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 During 2 decades, our country faced event and phenomena related with social 
and political change widely, also change of world economic status. At the same time and 
from these events, affected to life style of people in Thai unavoidable. 
 This research aims to study and understand life style and household 
architecture of Ban Plakaow community, in Amnartcharoen province which was Esan 
villager community, to collect data in occupation, living style of households, and collect 
living of information also survey and study introduction of history of location to analyze 
relationship of lie style and architecture with the change of economic, social and politic 
during that time. 
 The result is affected of life style of Ban Plakaow community are economic 
factors related with occupation change, working out of agricultural sector (farming) more, 
people especially new generation who changed their occupation or move outside 
community, accept attitude, and new value, and decide the form of modern style of 
house and family more than ancient style. Beside this, civilization in information 
technology and data transfer also accepts information in community widely more than 
before. 
 However, Ban Plakaow people (mostly are elderly) are agriculturists and working 
in their community for all their life, they related with community, culture, tradition 
including bias-belief in ancient time completely, for long time. From this study household 
style, and improve, repair to be in good condition, without withdrawing or abandon it. 
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 บทที่  1 

 
บทนํา 

  
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 หมูบานปลาคาว ตั้งอยูในตาํบลปลาคาว อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ และอยูในเขต
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย  แบงออกเปน 4 หมู ไดแก หมู 1, 2, 3 และ 10 
ประกอบดวยผูคนอยูอาศัยประมาณ 400 กวาหลงัคาเรือน มีจาํนวนประชากร ราว 1,300  คน สวนใหญมี
อาชีพเปนเกษตรกร โดยมีพืน้ทีข่องพื้นที่ทํานา และไรพชื ลอมรอบหมูบาน   

ประวัติศาสตรความเปนมาของหมูบานปลาคาว มีมานานราว 200 ป มีเอกลักษณทางดาน
วัฒนธรรม ประเพณี ที่ชาวชุมชนยังคงดํารงรักษาไวได อยางนาชื่นชมจนเปนที่กลาวขานหลายดาน เชน มี
ความสามารถทางการละเลนหมอลํา ซึ่งเคยมีคณะหมอลํา ตั้งอยูในหมูบาน  20 กวาคณะ มีกลุมงานฝมือ
ดานหัตถกรรมการทอผาและจักสาน รวมทั้งมีชื่อเสียงในประเพณีการสวดมนตทํานองสรภัญญะ ที่มีทวง
ทํานองไพเราะ เปนตน 

 สถาปตยกรรมเรือนอยูอาศัย เปนเอกลักษณที่โดดเดนอีกอยางหนึ่งของหมูบานปลาคาว โดย
เรือนอยูอาศัยพื้นถ่ินแบบดั้งเดิม ที่ยังคงความเปนลักษณะเฉพาะตัวและสะทอนภาพความเปนอยูของทองถ่ิน
ตามแบบวิถีของชุมชนไวไดอยางคอนขางสมบูรณจนไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานราชการของจังหวัด
อํานาจเจริญ จัดตั้งใหเปนแหลงทองเที่ยวแบบโฮมสเตยควบคูไปกับการแสดงหมอลํา 

จากปจจัยตางๆทีไ่ดกลาวมาขางตน แสดงใหเห็นถึงการดํารงอยูของอัตลักษณของหมูบานปลา
คาว ที่ยังคงรักษาเอกลักษณไว พรอมทั้งมีความพยายามทีจ่ะสงเสริมใหเกิดการอนุรักษและสืบทอด สิ่งที่ดี
งามตางๆเหลานี้ เพื่อใหผูคนทั้งในและนอกชุมชน ไดรับรูและเขาใจถึงคุณคาวิถีชีวิตของชุมชนอยางแทจริง 

แตในชวงระยะเวลา 10 กวาปที่ผานมา (พ.ศ. 2540 - 2555) การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็วและสงผลกระทบในวงกวาง ทั้งในระดับประเทศ
และระดับโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งปรากฏการณที่เกิดข้ึนกับบริบททางสังคมในระดับทองถ่ินของประเทศไทย
เรา ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยยะสําคัญอยางเห็นไดชัดและ ที่กําลังสงผลกระทบใหเกิดการปรับกระบวน
ทัศนคร้ังใหมตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของผูคน ในชุมชนทองถ่ิน 

ดังนั้น จึงเห็นวามีความสาํคัญและจําเปนอยางยิ่ง ที่ควรจะทําการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล
ที่เก่ียวของในดานตางๆที่มีผลกระทบตอวิถีชีวิตและสถาปตยกรรมเรือนอยูอาศัย โดยใชพืน้ที่หมูบานปลา
คาว เปนกรณีศึกษา เพื่อที่จะนําองคความรูเหลานัน้ มาวิเคราะหและสรุปผล เพื่อทําความเขาใจใน
กระบวนการที่เกิดจาก

1 
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การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ วากอใหเกิดการแปรเปลี่ยนไปในดานใดและทิศทางใดบาง รวมทั้ง
เปนการเก็บบันทึกและรวบรวมขอมูลไวใหแก ชุมชนและผูที่สนใจจะศึกษา ตอไป 
2. วัตถุประสงคของการศึกษา 

2.1 เพื่อศึกษาและคนควา ประวัติศาสตรความเปนมา การตั้งถ่ินฐาน ชาติพันธุ ประเพณี 
วัฒนธรรม พิธีกรรม คติ ความเชื่อ ที่เปนอัตลักษณสําคัญของชุมชน 
 2.2 ศึกษาและเก็บขอมูลทางดานวิถีชีวิตและความเปนอยูของชุมชน ตั้งแตอดีตมาจนถึง
ปจจุบัน 
 2.3 ศึกษาบันทึกขอมูลและรังวดัเก่ียวกับสถาปตยกรรมเรือนอยูอาศัยพื้นถ่ิน ที่มีรูปแบบตางๆ 
ที่สะทอนใหเห็นถึงสภาพวิถีชีวิตของชาวชุมชน นับตัง้แตอดีตมาจนถึงปจจบุัน 
 2.4 ศึกษาขอมูล โครงสรางของชุมชน ดานสภาพเศรษฐกิจและสังคม สภาพแวดลอมทาง 
ธรรมชาติและกายภาพของหมูบาน นบัตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจบุนั 
 
3. กรอบความคิดของการศึกษา 
 งานวิจัยฉบับนี้ ไดเนนหนักในการศึกษาและคนควาขอมูลเก่ียวกับความสัมพันธดานวิถีชีวิต
และดานสถาปตยกรรมเรือนอยูอาศัย ที่สะทอนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจากผลกระทบจากทั้งภายในและ
ภายนอกของชุมชน กรอบความคิด สําคัญจึงมี 2 หลักใหญๆ คือ 

3.1 แนวความคิดทางดานมานุษยวิทยา เพื่อมุงเนนศึกษาและคนควาถึงประวัติศาสตรและ
ความเปนมาของชุมชน เพื่ออธิบายและทําความเขาใจในกลุมชาติพันธุ และบริบทของการตั้งถ่ินฐาน รวมทั้ง
ประเพณี วัฒนธรรม  คติ ความเชื่อ และ วิถีชีวิต เอกลักษณที่ติดตัวมาของกลุมชาติพันธุ ภูมิทัศนวัฒนธรรม 
ที่เชื่อมโยงกับลักษณะกายภาพของชุมชน การปรับตัวและวิถีชีวิต ตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมในแต
ละชวงยุคสมัย 

3.2 แนวความคิดทางสังคมวิทยา เพื่อนําไปสูการทําความเขาใจและสามารถอธิบาย 
ปรากฏการณในการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ โดยเฉพาะดานสถาปตยกรรมเรือนอยูอาศัย ภูมิปญญาในการ
ปลูกสรางเรือนอยูอาศัยที่เปนเอกลักษณของกลุมชาติพันธุ ความสัมพันธของวิถีชีวิต และเรือนอยูอาศัย การ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ในแตละชวงยุคสมัย ปจจัยตางๆ ที่สงผลกระทบตอการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการอยู
อาศัย และรูปแบบสถาปตยกรรมเรือนอยูอาศัยทั้งในระดับชุมชนและระดับสังคมโดยรวม  

 
4. ขอบเขตของการวิจัย 
 พื้นที่ที่ ไดคัดเลือกในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เนื่องจากไดพิจารณาแลว เปนพี้นที่ที่ยังคงรักษาวิถี
ชีวิตและ ความเปนอยู รวมทั้งอัตลักษณดั้งเดิมไวอยางเดนชัด อีกทั้งยังสามารถที่จะทําการคนควาและลง
พื้นที่ภาคสนามไดอยางสะดวก เนื่องจากมีความคุนเคยและมีความเขาใจในบริบทของทองถ่ิน เพราะอยูใกล
ภูมิลําเนาของผูวิจัย คือ จังหวัดอุบลราชธานี โดย ขอบเขตของการวิจัย แยกออกเปน 2 ดาน ดังนี้ 

4.1  ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

4.1.1 พื้นที่ศึกษา คือ หมูบานปลาคาว  ตําบลปลาคาว  อําเภอเมือง  จังหวัด
อํานาจเจริญ 
 โดยแบงออกเปน 4 หมู ไดแก หมู 1, 2, 3 และ 10 

 



3 

 

4.1.2 ขอบเขตดานเนื้อหาเปนการศึกษาวิจัย เชิงสาํรวจ และเก็บรวบรวมขอมูลเชิง
คุณภาพ โดยเนนเนื้อหาที่เก่ียวของกับ ประวัติศาสตรความเปนมา วิถีชวีิต ประเพณี วฒันธรรม คติความเชื่อ 
ที่มีความสัมพนัธตอรูปแบบและการเปลี่ยนแปลงของสถาปตยกรรมเรือนอยูอาศัย ตั้งแตอดีตมาจนถึง
ปจจุบนั  

4.1.3 ขอบเขตในการเลือก ศึกษาดานและเก็บขอมูลดานสถาปตยกรรมเรือนอยูอาศัย 
อายุของเรือน  โดยแบงเปน ตามรูปแบบของสถาปตยกรรมเรือนอยูอาศัย  ดังนี ้

1. เรือนอยูอาศัยแบบดั้งเดิม  
2. เรือนอยูอาศัยที่ปรับเปลี่ยนจากเรือนอยูอาศัยแบบดั้งเดิม 
3. เรือนอยูอาศัยแบบสมัยนิยม  

 
5. ขั้นตอนการวิจัย  

5.1 ศึกษาและคนควา ขอมูลที่เก่ียวของกับหัวขอของงานวิจัย จากแหลงตางๆ เชน อาจารยที่
ปรึกษา, สื่อโทรทัศนและอินเทอรเน็ต, งานวิจัยตางที่มีเนื้อหาใกลเคียงและ ตําราตางๆ ในหองสมุด เปนตน 
เพื่อนํามาเปนขอมูลเบื้องตนในการกําหนดกรอบความคิด และวางแผนวธิีการศึกษาวิจยั 

5.2  นําขอมูลเบื้องตนมาวิเคราะห และสรุปประเด็นที่ตองการศึกษาวิจัย รวมทั้งทาํการ
คัดเลือกพื้นที่ที่จะทาํการศึกษาวิจัยและวางแผนในการลงพื้นทีภ่าคสนาม 

5.3 ทําการ ลงภาคสนาม และสังเกตการณ เพื่อทําความเขาใจเบื้องตนและสรางกรอบ
ความคิดในการศึกษาวิจัย 

5.4 เตรียมแผนงาน, กําหนดการ และ จัดทาํแบบสอบถาม รวมทัง้เอกสาร ที่ตองติดตอ
หนวยงานตางๆในพื้นที่วิจัย เชน องคการปกครองสวนทองถ่ิน ศาลากลางจังหวัด เปนตน เพื่อทําการลง
ภาคสนาม เก็บขอมูลเชิงลึก 

5.5 นําขอมูลที่ไดจากการลงภาคสนาม มาเรียบเรียง และนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควา            
เบื้องตน มาประมวลผล และวิเคราะห เพื่อทําการสรุปผลของการวิจัย 

5.6 จัดทํารายงานวิจัย และผลงานวิจัย เพื่อมอบใหชุมชนและหนวยงานตางๆ ในพืน้ที่วิจัย
นําไปใชประโยชนตอไป 

 
6.  วิธีการวิจัย 

6.1  ศึกษาและคนควา ขอมูลที่เก่ียวของกับงานวิจัย เพื่อทําความเขาใจในหลักการ และทฤษฎี
ตางๆ ทีส่ามารถนํามาเปนขอมลูพื้นฐานในการศึกษาวิจัย 

6.2  ลงภาคสนาม เพื่อเก็บขอมูล, รังวัด บันทึกภาพดวยกลองถายรูป และ การวาดลายเสน
ของสถาปตยกรรมเรือนอยูอาศัย ทําการสัมภาษณ เก็บขอมูลเชิงลึก ที่เก่ียวของรวมทั้งเขารวมสังเกตการณ
ในวาระโอกาสที่มีสวนสาํคัญตองานวิจยั 

6.3  นําขอมูลที่ไดจากเก็บขอมูลภาคสนาม มาเรียบเรียงใหเปนหมวดหมู และจัดทํา
รายละเอียดเพิ่มเติมตางๆ ใหครบถวน 

6.4 นําขอมูลจากการศึกษาเบื้องตนและขอมูลจากการลงภาคสนาม มาประมวลผล สรุปผล 
และนาํมาจัดทําเปนรูปเลมวิทยานิพนธ ใหเสร็จสมบูรณ 
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7.  แหลงขอมูล 
7.1  แหลงขอมูลดานเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

7.1.1 หอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศิลปากร สาขา วังทาพระ และ สนามจันทร 
7.1.2 หองสมุด คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
7.1.3 หองสมุด อาคารเรียนรวม 3  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
7.1.4 กรมแผนที่ทหาร 
7.1.5 สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชปูถัมภ 
7.1.6 เว็บไซต กูเก้ิล (www.google.com) 
7.1.7 หอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัราชภัฏ อุบลราชธาน ี

7.2  แหลงขอมูลในพื้นที่วิจัย 
7.2.1 กํานัน ผูใหญบาน และผูนํากลุมชุมชน 
7.2.2 องคการบริหารสวนตําบล  
7.2.3 วัดประจําชุมชน 
7.2.4 เจาของบานเรือนอยูอาศัย และสมาชิกภายในชุมชน 
7.2.5 นักวิชาการอิสระ ผูชาํนาญการ ศิลปน และชาง ในชุมชน 
7.2.6 ศาลากลาง ประจําจังหวดัอํานาจเจริญ 
 

8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
8.1 เพื่อบันทึกและเก็บรวบรวม ขอมูลดานประวัติศาสตร, ความเปนมา, การตั้งถ่ินฐาน และ 

ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนบานปลาคาว ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว ใหแกชุมชนเก็บรักษาไวเปนประโยชนใน
เชิงการอนุรักษและการพัฒนาชมุชนในดานตางๆในวิถีทางที่ยั่งยืนและพอเพียงตามพระราชดําริของในหลวง 

8.2 เพื่อนําความรูความเขาใจเก่ียวกับความสัมพนัธของวิถีชีวิตและสถาปตยกรรมเรือนอยู
อาศัย มาเปนแหลงขอมลูอางอิงในการวางแผนพัฒนาชุมชนในดานตางๆตอไป 

8.3 เพื่อเก็บรวบรวม องคความรูเชิงคุณภาพ และบันทึกเปนเอกสาร ที่สามารถนําไปใช
ประโยชน ตอชุมชนและผูที่สนใจ จะศึกษาคนควาตอไปได 

8.4   เพื่อที่สามารถวิเคราะหใหทราบถึงแนวทางและปจจัยที่สงผลกระทบตอของการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบสถาปตยกรรมเรือนอยูอาศัยของชุมชน ในสวนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
9. ทฤษฏี งานวิจัย และเอกสารหรือบทความที่เกี่ยวของในกาศึกษา 

1. ทฤษฎีที่เก่ียวของ 
1.1 ทฤษฎีทางดานมานุษยวิทยา (ประวัติศาสตร,ความเปนมา,คติความเชื่อ,พิธีกรรม,

ประเพณี,วัฒนธรรม,วิถีชีวิต ฯ) 
1.2 ทฤษฎีทางดานสังคมวิทยา (เศรษฐกิจ, สังคม, การเมือง, การเปลี่ยนแปลง,          

ปรากฏการณฯ) 
1.3 ทฤษฎีทางดานสถาปตยกรรม (พื้นถ่ิน, สมัยนยิม, การกอรูป,การอยูอาศัย, การ

เปลี่ยนแปลงของรูปแบบเรือนอยูอาศัย) 
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  2. งานวิจัย 
  2.1 การเปลี่ยนแปลงวิถีครอบครัวและชุมชนอีสาน  กรณีกะเลิง จังหวัดมุกดาหาร 
โดย นาย สุวิทย ธีรศาศวัต, ณรงค อุปญญ  ปพ.ศ. ๒๕๔๐ 
  2.2 จิตวิญญาณเรือนพื้นถ่ินอีสานในการออกแบบเรือนอีสานรวมสมัยเพื่อการอยูอยาง
ยั่งยืน 
โดยนายสกลชัย บุญปญจา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากรปการศึกษา 2548 
  2.3 คุณคาและความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปของเรือนพื้นถ่ินไทดํา อําเภอเขายอย จังหวัด 
เพชรบุรี โดย นาย ปยะ ไลหลีกพาล 2554 

 2.4 ประวัติศาสตรอีสาน 2322 -2488 โดย นาย สุวิทย ธีรศาศวัต กุมภาพันธ 2548 – 
มกราคม 2549 

 2.5 วิถีชีวิตความเชื่อในงานสถาปตยกรรมพื้นถ่ินของชาวบรู ศึกษาเปรียบเทียบชาวบรู ใน 
พื้นที่จังหวัดหนองคาย มุกดาหาร และอุบลราชธาน ีโดย นายอิษฏ  ปกกันตธร 2550 

 3. เอกสารและบทความ 
 3.1 หนังสือ ประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย จนถึง พ.ศ.2484 ฉัตรทิพย นาถสุภา, สมภพ  

 มานะรังสรรค 
3.2 ประวัติศาสตรไทย  ฉบับสังเขป  โดย นาย เดวิด เค วัยอาจ 

3.3 หนังสือ ชุด ASA ปริทรรศน 2553  ภูมิปญญาชาวบานสูงานสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน 
3.4 ประวัติศาสตร ภูมิปญญาอีสาน โดย เบญจวรรณ นาราสัจจ  2552 

3.5 ภูมิหลังการตั้งถ่ินฐานกลุมชาตพิันธุไท-ลาว และการเคลื่อนยายสูประเทศไทย / 
ทรรศนะอุษาคเนย   / ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ / พ.ศ. 2553 

3.6  ประวัติศาสตร อีสาน เลม 2 / เติม วิภาคยจนกิจ / พ.ศ.2513 
3.7  ประวัติศาสตร วัฒนธรรมชุมชน และ ชนชาตไิท /  ฉัตรทิพย นาถสุภา / พ.ศ. 2540 

3.8  วิกฤติสถาปตยพืน้ถ่ินในดนิแดนอีสาน / วิโรฒ ศรีสโุร / พ.ศ. 2537 
3.9  เรือนอีสานและประเพณีการอยูอาศัย / สมชาย นลิอาธิ / พ.ศ. 2530 
3.10 ชื่อบานนามเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ / สจุิตต วงษเทศ พ.ศ. 2549 
3.11 การเปลี่ยนแปลงของเฮือนอีสาน / ชาํนาญ, บุญญาพุทธพิงศ / พ.ศ. 2550 

3.12 สถานภาพและบทบาทของหมอลําทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม  
กรณีศึกษาหมอลําในจังหวัดอุบลราชธาน ี  / สุบรรณ จนัทบุตร, ทองมาก จันทะลือ / พ.ศ. 2547 

 
10. คํานิยามศัพทเฉพาะ 

    10.1 สถาปตยกรรม (เลอสม สถาปตานนท, 2557: 15) คอลิน เซนตจอหน วิลสัน ยกเอา
คําพูดของ ลีออน บัททิสตา อัลเบอรติ วา “สถาปตยกรรม เปนงานศิลปะรูปทรงพิเศษชนิดหนึ่ง ซึ่ง
ผสมผสานการใชสอยและความงามที่ผูคนชื่นชม และเห็นเปนเชนสัญลักษณของแนวความคิด ซึ่งการเปลี่ยน
รูปจากสภาพตนกําเนิดเดิมที่ทําข้ึนเพื่อการใชสอยถอมตัวจากเพียงความตองการที่จะมีที่กําบังรางกายและ
ปดลอมกิจกรรม หรือเปนสิ่งของบางอยางที่มีความสําคัญตอจิตใจ และหากรูปทรงนี้สูญเสียรากฐานของ
ความตองการจําเปนพื้นฐานจะสงผลใหอาคารสูญเสียสถานะของความเปนรูปทรงสถาปตยกรรมอัน
เนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงนั้น” 
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    10.2 เรือนอยูอาศัย (วิวัฒน เตมียพันธ, 2559: 191) กลาววา “ที่พักอาศัย” หรือ “ที่กําบัง
เพื่อพํานักอาศัย” ( shelter ) นับเปนสิง่หนึ่งที่เปน “วฒันธรรมวัตถุ”ของมนุษย มนุษยเร่ิมสรางที่พาํนัก
อาศัยข้ึนพักพิงคร้ังแรกก็เพื่ออาศัยกินอยูหลับนอน และหลีกหนี ทั้งปกปองกันภัย อันตรายจากความบบีค้ัน
ของสภาพแวดลอมจากภายนอก เหตุนี้จึงอาจกลาวไดวา “บานหรือเรือน” (home-house) นัน้เปน
จุดเร่ิมตนของสถาปตยกรรมของมนุษยชาติเพราะวา”บานหรือเรือน” นี้เองเปนสถานที่ (place) ที่มีมนุษย
ไดสัมผสัความสุขความสบาย อีกทั้งยังเปนแหลงที่มนุษยไดเพียรสราง “จริยธรรม” (moral) “วัฒนธรรม” 
(culture) ของมนุษยเราเอง ไดหยั่งรากลงอยางมัน่คงและเจริญงอกเงยข้ึน บานเรือนที่มนุษยสรางข้ึนยอม
เปนสิ่งบงชี้ถึงความเคารพ (rescpectful) ของมนุษย ที่มีดินฟาอากาศและสภาพแวดลอมตามธรรมชาติและ
ยังเปนสิง่ที่แสดงใหเห็นถึงความอุตสาหะ ความบากบั่นของมนุษยในการคนควาระบบวธิีการกอสรางให
อาคารมีความมั่นคง แข็งแรง เหตุนี้การศึกษา คนควา เร่ืองบานพักอาศัยของแตละกลุมชนชัน้ ยอมยังใหผู
ศึกษาไดสัมผัสถึงอัจฉริยภาพและจินตนาการเชิงสรางสรรค (creative imagination) ของมนุษยเราเอง  
ดวยวา อาคารที่มนุษยสรางข้ึนในอดีตที่หลงเหลือปรากฏอยูนั้น ถือวาเปนสิ่งที่แสดงถึงอารายธรรมที่ลวงแลว
ไป ซึ่งเปรียบดังฟอสซลิของอารยธรรม ( fossil of civilization ) นั่นเอง 

    10.3 สถาปตยกรรมพื้นถ่ิน (พรีะเดช จักรพันธุ,หมอมราชวงศ และคณาจารย, 2553: 18) 
สถาปตยกรรมพื้นถ่ิน หมายถึง สิ่งกอสรางตางๆ ตลอดจนสภาพแวดลอมทางกายภาพ ที่มนุษยสรางข้ึนในแต
ละทองถ่ิน ที่มีลักษณะแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอม เพื่อสนองตอบความตองการของชุมชนนัน้ๆ 
รูปแบบสิง่กอสรางอาจจะพัฒนาไปจากรูปแบบเดิม โดยปรับปรุงแกไขใหเหมะสมกับการดํารงชีวิต ซึ่งตอง
อาศัยระยะเวลาในการพัฒนา เพื่อจะใหมีรูปแบบเฉพาะตัวข้ึนได อาคารบางหลังเปนรูปแบบทีน่ํามาจากตาง
ถ่ิน อีกทั้งชางกอสรางและชางฝมือก็มาจากภายนอก ซึ่งโดยแทจริงแลวไมอาจถือวาเปนสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน
โดยตรง แตก็ใหอิทธิพลตอชางหรือประชาชนในทองถ่ินนั้นๆ นําไปใชผสมผสานกับรูปแบบของทองถ่ิน เกิดมี
ลักษณะใหมที่คลี่คลายไปจากรูปแบบเดิมอีก อิทธิพลของรูปแบบจากภายนอกจะมีมากหรือนอย อยูที่
คานิยมของประชาชนและรูปแบบทีส่อดคลองกับวิธีการกอสรางและความสามารถในการดัดแปลงของชางใน
ทองถ่ินนั้นอีกดวย 

    10.4 การเปลี่ยนแปลง (ผจงจิตต อธิคมนันทะ, 2520: 7) การเปลี่ยนแปลง คืออะไร ก็ยอมจะ
ไดแก การที่สิ่งๆหนึง่แปรเลี่ยนสภาพที่เคยคงอยูมาเปนสภาพใหม โดยอาศัยองคประกอบดานเวลาเปนเคร่ือง
กําหนด  

    10.4.1 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (รศ.ดารณี ถวิลพิพัฒนกุล, 2539: 11) มักจะ
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางสังคมหรือของรูปแบบของความสัมพันธและการปะทะสัมพันธกัน
ทางสังคม ซึ่งเก่ียวของกับบทบาท ระเบียบแบบแผน คานิยมและวัฒนธรรม ความจริงแลวการ เปลี่ยนแปลง
ทางสังคมเปนปรากฏการณที่ซับซอนมากและเก่ียวของกับความสมัพันธระหวางกันของสิ่งตางๆ ในโครงสราง
สังคม รวมทั้งความสัมพันธกับปจจัยที่ไมใชทางสังคมดวย เชน การเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยา ประชากร
และเทคโนโลยี 

   10.4.2 การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม (ผจงจิตต อธิคมนันทะ, 2520: 14) เปนการ
เปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ วัฒนธรรมมีลักษณะที่ไมหยุดนิ่ง มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ การ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมหากเปนไปอยางชาๆ เรียกวา Static ถาเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เรียกวา 
Dynamic  การเปลี่ยนแปลงในดานนี้ เชน ภาษา การมีการคิดคนคําใหม ในภาษา การเปลี่ยนแปลง
แนวความคิด กฎเกณฑ ศีลธรรมจรรยา รูปแบบของดนตรี ศิลปะ ความเสมอภาคของชายและหญิง การ
เปลี่ยนแปลงดานการแตงกาย การรับประทานอาหาร บานที่อยูอาศัย ฯลฯ การเปลี่ยนแปลงทาวัฒนธรรม 
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ข้ึนอยูกับการเลือกปฏิบัติของคนในสังคม ความแตกตาง ระหวางพฤติกรรมในอุดมคติ ( Ideal ) และที่
ปฏิบัติกันจริงๆ (Actual) ยอมปรากฏใหเห็นไดชัดในการเลือกปฏิบัติของคนในสังคม แตโดยที่การปฏิบัติจริง     
กลับมีแนวโนมที่จะรับเอาวัตถุนิยมหรือเพงเล็งคานิยมในทางเศรษฐกิจมากกวา เมื่อมีการปฏิบัติมีแนวโนมที่
แยกออกจากดานอุดมคติ  มากข้ึน วัฒนธรรมยิ่งเปลี่ยนแปลงมากข้ึนไปอีก ทั้งนี้เพราะการเปลี่ยนแปลง
ทางดานจิตใจหรือทางอุดมคติ แมจะเปนเร่ืองที่เห็นไดยาก แตก็มีผลลึกซึ้งตอการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
มาก เพราะเมื่อใดก็ตามที่ความคิดของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป เมื่อนั้นยอมมีการเปลี่ยนแปลงในดาน
พฤติกรรมซึ่งเปนสาเหตุสําคัญอยางหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม เนื่องจากวัฒนธรรมที่แทจริงนั้น
เปนการเลือกปฏิบัติของคนในสังคม  

    10.4.3 ระเบียบโลกใหม (รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน, 2555: 4)  ปรากฏการณ ของ
การเปลี่ยนแปลง ในความสัมพันธระหวางประเทศ ซึ่งกระทบตอองคกร ทั้งใน   ระดับมหภาค คือ รัฐชาติ 
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนองคกรทองถ่ิน และในระดับจุลภาค ซึ่งหมายถึงองคกรเอกชนและคนทั่วไป 
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บทที่ 2 
 

ประวัติศาสตร์และอัตลักษณด้ั์งเดิมของชุมชนบ้านปลาค้าว 
 
1. ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชน 

1.1 ประวัติความเป็นมาการต้ังถิ่นฐาน   
 ชุมชนบ้านปลาค้าว อยูใ่นเขตตําบลปลาค้าว อําเภอเมือง จังหวดัอํานาจเจริญ ซึ่งอยู่ใน
บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของประเทศไทย มีภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง ซึ่ง คํา
หมาน คนไค (คําหมาน คนไค, 2555: 63) ได้อธิบายไวว้่า  “อิสาน, หรืออีศาน, หรืออีสาน” นั้น 
ราชบัณฑิตยสถาน (พจนานกุรมฯ, 2525: 926) ให้ความหมายของอีสาน 2 อย่าง คือ  

1. ทิศตะวันออกเฉียงเหนอื 
2. พระศิวะ หรือพระรุทร 
3. และให้ที่มาของคํา อีสาน เป็น ภาษาบาลี , อีศาน เป็นภาษาสันสกฤต คนอินเดียที่

ศรัทธาในศาสนาฮินดู ถอืว่าพระรุทร เป็นเทพเจ้าองค์สําคัญในคัมภีร์พระเวท และเป็นเทพเจ้าองค์เดียวกัน
กับพระศิวะหรอืพระอิศวร คนไทยจํานวนหนึ่ง จึงมีความสับสนในการเขียน คําว่า อีสาน บางทีคนเขียน อิ
สานหรืออิศาน อาจจะเป็นเพราะเห็นว่าคํา อีสานมีความเชื่อมโยงกับพระอิศวร 

การกําหนดดินแดนของอาณาจักรสยาม (ประเทศไทย) มีหลายแบบและปรับเปล่ียนตาม
ความเหมาะสมเป็นครั้งคราว และใน วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2465 รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯให้รวม 3 มณฑล 
คือ มณฑลอุบลฯ มณฑลอุดร และมณฑลร้อยเอ็ด เป็นภาค เรยีกว่า “ภาคอีสาน” 

(ปรุงศร ี วัลลิโภดมและคนอื่น, 2542: 23) โดยพื้นทีข่องจังหวัดอํานาจเจรญิ อยูใ่นเขต
แอ่งโคราช ซึ่งเป็นแอ่งอารยธรรมสําคัญของภาคอีสาน ที่แบ่งตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่สําคัญเป็น 2 แอ่ง
ใหญ่ คือ 

แอ่งโคราช  คือ บริเวณที่ราบลุ่มด้านใต้ของเทอืกเขาภูพาน โดยด้านทิศตะวันออก มี
แม่น้ําโขงเป็นขอบ ส่วนด้านทศิตะวันใต้ มีแม่น้ําสําคัญ ได้แก่ แม่น้ํามูล แม่น้ําชี ลําเซบก และลําเซบาย คล
อบคลุมพื้นที่ จังหวัด นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธาน ีอํานาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด 
ชัยภูมิ ขอนแกน่ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ซึง่เปน็พื้นที่ราว 3 ใน 4 ของภาคอสีาน 

แอ่งสกลนคร คือ บริเวณตอนเหนือของภูมิภาค มีขนาดเล็กกว่าแอ่งโคราช โดยด้านเหนือ
และตะวันออก มีแม่น้ําโขงเป็นบริเวณขอบของแอ่ง ด้านใต้และตะวันตก มีเทือกเขาภูพาน เป็นแนวขอบกั้น 
มีแม่น้ําที่สําคัญ ที่ส่วนใหญ่มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาภูพานแห่งนี้ ได้แก่ แม่น้ําสงคราม ลําห้วยหลวง ลําน้ํา
กลํ่า ลํานํ้าพุง แอ่งสกลนคร คลอบคลุมพื้นที่ จังหวัด เลย อุดรธานี หนองบัวลําภู หนองคาย สกลนคร 
นครพนม และ มุกดาหาร โดยแม่น้ํา 2 สายสําคัญในภูมิภาคอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งถิ่นฐานของสังคม
มนุษย์ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เกิดเป็นบ้านเมืองในสมัยประวัติศาสตร์สืบเนื่องมาจนปัจจุบัน คือ แม่น้ํา
มูล และแม่น้ําชี           ซึ่งสามารถแบ่งพื้นที่แม่น้ํามูลและแม่น้ําชีไหลผ่านได้เป็น 2 บริเวณใหญ่ๆคือ
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ลุ่มแม่น้ํามูล-ชี ตอนบน  คือ บริเวณต้นแม่น้ําชี ในเขตจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น อุดรธานี 
มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ลําน้ําที่เป็นต้นน้ําชี มีหลายสาย เช่น ลําน้ําพรหม ลําน้ําพอง ลําน้ําขาว เป็นต้น ส่วน
ที่เป็นลุ่มแม่น้ํามูลตอนบน คือ จังหวัดนครราชสีมา และบางส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ มีลําน้ําที่เป็นต้นแม่น้ํา
มูลหลายสาย เช่น ลําตะคอง ลําเชียงไกร ลําจักราช ลําปลายมาศ ลําสะแทก ซึ่งไหลลงสู่ที่ราบลุ่มน้ําท่วมถึง 
ในเขตทุ่งสําริด เขตอําเภอโนนสูงและอําเภอพิมาย 
 ลุ่มแม่น้ํามูล-ชี ตอนล่าง คือบริเวณ ทีร่าบลุ่มน้ําท่วมถงึ ที่อยูใ่นเขตทุง่กลุาร้องไห ้ และ
บริเวณ  ที่ราบขั้นกระไดต่ํา จังหวดัมหาสารคาม บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ รอ้ยเอด็ ยโสธร ลงไปถงึ
อุบลราชธาน ี

         
ภาพที่ 1  ลักษณะทางภูมิประเทศของภาคอีสาน 
ท่ีมา:  สถาบันความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ลักษณะทางภูมิประเทศของภาคอีสาน. 
เข้าถึงเม่ือ 15 เมษายน 2558, เข้าถึงได้จาก www.apecthai.com  
    
 ซึ่งบริเวณทีต่ั้งของจังหวัด อํานาจเจรญิ มีอายุเก่าแกร่าวเกอืบสองช่ัวอายุคน มีหลักฐานที่
แสดงว่าเคยมีมนุษย์มาตัง้ถิ่นฐาน อยู่ตามยุคสมัยต่างๆ ตามพื้นที่ของจังหวัดอํานาจเจรญิ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 
 1.1.1 ยุคก่อนประวัติศาสตร ์  

เบญจวรรณ นาราสัจจ์ (เบญจวรรณ นาราสัจจ์, 2552: 12) เสนอว่า กลุ่มชุมชนสําคัญที่ได้ดํารงชีพ 
ด้วยการทําเกษตรกรรม และล่าสัตว์ ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ราว 3,000 ปีก่อน จําแนกออกเป็น 4 กลุ่ม
ใหญ่ๆ คือ 
 1. กลุ่มที่ 1 กลุ่มชุมชนลุ่มแม่น้ําสงครามตอนบน หรือกลุ่มวัฒนธรรมบ้านเชียง   
ซึ่งมีพัฒนาการ ราว 3,600 ปกี่อน โดยมีแม่น้าํ 3 สายหลักในอาณาบริเวณแอ่งสกลนคร คือ แม่น้ําสงคราม 
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ห้วยหลวง และลําน้ําสวย ดํารงชีพด้วยการล่าสัตว ์ จับสัตว์น้ํา และปลุกข้าวในที่ลุ่ม มกีารผลิต
เครื่องปั้นดินเผา ทอผ้า ผลิตเกลือ หล่อโลหะสําริด เป็นเครื่องมอืเครื่องใช้ ชุมชนกลุ่มนี้มพีัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่อง จนเข้าสู่สมัยวัฒนธรรมทวารวดี สมัยขอมโบราณ และสมัยล้านช้าง  
 2. กลุ่มที่ 2 กลุ่มชุมชนลุ่มแม่น้ําชีตอนบนหรือกลุ่มโนนชัย กระจายอยู่ตามที่ราบ
ลุ่มแม่น้ําชี บริเวณแอ่งโคราชตอนบน มีการตั้งถิ่นฐานราว2,500 ปีมาแล้ว 
 3. กลุ่มที่ 3 กลุ่มแม่น้ําชีตอนล่าง และแม่น้ํามูลตอนล่างหรือกลุ่มทุ่งกุลาหรือกลุ่ม
ร้อยเอ็ด กระจายตามแหล่งที่ราบลุ่มน้ําท่วมถึง ในแถบจังหวัด มหาสารคาม บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ยโสธร 
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ชุมชนเหล่านี้มีการถลุงเหล็ก ผลิตเกลือ ประเพณีการฝังศพครั้งที่ 2 และภาชนะ
ดินเผา 
 4. กลุ่มที่ 4 กลุ่มชุมชนลุ่มแม่น้ํามูลตอนบน หรือกลุ่มพิมาย หรือกลุ่มทุง่สัมฤทธิ ์
กระจายอยู่ตามบริเวณต้นแม่น้ํามูล ในเขตอําเภอพิมาย สูงเนนิ โนนสูง ชุมพวงและบางส่วนในจังหวัดบุรีรัมย์ 
เป็นชุมชนหลักของศูนยก์ลางการแลกเปล่ียนค้าขายกับชุมชนภายนอกอย่างกว้างขวาง เนือ่งจากเป็นทีร่าบ
ลุ่ม มีเส้นทางแม่น้ําและลําห้วยหลายสาย   

              
ภาพที่ 2  ลุ่มแม่น้ําท่ีสําคัญของภาคอีสาน 
ท่ีมา: อภิศักดิ์ โสมอินทร์, ภูมิศาสตร์อีสาน. (กรุงเทพฯ:  พรศักด์ิแอนด์แอสโซซิเอท, 2525), 43. 
 มีการสันนิษฐานว่าชุมชนที่ตัง้ถิ่นฐาน ในเขตบริเวณจังหวัดอาํนาจเจรญิ เปน็ชุมชน
ที่มีมาตั้งแต่สมยัก่อนประวัติศาสตร์แล้ว เนือ่งจากได้พบหลักฐานทางโบราณคดี หลายแห่ง เช่น แหล่ง
โบราณคดีบ้านโพนเมือง อําเภอ พนา, แหล่งโบราณคดีบ้านโนนเมือง อําเภอหัวตะพาน, แหล่งโบราณคดี
บ้านโนนยาง อาํเภอเมือง เป็นต้น 
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 โดยได้พบหลักฐาน เช่น ขวานสําริด เครื่องประดับสําริด ภาชนะดินเผาลายเชือก
ทาบ เคลือบนํ้าดินสีแดง สีขาวนวล โดยมีลักษณะคล้ายกับโบราณวตัถทุี่ค้นพบในวัฒนธรรมบ้านเชียงที่
อุดรธานี และยังพบหลักฐานภาพเขียนสีบนหน้าผาบนหน้าผาภูผาแต้ม ในอุทยานภูสระดอกบัว อําเภอดอน
ตาล จังหวดัมกุดาหาร ซึ่งอยู่ทางด้านทิศวนัตกเฉียงเหนือของจังหวัดอํานาจเจรญิ มีลักษณะร่วมสมัยกบั
ภาพเขียนสีที่ ผาแต้ม อําเภอโขงเจียม จงัหวัดอุบลราชธานี ซึ่งแสดงว่ามีมนษุย์ยุคก่อนประวตัิศาสตร์ เคยตัง้
ถิ่นฐานอยู่ เมื่อราว 3000-2000 ปีมาแล้ว  
 1.1.2 ยุคประวัติศาสตร์ 
  จรัส พยัคฆราชศักดิ์ (ปรุงศรี วัลลิโภดมและคนอื่น, 2542: 24) กล่าวว่า ประมาณ
พุทธศตวรรษ     ที่ 12 ชาวอินเดียได้เดินทางด้วยเรือ เพื่อมาค้าขายในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยผ่าน
มาทางเกาะชวา เข้าสู่ประเทศไทย 2 สาย คือ 

        เข้ามาตามลําน้ําเจ้าพระยาผ่านเข้าเขตนครสวรรค์ ผ่านอาณาจักรศรีนาคะสู่ภาค
อีสานด้านที่ราบสูงโคราช แล้วกระจายออกสู่ลุ่มน้ํามูล-ชี 
  เข้ามาทางจังหวัดปราจีนบุร ีผ่านอําเภอกบินทร์บุรี ข้ามช่องเขาเข้าสู่ภาคอีสานทาง
อําเภอ    ปักธงชัย สู่ที่ราบสูงแม่น้ํามูล และแม่น้ําโขง 

  ธิดา สาระยา เสนอว่า การเข้ามาครั้งนัน้ได้นําเอาวัฒนธรรมแบบทวารวดี ที่
สัมพันธ์กับพทุธศาสนาแบบมหายาน และวัฒนธรรมเจนละหรือขอมก่อนเมืองพระนคร ในชว่งพทุธศตวรรษ
ที่ 12-15  ทีสั่มพันธ์กับคติความเชื่อแบบฮินดูและพราหมณม์าเผยแผ่ในลุ่มน้ํามูลตอนล่าง และ แม่น้ําชี
ตอนล่าง แล้วกระจายตาม ลําเซบก และลําเซบาย (ธิดา สาระยา, 2546: 14) กล่าวว่า  

 “เจนละ เป็นชื่ออาณาจักรโบราณ มีพัฒนาการ ราวพุทธศตวรรษท่ี 11 
หลัง พ.ศ. 1000 บริเวณท่ีตั้งสําคัญของอาณาจกัรเจนละ คือ ปลายลุ่มแม่น้ํามูล-ช ี
ปัจจุบันเรียกว่า บ้านเมืองเตย บ้านตาดทอง บ้านบึงแก บ้านเปือยหัวดง บ้านโพน
เมือง และอ่ืนๆ ในจังหวัด ยโสธรและอุบลราชธานี ในยุครุ่งเรืองนั้นได้ถูกปกครองโดย
กษัตริย์สายสกุล เสนะ คือ พระเจ้าจิตรเสน (อีกพระนาม คือ มเหนทรวรมัน) มีโอรส 
คือ อีศานวรมัน  และ อาณาจักรเจนละ คือต้นประวัติศาสตร์กัมพูชาเทศะ (ประเทศ
กัมพูชา ในปัจจุบัน ) ท่ีนําไปสู่การสร้างอาณาจักรเมืองพระนคร ในลุ่มแม่น้ําโขง
ตอนล่าง ในเวลาต่อมา” 

 คนพื้นเมืองที่มอียู่ก่อนในยุคนัน้ ได้แก่ พวก ขา่ กวย และส่วย จึงเป็นกลุ่มชนแรกที่
ได้รับอทิธิพลวฒันธรรมดังกล่าวไว้มีหลักฐานแสดงว่า พื้นทีจ่ังหวดัอํานาจเจริญ เคยเป็นชุมชนโบราณของ
ผู้คน ในสมัยทวารวดี ช่วง ศตวรรษที่ 12-15 ได้แก ่

1. แหล่งโบราณคดีบ้านเปือยหวัดง อําเภอลืออํานาจ ตั้งอยูท่ี ตําบลเปือย 
อําเภอลืออํานาจ  ถือเป็นแหล่งบารณคดทีี่สําคัญมากที่สุดแห่งหนึง่ของจงัหวัดอํานาจเจริญ ดังปรากฏว่ามี
การสร้างเสมาบริเวณใกล้เคียงกนัถึง 3 แห่งดว้ยกัน ได้แก่ (ศรีศักดิ์, 2533: 504,508) 

1.1 กลุ่มเสมาในเขตวัดโพธิ์-ศิลา บ้านเปือยหัวดง เป็นเนินศาสนสถานที่มีกลุ่ม
เสมาหินทรายปักอยู่ มีการสลักเป็นรูปหม้อน้ําหรือบูรณฆฏะ (เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญงอกงาม พบมาก
ในศิลปะอินเดีย แบบอมราวดี) และคล้ายคลึงกับลวดลายสลักบนเสมากลม ประดับกรอบประตูสมัยก่อน 
เมืองพระนคร ที่มีอายุราวพุทธศตวรรษ ที่ 12 -13 พบในเขตจังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบันคือจังหวัด
อํานาจเจริญ) นับเป็นกลุ่มเสมาหินทรายที่มีความเก่าแก่ที่สุดในภาคะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันเสมาที่ยังมี
สภาพดี 2 ใบ จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี นอกจากน้ียังได้ขุดพบหม้อดินเผาขนาด
ใหญ่ลายเชือกทาบ ภายในหม้อบรรจุพระพุทธรูป ประทับนั่งขนาดเล็ก บุเงินจํานวนมาก  
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 1.2  กลุ่มเสมาบริเวณวัดป่าเรไร บ้านเปือยหวัดง วัดป่าเรไร ปัจจุบันเป็นทีพ่กั
สงฆ์นับเป็นกลุ่มเสมาที่มีเสมาที่มีความหนาแน่นแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นกลุ่มเสมาที่ทําดว้ย
ศิลาแลง ไม่มีการสลักลวดลายมากนัก เพียงแต่ตกแตง่รูปร่างให้เป็นเสมาและมีการสลักฐานบัวคว่ําบัวหงาย 
มีสันนูนคล้ายยอดสถูปตรงกลาง นอกจากนั้นยังพบร่องรอยของแนวศิลาแลงและอิฐ (ปัจจบุันเก็บรกัษาไว้ 
ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี) ซึ่งแสดงว่าน่าจะมกีารก่อสร้างอาคารขึ้นด้วย และยังพบเสมาหนิ
ทราย 2 หลัก ตรงแกนมีภาพสลักนกแก้ว 2 ตัว ซึ่งไม่เคยพบในเสมาอื่นเลยสันนิษฐานว่าน่าจะเคล่ือนย้ายมา
จากกลุ่มเสมาในเขตวดัโพธิ์ศิลาในบริเวณใกล้เคียงกันยงัพบเศษภาชนะดินเผากระจายอยู่หนาแน่น     มี
ลวดลายกดประทับเป็นรูปคล่ืนลายก้านขดหรอืลายหวี ซึ่งเหมือนกันกับทีพ่บที่เมืองออกแก้ว ประเทศ
เวียดนาม 

     1.3 กลุ่มเสมาหลังโรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง   ปักล้อมฐานหินทรายที่ตัง้รูป
เคารพและพระพุทธรูปที่นัง่ขัดสมาธิราบ สมัยทวารวดีตอนปลายองค์หนึง่ ลักษณะของเสมาเรียบไมม่ี
ลวดลายแต่ตรงกลางเป็นแกนสันที่เรยีวไปถงึยอด ศาสนถานแห่งนี้ สันนษิฐานว่าน่าจะ มีอายุราวพทุธ
ศตวรรษ ที่ 16-17 แสดงว่ากลุ่มเสมาทั้ง 3 แหล่ง ซึ่งเป็นเสมาหินนั้น ได้แสดงให้เห็นถงึการสืบเนื่องของ
ชุมชน ที่น่าจะมีมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 12-13 และนับเป็นแหล่งชมุชนขนาดใหญ ่ ที่มีการนับถอื
พระพุทธศาสนาอย่างตอ่เนื่อง จากหลักฐานที่พบทัง้กลุ่มในเขตวัดโพธิ์ศิลา กลุ่มเสมาบริเวณวัดป่าเรไรและ
กลุ่มเสมาหลังโรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง แสดงใหเ้ห็นถงึการสืบเนื่องของชุมชนที่น่าจะมกีารรวมกลุ่มกันอยู่
เป็นชุมชนขนาดใหญ่ ในเขตบ้านปลาค้าวเปือยหัวดง ตําบลเปือยหัวดง อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจรญิ 
มาตั้งแต่พทุธศตวรรษที่ 12-13 และมีการนับถือศาสนาพุทธ มาอย่างตอ่เนื่องจากอดีตจนปัจจุบัน   

2. แหล่งโบราณคดีบ้านโพนเมือง อําเภอ พนา 
  ตําบลไม้กลอน อําเภอพนา สภาพภูมิศาสตร์ของแหล่งโบราณคดีบา้นปลาค้าว
โพนเมือง  มีลักษณะเป็นเนินดินรูปร่างยาวร ี มีขนาดประมาณ 300-500 เมตร เนินดินส่วนยอดอยู่สูงจาก
พื้นที่ที่นา โดยรอบประมาณ 3.50 เมตร โบราณวัตถุที่สํารวจพบ ได้แก่ เศษภาชนะดินเผา ลูกปัดหินและ
แก้ว โบราณวตัถุทีท่ําจากทองเหลือง โครงกระดกูมนุษย์และเสมาหินทราย หลักฐานที่ได้จากการสํารวจ
สามารถสรุปไดว้่า แหล่งโบราณคดีบ้านปลาค้าวโพนเมืองน้ีเปน็แหล่งที่มีการอยู่อาศัยของกลุ่มชนกลายสมัย
ด้วยกัน โดยเริม่ต้นจากสมัยกอ่นประวัติศาสตร์ตอนปลาย สมัยประวัติศาสตร์ตอนต้น เรือ่ยมาจนถงึสมัย
ปัจจุบัน จากการที่ไดพ้บภาชนะดินเผาแบบร้อยเอ็ด (Roi Et Wear) และลูกปัดหินคอร์นีเลียน ( Cornelian 
) นั้น ทําให้สามารถกําหนดอายุเปรยีบเทยีบได้ว่า แหล่งโบราณคดีแห่งนี้นั้นคงเริ่มมกีารตั้งถิ่นทีอ่ยู่อาศัย
ประมาณ 2,000 ปี มาแล้ว อย่างแน่นอน และจากการสํารวจและขุดค้นอย่างกว้างขวางในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยกรมศิลปากรและมหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์ พบว่า
ชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ ที่เป็นเจ้าของภาชนะดินเผาแบบร้อยเอ็ด มีการแพร่กระจายอยู่ในบริเวณ
กว้างขวางของลุ่มแม่น้ํามูลตอนกลาง และตอนปลายหลังจากส้ินสุดการอาศัยของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร ์
แล้วก็เริ่มเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ตอนต้น โดยเริม่จากสมัยทวารวดี ลพบุรี เรื่อยมาจนถึงสมัยปัจจุบัน 

4. แหล่งโบราณคดีดงเฒ่าเก่า  
 บ้านหนองเรือ ตําบลนาหม้อม้า อําเภอเมืองอํานาจเจริญ เป็นแหล่งที่มกีารปัก

เสมาในพื้นทีก่วา้ง มีการสลักลวดลายนูนต่าํเป็นรูปดอกไม ้ รูปหม้อน้ําและตอนบนเป็นรูปวงกลมคล้าย
ธรรมจักร ซึง่มอีายุไม่น้อยกว่าพุทธศตวรรษ ที่ 12-13 และยังพบพระพุทธรูปหินทรายแบบทวารวดีตอน
ปลายด้วย  
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5. แหล่งโบราณคดีดอนยาง 
(ศรีศักดิ ์ วัลลิโภดม, 2533: 497) บ้านดอนเมย ตําบลนาจิก อําเภอเมือง

อํานาจเจริญ พบภาชนะที่เป็นชามดินเผาลายเชือกทาบและผิวเรียบ พบหัวขวานสําริด ที่มีแกลบข้าวตดิอยูท่ี่
ผิวรวมอยูด่้วย สันนิษฐานว่านา่จะยู่ตอนปลายก่อนประวัติศาสตร์กับยุคประวัติศาสตร์ตอนต้น  

6. แหล่งโบราณคดีเมืองงิ้ว 
บ้านชาด ตําบลเค็งใหญ่ อําเภอหัวตะพาน สภาพทั่วไปเป็นเนินดินค่อนข้างกลม 

เป็นป่าโปร่งมีคูน้ําล้อมรอบ ปจัจุบันถกูไถปรบัเป็นผืนนา พืน้ที่โดยรอบเป็นพื้นที่นา มกีารสํารวจพบหลักฐาน
ทางโบราณวัตถ ุดังน้ี (ศิลปากร, กรม. 2533: 476) 

5.1 เศษภาชนะดินเผาเน้ือหยาบ เผาด้วยอุณหภูมิต่ํา ส่วนมากเป็นแบบผิวเรียบมี
การชุบโคลน เขยีนสี และลายขูดขีดบ้างเล็กน้อย 
 5.2 กลุ่มเสมาหนิทรายสีชมพ ูยอดเรียวแหลม สลักเป็นแนวเส้นนูนตรงกลางแผ่น
เป็นลวดลายประดับ 
 5.3 คันน้ําคันดิน มีคูน้ําล้อมรอบ 1 ชั้น คันดิน 2 ชั้น รอบตัวเนนิ 
 5.4 เครื่องประดับสําริด ได้แก่ แหวน กําไล 
 5.5 ขี้แร่ ซึ่งเกิดจากากรหลอมโลหะ 
 7. แหล่งโบราณคดีเมืองงิ้ว พบหลักฐานทางโบราณวตัถุจํานวนเล็กน้อย แสดงว่า
แหล่งโบราณคดีแห่งนี้คงมขีนาดไม่ใหญ่นกั และคงจะเป็นศาสนสถานมากกว่าที่จะเป็นที่อยู่อาศัย โดย
พิจารณาจากกลุ่มใบเสมาหินทราย จากรูปแบบของเสมาน้ัน ทําให้เช่ือว่ากลุ่มชนกลุ่มนี้คงจะมีความเชื่อใน
พุทธศาสนา โดยได้รับอทิธิพลจากวัฒนธรรมมอญ ในช่วงพทุธศตวรรษที่ 12-16   

8. แหล่งโบราณคดีโนนเมือง 
บ้านกุดซวย ตําบลคําพระ อําเภอหัวตะพาน สภาพทั่วไปเป็นเนินมีรูปร่างยาวรีไม่

สม่ําเสมอ กว้างยาวประมาณ 250x850 เมตร สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ 130 เมตร เป็นปา่
โปร่ง พื้นที่โดยรอบเป็นผืนนา มีการค้นพบหลักฐานโบราณวัตถุ ดังนี้ (กรมศิลปากร, กรม. 2533: 378) 

8.1 ภาชนะดินเผาและเศษภาชนะดินเผาเน้ือหยาบ เผาด้วยอุณหภูมิ ต่ํา ส่วน
ใหญ่เป็นแบบผิวเรียบ นอกน้ันเป็นลายเชือกทาบ ลายขูดขดี และลายเขียนสี 

8.2 โบราณวัตถทุําจากหินได้แกใ่บเสมา จํานวน 8 หลัก ตัง้ล้อมซากโบราณสถาน 
 8.3 ซากโบราณสถานก่อดว้ยอฐิรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า 

 จากหลักฐานที่ สํารวจพบแสดงให้เห็นว่าแหล่งชุมชนนี้มีขนาดใหญ่และมี
ความสําคัญพอสมควรสังเกตจากจํานวนเศษภาชนะดินเผาสันนิษฐานว่าคงใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีสระน้ํา
โบราณคงมีการใช้พื้นที่เป็นศาสนสถานด้วย เพราะพบกลุ่มใบเสมา ซึ่งเป็นคติความเช่ือในพุทธศาสนาที่ได้รับ
อิทธิพลวัฒนธรรมมอญ(ทวารวดี) ประมาณพุทธศตวรรษที่ 12-16  

9. แหล่งโบราณคดีหนองแสง 
 ตําบลรัตนวารี อําเภอหัวตะพาน สภาพทั่วไปเป็นเนินดินรูปร่างกลมรี กว้างยาว 

ประมาณ 250x400 เมตร สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง ประมาณ 130 เมตร พื้นที่ป่าโปรง่ ส่วนรอบๆเป็น
พื้นที่นาสลับป่าโปร่งมีการสํารวจพบโบราณวตัถุ ดังนี ้

9.1 ภาชนะดินเผาและเศษภาชนะดินเผาเน้ือหยาบ เผาด้วยอุณหภูมิต่ํา ผิวมีสี
นวลและเหลืองอ่อนตกแตง่โดยการเคลือบโคลนเสียเป็นส่วนมากมีการเขยีนสีบ้างเป็นสีเหลืองปนแดง 
ชิ้นส่วนที่พบ นอกจากลําตัวภาชนะแล้ว ยังพบหูจับและพวยกาดินเผาด้วย 
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 9.2 โบราณวัตถุทําจากหิน เป็นแหล่งหินรูปทรงกระบอกคล้ายหินบด และพบ 
แท่งเสมา 6 หลัก ทําจากหินสีชมพู แผ่นเสมาหลัก มีแนวสันนูนตรงกลาง 

 9.3 โบราณวัตถทุําจากดินเผา จําพวกแตง่ดินเผา มีลักษณะคล้ายหินด ุ
 9.4 ขี้แร่ พบในปริมาณมากพอสมควร ที่บริเวณโนนขี้เหล็กทางตอนใต้ของ         

บ้านหนองแสงแหล่งโบราณคดีบ้านหนองแสงนี้ มีลักษณะเป็นที่อยู่อาศัย มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก บริเวณที่พบ
โบราณวัตถุหนาแน่น ได้แก่ บริเวณวัดแสงอรุณ จากการที่พบกลุ่มเสมาทําให้เข้าใจว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่อยู่
ของนักบวชในศาสนาเม่ือพิจารณาสถานที่ตั้งแล้ว เช่ือว่ากลุ่มชนในชุมชนนี้มีความสามารถดัดแปลง
ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ และมีความสามารถในการเกษตรสูงพอสมควร และการที่พบเสมาหินทรายนั้น
ชี้ให้เห็นว่าชุมชนน้ีมีความเชื่อในศาสนาที่แสดงถึงอิทธิพลของมอญ สามารถกําหนดอายุของแหล่งได้อย่าง
คร่าวๆ ได้ว่า มีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12-16 หรืออาจเก่ากว่านั้น 

 การสํารวจแหล่งโบราณคดใีนเขตจงัหวัดอํานาจเจรญิ พบเสมาหินและภาชนะ
ดินเผาเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นส่ิงที่แสดงให้เห็นวา่ในเขตพื้นทีจ่ังหวัดอํานาจเจรญิ โดยเฉพาะ ลุ่มน้ํา เซบกและ
ลุ่มน้ําเซบาย เคยเป็นที่ตัง้ของแหล่งชุมชนโบราณที่สําคัญ และมีการนับถอืพทุธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการ
ปักเสมามีหลายรูปแบบ และมีหน้าที่อย่างน้อย 3 ประการ คือ (ธิดา สาระยา, 2536: 60) 

 1. แสดงเขตศักดิ์สิทธิ ์
 2. สร้างเพือ่การบุญ อทุิศให้แก่พุทธศาสนา 
 3. เสมา เป็นส่ิงศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเอง 
 ฉะนั้นจึงเป็นที่แน่นอนว่า ปลายพุทธศตวรรษที่ 11-13 บรเิวณภาคอีสานของ

ไทย ในปจัจุบนัเคยอยู่ภายใตก้ารปกครองของพวกเจนละ ซึง่นับถือศาสนาฮินดู ในขณะเดียวกันก็ไดร้ับ
อิทธิพลของอารยธรรมสมัยทวารวดีมาดว้ย คือพุทธศาสนา ดังจะเห็นได้จากเสมาหินทีพ่บทั่วไปเขตจงัหวดั
อํานาจเจริญ ซึ่งเชื่อว่าศาสนาฮินดูนั้นน่าจะเป็นศาสนาของชนช้ันปกครองส่วนพทุธศาสนาเป็นศาสนาที่
ประชาชนนับถอืทั่วไป และจากการท่ีพบเศษภาชนะดินเผาในที่ต่างๆ พอจะสรุปได้ว่าดินแดนเหล่านี้เคยเป็น
แหล่งชุมชนที่สําคัญในอดีต 

 
1.2 ประวัติความเป็นมาการต้ังเมืองอํานาจเจริญ 

 การจะกล่าวอธบิายถึงความเปน็มาของจังหวัดอํานาจเจริญนั้น จะต้องย้อนไปในช่วงเวลา
ที่มีการเริ่มสร้างบ้านแปงเมืองในแถบภูมิภาคอีสานของประเทศไทย ซึ่งสามารถแสดงเหตกุารณ์เป็นช่วงเวลา
ต่างๆตามลําดับ ดังต่อไปนี้ (ปรงุศรี วัลลิโภดมและคนอื่น, 2542: 30-37) 

ปี พ.ศ.2335 พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 จงึทรงกรณุาโปรดเกล้าให้ตั้ง บรเิวณ 
บ้านห้วยแจระแม ยกฐานะให้เป็นเมืองอุบลราชธานี โดยโปรดแต่งตั้งให้ พระปทุมสุรราชภักดี(ท้าวคําผง)เปน็
เจ้าเมืองคนแรก มีบรรดาศกัดิ์เป็น พระประทมุวรราชสุริยวงศ์ 

ปี พ.ศ.2357 เจา้พระพรหมวรราชสุริยวงศ์ เจา้เมืองอุบลราชธานีคนที่ 2 ได้มีใบบอกลงไป
กราบทูลพระกรุณาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ขอพระราชทานตั้งบ้านโคกกง่ดง
พะเนียง เป็นเมืองเขมราษฎรธ์านี และทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้อุปฮาดก่ํา บุตรชายคนโตของพระวอ
จากเมืองอุบลราชธานี มาเป็นเจ้าเมืองเขมราษฎร์ธานีไดร้ับสถาปนาเป็นพระเทพวงศา (ก่ํา) (พ.ศ. 2357-
2369) 
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ปี พ.ศ. 2369 ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เกิดศึก
ระหว่างกรุงเทพมหานครกับกองทัพเจ้าอนุวงศ์ เจ้านครจําปาศักดิ์ได้ยกทัพมายึดเมืองเขมราษฎร์ธานี ขอให้
พระเทพวงศา (ก่ํา) เข้าเป็นพวกด้วย แต่พระเทพวงศาไม่ยอมจึงถูกประหารชีวิต พระเทพวงศา (ก่ํา) มีบุตร 
4 คน บุตรชายคนหน่ึงคือพระเทพวงศา (บุญจันทร์) มีบุตรชาย 2 คนคือ ท้าวบุญสิงห์และท้าวบุญชัย ต่อมา
ท้าวบุญสิงห์ได้เป็นเจ้าเมืองเขมราษฎร์ธานี มียศเป็นพระเทพวงศา ( บุญสิงห์ ) มีบุตรชาย 2 คน คือ ท้าวเสือ
และท้าวพ่วย  ต่อมาท้าวพ่วยได้รับการแต่งตั้งเป็นท้าวขัตติยะ และเป็นเจ้าเมืองเขมราษฎร์ธานีลําดับที่ 5 
ตําแหน่งพระเทพวงศา ( พ่วย )  ส่วนท้าวเสือได้รับยศเป็นท้าวจันทบุฮมหรือจันทบรม 

ปี พ.ศ. 2401 ได้กราบบังคมทูลยกฐานะบ้านค้อใหญ่ (ปัจจุบันอยูใ่นทอ้งทีอ่ําเภอลือ
อํานาจ) ขึ้นเปน็เมืองอํานาจเจริญ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว รัชกาลที่ 4 ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้ยกฐานะบ้านค้อใหญ่ ขึ้นเป็นเมอืง ให้ชื่อว่า "เมืองอํานาจเจริญ" เมื่อ พุทธศักราช ๒๔๑๐ และ
โปรดเกล้าฯ ให้ท้าวจันทบรม (เสือ) เปน็เจ้าเมือง มยีศเป็นพระอมรอํานาจ(ต้นสกุลอมรสิน) เมอืง
อํานาจเจริญ จึงได้รับการสถาปนาเป็นเมืองตัง้แต่บัดนั้นเป็นต้นมาโดยขึ้นการบังคับบัญชาของเจ้าเมือง
เขมราฐธานีโดยมีท้าวจันทบุรม (เสือ) มีพระอมรอํานาจ ซึ่งเป็นบุตรชายของพระเทพวงศา (ท้าวบุญสิงห)์ เจ้า
เมืองเขมราฐธานี ซึ่งเป็นหลานเจ้าพระวอ เจ้าเมืองอุบลราชธานี เป็นเจ้าเมืองอํานาจเจรญิคนแรก นับว่า
เมืองอํานาจเจรญิ เป็นเชื้อสายของเจ้าพระวอพระตาโดยตรง 

ปี พ.ศ. 2410 พระอมรอํานาจ มีใบบอกขอกราบบังคมทูลฯ พระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ขอให้เมืองอํานาจเจริญ ขึ้นกับเมืองอุบลราชธานี ซึ่งมีเจ้าเมืองขณะนั้น คือ พระ
พรหมเทวานุเคราะห์วงศ์ 

ปี พ.ศ. 2429 ( ถึงพุทธศักราช 2455 ) ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ยกเลิกการปกครองแบบเก่า คือ ยกเลิกตําแหน่งอาญาส่ีสืบสกุล ในการเป็นเจ้าเมือง
นั้นเสีย จัดให้ข้าราชการจากราชสํานัก ในกรุงเทพฯมาปกครอง เปล่ียนชื่อตําแหน่งผู้ปกครอง จากเจ้าเมือง 
มาเป็น ผู้ว่าการเมืองแทนและ ปรับปรุงการปกครองหัวเมืองมณฑลอีสาน จึงยุบเมืองเล็กเมืองน้อยรวมเป็น
เมืองใหญ่ ยุบเมืองเป็นอําเภอ เช่น เมืองเขมราฐธานี เมืองยศ(ยโสธร) เมืองฟ้าหยาด (มหาชนะชัย) เมืองลุ
มพุก (คําเขื่อนแก้ว ) เมืองขุหลุ (ตระการพืชผล ) เมืองอํานาจเจริญ ไปขึ้นการปกครองกับจังหวัด
อุบลราชธานี ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา  

ปี พ.ศ. 2434 เป็นช่วงเวลาที่ เกิดการล่าอาณานิคมของประเทศมหาอํานาจ เช่น ฝรั่งเศส 
อังกฤษ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงเห็นควรจัดระเบียบการบริหารหัวเมืองใหม่
ให้เหมาะสมกับยุคสมัยโดยรวมหัวเมืองลาวฝ่ายตะวันออกและลาวฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือเข้าด้วยกัน
เรียกว่า หัวเมืองลาวกาว กล่าวคือ รวมหัวเมืองเอก เมืองจําปาศักดิ์ และหัวเมืองเอกเมืองอุบลราชธานี เข้า
ด้วยกัน 

ปี พ.ศ. 2443 ได้มีการเปล่ียนแปลงนามมณฑลเป็นบริเวณเมืองและอําเภอ ดังนั้นเมือง
อํานาจเจริญจึงถูกเปล่ียนเป็นอําเภออํานาจเจริญ ขึ้นกับเมืองเขมราฐ บริเวณอุบลราชธานีสังกัดมณฑลอีสาน 

ปี พ.ศ. 2445 ได้เปล่ียนตําแหน่งผู้ปกครองเมือง กล่าวคือ แต่เดิมผู้ปกครองเมือง 
เปล่ียนเป็นเจ้าเมืองและเดิมเจ้าเมืองเปล่ียนเป็นผู้ว่าราชการเมือง หรือถ้าเป็นเจ้าเมืองเล็กที่ขึ้นกับกับ    
เมืองใหญ่  ให้เปล่ียนจากเจ้าเมืองหรือท้าวฝ่ายเป็นนายอําเภอ ดังนั้น   นายอําเภออํานาจเจริญคนแรก คือ                     
หลวงธรรมโลภาศพัฒนเดช (ทอง) ( มหาดไท, 128: 63-65 ) สันนิษฐานว่า แต่งตั้งแทนพระอมรอํานาจ 
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ปี พ.ศ. 2452 ได้ยุบเมืองเขมราฐเป็นอําเภอเขมราฐมีฐานะเท่ากับอําเภออํานาจเจริญ
ดังนั้นอําเภออํานาจเจริญจึงย้ายสังกัดไปขึน้กับเมืองยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี นายอําเภอคือราชวงศ์(ซาว ) 

ปี พ.ศ. 2455 ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ัว รัชกาลที่ 6 มีการแยก
มณฑลอีสาน ออกเป็น 2 มณฑล คือ มณฑลอุบลราชธานี และมณฑลร้อยเอ็ด อําเภออํานาจเจรญิ จึงย้าย
จากสังกัดเมืองยโสธร มาขึ้นกบัมณฑลอุบลราชธานี 

ปี พ.ศ. 2458 เพื่อสะดวกต่อการปกครองและให้เป็นศูนย์กลางของตําบล  จึงย้ายอําเภอ
อํานาจเจริญ จากบ้านค้อใหญ่ ไปตั้งที่บ้านบุ่ง ติดกับลําห้วยปลาแดก 

ปี พ.ศ. 2459 ได้ย้ายทีต่ั้งอําเภออํานาจเจริญ จากที่เดิม (บ้านค้อ บ้านอํานาจ อําเภอลือ
อํานาจในปัจจุบนั) มาตัง้ ณ ตาํบลบุ่ง ซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองในปัจจุบัน ตามคําแนะนําของพระยาสุนทรพิพธิ เมือ่
ครั้งดํารงตําแหน่งเลขามณฑลอีสาน ได้เดินทางมาตรวจราชการโดยใช้เกวียนเป็นพาหนะ มีความเห็นว่าหาก
ย้ายอําเภอมาตัง้ใหม่ที่บ้านบุ่ง ซึ่งเป็นชุมชนและชุมทางส่ีแยก ระหว่างเมืองอุบล-มุกดาหาร และเมือง
เขมราฐ-เมืองยศ (ยโสธร) โดยคาดว่าจะมคีวามเจริญยิ่งๆขึ้นไปในอนาคตโดยช่ือว่าอําเภอบุ่งโดยยุบเมือง
อํานาจเจริญเปน็ตําบล ชื่อว่าตาํบลอํานาจ ซึ่งชาวบ้านชอบเรยีกว่า เมืองอํานาจน้อย อยู่ในเขตท้องที่อําเภอ
ลืออํานาจในปัจจุบันปี พ.ศ. 2460 เปล่ียนช่ืออําเภออํานาจ เป็น อําเภอบุ่ง และได้แต่งตัง้นายอําเภอ
ปกครองนายอําเภอ คือ รองอํามาตย์โทหลวงอเนกอํานาจ (เปย้ สุวรรณกูฏ) 

 ปี พ.ศ. 2482 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 
เพื่อให้เหมาะต่อการเจริญเติบโตของเขตอําเภอในอนาคต จึงย้ายอําเภอบุ่ง จากบริเวณวัดอํานาเจริญ   มา
ตั้งอยู่ในบริเวณ สระหนองเม็ก และกลับไปเปลี่ยนชื่อจากอําเภอบุ่ง เป็นอําเภออํานาจเจริญตามเดิม      
(เติม วิภาคย์พจนกิจ, 2530: 206) ขึ้นการปกครองกับจังหวัดอุบลราชธานี  

 ปี พ.ศ. 2536 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 
รัชกาลปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดอํานาจเจริญ ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2536 ตรง
กับวันพุธ แรม 3 คํ่า เดือน 12 ปีระกา ยกฐานะอําเภออํานาจเจริญ เป็นจังหวัดอํานาจเจริญ (เป็นจังหวัด
ลําดับที่ 75 ของประเทศไทย) โดยให้แยกอําเภออํานาจเจริญ อําเภอชานุมาน อําเภอปทุมราชวงศา อําเภอ
พนา อําเภอหัวตะพาน อําเภอเสนางคนิคม และกิ่งอําเภอลืออํานาจ (ปัจจุบันอําเภอลืออํานาจ)รวม 6 
อําเภอ     1 กิ่งอําเภอ  โดยแยกออกจากการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี รวมกันขึ้น เป็นจังหวัด
อํานาจเจริญ         (ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า4-5-6 เล่ม110 ตอนที่ 125 ลงวันที่ 2 กันยายน 
2536) โดยจังหวัดอํานาจเจริญเป็น 1 ใน 3 ของจังหวัด ที่แยกออกจาก จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งอีก 2 จังหวัด
ที่กล่าวถึงคือ จังหวัดมุกดาหาร และยโสธร (สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ, 2539: 190)  

  
  1.3 ประวัติความเป็นมาการต้ังชุมชนบ้านปลาค้าว                
                 จากการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อทําการเก็บข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชน        
บ้านปลาค้าว และได้ทําการสัมภาษณ์ นายเหรียญชัย โพธารินทร์ ประธานกลุ่มโฮมสเตย์ บ้านปลาค้าว ซึ่งได้
เล่า ถึงตํานานของชุมชนบ้านปลาค้าว ว่ามีการเล่าขานสืบต่อกันมา ดังนี้ 
 

เม่ือประมาณ 150 - 200 ปี มาแล้ว มีนายพรานเกิ้น กับนายพรานสีโท พร้อม
ลูกน้องสมุนอพยพครอบครัวจากหนองบัวลําภู นั่งหลังช้าง เดินทางมาต้ังบ้านเรือนอยู่ท่ี
บ้านขามเฒ่า อําเภอพนา จังหวัดอุบลราชธานี ต่อมาสองนายพรานได้ออก หาล่าเนื้อใน
ละแวกนี้ ซ่ึงเรียกว่า ป่าดงใหญ่ ผู้คนท้ังหลายไม่กล้าท่ีจะเข้ามาเพราะกลัวผีสาง กลัวสัตว์
ร้าย แต่สองนายพรานผู้เชี่ยวชาญการล่าเนื้อ ไม่ได้มีความกลัวแม้แต่น้อยจึงชวนกันมาพัก
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แรมล่าเนื้อในบริเวณป่าหนาทึบ ตรงท่ีตั้งหมู่บ้านปลาค้าวในปัจจบุัน บริเวณน้ีมีลําห้วย มี
หนองน้ํา มีสัตว์ป่า หมู่ปลาชุกชุมมาก ในลําห้วยท่ีเป็นคุ้งน้ําลึก เรียกว่า กุด (ภาษาถ่ิน
อีสาน แปลว่า ลําน้ําส่วนท่ีโค้งมากถูกตัดขาดออกไปจากลําน้ําสายใหญ่กลายเป็น หนอง 
หรือบึง รูปโค้งอยู่ใกล้กับลําน้ําสายใหญ่) มีปลาค้าวเนื้ออ่อนจําพวกหนึ่ง ตัวใหญ่ จํานวน
มากมาย ซ่ึงต่อมาเรียกกันว่าปลาค้าว นั่นเอง สองนายพรานเห็นว่าท่ีตรงน้ีเป็นพ้ืนท่ีอุดม
สมบูรณ์ จึงพากันย้ายบ้านเรือนมาต้ังท่ีป่าแห่งนี้ เนื่องจากมีปลาค้าวเยอะ จึงเรียกชื่อ 
หมู่บ้านนี้ว่า หมู่บ้านกุดปลาค้าว ซ่ึงต่อมาการพูดเพ้ียนสั้นลงเหลือเฉพาะ ชื่อว่า หมู่บ้าน
ปลาค้าวในปัจจบุัน 

การตั้งบ้านสมัยก่อนไม่ตั้งอยู่รวมกัน พรานสีโท ได้แยกตัวไปต้ังบ้านท่ีป่าดงใกล้ๆ
กัน เรียกว่า บ้านดงสีโท แต่พรานท้ังสองก็ไปมาหาสู่และออกล่าเนื้อร่วมกันเร่ือยมา ครั้ง
หนึ่งสองนายพรานได้พากันไล่ช้างไปทางทิศตะวันออกหมู่บ้าน จึงมีชื่อเรียกว่า ท่าดอนไล่ 
ตรงหนองท่ีพรานพุ่งหลาวใส่ช้างเรียกว่า หนองบักหลาว ไล่ล่าช้างขึ้นไปทิศเหนือตามร่อง
น้ํา ในท่ีสุดช้างถูกยิงตายเรียกว่า ห่องช้างตาย พรานท้ังสองกับสมุนแบ่งเนื้อช้างกัน พราน
สีโทอยากได้หัวช้างจึงหาบคอนเอาจะกลับไปบ้านดงสีโท แต่มันหนักเอาไปไม่ไหวจึงท้ิง จึง
เรียกตรงน้ันว่า ทุ่งหัวช้าง ต่อมาเกิดมีหมู่บ้านรอบข้างไม่ห่างไกลกันเกิดข้ึนอีกมากมาย เช่น 
หมู่บ้านหนองน้ําเท่ียง บ้านดอนก่อ บ้านนาดี บ้านถ่อนใหญ่ บ้านดอนชี บ้านดอนชาด 
บ้านหนองลุมพุก ฯลฯ 

 
 2. ประวัติศาสตร์ด้านชาติพันธุ ์
 จากการรับฟังเรื่องราวและตํานานที่ได้จากการสัมภาษณ์ดังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่ามีความเป็นไป
ได้ที่ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของชุมชนบ้านปลาค้าว ในช่วงยุคที่สามารถอ้างอิงและเห็นเป็นรูปธรรมมาก
ที่สุดนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวเน่ืองกับการอพยพเคลื่อนย้ายของกลุ่มคนที่หลากหลาย เข้ามายังดินแดนแถบภา
คะวันออกเฉียงเหนือ(อีสาน)ของประเทศไทย ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นประวัติศาสตร์ร่วมสมัยกับกลุ่มชาติพันธุ์
ไท-ลาว และอาจจะมีความสัมพันธ์กับ เหตุการณ์ ช่วง พ.ศ. 2233 ( ปรุงศรี วัลลิโภดมและคนอื่น, 2542: 25 
) ได้เกิดความไม่สงบขึ้นในราชสํานักนครเวียงจันทน์ เนื่องจากเจ้าพี่น้องแย่งชิงราชสมบัติกันเพื่อเป็นพระเจ้า
แผ่นดินมีการลอบประหัตประหารกันเรื่อยมา  
 จนกระทั่ง พ.ศ. 2241 ประเทศลาว ได้ถกูแบ่งออกเป็น 3 อาณาจักร คือ อาณาจักรล้านช้าง
หลวงพระบาง อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทนแ์ละอาณาจักรนครจําปาศักดิ ์( สิลา, 2535: 117-133 ) จึงเป็น
เหตุให้เจ้าเมอืง พระสงฆ์ และขา้ราชการบางส่วน เช่น พระครยูอดแก้วโพนสะเม็ก ( ชาวบ้านรูจักกัน ในนาม 
ยาคูขี้หอม ) เจา้พระวอพระตา เป็นต้น ต้องเป็นผู้นํากลุ่มคนอพยพออกจากนครเวียงจันทน ์หลบหนีภัย ลง
มาทางทิศใต้ตามแม่น้ําโขง เขาสู่ประเทศไทย โดยมีกลุ่มคนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในแถบจงัหวดัอํานาจเจริญ ที่
สามารถแยกไดอ้อกเป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี 

1. กลุ่มแรก เป็นกลุ่มชนไทย-ลาว มาจากกรุงศรีสัตนาคนหุตเวียงจันทน์ พร้อมกับ พระครู
โพนเสม็ด หรื โพนสะเม็ก เมื่อประมาณ พ.ศ. 2233 ( เติม, 2530: 37-38 ) โดยอพยพหนีราชภัยหรือพระยา
จันทน์จากเมืองเวียงจันทน์ ลงมาตามแม่น้ําโขง จน ถึงเมืองนครจําปาศักดิ์ แล้วแยกจากพระครูโพนเสม็ดมา
ตั้งบ้านเรือนที่บ้านทรายมูลและบ้านดอนหนองเมือง ต่อมากลายเป็นบ้านพระเหลา และ เมืองพนานิคมหรือ
อําเภอพนานิคม ในปัจจุบัน 
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 2. กลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มชนไทย-ลาวที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดอํานาจเจริญ เนื่องมาจากการ
หนีภัยสงครามของกลุ่มพระวอ ( ระหว่าง พ.ศ. 2313-2319 ) โดยอพยพหนีภัยสงครามพระเจ้าสิริบุญสาร 
เจ้าเมืองเวียงจันทน์ จากเมืองหนองบัวลําภู (เดิมชื่อ นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน โดยมีเจ้าพระตาเป็นเจ้า
เมือง และพระวอเป็นเจ้าอุปราช ในปัจจุบันคือจังหวัดหนองบัวลําภู) ผ่านมาทาง บ้านท่าสิงห์หรือเมือง
ยโสธร สู่นครจําปาศักดิ์ แล้วกลับมาบ้านดอนมดแดง (ปัจจุบัน คือ จังหวัดอุบลราชธานี)  
 3. กลุ่มที่สาม เป็นกลุ่มชนไทย-ลาว ที่อพยพเข้ามา เนื่องจากกบฏเจ้าอนุวงศ์ ( ประมาณ พ.ศ. 
2369-2370 ) และการเกล้ียกล่อมตามนโยบาย ให้คนพื้นเมือง ปกครองคนพื้นเมืองกันเอง ซึ่งเป็นความคิด
ของพระสุทรราชวงศา( บุต ) เจ้าเมืองยโสธร กลุ่มดังกล่าว ได้แก่ ชาวลาว ชาวไทยโย่ย ชาวไทแสก ชาว
ไทญ่อ และชาวผู้ไท ที่อยู่ติดกับเขตแดนญวน ซึ่งเรียกว่า หัวเมืองพวน ได้อพยพจากฝ่ังซ้ายแม่น้ําโขง เข้ามา
ตั้งบ้านเรือนทั่วภาคอีสานของไทย เช่น เมืองกุดสิมนารายณ์ เมืองสกลนคร เมืองวาริชภูมิ เมืองเรณูนคร 
เมืองท่าอุเทน เมืองภูแล่นช้าง เมืองหนองสูง เมืองพนานิคม เมืองเสนางคนิคม เมืองสว่างแดนดิน เมืองจําปา
ชนบท เมืองไชยบุรี และเมืองโพนพิสัย เป็นต้น  
 นอกจากกลุ่มชนทั้งสามกลุ่มที่กล่าวมาแล้ว ต่อมายังมี ชาวจีนและชาวญวนจากประเทศ
เวียดนาม ซึ่งอพยพหนีภัยสงครามมหาเอเชียบูรพา (ประมาณ พ.ศ.2484-2488 ) ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่
จังหวัดอํานาจเจริญ ประมาณ พ.ศ. 2475 โดยอพยพจาก เมืองกวางบินห์ ประเทศเวียดนาม ( 
กองบัญชาการกองทัพไทย, 2559 ) 
 และนอกจากน้ี จากการได้สัมภาษณ์ ครู อุทัย บางเหลือ ซึ่งท่านเป็นครู ค.ศ.2 ประจําที่
โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์และเป็นนกัวิจัยท้องถิ่นด้วย โดยมีงานวจิัยช่ือ “การใช้ประโยชน์และการ
อนุรักษ์ป่าชุมชนโคกบ๋าใหญ่ เพื่อหารูปแบบการแก้ไขปญัหาป่าโคกบ๋าใหญ่อย่างยัง่ยืน ตําบลปลาค้าว อําเภอ
เมือง จังหวัดอาํนาจเจรญิ”โดยไดรับการสนับสนุนจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ฝ่ายวจิัย
เพื่อทอ้งถิ่นปี 2553 ซึ่งท่านเป็นผู้ที่สนใจศึกษาและเป็นผู้ที่คนในชุมชนใหค้วามยกย่องใหเ้ป็นผู้ที่มีความรูใ้น
ความเป็นมาของชุมชนบ้านปลาค้าว ท่านให้ความเห็นว่า  

ชุมชนบ้านปลาคา้วปลาค้าว มี อัตลักษณ์บางอย่างท่ีบ่งชี้ว่าเป็นกลุม่ชาติ
พันธุ์ผู้ไท ตกค้างอยู่ภายในชุมชนพอสมควร ดังจะเห็นได้จาก ภาษาพูด การแต่ง
กาย(ผ้าซ่ิน) ท่ียังมีชาวบ้านบางกลุ่ม ยังคงรักษาและดํารงอัตลักษณ์เหล่านั้นไว้อยู่ 
แต่ก็พบเห็นเพียงบางกลุ่มเล็กๆเท่านั้น ซ่ึงอาจจะเป็นไปได้ว่า ในอดีตคร้ังหนึ่ง ได้มี
กลุ่มชาวผู้ไทได้มาต้ังถ่ินฐานรวมอยู่ในชุมชนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แล้วค่อยมีการ
โยกย้ายออกไป   
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ภาพที่ 3  แผนท่ีแสดงเส้นทางของกลุ่มชนไทย-ลาวท่ีอพยพมาต้ังถ่ินฐานในจังหวัดอํานาจเจริญ (เส้นประคือเส้นทาง
 เดิน) 
ท่ีมา: ปรุงศรี วัลลิโภดมและคนอ่ืน, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัด

อํานาจเจริญ.  (กรุงเทพฯ: 2530), 30  
 
 และจากการศึกษาเพิ่มเติม ยังพบว่ามีนักวิชาการ อีกท่านหนึ่ง คือ คุณ สุจิตต์ วงษ์เทศ ซึ่งท่าน
เป็นศิลปินแห่งชาติ  สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) ประจําปี พ .ศ . 2545 นักเขียน กวีนิพนธ์ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี  ก็ได้กล่าวถึงกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไท ที่ได้โยกย้ายมาตั้งถิ่นฐานใน
แถบ จังหวัดอํานาจเจริญ ในตอนหน่ึงว่า  (สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2549: 102) 

8.กําเนิดเมืองอํานาจเจริญ เร่ิมขึ้นอย่างจริงจังในแผ่นดินรัชกาลท่ี 3 
(ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ.2367-2394) หลังเหตุการณ์ขัดแย้งกับเจ้าอนุวงศ์เวียงจัน 
(พ.ศ. 2369-2370) เม่ือบรรดาผู้คนหลายชาติพันธ์ุในเมืองพวนพากันย้ายครัวจากฝั่ง
ซ้ายแม่น้ําโขง (ในลาว) ข้ามไปอยู่ฝั่งขวาท่ีปัจจุบันเป็นเขตจังหวัดอํานาจเจริญ นครพนม 
สกลนคร กระจายเข้าไปถึงจังหวัดใกล้เคียงด้วย กลุ่มชาติพันธุ์คราวนั้นมีหลายพวก เช่น 
พวน ผู้ไท แสก ญ่อ(ย้อ) โญ่ย(โย่ย) มีท้ังตระกูลไทย-ลาว และตระกูลมอญ-เขมร ฯลฯ (สุ
จิตต์ วงษ์เทศ, 2549: 102) 
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3. อัตลักษณ์ด้ังเดิมของชุมชน 
 อัตลักษณ์ที่สําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานน้ัน มีเอกลักษณ์ของตนเองที่ต่าง
ไปจากภูมิภาคอื่นๆของประเทศไทย โดยเฉพาะอัตลักษณท์างขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ทําการศึกษา ค้นคว้ามาตั้งแต่เริ่มต้นนัน้ ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า อัตลักษณด์ั้งเดิมของชุมชนบ้านปลา
ค้าวปลาค้าวน้ัน มีความเกีย่วพันกับความเปน็มาของกลุ่มชนชาติพันธุ์ไทย-ลาว ซึ่งมีความใกล้เคียงกับกลุ่ม
ชนในประวัติศาสตร์อาณาจกัรล้านช้าง (ปจัจบุัน คือ สปป.ลาว) ดังที่มีเอกสารอ้างอิง ดังนี ้(บุญช่วย อัตถากร
, 2522: 31) 

  โครงสร้างวัฒนธรรมอีสาน ในบริเวณตอนกลาง และอีสานเหนือ ส่วนใหญ่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับอาณาจักรล้านช้าง ซ่ึงมีศูนย์กลางอยู่บริเวณแม่น้ําโขง อันเนื่อง
ด้วยความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด  และความผูกพันสายเครือญาติ มาแต่ในอดีตจึงทําให้
ได้รับการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมจากล้านช้างโดยตรง คร้ันต่อมาเม่ือได้อพยพเข้ามาต้ัง
หลักแหล่งในภูมิภาคอีสานนั้น เร่ิมในช่วง พุทธศตวรรษท่ี 23 เป็นต้นมา จากนั้นได้มี
ความเจริญขึ้นมาเป็นบ้านปลาค้าวเป็นเมือง มีการสั่งสมและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม
ของ ตนเองปรากฏพบเห็นอยู่ท่ัวไป ซ่ึงเห็นได้จากผลงานางศิลปะสถาปัตยกรรม
พ้ืนถิ่น ได้แก่ อาคารปลูกสร้าง แบบประเพณีท่ีสอดคล้องกับการดํารงชีวิตในสังคม
เกษตรกรรม ได้แก่ บ้านเรือนท่ีพักอาศัย และอาคารทาง พุทธศาสนาในวัด อันเป็น
ศูนย์รวมของทุกสิ่งทุกอย่างท่ีเชื่อมโยงเรื่องราวความเป็นอยู่ ตลอดจนประวัติ ค ว า ม
เป็นมาของชุมชนนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น สิม (พระอุโบสถ) พระธาตุ หอไตร และ หอ
แจก เป็นต้น 
 

 อีกทัง้จากการทีไ่ด้ทําการสัมภาษณ์และสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ภายในชุมชนทําให้ผู้วิจัยทราบถงึ
เรื่องราวและข้อมูลต่างๆ เช่น ด้านประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐาน รวมถงึประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ ซึ่งผู้วิจัยๆได้นํามารวบรวมและสรุปภาพรวมเบือ้งต้น ที่เป็นไปได้ค่อนข้างมากว่า ชุมชนบ้าน
ปลาค้าวแห่งนี้มีอัตลักษณ์ดั้งเดมิที่เกีย่วพันอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว หรือไทย-ลาว อย่างมากและ
เป็นส่วนใหญ่ โดยในอดีตน้ัน อาจจะมีกลุ่มชนย่อยๆ บางกลุ่ม เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไท หรือภูไท (ซึ่งพบมาก 
ในแถบจงัหวัด สกลนคร กาฬสินธุ์ นครพนมและบางส่วนในมุกดาหาร และอํานาจเจริญ) (สุวิทย์ ธรีศาสวัต
และณรงค์ อุปญัญ์, 2538: 155-156) เข้ามาตั้งถิ่นฐานในชุมชน ซึ่งอาจจะมีบางครอบครวัที่ยงัตกค้างอยู่
จนถึงปจัจุบัน เพราะเนื่องจากว่ายังพบว่า บางครอบครวัหรอืคุ้ม(กลุ่มเรอืนทีอ่ยู่ติดกัน) ยงัคงมีการใช้ภาษา
พูด หรอืการแต่งกาย ที่มีลักษณะของชาวผู้ไท หรอืภูไท อยู่บ้าง แต่เปน็ส่วนน้อยหรอืเฉพาะกลุ่มเล็กๆ 
  
 ดังน้ันจงึเห็นว่าควรที่จะมุง่เน้นอธิบายถงึอัตลักษณ์ดัง้เดิมของชุมชนบ้านปลาค้าวโดยได้
ทําการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารต่างๆ เพื่อมาเรยีบเรยีงและอ้างอิง ในแนวทางขององค์ความรู้เกี่ยวกบั
กลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว เป็นแกนหลัก ซึ่งจะกล่าวถงึอัตลักษณ์ที่ยงัยังเด่นชดัและมีสําคัญต่อการดํารงอยูข่อง
ชุมชน ดังน้ี 
 3.1 ประเพณี วัฒนธรรมและการละเล่น 
  3.1.1 ด้านประเพณ ี

 ประเพณทีี่เป็นอัตลักษณ์อันเดน่ชัดและมีสําคัญ และยังคงสืบต่อมากันอย่างต่อเนือ่ง
ของชุมชนบ้านปลาค้าว ก็คือ ฮีตสิบสอง และคองสิบส่ี ( Lunar Festival and Fourteen Laws ) ซึง่เป็น
แกนหลักของการดําเนินวถิีชีวติ เพื่อความร่มเย็นแก่ตนเองและชุมชนที่อาศัยอยู่รวมกันอย่างสงบสุข 
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จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ซึ่งได้มีผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ศึกษาและ
รวบรวมไว้อย่างมากมายซึ่งมีความละเอียดชัดเจน และเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ผู้วิจัยจึงได้ทําการ
คัดสรรนํามารวบรวมไว้ ในส่วนเห็นว่ามีความสําคัญและเกี่ยวขอ้งกับหัวขอ้ที่ไดท้ําการวิจัยในครั้งนี ้

1. ฮีตสิบสอง   (Lunar Festival) คําว่า ฮีต (ภาษาอีสาน) มีความหมายเดียวกนักับ 
คําว่า จารีต ( ภาษาไทยกลาง ) ซึ่งหมายถึง ประเพณีปฏิบัต ิ เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและพิธีกรรม ที่มี
การสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมยัอาณาจกัรล้านช้าง เป็นกําหนดการปฏิบัตพิธิีกรรม งานบุญในแต่ละช่วงเดอืน 
ทั้ง 12 เดือน ในรอบ 1 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวญัและกําลังใจแกต่นเอง ครอบครวั เครือญาติ และ
ชุมชนหมู่บ้าน ในวาระต่างๆกัน โดยมีความสอดคล้องเกี่ยวเนือ่งกบัการวถิีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน 
ตลอดจนสภาพแวดล้อม ธรรมชาติและส่ิงที่อยู่เหนือธรรมชาติ (Supernatural) หรือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมี
รายละเอียด ดังน้ี 

 
ตารางท่ี 1 ฮีตสิบสองของคนอีสาน  
         

ชื่อเรียก 
 
 ช่วงเวลา 

 
ความหมายและพิธีกรรมหรือส่ิงที่ต้องปฏิบัต ิ

 
 สถานที่/ผู้นําพธิี 

ฮีต ท่ี 1 
งานบุญเข้า
กรรม 

เดือนเชียง
หรือเดือน
อ้าย  
(ช่วงเดือน 
พ.ย.-ธ.ค.) 

เป็นการเข้าปริวาสกรรมหรือพิธีกรรมของพระสงฆ์ท่ีต้อง
อาบัติ หมวดสังฆาทิเสส เม่ืออยู่กรรมแล้ว จะพ้นอาบัติ 
ระหว่างท่ีพระเข้ากรรม ชาวบ้านจะนําข้าวปลาอาหาร ไป
ถวายและรักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา บางท่ีอาจจะมีการ
เลี้ยงผีแถน 

วัด/พระสงฆ์ 

ฮีต ท่ี 2 
งานบุญคูณ
ลานหรือบุญ
กุ่มข้าวใหญ่ 
 
 
 

เดือนย่ีหรือ
เดือนสอง 
(ช่วงเดือน 
ธ.ค.-ม.ค.) 

เม่ือชาวนาเก็บเก่ียวข้าวเสร็จ จะหาบฟ่อนข้าว(มัดข้าว)มา
รวมกันท่ีลานนวดข้าว โดยวางกองกันเป็นลอมข้าว(เอา
ข้าวมารวมกันตะล่อมข้ึนเป็นจอม) แล้วนิมนต์พระสงฆ์มา
ทําบุญลานข้าว โดยเชื่อว่าผลบุญจะช่วยให้ได้ข้าวมากข้ึน
ทุกปี ภายหลังบางท่ีเรียกว่า บุญกุ้มข้าวใหญ่ คือการนําเอา
ข้าวเปลือกท่ีได้จากการสีข้าว มากองรวมกันเหมือนก่อ
เจดีย์ทราย แทนฟ่อนข้าวแบบเดิม โดยข้าวท่ีได้เป็นการ
นํามาบริจาคเพ่ือเป็นสาธารณะประโยชน์ของชุมชนต่อไป 

ลานข้าว/พระสงฆ์ 
 

ฮีต ท่ี 3 
งานบุญข้าวจี่
และบุญเบิก
บ้าน 

เดือนสาม 
(ช่วงเดือน 
ม.ค.-ก.พ.) ,
วันแรม 1 
ค่ํา,วัน
มาฆบูชา 

ข้าวจี่ คือ การนําเอาข้าวเหนี่ยวท่ีนึ่งสุกแล้วมาปั้นเป็นก้อน
เท่ากํามือ แล้วนําไปย่างไฟ จากนนั้นชาวบ้านจะนําเอา
ข้าวจี่ไปทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ท่ีวัด โดยมีการกล่าวคํา
ถวายข้าวจี่ แล้วนําข้าวจี่ถวายพระพร้อมกับอาหารอ่ืนๆ 
ปัจจุบันได้นํามีการรวมเอางานทําบุญวันมาฆบูชา เข้าไว้ใน
วันเดียวกันด้วย และในเดือน 3 (ก.พ.) นี้ชุมชนบ้านปลา
ค้าว พ่อเหรียญชัย (ประธานกลุ่มโฮมสเตย์) เล่าว่า วันแรม 
3 ค่ํา จะมีการเลี้ยงฮ้าน(หอ)เจ้าปู่ ท่ีดอนหอเจ้าปู่(หลัก
บ้านของบ้านปลาค้าว) ซ่ึงชาวบ้านชุมชนบ้านปลาค้าวปลา
ค้าว เรียกว่า บุญเบิกบ้าน เพ่ือเปน็การปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย 
ออกจากชุมชน 

วัด/มัคทายก-จ้ํา 
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ตารางท่ี 1 ฮีตสิบสองของคนอีสาน (ต่อ) 
         

ชื่อเรียก 
 
 ช่วงเวลา 

 
ความหมายและพิธีกรรมหรือส่ิงที่ต้องปฏิบัต ิ

 
 สถานที่/ผู้นําพธิี 

ฮีต ท่ี 4 
งานบุญผะ
เหวดหรือบุญ
มหาชาติ 

เดือนสี่ 
(ช่วงเดือน 
ก.พ.-มี.ค.) 

เป็นงานบุญใหญ่ ต้องอาศัยการร่วมมือร่วมใจกันจาก
หมู่บ้านอ่ืนท่ีอยู่ใกล้เคียง กิจกรรมหลัก คือ การนิมนต์พระ
อุปคุต มาประดิษฐานในหอพระที่ชาวบ้านร่วมกันทํา ใน
ตอนช่วงเช้า และในช่วงบ่ายมีพิธีอัญเชิญแห่พระเวสสันดร 
และพระนางมัทรีเข้าวัด (ชาวบ้านชุมชนบ้านปลาค้าวปลา
ค้าว เรียก แห่กัณฑ์หลอนหรืองานบุญบ้าน) ในตอนค่ํา
พระสงฆ์นําสวดพระพุทธมนตร์ วันถัดมาจะมีการเทศน์
พระเวสหรือเทศน์มหาชาติตลอดท้ังวัน เป็นเร่ืองราว
เกี่ยวกับจริยวัตรของพระพุทธเจ้า 13 กัณฑ์ จบภายในวัน
เดียว มีความเชื่อว่าจําได้เกิดร่วมในยุคของพระศรีอริยเมต
ไตร นอกจากนียั้งอาจจะมีการตั้งกองบวช หรือ มีการ
ช่วยกันบริจาคเงนิเป็นสาธารณะประโยชน์อีกด้วย 

ลานหมู่บ้าน-วัด/
พระสงฆ์ 

ฮีต ท่ี 5 
งานบุญ
สงกรานต์หรือ
บุญข้ึนบ้าน
ใหม่หรือบุญ
สรงน้ํา 

เดือนห้า 
(13-15 
เม.ย.) วัน
ขึ้น 15 ค่ํา 

เป็นวันในคติโบราณ โดยจะนําน้ําอบน้ําหอม ไปสรงนํ้า
พระพุทธรูปท่ีวัด รวมท้ังมีการดน้ําดําหัวคนเฒ่าคนแก่ 
เรียกวันนี้ว่า “วันสังขารล่อง”หรือวันสิ้นปีเก่า(ขึ้น 15 ค่ํา
เดือนห้า) ต่อมาวันรุ่งข้ึน(แรม 1 ค่ําเดือนห้า)เป็น “วัน
เนา” โดยจะขนทรายเข้าวัด ก่อเจดีย์ทราย แห่ข้าวพัน
ก้อนและปักธงเหลวไว้ตามกองทราย มีการทําบุญอุทิศส่วน
กุศลให้ญาติพ่ีน้องท่ีล่วงลับ แล้วต่อมาวันแรม 2 ค่ําเดือน
ห้า เรียก “วันสังขารข้ึน”เป็นวันขึ้นปีใหม่ มีการทําบุญตัก
บาตร ถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณร 

วัด/พระสงฆ์ 

ฮีต ท่ี 6 
งานบุญบั้งไฟ 

เดือนหก 
(ช่วงเดือน 
เม.ย.-พ.ค.) 

เป็นพิธีกรรมบูชาหลักเมือง (ก่อนช่วงฤดูการทํานา) เพ่ือให้
ฝนตกต้องตามฤดูกาล มีการทําบั้งไฟ แห่บั้งไฟ เพ่ือบูชา
พญาแถนหรือผีแถน มีการบวชนาค ปีใดไม่มีบุญบั้งไฟ ก็
จะทําเฉพาะบุญเดือนหกหรือบุญวันวิสาขบูชา 
 

หลักเมือง/จ้ํา 

ฮีต ท่ี 7 
งานบุญซําฮะ 

เดือนเจ็ด 
(ช่วงเดือน 
พ.ค.-มิ.ย.) 

ซําฮะ หมายถึง ชําระหรือล้าง เป็นการทําบุญเพ่ือชําระล้าง 
สิ่งอัปมงคลให้ออกจากหมู่บ้าน โดยชาวบ้านจะสร้างปะรํา
พิธีในหมู่บ้าน ผูกต้นกล้วยติดกับเสาปะรําสี่มุมจัดทํา
อาสนะสงฆ์ เตรียมเคร่ืองบูชาพระรัตนตรัย ด้ายสายสิญจน์ 
น้ําพระพุทธมนต์ ฝ้ายผูกแขน เครื่องไทยทาน กรวด ทราย 
หลักไม้ไผ่ 8 หลัก ตอนเย็นพระสงฆ์สวดมนต์ ตอนเช้า
วันรุ่งข้ึนถวายภัตตาหารทําพิธี 3 คืนเช้าวันสุดท้ายถวาย
สังฆทานปะพรมน้ํามนต์คนเฒ่าคนแก่ผูกแขนให้ชาวบ้านดึ
งายสิญจน์รอบหมู่บ้าน บางแห่งจะทําบุญซําฮะ ในวันแรม
14-15 ค่ํา เดือนสาม 
 

ลานหมู่บ้าน/พระ 
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ตารางท่ี 1 ฮีตสิบสองของคนอีสาน (ต่อ) 
         

ชื่อเรียก 
 
 ช่วงเวลา 

 
ความหมายและพิธีกรรมหรือส่ิงที่ต้องปฏิบัต ิ

 
 สถานที่/ผู้นําพธิี 

ฮีต ท่ี 8 
งานบุญ
เข้าพรรษา 
หรืองานบุญ
เข้าวัดสา 

เดือนแปด 
แรม 1 ค่ํา 
(ช่วงเดือน 
มิ.ย.-ส.ค.) 

เป็นพิธีท่ีให้พระภิกษุสามเณร อยู่ประจําวัดใดวัดหนึ่ง 
ตลอด 3 เดือน เริ่มต้ังแต่ แรม 1 ค่ํา เดือน 8 ถึงวันข้ึน 15 
ค่ํา เดือน 11 ส่วนวันทําบุญเข้าพรรา ถือเอาวันข้ึน 15 ค่ํา 
เดือน 8 หรือวันอาสาฬหบูชา โดยชาวบ้านจะถวาย
ภัตตาหารเช้าและเพล รวมท้ังเครื่องใช้ต่างๆแด่พระสงฆ์ 
ได้แก่ ไตรจีวร ยารักษาโรค เทียน ตะเกียง น้ํามัน มีการ
เวียนเทียนรอบโบสถ์หรือศาลาโรงธรรม มีการถวายต้น
เทียน,ผ้าอาบน้ําฝน 

วัด/มัคทายก 

ฮีต ท่ี 9 
งานบุญข้าว
ประดับดิน 

เดือนเก้า 
แรม 14 ค่ํา 
(ช่วงเดือน 
ส.ค.-ก.ย.) 

เป็นการทําบุญอุทิศส่วนกุศล ให้แก่เปรตหรือผู้ล่วงลับ ข้าว
ประดับดินคือข้าวและอาหารคาวหวาน หมากพลูหรือบุหรี่ 
โดยนํามาใส่ในกระทง (ชาวบ้านชุมชนบ้านปลาค้าว 
เรียกว่า ข้าวน้อย) แล้วนําไปวางตามที่ต่างๆในเขตลานวัด 
โดยต้องนําไปวางให้แลว้เสร็จก่อนรุ่งเช้า หลังจากนั้นจะมา
ทําบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ สมาทาน
ศีล ฟังเทศน์ และกรวดน้ํา  

วัด/มัคทายก 

ฮีต ท่ี 10 
งานบุญข้าว
สาก 

เดือนสิบ 
ขึ้น 15 ค่ํา 
(ช่วงเดือน 
ก.ย.-ต.ค.) 

ข้าวสาก คือ ข้าวสลากภัต เป็นการถวายภัตตาหารแก่
พระสงฆ์สามเณร โดยวิธีจับสลากเป็นการทําบุญ เพ่ืออุทิศ
ส่วนกุศลแก้ผู้ล่วงลับหรือเปรต ท่ีเป็นญาติหรือผู้เคารพนับ
ถือ นอกจากนั้นชาวบ้าน ยังนําข้าวสลากภัต ไปวางไว้ตาม
บริเวณวัด (ชาวบ้านชุมชนบ้านปลาค้าว เรียกว่า ข้าวน้อย) 
จุดธูปเทียนบอกให้ญาติมิตรผู้ล่วงลับ เพ่ืออุทิศผลบุญไปให้
และมีกานําอาหารไปเลี้ยงผีตาแฮก ในท่ีนาของตน เชื่อว่า
ผีตาแฮกจะดูแลต้นกล้า ให้งอกงามสมบูรณ์ 

วัด/มัคทายก 

ฮีต ท่ี 11 
งานบุญออก
พรรษาหรือ
งานบุญออก
วัดสา 

เดือนสิบ
เอ็ด ขึ้น 15 
ค่ํา (ช่วง
เดือน ต.ค.-
พ.ย.) 

ช่วงเช้ามีการตักบาตรเทโว ถวายภัตตาหารเช้าแก่พระสงฆ์ 
สามเณร บางแห่งมีการกวนข้าวทิพย์ มีการรับศีล ฟังเทศน์ 
พระสงฆ์ในวัด มีการทํา “ปวารณา” คือพระเถระให้โอวาท 
ตักเตือน บางแห่งมีการทําปราสาทผึ้ง หรือการไหลเรือไฟ 
 

วัด/มัคทายก 

ฮีต ท่ี 12 
งานบุญกฐิน 

เดือนสิบ
สอง (ช่วง
เดือน พ.ย.-
ธ.ค.) 

เป็น การถวายผ้าไตรจีวร ผ้ากฐิน แด่พระสงฆ์ท่ีผ่านการจํา
พรรษาแล้วและเป็นการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ
ด้วย มีระยะกฐินหรือกรานกฐิน ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ํา เดือน 
11ถึงวันข้ึน 15 ค่ําเดือน 11 โดยเจ้าภาพต้องจองวัดและ
กําหนดวันทอดกฐินล่วงหนา้ ตั้งแต่ช่วงเข้าพรรษา มีการ
เตรียมผ้าไตรจีวร อัฐบริขาร คืนก่อนวันทอดกฐิน จะมี
มหรสพฉลองอย่างสนุกสนาน มีการเล่นจุดพลุ ตะไลด้วย 

วัด/มัคทายก 
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 จากตารางการอธิบายข้างต้น ฮีตสิบสอง ยงัสามารถจําแนกออกเป็นหมวดหมู่ ตามความมุ่ง
หมายในการปฏิบัติ ได้เป็น 4 ประเภทคือ 

 1.1 ฮีตที่เกี่ยวกบัพระพุทธศาสนา คือ บุญเข้ากรรม บุญผะเหวด (พระเวสสันดร) 
บุญเข้าพรรษา บุญออกพรรษา บุญกฐิน  
   1.2 ฮีตที่เกี่ยวกับการผลิตหลักของชุมชน (ทํานา) คือบุญข้าวจี่ บุญคูนลาน บุญ
บั้งไฟ  
   1.3 ฮีตที่เกี่ยวกบัการสร้างขวัญกําลังใจในการดาํรงชีวติคือ บุญสรงนํ้า บุญซําฮะ 
   1.4 ฮีตที่เกี่ยวกับการแสดงออกถึงความกตัญญูและระลึกถึงบรรพบุรุษ ความ
เชื่อเรื่องภูติผี คือ  บุญข้าวประดับดิน บุญข้าวสาก 
 

 
ภาพที่ 4  ภาพแผนภูมิแสดงฮีตสิบสองของคนอีสาน 
ท่ีมา: สุวิทย์ จิระมณี, ศิลปะสถาปัตยกรรมอีสานในวัฒนธรรมไทย-ลาว. (ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545), 15. 

  
2. คองสิบส่ี (Fourteen Laws) คอง หมายถึง ฮตี(จารีต)คอง ครรลอง คลองธรรม 

หรือ ขนบธรรมเนียม เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติสิบส่ีประการ ที่ชาวอีสานสืบทอดกันมาแต่โบราณ 
ใจความสําคัญเน้นหนักถงึการปฏิบัติของแต่ละตัวบุคคลที่ควรปฏิบัติในการดาํรงชีวติ ทั้งที่อยู่ภายใน
ครอบครัวเครือญาติและบุคคลอื่นที่ต้องเกี่ยวขอ้งสัมพันธก์ัน การอยู่อาศัยร่วมกันในชุมชนหรือเป็นบรรทัด
ฐานทางสังคม ซึ่งถกูถ่ายทอดไว้เป็นรูปแบบของวรรณกรรมบา้ง ในใบลานบ้าง หรอืถ่ายทอดผ่านการละเล่น
หมอลําบ้าง 

 โดยแบ่งออกเป็นหมวดใหญ่ๆ 2 หมวด คือ หมวดสําหรับพระมหากษัตรยิ์ และ 
หมวดสําหรับบคุคลทั่วไปพึงปฏิบัติ โดยในแตล่ะคองจะใช้ค่า “ฮีต”หรือจารตี นําหน้าและในทุก    ฮีตคอง 
จะสามารถแบ่งได้ สิบส่ีข้อจึงเป็นที่มาของชื่อเรียกว่า “คองสิบส่ี” สามารถอธิบายได้ตามหมวด ที่กล่าวมา
ดังนี ้
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   2.1 หมวดสําหรับเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ ผู้ปกครองบ้านเมืองและข้าราชการ
    เป็นหลักสําคัญสําหรับพระมหากษัตริย์ผู้ปกครองบ้านเมือง เจ้าเมือง 
ข้าราชการ ในสมัยโบราณที่ต้องปฏิบัติในการปกครองบ้านเมืองและบริวารต่างๆ ให้เกิดความสงบสุข และ
สามัคคีกัน ได้แก่ 

   2.1.1 ฮีตเจ้าคองขุน เป็นหลักสําคัญสําหรับพระมหากษัตริย์ปฏิบัติ        
ต่อขุนนาง 

 2.1.2 ฮีตเจ้าคองเมือง เป็นแบบแผนสําหรับผู้ปกครอง 
 2.1.3 ฮีตท้าวคองเพีย เป็นวิธีการปฏิบัติระหว่างเจ้านายช้ันผู้ใหญ่         

กับขุนนางชั้นผู้ใหญ่ 
 2.1.4 ฮีตไพร่คองนาย เป็นวิธีการปฏิบัติระหว่างผู้ปกครอง (นาย) และ

ประชาชน (ไพร่) 
 2.1.5 ฮีตบ้านคองเมือง หมายถงึ กฎระเบียบปฏิบัติของบ้านเมือง 

   2.2 หมวดสําหรับบุคคลทั่วไปพึงปฏิบัต ิ
  2.2.1 ฮีตวัดคองสงฆ์ เป็นหลักปฏิบัติต่อพระศาสนา 
  2.2.2 ฮีตผัวคองเมีย เป็นวิธีการปฏิบัติระหว่างสามีกับภรรยา  
การครองเรือน 
  2.2.3 ฮีตปู่คองย่า 
  2.2.4 ฮีตพ่อคองแม่ 
  2.2.5 ฮีตป้าคองลุง 
  2.2.6 ฮีตลูกคองหลาน 
  2.2.7 ฮีตสะใภ้คองเขย 
  2.2.8 ฮีตเฒ่าคองแก่ เป็นวิธีการปฏิบัติของผู้เฒ่าผู้แก่ที่ต้องมีการวางตน 
ให้เป็นที่น่าเคารพแก่ลูกหลาน 
  2.2.9 ฮีตปีคองเดือน ประเพณีในแต่ละรอบเดือน 
  2.2.10 ฮีตไร่คองนา หลักปฏิบัติในการทําไรท่ํานา 

 จะเห็นได้ว่าประเพณี ฮีตสิบสอง คองสิบส่ี จะมีความเกี่ยวขอ้งและสัมพันธ์กับวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านและชุมชนเป็นอย่างมาก จนถือไดว้่าเป็นแกนหลักสําคัญในการดํารงชิวติ 
รวมทัง้การดํารงอยูข่องชุมชน พร้อมทั้งนําพาแต่ส่ิงที่เป็นสิริมงคลสู่ตนเอง ครอบครัว เครือญาติและชุมชนที่
ได้อยู่รว่มอาศัยกันมาใหเ้ป็นไปอย่างสงบสุข รม่เย็น เนื่องจากเป็นประเพณทีี่เกดิจากการนําพระคําสอนของ
พระพุทธศาสนา และการส่ังสมจากประสบการณ์จากบรรพบุรุษ มาเรียบเรยีงและถ่ายทอดในรูปแบบทีเ่ข้า
ง่าย เช่น วรรณกรรม คํากลอน คําสวด หมอลํา หรือการละเล่นอื่นๆ จึงสะท้อนให้เห็นถึงความสอดคล้องกัน
ของวิถีชีวติและความเป็นอยู ่ รวมทัง้กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดยีวกับธรรมชาติ หรือส่ิงที่อยู่แวดล้อม
รอบๆตวัของชาวชุมชน เหล่านี้เป็นเหตุปัจจยัที่ทําใหก้่อเกิดความดีงามภายในจิตใจ อกีทั้งมีความเคารพ 
ศรัทธาตอ่ส่ิงต่างๆ ซึง่เป็นพื้นฐานสําคัญของการดํารงชีวิตของมนุษย์ปถุุชน ที่อยู่อาศัยร่วมกันในสังคมบนโลก
เรานี้  
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  3.1.2 ด้านวัฒนธรรม  

 วัฒนธรรม ที่เปน็เอกลักษณข์องชุมชนบ้านปลาค้าวที่เด่นชัด และยังคงรักษาไว้มาจนถงึ
ปัจจุบัน ผู้วิจยัขออธิบายในภาพรวมกว้างๆ โดยเน้นหนกัเฉพาะที่จําเป็นต่อการทําความเข้าใจและความ
เหมาะสมในเน้ือหางานวจิัยชิ้นน้ี สามารถแบ่งออก 4 ข้อหลักๆ ได้ดังนี ้

1. วัฒนธรรมด้านอาหารการกิน   
 องค์ประกอบสําคัญหลักของวัฒนธรรมอาหารของผู้คน ไม่ว่าจะอยู่ในภูมิภาคใดของ

ประเทศไทย กคื็อ ข้าว โดยอาจจะเป็น ข้าวเหนียว (ภาคเหนือและอีสาน เป็นส่วนใหญ)่ข้าวจ้าว (ภาคกลาง
และภาคใต้) ซึ่งจะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันไปตามเช้ือชาติ ภูมิศาสตร ์ ภูมิอากาศ ของแต่ละภูมิภาคที่
ผู้คนอาศัยอยู่อ าหารการกินของชาวชุมชนบ้านปลาค้าวซึ่งเป็นชาวอีสานโดยแท้นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการ
จัดหาหรือแสวงหา มาจากแหล่งอาหารที่สามารถหามาได้ด้วยตนเองบนพื้นฐานของวิถีพออยูพ่อกิน โดยการ
ใช้เครื่องมือข้าวของเครื่องใช้ รวมทั้งวิธีการต่างๆทีเ่ป็นภูมิปัญญาที่ส่ังสมกันมา ในการแสวงหาอาหาร เช่น 
หาพืชผักที่ปลูกไว้หรือหาได้ตามบริเวณบ้าน หวัไร่ปลายนา อกีทัง้เนื้อสัตว์ ววั กระบือ หมู เป็ด ไก่ ที่ได้เล้ียง
เอาไว้เป็นหลัก รวมทั้งการออกหาวตัถุดิบทีใ่ช้ปรงุอาหารตามฤดูกาล เชน่ สัตว์ป่าและพืชพันธุ์ในป่าหรือ
แหล่งน้ําตามธรรมชาติทีอ่ยู่ใกล้ๆชุมชน  

 อีกทัง้การส่ังสมภูมิปัญญาด้านการถนอมอาหาร เพื่อสะสมเอาไว้รับประทานนอก
ฤดูกาลและประกอบอาหารได้ตลอดทั้งปี เช่น การใช้เกลือ ในการหมัก ดอง พืชผักหรอืเนื้อสัตว์ เช่น ปลา
(ปลาร้าหรือปลาแดก) การตากแห้ง การรมควนั เป็นต้น 

 นอกจากนี้ยังมีการทํา ขนม หรือของกินเล่น ที่ทําจากข้าวเป็นหลักและพืชพันธุ์
ธัญญาหารต่างๆ เพื่อนํามารบัประทานหรือเพื่อนําไปประกอบกับพิธกีรรมต่างๆในวาระโอกาสต่างๆ เชน่ 
การทําข้าวต้มมดั ข้าวทิพย์ ต้มเผือก ต้มหวัมัน-หัวกลอย เป็นต้น  
  ลักษณะการปรงุอาหารพื้นเมืองอีสาน (taksilanakhon, 2558) 
  1.1 ลาบ เป็นอาหารประเภทยําที่มีเนื้อมาสับละเอียดหรอืหั่นเป็นชิ้นเล็กๆบางๆปรงุ
รสด้วย  น้ําปลาร้า  พริก ข้าวค่ัว ต้นหอม ผักชี รับประทานกบัผักพื้นเมือง นิยมใช้กับเนื้อปลา  หมูวัวควาย
และไก่   
  1.2 ก้อย เปน็อาหารประเภทยําทีจ่ะนําเนื้อย่างมาหั่นเป็นชิน้ๆผสมกับผักพืน้เมือง
นิยมใช้กับเน้ือปลา     หมูวัวควายและไก่  ทานกับผักสดนานาชนิด 
  1.3  ส่า เป็นอาหารประเภทยํา ที่นําหนังหมู เนื้อหมูย่างสับมาผสมกับหัวปลี วุ้นเส้น 
  1.4  แซ หรือ แซ่ เป็นอาหารประเภทยําที่นําเนื้อสดๆมาปรุงนิยมใช้กับเนื้อวัวและหมู
คล้ายๆลาบแต่ มักใส่เลือดสดๆด้วย กินกับผักสดตามชอบ คนโบราณนิยมกินเพราะเชื่อว่าเป็นยาชูกําลัง  
ปัจจุบันได้รับความนิยมเฉพาะในชนบทที่ห่างไกล 
  1.5  อ่อม เป็นอาหารประเภทแกงแต่มีน้ําน้อยมีผัก พื้นเมืองหลายชนิดนิยมใช้กับ
เนื้อ ไก่และ ปลา หรือเน้ือกบเนื้อเขียดหรือเนื้อสัตว์อื่นๆแต่เน้นที่ปริมาณผัก 
  1.6  อ๋อ ลักษณะคล้ายอ่อมแต่ไม่ใส่ผัก ( ใส่เพียงต้นหอม ใบมะกรูด ตะไคร้ ใบ
แมงลัก ) นิยม ใช้ปลา ตัวเล็ก  กุ้ง หรือไข่มดแดงปรุง ใส่น้ําพอให้อาหารสุก 
  1.7  หมก เป็นอาหารประเภทหนึ่งที่ใช้ใบตองห่อนิยม ใช้กับเนื้อปลา ไก่ แมลง  กบ 
เขียด ผักและหน่อไม้  หมกหรือห่อหมกของภาคอีสานจะไม่ใส่กะทิ 
  1.8  อู๋  คล้ายหมกแต่ไม่ใช้ใบตอง นิยมใช้กับเนื้อปลาโดยเฉพาะปลาตัวเล็กๆกับ  
พวกลูกอ๊อดกบ 



27 
 
  1.9   หม่ํา  คือ ไส้กรอกเนื้อววัผสมตับ ตะไคร้และเครื่องเทศอื่นๆ 
  1.10 แจ่ว  คือ น้ําพริกของชาวอีสานนิยมใส่ปลาร้าสับหรือน้ําปลาร้า  บางครั้งใส่
มะกอกพื้นบ้านก็เป็น แจ่วมะกอก รับประทานกับผักสด  ลวก หรือนึง่ เป็นอาหารที่นยิม รับประทานกันทุก
บ้านในภาคอีสาน  เพราะมีขั้นตอนการทําที่ไมยุ่ง่ยาก 
   2. วัฒนธรรมดา้นบ้านเรือนและการอยูอ่าศัย  

 บ้านเรือนอยู่อาศัย หรือ เฮือน ในภาษาอีสานนั้น ส่วนใหญจ่ะถูกปลูกสร้าง
ด้วยไม้ ทีห่าไดใ้นพื้นที่ป่าที่อยูใ่กล้เคียงหมู่บ้าน ซึ่งขั้นตอนตัง้แต่การหาพื้นที่ปลูกเฮือน ไปจนถึงการเข้าอยู่
เมื่อสร้างเฮือนแล้วเสร็จสมบูรณน์ั้น มีภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมาเกีย่วขอ้งในเกือบทุกขั้นตอน โดยมีตํารา
โบราณที่จารึกไว้(ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์, 2555: 11) เช่น 
  การเลือกบริเวณปลูกสร้างเรือน เป็นการดูลักษณะแผ่นดิน ท่ีสูง-ต่ํา  
  จักต้ังบ้านท่ีใดก็ดี 
  ผิแผ่นดินท่ีใดสูงหนใต้ ต่ําหนเหนือ ท่ีนั้นชื่อว่าไชยยะเตชะดีฯ 
  ผิสูงหนตะวันตก ต่ําหนตะวันออก ท่ีนั้นชื่อว่ายัสสะมารณาแลฯ 
  ผิสูงพายัพ ต่ําทักษิณ ท่ีนั้นชื่อว่าสังขารแลฯ 
  ผิสูงบัวรัพพา ต่ําปัสสิม ท่ีนั้นชื่อว่าอายุรัสสมารณาแลฯ 
  ผิสูงอีสาน ต่ําหรดี ชื่อว่ายัสสีนี้อยู่บ่ดีแลฯผิสูงอาคเนย์ ต่ําพายัพ ชื่อว่าเตโช 
   บ้านเมืองนั้นบ่ ดี จักเป็นพยาธิฮ้อนใจ ไฟจักไหม้แล้วฯ 
  การขุดถมก่อสร้างเฮือนต่างๆ 
  การพิจารณาเลือกไม้ ลักษณะตาไม้ ท่ีใช้ทํา เสาแฮก เสาขวัญ 
  การพิจารณาเดือนท่ีเหมาะ ไม่เหมาะ เอาเสาแฮกเสาขวัญ หรือการตัดไม้ทํา เรือน 
  เดือนและวันที่เป็นมงคลสําหรับ การขนครัวข้ึนเรือน(ขึ้นบ้านใหม่) และการ ปลูกเรือน 
  การวัดโสกเรือนและเคร่ืองเรือนต่างๆ ลักษณะโครงสร้างบ้านเป็นมงคลเป็น ต้น 
   และเม่ือเข้าอยูอ่าศัยในเฮือนแล้ว การอยู่อาศัยร่วมกันของคนในครอบครวั ใน
เฮือน รวมทั้งการปฏิบัติต่อส่ิงศักดิ์สิทธิท์ี่อยู่ภายในเฮือน หรอือยู่ตามบริเวณพื้นที่ของเฮอืน ชาวอีสานก็จะขอ้
ประพฤติปฏิบัตทิี่จะทําให้เกิดสิริมงคลต่อการดาํรงชีวติของการอยู่อาศัย เป็นต้น 
   3. วัฒนธรรมดา้นการแตง่กายและเครื่องนุ่งหม่ 

 ภูมิปัญญาอย่างหน่ึงของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาวทีต่ิดตัวมา ก็คือ ความสามารถ
ในการผลิตผ้าทอมือเพื่อใช้นุ่งหม่ได้ด้วยตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่ทีเ่ห็นได้ชัดเจน คือ การทอผ้าฝ้าย เพื่อใช้เปน็ 
ผ้าซิ่น สําหรับผู้หญิง ผ้าขาวม้า สําหรับผู้ชาย โดยจะมีเอกลักษณ์ที่ต่างกันไปตามเผ่าพันธุ์ทีถ่่ายทอดกันมา  

 4. วัฒนธรรมดา้นการละเล่นและสันทนาการ  
 การละเล่นและกิจกรรมสันทนาการ หรือการพักผ่อนหย่อนใจของชาวชุมชน

บ้านปลาค้าวและชาวอีสาน ส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงออกตามงานประเพณีประจําปีหรืองานงานบุญต่างๆ
ตามแต่โอกาสอํานวย และนอกเหนือจากนั้น คนอีสานซ่ึงเป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านการร้อง หรือที่
เรียกว่า ลํา และการทําเครื่องละเล่นประกอบ ได้หลายอย่าง เช่น พิณ แคน โหวด กลอง โปงลาง เป็นต้น ซึ่ง
เป็นเครื่องดนตรีที่สร้างขึ้นมาอย่างง่ายๆ จากวัสดุต่างๆ เช่น ไม้เนื้อแข็ง ไม้ไผ่ ไม้ซาง ยางไม้หรือขี้สูด หนัง
สัตว์ เป็นต้น แต่เมื่อนํามาประกอบการละเล่น สามารถสร้างความเพลิดเพลิน สนุกสนาน เข้ากันได้เป็นอย่าง
ดีกับวิถีชีวิตของชาวอีสานการละเล่นตามงานประเพณี ที่เห็นได้ชัดเจน ยกตัวอย่าง เช่น งานบุญบ้ังไฟ การ
แห่นาค การแห่กันหลอน (งานบุญกฐิน) งานบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ตาย งานบุญออกพรรษา เป็นต้น 
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 ส่วนเอกลักษณ์ด้านการละเล่นที่เห็นได้ชัดเจน อีกทั้งยังเป็นที่นิยมของชาว
อีสานและชาวชุมชนบ้านปลาค้าว คือ การละเล่น หมอลํา ซึ่งพัฒนาการมาจากการร้องเพลงกล่อมลูก และ
การสวดมนต์ทํานองสรภัญญะ โดยเริ่มแรกอาจจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา มีการสอดแทรก 
เรื่องราวและพระธรรมคําสอน เป็นกุศโลบายในการทําให้ผู้ฟังไม่เบื่อหน่าย ต่อมาเริ่มมีการลําที่แสดงถึง
เรื่องราวที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่หรือเหตุการณ์ต่างๆที่ทันสมัย เป็นปัจจุบันมากขึ้น จนเป็นที่
นิยมอย่างกว้างขวาง  ถึงขั้นสามารถแสดงเป็นอาชีพหลัก โดยไม่ต้องทําอาชีพเกษตรกรรมเพื่อหาเล้ียงชีพได้
เป็นอย่างดี จนถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชุมชนบ้านปลาค้าวเนื่องจากในช่วง ปี พ.ศ.2538 ถึง 
พ.ศ.2542 มีคณะหมอลํา ในชุมชนบ้านปลาค้าวที่รับจ้างแสดงทั่วไปมากถึง 20 กว่าคณะแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถที่โดดเด่นของชาวชุมชนที่ยังคงรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมการละเล่นไว้อย่างน่าชื่นชม 

 นอกจากนั้นยังมีวัฒนธรรมด้านอื่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวชุมชนบ้านปลา
ค้าว เช่น ภาษาพูดภาษาเขียน ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ภาษาอีสานเป็นหลัก และจะส่วนน้อยที่ยังคงมีสําเนียงแบบ
ชาวผู้ไทบ้างบางครอบครัว ด้านภาษาเขียน ที่เป็นแบบอีสานโบราณ จะพบได้ในการจดบันทึกในใบลาน โดย
ส่วนใหญ่จะเป็นพระธรรมคําสอนในทางพระพุทธศาสนา  

  5. วัฒนธรรมด้านภาษาและวรรณกรรม 
 5.1 ภาษา ( ปรงุศรี วัลลิโภดมและคนอื่น, 2542: 61-70 ) 
 5.1.1 ภาษาอีสานถิ่นอํานาจเจริญ  
  ชาว อํานาจ เจริญ ส่วนใหญ่ ใ ช้ภาษาอีสานในการ ส่ือสาร 

เช่นเดียวกันกับชาวอีสานในจังหวัดอื่น ภาษาอีสานถิ่นอํานาจเจริญมี 3 สําเนียง ได้แก่สําเนียงอุบลราชธานี มี
ลักษณะห้วน น้ําเสียงแข็งและหนักแน่น, สําเนียงบ้านน้ําปลีก มีลักษณะช้า และยืดเสียงท้ายคําให้ยาวออกไป 
มีความนุ่มนวลมากกว่าสําเนียงอุบลราชธานี, สําเนียงชายแดน มีลักษณะเหน่อผสมกันระหว่างสําเนียงอุบล
และสําเนียงลาว 

 5.1.2 ภาษาผู้ไท 
  ชาวลาวที่อพยพมาจากเมืองเซโปน ใน สปป.ลาว มาตั้งถิ่นฐานใน

ประเทศไทย หลังจากเกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์ เมือ่ พ.ศ. 2373 ได้มาตั้งถิ่นฐานในเขตจังหวัดอํานาจเจริญ ที่
อําเภอเสนางคนิคมและอําเภอชานุมาน ร่วมสมัยกับชาวผู้ไท ในจังหวัดอื่นๆ เช่น สกลนคร นครพนม และ
มุกดาหาร เป็นต้น กลุ่มผู้ไทดงักล่าวใช้ภาษาผู้ไท ส่ือสารกันตลอดมา แต่สําเนียงอาจจะแตกต่างกันบ้างตาม
สภาพท้องถิ่นและส่ิงแวดล้อม 

 5.1.3 ภาษาข่า 
  “พวกข่า” เปน็ชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่ตัง้บ้านเรอืน อยู่ตามสองฝ่ัง

แม่น้ําโขง มีวัฒนธรรมกลมกลืนกับชนพื้นเมืองอื่นในท้องถิ่น เช่น พวกส่วย และชาวลาว 
 5.2 จารกึ 
 5.2.1 จารกึฐานพระพุทธรูปวดัพระเหลาเทพนิมิต ที่อําเภอพนา เป้นพ

ระพุทธรูปแบบศิลปะลาว นิยมเรียกว่า พระบางจําลอง สร้างขึน้เมื่อ พ.ศ. 2364 ใน รัชสมัย รัชกาลที่ 2 แหง่
กรงุรัตนโกสินทร์จารกึที่ปรากฏ เป็นจารึกอกัษรธรรมอีสาน จารกึเป็นภาษาไทยและภาษาบาลี มีความว่า 
“มหาตยยน มีศรัทธาสร้างพระพุทธรูปไว้ค้ําชูพระพุทธศาสนาตราบเท่าห้าพันปี เพ่ือปรารถนาพระนิพพาน” 

 5.2.2 จารกึทีพ่ระปฤษฎางค์ของพระพทุธรปูศิลาแลงวัดศรีบุญเรือง ที่
อําเภอชานุมาน ซึ่งยังหาผู้อ่านไม่ได ้
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5.3 วรรณกรรมพ้ืนบ้าน 
 ชาวอํานาจเจริญรับรู้และสืบทอดวรรณกรรมพื้นบ้านมาจากบรรพบุรุษ 

วรรณกรรมพื้นบ้านดังกล่าวได้นําเสนอวัฒนธรรมไทย-ลาวไว้ให้แก่ชนรุ่นหลัง เพื่อปลูกฝังมารยาททางสังคม 
และการสร้างสรรค์สังคมให้แก่คนรุ่นหลังให้ศึกษา วรรณกรรมส่วนใหญ่จึงมีเนื้อหาทางคติธรรมแบบชาดก 
และอยู่ในรูปแบบของร้อยกรองมากกว่าร้อยแก้ว ดังนี้ 

 5.3.1 วรรณกรรมมุขปาฐะที่แพร่หลายได้แก่คําสอยหรือควมสอยและ    
นิทานก้อม 

  1. คําสอย คือ คําพูดร้อยกรอง ที่นํามาพูดแทรกในการแสดงหมอ
ลําแบบอีสาน  เป็นคําสนุกสนาน ไม่ตายตัว หยอกล้อเพศตรงข้ามและเสียดสีสังคม 

  2 นิทานกอ้ม หมายถงึ นิทานขนาดส้ัน เล่าจบภายใน 5 นาท ี
เพราะว่า ก้อม ใน ภาษาอีสาน แปลว่า ส้ัน เนื้อหาจะเป็นเรือ่งเสียดสีและล้อเลียนบุคคลในสังคม 

 5.3.2 วรรณกรรมลายลักษณ์ ที่รู้จกัและแพรห่ลาย ได้แก่ ฮตีสิบสอง คอ
งสิบส่ี พระเวสสันดรชาดก ท้าวฮุ่งท้าวเจือง ตาํนานอุรังคธาต ุขูลูนางอั้ว เสียวสวาสดิ์ ท้าวก่ํากาดํา นางผม
หอม ผาแดงนางไอ่ ท้าวสีทนหงส์หิน พนะลักษมณ์พระราม (รามเกยีรติ)์ สังข์สินไชย นางแตงอ่อน การะเกด 
ปู่สังกะสาย่าสังกะสี ปลาแดกปลาสมอ ย่าสอนหลาน ท้าวคําสอน ขุนบุฮม ศรีโคตร ผญา คําทวย (คําทาย) 
เซียงเมีย่ง และกลอนลํา 
  3.2 คติ ความเชื่อและพิธกีรรม 

  คติ ความเชื่อที่ เป็นเอกลักษณ์อันเด่นชัดของกลุ่มคนชาติพันธุ์ ไท-ลาวที่ติดตัวมา 
นอกเหนือจากการประพฤติปฏิบัติตามจารีตประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบส่ี ซึ่งเป็นบรรทัดฐานหรือแบบแผน
หลักแล้ว คติ ความเชื่อ ก็เป็นเสมือนข้อที่ต้องปฏิบัติตามอีกวิถีทางหน่ึง ( เบญจวรรณ นาราสัจจ์, 2552: 99-
112 ) ซึ่งภูมิปัญญาของคนอีสานที่ช่วยกํากับการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขของผู้คนในท้องถิ่น ส่วนหน่ึงมีความ
พื้นฐานมาจากความเช่ือ เรื่องผีและศาสนาพุทธ ความเชื่อเรื่องผี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ  
  1. ผีประเภทแผ่คุณความดี ช่วยปกป้อง คุ้มครองภัยพิบตัิ ส่ิงชั่วร้าย รักษาชุมชนให้เกิด
สันติสุข แต่หากผู้ใดล่วงละเมิด ขาดความยําเกรง ก็อาจก่อให้เกิดภัยหรือบันดาลเหตุเดอืดร้อนยุง่ยากขึ้นมา
ได้ กลุ่มผีดังกล่าว ได้แก ่ ผีเจ้า ผีนาย ผีบ้านผีเรือน ผีเจ้าที ่ ผีปู่ย่า ผีปู่ตา ผีตายาย ผีหลักเมอืง(หลักบ้าน) ผี
แถน ผีมด ผีหมอ หรือผีที่ชาวบา้นนับถือเฉพาะถิ่น ก็จะมีชื่อเรยีกต่างๆกันออกไป 

  2. ผีร้ายที่คอยมุ่งทําลายล้าง เบียดเบียน กอ่ความเดือดร้อนวุ่นวาย เจ็บปว่ย และตายได้ 
เช่น ผีปอบ ผีเปรต ผีแม่แล้ง ผีห่า เป็นต้น ซึ่งจากการสัมภาษณ์พูดคุยกับชาวบ้านและผู้นําชุมชนบ้านปลา
ค้าว ได้ทราบเรือ่งราวเกีย่วกับความเช่ือ เรือ่งผี ที่ยังคงสืบทอดมาจนปัจจุบัน ที่มีความสําคัญหลักๆ ได้แก ่
  2.1  ผีปู่ตาเป็นการเรียกถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว แต่ดวงวิญญาณยังสถิตอยู่ เพื่อ
คุ้มครอง ปกปัฏรักษา ป้องกันภัยร้าย ทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นแก่ชุมชน โดยมี “เฒ่าจ้ํา”หรือ “จ้ํา” ทําหน้าที่เป็น
ผู้นําในการติดต่อส่ือสารระหว่างผีปู่ตากับชาวบ้าน รวมทั้งต้องทําหน้าที่ดูแล รักษาพื้นที่หรืออาณาบริเวณที่
ศาลผีปู่ตา ตั้งอยู่ มิให้ผู้ใดมาหลบลู่ หรือล่วงเกิน และอยู่ในสภาพปกติ สมบูรณ์อยู่เสมอ และการคัดเลือกผู้ที่
จะมาเป็น “จ้ํา” นั้น ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากคนในชุมชน ว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี น่าศรัทธา 
เล่ือมใส และเม่ือต้องมีการสืบทอดหน้าที่ “จ้ํา”ให้คนต่อไป “จ้ํา”คนเดิมจะเป็นผู้คัดเลือกด้วยตนเอง  

   สถานที่ตัง้ของ ศาลผีปู่ตาของชุมชนชาวอีสาน มักจะเป็นพื้นทีท่ี่เป็น โนน เนินสูง 
โคกหรือดอน ซึง่น้ําท่วมไมถ่ึง มีสภาพเป็นป่าหนาทึบ มีสัตวป์่าอาศัยชุกชุม โดยที่หมู่บ้านปลาค้าว จะเรยีก 
บริเวณนีว้่า “ดอนปู่ตา” ซึง่จะอยู่ในพื้นที่ ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บา้น 
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   ความสําคัญของ ดอนปู่ตา นอกจากจะเป็นพืน้ที่ศักดิ์สิทธิ์ ทีใ่ห้เป็นที่พึงทางใจ
ของชาวบ้านในชุมชนแล้ว ดอนปู่ตา ยังมีความสําคัญในด้านอื่นๆ อีก (บุญยงค์, 2547) ระบุไว้ว่า ลักษณะ
การใช้ประโยชน์จากดอนปูต่า มีอยู่ 2 ประการ คือ 

 2.1.1 ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมอันเกี่ยวกับผีปู่ตา เช่น พิธีกรรมเล้ียงประจําปี 
ในเดือนสาม (ชุมชนบ้านปลาค้าว จะเล้ียงในเดือนนี้) และเดือนหก ซึ่งเรียกว่า “เล้ียงขึ้น”(เป็นการเล้ียงเมื่อ
เสร็จส้ินการเกี่ยวข้าว) และ “เล้ียงลง” ( เป็นการเล้ียง เมื่อจะเริ่มต้นฤดูการปักดํา )และพิธีบนบานเฉพาะ
ราย   (ชาวบ้านเรียกว่า บ๋า) 

 2.1.2 เป็นสถานที่ใช้ประโยชน์ทั่วๆไป ของชุมชน เช่น เล้ียงสัตว์ประเภท ววั ควาย 
เก็บหาผลิตผล ประเภทพืชผัก เห็ด แมลง สมุนไพร ฯลฯทั้งนี้ ในดอนปู่ตา มักมีข้อห้ามและข้อปฏิบัติที่ถอื
เป็นกฎระเบียบชาวบ้านต้องปฏิบัติตาม ซึ่งอาจกําหนดขึ้นจากมติที่ประชุมของชาวบ้าน หรอื เฒ่าจ้ํา อาจจะ
เป็นผู้กําหนดขึน้มาเองตามคํา บอกของผีปู่ตา ซึ่งได้มาเข้าฝันเฒ่าจ้ํา ดังนั้น ผีปู่ตาจึงเป็นศูนย์กลางความ
ร่วมมือและกลไกสําคัญในการควบคุมพฤตกิรรมของคนในชุมชน ที่เรียกว่า การควบคุมทางสังคม (social 
control) นั่นเอง  

  2.2 ผีบ้านผีเรือน หมายถงึ ผีทีคุ้่มครองบ้านเรอืนของตนซึ่ง ชาวบ้านมีความเชื่อว่ามี
ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ปกป้องปกปักรกัษาบ้านของตนเองที่อาศัยอยู่ และช่วยคุ้มครองสมาชิกในบ้านหรือในครอบครวั
ของตนเองที่อยูอ่ย่างสงบสุขไมม่ีโรคภัย เจ็บไข้มาเบียดเบียนหากสมาชิกท่านใดในบ้านจะไปทําธุระหรือหรอื
มีธุระที่จะตอ้งออกจากบ้านไปถิน่ไกลบ้านออกไปเป็นแรมเดือนหรือแรมปี จะต้องบอกกล่าว ผีเรือนผู้ที่มี
หน้าที่บอกกล่าวเป็นคนแรกคือ หัวหน้าครอบครับ พ่อ แม่ และสมาชิกผู้ซึ่งจะจากไปทํางาน หรือไปทําธรุะที่
ห่างไกลออกไป ให้ปกปักษ์รกัษาคุ้มครองให้พน้ภัยและมีโชคลาภ ทุกวันพระ ข้างขึ้น และข้างแรม 8 คํ่า และ 
15 คํ่า โดยส่วนใหญใ่นบ้านพกัอาศัยหรือเฮือนของชาวอีสาน จะตั้งหิง้ เล็กๆเพื่อเป็นที่ตัง้ของผีบ้านผีเรือน 
รวมทัง้ส่ิงๆต่างที่เกีย่วขอ้งกับบรรพบรุุษไว้ในหอ้ง ที่เรียกว่า หอ้งเปงิ ซึ่งจะอยูท่างทิศตะวันออกของตัวเฮือน
นอกจากนี้ยังมีความเชื่อเรือ่งผีอื่นๆของชาวอีสานอีก เช่น ผีปอบ ผีฟ้า ผีด้ํา ผีตาแฮก เป็นต้น 

 
 3.3 วิถีชีวิตและความเป็นอยู ่
 วิถีชีวิตของชาวอีสาน โดยหลักๆจะมีความเกี่ยวข้องกับการทําการเกษตร และการเล้ียงชีพ
อื่นๆตามแต่ฤดกูาล และสภาพแวดล้อมที่ชาวบ้านได้อาศัยอยู่ ว่ามีความอดุมสมบูรณ์ทางทรัพยากรในด้าน
ใดบ้าง เช่น มีหนองน้ํา มีป่า หรือ มีภูเขา อยูใ่นแถบน้ัน หรือมีสภาพพื้นดินทีเ่หมาะแก่ การทํานา หรือทําไร่ 
หรือปลูกพืชอื่นๆในประเภทใด แต่ส่วนใหญ่การปฏิบัติภารกจิในการดํารงชวีิต จะมีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งพอ
จําแนกได้ดงันี ้
  1. การเกษตรกรรม ประจําป ี
 เดือน กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม  จะทําการถางป่าเพื่อ เผาถ่าน แล้วจะทําการปลูก

  ข้าวไร่ หรือพืชไร ่
 เดือน มีนาคม ถึง เมษายน  จะทําการเก็บเกี่ยวพืชไร ่
  เดือน เมษายน ถึง กรกฎาคม  จะทําการเตรียมดิน(นาปี)ไถพรวนดินเตรียมกล้า

   ปลูกข้าว 
  เดือน มิถุนายน ถึง ตุลาคม  จะทําการปลูกขา้ว(ดํานา)และหาปลาช่วงนํ้าหลาก 
  เดือน พฤศจิกายน ถึง มกราคม  เป็นช่วงเก็บเกี่ยวข้าวนาป ี
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ตารางที ่2 กิจกรรมการประกอบอาชีพในรอบปีของชาวอีสาน 

 
ท่ีมา: สุวิทย์ ธีรศาศวัต, กิจกรรมการประกอบอาชีพในรอบปีของชาวอีสาน (กรุงเทพฯ:  สร้างสรรค์, 2546). 
 
 

2.  วิถีชีวิตประจําวัน 
วิถีชีวิตของชาวอีสาน เป็นชีวิตของชาวเกษตรกรรมเพื่อเล้ียงชีพ ดังนั้นเวลาส่วน

ใหญ่ ใช้ไปกับการทํางานใน ไร่ นา และ เล้ียงสัตว์ รวมทัง้การหาอาหาร ทั้งพืชและสัตว์ที่มีอยูต่ามแหล่ง
ต่างๆ รอบหมูบ่้าน เพื่อนํามาใช้ประกอบอาหาร และแลกเปล่ียนหรือจําหน่ายแก่ผู้คนในชุมชนหรือผู้คน
ทั่วไป 

  เวลา 05.00 น. ถึง 06.30 น.   ตื่นนอน ประกอบอาหาร เตรยีมตัวไปไร่ไปนา 
  เวลา 06.30 น. ถึง 07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าและเริ่มเดินทางออกไปไร่นา 
  เวลา 07.00 น. ถึง 12.00 น.  ทําไร่ทํานาหรือหาอาหารผู้หญิงทํางานบ้านทอผ้า

  ดูแลลูก 
  เวลา 12.30 น. ถึง 13.30 น.   รับประทาน อาหารกลางวัน และพักผ่อนกลางวัน 
  เวลา 13.30 น. ถึง 16.30 น.   ทํางาน ในไร่ ในนา ต่อ 
  เวลา 16.30 น. ถึง 17.00 น.   กลับที่พกัเตรียมหุงหาอาหาร อาบน้ํา               

   เก็บเครือ่งมือ-ใช้ 
  เวลา 17.00 น. ถึง 18.30 น.   รับประทานอาหาร เย็น  
  เวลา 18.00 น. ถึง 20.00 น.   พักผ่อน และ พูดคุย กัน 
  เวลา 20.00 น. ถึง 05.00 น.   เข้านอน  
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บทที่ 3 
 

สภาพทั่วไปจากอดีตจนถึงปัจจุบันของชุมชนบ้านปลาค้าว 
 
  ชุมชนบ้านปลาค้าว ตั้งอยู่ ใน ตําบลปลาค้าว อําเภอเมืองอํานาจเจรญิ จังหวัดอํานาจเจริญ ซึ่ง
เป็นจังหวัดในลําดับที่ 75 ของประเทศไทย โดยได้รับการประกาศแต่งตัง้ เมือ่วันที่ 1 ธันวาคม 2536  (เป็น
จังหวดัที่ 2 รองจาก จงัหวัดยโสธร ที่แยกตัวออกมาจาก จังหวดัอุบลราชธานี)  
 โดย จังหวัดอํานาจเจรญิ มีพื้นที่ ทั้งส้ิน 3,161,248 ตารางกโิลเมตรหรอืประมาณ 1,975,780 
ไร่ประกอบด้วย 9 อําเภอ 56 ตําบล 653 หมู่บา้น คือ (ปรงุศร ีวัลลิโภดมและคนอื่น, 2542: 1-2) 
  1. อําเภอเมืองอํานาจเจริญ  แบ่งเขตการปกครอง เป็น 19 ตําบล, 195 หมู่บ้าน 
  2. อําเภอชานุมาน   แบ่งเขตการปกครอง เป็น   5 ตําบล, 45  หมู่บ้าน 
  3. อําเภอปทุมราชวงศา  แบ่งเขตการปกครอง เป็น   7 ตําบล, 62  หมู่บ้าน 
  4. อําเภอพนา   แบ่งเขตการปกครอง เป็น   4 ตําบล, 45  หมู่บ้าน 
  5. อําเภอเสนางคนิคม  แบ่งเขตการปกครอง เป็น   6 ตําบล, 55  หมู่บ้าน 
  6. อําเภอหัวตะพาน   แบ่งเขตการปกครอง เป็น   8 ตําบล, 80  หมู่บ้าน  
  7. อําเภอลืออํานาจ     แบ่งเขตการปกครอง เป็น   7 ตําบล, 76  หมู่บ้าน   
 
  มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดงันี ้
 ทิศเหนือ         : ติดเขตจงัหวดัยโสธร ทีอ่ําเภอเลิงนกทาและจังหวดัมุกดาหาร ที่         
  อําเภอดอนตาล 
 ทิศตะวันออก   : ติดเขตประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามแนวฝ่ังแม่น้ําโขง      
  อําเภอชานุมานเป็นระยะทาง 38 กิโลเมตรและจังหวดัอุบลราชธานี  
  ที่อําเภอเขมราฐ อําเภอกดุข้าวปุ้น และอําเภอตระการพืชผล 
 ทิศตะวันตก     : ติดเขตจงัหวดัยโสธรทีอ่ําเภอป่าติ้วและอําเภอเลิงนกทา มลํีาเซบายเป็น 
   เส้นแบ่งเขต 
 ทิ ศ ใ ต้       : ติ ด เ ข ต จั ง ห วั ด จั ง ห วั ด อุ บ ล ร า ช ธ า นี  ที่ อํ า เ ภ อ ม่ ว ง ส า ม สิ บ



33 
 
 

  
ภาพที่ 5  แผนท่ีแสดงท่ีตั้งจังหวัดอํานาจเจริญ   
ท่ีมา: 99bayresort, แผนท่ีแสดงท่ีต้ังจังหวัดอํานาจเจริญ. เข้าถึงเม่ือ 6 เมษยน 2558, เข้าถึงได้จาก 
www. 99bayresort.com     
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ภาพที่ 6  แผนท่ีแสดงอาณาเขตจังหวัดอํานาจเจริญ  
ท่ีมา : mappery, แผนท่ีแสดงอาณาเขตจังหวัดอํานาจเจริญ. เข้าถึงเม่ือ 6 เมษยน 2558, เข้าถึงได้จาก 
www.mappery.com, 2559  
 
 เพื่อทีจ่ะทําการศึกษาวิจยั ไดม้ีครอบคลุมถึงเน้ือหาที่สําคัญตอ่การทําความเข้าใจและครบถว้น 
จึงไดท้ําการค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้นในประเด็นทีเ่ห็นว่ามีความสัมพันธ์เกีย่วเนื่องและเช่ือมโยงกบัชุมชนบ้าน
ปลาค้าว โดยมีหัวข้อประเด็นตา่งๆ ดงันี ้
 1. โครงสร้างของชุมชน   
  1.1 ด้านที่ต้ังและภูมิศาสตร์ 
  1.1.1 ที่ต้ังชุมชน 

  ชุมชนบ้านปลาค้าว นั้น แทจ้ริง คือ เป็นชือ่เรียกของ ตําบลปลาค้าว เดิมที
ตําบลปลาค้าว  มีชื่อว่ากุดปลาค้าว  เนื่องจากเป็นพื้นที่  ที่มีปลาค้าวชุกชุม ราษฎรที่อพยพมาตัง้ถิ่นฐาน
ช่วงแรก  จงึเรยีกว่า  บ้านกุดปลาค้าว  เป็นตําบลขนาดใหญ่  แต่ยุคต่อมาได้มีชื่อเรยีกเพยีง  ตําบลปลาค้าว  
ในสมัยอดีตมอีาณาเขตบริเวณครอบคลุมพื้นที่ตาํบลหนองมะแซว   ตําบลสรา้งนกทา  ตําบลเหล่าพรวน  แต่
ต่อมาได้มีการแบ่งเขตการแบ่งเขตการปกครอง  ออกเป็นตําบลต่าง  ๆ  ดงักล่าวแต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงเขต
ตําบลปลาค้าว   
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       ลักษณะทีต่ั้ง   องค์การบริหารส่วนตําบลปลาค้าว   อําเภอเมือง    จังหวัด
อํานาจเจริญเปน็  1  ใน  19  ตําบลเขตในเขตอําเภอเมือง   จังหวัดอํานาจเจริญ  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้ของจังหวัด  ระยะทางห่างประมาณ  23  กิโลเมตร มอีาณาเขตพื้นทีต่ิดต่อกับพื้นทีใ่กล้เคียง  ดงันี้          

ทิศเหนือ      จรดตําบลเหล่าพรวน  อําเภอเมือง   
   จังหวัดอํานาจเจริญ 
ทิศตะวันออก    จรดตําบลไม้กลอน  อําเภอพนา    
   จังหวัดอํานาจเจริญ                
ทิศตะวันตก      จรดตําบลหนองมะแซว อําเภอเมือง   
   จังหวัดอํานาจเจริญ                
ทิศใต้       จรดตําบลดงบัง  อําเภอลืออํานาจ    
   จังหวัดอํานาจเจริญ  

 

ภาพที่ 7  ท่ีตั้งชุมชนบ้านปลาคา้ว 
 
         1.1.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร์  

 โดยลักษณะทั่วไปของจังหวัดอาํนาจเจรญิ ( ปรุงศรี วัลลิโภดมและคนอื่น, 2542: 
3) เป็นที่ลุ่ม จะมีเนินเขาเตี้ยๆ ทอดยาวไปจรดกับจังหวัดอุบลราชธานี ในอําเภอชานุมาน ลักษณะดินเป็นดิน
ร่วนปนทราย มดีินลูกรงับางส่วน พื้นที่ส่วนใหญ่ อยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลปานกลาง ประมาณ 227 ฟุต (68 
เมตร) โดยสามารถ แบ่งลักษณะภูมิประเทศ ออกได้ดงันี ้

 1. บริเวณที่ราบสูง ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสูง บางส่วนเป็นลูกคล่ืนลอนตื้น หรือ
เป็นเนินเขาเตี้ยๆ อยู่ในเขตอําเภอ ชานุมานและอําเภอเสนางคนิคม 

 2. บริเวณที่ราบ มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลูกคล่ืนลอนตื้นเป็นแนวยาวตามทิศ
ตะวันออก ถึงทิศตะวันตก อยู่ในเขตอําเภอเมืองอํานาจเจริญ อําเภอพนา อําเภอปทุมราชวงศา อําเภอหัว
ตะพาน และอําเภอลืออํานาจ 
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 3. บริเวณที่เป็นสันดินริมน้ํา (River Levee) เกิดจากตะกอนลําน้ําที่พัดมาทับถม 
สภาพพื้นที่เป็นเนินสันดินพบบริเวณสันดินริมฝ่ังแม่น้ําโขง คือ อําเภอชานุมาน และบริเวณสันดิน ริมฝ่ังลํา
น้ําเซบาย คือ อําเภอหัวตะพาน 

 4. บริเวณที่เป็นแอ่ง (Depression) หรือที่ราบหลังแม่น้ํา (Back Swamp) เกิด
จากการกระทําของขบวนการของนํ้า พบบางแห่งในบริเวณลําเซบาย ของอําเภอหัวตะพาน จะมีน้ําแช่ขัง
นานในฤดูฝน 

 5. บริเวณที่เป็นแบบลานตะพักน้ํา (Terrace) ที่เกิดจากการกระทําของ
กระบวนการน้ํามานานแล้ว ประกอบด้วย บริเวณที่เป็นลานตะพักน้ําระดับต่ํา ระดับกลาง และระดับสูง 
ลักษณะพื้นที่มีทั้งเป็นแบบที่ราบลูกคล่ืนลอนลาด จนถึงลูกคล่ืนลอนชัน จะอยู่ถัดจากบริเวณที่ราบลุ่มน้ํา
ท่วมถึงข้นมา พื้นที่เหล่านี้จะพบได้ทั่วไปของจังหวัด บางแห่งใช้สําหรับทํานา บางแห่งใช้สําหรับปลูกพืชไร่ 
   1.1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  

 จังหวดัอํานาจเจริญ (ปรุงศรี วัลลิโภดมและคนอื่น, 2542: 5) มีลักษณะ
ภูมิอากาศแบบร้อนชื้นหรือแบบสะวันนา (AW) จากการจาํแนกประเภทภูมิอากาศตามระบบของคอปเปน 
(Koppen Climate Classification System) มีความแตกต่างระหว่างฤดูฝน และฤดูแล้งอย่างชดัเจนมีช่วง
กลางวันยาวในฤดูรอ้นและมีอุณหภูมิสูงเกอืบตลอดทัง้ปีเนื่องจากมีอทิธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ   โดยมีอุณหภูมิเฉล่ียใน ป ี2538 อุณหภูมิ เฉล่ียสูงสุดในเดอืนเมษายน ประมาณ 
37.22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉล่ียต่ําสุด ในเดือนธันวาคม 17.03 องศาเซลเซียส และ ในปี 2540 อุณหภูมิ 
เฉล่ียสูงสุด ในเดือนมีนาคม 35.49 องศาเซลเซียส อุณหภูม ิ เฉล่ียต่ําสุด ในเดือนมกราคม 17.00 องศา
เซลเซียส 

 ฤดูกาล ของจังหวัดอํานาจเจรญิ มี 3 ฤดู ดังนี ้ 
 1. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม เป็นระยะเวลา 

ประมาณ 6 เดือน ระยะน้ีเป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนและชื้นที่พัด
มาจากมหาสมุทรอินเดีย ในช่วงนี้จะมีฝนตกชุก และมักปรากฏว่า ฝนจะทิ้งช่วงในเดือน มิถุนายน ถึง
กรกฎาคม แต่ระยะการทิ้งช่วงไม่เหมือนกันในแต่ละปี และช่วงปลายฤดูฝน มักจะมีพายุดีเพรสชั่นพัดผ่าน 
ทําให้มีฝนตกชุก บางปี อาจเกิดภาวะน้ําท่วม แต่ไม่รุนแรงมากนัก  

2.  ฤดูหนาว เริ่มตั้ งแต่ เดือนพฤศจิกายน ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 
ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นลมลมหนาวและแห้ง 
พัดมาจากประเทศจีน ทําให้อุณหภูมิลดต่ําลง อุณหภูมิเฉล่ียต่ําสุดของจังหวัดอํานาจเจริญ ในปี 2538 เดือน
ธันวาคม 17.03 องศาเซลเซียส ปี 2539 เดือนกุมภาพันธ์ 16.66 องศาเซลเซียส และปี 2540 เดือนมกราคม 
17.00 องศาเซลเซียส  

3. ฤดูร้อน   เริ่มตั้ งแต่ เดือนกุมภาพันธ์  ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 
ระยะเวลา ประมาณ 3 เดือน ในช่วงนี้อุณหภูมิโดยทั่วไปจะสูงขึ้น ทําให้อากาศร้อนกว่าปกติ จะร้อนมาก
ที่สุดในเดือน มีนาคม ถึงเดือนเมษายน ปี 2538 มีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน 37.22 องศาเซลเซียส ปี 
2539 มีอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดในเดือนมีนาคม 36.90 องศาเซลเซียส และปี 2540 มีอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดใน
เดือนมีนาคม 35.49 องศาเซลเซียส ในระยะน้ีจะมีพายุโซนร้อนเกิดขึ้น เนื่องจากอากาศเย็นจาก
ประวัติศาสตร์เทศจีน ได้เคล่ือนตัวลงมาเป็นครั้งคราว ทําให้เกิดการปะทะกันของอากาศร้อนของท้องถิ่น 
เกิดเป็นแนวปะทะอากาศเย็นทําให้มีพายุฝนฟ้าคะนองขึ้น แต่ระยะเวลาไม่นานนัก 
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ภาพที่ 8  แผนท่ีแสดงปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีตกเทากันในภาคอีสานใต้จากเกณฑ์เฉลี่ยระยะยาว   
ท่ีมา: อภิศักดิ์ โสมอินทร์, ภูมิศาสตร์อีสาน. (กรุงเทพฯ:  พรศักด์ิแอนด์แอสโซซิเอท, 2525), 49  
   

 1.2 ทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยา 
  1.2.1 ทรัพยากรนํ้า    
  แหล่งน้ําและลําน้ําสําคัญ ได้แก่ (ปรงุศรี วัลลิโภดมและคนอื่น, 2542: 4-5 ) 

 1. แม่น้ําโขง ไหลผ่านพื้นที่จังหวัดอํานาจเจริญ ในเขตอําเภอชานุมาน  เป็น
ระยะทาง  38 กิโลเมตร ในช่วงที่ไหลผ่านมีความกว้าง ของแม่น้ํา ประมาณ 2,000 เมตร 

 2. ลําเซบก ต้นน้ําอยู่ในอําเภอเมืองอํานาจเจริญ และอําเภอหัวตะพาน ไหล
ผ่านอําเภอลืออํานาจ อําเภอพนา ไหลไปบรรจบกับแม่น้ํามูล ที่บ้านปากเซ อําเภอตาลสุม จังหวัด
อุบลราชธานี ลําน้ํา กว้างประมาณ 20 เมตร ระยะความยาวประมาณ 150 กิโลเมตร  

 3. ลําเซบาย ตันน้ําอยู่ในเขตอําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ไหลผ่านจังหวัด
อํานาจเจริญ ในเขตอําเภอเสนางคนิคม อําเภอเมืองอํานาจเจริญ อําเภอหัวตะพาน ไหลไปบรรจบกับแม่น้ํา
มูล ที่ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  ลําน้ํา กว้างประมาณ 45 เมตร มีระยะความยาว 
ประมาณ 200 กิโลเมตร 
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  4.  ลําห้วย ที่สําคัญ ได้แก ่

4 .1 ลําห้วยปลาแดก  ไหลผ่าน  อํา เภอเมืองอํานาจเจริญ  และ        
อําเภอหัวตะพาน 

4.2 ลําห้วยโพธิ์,ลําห้วยกอก และ ลําห้วยสีโท อยู่ในเจตท้องที่ อําเภอ
เมืองอํานาจเจรญิ 

4.3 ลําห้วยพระเหลา ไหลผ่านอําเภอ พนา และอําเภอปทุมราชวงศา 
4.4 ลําห้วยละโอง ในเขตท้องทีอ่ําเภอ เสนางคนิคม 
4.5 ลําห้วยทม และลําห้วยแก้วแมงดา ในเขตอาํเภอชานุมาน 
4 . 6  ลํ าห้ วยจัน ลัน  ไหล ผ่าน  อํ า เภอ เ มืองอํ านาจ เจริญ  และ           

อําเภอลืออํานาจ 
4.7 ลําห้วยกําปี ้

  5. อ่างเก็บน้ํา จังหวดัอํานาจเจรญิ มีแหล่งเก็บน้ําขนาดกลาง 3 แหง่ 
ด้วยกัน ได้แก ่
  5.1 อ่างเก็บน้ําพุทธอทุยาน 
  5.2 อ่างเก็บน้ําร่องน้ําซับ 
  5.3 อ่างเก็บน้ําห้วยโพธิ ์

 โดยแหล่งน้ํา ทีสํ่าคัญของชุมชนบ้านปลาค้าวปลาค้าว ซึ่งเป็นแหล่งน้ําที่
ชาวบ้านในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันเพือ่การดํารงชีวิตเพื่อทําการเกษตรและแหล่งนํ้า
ของสัตว์เล้ียงหรือเป็นแหล่งการหาอาหาร เชน่ หาของป่า หาปลา สัตว์น้ําต่างๆ อกีทัง้ยังเป็นแหล่งพักผ่อน
หย่อนใจและจัดกิจกรรมตามวาระต่างๆอีกดว้ย (อุทยั บางเหลือ, 2553: 81) ซึ่งประกอบไปดว้ย  

 1. อ่างเก็บน้ําหว้ยไห 
 2. หว้ยหน่อง 
 3. กุดปลาค้าว 
 4. สระน้ําหนองกลางโคก 
 5. หนองฉิม 
 6. หว้ยใหญ ่
 7. ห้วยแซว 
 8. อ่างเก็บน้ําหว้ยคําบอน  
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ภาพที่ 9  แผนท่ีแสดง 7 ลุ่มน้ําของจังหวัดอํานาจเจริญ 
ท่ีมา: สํานักงานชลประทานท่ี 7, แผนท่ีแสดง 7 ลุ่มน้ําของจังหวัดอํานาจเจริญ. เข้าถึงเม่ือ 25 พฤษภาคม 2559, 
เข้าถึงได้จาก www.rid7.com  
  
  ส่วนปริมาณน้ําฝน  ในพื้นที่ของจังหวัดอํานาจเจรญิ สถิตใินปี 2538 มีปริมาณนํ้าฝนรวม 
1,069.50 มิลลิเมตร มีปริมาณนํ้าฝนสูงสุด ในเดือนกรกฎาคม 352.60 มิลลิเมตร  ปี 2539 มีปริมาณน้ําฝน 
1,348.00 มิลลิเมตร ปริมาณน้าํฝนสูงสุดในเดอืนกันยายน 441.00 มิลลิเมตร       ปี 2540 ปริมาณน้ําฝน
รวม 1,377.10 มิลลิเมตร มีปรมิาณน้ําฝนสูงสุดในเดอืนสิงหาคม  350.60 มลิลิเมตร  
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         1.2.2 ทรัพยากรป่าไม้ 

 จังหวดัอํานาจเจริญ (ปรงุศรี วัลลิโภดมและคนอื่น, 2542: 7-8)                 
มีอุทยานแหง่ชาติ 1 แห่ง คืออุทยานแห่งชาตภูิสระดอกบัว อยู่ในพื้นทีอําเภอเสนางคนิคม มีพื้นที่ 21,875 ไร่ 
และอําเภอ ชานุมาน 20,000 ไร่ และยังมีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จํานวน 14 แห่ง รวมพื้นที่ทัง้หมด 
412,286.02 ไร ่ 

 ลักษณะของป่าไม้ ของจงัหวัดอํานาจเจรญิ เป็นป่าไม้ประเภทผลัดใบ 
(Deciduous Forest) ได้แก ่ปา่เบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest) หรือป่าผลัดใบผสม มีลักษณะป่า
โปร่ง ประกอบต้นไม้ขนาดใหญ่และขนาดกลางหลายชนิด มีไม้ไผ่ต่างๆขึ้นกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป พื้นทีท่ี่
เป็นดินร่วนปนทราย ในฤดูแล้งต้นไม้ส่วนมากจะผลัดใบ เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนตน้ไม้จึงผลิใบและกลับเขียวชอุ่ม
เหมือนเดิม พันธุ์ไม้ชนิดสําคัญ ได้แก่ ประดู่ แดง มะค่าโมง ตะแบก เป็นต้น นอกจากนีย้ังมีป่าแดง (Dry 
Deciduous Dipterocarp Forest) ป่าชนิดนี้มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปหลายชื่อตามท้องถิ่น เป็นต้นว่า 
ป่าแพะ ป่าแดง ป่าโคก หรือ ป่าเต็งรัง ลักษณะทั่วไปเป็นปา่โปร่ง มีต้นไมข้นาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาด
เล็ก  ขึ้นอยู่ปะปนกันไม่แน่นหนา พื้นที่แห้งแล้ง ความสมบูรณ์ของอินทรยีวัตถุมีนอ้ย เมือ่ถึงฤดูแล้งต้นไม้
ผลัดใบแทบทัง้หมด พันธุ์ไม้ชนิดที่สําคัญ ไดแ้ก่ เต็ง รัง มะค่าแต้ ประดู่ แดง สมอไทย เป็นต้น ส่วนไม้ใน
พื้นที่ล่างที่พบมาก ได้แก่ เปง้ หญ้าเพก โจด และหญ้าชนิดต่างๆ 

 ในชุมชนบ้านปลาค้าวน้ัน มีแหล่งป่าไม้ของชุมชนที่เป็นแหล่งใช้ประโยชน์
ร่วมกัน ในหลายด้าน เช่น แหล่งหาอาหาร(ของป่า) แหล่งหาสมุนไพรรักษาโรค แหล่งหาไม้สําหรับสรา้ง
บ้านเรือน หรือส่ิงปลูกสร้างต่างๆ เป็นต้น ซึง่อยู่รอบชุมชนนี้ มี 2 แหล่งสําคัญ คือ 
  1. ป่าโคกบ๋าใหญ่  ซึ่งเป็นที่มีความสําคัญต่อชมุชน จากอดตีจนถึงปัจจุบัน 
  2. ป่าดอนปู่ตา 
  1.2.3 ทรัพยากรดิน 

  ลักษณะดิน ในจังหวดัอํานาจเจริญ (ปรุงศรี วัลลิโภดมและคนอื่น, 2542: 9) 
แบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ดังน้ี 

 1. กลุ่มดินไร่ พบกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ในพื้นที่ของจังหวัด และ  แบ่งกลุ่ม
ดินไร่ ออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ดังนี้ 

 กลุ่มดินไร่ทั่วไป พบในพื้นที่อําเภอ ชานุมาน 
 กลุ่มดินไร่ตื้น พบในพื้นที่อําเภอ ชานุมาน 
 กลุ่มดินไร่ทราย พบในอําเภอเมืองอํานาจเจริญ และอําเภอ พนา 
 2. กลุ่มดินไร่ทั่วไปคละดินดินนาทั่วไป  พบในอําเภอเมืองอํานาจเจริญ อําเภอ

หัวตะพาน และอําเภอเสนางคนิคม 
 3. กลุ่มดินพื้นที่สูงและภูเขา พบในอําเภอชานุมาน และอําเภอเสนางคนิคม 

4. กลุ่มดินเค็ม พบกลุ่มดินเค็มน้อย ในเขตอําเภอหัวตะพาน อําเภอเมือง
อํานาจเจริญ อําเภอลืออํานาจ และอําเภอพนา ดินเค็มจัดในเขตอําเภอเมืองอํานาจเจริญ 
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ภาพที่ 10  โครงสร้างทางธรณีวิทยาภาคอีสาน     
ท่ีมา: อภิศักดิ์ โสมอินทร์, ภูมิศาสตร์อีสาน. (กรุงเทพฯ:  พรศักด์ิแอนด์แอสโซซิเอท, 2525), 15. 
 
  1.3 ด้านสังคม 

 สภาพสังคมของชุมชนบ้านปลาค้าว มีสภาพโดยทั่วไปเป็นลักษณะแบบสังคมชนบท 
ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และยังมีการพึ่งพาซึ่งกันและกัน มีเอกลักษณ์ของชุมชนตาม
วิถีของชาวอีสาน โดยเป็นรูปแบบสังคมที่มีความเกี่ยวข้องกับประเพณี ขนบธรรมเนียม และความเช่ือต่างๆ 
อย่างแนบแน่น ซึ่งได้มีวิวัฒนาการมาจวบจนปัจจุบัน ทําให้มีรูปแบบการดํารงชีวิตที่มีความซับซ้อนมากขึ้น  
ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาถึงคํานิยามและความหมาย รวมทั้งถึงลักษณะแบบสังคมชาวนา ว่ามีพัฒนาการ และ
ความเป็นมาอย่างไร โดยได้มีคําอธิบายได้ดังนี้ 
 eric R. wolf (ปก แก้วกาญจน์, 2530: 6)  ได้นิยามว่า  ชาวนา หมายถึง ผู้ประกอบ
อาชีพทางการเพาะปลูกหรือเล้ียงสัตว์ในชนบท เพื่อให้ได้ผลผลิตสําหรับเล้ียงครอบครัวตัวเอง มิใช่ผลิตเพื่อ
ธุรกิจการค้าที่ดําเนินการใหญ่โต หรืออีกนิยามหนึ่ง ชาวนา หมายถึง ผู้ประกอบการเพาะปลูกหรือเล้ียง
สัตว์ขนาดเล็ก ใช้เครื่องมือในการผลิตแบบง่ายๆ ประกอบการโดยใช้แรงงานในครอบครัว ผลิตเพื่อบริโภค
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เอง และเสียภาษีแก่รัฐ หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว ชาวนา อาจจะทํางานรับจ้างหรือ ทํางานหัตถกรรม เพื่อใช้เอง 
และส่งขายตลาดบ้าง  
( ธิดา สาระยา, 2544: 47-48 ) คําอธิบายเกี่ยวกับ ชาวนา ว่า  
  เงื่อนไขทางเศรษฐกิจสังคมที่ค่อยๆ เปลี่ยนไปนี้ได้ดึง ไพร่ เข้าสู่วงจรเศรษฐกิจโลกโดยตรง 

ภายหลังสนธิสัญญาเบาวริ่ง พ.ศ. 2398 สยามต้องใช้เงินตราแทนการแลกเปลี่ยนเดิม ผลกระทบท่ี
สําคัญประการหนึ่ง คือ สยามกลายเป็นประเทศท่ีปลูกข้าวเพ่ือส่งออกเป็นสินค้าสําคัญในตลาดโลก จน
นําไปสู่การเกิดผู้ประกอบอาชีพทํามาหากินด้วยการปลูกข้าว โดยเฉพาะ ท่ีเราเรียกว่า ชาวนา เห็นได้
ชัดเจนอย่างน้อย ตั้งแต่สมัยรัชกาลท่ี 4 เป็นต้นไป ท่ีเริ่มมีการขุดคลองเพ่ือขยายพื้นท่ีเพาะปลูก 2 ฝั่ง
คลอง และขยายตัวอย่างมากในสมัยรัชกาลท่ี 5 จนกระท่ังสังคมของไพร่อาจเรียกว่าเป็นสังคมของกลุ่ม
คนท่ีผูกพันอยู่กับการผลิตเฉพาะอย่าง เป็น สังคมชาวนา แยกเป็นคนละส่วนกับ ข้าราชการ ใน ระบบ
ราชการใหม่” 

  (ธิดา สาระยา, 2544: 3-6)  
  ในการศึกษาเรื่องของสังคมชาวนา ขาดไม่ได้ท่ีจะต้องเข้าใจเครือข่ายของชุมชนท่ีเป็นท้องถ่ิน 

เสียก่อน โดยแท้จริงแล้ว ลักษณะพ้ืนฐานของสังคมชาวนา คือ เครือข่ายของชุมชน ชุมชนท่ีมิได้มี
ขอบเขตเพียงแค่หมู่บ้าน ตําบล หรืออ่ืนใด หากเป็นเครือข่ายของชุมชนท่ีคนซ่ึงต้ังถ่ินฐานเป็น”บ้าน” 
มีสํานึกร่วมกันว่า อยู่ในถ่ินเดียวกัน กลุ่มชนท่ีมาต้ังถ่ินฐานเป็น “บ้าน” มีหลายครัวเรือน ในทาง
การเมืองการปกครอง ได้แบ่งออกเป็นหมู่บ้าน ตําบล จังหวัด โดยกําหนดขอบเขตอาณาบริเวณ
แน่นอน การนี้ดําเนินมาต้ังแต่สมัยรัชกาลท่ี 5 แล้ว เครือข่ายของชุมชนนั้น ไม่สามารถยึดขอบเขต
ทางการเมืองการปกครองเป็นหลักอย่างเดียวได้ (หรือคงเอกลักษณ์บางอย่างไว้ด้วยกันท่ามกลางความ
หลากหลาย) จนทําให้เราเห็นว่าเป็นท้องถ่ินเดียวกัน อยู่ในชนบทนี้ต่างหาก คือ สังคมชาวนา 

  ขอบเขตความสัมพันธ์ทางเครือข่ายของชุมชนท่ีเป็นท้องถ่ินเช่นนี้ นับได้ว่าเป็น แก่นหลักของ
สังคมเกษตรกรรม มาต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จนเข้าสมัยประวัติศาสตร์ และแม้เม่ือมีการสถาปนา
ระบบการเมืองในรูปของรัฐ ท่ีมีเมืองหลวงเป็นศูนย์กลางหรือนครราชธานี ท้องถ่ิน ก็ยังเป็นเครือข่ายท่ี
สําคัญของชุมชนในสังคมเกษตร เม่ือประวัติศาสตร์สยามย่างเข้าสู่สมัยท่ีมี เมืองของคนไท เกิดตาม
ภูมิภาคต่างๆ ของสยามประเทศ ความหลากหลายของท้องถ่ินก็มีมากข้ึนในกรอบของอํานาจรัฐทาง
การเมือง 
 ความหมาย ของ ชุมชน (วิทยากร เชียงกูล, 2527: 1)  หมายถึง กลุ่มชนที่อยูร่่วมกัน

ในท้องทีห่รืออาณาบริเวณเดียวกัน มีความผูกพัน หรือผลประโยชน์ในเรื่องตา่งๆรว่มกัน ภายใตก้ฎบังคับ
หรือขนบธรรมเนียมเดียวกัน มคีวามสัมพันธ์และการปฏิบัติตอ่กันในหมู่สมาชิก เพื่อตอบสนองความต้องการ
ที่จําเป็นร่วมกัน เช่น ชุมชนหมู่บ้าน ชุมชนเมือง 

 อ.ศรีศักร (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2552: 7) ไดก้ล่าวว่า ชุมชน หมายถงึ จํานวนของ
ครัวเรอืนที่ตัง้อยู่ในพื้นที่เดียวกนัที่นับเป็นหมู่ๆ เช่น หมู่ 1 หมู่ 2 อะไรทํานองน้ัน ในขณะที่ คําว่า ท้องถิน่ 
หมายถงึ หลายชุมชน หลายหมู่บ้าน ที่อยู่ในเขตการปกครองเดยีวกันในระดับตําบลและอําเภอ และยัง
กล่าวถงึ ความสัมพันธ์ทางสังคมของคนในชุมชนน้ัน เกิดจากการเกี่ยวดองกนัของผู้คนจากภายในชุมชน ที่
เน้น ความสัมพันธ์ระหว่างคนกบัคน , คนกับธรรมชาติ และ คนกับส่ิงเหนือธรรมชาติ ที่เกิดสํานึกร่วมของ
การอยู่เป็นกลุ่มเหล่าภายในพื้นที่วัฒนธรรมเดียวกัน ซึง่นับแต่ชุมชนบ้านปลาค้าวที่ไม่ได้ขึน้อยู่กับจํานวน
ครัวเรอืนของหมู่นั้นหมู่นี้ หากอยู่ที่ ความสัมพันธ์ทางสังคมแบบเห็นหน้าค่าตา (Face to face relation)...
ชุมชนบ้าน ดังกล่าวนี้ หาไดอ้ยู่โดดๆ โดยไม่เกี่ยวข้องไม่ แต่จะมีความสัมพันธ์กันในการต้ังอยูใ่นพื้นที่ทาง
วัฒนธรรมเดียวกัน ทําให้เกิดสํานึกร่วมของการเป็นคนถิ่นนี้และบ้านนี้ เป็นต้น 
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 (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2552: 11-12) กล่าวอีกว่า “พื้นฐาน ส่วนใหญ่ของคนในสังคม
ชาวนาเป็นสังคมเกษตรกรรม แบบชาวนา (peasant) ไม่ใช่แบบกสิกร (farmer) ชีวิตของคนในสังคมชาวนา
นั้นเป็นชีวิตของคนอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเหล่าที่สัมพันธ์กันในระบบเครือญาติ ทั้งทางสายเลือดและการแต่งงาน
กินดองกัน กับการเป็นพี่น้องร่วมบ้านปลาค้าวที่อยู่กันใน ลักษณะเทียมกัน (egalitarian) จะเหล่ือมลํ้ากันก็
มีแต่เรื่องอาวุโส และคุณวุฒิ คุณธรรม มีการทํามาหากินกับความเป็นอยู่แบบร่วมแรง แบ่งปัน และใช้
ทรัพยากรร่วมกันในระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงและยั่งยืน แม้ว่ามีความขัดแย้งระหว่างกันอันเป็นธรรมดา 
ก็มีกระบวนการไกล่เกล่ียประนีประนอมภายในชุมชน โดยผู้นําและผู้อาวุโสที่เป็นผู้ได้รับการยอมรับและ
เคารพ อีกทั้งมีมิติทางจิตวิญญาณอันเป็นเรื่องความเชื่อในอํานาจศักดิ์สิทธิ์และบาปบุญในทางศาสนา เป็น
กลไกที่ควบคุม ทําให้การดํารงชีวิตร่วมกันอยู่ในกรอบจารีตประเพณีที่รับรู้และถ่ายทอดกันลงมาจากปู่ย่าตา
ยาย มาพ่อแม่และลูกหลานไม่ต่ํากว่าสามช่ัวคน ซึ่งนับเป็น สังคมประเพณี (Tradition oriented society) 

 สังคมชาวนา เน้นการร่วมกันเป็นกลุ่มเหล่า เป็นสังคมที่มีการรับรู้ในเรื่องพื้นที่
วัฒนธรรมที่ตนใช้ดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันเป็น 3 ระดับ คือ 

 1. ระดับที่มีขอบเขตกว้างขวาง เรียกในที่นี้ว่า ภูมิวัฒนธรรม(Cultural landscape) 
 2. ระดับกลางอันเป็นท้องถิ่นที่ผู้คนหลายกลุ่มหรือหลายชาติพันธุ์ เข้ามาตั้งถิ่นฐาน

เป็นบ้านเป็นเมืองเกิดขึ้น นับเน่ืองเป็น นิเวศวัฒนธรรม (Cultural ecology) 
 3. ระดับเล็ก คือระดับชุมชนเดยีวกัน ทีท่ําให้แลเห็นคนและวิถีชีวิตในการอยู่รว่มกัน

ในชุมชน ที่เรียกว่า ชีวิตวัฒนธรรม (Cultural life)” 
  สังคมชาวนา นั้นหมายความรวมถึง สังคมชนบทและสังคมเมือง ซึ่งพัฒนาการมาจาก

ชนบทด้วยสังคมชนบท มีรากฐานการคล่ีคลายมาจาก ครอบครัว และมีลักษณะเด่นเป็นสังคมประเพณี 
ลักษณะซับซ้อนของสังคมชาวนาถูกกําหนด ด้วยระบบการผลิต (การเพาะปลูก) แบบเดียวกันกับระบบ
อุปถัมภ์ 

 ลักษณะทางสังคมของสังคมชาวนา (สุเทพ สุนทรเภสัช, 2527: 83-84) ลักษณะทาง
สังคมของสังคมชาวนา เริ่มต้นจากหน่วยที่เล็กที่สุด นั่นก็คือ ครัวเรอืน หรือ ครอบครัว ในฐานะที่เป็นหนว่ย
การผลิต แล้วค่อยขยายออกไปตามความเกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจที่อยู่โดยรอบ โดยพื้นฐานแล้วครอบครัว
ต่างๆอาจแบ่งออกได้เป็น  

ครอบครัวแรกเริ่ม หรือคู่สมรส ซึ่งประกอบดว้ยชายหญงิที่แตง่งานกันและลูกๆ ที่เกิด
จากการแต่งงานน้ัน มีลักษณะเป็น “ธรรมชาติ” คือ เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่จะพบได้ทุกหนทกุแห่ง 
ดังนั้นจงึถือได้วา่เป็นหน่วยที่มคีวามสําคัญเป็นปฐม ในฐานะที่เป็นพื้นฐานของปรากฏการณ์ ที่มีลักษณะ
ซับซ้อนของระบบเครือญาต ิครอบครัวขยาย  ซึ่งรวมเอาครอบครัวแรกเริ่มจาํนวนหนึ่ง เข้าไว้ ภายในกรอบ
องค์การสังคมอนัหนึ่ง  

 1.3.1 ประชากร  
  ชุมชนบ้านปลาค้าว ซึ่งเป็นชุมชนใหญ่ โดยมีการแบ่งการปกครอง ออกเป็น 4 

หมู่ คือ หมู่ 1,2,3 และ 10  มีจํานวน ครัวเรือน ประมาณ 318 ครัวเรือน มีประชากร ประมาณ 3,000 คน 
องค์การบริหารส่วนตําบลปลาค้าว มีประชากรทั้งสิ้น 5,695 คน แยกเป็นชาย 2,835 คน  แยกเป็น 
หญิง 2,860 คน  จํานวนหลังคาเรือน 1,409 หลังคาเรือน  โดยแยกเป็นแต่ละหมู่บ้าน  ดังน้ี 
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ตารางท่ี 3 : จํานวนประชากรในเขตขององค์การบริหารส่วนตําบลปลาค้าว 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
ประชากร 

ครัวเรอืน 
ชาย หญิง รวม 

1 
ปลาค้าว 

215 205 420 115 

2 
ปลาค้าว 

254 236 490 120 

3 
ปลาค้าว 

187 210 397 97 

10 
ปลาค้าว 

329 350 679 174 

ท่ีมา: เอกสารแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-58), องค์การบริหารส่วนตําบลปลาค้าว. 2556 
 

1.3.2 ศาสนา 
 ประชาชนในชุมชนบ้านปลาค้าว นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่และมี 

วัด จํานวน 3 แห่ง ดงันี ้
1. วัดศรีโพธิ์ชัย  ตั้งอยูท่ี่ หมู่ที่ 1  บ้านปลาค้าวปลาค้าว 
2. วัดฉิมพลี  ตั้งอยูท่ี่ หมู่ที่ 10 บ้านปลาค้าว 

 3.  วดัป่าจันท ์  ตั้งอยูท่ี่ หมู่ที่  4  บ้านหนองนํ้าเที่ยง 
   1.3.3  การศึกษา 
  ชุมชนบ้านปลาค้าว มีสถานศึกษา ทัง้ในระดับประถมศึกษา 1 แห่ง และ 
มัธยมศึกษา 1 แห่ง อีกทั้งยังมศูีนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ 1 แห่ง ดังนี ้

1. ระดับมัธยมศึกษาได้แก่ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 
บ้านหนองนํ้าเที่ยง 

2. ระดับประถมศึกษาได้แก่ โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ําเที่ยง ตั้งอยู่หมู่ที่ 
10 บ้านปลาค้าว 

3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาค้าว
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านปลาค้าว 

4.  
  1.4 ด้านการเมือง การปกครอง 

  เติม อธิบายไว้วา่ (เติม วิภาคยพ์จนกิจ, 2530: 289-293) การปกครองชนชาวอีสาน
หรือชาวตะวันออกเฉียงเหนือทีไ่ด้สืบเป็นจารีตประเพณีมาแต่โบราณ ตามที่เรยีกผู้ปกครอง เจ้าเมือง อุปฮาด 
ราชวงศ์ และ ราชบุตร นั้น เปน็ขนบธรรมเนียมอย่างหนึง่มาแต่ครั้ง หลวงพระบาง เวียงจันทน์ เป็นราชธาน ี
และธรรมเนียมเช่นนี้ได้จัดตัง้ขึน้ไว้เมื่อใด ครัง้ไหน ใครเป็นผู้คิดนั้น เป็นการพ้นวิสัยที่จะนํามากล่าว เดมิ
ราษฎรหัวเมือง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตัง้บ้านเรอืนภูมิลําเนากระจดักระจายกันอยู่ ยังไม่เป็นหลักแหล่ง
มั่นคง อยู่ห่างกนัเดินทาง 1 คืนบ้าง 2 คืนบ้าง บางแห่งถึง 4-5 คืน บรรดาหัวเมืองที่มีชื่ออยู่เวลานั้น เชน่ 
เมืองสุรินทร์ กาฬสินธุ์ สังฆะ ฯลฯ ตําแหน่งการปกครองในหวัเมืองอีสานโบราณ ซึ่งเป็นผู้บงัคับบัญชาสูงสุด
ของเมือง กอปรด้วยเจา้เมือง อุปฮาด ราชวงศ์ ราชบุตร 4 ตําแหน่งนี้ เรียกว่า อาญาส่ี (หรืออาชญาส่ี) และ
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ต้องแบ่งเขตแคว้นเมืองที่ตนปกครองออกเป็น 4 กอง คือ กองเจ้าเมอืง กองอุปฮาด กองราชวงศ์ และกอง
ราชบุตร แล้วกป็ระกาศให้ราษฎรมาขึ้นสํามะโนครัวในกองทั้ง 4 ตามความสมัครใจ ส่วนหัวเมืองนอกหรอื
กองนอกที่ขึ้นเมอืงใหญ่ ก็จดัการปกครองเช่นเดียวกับหัวเมืองใหญ่ คําว่า กองนอก คือกําลังเตรียมภูมิลําเนา
เกล้ียกล่อมราษฎรให้เข้ามาสมัคร พอสมสมควรที่จะตัง้เป็นเมอืงได้ ก็ขอตั้งเปน็เมืองตอ่ไปได้ ฯลฯ 
  

  (เติม วิภาคย์พจนกิจ, 2530: 30 ) ฉะนั้น ครั้นเมื่อพุทธศักราช 2433 จึงได้ทรง
พระราชดําริ การปกครองในดินแดนเท่าที่เป็นอยู่ยังห่างพระเนตรพระกรรณอยู่มากท้ังยังห่างไกลต่อความ
เจริญและประกอบด้วยสมัยนั้นดินแดนอินโดจีนถูกคุกคามจากประเทศมหาอํานาจแสวงล่าเมืองขึ้น ฝรั่งเศส
ได้บุกรุกเอาประวัติศาสตร์เทศเวียดนามและกัมพูชาไปอยู่ในอารักขา จึงได้มี สารตรา โปรดเกล้าฯ ให้จัด
ราชการบริหารส่วนภูมิภาคใหม่ โดยให้รวมหัวเมืองเอก โท ตรี และจัตวาเข้าด้วยกัน แล้วจัดแบ่งออกเป็น 4 
กองใหญ่ โดยให้มีข้าหลวงกํากับการปกครองกองละ 1 คน แต่ให้มีข้าหลวงใหญ่กํากับราชการอยู่ที่เมืองนคร
จําปาศักดิ์อีก 1 คน ทะนุบํารุงต่างพระเนตรพระกรรณให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ได้จัดรวมและแบ่งการปกครอง
ออกเป็นดังน้ี 

  1. หัวเมืองลาวฝ่ายตะวันออก รวมได้เป็น 37 หัวเมือง มีหัวเมืองเอก 11 เมือง ได้แก่ 
เมืองจําปาศักดิ์ เมืองเชียงแตง เมืองแสนแปง เมืองสีทันดร เมืองอัตตะปือ เมืองสาระวัน เมืองทองคําใหญ่ 
เมืองสุรินทร์ เมืองสังฆะ เมืองขุขันธ์ และเมืองเดชอุดม เป็นต้น 

  2. หัวเมืองลาวฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือ  รวมได้เป็น 41 หวัเมือง มหีัวเมืองเอก 12 
เมือง ได้แก่ เมอืงอุบลราชธานี เมืองกาฬสินธ ์ เมืองสุวรรณภูมิ เมืองมหาสารคาม เมืองร้อยเอ็ด เมอืงภูแล่น
ช้าง เมืองกมลาสัย เมืองเขมราชธานี เมืองยโสธร เมืองสองคอนดอนดง เมืองนอง และเมืองศรีสะเกษ เปน็
ต้น 

  3. หัวเมืองลาวฝ่ายเหนือ  รวมได้เป็น 54 หวัเมือง มีหวัเมอืงเอก 16 เมือง ได้แก ่
เมืองหนองคาย เมืองเชยีงขวาง เมืองบริคัณฑนิคม เมืองโพนพิสัย เมืองไชยบุรี เมืองท่าอเุทน เมืองเมือง
นครพนม เมืองสกลนคร เมืองมุกดาหาร เมืองกุทุมาสัย เมืองบุรีรัมย์ เมืองหนองหาร เมืองขอนแก่น เมืองคํา
เกด เมอืงคําม่วน เมืองหล่มสัก เป็นต้น 

  4. หัวเมืองลาวฝ่ายกลาง รวมได้เป็น 19 เมอืง มีหัวเมืองเอก 3 เมือง ได้แก่ เมือง
นครราชสีมา เมอืงชนบท เมืองภูเขียว เป็นต้น 

  (เติม วิภาคยพ์จนกิจ, 2530: 343) ครั้นต่อมาในตอนปลายรัชสมัยรัชกาลที ่ 5 ชื่อ
เมืองมณฑลต่างๆท่ีทางราชการ แต่ก่อนอ้างว่า หัวเมืองที่เคนเรียก มณฑลพายัพ กับมณฑลอุดรและมณฑล
อีสาน ว่าเป็น “เมืองลาว” ดั่งเช่นที่กล่าวมาแล้วน้ัน เนื่องแตก่ารปกครองเช่นว่า เป็นอันพน้เวลาอันสมควร
แล้ว ถ้าคงไว้จะกลับให้โทษแกบ่้านเมือง ทรงพระราชดําริใหแ้ก้ไขการปกครองเปล่ียนเป็นพระราชอาณาจักร 
(Kingdom) ประเทศสยามเลิกประเพณทีี่มีเมืองประเทศราช ถวายต้นไมเ้งินทองดังแตก่่อน 
  เมื่อก่อน พ.ศ. 2437 คือก่อนตั้งมณฑลเทศาภิบาล ได้มีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้าฯ ในรัชกาลที่ 5 ให้รวมกลุ่มจังหวัดช้ันนอกเข้าเป็นมณฑลไว้แล้วมี 6 มณฑล คือ 

   มณฑลลาวเฉียง (เปล่ียนมาจากหัวเมอืงลาวพงุดํา ภายหลังเปลี่ยนเป็นมณฑลพายัพ) 
มี 6 เมือง คือ นครเชียงใหม่ นครลําปาง นครลําพูน นครน่าน แพร่ และเถิน  

  มณฑลลาวพวน (เปล่ียนมาจากหัวเมอืงลาวฝ่ายเหนือ) เหตทุี่เรยีก มณฑลลาวพวน 
นั้น คือก่อน ร.ศ. 112 ได้รวมหัวเมืองทางฝ่ังซ้ายแม่น้ําโขงหลายเมือง ..เฉพาะเมืองเชียงขวาง ซึ่งเป็นเมือง
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ใหญใ่นแคว้นพวน และเน่ืองดว้ยพลเมืองในแถบนั้นมีสายสัมพันธ์เนื่องมาจากชาวเมืองพวน ครั้นเมื่อ ร.ศ. 
112 ดินแดนฝ่ังซ้ายแม่น้ําโขง ตกไปเป็นของฝรั่งเศส มณฑลลาวพวนนี้ทีอ่ยู่ทางฝ่ังขวาแม่น้ําโขง จึงมีเหลืออยู่
เพียง 6 เมือง คือ อุดรธานี ขอนแก่น นครพนม สกลนคร หนองคาย และเลย ตั้งที่บญัชาการมณฑลทีเ่มอืง
อุดรธาน ี
  มณฑลลาวกาว (เปล่ียนมาจากหัวเมืองลาวฝ่ายตะวันออกและหัวเมืองฝ่าย
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ทรงแบ่งไว้เมื่อ พ.ศ. 2433) มีเมืองใหญ่ 7 เมือง คือ อุบลราชธานี นครจําปาศักดิ์ ศรี
สระเกษ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และ กาฬสินธุ์ ตั้งที่บัญชาการมณฑลที่เมือง อุบลราชธานี 

  มณฑลลาวกลาง มี 3 เมือง คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ตั้งที่บัญชาการมณฑลที่
เมืองนครราชสีมา 

  มณฑลเขมร มี 4 เมือง คือ พระตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณ และพนมศรก ตั้งที่
บัญชาการมณฑลที่เมืองพระตะบอง 

  มณฑลภูเก็ต มีอยู่ 6 เมือง คือ ภูเก็ต กระบี่ ตรัง ตะกั่วป่า พังงา และระนอง ตั้งที่
บัญชาการมณฑลที่เมืองภูเก็ต 

 ใน ปี พ.ศ.  2550  จังหวัดอํานาจเจริญ (สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ, 2558)  
แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น  7  อําเภอ  56  ตําบล  607  หมู่บ้าน  โดยมีอําเภอดังนี้  อําเภอ
เมืองอํานาจเจริญ  อําเภอชานุมาน  อําเภอปทุมราชวงศา  อําเภอพนา  อําเภอลืออํานาจ  อําเภอเสนางค
นิคม  และอําเภอหัวตะพาน 

             ชุมชนบ้านปลาค้าว ซึ่งเป็นชุมชนที่มีขนาดของชุมชนค่อนข้างมาก กว่าชุมชนอื่นๆที่
อยู่ใน ตําบลบ้านปลาค้าว (ซึ่งมทีั้งหมด 8 หมู่บา้น ) โดยมีการแบ่งการปกครองของชุมชนบ้านปลาค้าว 1 หมุ่
บ้านออกเป็น 4 หมู่ คือ หมู่ 1,2,3 และ 10 โดย หมู่ 1 และ 2 แต่งตั้งอย่างจากทางราชการ เมื่อ พ.ศ. 2390 
หมู่ที่ 3 แตง่ตัง้เม่ือ พ.ศ. 2430 และหมู่ที่ 10 แต่งตั้งเม่ือ พ.ศ. 2510 (ขอ้มลูจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น, 2559 )  

  องค์การบริหารส่วนตําบลปลาค้าว อําเภอเมืองอํานาจเจรญิ จังหวัดอํานาจเจรญิ 
ได้รับการยกฐานะจากสภาตําบลเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล เมื่อปี พ.ศ. 2538 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 121 หมู่ที่ 9 
บ้านปลาค้าวดอนก่อ ตําบลปลาค้าว องค์การบริหารส่วนตําบลปลาค้าว มีเนื้อที่ทัง้หมด ประมาณ 39.47 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 24,668 ไร่ ห่างจากอําเภอเมืองอํานาจเจรญิ เป็นระยะทางประมาณ 23 
กิโลเมตร เป็น 1 ใน 21 ตําบล ในเขตอําเภอเมือง จงัหวัดอํานาจเจรญิ 

  องค์การบริหารส่วนตําบลปลาค้าว มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่น ดงันี ้
  ทิศเหนือ  องค์การบริหารส่วนตําบลสร้างนกทาและหนองมะแซว                    
    อําเภอเมืองอํานาจเจรญิ 
  ทิศตะวันออก องค์การบริหารส่วนตําบลไม้กลอน อําเภอเมืองอํานาจเจริญ 
  ทิศตะวันตก องค์การบริหารส่วนตําบลเมด อําเภอเมืองอํานาจเจรญิ 
  ทิศใต ้  องค์การบริหารส่วนตําบลดงบัง อําเภอลืออํานาจ  
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ภาพที่ 11  แผนท่ีแสดงอาณาเขตพ้ืนท่ีติดกับชุมชนบ้านปลาค้าว 
ท่ีมา : กรมแผนท่ีทหาร, ภาพถ่ายทางอากาศ. (2559) 

 
  ชุมชนบ้านปลาค้าว ประกอบด้วยหมู่บ้าน ที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลปลา
ค้าว ทั้งหมด จาํนวน   12  หมู่บ้าน  ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 4 : จํานวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลปลาค้าว 

หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน 
ชื่อผู้นําหมู่บ้าน 

(ผู้ใหญ่บ้าน/ *กํานัน) 
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบล 

1 ปลาค้าว นายสุวรรณ  อินหงษา นางปิยะนุช  วงค์จอม,นายทองมาก  ต้นโพธ์ิ 

2 ปลาค้าว นายก่อเกียรติ  พิมพ์พรรค์ นายจําลอง  โพธารินทร์ 

3 ปลาค้าว นายขันทอง  โคกโพธ์ิ 
นายวันนา  มูลจันดา,นายขันทอง โคกโพธ์ิ
  

4 หนองน้ําเท่ียง นายวันชัย  บุญหลาย นายบุญเรือง  ต้นโพธ์ิ,นายธีระศักด์ิ  ปรือทอง 
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ตารางท่ี 4 : จํานวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลปลาค้าว (ต่อ) 

หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน 
ชื่อผู้นําหมู่บ้าน 

(ผู้ใหญ่บ้าน/ *กํานัน) 
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบล 

5 โคกก่อง นายสวน  มิลยะมาตรย์ 
นายเสน่ห์  จันทร์อ่อน,นายบุญเลิศ  พรมกะ
สิกร    

6 นาดี นายแพงศรี  ลาภสาร 
นางหนูเรียม  จันทรมานิต,นายพุทธา  พันธุ์
วงศ์  

7 ถ่อนใหญ่ นางบุญยืน  แสนเลิง นายล้ํา  สอนพงษ์,นายคงฤทธิ์  ผิวแก้ว 

8 ถ่อนใหญ่ นายบรรเทา  ทองเลิศ 
นายแสงจันทร์  นิ้วทอง,นางสุปราณี  ปัญญา
รมย์ 

9 ดอนก่อ นายสมาน  ต้นจันทน์ นายวิชัย  สีดา,นายสมจิต  บุญเคล้า 

10 ปลาค้าว *นายประเสริฐ  ปรือทอง นายระวี  โสมรักษ์,นายทองสุข  พสุมาตย์ 

11 โคกนคร นายมีพร  งอมสงัด นายเสงี่ยม  ผสมศรี,นายเคน  แสนสมัคร 

12 โนนสูง นายอดุลย์  ม่ันคง 
นางนภัสสร  สําราญ,นายศรีละเอียด  แผ่น
ทอง 

ท่ีมา : เอกสารแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-58) องค์การบริหารส่วนตําบลปลาค้าว, 2556 
 
  1.5 ด้านเศรษฐกิจ  
  อภิศักดิ์ กล่าววา่ ( อภิศักดิ์ โสมอินทร,์ 2525: 57 ) 
  “สมัยก่อน (ในอดีต) ลักษณะเศรษฐกิจของอีสานเป็นแบบเศรษฐกิจของสังคมเกษตรกรรม 

(Agrarian Society) คือผลิตเอง ใช้เอง ผลิตข้ึนมาเพ่ือใช้กันในครัวเรือนเท่านั้น ไม่มีการซ้ือขาย อาจจะมีการ
แลกเปลี่ยนแบ่งปันกัน (Barter System) พอหมดฤดูทํานา พวกผู้หญิงก็จะทํางานบ้าน เช่น ทอผ้า ผู้ชายก็จัดเตรียม
เครื่องมือเคร่ืองใช้ต่างๆ เช่น จักสาน,ตะกร้า,สานแห หรือซ่อมแซมบ้าน” 

   จากการที่ได้สัมภาษณ์และสังเกตการณ์ดว้ยสายตา พบวา่สภาพทางเศรษฐกจิของ
ชาวชุมชนบ้านปลาค้าว จะประกอบอาชีพหลายอาชีพ เช่น ทําการเกษตร รับจ้างทั่วไป ค้าขาย เล้ียงสัตว์ 
และรับราชการ เป็นต้น แตอ่าชีพหลักๆนั้น คือการประกอบอาชีพการเกษตร ได้แก ่ทํานาปลูกข้าว ทั้งข้าว
เหนียว ข้าวเจ้า ทั้งการปลูกแบบข้าวนาปี และข้าวไร่ นอกจากนั้นกย็ังมีการปลูกพืชไร่ สวน เช่น ข้าวโพด 
มันสําปะหลัง เป็นต้น และนอกจากน้ีชาวชุมชนบ้านปลาค้าว ยังให้ข้อมูลว่าที่ชุมชนบา้นปลาค้าว ไม่มี
ชาวบ้านคนใด ปลูกยางพาราตามที่กระแสนิยมของเกษตรกรในภาคอีสานทีน่ิยมปลูกกันเมือ่ ประมาณ 10 ปี
ที่ผ่านมา โดยส่วนใหญเ่น้นการทํานาเป็นหลัก 
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  นอกเหนอืจากการรวมรวบข้อมลูจากองค์กรบรหิารส่วนทอ้งถิน่ ได้แก่ อบต.บ้านปลา
ค้าว ท่านกํานัน และผู้ใหญ่บ้าน ที่ทําให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงข้อมลูเบื้องต้นที่ได้กล่าวมาแล้ว และได้ทําการศึกษา 
ค้นคว้า จากตํารา และเอกสารอื่นๆเพิ่มเติม เพื่อที่จะสามารถเข้าใจในสภาพทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอีสาน
ให้เข้าใจถึงความเป็นมา โดยเน้นหนักเฉพาะช่วงเวลาที่สัมพนัธ์กับการศึกษาและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรือนอยู่
อาศัยของชุมชนบ้านปลาค้าวที่สอดคล้องกัน  

  โดยตําราที่ใช้เปน็เนื้อหาหลักในการอ้างองิ คือ หนังสือประวตัศิาสตร์เศรษฐกจิชุมชน
หมู่บ้านอีสาน 2488-2544 ของ รศ.สุวิทย์ ธรีศาศวัต (ตุลาคม, 2546) และหนังสือ ประวัติศาสตร์อีสาน หลัง
สงครามโลกครัง้ที่สองถงึปัจจุบนั ของ รศ.สุวิทย์ ธีรศาศวัต และรศ.ดารารัตน ์ เมตตารกิานนท์ ( กรกฎาคม, 
2541 ) โดยมีเนื้อที่ผู้วิจัยได้สรปุรวบรวมมาดังนี้ 

  (สุวิทย ์ ธีรศาศวัต, 2546: 50) ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านอีสาน แบ่ง
ออกเป็น 2 ยุค ที่สําคัญดังน้ี 

1. ยุคก่อนพืชพานิชย์ (ยุคเศรษฐกิจพอเพียง) พ.ศ. 2488-2502 ชุมชนหมู่บ้าน
อีสาน เทื่อประมาณ 5 ทศวรรษก่อน (พ.ศ. 2495) มีรากฐานเศรษฐกิจที่มั่นคง เพราะมีประชากรน้อย พื้นที่
มีอย่างกว้างขวางและพื้นที่เหล่านั้นเกือบ 3 ใน 4 เป็นพื้นที่ป่าและแหล่งน้ํา ซึ่งเป็นแหล่งผลิตปัจจัย 3 ใน 4 
ซึ่งผลิตโดยธรรมชาติ (สุวิทย์ ธีรศาศวัต, 2546: 155-156) การค้าขาย ในยุคก่อนพืชพานิชย์ เกิดขึ้นในภาค
อีสาน เพราะสาเหตุ 3 ประการ 

1.1 เพราะชาวบ้านที่เป็นชายฉกรรจ์ ต้องเสียเงินรชัชูปการ   4 บาท  ( 
พ.ศ. 2444 – 2482 ) และเงินศึกษาพลี 2 บาทต่อปี ใหก้ับรัฐบาล จึงทําให้ชาวอีสาน จึงต้องหาสินค้าไปขาย
แล้วเปล่ียนเป็นเงิน   

1.2  ชาวบ้าน ต้องการเงินไปจัดงานบวชพระให้ลูกชาย ซึ่งเป็นงานสําคัญมาก 
ได้กุศลยิ่ง ตอ้งใช้เงินมาก ( กอ่ สวัสดิ์พานิชย์, 2533: 154 ) 

1.3 อิทธิพลของระบบทุนนิยม ที่เข้ามาพร้อมกับทางรถไฟสายแรกของ
ประเทศไทย คือ สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ซึ่งเปิดใช้เมื่อ พ.ศ.2443 และขยายถึง อุบลราชธานี เมื่อพ.ศ. 
2473  นอกจากรถไฟ-ทางรุไฟ จะเป็นตัวกระตุ้น ให้เกิดการค้าแล้ว “คนจีน” ก็เป็นตัวกระตุ้นที่สําคัญ 
เพราะคนจีน ส่วนใหญ่เข้ามาทําการค้า ซึ่งคนจีนได้เดินทางเข้าสู่อีสานเป็นอย่างมาก โดยรถไฟ ในช่วงพ.ศ. 
2462 มีสินค้าที่คนจีนเอามาขายได้แก่ผ้าจากโรงงาน เหล็กกล้า (จอบ,มีด)และเครื่องเหล็ก นํามันก๊าด ผลไม้ 
เครื่องกระเบื้อง น้ําตาล ไม้ขีดไฟ เครื่องศาสตราวุธ เป็นต้น ( ชุมพล แนวจําปา, 2528: 279-281 ) 

(สุวิทย ์ธีรศาศวัต, 2546: 194) สรุปว่า แม้วา่เศรษฐกิจของชุมชนหมู่บ้านอสีาน ยุค
ก่อนพืชพานิชย ์ จะพึ่งพาตนเองได้ มีความพอเพียงสูง มีความเป็นอิสระทางเศรษฐกิจ ไมต่อ้งพึง่พารฐัและ
นายทุน แตก่็มกีารแลกเปล่ียนส่ิงของระหว่างชุมชนหมู่บ้านในชนบทอยู่บ้าง เช่น เครือ่งมอืเหล็ก หม้อไห 
และเกลือ 

2. ยุคพืชพานิชย์ (ยุคเศรษฐกิจพึง่พา) พ.ศ. 2503-2544  
(สุวิทย์ ธีรศาศวัต, 2546: 197) สาเหตุหรือปัจจัยการเปล่ียนแปลงเศรษฐกจิพอพียง

ไปสู่ตลาดเศรษฐกิจการตลาด มีสาเหตุ 3 ประการ คือ 
2.1 การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากร จากปีละ 170,000 คน (ช่วงปี พ.ศ. 

2480-2503) เป็นปีละ 320,000 คน (ช่วงปี พ.ศ. 2503-2541) มีผลอย่างมากต่อการใช้ที่ดินทํากิน 
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2.2 การรุกของทุนนิยม การขยายตัวของระบบทุนนิยม เกิดจารการเข้ามาของ
คนจีน คนเหล่านี้เกือบทั้งหมดเข้ามาทําการค้า บางส่วนทําโรงสี โรงเล่ือย โรงกลึง และกิจการเดินรถ ซึ่งเป็น
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญและเป็นตัวนําสินค้าจากชนบทสู่ตลาดในเมือง 

2.3 รัฐบาลจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นรัฐบาลแรกที่วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แห่งชาติ (พ.ศ.2504) โดยให้ความสําคัญต่อการพัฒนาภาคอีสานเป็นอย่างมาก  (สุ วิ ท ย์  ธี ร ศ า ศ วั ต , 
2546: 312) ในยุคพืชพานิชย์ ทําให้มีการคมนาคม สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ทําให้เกิด 

2.3.1 ร้านค้าในหมู่บ้าน ขายของชํา (สินค้าอุปโภค บริโภค) 
2.3.2 ชนิดของสินค้ามีมากขึ้น ทั้งที่เป็นของสดและของสําเร็จรปู 
2.3.3 เกิดพ่อค้าเร่ ทัง้แบบตลาดนัดและรถตลาด โดยการใช้รถบรรทุกหรือ

รถปิคอัพบรรทกุสินค้ามาเร่ขาย เช่น เส้ือผ้า, เครื่องพลาสตกิ, อาหารสําเร็จรปู ฯ 
(สุวิทย์ ธีรศาศวัต, 2546: 331-463) ผลที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงระบบ

เศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นระบบเศรษฐกิจพึ่งพา(การตลาด) 
1. มีความสะดวกสบายในชีวิตประจําวันและสุขอนามัยดีขึ้น เช่น มีการทํา

ระบบน้ําประปาหมู่บ้าน-เจาะน้ําบาดาล มีไฟฟ้าใช้ มีสถานีอนามัยชุมชนมากขึ้น 
2. รายจ่ายของเกษตรกรเพิ่มขึ้น รายไดก้็เพิ่มขึน้ แต่ไม่ค่อยแน่นอน เชน่ 

แต่เดิมทอผ้าใช้เอง ก็ต้องเปล่ียนมาซื้อเส้ือผ้าสําเร็จรูปใส่แทน อาหารแต่เดิมหามาเอง กเ็ปล่ียนมาเป็นซือ้
อาหารสําเร็จรปู รวมทัง้ยารักษาโรค เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่ิงอํานวยความสะดวก 

3. เกษตรกรมีหนี้สินเพิ่มขึ้น  เช่น ค่าปุ๋ยเคมี เครื่องจักรทีใ่ช้ในการเกษตร 
ยาปราบศัตรพูชื ค่าจ้างแรงงาน ทําใหเ้กิดการกู้ยืมเงิน จากนายทุน, ธกส., สหกรณ์ต่างๆจะเห็นได้ว่า 
เกษตรกรที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปลูกพืชพานิชย์ จะมีหนี้สินมากกว่าเกษตรกรที่ทาํนา เพียงอยา่ง
เดียวเป็นหลัก 

4. ทําใหเ้กิดช่องวา่งของรายได้ระหว่างคนกลุ่มต่างๆเพิ่มขึ้น ได้แก ่
ระหว่างคนในเมืองกับคนในชนบท ระหว่างคนในอาชีพเกษตรกับคนในอาชีพอื่นๆ เป็นต้น 

5. เกิด ชนชั้น ขึน้ในบางหมู่บ้าน  ความต่างระหว่างคนรวยกับคนจนมี
มาก เกิดมกีารเงินกู้ โรงสีข้าว และค้าขายมากขึ้น เกดิปัญหาการครอบครองที่ดิน และการใช้ทุนในการทํา
การเกษตรมากขึ้น 

6. พื้นที่ป่าไม้ลดลงอย่างรวดเรว็ มีการทําลายทรพัยากรธรรมชาติมากขึ้น
สาเหตุจากเกิดสัมปทานป่าไม้, มีการขยายพื้นที่เพาะปลูก, การสร้างโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ เช่น เขื่อน อ่าง
เก็บน้ําฯ มีนโยบายปราบปรามคอมมิวนิสต์ของรัฐบาล จงึมีการสร้างถนน เพือ่ให้เข้าถงึพื้นทีต่่างๆได้มากขึ้น 
  การปรับเปล่ียนอาชีพของเกษตรกรอีสาน ในปจัจุบัน (พ.ศ.2544) 
   อาชีพเกษตรกรรมเพียงอย่างเดยีว 
   อาชีพนอกภาคเกษตร เช่นทํางานโรงงาน, แม่บ้าน, ขายของ, รับ
ราชการ ฯ 
   อาชีพผสม เป็นการสลับกันระหว่าง อาชีพเกษตรกร (ฤดูทาํนา-ทําไร)่
และอาชีพนอกภาคเกษตร (ยามว่างจากฤดทูํานา-ทําไร)่ 
 
 



51 
 
 

1.6  ด้านการคมนาคม ขนส่ง 
จากขอ้มูล ในงานวิจัย ของ ครู อุทยั บางเหลือ (อุทยั บางเหลือ, 2553: 

97-99) ได้อธิบายถึง ประวัตฺศาสตร์ของ เส้นทางเดินทาง หรอืถนนสัญจรของชุมชนบ้านปลาค้าว ไว้ว่า  
“...ยุคทางเกวียนเวียนป่า  แบ่งออกเป็น 3 ช่วงคือ 

ช่วงท่ี 1 เริ่มต้ังแต่ก่อต้ังกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2325) มาจนถึง พศ 
2443 โดยมีการก่อต้ังเมืองอํานาจเจริญ ในแผ่นดิน รัชกาลท่ี 3 การ
คมนาคมขนส่งสนิค้าทางการเกษตร จะใช้เกวียนเป็นพาหนะ เดิน
ทางผ่านเส้นทางไปตามป่า… 
 …ยุคถนนลูกรังผังป่า (พ.ศ. 2500 – พ.ศ.2525) ยุคนี้เริ่มมีถนน
ลูกรังเฉพาะในตัวเมือง ในชนบทก็จะมีทางเกวียนเหมือนเดิม...ในปี พ.ศ. 
2510 เริ่มมีการตัดถนนของ รพช.ออกไปในชนบทโดยการทําเป็นถนน
ลูกรัง ซ่ึงในตําบลปลาค้าว กเ็ป็นระยะเดียวกัน...ซ่ึงเป็นถนนเชื่อมระ
หมู่บ้านและตําบล 
 ...ยุคถนนลาดยางกลางปา่ (พ.ศ. 2526-ปัจจุบัน) ถนนสายหลักใน
การเชื่อมหมู่บ้านและตําบล เริ่มมีการลาดยาง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2526 เป็น
ต้นมา ในช่วงแรกบางแห่งจะลาดยางเฉพาะบริเวณผ่านหมู่บ้าน แต่ต่อมา 
ในปี พศ .2540-2552 จะมีการลาดยางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านครบทุก
หมู่บ้าน...” 
 เส้นทางคมนาคม มี 2 เส้นทาง ดังนี ้( องค์การบริหารส่วนตําบลปลาค้าว, 

2556: 8 ) 
  1. จากถนนชยางกรู สามารถเข้าพื้นทีต่ําบลได้ที่บ้านโคกจกัจั่น ตําบลบุ่ง 
อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจรญิ มีระยะทาง ประมาณ 20 กโิลเมตร 

 2.  จากถนนอรุณประเสริฐ ใช้เส้นทางตรงแยกไดท้ี่บ้านคํามะโค้ง ตําบล
สร้างนกทา อําเภอเมือง จงัหวดัอํานาจเจริญ มีระยะทาง ประมาณ 23 กิโลเมตร  

 
    1.7   ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณสุข    
  1.  การโทรคมนาคม (องค์การบริหารส่วนตําบลปลาค้าว, 2556: 7) 
  1.1 ทีท่ําการไปรษณีย ์  จํานวน    1    แห่ง 
  1.2 ตู้โทรศัพทส์าธารณะ  จํานวน   14   แห่ง 

  2.  การประปา และแหล่งนํ้า  
ตารางท่ี 5  การประปาและแหล่งน้ําของชุมชนบา้นปลาค้าว  

หมู่ที ่ ประปา บ่อบาดาล สระน้ํา ฝาย ห้วย ถังเก็บน้ํา 
1 1 - 1 1 1 7 
2 1 1 1 2 1 10 
3 1 2 1 1 1 10 
10 1 1 2 1 2 5 

ท่ีมา: องค์การบริหารส่วนตําบลปลาค้าว, สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วน         
ตําบลปลาค้าว.(2556), 7. 
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    3. การสาธารณสุข 

 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชมุชน ประจําตําบล 1 แหง่ คือ สถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตําบลปลาค้าว ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 9 บ้านปลาค้าวดอนก่อ ตําบลปลาค้าว อําเภอเมือง 
จังหวดัอํานาจเจริญ 

 4. ตลาดนัด  
 ชุมชนบ้านปลาค้าว จะมีตลาดนัดของชุมชน ซึ่งจะเปิดบริการ 

เฉพาะ วันอาทติย ์ตั้งอยู่บรเิวณ ด้านทิศใต้ของชุมชน มีพื้นที่ ประมาณ 4 ไร ่
5. ไฟฟ้า 

 (อุทยั บางเหลือ, 2553: 98) กล่าวไว้ว่า “ปี พ.ศ. 2522 ไฟฟ้าเข้า
หมู่บ้านและมีการตัดถนนหนทางเพิ่มมากขึ้น..” 

 
2. สภาพผงัชุมชน 

2.1. สภาพที่ต้ังขอชุมชนบ้านปลาค้าว เม่ือ พ.ศ. 2497 
 

   
ภาพที่ 12  สภาพผังชุมชนบ้านปลาค้าว เม่ือ ปี พ.ศ. 2497 
ท่ีมา : กรมแผนท่ีทหาร, ภาพถ่ายทางอากาศ. (2559) 
  ภาพถ่ายทางอากาศแสดงให้เห็นถึง บริเวณท่ีตั้งถ่ินฐานของชุมชนบา้นปลาค้าว (ได้มี
แต่งต้ังเป็นหมู่บ้านอย่างจากทางราชการ โดยหมู่ 1 และ 2 เม่ือ พ.ศ. 2390 และ หมู่ท่ี 3 แต่งต้ังเม่ือ พ.ศ. 2430) ท่ี
ยังคงมี สภาพของป่าไม้ท่ีปกคลุม ค่อนข้างหนาทึบ และบริเวณโดยรอบท่ีเป็นพ้ืนท่ีโล่ง แต่ก็ยังมีต้นไม้อยู่พอสมควร 
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โดยยังไม่มีการปรับท่ีดิน เพ่ือการทํานามากนัก รวมทั้งยังปรากฏแหล่งน้ํา หรือหนองนํ้า ท่ีสันนิษฐานว่า เป็น
ตําแหน่งของกุดปลาค้าว เดิมท่ีเคย ถูกกล่าวถึงในตํานานของชุมชน ในบริเวณ ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของชุมชน 
  อีกท้ัง รายละเอียดท่ีบ่งชี้ ถึงเส้นทางของถนนท่ีเชื่อมต่อกับชุมชนอ่ืนๆ ยังคงมี

เพียงเส้นทางหลัก ไม่กี่เส้นทาง โดยจะเป็นเส้นทาง สําหรับการขนส่ง แบบใช้เกวียน (อุทัย บางเหลือ, 2553: 97-
99) 
 

2.2 สภาพที่ต้ังขอชุมชนบ้านปลาค้าว เม่ือ พ.ศ. 2518 
 

  

 
ภาพที่ 13  สภาพผังชุมชนบ้านปลาค้าว เม่ือ ปี พ.ศ. 2518 
ท่ีมา : กรมแผนท่ีทหาร, ภาพถ่ายทางอากาศ. (2559) 
   
   จากภาพถ่ายจะเห็นได้ว่า ปรากฏแนวเส้นทางถนนลูกรัง (อุทัย บางเหลือ, 2553: 
97-99) โดยจะเป็นเฉพาะ เส้นทางหลัก ท่ีพาดผ่านกลางหมู่บ้าน ท่ีใช้เชื่อมต่อระหว่าง ตําบลเท่านั้น ส่วนท่ีเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน ยังเป็นเส้นทางเกวียนเหมือนเดิม  
   และในภาพ จะสังเกตว่า เริ่มมีการขยายตัวของชุมชน ออกไปทางด้าน ทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือ ของชุมชน ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีตั้ง ของ หมู่ 10 (หมู่ที่ 10 แต่งตั้งเมื่อ พ.ศ. 2510 ) แต่ยังมี
จํานวนหลังคาเรือนของเรือนอยู่อาศัยค่อนข้างเบาบาง  
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   ส่วนในบริเวณท้ีเป็นชุมชนหลักดังเดิม (หมุ่ท่ี 1,2 และ 3) จะเห็นได้ว่า มีการเพ่ิมข้ึน
ของจําวนหลังคาเรือนเป็นอย่างมาก อีกท้ัง พ้ืนท่ีของบริเวณกลุ่มของป่าไม้ภายในชุมชนก็มีพ้ืนท่ีท่ีลดลง รวมท้ัง 
ความหนาแน่นของต้นไม้ ของบริเวณโดยรอบชุมชน ก็เริ่มมีจํานวนลดลง อาจจะเกิดจากการเร่ิมมีการปรับพ้ืนท่ี เพ่ือ

การทํานา เชิงพานิชย์มากขึ้น (ยุคพืชพานิชย์ - ยคุเศรษฐกิจพึง่พา ช่วง พ.ศ. 2503-2544)  นอกจากนั้น บริเวณ
ท่ีเป็นหนองนํ้า (กุดปลาค้าว เดิม) ก็เริ่มไม่ปรากฏให้เห็นได้อย่างชัดเจน 
 

2.3 สภาพที่ต้ังขอชุมชนบ้านปลาค้าว เม่ือ พ.ศ. 2540 
 
 

 
ภาพที่ 14  สภาพผังชุมชนบ้านปลาค้าว เม่ือ ปี พ.ศ. 2540 
ท่ีมา : กรมแผนท่ีทหาร, ภาพถ่ายทางอากาศ. (2559) 
  จากภาพถ่าย จะสังเกตได้ว่า การกระจายตวัของชุมชน ทัง้ หมูท่ี่ 1, 2, 3 มีความ
หนาแน่นเป็นอย่างมาก และในหมู่ที่ 10 กม็ีมากขึ้นเช่นกนั และเริ่มปรากฏ มีการสร้างบริเวณ ตลาดนัด 
ทางด้านทิศใตข้องชุมชน  
  เส้นทางถนนลาดยาง เพื่อการคมนาคมระหว่างชุมชนบ้านปลาค้าวกับหมู่บ้านอื่นๆ ได้มี
การจดัสร้างเพิม่ขึ้นอย่างชัดเจน (เริ่มมีการลาดยาง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2526) และรวมทั้งการปรับพื้นที่โดยรอบ
ชุมชน เพื่อการทํานาและการเกษตร เริ่มมีมากขึ้น อย่างเห็นได้ชัด 
  ทางด้านทิศเหนือ ของชุมชน ปรากฏเห็นเป็นทีต่ั้งของ องค์การบริการส่วนตําบลปลาค้าว 
และ สถานีอนมัยประจําตําบล ( องค์การบรหิารส่วนตําบลปลาค้าว ยกฐานะจากสภาตําบล เมื่อ ปี พ.ศ. 
2538) 
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2.4 สภาพที่ต้ังขอชุมชนบ้านปลาค้าว เม่ือ พ.ศ. 2556 
 

 
ภาพที่ 15  สภาพผังชุมชนบ้านปลาค้าว เม่ือ ปี พ.ศ. 2540 
ท่ีมา : กรมแผนท่ีทหาร, ภาพถ่ายทางอากาศ. (2559) 
 
  จากภาพถ่าย แสดงให้เห็นการแบ่งซอยพื้นทีข่องกลุ่มครัวเรอืนภายในชุมชน ทั้ง 4 หมู่ 
มากขึ้นซึง่ทําใหพ้ื้นที่ทีเ่ป็นป่าไม้หรือต้นไม้ ภายในชุมชน ลดลงอย่างเห็นได้ชัด  โดยมีการสร้าง ถนน 
คอนกรีตเพื่อเปน็เส้นทางสัญจรภายในชุมชนเพิม่มากขึ้น พร้อมทั้งถนนทีเ่ป็นเส้นทางหลักทีใ่ช้สัญจรเพื่อ
เชื่อมต่อระหว่าง หมู่บ้าน กเ็ปน็ถนนลาดยาง ไปแทบทั้งหมด  
  บริเวณพื้นที่โดยรอบหมู่บ้านทีเ่ป็นพื้นทีท่ี่ใช้เพือ่ทําการเกษตร (ทํานา) ไดถู้กปรับแต่ง
และจัดแบ่ง อย่างเต็มพื้นที่และบางส่วน ยังปรากฏเป็นพื้นที่ลาน คสล. (ลานมัน) เพื่อใช้เป็นพื้นที่ ตากแหง้ 
ของผลผลิตมันสําปะหลัง เพื่อการพานิชย์อย่างกระจัดกระจาย มากขึ้น (พื้นที่ที่เป็นสีขาว-ซีด)   
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บทที่ 4 
 

ความเป็นมาและพัฒนาการของสถาปัตยกรรมเรือนอยู่อาศยัของชุมชนบ้านปลาค้าว 
 
 ความเป็นมาของการตั้งถิ่นฐานของชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ในแถบภูมิภาคอีสานของประเทศ
ไทยนั้น     มีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ทั้งที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ก่อนแล้ว และมีการโยกย้ายถ่ายเทหลายครั้ง
หลายครา นับเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จากผู้คนกลุ่มเล็กๆ ที่มีจุดกําเนิดเดียวกัน (ชาติพันธุ์เดียวกัน) เริ่มได้มี
การก่อร่างสร้างตัวและผสมผสานกันจนเป็นกลุ่ม เป็นเหล่า เป็นชุมชน จนกลายเป็นหมู่บ้าน แล้วขยายตัวจน
กลายมาเป็นเมือง มีการส่ังสม ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี อีกทั้ง คติ-ความเช่ือต่างๆ 
จากการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นในอดีต รวมทั้งการนําพาติดตัวมาจากการโยกย้ายจากที่หนึ่งมาสู่อีกที่หนึ่งจนก่อ
เกิดเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของถิ่นฐานของชาวอีสาน ดังที่เป็นอยู่จวบจนปัจจุบัน 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงได้ให้ความสําคัญในการศึกษาถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ดั้งเดิมของ
ความเป็นอยู่และการดํารงชีวิตของชาวอีสาน โดยผ่านการศึกษาและวิจัยในองค์ความรู้ของสถาปัตยกรรม
ของเรือนอยู่อาศัยของชาวอีสาน รวมทั้งสภาพแวดล้อม และบริบทแห่งการดํารงชีวิต ที่มีความสัมพันธ์กับ
เรือน ตั้งแต่อดีตเท่าที่ผู้วิจัยจะสืบค้นได้ มาจนถึงปัจจุบัน เพื่อที่จะนําเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาอธิบายถึง
ปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตและสถาปัตยกรรมเรือนอยู่อาศัย 
 เรือนอยู่อาศัยพืน้ถิ่นของชาวอีสาน ที่มีมาแต่ดั้งเดิมนั้น ในงานวิจัยของผู้วิจยัเล่มนี้ ผู้วิจัย จะใช้
เรียกว่า “เรือนอยู่อาศัยแบบดัง้เดิม” ซึ่งผู้วิจยัมีความเห็นว่า เพื่อเป็นการจาํแนกลักษณะของเรือนอยูอ่าศัย 
ให้มีความชัดเจนให้มากขึ้น และเพื่อที่จะสามารถอธิบายถงึการเปล่ียนแปลงของเรือนอยูอ่าศัยกับช่วงเวลา
สําคัญๆที่ผู้วิจัยได้ตั้งข้อสังเกต รวมทัง้คําถามของงานวิจัยไวต้ั้งแต่แรกเริ่ม 
 การวจิัยได้ศึกษาและเรียบเรียงข้อมูลต่างๆที่ไดจ้ากการค้นคว้าเอกสาร วารสาร ตําราต่างๆ 
รวมทัง้การลงพืน้ที่จรงิ เพือ่ทําการรังวดั ถ่ายภาพ เรือนอยูอ่าศัยและองค์ประกอบต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความ
เป็นชุมชน บ้านปลาค้าวพร้อมทั้งไดท้ําการสัมภาษณ์เจ้าของ หรือผู้อยูอ่าศัยของเรือนเหล่านั้น อีกทัง้
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เฒ่า ผู้แก่ ผู้รู้ ชาวบ้าน และพระสงฆ์ ทีอ่ยู่ในชุมชนบ้านปลาค้าว เพื่อที่จะสามารถเก็บ
รายละเอียดต่างๆทีเ่กี่ยวข้องกบัการวจิัยให้ไดม้ากที่สุดเท่าทีจ่ะทําได้  
 ศ.เลอสม สถาปิตานนท์ ( เลอสม สถาปิตานนท์, 2557: 15 ) เขียนอธิบายว่า  คอลิน เซน
จอห์น วิลสัน กล่าวเน้นว่า “สถาปัตยกรรมคือตัวแทนท่ีแสดงแนวความคิดท่ีมีคุณค่าต่างๆซ่ึงได้สืบต่อกันมา โดย
การถ่ายทอดวัฒนธรรมจากสถานท่ีท่ีอาคารนั้นต้ังอยู่ ผสมผสานกับความรู้ในทุกระดับ ท้ังด้าน ศาสนา การเมือง 
และเศรษฐกิจ เขายังชี้ให้เห็นว่า สถาปัตยกรรม ต้องสนองความต้องการของสังคม ใน 2 แนวทาง ดังน้ี 

1. เพ่ือสร้างระเบียบของพ้ืนท่ี เพ่ือให้การทํากิจกรรมต่างๆบรรลุผลท่ีเป็นไปได้ ด้วยวิธีท่ีดี ซ่ึงเป็น
พ้ืนฐานของการใช้งานปกติ
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2. เพื่อสร้างสถาปตัยกรรมน้ัน ใหม้ีชีวิตด้วยการแสดงให้เห็นเป็นรูปร่างจากแนวความคิดต่างๆ 
ซึ่งเป็นเหตุผลให้ผู้ดูเห็นแนวทางท่ีจะเข้าใจและจดจําได วิลสัน ยังกล่าวไว้อีกว่า  

 สถาปัตยกรรม เปล่ียนแปลงการใช้สอยพื้นฐานไปสู่ระดับที่มีคุณค่า มีความหมาย มากกว่า
เป็นเพียงส่ิงจําเป็นและสนองความต้องการ ด้วยเหตุนั้นมนษุย์จงึได้สร้างสรรค์รูปทรง ซึ่งแสดงให้เห็นอยา่ง
แท้จรงิถงึ “วิถชีีวิต” ของผู้คนในวัฒนธรรมต่างๆ 
            สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น (vernacular architecture) (เลอสม สถาปิตานนท์, 2557: 17) ที่มี
ปรากฏอยู่ในภูมิภาคต่างๆของโลกมีวิวัฒนาการจาการใช้แม่แบบท่ีมีการปรับและแปรเปล่ียนอย่างต่อเนื่อง 
โดยไม่มีทฤษฎีหรือสุนทรียภาพที่เสแสร้ง แม่แบบจะได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ และองค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจ รูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่ ที่ มาจากแม่พิ มพ์ เดี ยวกัน  ก็
สามารถเปล่ียนแปลงแก้ไขได้โดยง่าย   การปรับตัวและการเข้าใจความหมายของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอย่าง
กว้างขวาง ฝังลึกในจิตสํานึกของคนในถิ่นนั้น และเน้นให้เห็นถึงบทบาทของความเป็นแม่แบบ ซึ่งเป็นต้น
ตํารับของสังคม 
  แรพโพพอร์ท อธิบายถึงธรรมชาติลักษณะสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ไว้ดังนี้ว่า “การสร้าง
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เป็นประเพณีในการถ่ายทอดความต้องการของมนุษย์อย่างตรงไปตรงมา       โดย
ปราศจากการปรุงแต่งใดๆ นําไปสู่รูปทรงทางกายภาพที่มีคุณค่า ซึ่งแนวคิดที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของคนจํานวน
มากนี้สืบทอดกันมาจนเป็นประเพณีและวัฒนธรรมของพ้ืนถิ่นนั้น ยิ่งไปกว่าการออกแบบที่หรูหรา ยิ่งใหญ่ 
ซึ่งทําตามความนิยมของคนส่วนน้อย ที่แสดงถึงวัฒนธรรมของชน ชั้นสูง” 
             (เลอสม สถาปิตานนท์, 2557: 243) งานสถาปัตยกรรม มีที่มาซึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
การใช้สอยและความต้องการของมนุษย์ผสมผสานกับความงดงามทางศิลปะ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
วัสดุ และโครงสร้าง ซึ่งสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น 
  ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงชีวิต
มนุษย์ที่ผ่านกาลเวลา และสร้างสมประสบการณ์ที่ได้สร้างมาตรฐาน ระบบต่างๆ จนปรากฏเป็นทฤษฎี
สถาปัตยกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเหตุการณ์ซึ่งต้องมีการตัดสินใจตามจุดมุ่งหมายที่เหมาะสมเป็น
ตัวอย่างพัฒนาการที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น จนได้รับการบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ 
  จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิต 
รวมทั้งประเพณีและวัฒนธรรมอย่างแนบแน่นดังนั้นจึงมุ่งหวังที่จะนําเอาข้อมูลเหล่านั้น มาวิเคราะห์และ
สามารถทําความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของสถาปัตยกรรมเรือนอยู่อาศัย รวมถึงวิถีชีวิตที่มีความ
เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน เพื่อที่ทําให้เข้าใจถึงเหตุปัจจัย ที่มาที่ไปแห่งการเปล่ียนแปลงดังกล่าวนั้น  โดยได้แบ่ง
หัวข้อ ออกเป็นหัวข้อ ดังน้ี  
 
1. เอกลักษณส์ถาปัตยกรรมเรือนอยู่อาศัยแบบด้ังเดิม 
 ความเป็นมาและอัตลักษณท์างกลุ่มชาติพันธุข์องชาวบ้านปลาค้าว จัดอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์ไท-
ลาวน้ัน ซึ่งได้อธิบายไว้ใน บทที ่ 3 แล้ว ซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ดงักล่าวนี้ ได้มีเอกลักษณ์ในการปลูกสร้างเรอืน
อาศัยมาตั้งแตใ่นอดีต ซึง่นอกจากเรือนอยูอ่าศัย ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิน่ที่เห็นไดเ้ด่นชดัแล้ว ชาวอีสาน
ยังมีเอกลักษณท์างสถาปตัยกรรมพื้นถิ่นด้านอืน่ที่มีความสําคัญไม่น้อย 
 ติ๊ก แสนบุญ อธบิายว่า ( ติ๊ก แสนบุญ, 2551: 54 ) คําว่า “เรอืน” ในโลกทรรศน์ของคนอีสาน
ก็คือ “เฮือน” ซึ่งเป็นภาษาถิน่ของภาคอีสาน หมายถึง ทีพ่ักอาศัยเป็นหลังๆ ส่วนคําว่า “บ้าน” ของคน
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อีสานจะหมายถึง หมู่บ้านหรอืชุมชน ที่ประกอบด้วย เฮือนหรือครวัเรอืนหลายๆหลัง และ คําว่า “คุ้ม” จะ
หมายถงึ เฮือนหลายหลังทีอ่ยูร่วมกันในบรเิวณหน่ึงๆ โดยอาจจะแบ่งเขตโดยใชถ้นนที่ตดัแบ่งซอยย่อยๆของ
หมู่บ้านหรือจํานวนหลังคาเรอืนที่แบ่งให้เท่าๆกัน (แต่ไม่มากมาย จนเรยีกไดว้่าเป็นหมู่บ้าน) 
 ระบบครอบครวั ( สมชาย นิลอาธ,ิ 2530: 45 ) ที่มีมาแต่ดัง้เดิมของชาวอีสาน ส่วนใหญ่จะเป็น
ระบบครอบครวัเดี่ยว  ( Nuclear Famil y) กล่าวคือ เมื่อครอบครัวตั้งต้น ( Stem Family ) ที่ประกอบด้วย 
พ่อ แม่ ลูก เมื่อมีการแตง่งานกันของลูกๆในครอบครัว ตอ้งมีการแยกออกไปจากครอบครัวตัง้ต้น เพือ่ไป
สร้างครอบครัวใหม่ (ครอบครวัเดี่ยว) เป็นวงจรเช่นนี้ตอ่ไปเรือ่ยๆ ซึง่ครอบครัวที่แยกออกไป จะสร้างที่อยู่
อาศัย ภายในหรือภายนอกอาณาเขตครอบครัวตัง้ต้นเดิมก็ได้ ส่วนจะสร้างที่อยู่อาศัยขึ้นมาในลักษณะหรือ
รูปแบบใด อยู่ที่ความเหมาะตามกาํลังทรพัย์หรือตามที่จะสามารถจัดเตรียมหาวัสดุก่อสร้างได้มากน้อย
เพียงใด โดยตัง้แต่สมัยอดีตที่สืบกันมา การจะก่อสร้างเรอืนอยู่อาศัย ที่เป็นเรือนค่อนข้างถาวรน้ัน ครอบครวั
เดี่ยวนั้น จะต้องเริ่มทําการส่ังสมวัสดุก่อสร้างเรือนด้วยตนเอง ซึ่งวัสดทุี่จําเป็นส่วนใหญ่ คือ ไม้ ทีจ่ะนําทํา
เป็นโครงสร้างหลักของตัวเรือน และ วัสดุที่ปกคลุมหรือหอ่หุ้มตัวเรือน เชน่ วัสดุมุงหลังคา ฝาบ้าน ฝา
กั้นห้องภายใน เป็นต้น  
 โดยแหล่งที่มาของไม้ ก็คือ แหล่งป่าของชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงของหมู่บ้านของตน
นั่นเอง จนเม่ือได้วัสดุที่จะก่อสร้างเรือนครบถว้นสมบูรณ์แล้วจึงจะเริ่มต้นการก่อสร้างเรือนซึ่งกว่าครอบครวั
แต่ละครอบครัวจะสามารถเก็บสะสม จะจัดเตรียมได้นั้น อาจจะใช้เวลาหลายเดือนหรือบางครั้งอาจจะเป็น
ปีๆ ก็เป็นได ้
 ดังน้ัน การที่จะมี เรือนอยู่อาศัยแบบดั้งเดิม สักหนึ่งหลังนั้น มีความสําคัญและมีความจําเป็นต่อ
การดํารงชวีิตของชาวอีสานเปน็อย่างมาก เพราะไม่เพียงแต่ใช้สําหรับการอยู่อาศัยเพยีงอย่างเดยีว แต่เป็น
เสมือนการเริ่มต้นของการก่อรา่งสร้างตัวของครอบครัวใหม่ ที่มีสามารถวัดได้จากศักยภาพและประสิทธิภาพ
ของหัวหน้าครอบครัว (ลูกเขย) ว่าจะสามารถดูแลปกป้องภรรยา (ลูกสาวของครอบครวัตั้งต้น)และจะ
สามารถทํามาหากิน เพื่อมาเล้ียงดูเหล่าลูกๆหลานๆที่จะเกิดมา รวมทั้งพ่อตาแม่ยาย ไดด้ีมากน้อยเพียงใดอีก
นัยหนึ่งดว้ย ดังคําภาษิตอีสานที่เล่าต่อกันมาวา่ (สมชาย นิลอาธิ, 2530: 93) 
    “เอาเขยมาเลี้ยงพ่อเฒ่า-แม่เฒ่า 
       ปานได้ข้าวมาใส่เล้าใส่เยีย 
        เอาลูกใภ้มาเลี้ยงปู่เลี้ยงย่า 
        ปานเอาผีห่ามาใส่เฮือนใส่ซาน” 
 จากที่ผู้วจิัยไดร้วบรวมและค้นคว้าข้อมูลมาแล้วนั้น พอที่จะอธิบายว่าเอกลักษณ์ของ
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของชาวอีสาน ที่สําคัญและโดดเด่น  สามารถแบ่งออกเป็น  2 ประเภท ดังนี ้

1. สถาปัตยกรรมที่เกีย่วขอ้งกับศาสนา และคติ-ความเชื่อ   
หมายถงึ อาคารหรอืส่ิงปลูกสรา้งที่ได้สร้างขึ้น เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หรือเซ่น

ไหว้ ตามคต-ิความเชื่อที่สืบต่อกนัมา ได้แก ่
1.1 วัด    ที่มีองค์ประกอบ ต่างๆ ดงันี้   
 1.1.1 สิม     ( ไพโรจน์ สโมสร, 2530: 191-192 ) (โบสถ์หรอืพระ  อุโบสถ)  แบ่งเป็น  

สิมบก   (มี 2 ลักษณะ คือ สิมทึบ กับ สิมโปรง่) และ สิมน้ํา  
 1.1.2 อาฮาม  (วิหาร) (วิโรฒ ศรีสุโร, 2547: 9) 

  1.1.3 หอไตร  (ใช้เป็นทีเ่ก็บคัมภีร์พระไตรปิฎกหรือเอกสารพระ ธรรมทางศาสนา) 
  1.1.4 หอกลอง-หอระฆัง-หอโปง 
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      1.2 หอแจก (ศาลาการเปรียญ) อาจจะอยู่ใน หรือนอกบริเวณ วัดก็ได ้ใช้เป็นสถานที่จดังาน
บุญ ทําบุญ ฟงัเทศน์ เพราะ  สามารถรองรับผู้คนได้จํานวนมาก    
       1.3 พระธาตุและธาตุ  (เจดีย์ หรือ สถูป) พระธาตุ (วิโรฒ ศรีสุโร, 2530: 112) หมายถงึ 
เจดีย์ศิลปะแบบพื้นบ้านอีสาน รูปลักษณ์เป็น,ฐานส่ีเหล่ียมและส่วนยอดเป็นบัวคว่ําเพื่อเป็นสัญลักษณข์อง
ภูมิประเทศของบ้านเมือง ใช้เปน็ที่เก็บพระบรมธาตุของพระพทุธเจ้าศักดิ์สิทธิห์รือเถ้ากระดูกของบรรพบุรษุ 
(ศรีศักร วัลลิโภดม, 2552: 50) มีทั้งแบบธาตุไม้และธาตุปูน     
  1.4 กู่ (ธรรมศาลา หรือ อโรคยาศาลา หรือ หอสมุด) หมายถึง ศาลาหรือวหิาร ( บันเทิง 
พูลศิลป์, 2530: 108 ) ซึ่งเปน็ที่เก็บคัมภีรห์รือประกอบพิธกีรรมทางศาสนาหรือโรงพยาบาล ลักษณะเปน็
ปราสาทหินแบบขอม ขนาดย่อมๆ ตั้งอยู่บนฐานชั้นเดียวสร้างด้วยศิลาแลง   
  1.5 ปราสาท  ( ศรีศักร วัลลิโภดม, 2552: 35 ) เพื่อเป็นสัญลักษณ์ทางภูมิทัศน์และเป็น
ศาสนาสถาน  สําหรับประกอบพิธีกรรม ทางศาสนาไม่ใช่ที่อยู่อาศัยที่  ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมขอมสมัยพระ
นครช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-17 ( บันเทิง พูลศิลป์, 2530: 82-83 ) มักจะสร้างด้วยหินหรือศิลาแลง  
  1.6 ศาลปู่ตา หรือศาลเจ้าปู่ หรอื หอเจ้าปู่ เป็นส่ิงปลูกสร้างที่มขีนาดไม่ใหญ่โตมาก ภายใน
เป็นที่วางรูปเคารพอาจจะเป็นรปูปั้นหรือไม้แกะสลัก เพื่อใช้เป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิท์ี่ปกปักษ์รกัษาพื้นที่
หรือบริเวณนั้นๆ  

2. สถาปัตยกรรมที่เกีย่วขอ้งกับการดํารงชีวิต 
หมายถงึ อาคารหรอืส่ิงปลูกสร้างที่สร้างขึ้นเพื่อใช้สําหรับการอยู่อาศัย หรอืพักอาศัย และใช้เพื่อกิจกรรม
ต่างๆในการดํารงชีวติ อาทเิช่น การเกษตร เล้ียงสัตว์ หรือ สันทนาการ ได้แก ่
 2.1 เฮือน ( เรอืนอยู่อาศัยแบบดั้งเดิม ) เป็นเรอืนที่สร้างขึ้นเพือ่การอยู่อาศัยทีค่่อนข้างถาวร  

ใช้วัสดุที่นํามากอ่สร้างที่ค่อนข้าง มั่นคง แข็งแรง หรืออาจจะสามารถแยกลักษณะของ
การปลูกเฮือนอสีาน ออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ ได้อีก คือ  

2.1.1 เฮือนเครื่องผูก คือ เฮือนที่มีการปลูกสร้างด้วยวัสดุที่ไม่ค่อยคงทน ถาวร และ
กรรมวิธีปลูกสร้างไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ส่วนใหญ่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยช่ัวคราว มักมีขนาดไม่ใหญ่มาก เช่น เหย้า 
เถียงนา ตูบต่อเล้า เป็นต้น 

2.1.2 เฮือนเครื่องสับ คือ เฮือนที่มีการปลูกด้วยวัสดุที่ค่อนข้างคงทน และมีความ
ประณีตในการปลูกสร้าง หมายถึงต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือ ช่วยในการ ถาก เล่ือย หรือใส จึงเป็นที่มาของ 
คําว่า “เครื่องสับ” ส่วนใหญ่จะปลูกสร้างเรือนหรืออาคารที่มีขนาดใหญ่ 

2.2 เหย้า ( ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์, 2555: 37 ) เป็นเรือนอยู่อาศัยช่ัวคราวที่มีการก่อสร้าง
และโครงสร้างอาคารที่คล้ายเฮือน แต่ยังไม่สมบูรณ์ เช่น อาจจะไม่มีฝาบ้าน บางส่วนหรือไม่มีผนังกั้นห้อง
ภายในที่เป็นสัดเป็นส่วนซึ่งเป็นเรือนที่คู่แต่งงานใหม่ ต้องการจะแยกครัว หรืออกเรือนมาอยู่เป็นของตนเอง
   

 2.3 ตูบ หรือ ตูบต่อเล้า (ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์, 2555: 129) เป็นที่พักอาศัย หรือ ที่หลบ
แดดหลบฝนช่ัวคราว ยังไม่  เป็นเฮือน ไม่ยกพื้น หรือ ยกพื้นบางส่วน มีขนาดเล็กลักษณะคล้ายกระต๊อบ ถ้า
เป็นลักษณะเพิงหมาแหงน ที่ต่อออกมาจากเล้าข้าว จะเรียก ตูบต่อเล้า    
   2.4 เถียงนา (กระท่อม) เป็นที่พักอาศัย หรือ ที่หลบแดดหลบฝนช่ัวคราว ลักษณะคล้าย
เหย้า แต่จะไปสร้างบริเวณนอกหมู่บ้าน ที่เป็นที่นา ที่ทําการเกษตรหรือเพาะปลูก  
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  2.5 เล้าข้าว  (ยุ้งข้าว) เป็นอาคารที่ใช้สําหรับเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร ส่วนใหญ่ก็คือ 
ข้าว (ข้าวเปลือก)หรือ เมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ เพื่อเอาบริโภค หรือขายและใช้เพาะปลูก  ในฤดูกาลต่อๆไป
ส่วนมากจะมีโครงสร้างค่อนข้างแข็งแรง รับน้ําหนักได้ดี   
 
2. ภูมิปัญญาและคติ-ความเชื่อที่เกีย่วขอ้งกบัสถาปัตยกรรมเรือนอยู่อาศัยอีสานแบบด้ังเดิม 
        2.1 ด้านภูมิปัญญา 
  2.1.1 การเลือกที่ต้ังถิ่นฐาน 

 จากที่ผู้วจิัยได้ศึกษาและอ่านทบทวนเอกสารตา่งๆ แล้วนํามาเรียบเรียงและ
เทียบเคียง เพือ่การทําความเข้าใจในอัตลักษณ์ของกลุ่มชาตพิันธุ์ไท-ลาว ซึ่งเป็นกลุ่มชนที่เป็นกลุ่มคนส่วน
ใหญท่ี่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในภูมิภาคอีสานของประเทศไทยแถบน้ี 

 การเลือกทีจ่ะตัง้ถิ่นฐานของกลุ่มคนที่อยู่ในบริเวณพื้นทีข่องประเทศไทยน้ี ตั้งแต่
ยุคก่อนประวตัศิาสตร์มาจนกระทั่งมาจนถึงปัจจุบัน กระบวนการสร้างบ้านแปงเมืองของชุมชนชาวสยามน้ัน
มีพลวัตและการปรับเปล่ียนมาหลากหลายจนกลายเป็นเอกลักษณข์องแต่ละกลุ่มคนในแต่ละพื้นที่ได้อย่าง
สอดคล้องและเหมาะสมลงตัว อ.ศรีศักร (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2552: 47-48)  ได้กล่าวไว้ว่า  

  บ้าน (หมู่บ้าน หรือ Village) เป็นชุมชนธรรมชาติ ท่ีมีอยู่ในสังคมมนุษย์ทุก
ชาติทุกภาษา บ้านท่ีพัฒนาข้ึนในดินแดนประเทศไทยนั้น เป็นผลผลิตของสังคม
เกษตรกรรม ท่ีเม่ือพิจารณาจากหลักฐานทางโบราณคดีเท่าที่ค้นพบได้ในขณะนี้ มี
ความเป็นมาไม่น้อยกว่า 3,000 ปีท่ีแล้วมา... 
 บ้าน นับได้ว่าเป็นชุมชนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงน้อย ท้ังโครงสร้างทาง
กายภาพ และโครงสร้างทางสงัคม คือเป็นชุมชนท่ียังคงสภาพที่มีมาแต่เดิม ลักษณะ
ทางกายภาพนั้นแลเห็นได้จากกลุ่มของเรือนท่ีอยู่อาศัย ซ่ึงต้ังอยู่ใกล้กับแหล่งน้ํา ท่ี
อาจเป็นแม่น้ําลําคลองหรือหนองน้ํา และแหล่งน้ําทํากิน คือ ไร่นาหรือเรือกสวน ถ้า
หากอยู่ใกล้แม่น้ําลําคลองหรือธารน้ําก็จะจับกลุ่มยาวไปตามลําน้ํา (River linear) 
เช่นท่ีเห็นในแถบภาคกลาง ภาคใต้ และภาคเหนือ เป็นต้น หรือถ้าใกล้กับหนองนํ้า 
ก็จะรวมตัวกันเป็นกระจุก (Cluster) อย่างท่ีพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(อีสาน) 
 (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2552: 29-30) โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงไม่นิยมการสร้างบ้านเรือนถ่ินฐานบนสองฝ่ังแม่น้ํา เพราะ
ตลิ่งสูงและหน้าฝนน้ําไหลแรงเชี่ยวกราก อาจเกิดน้ําท่วมและพัดพาทําลายให้
เสียหายได้..เพราะฉะนั้นการต้ังถ่ินฐานบ้านเมือง จึงมักเกิดข้ึนตามลําน้ําเล็กๆและ
พ้ืนท่ีรับน้ําท่ีเป็นหนองบึงแทน เพราะ หนองบึงตามธรรมชาตินั้น ตามฤดูกาล 
(Season) ก่อให้เกิดพ้ืนท่ีสามอย่างคือ  
 1.  พ้ืนท่ีลาดต่ําท่ีมีลําน้ําและน้ําไหลแผ่ลงมาสู่หนองบึง พ้ืนท่ีเช่นนี้เหมาะ
กับการต้ังแหล่งชมุชนท้ังบ้านและเมือง เพราะเป็นพ้ืนท่ีน้ําท่วมไม่ถึงในยามปกติ 
 2. พ้ืนท่ีราบลุ่มน้ําท่วมถึงในฤดูฝน แต่แห้งในฤดูแล้ง  จนสามารถทําการ
เพาะปลูกได้ โดยเฉพาะปลูกข้าวได้ ในสมัยโบราณคร้ังการปลูกข้าว เพ่ือเป็นอาหาร
หลักในชีวิตความเป็นอยู่นั้น การปลูกข้าวมักทํากันตอนท้ายๆฟดูฝนเม่ือน้ําท่วมทุ่ง
ค่อยๆลดถอยลงสู่หนองและบึง ชาวบ้านชาวเมืองจะทํา ทํานบ และคันดิน กักน้ํา 
เบนน้ํา และชะลอน้ําไว้ในพ้ืนท่ีทําการเพาะปลูก เพ่ือปลูกข้าว หว่านข้าวลงไปในนา 
ช่วงเวลาท่ีมีระดับน้ําพอเหมาะ เม่ือข้าวโตและสุกถึงเวลาเก็บเก่ียว อันเป็นเวลาแล้ง
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แล้ว พ้ืนท่ีลุ่มน้ําในฤดูฝนและแล้งในฤดูแล้งนี้ คนอีสานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เรียกว่า ทาม (นาทาม) เพราะมีความหมายต่อคําว่า ในน้ํามีปลา ในนามีข้าว ของ
คนในสังคมชาวนาเป็นอย่างย่ิง พ้ืนท่ีนี้ในฤดูแล้งจะถูกปกคลุมไปด้วย ไม้พุ่ม 
ไม้ล้มลุก ไผ่ อ้อ นานาชนิด ท่ีผู้คนสามารถเก็บตัดเอาไปทําเชื้อเพลิงได้ รวมท้ังมี
สัตว์นานาชนิด ท่ีจับเอาไปกินหรือพืชผักธรรมชาติท่ีกินได้ แต่ในยามชุ่มน้ํา มีน้ําขัง 
ก็เป็นท่ีท่ีปลาและสัตว์นานาชนิดมาวางไข่ มาเพาะพันธ์ุกันอย่างมากมาย จนแลเห็น
ได้ว่าตามพ้ืนนายามน้ําขังนั้น มีปลาเล็ก ปลานานชนิด ว่ายไปมาในนาข้าว พอน้ํา
ลด ปลาเหล่านั้นก็ว่ายลงพ้ืนท่ีน้ําขังของหนองบึงและแม่น้ําลําคลอง 
 3. พ้ืนท่ีน้ําขัง  เป็นพ้ืนท่ีน้ําลึกของหนองและบึง แม้จะมีน้ําขังก็ไม่ขังแบบ
นิ่งเน่า เพราะมีการผ่องถ่ายลงสู่ลําน้ําใหญ่ ในฤดูฝน ฤดูน้ํา จะนิ่งก็เพียงฤดูแล้ง  
สภาวะความนิ่งเช่นนี้ทําให้เกิดวัชพืชและสัตว์น้ํา สัตว์คร่ึงบกคร่ึงน้าํ หอย ปู ปลา
นานชนิด  
 ท่ีน่าสนใจอย่างย่ิงคือ ผู้คนในท้องถ่ินสมัยโบราณ ก่อนท่ีมีการปลูกข้าว 
เป็นพืชเศรษฐกิจ (Cash crop) นั้น ไม่นิยมใช้น้ําในหนองบึง เพ่ือการเพาะปลูกข้าว
และพืชไร่ หากแต่จะรักษาไว้ให้เป็นแหล่งน้ําแหล่งอาหาร เพ่ือชีวิตความเป็นอยู่
ร่วมกัน 
 การรวมกลุ่มของเรือนเหล่านี้ มีความสัมพันธ์กับการใช้พ้ืนท่ีซ่ึงมีท้ังท่ีเป็น 
ส่วนตัว และส่วนรวม ท่ีเป็นส่วนตัวคือพ้ืนท่ีท่ีอยู่อาศัยของผู้คนในครอบครัว อันเป็น
ท่ีตั้งของครัวเรือน สวนครัว และเรือกสวนไร่นา อันเป็นท่ีทํากิน ส่วน พ้ืนท่ีของ
ส่วนรวม ท่ีไม่มีผู้ใดมีสิทธิครอบครองเป็นเจ้าของ คือ บริเวณวัด ศาลเจ้า ลานบ้าน
ปลาค้าว ท่ีมักอยู่ในบริเวณกลางชุมชนและป่าช้า อันเป็นท่ีท่ีอยู่แถบชายบ้าน และ
บริเวณท่ีเป็นหนอง บึง ลําน้ํา และป่าเขาท่ีอยู่ห่างจากเขตท่ีตั้งบ้านเรือนออกไป  
 พ้ืนท่ีท้ังสองนี้เป็นการกําหนดจากภายในชุมชน นั่นคือเป็นสิ่งท่ีรู้จักและ
ยอมรับกันท่ัวไปในชุมชน โดยเฉพาะพ้ืนท่ีอันเป็น ส่วนรวม นั้น มักเป็นพ้ืนท่ีท่ี
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความเชื่อและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิเสมอ ดังเห็นได้จาก ความเป็น วัด 
ศาลเจ้า และป่าช้า ท่ีมีสิ่งก่อสร้างท่ีเป็นรูปธรรมกํากับอยู่ในขณะท่ี ลานบ้าน (ซ่ึงใน
หลายๆแห่งยังเสาหลักบ้านปลาคา้วเหลือให้เห็นเป็นประจักษ์) หนองน้ํา ป่า และ
เขา ต่างก็มีสิ่งนอกเหนือธรรมชาติ เช่น ผีเจ้า หรือ เทวดาอารักษ์ปกปักษ์รักษา
ท้ังสิ้น เป็นสิ่งท่ีใครจะละเมิดมิได้ 
 ท้ังโครงสร้างทางกายภาพและโครงสร้างทางสังคมดังกล่าวนี้ คือ สิ่งท่ีทํา
ให้เกิดความเป็นชุมชน ท่ีเรียกว่า “บ้าน” ขึ้นมา 
 ลักษณะท่ีแสดงภาวะความเป็น บ้าน ก็คือ เป็นชุมชนท่ีอยู่ติดท่ี ไม่
โยกย้ายไปต้ังหลักแหล่งใหม่ง่ายๆ โดยไม่มีความจําเป็น 
 ดังน้ันจะเห็นไดว้่า การเลือกทีต่ั้งถิ่นฐานของชุมชนชาวอีสานน้ัน จะเลือกพืน้ที่

หรืออาณาบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติอยู่พอสมควร ทัง้ทางด้านภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อม          
( ภูมิอากาศ ) โดยที่สําคัญน้ัน จะใกล้กับแหล่งน้ํา ( ห้วย หนอง แม่น้ํา บงึ กุด ) ที่เป็นส่ิงจําเป็นต่อการใช้
อุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวัน และเพื่อใช้ในการทําการเกษตร (ทํานา)และเล้ียงสัตว์ หรอื จับ ปู ปลา เพื่อ
นํามาเป็นอาหาร เป็นต้น เพราะตามสภาพภูมิศาสตร์ของภาคอีสานเป็นที่ทราบกันดวี่า เป็นที่ราบสูง สภาพ
ภูมิอากาศค่อนข้างร้อนและแห้งแล้ง ดงันั้นแหล่งน้ํา จึงมีความสําคัญมากต่อการดํารงชีวิตเป็นอย่างมาก ( สุ
วิทย์ จิระมณ,ี 2545: 31 ) และนอกจากน้ัน สภาพของพื้นดิน ก็ควรเป็นเนื้อดินที่อุ้มน้ํา ชุ่มน้ํา พอเหมาะ
พอดีต่อการปลูกพืชปลูกผัก ใหเ้จริญงอกงาม โดยเฉพาะ ข้าว ซึ่งเป็นพืชเกษตรกรรมที่สําคัญ 
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 อีกทัง้สภาพพื้นที่ที่จะปลูกสร้าง เรือนที่อาศัยของชุมชนนั้น ชาวอีสานมักจะ
เลือกปลูกสร้างบ้านเรือนและทีต่ั้งชุมชน บนบริเวณที่น้ําไม่ทว่มถึง หรอืท่วมขัง ดังจะเห็นได้จากการตัง้ชื่อ
หมู่บ้าน ตามลักษณะสภาพพื้นที่ เช่น บ้านโคกสูง บ้านหนองหวาย บ้านกุดข้าวปุ้น เป็นต้น 

 ปัจจัยอกีอย่างหน่ึง ที่มีความสําคัญไม่น้อยไปกว่ากัน คือ ถิ่นฐานน้ัน ต้องมีแหล่ง
ป่าไม้ธรรมชาตอิยู่ไม่ไกลมากนัก เนื่องจากชาวชุมชนจะใช้เป็นแหล่งสําหรบัจัดหาวัตถุดิบหรือวัสดตุ่างๆเช่น 
ไม้ สินแร่ (เหล็ก) เพื่อทีจ่ะนํามาปลูกสร้าง ทีอ่ยู่อาศัย ทําเครื่องมอืทีใ่ช้ในชวีิตประจําวัน อปุกรณใ์นการทาํ
การเกษตรหรือเครื่องทุ่นแรง เพื่อใชใ้นการ ล่าหรือจับสัตว์ เป็นต้น อีกทั้งยงัเป็นแหล่งที่สามารถหาอาหาร 
(พืชและสัตว์) ของป่าต่างๆ เพือ่นํามาเป็นอาหาร หรอืหาสมุนไพรบางชนดิ เพือ่นํามาใช้เป็นยารักษาโรคได ้

 จากการสัมภาษณ์ชาวชุมชนบ้านปลาค้าวปลาค้าวและศึกษาจากงานวจิัยของ
ท้องถิ่นของท่านคุณครู อุทยั บางเหลือ ( อทุยั บางเหลือ, 2553: 1 )  อาจารย์ประจําโรงเรียนปลาค้าววิทยา
นุสรณ์ พบว่า ชุมชนบ้านปลาค้าว มีแหล่งน้ําสําคัญ อยู่ในชุมชน อยู่ 8 แห่ง แบ่งเป็น ทีม่ีมาแต่ดั้งเดิม 6  
แห่ง ได้แก่ ห้วยหน่อง, กุดปลาค้าว, สระนํ้าหนองกลางโคก, หนองฉิม, ห้วยใหญ ่และ ห้วยแซว และ
ยังมีแหล่งนํ้าทีส่ร้างขึ้นมาภายหลัง 2 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บนํ้าห้วยคําบอน และอ่างเก็บน้ําห้วยไห  รวมทั้ง
มีแหล่งป่าไม้ของชุมชน อยู่อกี 2 แห่ง ได้แก่ ปา่โคกบ๋าใหญ่และ ป่าดอนปู่ตา 

 จากการสัมภษณ์พบอีกว่า ได้มีกลุ่มชาวบ้านของชุมชนบ้านปลาค้าว หลาย
ครัวเรอืน ได้โยกย้าย (ยกครวั) ไปตั้งรกราก พร้อมทัง้ หาพื้นที่ทํานา ทําการเกษตร แห่งใหม่ โดยย้ายไปอยู่ที ่
หมู่บ้านบัวงาม อําเภอเดชอดุม จังหวดัอุบลราชธานี ซึ่งอยูห่่างจากหมู่บา้นเดมิไป ประมาณ 160 กม. ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตัง้แต่ เมือ่ ปี พ.ศ. 2517-18 โดยประมาณ เนื่องจากมีผู้คนกล่าวขานกันว่า ที่บ้านบัว
งามนั้น มีสภาพของพื้นดินและแหล่งน้ําอุดมสมบูรณ์ เหมาะสําหรับการทํานา ปลูกข้าว 

 
  2.1.2 การจัดวางผงัและโครงสร้างของชุมชน 

 2.1.2.1 การจดัวางผงัของชมุชน 
  สุนทร ตุลยะสุข (สุนทร ตุลยะสุข, 2530: 31) ได้ศึกษา รปูแบบชุมชน

ชนบท           โดยการศึกษาภาพถ่ายทางอากาศของชุมชนชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 300 
กว่าชุมชน เพือ่ศึกษารูปแบบของชุมชน พบว่าสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ลักษณะ ดังนี ้

1. หมู่บ้านแบบตามยาว (Linear Village) เปน็การตัง้หมู่บ้านโดยอาศัย
ธรรมชาติและลักษณะภูมิประเทศเป็นหลัก คือ อาศัยแนวของ แม่น้ํา ลําคลอง หรือแนวที่เกิดขึ้น โดยทฤษฎี
ทางสังคมของมนุษย์ทีว่่า มนุษย์จะตั้งถิ่นฐาน บ้านเรือน ในพื้นที่เป็นดอนสูงกว่าบริเวณอื่นๆ ตามแนวยาว
ของแม่น้ํา ลําคลอง หรือแนวถนน ดังกล่าวทั้งสองข้าง เลยออกไปจากเขตที่อยู่อาศัย จะเป็นเขตกสิกรรม ซึ่ง
จะเป็นพื้นทีท่ี่ต่าํกว่า 

2. หมู่บ้านแบบกระจายจากศูนยก์ลาง (Radio Centric Village) เป็นการ
ตั้งหมู่บ้าน โดยอาศัยลักษณะธรรมชาติและภูมิประเทศทีเ่ป็นที่ดอน ความสัมพันธ์ของชุมชนที่กระจายจาก
ศูนย์กลางแยกออกไปทกุทิศทุกทางเกือบเป็นวงกลม และโดยอาศัยลักษณะของพื้นที่เป็นตัวจํากดัการ
ขยายตวัของชุมชนด้วย 

3. หมู่บ้านแบบวงแหวน (Ring Village) เป็นการตั้งหมู่บ้าน โดยอาศัย
ธรรมชาติ เศรษฐกจิ และสังคมเช่นเดียวกัน โดยตั้งหมู่บ้านเป็นชั้นๆตามทางเดิน หรือตามสระนํ้าที่ขุดขึน้ 
เป็นวงรอบหมู่บา้น เพื่อป้องกันภัย โดยมากจะเป็นลักษณะชุมชนเก่า 
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4. หมู่บ้านแบบตารางเหล่ียม (Rectalinear Village) เป็นการตัง้หมู่บ้าน 
โดยอาศัยลักษณะทางสังคมเปน็หลัก ซึง่จะตัง้หมู่บ้านตามแนวเส้นทางคมนาคม ที่ตดกันเป็นตารางเหล่ียม
เป็นช่องๆ 

5. หมู่บ้านแบบแตกแขนง (Branch Village) เป็นการตัง้หมู่บ้านตามแนว
เส้นทางคมนาคมที่แตกแขนงจากเส้นหลัก คล้ายกับการแตกกิง่ก้านของต้นไม ้ 

2.1.2.2 โครงสร้างของชุมชน 
 อีกทัง้ชุมชนชาวอีสาน โดยทั่วไปนั้นส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยหน่วย

สําคัญๆ ต่างๆ ดังน้ี 
1. เขตกสิกรรม   เป็นส่วนที่อยู่รอบนอกชุมชน มีแหล่งน้ําสําหรับทํา

การเกษตร 
2. เขตที่อยู่อาศัย   มีที่อยู่อาศัยเกาะกลุ่มกันอยู่บนที่ดอน สูงกว่าเขต

กสิกรรมพอสมควร เป็นเนินเตี้ยๆ น้ําท่วมไม่ถึง 
3. เขตวัด    จะอยู่ติดกับเขตที่อยู่อาศัย ส่วนมากจะอยู่ทางทิศ

ตะวันออก 
4. เขตสาธารณะ   เป็นอยู่ติดหมู่บ้านและวัด ใช้ประกอบพิธีกรรม  เป็น

แหล่ง อาหารและวัสดุ เช่น ไม้ไผ่  
5. ศาลปู่ตาหรือดอนปู่ตา   เป็นศาลของหมู่บ้ านของคนรุ่นแรกๆ

เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ชุมชน 
6. ศาลากลางบ้าน    อยู่ตรงกลางเขตที่อยูอ่าศัยเป็นสถานที่

ประชุมของชุมชน หรือ ทําพิธใีนเทศกาลต่างๆ 
7. หลักบ้านหรอืใจบ้าน อยู่บริเวณศาลากลางบ้าน ถอืเป็นเครื่อง

ยึดเหนี่ยวจิตใจแต่ละหน่วยที่กล่าวมานี้เป็นลักษณะของชุมชนของชาวอีสานแบบดั้งเดิม  และต่อมาในยุค
ปัจจุบัน ชุมชนชาวอีสานได้มพีัฒนาการของชุมชนขึ้นมาตามลําดับ จึงก่อให้เกิดหน่วยของชุมชนใหม่ต่างๆ
ขึ้นมา ดังน้ี  

8. เขตราชการ     ส่วนใหญ่เป็นทีอ่ยู่อาศัยของ ผู้ใหญ่บ้าน 
หรือกํานัน 

9. ร้านค้า     มีกระจายในชุมชน เป็นที่ขายของใช้และ
อาหาร ที่ต้องใช้ในชีวิตประจําวัน 

10. เขตอตุสาหกรรม     ส่วนใหญ่เป็นโรงสีข้าว หรือ แหล่งทํา
หัตถกรรมพื้นบา้น 

11. เขตโรงเรียน     อยู่ติดกับเขตอาศัย แต่อยู่ห่างจากเขตวัด
สถานีอนามัยอยู่ติดกับเขตอาศัย  
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ภาพที่ 16 แผนผัง โครงสร้างของชุมชนอีสาน 
ท่ีมา: สุนทร ตุลยะสุข, ชุมชนชนบทและบ้านชนบทภาคอีสาน. สถาปัตยกรรมอีสาน,  สัมมนาทางวิชาการ
“เอกลักษณ์สถาปัตยกรรมอีสาน. (2530), 30. 
 

ภาพที่ 17 ภาพตัดขวางโครงสร้างของชุมชนอีสาน 
 

 2.2  ด้านคติ-ความเชื่อ 
  ความเป็นอัตลักษณ์ของชาวอีสานเด่นชัดตามแบบแผนของกลุ่มวัฒนธรรมของชาติพันธุ์
ไท-ลาว ซึ่งเป็นกลุ่มคนส่วนใหญข่องคนในภูมิภาคนี้ เอกลักษณ์ที่สําคัญอย่างหน่ึง ก็คือ การนับถือ
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักของคนอีสาน ซึ่งเป็นส่ิงที่คนอีสานได้ยึดถอืและนํามาประพฤติปฏิบัตกิันมา
ช้านาน แต่นอกเหนือจาก พระพุทธศาสนา จะเป็นแก่นของวถิชีีวิตของคนอีสานแล้ว คติ-ความเชื่อ ก็เป็นส่ิง
หนึ่งที่มีความเช่ือมโยงและสัมพันธ์กับการดํารงชีวิตของคนอีสานอยู่ไม่น้อย ดงัมี ไพโรจน์ เพชรสังหาร ได้
อ้างถงึคํากล่าวของ พระอริยานุวัตร เขมจารี  ไพโรจน์ เพชรสังหาร (ไพโรจน์ เพชรสังหาร, 2530: 9) ที่
กล่าวว่า “ความเช่ือของชาวอสีาน ได้รับการสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ เชื่อเรื่องอํานาจล้ีลับที่เหนือธรรมชาติ
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และเช่ือในการครองเรือน การทํามาหาเล้ียงชีพ ส่ิงใดที่โบราณห้ามว่าเป็นโทษและจะนําความเดือดร้อนมาให้ 
ก็จะละเว้นและไม่ยอมทําส่ิงน้ัน ซึ่งแนวความคิดดังกล่าว     ถือได้ว่า เป็นความคิดพืน้ฐานดั้งเดิมของ
สังคมไทยโดยทัว่ไปและมีอยู่ก่อนที่จะได้รับความคิดจากภายนอกทัง้ทางพทุธศาสนาและฮินดู ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นการยืมกระแสวัฒนธรรมของอินเดีย ลังกา มอญและเขมร เข้ามาในสังคมไทยแทนการนับถือผี ซึ่งมีมา
ก่อนอยู่แล้ว” 
 คติ-ความเชื่อของชาวอีสานที่เกี่ยวข้องกับเรือนอยู่อาศัยอีสานแบบด้ังเดิมน้ัน ผู้วิจัยได้ศึกษา
และค้นคว้าหาข้อมูล รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ชาวบ้านปลาค้าว พบว่ามีข้อหลักๆ อยู่ 2 ประการ คือ 

2.2.1 คติ-ความเชื่อทีเ่กี่ยวขอ้งกับการต้ังถิ่นฐานของชุมชน 
การเลือกทีต่ั้งของชุมชน จารุบุตร เรืองสุวรรณ (ไพโรจน์ เพชรสังหาร, 2530: 

9-10) ได้กล่าวว่าความเชื่อทีเ่ป็นเหตุเป็นผลในการกําหนดพืน้ที่หรอืทําเลในการปลูกบ้านเรอืน จากการเลือก
ตําแหน่งการปลูกบ้านของชาวอสีานที่นิยมกระทําสืบทอดต่อกนัมา โดยสังเกต ดิน จากต้นไม้ที่ขึ้นบนผิวดิน 
กล่าวคือ จะไมย่อมตั้งบ้านเรือนบนโคก หรอืบริเวณที่มีป่าไมเ้นื้อแข็ง (Hard Wood) ขึ้นอยูก่่อนแล้ว เพราะ
ในบริเวณน้ันจะไม่มีน้ําใต้ดิน คนโบราณจึงเลือกบริเวณทีเ่ป็นไม้เนื้ออ่อน (Soft Wood)  เช่น ต้นยาง ต้น
พลวง เพราะมนี้ําใต้ดินมากและอยู่ในระดับตื้นหรือวธิีที่ชาวบ้าน จะทราบว่า หิน หรือดินดานแข็งอยูใ่ต้ดิน ดู
ลักษณะของต้นไม้หากมีลําต้นไม่สูง กิ่งก้านหักงอแคระแกรน รากก็จะคดเค้ียว เรียกว่า “ไมน้ั่ง” หรอื นั่ง
สมาธิ ไม่สามารถชอนไชรากทะลุแผ่นหินได้ 

1. หลักบ้าน หรอื ใจบ้าน หรือ หลักบือบ้าน 
 (ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์, 2555: 68-69) “หลักบือบ้าน” เป็นเสมือน 

“สัญลักษณ์” ของส่ิงต่างๆที่สังคมชาวบ้านคิดเห็นว่าเป็นหลักของชุมชน ทั้งระดับครอบครัวและสังคม
หมู่บ้านที่ยึดเหนี่ยวร่วมกัน ส่ี จําพวกด้วยกัน คือ “ ผู้ใหญ่  ไม้สูงเจ้าบ้าน  สะพาน เมือง” โดยชวาบ้านมักจะ
มองความเที่ยงตรงของหลักบ้านสัมพันธ์กับพฤติกรรมของหลักบ้าน ส่ีจําพวก ดังกล่าว คือ ถ้าเกิดปัญหา
ความเดือดร้อนขึ้นในหมู่บ้านหรือเกิดความขดัแย้งขันในกลุ่มผู้นําแล้ว ชาวบ้านมักจะเพง่มองไปทีห่ลักบือ
บ้านว่ายังตัง้มั่นเที่ยงตรงอยูห่รอืไม่ หรือว่าหลักบือบ้าน มันเงี่ยงหงวยหรือเหงี่ยงหงว่ย คือเอียงเอนไปจาก
เดิม ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็มักจะคิดความหมายกันว่าเป็นเพราะดินไม่ดี ไม่สมบูรณ์ ผู้เป็นหลักบ้าน จึงไม่ดี 
ขัดแย้งแยง่อํานาจกัน กจ็ะพากันเชิญหมอสูตรทําพธิี “ถอดถอน” หลักบือบ้านก่อน เพือ่จะทําพิธี “ตอก
หลักบือบ้าน” ใหม่ให้เที่ยงตรงดังเดิมเหมือนเป็นการเตือนสตผู้ิที่เป็นหลักของบ้านไปในที เพื่อสร้างความหวัง 
ความมั่นใจในการอยูร่่วมกันอยา่งสงบสุขตอ่ไป 

 ในบริเวณหลักบือบ้าน มักจะมีส่ิงก่อสร้างทีก่ึง่ถาวร (ชาวอีสาน เรียกว่า ผาม 
เป็นปะรําพิธีแบบช่ัวคราว) และถาวรขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันอยู่เสมอ เรียกกันทั่วไป ว่า “ศาลา
กลางบ้าน” ยกพื้นต่างระดับ ใช้ประกอบพธิีสงฆ์และอื่นๆรว่มกัน และใช้เป็นที่ทํางาน นัง่เล่นในยามว่าง
เหมือนเป็น “ศาลาประชาคม” ของหมู่บ้านโดยปริยาย และ ในเดือนเจด็ (ชว่งเดือน พ.ค.-มิ.ย.) ชาวอีสานจะ
มีประเพณีบุญซําฮะ-เบิกบ้าน เป็นการทําบุญเพื่อชําระล้าง ส่ิงอัปมงคลให้ออกจากหมู่บ้าน โดยชาวบ้านจะ
สร้างปะรําพธิีในหมู่บ้าน ผูกต้นกล้วยตดิกับเสาปะรําส่ีมุมจัดทําอาสนะสงฆ ์ เตรียมเครื่องบูชาพระรัตนตรัย 
ด้ายสายสิญจน์ น้ําพระพุทธมนต์ ฝ้ายผูกแขน เครื่องไทยทาน กรวด ทราย หลักไม้ไผ่ 8 หลัก ตอนเยน็
พระสงฆ์สวดมนต์ ตอนเช้าวันรุ่งขึ้นถวายภัตตาหารทําพิธี 3 คืนเช้าวันสุดท้ายถวายสังฆทาน ปะพรมน้ํามนต์ 
คนเฒ่าคนแก่ผูกแขนให้ชาวบ้านดึงสายสิญจนร์อบหมู่บ้าน”  
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 จากการสํารวจและสัมภาษณ์ชาวชุมชนบ้านปลาค้าวนั้น พบว่าจากการบอก
เล่าของชาวบ้าน จะทําบุญซําฮะ(ทําบุญบ้าน) ในวันแรม14-15 คํ่า เดอืนสาม และหลักบือบ้าน แต่เดิมนั้น 
ตั้งอยูใ่กล้กับต้นไม้ใหญ่ บริเวณร้านค้าชุมชนในปัจจุบัน 

 

                
ภาพที่ 18 บริเวณหลักบ้านเดิมของชุมชนปลาคา้ว 

   
 2. ดอนปู่ตา หรอื ดอนเจ้าปู่ หรอื ดอนหอเจ้าปู ่
 “ปู่ตา” หรือ “เจ้าปู”่ เป็นคติ-ความเชื่ออยา่งหนึ่งของชาวอีสาน หรือถ้าจะ

กล่าวให้ชดัเจนมากขึ้น กอ็าจจะกล่าวได้ว่า เปน็คติ-ความเชื่อที่ติดตวัมาของคนในกลุ่มชาตพิันธุ์ไท-ลาวที่ได้มี
การสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนานมากแล้วสุปิยา ทาปทา (สุริยา รกัการศิลป์, 2558: 186-187) กล่าวไว้วา่  

 เจ้าปู่หรือผีปู่ตา ซ่ึงเป็นวิญญาณของบรรพบุรุษและเป็นวัฒนธรรม
ประเพณีของชาวอีสาน โดยหลังจากเลือกท่ีตั้งบ้านเมืองเสร็จแล้ว จะต้องมีการตั้งศาลปู่
ตา ในบริเวณท่ีมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่หนาแน่น ซ่ึงชาวบ้านมักเรียก “ดอนเจ้าปู่หรือดอนปู่
ตา” ซ่ึงเป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิ ชาวบ้านจะไม่เข้าไปตัดหรือทําลายต้นไม่ในบริเวณเหล่านี้ 
ปู่ตาหรือผีปู่ตา เป็น ผี ท่ีใกล้ชิดกับชาวอีสานมากท่ีสุด จะคอยดูแลทุกข์สุข คอย
ช่วยเหลือเม่ือชาวบ้านมีเรื่องทุกข์ร้อน  

 การท่ีชาวบ้านท้ังหมู่บ้านนับถือปู่ตาร่วมกัน แสดงว่าเป็นการนับญาติกัน
ท้ังหมู่บ้าน...เป็นการสร้างความสมัพันธ์เชิงอุดมการณ์ ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างตระกูล
ต่างๆในหมู่บ้านแน่น แฟ้นย่ิงข้ึน ( ฉัตรทิพย์ นาถสุภาและพรพิไล เลิศวิชา 2541 : 67 ) 
การไหว้หรือการเลี้ยงปู่ตาจะกระทํา ในช่วงเดือน 3 และเดือน 6 ของทุกปี...โดยมีเฒ่าจ้าํ 
หรือจ้ํา (ผู้ประกอบพิธีท่ีติดต่อกับวิญญาณผีปู่ตา)เป็นผู้ทําพิธีกรรมเพื่อบอกกล่าวปู่ตา 

ความหมายของปู่ตา ( ศรีศักร วัลลิโภดม, 2552: 7 ) มีความสัมพันธ์กับคติ-
ความเชื่อในทางภูติผี หรือไสยศาสตร์ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับส่ิงเหนือธรรมชาติและคนกับ
ธรรมชาติ กล่าวคือเป็นวิถีทางแห่งการเคารพในถิ่นฐานที่ตนไดม้าอยู่ ได้มาอาศัย หาอยู่หากิน และเป็น กุศโล
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บาย เพื่อไม่ให้ผู้คนทั้งในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้าน เข้าไปทําลายป่าไม้ แหล่งน้ําหรือแหล่งที่หาอาหาร ซึ่งถือ
เป็นแหล่งธรรมชาติที่สําคัญยิ่งต่อการดํารงชีวิตของผู้คนในชุมชนชาวอีสาน 

โดยปัจจุบันนี้ทีชุ่มชนบ้านปลาค้าว จะเรียกขานที่ตั้งของ ดอนหอเจ้าปู่ มนีาม
ว่า พ่อปู่เจ้า องักฮาดราชวงศ์ ซึ่งตัง้อยู่บริเวณป่าของชุมชน ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ห่างออกไปจากตัว
ชุมชน ประมาณ 150 เมตร และอยู่ลึกเข้าไปจากถนน คสล.ของท้องถิ่น ( บ้านปลาค้าว–บ้านดอนกอ่ ) 
ประมาณ 40 เมตร 

         
ภาพที่ 19 ศาลปู่ตาของชุมชนบ้านปลาค้าว 
 

2.2.2 คติ-ความเชื่อทีเ่กี่ยวขอ้งกับการปลูกสร้างเรือนที่อยูอ่าศยั 
 จากที่ผู้วจิัยไดท้าํการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับ คติ-ความเชื่อต่างๆ ของชาว

อีสานที่เกีย่วขอ้งกับการปลูกสรา้งเรอืนนั้น พบว่าได้มีการรวบรวมไว้อย่างมากมายค่อนข้างครบถ้วน ทั้งใน
ส่วนของท่านคณาจารย์และสถาบันหรอืสถานศึกษาต่างๆ ซึ่งสามารถอธิบายและนํามาอ้างองิประกอบการ
ศึกษาวิจยัต่างๆได้อย่างครบถ้วนดังนั้นงานวิจัยของผู้วจิัยในครัง้นี้ผู้วิจัยจงึขออนุญาตนําข้อมูลต่างๆที่เห็นว่ามี
ความสัมพันธ์กบัการศึกษาวิจยัมารวบรวมและเรียบเรียงให้เปน็ หัวข้อหลักๆ ดังนี ้

 2.2.2.1 คติ-ความเชื่อด้านพื้นที่ปลูกสร้างและวางผงัเรือน  
             การเลือกพื้นทีใ่นการปลูกสร้างเรอืน มีลักษณะทีเ่ป็นมงคล (สุวิทย์ จิระ

มณี, 2530: 4) เช่น พื้นที่เป็นรปูดวงจันทร ์รูปมะนาวตัด รูปเรือสําเภา รูปส่ีเหล่ียมคางหมู นอกจากนี้ยังต้อง
คํานึงถึงความสูง-ต่ําของพื้นที่และความลาดเอียง เช่น 

 แผ่นดินใด  สูงหนใต้ ต่ําเหนือ ท่ีนั้นชื่อว่าไชยะเตดีแล 
   สูงหนตะวันตก ต่ําตะวันออก ท่ีนั้นชื่อว่ายสะศรีดีแล 
   สูงพายัพ(ทิศตะวันออก) ต่ําทักษิณ(ทิศใต้) ท่ีนั้นชื่อว่ายสะศรีดีแล 
   ต่ําหรดี(ทิศตะวันตกเฉียงใต้) สูงอีสาน(ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) 
   ชื่อว่าไม่ดีแล 
   ต่ําพายัพ สูงอาคเนย์(ทิศตะวันออกเฉียงใต้) ชื่อว่า 
   เตโชบ้านเมืองนั้นไม่ดีเป็นไข้พยาธิฮ้อนใจ 
   ทิศตะวันออกสูง ทิศตะวันตกต่ํา ไม่ดี 
   ทิศปัจฉิมสูง(ประจิมหรือทิศตะวนตก) ทิศอาคเนย์ต่ํา ดีนักแล 
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   ทิศหรดีสูง ทิศพายัพตํ่า ดีพอใช้ 
   ทิศทักษิณสูง ทิศอีสานตํ่า ดี 
   ทิศปัจฉิมสูง ทิศบูรพาตํ่า)ทิศตะวันออก) ดีนักแล 
   ทิศทักษิณสูง ทิศอุดรตํ่า(ทิศเหนือ) ดี 
   ทิศพายัพสูง ทิศอาคเนย์ต่ํา  ดี 
 ผิว่า แผ่นดิน ราบเรียบเสมอกัน อยู่ดีแล 
 พ้ืนท่ี ท้ังสี่ด้าน ตรงกลางตํ่า ดุจใบบัว ดีแล 

 ความเชื่อเกีย่วกับการวางตัวอาคาร(เรือน) จะวางตัวเรือน ใหห้ันหน้าจั่ว
(หลังคา) ตามแนวทิศตะวันออก- ตก จะถือว่าดี ถ้าวางตวัเรอืนหันหน้าจั่ว ตามแนวทิศเหนือ-ใต้ หรือเรียกว่า 
วางขวางตะวัน ถือว่าไม่เป็นมงคล (สุวิทย์ จริะมณี, 2530: 6) 

       
ภาพที่ 20  การวางผังของเฮือนอีสาน 

    
 ไพโรจน์ เพชรสังหาร (ไพโรจน์ เพชรสังหาร, 2530: 22) ได้กล่าวว่า “ใน

สมัยโบราณของกลุ่มชาวผู้ไทย (เป็นกลุ่มหนึง่ของกลุ่มชาตพิันธุ์ไท-ลาว) ได้กาํหนด ขอ้ห้ามเกี่ยวกับการปลูก
สร้างเรือน..ซึ่งขอ้ห้ามดังกล่าวได้ยึดถอืตามคําสอน ที่เรียกวา่ ธรรมดาสอนโลก ที่จําสืบทอดกันมา บาง
หมู่บ้านก็ได้คัดลอกเป็นเอกสารไว้ จารลงในใบลาน มีทั้งฉบับที่เขยีนด้วย อักษรธรรม อักษรไทยและ
อักษรไทยน้อย สรุปความได้ดังน้ี 

1. ห้ามปลูกเรอืนในที่น้ําบ่อ(ส้างหรือซ่าง)แก้ว คือบ่อน้ําที่ขดุ เพื่อให้คน
ทั่วไปใช้ร่วมกัน ห้ามถมบ่อนั้นเพื่อปลูกสร้างบา้นเรือนและน้ําที่ออกบ่อ (น้ําบุ้นหรือน้ําผุดจากใต้ดิน) ถงึจะ
เป็นบ่อเก่าที่หมดนํ้า หรอืเลิกใช้แล้ว หรือถมให้ราบเรียบก็ตาม ท่านว่าปลูกบริเวณน้ันจะเกิดความฉิบหาย 
เจ้าเรอืนจะตาย 
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2. ห้ามปลูกเรอืนทับจอมปลวก หรือที่เคยเป็นจอมปลวกเก่ามาก่อน ถงึ
จะขุดก่นทิ้งไปเสีย ก็เขด็ขวางย่ิงนัก 

3. ห้ามปลูกเรอืนทับตอไมใ้หญ่ ถงึจะขุดก่นออกแล้วก็ตาม จักเกิดความ
ฉิบหาย 

4. ห้ามปลูกเรอืนในที่สระน้ํา หนองน้ํา แม้จะถมให้ราบเรียบแล้วก็ถอืว่า
ไม่ดี 

5. ห้ามนําเรือน สอง หลังมาปลูกรวมเป็นหลังเดียวกันจะเขด็ขวางนัก
จะประสบเคราะห์กรรมไม่เหือดหาย 

6. ห้ามรื้อเรือนลงเป็น ตูบ (กระตอ๊บ) ถอืว่าไม่ด ี
7. ห้ามปลูกเรือนล้มลุก หมายถึง เรือนที่เพิ่งรื้อในวันนั้นแล้วปลูก

สร้างใหม่ในวันเดียวกัน ถ้าจําเป็น ท่านมีข้อแม้แก้เคล็ดว่า ให้ย้ายเรือนล้มลุกขนย้ายข้ามทาง(ถนน) ไปปลูก
ฝ่ังตรงข้ามทาง หรือต้องย้ายข้ามทางอ้อมมาปลูกฝ่ังเดียวกัน แต่ต้องปลูกบริเวณใหม่ที่อยู่นอกแนวเขตรั้วเดิม 

8. ห้ามปลูกเรอืนแทงหอ้ง หรอื เรือนแทงโฮง หมายถึง ต่อเรือนออก
จากห้องกลาง (ปกติเรือนโบราณมี 3 ห้อง) ยืน่ออกมาข้างหน้าหรือด้านหลังของเรือน (ห้ามปลูกเรือนเป็นรูป
ตัว ท-ีT) จะเกิดอัปมงคล ผีร้ายจะขึ้นมาอยู่ จะได้รับความลําบาก อยู่ไม่เป็นสุข อีกทั้งความเช่ือเรื่องการ
เลือกพื้นดินของตําแหน่งทีจ่ะปลูกสร้างเรือน มวีิธี ดังนี ้(ไพโรจน์ เพชรสังหาร, 2530: 11)  

ท่านว่าให้โสกดิน (ถากดิน) ให้เรียบท้ัง 4 ด้านตามทิศท่ีจะลงเสา
เรือน นําข้าวสาร 7 เมล็ด วางเรียงไว้บนผิวดิน ท้ัง 4 มุม แล้วเอา กะโป๋งุม (เอากะลา
ครอบไว้) หรือเอาสุ่มน้อย (สุ่มสําหรับจับปลา) คร่อมไว้กัน ไก่ กา มาจิกกิน ท้ิงไว้ 1 คืน 
รุ่งเช้าจึงเปิดดู ถ้าแต่ละด้านยังเหลือ เมล็ดข้าวอยู่ครบ ถือว่าเป็นมงคลย่ิงนัก ถ้าเมล็ด
ข้าวหายไปมากกว่าท่ีเหลืออยู่ ถือว่าไม่ดี ท่านว่าบริเวณดังกล่าว มีมดปลวก แมลงมาก 
ไม่เหมาะสําหรับการวางเรือน 

 อีกวิธหีนึ่ง คือ การชิมรสของดิน โดยการขุดหลุม ลึก ราวศอกเศษๆ 
เอาใบตอง ปกูน้หลุม แล้วหา หญ้าคาสด มาวางบนใบตอง ทิง้ไว้ค้างคืนจนได้ไอดินเป็นเหงื่อจับอยู่หน้า
ใบตอง จากน้ันให้ชิมเหงื่อที่จับบนใบตอง 

“หากมีรสหวาน เป็นดินท่ีพออยู่ได้ 
 ถ้าเป็นรสจืด  เป็นดินท่ีเป็นมงคล จะอยู่เย็นเป็นสุข 

ถ้าเป็นรสเค็ม  จะเป็นอัปมงคล ใครอยู่มักไม่ย่ังยืน 
ถ้าเป็นรสเปร้ียว พออยู่ได้ แต่ไม่ใคร่ดีนักจะมีทุกข์เพราะเจ็บไข้อยู่เสมอ” 

   นอกจากความเช่ือเรื่องการชิมรสดินแล้ว ยังมีความเชื่อเรื่องกล่ินของ
ดินอีกดว้ย คือ ท่านใหขุ้ดดินลึกราว 1 ศอก (ประมาณ 50 เซนติเมตร) นําดนิขึ้นมาดมกล่ินว่าเป็นอย่างไร ซึ่ง
เชื่อกันดงันี้คือ    

 “ถ้าดินมีกลิ่นหอม ถือว่าดินนั้นอุดมดี เป็นมงคลอยู่เย็นเป็นสุข 
   ถ้ามีกลิ่นเย็น,กลิ่นเหม็น,กลิ่นคาว ถือว่าดินนั้นไม่ดี ใครปลูกสร้างบ้านอยู่เป็นอัปมงคล” 

การดพูื้นที่ปลูกเรือนดงัที่ได้กล่าวมาทั้งหมดแตเ่ดิมจะเช่ือถือกนัมากแต่
มาสมัยนี้ ไม่ค่อยเชื่อถอืกันมากนัก แต่ก็ปรับให้สอดคล้องกับคติเดิม โดยการเล่ียงหรือแก้เคล็ด เช่น การชมิ
ดิน หากเป็นรส เค็ม หรือเปรี้ยว ก็แกเ้ล็ดโดยการบอกว่า จืด การดมกล่ิน หากมีกล่ินคาว ก็บอกว่าหอม เป็น
ต้น 
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2.2.2.2 คติ-ความเชื่อด้านฤกษ์ยามในการปลูกสร้างเรือน 
1. ฤกษ์เดือนในการปลูกเรือน 
สุวิทย์ จริะมณี (สุวิทย์ จิระมณ,ี 2530: 2) ได้เขยีนอธิบายไวว้่า  

   ผิจักปลูก     
   เดือนเจียง(อ้าย-ธันวาคม)   นาคนอนหลับ ปลูกเรือนอยู่จักตาย 
   เดือนย่ี(มกราคม)      นาคนอนต่ืน ปลูกเรือนอยู่ดีมีแฮง 
   เดือนสาม(กุมภาพันธ์) นาคหากินทางเหนือบ่ดี อยู่ฮ้อนจักไฟไหม้ 
   เดือนสี่(มีนาคม)      นาคคืนมาอยู่เฮือน ปลูกอยู่ดีเป็นมงคล 
   เดือนห้า(เมษายน)      นาคพ่ายครุฑ ปลูกเฮือนอยู่ฮ้อนใจบ่ดี 
   เดือนหก(พฤษภาคม) บริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองมิตรสหาย 

   มากนักแล 
   เดือนเจ็ด(มิถุนายน) นาคพ่ายหนี บ่ดีจักได้พรากจากเฮือน 
   เดือนแปด(กรกฎาคม) นาคเห็นครุฑ จักเสียของบ่ฮู้แล้ว 
   เดือนเก้า(สิงหาคม) นาคประดับตนปลูกเฮือนมีข้าวของกินบ่ฮู้หมด 
   เดือนสิบ(กันยายน)             นาคถอดเคร่ืองประดับ ปลูกเฮือนอยู่เข็ญใจและ 

   เสียคนเฮือน 
   เดือนสิบเอ็ด(ตุลาคม)         จะเกิดทุกข์ภัยอันตรายต่างๆจะมีคนกล่าวหาถึง 

   ต้องโทษทัณฑ์แล 
   เดือนสิบสอง  จะได้ทรัพย์สินเงินทองข้าวของและคนใช้ชายหญิงดีแล

           2. ฤกษ์วันในการปลูกเรือน 
       สุวิทย์ จริะมณี (สุวิทย์ จิระมณี, 2530: 2) ได้เขียนอธิบายไว้ว่า 
  ในการหาฤกษ์ วัน เพ่ือการปลูกเรือนโบราณได้ทํานายไว้ดังน้ี 
  ปลูกเรือนวันอาทิตย์ 1 ฉิบหายไฟไหม้ 
  ปลูกเรือนวันจันทร์   2 ฮ้อนใจไข้หนาว(บางตําราถือว่าเป็นวันดี) 
  ปลูกเรือนวันอังคาร  3 ไฟจักไหม้ 
  ปลูกเรือนวันพุธ     4 ฮ้อน (บางตําราก็ถือว่าเป็นวันดี) 
  ปลูกเรือนวันพฤหัส 5 อยู่เย็นใจมีสุข 
  ปลูกเรือนวันศุกร์    6 อยู่เย็นใจ 
  ปลูกเรือนวันเสาร์   7 ย่อมได้ของมากนักแล(บางตําราก็ถึอว่าเป็นวันไม่ดี 

 
2.2.2.3 คติ-ความเชื่อด้านองค์ประกอบและวิธีการปลูกสร้างเรือน 
 ไพโรจน์ เพชรสังหาร (ไพโรจน์ เพชรสังหาร, 2530: 12-15) ได้เขียน

อธิบาย คต-ิความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับเสาเรือน ไวว้่า       
 ...ในการหาเสาที่จะนํามาใช้ปลูกเรือนนั้นถือเป็นสิ่งสําคัญมากเริ่มตั้งแต่
การจัดเตรียมเสบียงอาหารและมีดขวานตลอดจนชักชวนญาติพ่ีน้องเข้าป่าไป
ช่วยเลือกหาไม้มงคลท่ีจะนํามา ทําเสา โดยเฉพาะอย่าง เสาแฮก และ เสาขวัญ 
จะต้องเป็นไม้ท่ีมีลักษณะพิเศษ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักและโศลก (โสก) 
ของเสาท่ีดี ซ่ึงหาได้ไม่ง่ายนัก  
 ปกติไม้ท่ีถือว่าเป็นมงคลในการทํา เสา คือ ไม้ท่ีเรียกว่า “ไม้ลําปอด” 
หรือไม้ลําปลอด หมายถึงไม้ท่ีไม่มีตา ลําต้นตรง ขนาดไม่ใหญ่มากนัก 
ประมาณเอาว่า เม่ือถากปลายเสาเอาแก่นแล้ว ขนาดของปลายเสาโตกว่า
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ความยาวของเส้นรอบหัวของ “เจ้าของเรือน” เล็กน้อย (เส้นรอบหัว คือ 
ความยาวของเส้นท่ีวัดจากหน้าผากอ้อมท้ายทอยจรดจุดเดิม 1 รอบ) ส่วนไม้ท่ี
ไม่ดี ไม่เข้าลักษณะ คือไม้มีแมลงชอนไช เป็นรูกลวง มีตามาก ลําต้นคด ถือว่า
เป็นไม้ท่ี “ไม้ไม่ปอด”จะนํามาเป็นเสาเรือนไม่เหมาะถือเป็น ของคะลํา 
(อุบาทว์) หากนํามาทําเป็นเสาเรือนเชื่อกันว่าจะทําให้เจ้าของบ้านเดือดร้อน
มักเจ็บป่วยไข้หรือลูกตายเสียเมียตายจาก ไม่อยู่เย็นเป็นสุข... 

1. เดือนตัดไม้ปลูกเรือน 
  การจะตดั ไม้ มาทําเสาเสาเรอืนหรือเครื่องเรอืน โบราณให้เลือกเดือน

ที่เป็นมงคล ดงัน้ี   
ต้ดไม้ เดือน 1-2-3-4 ( ธ.ค.-ม.ค.-ก.พ.-มี.ค.) ดีนักแล 

  ตัดไม้ เดือน 5 ถึงเดือน 12 ระยะแปดเดือนหลังนี้ ท่านว่าไม้บวชจําศีล ท่านว่าตัดไม้ไม่ได้ 
2. การเลือกเสาแฮก 

  เสาแฮก (เสาแรก) ถอืเป็นเสาทีม่ีความสําคัญ เป็นเอก สําหรับการปลูก
เรือน การหาเสาแฮก โบราณ วา่  

ต้องเลือกเอาต้นไม้ท่ีมีลําปลอด (ไม่มีตา ลําต้นตรง) ตลอดต้น เกิดใน
ท่ีราบเรียบ ใบไม่ระเกะระกะกับต้นอ่ืน ใบดกเป็นพุ่ม มองดูคล้ายพระภิกษุ ยืน
กางร่ม กิ่งใบ ไม่เห่ียวแห้ง มีนก หนู และมดดํา มดแดง อยู่มาก ไม้ต้นดังกล่าว
ถือว่าเป็นมงคล เชื่อว่าเจ้าของเรือนจะอุดมสมบูรณ์ ด้วยข้าวของเงินทอง ขั้น
มหาเศรษฐี  

3. การเลือกเสาขวญั 
  เป็นเสาที่มีความสําคัญเป็นอันดับที่สอง ไม้ทีน่ิยมเลือกเอาเปน็เสาขวัญ 

มักเลือกเอา “ไม้ที่เกดิบนที่สูง” นิดหน่อย แล้วลาดต่ําลงมาทกุด้าน มีลําต้นสูงกว่าทุกต้นในบริเวณนั้น กิง่ใบ
ไม่เหี่ยวแหง้ เวลาสงัดไม่มีลมพัด จะมีใบใบหนึง่ ไหวตงิอยู่ไมข่าดระยะ โบราณท่านว่าเทวดากวัดเงินกวักทอง 
นิยมเลือกทําเปน็เสาขวัญ โดยเชื่อว่าเจ้าของเรอืนจะม่ังค่ัง มีเงนิ มีทอง อุดมสมบูรณ ์

4. ลักษณะเสาเรือน 
  ไม้ที่ตัดแล้ว ถากเป็นเสากลม หรือถากเปลือกออกเอาแก่น บางครั้งจะ

มีลักษณะไม่เทา่กันหมดทุกต้น เพราะคนถากหลายคน บางตน้เล็ก บางต้นกใ็หญ่ ต้นเสาเล็ก ปลายเสาใหญ่ก็
มี ต้นเสาใหญ่ปลายเสาเล็กก็มี ต้นเสา กลางเสาและปลายเสาเสมอกันก็มี แล้วแต่แก่นของไม ้โบราณทํานาย
ลักษณะของเสา ไว้ดังน้ี 

  4.1 ต้นเสาเล็ก ปลายเสาใหญ่ กลางเสาเล็ก - ไม่ดี 
  4.2 ต้นเสา กลางเสา ปลายเสา เสมอกัน - ดีนักแล 
  4.3 ต้นเสาใหญ ่ปลายเสาเล็ก เป็นเสาตัวเมีย - ดี 
  4.4 เสาอมเปลือก เสาคด เสาเป็นตา เป็นรอย - ไม่ดี  

 2.3  องค์ประกอบสําคัญของเรือนอยูอ่าศัยแบบด้ังเดิม 
  โดยเฮือนแต่ละรูปแบบ จะมอีงค์ประกอบของเฮือน ที่มีมาแต่ด้ังเดิม ดังน้ี 
  2.3.1 เฮือนใหญ่ (เฮือนนอน) จะประกอบดว้ย 
   1. ห้องนอนใหญ่ เป็นห้องนอนหลักของพ่อและแม่ หรือปู่ยายตายาย และ
อาจจะมีลูกชาย-   ลูกสาวคนเล็ก นอนรวมกันอยู่ก็ไดถ้้าเป็น ครอบครัวใหญ ่  
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2. ห้องเปงิ หรอืเปิง คือ ส่วนที่เป็นพื้นที่ที่แสดงความเป็นเจ้าของที่อยูอ่าศัยหรือ
หัวหน้าครอบครัวใหม่ (สมชาย นิลอาธิ, 2530: 95) หรือเป็นห้องนอนลูกชาย และเป็นที่ต้ังหิ้งบูชาหรือ
เก็บรักษาส่ิงศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา อัฐิธาตขุองบรรพบุรุษ หรอืเครื่องรางของขลัง (หรืออาจจะเรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่าเป็น หอ้งพระ ห้องผี) เป็นต้น ส่วนมากตําแหน่งเปิงจะอยู่ทางทิศตะวนัออกและตั้งอยู่บนตัวเสาหรือ
ใกล้ๆกับเสาแฮก ชาวอีสานถอืว่าเป็นห้องหรอืบริเวณต้องห้าม ห้ามผู้ใดที่ไมไ่ด้รับอนุญาตเขา้ไป โดยเฉพาะ 
ลูกเขยหรือลูกสะใภ้ 

3. ห้องส่วม หรือ ซ่วม  คือ เป็นห้องนอนอีกห้อง ให้ลูกสาวหรอืลูกสาวกับ
ลูกเขย เพื่อใช้  นอนชั่วคราว มฝีากั้นและประตูเข้า- ออก        

4. เฮือนไฟ หรือ เฮือนครัว เป็นเรือนหลังขนาดเล็กที่ปลูกไว้ สําหรับเก็บรักษา
และ 

ประกอบ  อาหาร โดยอาจจะมีชานมนหรือชานแดดเป็นตัวเชื่อมกับเฮือนใหญ่ พื้นที่ด้านล่างครัว จะเรียกว่า 
ขี้ซีก เป็นส่วนที่รับน้ําทิ้งจากครัวหรือจากการซักล้าง และยังให้สัตว์เล้ียงเช่น เป็ด ไก่ หมู ได้มาหาเศษอาหาร
กินได้  

5. โข่ง  คือ ชื่อเรียกอีกอย่างหน่ึงของเรือนอยู่อาศัยที่มีลักษณะเหมือนเฮือน
ใหญ่แต่  อาจจะมีขนาดเล็กกว่า หรือออาจจะมีลักษณะรูปทรงที่แตกต่างออกไป โดยจะสร้างขึ้น  ติดกับ
เฮือนใหญ่และเช่ือมต่อด้วยชาน      

6. เกยหรือเซย  คือ ชื่อเรียกของโครงสร้างที่มีการสร้างขึ้นมาโดยเช่ือมต่อกับ
เฮือนใหญ่ทั้งเชื่อมกับหลังคาเดิมและโครงสร้างเสาและพื้นด้วยพื้นจะลดระดับต่ํากว่าเฮือนใหญ่ใช้  เป็นพื้นที่
เอนกประสงค์ เช่น บริเวณรับแขก ทานอาหาร พักผ่อน ฯ  

7. ชานแดด  ( วิโรฒ ศรีสุโร, 2547: 14 ) คือ เป็นชานเรือนที่ไม่มีหลังคาหลุม 
พื้นเป็นไม้จริงมี  เสารองรับแยกจากเฮือน ใหญ่ เป็นบริเวณที่มี ค่ันได หรือบันได ที่เป็นทางสัญจรหลักที่ขึ้น
จากพื้นดินและฮ้างนํ้านิยมสร้างให้อยู่ทางทิศใต้เป็นส่วนที่ใช้ประโยชน์เอนกประสงค์ เช่น นําอาหารแห้งหรือ 
พืชผักมาผ่ึงแดด ลานซักล้าง ปลูกพืชผักสวนครัวขนาดเล็ก เป็นต้น  

8. ชานมน   คือ เป็นชานเรือนขนาดเล็ก ที่เชื่อมต่อระหว่าง เฮือนไฟ และ ชาน
แดด มักจะ  ลดระดับพื้นลงจากชานแดด  อาจจะมีบันไดอีกอันหนึ่งไว้สําหรับขึ้นลง เพื่อสําหรับ เชื่อมต่อกับ 
ห้องสุขา และที่อาบน้ําหรือที่เก็บน้ํา(น้ําบาดาล โอ่งน้ํา น้ําซ่าง ฯ 

9. ฮ้านน้ํา หรือฮ้างแอ่งน้ํา คือ เป็นส่วนที่คล้าย ศาลาเล็กๆ มีหลังคาคลุมกัน
แดด(หรือไม่มีก็ได้) ใช้เป็นที่วางตุ่มนํ้าหรือแอ่งน้ํา ไว้สําหรับตักดื่มกิน ของสมาชิกในเรือนและผู้ที่มาเยี่ยม
เยือนและยังมีส่วนประกอบอื่นๆอีกที่มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเรือนอยู่อาศัยอีก เช่น ห้อง
สุขา (ส้วม) และที่อาบน้ํา, ค่ันได หรือกะได (บันไดขึ้นบ้าน), ลานบ้าน,  สวนครัวรอบๆบริเวณบ้าน, โอ่ง
หรือแอ่งเก็บน้ํา หรือน้ําบาดาล หรือนํ้าซ่าง 
 
 
   2.3.2 การวางผังเรือนอีสาน 

การวางอาคารของเฮือนอีสานรวมกับทฤษฎีความเชื่อจะวางอาคารด้านกว้างหนัไป
ทางทิศตะวันออก-ตก อาคารด้านยาวหันไปทางทิศเหนือ-ใต้ ซึ่งทรงกบัทฤษฎีการวางอาคารสมัยใหมท่ี่
คํานึงถึงทฤษฎีทางแดดและฝน (Orientation) ดังนี้  
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1. เฮือนใหญ่จะวางอาคารด้านจั่วทิศตะวันออก (ปลูกล่องตะเวน โดยเดือนหกคือ
เดือนทีร่้อนที่สุด) ประตเูข้าเฮอืนใหญ่มี 2 ประตู ห้องเปงิ (ทีพ่ระบูชาและห้องลูกชาย) อยูท่างทิศตะวันออก 
การนอนหันหัวไปทางทิศใต้หรอืทางทิศเหนือ, ห้องพ่อแม่อยูต่รงกลาง,ห้องนอนลูกสาว ( หอ้งส้วม) อยูท่ิศ
ตะวันตก  

2. โข่ง,เกย,เฮือนแฝด  ส่วนมากอยู่ทางทิศใตห้รือทิศเหนือของเรอืนใหญ่  
3. ชานแดดแยกไดด้ังนี้คือ  

3.1 เฮือนอีสานที่ไม่มีเฮือนไฟ, ฮ้างแอ่งน้ํา ส่วนมากจะทําครัวในเฮือนโข่ง,เฮือน
เกย และเฮือนแฝด ชานแดดส่วนมากจะทําต่อจากเกย, เฮือนโข่ง, เฮือนแฝดด้านทิศตะวันออก  มีคันไดเดียว
คันไดจะหันทางลงไปทางทิศเหนือ  

3.2 เฮือนอีสานที่มีเฮือนไฟ, ฮ้างแอ่งน้ํา ชานแดดจะเป็นบริเวณเชื่อม ระหว่าง
เฮือนโข่ง, เฮือนเกยเฮือนแฝด  และเฮือนไฟ, เฮือนแอ่งน้ําด้านข้าง (ทิศเหนือ – ใต)้ หรือทิศตะวันตก มีคันได
เดียว ในกรณจีะเพิ่มพื้นทีใ่ช้สอยของชานแดดให้มากขึ้น จะวางชานพรอ้มคันได เพิ่มอีกแห่งไว้ ทางทศิ
ตะวันออกของเฮือนจะทําให้มชีานแดด เพิม่เป็น 2 แห่งด้วยกันคือชานแดดและคันไดหน้าบ้าน (ทิศ
ตะวันออก) ใชป้ระโยชน์ในตอนเย็นชานแดดและคันไดหลังบ้าน(ทิศตะวันตก)ใช้ประโยชน์ทานอาหารในตอน
เช้า  

ลักษณะพิเศษของช่วงเสาของชานแดด อาจจะเป็นช่วงเสาอิสระ จากเฮือนใหญ่ 
และเกย ทั้งนี้ได้ใช้เสาที่เหลือจากปลายเสาของเสาใหญ่มาทําเสาจึงมีขนาดเสาเล็ก สามารถขยายความ
กว้างยาวของเสาทั้ง 4 ด้าน อิสระไม่ขึ้นกับช่วงเสาของเฮือน  

 2.3.3 รูปแบบและลักษณะของตัวเรือนอีสาน 
รูปแบบเฮือนอสีาน ส่วนใหญ่เป็น (ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์มณี, 2555: 17) ที่อยู่

อาศัย สร้างด้วยไม้จรงิ มีขนาด ความยาว 3 ห้องเสา เฮือนสองช้ัน หลังคาทรงจ่ัว มีใต้ถุนโล่ง ซึ่งสามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 รูปแบบ หลักๆ ดังน้ี 3 ประเภท ได้ดังนี ้

1.  เฮือนเกย (หรือเซย)  

 เฮือนเกย จะเป็นเฮือนที่มกีารเพิ่ม “เกย” (ภาษาถิ่นอีสานเรียก เซย) จากเฮือน
ใหญ่ (นอน) ในด้านข้างตามความยาวของเรือน (ห้องเสา 3 ห้อง) ลักษณะเป็นเรือนชายคาชนกัน หลังคาจัว่
ทรงสูง เป็นเฮอืน ถาวร เป็นลักษณะเฮือนแบบดั้งเดิม อ.วิโรฒ ศรีสุโร (วิโรฒ ศรีสุโร, 2547: 14) เขยีน
อธิบายไว้ว่า  

 เฮือนเกย จะเพิ่มส่วน “เกย” คือพ้ืนลดระดับจาก “เฮือนใหญ่ มีหลังคา
คลุมลงมาตลอด ช่วงเสาท่ีรองรับหลังคาเกย ก็คือ ช่วงเสาเดียวกับเฮือนใหญ่ 
ชายคาทําเต้ียให้พอลอดเข้าไปได้ นิยมใช้ส่วน เกย นี้นั่งและนอนเล่นยามค่ําคืน 
เป็นพ้ืนท่ีเอนกประสงค์ ใช้นั่งรับประทานอาหารก็ได้ ตั้งวงก๊งสุราสาโทก็ได้ ให้
แขกใช้หลับนอนก็ได้ แต่ส่วนใหญ่ เจ้าของบ้านก็มักจะนิยมต้ังวงตรงชานแดด
มากกว่า เพราะโล่งและลมพัดเย็นเห็นท้องฟ้าดีกว่าบนเกย 
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 ภาพที่ 21  ผังพ้ืนเฮือนเกย 
 

ภาพที่ 22  รูปด้านเฮือนเกย 
 

 

         
ภาพที่ 23 ทัศนียภาพเฮือนเกย    
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2. เฮือนแฝด  
 อ.วิโรฒ ศรีสุโร (วิโรฒ ศรีสุโร, 2547:  15 ) เขยีนอธิบายไวว้่า  
เป็นเฮือนท่ีมีจั่วคู่ เพ่ิมข้ึนมาจากเฮือนใหญ่ มักทําจั่วสูงเท่ากันหรือทําตํ่า

กว่าก็มี ท่ีสําคัญของจั่วแฝด ก็คือต้องไปอิงโครงสร้างของจั่วเฮือนใหญ่ (โดย
การตั้งเสาเพียงแถวเดียวเท่านั้น) ระดับพ้ืนเฮือน ก็ทําให้อยู่ในระดับเดียวกัน 
โดยให้ ชานแดด แล่นยาวไปตามความยาวของตัวเฮือนมากกว่าจะแล่นขวาง
ไปทางสะกัด (ลวงขื่อ) ของเฮือน ชายคา 2 จั่วจะมีรางนํ้าฝน (ชาวอีสาน เรียก 
ฮังรินหรือฮ้างริน) ยาวตลอด 

 โดยทั่วไปแล้ว เฮือนที่เพิ่มมา (เฮือนแฝด)ขนาด ห้องเสาด้านทางสกดั (ด้าน
แคบ) จะมีช่วงเสาที่มีขนาดส้ันกว่าเฮือนใหญ ่ สังเกตได้จากความสูงของจั่ว ทีจ่ะมีความสูงปลายจั่วทีต่่ํากว่า
เฮือนใหญ่ ส่วนจะมีชานแดดตอ่ออกไปจากเฮอืนแฝดด้านใดก็ได ้
     

ภาพที่ 24  ผังพ้ืนเฮือนแฝด  
 
 

ภาพที่ 25  รูปด้านเฮือนแฝด 
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ภาพที่ 26  ทัศนียภาพเฮือนแฝด                         
3. เฮือนโข่ง   

 ลักษณะเป็นเฮอืนที่มีหลังคาจัว่ 2 จั่ว แต่ส่วนที่เป็น โข่ง ของเฮือนจะต่ํากว่า
จั่วของเฮือนใหญ่ ประมาณครึง่หนึ่ง และมีโครงสร้างแยกเด็ดขาดจากเฮือนใหญ่ แตข่นานกนั มีชานขนาด
แคบๆเป็นตัวเชือ่มกลาง 

 อ.วิโรฒ ศรีสุโร (วิโรฒ ศรีสุโร, 2547: 15) เขียนอธิบายไว้ว่า  
“เฮือนโข่ง เป็นเฮือนท่ีมีจั่วคู่ เช่นเดียวกับเฮือนแฝด แต่จั่วแฝด(โข่ง)จะ

แยกโครงสร้างออกไปต่างหาก สามารถร้ือ-ถอน แยกออกไปได้โดยง่าย มักทํา
ช่องทางเดินผ่านตลอดความยาวของเฮือน ท้ัง 2 หลัง เพ่ือทะลุมาสู่ เฮือนไฟ 
นอกจากนั้นก็มีส่วนประกอบอ่ืนๆ เช่นเดียวกับเฮือนแฝด ดังกล่าวแล้ว” 
  

  

 
ภาพที่ 27  ผังพ้ืนเฮือนโข่ง 
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ภาพที่ 28  รูปด้านเฮือนโข่ง 
 
 
 

                     
ภาพที่ 29  ทัศนียภาพเฮือนโข่ง 

 
3. วัสดุก่อสร้างและวธิีการกอ่สร้างเรือนอยู่อาศัยแบบดั้งเดิม 

 3.1 ส่วนประกอบต่างๆของตัวเรือน  
 เรือนอยู่อาศัยที่จะได้ทําการอธบิาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเบ้ืองตน้ จะเป็นเรือนอยู่
อาศัยแบบดั้งเดิม ที่ชาวอีสานใช้เป็นเรือนอยู่อาศัยถาวร (เฮือนเครื่องสับ) เป็นหลัก ส่วนส่ิงปลูกสร้างอื่นๆ ที่
ใช้เป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราว (เฮือนเครื่องผูก) จะเป็นเพียงการอธิบายอย่างง่าย      เพื่อประกอบการทําความ
เข้าใจในภาพรวม เช่น เหย้า เถียงนา ตูบต่อเล้า เป็นต้น 
 ส่วนประกอบ (เครื่องเฮือน) ของเรือนอยู่อาศัยแบบดั้งเดิมของชาวอีสาน โดยมาก
เกือบทั้งหมดจะใช้ ไม้ เป็นองค์ประกอบหลัก ทั้งที่เป็นไม้เนื้อแข็งและไม้เนื้ออ่อน ตามแต่ที่จะเสาะแสวงหา
มาได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าตําแหน่งพื้นที่ที่จะทําการปลูกเรือน (หมู่บ้านหรือชุมชน) นั้นๆ ว่ามีแหล่งป่าไม้ธรรมชาติ
อุดมสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด  
 โดยทั่วไปเจ้าของเรือน จะทําหน้าที่เป็นหลักในการรวบรวม เครื่องเฮือนต่างๆ ตามที่
ได้คาดคะเนไว้แล้วว่าประสงค์จะปลูกสร้างเรือนในลักษณะหรือแบบใด (ชั่วคราวหรือถาวร) เช่น เฮือนเกย 
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ตูบต่อเล้า หรือ เถียงนา เป็นต้น  จากน้ันอาจจะทําการไหว้วานญาติพี่น้องหรือเพื่อนพ้อง ที่สนิทชิดเชื้อกัน
มาเป็นแรงงานช่วยเหลือในการจัดหาก็เป็นได้ หรือไม่เช่นนั้นในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาเครื่องเรือนๆได้ไม่
ครบถ้วนหรือไม่มีแรงงานเพียงพอ อาจจะต้องจัดซื้อเครื่องเรือนหรือว่าจ้างแรงงาน จากที่ในชุมชนเดียวกัน
หรือหมู่บ้านอื่นก็เป็นได้  
 ส่วนประกอบต่างๆของเรือนอยู่อาศัยแบบดั้งเดิม มีรายละเอียด (วิชิต คลังบุญครอง, 
ไพโรจน์ เพชรสังหาร, 2530: 135-136)  ดังนี้   

1. เสา  ทําหน้าทีย่ึดตัวเรือน (เฮือนใหญ่)ให้แข็งแรง และ คง
รูปไว้ได(้อภิศักดิ์ โสมอินทร์, 2525: 294) นิยมใช้ไม้
เนื้อแข็ง มีอยู่    2 ชนิด คือ  เสากลมกับเสาเหล่ียม 
ถ้าเป็นเสากลม ขนาด 12”x12” และเสาเหล่ียม ซึ่ง
มีทั้งแบบส่ีเหล่ียมหรือหกเหล่ียม มีขนาด 15”x15” 
แต่ถ้าเป็นส่วนชานแดดหรือชานมน อาจจะใช้เป็น
เสากลม (เสาไม้ง่าม) ไมต่้องถากแตง่ผิวรับตงที่เป็น
ท่อนไม้เล็กๆแทน โดยไม่ต้องตอกตะปูยึด 

2. คานรับพื้น (ข่างหรือรอด) ทําหน้าทีร่ับตงและยึดเสาแต่ละต้นขนาด 2”x6”
     หรือ 2”x8” 

3. ตง   ทําหน้าทีร่ับแผ่นไม้ปูพื้น แล้วถ่ายน้ําหนกัลงบนคาน 
     (ข่าง) ขนาด 2-1/2” x 2-1/2” 

4. คานรับผนัง (กะทอดหรือพลึง) ทําหน้าที่รับฝาบ้านให้ติดกับตัวเสาและปิดหัว 
     แผ่นไม้ปู พื้น(แป้นปู) ทางด้านยาวของเรือน และปิด
     หัวตงที่รับไม้ปูพื้นทางด้านสกัด (ด้านกว้าง) ขนาด 
     2”x6” หรือ 2”x8” 

5. พื้น (แป้นปู) ทําหน้าทีเ่ป็นตวัรับน้ําหนกัจรและคงที่กระจายลงสู่
ตงและคานรับพื้น (ข่าง) ขนาด 1”x10” หรือ 
1”x19” 

6. ฝาเรือน (แปน้แอ้ม) ทําหน้าที่ปดิล้อมด้านข้าง กันแดด ลม ฝน ขนาด 
3/4”x8” - 3/4”X12” หรือ 1”X6”  

7. เคร่าฝาเรอืน (เซ็นนอนและตั้ง) มขีนาด1-1/2”X3”ระยะห่าง 60 ซม.(ผนังแป้น
แอ้ม) แนวตัง้ ถ้าเป็นผนังทีใ่ช้วัสดุปิดทบัแบบ
ชั่วคราว อาจจะมีระยะห่าง ตามแต่ความเหมาะสม 

8. คานหลังคา (ขื่อ)  ทําหน้าทีร่ัดหวัเสาขนาด 2-1/2”x5” หรือ  3”x6” 
 9. จันทัน (สะยวั)  ทําหน้าทีถ่่ายน้าํหนักแป้นมุงและแปลงสู่ขื่อขนาด 

     2”x4” 
10. ดั้ง   ทําหน้าทีร่ับเอกิไก่ ถ่ายน้ําหนักลงขื่อ  ขนาด  

     2”x4” 
 11.  อกไก่ (เอกิไก)่  ทําหน้าทีร่ับ สะยัว ด้านบน  ขนาด 4”x4” 

12 .แป้นลม (ปัน้ลม) ทําหน้าที่ปดิหัวแปทั้ง 2 ด้านขนาด1”x2” หรอื  
 1- 1/2”x2” 
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13. เชิงชาย (ปัน้ซาย) ทําหน้าที่ปดิหัวสะยัวด้านปลายล่างขนาด1”x4”
หรือ 1”x5” 

14. ระแนง (แป) ทําหน้าทีร่ับแผ่นผืนวัสดุมุงหลังคาขนาด1”x2”หรือ
1-2”x2” 

15. วัสดุมุงหลังคา (แป้นมุง) ทําหน้าที่ปกคลุมตัวเฮือน (ด้านบน) จากแดด ลม 
ฝน ขนาด   3/4”x6”-8” (อภิศักดิ์ โสมอินทร,์ 
2525: 291) ในยุคที่มีป่าไม้อดุมสมบูรณ์ นิยมใช้ไม้
กระดานเนือ้แขง็ หน้ากว้าง 5-6 นิ้ว ยาว 15-16 นิ้ว 
ปลายข้างหนึง่เจาะรูใช้ไม้เล็กๆ ทําเป็นเดือย  เพื่อ
เกาะติดกับไม้ระแนง 

16. หน้าต่าง (ป่องเอีย้ม) ทําหน้าทีเ่ป็นชอ่งไว้สําหรับเปดิ-ปิด ออกมา
สังเกตการณ์หรอืเพื่อรับแสงสวา่ง มีขนาด ประมาณ 
60x60 ซม. 

17. ประตู (ผักตู) ทําหน้าที่เปิด-ปิดการสัญจรระหว่างห้องนอนกับ
ภายนอก 

18. บันได (กะไดหรือค่ันได) ทําหน้าทีเ่ป็นทางสัญจรจากชาน หรือจากบนเฮือน 
ลงสู่ลานหน้าบ้านหรือหลังบ้าน (พื้นดิน) 

19. จั่ว (สีหน้าเฮือน) ทําหน้าทีเ่ป็นฝาเฮือนอีกแบบหน่ึง โดยจะปิดบริเวณ
หน้าจั่ว มีหลายรูปแบบ เช่น ลายตะเวน(ดวง
อาทิตย)์    

3.2 วัสดุที่ใช้ทาํเรือน  
  ไม้ที่จะนํามาใชใ้นการปลูกสร้างเรอืนนั้น จะต้องสามารถเลือกใช้ให้ถูกต้องตาม

ลักษณะการใช้งานเช่น ถ้าเปน็ตําแหน่งทีเ่ปน็โครงสร้างหลักที่ตอ้งรับน้ําหนักค่อนข้างมาก ควรเลือกใช้ไม้
แก่น (ไม้เนื้อแขง็)อาทิ เสา คาน จันทัน ตง เป็นต้น แต่ถ้าเปน็ส่วนที่ไม่ได้รับน้ําหนักมาก เปน็ส่วนที่เสริมให้
สามารถ กันแดด กันฝน หรือกัน้แบ่งส่วนพื้นที ่หรือราวกันตก ก็สามารถที่จะเลือกใช้ไมเ้นื้อออ่น หรือ ไม้ไผ่
(ทัง้ที่เป็นลํา หรือนํามาจกัสาน)มาเป็นส่วนประกอบของเรือนได้ เช่น ผนังภายนอก(ไม้จรงิหรือไม้ไผ่จกัสาน) 
ผนังภายใน หลังคา(ไม้จริงหรือตับหญ้าคา) ทั้งนี้ขึ้นอยูก่ับแหล่งทรัพยากรที่จะหาได้ เงินทุนและกําลังแรงงาน
ที่จะช่วยขนย้ายหรือจัดหา และที่สําคัญ คือ ลักษณะของเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง ที่เจ้าของเรือนต้องการทีจ่ะ
ใช้ประโยชน์ในรูปแบบใด ที่จะมีความเหมาะสมกับความต้องการ สถานภาพ และปัจจัยต่างที่ได้กล่าวมา
นั้นเอง 

วัสดุที่จะนํามาใช้ปลูกสร้างเรือน สามารถแบ่งได้เป็น หัวข้อหลักๆ ดังนี้ คือ 
1. เสา,ข่าง(รอด),ขื่อ,กะทอด,เอิกไก่,ดั้ง,สะยัวส่วนมากเลือกใช้ไม้ที่เป็นไม้เนื้อแข็งและ

มีอายุค่อนข้างมากเพื่อความคงทนและสามารถรับ
น้ําหนักได้มาก นิยมใช้ไม้จิก (ไม้เต็ง),ไม้ฮัง (ไม้รัง), 
ไม้เปือย (ไม้ตะแบก),ไม้แดง 

2. แป้นมุง (หลังคา) กรณทีี่เป็นเรือนที่ปลูกค่อนข้างถาวร(เฮือน หรือ
เหย้า) ใช้ไมกุ้ง (ไม้พลวง) , ไม้จิก (ไม้เตง็) ส่วนถ้า
เป็นเรือนหรือตบูหรือเถียงนา อาจจะใช้หญ้าคา 
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สานเป็นผืนหรอืตับ (ภาษาถิ่นอีสาน เรียก ไพหญ้า 
คือลักษณะผืนหญ้าคาที่มัดและสานให้เป็นตับ) ใช้
มุงแบบชั่วคราวแทน 

3. แป้นแอ้ม (ฝาเรือน) (อภิศักดิ์ โสมอินทร์, 2525: 286-288) เรียกว่า          
ไม้กระดาน ส่วนมากเป็นไม้ที่เล่ือยง่าย ใช้ไม้แคน 
(ไม้ตะเคียน), ไม้จิก (ไม้เต็ง),ไม้ฮัง (ไม้รัง),ไม้ประดู่
นิยมทําเป็นแบบตีทับซ้อนเกล็ดแนวนอน หรือ
สามารถ ใช้ไม้ไผ่สานปิดทับได้ เช่น ฝาลายคุบ ฝาไม้
ไผ่ทุบ หรือ ไม้ไผ่สานเป็นตารางปะกบกับใบไม้ 
เรียกว่า ฝาแถบตองหรือฝาแขบตอง ทําจากใบตอง
กุง(พลวง) หรือต้นซาด(เหียง) ขนาดค่อนข้างใหญ่
และมีความเหนียว 

4. แป้นปู (พื้นเรือน) (อภิศักดิ์ โสมอินทร,์ 2525: 289) ใช้ไม้ยาง, ไม้จิก 
(ไม้เตง็), ไม้แดง, ไม้มะค่า, ไม้ตะแบก, ไม้พยุง 
ส่วนมากใช้ไมก้ระดานเนื้อแขง็ (คือไม้ที่มีหนา้กว้าง 
ไสแต่งเรียบร้อยแล้ว) หรือใช้ ปีกไม้ เรียกแป้นปีก 
คือส่วนนอกของลําต้นที่ยงัมีเปลือกไม้ติดอยู ่ หรือ
อาจจะใช้ไม่ไผ่ หรือไม้ไผ่ทุบ ทีเ่รียกว่า พื้นฟากไม้ไผ่ 
นิยมทําเป็น บรเิวณครัว หรือเถยีงนา ก็ได ้

5. แป้นลม (ปั้นลม)  ใช้ไม้แต ้  
 

3.3 เคร่ืองมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกเรือนอยู่อาศยั 
 เรือนอยู่อาศัยในชุมชนบ้านปลาค้าวนั้น ส่วนมากจะเป็นเฮือนเครื่องสับ ซึง่เป็นเรือนที่มีการ

ปลูกสร้างขึ้น ในช่วงยุคสมัยทีเ่ริ่มมีใชเ้ครื่องมือที่ช่วยทุนแรง และใช้ปรับแต่งได้หลากหลายมากขึ้น เช่น 
เล่ือย ก็มีหลายแบบหลายขนาด ตะปู ค้อน กบไสไม้ ขวาน เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่มี โลหะเป็นส่วนประกอบ 
โดยมากเป็นโลหะเหล็ก สันนษิฐานว่า ถูกนําเข้ามาสู่ภูมิภาคอีสาน ในช่วงปี พ.ศ. 2443-2506 (สุวทิย์ ธีร
ศาศวัต, 2541: 62-63) โดยพ่อค้าชาวจีน ที่เข้ามาตั้งรกราก ในช่วงทีก่ารคมนาคมสะดวกขึ้น 

 จากการลงพ้ืนทีแ่ละทําการสัมภาษณ์ ช่างผู้ที่เคยรับปลูกสรา้งเรอืนประจําชุมชนบ้านปลา
ค้าว คือ ช่างพ่อใหญ่สูนทร์ ท่านได้เล่าให้ฟงัว่า  

 ช่างท่ีเคยสร้างเฮอืนให้กับชาวบ้านปลาค้าว ยังเหลืออยู่ 4 คน มีท่านคน
หนึ่ง มีพ่อใหญ่โฮม พันธุวงศ์ พ่อใหญ่แสน และพ่อใหญ่บ๋า ท่านเล่าว่าแต่เดิมได้ฝึกและ
ลักจําเอาจากบิดา ซ่ึงเป็นช่างอยู่แล้ว เป็นท้ังช่างปลูกเฮือน และทําเกวียนขาย และ
ชาวอีสาน เม่ือจะปลูกสร้างเฮือน จะใช้วิธีการบอกกล่าวเหล่าเครือญาติหรือเพ่ือนพ้อง
นอ้งพ่ีมาช่วยกันลงแขกปลูกเฮือน ซ่ึงจะใช้เวลา 1-2 วันหรือ 1 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับความ
พร้อมเพรียงของผู้ท่ีมาช่วยสร้าง  

 
 
 



81 
 

และท่านยังได้อนุเคราะห์ได้นําเครื่องมือช่างทีใ่ช้สําหรับงานไมม้าวางแสดงให้เป็นวิทยาทาน
แก่ผู้วิจัยด้วย ดงัที่แสดงในรูปดงันี ้

 

  
ภาพที่ 30  เครื่องมือของช่างพ่อใหญ่สูนทร์ 
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 ภาพที่ 31  ช่างพ่อใหญ่สูนทร์ 

 
จากการที่ผู้วจิัยได้ค้นคว้า เอกสารและตําราทางวิชาการต่างๆ รวมทั้งการสัมภาษณ์ช่างสู

นทร์แล้ว ผู้วิจยัสามารถรวบรวม แบ่งประเภทและจัดหมวดหมู่ เครื่องมือรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้สําหรับ
การปลูกสร้างเรอืนที่อยูอ่าศัยแบบดั้งเดิมของชาวอีสานได้ ดังนี้ 

1. เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวัดระยะ และแนวระยะต่างๆ 
 ในอดีต การวัดระยะต่างๆ ไม่วา่จะเป็น ขนาดของส่วนประกอบของเรือน เชน่ เสา ขือ่ 

เป็นต้น หรือความกว้าง ความยาวของระยะใดก็ตาม จะใช้การอ้างองิจาก ระยะของ คืบ,ศอก,วา ของเจ้าของ
เรือนนั้นๆ ( ตามที่ได้อธิบายใน หัวข้อที่ 2. คติ-ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการปลูกสร้างเรือนที่อยู่อาศัย) ซึง่เป็น
ภูมิปัญญาและคติ ความเชื่อดั้งเดิมของชาวอีสานที่มาแต่อดตี ที่ยังไม่มีหนว่ยมาตราวดัที่เปน็สากล อีกทั้งการ
จัดหาวัสดกุ่อสรา้งเรอืน รวมทัง้ฝีมือเชิงช่างในสมัยก่อนนั้นยงัเป็นเพียงการไหว้วาน ลงแขกกนั จึงทําให้การ
ปลูกสร้างเรือน ไม่ประณีต และเที่ยงตรง จึงทาํให้การปลูกสรา้งเรอืนเป็นไปตามสภาพวิถีชีวติความเป็นอยูท่ี่
เอื้ออํานวย  

 แต่ต่อมาเม่ือมรีะบบมาตรากลางในการผลิตชิ้นส่วนของไม้ นั่นคือการมีโรงเล่ือย เกิดขึ้น 
ทําใหเ้ริ่มมกีารใช้หน่วยที่สากล ซึ่งส่วนใหญ่ ใช้เป็น หน่วย นิว้-ฟุต หรอื เมตร เพราะแต่เดมิการจดัหาวัสดุ
ปลูกสร้างเรือน ชาวอีสานจะเข้าป่าไปตัดเนือ้มาสร้างเอง ต่อมาเมื่อมีโรงเล่ือย ที่ผลิตไม้สําเร็จรูปอย่าง
ครบถ้วนแล้ว สามารถซ้ือหาไดส้ะดวกมากขึ้น  ดังนั้นช่างพื้นบา้น จึงต้องปรับตัวและเรียนรู้ การใช้เครื่องมือ
เครื่องใช้ ทีเ่ป็นมาตรฐานสากลมากขึ้นตามมา เครื่องมอืและอุปกรณ์ ที่กล่าวมาน้ี ได้แก ่
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1.1 สายวัด (ตลับเมตร) เป็นอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการวัด ความกว้าง ยาว และสูง ใช้วัดได้
   ทั้งหนว่ย นิ้ว-ฟุตและเมตร ในสายเดียวกัน 

1.2 ไม้บรรทัดฉาก ใช้ในการวดัระยะตั้งฉาก 90 องศา ทั้งในแนวตัง้และแนวนอน 
1.3 สายยางระดับน้าํ เป็นการนําสายยางขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง  6-8 มม. 

    มาเติมของเหลวหรือน้ํา เข้าไปในสายยางใหเ้ต็ม แล้วต้อง
    ไม่ให้เกิดฟองอากาศขึ้นภายในสาย นํามาวัดระดับในแนวราบ 
    ที่ขนานกับพื้นโลก โดยอาศัยแรงโน้มถว่งตามธรรมชาติ  
    วิธีการคือนําสายยางปลายด้านหน่ึงมาทาบกับแนวราบฝ่ัง
    หนึ่งทีใ่ช้อ้างอิง แล้วจับตรึงไว ้ ส่วนปลายสายอีกด้าน นําไป
    ทาบกับระดับทีต่้องการวัดระดบัที่จะใหเ้สมอกนัในแนวราบ 
    โดยจะวัดเมื่อระดับน้ําในสายยางน่ิง ไมข่ยับ จงึจะถือว่าระดับ
    นั้นถูกตอ้งแล้ว 

1.4 ลูกดิ่งเหล็ก  ลักษณะเป็นลูกดิ่งกลึงทําจากเหล็กกลมตันใช้ในการกําหนด
    จุดตั้งฉาก 90 องศา ในแนวดิ่ง โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงตาม
    ธรรมชาต ิ

1.5 เชือกด้ายชุบสี (เต๊า) เป็นการนําเอาเชือกเส้นด้าย ขนาดพอประมาณ นํามาชุบผงสี
ที่คลุกเคล้ากับนํ้า พอจับตัวกนักับเส้นด้าย แล้วนํามาขึง ดงึ 
เพื่อทาบกับบรเิวณที่จะทําการตีเส้นเป็นแนวทีต่้องการ โดย
การกดปลายเส้นด้าย 2 ฝ่ังใหต้ึง แล้วใช้มือดงึเส้นด้าย ตรง
ช่วงกลางแล้วปล่อย ใหเ้ส้นด้ายดีดตวักลับ แล้วสีที่อยู่ใน
เส้นด้าย ก็จะปรากฏแนวเส้นบนบริเวณนั้นๆตามต้องการ 

2. เครื่องมอืทีใ่ช้ในการ ตัด แตง่ รูปทรงหรอืขนาด  
2.1 เล่ือย  ลักษณะเป็นแผ่นโลหะบาง ด้ามอาจจะเป็นไม้หรือพลาสติกก็

    ได้ทําซี่ปลายแหลมเอียงสลับไปมา ใช้ในการตัด ซอย มีหลาย
    แบบทั้งที่ เหมาะกับช้ินงาน ขนาดเล็ก เช่น เล่ือยลันดา เล่ือย
    ฉลุ และที่เหมาะกับชิ้นงานขนาดใหญ่ เช่น เล่ือยราว เล่ือย
    ปากจระเข้ 

2.1 ขวาน  ทําจากโลหะเหล็ก ด้ามส่วนมากเป็นไม้ ใช้ในการ เจาะ เซาะ
    แกะสลักต้องใช้ค้อนช่วยในการทํางาน เหมาะกับการทํางานที่
    ต้องการความละเอียดและแม่นยํา 

2.2 ส่ิว  ทําจากโลหะเหล็ก ด้าม ส่วนมากเป็นไม้ หรืออาจจะเป็นไม้ไผ่  
   แข็งตันก็ได้ ใชใ้นการ สับ ถาก บริเวณผิวเนื้อไม้ 

2.3 มีดหรือพร้า ทําจากโลหะเหล็กอาจจะมีด้ามในตัว หรอืเป็นไม้ก็ได้ใช้ในการ 
สับ ถาก ตัด แต่ง รูปทรงและขนาดตามตอ้งการ มีหลายแบบ 
เช่น มีดอีโต้ ใช้สําหรับ สับ ตัด ทั่วไปมดีจกัตอก ใช้สําหรบั
แซะเส้นไม้ไผ่ ให้บางลง 

 



84 
 

  2.4 กบไสไม้  ใบมีด (ล้ิน) ทาํจากโลหะเหล็ก ตัวเครือ่งมือ ทําจากไม้เน้ือ
    แข็งหรือใช้สําหรับการ ไส แต่งผิว หรือรูปทรง บริเวณผิวเนื้อ
    ไม้ เหมาะสําหรบังานที่ตอ้งการความละเอียดสูง 

 3. เครื่องมอืทีใ่ช้ในการ ยึด หรอืปรับแต่งให้เขา้ที ่
 3.1 ค้อน  ทําจากโลหะเหล็ก อาจจะด้ามในตัว หรือเป็นไม้ ก็ได้ใช้ใน
    การ สับ ถาก ตดั แต่ง รูปทรงและขนาดตามตอ้งการ 

3.2 ตะปู  ทําจากโลหะเหล็ก หรือโลหะ มีปลายแหลมมีหลายขนาด 
  เรียก เป็น นิ้ว เพื่อให้เลือกใช้ตามลักษณะงานและตามความ
  หนาของเน้ือไมแ้ต่ละส่วน เช่น ตะปู 1 นิ้ว ใช้ตอกยดึแป้นปู 
  (พื้นไม้) ตะปู 2 นิ้ว ใช้ตอกยึดเคร่า แป ตะปู 3,4 นิ้ว ใช้ตอก
  ยึดโครงสร้างหลักๆ เช่น ข่าง (คานพื้น)กับเสา จันทันกับขือ่ 
  เป็นต้นและ ถา้มีขนาดเล็กประมาณ ½ นิ้ว ลงไปจะเรยีก 
  ตะปูเข็ม แต่เดมิในอดีตที่ยงัไมม่ีตะปูจะใช้ “ล่ิม” ทีท่ําจากไม้
  เนื้อแข็งเป็น สลัก ช่วยในการยึด ตรงึ หรอืถ้าเป็นเรือน 
  ชั่วคราว อาจจะใช้ ตอกไม่ไผ่หรือหวาย ทําการ มดั รดัให้
  แน่นหรือผูก ส่วนประกอบต่างๆ แทน 

3.3 ชะแลง  ทําจากโลหะเหล็กตัน อาจจะลักษณะผิวกลมหรือเหล่ียมก็ได้
  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 6 หุน หรือ 1 นิ้ว มีความ
  ยาว ตั้งแต่ 0.60 -1.50 เมตร ส่วนใหญ่ปลายด้านหนึ่งจะเป็น 
  ปาก 2 แฉก ใช้สําหรับ งดั ถอน นอตหรือมุด ส่วนอีกข้างจะ
  เป็นปลายแบน ใช้สําหรับ แซะ งัด หรือ ขดุ ได ้

 4. เครื่องมอืทีใ่ช้ในการ ขุด หรอืปรับแต่งพื้นที ่
4.1 เสียม ทําจากโลหะเหล็ก อาจจะมีด้ามในตัวหรือเป็นไม้ก็ได้ใช้ในขดุหลุม 

ถาก ตัก หรือ เกล่ีย ดิน   
4.2  จอบ  หรือบักจกทําจากโลหะเหล็ก ด้าม เป็นไม้ก็ได้ ใชใ้น ขุด 

 ถาก ตกั  หรือ เกล่ีย ดิน  รวมทัง้การปรับแต่ง พื้นที่ เชน่ 
 ท้องร่อง คันนาหรือบริเวณที่มขีนาดกว้างขวางได ้

  
3.4 วิธีการปลูกสร้างเรือนอยูอ่าศัยแบบด้ังเดิม 

 เมื่อเจ้าของเรือน ได้รวบรวมวสัดุต่างๆ รวมทัง้เครื่องไม้เครือ่งมือ ทีจ่ะใช้ในการปลูกสร้าง 
เรือนและได้หาฤกษ์ยามอันเปน็มงคลเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว ตอ่มาจะต้องหาแรงงานที่จะมาชว่ยปลูกเรือน ซึ่ง
โดยมากแล้วจะใช้การ ลงแขก จากญาติ พี่น้อง เพื่อนพ้อง (อดุม บัวศรี, 2553: 132-133) ถ้ามีกําลังทรพัย์
มากพอ ก็จะวา่จ้างช่างฝีมือในชุมชนหรือท้องถิ่นใกล้เคียงกอ็าจจะเป็นได้ และตามที่ได้สัมภาษณ์ ช่างพอ่
ใหญ่สูนทร์ ได้เล่าว่า “เฮือนอีสาน โดยมาก ใชเ้วลา ปลูกสร้าง ภายใน 1 วันหรืออย่างมาก 1 สัปดาห์”  
 ขั้นตอนการปลูกสร้างเรือน แบ่งได้ขั้นตอน ดงันี้ 

1. การวางผังและปรับพื้นที่ เมื่อได้เลือกพื้นที่ทีป่ลูกเรือนได้แล้ว จะต้องหารอืกันว่าจะหัน
หัวนอนและหน้าจั่วให้ไปทิศใด (ซึ่งส่วนใหญ่ จะหันหน้าจั่วไปตามทิศตะวะนออก-ตก ตามความเชื่อดั้งเดมิ)
เมื่อได้ขอ้สรุปแล้วนั้น จึงจะเริ่มขั้นตอนปรับแต่งพื้นทีห่รือบริเวณที่จะปลูกสร้างเรือนให้เขา้ตามลักษณะอนั
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เป็นมงคล คือ ราบเรยีบ ไม่มหีลุม บ่อ หรือ เนิน โคก มากจนเกินไป ตอ่มาทําจึงการวางตําแหน่งเสาแฮก
และเสาขวัญ เป็นอันดับแรก จากน้ันจึงทําการวางตําแหน่งเสาต้นอื่นๆต่อไปตามที่ไดก้ําหนด จากเจ้าของ
เรือน (ช่างพ่อใหญ่สูนทร์   เล่าว่า เฮือนของชาวอีสาน จะกําหนดขนาดของตัวเฮือน ด้วยจาํนวนต้นของเสา 
เช่น 8,12,16,20 ) 

2. ขั้นตอนการขุดหลุมฝังเสา เมื่อได้ตําแหน่งเสาทุกต้นแล้ว จะทําการขุดหลุมเพื่อฝังต้นเสา
ไม้ โดยมากจะขุดให้มขีนาดกว้าง กว่าขนาดของเสา (ส่วนมาก ขนาด 12”x12”-15”x15”)พอประมาณ คือ 
60x60 ซม. ลึกประมาณ 60 ซม.-1.00 ม. ลงเสาแฮก ก่อนแล้วให“้จ้ํา”หรือพระทําการเซ่นไหว้ตามพิธกีรรม 
จากน้ันลงเสาขวัญและเสาต้นอื่นๆตามมาให้ครบถ้วน แล้วทําการตอกไม้คํ้ายนัเสา ในตําแหน่งมุมของเรือน
ใหญ่ (เฮือนนอน)เอาไวใ้ห้มั่นคง 

3. ขั้นตอนการทําโครงสร้างพื้น นํา ข่าง (คานรับไม้พื้นและตง) มายึดติดกับเสา ตามระดับที่
ได้ บากเสาเอาไว้รับข่างให้ครบทุกแนวเสา ซึ่งจะเป็นแนวดา้นส้ัน จากน้ันนํากะทอด(พลึง)มายึดตดิกับเสา 
โดยรอบ เพื่อยดึตรงึต้นเสาใหแ้ข็งแรงและได้แนวตั้งตรง 

4. ขั้นตอนการทําโครงสร้างหลังคา นํา ขื่อ (คานรัดหัวเสา) มายึดติดกับหัวเสาให้ครบถ้วน 
โดยขื่อด้านยาว จะต้องยื่นปลาย 2 ข้างออกไปรับจันทันตัวริมด้วย จากน้ันนํา ดั้งมายดึติดกับ ขื่อเพื่อรับ
อกไก ่ เมื่อวางอกไก่เสร็จเรียบรอ้ยแล้ว นําจันทนั (สะยัว) มาวาง ตามแนวอกไก่และขื่อตัวริม ส่วนมากระยะ 
จันทัน จะประมาณ 60-80 ซม. แล้วจึงติดตั้งแปรับวัสดุมงุหลังคา (แผ่นไม้กระดานหรือกระเบ้ืองดินดิบ)
จากน้ันทําการมงุหลังคาให้เรยีบร้อย 

5. ขั้นตอนการปูพืน้เรือนนํา ตงไม้ นํายึดติดกับข่าง ให้ได้ระดับและระยะห่าง ตามที่กําหนด
ไว้ส่วนใหญจ่ะประมาณ 60 ซม.-1.00 ม. จากน้ันนําแป้นปู(ไม้พืน้)มายึดตดิโดยวางบนตงให้เรียบร้อย 

6. ขั้นตอนการทําผนังเรือน,หน้าต่าง(ปอ่งเอี้ยม),และประตู(ผักต)ู นําเคร่าไม้มายึดติดกับกะ
ทอดหรือพรึง ในแนวต้ัง เพื่อใช้เป็นที่ยึดแป้นแอ้ม(ฝาบ้าน)ซึ่งจะติดตั้งในแนวนอน (กรณีทีต่ฝีาบ้านในแนวตัง้ 
เคร่าต้องวางในแนวนอน โดยยึดติดกับข้างเสาแทน) และเว้นช่องไวท้ํากรอบป่องเอี้ยมและประตูเอาไว ้
จากน้ันทําการตดิตั้งฝาปิดป่องเอี้ยมและประตู(กรอบและบาน)ให้เรียบรอ้ย 

7. ขั้นตอนการตกแต่งและเพิ่มเตมิให้สมบูรณ ์  ทําการติดตัง้ ราวกันตก และค่ันได(บันได) 
ตามตําแหน่งที่เจ้าของต้องการ หรืออาจจะเพิม่เติม เฮือนครวั ชานมน ชานเกย ชานแดด ฮ้างแอ่งน้ํา (ซึง่
อาจจะปลูกสร้างพรอ้มกับเฮือนใหญ่ ตัง้แต่เริ่มต้นก็เป็นไดใ้ห้ครบถ้วนสมบรูณม์ากขึ้นตามความต้องการ) 

8. ขั้นตอนการขึ้นเฮือนใหม่และวางหิ้งบูชา  เมื่อเจ้าของเรือน ได้หาฤกษ์ยามในการทําพิธี
ขึ้นเฮือนใหม่แล้ว จึงได้เชิญ จ้ําหรือนิมนต์พระสงฆ์ รวมทัง้ญาติพี่น้องผองเพื่อนมิตรสหายได้มาร่วมพธิีกัน
และจะมีพิธีกรรม การวางหิ้งบูชาบรรพบรุุษหรือส่ิงศักดิ์สิทธ์ ที่ตําแหน่ง เสาขวัญ โดยจะอยูใ่นบริเวณ ห้อง
เปิง ไปในคราวเดียวกันด้วย เมื่อทําพิธขีึ้นเฮือนใหม่เรียบรอ้ยแล้ว ถือได้ว่าเฮอืนได้ปลูกสร้างเสร็จสมบูรณ์ ผู้
อยู่อาศัยได้จะเป็นครอบครัวใหม่ที่จะไดใ้ช้ชีวติและดําเนินวิถชีีวิตอย่างเป็นสิริมงคลและเจรญิรุ่งเรืองสืบไป 

 
4. รูปแบบต่างๆของสถาปัตยกรรมเรือนอยู่อาศัยของชุมชนบ้านปลาค้าว 
 จากการที่ได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์ สํารวจ รังวัดและถ่ายภาพ เพื่อรวบรวมและเก็บบันทึกข้อมูล 
ต่างๆเกี่ยวกับเรือนอยู่อาศัยของชาวชุมชนบ้านปลาค้าว มาแล้วนั้น พบว่าเรือนอยู่อาศัยของชาวชุมชนบ้าน
ปลาค้าว ยังคงมีรูปแบบของเรือนอยู่อาศัยแบบดั้งเดิมเป็นส่วนใหญ่ โดยจากการที่ผู้วิจัยได้เดินเท้าสํารวจด้วย
สายตา โดยรอบทั้งชุมชนบ้านปลาค้าว พบว่าเริ่มมี บ้านเรือนอยู่อาศัยในรูปแบบสมัยนิยมในปัจจุบัน รวมทั้ง
เรือนอยู่อาศัยที่มีการต่อเติม ซ่อมแซม หรือปรับปรุง ให้รูปลักษณ์ร่วมสมัยยิ่งขึ้น หรือเป็นเพียงการ
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เปล่ียนแปลงวัสดุที่นํามาก่อสร้างที่เริ่มนิยมมากขึ้นในปัจจุบันนี้ เช่น แผ่นหลังคาเหล็ก ที่เรียกว่า เมทัลชีท 
(Metal Sheet) หรือบ้านในรูปแบบที่นิยมกันในชุมชนเมือง (บ้านจัดสรร) เป็นต้น แต่ก็มีให้เห็นเป็นส่วนน้อย
เมื่อเทียบกับภาพรวมทั้งหมดของชุมชน  
 อีกทั้งใช้การแบ่งช่วงอายุการปลูกสร้างเรือนมาเป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มของรูปแบบลักษณะ
ของเรือนอยู่อาศัย เนื่องจากต้องการที่จะศึกษาและเปรียบเทียบ ช่วงอายุของเรือนเหล่านี้กับบริบทต่างๆของ
การเปล่ียนแปลงของประเทศไทยในแต่ละช่วงเวลาว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกันในด้านใดบ้าง ทั้งใน
บริบททางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม และภายในท้องถิ่นของชุมชน 
 

 
ภาพที่ 32  ผังแสดงการสํารวจเรือน 
 
 ดังน้ันจงึได้ทําการจัดหมวดหมู่ของเรือนอยู่อาศัย ที่ได้จากการสํารวจ รังวดั และเก็บรวบรวม
ข้อมูลออกเป็น 3 แบบใหญ่ๆ  ดงันี ้
 
 
  4.1 เรือนอยู่อาศัยพื้นถิ่นแบบด้ังเดิม   

 ในงานวิจัยชิ้นนี้ คําว่า เรือนอยู่อาศัยแบบดั้งเดิม หมายถึง เรือนอยู่อาศัยที่ยังคงสภาพของ
ตัวเรือน และองค์ประกอบทางสภาพแวดล้อมที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้อยู่อาศัย ในวิถีทางแบบดั้งเดิม
อยู่ ค่อนข้างสมบูรณ์  ซึ่งอาจจะมีเปล่ียนแปลงสภาพต่างๆ ไปบ้างบางส่วน แต่ยังคงรูปลักษณ์แบบดั้งเดิมได้
อย่างชัดเจนที่สามารถรับรู้ได้จากการมองเห็น และมีช่วงอายุการปลูกสร้างเรือน ประมาณ 50 ปีขึ้นไป 
( นับตั้งแต่ พ.ศ. 2515 ขึ้นไป ) 
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  4.1.1 เรือน หลังที่ 1 – หมายเลขเรือน A1 - บ้านเลขที่ 38 หมู่ที่ 10 คุ้มใต้โรงเรียน  
ตารางที่ 6  ข้อมูลเรือนหมายเลข A1 

เจ้าของเรือน เพศ/อาย/ุสถานะ/การศึกษา 

นาง บรรเลง ทองแสง (นามสกุลเดิมมุทา
พร) 

                 

เพศ หญิง  อาย ุ50 ปี สมรสแล้ว อยู่กับสามี (บา้นนาดี) 
จบการศึกษา ป.4 

สถานะภาพครอบครัว 
มี บุตร 3 คน เป็น ชาย 2 คน หญิง 1 คน และมีพี่น้อง 
เดิม 11 คน (เหลือ 4 คน) 

ประวัติการตัง้ถิน่ฐาน อาชีพ พื้นที่ทํากิน/สัตว์เล้ียง วิถีชีวิต 
เป็นคนบ้านปลาค้าว 
โดยกําเนิด 

-ทํานา ทําไร่เป็น
หลัก 
-อาชีพเสริม ขาย
ของชํา 

-นาข้าวเจ้า 30 ไร่(ขาย) 
-นาขาวเหนียว 4 ไร่(กิน) ทั้งหมด
เป็นการทํานาหว่าน 
-ว่าจ้างไถนา,เกีย่วข้าวมีบอ่น้ํา4 
บ่อ 
-เถียงนา 1 หลัง 

-อาหาร ทําเองบ้าง
ซื้อบ้าง 
-ไม่ค่อยได้เข้ามาตัว
เมือง 

สถานะภาพเรือน 
1.ประวัติของเรอืน 
ได้รับเป็นมรดกจากพ่อแม่ แต่เดิมเรือนตั้งอยู่ หมู่ 2 และในปี 2537 ไดท้ําการดีดบ้าน ขึ้น 30 ซม. 
2.อายุเรอืน-จํานวนผู้อาศัยปัจจุบัน 
อายุเกอืบ 100 ปีตามคําบอกเล่า และปัจจุบัน มีผู้อยู่อาศัย จํานวน 3 คน (ช 3 ญ 1 คน) 
3.สภาพของเรือน 
ลักษณะเป็นเฮอืนเกย เรือนที่เห็นอยู่เดิมเป็นเรือนครัว(ของเรอืน A2) เพราะเรือนใหญ่รือ้ไปแล้ว  
3.1ขนาดเรือน/พื้นที ่
-เป็นเรือน เสา 6 ต้น 
-พื้นที่ปลูกเรือน 
ประมาณ200 ตร.ว. 

3.2องค์ประกอบ
เรือน 
-มี เกย และชานมน 
-มีเล้าข้าว 2 หลัง 

3.3วัสดุของเรือน 
-ฝาบ้านเป็นฝาลายคุบ 
-หลังคาสังกะสีเป็นของเดิม 
-เสาเป็นไม้หกเหล่ียม(ไม้
ถาก) 

3.4คต-ิความเชื่อ 
-มีเสาแฮก,เสาขวัญ 
-ห้องส้วม,ห้องเปิง 
ไม่มี(ไม่ทัน) 
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ภาพที่ 33  ภาพบรรยากาศเรือนหมายเลข A1 
 
 
  

             
ภาพที่ 34  ทัศนียภาพเรือนหมายเลข A1 
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ภาพที่ 35 รายละเอียดเรือนหมายเลข A1 
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  4.1.2 เรือน หลังที่ 2 – หมายเลขเรือน A2- บ้านเลขที่ 33 หมู่ที่ 10 คุ้มบูรพา 
ตารางที่ 7  ข้อมูลเรือนหมายเลข A2  

เจ้าของเรือน เพศ/อาย/ุสถานะ/การศึกษา 

นาง เหลา แสนเลิง  

                  

เพศ หญิง  อาย ุ60 ปี สมรสแล้ว  
จบการศึกษา ป.4 

สถานะภาพครอบครัว 
ไม่มีบุตร และมีพี่น้อง เดิม 6 คน (ช 1 คน ญ 5 คน) มี 3 
ครัวเรอืนในพื้นที่เดียวกัน ( 2 หลังของน้องสาว ) 

ประวัติการตัง้ถิน่ฐาน อาชีพ พื้นที่ทํากิน/สัตว์เล้ียง วิถีชีวิต 
เป็นคนบ้านปลาค้าว 
โดยกําเนิด 

-ทํานา เป็นหลัก 
 

-นาข้าวเจ้า 35 ไร่(ขาย) 
นาขาวเหนียว 5 ไร่(กิน)เป็น นา
ดํา 
-ว่าจ้างไถนา,สีข้าว มีบ่อน้ํา 1 บ่อ 
-มี วัว 2 ตวั 
-เถียงนา 1 หลัง 
 

-อาหาร ทําเองบ้าง
ซื้อบ้าง 
-ไม่ค่อยได้เข้ามาตัว
เมือง 
-เป็นโรคความดนั 

สถานะภาพเรือน 
1.ประวัติของเรอืน 
ได้รับเป็นมรดกจากพ่อแม่ แต่เดิมเรือนตั้งอยู่ หมู่ 2 ย้ายมาหมู่ 10 ในปี พ.ศ. 2516  
2.อายุเรอืน-จํานวนผู้อาศัยปัจจุบัน 
อายุเกอืบ 100 ปีตามคําบอกเล่า และปัจจุบัน มีผู้อยู่อาศัย จํานวน 2 คน (ญ 2 คน)ตนกับพี่สาว 
3.สภาพของเรือน 
ลักษณะเป็นเฮอืนเกย เปล่ียน คาน,ตง บางส่วน และเสามาเป็นเสาหกเหล่ียมและใหญ่ขึ้น  
3.1ขนาดเรือน/พื้นที ่
-เป็นเรือน เสา 18 ต้น 
-พื้นที่ปลูกเรือน 
ประมาณ2 ไร ่

3.2องค์ประกอบ
เรือน 
-มี เกย  
-มีเล้าข้าว 2 หลัง 

3.3วัสดุของเรือน 
-ฝาบ้านเป็นฝาลายคุบ 
-เดิมมุงหญ้าคาเปล่ียนเป็น
สังกะสี 
-เสาเป็นไม้หกเหล่ียม  

3.4คต-ิความเชื่อ 
-มีเสาแฮก,เสาขวัญ 
-ห้องส้วม(ลูกสาวปิด
มิดชิด),ห้องเปิง  
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ภาพที่ 36 บรรยากาศเรือนหมายเลข A2 
 
 

 
ภาพที่ 37 ทัศนียภาพเรือนหมายเลข A2 
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ภาพที่ 38 รายละเอียดเรือนหมายเลข A2 
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  4.1.3 เรือน หลังที่ 3- หมายเลขเรอืน A3- บ้านเลขที่ 14 หมูท่ี่ 10 คุ้มบูรพา 
ตารางที่ 8  ข้อมูลเรือนหมายเลข A3  

เจ้าของเรือน เพศ/อาย/ุสถานะ/การศึกษา 

นาง สา  ดวงโสภา  

                  

เพศ หญิง  อายุ 68 ปี สมรสแล้ว (พ่อยายสาเป็น
น้องชายแม่ยายเฟือย) 
 

สถานะภาพครอบครัว 
บุตร 5 คน (ช 3 ญ 2) และมีพี่น้อง เดิม 4 คน (ช 1 คน 
ญ 5 คน) มี 2 ครัวเรอืนในพื้นที่เดียวกัน (อกีหลังเป็นของ
เขยยายเฟือย) 

ประวัติการตัง้ถิน่ฐาน อาชีพ พื้นที่ทํากิน/สัตว์เล้ียง วิถีชีวิต 
เป็นคนบ้านปลาค้าว 
โดยกําเนิด 

-ทํานา เป็นหลัก 
-อาชีพเสริมทอ
ผ้า,ทอเส่ือ(ผือ
,เตย) 

-นา 48 ไร ่
-มีบ่อน้ํา 3 บ่อ 
-มี วัว 2 ตวั 
-เถียงนา 1 หลัง 

-อาหาร ทําเองบ้างซ้ือ
บ้าง 
-เข้าไปตัวเมือง 2-3 
ครั้ง/เดือน(รกัษาตัว) 
-เป็นโรคความดนั,ไต,
เบาหวาน 

สถานะภาพเรือน 
1.ประวัติของเรอืน 
ได้รับเป็นมรดกจากพ่อแม่ แต่เดิมเป็นเฮือนแฝด มีเฮือนครัว มงุหญ้าคา  
2.อายุเรอืน-จํานวนผู้อาศัยปัจจุบัน 
อายุเกอืบ 100 ปีตามคําบอกเล่า และปัจจุบัน มีผู้อยู่อาศัย จํานวน 7 คน (ช 3 ญ 4 คน -รวมสะใภ้กับ
หลานสาว) 
3.สภาพของเรือน 
ลักษณะเป็นเฮอืนเกยรวมกับเฮือนครัว เปล่ียน คาน,ตง,เสาเป็นเสาส่ีเหล่ียมและมุงสังกะสี เมื่อ พ.ศ. 
2517 
3.1ขนาดเรือน/พื้นที ่
-เป็นเรือน เสา 20 ต้น 
(เสาหกเหล่ียม 12 ต้น 
เสาส่ีเหล่ียม 8 ต้น) 
-พื้นที่ปลูกเรือน 
ประมาณ2 ไร ่

3.2องค์ประกอบเรือน 
-มี เกย  
-มีเฮือนครัว 
-มีเล้าข้าว 1 หลัง 

3.3วัสดุของเรือน 
-ฝาบ้านเป็นฝาลายคุบ 
-เดิมมุงหญ้าคาเปล่ียนเป็น
สังกะสี 
-เสาเป็นไม้หกเหล่ียม  

3.4คต-ิความเชื่อ 
-มีเสาแฮก,เสาขวัญ 
-ไม่มีห้องส้วม,หอ้ง
เปิง  
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ภาพที่ 39 บรรยากาศเรือนหมายเลข A3 
 
 

       
ภาพที่ 40 ทัศนียภาพเรือนหมายเลข A3 



95 
 

 
ภาพที่ 41 รายละเอียดเรือนหมายเลข A3 
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  4.1.4 เรือน หลังที่ 4 – หมายเลขเรือน A4- บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 10 คุ้มบูรพา  
 

ตารางที่ 9 ข้อมลูเรือนหมายเลข A4 
เจ้าของเรือน เพศ/อาย/ุสถานะ/การศึกษา 

นาย ทองม้วน  สอนพงษ์ (เขยของยาย
เฟือย) 
และยายเฟือยเป็นผู้ให้ข้อมูล เพราะเดิม
เป็นเฮือนของทา่น 
                  

เพศ ชาย  อายุ 46 ปี สมรสกบัลูกสาวยายเฟอืย อายุ 42 
ปี  

สถานะภาพครอบครัว 
มีลูกสาว 2 คน กําลังปลูกบ้านใหม่บนทีด่ินของยายเฟอืย
ยกให้ แถวรอบนอกหมู่บ้าน ลูกสาวทํางานเป็นพยาบาล
และอาจารย์ส่งเงินมาให้ปลูก 

ประวัติการตัง้ถิน่ฐาน อาชีพ พื้นที่ทํากิน/สัตว์เล้ียง วิถีชีวิต 
เป็นคนบ้านปลาค้าว 
โดยกําเนิด 

-ทํานา เป็นหลัก 
 

-นา 15 ไร ่
-มี วัว 2 ตวั 
-เถียงนา 1 หลัง 

-อาหาร ทําเองบ้าง
ซื้อบ้าง 
-เข้าไปตัวเมือง 2-3 
ครั้ง/เดือน(รกัษาตัว) 
-เป็นโรคความดนั
,ไต,เบาหวาน 

สถานะภาพเรือน 
1.ประวัติของเรอืน 
ได้รับเป็นมรดกจากยายเฟือย แต่เดิมเป็นเฮือนแฝด (แยกจากเฮือน ยายสา-A3) มุงหญ้าคา  
2.อายุเรอืน-จํานวนผู้อาศัยปัจจุบัน 
อายุเกอืบ 100 ปีตามคําบอกเล่า และปัจจุบัน มีผู้อยู่อาศัย จํานวน 4 คน (ช 1 ญ 3 คน) 
3.สภาพของเรือน 
ลักษณะเป็นเฮอืนเกย เอาชานเดิมออก แต่ไม่ได้ดีดบ้าน เปล่ียนเป็นมุงสังกะสี  
3.1ขนาดเรือน/พื้นที ่
-เป็นเรือน เสา 12 ต้น 
(เป็นเสาหกเหล่ียม) 
-พื้นที่ปลูกเรือน 
ประมาณ30 ตร.ว. 

3.2องค์ประกอบ
เรือน 
-มี เกย  
-มีเล้าข้าว 1 หลัง 

3.3วัสดุของเรือน 
-ฝาบ้านเป็นฝาลายคุบ 
-เดิมมุงหญ้าคาเปล่ียนเป็น
สังกะสี 
-เสาเป็นไม้หกเหล่ียม  

3.4คต-ิความเชื่อ 
-มีเสาแฮก,เสาขวัญ 
-มีห้องส้วม,ห้องเปิง  
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ภาพที่ 42 บรรยากาศเรือนหมายเลข A4 
 
 

 
ภาพที่ 43 ทัศนียภาพเรือนหมายเลข A4 
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ภาพที่ 44 รายละเอียดเรือนหมายเลข A4 
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   4.1.5 เรือน หลังที่ 5 – หมายเลขเรือน A5 - บ้านเลขที่ 83 หมู่ที่ 2 คุ้มบรูพา 
 
ตารางที่ 10 ข้อมูลเรือนหมายเลข A5 

เจ้าของเรือน เพศ/อาย/ุสถานะ/การศึกษา 

นาง เฟือย มุทาพร 

                       

เพศ ชาย  อายุ 66 ปี สมรสแล้ว 
จบการศึกษา ป.4 มีลูกสาว 1 คน  

สถานะภาพครอบครัว 
มีหลานชาย 2 คน หลานสาว 1 คน เขย 1 คน และมี
เครือญาติ 6 คน (เหลือ 2 คน-ช 1 ญ 1) และมี 2 
ครัวเรอืนในบริเวณเดียวกัน 

 ประวัติการตัง้ถิ่นฐาน อาชีพ พื้นที่ทํากิน/สัตว์เล้ียง วิถีชีวิต 

เป็นคนบ้านปลาค้าว 
โดยกําเนิด 

-ทํานา เป็นหลัก 
-อาชีพเสริมทอผ้า
,ทอเส่ือ(ผือ,เตย) 

-นา 32 ไร่ แบ่งเป็นข้าวจ้าว 
26 ไร่(ขาย) ข้าวเหนียว 6 ไร่
(กิน) 
-มี วัว 3 ตวั 
-เถียงนา 1 หลัง 
-บ่อน้ํา 2 บ่อ 

-อาหาร หามาทํากิน
เอง 
-เป็นวัณโรคความดัน
,โลหิตจาง ต้องเข้าไป
หาหมอ ในตวัเมือง
หลายครั้งตอ่เดอืน 

สถานะภาพเรือน 
1.ประวัติของเรอืน 
ได้รับเป็นมรดกจากพ่อแม่ เดิมมุงหญ้าคา เปล่ียนมาเป็นมุงสังกะสี ดีดบ้านขึ้น 40 ซม.(พ.ศ.2530) 
2.อายุเรอืน-จํานวนผู้อาศัยปัจจุบัน 
อายุเกอืบ 100 ปีตามคําบอกเล่าและปัจจุบัน มีผู้อยู่อาศัย จํานวน 1 คน(หลานชาย)อกี 6 คนอยู่บ้านใหม่
(ชั้นเดียว) 
3.สภาพของเรือน 
ลักษณะเป็นเฮอืนเกย ทําหลังคาคลุมชานเดิม 
3.1ขนาดเรือน/พื้นที ่
-เป็นเรือน เสา 12 ต้น 
(เป็นเสาหกเหล่ียม)ชาน 
3 ต้น 
-พื้นที่ปลูกเรือน 
ประมาณ20 ตร.ว. 

3.2องค์ประกอบ
เรือน 
-มีเกย มชีาน(มี
หลังคาคลุม) 
-มีก้อมข้าว 3 หลัง - 
ใต้ถุนเฮือน 

3.3วัสดุของเรือน 
-ฝาบ้านเป็นฝาลายคุบ 
-เดิมมุงหญ้าคาเปล่ียนเป็น
สังกะสี 
-เสาเป็นไม้หกเหล่ียม  

3.4คต-ิความเชื่อ 
-มีเสาแฮก,เสาขวัญ 
ทิศหัวนอน  
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ภาพที่ 45 บรรยากาศเรือนหมายเลข A5  
 
                  

 
ภาพที่ 46 บรรยากาศเรือนหมายเลข A5 
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ภาพที่ 47 รายละเอียดเรือนหมายเลข A5 
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 4.2 เรือนอยู่อาศัยที่มีการปรับเปลี่ยนจากเรือนพื้นถิ่นแบบด้ังเดิม 
  ในงานวจิัยชิ้นนี ้ อธิบายคําวา่ เรือนอยู่อาศัยที่มีการปรบัเปล่ียนจากเรอืนพื้นถิ่นแบบ
ดั้งเดิม หมายถึง เรอืนอยู่อาศัยแบบดั้งเดิมที่มีการปรับเปล่ียนทางกายภาพของตัวเรือนบางส่วน แต่ยังคง
ลักษณะทางสภาพแวดล้อมโดยรวมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้ ค่อนข้างสมบูรณ์ และมีช่วงอายุการปลูกสร้าง
(การปรับเปล่ียน)เรอืน ประมาณ 20-50 ปขีึ้นไป ( ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 – 2515 ) 

  4.2.1 เรือน หลังที่ 1 – หมายเลขเรือน B1- บ้านเลขที่ 62 หมู่ที่ 2 คุ้มสุขสําราญ 
 

ตารางที่ 11 ขอ้มูลเรือนหมายเลข B1  
เจ้าของเรือน เพศ/อาย/ุสถานะ/การศึกษา 

นาง ศรีดา  ลาภสาร 

                     

เพศ ชาย  อายุ 79 ปี สมรสแล้ว 
มีบุตร 6 คน – ช 2 คน ญ  4 คน(เสียชีวิต 2 คน) 

สถานะภาพครอบครัว 
มีหลานชาย 2 คน เขย 1 คน และมีเครือญาติ 10 
ครัวเรอืนในบริเวณเดียวกัน (บนพื้นที่ 4-5 ไร)่  

 คนประวัติการตั้งถิ่นฐาน อาชีพ พื้นที่ทํากิน/สัตว์เล้ียง วิถีชีวิต 

เป็นคนบ้านปลาค้าว โดย
กําเนิด 

-ทํานา เป็นหลัก 
-อาชีพเสริมทอผ้า
,ทอเส่ือ(ผือ,เตย) 

-นา 38 ไร ่
-มี วัว 5 ตวั 
-เถียงนา 1 หลัง 
-บ่อน้ํา 2 บ่อ 

-อาหาร กินเอง,ซื้อบ้าง 
-เป็นโรคเบาหวาน
,ความดัน ต้องเข้าไปหา
หมอ ในตวัเมือง 2 
เดือน/ครั้ง 

สถานะภาพเรือน 
1.ประวัติของเรอืน 
ได้รับเป็นมรดกจากพ่อแม่ เดิมมุงหญ้าคา ฝาบ้านเป็นฝาลายคุบ,ลายสอง สานเอง เดิมใช้ ล่ิม,สลัก แทน
ตะปู ไม้ที่ใช้ปลูกเฮือน เช่น ไมส้ะแบง,ไม้ยาง,ไม้ซาด,ไม้พอก,ไม้แต้(แดง)ใชท้ําเสา 
2.อายุเรอืน-จํานวนผู้อาศัยปัจจุบัน 
อายุเกอืบ 100 ปีตามคําบอกเล่า รุ่นทวดเป็นผู้สร้าง และปัจจบุัน มีผู้อยู่อาศัย จํานวน 5 คน (ช 3 ญ 2) 
3.สภาพของเรือน 
ลักษณะเป็นเฮอืนเกย ทําหลังคาคลุมชานเดิมและต่อหลังคาสังกะสีคลุมที่ชั้นล่าง ด้านหลังเฮอืน 
3.1ขนาดเรือน/พื้นที ่
-เป็นเรือน เสา 16 ต้น 
(เกย เป็นเสาหกเหล่ียม 8 ต้น
เฮือนนอนเป็นเสาเหล่ียม 8 
ต้น) 
-พื้นที่ปลูกเรือนประมาณ 2 
ไร่  

3.2องค์ประกอบ
เรือน 
-มีเกย มีเฮอืนครัว 
-มี เล้าข้าว 1 หลัง 
-ฮ้างอุ๊น้ํา 
 

3.3วัสดุของเรือน 
-ฝาบ้านเป็นแป้นแอ้ม ส่วน
เฮือนครัวเป็นฝาลายคุบ 
-เดิมมุงหญ้าคาเปล่ียนเป็น
สังกะสี 
-เสาเป็นไม้หกเหล่ียม  

3.4คต-ิความเชื่อ 
-มีเสาแฮก,เสา
ขวัญ 
-ห้องส้วม-ลูกสาว,
ห้องเปงิ-ใช้เก็บกะ
ท้อยา,หิ้งพระ
,เก็บของ 
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  ภาพที่ 48 บรรยากาศเรือนหมายเลข B1 

 
 

  
ภาพที่ 49 ทัศนียภาพเรือนหมายเลข B1 
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ภาพที่ 50 รายละเอียดเรือนหมายเลข B1 
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  4.2.2 เรือน หลังที่ 2 – หมายเลขเรือน B2 (ใช้ข้อมูลเจ้าของเรือนชุดเดียวกับเรือน A1) - 
บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 10 คุ้ม ใตโ้รงเรียน  
 
ตารางที่ 12 ข้อมูลเรือนหมายเลข B2 

เจ้าของเรือน เพศ/อาย/ุสถานะ/การศึกษา 

นาง บรรเลง ทองแสง (นามสกุลเดิม มุทา
พร) 

                

เพศ หญิง  อาย ุ50 ปี สมรสแล้ว อยู่กับสามี (บา้นนาดี) 
จบการศึกษา ป.4 

สถานะภาพครอบครัว 
มี บุตร 3 คน เป็น ชาย 2 คน หญิง 1 คน และมีพี่น้อง 
เดิม 11 คน (เหลือ 4 คน) 

ประวัติการตัง้ถิน่ฐาน อาชีพ พื้นที่ทํากิน/สัตว์เล้ียง วิถีชีวิต 
เป็นคนบ้านปลาค้าว 
โดยกําเนิด 

-ทํานา ทําไร่เป็น
หลัก 
-อาชีพเสริม ขาย
ของชํา 

-นาข้าวเจ้า 30 ไร่(ขาย) 
นาขาวเหนียว 4 ไร(่กิน) 
ทั้งหมดเป็นการทํานาหว่าน 
-ว่าจ้าง ไถนา,เกี่ยวข้าว 
บ่อน้ํา 4 บ่อ 
-เถียงนา 1 หลัง 

-อาหาร ทําเองบ้าง
ซื้อบ้าง 
-ไม่ค่อยได้เข้ามาตัว
เมือง 

สถานะภาพเรือน 
1.ประวัติของเรอืน 
แต่เดิมเรอืนตั้งอยู่ หมู่ 2 และในปี 2537 ไดท้าํการดดีบ้าน ขึน้ 50 ซม. 
2.อายุเรอืน-จํานวนผู้อาศัยปัจจุบัน 
อายุเกอืบ 100 ปีตามคําบอกเล่า และไม่มีผู้อยู่อาศัย  
3.สภาพของเรือน 
ลักษณะเป็นเฮอืนเกย  
3.1ขนาดเรือน/พื้นที ่
-เป็นเรือน เสา 16 ต้น 
-พื้นที่ปลูกเรือน 
ประมาณ1 ไร ่

3.2องค์ประกอบเรือน 
-มี เกย  
 

3.3วัสดุของเรือน 
-ฝาบ้านเปล่ียนเป็นแป้น
แอ้ม(ไม้แผ่น) 
-หลังคาสังกะสีเป็นของเดิม 
-เสาเป็นส่ีเหล่ียม  
 

3.4คต-ิความเชื่อ 
-มีเสาแฮก,เสาขวัญ 
-ห้องส้วม,ห้องเปิง 
ไม่มี(ไม่ทัน) 
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ภาพที่ 51 บรรยากาศเรือนหมายเลข B2 
 

  
ภาพที่ 52 ทัศนียภาพเรือนหมายเลข B2 
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ภาพที่ 53 รายละเอียดเรือนหมายเลข B2 
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    4.2.3 เรือน หลังที่ 3 – หมายเลขเรือน B3- บ้านเลขที่ 60 หมู่ที่ 2 คุ้ม – 
 
ตารางที่ 13 ขอ้มูลเรือนหมายเลข B3 

เจ้าของเรือน เพศ/อาย/ุสถานะ/การศึกษา 

นาง พิมพา  มทุาพร    

             

เพศ หญิง  อาย ุ50 ปี สมรสแล้ว อยู่กับสามี (นาย จันทร์) 
 

สถานะภาพครอบครัว 
มี บุตร 3 คน เป็น และมีญาติพี่น้อง อยูใ่นบรเิวณเดยีวกนั 
4 ครัวเรือน (และมีญาติพี่น้องย้ายไปอยู่บ้านบวังาม อ.เดช
อุดม)  

ประวัติการตัง้ถิน่ฐาน อาชีพ พื้นที่ทํากิน/สัตว์เล้ียง วิถีชีวิต 
เป็นคนบ้านปลาค้าว 
โดยกําเนิด 

-ทํานา เป็นหลัก 
-ยามว่าง ทอผ้า
ใช้เอง 

-ที่นา 41 ไร่แบง่เป็นนาข้าวเจ้า 35 
ไร่(ขาย)นาข้าวเหนียว6 ไร่(กิน) 
-ว่าจ้าง ไถนา,เกี่ยวข้าว 
-เถียงนา 1 หลัง 

-อาหาร ทําเองบ้าง
ซื้อบ้าง 
 

สถานะภาพเรือน 
1.ประวัติของเรอืน 
เสา เป็นเสาส่ีเหล่ียม มา 46 ปีแล้ว(พ.ศ.2511)และขยายความกว้างของตาํแหน่งเสาออกไปด้วย และมี
การดดีบ้าน ขึ้น 70 ซม. เมื่อ 11 ปีมาแล้ว(พ.ศ. 2544) 
2.อายุเรอืน-จํานวนผู้อาศัยปัจจุบัน 
อายุเกอืบ 100 ปีตามคําบอกเล่าและผู้อยู่อาศัย 2 คนกับสามี ส่วนลูก 2 คนไปทํางานกรงุเทพ อีก
คนทํางานทีต่ัวเมืองอํานาจเจรญิ 
3.สภาพของเรือน 
ลักษณะเป็นเฮอืนเกย  
3.1ขนาดเรือน/พื้นที ่
-เป็นเรือน เสา 16 ต้น 
-พื้นที่ปลูกเรือน 
ประมาณ40 ตร.ว. 

3.2องค์ประกอบเรือน 
-มีเฮือนครัว แต่ลด
ระดับห่างจากเฮือน
ใหญ่ ประมาณ 1 ม. 
-เล้าข้าว 1 หลัง 

3.3วัสดุของเรือน 
-ฝาบ้านเปล่ียนเป็นแป้น
แอ้ม(ไม้แผ่น) 
-หลังคาสังกะสีเป็นของเดิม 
-เสาเป็นส่ีเหล่ียม 

3.4คต-ิความเชื่อ 
-มีเสาแฮก,เสาขวัญ 
-ห้องส้วม(ลูกสาว),
ห้องเปงิ(เก็บของ-หิ้ง
พระ)  
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ภาพที่ 54 บรรยากาศเรือนหมายเลข B3 
 
 

  
ภาพที่ 55 ทัศนียภาพเรือนหมายเลข B3 



110 
 
      

 
ภาพที่ 56 รายละเอียดเรือนหมายเลข B3 
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  4.2.4 เรือน หลังที่ 4 – หมายเลขเรือน B4- บ้านเลขที่ 33 หมู่ที่ 10 คุ้ม บูรพา 
ตารางที่ 14 ขอ้มูลเรือนหมายเลข B4  

เจ้าของเรือน เพศ/อาย/ุสถานะ/การศึกษา 

นาง กองศรี  นิว้ทอง    

                 

เพศ หญิง  อาย ุ48 ปี สมรสแล้ว อยู่กับสามี (นาย ไสว) 
จบการศึกษา ป.4 ปัจจุบันเป็น อสม. มา 8 ปีแล้ว 

สถานะภาพครอบครัว 
มีลูกสาว 2 คน และมีญาติพี่น้อง 9 คน ( ช 5 ญ 4 )   

ประวัติการตัง้ถิน่
ฐาน 

อาชีพ พื้นที่ทํากิน/สัตว์เล้ียง วิถีชีวิต 

เป็นคนบ้านปลา
ค้าว โดยกําเนิด 

-ทํานา เป็นหลัก 
-ยามว่างทํางานจัก
สาน(กระติ้บข้าว) 

-มีที่นา 40 ไร ่
-มี วัว 2 ตวั 
-เถียงนา 2 หลัง 
-บ่อน้ํา 2 บ่อ 

-อาหาร ทําเองเป็นส่วน
ใหญ ่
-เผาถ่านไว้ใชเ้อง 
 

สถานะภาพเรือน 
1.ประวัติของเรอืน 
มีการเปลี่ยน คาน,ตง พื้นใหม่ เพิ่มความแข็งแรง และยกบ้านขึ้น 50 ซม. หลังคาเปล่ียนเป็นมุงแผ่นเมทัล
ชีท เพราะอยากให้ดูทันสมัย และทนทาน รูปลักษณ์เฮอืนออกแบบเอง 
2.อายุเรอืน-จํานวนผู้อาศัยปัจจุบัน 
อายุเกอืบ 100 ปีตามคําบอกเล่าและผู้อยู่อาศัย 1 คน เป็นพี่ชาย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2528 และมีการ
ปรับปรงุและย้ายจากตําแหน่งเดิม ให้เป็นเรือนโฮมสเตย์ เม่ือ พ.ศ.2554 เสรจ็สมบูรณ์ พ.ศ.2555 
3.สภาพของเรือน 
ลักษณะเป็นเฮอืนเกย  
3.1ขนาดเรือน/พื้นที ่
-เป็นเรือน เสา 12 
ต้น 
-พื้นที่ปลูกเรือน 
ประมาณ 2 ไร ่

3.2องค์ประกอบเรือน 
-มีต่อหลังคาหลุม คอก
วัว ด้านหลังบ้าน 
-เล้าข้าว 1 หลัง 

3.3วัสดุของเรือน 
-ฝาลายคุบ(สานใหม่) 
-หลังคาเมทัลชีท เดิมมุง
สังกะสี 
-เสาเดิมเป็นเสาหกเหล่ียม 
เพิ่มเสาไม้ปอกเปลือก 
บริเวณเกย 

3.4คต-ิความเชื่อ 
-มีเสาแฮก,เสาขวัญ 
-ห้องส้วม(ลูกสาว),ห้อง
เปิง(เก็บของ-หิง้พระ)  
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ภาพที่ 57 บรรยากาศเรือนหมายเลข B4 

 

  
ภาพที่ 58 ทัศนียภาพเรือนหมายเลข B4 
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ภาพที่ 59 รายละเอียดเรือนหมายเลข B4 
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ภาพที่ 60  สภาพเรือนหมายเลข B4 ก่อนการปรับปรุง เม่ือ พ.ศ. 2555 
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  4.2.5 เรือน หลังที่ 5 – หมายเลขเรือน B5- บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 1 คุ้ม รุ่งอรณุ 
 
ตารางที่ 15 ขอ้มูลเรือนหมายเลข B5 

เจ้าของเรือน เพศ/อาย/ุสถานะ/การศึกษา 

นาง นงเยาว์  มทีองแสน 
                 

เพศ หญิง  อาย ุ29 ปี สมรสแล้ว (สามีไปทํางาน โคราช จะ
กลับมาตอนทํานา) 
จบการศึกษา ม.6  

สถานะภาพครอบครัว 
มีลูกสาว 1 คน และมีญาติพี่น้อง 3 คนเป็นผู้หญิงทัง้หมด 

ประวัติการตัง้ถิน่ฐาน อาชีพ พื้นที่ทํากิน/สัตว์เล้ียง วิถีชีวิต 
เป็นคนบ้านปลาค้าว 
โดยกําเนิด 

-ทํานา เป็นหลัก 
 

-มีที่นา 29 ไร่ (ข้าวจ้าว 20 ไร่
ข้าวเหนียว 9 ไร่) 
-เถียงนา 1 หลัง 
-บ่อน้ํา 1 บ่อ 

-อาหาร ซื้อเป็นส่วนใหญ ่
-กลับมาอยู่บ้าน ได้ 3 ปี
ไปทํางานที่กรุงเทพ 6-7 
ปี 
-เข้าตัวเมือง อาํนาจเจรญิ 
เดือนละครั้ง 
 

สถานะภาพเรือน 
1.ประวัติของเรอืน 
ได้รับมรดกมาจากพ่อแม่ เปล่ียนเป็น เสา คสล เมื่อ ปี พ.ศ. 2553 เพราะเสาปูนเดิมผุพัง 
2.อายุเรอืน-จํานวนผู้อาศัยปัจจุบัน 
อายุเกอืบ 100 ปีตามคําบอกเล่าและผู้อยู่อาศัย 2 คน (ตนกับลูกสาว) 
3.สภาพของเรือน 
ลักษณะเป็นเฮอืนเกย  
3.1ขนาดเรือน/พื้นที ่
-เป็นเรือน เสา 12 
ต้น 
-พื้นที่ปลูกเรือน 
ประมาณ 1 ไร ่

3.2องค์ประกอบเรือน 
-มีส่วนชานใช้ทาํครัว-ซักล้าง 
เสาเป็นไม้หกเหลี่ยม 
-เล้าข้าว 1 หลัง 
-ห้องส้วม 1 หลัง ก่ออิฐฉาบปูน 

3.3วัสดุของเรือน 
-ฝาลายคุบ(สาน
ใหม่) 
-หลังคามุงสังกะสี 
 

3.4คต-ิความเชื่อ 
-ไม่ได้รับการสืบทอด 
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ภาพที่ 61 บรรยากาศเรือนหมายเลข B5 
        
 

 
ภาพที่ 62 ทัศนียภาพเรือนหมายเลข B5 
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ภาพที่ 63 รายละเอียดเรือนหมายเลข B5 
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  4.2.6 เรือน หลังที่  6- หมายเลขเรอืน B6 - บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 10 คุ้มตะวันยอแสง 
 
ตารางที่ 16 ขอ้มูลเรือนหมายเลข B6 

เจ้าของเรือน เพศ/อาย/ุสถานะ/การศึกษา 

นาง  สอน  ประสมสุข (นามสกุลเดิม 
โพธารินทร์) 

                           

เพศ หญงิ  อายุ 73 ปี สมรสแล้ว สามี เดิมเคยเป็นผูใหญ่
บ้านและเคยทําอาชีพหมอลํา 

สถานะภาพครอบครัว 
มีบุตร 5 คน ( ช 3 ญ 2 คน)ลูกชายเสียชีวิต 1 คนและมี
ญาติพี่น้อง 3 คนเป็นผู้หญิงทั้งหมด 

ประวัติการตัง้ถิน่ฐาน อาชีพ พื้นที่ทํากิน/สัตว์เล้ียง วิถีชีวิต 
เป็นคนบ้านปลาค้าว 
โดยกําเนิด 

-ทํานา เป็นหลัก 
 

-มีที่นา 40 ไร ่ (ข้าวจ้าว 35 ไร่ข้าว
เหนียว 5 ไร)่  
-จ้าง ไถ,ดํา,เกีย่ว และสีข้าว 
-เถียงนา 2 หลัง 
-บ่อน้ํา 5 บ่อ  -มีควาย 5 ตัว 

-อาหาร ซื้อเป็น
ส่วนใหญ ่
-ไม่มีโรคประจําตัว 
 
 

สถานะภาพเรือน 
1.ประวัติของเรอืน 
ย้ายมาจากหมู่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2510 สามีเป็นเจ้าของเรอืน ได้รับมรดกจากพ่อแม่ เพราะเป็นลูกคนเดียว 
เป็นเฮือน 2 หลัง รวมกันเฮือน อายุ 100 ปกีับเฮือน ที่ยกมาจากบ้านหนองไฮ เพื่อใช้หนี้ อายุ 50 ป ี
2.อายุเรอืน-จํานวนผู้อาศัยปัจจุบัน 
อายุเกอืบ 100 ปีตามคําบอกเล่าและผู้อยู่อาศัย 2 คน (ตนกับสามี) 
3.สภาพของเรือน 
ลักษณะเฮือนเกา่เป็นเฮือนโขง่ มีเฮือนครัว ชานซักล้าง เชื่อมต่อกับเฮอืนใหม ่ ด้วยชานเล็กๆ ทําห้องน้ํา 
คสล. เพิ่ม(ลูกสร้างให้เมื่อ พ.ศ. 2548) ยกสูงเท่าชั้นบน ใช้สําหรับตอนกลางคืน เพราะเดินลงเฮือนไม่ไหว
และเพื่อความสะดวก,ปลอดภัย มียกเรือน ขัน 50 ซม เมือ่ พ.ศ. 2547 
3.1ขนาดเรือน/พื้นที ่
-เฮือนเก่าเป็นเรอืน เสา 12 ตน้ 
เป็นเสาหกเหล่ียม เฮือนใหม่เป็น
เรือนเสา 12 ต้นและเพิ่ม ส่วน
นั่งเล่น(เกย) ออกมา อีก 4 ต้น 
-พื้นที่ปลูกเรือน ประมาณ 3 ไร ่

3.2องค์ประกอบเรือน 
-มี -เล้าข้าว 2 หลัง (ข้าว
จ้าวกับข้าเหนียว) 

3.3วัสดุของเรือน 
-เฮือนเก่า ฝาเป็นฝา
ลายคุบเดิมมุงหญ้า
คาเปล่ียนมามุง
สังงกะสี 
-เฮือนใหมห่ลังคามุง
สังกะสีมาแต่เดมิ 

3.4คต-ิความเชื่อ 
-เสาแฮก,เสา
ขวัญ 
-ห้องส้วม,ห้อง
เปิง 



119 
 

  

  
ภาพที่ 64 บรรยากาศเรือนหมายเลข B6 
 
 

  
ภาพที่ 65 ทัศนียภาพเรือนหมายเลข B6 
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ภาพที่ 66 รายละเอียดเรือนหมายเลข B6 
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 4.2.7 เรือน หลังที่  7- หมายเลขเรอืน B7- บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 1 คุ้มรุ่งอรุณ 
 

ตารางที่ 17 ขอ้มูลเรือนหมายเลข B7 
เจ้าของเรือน เพศ/อาย/ุสถานะ/การศึกษา 

นาง  กุสุมา  อบเชย (นามสกลุเดิม การะ
เกต)ุ 

                                 

เพศ หญงิ  อายุ 33 ปี สมรสแล้ว สามี (คนอําเภอหัว
ตะพาน) 
จบการศึกษา ชัน้ ป.6 

สถานะภาพครอบครัว 
มีบุตร 2 คน ( ช 1 ญ 1 คน) และมีญาติพี่น้อง 9 คน 

ประวัติการตัง้ถิน่ฐาน อาชีพ พื้นที่ทํากิน/สัตว์เล้ียง วิถีชีวิต 
เป็นคนบ้านปลาค้าว 
โดยกําเนิด 

-ทํานา เป็นหลัก 
-อาชีพเสริม 
เย็บผ้า 

-มีที่นา 13 ไร่  
-ปลูกยูคา 4 ไร ่
-บ่อน้ํา 1 บ่อ 
-รถไถเล็ก 1 คัน 

-อาหาร ซื้อบ้างทํากินเองบ้าง 
-ตอน อาย ุ 15 ปี เคยเป็นหาง
เครื่องหมอลํา ทําอยู่ 4-5 ปี 
-เดินทางเข้าตัวเมืองอํานาจเจรญิ 
ปีละ 10 กว่าครัง้ 

สถานะภาพเรือน 
1.ประวัติของเรอืน 
ได้รับมรดกจากพ่อแม่ เดิมเป็นเฮือนมีชาน แล้วเอาออก ย้ายตําแหน่งบันไดใหม ่เดิมใตถุ้นเตีย้ ใช้เป็นคอก
สัตว์ มีการยกเรอืน ขึ้น 50 ซม. เมื่อ พ.ศ. 2538 
2.อายุเรอืน-จํานวนผู้อาศัยปัจจุบัน 
อายุเกอืบ 100 ปีตามคําบอกเล่าและผู้อยู่อาศัย 4 คน  
3.สภาพของเรือน 
ลักษณะเฮือน เป็นเฮือนเกย แต่เอาออก ต่อหลังคาคลุมยื่นมาหน้าบ้าน ชั้นล่าง ก่ออิฐฉาบปูน ปิดเป็น
ห้องครวั ด้านขา้งเรอืน ต่อหลังคาคลุมยาวไปถึงหลังบ้าน 
3.1ขนาดเรือน/พื้นที ่
-เฮือนเก่าเป็นเรอืน เสา 12 ต้น 
เป็นเสาหกเหล่ียม แต่ช่วงที่เป็น
ห้องครวัก่ออิฐ เปล่ียนเป็นเสา
ส่ีเหล่ียม 
-พื้นที่ปลูกเรือน 1 ไร ่

3.2องค์ประกอบเรือน 
-มีเล้าข้าว 1 หลัง  

3.3วัสดุของเรือน 
-ฝาเป็นฝาแป้นแอ้ม 
-หลังคามุงสังกะสี 

3.4คต-ิความเชื่อ 
-ไม่ชัดเจน 
-ห้องส้วม ใช้
เพียงตู้กั้นแบ่ง 
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ภาพที่ 67 บรรยากาศเรือนหมายเลข B7 

 

  
ภาพที่ 68 ทัศนียภาพเรือนหมายเลข B7 
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ภาพที่ 69 รายละเอียดเรือนหมายเลข B7 
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 4.3 เรือนอยู่อาศัยแบบสมัยนิยม 
   หมายถึง เรือนอยู่อาศัยที่มีการปลูกสร้างขึ้นตามแบบสมัยนิยม อาจจะมีลักษณะเรือนอยู่
อาศัยแบบดั้งเดิมอยู่บ้างบางส่วน แต่ลักษณะทางสภาพแวดล้อมโดยรวมและวิถีชีวิตได้เปล่ียนแปลงไปจาก
เดิมค่อนข้างมากและมีช่วงอายุการปลูกสร้างเรือน ประมาณ 0-20 ปีขึ้นไป ( นับตั้งแต่ พ.ศ. 2535 – 2555) 

 4.3.1 เรือน หลังที่  1- หมายเลขเรอืน C1 - บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 1 คุ้ม พลังสามัคคี 
 

ตารางที่ 18 ข้อมูลเรือนหมายเลข C1 
เจ้าของเรือน เพศ/อาย/ุสถานะ/การศึกษา 

นาย  โกวิทย์  มีทองเสน 

                             

เพศ ชาย  อายุ 47 ปี โสด 
จบการศึกษา ชัน้ ป.4 (เคยศึกษา ถงึชั้น ม.1) 

สถานะภาพครอบครัว 
มีญาติพี่น้อง 5 คน 

ประวัติการตัง้ถิน่ฐาน อาชีพ พื้นที่ทํากิน/สัตว์เล้ียง วิถีชีวิต 
เป็นคนบ้านปลาค้าว 
โดยกําเนิด 

-ทํานาเป็น
หลัก 
-อาชีพเสริม 
เล้ียงไก่ชน 

-มีที่นา 40 กว่า ไร่  
-มี วัว 4 ตวั 
-บ่อน้ํา 3 บ่อ 
-เถียงนา 1 หลัง 

-อาหารซ้ือเฉพาะผัก ส่วนอย่างอื่นหา
เอง 
-ไปทํางาน ที่กรุงเทพ ชว่ง พ.ศ. 2529-
2547 เพิ่งกลับมาอยู่ที่บ้าน ได ้8 ป ี
-เดินทางเข้าตัวเมือง เดือนละ 2-3 ครัง้ 
เพื่อซ้ือหาอุปกรณ์เล้ียงไก่ชน 

สถานะภาพเรือน 
1.ประวัติของเรอืน 
แต่เดิมอยูใ่นกลางชุมชน หมู่ 1 ย้ายออกมา เมื่อ พ.ศ. 2525 เฮือนเก่าเป็นเฮือนเกย แต่เอาชานออก 
ล่าสุดมีการปรับปรุงเรือนใหม่ เมื่อ ม.ค. ปีพ.ศ.2555 นี้เอง (ทาสีใหม่ และดีดบ้าน ขึ้น 2 เมตร ) 
2.อายุเรอืน-จํานวนผู้อาศัยปัจจุบัน 
อายุเฮือนเก่า100 ปีตามคําบอกเล่า แต่เรือนใหม่ได้ปรับปรงุจากเฮือนเก่า เมือ่พ.ศ. 2535 และผู้อยู่อาศัย 
6 คน ( ช 3 คน ญ 3 คน) 
3.สภาพของเรือน 
เป็นเรือน 2 ชัน้ ชั้นล่างก่ออฐิฉาบปูน กั้นเป็นโถงรับแขก ด้านกั้นเป็นครวักับห้องนํ้า ชั้นบนเป็นพื้นไม้ 
ผนังไม้ กั้นเป็นห้องนอน 3 ห้อง มีรั้วกําแพง กอ่อิฐไม่ฉาบปูน 
3.1ขนาดเรือน/พื้นที ่
-เป็นเรือน เสา 16 ต้น เสาชั้นล่าง
เป็น เปล่ียนเป็นเสา คสล.
ส่ีเหล่ียม ส่วนชั้นบนเป็นเสาไม้
ส่ีเหล่ียม 
-พื้นที่ปลูกบ้าน 1.5 ไร ่

3.2องค์ประกอบเรือน 
-มีเล้าข้าว 1 หลัง  
-เหย้า 1 หลัง(สร้างจาก
ไม้ที่เหลือจากเฮือนเก่า) 
ใต้ถุน มีสุ่มไก่ 5-6 สุ่ม 

3.3วัสดุของเรือน 
-ฝาบ้านชั้นบนเป็นฝาแป้น
แอ้มส่วนชั้นล่าง ก่ออฐิ
ฉาบปูน ทาสี พื้นปู
กระเบื้อง 
-หลังคามุงสังกะสี 

3.4คต-ิ
ความเชื่อ 
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ภาพที่ 70 บรรยากาศเรือนหมายเลข C1 
 
 

ภาพที่ 71 ทัศนียภาพเรือนหมายเลข C1 
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ภาพที่ 72 รายละเอียดเรือนหมายเลข C1 
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 4.3.2 เรือน หลังที่  2- หมายเลขเรอืน C2 - บ้านเลขที่ 70 หมู่ที่ 1 คุ้ม วัดศรีโพธิ์ชัย 
 

ตารางที่ 19 ข้อมูลเรือนหมายเลข C2 
เจ้าของเรือน เพศ/อาย/ุสถานะ/การศึกษา 

นาง ทองเพญ็ สุดามาตย ์
                                          

เพศ หญิง  อายุ 54 ปี เคยสมรสมาแล้ว เดิมไปแต่งงานอยูก่ับ
สามี เมื่อพ.ศ. 2526 เพิง่กลับมาอยู่ที่บ้าน ได้ 1 ป ี
-พ่อ เสียชีวติตัง้แต่ตนเองยงัเดก็ ส่วนแม่ เพิง่เสียชีวิต (อายุ 76 
ปี)และไม่ได้จบการศึกษา 

สถานะภาพครอบครัว 
มี บุตร 4 คน (ช 2 ญ 2) ลูกชายคนแรกแต่งงานแล้ว ทํางานอยู ่
กรงุเทพ อีกคนเรียน ปวส. อยู่ที่จ.อุบลฯ ส่วนลูกสาวคนแรก 
แต่งงานกับชาวอิตาลี อยู่ทีจ่.ภูเก็ต ส่วนอกีคน ทํางานที่ตัวเมอืง 
อํานาจ และมีน้องชาย 1 คน และญาติพี่น้อง ในชุมชน อกี 5 
ครัวเรอืน 

ประวัติการตัง้ถิน่ฐาน อาชีพ พื้นที่ทํากิน/สัตว์เล้ียง วิถีชีวิต 
เป็นคนบ้านปลาค้าว 
โดยกําเนิด 

-เป็น
แม่บ้าน 
เล้ียงหลาน
ให้ลูกๆ 
 

-มีที่นา 12 ไร่ ใช้วิธีจ้าง ในทุก
ขั้นตอน (น้องชายดูแล) 
-บ่อน้ํา 1 บ่อ 
 

-อาหาร ส่วนใหญ่ซื้อแบบ
สําเร็จรูปมาจากตลาดนัด 

สถานะภาพเรือน 
1.ประวัติของเรอืน 
เรือนใหม่ลูกสาวคนโตให้เงินมาสร้างและออกแบบเอง เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2555 นี้เองใช้เวลา
ก่อสร้าง ประมาณ 3 เดือน (หยุดสร้างไป 1 ปี)แต่เดิมมีเรอืนไม้เล็กๆ 2 หลังรื้อไปแล้วและนําไม้มาสร้าง
ตูบต่อเล้าให้หลานอยู ่
2.อายุเรอืน-จํานวนผู้อาศัยปัจจุบัน 
อายุ 1  ปี และผู้อยู่อาศัย 3 คน ( ตนเองกับหลาน อีก 2 คน) 
3.สภาพของเรือน 
ลักษณะเป็นบ้าน 2 ชั้น ชั้นล่างก่ออิฐฉาบปูนกั้นเป็นห้องครัวและพื้นที่โล่งใช้นั่งเล่น ชั้นบนเป็นห้องนอน 
2 ห้องและห้องพระ มีรั้วกําแพง ก่ออิฐฉาบปูน 
3.1ขนาดเรือน/พื้นที ่
-เป็นเรือน เสา 12 ต้น  
-พื้นปลูกบ้าน 
ประมาณ 1 ไร ่

3.2องค์ประกอบเรือน 
-มีเล้าข้าว 1 หลัง  
-ตูบ 1 หลัง (สร้าง
ดัดแปลงไม้ที่เหลือจาก
เฮือนเก่า)  

3.3วัสดุของเรือน 
-ชั้นล่างเสาเป็น คสล. ผนังก่ออิฐ
ฉาบปูนพื้นปูกระเบื้อง  ส่วนชั้น
บน เสาเป็นไม้ส่ีเหล่ียม ผนังเป็น
ไม้สังเคราะห์ พืน้ไม้จริง 
-หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่  

3.4คต-ิความเชื่อ 
-เสาแฮก,เสา
ขวัญ 
-มีศาลพระภูมิ 
-มีห้องพระ 
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ภาพที่ 73 บรรยากาศเรือนหมายเลข C2 
 
 

 
 ภาพที่ 74 ทัศนียภาพเรือนหมายเลข C2 
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ภาพที่ 75 รายละเอียดเรือนหมายเลข C2 
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 4.3.3 เรือน หลังที่  3 - หมายเลขเรือน C3- บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 10 คุ้ม บูรพา 
ตารางท่ี 20 ข้อมูลเรือนหมายเลข C3 

เจ้าของเรือน เพศ/อาย/ุสถานะ/การศึกษา 

นาง ไข  ดวงโสภา (นามสกลุเดิม โสระ
เวท) 

                              

เพศ หญงิ  อายุ 80 ป ี (เปน็ลูกสาวคนโตของครอบครัว) 
สมรสแล้ว  
 

สถานะภาพครอบครัว 
มี บุตร 4 คน (ช 3 ญ 1) ลูกชายคนแรกแต่งงานแล้ว 
ทํางานอยู่ และญาติพี่น้อง 4 คน ( ช 2 ญ 2) 

ประวัติการตัง้ถิน่ฐาน อาชีพ พื้นที่ทํากิน/สัตว์เล้ียง วิถีชีวิต 
เป็นคนบ้านปลาค้าว 
โดยกําเนิด 

-ทํานา เป็นหลัก 
-อาชีพรอง 
ให้บรกิารรถ
โดยสาร 
 

-มีที่นา 30 ไร ่ (ข้าวจ้าว 25 ไร ่
ข้าวเหนียว 5 ไร่) จ้างเฉพาะสีข้าว 
-บ่อน้ํา 1 บ่อ 
-วัว 2 ตวั 

-อาหาร ส่วนใหญท่ํา
เอง 
-เป็นโรคความดนั 
และเน้ืองอกทับ
เส้นประสาท 

สถานะภาพเรือน 
1.ประวัติของเรอืน 
ย้ายมาจาก หมู ่2 เมื่อ พ.ศ. 2515 เพราะพื้นที่เดิม คับแคบ เรือนเดิมทีร่ื้อมา อายุกว่า 100 ปี เปล่ียนฝา
เฮือนเป็นแป้นแอ้ม เมื่อ พ.ศ. 2531 เฮือนครัวเก่า เดิมมงุหญ้าคาเปล่ียนมามุงสังกะสีเอาไว้เกบ็ของ เรอืน
ใหม่นี้ สร้างเม่ือ พ.ศ. 2535 และดีดบ้าน (ช่างดีดบ้าน) พร้อมเปล่ียนเสาไม้เปน็เสา คสล. เมื่อ พ.ศ. 2547 
ลูกชายเป็นช่างก่ออิฐเอง ซือ้วัสดุมาจาก อุบลวสัดุ จ.อุบลฯ 
2.อายุเรอืน-จํานวนผู้อาศัยปัจจุบัน 
อายุ 20  ปี และผู้อยู่อาศัย 3 คน (ช 4 ญ 2 คน)  
3.สภาพของเรือน 
ลักษณะเป็นบ้าน 2 ชั้น ชั้นล่างก่ออิฐฉาบปูนกั้นเป็นบรเิวณเอนกประสงค์ ชั้นบนเป็นห้องนอน 2 หอ้ง
และมีเฮือนครัวเก่าต่อเชื่อมด้วยชาน ด้านหน้าต่อหลังคาสูง ใช้เป็นโรงจอดรถโดยสาร 
3.1ขนาดเรือน/พื้นที ่
-เป็นเรือน เสา 15 ต้น  
-พื้นปลูกบ้าน 
ประมาณ 2 ไร ่

3.2องค์ประกอบเรือน 
-มีเล้าข้าว 1 หลัง (ต่อ
หลังคาคลุมคอกวัว) 
-กระทอ่มนั่งเล่น 1 
หลัง  

3.3วัสดุของเรือน 
-ชั้นล่างเสาเป็น คสล. ผนังกอ่
อิฐฉาบปูน พื้นปูกระเบื้อง  ส่วน
ชั้นบน เสาเป็นไม้ส่ีเหล่ียม ผนัง
เป็นไม้แป้นแอ้ม พื้นไม้จรงิ 
-หลังคามุงสังกะสี  

3.4คต-ิความเชื่อ 
-เสาแฮก,เสา
ขวัญ 
-ห้องเปงิ,ห้อง
ส้วม 
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ภาพที่ 76 บรรยากาศเรือนหมายเลข C3 
 
 

    
ภาพที่ 77 ทัศนียภาพเรือนหมายเลข C3 
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ภาพที่ 78 รายละเอียดเรือนหมายเลข C3 
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 4.3.4 เรือน หลังที่ 4 - หมายเลขเรอืน C4 - บ้านเลขที่ 105 หมู่ที่ 1  คุ้มหนุ่มเจ้าสําราญ 

ตารางที่ 21  ข้อมูลเรือนหมายเลข C4 
เจ้าของเรือน เพศ/อาย/ุสถานะ/การศึกษา 

นาง หนูจี  ลาภสาร 
                                                 

เพศ หญิง  อาย ุ48 ปี สมรส  
 

สถานะภาพครอบครัว 
มี บุตร 2 คน (ช 1 ญ 1) และญาติพี่น้อง 7 คน  

ประวัติการตัง้ถิน่ฐาน อาชีพ พื้นที่ทํากิน/สัตว์เล้ียง วิถีชีวิต 
เป็นคนบ้านปลาค้าว 
โดยกําเนิด 

-ทํานา เป็นหลัก 
  

-มีที่นา 5 ไร่(ข้าวจ้าว)กับของ
น้องสาว 11 ไร ่
-สวน 2 งาน 
-บ่อน้ํา 1 บ่อ 
-เถียงนา 1 หลัง 
-ควาย 4 ตัว 

-อาหาร ส่วนใหญ่ซื้อ
อาหารสําเร็จรปูที่
ตลาดเย็น 
-เป็นโรคความดนั  

สถานะภาพเรือน 
1.ประวัติของเรอืน 
ย้ายมาจาก หมู ่ 2 เม่ือ พ.ศ. 2548 มาสร้างบ้านหลังนี้ สร้าง เมื่อพ.ศ.2549  โดยย้ายเฮือนดั้งเดิม(อายุ
เรือน 100ปีเปน็เฮือนโข่งมีชาน ไม่มีเกย)มาปลูกก่อน ตอนรือ้ใช้เวลา 3 วัน ตอนมาปลูกขึน้ใหม่ (ปจัจุบัน
ไม่ได้อยู่อาศัยใช้เป็นที่เก็บของและใต้ถุน ใช้เป็นคอกสัตว์) จา้งช่างมาสร้าง ใช้เวลา 3 เดือน ใช้วิธีเหมา
ค่าแรง แต่เจ้าของซ้ือวัสดกุ่อสรา้งเอง โดยเหมารถไปซ้ือเองที่อบุลวัสดุ จ.อุบลฯ 
2.อายุเรอืน-จํานวนผู้อาศัยปัจจุบัน 
อายุ 6  ปี และผู้อยู่อาศัย 4 คน (ช2 ญ 2 คน)  
3.สภาพของเรือน 
ลักษณะเป็นบ้านแถวช้ันเดียว ก่ออฐิฉาบปูนกั้นมีโถงด้านหน้าเป็นบริเวณเอนกประสงค์ ด้านในเป็น
ห้องนอน 1 ห้องด้านหลังเปน็ ห้องน้ํา และบริเวณทําครัวกับซักล้าง ประตูหน้าบ้านและหน้าต่างเป็น
อลูมิเนียมกับกระจก สีชา มีรั้วกาํแพง ก่ออิฐไมฉ่าบปูน มีประตูรั้วเป็นบานเล่ือน เหล็กดัด 
3.1ขนาดเรือน/พื้นที ่
-เป็นเรือน เสา 18 ต้น 
เสามุขด้านหน้า 2 ต้น  
-พื้นปลูกบ้าน 
ประมาณ 100 ตร.ว. 

3.2องค์ประกอบเรือน 
-เฮือนดั้งเดิม 1 หลัง  

3.3วัสดุของเรือน 
-เสาเป็น คสล. ผนังก่ออิฐฉาบ
ปูน พื้นปูกระเบือ้ง   
-หลังคามุงแผ่นเมทัล ชีท 

3.4คต-ิความเชื่อ 
-เสาแฮก,ฤกษ์
ยาม  
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ภาพที่ 79 บรรยากาศเรือนหมายเลข C4 
 
 

 
ภาพที่ 80 ทัศนียภาพเรือนหมายเลข C4 
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ภาพที่ 81 รายละเอียดเรือนหมายเลข C4 
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 4.3.5 เรือน หลังที่ 5 - หมายเลขเรอืน C5- บ้านเลขที่ 53 หมู่ที่ 3  คุ้มวัดศรีโพธิ์ชัย 
 

ตารางที่ 22  ข้อมูลเรือนหมายเลข C5 
เจ้าของเรือน เพศ/อาย/ุสถานะ/การศึกษา 

นาง หนู  ทองวรณ์ 
                                                 

เพศ หญิง  อาย ุ79 ปี สมรส  
 

สถานะภาพครอบครัว 
มี บุตร 2 คน (ช 1 ญ 1) และญาติพี่น้อง 6 คน ( ช 5 ญ 1) 

ประวัติการตัง้ถิน่ฐาน อาชีพ พื้นที่ทํากิน/สัตว์เล้ียง วิถีชีวิต 
เป็นคนบ้านปลาค้าว 
โดยกําเนิด 

-ทํานา เป็นหลัก 
-อาชีพเสริมจกั
สาน เพิ่งทํามาได้ 
1 ป ี
  

-มีที่นา 40 ไร(่เดิมมี 60 ไร่)
จ้างทํานาทุกขั้นตอน เป็นนา
ข้าวจ้าว 38 ไร ่ ข้าวเหนียว 2 
ไร ่
-บ่อน้ํา 2 บ่อ 
-เถียงนา 1 หลัง 

-อาหาร ทําเองหามาเอง 
-เป็นโรคเบาหวาน,หอบ
หืด  
-ไปวัดทกุวันและสวด
สรภัญญะ 

สถานะภาพเรือน 
1.ประวัติของเรอืน 
เดิมอยูท่ี่บ้านเลขที่ 52 (ห่างออกไป 20 เมตร) บ้านใหม่ สร้าง เมื่อ พ.ศ. 2554 ลูกสาวกับลูกเขยสร้างให้ 
และลูกเขย เป็นคนออกแบบเอง (อาชีพ ขายส่งเครื่องดื่ม ที่ อ.ขขุันธ์ จ.ศรีษะเกษ) จ้างช่างมารับเหมา
ทั้งหมด(ช่างทําบ้านกับหลังคา คนละชุด) แต่กระเบื้องกับสุขภัณฑ์ซื้อเอง (อุบลวัสดุ จ.อุบลฯ) 
2.อายุเรอืน-จํานวนผู้อาศัยปัจจุบัน 
อายุ 1  ปี และผู้อยู่อาศัย 2 คน (ตนเองกับลูกชาย)  
3.สภาพของเรือน 
ลักษณะเป็นบ้านแถวช้ันเดียว หลังคา 2 จั่ว  ก่ออิฐฉาบปูน ทาสี เรือนแบง่เป็น 2 ฝ่ัง ฝ่ังซ้ายมือกั้นเป็น
ห้องรับแขก ภายในกั้นเป็นห้องนอน 2 หอ้ง มีครัว อกีฝ่ังหน่ึงโล่งเป็นชานเอนกประสงค์ ด้านหลังเป็น
ลานซักล้าง ด้านหน้าบ้านซ้ายมือ เป็นครัวนอก เทปูน มีรัว้กําแพงก่ออฐิฉาบปูนและราวสแตนเลส มี
ประตูรั้วบ้านเป็นระแนงไม้ บานเล่ือน 
3.1ขนาดเรือน/พื้นที ่
-เป็นเรือน เสา 15 ต้น 
(ชานโล่ง 4 ตน้) และ
มุขหน้าบ้านอกี 3 ต้น 
-พื้นปลูกบ้าน 
ประมาณ 100 ตร.ว. 

3.2องค์ประกอบเรือน 
-ไม่มีเล้าข้าว  

3.3วัสดุของเรือน 
-เสาเป็น คสล. ผนังก่ออฐิฉาบ
ปูน พื้นปูกระเบือ้ง   
-หลังคามุงแผ่นเมทัล ชีท 

3.4คต-ิความ
เชื่อ 
-เสาแฮก,เสา
ขวัญ 
-ฤกษ์ยาม  
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    ภาพที่ 81  บรรยากาศเรือนหมายเลข C5 
 

            
  ภาพที่ 82 ทัศนียภาพเรือนหมายเลข C5 
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ภาพที่ 83 รายละเอียดเรือนหมายเลข C5 
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บทที่ 5 
 

บทวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของวิถีชวีิตและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเรือนอยูอ่าศัย 
  
1. วิถีชีวิตและรูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนอยูอ่าศัย 
 จากการรวบรวมข้อมูลทัง้ทางด้านเอกสาร  ตา่งๆ รวมทัง้ขัอมูลจากการสํารวจรงัวัดเรือนอยู่
อาศัย ในรูปแบบต่างๆ ทั้ง 3 รูปแบบ นั้น เพื่อที่จะสามารถทําความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างวถิีชีวิต
และรูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนอยู่อาศัย จงึได้นํามาอธิบายเป็น หัวข้อ ดังนี ้

1.1 ข้อมูลทางด้านวิถีชีวิต ความเป็นอยู ่
 

ตารางท่ี 23  ข้อมูลทางด้านวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ 
เรือน  เจ้าของเรือน เพศ /

สถานะภาพ 
อายุ สมาชิก

ครอบครัว 
เครือ
ญาติ 

อาชีพ สินทรัพย์ 

ชาย หญิง 
A1 นาง บรรเลง ทองแสง หญิง/สมรส 50 2 1 11 ทํานา ทํา

ไร่-ขายของ
ชํา  

นา 34 ไร่, บ่อ
นํ้า 4 บ่อ, เถียง
นา 1 หลงั 

A2 นาง เหลา แสนเลงิ หญิง/สมรส 60 - - 6 ทํานา ทําไร ่ ท่ีนา 40 ไร่, 
บ่อนํ้า 1 บ่อ,วัว 
2 ตัว, เถียงนา 
1 หลัง 

A3 นาง สา ดวงโสภา หญิง/สมรส 68 3 2 4 ทํานา-ทอ
ผ้า,ทอเสือ่ 

นา 48 ไร่,บ่อ
นํ้า 3 บ่อ,ววั 2 
ตัว ,เถียงนา 1 
หลัง 

A4 นาย ทองมว้น   
สอนพงษ์ 

ชาย/สมรส 46 - 2 - ทํานา นา 15 ไร่, วัว 
2 ตวั, เถียงนา 
1 หลัง 

A5 นาง เฟือย มุทาพร หญิง/สมรส 66 - 1 6 ทํานา-ทอ
เสื่อ 

นา 32 ไร่, ม ี
วัว 3 ตัว,เถียง
นา 1 หลงั,บ่อ
นํ้า 2 บ่อ 

B1 นาง ศรีดา ลาภสาร หญิง/สมรส 79 2 4 10 ทํานา-ทอ
ผ้า,ทอเสือ่ 

นา 38 ไร่, วัว 
5 ตัว,เถียงนา 
1 หลัง, บ่อนํ้า 
2 บ่อ 

B2 นาง บรรเลง ทองแสง หญิง/สมรส 
 
 

50 2 1 11 ทํานา ทํา
ไร่-ขายของ
ชํา 

นา 34 ไร่, บ่อ
นํ้า 4 บ่อ, เถียง
นา 1 หลงั 



140 
 
ตารางท่ี 23  ข้อมูลทางด้านวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ (ต่อ) 
เรือน  เจ้าของเรือน เพศ /

สถานะภาพ 
อายุ สมาชิก

ครอบครัว 
เครือ
ญาติ 

อาชีพ สินทรัพย์ 

ชาย หญิง 
B3 นาง พมิพา มุทาพร หญิง/สมรส 50 1 2 4 ทํานา-ทอ

ผ้า 
นา 41 ไร,่ 
เถียงนา 1 หลัง 

B4 นาง ทองศร ีน้ิวทอง หญิง/สมรส 48 - 2 9 ทํานา-จัก
สาน(กระ
ติ้บข้าว) 

นา 40 ไร่, วัว 
2 ตัว,เถียงนา 
2 หลัง,บอ่นํ้า 2 
บ่อ 

B5 นาง นงเยาว์ มีทอง
แสน 

หญิง/สมรส 29 - 1 3 ทํานา นา 29 ,เถียง
นา 1 หลงั 
,บ่อนํ้า 1 บ่อ 

B6 นาง สอน ประสมสุข หญิง/สมรส 73 3 2 3 ทํานา นา 40 ไร่,เถียง
นา 2 หลงั 
,บ่อนํ้า 5 บ่อ, 
ควาย 5 ตัว 

B7 นาง กสุุมา อบเชย หญิง/สมรส 33 1 1 9 ทํานา-
อาชีพเสริม 
เย็บผ้า 

13 ไร่,ปลูกยูคา 
4 ไร่,บอ่น้ํา 1 
บ่อ,รถไถเลก็ 1 
คัน 

C1 นาย โกวิทย์ มีทอง
แสน 

ชาย/โสด 47 - - 5 ทํานา-
อาชีพเสริม
เลี้ยงไก่ชน 

นา 40 กวา่ไร่, 
วัว 4 ตวั 
,บ่อนํ้า 3 บ่อ
,เถียงนา 1 
หลัง 

C2 นาง ทองเพ็ญ สุดา
มาตย์ 

หญิง/สมรส 54 2 2 1 แม่บ้าน นา 12 ไร่,บ่อ
นํ้า 1 บ่อ 
 

C3 นาง ไข ดวงโสภา หญิง/สมรส 80 3 1 4 ทํานา-
ให้บริการ
รถโดยสาร 

นา 30 ไร่,บ่อ
นํ้า 1 บ่อ 
,วัว 2 ตัว 

C4 นาง หนูจี ลาภสาร หญิง/สมรส 48 1 1 7 ทํานา นา 5 ไร่, สวน 
2 งาน 
,บ่อนํ้า 1 บ่อ, 
เถียงนา 1 หลัง
, ควาย 4 ตัว 

C5 นาง หนู ทองวรณ์ หญิง/สมรส 79 1 1 6 ทํานา-
อาชีพเสริม
จักสาน  

นา 40 ไร่,บ่อ
นํ้า 2 บ่อ, เถียง
นา 1 หลงั 
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1.2 ข้อมูลทางด้านรูปแบบเรือนอยู่อาศยั 

 
ตารางท่ี 24  ข้อมูลทางด้านด้านรูปแบบเรือนอยู่อาศัย 
เรือน  อายุ

เรือน 
รูปแบบ
เรือน 

ประวัติเรือน วัสดุ พ้ืนท่ีใช้
สอย 

ท่ีมาของ
เรือน 

คติ-
ความเชื่อ ตัวเรือน หลังคา 

A1 เกือบ 
100 ปี
ตามคํา
บอกเลา่ 

เฮือนเกย/ 
เสา 6 
ต้น/ยก
พื้น มีใต้
ถุน 

เดิมเป็นเรือนครัว(ของ
เรือน A2) เพราะเรือน
ใหญ่รื้อไปแล้วแต่เดิม
เรือนตั้งอยู่ หมู่ 2 และ
ในปี 2537 ได้ทําการ
ดีดบ้าน ขึ้น 30 ซม. 

ไม้/ฝา
ลายคุบ 

สังกะส ี ชาน/เกย/
ครัวไฟ 

ได้รับเป็น
มรดกจาก
พ่อแม ่

ไม่ม ี

A2 เกือบ 
100 ปี
ตามคํา
บอกเลา่ 

เฮือนเกย/ 
เสา 18 
ต้น/ยก
พื้น มีใต้
ถุน 

เ ป ลี่ ย น  ค า น , ต ง 
บางส่วน และเสามา
เป็นเสาหกเหลี่ยมและ
ใหญ่ขึ้น แต่เดิมเรือน
ตั้งอยู่ หมู่ 2 ย้ายมา
หมู่  1 0  ใ นปี  พ .ศ . 
2516 

ไม้/ฝา
ลายคุบ 

สังกะส ี เกย/
ห้องนอน 

ได้รับเป็น
มรดกจาก
พ่อแม ่

เสาแฮก
,เสา
ขวัญ 
-ห้อง
ส้วม(ลูก
สาวปิด
มิดชิด),
ห้องเปงิ 

A3 เกือบ 
100 ปี
ตามคํา
บอกเลา่ 

เฮือนเกย/ 
เสา 20
ต้น/ยก
พื้น มีใต้
ถุน 

เฮือนเกยรวมกับเฮือน
ครัวเปลี่ยนคาน,ตง,
เสาเป็นเสาสี่เหลี่ยม
และมุงสังกะส ี เมื่อ 
พ.ศ. 2517 

ไม้/ฝา
ลายคุบ 

สังกะส ี ชาน/เกย/
ครัวไฟ/
ฮ้างแอ่ง
นํ้า/ห้อง
เก็บของ/
ห้องนอน 

ได้รับเป็น
มรดกจาก
พ่อแม ่

เสาแฮก
,เสา
ขวัญ 

A4 เกือบ 
100 ปี
ตามคํา
บอกเลา่ 

เฮือนเกย/ 
เสา 12
ต้น/ยก
พื้น มีใต้
ถุน 

แต่เดิมเป็นเฮือนแฝด 
(แยกจากเฮือน ยาย
สา-A3) มุงหญา้คา 
เอาชานเดมิออก 
เปลี่ยนเป็นมุงสังกะสี 

ไม้/ฝา
ลายคุบ 

สังกะส ี เกย/ครัว
ไฟ/

ห้องนอน 

ได้รับเป็น
มรดกจาก
ยายเฟือย 
(แม่ยาย) 

เสาแฮก
,เสา
ขวัญ 
-มีห้อง
ส้วม,
ห้องเปงิ 

A5 เกือบ 
100 ปี
ตามคํา
บอกเลา่ 

เฮือนเกย/ 
เสา 12
ต้น/ยก
พื้น มีใต้
ถุน 

เดิมมุงหญา้คา เปลี่ยน
มาเป็นมุงสงักะส ี ดีด
บ้านขึ้น 40 ซม.(พ.ศ.
2530) 

ไม้/ฝา
ลายคุบ 

สังกะส ี ชาน/เกย/
ห้องนอน 

ได้รับเป็น
มรดกจาก
พ่อแม ่

เสาแฮก
,เสา
ขวัญ 
ทิศหัว
นอน 
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ตารางท่ี 24  ข้อมูลทางด้านด้านรูปแบบเรือนอยู่อาศัย (ต่อ) 
เรือ
น  

อายุ
เรือน 

รูปแบบ
เรือน 

ประวัติเรือน วัสดุ พ้ืนท่ีใช้
สอย 

ท่ีมาของ
เรือน 

คติ-
ความเชื่อ ตัวเรือน หลังคา 

B1 เกือบ 
100 ปี
ตามคํา
บอกเลา่ 

เฮือนเกย/ 
เสา 16ต้น/
ยกพ้ืน มีใต้
ถุน 

เดิมมุงหญา้คาฝาบ้าน
เป็นฝาลายคุบ,ลายสอง 
ทําหลงัคาคลมุชานเดิม
และต่อหลังคาสังกะสี
คลุมท่ีช้ันล่างด้านหลัง 

ไม้/ฝา
ลายคุบ 

สังกะส ี ชาน/
เกย/ครัว
ไฟ/ชาน
มน/
ห้องนอ
น 

ได้รับเป็น
มรดกจาก
พ่อแม ่

เสาแฮก
,เสา
ขวัญ 
-ห้อง
ส้วม,
ห้องเปงิ 

B2 เกือบ 
100 ปี
ตามคํา
บอกเลา่ 

เฮือนเกย/ 
เสา 16ต้น/
ยกพ้ืน มีใต้
ถุน 

แต่เดิมเรือนตั้งอยู่ หมู ่
2 และในปี 2537 ได้ทํา
การดดีบา้น ขึ้น 50 ซม. 

ไม้/ฝา
ลายคุบ 

สังกะส ี เกย/
ห้องนอ

น 

ได้รับเป็น
มรดกจาก
พ่อแม ่

เสาแฮก
,เสา
ขวัญ 

B3 
 
 
 
 

เกือบ 
100 ปี
ตามคํา
บอกเลา่ 

เฮือนเกย/ 
เสา 12ต้น/
ยกพ้ืน มีใต้
ถุน 

เสาเป็นเสาสี่เหลี่ยมมา
46ปแีลว้(พ.ศ.2511)
และขยายความกวา้ง
ของตําแหน่งเสาออกไป
ด้วย และมีการดีดบ้าน
ขึ้น 70 ซม.เมือ่(พ.ศ. 
2544 

ไม้/ฝา
ลายคุบ 

สังกะส ี เกย/ฮา้ง
แอ่งนํ้า/
ห้องนอ

น 

ไดร้ับเป็น
มรดกจาก
พ่อแม ่

เสาแฮก
,เสา
ขวัญ 
-ห้อง
ส้วม(ลูก
สาว),
ห้องเปงิ 

B4 เกือบ 
100 ปี
ตามคํา
บอกเลา่ 

เฮือนเกย/ 
เสา 12ต้น/
ยกพ้ืน มีใต้
ถุน 

สร้างข้ึนเมื่อพ.ศ.2528 
และมีการปรบัปรงุและ
ย้ายจากตําแหน่งเดิมให้
เป็นเรือนโฮมสเตย์เสร็จ
สมบูรณ์พ.ศ.2555มี
การเปลี่ยนคาน,ตง พื้น
ใหม ่ เพ่ิมความแข็งแรง 
และยกบ้านข้ึน 50 ซม. 

ไม้/ฝา
ลายคุบ 

แผ่น
เมทัลชีท 

เกย/
ห้องนอ

น 

ได้รับเป็น
มรดกจาก
พ่อแม ่

เสาแฮก
,เสา
ขวัญ 
-ห้อง
ส้วม(ลูก
สาว),
ห้องเปงิ 

B5 เกือบ 
100 ปี
ตามคํา
บอกเลา่ 

เฮือนเกย/ 
เสา12ต้น/
ยกพ้ืนมีใต้
ถุน 

เปลี่ยนเป็น เสา คสล 
เมื่อ ปี พ.ศ. 2553 
เพราะเสาปูนเดมิผุพัง 

ไม้/ฝา
ลายคุบ 

สังกะส ี ชาน/
เกย/

ห้องนอ
น 

ได้รับเป็น
มรดกจาก
พ่อแม ่

-ไม่ม ี

B6 เกือบ 
100 ปี
ตามคํา
บอกเลา่ 

เฮือนโข่ง/
เสา 28ต้น/
ยกพ้ืน มีใต้
ถุน 

เสา 12 ต้น เป็นเฮือน
ใหม่เป็นเรือนเสา 12 
ต้นและเพ่ิมส่วนน่ังเล่น
(เกย)ออกมา 4 ตน้ 

ไม้/ฝา
ลายคุบ 

สังกะส ี ชาน/
เกย/ฮา้ง
แอ่งนํ้า/
ครัวไฟ/
ห้องนอ
น 

ได้รับเป็น
มรดกจาก
พ่อแม ่

-เสาแฮก
,เสา
ขวัญ 
-ห้อง
ส้วม,
ห้องเปงิ 

B7 เกือบ 
100 ปี
ตามคํา
บอกเลา่ 

เฮือนโข่ง/ 
เสา 12ต้น/
ยกพ้ืน มีใต้
ถุนและก่อ
อิฐฉาบปูน
บางส่วน 

เดิมเป็นเฮอืนมีชานแล้ว
เอาออกย้ายตําแหน่ง
บันไดใหม่เดิมใต้ถนุใช้
เป็นคอกสัตว์มกีาร
ยกข้ึน 50 ซม. เมือ่พ.ศ.
2538  

ไม้ สังกะส ี เกย/ 
ห้องนอ

น 

ได้รับเป็น
มรดกจาก
พ่อแม ่

ไม่
ชัดเจน 
-ห้อง
ส้วม ใช้
เพียงตู้
กั้นแบ่ง 
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ตารางท่ี 24  ข้อมูลทางด้านด้านรูปแบบเรือนอยู่อาศัย (ต่อ) 
เรือ
น  

อายุ
เรือน 

รูปแบบ
เรือน 

ประวัติเรือน วัสดุ พ้ืนท่ีใช้
สอย 

ท่ีมาของ
เรือน 

คติ-
ความเชื่อ ตัวเรือน หลังคา 

C1 4 ปี เรือน 2 ช้ัน 
ช้ันล่างกอ่
อิฐฉาบปูน 
ช้ันบนเป็น
ไม้ 

เดิมอยู่ หมู่ 1 ย้ายมา
เมื่อ พ.ศ. 2525 เฮือน
เก่าเป็นเฮือนเกย 
ปรับปรงุเรือนใหม ่ เมื่อ 
ม.ค. ปีพ.ศ.2555 

ก่ออิฐ
ฉาบปูน/

ไม้ 

กระเบื้อ
องลอนคู ่

ระเบียง/
โถง
รับแขก/
ครัว/
ห้องนํ้า/
ห้องนอ
น 

เก็บเงิน
มาสร้าง

เอง 

-ไม่ได้รบั
การสืบ
ทอด 
 

C2 4 ปี เรือน 2 ช้ัน 
ช้ันล่างกอ่
อิฐฉาบปูน 
ช้ันบนเป็น
ไม้ฝา
สังเคราะห์ 

ลูกสาวคนโตให้เงนิมา
สร้างและออกแบบเอง 
เพ่ิงสรา้งเสร็จเมื่อ พ.ศ. 
2555 น้ีเองใช้เวลา
ก่อสรา้ง 

ก่ออิฐ
ฉาบปูน/
ไม้ฝา

สังเคราะ
ห์ 

กระเบื้อ
องลอนคู ่

ระเบียง/
โถง

รับแขก/
ครัว/

ห้องนํ้า/
ห้องนอ

น 

ลูกสาวคน
โตให้เงิน
มาสร้าง 

เสาแฮก
,เสา
ขวัญ 
-มีศาล
พระภูมิ 
-มีห้อง
พระ 
 

C3 20 ป ี เรือน 2 ช้ัน 
ช้ันล่างกอ่
อิฐฉาบปูน 
ช้ันบนเป็น
ไม้ 

ย้ายมาจาก หมู ่ 2 เมื่อ 
พ.ศ.2515 สร้างหลังน้ี 
เมื่อ พ.ศ. 2535 และ
ดีดบ้าน (ช่างดดีบ้าน) 
พร้อมเปลี่ยนเสาไม้เป็น
เสา คสล. เมือ่ พ.ศ. 
2547 เปลี่ยนฝาเฮือน
เป็นแป้นแอม้ เมื่อ พ.ศ. 
2531  

ก่ออิฐ
ฉาบปูน/

ไม้ 

สังกะส ี โรงจอด
รถ/โถง
รับแขก/
ครัว/

ห้องนํ้า/
ห้องนอ

น 

ได้รับเป็น
มรดกจาก
พ่อแม ่

เสาแฮก
,เสา
ขวัญ 
-ห้องเปงิ
,ห้อง
ส้วม 
 

C4 10 ป ี เรือน ช้ัน
เดียวล่าง
ก่ออิฐฉาบ
ปูน/เสา 18 
ต้น  
  

บ้านหลังน้ี สรา้ง เมื่อ
พ.ศ.2549  โดยย้าย
เฮือนดั้งเดมิ(อายุเรือน 
100ปีเป็นเฮือนโขง่มี
ชาน ไม่มีเกย)มาปลูก

ก่อน 

ก่ออิฐ
ฉาบปูน/
หน้าตา่ง
อลูมิเนีย

ม 

แผ่น
เมทัล 
ชีท 

ระเบียง/
โถง

รับแขก/
ครัว/

ห้องนํ้า/
ห้องนอ

น 

สร้างด้วย
เงินตนเอง 

เสาแฮก
,ฤกษ์
ยาม 

C5 5 ปี เรือน ช้ัน
เดียวล่าง
ก่ออิฐฉาบ
ปูน/ เสา 
18 ต้น  
 

บ้านใหม่ สรา้ง เมือ่ 
พ.ศ. 2554 ลูกเขย เป็น

คนออกแบบเอง 

ก่ออิฐ
ฉาบปูน/
หน้าตา่ง

ไม้ 

แผ่น
เมทัล 
ชีท 

ระเบียง/
โถง

รับแขก/
ครัว/

ห้องนํ้า/
ห้องนอ

น 

ลูกสาวกับ
ลูกเขย
สร้างให ้

เสาแฮก
,เสา
ขวัญ 
-ฤกษ์
ยาม 
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จากการตารางที่ 23 และ 24 ทั้ง 2 ตาราง ข้าง เมื่อนํามาวเิคราะห์เพื่อแสดงให้เห็นถึงอัต
ลักษณข์องเรือนอยู่อาศัยในแตล่ะรูปแบบ และสามารถทีจ่ะทําความเข้าใจในบริบทของวิถีชีวติและความ
เป็นอยู่ว่ามีความสัมพันธ์กับเรอืนอยู่อาศัยในลักษณะใด หรือเกี่ยวเนือ่งกันในปัจัจยใดบ้าง  ซึง่สามารถ
อธิบายได้ดงันี ้

 
2. อัตลักษณ์ของเรือนอยูอ่าศยัของชุมชนบ้านปลาค้าว 

2.1 อัตลักษณ์ของเรือนอยูอ่าศัยแบบดั้งเดิม ( เรือนหมายเลข A1-5) 
1. รูปแบบการปลูกเรอืน เกอืบทัง้หมดเป็นแบบ ยกพื้นสูง มใีต้ถุนเรือน เพื่อใชเ้ปน็ที่เก็บ

เครื่องมอื และอุปกรณ์การประกอบอาชีพทางการเกษตร รวมทั้ง อาจจะเป็นคอกสัตว์ด้วยบางส่วน 
2. การวางผังของตวัเรือน ค่อนข้างที่จะยังคงรกัษา การวางตามแนวยาว ตามทิศ

ตะวันออก-ตก (ตามแนวตะวัน) อยู่เกอืบทกุหลัง 
3. พื้นที่ของการครอบครองของเจ้าของแต่ละเรอืน จะมีพื้นที่ค่อนข้างมาก และเป็นที่น่า

สังเกตว่า โดยส่วนใหญ่ เรือนอยู่อาศัยแบบดั้งเดิม จะคงเหลืออยู่มาก ในบริเวณ หมู่ที่ 10 ซึง่อาจจะเป็นไปได้
ว่า เรือนที่อยูใ่นหมุ่ที่ 10 นั้น ส่วมากจะเป็นเรอืนที่เจ้าของ ย้ายออกมาจากภายในชุมชน (หมูท่ี่ 1,2 และ3) 
ซึ่งเกดิจากการที่ราชการมกีารตัดแบ่งพื้นที่ เพือ่การก่อสร้าง ถนนหนทาง เมื่อ ปีพ.ศ. 2510 เป็นต้นมา ก็
อาจจะเป็นได้ โดยที่พื้นที่ทีย่กเรือนมา จะเป็นพื้นที่ มรดกตกทอดของพ่อแมปู่่ย่าตายาย ที่มอบให้เพื่อมาปลูก
เรือน ซึง่ส่วนใหญ่จะมีขนาดพื้นที่มากกว่าพื้นที่เรือนของเครือญาติที่อยูภายในชุมชน เพราะถกูจัดแบ่งให้แก่
ลูกหลาน ไปเกอืบหมดแล้ว 

4. วัสดุของเรอืนอยู่อาศัยแบบดั้งเดิม ส่วนมาก ยงัคงมีองค์ประกอบของไม้เป็นหลัก และมี
ผนังบ้านเป็นฝาลายคุบ เป็นส่วนประกอบอยู่ค่อนข้างมาก  

5. องค์ประกอบของพ้ืนที่ใช้สอย ยังคงมีบริเวณลานหน้าบ้านค่อนข้างกว้างขวางแทบทุก
หลัง อีกทั้ง บนบ้าน ยังคงมี ชาน เกย ครวัไฟ และ ห้องนอน ที่ยังคงรกัษา พืน้ที่ทาง คต-ิความเชื่อ เรือ่ง 
ห้องเปงิ ห้องส้วม(ลูกสาว) เอาไว้เป็นส่วนมาก แต่ก็เริ่มมีบางส่วนเริ่มเลือนหายไปบ้างแล้ว 

 อีกทั้งเป็นที่น่าสังเกต คือ เรือนอยู่อาศัยแบบด้งเดิมของชุมชนบ้านปลาค้าว จะพบว่า มี
เล้าข้าวอยู่ภายในบริเวณภายนอกเรือน แทบจะทุกหลังอย่างน้อย 1 หลัง บางหลังอาจจะมีเล้าข้าวมาก ถึง 
2-3 หลัง ก็มีจํานวนไม่น้อย ซึ่งอาจะเป็นตัวบ่งชี้ ถึงความม่ังค่ัง มั่นคงทางเศรษฐกิจหรือความเป็นอยู่ของ
ครัวเรือนนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี 

2.2 อัตลักษณ์ของเรือนอยู่อาศัยที่มีการปรับเปลี่ยนจากเรือนพื้นถิ่นแบบดั้งเดิม ( เรือน
หมายเลข B1-7) 

1. รูปแบบของการปลูกเรือน ยังคงมีเอกลักษณ์ของเรือนอยู่อาศัยแบบดั้งเดิม ปรากฏ
ให้เห็นบางส่วน เช่น การยกพื้น มีใต้ถุน แต่เริ่มมีการยก หรือดีดบ้าน ให้สูงขึ้น ประมาณ 30-70 ซม. เกือบ
ทุกหลัง ทําให้สัดส่วนของใต้ถุน มีความสูงมากกว่าเรือนอยู่อาศัยแบบดั้งเดิม และส่วนมาก จะมีการ
ปรับเปลี่ยน อง๕ประกอบของโครงสร้างหลักของเรือน เช่น เสา  ตง คานรับพื้นมีขนาดใหญ่ขึ้น เพราะ
เนื่องจากมีการขยายช่วงระยะของเสา ให้มากขึ้น (ระยะเสาของเรืนออยู่อาศัยแบบดั้งเดิม ประมาณ 2.20-
2.40 ม. เป็นส่วนมาก) ไปเปน 3.80-4.00 ม. ขึ้นไป เป็นต้น 

2. การวางผังของตัวเรือน ยังปรากฏให้เห็นถึงการยังคงรักษา ความเชื่อเรื่องการวาง
เรือนตามแนวตะวันอยู่บางหลัง แต่ถ้าหลังใดที่มีการโยกย้ายมาปลุกในพื้นที่ใหม่ หรือ ขยับขยายไปปลูกใน
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บริเวณใดบริเวณหน่ึงภายในพื้นที่ของเครือญษติเดิม อาจจะไม่ได้คํานึงถึงทิศทางของตะวันมากนัก แต่จะ
คํานึงถึงความเหมาะสมของเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างกลุ่มเรือนมากกว่า 

3. วัสดุที่เป็นส่วนประกอบของเรือนอยู่อาศัยที่มีการปรับเปลี่ยนจากเรือนพื้นถิ่นแบบ
ดั้งเดิม เริ่มเห็นมีการใช้ ไม้ ที่ถูกตัดแต่ง ไส (แป้นแอ้ม) มาเป็นส่วนประกอบมากขึ้น เช่น ฝาบ้าน พื้น เป็นต้น 
มีบางหลังที่เปล่ียน ไปใช้เสา คอนกรีตสําเร็จรูปแทนเสาไม้ หรือการก่ออิฐฉาบปูน เพื่อกั้นเป็นห้อง ในบริเวณ
ใต้ถุน ก็เริ่มมีให้เห็นบ้างแล้ว 

4. องค์ประกอบของพ้ืนที่ใช้สอยของเรือน จะเริม่เห็นว่ามีการปรับเปล่ียนพื้นทีใ่ห้ 
กว้างขวาง หรอื สูงโปร่งมากขึ้น อาจจะเกดิจากความต้องพื้นที่ใช้สอยเพื่อตอบสนองต่อกิจกรรมที่เปล่ียนไป
หรือเพิ่มมากขึ้น เช่น พื้นที่จอดรถไถ หรอืรถยนต์ ในบรเิวณใต้ถุน พื้นที่ประกอบอาชีพเสริมอื่นๆ นอกเวลา
การทํานา เช่น จักสาน ทอผ้า หรือเย็บผ้า เปน็ต้น หรือ อาจจะทําเป็นบรเิวณน่ังเล่น หรือรบัแขก กเ็ป็นได ้

 อีกทัง้ยงัคงมีปรากฏพื้นทีท่างดา้น คติ-ความเชื่อ (ห้องเปิง ห้องส้วม) ยงัหลงเหลือ
อยู่บ้างบางหลัง ส่วน พื้นที่ ชาน เกย หรือก้องนอน ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่อยา่งค่อนข้างมาก 

2.3  อัตลักษณข์องเรือนอยู่อาศัยทแบบสมัยนิยม ( เรือนหมายเลข C1-5) 
1. รูปแบบของการปลูกเรือน  โดยมากจะเป็นเรือนแบบช้ันเดียว ก่ออิฐฉาบปูน ทาสี 

หรืออาจจะเป็น เรือน 2 ชั้น ก่ออิฐฉาบปูน โดยรอบที่ชั้นล่าง (มี บริเวณใต้ถุนบางส่วน) ส่วนชั้นบน ตีฝาบ้าน 
ปิดด้วยไม้จริง ทาสีย้อมไม้ หรือไม้ฝาสังเคราะห์ และเริ่มเห็นมีการใช้ ประตู หน้าต่าง สําเร็จรูป ( อลูมิเนียม 
หรือไม้ ผสมกับกระจก) มาเป็นส่วนประกอบของตัวเรือน 

  และมีข้อสังเกตบางประการ คือ เรือนสมัยนิยมเหล่านี้ ส่วนใหญ่แล้ว จะถูกปลูก
สร้างโดยคนรุ่นลูกๆหลานๆ (คนรุ่นใหม่) ที่ไปได้เล่าเรียนหนังสือ แล้วไปประกอบอาชีพอื่น หรือที่อื่นนอก
ชุมชน ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทํานาหรือเกษตรกรรม แล้วส่งเงินมาให้ครอบครัวปลูกสร้าง หรือแม้กระทั่ง เป็น
ผู้กําหนดในการ เลือกรูปแบบ หรือออกแบบเรือนเอง เลยก็มี 

2. การวางผังของตัวเรือน โดยเกือบจะทั้งหมด จะปลูกเรือนแทบจะเต็มพื้นที่บริเวณ 
อาจจะมีเหตุผล ว่าต้องการพื้นที่ใช้สอยภายในตัวเรือนมาก และไม่ได้มีความต้องการใช้พื้นที่ภายนอกตัว
เรือน เพื่อกิจกรรมอื่น ๆ เช่น ตากผลผลิตทางการเกษตร หรือปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเอง  

หรืออีกเหตุปัจจัยหน่ึง ก็คือเรือนสมัยนิยมเหล่านี้ สวนใหญ่คนที่เป็นลูกๆหลานๆ มา
ปลูกสร้างให้ครอบครัวอยู่ ซึ่งโดยมากพื้นที่ดินที่ได้มาจะเป็นพื้นที่ที่ถูกตักแบ่ง หรือแบ่งขายมาจากคนอื่น จึง
ทําให้การได้ซึ่งที่ดิน ถูกจํากัดด้วยเงื่อนไขบางประการ จึงทําให้ต้องปลูกสร้างตามเงื่อนไขเหล่านั้น ก็เป็นได้ 

และมีข้อน่าสังเกต อีกประการคือ เรือนสมัยนิยมเหล่านี้ จะมีการทํารั้ว คสล. ก่ออิฐ
ฉาบปูน และประตูรั้วหน้าบ้าน พร้อมทั้ง มีลูกรงรั้วเป็นเหล็กหรือสแตนเลส มีให้พบเห็นเป็นส่วนมาก 

3. วัสดุที่ใช้ปลูกสร้างเรือน แทบจะทุกหลัง โครงสร้างหลัก จะเป็น คอนกรีต เช่น เสา 
พื้นชั้นล่าง และ โครงเหล็ก เช่น โครงหลังคา เป็นต้น และจะปรากฏให้เห็น การปูพื้นด้วยกระเบื้อง ทั้ง
ภายในและภายนอก เรือนที่ชั้นล่าง รวมทั้ง เริ่มมีการใช้เผ่นหลังคาเมทัลชีท และกระเบ้ืองลอนคู่มามุงมาก
ขึ้น 

4. องค์ประกอบของพื้นที่ใช้สอยของเรือนสมัยนิยม ส่วนใหญ่แทบทุกหลัง จะเป็น
เหมือนห้องแถวยาวเข้าไปในพื้นที่ปลูกสร้าง โดยมีระเบียงหน้าบ้าน มีหลังคาคลุม (มุขซ้อนกัน) เพื่อเป็นโถง
ทางเข้า ด้านในเป็นโถงใหญ่ ใช้รับแขก นั่งเล่น ทานอาหาร ส่วนด้านหลังจะเป็นพื้นที่เก็บของ ทําครัว และ 
ห้องส้วม-อาบน้ํา พื้นที่ที่เป็น ชานโล่ง และพื้นที่ทางคติ-ความเชื่อ แทบจะไม่ปรากฏให้เห็น 
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3. ปัจจัยต่างๆท่ีส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ 
 3.1 ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
  จากการรวบรวมข้อมูลและทบทวนเอกสารต่างๆ ทั้งที่เป็นข้อมูลที่ผ่านมาในอดีตและ
ปัจจุบัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่าปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจเป็นปัจจัยแรกๆ ที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวอีสาน
และชาวบ้านชุมชนปลาค้าวอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจัยทางด้านอาชีพ เป็นประเด็นที่มี
ความสําคัญต่อวิถีชีวิตของชาวอีสาน ทั้งในแง่ของภาพรวมทั้งประเทศและการประกอบอาชีพส่วนบุคคล  
  ที่ผ่านมาในอดีต การประกอบอาชีพของชาวอีสานจะไม่ได้เป็นการทําเพื่อค้าขาย (ยุค
เกษตรแบบพอเพียง) จะเป็นเพียงเพื่อการเล้ียงชีพและสะสม เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการเพาะปลูกต่อไปหรือ
อาจจะนําไปแลกเปล่ียนกับส่ิงอื่นที่ตนเองไม่สามารถผลิตเองได้ เท่านั้น สภาพของวิถีชีวิตของชาวอีสาน 
ในช่วงยุคสมัยนั้นจึงเป็นสภาพที่เรียบง่าย พึ่งพาตนเองได้(ปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต)และยังมีความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกับประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมา ที่ส่วนใหญ่จะเห็นได้ว่ามีความสัมพันธ์
กับถิ่นฐานที่อยู่อาศัย ชุมชน รวมทั้งการเคารพต่อธรรมชาติแวดล้อมที่ตนเองได้พึ่งพาอาศัยอยู่เป็นอย่างมาก 
( ศาลปู่ตา ) รวมทั้งการยึดเหนี่ยวให้ชุมชนเป็นปึกแผ่น มีความสงบ ร่มเย็นอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เป็น
กระบวนการที่ไม่ได้อาศัยกฎเกณฑ์(กฎหมาย)หรือข้อระเบียบ บังคับที่ชัดเจน เข้มงวด แต่อย่างใด หากแต่
อาศัยกระบวนการที่ผ่านทางวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับคติ-ความเช่ือ รวมทั้ง(ภูติ-ผี-ธรรมชาติ) จริยธรรม 
ศีลธรรม คําสอนจากพระธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นแก่นหลักในการประพฤติปฏิบัติร่วมกันมา ซึ่งองค์
รวมของสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ว่ามานี้ มีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตเกษตรกรรม (ทํานา) อย่างแนบแน่น
และกลมกลืน 

            
ภาพที่ 84  แผนภูมิความสัมพันธ์ของชุมชนอีสาน 
          
  แต่เมื่อเข้าสู่ยุคสมัยของการผลิตเพื่อการค้าขาย(ยุคเศรษฐกิจเพื่อการตลาด-แบบพึ่งพา) 
โดยเกิดจากการวางนโยบายเพือ่พัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศทีอ่อกมาจากส่วนกลาง (รัฐบาล) ไม่ว่า
จะเป็นด้านการปกครอง ด้านเศรษฐกิจ หรือด้านสังคม นโยบายต่างเหล่านั้น ส่วนใหญเ่ปน็เพียงเพื่อจดัการ
ในมิติองค์รวมหรือภาพรวมของทั้งประเทศ เป็นเหตุผลหลักที่มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของชาว
อีสานอย่างเห็นได้ชัด เมื่อการประกอบอาชพีเกษตรกรรมได้เป็นเพียงเพื่อเล้ียงชีพเหมือนแต่เดิมทีเ่คยเป็นมา 
ทําใหว้ิถีชีวติของชาวอีสานได้เขา้สู่ระบบการตลาดหรือเป็นการผลิตเพื่อการค้าขาย ทําให้การเช่ือมโยง
ปฏิสัมพันธ์กันของวถิีชีวิตแบบดั้งเดิม ถูกลดทอนความสําคัญลงไป หรือเกิดกระบวนการที่เปล่ียนแปลงอยา่ง
รวดเร็ว ไม่ได้ค่อยๆเปล่ียนผ่าน (ตั้งตวัไม่ทัน) อีกทัง้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการส่งเสริมหรือวางนโยบาย
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นั้นๆ ไม่ได้เป็นไปอย่างเหมาะสมหรือสมเหตสุมผลต่อชาวอีสานควรจะได้รบั ในทางกลับกันกระบวนการ
เหล่านั้น ทําใหว้ิถีชีวิตของชาวอีสานมีความยากลําบาก และถกูเอารัดเอาเปรยีบมากยิง่ขึ้น 
             เหตุปัจจยัทางดา้นการประกอบอาชีพที่ว่ามานีเ้ป็นปัจจัยทีท่ําให้วิถีชีวติแบบดัง้เดิมของ
ชาวอีสาน เกดิการเปล่ียนแปลงอย่างมาก โดยที่ชาวอีสานส่วนใหญท่ี่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมไม่สามารถ 
ปรับตัวตามกระบวนการเหล่านัน้ได้อย่างทันทว่งที และสามารถดํารงชวีิตอยา่งเหมาะสมกลมกลืนตามแบบ
ดั้งเดิมได้ อีกทัง้เกดิการขาดตอน ขาดช่วง ในการถ่ายทอดวถิีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามไปอย่าง
รวดเร็ว เหตุผลเพราะว่าคนรุน่หลังๆ มีวิถีชวีิตที่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม ไปประกอบอาชพีอื่นตามทีร่ัฐได้
กระตุ้นส่งเสริม(นโยบายด้านการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรของประเทศ) หรือตามค่านิยมของสังคม เหตุ
ปัจจัยทางด้านรายได้ รวมทั้งแรงกระตุ้นจากการมีหนี้สิน (ทีเ่กดิจากการไม่มทีกัษะในการประกอบอาชีพแบบ
การตลาด และการถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้า) ทาํให้ชาวอีสานตอ้งดิ้นรนไปประกอบอาชีพอื่นที่
นอกเหนอืจากการทําเกษตรกรรม 
 3.2 ปัจจัยด้านนโยบายของรัฐ 
  เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทย ในสมัยอดตีหลายร้อยปีก่อนที่ผ่านมา การปกครองของ
ประชาชน ภายในราชอาณาจักรไทย (สยาม) ยงัไม่ได้มีรูปแบบที่ชัดเจนเป็นทางการมากเท่าใดนัก ยงัเป็นการ
ปกครองโดยกษตัริย์เป็นผู้ปกครองสูงสุดของประเทศ ความเปน็อยู่ของชุมชนชาวอีสานน้ัน ยังเป็นดํารงชวีติ
กันอยู่อย่างเรียบง่าย เป็นชุมชนขนาดเล็กๆ กระจายกันไปตามแหล่งน้ําและอาหาร หรอืตามบริเวณที่ตัง้ถิ่น
ฐานกันแต่โบราณกาล ซึ่งยงัไม่ได้รับการเข้าไปจัดการหรอืดูแลจากศูนย์กลางมากเท่าใดนกั 
  ตั้งแต่เมื่อเริ่มมกีารการเปล่ียนแปลงการปกครองของประเทศ ในช่วงเวลาที่สําคัญๆ ไม่ว่า
จะเป็น ช่วงสถาปนาอาณาจกัรสยามเป็นประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ซึง่เป็นการเริ่มตน้ของการจัดการ
และบริหารประเทศอย่างเป็นรปูธรรม (ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์) โดยเป็นช่วงยุคสมัยที่เริ่มมกีาร
กําหนดขอบเขตของส่วนการปกครองในภูมิภาคต่างๆ(มณฑล) รวมทั้งการแบง่อาณาเขตระหว่างประเทศไทย 
และประเทศเพือ่นบ้านที่มีอาณาเขตตดิต่อกันอย่างชัดเจนยิ่งขึน้  ซึ่งการเปล่ียนแปลงในช่วงยุคสมัยนั้น ยัง
เป็นเพียงการสํารวจ การตรวจสอบ รวมถงึการวางหลักการอย่างกว้างๆ ไมส่่งผลกระทบตอ่วิถีชีวติของชาว
อีสานมากเท่าใดนัก อาจจะมีกฎเกณฑ์หรอืข้อบังคับบางอย่าง เช่น การเก็บเงนิรัชชูปการ 4 บาท  ( 
พ.ศ. 2444 – 2482 ) และเงินศึกษาพลี 2 บาทต่อปี ใหก้บัรัฐบาล เป็นตน้ ที่มีกระทบตอ่การดํารงชีวิตชาว
อีสานอยู่บ้าง  
  เหตุการณก์ารเปล่ียนแปลงการปกครองที่ส่งผลกระทบตอ่ชาวอีสานและชาวไทยทัง้
ประเทศครัง้สําคัญครั้งหน่ึง ก็คือ การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ซึง่เปล่ียนจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข เป็น
จุดเริ่มต้นของการจัดการและการบริหารประเทศอย่างเป็นทางการ และเป็นรูปแบบอย่างชดัเจน นับแต่นัน้
มารัฐบาลในแตล่ะช่วง ได้มีการวางแผน วางนโยบายต่างๆเพื่อพัฒนาประเทศในทกุๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นดา้น
การปกครอง ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม ด้านการศึกษา เป็นตน้ โดยนโยบายที่สําคัญอย่างหนึ่งในยุคน้ัน คือ  
การวางแผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ (พ.ศ. 2504) ในยุครัฐบาลของ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรชัต์  เพื่อเป็นแผน
แม่บทของการจัดการและบรกิารประเทศไทยทกุภาคส่วนให้ไปในทิศทางเดยีวกัน และได้กลายมาเป็น
แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติจนมาถึงปัจจุบัน ซึ่งนโยบายดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อ
ความเป็นอยู่ชาวอีสาน  ไมว่่าจะเป็นการพัฒนา ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านชลประทาน ด้านเศรษฐกิจ (ยุค
พืชเศรษฐกิจ) ด้านสังคม เป็นต้น เมื่อการพฒันาและความเจริญต่างในด้านต่างๆเข้ามาสู่ภูมิภาคและชุมชน
มากขึ้น การปรบัตัวและการเตรียมการของชาวอีสาน ไม่ได้มีความสอดคล้องและมีทิศทางที่เหมาะสมเท่าใด
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นัก เกิดการเปล่ียนแปลงต่อวถิีชีวิตที่เป็นไปในรูปแบบพึ่งพาปัจจัยภายนอกชุมชนมากยิ่งขึน้ เช่น การเกษตร
กรรมแบบค้าขาย(พืชเศรษฐกิจ) ที่ต้องผ่านพอ่ค้าคนกลาง ไม่สามารถกําหนดราคาได้  ค่าใช้จ่ายในการทํา
การเกษตรกรรม (ค่าขนส่ง ค่าปุ๋ย ค่าจ้างแรงงาน ฯ) และการดํารงชพีมีมากขึ้น ค่าเล่าเรยีนของบุตรหลาน 
ก่อให้เกดิหนี้สินมากขึ้น เหล่านี้เป็นต้น 
 3.3  ปัจจัยทางด้านสังคม 
  วิถีชีวิตของชาวอีสาน ตั้งแตใ่นอดีตที่ผ่านมา จะเห็นได้จากการมีประเพณี และวัฒนธรรม
ของการดํารงชีวิตในทุกส่วนทกุช่วงของวงจรชีวิต (ฮีตสิบสอง คองสิบส่ี) เป็นการบง่ชี้ถงึการให้ความสําคัญ
ต่อวิถกีารดํารงชีวิตที่มีความเกีย่วพันและเช่ือมโยงอยูก่ับการอยู่ร่วมกันของผู้คนภายในชุมชนและท้องถิ่นเป็น
อย่างมาก อีกทัง้จากการให้ความสําคัญต่อระบบเครือญาตทิีสื่บทอดกันมาชา้นาน ทําให้สภาพสังคมของชาว
อีสาน ซึ่งเป็นสังคมแบบเกษตรกรรม (สังคมชาวนา) และเป็นระบบความสัมพันธ์ทางสังคมแบบเห็นหน้าค่า
ตา (Face to face relation) ซึง่นอกจากมีความสัมพันธ์กันในระดับบุคคล(ครอบครัว) และในระดับชุมชน
(เครือญาติ)แล้ว ยังมีความสํานึกสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นกบัสภาพแวดล้อม(ธรรมชาต)ิ ถิ่นที่อยู่อาศัยและ
ทํากิน เห็นได้จากการพิธกีรรมต่างๆ เช่น การไหว้ศาลปู่ตา การไหว้เจ้าแม่ธรณี เป็นต้น เหล่านี้คือแก่นแท้
ของวิถีชีวติของชาวอีสานดั้งเดมิที่เป็นมาช้านานแล้ว 
  เมื่อถงึยุคสมัยปจัจุบัน ปัจจยัต่างๆในการอํานวยความสะดวกแก่การดํารงชวีิตมีเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น เป็นต้นวา่ ถนนหนทาง การคมนาคมขนส่ง ถกูพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้า การตดิต่อปฏิสัมพันธ์
หรือการค้าขายกับถิ่นอื่นหรือสังคมอื่นๆเป็นไปอย่างกว้างขวางมากยิ่ง และทีเ่ป็นการเปล่ียนแปลงอย่างเห็น
ได้ชัดเจนยิง่ขึ้น คือ ความเจรญิก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการส่ือสาร (กระแสโลกาภิวัตน์) อันได้แก่ การ
เกิดขึ้นของอินเตอร์เนต็ การพฒันาของระบบโทรศัพท์ส่วนบคุคลหรือที่เรียกว่า มือถือ ปัจจยัทั้ง 2 อย่างทีว่่า
มานี้ เป็นตัวเร่งให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางด้านสังคมของชาวอสีานอย่างทีเ่รียกได้ว่า แทบจะส้ินเชิง  
  จากการประชุมสังคมวิทยาระดบัชาติ ครั้งที ่ 4 (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาต,ิ   
2555: 7 ) โดยคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติสาขาสังคมวิทยา สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกบั 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึน้ ในระหว่างวนัที่ 18-19 มิถนุายน พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด ์ใน
หัวข้อ “แผ่นดินเดียวกัน แต่เหมือนอยู่คนละโลก:วาระการวิจัยเพื่ออนาคต” ซึง่ผู้วิจัยได้เข้าร่วมฟงัการ
บรรยาย และจะขอยกเน้ือหาทีก่ารประชุมบางส่วนมาเสนอใหไ้ด้เห็นภาพรวม ดังนี ้

3.3.1 สาสน์จากประธานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ศ.ดร.ปราโมทย์ 
ประสาทกุล ทา่นได้เขียนไว้ว่า “ในปัจจุบันสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ กําลังเปล่ียนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว นอกเหนือไปจาก เรือ่งประชากรที่มีขนาดเพิ่มขึ้นเกือบสิบเท่าตัวในรอบศตวรรษที่ผ่านมา โครงสร้าง
ประชากรที่มีอายุสูงขึ้นเร็วมาก การย้ายถิ่นฐานของผู้คนทีท่าํให้เกิดการขยายเขตเมืองเพิ่มขึน้ แรงงานข้าม
ชาติที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยเป็นจํานวนมากและครอบครัวที่มขีนาดเล็กลง แล้วยงัมีประเด็นปญัหา
สังคมอื่นๆ ทีต่อ้งการศึกษาวิจยัอีกมาก อาทิ ปัญหาความเหลื่อมลํ้าและความเป็นธรรมในสังคม ความรุแรง
ทางสังคมและวฒันธรรม ปญัหาทุจริตคอรัปชั่น ปัญหาแรงงานข้ามชาติ ประเด็นปัญหานานาชาติพันธุ์ใน
สังคมไทย รูปแบบของครอบครัวที่เปล่ียนไป ปัญหาพฤตกิรรมวยัรุ่น ตลอดจนปัญหาคุณภาพชีวิตและสุข
ภาวะของประชากร” 

3.3.2  หัวข้อ “ทบทวนปัญหาความเหล่ือมลํ้าและความไม่เป็นธรรมในบริบทเศรษฐกิจและ
การเมืองร่วมสมัย” ของ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ ( สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2555: 86 ) ได้กล่าวว่า 
“การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมือง โดยเฉพาะในเขต “ชนบท” ในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมาท้า
ทายความรู้และวิธีการแก้ปัญหาความเหล่ือมลํ้าและความไม่เป็นธรรมในสังคมไทยอย่างยิ่ง เพราะการ
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ขยายตัวของการเกษตรเชิงพานิชย์และการออกนอกภาคเกษตร ประกอบกับการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและ
แบบแผนการบริโภคของคนในเขต “ชนบท” ไม่เพียงแต่ส่งผลให้ “ชุมชนเกษตรกรรม” กลายเป็นอดีต หรือ 
เป็นภาพชวนฝัน หากแต่ยังทําให้วิธีการแก้ปัญหา รวมทั้งแนวทางการพัฒนาชนบทที่วางอยู่บนภาพ “ชุมชน
เกษตรกรรม” ดังกล่าวมีข้อจํากัดไปด้วย ขณะเดียวกันการตื่นตัวทางการเมือง ในชนชั้นกลางระดับล่างลงไป 
ได้เปล่ียนแปลงภูมิทัศน์ทางการเมืองไทย โดยเฉพาะการเลือกตั้งระดับชาติ ครั้งใหญ่ เงินได้ลดความสําคัญลง
ในฐานะปัจจัยชี้ขาดการเลือกตั้ง นโยบายจําพวก “ประชานิยม” และ “ประชาวิวัฒน์” ได้กลายเป็นกลยุทธ์
ทางการเมืองที่สําคัญ ขณะที่คนระดับล่างได้สถาปนาความสัมพันธ์กับ “การเมือง” ในรูปแบบที่หลากหลาย 
โดยไม่ผ่าน “คนกลาง” เช่น องค์กรพัฒนาเอกชน และ “ภาคประชาสังคม” ซึ่งปวารณาตัวเป็น “หัวหอก” 
ในการแก้ปัญหาความเหล่ือมลํ้าและไม่เป็นธรรมในสังคม” 

3.3.3 หัวขอ้ “ปัญหาการพัฒนาภาคอีสานและวิกฤตขิองสังคมศาสตร์” ของ รศ.ดร. บัว
พันธ์ พรหมพักพิง ( สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาต,ิ 2555: 110 ) ได้กล่าวว่า “ในรอบกว่า 50 ปี 
นับตั้งแต่ประเทศไทย เริ่มใช้แผนพัฒนาประเทศเป็นต้นมา ได้มีการเปล่ียนแปลงขึ้นในภูมภิาคอีสานอย่าง
กว้างขวาง การเปลีย่นแปลงดังกล่าวนี้ ได้กลายเป็นมาเป็นขอ้ถกเถียงอย่างหน่ึงในวงวิชาการทาง
สังคมศาสตร์ ที่ยากจะหาข้อสรุป ในด้านหน่ึงสังคมศาสตรม์องว่า การเปล่ียนแปลงดังกล่าวนี้ ได้ทําใหภ้าค
อีสาน ก้าวเข้าไปใกล้วกิฤตทิุกขณะ โดยเฉพาะมองว่า การเปล่ียนแปลงทีท่ําให้ภาคอีสานหลุดลอยไปจาก
รากฐานเดิมของตนเอง แต่ในอีกด้านหนึง่ สังคมศาสตร์มองว่า ภาคอีสานยังมีการพัฒนา หรือการ
เปล่ียนแปลงทีน่้อยและยังไม่เพียงพอ มีความยากจนอยู่ทั่วไป มีความไม่รู้ และผู้คนมีทัศนะ(ทางการเมือง)ที่
ผิดๆ อย่างเช่น การยอมรับการซื้อเสียง เป็นตน้” 

 อีกทัง้ จากวารสาร สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ซึ่งเป็นวารสารทางวิชาการ ของคณะ
สังคมวิทยาและมานุษยวทิยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทีี่ 30 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2554) ใน
ประเด็น “ชนบทไทยในกระแสการเปล่ียนแปลง” บรรณาธิการแถลง ( อนุสรณ์ อณุโณ, 2554: 110 ) ได้
กล่าวไว้ว่า  

  การสัมมนาเกิดจากความตระหนักในความเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนใน 
“ชนบท” และ “การพัฒนาชนบท” ไทย ในช่วงกว่า 2 ทศวรรษท่ีผ่านมา ท่ีส่งผลให้
ความรู้และความเข้าใจในประเด็นท้ังสอง จําเป็นต้องได้รับการทบทวน เพราะขณะท่ี
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ ชนบทไทย ท่ีแพร่หลายมักจัดวาง “ชนบท” ไว้ตรง
ข้ามกับ “เมือง” อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดผ่านทางระบบการผลิต วิถีชีวิต และแบบ
แผนการบริโภคท่ีต่างกัน ระหว่างหน่วยทางสังคมทั้งสอง ทว่าการท่ีผู้คนในชนบทหัน
มาทําการเกษตรเชิงพานิชย์มากขึ้น ทํางานนอกภาคเกษตรมากขึ้น มีข้าวของ
เครื่องใช้ในครัวเรือนเพียบพร้อมมากขึ้น รวมท้ังมีช่องทางในการรับรู้ข่าวสารมากข้ึน 
ก็ส่งผลให้เส้นแบ่งระหว่าง “ชนบท” กับ “เมือง” ไม่มีความเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอีก
ต่อไป หากแต่มีความปุพรุน พร่าเลือน และเลื่อนไหล การทําความเข้าใจ “ชนบท
ไทย”ร่วมสมัย จึงจําเป็นต้องคํานงึถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นเบื้องต้น... 
  และ จากบทความ “ลูกทุ่งหรือลูกกรุง ความเป็นเมืองในชนบทไทย” 

ของ ทับทิม ทบัทิมนักศึกษาปริญญาเอก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ( ทับทิม 
ทับทิม, 2554: 152-153 ) ได้สรุปเอาว่า     

  ภาพชนบทไทย ตามการมองของคนในเมือง มักเป็นภาพจินตนาการที่
มองจากศูนย์กลางไปยังชนบท มุมมองท่ีเปลี่ยนแปลงก็มาจากสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป 
จากการพัฒนาชนบทแบบกระแสหลัก ให้ชนบทหลุดพ้นจากความล้าหลัง แต่ต่อมาเม่ือ
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ชนบทได้รับการพัฒนาไประดับหนึ่ง และมีความเป็นเมืองมากข้ึนเรื่อยๆ เกิดปัญหาใน
ด้านต่างๆ จึงมีการเรียกร้องให้เห็นคุณค่าของชนบท เน้นการพัฒนาแบบทางเลอืก ไม่
อยากให้มีการพัฒนามากเกินไป ความเป็นทุนนิยม ความเป็นเมือง ไม่ดีต่อชนบท อยาก
ให้อนุรักษ์วิถีชีวิตแบบด้ังเดิมท่ีดีงามตามขนบจารีต ปลูกข้าวอินทรีย์เพ่ือสุขภาพ รักษา
ต้นไม้เพ่ือธรรมชาติ รักษาทุ่งนาไว้เป็นทัศนียภาพท่ีสวยงาม เพ่ือการดํารงอยู่ของอาชีพ
เกษตรกรรมที่เป็นเอกลักษณ์สืบทอดกันมายาวนานของไทย ค่านิยมการบริโภคของชน
ชั้นกลางเหล่านี้มีผลต่อการสร้างและรักษาภาพความเป็นชนบทไทยแบบอุดมคติไว้ เป็น
กระบวนการสร้างความคาดหวังทางสังคมร่วมกันนําไปสู่การกําหนดแนวทางการ
เปลี่ยนแปลงในชนบทเรื่อยมา 

  จากบทความและรายงานที่ผู้วจิัยได้ยกมาข้างต้นนี้ จะเห็นได้ว่าบริบททางสังคม
ของภาคอีสาน ได้เกิดการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมไปในหลายมิติ เช่น มติิทางการเมือง มิติทางเศรษฐกิจ 
รวมทัง้มิตทิางสังคม (ประเพณีและวัฒนธรรม) ส่งผลกระทบต่อการดํารงอยู่ของวิถีชีวิตของชาวอีสานเปน็
อย่างมาก  
 
4. ปัจจัยต่างๆท่ีส่งผลกระทบต่อรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเรือนอยู่อาศัย 
 4.1 ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
  เมื่อระบบทุนนยิม ได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของการดําเนินชีวติของชาวบ้านปลาค้าว ( ยุค
เศรษฐกิจแบบพึ่งพา หรือเกษตรเชิงพานิชย์ ) ตั้งแต่ ในช่วง พ.ศ. 2503-2544 การประกอบอาชีพของชาว
อีสาน มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ไม่ได้จาํเพาะแต่เพียงการทําเกษตรกรรม ( เชิงพานิชย์ ) เพียงอย่าง
เดียว หากมีการทํางานนอกภาคเกษตรในหลายรูปแบบ เช่น ทํางานก่อสร้าง ทํางานในโรงงาน เป็นต้น อันมี
เหตุผลที่สําคัญ คือการหาเงนิมาจับจ่ายใช้สอยในชีวติประจาํวันให้ได้มากย่ิงขึ้น ซึง่อาจจะมาจากการถูก
กระตุ้นจากภาครัฐ หรือการเกดิกระแสบริโภคนิยม หรอืเกดิจากการเปล่ียนแปลงทัศนคติในการดําเนินชีวติ
ของชาวอีสาน ก็อาจเป็นได้ ซึ่งสาเหตุต่างๆเหล่านี้ได้ส่งผลถึงการตดัสินใจในการปลูกสร้างเรอืนอยู่อาศัย โดย
ที่ได้อย่างชัดเจน คือการให้ความสําคัญต่องบประมาณ(เงิน)ที่จะใช้การปลูกสร้างหรือการซื้อวัสดกุ่อสรา้ง 
รวมถงึวิธกีารกอ่สร้างดว้ย วา่ควรที่จะอยู่ในงบประมาณที่เจา้ของเรือนหรือครอบครัวนั้นๆ สามารถจัดซือ้
จัดหาได้มากน้อยเพียงใด เพราะเนื่องจากกระบวนการการที่จะได้มาซึ่งทีอ่ยู่อาศัยในสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม ในปัจจุบันจะต้องมีค่าใช้เงินในการซือ้หาเกอืบทัง้หมด เช่น ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าจ้าง
แรงงาน ( ผู้รับเหมา ) ค่าที่ดิน หรือค่าขนส่ง เป็นต้น ซึ่งแต่เดมิการจดัหาวัสดปุลูกเรือน ซึง่ส่วนใหญใ่ช้ไม้เปน็
วัสดุหลัก เจ้าของเรือนหรือครอบครัวนั้นๆ สามารถหาเองได้ในป่าไม้ของชุมชนของตนเอง แรงงานในการ
ก่อสร้าง ก็เป็นการไหว้วาน ลงแขก ของญาติพี่น้องกันเอง หรืแม้แต่พื้นทีท่ีด่ินที่ใช้ในการปลูกเรือน ก็ได้มา
จากพ่อแม่หรือพี่น้องที่แบ่งเอาไว้ให้เป็นมรดกตกทอดมา (ซึง่แต่ก่อน ชาวอีสานแต่ละครอบครัว มีที่ดินใน
การครองครอบค่อนข้างมาก เนื่องจากประชากรในท้องถิ่นยงัไม่มีมากอย่างในปัจจุบัน จงึสามารถจับจอง
เอาไว้ได้อย่างพอเพียง) ซึง่จะเห็นได้ว่า มีหลายครัวเรือนที่มกีารขยับขยายหรอืยกเรือน ออกไปปลูกรอบนอก
ชุมชนดั้งเดิม (หมู่ 1,2,3) โดยส่วนใหญ่จะไปปลูกเรือนที่มีขนาดใหญข่ึ้น ( หมู่ 10 ) เนื่องจากมีพื้นที่มากกว่า
บริเวณเดิม (หมู ่1,2,3) ซึง่พื้นทีบ่ริเวณเรือน ไดถู้กแบ่งเป็นมรดกตกทอดให้ลูกๆเกือบหมดแล้ว 
  
  ดังน้ัน ปจัจัยทางด้านเศรษฐกจิของเจ้าของเรอืนและครอบครัวนั้นๆ จะส่งผลกระทบต่อ 
การตดัสินใจในการเลือก ขนาด รูปแบบ องค์ประกอบ และวสัดุของเรือนที่อยู่อาศัย เป็นอันดับแรกๆ ก่อนที่
จะเริ่มดําเนินการปลูกสร้างเรอืนอยู่อาศัย อกีทั้งการจดัหาแรงงานในการปลูกสร้างเรือน ก็เป็นประเด็นหนึง่ที่
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สําคัญ ซึ่งแต่เดิมการปลูกเรอืนกระทําได้โดยตัวเจ้าของเรือนเองหรือใช้การไหว้วานจากญาติพี่น้องผองเพือ่น 
แต่ในสภาพปัจจุบัน แรงงานหนุ่มสาวของครอบครัวชาวบ้านปลาค้าว ส่วนใหญ่ได้ไปทํางานอาชีพอื่น นอกตัว
ชุมชนหรือนอกภาคเกษตรกรรม เช่น ไปศึกษาเล่าเรยีน รบัราชการ ทํางานตามโรงงาน ตามหัวเมืองหรือ
กรงุเทพฯ เป็นต้น ดังน้ันการหาแรงงานในการปลูกเรือน จงึต้องใช้การว่าจา้งช่างฝีมือ หรอื ผู้รับเหมามือ
อาชีพ ทัง้ในชุมชนเองหรือจากต่างถิ่นมาเป็นผู้ปลูกสร้างเรือนให้ 

4.2 ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 
  เมื่อมิติการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร และค่านิยม ในส่ือต่างๆไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ผ่านทาง
เครื่องมือส่ือสาร(มือถือ)หรือเครื่องรับโทรทัศน์ของชาวบ้าน รวมทั้งการติดต่อด้านการคมนาคมและขนส่งที่มี
ความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทําให้ชาวบ้านปลาค้าว ได้รับรู้ และได้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าของ
รูปแบบของเรือนอยู่อาศัย ในหลากหลายรูปแบบมากย่ิงขึ้นจากท้องถิ่นอื่น รวมทั้งการเปล่ียนแปลงด้าน
ค่านิยมและการใช้ชีวิตประจําวันของชาวบ้าน อีกทั้งคนหนุ่มคนสาววัยแรงงานที่ออกไปประกอบอาชีพอื่นๆ
นอกชุมชน แล้วได้ไปรับเอาวัฒนธรรมหรือค่านิยมต่างๆเหล่านั้นนํามาปรับเปล่ียน หรือเปลี่ยนแปลง ทั้งใน

มิติของรูปแบบการอยู่อาศัยและเรือนอยู่อาศัย อาทิ  
  1. การเร่ิมมีการก่ออิฐฉาบปูนปิดล้อมพ้ืนที่ใต้ถุนเรือน เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่เก็บของ,
ห้องครัว,    
ห้องรับแขก   หรือพ้ืนที่จอดรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ การขยายความกว้างของระยะเสาเรือนให้เพิ่ม
มากขึ้น เพราะต้องการเนื้อใช้สอยภายในเรือน มากขึ้น เช่น ระยะห่างของเรือนแบบดั้งเดิม ส่วนใหญ่เกือบ
ทั้งหมดที่สํารวจมา จะมีขนาด     ประมาณ 2.00-2.30 ม. แต่ในปัจจุบันเรือนที่ปรับเปลี่ยนจากแบบดั้งเดิม
หรือที่ปลูกสร้างใหม่ จะมีขนาดระยะห่างเสา ประมาณ 3.50-4.50 ม. 
  2. การยก หรือ ดีด ตัวเรือนให้สูงขึ้น เพื่อต้องการใช้พื้นที่ใต้ถุนเป็นบริเวณอยู่อาศัยและใช้
สอย 
ประจําวันมากขึ้น เนื่องจากอาจจะไม่ได้เล้ียงสัตว์ (คอกวัว-ควาย) หรือ ใช้เป็นเพียงพื้นที่เก็บอุปกรณ์ทํา
การเกษตรต่อไปแล้ว โดยการยกหรือดีดตัวเรือน จะยกขึ้ง ประมาณ 30-70 ซม. 
  3. การรับเอาค่านิยม ที่คิดเห็นว่ารูปแบบเรือนแบบสมัยนิยม ในปัจจุบันมีความสวยงาม
และบ่งบอกถึง ความมีฐานะทางสังคม หรือ ความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจมากกว่ารูปแบบเรือนอยู่อาศัยแบบ
ดั้งเดิม  เช่น การเลือกใช้แผ่นหลังคาเมทัลชีท หรือ กระเบื้องลอนคู่ การทํารั้วกําแพงก่ออิฐฉาบปูน ฯ 
  4. การมีเครื่องอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า (โทรทัศน์,ตู้เย็น 
ฯ) รถยนต์  รถมอเตอร์ไซค์ รถไถนา ส่ิงของหรือทรัพย์สินที่มีมูลค่ามาก จึงต้องปิดกั้นพื้นที่ด้วยวัสดุที่แข็งแรง 
และทนทานมากขึ้น 
  5. การเริ่มมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่มากขึ้น จึงเลือกปลูกสร้างเรือนในลักษณะชั้นเดียว และมี
พื้นที่ใช้สอยที่เพียงพอ เหมาะสมกับสภาพร่างกายและความเป็นอยู่ของผู้อายุมากกว่าเรือนแบบดั้งเดิม ที่
เป็นเรือนยกสูง มีบันไดขึ้น 
  6. การจัดหาซ้ือและขนส่ง วัสดุก่อสร้าง ซึ่งเกิดจากการต้องการวัสดุก่อสร้างที่ทันสมัยหรือ
ที่ไม่สามารถหาได้ในชุมชน โดยปัจจุบันมีตัวแทนจําหน่ายใกล้กับชุมชนมากขึ้น เนื่องจากมีความสะดวกและ
รวดเร็วในการคมนาคมขนส่งจากส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)มาสู่ภูมิภาคและ แหล่งขายต่างๆมาสู่ชุมชนมากขึ้น 
ทําให้สามารถเลือกซื้อ เลือกหาวัดสุก่อสร้างได้หลากหลายตามความต้องการ 
  7. การมีรายได้เพิ่มมากขึ้น จากการเปล่ียนอาชีพอื่น นอกเหนือจากการทําการ
เกษตรกรรมหรือการทํา อาชีพเสริม และรวมทั้งการขายผลผลิตได้ราคาดีมากกว่าเดิม เหล่านี้เป็นปัจจัยที่
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ส่งผลให้ชาวบ้านปลาค้าว มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ มีรายได้เพียงพอที่จะสามารถทําการปรับปรุงหรือ
เปล่ียนแปลงเรือนอยู่อาศัยให้เป็นไปตามความต้องการมากขึ้น ทั้งในส่วนการเพิ่มพื้นที่ใช้สอย การเปล่ียน
รูปแบบพื้นที่ใช้สอย หรือการเปล่ียนรูปแบบเรือนอยู่อาศัย 
 4.3 ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดลอ้ม 
  การเพิ่มขึ้นของประชากรของภาคอีสาน ในช่วง พ.ศ. 2480-2503 เป็นปัจจัยลําดับแรกที่
ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ปัจจัยรองลงมาคือนโยบายการส่งเสริมให้
ปลูกพืชเศรษฐกิจ(เกษตรเชิงพาณิชย์ ) มากขึ้น อันได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันสําปะหลัง อ้อย ปอ ยาสูบ 
ยางพารา เป็นต้น ส่งผลให้เกดิการลุกลํ้าพื้นที่ แผ้วถางป่าไม้ เพื่อขยายพื้นที่ทําการเกษตรกรรมและเพื่อการ
จับจองที่ดินทํากิน ทําให้พืน้ที่ป่าไม้ที่เป็นแหล่งนิเวศทางธรรมชาติและแหล่งอาหารของชุมชนถิ่นฐานของ
ชาวอีสาน ถกูรกุราน และถกูทาํลายลงอย่างรวดเร็ว จากช่วงตน้ยุคพืชเศรษฐกิจ(เกษตรเชิงพาณิชย์)จนมาถึง
ปัจจุบัน  
  ทรัพยากรป่านัน้ มีความสําคัญต่อการดํารงชวีิตของชาวอีสานอย่างมาก เนื่องเพราะว่าป่า
ไม้เป็นแหล่งของการหาอาหาร ของป่า สมุนไพร และแหล่งหาวัสดุในการปลูกสร้างบ้านเรอืน ส่ิงปลูกสรา้ง
อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่เรือนอยู่อาศัยแบบดั้งเดิม เนื่องจากส่วนใหญ่เกอืบทั้งหมดขององค์ประกอบของ
เรือน ใช้ “ไม”้ ในการปลูกสรา้ง ไม่ว่าจะเป็นไม้เนื้อแข็ง (โครงสร้างหลักที่รบัน้ําหนักมาก) หรือไม้เนือ้อ่อน 
(ส่วนประกอบเรือนที่ไม่ได้รับน้าํหนักมาก) การลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ชุมชน และการเข้มงวดการตัดไม้ทําลาย
ป่าจากทางราชการ (รัฐ)มีมากขึ้น เป็นสาเหตใุห้ชาวบ้านปลาค้าวไม่สามารถเข้าไปตัดไม้ในปา่ได้เหมือนเดิม 
และอีกทั้งราคาไม้สําเร็จรูปที่ซือ้จากโรงเล่ือยทีถู่กกฎหมาย กม็ีราคาสูงมากขึน้ จึงทําให้ชาวบ้าน หันไปใช้
วัสดุอื่นทดแทนไม้เพื่อมาปลูกสร้างเรือน เช่น ใช้เสาคอนกรีตสําเร็จรูปแทนเสาไม้ ใช้โครงเหล็กรูปพรรณแทน
คาน หรือจันทนัไม้ ผนังบ้านใช้ไม้ฝาสังเคราะห์แทนฝาไม้จรงิ เป็นต้น 
  ปัจจัยทางด้านส่ิงแวดล้อม อีกอย่างหน่ึงที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงเรือนอยู่อาศัยของ
ชาวบ้านปลาค้าวและรวมถึงชาวอีสาน นั่นก็คือ การเปล่ียนทางสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ สภาวะโลกร้อน หรอื 
ภัยพิบัติจากลมมรสุม ที่นับวันจะมีสภาพการณ์ที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น ฤดรู้อน มีอุณหภูมิที่สูงขึ้น  ฤดูฝนมีลม
กรรโชกหรือปรมิาณน้ําฝนที่มากขึ้นกว่าแต่เดิมที่เคยเป็นในอดตี ซึ่งเหตุปัจจัยเหล่านี้ ทาํให้มีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบเรือน เช่น  

1.) การเลือกใช้วัดสุมุงหลังคาที่มีฉนวนกันความรอ้นเสริมมาด้วยและมีความแข็งแรงทนทาน
กว่าสังกะสี เช่น แผ่นหลังคาเมทัลชีท หรือ กระเบ้ืองลอนคู่ หรือซีแพค เป็นตน้ 

2.) การสร้างเรือนแบบสมัยนิยม โดยการก่ออฐิฉาบปูนเป็นผนังบ้าน เพราะมคีวามทนทาน 
บํารุงรักษาง่าย และแข็งแรงกวา่ ไม้หรือไม้ไผ่สาน (ต้องทําการซ่อมแซม เปล่ียนถ่ายทกุๆ2-3ปี) 

3.) การปรับเปล่ียนการใช้พื้นที ่ เพื่อบรรเทาความร้อนอบอา้วในของช่วงฤดูร้อน หรือ 
ช่วงเวลาแดดแรงในแต่ละวัน เช่น การยกหรือดีดบ้าน เพื่อเพิม่ความสูงของใต้ถุน มากขึ้น (โดยมาก จะเพิม่
เป็น 3.00 - 4.00 ม.ขึ้นไป)  ซึ่งรูปแบบของเรือนแบบดั้งเดิม จะมีระยะใต้ถนุค่อนข้างเตี้ย (ระยะ ประมาณ 
2.00 - 2.20 ม.) ซึ่งทําให้ไมส่ามารถใช้งานได้สะดวกมากนกั ในกจิกรรมของผู้ใชง้าน เช่น นั่งเล่น รับแขก 
หรือ ใช้เป็นทีจ่ดรถ หรือเก็บเครื่อง อุปกรณ์ต่างๆ 
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บทที่ 6 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

1. บทสรุปการแปรเปล่ียนการอยู่อาศัยและรปูแบบทางสถาปัตยกรรมเรือนอยู่อาศัยที่สัมพนัธ์กับวถิีชีวิต 
 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อวถิชีีวิตของชาวอีสาน ที่มีมาตั้งแตยุ่คประวัติศาสตร์ ที่เริ่มมีการตัง้
ถิ่นฐานในแถบภูมิภาคนี้ จะเห็นได้ว่า การตัง้ถิน่ฐานของผู้คนในแถบภาคอีสานน้ัน เกิดจากการรวมตัวกันของ
ชนชาติพันธุ์กลุ่มเล็กๆทีต่ั้งถิ่นฐานกระจัดกระจายกันมาแต่ดัง้เดิม ที่มีอยู่ทั่วทัง้ภูมิภาครวมกนักับชนชาติพันธุ์
อื่นๆ ที่เข้ามาโดยการอพยพและถูกกวาดต้อนมาตั้งถิ่นฐานเพิ่มเติม ในชว่งต้นกรงุรตันโกสินทร์ เช่น ในชว่ง 
พ.ศ. 2237 ที่เกิดความไม่สงบขึ้นในราชสํานักนครเวียงจันทน ์และในอีกหลายระลอก รวมทัง้ในช่วงสงคราม
มหาเอเชียบรูพา (ประมาณ พ.ศ.2484-2488) ได้มีชาวจีนและชาวญวนจากประเทศเวยีดนาม ได้อพยพเขา้
มาด้วยเช่นกัน 
 เมื่อพิจารณาถงึความเป็นอยู่ของชุมชนในแถบภาคอีสาน ที่ผ่านกาลเวลามาจวบจนถงึปัจจบุัน 
วิถีชีวิตและความเป็นอยู่นั้น ได้มีความสัมพันธ์และเช่ือมโยงอยูก่ับประเพณี วัฒนธรรมและคติ-ความเชื่อ
อย่างแนบแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างแยกไม่ออก โดยมีแกนกลางที่เป็นหลักของวถิีชีวิต คือ พระธรรม
คําส่ังสอนของพระเจ้า ในพุทธศาสนา และได้มีการส่ังสม การปฏิบัติสืบทอด และการทํานุบาํรุงให้เจริญงอก
งามกันมาเป็นเวลายาวนาน  
 ต่อเม่ือมกีารเปิดรับเอาวัฒนธรรมและแนวความคิดแบบตะวันตกเข้ามาสู่ประเทศในช่วงที่มี
การล่าอาณานคิม ช่วงพทุธศตวรรษที่ 25 (ชว่งสมัยรัชกาล ที่ 4 และ 5) ต่อเน่ืองมาจนถึงเหตุการณก์าร
เปล่ียนแปลงการปกครอง ใน พ.ศ. 2475 การพลิกโฉมหน้าทางการปกครองของประเทศในช่วงดังกล่าว มีผล
ต่อวิถีชวีิตของชาวอีสานมาอย่างต่อเนือ่ง ทัง้การเร่งปฏิรูปในส่วนของราชการและการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมโดยรวมทัง้ประเทศ โดยผ่านทางหน่วยงานราชการทีถู่กแตง่ตั้งขึ้นให้มาบรหิารจัดการพื้นที่ในทุก
ท้องถิ่นทกุภูมิภาคของประเทศ  
 การพัฒนาที่เกดิจากการวางแผนและนโยบายจากศูนย์กลางประเทศเป็นหลัก โดยไมได้
คํานึงถึงความสอดคล้อง เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ วถิชีีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมที่มีมาแต่เดิมของ
สังคมแบบเกษตรกรรมหรือแบบชาวนา ของชาวอีสาน ทําใหเ้กิดความปั่นป่วน ความไม่สามารถรับมือกับการ
เปล่ียนแปลงต่างๆทีถ่าโถมเข้ามาสู่ชุมชนของชาวอีสาน ระลอกแล้วระลอกเล่า จนกระทัง่มาถงึเหตกุารณ์
ทางการเมือง ในช่วงกว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมา (พ.ศ. 2540-2559) ได้เกดิการเปล่ียนแปลงที่เกีย่วเนื่องใน
หลายมิติ เช่น ความเหล่ือมในสังคม การเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของชาวอีสาน กระแสการบริโภคนิยม 
การผันผวนของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม การเข้าสู่ยุคการเกษตรเชงิพาณชิย์อย่างเต็มรูปแบบ มิติต่างๆ
เหล่านี้ล้วนเป็นแรงกระตุ้นให้ชาวอีสาน เกิดความเห็นประจกัษ์ว่า ตนเองน้ันได้ถูกนําพาและเข้าไปมีส่วนได้
ส่วนเสียกับสังคมโดยรวมของประเทศ หรือถา้มองให้กว้างมากยิ่งขึ้นอาจจะรวมถงึสังคมโดยรวมของโลกไป
แล้ว ก็เป็นได ้ดังจะเห็นไดจ้ากปรากฏการณ์ทางการเมืองในเมืองต่างๆทัว่โลกที่มีความคล้ายคลึงกัน 
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 รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, 2555: 3-4) ได้เขียนในหนังสือ 
ระเบียบโลกใหม่ ในส่วนของคํานํา ได้กล่าวไวว้่า  

   ในช่วงกว่า 2 ทศวรรษท่ีผ่านมา บริบทของโลกท้ังในมิติการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญและเป็นการเปลี่ยนแปลงใน
เชิงโครงสร้าง ยุคสงครามเย็น (Cold War System) ท่ีเกิดข้ึนในช่วงหลังสงครามโลก
ครั้งท่ี 2 ได้จบลงใน ปี ค.ศ. 1989 เม่ือค่ายคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออกล่มสลาย จาก
จุดนี้เอง ก็ได้เกิดยุคใหม่โครงสร้างแบบใหม่ของระบบเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ซ่ึง
ในทางรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เรียกยุคนี้ว่า “ยุคหลังสงครามเย็น (Post-
Cold War System)” หรือท่ีคนท่ัวไปเรียกว่า ยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization)....หรือ
พูดอย่างกว้างๆ ก็คือสังคมความรู้ข่าวสาร นั่นเอง 

   ยุคหลังสงครามเย็น (Post-Cold War System) ซ่ึงก่อตัวมาต้ังแต่ ค.ศ. 
1989และได้ดําเนินมาจนถึงปัจจบุัน (ค.ศ. 2012) มีพลวัตแห่งการเปลี่ยนแปลงท้ังในมิติ
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมทั้งในกรอบของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ
ในกรอบภายในประเทศ การเปลี่ยนแปลงดังกลา่วนั้น มิได้จํากัดอยู่แค่การเปลี่ยนแปลง
แบบวัฏจักร (Cyclical) แต่ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง (Structural) และเป็น
การเปลี่ยนแปลงท่ีกระทบกับโครงสร้างของระบบโลก เม่ือโครงสร้างของระบบโลกมีการ
เปลี่ยนแปลง สิ่งท่ีตามมาคือโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ในระดับ
ภูมิภาค จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย และท้ายท่ีสุดก็กระทบกับโครงสร้างระดับเล็ก
ลงไป นั่นคือ รัฐชาติ สังคมท้องถ่ินตลอดจนองค์กรธุรกิจ และระดับปัจเจกบุคคล 

   ยุคหลังสงครามเย็น จึงเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงของระเบียบโลกใหม่ 
(New World Order) หลังระเบียบโลกเก่าต้องมีอันสยบไป อย่างไรก็ตามระเบียบโลก
ใหม่ท่ีกําลังดําเนินอยู่นี้ ก็ยังมีพลวัตของการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรุนแรง อีกท้ัง
ขยายไปในวงกว้าง องค์ประกอบและสาระแห่งการเปลี่ยนแปลง แม้จะยังไม่นิ่งในขณะนี้ 
แต่สิ่งท่ีพอจะวิเคราะห์ได้ ก็คือ ภาพรางๆ ของโครงสร้างใหม่ท่ีกําลังก่อตัวข้ึน 

 จากบทความข้างต้น บ่งช้ีว่าโลกทั้งใบไดถู้กหลอมรวมเข้าด้วยกันอย่างหลีกเล่ียงมิได้ ไม่เวน้
แม้แต่ชุมชนเล็กๆอย่างชุมชนบ้านปลาค้าวแห่งนี้ ดงันั้นการเปล่ียนแปลงทีก่ระทบต่อวถิีชวีิตของชาวบ้านปลา
ค้าว ในอันดับต้นๆ ก็คือ การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นปัจจยัทีม่ีความสําคัญต่อการดําเนินใชใ้น
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม การพ่ึงพาระบบตลาดการค้าขายพืชผลผลิตทางการเกษตร การส่งเริมการปลูก
พืชพาณิชยใ์นรปูแบบต่างๆ ส่งผลก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิตของเกษตรกรเป็นอย่างมาก 
ชาวนาไม่ได้ลงมือ ทํานาด้วยตนเองเหมือนเดิมอย่างในอดีต การใช้เงินทุนในการว่าจ้างแรงงานและ
เครื่องจักรกลในแต่ละขั้นตอนของการทํานา ก่อให้เกิดปัญหาในการจัดการเรือ่งเงินทุน ที่ไม่ชํานาญ ขาด
ทักษะด้านการบริการ จงึก่อให้เกิดหนี้สินตามมา เมื่อมีหนีสิ้นมากจนเกินกาํลังที่จะชําระ ก็ต้องหาทางออก 
เช่น ขายที่ดินทํากินเพื่อเอาเงนิมาใช้หนี้ ไปประกอบอาชพีอืน่นอกภาคเกษตร หรือเปล่ียนอาชีพไปทําอย่าง
อื่นที่ได้เงินมากกว่า เป็นต้น  
 ปรากฏการณ์เหล่านี้ ส่งผลให้ชาวบ้านละเลยวิถีชีวิตแบบสังคมชาวนา โดยเฉพาะอย่างยิง่รุ่น
ลูกรุ่นหลานทีเ่ตบิโตอยู่ในยุคสมัยปัจจุบัน ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของภายใน
ชมุชนตามมาอย่างหลีกเล่ียงมิได้ ดังนั้นเมื่อรูปแบบวิถีชีวิตของชาวบ้านปลาค้าวเปล่ียนแปลงไป 
สถาปัตยกรรมเรือนอยูอ่าศัย ซึ่งเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมการอยู่อาศัยตามแบบอย่างของชาวอีสาน ย่อมมี
การเปลี่ยนแปลงตามกระแสที่เกิดขึ้น ซึง่แสดงออกมาใหเ้ห็นผ่านทาง ค่านิยมของรูปแบบการอยู่อาศัยตาม
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แบบสมัยใหม่ ซึ่งรูปแบบดงักล่าวยังคงหลงเหลืออัตลักษณต์ามแบบวิถีชีวติดั้งเดิมอยู่บ้าง โดยไม่ได้รับเอามา
อย่างเต็มรูปแบบ ดังจะเห็นได้จาก ความสัมพันธ์ของระบบครอบครัวแบบประเพณีดัง้เดมิ เช่น การให้
ความสําคัญในการยกมรดก (เรือนอยู่อาศัยหรือที่นา) แก่ลูกผู้หญิงเป็นผู้ดูแลรักษาไว้มากกว่าให้ลูกชาย ดงั
จะเห็นได้จากผู้เป็นเจ้าของเรือน ที่ส่วนใหญจ่ะเป็นผู้หญิง เป็นต้น รวมทั้งการปรับปรงุหรอืปรับเปล่ียน
รูปแบบเรือนก็ยงัมี รูปลักษณ์เรือนแบบดั้งเดิมคงอยู่บ้างบางส่วน เช่น ส่วนเกยหรือชานแดดอาจจะทําเป็น
หลังคาคลุมเพิ่มเติมเพื่อกันแดดกันฝน หรือ รูปแบบการอยูอ่าศัยที่เป็นพื้นที่เปิดโล่ง แต่เดิมจะอยู่เกยหรอื
ชานที่อยู่บนเรือน ก็ปรับเปล่ียนมาเป็นโถงทางเข้าหน้าบ้านที่มทีี่นั่งหรือแคร่ไวสํ้าหรับนั่งเล่นพกัผ่อน ในเรือน
แบบช้ันเดียว เป็นต้น 
 การเปลี่ยนแปลงของสถาปัตยกรรมเรือนอยู่อาศัย ที่มีรูปแบบตามสมัยนิยม โดยไม่หลงเหลือ
รูปลักษณ์เรอืนแบบดั้งเดิมอยู ่ เริ่มมใีห้เห็นบา้งแล้ว ปัจจยัที่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบเรือนดงักล่าว 
เกิดจากรุ่นลูกรุน่หลานที่ไม่ไดป้ระกอบอาชพีเกษตรกรรม (ทาํนา) หรอืการไปทํางานนอกภาคเกษตรในต่าง
ถิ่น ได้เป็นผู้มีอาํนาจในการเลือกรูปแบบเรือนอยู่อาศัยที่ตนเห็นว่า มีความทนัสมัย และเหมาะสมกับวิถีชีวิต
ของตนเองที่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากวถิีชีวิตของรุ่นพ่อแม่หรือบรรพบรุุษ ซึง่ส่วนใหญ่จะไปประกอบอาชีพ เชน่ 
รับราชการ ค้าขาย หรือพนักงานบริษทั เป็นตน้ ดังจะเห็นไดจ้ากการปลูกเรอืนที่ลักษณะโดดเด่นกว่าเรอืนที่
มีอยู่ในชุมชน โดยมีข้อสังเกตบางประการ ดงันี ้เช่น 

1. ใช้วัสดุทีท่ันสมัย เช่น แผ่นหลังคาเมทัลชีท ไม้ฝาบ้านสังเคราะห์ ประต-ูหน้าต่างอลูมิเนียม 
 และกระจกใส 

2. มีพื้นที่ใช้สอยทีแ่ตกต่างออกไป เช่น พื้นที่เตรียมอาหารภายในบ้าน พื้นที่จอดรถยนต์ ฯ 
3. มีการสร้างรัว้กาํแพงสูงเพือ่แสดงออกถงึการแปลกแยกจากวิถีชุมชนเดิม 
4. ไม่มีห้องหรือพืน้ที่ทางคต-ิความเชื่อภายในเรือน (ห้องส้วม,หอ้งเปิงอาจจะมีเพยีงห้องพระ) 
5. รูปลักษณ์เรอืนที่แตกต่างจากเรือนแบบดั้งเดิมอย่างเห็นได้ชัด เช่น มีจั่วหลังคาซ้อนกัน มี

ลูกกรงราวระเบียงแบบคลาสสิก หรอืมีซุม้โค้งที่หน้าจั่วหรือรูปแบบตามบ้านจัดสรรที่นยิมสร้างในเขตตัว
เมือง เป็นต้น 
 
2. ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยได้มีความเห็นที่จะเสนอแนะ ถึงวิธกีารในการที่เลือกรูปแบบหรือปรับเปล่ียนรูปแบบ
เรือน   อยู่อาศัยที่ น่าจะเหมาะสมต่อวิถีชีวิตของชาวชุมชนบ้านปลาค้าว ตลอดจนยังการรกัษาหรือสืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมของการอยู่อาศัย ทัง้ที่อยู่ภายในเรือน และภายในชุมชน ที่เห็นควรว่ายังคงความดงีาม
และสอดคล้องกับวิถกีารดําเนนิชีวิต ซึ่งกําลังอยู่ในชว่งเวลาของการเปล่ียนแปลงของกระแสทางเศรษฐกจิ 
การเมืองและสังคม ทั้งในประเทศและทั่วโลกในห้วงเวลาปัจจบุัน ดังนี ้

2.1 ชุมชนบ้านปลาค้าว ทั้งผู้นําชุมชนและลูกบ้านในชุมชน ควรตระหนักถงึให้เห็นถึง
กระแสของการเปล่ียนแปลงทีก่ําลังเกิดขึ้นภายในชุมชน ไมว่า่จะเป็น ปัญหาด้านยาเสพติด ปัญหาพฤติกรรม
วัยรุ่น ปัญหาด้านเศรษฐกิจชมุชน หรอืปัญหาด้านคุณภาพชีวิต ว่าควรจะหาแนวทางหรือวธิีการแก้ไข 
ป้องกัน อย่างไรบ้าง อกีทัง้ต้องสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แกชุ่มชน เพื่อดํารงไว้ซึ่งประเพณ ีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นทีด่ีงามเอาไว้ใหเ้ป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตแก่คนรุ่นต่อไป โดยอาศัยแก่นของพระธรรมคําสอน
ของพระพทุธศาสนาเป็นที่ตั้ง โดยให ้ วัดในชุมชนเป็นศูนย์กลาง และตอ้งเกิดจากการเห็นเข้าใจและเห็น
ความสําคัญอย่างแท้จริงของคนในชุมชนเอง โดยต้องไม่ให้ผู้ใดหรือหน่วยงานใดมาเป็นผู้ชี้นําแต่เพียงอย่าง
เดียว เพื่อความถูกตอ้งและดีงามที่แท้จริงของการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน จะบังเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
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เพราะผู้วิจัยเชื่อว่าหากชุมชนบา้นปลาค้าว มีความเข็มแขง็ ทั้งในด้านจิตใจที่ดีงาม คงไว้ซึง่ศีลธรรม และ
จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาแล้ว การดํารงชีวิตและการอยูร่่วมกันของคนในครอบครัวและทั้ง
ชุมชน จะมีแต่ความสงบสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป 

2.2 ชาวชุมชนบ้านปลาค้าว หรือชาวอีสาน จะตอ้งหันมาช่วยกนัดูแลรักษาทรพัยากรทาง
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้แก่ ป่าไม้ชุมชน ห้วยหนอง คลอง บึง ใหก้ลับมามีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ลด
การบุกรกุทําลาย รวมทั้งส่งเสริมการสร้างพื้นที่ป่าไม้ใหเ้พิ่มขึน้ โดยอาศัยกระบวนการการมรส่วนร่วมของ
ชุมชน ทําข้อตกลงรว่มกัน ชี้ให้เห็นถงึประโยชน์ของการมทีรพัยากรที่อดุมสมบูรณ์ ร่วมทั้งเฝ้าระวังการรกุลํ้า
ของนายทุนที่จะเข้ามา ใช้พืน้ที่เหล่านั้นไปแสวงผลประโยชน์ส่วนตนที่จะทาํให้ชุมชนไดร้ับความเดือนรอ้น
โดยส่วนรวม เพราะทรัพยากรทางธรรมชาติ คือแหล่งอาหาร แหล่งยารักษาโรค หรือแหล่งแสวงหาปัจจัย
ต่างๆที่ไม่ได้ซื้อหาได้ด้วยเงิน เป็นทรัพย์ในดินสินน้ํา มาแต่โบราณกาล เพือ่เพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพา
ด้านอาหารของชุมชนบ้านปลาค้าว ในกระแสที่เริ่มการดํารงชีวิตแบบคนเมือง คือการใช้เงินซื้อปัจจัยทกุ
อย่างในการดํารงชีวิต เช่น อาหาร ยารกัษาโรค เป็นต้น 

2.3 การปรับเปล่ียนวิธีการทําการเกษตรเชิงพาณิชย ์ไม่ว่าจะเป็นการ ทํานาปลูกข้าว พืชไร่ 
หรือเล้ียงสัตว์ ซึ่งปัจจุบันชาวนาทั้งประเทศ ได้ประสบปัญหาทั้งด้านราคาผลผลิตที่ตกต่ํา ปัญหาด้านสภาพ
ภูมิอากาศที่กําลังเปล่ียนแปลง (ภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง) เหล่านี้ คือปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออาชีพด้าน
เกษตรกรรมเปน็อย่างมาก ดงันั้นชาวบ้านปลาค้าว จึงควรหาแนวทางในหารปรับกระบวนการและรูปแบบ
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ให้มีความสมดุลกับปัจจัยการผลิตที่มีโดยอาศัยความร่วม ทั้งภาครัฐ  
นักวิชาการ รวมทั้งปราชญ์ชาวบ้าน เป็นการผนวกกันระหว่างภูมิปัญญาดัง้เดิม กับเทคโนโลยีทางการเกษตร
ในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อช่วยให้เกษตรกรยังคงสร้างรายได้จากการทําการเกษตร เพือ่มาจุนเจอืครอบครัวและ
ดํารงชีวิตได้อยา่งม่ันคงย่ังยืนตอ่ไป 

2.4 ผู้วิจัยเชื่อว่า เมือ่ชาวบ้านปลาค้าว มีความยั่งยืนในการดํารงชีวิตท่ามกลางกระแสแห่ง
การเปลี่ยนแปลงของด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ดังที่ว่านี้ โดยสามารถสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึน้
ภายในครอบครวัและชุมชน ตามข้อ 1,2,3 ที่วา่มานี้ได้ครบถ้วนแล้ว ผลที่ได้จะแสดงให้เห็นถงึความสัมพันธ์
กับสถาปัตยกรรมเรอืนอยู่อาศัยของชาวบ้านปลาค้าวให้แสดงออกถึงอตัลักษณ์อันดีงามของวิถีชีวิต ทีย่ังคงมี
ให้เห็นอยู่อย่างชัดเจน เนื่องเพราะว่าสถาปัตยกรรมเรอืนอยู่อาศัยนั้น เป็นการก่อรูปขึ้นจากวถิีชีวิต ประเพณี
และวัฒนธรรมของผู้อยู่อาศัยภายในเรอืนและภายในชุมชนนั่นเอง และผู้วิจัยยังเห็นว่า ควรมีการนาํภูมิ
ปัญญาของการปลูกเรือนอยู่อาศัยแบบดั้งเดิมที่ยังสามารถนํามาปรับใชก้ับวิถชีีวิตของคนในปัจจุบันได้ ดงันี้  

2.4.1 การใช้ระบบผนังหรือชอ่งเปิดที่ระบายอากาศได้ดี เช่น ฝาลายคุบ 
2.4.2 การจดัวางพื้นที่ใช้สอยที่มีความยืดหยุ่นของปรับเปล่ียนการใช้พื้นที่ได้ เช่น 

พื้นที่เปิดโล่งแบบชานหรือเกย 
2.4.3 การเลือกใช้ไมจ้รงิเป็นวัสดุ ในการทําผนังเรือน เนื่องจากว่าผนังไม้ มี

คุณลักษณะทีด่ ี เช่น คายความร้อนได้ดีและเร็วกว่าผนังกอ่อฐิฉาบปูน แต่ต้องทําการปลูกตน้ไม้ทดแทนการ
ตัดด้วย 

2.4.4 การเลือกใช้วัสดกุ่อสร้างที่ผู้อยูอ่าศัย สามารถดูแล ซ่อมแซมเองได้ ใหม้ากที่สุด 
โดยไม่ต้องอาศัยหรือจ้างวานชา่งฝีมือแต่เพียงอย่างเดียว เช่น ไม้ไผ่ ไม้จริง อฐิดินเผา เป็นตน้ 

2.5 การสร้างเสริมให้ผู้คนในท้องถิน่ ไม่ว่าภูมิภาคใดของประเทศ ได้เข้าใจและเห็นถึง
คุณค่าของภูมิ ปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษทีม่ีการส่ังสม สืบทอดมาของชุมชนแต่ละแห่ง ว่ายังคงสามารถ
นํามาปรับใชใ้นชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างด ี ทั้งในด้านคติ-ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี 
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ตลอดจนวัฒนธรรมอันดีงามต่างๆ ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ใหก้ลับมาประพฤติปฏิบัติกันอย่างทั่วถึง เพราะ
เนื่องจากการรบัรู้และเข้าถงึขอ้มูล ข่าวสารของเทคโนโลยีในปัจจุบันก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและไร้การควบคุม 
อาจะทําให้การรับเอากระแส ค่านิยม จากส่ือ หรอืการเปล่ียนแปลงทางด้านทัศนคติความคิดไปอยา่ง
ง่ายดาย โดยเฉพาะผู้ที่ยังมีวฒุิภาวะน้อย ได้แก่ลูกหลานภายในครอบครัว ที่ยงัไม่สามารถคัดกรอง ส่ิงที่
ถูกตอ้งหรือไมถ่กูต้องได้ เหล่านี้ก็เพื่อชี้แนะแนวทางในการเลือกรับเอาส่ิงที่เป็น ค่านิยมที่ถูกตอ้งและดีงาม 
นํามาปรับใช้ เพื่อที่จะไมใ่ห้ชาวบ้านปลาค้าว หลงลืมส่ิงที่มีคุณค่าของตนเอง ของชุมชนที่มอียู่และยังคงหวง
แหน รักษาสืบทอดให้รุ่นสู่รุ่นต่อไป 
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