระทบหรือลดทอนคุณคาดานตางๆของมรดก
ทางวัฒนธรรมลง สําหรับกิจกรรมหรือการเปล่ียนแปลงการใชสอยใหมควรจะเคารพตอมรดก
วัฒนธรรมเดิมหรือกิจกรรมเดิมท่ีมีอยูในพ้ืนท่ี ท้ังในแงของประเภท ขนาด รูปแบบ สัดสวน สี และ
พื้นผิว ควรจะคลายคลึงกับส่ิงท่ีมีอยูเดิม และควรหลีกเล่ียงการเลียนแบบท่ีอาจจะกอใหเกิดความ
สับสนไดวาของส่ิงไหนเปนส่ิงเดิม หรือของส่ิงไหนไดสรางข้ึนใหม 
  3.2.8 การพัฒนาและสรางสรรคใหม (Development and New Creation) การ
พัฒนาและสรางสรรคใหม เปนการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมที่สงผลกระทบตอพ้ืนท่ีมากท่ีสุด จาก
แนวคิดเรื่องการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีคํานึงถึงการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคาและกอใหเกิดประโยชน
สูงสุด แนวความคิดดังกลาวไมไดปฏิเสธหรือเปนปรปกษตอการพัฒนาหรือการสรางสรรคใหมแต
อยางใด เพียงแตระบุวาการพัฒนาหรือการสรางสรรคใหมนั้นตองมีคุณคา มีประโยชนใชสอย
สูงสุดตอชุมชนเจาของพื้นท่ี โดยไมสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม 
  สําหรับแนวทางการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนภูไทบานโคกโกงนั้นจะทํา
การเลือกใชแนวทางใหมีความเหมาะสมข้ึนอยูกับลักษณะพื้นท่ี ความตองการใชสอยรวมสมัยและ
คุณคาดานตางๆของพื้นท่ีและในบางพื้นที่อาจตองมีการประยุกตใชในหลายแนวทางรวมกันเพื่อให
มีความเปนไปไดในการพัฒนาท่ียังคงมีความเปล่ียนแปลงและดําเนินตอไปตามยุคสมัย 
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 3.3 แนวทางในการจัดการพื้นท่ีองคประกอบทางภูมิทัศนวัฒนธรรม 
  3.3.1 องคประกอบทางภูมิทัศนวัฒนธรรมดานการตั้งถ่ินฐาน 
   ทําการศึกษารวบรวมขอมูลดานประวัติศาสตรความเปนมาของชุมชน 
เผยแพรใหคนรุนหลังศึกษาและไดทราบถึงท่ีมาของบรรพบุรุษของตนรวมไปถึงเขาใจความ
ทรงคุณคาของมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนท่ีมีอยู โดยอาจนําบรรจุเขาไปในหลักสูตรการเรียน
การสอนของทองถ่ิน หรือการเรียนรูผานกิจกรรมของคนในชุมชนซ่ึงอาจสอดแทรกเนื้อหา
บางสวนเขาไปในกิจกรรมทองเท่ียวเพื่อสรางมูลคาและแรงจูงใจในการรักษาส่ิงเหลานี้ไว 
ยกตัวอยางเชน การติดต้ังปายขอมูลประวัติความเปนมาของชุมชน หรืออาคารสถานท่ีสําคัญตางๆ 
เพื่อใหคนในชุมชนและนักทองเท่ียวไดศึกษาขอมูล 
    สรางความเขาใจแกคนในชุมชนเพื่อสามารถถายทอดและเปนคนบอกเลา
เร่ืองราวแกนักทองเท่ียวได โดยการแจกเอกสารขอมูลทางประวัติศาสตรไปตามบานเรือนในชุมชน 
หรือในทางอินเทอรเน็ท  ซ่ึงตองนําเสนอใหมีความเขาใจงาย นาสนใจ แกบุคคลท่ัวไป ดวยวิธีใช
การบอกเลาเร่ืองราวและภาพถายในอดีตจากคนเกาแกในชุมชนที่ยังมีชีวิตอยูโดยอาจจัดผานงาน
ประเพณียอนยุคท่ีจัดข้ึนรวมกันของคนในชุมชนทุกป เปนตน 
  3.3.2 องคประกอบทางภูมิทัศนวัฒนธรรมดานสถาปตยกรรม 
     3.3.2.1 ศาสนสถาน  
                 ไดแก วัดบานโคกโกง ศาลาการเปรียญที่มีสถาปตยกรรมแบบภูไท
ดั้งเดิม อุโบสถ ศาลปูตา ศาลหลักเมือง ซ่ึงสามารถเสนอแนวทางในการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม 
ไดดังน้ี 
               กอนท่ีจะทําการจัดการพื้นท่ีทางศาสนสถานเหลานี้  ควรมี
การศึกษาขอมูลและองคประกอบภายในพ้ืนท่ีใหเขาใจและครบถวนถึงระดับความสําคัญในดาน
ตางๆเสียกอน อาคารที่มีคุณคาทางศิลปวัฒนธรรมหรืออาคารที่มีความสําคัญท่ีระบุไวในหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร  ควรได รับการรักษาใหคงสภาพ  (Preservation)  การดูแลรักษารักษา 
(Maintenance) และจัดการสภาพอาคารใหคงอยูในสภาพที่ม่ันคงสมบูรณและเรียบรอยอยูเสมอ 
ดวยการดูแลรักษาอยูอยางสมํ่าเสมอ  
     ในสวนท่ีตองได รับการการบูรณะ   (Restoration) ซอมแซม
ปรับปรุง การเลือกใชวัสดุควรอาศัยตนทุนเดิมท่ีมีอยูในบริเวณเปนสําคัญ เชนการสรางอาคารใหม 
ก็อาจนําไมเดิมจากการรื้ออาคารท่ีมีสภาพทรุดโทรมยากตอการซอมแซมมาใช หรือแมกระท่ังวัสดุ
อ่ืนๆเองก็ตามควรคํานึงถึงความกลมกลืน ในการปรับปรุงนั้นตองคิดวางแผนเปนอยางดี จึงจะทํา
ใหประกอบกันเปนอาคารเดียวกันไดอยางสอดคลองกลมกลืนกัน  อาคารท่ีมีคุณคาทาง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



133 
 

 

ศิลปวัฒนธรรมหรืออาคารท่ีมีความสําคัญท่ีระบุไวในหลักฐานทางประวัติศาสตรนั้นการซอมแซม
ควรซอมแซมใหกลมกลืนแตก็ควรทําใหสามารถแยกแยะถึงส่ิงท่ีมีอยูเดิมกับส่ิงท่ีไดปรับปรุงใหม
เพื่อรักษาคุณคาท้ังในดานจิตใจและในแงของคุณคาดานการศึกษา 
   3.3.2.2 ดานอาคารท่ีพักอาศัยและส่ิงปลูกสราง 
           ไดแก บานเรือนภูไทแบบดั้งเดิม บานเรือนแบบพื้นถ่ินอีสานแบบ
ดั้งเดิม บานเรือนสมัยใหม ภายในพ้ืนท่ีชุมชนภูไทบานโคกโกง โดยเฉพาะบานเรือนท่ีบงบอกถึง
ความเปนภูไทแบบดั้งเดิม และเรือนพื้นถ่ินอีสานแบบดั้งเดิม ตามเกณฑท่ีไดทําการสํารวจมานั้นใน
เบื้องตนเจาของบานเรือนไปถึงผูท่ีมีสวนเกี่ยวของในภาคสวนตางๆ ควรทําการสํารวจจัดทําผัง
บริเวณของชุมชนและขอความรวมมือในการสืบคนขอมูลประวัติศาสตรวงศตระกูลและบานเรือนท่ี
เปนท่ีอาศัยอยูเสียกอนโดยอาจสืบคนจากขอมูลภาพเกาและความทรงจําจากการสอบถามผูมีความรู
ในชุมชน ซ่ึงในการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมกลุมอาคารเหลานี้จําเปนท่ีตองใชวิธีการที่มีความ
หลากหลายเพ่ือใหเกิดความเหมาะสมและความเปนไปไดของระดับการจัดการซ่ึงสามารถจําแนก
รูปแบบในการจัดการไดดังนี้ 
    การดูแลรักษา (Maintenance) ในเบื้องตนบานเรือนทุกหลังในชุมชน 
ไมวาจะเปนบานเรือนภูไทแบบดั้งเดิม บานเรือนแบบพื้นถ่ินอีสานแบบดั้งเดิม หรือบานเรือน
สมัยใหมควรไดรับการดูแลจัดการใหคงอยูในสภาพท่ีม่ันคง สมบูรณและเรียบรอยอยูเสมอ ดวยการ
ดูแลรักษาอยูอยางสม่ําเสมอโดยเร่ิม จากผูอยูอาศัยหรือเจาของบานเรือน เนื่องจากเปนข้ันตอนที่
สามารถทําไดงายและสามารถดําเนินการไดเองและไมส้ินเปลืองคาใชจายมากนัก 
    การบูรณะและการปฏิสังขรณ หรือการสรางขึ้นใหมในรูปแบบเดิม 
(Restoration- Reconstruction) การซอมแซมปรับปรุงนั้นการเลือกใชวัสดุในการกอสรางนั้นเปน
สวนสําคัญควรมีการซอมแซมใหมีความกลมกลืนกับของเดิมโดยการใชวัสดุท่ีไดจากทองถ่ิน แตก็
ยังคงใหสามารถแยกแยะถึงส่ิงท่ีมีอยูเดิมไดเพื่อประโยชนในการศึกษาถึงความแทดั้งเดิม นอกจากน้ี
แลวในสวนอาคารท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตรท่ีพังทลายหรือสูญหายไปแลวนั้น หากเห็นวามี
คุณคาเพียงพอตอชุมชนหรือเจาของพื้นท่ีเองก็อาจทําการปฏิสังขรณ หรือการสรางข้ึนใหมในรูป
แบบเดิม โดยใชจากหลักฐานภาพถาย ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการใชงานใหมีความรวม
สมัยเพ่ือตอบสนองตอการใชสอยในปจจุบัน 
    การปรับประโยชนใชสอย (Adaptation) เพื่อเปนการทําใหภูมิทัศน
วัฒนธรรม และมรดกทางวัฒนธรรมท่ีมีอยูเดิมแตซบเซาลงไปแลว กลับมามีชีวิตชีวาไดอีกคร้ัง 
โดยเฉพาะบานเรือนท่ีถูกปลอยท้ิงรางหรือไมไดดําเนินกิจการใดๆแลว อาจทําการปรับเปล่ียน
กิจกรรมใหมเขาไปในบานเรือนเหลานั้นเพื่อรักษาไวซ่ึงบรรยากาศโดยรวมใหยังคงอยูตอได แต
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ควรมีการวางแผนในเร่ืองของกิจกรรมที่จะเขามาแทนท่ีความเหมาะสม รูปแบบของบานเรือนและ
ชุมชนเดิมสามารถยอมรับไดโดยไมสงผลลบตอวิถีชีวิตความเปนอยูและภูมิทัศนวัฒนธรรมของ
ชุมชน ประกอบกับมีความเปนไปไดท่ีจะใชบานเรือนเกาบางหลังในพ้ืนท่ีชุมชนภูไทบานโคกโกง 
จัดต้ังเปนพิพิธภัณฑทองถ่ิน เพ่ือจัดแสดงส่ิงของ และใหขอมูลเร่ืองราวท่ีเกี่ยวของกับวิถีชีวิตชาวภู
ไทในอดีต โดยการสนับสนุนของสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติและจากหนวยงานตางๆท่ี
เกี่ยวของ 
  3.3.3 องคประกอบทางภูมิทัศนวัฒนธรรมดานการประกอบอาชีพ 
     อาชีพหลักของชาวภูไทบานโคกโกงท่ีมีมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน เชน
เกษตรกรรม เล้ียงสัตว หัตถกรรม หรือแมแตอาหารพื้นถ่ิน ขนมโบราณ ส่ิงตางๆท่ีเปนเอกลักษณ
ของชาวภูไทเหลานี้ควรทําการศึกษาและนําผลการศึกษาและความรูในชุมชนมาพัฒนาข้ึนเปน
สินคา โดยมีการศึกษาวิจัยเฉพาะทาง แลวนําผลพัฒนาไปสูการดําเนินการอ่ืนๆ พรอมท้ังพิจารณาวา
ผลดังกลาวนําไปสูการใชสอยจริงไดหรือไมและพัฒนารูปแบบการนําเสนอเหลานี้ไปปรับใชเปน
ส่ือประชาสัมพันธ สรางกิจกรรม แกไขลักษณะกายภาพ ช่ือสถานท่ี แผนท่ีทองเที่ยว และพัฒนา
แหลงเรียนรูใหมๆ หากพิจารณาถึงทรัพยากรดานการประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวเนื่องกับผลผลิตหรือ
ผลิตภัณฑจากชุมชนท่ีชุมชนมีอยู สามารถจัดการไดตามแนวทางดังนี้ 
   1 อาหาร เปนอาหารท่ีไดจากผลผลิตจากชุมชนและไดจากผลผลิตจาก
ธรรมชาติ ไดแก พืชผักสวนครัวที่มีการปลูกไวแทบทุกครัวเรือนโดยปราศจากสารเคมี ของปาตางๆ 
ไมวาจะเปนเห็ดหลายชนิด หนอไม ไขมดแดง หอย หวาย ปู ดอกไม และผักตาง ๆ เปนตนส่ิงตางๆ
เหลานี้สามารถนํามาประกอบอาหารสําหรับคนในชุมชนและประกอบอาหารเล้ียงนักทองเท่ียว 
แขกท่ีมาเยี่ยมเยียน หรือผูคนท่ีเขามารวมในงานบุญตางๆ นอกจากนี้ยังมีรานคาตางๆเชน รานสมตํา 
รานกวยเตี๋ยว รานขาวแกง เปนตน โดยทําการพัฒนาใหพื้นท่ีชุมชนภูไทเปนแหลงจําหนายอาหาร
พื้นบานและบริการอาหารแกนักทองเท่ียวท่ีมาสัมผัสวิถีชีวิตแบบภูไทดั้งเดิมโดยมีแนวทางดังนี้ คือ
ปรับปรุงและพัฒนาอาหารใหมีความหลากหลายในชนิดของอาหาร โดยอาจนําอาหารจากชุมชน
ขางเคียงท่ีอรอยและเปนเอกลักษณมาจําหนายดวย ปรับปรุงการนําเสนออาหารเพื่อใหดูนากิน โดย
คํานึงถึงเร่ืองความสะอาด ภาชนะบรรจุ การแตงกายของผูจําหนาย การจัดวางและสภาพแวดลอม
บริเวณท่ีขาย ร้ือฟนอาหารชุมชนท่ีเคยมีข้ึนมาใหม 
   2 ของท่ีระลึก ไดแก ผลิตภัณฑท่ีไดจากการหัตถกรรม เชน ผาไหมแพรวา 
ชุดภูไทแบบดั้งเดิม กระเปาท่ีปกลวดลายแบบภูไท หมวก และผลิตภัณฑท่ีไดจากการจักสาน เปน
ตน โดยในสวนของสินคาตางๆอาจจัดทําข้ึนใหมีความสอดคลองกับสินคาทองเท่ียวท่ีเปน
เอกลักษณของชุมชน อาจมีการดัดแปลงพัฒนารูปแบบของสินคาท่ีมีอยู ยกตัวอยางเชน รูปแบบ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



135 
 

 

ของบรรจุภัณฑท่ีมีความสวยงามมีความเปนเอกลักษณโดยอาจสามารถเก็บไวเปนของท่ีระลึกได 
หรืออาจปรับใหมีขนาดที่เล็กลงและมีราคาท่ีเหมาะสมเปนตน 
  ท้ังอาหารและของท่ีระลึกนั้นตองมีการมองหาแหลงเงินทุนสนับสนุน ซ่ึง
นอกจากงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐแลว ยังตองมองหาแหลงเงินทุนอ่ืน  เชน กองทุนของรัฐ
ท่ีใหกูในอัตราดอกเบ้ียตํ่า เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 104 แสดงอาหารที่เรียกวา “พาแลง”     ภาพท่ี 105 แสดงของฝากท่ีระลึก  
 
  3.3.4 องคประกอบทางภูมิทัศนวัฒนธรรมดานสังคมและวัฒนธรรม 
     วัฒนธรรม ประเพณีและความเช่ือของชาวภูไทบานโคกโกงยังคงไวซ่ึง
เอกลักษณของความเปนภูไทและไดสืบทอดจากอดีตมาจนถึงปจจุบัน ไดแก บุญซําฮะ (ชําระ) บุญ
เขากรรม บุญขาวประดับดินพิธีเหยา พิธีเล้ียงผีบาน พิธีบายศรีสูขวัญ เล้ียงผีปูตา ผีบานผีเรือน เปน
ตน ส่ิงเหลานี้ควรสืบสานใหมีการปฏิบัติสืบทอดตอกันไปยังคนรุนใหม โดยเฉพาะกลุมเด็กและ
เยาวชนโดยอาจมีการปรับเปล่ียนเพิ่มเติมในบางข้ันตอนหรือพิธีการบางอยางใหเขากับยุคสมัยหรือ
อาจใสความสนุกสนานเขาไปแตยังคงไวซ่ึงข้ันตอนหัวใจหลัก ท้ังนี้เพื่อเปนการดึงดูดความสนใจ
ของคนรุนใหมใหหันมาใหความสนใจและเขามาเรียนรู เปนตน  
  
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 106 แสดงการประกอบพิธีเหยา    ภาพท่ี 107 แสดงพิธีบายศรีสูขวัญ 
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  3.3.5 องคประกอบทางภูมิทัศนวัฒนธรรมดานสภาพแวดลอม    
    ดูแลรักษาวนอุทยานภูผาวัวและในชุมชนซ่ึงเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญตอชุม 
ชน ท่ียังคงตองพึ่งพาทรัพยากรทางธรรมชาติอยู ใหมีคุณภาพน้ําท่ีดี ไมบุกรุก ไมตัดไมทําลายปา ใช 
ทรัพยากรอยางพอเพียง ไมท้ิงขยะ หรือปลอยส่ิงปฏิกูลลงสูลําธาร การอนุรักษจึงควรเร่ิมจากการ
สรางจิตสํานึกของคนในชุมชน สรางความเขาใจรวมกันถึงคุณคาและความสําคัญของทรัพยากร
และการปองกันน้ําเนาเสียการติดต้ังระบบบําบัดน้ําเสีย ถังดักไขมันในครัวเรือนกอนปลอยลงสู 
แหลงน้ํา เปนตน รวมไปถึงระบบในการกําจัดขยะภายในชุมชนดวย เชน การคัดแยกขยะ การเขามา
เก็บขยะของเทศบาลท่ีเปนเวลา เพื่อลดความไมเปนระเบียบเรียบรอยและขยะสงกล่ินเหม็นในพื้นท่ี
ชุมชน เปนตน 
  3.3.6 องคประกอบทางภูมิทัศนวัฒนธรรมดานท่ีวางและการสัญจร  
      ท่ีวางสาธารณะและอาคารบริการสาธารณะ เชนหองน้ํา และพ้ืนท่ีวางท่ีใช 
ประกอบกิจกรรมตางๆ ภายในชุมชนไดรับการปรับปรุงภูมิทัศนใหสามารถเขาไปใชงานไดโดย
อาจทําการปรับเปล่ียนการใชงาน เชน จากเดิมท่ีเคยท่ีวางไมไดใชประโยชน ปรับเปล่ียนใหเปนท่ี
พักผอน จัดงานประเพณี หรือใชเปนท่ีพบปะพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นของคนในชุมชน  
  สวนระบบโครงขายการสัญจรในพ้ืนท่ีชุมชน คือ ถนนสุขาภิบาลหลัก ตรอกซอย
ทางเดิน ควรรักษาความสะอาดความเปนระเบียบในการจอดเพ่ือลดจํานวนรถท่ีจอดกีดขวางใน
ชุมชน รณรงคเพื่อสรางความปลอดภัยจากยานพาหนะและการสงเสริมบรรยากาศในการเดินเทา 
เชน ทุกครัวเรือนมีการจัดภูมิทัศนรอบๆบานของตนและมีการตัดแตงดูแลเปนอยางดี อีกท้ังยังเปน
การเพิ่มพื้นท่ีปฏิสัมพันธของคนในชุมชนอีกดวย นอกจากน้ีแลวปายและอุปกรณประกอบถนน 
ควรจัดทําใหมีความเพียงพอ กลมกลืน เหมาะสมกับวิถีชีวิตผูคนและสภาพแวดลอมและบํารุงรักษา
ซอมแซมใหอยูในสภาพใชการไดเสมอ เชน ปายบอกทาง ปายช่ือสถานท่ี ปายเลาเร่ือง ปายแผนท่ี
ชุมชน เสาไฟสองสวางและมานั่งริมถนนท่ีมีความเปนเอกลักษณของชุมชน เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 108 แสดงซุมประตูทางเขาชุมชน           ภาพท่ี 109 แสดงปายบานพกัโฮมสเตยในชุมชน 
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4 มาตรการในการอนุรักษชมุชนภไูทบานโคกโกง 
 การกําหนดมาตรการเพื่อการอนุรักษ ผลท่ีไดจากการสังเคราะหขอมูลจะไดถูกนํามา
กําหนดมาตรการ เพื่อใชตอบสนองวัตถุประสงคและบรรลุวัสัยทัศนท่ีกําหนด มาตรการมี 2 
รูปแบบ ซ่ึงมีดังน้ี 
  4.1 มาตรการแรงจูงใจ (Enabling Measure) 
  4.1.1 การยกเวนภาษีบางประเภทใหกับอาคารอนุรักษรวมถึงวัสดุทองถ่ิน เชน 
บานเรือนแบบชาวภูไทดั้งเดิมท่ีใชวัสดุในทองถ่ินมาปลูกสรางและควรท่ีจะอนุรักษใหอยูคูชุมชน
ไปในอนาคต  
  4.1.2 การอํานวยความสะดวกในการขออนุญาตปรับปรุงอาคารเกา เชน อาคาร
ศาลาการเปรียญภายในวัดท่ีเปนอาคารรูปแบบภูไทดั้งเดิม ที่มีความทรุดโทรม จึงควรท่ีจะมีการ
บูรณะโดยไดรับความรวมมือและการอํานวยความสะดวกจากหนวยงานราชการ เปนตน 
  4.1.3 การมอบรางวัลเผยแพรสูสาธารณะ ใหกับอาคารท่ีอนุรักษไดดี เชน ให
รางวัลกับผูท่ีดูแลรักษาบานเรือนภูไทแบบดั้งเดิมของตนใหคงอยูและมีสภาพท่ีสมบูรณเพื่อเปน
แรงจูงใจใหคนในชุมชนมีความรักและหวงแหนในความเปนภูไทของตน 
  4.1.4 การจัดทํากิจกรรมสรางการรับรูสาธารณะ (Public Awareness) เพื่อเผยแพร
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณคาความสําคัญในพื้นท่ี 
  4.1.5 การออกเงินสนับสนุน (Matching Fund) ใหหนวยงานตางๆรวมกับเจาของ
บานในการสรางแรงจูงใจปรับปรุงอาคารและอนุรักษในรูปแบบตางๆ เชน ใหเงินชวยเหลือ การ
โอนสิทธ์ิในการพัฒนาที่ดิน 
 4.2 มาตรการเชิงควบคุม  
  โดยสวนมากอาจเปนพื้นท่ีๆ มีความสําคัญรองลงมาจากพ้ืนท่ีองคประกอบหลักท่ี
มีความสําคัญมาก เชน โบราณสถาน ซ่ึงพ้ืนท่ีดังกลาวมักจะทําใหเกิดผลกระทบตอพื้นท่ีๆมี
ความสําคัญมากนั้นได และอาจเปนสวนท่ีสรางหรือเพ่ิมคุณคาใหกับพื้นท่ีนั้นใหมากข้ึนหรืออาจ
บันทอนคุณคานั้นลงก็ได ซ่ึงตองมีการวางแผนในการกําหนดการเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ี เชน  
  4.2.1 การควบคุมความสูงอาคาร เปนการควบคุมระยะความสูงของช้ัน หรือของ
อาคารส่ิงกอสรางท่ีจะเกิดข้ึนใหมในบริเวณพื้นท่ีนั้นๆ อาจเปนเพื่อไมใหบดบังทัศนียภาพโดยรวม
ของพ้ืนท่ี หรือส่ิงกอสรางท่ีมีคุณคา เพื่อไมใหเกิดผลกระทบทางสายตาหรือผลกระทบในกรณีอ่ืนๆ
ท่ีอาจสรางความเสียหายหรือเสียคุณคาใหแกบริเวณพ้ืนท่ีนั้นๆได เปนตน 
  4.2.2 การควบคุมระยะถอยรนอาคารและส่ิงกอสราง เปนการควบคุมเพ่ือไมให
เกิดการเปล่ียนแปลงภายในบริเวณพื้นท่ีทําการอนุรักษ โดยการกําหนดระยะหางหรือระยะถอยรน
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ตางๆจากสถานท่ีสําคัญๆใหมีความเหมาะสมกับพื้นท่ีท่ีมีความสําคัญในการอนุรักษนั้นๆ อาจเปน
เพื่อปองกันไมใหเกิดผลกระทบกับสถานท่ี หรือโครงสราง ความปลอดภัย หรือเร่ืองของมุมมองท่ี
อาจเกิดความเสียหายตอพื้นได  
  4.2.3 การควบคุมรูปแบบส่ิงกอสรางหรือสถาปตยกรรม อาจเปนการควบคุมโดย
การเสนอแนวทางรูปแบบของสถาปตยกรรมใหมใหมีคามสอดคลองกับสถาปตยกรรมเดิมเพื่อ
ความกลมกลืนของพ้ืนท่ีใหมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน หรือกําหนดใหมีรูปแบบเฉพาะบางสวน
ใหมีวามคลายคลึงกับของเกา เชน สี วัสดุ และลวดลาย เปนตน 
  4.2.4 การควบคุมกิจกรรมการใชประโยชนพื้นท่ี คือการควบคุมประเภทของ
กิจกรรมที่จะเกิดข้ึนรอบๆ หรือภายในบริเวณใกลเคียงกับพื้นท่ีๆจัดใหอยูในขอบเขตของการ
อนุรักษนั้น เพื่อไมใหสรางปญหาและรบกวนพ้ืนท่ีดังกลาว เนื่องจากบางกิจกรรมอาจไมเหมาะสม
กับสภาพของพ้ืนที่นั้นๆ 
   ซ่ึงมาตรการเหลานี้จะถูกนํามาปรับใชเพื่อใหเกิดความเหมาะสมในแตละ
ลักษณะของพื้นท่ีองคประกอบทางภูมิทัศนวัฒนธรรม และท่ีสําคัญนั้นตองผานการเปนท่ียอมรับ
ของชุมชนเปนหลักเพื่อใหการพัฒนามีความยืดหยุนและสามารถเกิดข้ึนไดจริง โดยเฉพาะมาตรการ
เชิงควบคุมนั้นหนวยงานของภาครัฐและองคกรชุมชน ตองมีการสรางความเขาใจรวมกันสามารถ
เปนท่ียอมรับรวมกันไดของคนในชุมชน เพื่อใหการควบคุมเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุดในเชิง
ปฏิบัติการ 
 
5 บทบาทของหนวยงานและบุคลากรท่ีเก่ียวของในการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชน 
 ในการจัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรมการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชน ตอง
มีกลไกประสานงานผานรูปของคณะกรรมการหรือคณะทํางานท่ีมีผูแทนจากทุกหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ ผูแทนจากภาคเอกชนและภาคประชาชน ซ่ึงคณะกรรมการหรือคณะทํางานดังกลาวความ
ทําหนาท่ีในการประสานงานเพ่ือจัดทําแผนงาน โครงการและกิจกรรม รวมท้ังประสานงานใน
ข้ันตอนการปฏิบัติงานของแตละหนวยงานดวย เพื่อใหมีการทํางานเปนระบบ ลดความซํ้าซอนและ 
ใหเกิดความตอเนื่อง การจัดทําแผนแมบท การจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชน โดยวิเคราะหจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของท้ังภาครัฐ ท่ีเปนหนวยงานราชการสวนกลางและหนวยงานราชการสวน
ภูมิภาคท่ีเกี่ยวของ ภาคประชาชน และะภาคองคกรเอกชน เพื่อเปนขอมูลในการจัดทําแผนแมบท
โดยวิธีการทํา SWOT Analysis มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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 การจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนโดยหนวยงานราชการในสวนภูมิภาค สามารถ
กําหนดจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคไดดังนี้ 

 จุดแข็ง 
  1 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีศักยภาพในการจัดการ สภาพแวดลอมชุมชน  
           วิถีชีวิตชุมชน และวิถีทางวัฒนธรรมชุมชน เปนผูรูซ่ึงถึงทุนทางสังคม 
                ทองถ่ินเปนอยางดี 
  2 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนหนวยงานท่ีมาจากประชาชนในทองถ่ิน 
                โดยตรงยอมตระหนักดีถึงคุณคาของมรดกทางวัฒนธรรมในชุมชน 
  3 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนหนวยงานท่ีมากการเลือกตั้งจากประชาชนใน 
     ทองถ่ิน ยอมตระหนักถึงส่ิงท่ีดีงามท่ีจะเกิดข้ึนในชุมชนตลอดถึงความสุขของ 
     ประชาชนเปนสําคัญ 
 จุดออน 

  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวาระของการดํารงตําแหนง การวางแผนจึงเปน 
          แผนระยะส้ันเปนสวนใหญ ขาดความตอเน่ืองในการจัดทําแผนระยะยาว 

 โอกาส 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนหนวยงานเบ้ืองตนที่สามารถจัดเตรียม วาง 
  แผนการใชงบประมาณเพื่อการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนทองถ่ิน 
 อุปสรรค 
  1 พนักงานทองถ่ิน ประจําหนวยงานปกครองสวนทองถ่ิน ขาดความรูความ 
     เขาใจการจัดการดานภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชน 
  2 ผูบริหารองคกรปกครองทองถ่ิน ขาดวิสัยทัศนในการจัดการดานภูมิทัศน 
     วัฒนธรรมชุมชน เพื่อชุมชนทองถ่ิน 

 การจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนโดยหนวยงานภาครัฐภาคประชาชน สามารถ
กําหนดจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคไดดังนี้ 
  จุดแข็ง 
   ชุมชนทองถ่ินในทุกระดับ มีทุนทางสังคม เชน วิถีทางวัฒนธรรมชุมชน 
   ทองถ่ิน ภูมิปญญาทองถ่ิน 
  จุดออน 
   1 ประชาคมในชุมชน ขาดการทํากิจกรรมเพื่อสังคมรวมกัน  
      เนื่องจากปญหาเศรษฐกิจครัวเรือน 
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   2 เยาวชนขาดโอกาส ทํากิจกรรมในเรียนรูเร่ืองราวของชุมชน 
  โอกาส 
   1 ผูนําทางจิตวิญญาณ เปนหลักยึดเหนี่ยวใหกับชุมชน สามารถเปนผูนํา 
      ใหเกิดชุมชนเขมแข็ง 

   2 ปราชญชาวบาน ยังคงมีอยูในชุมชนทองถ่ิน สามารถถายทอดความรู  
      คุณธรรม ในการจัดกิจกรรมการศึกษา ท้ังในระบบโรงเรียนและ 
                  นอกระบบโรงเรียน 

  อุปสรรค 
   กิจกรรมการสรางการมีสวนรวมของประชาคม กระทบการสรางรายได 
   กับครัวเรือน 
 การจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนโดยหนวยงานราชการในสวนกลาง 

  จุดแข็ง 
     หนวยงานราชการในสวนกลาง ท่ีเกี่ยวของกับภาคประชาชนทองถ่ิน มี 
   ความรู และ มีศักยภาพที่จะพัฒนา และเผยแพรองคความรูแกชุมชน  
   จัดสรรงบประมาณในการจัดการดานภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชน 
  จุดออน 
   นโยบายภาครัฐ ไมไดกําหนดเปาหมายทางการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม 
   ชุมชนหนวยงานราชการขาดความเขาใจเร่ืองการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม  
   (เพราะเปนเร่ืองใหมในสังคมไทย) ขาดการประสานงานความรวมมือ 
   ระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของ การปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวเนื่องกับภูมิทัศน 
   วัฒนธรรมชุมชน ยังคงแยกกันปฏิบัติ 
  โอกาส 
   โครงการภูมิทัศนวัฒนธรรมสามารถสรางการปฏิสัมพันธระหวาง 
   หนวยงานและชุมชนทองถ่ินไดเปนอยางดี 
  อุปสรรค 
   การจัดการงบประมาณโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับภูมิทัศนวัฒนธรรม  
   ยังกระจัดกระจายไมเปนกลุมกอน และไมไปในทิศทางเดียวกัน 
การจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชนโดยหนวยงานภาคองคกรเอกชน 
  จุดแข็ง 
   องคกรเอกชนเปนหนวยงานอิสระ มีเปาหมายการทํางานท่ีชัดเจน 
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  จุดออน 
องคกรเอกชนมีการดําเนินการดานส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม แตยังไมมี
โครงการท่ีเกี่ยวของกับการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมโดยตรง 

  โอกาส 
   องคกรเอกชนท่ีเขมแข็ง สามารถเขาถึงภาคประชาชนไดโดยงาย สามารถให 
   การสนับสนุนทางออม เชน การใหรางวัล การเผยแพรประชาสัมพันธ 
  อุปสรรค 
   องคกรเอกชนทํางานโดยอิสระ ขาดการประสานงานรวมกับภาครัฐ 

 การจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีชุมชนภูไทบานโคกโกงนั้น มีความจําเปน
อยางยิ่งท่ีจะตองอาศัยความรวมมือจากผูคนในชุมชนและตองประสานความรวมมือไปยังหนวยงาน
อ่ืนๆท่ีเกี่ยวของในฐานะท่ีเปนเจาของมรดกทางวัฒนธรรมจากการสํารวจ สัมภาษณ สังเกตการณ   
ผูท่ีอยูในชุมชนภูไทบานโคกโกงพบวามีการจัดต้ังองคกรชุมชนข้ึนและไดรับความรวมมือจาก
หนวยงานตางๆซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 5.1 หนวยงานสวนทองถ่ิน 
  การจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมเปนโครงการท่ีกระทําตอพ้ืนท่ีซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับผูอยู
อาศัยในพื้นท่ีนั้นๆโดยตรงซ่ึงมีดังตอไปน้ี 
  5.1.1 กลุมองคกรชุมชน จากการศึกษาภายในพื้นท่ีชุมชนภูไทบานโคกโกง กอ
เกิดองคกรชุมชนดวยการรวมกลุมของคนในพ้ืนท่ีชุมชนโดยมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมภูไทแบบ
ดั้งเดิม ท่ีมีความเคารพในผูอาวุโส ความเคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนา ความเช่ือในส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ
เหนือธรรมชาติ รวมท้ังความเปนเครือญาติท่ีมีขนบธรรมเนียมประเพณีเดียวกัน ในการรวมกลุมนั้น
เปนการจัดต้ังข้ึนโดยไมมีกฎ ไมมีระเบียบ ไมมีขอบังคับ มีหนาท่ีชวยเหลือเมื่อเวลามีงานบุญ งาน
ประเพณีตางๆหรือมีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ในการเขารวมกิจกรรม
นั้นเกิดจากความสมัครใจและเกิดข้ึนจากจิตสํานึก นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการจัดการภูมิทัศน
วัฒนธรรมตามบทบาทหนาท่ีของคนในชุมชนซ่ึงแยกออกเปน 2 รูปแบบคือ 
   5.1.1.1 องคกรชุมชนในดานการปกครอง จัดต้ังข้ึนเพื่อดูแลทุกขสุขของคน
ในชุมชนใหอยูรวมกันอยางสงบสุข ซ่ึงมีดังน้ี 
    1 พระสงฆ จากการท่ีคนในชุมชนเคารพนับถือพระพุทธศาสนาอยาง
มาก พระสงฆถือวาเปนตัวแทนขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา พระสงฆยังเปนศูนยรวมจิตใจของ
คนในชุมชน เปนผูท่ีมีความเชี่ยวชาญในการประกอบพิธีกรรมตางๆเปนผูท่ีมีองคความรูเกี่ยวกับ
ชุมชนภูไทบานโคกโกง จึงเปนผูท่ีเผยแพรองคความรูใหกับเด็กและเยาวชน พระสงฆยังเปนคน
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กลางในกลางในการประสานความรวมมือระหวางคนในชุมชนกับหนวยงานภายนอกอีกดวย (สี
เทือด ไตรยะวงษ สัมภาษณ, 11 ธันวาคม 2553)     
    2 ผูอาวุโส ผูเฒาผูแก ผูคนในชุมชนภูไทบานโคกโกงจะเคารพนับถือ
และใหความสําคัญตอผูเฒาผูแกท่ีอาศัยในชุมชนเปนอยางมาก เนื่องจากผูอาวุโสถือวาเปนผูท่ีผาน
ประสบการณในการดําเนินชีวิตมานาน เปนผู ท่ีมีองคความรูหรือภูมิปญญาดั้งเดิมในเร่ือง
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมภูไทดั้งเดิมจึงเปนท่ีปรึกษาของคนในชุมชน ผูอาวุโสใน
ชุมชนจึงเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการสืบทอดและรักษาภูมิทัศนวัฒนธรรมเอาไว (นายพร อัฐนาค 
สัมภาษณ, 11 ธันวาคม 2553)     
    3 กลุมบาน ภายในชุมชนแบงเปน 9 คุม ในแตละคุมจะมีประธานคุม
เปนผูคอยดูแลแจงขาวสาร และเปนคณะกรรมการหมูบาน ภายใตการดูแลของผูใหญบานและผูชวย
ผูใหญบาน เม่ือมีขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆหรือมีนักทองเท่ียวเขามาเยี่ยมชมวัฒนธรรมชุมชนภู
ไท ประธานคุมก็จะนําลูกบานเขารวมกิจกรรมตางๆทั้งในชุมชนและชุมชนใกลเคียงโดยสลับ
สับเปล่ียนหมุนเวียนไปในแตละคุม (ขวัญชัย ปททะทุม สัมภาษณ, 11 ธันวาคม 2553)   
   
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 110 แสดงบทบาทขององคกรชุมชน   ภาพท่ี 111 แสดงบทบาทขององคกรชุมชน 

 
   5.1.1.2 องคกรชุมชนในการปฎิบัติงานเพื่อสวนรวม จัดต้ังข้ึนเพื่อปฏิบัติงาน
ท่ีเปนสวนรวม ซ่ึงมีดังน้ี  
        1 หมอสมุนไพรและหมอเหยา เปนผูท่ีมีองคความรูเกี่ยวกับ
สมุนไพร ยาไทยแผนโบราณ แลวยังสามารถทําพิธีเหยาเพื่อรักษาคนปวยตามประเพณีความเช่ือ
ของชาวภูไท ผูท่ีจะสามารถเปนหมอเหยาสวนใหญจะไดรับการถานทอดสืบตอมาจากบรรพบุรุษ
และตองเปนผูท่ีรักษาศีล เนื่องจากคนในชุมชนมีความเช่ือในการสะเดาะหเคราะหถาผูทําปฏิบัติไม
ดีจะทําใหพิธีกรรมท่ีเกิดขึ้นไมมีความศักดิ์สิทธดวย (อินตา ชัยฤทธ์ิ สัมภาษณ, 11 ธันวาคม 2553)     
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     2 ประชาสัมพันธชุมชน เปนผูท่ีไดรับคัดเลือกจากชุมชนเปนผูท่ีมี
เสียงดี ออกเสียงชัดเจนมีความเสียสละเพ่ือสวนรวม เพื่อเปนบุคคลที่คอยแจงขาวสารใหคนใน
ชุมชนรับรูถือวาเปนผูมีบทบาทหนาท่ีอยางมากในการเผยแพรขาวสารขอมูลท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ท้ัง
ขอมูลท่ีไดจากผูใหญบาน พระสงฆแลวนํามาปาวประกาศตามเสียงตามสายนาย (สีเทือด ไตรยะ
วงษ สัมภาษณ, 11 ธันวาคม 2553)     
     3 ผูดูแลวนอุทยานภูผาวัว เปนผูท่ีไดรับการคัดเลือกและอยูในการ
ดูแลของสํานักบริหารการจัดการพื้นท่ีอนุรักษท่ี 9 (ขอนแกน) กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุ
พืช โดยจะคัดเลือกผูชายท่ีมีความเสียสละเพื่อทําหนาท่ีดูแลรักษาทรัพยากรที่มีในชุมชน คือวน
อุทยานภูผาวัว ลําธารท่ีไหลผานชุมชนซ่ึงเปนตนน้ําและแหลงทํามาหากินของชุมชน นอกจากนี้ยัง 
ใหบริการกับนักทองเท่ียวท่ีเขามาสัมผัสวัฒนธรรมของ ชุมชนภูไท (ขวัญชัย ปททะทุม สัมภาษณ, 
11 ธันวาคม 2553)     
     4 กลุมแมบานบานโคกโกง เปนการรวมตัวของกลุมสตรีท่ีอยูใน
พื้นท่ีชุมชนในการชวยเหลือการทํากิจกรรมตางๆของสวนรวมท่ีเกี่ยวของกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีในชุมชน หัวหนากลุมแมบานจะเลือกผูอาวุโสมาเปนตัวแทนในการกํากับดูแล จะเปนผูท่ี
ทําอาหารเกง รสชาดเปนท่ียอมรับในชุมชน เม่ือมีการจัดกิจกรรมเกิดข้ึนในชุมชน ท้ังกิจกรรมท่ี
เกี่ยวของกับวัฒนธรรม กิจกรรมท่ัวไป และเม่ือมีนักทองเท่ียวเขามาเปนกลุมทัวรและพักคางแรม
แบบโฮมสเตยเพื่อเยี่ยมชมและสัมผัสวัฒนธรรมของภูไท กลุมแมบานจะมีหนาท่ีเตรียมขาวปลา
อาหารในการเล้ียงผูคนท่ีเขามารวมกิจกรรมตางๆในชุมชนรวมท้ังตอนรับแขกท่ีมาเยือนหรือ
นักทองเท่ียวซ่ึงเรียกวา พาแลงเชน แกงออมหวาย สมตํา ปลาทอด แจว ผักลวก เปนตน ซ่ึงวัตถุดิบ
ท่ีใชทําอาหารจะไดจากในชุมชน (นางดวงหอม อุทรักษ สัมภาษณ, 11 ธันวาคม 2553)      
                         5 กลุมเยาวชน เปนการรวมตัวของเด็กและเยาวชนท่ีอาศัยอยูใน
ชุมชนเพื่อชวยเหลือชุมชนในการทํากิจกรรมตางๆ ท้ังทางวัฒนธรรม ทางการเช่ือมสัมพันธกับ
เยาวชนตางหมูบานและทางดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การคัดเลือกเยาวชนสวนใหญจะเปน
เยาวชนท่ีอาศัยในชุมชน มีความรับผิดชอบและเสียสละเพื่อชุมชน บทบาทของเยาวชนท่ีอยูใน
ชุมชนน้ันจะคอยชวยเหลือกลุมพอบานแมบาน ผูเฒาผูแกในการประกอบกิจกรรมตางๆ เยาวชน
หญิงจะชวยในเรื่องของการทําอาหาร การแสดงการฟอนภูไทเพ่ือตอนรับนักทองเท่ียว คอยบริการ
น้ําอาหารสําหรับแขกผูมาเยือน สวนเยาวชนท่ีเปนเยาวชนผูชายจะคอย ชวยเหลือกลุมพอบานใน
การจัดเตรียมสถานท่ี วัสดุอุปกรณท่ีจะรวมงาน นอกจากนี้กลุมเยาวชนผูชายยังมีการรวมกลุมกัน 
ตั้งวงคดนตรีโปงลางเพื่อแสดงในงานตางๆในชุมชนและนอกชุมชน (นางพะยอม อุทรักษ  
สัมภาษณ, 11 ธันวาคม 2553)     
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     6 กลุมทอตัดเย็บเส้ือ ผาภูไท เปนการรวมกลุมกันของคนในชุมชน
ท่ีมีองคความรูในการทอ การตัดเย็บเส้ือผาแบบภูไท เชน ผาไหมแพรวา เส้ือมอฮอม เส้ือแบบภูไท
ดั้งเดิม เปนตน ซ่ึงลวนแลวแตแสดงออกถึงเอกลักษณของความเปนชาติพันธภูไท ในการทอ การ
ตัดเย็บจะตองอาศัยความรูความชํานาญและความสามารถในการทําคอนขางสูง เพราะลายท่ีปกนั้น
จะมีความละเอียดและปราณีตสูง นอกจากนี้การทอผาไหมแพรวายังเปนงานศิลปะหัตถกรรมด้ังเดิม 
ท่ีมีความประณีต งดงาม โดดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะกลุมชาติพันธภูไทในจังหวัดกาฬสินธุและยัง
กอต้ังเปนกลุมโครงการหน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑเพื่อจําหนายแกนักทองเที่ยวและผูคนท่ีมีความ
สนใจในผาไหมแพรวาอีกดวย  (นางสมบัติ สมสวย สัมภาษณ, 11 ธันวาคม 2553) 
         
 
 
   
 
 
 
 
ภาพท่ี 112 แสดงบทบาทขององคกรชุมชน  ภาพท่ี 113 แสดงบทบาทขององคกรชุมชน 
                  ท่ีปฏิบัติงานเพ่ือสวนรวม                         ท่ีปฏิบัติงานเพ่ือสวนรวม                        
                      
 จากความหลากหลายและความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีในชุมชน อีก
ท้ังยังคงความเปนภูไทแบบดั้งเดิมในดานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะวัฒนธรรม ความเชื่อและ
การประกอบอาชีพของผูคนในชุมชนพบวา ชุมชนภูไทบานโคกโกงมีความหลากหลายดานภูมิ
ปญญาท่ีสืบทอดกันมาหลายช่ัวอายุคน โดยเฉพาะภูมิปญญาในดานการประกอบอาชีพจากผล ผลิต
ทางเกษตรกรรม ภูมิปญญาดังกลาวนี้มีคุณคาท่ีควรจะเก็บรักษาและถายทอดใหคงอยูกับพื้นท่ี
ชุมชนท่ีมีวิถีชีวิตพ่ึงพิงอยูกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอมสืบไป การใชภูมิปญญาทองถ่ินในการ
ประกอบอาชีพ ทําใหคนในชุมชนสามารถบริหารจัดการทรัพยากรใหเกื้อกูลกับวิถีของผูคนในการ
ใชทรัพยากรอยางยั่งยืน ปจจัยเหลานี้ทําใหชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเองไดสูง 
  5.1.2 หนวยงานภายใตความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย (องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน) และอยูภายใตการดูแลของผูวาราชการจังหวัด ไดแก เทศบาลเมืองกาฬสินธุ องคการ
บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ สํานักงานท่ีดินจังหวัดกาฬสินธุ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจัง 
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หวัดกาฬสินธุ สํานักงานพาณิชยจังหวัดกาฬสินธุ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดกาฬสินธุ พัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธ องคการบริหาร
สวนตําบลกุดหวา เปนตน  
 5.2 หนวยงานสวนกลางระดับชาติ    
  จากการท่ีชุมชนภูไทบานโคกโกง  ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรม ความเช่ือแบบภูไทดั้งเดิมอยูภายในชุมชน จึงเปนท่ีสนใจใหหนวยงานตางๆทางภาครัฐ
เขามาจัดการและมีสวนรวมในการพัฒนาคือหนวยงานกลางระดับชาติไดแก กรม กระทรวงและ
หนวยงานเทียบเทา เปนหนวยงานที่เปนองคประกอบในการกําหนดกรอบและทิศทางของประเทศ
ไทยในอนาคต หนวยงานท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของโดยตรงเกี่ยวกับเร่ืองราวทางวัฒนธรรมและภูมิทัศน
วัฒนธรรม เชน สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติและกรมศิลปากร ซ่ึงอยูภายใตการ
บริหารของกระทรวงวัฒนธรรม  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย กระทรวงทองเท่ียวและกีฬา และการเคหะแหงชาติ เปนตน 
 5.3 หนวยงานเอกชน 
   จากการท่ีชุมชนภูไทบานโคกโกงเปนเพียงชุมชนเล็กๆและพึ่งมีการจัดต้ังเปน
หมูบานวัฒนธรรมภูไทบานโคกโกงไดไมนาน จึงยังไมเปนท่ีสนใจขององคกรเอกชนตางดังนั้นใน
การจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชน จึงเปนเพียงแคการจัดการระหวางผูคนในชุมชนกับหนวยงาน
ภาครัฐท่ีเกี่ยวของเพียงเทานั้น เนื่องจากองคกรเอกชนสวนใหญจะใหความสําคัญและใหความ
สนใจกับชุมชนท่ีเปนแหลงทองเท่ียว เชน พิพิธภัณฑไดโนเสารภูกุมขาว เข่ือนลําปาววัดพุทธนมิิตภู
คาว เปนตน 

 
6 ภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชนภูไทบานโคกโกงสูความยั่งยืน 
 ภูมิทัศนวัฒนธรรมเปนผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากความสัมพันธหรือการกระทํารวมกันของ
วัฒนธรรมและสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการทางสังคมหรือพัฒนาการ
ทางชุมชน จากอดีตผานกาลเวลามาจนถึงปจจุบัน สะทอนผานลักษณะทางกายภาพของพ่ืนท่ีนั้นๆ 
และยังบอกเลาเร่ืองราวอันเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร อันมีคุณคาท้ังในอดีตและปจจุบัน โดยให
ความสําคัญกับคุณคาของพื้นท่ีโดยรวมมากกวาสถานท่ีจุดเดียว จึงสามารถสะทอนวิถีชีวิตของผูคน
โดยท่ัวไปได และในขณะเดียวกันภูมิทัศนวัฒนธรรมเปนส่ิงท่ีแปรผันไปตามความเปล่ียนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนพื้นถ่ินท่ีตองมีปฏิสัมพันธกับวัฒนธรรมอ่ืน ท่ีทําให
เกิดการถายทอดวัฒนธรรมจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งได เม่ือชุมชนมีการพัฒนาโดยอาจมีผลมาจาก
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การพัฒนาจากปจจัยภายนอกชุมชนแลว การที่ชุมชนเล็งเห็นความสําคัญของภูมิทัศนวัฒนธรรมที่มี
อยูในชุมชน และการท่ีชุมชนตองมีปฏิสัมพันธกับวัฒนธรรมอ่ืน จึงทําใหเกิดการถายทอด
วัฒนธรรมจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งได ดวยเหตุนี้คุณคาของภูมิทัศนวัฒนธรรมจึงเปนผลมาจาก
ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนไมวาจะจากปจจัยภายในหรือภายนอกยอมมีการเปล่ียนแปลงอยู
ตลอดเวลา การอนุรักษและปกปกรักษาคุณคาของภูมิทัศนวัฒนธรรมนั้นจึงไมควรหยุดการ
เปล่ียนแปลง หากแตควรมีการควบคุมใหดําเนินไปตามแนวทางท่ีเหมาะสม และการยอมรับในการ
เปล่ียนแปลงภูมิทัศนวัฒนธรรมจะทําใหเราสามารถตัดสินใจวางแผนจัดการหรืออนุรักษภูมิทัศน
วัฒนธรรมไดอยางเหมาะสมและย่ังยืน โดยท่ียังคงเอกลักษณท่ีสําคัญของชุมชนไวดวย  
 การจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชนภูไทบานโคกโกง เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนในทายท่ีสุด แนวทางในการจัดการจึงยึดตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืนภายใตกรอบของแนว
ทางการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรม การจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม จึงเปน
การจัดการดานตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ท้ังลักษณะภูมิประเทศ  ธรรมชาติ ส่ิงท่ีมนุษยสรางและการ
ดํารงชีวิตของผูคน  อีกท้ังไดสรางคติ  ความเชื่อ  ศิลปะ  รวมสรางประเพณีเพื่อดํารงรักษา
องคประกอบของชุมชนในการดํารงชีวิตไวตอมาจากรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่ง จนกลายเปนวัฒนธรรม
ของชุมชนภูไทบานโคกโกง โดยจะรักษาส่ิงแวดลอมเดิมไวใหไดมากท่ีสุด ซ่ึงก็จะไดภูมิทัศน
ใกลเคียงของเดิมท่ีสุดดวย จากการเสนอแนวทางการจัดการดังกลาวขางตนนั้นจึงไดขอสรุป ภายใต
กรอบการพัฒนาอยางยั่งยืน ดังนี้ 
 การจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชนภูไทบานโคกโกง นี้ยังคงความเปนภูไทแบบ
ดั้งเดิม คือการเปนหมูบานวัฒนธรรมภูไทท่ีเคยมีประวัติศาสตรความเปนมาที่ยาวนานจากอดีตมา
จนถึงปจจุบัน ผานภูมิปญญาท่ีมีอยูในชุมชนสูวิถีชีวิตท่ีมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอม เม่ือ
ภาครัฐเล็งเห็นถึงศักยภาพของชุมชนไมวาจะเปนในดานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วิถี
ชีวิตความเปนอยู และดานทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีมีอยางอุดมสมบูรณ จึงสงเสริมใหเกิดการจัดต้ัง
เปนหมูบานวัฒนธรรมชุมชนภูไทบานโคกโกงข้ึน ก็จะตองมีการพัฒนาดานเศรษฐกิจไมวาจะเปน
การทองเท่ียวหรือการประกอบอาชีพของคนในชุมชนเองหรือคนภายนอกที่จะเขามาเยี่ยมชมและ
สัมผัสกับวัฒนธรรมภูไทและพักคางแรมในรูปแบบโฮมสเตย จึงตองมีมาตรการในการควบคุมใน
ดานการจัดการดานภูมิทัศนวัฒนธรรมเพ่ือรองรับดานการทองเท่ียวนั้นควรท่ีจะเพียงพอตอการ
รองรับวีถีชีวิตของคนในชุมชนเองเปนหลัก ใหเหมาะสมกับขนาดของคนในชุมชนท่ีจะจัดการได 
เพื่อตอบสนองตอหนาท่ีใชสอย การปรับเปล่ียนการใชสอยของบานเรือนเพื่อรองรับความตองการ
และการพัฒนาในชุมชน จึงควรท่ีจะหวงแหนและอนุรักษมรดกวัฒนธรรมเดิมหรือกิจกรรมเดิมท่ีมี
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อยูในพื้นชุมชน จนทําใหชุมชนมีเอกลักษณแบบภูไทดั้งเดิมท่ีสามารถดึงดูดผูท่ีตองการศึกษาหรือ
นักทองเท่ียวใหเขามาเยี่ยมชมและสรางรายไดแกชุมชน 
 การที่ชุมชนมีเอกลักษณเฉพาะตัวท่ีดึงดูดคนจากภายนอกเขาสูชุมชนแลว การให
ความรูในดานประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณี แกผูท่ีสนใจและคนในชุมชนเองแลว ยังจะเปน
การชวยใหคนเห็นคุณคาในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมซ่ึงจะสงผลใหเกิดความภาคภูมิใจ การ
มีสวนรวมในการรักษาส่ิงตางๆเหลานี้ไวและมีปรับเปล่ียนใหสอดคลองกับวิถีชีวิตไดอยาง
เหมาะสม นอกจากนี้การท่ีชุมชนภูไทบานโคกโกง มีการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม สงผลใหเกิด
ความเขมแข็งในชุมชน และชุมชนยังสามารถนําภูมิปญญาท่ีมีในทองถ่ินนําไปปรับใชกับการพัฒนา 
โดยยังคงพ่ึงพาส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ ใชทรัพยากรและดําเนินชีวิตอยางพอเพียง และยังคงไวซ่ึง
เอกลักษณท่ีมีคุณคาของชุมชนไดอีกดวย  
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บทท่ี 7 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
 จากการวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาองคประกอบทางภูมิทัศนวัฒนธรรมและ
แนวทางในการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชนภูไท พื้นท่ีกรณีศึกษา บานโคกโกง จังหวัด
กาฬสินธุ โดยในบทนี้เปนจัดการสรุปผลที่ไดจากขอมูลของการศึกษาซ่ึงไดอธิบายรายละเอียดไว
ในบทที่ 1-6 เปนข้ันตอน มีรายละเอียดของผลสรุปในแตละประเด็นดังตอนี้ 
 
1 สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาองคประกอบทางภูมิทัศนวัฒนธรรมและแนวทางในการจัดการภูมิทัศน
วัฒนธรรมชุมชนชุมชนภูไท พื้นท่ีกรณีศึกษาคือ บานโคกโกง จังหวัดกาฬสินธุ จนสามารถระบุ
คุณคาความสําคัญของส่ิงแวดลอมและมรดกทางวัฒนธรรมและการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมดาน
ตางๆ โดยเปนไปตามระเบียบวิธีของการวิจัยดังนี้คือ 
 1.1 ความหมาย แนวความคิดทฤษฎีและวิจัยท่ีเกียวของ ในการศึกษาองคประกอบทาง
ภูมิทัศนวัฒนธรรมและแนวทางการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม  
  จากการศึกษาความหมาย แนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของใน
ศึกษาองคประกอบและการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม  สามารถนํามาเปนแนวทางสําหรับ
ประยุกตใชใหสอดคลองกับงานวิจัยในคร้ังนี้ นอกจากนี้ยังเปนการสรางความเขาใจรวมกันตอการ
อนุรักษชุมชนชุมชนอยางมีระเบียบแบบแผนตามกระบวนการวิจัยและนําผลที่ไดไปเปนแนวทาง
ของการวางแผนพัฒนาชุมชนในดานอ่ืนๆตอไป 
 1.2 ผลวิเคราะหองคประกอบและกระบวนการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนภูไท
บานโคกโกง จังหวัดกาฬสินธุ 
  ประเภทของภูมิทัศนวัฒนธรรมของพ้ืนท่ีชุมชนภูไทบานโคกโกง จังหวัด
กาฬสินธุ นั้นเปนแบบ “ภูมิทัศนวัฒนธรรมแบบภูมิทัศนและวัฒนธรรมมีความสําคัญเทากัน” หรือ 
“ภูมิทัศนวัฒนธรรมกึ่งเมืองกึ่งชนบท” ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบภูมิทัศนวัฒนธรรม ไดแก  
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  1.2.1 องคประกอบทางภูมิทัศนวัฒนธรรมดานการตั้งถ่ินฐาน 
     ลักษณะการตั้งถ่ินฐานของชุมชนแบงตามลักษณะรูปทรงของพ้ืนท่ี คือ 
ชุมชนที่ตั้งถ่ินฐานบนท่ีราบ อีกท้ังยังมีภูเขาลอมรอบชุมชนภูไทบานโคกโกงนี้จะมีผังของชุมชน
แบบกระจายจากศูนยกลาง ซ่ึงมีศูนยกลางของชุมชนคือวัดหรือส่ิงศักดิ์สิทธ์ิประจําหมูบานซ่ึงความ 
สัมพันธของเรือนแตละหลังจะแผรัศมีออกไปทุกทิศทาง นอกจากน้ีชุมชนยังมีประวัติศาสตรท่ียาว 
นานมีวิถีชีวิตความสัมพันธใกลชิดของคนในชุมชน มีภูมิปญญาทองถ่ินในการปรับสภาพท่ีอยูอาศัย
ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมอีกดวย 
  1.2.2 องคประกอบทางภูมิทัศนวัฒนธรรมดานสถาปตยกรรม 
     1.2.2.1 สถาปตยกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับความศรัทธา ความเช่ือและวัฒนธรรม 
ไดแก วัดบานโคกโกง ศาลาการเปรียญ อุโบสถ ศาลปูตา ศาลากลางบาน ท่ีเผาศพ เปนตน 
สถาปตยกรรมเหลานี้เปนสถาปตยกรรมท่ีสืบเนื่องมาจากอดีตจนถึงปจจุบันท่ีมีอิทธิพลตอวิถีชีวิต
ของคนในชุมชนโดยเฉพาะดานจิตใจ   
     1.2.2.2 สถาปตยกรรมท่ีรองรับความตองการพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต 
อาคารบานเรือนท่ัวไป ไดแก กลุมบานพักอาศัยภายในชุมชนภูไทบานโคกโกงโดยเฉพาะบานเรือน
ท่ีมีความเกาแกบงบอกถึงความเปนภูไทแบบดั้งเดิม บานเรือนพื้นถ่ินอีสานและบานเรือนสมัยใหม 
ตามเกณฑท่ีไดทําการสํารวจมาขางตน รวมถึงรูปแบบของการกอสราง การใชวัสดุท่ีไดมาจาก
ธรรมชาติ และการนําภูมิปญญาพ้ืนถ่ินมาใชแกปญหาในการสรางบานเรือนแบบภูไท นอกจากนี้ยัง
มีหองน้ํา ศาลาและรานคา ท่ีเปนสถาปตยกรรมท่ีรองรับความตองการพื้นฐานอีกดวย 
     1.2.2.3 สถาปตยกรรมท่ีเกิดจากการเกษตรกรรม ไดแก เถียงนา ยุงขาว และ
โรงเล้ียงสัตว เปนสถาปตยกรรมท่ีมีขนาดเล็กท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว สรางดวยรูปแบบเฉพาะถ่ินท่ีมี
โครงสรางแบบงายๆ วัสดุท่ีใชสวนมากเปนวัสดุท่ีหาไดจากทองถ่ินและมีความสําคัญตอคนใน
ชุมชนเปนอยางมาก 
  1.2.3 องคประกอบทางภูมิทัศนวัฒนธรรมดานการประกอบอาชีพ 
     อาชีพหลักของชาวภูไทบานโคกโกงท่ีมีเอกลักษเฉพาะตัวและสืบทอดมา
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันและมีความผูกพันธกับธรรมชาติ เชน เกษตรกรรม เล้ียงสัตว หัตถกรรม 
ผลผลิตท่ีไดจากชุมชน ผาไหมแพรวาที่เปนเอกลักษณของชาวภูไท ศิลปกรรมลวดลายแกะสลักไม
แบบพื้นบาน อาหารพื้นถ่ิน เปนตน  
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  1.2.4 องคประกอบทางภูมิทัศนวัฒนธรรมดานสังคมและวัฒนธรรม 
  วัฒนธรรม ประเพณีและความเช่ือของชาวภูไทบานโคกโกงยังคงไวซ่ึงเอกลักษณ
ของความเปนภูไทและไดสืบทอดจากอดีตมาจนถึงปจจุบัน ไดแก บุญซําฮะ (ชําระ) บุญเขากรรม 
บุญขาวประดับดิน พิธีเหยา พิธีบายศรีสูขวัญ เล้ียงผีปูตา ผีบานผีเรือน เปนตน 
  1.2.5 องคประกอบทางภูมิทัศนวัฒนธรรมดานสภาพแวดลอม    
    สภาพแวดลอมทรัพยากรทางธรรมชาติภายในชุมชน โดยสภาพแวดลอมและ
ทรัพยากรทางธรรมชาติ ไดแก วนอุทยานภูผางัวท่ีมีความอุดมสมบูรณ ซ่ึงภายในวนอุทยานมีน้ําตก 
ตาดสูง น้ําตกตาดยาว ผานางแอน ผานางคอย และลําธารไหลผานหมูบานเปนพื้นท่ีท่ีผูคนสามารถ
ใชเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจหรืออาศัยทรัพยากรธรรมชาติในการดํารงชีวิต  
  1.2.6 องคประกอบทางภูมิทัศนวัฒนธรรมดานท่ีวางและการสัญจร 
     พื้นท่ีวาง รวมถึงทางสัญจรภายในชุมชน ถือไดวาเปนโครงสรางและ
องคประกอบหลักๆ ของชุมชน ระบบพื้นท่ีวาง คือ พื้นท่ีสําหรับสัญจรหลักและรองภายในพ้ืนท่ี
ชุมชน คือ ถนนสุขาภิบาล ตรอกซอยทางเดินและพื้นท่ีวางสําหรับทํากิจกรรมท่ีสําคัญรวมกันของ
ชุมชน เชน พื้นท่ีริมถนนดานหนา พื้นท่ีดานหลังอาคารบานเรือน พื้นท่ีวาง ท่ีโลงของชุมชนและ 
ทางสัญจรในชุมชน เปนตน 
 1.3 ประเด็นปญหาและอุปสรรคในการอนุรักษณชุมชน 
  ในการอนุรักษชุมชนภูไทนั้นมีเอกลักษณในดานการเปนชุมชนที่มีประเพณี
วัฒนธรรม ความเช่ือท่ีมีความเกาแก มีคุณคาท้ังในดานสถาปตยกรรมศิลปกรรมและวิถีชีวิตในแบบ
ดั้งเดิมท่ียังคงสืบทอดมาชานาน   ปจจุบันนั้นมีการเปล่ียนแปลงท่ีคอนขางรวดเร็วภายใตกรอบ
วิสัยทัศนในการพัฒนารวมกันของชุมชนและการสงเสริมใหเกิดการทองเท่ียวและจัดต้ังเปน
หมูบานวัฒนธรรมภูไทโดยภาครัฐและเอกชน ปญหาสําคัญเรงดวนท่ีสงผลกระทบตอองคประกอบ
ทางภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชนและตองไดรับการแกไข คือปญหาดานการรักษาส่ิงแวดลอมใน
ชุมชนไมมีรถขนขยะขององคการบริหารสวนตําบลเขามาเก็บขยะ ดังนั้นคนในชุมชนจึงตองมีการ
กําจัดขยะของตนเองโดยการเผาหรือฝงกลบบริเวณพ้ืนท่ีของปาชุมชนสงผลกระทบทําใหเกิด
มลภาวะ ภัยจากธรรมชาติ เชนปญหาขาดแคลนน้ําในชวงหนาแลง  ซ่ึงน้ําในลําธารท่ีไหลผาน 
ชุมชนจะแหงขอดทําใหไมสามารถใชในการเกษตรกรรมได การที่บานเรือนสวนใหญของชุมชน
เปนไมท่ีมีความเกาแกและปลูกเรือนชิดกันอาจทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย เปนตน สวนภัยคุกคามท่ี
ตองมีมาตรการปองกันในอนาคตไดแก การพัฒนาจากหนวยงานของภาครัฐหรือทองถ่ินอาจลด
คุณคาขององคประกอบทางภูมิทัศนวัฒนธรรมลง  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

151 

 1.4 แนวทางในการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมของพ้ืนท่ีกรณีศึกษา 
        แนวทางการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรม ดําเนินตามหลัก
แนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยเสนอแนวทางในการจัดการพัฒนาอยางบูรณาการภายใตกรอบ
ของแนวทางการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมโดยมีแนวทางวิธีการอนุรักษ
และพัฒนาในขอบเขตของพ้ืนท่ีระดับตางๆ คือ   
  1 การศึกษาและการเก็บขอมูลพื้นฐานของพ้ืนที่  
  2 การดูแลรักษา  
  3 การรักษาใหคงสภาพ  
  4 การบูรณะ 
  5 ปฏิสังขรณ  
  6 การฟนฟู   
  7 การปรับประโยชนใชสอยใหม  
  8 การพัฒนาและสรางสรรคใหม  
  แนวทางการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมนั้นมีหลายรูปแบบ โดยตองเลือกใชแนว
ทางการจัดการใหมีความเหมาะสมข้ึนอยูกับลักษณะพ้ืนท่ี ความตองการใชสอยรวมสมัยและคุณคา
ดานตางๆของพื้นท่ีองคประกอบทางภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนภูไทบานโคกโกง ซ่ึงอาจไมไดใช
แนวทางในการจัดการเพียงแนวทางเดียวแตตองประยุกตหลากหลายแนวทางเขาดวยกัน จึงจะทําให
ภาพในการกําหนดแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีดังกลาวในเบ้ืองตนสามารถตอบวัตถุประสงคของแนว
ทางการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมเพ่ือความยั่งยืนได  
 
2 ปญหา อุปสรรคและขอบกพรองในการวิจัย 
 จากการศึกษาการวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาขอมูลในภาพกวาง และไดทําการสํารวจ
พื้นที่ดวยเวลาในการศึกษาท่ีจํากัด จึงอาจทําใหเก็บขอมูลภาคสนามไดไมครบถวน ซ่ึงในการศึกษา
คร้ังน้ีมีปญหา อุปสรรคและขอบกพรองดวยปจจัยหลายๆดานดังนี้ 
 2.1 ดานการเก็บรวบรวมขอมูล 
  การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลท่ีไดจากการสํารวจพ้ืนท่ี สัมภาษณจาก
บุคคลและหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัย ซ่ึงเปนขอมูลท่ีไดจากการสํารวจดวยตัวเอง ขอมูลสวน
นี้จะทําใหเขาใจถึงขอมูลพื้นฐานของพื้นท่ี ประเพณี วัฒนธรรม ความเช่ือและวิถีชีวิตความเปนอยู
ของคนในชุมชน ซ่ึงดวยระยะเวลาที่มีอยูอยางจํากัด อาจทําใหการเก็บรวบรวมขอมูลไมละเอียดมาก
นัก การเก็บขอมูลจากการสัมภาษณเปนเพียงการนําขอมูลมาเสนอแนวทางการจัดการลักษณะความ
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ตองการของชุมชนและมีการวิเคราะหใหเกิดผลในภาพรวมซ่ึงอาจทําใหขอมูลไมละเอียดเทากับการ
ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลท่ีไดจากเอกสาร หนังสือ บทความ 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ส่ือทางอินเตอรเนต แผนท่ีและรูปภาพ นํามาประกอบกับขอมูลปฐมภูมิเพื่อให
ไดขอมูลท่ีถูกตองและแมนยํา จากการเก็บรวบรวมขอมูลบางสวนท่ีปรากฎหลักฐานจากในอดีต
จนถึงปจจุบัน บางสวนนั้นมีความเปล่ียนแปลงไปจากเดิมจึงทําใหตองศึกษาขอมูลจากหลายๆดาน 
เพื่อใหไดขอมูลท่ีมีความคลาดเคล่ือนนอยท่ีสุด เชน การเก็บรวบรวมขอมูลทางดานกายภาพจะมี
การแปรผันตามเวลา ดังนั้นการศึกษาขอมูลจึงจําเปนท่ีจะตองใหมีความถูกตองและชัดเจนมากท่ีสุด 
 2.2 ดานการวิเคราะหขอมูล 
  ดานการดําเนินการเก่ียวกับการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ ในประเด็นตางๆตามข้ันตอนนั้นขอมูลท่ีไดสวนมากจะถูกวิเคราะหและสรุป
ดวยผูทําการวิจัย ขอมูลบางสวนอาจมีความชัดเจนไมเพียงพอ ดังนั้นจึงควรไดรับขอมูลจาก
บุคคลากรที่อยูในทองถ่ินและบุคคลากรท่ีมีความรูความเขาใจรวมกันในเร่ืองท่ีหลากหลายมามีสวน
รวมในการวิเคราะหขอมูลใหสอดคลองกับเร่ืองท่ีทําการศึกษา แตเนื่องจากขอจํากัดทางการศึกษา
จึงทําใหขาดข้ันตอนท่ีสําคัญนี้ 
 2.3 ดานการมีสวนรวมของชุมชน 
  กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนถือเปนกระบวนการท่ีสําคัญในการวาง
แผนการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม ซ่ึงในการดําเนินการวิจัยนี้กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนยัง
มีเพียงการสอบถามขอมูลและความคิดเห็นของกลุมผูนําชุมชนและชาวบานในเพียงบางสวนจาก
การสุมสอบถามเทานั้น ซ่ึงยังไมเพียงพอตอการรับรูถึงปญหา ความตองการ และการเปล่ียนแปลงท่ี
จะเกิดข้ึนในอนาคต ถือวาการมีสวนรวมของชุมชนตอการดําเนินงานนี้ยังไมเพียงพอมากนัก 
 
3 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยขั้นตอไปในอนาคต 
 3.1 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวกับทฤษฎีท่ีใชในการศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรม
นั้น เอกสารสวนใหญมุงเนนไปยังการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางภูมิทัศนวัฒนธรรม
ของพ้ืนท่ีอยางนอยสองพื้นท่ี ทฤษฎีท่ีกลาวจึงเปนไปในภาพกวางเทานั้นแตในการศึกษาสําหรับ
โครงการนี้ เปนการศึกษาซ่ึงเนนเพียงพื้นท่ีเพียงพื้นท่ีเดียว ดังนั้นในการศึกษาในอนาคตจึง
เสนอแนะใหมีการศึกษาในรายละเอียดของภูมิทัศนวัฒนธรรมที่มีความเฉพาะในพ้ืนท่ีในลักษณะท่ี
มีความคลายคลึงกันเพื่อจะไดเห็นถึงความแตกตางและความคลายคลึงกันของพ้ืนท่ีอ่ืนๆดวย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

153 

 3.2 จากการศึกษาพบวาประเด็นศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรมสวนใหญมุงเนนไปท่ี
การศึกษาแนวทางการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม แตในการศึกษาครั้งนี้ยังมีประเด็นเร่ืองวัฒนธรรม
ท่ีมุงเนนในการอนุรักษวัฒนธรรมท่ีเปนอยูแบบดั้งเดิมและเพิ่มคุณภาพชีวิตในการดําเนินชีวิตท่ี
สงผลใหชุมชนเกิดการพัฒนา การศึกษาในอนาคต จึงมีการเสนอแนะใหมีการศึกษาเพิ่มเติมในดาน
สังคมเพื่อใหทราบถึงพื้นฐานการดําเนินชีวิต ลักษณะการดําเนินชีวิตในอดีตของชุมชนท่ีมี
วัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณและอยูกับสภาพแวดลอมไดอยางกลมกลืน แลวนํามาปรับใชใหเปน
แนวทางในการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมยิ่งข้ึน 
 3.3 จากการศึกษาในข้ันตอนของการพัฒนาทองถ่ิน เนื่องจากมีการสงเสริมใหชุมชน
เกิดโครงการหมูบานวัฒนธรรมภูไทบานโคกโกงข้ึนโดยหนวนงานของรัฐ ทําใหเกิดการจัดการใน
ชุมชนนําไปสูกระบวนการมีสวนรวมของคนในชุมชนแตชุมชนเองยังมีการจัดการท่ีไมเปนแบบทํา
ใหเกิดผลกระทบตามมา ดังนั้นในการศึกษาตอไปในอนาคตจึงตองมีการกําหนดแบบแผนพัฒนา
หรือมาตรการตางๆใหตรงกับความตองการและสอดคลองกับประเพณี วัฒนธรรม และทรัพยากรที่
เกื้อหนุนชุมชนดวย 
 3.4 จากการศึกษาขอมูลและการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณมีจํากัดเฉพาะคนท่ีอาศัย
อยูในชุมชนเทานั้น แตความคิดเห็นของบุคคลจากภายนอกไมวาจะเปนนักทองเที่ยว บุคคลจาก
รอบๆชุมชนหรือนักวิชาการ ก็ลวนแลวแตมีความสําคัญ ซ่ึงบุคคลท่ีเกี่ยวของเหลานี้ยอมจะรับรู
หรือมีการถายทอดวัฒนธรรมไปสูบุคคลเหลานี้ ในการศึกษาในอนาคตจึงมีการเก็บขอมูลจากคนใน
ชุมชนภายนอก และนักวิชาการเพ่ือใหไดความคิดเห็นที่มีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน 

 จากการคนควาอิสระเร่ือง การศึกษาองคประกอบทางภูมิทัศนวัฒนธรรม: กรณีศึกษา
ชุมชนภูไทบานโคกโกง จังหวัดกาฬสินธุ นี้เปนการศึกษาในรายวิชาสุดทายของหลักสูตรภูมิ
สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ผูวิจัยไดดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยและสําเร็จลุลวงตาม
วัตถุประสงค ไดผลตามท่ีคาดวาจะไดรับ อยางไรก็ตามก็ยังมีขอบกพรองดังท่ีไดกลาวมาขางตน 
ท้ังนี้ผูวิจัยไดเสนอแนะหัวขอวิจัยสําหรับผูท่ีตองการศึกษาในข้ันตอไป ซ่ึงจะทําใหการวิจัยใน
หวัขอนี้ไดผลท่ีสมบูรณยิ่งข้ึน 
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1 ลักษณะเรือนพื้นถ่ินภูไท 
 1.1 รูปแบบเรือน 
       การจําแนกเรือนพื้นบานภูไทจะเนนเฉพาะเรือนที่ปลูกสรางตามคติโบราณเปน
หลัก  ดังนั้นจึงไมรวมถึงเรือนท่ีปลูกข้ึนใหมท่ีไดรับอิทธิพลจากภายนอกซ่ึงสามารถแบงรูปแบบได
ดังนี้ 
  1.1.1 เฮือนหัวลอย 
    เปนอาคารพักอาศั ย ท่ี เปน ลักษณะเ รือนหลังคา จ่ัว คู  ( เ รือนแฝด ) 
ประกอบดวยอาคาร 2 สวน คือสวนท่ีเปนเฮือนนอนกับสวนเฮือนหลังคาหัวลอย (สุวิทยและณรงค, 
2541) สวนเฮือนนอนจะเปดโลงถึงกันหมด แตจะมีการแบงการใชพื้นท่ีโดยใชมุง ตู เปนสวน
แบงแยกแทนผนัง หากมีลูกสาวหรือมีการแตงงานเขามาในบานจึงจะมีการแบงพื้นที่โดยใชผนังกั้น 
สวนเฮือนหลังคาหัวลอย  จั่วจะเต้ียกวาและตองวางแนวยาวของอาคารขนานกับเฮือนนอน หาก
โครงสรางเฮือนท้ังสองสวนแยกออกจากกันบางคร้ังอาจเรียกสวนเฮือนหัวลอยนี้วา “เฮือนโขง” 
(ไพโรจน, 2531) ซ่ึงสามารถแยกโครงสรางออกจากสวนเฮือนนอนไปปลูกสรางไดในกรณีท่ีลูก
ชายแตงงานและตองการจะแยกเรือน เรือนทั้งสองหลังจะวางแนวยาวของผังพื้นตามตะวันหรือวาง
แนวยาวของเรือนขนานกับแนวทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก  สวนท่ีเช่ือมตอกันจะมีฮางริน (รางน้ํา) 
โครงสรางอาคารมีท้ังแบบท่ีแยกออกจากเฮือนนอนและแบบใชโครงสรางพื้นตอเนื่องกัน โดย
ลักษณะดังกลาวจะคลายเฮือนโขงและเฮือนแฝดในเรือนไทลาวตามลําดับ 
    บางหลังมีการตอระเบียงจากสวนเฮือนหัวลอยเพื่อเพิ่มเติมพื้นท่ีใชงานหรือ
อาจตอเฮือนไฟหรือเฮือนคัว (ครัว) ซ่ึงมีลักษณะท่ีเปนการตอเติมท่ีแยกเปนหลังตางหากจากเฮือน
นอนและเฮือนหัวลอยโดยจะวางขวางตะวัน  สวนเฮือนไฟจะต้ังอยูทางทิศตะวันตกโดยเช่ือมกับ
เฮือนนอนดวยชานแดดและมีบันไดข้ึนลงอยูดานหลังบาน บางคร้ังการตอเติมครัวอาจมีการขยาย
พื้นท่ีเดิมเปนแคครัวไฟ กลาวคือยังเปนสวนหน่ึงของเรือนดานสกัดของเฮือนนอน โดยจะมุง
หลังคาพาดยาวลงมาจากดานจั่วของเฮือน (เทิบ) โดยอาจเช่ือมดวยสวนเฮือนหัวลอยหรือชานแดดก็
ได เฮือนหัวลอยเปนอาคารพักอาศัยท่ีมีความซับซอนในการกอสรางและมีสัดสวนท่ีสูงใหญกวา
เรือนประเภทอ่ืนจึงตองใชชางท่ีมีฝมือในการกอสราง มักปลูกสรางดวยไมจริงท้ังหลัง เรือน
ประเภทนี้มักเปนของผูมีฐานะคอนขางดี สวนใหญมักเปนผูสืบเช้ือสายมาจากอุปฮาดราชวงศหรือ
ทาวเพีย (สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ 2541: 18) หรืออาจเปนบานชางสมัยกอน  
  1.1.2 เฮือนเปง 
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     ประกอบดวยสวนเฮือนนอนซ่ึงตอกับสวนระเบียงท่ีมีหลังคาคลุมซ่ึง
โดยมากมักเปดโลงผนัง 3 ดาน พื้นท่ีสวนนี้โดยท่ัวไปในพ้ืนท่ีภาคอีสานจะเรียกวาเปนเกยหรือเกย  
สําหรับชาวภูไทจะเรียกพื้นท่ีนี้วา “เปง” สวนมากเฮือนนอนมักเปนอาคาร 3 ชวงเสาหลังคาจั่วทรง
สูง  สวนเปงมักเปนหลังคาพาดยาวลงมาเปนคนละความชันมักจะมีความชันนอยกวาสวนเฮือน
นอนเนื่องจากตองใชคนพ้ืนท่ีสวนนี้รองรับกิจกรรมหลายอยาง เฮือนเปงอาจมีชานแดดตอจากสวน
เปง เรือนบางหลังมีการตอเฮือนไฟ โดยการใชชานแดดเช่ือมตอกับ “ชานมน” (เปนชานเปยกท่ีใช
สําหรับซักลางตําแหนงอยูติดกับครัว) ซ่ึงอยูตอจากเฮือนไฟโดยมากมักอยูทางหลังบานมีบันไดข้ึน
แยกจากหนาบานโดยท่ีเฮือนไฟท่ีสรางแยกออกมาเปนหลังมักวางขวางตะเว็น ในเฮือนเปงท่ีหลัง
เล็กกวามักมีครัวไฟอยูในพ้ืนท่ีเปดโลงและมักจะอยูชวงเสาสุดทายหรือชวงเสาหลังบาน (ปกติ
ถือเอาทิศตะวันออกคือชวงเสาแรกเนื่องจากเปนดานท่ีบันไดหนาบานวางพาด) ระยะหลังหากมีการ
ตอครัวไปเปนเทิบจากดานสกัดของเฮือนนอนมักเรียกเรือนประเภทนี้วา เฮือนเกยครัว โดยท่ีมีการ
ปรับเปล่ียนการใชคําเรียกช่ือพื้นท่ีตามภาษาอีสานหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 114 เฮือนเปงของชาวภูไท 
ท่ีมา: เรือนไทยภาคอีสาน (ออนไลน), เขาถึงเม่ือ 15 มีค. 2554 เขาถึงไดจาก 
http://www.paktho.ac.th/student/housethai/wn_3_5.html 
 
  1.1.3 เฮือนช่ัวคราว 
     มักเปนเรือนท่ีสรางเพ่ือรองรับครอบครัวใหมท่ีเพิ่งแตงงานแตยังไมมี
ศักยภาพที่จะสรางเฮือนของครอบครัวได เนื่องจากตองใชเวลาสะสมวัสดุกอสรางคูแตงงานใหมจะ
แยกออกมาปลูกอาคารช่ัวคราวเปนเรือนหอในบริเวณบานใกลๆบานพอ-แมฝายหญิง บางคร้ังอาจ
ตอหลังคาอยางงายคลายเพิงแนบตามแนวยาวของเลาขาว (ตูบตอเลา) หรือสวนเฮือนเดิมสวนมาก
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เฮือนช่ัวคราวท่ีพบมักเปนเฮือนเหยาซ่ึงมีลักษณะเปนเรือน 2-3 ชวงเสาใตถุนสูงวัสดุท่ีใชมักใชผนัง
ไมไผสานขัดแตะพื้นไมไผทุบ (ฟาก) และหลังคามุงหญาแฝก วัสดุกอสรางสวนใหญเปนไมไผและ
หญามีลักษณะไมถาวร มักจะมีองคประกอบพื้นที่ใชงานไมซับซอนโดยจะเนนสวนนอนเปนหลัก 
เรือนบางหลังอาจมีชานแดดตอกับสวนนอนหรือมีระเบียงท่ีมีหลังคาคลุมตอออกมาอีก 1 ชวงเสา 
อาจใชพื้นท่ีบางสวนเปนครัวไฟซ่ึงลักษณะจะคลายคลึงกับเฮือนเปงแตขนาดเล็กกวาและจํานวน
ชวงเสานอยกวาประเภทเรือนถาวร 
   นอกจากนี้ยังมีเรือนพื้นถ่ินท่ีมีการใชงานประเภทอ่ืนท่ีนอกเหนือไปจากการ
ใชพักอาศัยเพียงอยางเดียว ท้ังนี้เนื่องจากในระยะหลังไดมีการอพยพและการเขามาตั้งถ่ินฐานของ
คนภายนอกพื้นท่ีเพื่อประกอบกิจกรรมการแลกเปล่ียนสินคาจึงทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงดานวิถี
ความเปนอยูภายในพื้นท่ีชนบทภาคอีสาน ระยะหลังเฮือนรานคาจึงเปนสวนหนึ่งของชุมชนภาค
อีสาน 
   เฮือนรานคาแบบพื้นถ่ินมี 2 ลักษณะ คือแบบช้ันเดียวและสองช้ัน รานคา
แบบช้ันเดียวมักมีขนาดต้ังแต 2 หองข้ึนไปยกพื้นสูงประมาณ 1 เมตร จะเปนระเบียงหนาบานถัดมา
ภายในจะเปนพื้นท่ีคาขายและเก็บสินคามีความลึกประมาณ 2 ชวงเสา (สุนทร, 2546) ถัดเขาไปดาน
ในจะเปนสวนพักผอนและครัว รานคาแบบ 2 ช้ันที่เปนเรือนรุนกลางท่ีดัดแปลงมาจากเรือนเกา โดย
การกอผนังลอมช้ันลางเพ่ือใชในการคาขายในขณะท่ีช้ันบนใชเปนสวนนอน โดยมากมักมีระเบียง
ดานหนาบานประตูหนาบานช้ันลางเปนบานเฟยมเปดตลอดแนวชวงเสา 
  1.2 องคประกอบและการใชพื้นท่ีเรือน 
        รูปทรงทางกายภาพของเรือนภูไทในแตละชุมชนอาจมีความแตกตางกันแต
ลักษณะของการจัดวางท่ีวางภายในเรือนมีความคลายกัน โดยมีรูปแบบของการใชงานเปน 3 สวน
หลัก คือภายในเฮือนใหญจะเปนสวนท่ีปดลอม สวนนอนเฮือนใหญซ่ึงเปนสวนท่ีเปดโลงและพื้นท่ี
ใตถุนเรือน ภายในเฮือนใหญการครอบครองพ้ืนท่ีจะข้ึนอยูกับความเช่ือของคนภายในชุมชนอยาง
เห็นไดชัด มีการจัดวางผูใชพื้นท่ีกับทิศทางชัดเจนหองท่ีมีความสําคัญเชน หองเปงหรือฮอง (หอง
พระ) จะเปนท่ีตั้งของหิ้งพระของเรือนบางหลังพบวามีหิ้งพอแมอันเปนท่ีบูชาบรรพบุรุษของ
เจาของเรือน หองเปงยังเปนหองนอนของลูกชายอีกดวย ตําแหนงของหองเปงจะอยูทางทิศ
ตะวันออกเสมอ ถัดไปทางทิศตะวันตกเปนหองพอแมจัดเปนสวนนอนของเจาของเรือนคนปจจุบัน
โดย มากมักจะเปนลูกสาวท่ีไมไดออกเรือนหลังแตงงานซ่ึงจะเปนผูดูแลพอแมและรับมรดกของ
ครอบครัวตอไป สวนมากมักจะเปนลูกสาวท่ีมีอายุนอยท่ีสุดสวนหองริมทิศตะวันตกภายในเฮือน
ใหญคือ หองสวมหรือโสม เปนสวนนอนของลูกสาวและเปนท่ีอยูของครอบครัวใหมหลังจากท่ีมี
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การแตงงานแลวนําลูกเขยเขาบานเปนสวนหนึ่งของครอบครัว หากแตงงานแลวจะมีการกั้นพื้นท่ี
สวนนี้เปนหองแยกตางหากเพราะปกติแลวพื้นท่ีภายในเรือนจะเปนหองโลงเปดถึงกันหมด 
  พื้นท่ีสวนถัดออกมาภายนอกเฮือนใหญเปนสวนอเนกประสงคมีลักษณะเปดโลง
และมีหลังคาคลุม หากแยกหลังคาที่มีรูปทรงเปนทรงจั่วเหมือนของเฮือนใหญเปนอีกหลังหนึ่งจะ
เรียกสวนนี้วา เฮือนหัวลอย แตถาหากหลังคาท่ีคลุมมุงลาดเอียงตอจากชายคาเรือนหรือผนังเฮือน
ใหญจะเรียกวาเกยหรือเปง โดยจะเชื่อมกับชานแดดซ่ึงเปนชานท่ีไมมีหลังคาคลุมหรืออาจเปนชาน
ท่ีมีหลังคาคลุมท่ีมีความกวางเพิ่ม 1 ชวงเสาซ่ึงบางครั้งอาจมีระดับพื้นเสมอสวนเกยก็ได หากพบ
สวนประกอบของเรือนท่ีมีเกยมากกวา 1 ชวงความกวางเสา  มักจะมีการตอเติมและปรับโครงสราง
เรือนจากแบบดั้งเดิมแลว พื้นท่ีตอจากเกยจะใชทํางานหัตถกรรมและเตรียมอาหาร เนื่องจาก
ตําแหนงอยูใกลเฮือนครัวในเรือนท่ีมีขนาดใหญข้ึนซ่ึงสวนมากมักจะเปนเฮือนแบบหัวลอยจะมีชาน
แดดขนาดเล็กอยูดานหลังของเรือนเรียกวา ชานมน ซ่ึงจะใชเปนสวนซักลางและเก็บน้ําใชสําหรับบ
เรือน มักจะเปนสวนท่ีตากผาดวยชานมนจะมีคันไดข้ึนดานหลังเรือนแยกตางหากจากหนาบาน
สวนมากเพศหญิงซ่ึงเปนแมบานจะใชพื้นท่ีสวนนี้มากกวาสมาชิกคนอ่ืนๆในครอบครัว ระบบ
ครอบครัวของชาวภูไทอยูแบบครอบครัวขยายโดยนิยมแตงลูกเขยเขาบานเพื่อเปนการเพิ่มแรงงาน
ใหบานฝายหญิงโดยอาศัยอยูในเรือนหลังเดียวกัน  จนเมื่อพรอมปลูกเรือนใหมซ่ึงหากท่ีดินยังวาง
อยูก็นิยมปลูกเรือนใหมใกลบานพอแม  หรือปลูกตอเช่ือมเรือนใหมกับเรือนเกาดวยชาน เรียกเรือน
นี้วา “เรือนนอย” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 115 แสดงตําแหนงและลักษณะพ้ืนท่ีใชสอยในเรือนภูไทแบบประเพณ ี
ท่ีมา: นพดล ตัง้สกุล และ จันทนีย วงศคํา 2548: 75 
2 ความเชื่อเชงิคติสัญลักษณท่ีเก่ียวกับเรือน 
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 2.1 พิธีกรรมกับกระบวนการสรางเรือน 
  การปลูกสรางเรือนภูไทแบบดั้งเดิมมีความเช่ือถือตอส่ิงท่ีเหนือธรรมชาติ  ซ่ึง
เกี่ยวเนื่องกับวงเวียนของชีวิตต้ังแตเกิดจนตายก็มีคติความเช่ือท่ีถูกเช่ือมโยงเขากับท่ีอยูอาศัย  เรือน
จึงมีลักษณะของความมีพลังอํานาจตามกระบวนทัศนจากคติความเช่ือ ชาวภูไทมีการสรางส่ิงท่ีเปน
สัญลักษณท่ีเปนมงคลทั้งในลักษณะนามธรรมและรูปธรรม ในการปลูกเรือนจะมีความเช่ือเปนตัว
กํากับท่ีเปนพิธีกรรมในข้ันตอนตางๆ และจะประกอบข้ึนจากการแทนคาและตีความคติความเช่ือ
ในลักษณะเชิงสัญลักษณท่ีเขาใจตรงกันวาเปนมงคล โดยเริ่มตนต้ังแตการหาฤกษยามท่ีมีมงคล
เพราะการเร่ิมตนท่ีดีจะนําไปสูความเจริญรุงเรืองของชีวิตผูอยูอาศัย ซ่ึงหากหาคําตอบเชิงตรรกะ
แบบวิทยาศาสตรแบบเหตุและผลอาจไดวา วิธีการหาท่ีดินท่ีเหมาะสมเปนท่ีตั้งเรือนหากพิจารณา
ในขอเท็จจริงวาหากขาวกระจัดกระจายก็แสดงวามีสัตวที่อาจเปนจําพวกมด แมลงหรือหนู  ซ่ึงหาก
สรางเรือนบริเวณดังกลาวก็อาจถูกรบกวนได เปนตน  
  ในการเลือกตําแหนงมงคลเพื่อปลูกเรือนชาวภูไทนิยมเส่ียงทายดวยขาวสารหาก
ตําแหนงดีมีมงคลจึงทําการขุดหลุมปลูกเรือนนั่นคือตําแหนงของเรือนซ่ึงข้ึนอยูกับผลของการเส่ียง
ทายเปนหลัก จากนั้นก็จะมีการยายตาดิน (แมธรณี) ออกจากบริเวณปลูกเรือนไปไวในบริเวณใดก็
ไดของท่ีดินโดยอาจจะตั้งศาลใหหรือไมก็ไดซ่ึงมิไดมีการกําหนดพื้นท่ีหรือตําแหนงท่ีชัดเจนลงไป 
  ไมสรางเรือนโดยเฉพาะเสาอันเปนมงคลคือ เสาแฮก เสาขวัญ ตองมีความระวัง
และพิถีพิถันอยางท่ีสุด โดยตองหาฤกษยามและเลือกวันในการไปตัดไมและมีการกําหนดสัดสวน
ของเสาเรือนที่ชาวภูไทเรียกวา “โสก” ซ่ึงเสาเรือนท่ีมีโสกดีจะนําพาความเจริญและผูอยูอาศัยมียศ
เดช มีโชคลาภมาเยือนมิไดขาด แตหากวากําหนดผิดพลาดจากตําราและความเช่ือจะพาใหเจาของ
เรือนมีแตทุกขโศกเจ็บไขและลมหายตายจากโดยงาย เสาเรือนของชาวภูไทนั้นมีบทบาทและ
ความสําคัญตอการปลูกสรางเรือนมากโดยพิธีกรรมท่ีเกี่ยวของในกระบวนการตั้งแตเร่ิมตนหาฤกษ
ยาม ลักษณะรูปแบบ ขนาดสัดสวนความยาว พิธีกรรมในการขุดหลุมเสาเรือน การยกเสาลงหลุมท่ี
ปลายเสาตองประกอบดวยส่ิงท่ีเปนสัญลักษณแหงความเปนมงคล  และสวนท่ีรอง รับเสาภายใน
หลุมก็จัดเตรียมในทํานองเดียวกัน  ตอเนื่องสูพิธีการข้ึนเรือนก็ตองเรียกขวัญเสาเพื่อใหขวัญท่ีเคย
อยูกับตนไมนั้นกลับมาสถิตอยูคํ้าคูณม่ันคงแข็งแรง 
  การที่ชาวภูไทใหความสําคัญกับเสาอยางมากเน่ืองจากเปนโครงสรางหลักของ
เรือนที่รองรับสวนตางๆทั้งหมดของเรือน หากไมแข็งแรงยอมมีการทรุดพังได ดังนั้นเสาเรือนจึง
เปนสัญลักษณทางกายภาพของความมีพละกําลัง การปกปอง ความปลอดภัย ขณะเดียว กันเสาแฮก
ขวัญนี้มีความหมายในเชิงคติสัญลักษณของพลังอํานาจศักดิ์สิทธ์ิใหสวัสดิภาพใหแกผูอยูอาศัย 
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   1 การวางเรือน การวางแนวแกนเรือนภูไทจากอิทธิพลจากความเช่ือใน
ธรรมชาติ โดยเฉพาะเรื่องทิศตางๆวาสงผลตอชีวิตโชคลาภหรือเคราะหซ่ึงมีผลตอมนุษยท้ังยาม
หลับและยามตื่นเรือนของภูไทวางในแนว “ตามตะวัน” คือการวางดานยาว (ภูไทเรียกวาเปนดาน 
หนาเรือน) ไปในทิศเหนือและใต ท้ังนี้เพราะทิศทางนั้นจะเปนตัวกํากับหรือนัยเชิงสัญลักษณของ
ความเปนความตาย ความเส่ือมหรือความเจริญ ภูไทจะไมหันหัวนอนไปทิศตะวันตกเพราะเช่ือวา
เปนทิศของคนตาย ดังนั้นการวางเรือนขนานกับแกนตะวันออกตะวันตกจะทําใหศีรษะหันไปทิศ
เหนือหรือใตเทานั้นพิจารณาเชิงสัญลักษณพบวา มีความสอดคลองกันของตําแหนงการวางศีรษะ
ถือวาสําคัญท่ีสุดของมนุษย ตําแหนงของเสาแฮก หิ้งพระและทิศท่ีเช่ือวาเปนมงคลอยูเสมอ  ท้ังนี้
เพราะภูไทใหความสําคัญตอส่ิงเหนือธรรมชาติท่ีถูกนํามาปรับสูคติความเช่ือและการปฏิบัติเปนการ
แสดงสัญลักษณเพื่อปองกันส่ิงเลวรายท่ีอาจเกิดข้ึนได 
   2 ตําแหนงและทิศทางของเสาแฮก/เสาขวัญ เสาแฮกเสาขวัญ คือ คูเสาท่ีสอง
ของเรือนจากดานทิศตะวันออก ใชเปนหองนอนของลูกชายและเปนหองพระหรือหองผีไปดวยถา
เปนหิ้งพระจะต้ังหิ้งไวบนผนังทิศใดก็ไดแตตองไมใชทิศปลายตีน (ปลายเทา) ปกติเรียกหองนี้วา 
หองเปงยกเวนบางพื้นท่ีเรียกวา “ฮอง” โดยถือวาหองนี้มีควมเปนสวนตัวผูท่ีไมไดอยูในบานนี้จะ
ไมไดรับอนุญาตใหเขาไปไดยกเวนมีการขออนุญาติกอน ตามปกติแลวหองเปงหรือหองพระนี้จะ
ถูกกําหนดใหวางในทิศตะวันออก ยกเวนบางพ้ืนท่ีท่ีจัดใตหองเปงอยูทิศตะวันตก 
   3 การวางทิศทางของยุงขาว (เลาขาว) เลาขาวถือเปนส่ิงสําคัญตอการ
ดํารงชีวิต ถึงแมจะไมมีกฏเกณฑตายตัวเกี่ยวกับทิศท่ีจะวางเลาขาวอยางชัดเจน นั่นคือสามารถวาง
ในทิศใดก็ไดแตในบางพ้ืนท่ียังคงมีความเช่ือบางประการเกี่ยวกับทิศทางการวางประตูเลาขาว เชน 
บานคอนอย ท่ีใหประตูเลาหันไปในทิศตะวันตกแตหามหันไปในทิศอาคเนย (ตะวันออกเฉียงใต) 
สําหรับบานหนองหนาวจะยึดทิศตะวันออกวาเปนทิศท่ีดีเปนมงคลท้ังตําแหนงการงานและวางทิศ
ของประตูเลาขาวหามปลูกเลาขาวสูงกวาเรือนนอน    
 2.2 คติความเชื่อกับการหาขนาดและสัดสวนของเรือน 
  คติความเช่ือท่ีสัมพันธกับกระบวนการสรางเรือนนั้น เร่ิมต้ังแตการเลือกพื้นท่ีเพื่อ
ปลูกเรือน การเลือกไมเพื่อนํามาเปนเสา พื้น ผนัง หรือหลังคาตองมีฤกษยามเขาไปเกี่ยวของเสมอ 
นอกจากนี้ในการปลูกสรางเรือนแตละหลังจะยึดถือโสกหรือโฉลกของเจาของเรือนเปนหลัก 
(เพราะเจาของเรือนเปนผูอยูอาศัยและเปนผูนําการสรางเรือนโดยยึดเจาของเรือนจะไดหาโสกท่ีเปน
มงคลใหแกเรือนได) 
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  การกําหนดขนาดของเรือนใชขนาดสัดสวนของเจาของเรือนเปนหลัก  โดยปกติ
ใชความยาวระหวางปลายนิ้วถึงขอศอกของเจาของเรือนถือเปน 1 ศอก โดย 1 ศอกจะมีขนาดยาว
ประมาณ 0.50 เมตร และความยาวระหวางปลายนิ้วมือขางซายถึงปลายนิ้วมือขางขวาเม่ือยืนกาง
แขนสุดถือเปน 1 วา เทากับความยาว 2 เมตร หากเทียบกับมาตราสวนในปจจุบันเรือนแบบดั้งเดิม
นั้นขนาดขนาดของเรือนจะนับเปนศอกและวา เชน เรือนขนาดกวาง 10 ศอก ยาว 5 วา โดยปกติ
แลวขนาดของหองนอน เกย ชาน จะวัดมาจากขนาดศอกหรือวาของเจาของเรือนซ่ึงเรือนภูไทใน
อดีตน้ันเจาของเรือนจะเปนผูบอกความตองการวาเรือนมีขนาดเทาไหร 
  ระบบวาใชกับดานยาวของเรือนระบบศอกกับความกวางและความสูงของเสา
เรือน ดั้ง ข่ือ รวมไปถึงองคประกอบเรือนสวนตางๆ เชน บันได โดยสัดสวนเหลานี้จะนํามาควบคู
กับกับการหาโสกเรือน (โฉลก) วาดีหรือไมยกตัวอยาง เชน การหาจํานวนข้ันบันไดเม่ือเปรียบเทียบ
กับความสูงเรือนหาโสกไมดีจะทําใหเกิดเคราะหทุกขเข็ญ นอกจากนี้เรือนภูไทยังยึดความเช่ือวา
บันไดตองเปนเลขค่ีเสมอ ใชสูตรโบราณหาจํานวนข้ันบันไดท่ีตรงกับโสกท่ีดีเนื่องดวยแตละข้ันจะ
มีโสกท่ีมีความหมายตางกันไปขั้นท่ี 1 ถึงข้ันท่ี 9 ใหนับวนไปเร่ือยๆจนกวาจะไดโสกตามตํารา 
(ท้ังนี้คาดวาเปนการเอาความยาวของบันไดวัดเทียบกับความสูงของเรือน แลวหาจํานวนข้ันท่ีตอง
ใชแลวนับโสกตามตํารา) ข้ันท่ีตรงกับเลขค่ีนั้นนับเปนโสกท่ีดีมักนํามาใชกับเรือนจะทําใหอยูเย็น
เปนสุข แตหากพ้ืนเรือนสูงมากจะมีจะมีจํานวนข้ันบันไดเกิน 9 ข้ัน เชน 11 ข้ัน ตองนับจนถึงข้ันท่ี 9 
และเร่ิมข้ันท่ี 1 อีกรอบ (ถาข้ันบันไดคือ 11 จะไดโสกบันไดเปนคันดางก็นับวาพอใชได) 
  คติความเชื่อในกระบวนการสรางเรือนท่ีเกี่ยวเน่ืองกับขนาดและสัดสวนเรือน
แสดงใหเห็นถึงความเช่ือในพลังเหนือธรรมชาติซ่ึงมีผลตอกระบวนการปลูกเรือนทุกข้ันตอน ท้ังท่ี
ไมอาจพิสูจนไดและท่ีมีเหตุผลในการใชงานจริง เชน การนําขนาดและสัดสวน คืบ วา ศอก จาก
เจาของเรือนมากําหนดขนาดเรือนก็เพื่อใหการใชสอยพ้ืนท่ีอาคารกับขนาดสัดสวนของมนุษยสัม 
พันธกันโดยตรง 
 2.3 พิธีกรรมเกี่ยวกับการวางเรือน 
  คติความเช่ือท่ีถือเปนแนวในการปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูกสรางเรือนภูไทซ่ึงเช่ือวา
หากละเลยหรือกระทําผิดขอหามตามธรรมเนียมโบราณจะเกิดความไมเปนสิริมงคลและนําความ
เดือดรอนมาสูผูอาศัยในเรือนได โดยรวมสาระสําคัญในคติและความเช่ือท่ีแฝงอยูในพิธีกรรมท่ี
ปฏิบัติซ่ึงสืบตอกันมามีแนวทางใกลเคียงกันระหวางแตละกลุมท่ีสําคัญและมีนัยยะท่ีบงบอกความ
ตางหรือพิเศษของแตละกลุมแบงเปนหัวขอตางๆ ดังนี้ 
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  2.3.1 การเลือกท่ีตั้งเรือน การเลือกหาตําแหนงท่ีจะปลูกสรางเรือนตองเปน
ตําแหนงท่ีเหมาะสมภายในขอบเขตบานปกติจะไดมาจากการเส่ียงทายโดยมีพิธีกรรมเปนข้ันตอน 
ชาวภูไทเช่ือวาการเส่ียงทายเปนของศักดิ์สิทธ์ิเพราะไดอธิษฐานไวแลว เม่ือเอาจิตใจไปรวมกันยอม
สัมฤทธ์ิผลตามท่ีตั้งใจไวอีกทั้งยังเช่ือวามีนางธรณีคอยคุมอยู หากการเส่ียงทายไมสําเร็จสามารถเร่ิม
ใหมไดในวันถัดมาดวยการยายท่ีเส่ียงทาย หากกระทําครบ 3 คร้ัง แลวยังไมไดแสดงวาท่ีดินนั้นไม
เหมาะกับการปลูกเรือน 
  หลังจากไดตําแหนงท่ีตั้งเรือนแลวตองมีการขอนางธรณีหรือแมธรณีโดยมีธูป
เทียน ขันธ 5 พรอมขาวเหนียวดํา ขาวเหนียวแดง เนนของหวานประเภทนํ้าตาล เพ่ือประกอบพิธี 
โดยจะขอยายไปท่ีท่ีไมมีคนเหยียบหรือท้ิงน้ํามูกน้ําลายรด ปกติจะยายไปอยูชิดเขตท่ีดินภายใน
บริเวณ เดียวกับเรือนซ่ึงนางธรณีจะไปปกปกรักษาผูอยูอาศัยอยู ณ ท่ีนั้นพิธีกรรมเหลานี้กระทําโดย
ผูเปนเจาของเรือนหรือผูเฒาผูแกภายในชุมชน แตถาหากเปนการปลูกเรือนเหยาซ่ึงเปนเรือน
ช่ัวคราวก็ไมจําเปนตองกระทําพิธีนี้ได 
  2.3.2 การปลูกเรือน ปกตินิยมปลูกเรือนวันพฤหัสบดีเดือน 4 หรือเดือน 6 โดยจะ
เลือกวันฟูหรือวันท่ีเปนวันดีเปนศิริมงคลเจริญรุงเรือง  โดยจะมีตําราบอกซ่ึงจะเปนหนังสือผูกกอน
ปลูกเรือนตองมีการเตรียมพื้นท่ี การขุดหลุมลงเสาจะเร่ิมจากการยกเสาแฮกเสาขวัญเปนคูแรกโดยมี
พราหมณหรือผูเฒาผูแกเปนคนทําพิธีกรรม โดยจะนําขาวสาร 7 เม็ดหยอดลงในหลุมบางครั้งก็ใช
ขม้ินหรือน้ําหอมใสลงไปดวยสําหรับเสาแฮก และเสาขวัญมีพิธีผูกเสาโดยจะเร่ิมจาก เสาแฮกกอนมี
คําพูดซ่ึงเปนพิธีกรรมตามขั้นตอนกอนยกเสามีการนําของท่ีถือวาเปนศิริมงคล เชน ใบคูณใบ
นางกวัก  ไซ (เคร่ืองจับปลา) ผูกติดกับเสาแลวรดน้ําพรอมอธิษฐานกอนจะ กลบดิน หลังจากนั้นจึง
จะเร่ิมยกเสาอ่ืนๆโดยจะเร่ิมจากดานซายหรือขวาก็ได 
  2.3.3 การข้ึนบานใหม หลังจากกอสรางบานเสร็จส่ิงท่ีเจาของตองทํา คือการข้ึน
บานใหม เปนส่ิงท่ีพึงกระทําเพราะจะนําความรมเย็นสงบสุขในการครองเรือน โดยผูเฒาผูแกใน
หมูบานจะเปนแกนนําการประกอบพิธี หากยกบานเสร็จชวงกลางวัน ตอนเย็นของวันเดียวกันก็จะ
ประกอบพิธีข้ึนบานใหม นอกจากนี้ในการเลือกวันข้ึนบานใหมจะเลือกวันพฤหัสบดีหรือเปนวันท่ี
ถือมงคลซึ่งแลวแตความเชื่อของครอบครัว แตตามตําราวันพฤหัสบดีจะเปนวันท่ีมงคลและไมตอง
เลือกวันเดียวกับวันท่ีพอแมเสียชีวิต 
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