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The Dynamics of Farmer Houses in the North Eastern of Thailand: The Case 

Study at Kuchan Sub-District, Khamkhueankaeo District, Yasothorn Province" aims to 
study the dynamics of  farmer houses and community customs of Kuchan Sub-
district, Khamkhueankaeo District, Yasothorn Province. The study found factors of 
changes in its customs that affect on the reformations of farmer houses in the 
studied area. 

There are three major questions of this research. First is what are 
community traditions, appearing as folk wisdoms, community culture, and common 
rituals in studied area since the past? Second, how is the dynamics of farmer houses 
in the studied area? Lastly, what are the effects on livelihood of the farmers due to 
custom changes and physical changes in studied area? 

From data collecting through documents, field survey, and in-depth 
interview within the community, the dynamics of farmer houses are the changing of 
community traditions (folk wisdoms, culture and rituals) and agriculture and farming 
tools. Farmer houses shows the changing of farming technology developments as a 
tools for increasing of rice production. Therefore, farmers will have to build storages 
for those expensive tools in order to be safe from robbery and easier for 
maintenances. The reformations of the farmer houses have been both increasing and 
decreasing in some functions according to  the changing of how farmers' works. 

The last important dynamic factor of farmer houses is a better 
transportation which makes the farmers prefer to stay in their house more than in 
the farm. Most farmers give priority on repairing their houses as a place to live and 
renovating free spaces for the new ways of farming. Farmers now are using substitute 
materials for house repairing because they are better quality and easier to find in 
shops and factories within the community. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญ  

จากสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศของประเทศไทยท่ีเหมาะสมกับการเพาะปลูก ส่งผล
ให้ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม โดยเฉพาะการท านาปลูกข้าว ซึ่งจากหลักฐานทางโบราณคดี
พบว่ามีการปลูกข้าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ,500 ปี1 แต่เดิมเป็นการท านาเพื่อเล้ียงชีพเป็นหลัก ต่อมา
หลังจากการท าสนธิสัญญาเบาร์ริ่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4 
สังคมไทยเริ่มเปล่ียนแปลงรูปแบบเศรษฐกิจไปเป็นแบบทุนนิยม ท าให้การท านาเปล่ียนแปลงไปเพื่อ
การค้าเป็นหลัก จนกลายเป็นอาชีพหลักของคนไทย ถึงอย่างนั้นวัฒนธรรมความเช่ือเกี่ยวกับข้าวก็
ยังคงอยู่ ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นท่ีโดยขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ความเช่ือท้องถิ่น 
และอื่น จนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวนาในแต่ละท้องถิ่น    

ส าหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรมเป็น
หลัก2 ซึ่งส่งผลอย่างมากต่อวัฒนธรรมประเพณีของคนในท้องถิ่นนี้ โดยเฉพาะประเพณี 12 เดือนของ
ชาวอีสานล้วนเกี่ยวข้องกับการท านาปลูกข้าวไม่มากก็น้อย อีกท้ังการปลูกข้าวยังมีอิทธิพลการวิถีชีวิต
ของชาวนาในภาคอีสาน รวมถึงชาวนาในภาคอื่น ๆ ด้วย วิถีชีวิตนี้ได้รวมไปถึงสถาปัตยกรรมท่ีแสดง
ถึงภูมิปัญญาของชาวนาในท้องถิ่นนี้ท่ีสร้างสถาปัตยกรรมขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจ าวันท่ี
เกี่ยวข้องการด าเนินชีวิตประจ าวัน การท านาปลูกข้าว และความเช่ือ ท้ังหมดนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อ
ตอบสนองการใช้งาน ในแต่ละขั้นตอนและกระบวนการในการท านา ซึ่งส่งผลให้องค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรมแตกต่างกันจนเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ท่ีส าคัญอย่างหนึ่งยังได้แสดงความเกี่ยวข้อง
กับท่ีอยู่อาศัยของชาวนาและพื้นท่ีท่ีสัมพันธ์กับการตั้งถิ่นฐานชาวนาอีสาน  

ส าหรับการวางผังอาคารยังท าให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตชาวนาและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จนส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างการอยู่อาศัยบนพื้นดินซึ่งกลมกลืนกับธรรมชาติแวดล้อม  
ภูมิปัญญาท่ีถูกสะสมจากรุ่นสู่รุ่น   ความเช่ือท่ีซับซ้อนในบริบทของสังคมและวัฒนธรรมพื้นถิ่นอีสาน
ในประเทศไทย  รวมถึงการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามเป็นส่ิงท่ีควรศึกษาและให้ความส าคัญอย่างยิ่ง  

                                                             
1 ธิดา สาระยา, ประวัติศาสตร์ชาวนาสยาม (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์

พับลิชช่ิง จ ากัด, 2544).  
2 สมชาย นิลอาธิ,  “เถียงนาบ้านหลังแรกของมนุษย์ยุคแรก ๆ ในสยาม” ศิลปวัฒนธรรม 

13, 8 (มิถุนายน 2535), 190.  
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เช่นเดียวกันกับเฮือนชาวนาอีสาน (เรือนส าหรับการพักอาศัยของชาวนาอีสาน) อันเป็นหลักฐานใน
การบอกเล่าเรื่องราวในอดีตและความเปล่ียนแปลง การปรับเปล่ียนท้ังวิธีคิดของชาวนารวมถึงวิถีชีวิต
ของชาวนาและรูปแบบงานสถาปัตยกรรม ได้เป็นอย่างดี อีกท้ังยังเป็นส่ิงท่ีเก็บรักษาภูมิปัญญาของ
ชาวบ้าน  หรือแม้กระท้ังคติความเช่ือต่างๆ ท่ีผ่านระยะเวลาในการสะสมกันมาต้ังแต่ในอดีตจนมาถึง
ปัจจุบันจนกลายเป็นเฮือนชาวนาอีสาน (เรือนส าหรับการพักอาศัยของชาวนาอีสาน) ซึ่งเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์และคุณค่านี้ยังเปรียบเสมือนการปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีต่อคนชุมชน 
และสังคมของตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นการให้ความส าคัญกับการเข้าใจในกระบวนทัศน์ใหม่ของสังคม
ชาวนาและวัฒนธรรมของชาวนาอีสานท่ีส่งผลต่อเฮือนชาวนา จากอดีตจนถึงปัจจุบันได้  

ประเด็นสาระหลักท่ีอยู่ในความสนใจในการศึกษาครั้งนี้ คือ ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิด
ขึ้นกับเฮือนชาวนาอีสาน โดยมีพื้นท่ีศึกษาส าคัญในเขตหมู่บ้านกู่จาน ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเขื่อนแก้ว 
จังหวัดยโสธร และส่ิงใดท่ีเป็นปัจจัยท่ีท าให้เกิดความเปล่ียนแปลงดังกล่าว การศึกษาดังกล่าวนี้จะท า
ให้ได้รู้ว่าเฮือนชาวนาอีสานได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองวิถีชีวิตท่ีเกี่ยวข้องกับการท านาปลูกข้าว 
ความเช่ือ และบริบทแวดล้อมอย่างไร เพื่อน าพาไปสู่ความเข้าใจถึงคุณค่าของเฮือนชาวนาอีสาน รวม
ไปถึงการสร้างจิตส านึกในการหวงแหนบ้านเรือนอันเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมพื้นถิ่นในลักษณะ
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น อันเกิดจากกระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมของชุมชนจากคนรุ่นบรรพบุรุษสู่รุ่น
ลูกหลานต่อกันมาตามล าดับ 

 
2. วัตถุประสงค์การศึกษา 

ประเด็นสาระหลักของการศึกษา คือเพื่อศึกษาเนื้อหา ความเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตชาวนา
ท่ีส่งผลต่อเฮือนชาวนาอีสาน ตามบริบทพื้นท่ีต าบลกู่จาน อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ซึ่งได้รับ
การรังสรรค์ขึ้นภายใต้วิถีชีวิตของชาวนา ท่ีสอดคล้องตามบริบททางวัฒนธรรมและภูมิลักษณะท้องถิ่น 
จนก่อให้เกิดการอยู่อาศัยบนพื้นฐานความสัมพันธ์และกลมกลืนกับธรรมชาติแวดล้อม และน าพาไปสู่
ความเข้าใจถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับเฮือนชาวนาอีสานในแง่มุมต่างๆ ท่ีเป็นปัจจัยส าคัญใน
การด ารงชีวิตของชาวนาอีสานในปัจจุบัน ซึ่งประกอบไปด้วย  

2.1 วิถีชีวิตชาวนาท่ีปรากฏในรูปแบบของคติชน ประเพณี พิธีกรรม ซึ่งส่งผลถึงการ
ด ารงชีวิตของชาวนาในพื้นท่ีกรณีศึกษา 

2.2 สภาพแวดล้อมถิ่นท่ีอยู่อาศัยของชาวนา อันก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิต
ชาวนากับงานสถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมข้าวในพื้นท่ีกรณีศึกษา 

2.3 กรอบแนวคิดของชาวนาท่ีส่งผลต่อวิธีการออกแบบ การวางผัง การจัดการพื้นท่ี 
รวมถึงวัสดุในการปลูกสร้างซ่อมแซมเฮือนชาวนาอีสาน 

2.4 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง เฮือนชาวนาอีสานในพื้นท่ีกรณีศึกษา 
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3. ค าถามในการใช้ในงานวิจัย 

3.1 วิถีชีวิตชาวนาท่ีปรากฏในรูปแบบคติชน ประเพณี พิธีกรรม ในพื้นท่ีกรณีศึกษาจาก
อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นอย่างไร 

3.2 เฮือนชาวนาอีสานกรณีศึกษาในปัจจุบันมีพลวัตอย่างไร ท้ังในแง่ของการวางผังเฮือน
ชาวนา  การจัดการพื้นใช้สอยในเฮือนชาวนา รวมถึงวัสดุในการในการก่อสร้างซ่อมแซมของเฮือน
ชาวนาอีสาน 

3.3 ผลกระทบอันเนื่องมาจากการปรับเปล่ียนวิถีวัฒนธรรมและกายภาพต่อความเป็นอยู่
และการด าเนินชีวิตของชาวนาในพื้นท่ีกรณีศึกษา เป็นอย่างไร 

 
4. สมมุติฐานในการศึกษาวิจัย 

เมื่อสภาพสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ในการผลิตข้าว รวมถึงวิถีชีวิตของชาวนา
อีสานท่ีส่งผลต่อภูมิปัญญาและวิถีชีวิตด้ังเดิมได้เปล่ียนแปลงไป  ส่งผลให้ เกิดความไม่สอดคล้องกับ
การใช้ชีวิตในแบบด้ังเดิมหลายประการ เฮือนชาวนาอีสาน (เรือนส าหรับการพักอาศัยของชาวนา
อีสาน) ท่ีมีเงื่อนไขของเวลาและการส่งต่อจากคนรุ่นสู่รุ่น ก็มีปัจจัยหลักในเรื่องของเวลาท่ีเปล่ียนแปลง
ไป ท าให้เรื่องของค่านิยมแบบใหม่ๆ ระบบการสนับสนุนจากภาครัฐแบบใหม่ๆ หรือแม้กระท้ังการน า
เทคโนโลยีมาใช้แทนแรงงานคนแรงงานสัตว์เพื่อเพิ่มก าลังในการปลูกข้าวและเพิ่มผลผลิตในการท านา 
ล้วนแล้วเป็นสาเหตุปัจจัยในการเปล่ียนแปลงท้ังในรูปแบบของวิถีชีวิตชาวนและงานสถาปัตยกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับการท านาปลูกข้าวโดยเฉพาะเฮือนชาวนาอีสานก็ต้องมีการปรับเปล่ียนท้ังรูปแบบของ
เฮือน การเพิ่มพื้นท่ีใช้สอยในเฮือนหรือการตัดพื้นท่ีในส่วนท่ีไม่จ าเป็น (ไม่ใช้แล้วออก) เพื่อให้
เหมาะสมกับบริบทสภาพสังคมและส่ิงแวดล้อมรวมถึงวิถีชีวิตในรูปแบบใหม่ ชาวนาในปัจจุบันมีการ
พึ่งพาเทคโนโลยีมาใช้ในการปลูกข้าวมากขึ้น จึงส่งผลให้ต้องมีการเพิ่มพื้นท่ีในการจัดเก็บเครื่องมือ
การเกษตรหรือเครื่องมือจักรกลการเกษตรที่มีราคาแพงให้ปลอดภัยและอยู่ในบริเวณใกล้ตัวมากท่ีสุด 
จากเหตุนี้ส่งผลให้มีการเพิงท่ีต่อจากเฮือนเพื่อเป็นท่ีจอดรถแทรกเตอร์ 4 ล้อ จอดรถไถนาเดินตามใน
บริเวณเฮือน เป็นต้น  ในการเปล่ียนแปลงล้วนส่งผลให้วิถีชีวิตชาวนาอีสานรวมถึงความสัมพันธ์ของ
งานสถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมข้าวถูกปรับเปล่ียนไปเพื่อให้เข้ากับวิถีชีวิตชาวนาในปัจจุบัน 
 
5. ขอบเขตการศึกษาและวิธีการด าเนินงาน 

5.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
ก าหนดพื้นท่ีการศึกษาเพื่อใช้อธิบายผลภาพรวมของต าบลกู่จาน อ าเภอค าเขื่อนแก้ว 

ซึ่งเป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดยโสธร มีพื้นท่ีท้ังหมด 399,000 ไร่  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบสูง
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และทุ่งนาสลับป่าโปร่งดินร่วนปนทรายโดยมีแม่น้ าสองสายในการหล่อเล้ียงชุมชน คือ แม่น้ าชีและ
แม่น้ ามูล3 ก าหนดเป็นพื้นท่ีในการศึกษา โดยมีปัจจัยส าคัญ คือ  

5.1.1 เป็นชุมชนท่ีมีวิถีชีวิต และวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวกับการท าเกษตรกรรมการท านา 
และการปลูกข้าว 

5.1.2 เป็นชุมชนชาวนาท่ีใช้ภาษาอีสานเป็นภาษาหลัก 
5.1.3 เป็นพื้นท่ีท่ีมีการท านาอย่างต่อเนื่อง 
5.1.4 มีลักษณะสถาปัตยกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตของการท านาข้าวท่ีโดดเด่น

และชัดเจน โดยเฉพาะเฮือนชาวนาอีสาน 
5.1.5 มีความสะดวกในการเข้าไปศึกษาวิจัย 

 

 
แผนท่ีท่ี 1 แผนท่ี อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ท่ีมา: วิกิพีเดีย, อ าเภอค าเขื่อนแก้ว, เข้าถึงเมื่อ 30 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก https://th.wiki 
pedia.org/wiki/อ าเภอค าเข่ือนแก้ว 
 

 
ภาพที่ 1 ภาพถ่ายทางอากาศพื้นท่ีท านาของอ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร  
ท่ีมา: Google, อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร [โปรแกรมคอมพิวเตอร์], Google Earth Pro 
                                                             

3 ไทยต าบล ดอท คอม, อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร , เข้าถึงเมื่อ 30 ธันวาคม 
2557. เข้าถึงได้จาก http://www.thaitambon.com/tambon/ttambon.asp?ID=350401  
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ภาพที่ 2 พื้นท่ีการท านาของ อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร  
ท่ีมา: Google Maps, อ าเภอค าเขื่อนแก้ว, เข้าถึงเมื่อ 30 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก www. 
google.co.th/maps/place/อ าเภอ+ค าเข่ือนแก้ว+ยโสธร/ 

 
จากเงื่อนไขข้างต้นสรุปได้ว่า พื้นท่ีในการศึกษา คือ ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเขื่อนแก้ว 

จังหวัดยโสธร ถูกก าหนดให้เป็นพื้นท่ีในการศึกษาความเปล่ียนแปลงเฮือนชาวนาอีสานและ
สภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยของชาวนา รวมถึงปัจจัยท่ีท าให้เกิดความเปล่ียนแปลงดังกล่าว  

 

 
ภาพที่ 3 พื้นท่ีการท านาต าบลกู่จาน อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร  
ท่ีมา: Google, อ าเภอค าเขื่อนแก้ว, เข้าถึงเมื่อ 30 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก www.google. 
co.th/maps/place/อ าเภอ+ค าเข่ือนแก้ว+ยโสธร/ 
 
 
 

http://www.google/
http://www.google/
http://www.google/
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5.2 ขอบเขตด้านสิ่งปลูกสร้าง: ลักษณะของส่ิงปลูกสร้างท่ีอยู่ในขอบข่ายของการศึกษา
ก าหนดไว้  ด้ังนี้ 

5.2.1 เฮือนชาวนาอีสาน ซึ่งสร้างขึ้นภายใต้วิถีชีวิตชาวนาท่ีสอดคล้องตามบริบททาง
วัฒนธรรมและภูมิลักษณะท้องถิ่นเป็นเป้าหมายหลักของการศึกษาวิจัย 

5.2.2 เจ้าของเฮือนต้องมีอาชีพเป็นชาวนา  
5.2.3 ส่ิงก่อสร้างประเภทอื่น ๆ ท่ีอยู่ภายในเฮือนชาวนาและท้องทุ่ง ประกอบด้วย 

เล้าข้าว คอกวัวคอกควาย พื้นท่ีส าหรับเก็บเครื่องมือการเกษตร  เถียงนา และอื่น ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับ
วิถีชีวิตชาวนา เช่น กองฟาง เป็นต้น จะถูกกล่าวให้เห็นภาพของงานสถาปัตยกรรมท่ีมีความสัมพันธ์
กับวิถีชีวิตชาวนาใน ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 

5.3 ขอบเขตทางด้านเนื้อหา  
การศึกษามุ่งเน้นศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดความเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตชาวนาท่ี

ส่งผลต่อเฮือนชาวนาอีสาน รวมถึงกรอบแนวคิดและวิธีการออกแบบเฮือนชาวนาอีสานในแง่ของ
บริบททางวัฒนธรรมและภูมิลักษณะท้องถิ่น จนก่อให้เกิดการอยู่อาศัยบนพื้นฐานความสัมพันธ์และ
กลมกลืนกับธรรมชาติแวดล้อม และน าพาไปสู่ความเข้าใจถึงคุณค่าของเฮือนชาวนาอีสาน และวิถีชีวิต
ชาวนารวมถึงศึกษาครอบคลุมเรื่องราวแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรอบแนวคิดและวิธีการ
ออกแบบเฮือนชาวนาอีสาน ในแง่ของภูมิปัญญา  การวางผัง  การใช้พื้นท่ี  รูปแบบงานสถาปัตยกรรม
รวมถึงวัสดุปลูกสร้างของเฮือนชาวนาอีสาน และปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลต่อเฮือนชาวนาอีสาน ซึ่งส่งผลต่อ
วิถีชีวิตของชาวนาและการสร้างสรรค์หรือการปรับเปล่ียนงานสถาปัตยกรรม ตลอดจนประดิษฐกรรม
อันเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตชาวนาในปัจจุบัน  

 
6. นิยามศัพท์ 

6.1 วัฒนธรรมข้าว หมายถึง  วิธีการด าเนินชีวิต  แบบแผน  พฤติกรรมการแสดงออกใน
การด าเนินชีวิต  รูปแบบ  วิธีการ  เครื่องมือเครื่องใช้  ภูมิปัญญา  ความรู้  ความคิด  อุดมการณ์เกี่ยว
กับข้าว และการท านาของชาวนา  จ าแนกออกได้เป็นวัฒนธรรมข้าวพื้นบ้านและวัฒนธรรมข้าว
สมัยใหม่4  โดยวัฒนธรรมข้าวพื้นบ้านหมายถึงการด าเนินชีวิตของชาวนาและอื่น ๆ  สืบเนื่องจาก
บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันและมีการประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าว ในขณะเด่ียวกันวัฒนธรรมข้าว
สมัยใหม่หมายถึงการด าเนินชีวิตและอื่นๆ  อยู่บนพื้นฐานความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอุสาหกรรมการผลิตและไม่มีการประกอบพิธีกรรม 

                                                             
4 เอี่ยม ทองดี, ข้าว: วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง (กรุงเทพมหานคร: มติชน, 2538), 

14-15. 
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6.2 สถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน  หมายถึง ส่ิงก่อสร้างท่ีออกแบบและก่อสร้างโดยคนในท้องถิ่น
นั้นๆ ท าสืบทอดต่อกันมาจนเกิดเป็นชุดความรู้ท่ีเรียกว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อตอบสนองการเอาตัว
รอดจาก สภาวะแวดล้อมในพื้นท่ี เกิดจากการพึ่งพาตนเอง  แก้ปัญหาด้วยต้นเอง จนพัฒนากลายเป็น
งานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในแต่ละพื้นท่ี ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม  ประเพณี  วัฒนธรรมด้ังเดิม  
ความเช่ือต่างๆ  รวมถึงวิธีคิดของคนในชุมชนมาในรูปแบบงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นนั้น   ส่ิงก่อสร้าง
ต่างๆ  ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางกายภาพของท้องถิ่น5 รวมถึงการด ารงชีวิตของคนในท้องถิ่นและ
ชุมชน  เพื่อสนองความต้องการของคนในชุมชน  รูปแบบของส่ิงก่อสร้างหรืองานสถาปัตยกรรมอาจ
ถูกพัฒนาไปตามรูปแบบเดิมหรืออาจเปล่ียนแปลงจากปัจจัยภายนอกท่ีมาปฏิสัมพันธ์กับท้องถิ่นนั้น 
จนกลายมาเป็นรูปแบบงานสถาปัตยกรรมแบบเฉพาะตัวในแต่ละพื้นท่ีนั้นๆ 

6.3 สถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมข้าว หมายถึง งานสถาปัตยกรรมท่ีเกิดขึ้นภายใต้วิถีชีวิต
ของชาวนา ท่ีสอดคล้องตามบริบททางวัฒนธรรมและภูมิลักษณะท้องถิ่น จนก่อให้เกิดการอยู่อาศัย
บนพื้นฐานความสัมพันธ์และกลมกลืนกับธรรมชาติแวดล้อม ซึ่งประกอบไปด้วย เรือนพักอาศัย(เฮือน
ชาวนาอีสาน) อาคารเก็บข้าวเปลือก(เล้าข้าวอีสาน)  พื้นท่ีส าหรับการเล้ียงสัตว์(คอกวัวคอกควาย,
คอกหมู,คอกไก่,คอกเป็ด)  พื้นท่ีส าหรับเก็บเครื่องจักรกลเกษตรกรรมสมัยใหม่(แทรกเตอร์ 4ล้อ, 
แทรกเตอร์ 2ล้อ, อุปกรณ์เตรียมพื้นท่ีก่อนท าการเกษตร) กระท่อมเฝ้าทุ้ง(เถียงนาอีสาน) รวมถึง
ประดิษฐกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตชาวนา เช่น กองฟาง เป็นต้น  

6.4 เฮือนชาวนาอีสาน หมายถึง  เรือนส าหรับการพักอาศัยของชาวนาอีสานท่ีถูกสร้าง
ขึ้นเพื่อตอบโจทย์การมีอาชีพท าเกษตรกรรมปลูกข้าวเป็นหลัก โดยองค์ประกอบของเฮือนชาวนา
อีสานนั้นจะประกอบไปด้วย เฮือนส าหรับพักอาศัย เล้าข้าวส าหรับเก็บข้าวเปลือกเพื่อกินและขาย 
คอกวัวคอกควายแต่ในปัจจุบันอาจพัฒนากลายเป็นพื้นท่ีส าหรับเก็บเครื่องจักรการเกษตรเช่น รถไถ
เดินตาม และอุปกรณ์เครื่องมือการเกษตรในยุคสมัยปัจจุบันก็ได้ 

6.5 พลวัตสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน หมายถึง  กระบวนการหรือรูปแบบงานสถาปัตยกรรมท่ี
เปล่ียนแปลงไปจากเดิมและไม่หยุดนิ่งมีการเคล่ือนไหวตลอดเวลาท่ีส่งผลต่อสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นใน
อดีต เช่น ค่านิยมท่ีเปล่ียนไป วัฒนธรรมท่ีเปล่ียนไป  เทคโนโลยีและระบบอุตสาหกรรมท่ีทันสมัยมาก
ขึ้น วัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ท่ีทนต่อการใช้งาน ฯลฯ ส่ิงเหล่านี้ล้วนส่งผมให้เกิดพลวัตทางสถาปัตยกรรม
ได้ท้ังนั้น การเปล่ียนแปลงบางอย่างสามารถเห็นได้จากประสาทสัมผัสท้ัง 5 การเปล่ียนแปลงวัตถุและ
ส่ิงประดิษฐ์ต่างๆ ในงานสถาปัตยกรรม อันแสดงถึงความก้าวหน้าทางสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี 

                                                             
5 ฉัตรชัย  พงศ์ประยูร, การต้ังถ่ินฐานมนุษย์ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ (กรุงเทพมหานคร: 

อักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536), 110-115. 



8 
 

 

แต่การเปล่ียนแปลงบางอย่างอาจสัมผัสไม่ได้ แต่รับรู้ได้ รู้สึกได้ เช่น การเปล่ียนแปลงของค่านิยมของ
คนในชุมชน และระเบียบแบบแผนในการด าเนินชีวิตของผู้คนในชุมชนกลุ่มนั้น เป็นต้น 
 
7. ขั้นตอนการศึกษา  

7.1 เก็บข้อมูล 
7.1.1 รวบรวมข้อมูลจากภาคเอกสารทางวิชาการทุกประเภท  ท้ังงานวิจัย หนังสือ 

ต ารา  บทความวิชาการ เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ  และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง   
7.1.2 ส ารวจทางกายภาพของพื้นท่ีเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการก าหนดพื้นท่ีท่ีใช้

ในการศึกษา 
7.1.3 ก าหนดเลือกกรณีศึกษา  โดยเจาะจงเลือกท้องท่ีอันเป็นแหล่งท านาปลูกข้าวที่

ยังคงด ารงเป็นท้องทุ่งเกษตรกรรมอยู่ ซึง่หมู่บ้านกูจ่าน ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ถูกก าหนดให้เป็นพื้นท่ีในการศึกษา  

7.1.4 ลงพื้นท่ีเพื่อศึกษารูปแบบเฮือนชาวนาอีสาน ในแง่ของภูมิปัญญา  การวางผัง 
และการใช้พื้นท่ี  รูปแบบงานสถาปัตยกรรม รวมถึงวัสดุปลูกสร้างของเฮือนชาวนาอีสานโดยการรังวัด 
เขียนภาพ และภาพถ่ายประกอบ 

7.1.5 สังเกตวิถีชีวิตชาวนา  การท านา  และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ  ในการท านา  
7.1.6 สัมภาษณ์เจ้าของเฮือนชาวนาอีสาน เกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการออกแบบ

เฮือนชาวนาอีสานในแง่ของบริบททางวัฒนธรรมและภูมิลักษณะท้องถิ่น จนก่อให้เกิดการอยู่อาศัยบน
พื้นฐานความสัมพันธ์และกลมกลืนกับธรรมชาติแวดล้อม และน าพาไปสู่ความเข้าใจถึงคุณค่าของ
เฮือนชาวนาอีสานของตน 

7.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
7.2.2 น าข้อมลูท่ีได้มาจัดระเบียบ 
7.2.3 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวนา แยกแยะลักษณะการต้ังถิ่น

ฐาน  และจ าแนกผังเฮือนชาวนาอีสาน และองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้อง  แสดงประเภทขององค์ประกอบ 
ท่ีปรากฏในบริเวณท่ีอยู่อาศัย รวมท้ังการจัดต าแหน่งขององค์ประกอบเหล่านั้น 

7.2.4 จัดท าแบบทางสถาปัตยกรรมของเฮือนชาวนาอีสาน ซึ่งประกอบไปด้วย ผัง
พื้น รูปด้าน รูปตัด ท่ีเข้ามาตราส่วนอย่างถูกต้อง  สามารถอ่านข้อมูลทางสถาปัตยกรรมได้ง่าย 

7.2.5 จ าแนกประเภทของส่ิงปลูกสร้างท่ีปรากฏอยู่ร่วมในบริเวณพื้นท่ีอยู่อาศัยและ
ท้องทุ่งนา  
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7.3 สังเคราะห์ สรุป และน าเสนอ 
7.3.1 สังเคราะห์เหตุปัจจัยท่ีมีผลต่อวิถีชีวิตชาวนาในรูปแบบของคติชน ประเพณี 

พิธีกรรม ซึ่งล้วนส่งผลต่อการด ารงชีวิตของชาวนาในอดีตจนถึงปัจจุบัน 
7.3.2 สังเคราะห์รูปแบบงานสถาปัตยกรรมท่ีเช่ือมโยงกับความสัมพันธ์ระหว่างวิถี

ชีวิตชาวนากับงานสถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมข้าว 
7.3.3 สังเคราะห์เหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงเฮือนชาวนาอีสานท้ังในแง่

ของ การวางผังเฮือนชาวนา  การจัดการพื้นใช้สอยในเฮือนชาวนา รวมถึงวัสดุในการในการก่อสร้าง
ซ่อมแซมของเฮือนชาวนาอีสาน 
 
8. ขั้นตอนการวิจัย 

 
ภาพที่ 4 ขั้นตอนการท างานวิจัย 
 
9. ระยะเวลาในการด าเนินงานและแผนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาการด าเนินการ 2 ภาคเรียน คือ ในปีการศึกษา 2559 เป็นเวลาท้ังส้ิน 12 เดือน 
(1 ปี) 

9.1 ระยะเวลาการวิจัย: การท าวิจัยจะเริ่มต้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 และส้ินสุดใน
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ใช้เวลาท้ังส้ิน 1 ปี ระยะด าเนินการจะแบ่งเป็น 12 ช่วง โดย 1 ช่วง
เท่ากับช่วงเวลา 1 เดือน ตามช่วงเวลาของการท านาปลูกข้าว 

9.2 แผนการด าเนินงาน 



10 
 

 

ตารางท่ี 1 ตารางแผนการท างานวิจัย 

การท านาใน  
1 รอบปี / การก าหนดการวิจัย 

ไถนา – ด านา –  
ข้าวยืนต้น 

ต้ังท้อง – ออกรวง –  
เก่ียวข้าว 

ช่วงเวลาว่าง -  
สงการณ ์

มิถุ
นา

ยน
 

กร
กฎ

าค
ม 

สิง
หา

คม
 

กัน
ยา

ยน
 

ตุล
าค

ม 

พฤ
ศจ

ิกา
ยน

 

ธัน
วา

คม
 

มก
รา

คม
 

กุม
ภา

พัน
ธ์ 

มีน
าค

ม 

เม
ษา

ยน
 

พฤ
ษภ

าค
ม 

1.จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น 
- หลักการ/วัตถุประสงค์ 
- ขอบเขตของการศึกษา 
- วิธีการด าเนินงานวิจัย 

 
 
 

           

2.ขั้นตอนการส ารวจและเก็บข้อมูล 
(จากเอกสารและส ารวจภาคสนาม) 

- รวบรวมข้อมูลจากภาคเอกสารทาง
วิชาการ ที่เกี่ยวเน่ืองกับวิถีชีวิตชาวนาใน
ภาคอีสาน 

- ส ารวจทางกายภาพของพ้ืนที่  
- ก าหนดการเลือกกรณีศึกษา พ้ืนที่ใน

การศึกษา คือ พ้ืนที่ท้องทุ้งของต าบลกู่
จาน อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 

            

- ส ารวจสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
โดยการรางวัด ภาพถ่าย  

- สังเกตวิถีชีวิตของชาวนาที่ส่งผลต่อ
เฮือนชาวนาอีสาน โดยการถ่ายภาพและ
จดบันทึก  

- สัมภาษณ์ชาวนาผู้เป็นเจ้าของพ้ืนที่
การส ารวจ 

- จัดท าแบบงานสถาปัตยกรรมที่
ส ารวจ 

            

3.ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
- วิเคราะห์สภาพแวดล้อมถ่ินที่อ ยู่

อาศัยของชาวนา แยกแยะลักษณะการต้ัง
ถ่ินฐาน จ าแนกผังเฮือนชาวนาอีสาน และ
องค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้อง   
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การท านาใน  
1 รอบปี / การก าหนดการวิจัย 

ไถนา – ด านา –  
ข้าวยืนต้น 

ต้ังท้อง – ออกรวง –  
เก่ียวข้าว 

ช่วงเวลาว่าง -  
สงการณ ์

มิถุ
นา

ยน
 

กร
กฎ

าค
ม 

สิง
หา

คม
 

กัน
ยา

ยน
 

ตุล
าค

ม 

พฤ
ศจ

ิกา
ยน

 

ธัน
วา

คม
 

มก
รา

คม
 

กุม
ภา

พัน
ธ์ 

มีน
าค

ม 

เม
ษา

ยน
 

พฤ
ษภ

าค
ม 

- จัดท าแบบทางสถาปัตยกรรมของ
เฮือนชาวนาอีสาน ซึ่งประกอบไปด้วย ผัง
พ้ืน รูปด้าน รูปตัด ที่เข้ามาตราส่วนอย่าง
ถูกต้อง   

- จ าแนกประเภทของสิ่งปลูกสร้าง
อื่นๆ ที่ปรากฏอยู่ร่วมในบริเวณพ้ืนที่อยู่
อาศัยและท้องทุ่งนา 

            

4.ขั้นตอนการสังเคราะห์ข้อมูล 
- สังเคราะห์เหตุปัจจัยที่มีผลต่อวิถี

ชีวิตชาวนาในรูปแบบของคติชน ประเพณี 
พิธีกรรม ซึ่งล้วนส่งผลต่อการด ารงชีวิต
ของชาวนาในอดีตจนถึงปัจจุบัน 

- สั ง เ ค ร า ะ ห์ รู ป แ บ บ ง า น
สถาปัตยกรรมที่เชื่อมโยงกับความสัมพันธ์
ร ะ ห ว่ า ง วิ ถี ชี วิ ต ช า ว น า กั บ ง า น
สถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมข้าว 

- สังเคราะห์เหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงเฮือนชาวนาอีสานทั้งในแง่
ของ การวางผังเฮือนชาวนา  การจัดการ
พ้ืนใช้สอยในเฮือนชาวนา รวมถึงวัสดุใน
การในการก่อสร้างซ่อมแซมของเฮือน
ชาวนาอีสาน 

            

5.ขั้นตอนการจัดท าเอกสาร 
- ส่งบทความเพ่ือตีพิมพ์ 
- จัดรูปแบบภาคเอกสารเพ่ือการ

จัดพิมพ์ 
- จัดพิมพ์เอกสารเตรียมการน าเสนอ 

            

ตารางท่ี 1 ตารางแผนการท างานวิจัย(ต่อ) 
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การท านาใน  
1 รอบปี / การก าหนดการวิจัย 

ไถนา – ด านา –  
ข้าวยืนต้น 

ต้ังท้อง – ออกรวง –  
เก่ียวข้าว 

ช่วงเวลาว่าง -  
สงการณ ์

 ม
ิถุน

าย
น 

 ก
รก

ฎา
คม

 
 ส

ิงห
าค

ม 
 ก

ันย
าย

น 
 ตุ

ลา
คม

 
 พ

ฤศ
จิก

าย
น 

 ธัน
วา

คม
 

 ม
กร

าค
ม 

 ก
ุมภ

าพั
นธ์

 
 ม

ีนา
คม

 
 เม

ษา
ยน

 
 พ

ฤษ
ภา

คม
 

6.น า เสนอวิ จัย เฮือนชาวนาอีสาน 
กรณีศึกษาต าบลกู่จาน อ าเภอค าเขื่อน
แก้ว จังหวัดยโสธร 

- น าเสนอผลงานวิชาการ  
- จัดส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

            

 
10. ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 

10.1 ท าให้ทราบถึงวิถีชีวิตชาวนาท่ีปรากฏในรูปแบบคติชน ประเพณี พิธีกรรม ในพื้นท่ี
ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

10.2 ท าให้ทราบถึงความเปล่ียนแปลงของเฮือนชาวนาอีสานในพื้นท่ี ต าบลกู่จาน อ าเภอ
ค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 

10.3 ท าให้ทราบถึงผลกระทบอันเนื่องมาจากการปรับเปล่ียนวิถีวัฒนธรรมและกายภาพ
ต่อความเป็นอยู่และการด าเนินชีวิตของชาวนาในพื้นท่ี ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร   

 

ตารางท่ี 1 ตารางแผนการท างานวิจัย(ต่อ) 
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บทที่ 2 

ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับวัฒนธรรมข้าวและเฮือนชาวนาอีสาน 
 

1. ความเชื่อและพิธีกรรมที่เก่ียวข้องกับข้าวในสังคมไทย 
ประชากรสํวนใหญํในประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาช๎านาน โดยเฉพาะข๎าว

ถือเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญมาช๎านาน ท้ังเป็นอาหารการกินหลักในชีวิตประจ าวันและเป็นสินค๎าท่ี
ส าคัญ ด๎วยเหตุนี้สังคมไทยจึงมีความผูกพันกับข๎าวอยํางมาก และเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให๎มีประเพณี
และวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข๎องกับข๎าวจ านวนมาก นอกจากในสังคมไทยแล๎วสังคมชาวเอเชียท่ีบริโภคข๎าว
เป็นอาหารหลักก็ล๎วนมีประเพณีและวัฒนธรรมเกี่ยวกับข๎าวด๎วยเชํนกัน พิธีกรรมข๎าวมีท้ังเพื่อการ
บวงสรวง  บูชา  อ๎อนวอนเทพเจ๎าท่ีเกี่ยวข๎องกับการปลูกข๎าว ท้ังเทพเจ๎าเกี่ยวกับดิน  น้ า  ลม  ไฟ  
หรือเทพเจ๎าอื่นท่ีมีจุดประสงค์หลักให๎การการปลูกข๎าวได๎ผลดี เกิดความสิริมงคล และความปลอดภัย
มั่นคงตํอชีวิต เชํน พิธีบูชาเทพธิดาโพสพเทวีอีดีมิสเตอร์ของชาวกรีกโบราณ, พิธีไหว๎ฟ้าดินของชาวจีน
, พิธีสํูขวัญแมํโพสพของชาวบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย, พิธีเชิญขวัญข๎าวโพดของชาวอินเดียนแดง 
เป็นต๎น1 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎เทพเจ๎าท่ีส าคัญและเกี่ยวข๎องกับข๎าว คือ แมํโพสพ หรือเทพธิดา
แหํงข๎าว2   

 
ภาพที่ 5 แมํโพสพ เทพธิดาแหํงข๎าวในรูปแบบตําง ๆ  
ท่ีมา: ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์, แม่โพสพ เทพธิดาแห่งข้าว, เข๎าถึง 30 ธันวาคม 2557, เข๎าถึงได๎จาก 
http://sinchaichao.blogspot.com/2015/06/blog-post_56.html 

                                                             
1 เอี่ยม ทองดี, วัฒนธรรมข้าว: พิธีกรรมเก่ียวกับข้าวและการท านา, 20. 
2 วรรณ  น าวิ กมู ล ,  แกะรอยพระแ ม่โพสพ ข้ าว ในศิลปะและ วัฒนธรรม 

(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิข๎าวไทย, 2544), 38. 



14 
 

สังคมไทยมีประเพณีและวัฒนธรรมมากมายท่ีเกี่ยวข๎องกับข๎าว โดยสามารถแบํงได๎ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของพิธีกรรมได๎ 5 ประเภท ได๎แกํ  

1.1 พิธีกรรมเพื่อบวงสรวง  อ้อนวอน และเสี่ยงทาย พิธีกรรมเหลํานี้มีวัตถุประสงค์
ส าคัญในการบวงสรวงเทพเจ๎าท่ีเกี่ยวข๎องกับการปลูกข๎าวเพื่อขอให๎ข๎าวท่ีปลูกอุดมสมบูรณ์ได๎ผลเต็ม
เม็ดเต็มหนํวย ด๎วยเหตุนี้พิธีกรรมเหลํานี้จึงจัดขึ้นกํอนฤดูกาลปลูกข๎าว เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที
และความเคารพนับถือ นอกจากนี้ยังขอพรให๎ค๎ุมครองครอบครัวทรัพย์สินให๎อยูํเย็นเป็นสุข เชํน การ
เซํนไหว๎ทวดหรือส่ิงศักด์ิสิทธิ์ประจ าท๎องถิ่น ซึ่งเช่ือวําพิทักษ์รักษาคนและสัตว์ให๎อยูํดีมีสุข และพืช
พรรณให๎อุดมสมบูรณ์3 

ส าหรับพิธีกรรมท่ีเกี่ยวข๎องกับการเส่ียงทายก็เพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการท านาปลูกข๎าว 
พิธีเส่ียงทายท่ีส าคัญ เชํน พิธีกรรมเสี่ยงทายน้ าฝน เป็นพิธีท่ีจัดขึ้นในภาคเหนือและอีสาน โดยการใช๎
ไม๎วัดวา ด๎วยการตัดไม๎ให๎ได๎ 1 วา (2 เมตร)  ขึ้นเพื่อเส่ียงทายปริมาณน้ าฝนและความอุดมสมบูรณ์
ของพืชพรรณในแตํละปีจากนั้นน ามาเข๎าพิธีอธิษฐานกับส่ิงศักด์ิสิทธิ์ หากไม๎ส้ันกวํามือปริมาณน้ าฝน
จะน๎อย ข๎าวยากหมากแพง หากยาวกวําปริมาณน้ าฝนจะมาก ข๎าวปลาอุดมสมบูรณ์ และหากพอดี
ปริมาณน้ าฝนจะปานกลาง ข๎าวปลาได๎ผลปานกลาง4   

1.2 พิธีกรรมเพื่อการเพาะปลูก เป็นพิธี ท่ี จัดขึ้นในชํวงกํอนลงมือท านา โดยมี
วัตถุประสงค์ส าคัญในการขออนุญาตตํอส่ิงศักด์ิสิทธิ์และวิญญาณท่ีปกครองพื้นท่ี  ด๎วยวิธีการ
บวงสรวง บนบาน และบอกกลําวเพื่อให๎ข๎าวได๎ผลดี คนและสัตว์ปลอดภัย อีกท้ังยังเป็นพิธีกรรมท่ี
แสดงถึงความเช่ือ เนื่องจากการปลูกข๎าวในสมัยกํอนต๎องอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก และแสดงความ
เคารพท่ีชาวนามีตํอข๎าว พิธีกรรมเกี่ยวกับการเพาะปลูกท่ีส าคัญ เชํน พิธีแรกไถนา พิธีเล้ียงตาแฮก 
พิธีบูชาภูมินา พิธีแรกไถ ตกกล๎า พิธีแรกนาด า พิธีปักข๎าวตาแฮก พิธีหวํานข๎าว พิธีเชิญแมํโพสพใสํ
ข๎าวปลูก พิธีเชิญแมํโพสพลงนา พิธีบูชาแมํธรณี พิธีเอาฝุ่นใสํนา เป็นต๎น5 

1.2.1 การเลี้ยงผีตาแฮก เป็นพิธีกรรมของชาวนาภาคอีสานหลังจากหักร๎างถ๎างพง
ป่าหรือทํุงหญ๎าเพื่อปลูกข๎าว จะเชิญผีตาแฮกให๎เข๎าประจ าทํุงนาเพื่อคอยดูแลรักษาทํุงนาและข๎าว 
รวมถึงปกป้องค๎ุมครองคนและสัตว์ให๎ปลอดภัย และจะมีการเซํนไหว๎อยูํเสมอ พิธีอัญเชิญแม่โพสพลง
นา เป็นพิธีส าคัญมากท่ีสุดพิธีหนึ่งของชาวนา แม๎ปัจจุบันในบางท๎องท่ีไมํมีการท ากันแล๎วก็ตาม 

                                                             
3 เอี่ยม ทองดี, วัฒนธรรมข้าว: พิธีกรรมเก่ียวกับข้าวและการท านา, 45–46.  
4 เรื่องเดียวกัน, 48. 
5 เรื่องเดียวกัน, 47. 
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พิธีกรรมนี้เกิดขึ้นเนื่องจากเมื่อชาวนาเก็บเกี่ยวข๎าวแล๎วจะอัญเชิญพระแมํโพสพขึ้นไปบนยุ๎งฉาง ดังนั้น
เมื่อจะหวํานข๎าวจึงต๎องอัญเชิญพระแมํโพสพลงมาท่ีนาอีกครั้ง6 

1.2.2 พิธีแรกไถนา การจะประกอบพิธีนี้ต๎องก าหนดวันท่ีมีฤกษ์งามยามดี และต๎อง
ไมํไถทวนเกล็ดนาคประจ าเดือนอยํางเด็ดขาด ในวันนี้จะต๎องมีพิธีบอกกลําวส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท้ังพระภูมิเจ๎า
ท่ีและผีตาแฮก หรือส่ิงศักดิ์สิทธิที่ชาวนานับถือกํอน7  

1.3 พิธีกรรมเพื่อการบ ารุงรักษา พิธีกรรมแบบนี้มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อให๎ต๎นข๎าว
เจริญเติบโตแข็งแรงและไมํมีศัตรูพืชเข๎ามารบกวน อีกท้ังยังแสดงความอํอนน๎อมตํอข๎าวและส่ิง
ศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข๎อง พิธีกรรมเหลํานี้จัดขึ้นระหวํางการเพาะปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว เชํน พิธีไลํน้ า พิธีปัก
ตาเหลว พิธีขึ้นท๎าวท้ังส่ี พิธีไหว๎เจ๎าท่ี พิธีสํงข๎าวบิณฑ์ พิธีคดข๎าว เป็นต๎น8 พิธีรับขวัญแม่โพสพเป็น
พิธีส าคัญมากท่ีสุดพิธีหนึ่งของชาวนา จัดขึ้นชํวงท่ีข๎าวเริ่มต้ังท๎อง ด๎วยการสร๎างศาลเพียงตาแล๎วจัด
เครื่องสังเวย ประกอบด๎วยข๎าว ปลา กล๎วย อ๎อย ถั่ว งา ขนม ผลไม๎รสเปรี้ยว แป้ง กระจก เส้ือผ๎า 
และหวี เพื่อรับขวัญแมํโพสพที่เริ่มต้ังท๎องและขอให๎ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ชํวยดูแลรักษาปกป้องข๎าว9 นอกจากนี้
ยังมีพิธีไล่เพลี้ย หนอน และแมลง ซึ่งมีต้ังแตํใช๎น้ ามนต์ ผ๎ายันต์ ภาวนา หวํานทราย เครื่องราง ยา
สมุนไพร10 เนื่องจากประเทศไทยเป็นชาวพุทธไมํนิยมการฆําสัตว์ตัดชีวิต จึงใช๎วิธีไลํสัตว์ที่เป็นศัตรูของ
ข๎าวมากกวําการฆํา  

1.4 พิธีกรรมเพื่อการเก็บเก่ียว เป็นพิธีส าคัญพิธีกรรมหนึ่งหลังจากท่ีเริ่มปลูกข๎าวและ
ดูแลตลอดการเจริญเติบโตก็ได๎เวลาเก็บเกี่ยว ซึ่งรวมไปถึงการนวดข๎าวด๎วย เชํน พิธีรวบข๎าว พิธีแรก
เกี่ยวข๎าว พิธีเชิญข๎าวขวัญ พิธีท าลาน พิธีปลงข๎าว พิธีขนข๎าวขึ้นยุ๎ง พิธีต้ังล๎อม พิธีปิดยุ๎ง พิธีเปิดยุ๎ง 
เป็นต๎น โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อให๎ได๎ผลผลิตจ านวนมาก คนและสัตว์ปลอดภัย อีกท้ังยังแสดง
ความอํอนน๎อมตํอข๎าวและส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข๎อง11  

1.4.1 พิธีแรกเก่ียวข้าว เมื่อข๎าวสุกเต็มท่ีพร๎อมเกี่ยวได๎แล๎ว ชาวนาจะก าหนดวัน
เพื่อเก็บเกี่ยว ซึ่งจะต๎องเป็นวันท่ีเป็นมงคล พิธีแรกเกี่ยวข๎าวมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อให๎สามารถเก็บ
เกี่ยวได๎ผลผลิตมาก ๆ อีกท้ังยังแสดงความอํอนน๎อมตํอข๎าว รวมถึงบอกแกํส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท้ังหลายให๎
ชํวยเหลือดูแลปกป้อง คน สัตว์ และข๎าวให๎ปลอดภัยไมํมีอันตรายในระหวํางการเก็บเกี่ยว พิธีท่ีส าคัญ

                                                             
6 เรื่องเดียวกัน, 46. 
7 เรื่องเดียวกัน, 57. 
8 เรื่องเดียวกัน, 49. 
9 เรื่องเดียวกัน, 48–50. 
10 เรื่องเดียวกัน, 51. 
11 เรื่องเดียวกัน, 52. 
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อีกพิธีหนึ่งท่ีเกี่ยวข๎องกับการเก็บเกี่ยว คือ พิธีปลงข้าว เป็นพิธีท่ีเกิดขึ้นหลังจากการเก็บเกี่ยว
เรียบร๎อยแล๎ว กํอนจะนวดข๎าวต๎องจัดพิธีนี้ขึ้นกํอน โดยการน าข๎าวท่ีเก็บเกี่ยวมาต้ังเป็นลอม จากนั้น
นั้นนิมนต์พระมาฉันเพล ท าบุญให๎ทาน พร๎อมกันนี้ยังมีพิธีบอกแมํโพสพ บอกพระแมํธรณี และบอกผี
ตาแฮก เมื่อท าพิธีแล๎วเสร็จจะหลักแขวนข๎าวตาแฮกปักอยูํบนกองข๎าว แสดงวําได๎ปลงข๎าวส าหรับนวด
แล๎วพิธีสู่ขวัญข้าวบนยุ้ง เป็นพิธีกรรมท่ีจัดขึ้นหลังจากน าข๎าวขึ้นยุ๎งเรียบร๎อยแล๎ว เพื่อกลํอมขวัญแมํ
โพสพให๎อยูํเหย๎าเฝ้าเรือน ไมํให๎หนีหายไปอยูํท่ีอื่น และขอขมาท่ีได๎ลํวงเกินระหวํางการปลูกข๎าว ท้ัง
หวําน ปักด า ถอน เก็บเกี่ยว นวด และต า ตลอดฤดูกาลท่ีผํานมา12   

1.5 พิธีกรรมเพื่อการเฉลิมฉลอง จัดขึ้นหลังจากเก็บเกี่ยวและนวดข๎าวเรียบร๎อยแล๎ว 
เพื่อเฉลิมฉลองผลผลิต พิธีกรรมนี้เป็นโอกาสท่ีชาวนาจะได๎เซํนสรวงสังเวยเทวดาอารักษ์และส่ิง
ศักดิ์สิทธิ์ที่ได๎ค๎ุมครองคน สัตว์ และบรรดาพืชพรรณธัญญาหารให๎ได๎ผลดี อยูํเย็นเป็นสุขตลอดฤดูกาล
ท่ีผํานมา เล้ียงฉลองกันในหมูํบ๎าน บางครั้งก็นิมนต์พระมาเล้ียงภัตตาหาร เพื่ออุทิศผลบุญให๎กับส่ิง
ศักด์ิสิทธิ์ท้ังหลาย ไมํวําจะเป็นพระแมํโพสพ พระฤษี ผีปู่ยําตายาย เจ๎าท่ี เจ๎าทาง เจ๎ากรรมนายเวร 
และสรรพสัตว์ท้ังหลาย เชํน พิธีบุญคูนลาน พิธีสํูขวัญข๎าว พิธีเผาข๎าว พิธีขอพร พิธีบุญกุ๎มข๎าวใหญํ 
พิธีบุญข๎าวจี่ พิธีกวนข๎าวทิพย์ พิธีกวนข๎าวยาคู พิธีสํูขวัญข๎าวขึ้นเล๎า พิธีสํูขวัญเกวียน พิธีสํูขวัญควาย 
พิธีแหํข๎าวพันก๎อน พิธีลาซัง พิธีกองข๎าว เป็นต๎น13  

นอกจากนี้ยังมี พิธีลาซัง จัดขึ้นเพื่อแก๎บนและเซํนสรวงสังเวยเทวาอารักษ์และส่ิง
ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายท่ีชาวนาได๎บนบานสานกลําวให๎ข๎าวอุดมสมบูรณ์, พิธีสู่ขวัญควาย เพื่อเรียกขวัญวัว
ควายท่ีเป็นสัตว์ที่ใช๎ในการท านา ซึ่งระหวํางการท านาอาจตกใจหนีไปอยูํตามป่าตามเขา อีกท้ังยังเป็น
การขอขมาลาโทษท่ีอาจมีการทุบตีหรือท าร๎ายรํางกาย ถือเป็นอโหสิกรรมให๎แกํกัน รวมไปถึงแสดง
ความกตัญญูกตเวทีตํอวัวควายท่ีได๎ชํวยงานมาตลอดฤดูกาลปลูกข๎าว14   

พิธีกรรมแตํละประเภทท่ีกลําวมานั้น แตํละท๎องท่ีแตํละชุมชนมีวิธีการปฏิบัติแตกตํางกัน
ไปตามความเหมาะสมของพื้นท่ีและความเช่ือพื้นฐานของชุมชนรวมถึงธรรมเนียมปฏิบัติของชุมชนนั้น 
ๆ  แตํจากการศึกษาพบวําความเช่ือสํวนใหญํมีจุดมุํงหมายเพื่อ ความอุดมสมบูรณ์ ดังนั้น จุดประสงค์
หลักของพิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับการปลูกข๎าวจะแสดงให๎เห็นถึงวิธีการแก๎ไขปัญหาของชาวบ๎าน ท่ีสะท๎อน
ถึงภูมิปัญญาในเรื่องของความเช่ือและความศรัทธาของชาวบ๎าน พิธีกรรมด้ังเดิมของสังคมไทยในอดีต
ท่ียังไมํมีศาสนามาเป็นตัวก าหนด  จะเน๎นในเรื่องความเช่ือของอ านาจเหนือธรรมชาติหรือความเช่ือ

                                                             
12 เรื่องเดียวกัน, 52. 
13 เรื่องเดียวกัน, 54. 
14 เรื่องเดียวกัน, 56. 
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เรื่องผี โดยเช่ือวําผีมีอิทธิพลตํอส่ิงตําง ๆ  ไมํวําจะเป็น การดลบันดาลผลิต ความอุดมสมบูรณ์ หรือแม๎
กระท้ังการป้องกันภัยอันตรายตําง ๆ   

ซึ่งความเช่ือเรื่องผีแสดงออกในรูปแบบของพิธีกรรมหรือเรียกอีกอยํางหนึ่งวํา “พิธีกรรม
ทางไสยศาสตร์” ตํอมาศาสนามีบทบาทส าคัญตํอชาวบ๎านจึงท าให๎เกิดการผสมผสานในเรื่องของ
พิธีกรรมทางไสยศาสตร์กับพิธีกรรมทางศาสนามากขึ้น  จะเห็นได๎จากพิธีกรรมทางพุทธศาสนาซึ่งเป็น
ศาสนาหลักของคนในชาติ โดยจะมีการนิมนต์พระสงฆ์มาสวด เพื่อสร๎างความศรัทธา ความศักด์ิสิทธิ์ 
ความนําเช่ือถือให๎กับความเช่ือเหลํานั้น  อิทธิพลอีกหนึ่งประกาศคือ พระราชพิธีของราชส านัก 
(สํวนกลาง) เชํน พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ15  ซึ่งเป็นพิธีปฐมฤกษ์ในการท านา
ปลูกข๎าวของแตํละปี มีแหลํงก าเนิดมาจากศาสนาพราหมณ์ และพิธีกรรมอันนี้เองท่ีสํงอิทธิพล ตํอ
ความเช่ือของชาวบ๎านอีกตํอหนึ่ง พิธีกรรมเกี่ยวกับข๎าวในปัจจุบัน จึงเป็นเรื่องราวของความเช่ือท่ี
ผสมผสานกันระหวํางความเช่ือในเรื่องศาสนา ไมํวําจะเป็นศาสนาพุทธ ศาสนาพราหมณ์ และความ
เช่ือเรื่องของผีท่ีผสมกลมกล่ืนจนเป็นท าเนียมปฏิบัติให๎กับพิธีกรรมความเช่ือเกี่ยวกับข๎าวและการท า
นา  จนกํอให๎เกิดเป็นวิถีชีวิตของสังคมชาวนาสืบตํอมาจนถึงปัจจุบัน  

 
2. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิตข้าวในสังคมไทย 

หากเราเช่ือตามหลักฐานทางชีววิทยา  ธรณีวิทยา  และองค์ความรู๎ท่ีได๎จากศึกษาค๎นคว๎า
ด๎วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่กลําววํา  ส่ิงมีชีวิตท้ังหลายท้ังพืชและสัตว์ในโลกนี้  ล๎วนวิวัฒนาการมา
จากส่ิงมีชีวิตเชิงเด่ียวซึ่งเกิดขึ้นจากทะเลมากํอน  แล๎วได๎พัฒนาสายพันธุ์ตระกูลตําง ๆ จนกระท่ังมา
เป็นมนุษย์   สัตว์ และพืชในปัจจุบัน จึงเห็นได๎วําเครื่องมือเครื่องใช๎ในการท านาเป็นส่ิงพื้นฐาน
ประการหนึ่ง (ทุน)ในการท านาเกิดขึ้นเป็นมาในท านองเดียวกันกับส่ิงมีชีวิตดังกลําวข๎างต๎น กลําวคือ  
การท่ีคันไถ (และเครื่องมือเครื่องใช๎อื่น ๆ ในการท านา) จะมีการพัฒนาการจากรูปแบบเชิงเด่ียวมา
เป็นเชิงซับซ๎อน  อยํางเชํน  คันไถกวําจะพัฒนามาเป็นรถแทรกเตอร์อยํางท่ีเห็นในปัจจุบันได๎ต๎องใช๎
เวลาวิวัฒนาการ  (ปรับปรุงเปล่ียนแปลงแก๎ไขให๎เหมาะสมแตํละยุตสมัย)  มาเป็นพัน ๆ ปี16  จากไม๎
ทํอนเดียว ส าหรับปักดินให๎เป็นรูเพื่อการหยอดเมล็ดพันธุ์ข๎าวตํอมาจึงพัฒนาเป็นไม๎สองทํอนมีแรงฉุด
อยูํข๎างหน๎า  และมาเป็นสามทํอนในลักษณะเดียวกัน  จนกระท่ังเป็นไถท่ีใช๎วัวควายเป็นแรงงานใน
อดีต หลักฐานเกําแกํเกี่ยวกับไถท่ีใช๎เตรียมดินปรากฏอยูํในจารึกของเมโสเปเตเมีย และภาพวาดใน

                                                             
15 จุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว, พระบาทสมเด็จพระ. พระราชพิธีสิบสองเดือน, พิมพ์ครั้งท่ี 

13. (พระนคร: รุํงรัตน์ 2514), 372 
16 เอี่ยม ทองดี, วัฒนธรรมข้าว: พิธีกรรมเก่ียวกับข้าวและการท านา, 85. 
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ประเทศอียิปต์ซึ่งมาอายุไมํต่ ากวํา 2,000 ปีกํอนคริสต์ศักราช17 เป็นหลักฐานเทคโนโลยีอันยิ่งใหญํของ
มนุษย์ในขณะนั้น และคันไถได๎กลายเป็นเครื่องมือและเทคโนโลยีในการท านาของอดีต  และเป็น
ต๎นแบบในการพัฒนาในปัจจุบัน   

คันไถได๎พัฒนาจนกลายมาเป็นรถแทรกเตอร์ในปัจจุบัน และได๎เข๎าไปรวมกับแรงงานของ
วัวควายอยํางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยํายิ่งในชํวงปฏิวัติเขียว (The Green Revolution) เหตุการณ์
เหลํานี้เริ่มเกิดขึ้นในทวีปยุโรปชํวงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 1818  และได๎แพรํหลายสํูทวีปเอเชียในเวลา
ตํอมา ท าให๎วัฒนธรรมข๎าวของประเทศไทยเปล่ียนแปลงไปตามกระแสปฏิวัติเขียว รวมถึงเทคโนโลยี
เครื่องมือเครื่องใช๎ในการผลิตข๎าวก็มีการพัฒนาในยุคนั้นเชํนเดียวกัน  เป็นการปฏิวัติจากรูปแบบเกํา
มาเป็นรูปแบบใหมํ  และเป็นยุคท่ีแรงงานเครื่องจักรมีความส าคัญยิ่งจนมาแทนท่ีแรงงานของสัตว์
อยํางเชํนวัวควายท่ีเป็นแรงงานหลักในการผลิตข๎าวก็ได๎ลดน๎อยลงไปอยํางเห็นได๎ชัด และระบบของ
การท านาเพื่อการค๎าข๎าวก็มีบทบาทส าคัญในการลดแรงงานสัตว์มาเป็นแรงงานเครื่องจักรในการผลิต
ข๎าว และเวลาตํอมาก็มีการใช๎ระบบอุตสาหกรรมการผลิตข๎าวมากขึ้น เชํน การใช๎รถแทรกเตอร์มาไถ
ดินในท่ีนา   

การใช๎เครื่องสูบน้ ามาควรคุมการระดับน้ าในนาข๎าว  การใช๎รถด านามาปักด าต๎นอํอนข๎าว
(ปักกล๎า) การน ารถเกี่ยวข๎าวมาเก็บเกี่ยวผลผลิตและนวดข๎าวเปลือกออกจากรวงข๎าวลงในกระสอบ
เพื่อสํงโรงสีข๎าวเปลือกได๎เลยโดยไมํต๎องเก็บผลผลิตไว๎ด๎วยตนเอง และในปัจจุบันก็มีเครื่องอัดฟางเป็น
บล็อก ๆ  (แทนท่ีการท าก๎องฟางในอดีต) เพื่อใช๎ในการค๎าอีกด๎วย จะเห็นได๎วําระบบอุตสาหกรรมการ
ผลิตมีบทบาทส าคัญอยํางยิ่งในการท านาปลูกข๎าวในยุคสมัยนี้ จนท าให๎การปลูกข๎าวมีความงํายดาย
กวําในอดีต   

จากการกลําวมาข๎างต๎นจะเห็นได๎วําเครื่องมือเครื่องใช๎ในการท านาจะแบํงออกเป็น 2 
ประเภทด๎วยกันคือ เครื่องมือเครื่องใช๎แบบพื้นบ๎าน และเครื่องจักรกลการเกษตรในการผลิตข๎าวใน
สมัยปัจจุบัน 

2.1 เคร่ืองมือเคร่ืองใช้แบบพื้นบ้าน หมายถึงเครื่องมือเครื่องใช๎ในการท านาปลูกข๎าวที่ใช๎
สืบทอดกันมาจากอดีต เครื่องมือเครื่องใช๎ในการท านาแบบพื้นบ๎านจะมีลักษณะคล๎ายกันในแทบทุก
ภาค โดยจะแตกตํางกันบ๎างในวัสดุท่ีใช๎ในการท าอุปกรณ์ท่ีจะหาได๎จากท๎องถิ่น  รวมถึงการตกแตํง
ลวดลายและมีช่ือเรียกแตกตํางกัน หรืออาจมีเครื่องมือเครื่องใช๎ท่ีมีลักษณะเฉพาะท่ีนิย มใช๎แตํใน

                                                             
17 ยุทธศักดิ์ เดชยนต์, มนุษย์กับสังคม แปลจาก Human  Societies 2526, 7.  
18 สมพร อิศวิลานนท์, ข้าวไทย: การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างการผลิตและช่องทาง

กระจาย, พิมพ์ครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันคลังสมองของชาติรํวมกับส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย2554), 5. 
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ภูมิภาคเทํานั้น เราสามารถแบํงเครื่องมือเครื่องใช๎ในการท านาแบบพื้นบ๎านออกได๎เป็นชนิดตําง ๆ  
ดังนี้ 

2.1.1 เคร่ืองมือในระยะก่อนการเพาะปลูก 
1. ไถ เครื่องมือท่ีใช๎พรวนดินกํอนการปลูกข๎าว กลับหน๎าดินเพื่อท าให๎ดินรํวน

ซุย ไถแบํงออกเป็น 2 ชนิด คือ ไถวัว ซึ่งเป็นไถท่ีใช๎แรงงานวัวและไถควายซึ่งเป็นไถท่ีใช๎แรงงานควาย
ไถ 
 

 
ภาพที่ 6  การไถนา  
ท่ีมา: ชมลม ชมไทย, การไถนา, เข๎าถึงเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559, เข๎าถึงได๎จาก 
http://www.chomthai.com /forum/view.php?qID=937   
 

2. แอก เป็นเครื่องมือท่ีใช๎ส าหรับสวมคอสัตว์เพื่อผูกคําว (เชือกสองเส๎นท่ี
เช่ือมระหวํางสัตว์และแอก) ให๎สัตว์ลากคันไถํ แอกจะประกอบไปด๎วยแอกใหญํและแอกน๎อยหรือลูก
แอก  แอกใหญํ เป็นไม๎ครอบคอควาย ส าหรับผูกเช่ือคําวให๎ควายลากไถ รูปโค๎ง กลม เรียวท้ังสองด๎าน 
แอกหรือฮํองไถ ซึ่งเป็นสายรัดไมํให๎แอกใหญํหลุดจากคอควาย ส าหรับแอกน๎อยหรือลูกแอกเป็น
สํวนประกอบอยํางหนึ่งของไถํควาย(ตัวเดียว)ใช๎ส าหรับผูกเชือกคําวไถท่ีตํอจากแอกใหญํและเชือกสาม
ทางท่ีตํอกับคันชัก มีต าแหนํงอยูํระหวํางคันชักกับคําวไถ แอกมี 2 ชนิดคือแอกวัวควายคํูกับแอกควาย
เด่ียว 

 
ภาพที่ 7  แอก  
ท่ีมา: ฐานข๎อมูลพิพิธภัณฑ์วัด, แอก, เข๎าถึงเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559, เข๎าถึงได๎จาก http://www. 
human.cmu.ac.th/home/lib/wat/item/2356/   
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3. คาดหรือคราด เครื่องมือท่ีใช๎ส าหรับคราดดินให๎รํวนซุย วัสดุท าด๎วยไม๎เนื้อ
แข็ง เจาะรูส าหรับใสํซี่คราก ซึ่งท าด๎วยไม๎เนื้อแข็งเชํนเดียวกัน ถัดจากซี่กลางข๎างละ 2 ซี่ จะใช๎ซี่ยาว
เพื่อท าเป็นคันคราด ส าหรับจับเพื่อบังคับการคราด และมีรูเดือยส าหรับเช่ือมตํอกับคันไถ คราดใช๎
ประโยชน์หลังจากการไถ ท าให๎ดินรํวน เล็กลง และท าให๎เป็นตม พร๎อมท่ีจะหวํานหรือปักด าตํอไป  
คราดมี 2 ชนิดคือ คราดวัวควายคํูและคราดควายเด่ียว 

 
ภาพที่ 8 คาดหรือคราดเครื่องมือท่ีใช๎ส าหรับคราดดินกํอนด านา 
ท่ีมา: ณัฐกิจ, คาดหรือคราด, เข๎าถึงเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559, เข๎าถึงได๎จาก http://www.nattakit. 
com/localwisdom/tina.html  
 

4. จอบ ขอบก หรือเสียม เครื่องมืออเนกประสงค์ขนาดเล็กส าหรับขุดดิน 
ดายหญ๎า พรวนดิน และเตรียมดิน ท าด๎วยเหล็ก มีบ๎องใสํด๎าม ด๎ามท าด๎วยไม๎เป็นทรงกลม สูง
ประมาณ 80-100เมตร 

 
ภาพที่ 9 จอบ ขอบก หรือเสียม  
           (ภาพถํายโดย ภาคภูมิ ค ามี) 
 

5. มีดพร้าหรืออีโต้ เป็นเครื่องมือมีคม  ท าด๎วยเหล็กมีด๎าม  ใช๎ถางหญ๎าหรือ
ฟันตัดส่ิงของ ลักษณะปลายเป็นงอยงุ๎ม รูปแบน สันหนา  มีบ๎องใสํด๎าม ด๎ามจะท าด๎วยไม๎เนื้อแข็ง ใน
การเก็บรักษาจะลับบํอย ๆ  ไมํเชํนนั้นจะไมํคมใช๎งานไมํดี มีดพร๎าหรืออีโต๎เป็นเครื่องมือท่ีใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันตลอดปีและมีคมจึงต๎องจัดเก็บในท่ีมิดชิด 
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ภาพที่ 10 มีดพร๎าหรืออีโต๎  
             (ภาพถํายโดย ภาคภูมิ ค ามี) 
 

6. ตอก เครื่องมืออีกชนิดหนึ่งท่ีใช๎ส าหรับตอกมัดฟ่อนหรือก ากล๎า มีอยูํ 2 
ชนิด คือตอกมัดฟ่อนข๎าวท่ีถูกเก็บเกี่ยวแล๎วกับตอกมัดก ากล๎า ตอกท าด๎วยไมํบกหนุํมจักตอกเป็นซี่
แบน ถ๎าเป็นตอกมัดฟ่อนข๎าว ต๎องเอาไม๎บกหนุํมตัดเป็นทํอน ๆ แล๎วเหลาผิวออก แล๎วผําเป็นซีก 
จากนั้นจึงจักตอกให๎เป็นเส๎นบาง ๆ แล๎วตากแดดไม๎ 3-4 แดดเพื่อให๎แห๎งสนิทแล๎วมัดรวมกันเวลาจะ
ใช๎ก็น าออกมาใช๎ ตอกต๎องเตรียมลํวงหน๎าประมาณ 1 เดือนกํอนการเก็บเกี่ยว ตอกชนิดนี้จะใช๎ได๎เพียง
ครั้งเดียว สํวนตอกมัดกล๎า จะใช๎ไม๎ชนิดเดียวกันคือไม๎บกหนุํมน ามาตัดเป็นทํอน ๆ แล๎วเหลาผิวออก 
แล๎วผําเป็นซีก จากนั้นจึงจักตอกให๎เป็นเส๎นบาง ๆ  ไมํต๎องตากแดดสามารถใช๎งานได๎เลยแตกจะชนิดนี้
จะมีความยืดหยุํนดีกวําและใช๎งานได๎หลายครั้งกวํา 
 

 
ภาพที่ 11 แมํใหญํจักตอกเตรียมผูกกล๎า 
             (ภาพถํายโดย ภาคภูมิ ค ามี) 
 

7.  ไม้หาบกล้าหรือไม้หาบข้าว  (บางถิ่นเรียก คันหลาว) ใช๎หาบต๎นกล๎าเพื่อ
น าไปปักด า ใช๎ในการเรียงต๎นกล๎าหรือฟ่อนข๎าวในคันหลาว คันหลาวนิยมท าด๎วยไม๎ไผํสีสุกหรือไม๎ไผํ
มันก็ได๎ จากนั้นเหลาปลายท้ังสองด๎านให๎แหลมสามารถแทงฟ่อนข๎าวได๎สะดวก 
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ภาพที่ 12 ไม๎หาบกล๎าหรือไม๎หาบข๎าว (คันหลาว) 
ท่ีมา: เกษตรพอเพียง.คอม, ไม้หาบกล้า, เข๎าถึงเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559, เข๎าถึงได๎จาก 
http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=3605.128 
 

2.1.2 เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในช่วงเก็บเก่ียว 
1. เคียว  เป็นเครื่องมือส าหรับการเกี่ยวข๎าว  ท าด๎วยเหล็กมีคม รูปทรงโค๎ง มี 

2 ชนิดคือ  เคียวลาและเคียวงอ ความแตกตํางระหวําเคียวลาและเคียวงอคือเคียวลาจะโค๎งน๎อยกวํา
เคียวงอจึงท าให๎เรียกช่ือไมํเหมือนกัน คมเคียวทั้งสองจะเป็นฟันเล่ือย เคียวงอจะมีบ๎องส าหรับใสํด๎าม 
ด๎ามท าด๎วยไม๎ แตํเคียวลาจะมีด๎ามเป็นเหล็กติดกับสํวนท่ีเป็นคมของเคียว ในการ เก็บรักษาหลังการ
เก็บเกี่ยวชาวนาจะเก็บเคียวไว๎อยํางดีบนเล๎าข๎าว(ยุ๎งฉาง)ไมํนิยมน าเคียวมาใช๎งานอื่นนอกจากการเกี่ยว
ข๎าว 

 
ภาพที่ 13 เคียว 
ท่ีมา: กํอพงษ์, เคียวเก่ียวข้าว, เข๎าถึงเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559, เข๎าถึงได๎จาก http://oknation. 
nationtv.tv/blog/print.php?id=834661 
 

2. ไม้ตีข้าว หรือ ไม้ฟาดข้าว เป็นไม๎หนีบฟ่อนข๎าวยกขึ้นฟาดหรือตีให๎เมล็ด
รํวงมี 2 ทํอน ลักษณะกลมท าด๎วยไม๎เนื้อแข็ง เจาะรูร๎อยเชือกตรงปลายท้ังสองอัน ส าหรับเกี่ยวพัน
ฟ่อนข๎าว แล๎วฟาดฟ่อนข๎าวลงม๎ารองนวดข๎าว เมล็ดข๎าวจะหลุดออกมาเป็นเมล็ด  
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ภาพที่ 14 ไม๎ตีข๎าวหรือไม๎ฟาดข๎าว 
ท่ีมา: mawanta, ทุ่งรวงทองที่แม่กลางหลวง & แม่แจ่ม, เข๎าถึงเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559, เข๎าถึงได๎
จาก http://www.painaima.com/board/index.php?topic=551.0 
 

3. ไม้เขี่ยเฟียง เป็นเครื่องมือเขี่ยฟางข๎าวท่ีนวดแล๎วให๎ออกนอนลานนวด 
และใช๎ตีฟ่อนข๎าวที่นวดแล๎วให๎เมล็ดข๎าวที่หลงเหลืออยูํหลุดรํวงลง ไม๎เข่ียงเฟียงท าด๎วยไมํเนื้ออํอนหรือ
ไม๎เนื้อแข็งก็ได๎ เป็นไม๎ทํอนกลมตรงปลายไม๎ต๎องมีงํามคล๎ายตะขอส าหรับเกี่ยวฟาง 

4. ฟอยหนาม  เป็นเครื่องมือใช๎ส าหรับกวาดเศษฟางหรือขยะออกจากกอง
เมล็ดข๎าว  และกวดเมล็ดข๎าวที่กระจายให๎เข๎ารวมในกอง  ฟอยหนามท าด๎วยต๎นไม๎กวาดหรือต๎นฟอย
หรือบ๎างแหํงก็นิยมเอากิ่งอํอนต๎นไผํมามัดรวมกันท าให๎สํวนปลายเป็นพวงเหมือนหางกระรอก 

 
ภาพที่ 15 ต๎นฟอยใช๎ล าต๎นส าหรับท าฟอยหนาม 
ท่ีมา: ตาเชย, ต้นฟอยหรือต้นไม้กวาด, เข๎าถึงเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559, เข๎าถึงได๎จาก https:// 
pantip.com/topic/34444705 
 

5. ผาก กระจุ้น หรือไม้สาดข้าว  เป็นเครื่องตักเม็ดข๎าวในกองเพื่อสาดเมล็ด
ข๎าวขึ้นเพื่อพัดวีให๎ฝุ่นและเศษฟางรวมท้ังข๎าวที่เมล็ดลีบปลิวไปตามแรงลมท่ีพัด ผากหรือกระจ๎ุนนิยม
ใช๎ไม๎เนื้ออํอนในการท าเพราะน้ าหนักเบา ลักษณะของผากหรือกระจ๎ุนคล๎ายกับทัพพีตักข๎าวขนาด
ใหญํ การเก็บรักษานิยมเก็บรักษาไว๎ที่เล๎าข๎าว(ยุ๎งฉาง) 
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ภาพที่ 16 ผาก กระจ๎ุน หรือไม๎สาดข๎าว  
ท่ีมา: ภูมิปัญญาท๎องถิ่นหลังเก็บเกี่ยว, ผากหรือกระจุ้น, เข๎าถึงเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559, เข๎าถึงได๎
จาก http://www.sri.cmu.ac.th/~postharvest/2/2_4_1.htm  
 

6. พัดวีหรือวี ท าจากไม๎ไผํน ามาสานให๎เป็นวงกลม ขนาดเส๎นผําศูนย์กลาง
ประมาณ 50 เซนติเมตร ยึดติดกับไม๎ไผํท่ีท าเป็นด๎ามพัดวีเป็นอุปกรณ์ท่ีใช๎ในการพัดข๎าวเปลือก 
เพื่อให๎เศษข๎าวลีบและฝุ่นผงท่ีปนอยูํกับข๎าวเปลือกหลุดออกไป  

 
ภาพที่ 17 พัดวีหรือวี  
ท่ีมา: คลังเอกสารสาธารณะ, การพัดข้าวเปลือก - อุปกรณ์ และวิธีการพัดข้าวเปลือก,เข๎าถึงเมื่อ 7 
พฤศจิกายน 2559, เข๎าถึงได๎จาก http://www.openbase.in.th/node/7070  
 

7. ตะกร้าหรือกระบุง  เป็นเครื่องมือท่ีใช๎ส าหรับใสํข๎าวเปลือก ข๎าวสาร ตัก
ตวงข๎าวหรือใสํส่ิงของอื่น ๆ เพื่อการขนย๎ายเมล็ดข๎าวเปลือกไปเก็บไว๎ในเล๎าข๎าว (ยุ๎งฉาง) ของเจ๎าของ
ข๎าว 

 
ภาพที่ 18 ตะกร๎าหรือกระบุง   
ท่ีมา: Greenpeace Thailand, เกษตรกรไทยถือกระบุงใส่ข้าวพันธุ์พื้นเมือง, เข๎าถึงเมื่อ  
7 พฤศจิกายน 2559, เข๎าถึงได๎จาก http://www.greenpeace.org/seasia/th/photosvideos/ 
photos-old/thaifarmerricefield/ 

http://www.openbase.in.th/node/7070
http://www.greenpeace.org/seasia/th/photosvideos/


25 
 

2.1.3 เคร่ืองมือในการแปรรูปข้าว 
1. ครกสีข้าวแบบมือหมุน ท าด๎วยวัสดุท่ีมีอยูํในท๎องถิ่น เชํน ไม๎ไผํ ดิน

เหนียว ไม๎มะเกลือหรือแสมสาร ลักษณะครกสีข๎าวคล๎ายเครื่องโมํ มีสํวนประกอบใหญํประกอบด๎วย 
สํวนท่ีใสํข๎าวเปลือกอยูํด๎านบน และสํวนท่ีรองรับข๎าวที่ผํานการขีดสีแล๎ว อยูํด๎านลําง มีคันโยกส าหรับ
หมุนฟันบดด๎านบนเพื่อขัด เปลือกข๎าวให๎กะเทาะออกและไหลลงมาด๎านลําง หลังจากนั้นจึงน าข๎าวท่ี
กะเทาะแล๎วไปฝัด แยกเอาแกลบออก ก็จะได๎ข๎าวกล๎อง น ามาหุงได๎คุณคําอาหาร ซึ่งเครื่องสีข๎าวชนิด
นี้ไมํต๎องใช๎เช้ือเพลิงใด ๆ ใช๎เพียงแรงงานในครัวเรือนเทํานั้น 

 
ภาพที่ 19 ครกสีข๎าวแบบมือหมุน  
ท่ีมา: บ๎านสวนพอเพียง, ครกสีข้าวแบบมือหมุน, เข๎าถึงเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559, เข๎าถึงได๎จาก 
http://www.bansuanporpeang .com/node/721  
 

2. ครกมือ  ครกมือเป็นครกท่ีต าด๎วยมือ ครกท าด๎วยทํอนไม๎ใหญํ เจาะ
หลุมด๎านบนตรงกลางล าต๎นของทํอนไม๎ สากครกท าด๎วยทํอนไม๎ขนาดเส๎นผําศูนย์กลางประมาณ 3 นิ้ว 
มักเป็นสากสองหัว ยาวประมาณ 1.5 เมตร กึ่งกลางสากท าเป็นมือจับ ครกมือมีฐานกว๎างสามารถวาง
อยูํบนพื้นดินได๎โดยไมํต๎องฝังลงไปในดิน จึงสะดวกในการเคล่ือนย๎ายไปในท่ีตําง ๆ ได๎ ใช๎ส าหรับต า
ข๎าวเปลือก จากข๎าวเปลือกเป็นข๎าวกล๎อง จากข๎าวกล๎องเป็นข๎าวสาร 

 
ภาพที่ 20 ครกต าข๎าวด๎วยมือ 
ท่ีมา: คลังเอกสารสาธารณะ, การต าข้าว – อุปกรณ์และวิธีต าข้าว, เข๎าถึงเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559, 
เข๎าถึงได๎จาก http://www.openbase.in.th/node/7070  

http://www.openbase.in.th/node/7070%20%20สืบค้นวันที่%207%20พ.ย.%202559
http://www.openbase.in.th/node/7070
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3. ครกมองหรือครกกระเดื่อง เป็นเครื่องมือส าหรับต าข๎าวเปลือก จัดเป็น
เครื่องทํุนแรงชนิดหนึ่งของเกษตร ตัวครก ท าดัวยไม๎เนื้อแข็งทนตํอแรงกระแทกได๎ดี เชํนไม๎ประดํู 
ไม๎แดง เป็นต๎น มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกขุดตรงกลางหน๎าครกให๎เป็นหลุมลึกกันมนพอท่ีจะใสํ
ข๎าวได๎ ตัวครกฝังลงในดินให๎ปากครกโผลํพ๎นดินขึ้นมา ส าหรับคันกระเด่ือง ท าด๎วยไม๎เนื้อแข็ง ปลาย
ด๎านหนึ่งเจาะรูให๎ทะลุส าหรับสอดคานขวางคันกระเด่ืองให๎ปลายยื่นออกไปสอดกับรูท่ีเจาะท้ัง 2 ข๎าง 
เพื่อเป็นตัวชํวยให๎คันกรกะเด่ืองกระดกขึ้นลง เพื่อต าของในครก  

ส าหรับสากท าด๎วยไม๎เนื้อแข็งเป็นทํอนตรง เกลาให๎กลมขนาดให๎พอเหมาะ
กับคันกระเด่ืองและตัวครก เมื่อน าสํวนด๎ามกันคันกระเด่ืองแล๎วสากจะต้ังตรงด่ิงลงตรงกลางครกเสา 
มี 2 เสา ท าด๎วยไม๎เนื้อแข็ง ฝังโคนเสาลงดินให๎แนํน ต้ังเป็นคํูอยูํในแนวเดียวกัน ระยะหํางของเสาท้ังคํู
เทํากับความยาวคานของคันกระเด่ือง เจาะรูเสาแตํละต๎นเหนือระดับพื้นดินขันพอสมควรเพื่อสอด
คานกระเด่ือง ขุดหลุมต้ืนบนพื้นดินตรงปลายกระเด่ืองท่ีใช๎เหยียบเมื่อจะต าข๎าวก็ต๎องจะเหยียบโคน
กระเด่ืองให๎กดลงไปในหลุม คันกระเด่ืองจะยกตัวขึ้น สากซึ่งอยูํท่ีปลายอีกด๎านหนึ่งลอยสูงขึ้นไป
เหมือนกับ เมื่อผ๎ูต าปลํอยเท๎าจากโคนกระเด่ือง สากก็จะตกไปต าข๎าวที่อยูํในครกได๎ 

 
ภาพที่ 21 ครกมอง หรือ ครกกระเด่ือง 
ท่ีมา: ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน), ครกมอง หรือ ครกกระเดื่อง, 
เข๎าถงึเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559, เข๎าถึงได๎จาก http://www.biogang.net/product_view. 
php?uid=43898&id=128104   

 
4. กระด้ง  ท ามาจากไม๎ไผํโดยการท าเป็นตอกแล๎วเอามาจักสาน ลักษณะ

แบนกลม มีขอบสูงขึ้นมาเล็กน๎อย เรียกวํา ขอบกระด๎ง มีหลากหลายขนาดขึ้นอยูํกับความต๎องการ
ของผ๎ูใช๎ กระด๎งนอกจากจะใช๎แยกเปลือกกับเมล็ดข๎าวโดยการฝัดรํอนข๎าวเอาเศษเปลือก ผงฝุ่นแกลบ
ออกจากเมล็ดข๎าวสารกระด๎งยังสามารถใช๎ประโยชน์อยํางอื่นได๎อีก เชํน ใช๎ตากปลา ใช๎รองส ารับข๎าว 
หรืออื่น ๆ ได๎ 

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ%20(องค์การมหาชน),%20ครกมอง%20หรือ%20ครกกระเดื่อง,%20เข้าถึงเมื่อ%207%20พฤศจิกายน%202559,%20เข้าถึงได้จาก%20http:/www.biogang.net/product_view.%20php?uid=43898&id=128104%20%20
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ%20(องค์การมหาชน),%20ครกมอง%20หรือ%20ครกกระเดื่อง,%20เข้าถึงเมื่อ%207%20พฤศจิกายน%202559,%20เข้าถึงได้จาก%20http:/www.biogang.net/product_view.%20php?uid=43898&id=128104%20%20
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ%20(องค์การมหาชน),%20ครกมอง%20หรือ%20ครกกระเดื่อง,%20เข้าถึงเมื่อ%207%20พฤศจิกายน%202559,%20เข้าถึงได้จาก%20http:/www.biogang.net/product_view.%20php?uid=43898&id=128104%20%20
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ภาพที่ 22 กระด๎งฝัดข๎าว  
             (ภาพถํายโดย ภาคภูมิ ค ามี) 
 

5. ตะแกรง  ท ามาจากไม๎ไผํโดยการท าเป็นตอกแล๎วเอามาจักสานให๎
เหมือนตาขําย และตาตะขํายไมํใช๎เกินและไมํเล็กเกินไปพอท่ีจะคัดแยกข๎าวเปลือกได๎ ลักษณะของ
ตะแกรมจะคล๎ายกับกระด๎งท่ีมีลักษณะแบนกลม มีขอบสูงขึ้นมาเล็กน๎อย เรียกวํา ขอบตะแกรง มี
หลากหลายขนาดขึ้นอยูํกับความต๎องการของผ๎ูใช๎ ตะแกรง นอกจากจะใช๎รํอนแยกเศษฟางออกจาก
เมล็ดข๎าวเปลือกแล๎วยังสามารถใช๎ประโยชน์อยํางอื่นได๎อีก เชํน ใช๎ตากปลา ตากพริก หรืออื่น ๆ ได๎ 

 
ภาพที่ 23 ตะแกรง 
ท่ีมา: เนช่ัน เข๎าถึงเมื่อ, ตะแกรง, เข๎าถึงเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559, เข๎าถึงได๎จาก http://oknation. 
nationtv.tv/mblog/entry.php?id=925819 

 
2.2 เคร่ืองจักรกลการเกษตรในการผลิตข้าวในสมัยปัจจุบัน 

ในปัจจุบันเครื่องจักรกลการเกษตรมีบทบาทส าคัญอยํางมากในการผลิตผล
การเกษตรอยํางเชํนการท านาปลูกข๎าวโดยจะเป็นการใช๎เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อใช๎ในการ การ
เตรียมดิน บ ารุงรักษา และเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยประเภทของเครื่องจักรกลการเกษตรท่ีส าคัญส าหรับ
การผลิตข๎าวนาปีและข๎าวนาปรัง ได๎แกํ เครื่องสูบน้ า รถเกี่ยวนวดข๎าว รถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร 
และแทรกเตอร์เดินตาม (รถไถเดินตาม) ระหวํางปีพ.ศ. 2550-2553 มีสัดสํวนการใช๎เฉล่ีย ร๎อยละ 

http://oknation/
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62.29 ของมูลคําเครื่องจักรกลการเกษตรในแตํละปี (ท้ังหมด 33 ประเภทผลิตภัณฑ์)19 เครื่องจักรกล
การเกษตร (Agricultural Machinery) หมายถึง เครื่องจักรท่ีใช๎ในภาค เกษตรกรรมเกี่ยวกับพืชและ
สัตว์ท้ังท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการทํุนแรง การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การเพิ่ม  คุณภาพ การแปร
สภาพผลผลิตเกษตร และการสนับสนุนระบบการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรม ซึ่งมี บทบาทด๎าน
การใช๎งานในภาคเกษตรกรรมเป็นส าคัญ โดยแบํงลักษณะการใช๎งาน  โดยท่ัวไปของเครื่องจักรกล
การเกษตรไทย ได๎ 5 ประเภทดังนี้ 

2.2.1 แทรกเตอร์ (Tractors) เป็นเครื่องจักรกลการเกษตรท่ีมีความส าคัญตํอการ
ท าเกษตรกรรมแผนใหมํ เนื่องจากใช๎เป็นแหลํงต๎นก าลังหลักส าหรับลากและขับอุปกรณ์หรือเครื่องมือ 
การเกษตรอื่น ๆ  เชํน เครื่องเตรียมดิน เครื่องบ ารุงรักษา เครื่องเก็บเกี่ยว ฯลฯ โดยแทรกเตอร์ท่ีใช๎ใน
การเกษตรมีท้ังชนิด 4 ล๎อ และ 2 ล๎อ ซึ่งแทรกเตอร์ 4 ล๎อท่ีใช๎ในประเทศไทย สามารถแบํงตามแรงม๎า
ได๎ 3 ขนาด คือ ขนาดเล็กต่ ากวํา 18 แรงม๎า ขนาดกลาง 18-50 แรงม๎า และขนาดใหญํ 50 แรงขึ้นไป 
สํวนแทรกเตอร์ 2 ล๎อ เรียกอีกช่ือวํา รถไถเดินตามมีขนาดแรงม๎าไมํเกิน 15 แรงม๎าในท๎องตลาดและ
ได๎รับความนิยมมากในปัจจุบัน 

 
ภาพที่ 24 แทรกเตอร์แบบ 4ล๎อ และ 2 ล๎อ (รถไถเดินตาม) 
ท่ีมา: Thaitractor, สาระน่ารู้ เก่ียวกับ รถแทรกเตอร์ ประเทศไทย, เข๎าถึงเมื่อ 7 พฤศจิกายน 
2559, เข๎าถึงได๎จาก https://thaitractor.wordpress.com/page/3/ 
 

2.2.2 เคร่ืองจักรส าหรับการเตรียมดิน (Tillage equipment) เป็นเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ท่ีใช๎ในการเกษตร ส าหรับการเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูก แบํงเป็นเครื่องเตรียมดินครั้งแรก 
เชํน ไถหัวหมู ไถจาน ไถดินดาน ไถยกรํอง ฯลฯ และเครื่องมือเตรียมดินครั้งท่ีสอง เชํน พรวนจาน 
พรวนซี่สปริง คราด ลูกกล้ิง ทํุนลาก ฯลฯ โดยอุปกรณ์ตําง ๆ จะสามารถผูกติดกับแทรกเตอร์ได๎ใน
การใช๎งาน 

                                                             
19 เจษฎา อุดมกิจมงคล, รายงานการศึกษาอุตสาหกรรมเคร่ืองจกรกลการเกษตร

(Agricultural Machinery), ส านักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา1, ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม, กุมภาพันธ์ 2554, 12. 
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ภาพที่ 25 อุปกรณ์ตํอพวงแทรกเตอร์ชนิดเตรียมดิน 
ท่ีมา: Thaitractor, สาระน่ารู้ เก่ียวกับ รถแทรกเตอร์ ประเทศไทย, เข๎าถึงเมื่อ 7 พฤศจิกายน 
2559, เข๎าถึงได๎จาก https://thaitractor.wordpress.com/page/3/ 
 

2.2.3 เคร่ืองจักรส าหรับการปลูก เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการเกษตร เพื่อ 
การเพาะปลูกพืชด๎วยวิธีการตําง ๆ  ตามกรรมวิธีในการปลูกและเล้ียงดูต๎นไม๎ต้ังแตํเพาะเมล็ดหรือน า
ต๎นท่ีโตแล๎ว หรือสํวนใดสํวนหนึ่งของต๎น ได๎แกํ หัว กิ่ง ต๎นอํอน ไปปลูกแล๎วบ ารุงให๎เจริญเติบโต เชํน 
เครื่องหวํานเมล็ดหวํานพันธุ์ข๎าว เครื่องหยอดเมล็ดพันธ์ เครื่องย๎ายต๎นกล๎าหรือการด านาเป็นต๎น 
เครื่องย๎ายต๎นกล๎าหรือการด านาเริ่มเป็นท่ีนิยมในประเทศไทย 

 
ภาพที่ 26 เครื่องหยอดเมล็ดและเครื่องด านาตํอพวงกับแทรกเตอร์ 
ท่ีมา: maeada_wai, รถปลูกข้าว, เข๎าถึงเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559, เข๎าถึงได๎จาก http://www. 
vcharkarn.com/forum/view?id=67200&section=forum&ForumReply_page=3 

 
2.2.4 เคร่ืองจักรส าหรับการบ ารุงรักษา เป็นอุปกรณ์ทางการเกษตรท่ีจะชํวย

บ ารุงรักษาและคอยดูแลรักษาให๎ส่ิงเพราะปลูกได๎เจริญเติบโตได๎ดีและได๎ผลิตจ านวนมาก ๆ  เชํน 
เครื่องสูบน้ า เครื่องพํนยา เครื่องพรวนระหวํางแถว เครื่องหวํานปุ๋ย เครื่องตัดหญ๎า เป็นต๎น 

 
ภาพที่ 27 เครื่องสูบน้ าและเครื่องพํนยา 
ท่ีมา: เกษตรพอเพียง, เคร่ืองสูบน้ าและเคร่ืองพ่นยา, เข๎าถึงเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559, เข๎าถึงได๎จาก 
http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=40766.0 

https://thaitractor.wordpress.com/page/3/
เข้าถึงเมื่อวันที่%207%20พฤศจิกายน%202559%20เข้าถึงได้จาก%20http:/www.vcharkarn.com/
http://www/
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2.2.5 เคร่ืองจักรส าหรับการเก็บเก่ียวและแปรรูปผลผลิต เป็นอุปกรณ์ทาง
การเกษตรท่ีจะชํวยในการเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยเป็นการลดบทบาทแรงงานคนท่ีต๎นทํุนในการผลิตสูง
และต๎องระมัดระวังในการเก็บเกี่ยวผลิตและสามารถควบคุมคุณภาพได๎อีกด๎วยเชํน เครื่องเกี่ยวนวด
ข๎าว เครื่องเก็บเกี่ยวข๎าว เครื่องนวดข๎าว เครื่องอัดฟาง เครื่องสีข๎าว เป็นต๎น 

 
ภาพที่ 28 รถเกี่ยวข๎าว-นวดข๎าว, รถอัดฟาง และเครื่องสีข๎าวขนาดเล็ก 
             (ภาพถํายโดย ภาคภูมิ ค ามี) 
 
3. วัฒนธรรมข้าวพื้นบ้านกับวัฒนธรรมข้าวสมัยใหม่ 

วัฒนธรรมข๎าวได๎เปล่ียนแปลงพัฒนามาตามเหตุปัจจัยในยุคสมัยตําง ๆ  บนพื้นฐานของ
ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีพื้นบ๎านด้ังเดิมสืบเนื่องมาเป็นล าดับ จนกระท่ังถึงยุคการท านาด า จึงมีการ
น าความรู๎ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหมํมาประยุกต์ใช๎เพื่อการท าเกษตร เชํน น าเครื่องจักร
มาใช๎แทนแรงงานสัตว์ น าปุ๋ยเคมีมาใช๎แทนปุ๋ยคอก น าวิธีการศึกษาวิจัยทดลองทางวิทยาศาสตร์มาใช๎
ในการคัดเลือกสายพันธุ์ ขยายพันธุ์ ผสมพันธุ์ข๎าว ท่ีเรียกกันวํา ปฏิวัติเขียว ( The Green 
Revolution) เหตุการณ์เหลํานี้เริ่มเกิดขึ้นในทวีปยุโรปชํวงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 1820  และได๎
แพรํหลายสํูทวีปเอเชียในเวลาตํอมา ท าให๎วัฒนธรรมข๎าวของประเทศไทยเปล่ียนแปลงไปตามกระแส
ปฏิวัติเขียวดังกลําว โดยเปล่ียนพื้นฐานจากภูมิปัญญาและเทคโนโลยีพื้นบ๎าน เป็นภูมิปัญญาและ
เทคโนโลยีสมัยใหมํ จึงเกิดวัฒนธรรมข๎าวขึ้น 2 ชนิดตามลักษณะการสืบตํอและเนื้อหาท่ีเกิดขึ้นตาม
เวลา คือวัฒนธรรมข๎าวพื้นบ๎านกับวัฒนธรรมข๎าวสมัยใหมํ 

วัฒนธรรมข๎าวพื้นบ๎าน ได๎แกํ วิถีการด าเนินชีวิต แบบแผน พฤติกรรมในการแสดงออกใน
การด าเนินชีวิต รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ เครื่องมือเครื่องใช๎ ภูมิปัญญา ความรู๎ ความคิด 
อุดมการณ์ เกี่ยวกับข๎าวและการท านาของชาวนา หรือสังคมชาวนาท่ีเกิดขึ้น ส่ังสม ปรับปรุงแก๎ไข
เลือกสรร สืบมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เชํน เป้าหมายการท านามุํงบริโภคเป็นหลัก ใช๎แรงงานสัตว์ใน
ไรํนา เก็บเกี่ยวนวดด๎วยวิธีการและเครื่องมือพื้นบ๎าน ใช๎มูลสัตว์เป็นปุ๋ย ก าจัดวัชพืชโดยการถากถาง

                                                             
20 สมพร อิศวิลานนท์, ข้าวไทย: การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างการผลิตและช่องทาง

กระจาย, พิมพ์ครั้งท่ี 2. (กรุงเทพมหานคร: สถาบันคลังสมองของชาติรํวมกับส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย2554), 5. 
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ถอน ใช๎ยาสมุนไพร และวิธีการแบบพื้นบ๎านก าจัดศัตรูพืช ใช๎ไถ คราด มีด พร๎า จอบ เป็นเครื่องมือ 
เป็นต๎น พฤติกรรมเหลํานี้ถือวําเป็นวัฒนธรรมข๎าวแบบพื้นบ๎าน เพราะเป็นส่ิงท่ีวิวัฒนาการมาจากอดีต
ท่ีเคยใช๎กันมาในภูมิภาคนี้ 

วัฒนธรรมข๎าวสมัยใหมํ ได๎แกํ วิถีการด าเนินชีวิต แบบแผน พฤติกรรม การแสดงออกใน
การด าเนินชีวิต รูปแบบ วิธีการ กระบวนการเครื่องมือเครื่องใช๎ ภูมิปัญญา ความคิด อุดมการณ์เกี่ยว
กับข๎าวและการท านาของชาวนา หรือสังคมชาวนาท่ีเกิดขึ้น ส่ังสม ปรับปรุง แก๎ไข เลือกสรร สืบมา
จากความเจริญก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเกิดขึ้นและพัฒนาอยูํในโลกปัจจุบัน เชํน 
เป้าหมายมุํงท านาเพื่อขายข๎าวเป็นหลัก ใช๎เครื่องจักรกลเป็นเครื่องมือเตรียมดิน ใช๎ปุ๋ยเคมีบ ารุงรักษา
ข๎าวกล๎า ใช๎สารเคมีและเครื่องมือจักรกลป้องกันศัตรูข๎าวและวัชพืช ปลูกข๎าวพันธุ์ที่ผสมขึ้นใหมํ ทดน้ า
ด๎วยระบบชลประทานสมัยใหมํ เป็นต๎น ซึ่งรูปแบบและวิธีการเหลํานี้ เป็นส่ิงท่ีพัฒนามาจากความ
เจริญก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน 

จากการท่ีวัฒนธรรมข๎าวเปล่ียนแปลงอยํางรวดเร็ว ท าให๎เกิดความแตกแยกเป็น 
"วัฒนธรรมข๎าวแบบพื้นบ๎าน" กับ "วัฒนธรรมข๎าวแบบสมัยใหมํ" ขึ้นดังกลําวข๎างต๎น เป็นเหตุให๎เกิด
การคาดหวังไปตําง ๆ  นานา ท้ังสํวนดีและสํวนท่ีไมํดี   ในสํวนดี คือ รัฐบาลทุกคณะท่ีผํานมาใน
ชํวงเวลาต้ังแตํแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับแรก จนกระท่ังถึงปัจจุบัน ได๎ใช๎วัฒนธรรม
ข๎าวสมัยใหมํเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย มาตรการ และแผนการด าเนินงานพัฒนาประเทศมา
ตลอด โดยมุํงเน๎นให๎ข๎าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของชาวนา สํงเสริมการท านาทุก ๆ  วิถีทาง เชํน จัดต้ัง
หนํวยงานศึกษาวิจัยทดลองขยายพันธุ์ข๎าว จัดต้ังหนํวยงานวิจัยทดลองประดิษฐ์เครื่องมือเพื่อ
การเกษตร จัดต้ังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จัดสร๎างเขื่อนและชลประทานเพื่อการเกษตร 
อนุญาตให๎น าปุ๋ยเคมี สารเคมีท่ีใช๎ในนาข๎าว และเครื่องมือเครื่องใช๎เข๎ามาจากตํางประเทศ จัดโครงการ
พิเศษปลํอยเงินกู๎ดอกเบี้ยต่ าแกํชาวนา เพื่อให๎ชาวนาได๎กู๎เงินซื้อเครื่องมือเครื่องใช๎ตําง ๆ  มีการ
ประกันราคาข๎าวในบางโอกาส จัดการปฏิรูปท่ีดินในบางเขต สํงเสริมพํอค๎าให๎สํงข๎าวออกไปขาย
ตํางประเทศ เป็นต๎น  

ท้ังนี้ด๎วยความหวังวําจะท าให๎ชาวนามีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นกวําเดิม ชาวนาจะมีรายได๎มาก
ขึ้น ชาวนาจะมีท่ีอยูํอาศัยดีขึ้น ชาวนาจะมีสุขภาพดีขึ้น ชาวนาจะมีอาหารการกินดีขึ้น ชาวนาจะ
ได๎รับการศึกษาดีขึ้น ชาวนาจะได๎รับความยุติธรรมมากขึ้น กระแสความคาดหวังเหลํานี้ แม๎ปัจจุบันก็
ยังคงไมํเปล่ียนแปลง และในสํวนของชาวนาเองก็มีความหวังวํา เมื่อได๎ท านาปีละสองครั้ง เมื่อได๎ใช๎
ปุ๋ยเคมีและยาปราบวัชพืช เมื่อได๎ใช๎สารเคมีฆําศัตรูข๎าว เมื่อได๎ใช๎เครื่องมือเครื่องใช๎สมัยใหมํ เมื่อได๎ใช๎
พันธุ์ข๎าวสมัยใหมํ ฯลฯ คราวนี้คงจะลืมตาอ๎าปากขึ้นได๎บ๎าง คงจะมีรายได๎เพิ่มข้ึน คงจะเหนื่อยน๎อยลง 
คงจะมีเวลาพักผํอนมากขึ้น ลูก ๆ  คงจะได๎รับการศึกษาสูงขึ้น คงจะได๎สร๎างบ๎านเรือนหลังใหมํ คงจะ
มีสุขภาพอนามัยดีขึ้น เกิดโรคภัยไข๎เจ็บก็คงได๎รับการรักษาเยียวยาท่ีมีประสิทธิภาพ คงจะมีอาหาร
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และเครื่องนุํงหํมท่ีดีกวําเดิม ฯลฯ เพราะการได๎ท านาปีละสองครั้งคงจะท าให๎มีรายได๎เพิ่มขึ้นเป็นสอง
เทําทีเดียว  

สํวนความคาดหวังในทางไมํดี คือ "วัฒนธรรมข๎าวสมัยใหมํ" จะท าให๎ส่ิงแวดล๎อมเส่ือมเสีย 
ทรัพยากรธรรมชาติสูญส้ิน ระบบนิเวศวิทยาถูกท าลายให๎เสียดุล มีสารพิษตกค๎างอยูํท่ัวไป ดินจะ
สูญเสียความอุดมสมบูรณ์ ป่าไม๎ถูกท าลายหมดไป จะขาดน้ ากินน้ าใช๎ ฝนฟ้าจะไมํตกต๎องตามฤดูกาล 
ชาวนาจะมีหนี้สินมากขึ้นเพราะการหาช้ือส่ิงอ านวยสะดวกมาใช๎ในการผลิตข๎าว เป็นต๎น วัฒนธรรมอัน
เป็นเอกลักษณ์ของชาติจะสูญเสียไปอยํางรวดเร็ว จิตใจคนจะแข็งกระด๎างขึ้น ชาวนาจะยากจนลง 
และในท่ีสุดชาวนาจะเป็นเพียงลูกจ๎างในไรํนาท่ีหาเช๎ากินค่ าไปวัน ๆ  หรือไมํก็ละท้ิงไรํนาไปเป็น
กรรมกรขายแรงงานไปช่ัวลูกช่ัวหลาน ท่ีดินทํุงนาจะเปล่ียนเป็นของนายทุน เป็นการเพิ่มปัญหาแกํ
สังคมให๎มากขึ้น   

จากเหตุผลข๎างต๎นในเรื่องของวัฒนธรรมข๎าวสมัยใหมํท่ีสํงผลร๎ายตํอชาวเกษตรกรรม  จึง
ท าให๎พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (รัชกาลท่ี 9 ของไทย) ทรงมี
พระราชด าริในการแก๎ไขปัญหาการด าเนินชีวิตอยํางพอเพียงหรือพอมีพอกินในปี พ.ศ.253721  โดย
ทรงพระราชทานแนวพระราชด าริเกษตรทฤษฎีใหมํให๎หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องได๎ตระหนักในความส าคัญ
ส าหรับน าไปใช๎ในการแก๎ไขปัญหา ท่ีเน๎นการพึ่งพาตนเองโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ี
สามารถครอบคลุมภาค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม  ตลอดจนการด าเนินชีวิตของ
พสกนิกรทุกกลํุมอาชีพซึ่งพระองค์ได๎ทรงทดลองจนเป็นท่ีประจักษ์วํา  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นปรัชญาท่ีมีความเหมาะสมกับการด าเนินชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันและอนาคต โดย
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือการใช๎ทรัพยากรท่ีมีอยูํอยํางพอดี ไมํน๎อยเกินไปหรือไมํมากเกินไป ไมํ
เกินตัว และพระองค์ทรงให๎แนวทางในการจัดสรรพื้นท่ีในการท ามาหากินของกลํุมเกษตรกรไว๎ดังนี้ 
คือการจัดสรรพื้นท่ีในการท ามาหากินออกเป็น 4 สํวนได๎แกํ  

1. ท านาคิดเป็น 30% ของท่ีดินท้ังหมด เพื่อใช๎ในการบริโภคและด ารงชีพในครัวเรือน 
เพราะข๎าวเป็นอาหารหลักของคนไทยท่ีต๎องกินทุกวัน จึงจ าเป็นต๎องกักเก็บไว๎กินให๎เพียงพอกับการ
บริโภคท้ังปี  โดยไมํต๎องซื้อหาในราคาแพง  เป็นการลดคําใช๎จํายในครัวเรือน  

2. พื้นท่ีปลูกพืชสวนพืชไรํ คิดเป็น 30% ของท่ีดินท้ังหมด ใช๎ส าหรับปลูกไม๎ผล ไม๎ยืนต๎น 
พืชไรํ พืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร ฯลฯ อยํางผสมผสานกัน และหลากหลายในพื้นท่ีเดียวกัน เพื่อใช๎

                                                             
21 ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ,  

ทฤษฎีใหม่ ชีวิตที่พอเพียง  (กรุงเทพมหานคร : กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร), 1. 

 



33 
 
เป็นอาหารประจ าวันในครัวเรือน หากเหลือจากการบริโภคก็น าไปขาย  สร๎างรายได๎ให๎กับครัวเรือนอีก
ด๎วย 

3. พื้นท่ีส าหรับขุดแหลํงน้ าหรือบํอเล้ียงปลา คิดเป็น 30% ของท่ีดินท้ังหมด ใช๎ส าหรับ
การขุดสระเพื่อเก็บกักน้ า ให๎มีน้ าใช๎สม่ าเสมอตลอดปี โดยเก็บกักน้ าฝนในฤดูฝน และน าน้ าท่ีกัดเก็บ
มาใช๎รดพืชสวนพืชไรํในชํวงฤดูแล๎ง หรือระยะฝนท้ิงชํวง และในบํอน้ ายังสามารถเล้ียงสัตว์น้ าเพื่อใช๎ใน
การบริโภคในครัวเรือน หากมีมากก็น าไปขาย สร๎างรายได๎ให๎กับครัวเรือนอีกด๎วย 

4. พื้นท่ีส าหรับการอยูํอาศัย คิดเป็น 10% ของท่ีดินท้ังหมด  ใช๎เป็นท่ีอยูํอาศัย ถนน
หนทาง โรงเรือนและส่ิงกํอสร๎างอื่น ๆ  รวมท้ังคอกเล้ียงสัตว์ เรือนเพาะช า ยุ๎งฉางส าหรับเก็บผลิตผล
การเกษตร ฯลฯจะเห็นได๎วํา ในการจัดสรรพื้นท่ีให๎ความส าคัญกับพื้นท่ีการท านาพอสมควร เนื่องด๎วย
การท านาเพื่อผลิตข๎าวไว๎จ าหนํายและเก็บไว๎บริโภคเองเป็นสํวนส าคัญท่ีสุดของทฤษฎีนี้ โดยมีมี
ความสัมพันธ์กับแตํละสํวนคือ เมื่อนาข๎าวประสบภัยแล๎ง ต๎องการน้ าในปริมาณมากก็สามารถสูบน้ า
จากบํอปลามาใช๎แทนได๎ ท้ังน้ าในบํอปลาก็อุดมไปด๎วยธาตุอาหารท่ีพืชต๎องการ เป็นปุ๋ยช้ันดีให๎ข๎าวได๎
อีก และเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวก็ต๎องสูน้ าออกนาข๎าวไปใช๎ในสวนพืชผักได๎อีก จะเห็นได๎วําทฤษฎีนี้เป็นการ
หมุนเวียนทรัพยากรอยํางแท๎จริง ให๎ธรรมชาติดูแลธรรมชาติ ด๎วยเหตุนี้จะเป็นการลดต๎นทุนการท านา
ได๎มากเลยทีเดียว   

 
4. ความเข้าใจเบื้อต้นเก่ียวกับเฮอืนชาวนาอีสาน  

เฮือนชาวนาอีสาน คือ เรือนส าหรับการพักอาศัยของชาวนาอีสานท่ีถูกสร๎างขึ้นเพื่อตอบ
โจทย์การมีอาชีพท าเกษตรกรรมปลูกข๎าวเป็นหลัก โดยองค์ประกอบของเฮือนชาวนาอีสานนั้นจะ
ประกอบไปด๎วย เฮือนส าหรับพักอาศัย เล๎าข๎าวส าหรับเก็บข๎าวเปลือกเพื่อกินและขาย คอกวัวคอก
ควาย และพื้นท่ีส าหรับการเก็บเครื่องจักรการเกษตรเชํน รถแทรกเตอร์ 2 ล๎อ (รถไถํเดินตาม) รถ
แทรกเตอร์ 4 ล๎อ รํวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือการเกษตรขนาดเล็กในยุคสมัยปัจจุบันจากองค์ประกอบ
ข๎างต๎นสํงผลให๎อธิบายได๎ดังนี้ 

4.1 เฮือนส าหรับพักอาศัย ค าวํา “เฮือน” กับ “บ๎าน” ส าหรับความเข๎าใจของ ชาวอีสาน
แล๎วจะตํางกัน ค าวํา “บ๎าน” มักจะหมายถึง “หมูํบ๎าน” มิใชํบ๎านเป็นหลัง ๆ  เชํน บ๎านโนนสมบูรณ์ 
บ๎านนาค าแคน หรือบ๎านดงมะไฟ เป็นต๎น สํวนค าวํา “ เฮือน” นั้นชาวอีสาน หมายถึง เรือนท่ีเป็น
หลังๆ  

นอกจากค าวํา “เฮือน” แล๎ว อีสานยังมีส่ิงปลูกสร๎างท่ีมีลักษณะการใช๎สอยใกล๎เคียงกัน 
แตํรูปแบบแตกตํางกันไป เชํน ค าวํา “โฮง” หมายถึงท่ีพักอาศัยใหญํกวํา “เฮือน” มักมีหลายห๎อง 
เป็นท่ีอยูํของเจ๎าเมืองหรือเจ๎าครองนครในสมัยโบราณ  ค าวํา “ค๎ุม” หมายถึง บริเวณท่ีมี “เฮือน” 
รวมกันอยูํหลาย  ๆ  หลัง เป็นหมูํอยูํในละแวกเดียวกัน เชํน ค๎ุมวัดเหนือ ค๎ุมวัดใต๎ และค๎ุมหนองบัว 
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เป็นต๎น ค าวํา “ตูบ” หมายถึง กระทํอมท่ีปลูกไว๎เป็นท่ีพักช่ัวคราว มุงด๎วยหญ๎าหรือใบไม๎ แตํส าหรับ
เฮือนส าหรับพักอาศัยของชาวนาอีสาน คือส่ิงกํอสร๎างท่ีใช๎ส าหรับการพักอาศัยหลับนอนของชาวนา
อีสานนั้นเอง  เป็นแหลํงท่ีผ๎ูคนต้ังถิ่นฐานอยูํกันในลักษณะเกาะตัวเป็นหมูํบ๎าน บ๎านเรือนก็ปลูกเรียง
รายตํอเนื่องกันไปเป็นชุมชนแบบกระจุกตัวแบบหลังคาชนหลังคาเป็นสํวนใหญํ โดยขึ้นอยูํกับขนาด
พื้นท่ีของท่ีดินของตนเอง  

เฮือนชาวนาอีสานโดยท่ัวไปยังด ารงลักษณะเป็นเรือนเสาสูงมีใต๎ถุนซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีการ
ใช๎สอยมากท่ีสุดในแตํละวัน จะมีการต้ังหูกไว๎ทอผ๎า กี่ทอเส่ือ แครํไว๎ปั่นด๎าย และเล้ียงลูกหลาน หรือ
บ๎างเฮือน จะเอาไม๎มากั้นเป็นคอกวัวควาย ต้ังแครํนอนพักผํอนในตอนกลางวัน และท าหัตถกรรมจักร
สานถักทอของสมาชิกในครอบครัวเก็บอุปกรณ์การท านาท าไรํ เชํน จอบ เสียม คราด ตลอดจนใช๎เป็น
พื้นท่ีจอดรถ เป็นต๎น โครงสร๎างสํวนใหญํจะท าด๎วยไม๎หรือวัสดุสมัยใหมํขึ้นอยูํกับรสนิยมของเจ๎าของ
เรือน แตํหลังคายังคงรูปแบบหลังคาจ่ัวเป็นหลัก มีท้ังแบบจ่ัวเด่ียว จ่ัวแฝดและมุงด๎วยกระเบื้อหรือ
สังกะสี ขึ้นอยูํกับเจ๎าของเรือน ส าหรับรูปแบบของเฮือนอีสานชาวนาอีสาน สามารถแบํงได๎ตาม
ประเภทของการพักอาศัย เพื่อตอบสนองประโยชน์ใช๎สอยในวาระตําง ๆ  กันดังตํอไปนี้ 

4.1.1 ประเภทเฮือนชั่วคราว หรือใช๎เฉพาะฤดูกาล ได๎แกํ “เถียงนา” หรือ”เถียง
ไรํ” สํวนใหญํจะ ยกพื้นสูง เสาเรือนใช๎ไม๎จริงหรือเสาคอนกรีต สํวนโครงสร๎างจะใช๎ไม๎ไผํหรือไมํจริง
เป็นสํวนใหญํ หลังคามุงหญ๎าหรือสังกะสีท่ีรื้อมาจากเฮือนหลังเกํา พื้นเป็นไม๎ไผํสับ ในกรณีท่ีไรํนาอยูํ
ไมํไกลจากเรือนพักสามารถไปกลับได๎ภายในวันเดียวจะไมํนิยมกั้นฝา หากต๎องค๎างคืนก็มักกั้นฝาด๎วย
ไม๎สาน ฝาไม๎จริง หรือสังกะสีเกําท่ีได๎จากเฮือนหลังเกํามากันเพื่อบังแดดลมฝนแบบช่ัวคราว 

4.1.2 ประเภทเฮือนก่ึงถาวร เป็นเรือนขนาดเล็กท่ีไมํมั่นคงแข็งแรงนักชาวอีสาน
เรียกวํา ”เฮือนเหย๎า” หรือ “เฮือนย๎าว” เป็นการเริ่มต๎นชีวิตการครองเรือน และคํอย  ๆ  เก็บหอม
รอมริบไป สํูการมีเรือนถาวรในท่ีสุด   ผ๎ูท่ีจะมี” เรือนเหย๎า” นี้จะเป็นเขยของบ๎านท่ีเริ่มแยกตัว
ออกไปจากเรือนใหญํ( เรือนพํอแมํ)  เพราะในแงํความเช่ือของชาวอีสาน เรือนหลังเดียวไมํควรให๎
ครอบครัวของพี่น๎องอยูํรํวมกันหลายครอบครัวในบ๎านหลังหนึ่ง  ๆ  ควรมีเขยเดียวเทํานั้นหากมีเขย
มากกวําหนึ่งคนมาอยูํรํวมชายคาเดียวกันถือวําจะเกิด “ ขะล า” หรือส่ิงอัปมงคล  เรือนประเภทนี้
วัสดุกํอสร๎างมักไมํพิถีพิถันนัก อาจเป็นแบบ “ เรือนเครื่องผูก” หรือเป็นแบบผสมของ “เรือนเครื่อง
สับ” ก็ได๎ 

4.1.3 ประเภทเฮือนถาวร สํวนใหญํมีลักษณะเป็น “เฮือนเครื่องสับ หรือ เฮือน
สมัยใหมํ ” สังเกตได๎จากการเลือกใช๎วัสดุ ท่ีมีคุณภาพดี เชํนการใช๎ไม๎เนื้อแข็งมากํอสร๎าง การใช๎วัสดุ
สมัยใหมํท่ีทนตํอการผุกรํอนมาใช๎กํอสร๎างเชํน คอนกรีต สังกะสี กระเบื้องลอนคํูฯลฯ รูปแบบของ
ระบบการกํอสร๎างของเฮือน การมีพื้นท่ีส าหรับการใช๎สอยท่ีครบครัน  รวมถึงความประณีตทางชํางใน
ท๎องถิ่นที่มากํอสร๎างเฮือนพักอาศัยประเภทนี้ 
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4.2. เล้าข้าวส าหรับเก็บข้าวเปลือก  เล๎าข๎าว หรือ ยุ๎งข๎าวท่ีเรียกกันในภาษาภาคกลาง
เป็นสถาปัตยกรรมท่ีพบเห็นได๎ท่ัวไปคํูกับบ๎านเฮือนในชนบทของภาคอีสาน มีลักษณะเป็นเรือนหลัง
เด่ียวขนาดเล็กแยกออกมาจากตัวบ๎าน ใช๎ส าหรับเก็บรักษาข๎าวเปลือกและผลผลิตทางการเกษตรอื่น 
ๆ โดยในอดีตเล๎าข๎าวถือเป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีความส าคัญอยํางยิ่งตํอวิถีชีวิตของชาวนาภาคอีสาน ถือ
เป็นสมบัติท่ีมีมูลคํามากท่ีสุดของชาวนา นอกจากนี้เล๎าข๎าวยังเป็นเครื่องบํงบอกสถานะทางเศรษฐกิจ
ของเจ๎าของเล๎า บ๎านไหนมีเล๎าใหญํอาจหมายความวํามีท่ีนามากมีควายมาก มีก าลังการผลิตและ
ผลผลิตสูง นําจะเป็นคนขยันขันแข็ง เป็นผ๎ูมีฐานะดีและเป็นท่ีนับถือของคนในชุมชน โดยดูจาก
ปริมาณข๎าว ท่ีอยูํภายในเล๎า ส าหรับลักษณะเฉพาะของเล๎าข๎าวในภาคอีสานคือ 

4.2.1 ยกพื้นสูง เพื่อป้องกันความช้ืน เป็นลักษณะเดํนของเล๎าข๎าวจะต๎องยกพื้นสูง
เพื่อป้องกันความช้ืน นกหนูและแมลงโดย สํวนใหญํในภาคอีสานจะยกสูงให๎คนสามารถลอดเข๎าไปท า
กิจกรรม ได๎หรืออยูํในระดับท่ีสามารถยกกระสอบข๎าวไปวางไว๎ในชานด๎านหน๎ายุ๎งได๎ บางแหํงความสูง
จะเป็นสัดสํวนท่ีสัมพันธ์กันกับรถขนสํงข๎าวเพื่อความสะดวกในการขนข๎าวขึ้นเล๎า 

4.2.2 การก่อสร้างผนังอยู่ริมในของเสาไม่มีบันได และ หน้าต่าง เพื่อป้องกันแสง 
ความร๎อนและความช้ืน ในขณะเดียวกัน ก็สามารถระบายอากาศได๎ดี การท่ีผนังอยูํริมในของเสาจะท า
ให๎ ภายในยุ๎งข๎าวไมํมีซอกมุมท่ีเกิดจากเหล่ียมเสาเพื่อลดการสะสม ของเมล็ดข๎าวอยูํตามซอกซึ่งจะท า
ให๎ข๎าวขึ้นราและเนําแข็งติดอยูํ รอยตํอของผนังก็ต๎องไมํมีซอกให๎ข๎าวไปสะสมเชํนกัน ยุ๎งข๎าวมักมีชํอง
เปิดเพียงชํองเดียวใช๎ส าหรับเปิด-ปิดเพื่อการขนสํงซึ่งยกสูง จากระดับพื้นยุ๎งพอสมควรเพื่อกันข๎าวไหล
ออกเวลาเปิด-ปิดประตู (ในกรณีท่ีเก็บข๎าวหลายประเภทจะมีชํองเปิดหลายชํอง เชํนชํอง ข๎าวเหนียว
และข๎าวเจ๎า) ประตูยุ๎งข๎าวในอดีตมักมีแผํนไม๎สับขวาง ตามความสูงของข๎าวในยุ๎ง ไว๎เป็นปฏิทินเพื่อ
บอกปริมาณและเวลา ในการน าข๎าวเข๎า-ออก   

4.2.3 โครงสร้างอยู่ภายนอกผนัง เพื่อรับน้ าหนัก ระบบ โครงสร๎างกับระบบผนัง
มักจะแยกเป็นอิสระจากกัน พื้นจะท าหน๎ารับน้ าหนักของข๎าว ถํายเทน้ าหนักลงบนตงและคาน ผนังจะ
รับแรง ถีบจากด๎านข๎าง เสาจะรับท้ังน้ าหนักและแรงถีบจากผนัง ในเล๎าข๎าว ขนาดใหญํมักจะมีเครําตี
เสริมระหวํางเสาเพื่อชํวยรับแรงถีบของ ข๎าว และมักเอียงเสาเข๎า เพื่อรับแรงอีกทางหนึ่ง ในภาคอีสาน
เรียก รูปแบบนี้วําทรงช๎างขี้22 

4.2.4 มีหลังคาลาดชันระบายน้ าได้ดี หลังคาของยุ๎งข๎าวจะคํอนข๎างชันเพื่อป้องกัน
ฝนรั่วท าลายข๎าวภายในยุ๎ง โดยยุ๎งข๎าวใน เขตท่ีฝนชุกจะมีความชันกวําในเขตท่ีแห๎งแล๎ง  (ปัจจุบัน

                                                             
22 วิโรฒ ศรีสุโร. “เล๎าข๎าว: ยุ๎งฉางแหํงภูมิปัญญาอีสาน,” สารคดี 12, 143 (มกราคม 

2540): 167-172. 
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ความลาดชัน จะต่ าลงมากเพราะมักใช๎ สังกะสีมุงหลังคา)สํวนยุ๎งข๎าวในเขตมรสุม จะมีหลังคาท่ียื่นต่ า
จนคลุม ผนังท้ังส่ีด๎านเพื่อป้องกันฝนสาด23 

4.2.5 มีรายละเอียดในการก่อสร้าง เพื่อป้องกัน นก หนู แมลง ท่ีกินเมล็ดข๎าวเป็น
อาหารซึ่งเป็น ศัตรูส าคัญซึ่งท าให๎ ผลผลิตท่ีเก็บไว๎ยุ๎งข๎าวเสียหาย ชาวอีสานโบราณได๎ส่ังสมความรู๎
และ พัฒนานวัตกรรมตําง ๆ เพื่อป้องกันผลผลิตจากแมลงและหนูโดยจะ ไมํวางเล๎าไว๎ใ กล๎บ๎าน รั้ว 
หรือต๎นไม๎เพื่อกันหนูกระโจน เข๎ามาในเล๎าและท่ีโคนเสาก็จะใช๎วัสดุผิวมันกรุเอาไว๎เพื่อป้องกันหนูไตํ 
บางแหํง จะติดสังกะสีตัดเป็นกรวยคลายถ๎วยติดไว๎ท่ีโคนเสาเพื่อป้องกันหนู หรอสัตว์อื่นท่ีจะมากิน
ข๎าวเปลือก 

4.2.6 มีจารีตและประเพณีที่เก่ียวข้องกับความเคารพต่อธรรมชาติ ทุกวัฒนธรรม
ท่ีปลูกข๎าวจะมีผีและเทวดาท่ีเกี่ยวข๎อง กับข๎าว แผํนดิน ต๎นไม๎ ฝน น้ า ท่ีส าคัญตํอการเพาะปลูก เชํน 
พระแมํโพสพ พญาแถน พญาคันคาก นาค งู เงือก ฯลฯ โดยผีและ เทวดาเหลําเป็นตัวแทนของ
ธรรมชาติสามารถให๎คุณและโทษแกํ ผลผลิตข๎าวของเกษตรกรได๎  จึงต๎องมีจารีตประเพณีเพื่อแสดง
ความ เคารพ ขอขมา บอกกลําวตํอธรรมชาติอยูํมากมายตลอดท้ังปี เชํน ประเพณี “วันเปิดประตูเล๎า
ข๎าว” ของชาวอีสานและชาวลาว ใน วัน 3 ค่ าเดือน 3 เป็นวันท าขวัญยุ๎งข๎าวและน าข๎าวออก จากเล๎า
ท่ีท่ียังพบได๎ท่ัวไปในปัจจุบัน โดยเฉพาะ ชาวลาวโซํจะถือ เป็นวันปีใหมํและเรียกวํา “วันตรุษโซํ” 24 

4.3 คอกวัวคอกควาย  ในอดีตชาวอีสานมักจะเล้ียงวัวควายกันทุกเฮือนเนื่องจากวัว
ควายเป็นสัตว์ที่ใช๎แทนแรงงานในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในการท านาต้ังแตํการเตรียมดินจน
กระท้ังถึงการนวดข๎าวเพื่อเอาข๎าวออกจากรวงและเก็บเข๎าเพื่อการบริโภคและขายตํอไป จะเห็นได๎วํา
วัวควายเป็นเหมือนเพื่อนคํูทุกข์คํูยากของชาวนาอีสาน ชาวนาอีสานจึงให๎ความส าคัญมากในการเล้ียง
ดูและการเอาใจใสํตํอวัวควาย จะเห็นได๎จากคอกเล้ียงวัวควายชาวนาจะหมั่นท าความสะอาดคอก ถ๎า
อากาศหนาวหรือยุ๎งชุมก็จะดังไฟ(กํอกองไฟ) ให๎กับวัวควายเพื่อบรรเทาความหนาวให๎กับวัวควายและ
ไลํยุ๎งท่ีมารบกวนวัวควาย เป็นต๎น ส าหรับคอกวัวควายชาวอีสานนิยมสร๎างเป็นสีเหล่ียมผืนผ๎าแล๎วใช๎
เสาไม๎ปักหลักท าเป็นคอกแบบงําย ๆ เพื่อให๎เป็นแนวเขตแดนส าหรับการอยูํอาศัยของวัวควาย และ
พื้นท่ีในการสร๎างคอกจะอยูํบริเวณใต๎ถุนเฮือนหรือใต๎ถุนเล๎าข๎าวเป็นหลักเพื่องํายตํอการดูแลรักษาวัว
ควาย 

4.4. พื้นที่ส าหรับการเก็บเคร่ืองจักรกลการเกษตร  ในปัจจุบันเครื่องจักรกลการเกษตร
มีบทบาทส าคัญอยํางมากในการผลิตผลการเกษตรอยํางเชํนการท านาปลูกข๎าวโดยจะเป็นการใช๎

                                                             
23 ยง บุญอารีย์, “เล๎าข๎าวในวัฒนธรรมไท-อีสาน,” ใน วารสารวิชาการคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, (ขอนแกํน: มหาวิทยาลัยขอนแกํน, 2554), 28. 
24 เรื่องเดียวกัน, 29. 
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เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อใช๎ในการ การเตรียมดิน บ ารุงรักษา และเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมถึงการใชํ
ขนย๎ายผลผลิตไปในทีตําง ๆ  จะเห็นได๎วําการที่ชาวนาสมัยใหมํน าเอาเครื่องจักรกลการเกษตรมาใช๎ใน
การผลิต และเครื่องจักรกลการเกษตรนี้คํอนข๎างมีราคาแพงจึงท าให๎ต๎องสร๎างพื้นท่ีจัดเก็บเพื่อให๎
ปลอดภัยจากการโจรกรรม และการดูแลรักษา จึงสํงผลให๎เกิดงานสถาปัตยกรรมส าหรับการเก็บ
เครื่องจักรกลการเกษตรเกิดขึ้นไมํวําจะเป็น อาคารโรงจอดอุปกรณ์ดังกลําวท่ีมีหลังคาคุมและไมํมี
หลังคาคุม เป็นเพียงพื้นท่ีส าหรับการจอดในบริเวณเฮือนของชาวนาเทํานั้น 

ในปัจจุบันเฮือนชาวนาอีสานจะปรากฏพื้นท่ีหรืออาคารประเภทนี้ให๎เห็นเป็นจ านวนมาก 
จึงเห็นได๎วําองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมท่ีสํงผลตํอวิถีชีวิตชาวนากับบริเวณเฮือนชาวนาอีสาน จะ
ประกอบได๎ด๎วย 4 องค์ประกอบคือ เฮือนส าหรับพักอาศัย เล๎าข๎าวส าหรับเก็บข๎าวเปลือกเพื่อกินและ
ขาย คอกวัวคอกควาย และพื้นท่ีส าหรับการเก็บเครื่องจักรการเกษตร อยูํในบริเวณเฮือนของชาวนา
อีสานท้ังส้ิน และในบริเวณพื้นท่ีของเฮือนชาวนนาอีสานจะมีต๎นไม๎น๎อยใหญํแวดล๎อมอยูํในบริเวณท้ัง
กินได๎เชํนพืชผักสวนครัวรวมถึงไม๎ผลขนาดใหญํเชํน บักมํวง บักขาม บักสีดา เป็นต๎น และไม๎มงคล 
เชํน ฮานพูล กกหมาก กกคูณ กกยอ และอื่น ๆ  อีกหลายอยําง สะท๎อนถึงความเป็นท่ีอยูํอาศัยท่ีค๎ุม
ภยั ท่ีอยูํท่ีกิน ท่ีเก็บทรัพย์สิน และท่ีพึ่งทางใจในเวลาเด่ียวกันของสมาชิกในครอบครัว  

งานสถาปัตยกรรมท่ีสํงผลตํอวิถีชีวิตชาวนายังมีอีกประเภทหนึ่ง คือ ส่ิงกํอสร๎างกลางทํุง
นา ท่ีเรียกวํา “เถียงนาหรือกระทํอมเฝ้าทํุง”  เถียงนาเป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นประเภทช่ัวคราว25 
และเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุท่ีส าคัญ ซึ่งมีบทบาทโดยตรงตํอ การท า นาปลูกข๎าว ในวิถีชีวิตแบบ
เกษตรกรรม รูปแบบของเถียงนา แสดงให๎เห็นถึง แนวคิดในเรื่อง ความเรียบงํายยืดหยุํน กลมกลืนกับ
สภาพแวดล๎อม และแฝงภูมิปัญญาในเรื่องการ สร๎างสรรค์ หรือแก๎ปัญหามีพัฒนาการด๎านการ
ออกแบบเพื่อตอบสนองความต๎องการ ของผ๎ูใช๎งานตามหลักออกแบบท่ีวํา “ Form follow 
function.” 26 เป็นการ สะท๎อนวิถีชีวิตและสุนทรียศาสตร์ในแบบฉบับท๎องทํุง จนอาจกลําว ได๎วําเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมท่ีล้ าคําของสังคมชาวนาอีสาน เนื่องจากเถียงนา เป็น เรือนไทยอีสานประเภท
ช่ัวคราว เป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่สร๎างขึ้นเพื่อตอบสนอง ประโยชน์ใช๎สอยเฉพาะฤดูกาล ขนาดของ
เถียงนาจึงขึ้นอยูํกับความต๎องการและความสามารถของคนสร๎าง คือเจ๎าของท่ีนา ซึ่งสํวนใหญํจะสร๎าง
ด๎วยตัวเอง มีรูปแบบ ท่ีไมํตายตัวเพราะ เกิดจากการปรับตัวและแก๎ปัญหาใหมํ ๆ ด๎วยภูมิปัญญาท่ี
ยอมรับตํอ สภาพธรรมชาติแวดล๎อมเพื่อท่ีจะอยูํอาศัยได๎อยํางกลมกลืนกับสภาพแวดล๎อมท่ีถูก สร๎าง

                                                             
25 วิโรฒ ศรีสุโร. “เถียงนาอีสาน กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อุดรธานี ยโสธร 

กาฬสินธุ์ และสกลนคร.” (รายงานการวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกํน, 
2534), 3. 

26 เรื่องเดียวกัน, 5. 
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ขึ้น กับสภาพแวดล๎อมตามธรรมชาติของท๎องถิ่น27 และจะมีเอกลักษณ์ท่ีบํงบอกได๎วําเป็นเถียงนา คือ 
เป็นเรือนมีหลังเปิดโลํง ลักษณะคล๎ายศาลา ในกรณีท่ีไรํนาอยูํไมํไกลจากเรือนพัก สามารถไปกลับได๎
ภายใน วันเดียวจะไมํนิยมกั้นฝา เสาเรือนใช๎ไม๎จริง สํวนโครงใช๎ไม๎ไผํหรือไม๎อื่น ๆ  ท่ีหาได๎จาก 
ภูมิศาสตร์โดยรอบ หลังคามุงหญ๎า แป้นไม๎ท่ีรื้อมาจากเรือนเกํา สังกะสีหรือวัสดุท่ีหา ได๎ในสภาพ
ปัจจุบัน เชํน ผ๎าใบพลาสติก หลังคาจะไมํสูงมากเพื่อป้องกัน แดด ลม และ ฝน รูปแบบไมํตายตัว ใน
อดีต เถียงนาเป็นส่ิงปลูกสร๎างท่ีสร๎างขึ้นเพื่อใช๎สอยเกี่ยวพันธ์กับการท านาเป็นหลัก 28  จะเห็นได๎วํา
งานสถาปัตยกรรมท่ีเกี่ยวข๎องกับวัฒนธรรมข๎าวล๎วนแสดงออกถึงคุณคําทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นได๎
ท้ังส้ินและแสดงออกถึงคุณคาทางจิตใจของชาวนาท่ีสร๎างสุนทรียภาพการอยูํอาศัยในวิถีชีวิตชาวนา
อีสานได๎อยํางสวย 

 
 

 

                                                             
27 อรศิริ ปาณินท์. เรียบง่ายและเป็นสุขกับสถาปัตยกรรมท้องถ่ิน. (กรุงเทพมหานคร: 

คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 221-226. 
28 กิตติสันต์ ศรีรักษา. “เถียงนา : รูปแบบ และการใช๎งานในวัฒนธรรมข๎าวของชาวนา

อีสาน.”ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2, 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2553): 51-52.  
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บทที่ 3 

สภาพแวดล้อมท้องถ่ินในภาคอีสาน 
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคอีสาน ประกอบด้วย 20 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ 
ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะ
เกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวล าภู อ านาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี และน้องใหม่ บึง
กาฬ มีพื้นท่ีประมาณ 170,226 ตารางกิโลเมตร หรือ 1 ใน 3 ของพื้นท่ีท้ังประเทศ ต้ังอยู่บนท่ีราบสูง
โคราช ภูมิประเทศท้ังภาคยกตัวสูงเป็นขอบแยกตัวออกจากภาคกลางอย่างชัดเจน ภาคอีสาน หรือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเขตหรือภาคหนึ่งทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีแม่น้ า
โขงกั้นเขตทางตอนเหนือและตะวันออกของภาค ทางด้านใต้จรดชายแดนกัมพูชา ทางตะวันตกมี
เทือกเขาเพชรบูรณ์และเทือกเขาดงพญาเย็นเป็นแนวกั้นแยกจากภาคเหนือและภาคกลางภาคอีสาน
ยังมีเนื้อที่มากท่ีสุดของประเทศไทย หรือมีเนื้อท่ีร้อยละ 33.17 เทียบได้กับเป็นพื้นท่ีหนึ่งในสามของ
พื้นท่ีท้ังหมดของประเทศไทยได้จัดว่าเป็นพื้นท่ีท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย เทือกเขาท่ีสูงท่ีสุดในภาค
อีสานคือ ยอดภูหลวง ภูพานและภูกระดึงซึ่งเป็นต้นก าเนิดของแม่น้ าสายส าคัญของชาวอีสานในหลาย
จังหวัดด้วยกัน เช่น แม่น้ าชี ล าตะคอง แม่น้ าพอง แม่น้ าเลย แม่น้ าพรม แม่น้ ามูล และแม่น้ าสงคราม1 

 
แผนท่ีท่ี 2 แผนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) ประเทศไทย 
ท่ีมา: แผนท่ีไทย.คอม, แผนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, , เข้าถึงเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2557, เข้าถึง
ได้จาก http://www.panteethai.com/แผนท่ีภาคอีสาน/  
                                                             

1 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. ภาคอีสาน (ประเทศไทย), เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2559, 
เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.org/wiki/ภาคอีสาน(ประเทศไทย) 

http://www.panteethai.com/แผนที่ภาคอีสาน/
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1. ลักษณะทางกายภาพภาคอีสาน 

1.1 ขนาดและที่ต้ัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือท่ีคนไทยรู้จักกันดีในนาม ภาคอีสาน 
เป็นภาคท่ีมีเนื้อที่มากท่ีสุดของประเทศ เป็นดินแดงแห่งท่ีราบสูงท่ีมีภูมิประเทศแยกออกอย่างชัดเจน
กับภาคกลางและเป็นดินแดนท่ีมีแหล่งวัฒนธรรมท่ีเก่าแก่เป็นเอกลักษณ์ของภาค  มีประชากรมาก
ท่ีสุด ต้ังอยู่ระหว่างละติจูดท่ี 14 องศาเหนือถึง 18 องศาเหนือ และลองจิจูด 101 องศาตะวันออกถึง 
105 องศาตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับดินแดนต่างๆ ดังนี้  

ทิศเหนือ ติดกับประเทศลาว ดินแดนท่ีอยู่เหนือสุดคือ จังหวัดบึง
กาฬโดยมีแม่น้ าโขงเป็นพรมแดนธรรมชาติ 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับประเทศลาว ดินแดนท่ีอยู่ตะวันออกสุดคือ
อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีแม่น้ าโขงเป็น
พรมแดนธรรมชาติ 

ทิศตะวันตก ติดต่อภาคกลาง ดินแดนท่ีอยู่ตะวันตกสุดคือ อ าเภอนา
แห้วจังหวัดเลย มีเทือกเขาเพชรบูรณ์และดงพญาเย็น
เป็นพรมแดนกั้นเขตแดน  

ทิศใต้ ติดต่อกับประเทศกัมพูชาและภาคตะวันออก ดินแดนท่ี
อยู่ใต้สุดคือ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา มีภูเขา
พนมดงรัก และสันก าแพงเป็นพรมแดนกั้นเขตแดน  

 
1.2. ลักษณะภูมิประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะภูมิประเทศแยกเด่นชัดจาก

พื้นท่ีติดต่อใกล้เคียง ท้ังนี้เพราะเกิดการยกตัวของแผ่นดินด้านตะวันตกและด้านใต้ ท าให้เกิดขอบช้ัน
ด้านตะวันตก โดยขอบด้านช้ันนี้อยู่ติดกับภาคกลางและภาคตะวันออก ส่วนภายในของภาคนั้นจาก
ขอบช้ันท้ัง 2 ด้านจะค่อยๆ ลาดลงไปในทางตะวันออกของภาค จึงมีลักษณะเป็นแอ่งคล้ายกระทะ 
โดยมีเทือกเขาภูพานแบ่งแอ่งเป็น 2 แอ่ง คือ แอ่งท่ีราบสกลนครหรือแอ่งหนองหาร และแอ่งโคราช 
ลักษณะจะเห็นได้ชัดเจนจากทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่ง อยู่ทางตอนล่างของภาคเป็นบริเวณท่ีมีน้ าท่วมในฤดู
ฝน เมื่อถึงฤดูร้อนน้ าจะแห้ง พื้นท่ีราบนี้คล้ายกับภาคกลาง เพียงแต่มีระดับท่ีสูงกว่า ลักษณะถูมิ
ประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคือ 

1.2.1 บริเวณแอ่งที่ราบ  
1. แอ่งท่ีราบโคราช เกิดขึ้นบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ ามูลและชี ลักษณะเป็นท่ีราบ

สูงสลับกับเนินเขา  
2. แอ่งสกลนคร อยู่ทางตอนเหนือของภาคต้ังแต่แนวเขาภูพานไปจนถึงแม่น้ า

โขง มีแม่น้ าสงครามและห้วยน้ าก่ าไหลผ่าน  
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1.2.2 บริเวณเขตภูเขา  
1. ภู เขาทางด้านตะวันตกของภาค วางตัวแนวเหนือ -ใต้ ได้แก่ ภูเขา

เพชรบูรณ์ และภูเขาดงพญาเย็น  
2. ภูเขาทางตอนใต้ของภาค ได้แก่ ภูเขาสันก าแพง ภูเขาพนมดงรัก  
3. ภูเขาท่ีแบ่งระหว่างแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร ได้แก่ทิวเขาภูพาน  

1.2.3 แหล่งน้้า แหล่งน้ าธรรมชาติท่ีส าคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ แม่น้ า
โขง แม่น้ ามูล แม่น้ าชี และแม่น้ าสงคราม 

1. แม่น้้าโขง เป็นแม่น้ าท่ีมีต้นก าเนิดจากดินแดนของธิเบต ซึ่งเป็นพรมแดน
ของประเทศ ไทยกับลาวทางตะวันออกของประเทศ เป็นแม่นี่มีสาขาท่ีเกิดจากแม่น้ าในประเทศหลาย
สายท้ังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้แก่ แม่น้ ามูล แม่น้ าชี และแม่น้ าสงคราม 
ประชาชนในประเทศไทยได้อาศัยแม่น้ าโขงใช้ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตมานาน  

2. แม่น้้ามูล เกิดจากเทือกเขาสันก าแพงในเขตอ าเภอปักธงชัย  จังหวัด
นครราชสีมา ผ่านจังหวัดร้อยเอ็ดกับอุบลราชธานี ออกสู่แม่น้ าโขงท่ีอ าเภอบ้านด่าน จังหวัด
อุบลราชธานี ในช่วงฤดูร้อนน้ าต้ืน ฤดูฝนน้ าจะเอ่อท่วมที่ราบริมฝ่ังแม่น้ า ซึ่งเป็นประโยชน์แก่การดท า
นา ในบริเวณลุ่มแม่น้ านี้บางครั้งก็ท่วมทันทีนาสองฝ่ังเสียหายเช่นกัน แม่น้ านี้ยาว 641 กิโลเมตร  

3. แม่น้้าชี เป็นสาขาของแม่น้ ามูล เกิดจากเขาพญาฝ่อในเขตเทือกเขา
เพชรบูรณ์ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดชัยภูมิ แล้วไหลผ่านจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และ
ร้อยเอ็ดไปออกสู่แม่น้ ามูลในจังหวัดอุบลราชธานี ลักษณะของแม่น้ าเหมือนแม่น้ ามูล มีแม่น้ าสาขาท่ี
ส าคัญคือ ล าน้ าพอง ล าปาว ล ากันฉ ูมีความยาว 765 กิโลเมตร  

4. แม่น้้าสงคราม เกิดจากเทือกเขาภูพาน ไหลผ่านจังหวัดสกลนคร และ
อุดรธานี เป็นพรมแดนระหว่างอุดรธานีกับสกลนคร แล้วไหลลงแม่น้ าโขงท่ีอ าเภออุเทน จังหวัด
นครพนม แม่น้ านี้ในฤดูน้ ามีมาก แต่ฤดูแล้งน้ าแห้งเป็นตอน ๆ มีความยาว 420 กิโลเมตร 
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แผนท่ีท่ี 3 แผนท่ีลักษณะแสดงแหล่งน้ าส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ท่ีมา: สถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, แผนที่ลักษณะแสดง
แหล่งน้้าส้าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, เข้าถึงเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2557, เข้าถึงได้จาก 
http://www.apecthai.org/index.php/  

 
1.3. ลักษณะภูมิอากาศ  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนช้ืนสลับร้อนแห้งแล้งหรือทุ่ง
หญ้าเมืองร้อน ในช่วงฤดูร้อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท่ีพัดมาจาก
มหาสมุทรอินเดียน าฝนมาตก  ซึ่ งฝนท่ีตกจะมีปริมาณไม่มากนัก  เพราะบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเขตเงาฝน คือ อยู่บริเวณด้านหลังของภูเขามีฝนตกน้อย ฝนท่ีมีปริมาณมาก
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมากับพายุดีเปรสชัน ถ้าปริมาณพอเหมาะจะท าให้ปริมาณน้ าเพียงพอ 
แต่ถ้าหากมากน้อยเกินไปจะเกิดปัญหาน้ าท่วมหรือแล้งได้  ฤดูกาลของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่ง
ออกเป็น 3 ฤดู คือ  

1.31 ฤดูฝน เริ่มประมาณปลายเดือนพฤษภาคมหรือต้นเดือนมิถุนายน ส้ินสุดเดือน
ตุลาคมส่วนใหญ่เป็นฝนท่ีมากับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และจากพายุดีเปรสชัน ภาคนี้มักเกิดปัญหา
ฝนท้ิงช่วง ท าให้การเพาะปลูกได้รับความเสียหาย  

1.3.2 ฤดูหนาว เริ่มกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในเดือนตุลาคมเป็น
ช่วงของการเปล่ียนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว จึงท าให้มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมมาสู่
ประเทศไทย ซึ่งจังหวัดทางตอนบนของภาคจะได้รับอิทธิพลของอากาศเย็นมากกว่าทางตอนล่างของ
ภาค โดยเฉพาะจังหวัดเลยซึ่งมีอุณหภูมิต่ าสุดของประเทศ  
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1.3.3 ฤดูร้อน เริ่มจากเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม แต่ในเขตท่ีสูงมีความ
แห้งแล้งเพราะอยู่หางไกลทะเล 

1.4. ลักษณะทางวัฒนธรรมและประชากร 
1.4.1 เชื้อชาติ ประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ประกอบด้วยคนท่ีมา

จากหลายเช้ือชาติ ซึ่งแหล่งท่ีมา ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน แต่มา
ผสมผสานอยู่ด้วยกัน โดยทีประชากรส่วนใหญ่ของภูมิภาคมักจะอพยพมาจากบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ า
โขง เมื่อมาต้ังถิ่นฐานอยู่ใกล้กัน ต่างฝ่ายต่างผสมผสานประเพณี วัฒนธรรม และความเป็นอยู่เข้า
ด้วยกัน  

ชาวไทยส่วนใหญ่ในภาคนี้จะถูกเรียกว่า ลาว เนื่องจากเป็นพวกท่ีนิยมรับประทาน
ข้าวเหนียว และมีส าเนียงการพูดท่ีผิดเพี้ยนไปจากคนในภาคกลาง แต้ไปคล้ายคลึงกับคนสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในขณะเดียวกัน คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีรับประทานข้าวเจ้า
เป็นประจ ามาแต่โบราณ เช่น ชาวโคราช ก็จะเรียกตนเองว่า ไทยโคราช เพื่อให้แตกต่างจากประชาชน
กลุ่มอื่นท่ีรับประทานข้าวเหนียว แต่ท่ีจริงแล้ว ลาวในภาคนี้สืบเช้ือสายมาจากชนชาติไทยหรืออ้าย
ลาว ท่ีมาต้ังอาณาจักรล้านช้าง ในสมัยโบราณ  

ดังนั้น การแบ่งกลุ่มย่อยของประชากรในภูมิภาคนี้ จึงมักมีค าน าหน้าว่า ลาว อยู่ด้วย
ซึ่งถ้าจะแบ่งกลุ่มย่อยโดยใช้เช้ือชาติเป็นเกณฑ์ จะมีกลุ่มท่ีส าคัญดังนี้ 

1. ลาวเวียง หรือลาวเวียงจันทร์ อยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดอุดรธานีและ
ชัยภูมิ และในบางส่วนของจังหวัดนครราชสีมา ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี และอ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะ
เกษจะเห็นว่าชนกลุ่มนี้มักอยู่ทางตอนเหนือ ตะวันตก และตะวันออกเฉียงใต้ของภูมิภาค  

2. ลาวกาว พบมากในจังหวัดอุดรธานี ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี และค่อนข้าง
ลงไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูมิภาค  

3. ลาวพวน มักอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นส่วนใหญ่  
4. ไทยโคราช เป็นชาติพันธุ์ไทยท่ีมีส าเนียงการพูดและความเป็นอยู่แตกต่าง

จากประชากรกลุ่มอื่น ตามอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทยเช่ือว่ามีเช้ือสายมาจากเขมรกลุ่มหนึ่ง อย่างไรก็
ตาม ในปีพ.ศ. 2442  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี5 ในสยามประเทศทรงให้มีการยกเลิก  การเรียกว่า ลาว ส าหรับคนในภูมิภาคนี้ "แต่นี้สืบไป
ให้เจ้าหน้าท่ีแต่ละแผนก  ทุกหัวเมืองใหญ่น้อย  ในมณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ  เมื่อจะมีการส ารวจ
ส ามะโนครัว  หรือหากมีราษฎรมาติดต่อท่ีจะใช้แบบพิมพ์ทางราชการ  ให้ปฏิบัติใหม่โดยการกรอกใน
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ช่องสัญชาตินั้นว่า ชาติไทยบังคับสยาม ท้ังส้ิน ห้ามมิให้ลงหรือเขียนในช่องสัญชาติว่า ชาติลาว ชาติ
เขมร ส่วย ผู้ไทย พวน ฯลฯ ดังท่ีเคยปฏิบัติมาก่อนเป็นอันขาด” 2 

1.4.2 การนับถือศาสนาและความเชื่อในภาคอีสาน  ชาวไทยลาวหรือชาวอีสาน 
ยึดมั่นในจารีตประเพณี การด าเนินชีวิตตาม "ฮีตสิบสอง" (คือกิจกรรมประเพณีในรอบ 12 เดือน)3 
รวมถึงรัฐธรรม 14 ข้อของชาวอีสาน ท่ีเรียกว่า คองสิบส่ีคือ แนวทางท่ีประชาชนไม่ว่าจะเป็น เจ้า
ผู้ปกครองเมือง ชาวบ้านหรือสงฆ์พึงปฏิบัติ 14 ข้อเพื่อด ารงรักษาไว้ซึ่ งประเพณีและท านองคลอง
ธรรมอันดีงามของท้องถิ่น4 และในอีสานปัจจุบันยังนับถือพุทธศาสนาด้วย  ในปัจจุบันพุทธศาสนาได้
ถูกปรับให้เข้ากับจารีตของชาวอีสานและมุ่งท่ีจะส่ังสอนให้เป็นพลเมืองเป็นคนดี มากกว่าท่ีจะสอนให้
ละโลกีย์ไปสู่นิพพาน ตามปรัชญาพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังนับถือผีบรรพบุรุษ ผีฟ้า ผีแถน รวมท้ังผีไร่
นา ฯลฯ โดยเฉพาะผีบรรพบุรุษยังมีอิทธิพลต่อสังคมมาก นั่นคือ ผีปู่ตา ทุกชุมชนในชนบทจะมีศาล
เจ้าปู่ตา (ดอนปู่ตา) ประจ าหมู่บ้าน และมีต าแหน่งตาจ้ า หรือหมอจ้ า เป็นผู้ท่ีติดต่อกับวิญญาณ เฒ่า
จ้ าจะเป็นผู้ท่ีชาวบ้านให้ความเคารพนับถือมากผู้หนึ่งในหมู่บ้าน ในปัจจุบัน ตาจ้ าจะท าหน้าท่ีในการ
ท าพิธีกรรมต่างๆในหมู่บ้านท้ังในเรื่องของศาสนา (มัคทายก) และ ท าพิธีความเช่ือตามฮีตสิบสองของ
ชาวอีสานเอง 5 ในความเช่ือของคนอีสานในอดีตกาลนั้นจะเช่ือในเรื่องของ “ผี”  ไม่ว่าจะเป็น ผีบรรพ
บุรุษปู่ ย่า ตา ยาย ผีป่า ผีฟ้า แถน(เทวดาอารักษ์) ผีปอบ ฯลฯ ในทุกวันนี้ความเช่ือในเรื่องผีของชาว
อีสานนั้นยังมีอยู่ในชุมชนและยากท่ีจะลบล้างในความเช่ือนั้น แต่จะผนวกเข้ากับศาสนาพุทธท่ีชาว
อีสาน เคารพนับถือในปัจจุบัน  ในขณะเดียวกันบนความเช่ือนั้น นอกจากจะเป็นการเตือนสติ ไม่ให้
ประพฤติผิด ปฏิบัติช่ัวแล้ว ยังท าให้เกิดประเพณีท่ีดีงาม งานบุญต่างๆ มากมายกับคนอีสาน เป็นกุศ
โลบายล้ าลึกในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช้ร่วมกันในชุมชน เช่น ดอนปู่ตา ดอนเจ้าปู่ ดอน
หัวนา เป็นต้น  ชาวอีสานส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาท และศาสนาพราหมณ์ซึ่งปรากฏใน
พิธีกรรมต่าง ๆ ในชุมชนชาวอีสานจะมีวัดเป็นศูนย์กลางในการประกอบพิธีกรรมวัดยังเป็นโรงเรียน
สอนหนังสือให้เด็กๆ ซึ่งเด็กชายจะมีความใกล้ชิดกับวัด เพราะใช้เป็นสถานท่ีเรียน บวชเณร และ
อุปสมบทตามล าดับ นอกจากนั้นชาวอีสานยังมีความเช่ือเรื่องผีและวิญญาณ เช่นผีในต้นไม้ แม่น้ า ใน
บ้าน ในไร่นา ผีประจ าหมู่บ้าน และผีบรรพบุรุษ จะมีพิธีเซ่นไหว้ผีเป็นประจ า ในฤดูเก็บเกี่ยวหรือ
เพาะปลูกข้าว เวลาเกิดเจ็บไข้ได้ป่วย ชาวอีสานจะเช่ือว่ามีสาเหตุจากผีและขวัญออกจากร่าง ดังนั้นจึง

                                                             
2 อุบลราชธานี 200ปี, (กรุงเทพมหานคร: ชวนพิมพ์, 2535), 30. 
3 เติม วิภาคย์พจนกิจ, ประวัติศาสตร์อีสาน , พิมพ์ครั้ง ท่ี 4 (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546), 548-550.  
4 เรื่องเดียวกัน, 552-553. 
5 สัมภาษณ์สุนทร พรใส, ผู้ใหญ่บ้านกู่จานหมู่1, 2 ธันวาคม 2559. 

http://www.isangate.com/local/heet.html
http://www.isangate.com/local/puta.html
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มีผู้ประกอบพิธีรักษาโรค และเรียกขวัญ เช่น พระสงฆ์ หมอล าทรง ผีฟ้ามารักษาอากาศเจ็บป่วยของ
คนนั้นๆ นอกจากนั้น ยังเช่ือเรื่องผีปอบ ผีโพง ผีก็องกอย  ซึ่งเป็นคนท่ีถูกวิญญาณ ช่ัวร้ายเข้าสิง และ
สามารถท าร้ายผู้อื่นได้ จึงส่งผลให้ในเวลาค าคืนชาวอีสานเองจะไม่ออกจากบ้านเรือนโดยเด็ดขาด 

1.4.3 วัฒนธรรมด้านภาษาของภาคอีสาน ภาษาหลักของภาคนี้ คือ ภาษาอีสาน 
แต่ภาษาไทยกลางก็นิยมใช้กันแพร่หลายโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ขณะเดียวกันยังมีภาษาเขมร ท่ีใช้กัน
มากในบริเวณอีสานใต้ นอกจากนี้ยังมีภาษาถิ่นอื่นๆ อีกมาก เช่น ภาษาผู้ไท ภาษาโส้ ภาษาไทย
โคราช เป็นต้น  ภาคอีสานมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท่ีโดดเด่น เช่น อาหาร ภาษา ดนตรีหมอล า 
และศิลปะการฟ้อนร าท่ีเรียกว่า เซิ้ง เป็นต้น  ภาษาไทยถิ่นอีสาน  เป็นภาษาไทยถิ่นท่ีใช้พูดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ใกล้เคียงกับภาษาท่ีใช้ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่ีใช้เป็นภาษา
ทางการของประเทศ ภาษาไทยถิ่นอีสาน เป็นภาษาท้องถิ่นท่ีใช้พูดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย เป็นภาษาลาวส าเนียงหนึ่ง ในส าเนียงภาษาถิ่นของภาษาลาวซึ่งแบ่งเป็น 6 ส าเนียงใหญ่6 
คือ 

1. ภาษาลาวเวียงจันทน์ ใช้ในท้องท่ี เวียงจันทน์ บอลิค าไซ และในประเทศ
ไทยท้องท่ี จ.ชัยภูมิ หนองบัวล าภู หนองคาย (อ.เมือง ศรีเชียงใหม่ ท่าบ่อ โพนพิสัย) ขอนแก่น (อ.ภู
เวียง ชุมแพ สีชมพู ภูผาม่าน หนองนาค า เวียงเก่า หนองเรือบางหมู่บ้าน) ยโสธร (อ.เมือง ทรายมูล 
กุดชุม บางหมู่บ้าน) อุดรธานี (อ.บ้านผือ เพ็ญ บางหมู่บ้าน) 

2. ภาษาลาวเหนือ ใช้กันในท้องท่ี เมืองหลวงพระบาง ไซยะบูลี อุดมไซ จ.
เลย อุตรดิตถ์ (อ.บ้านโคก น้ าปาด ฟากท่า) เพชรบูรณ์ (อ.หล่มสัก หล่มเก่า น้ าหนาว) ขอนแก่น (อ.ภู
ผาม่าน และบางหมู่บ้านของ อ.สีชมพู ชุมแพ) ชัยภูมิ (อ.คอนสาร) พิษณุโลก (อ.ชาติตระการ และ
นครไทยบางหมู่บ้าน) หนองคาย (อ.สังคม) อุดรธานี (อ.น้ าโสม นายูง บางหมู่บ้าน) 

3. ภาษาลาวตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้กันในท้องท่ีเมืองเชียงขวาง หัวพัน ใน
ประเทศไทยท้องท่ีบ้านเชียง อ.หนองหาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี และบางหมู่บ้าน ใน จ.สกลนคร 
หนองคาย และยังมีชุมชนลาวพวนใน ภาคเหนือบางแห่งในจังหวัด สุ โขทัย อุตรดิตถ์ แพร่ ไม่กี่
หมู่บ้านเท่านั้น 

4. ภาษาลาวกลาง แยกออกเป็นส าเนียงถิ่น 2 ส าเนียงใหญ่ คือ ภาษาลาว
กลางถิ่นค าม่วน และถิ่นสะหวันนะเขด ถิ่นค าม่วน จังหวัดท่ีพูดในประเทศไทย เช่น จ.นครพนม 
สกลนคร หนองคาย (อ.เซกา บึงโขงหลง บางหมู่บ้าน) ถิ่นสะหวันนะเขด จังหวัดท่ีพูดมีจังหวัดเดียว 
คือ จังหวัดมุกดาหาร 

                                                             
6 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, ภาษาไทยถ่ินอีสาน, เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้

จาก https:// th.wikipedia.org/wiki/ภาษาไทยถ่ินอีสาน 
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5. ภาษาลาวใต้ ใช้กันในท้องท่ีแขวงจ าปาสัก สาละวัน เซกอง อัตตะปือ 
จังหวัดท่ีพูดในประเทศไทย ได้แก่ อุบลราชธานี อ านาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร 

6. ภาษาลาวตะวันตก ไม่มีใช้ในประเทศลาว เป็นภาษาท่ีใช้ในท้องถิ่นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ท้องท่ีร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และบริเวณใกล้เคียง
มณฑลร้อยเอ็ด ของประเทศสยาม 

ส่วนภาษาเขียนในอดีตใช้อักษรธรรมล้านช้างหรือตัวธรรม ส าหรับบันทึก
เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะหรือพระพุทธศาสนา และเขียนด้วยอักษรไทน้อยหรือตัวลาวเดิม (เป็นอักษร
ลาวล้านช้างโบราณ มีความแตกต่างกับอักษรลาวในประเทศลาวในปัจจุบันเล็กน้อย) ส าหรับเรื่องราว
ทางโลก อักษรลาวล้านช้าง (ตัวลาวหรืออักษรไทน้อย) มีพยัญชนะ 20 เสียง สระเด่ียว 18 เสียง สระ
ประสม 2-3 เสียง บางท้องถิ่นไม่มีเสียงสระเอือ ในปัจจุบันนิยมใช้อักษรไทยส าหรับเขียนบันทึก
เรื่องราวต่าง ๆ ท้ังในทางโลกและทางธรรม เนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถอ่านตัวอักษรธรรมและ
อักษรลาวออก แต่ความนิยมในการเขียนบันทึกเป็นภาษาถิ่นไม่ค่อยได้รับความนิยมนัก โดยส่วนใหญ่
ภาษาเขียนในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจะใช้อักษรไทยและบันทึกเป็น
ภาษาไทยกลางเป็นหลักแทน7 

1.4.4 วัฒนธรรมเก่ียวกับประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อของชาวอีสาน 
ประเพณีต่างๆล้วนได้รับอิทธิพลมาจากส่ิงแวดล้อมภายนอกท่ีเข้าสู่สังคมรับเอาแบบปฏิบัติท่ี
หลากหลายเข้ามาผสมผสานในการด าเนินชีวิตประเพณีจึงเรียกได้ว่าเป็น วิถีแห่งการด าเนินชีวิตของ
สังคม โดยเฉพาะศาสนาซึ่งมีอิทธิพลต่อประเพณีไทยเป็นอย่างมาก วัดวาอารามต่างๆในประเทศไทย
สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของพุทธศาสนาท่ีมีต่อสังคมไทยและช้ีให้เห็นว่าชาวไทยให้ความส าคัญในการ
บ ารุงพุทธศาสนาด้วยศิลปกรรมท่ีงดงามเพื่อใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาต้ังแต่โบราณกาล เป็นต้น และ
ในภาคอีสานเอง ชาวอีสานก็ยืดหลังเช่นเดียวกันกับทุกๆท่ีแต่ชาวอีสานในอดีตและปัจจุบันยึดหลัก 
จารีตฮีตสิบสอง ค าว่า "ฮีต" หมายถึง จารีต ขนบธรรมเนียมประเพณี แบบแผนฮีตท่ีถือปฏิบัติกันอยู่ 
๑๒ อย่าง เป็นภาษาพื้นบ้านเรียกของชาวอีสาน  หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  "งานบุญ" ของชาวอีสาน 
ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้จะลดพลังลงไปบ้างเนื่องจากการครอบง าของกระแสทุนนิยม  แต่วิถีชีวิตของชาว
อีสานส่วนใหญ่ก็ยังคงผูกพันอยู่กับฮีตและครอง  ท่ีมีการปรับตัวและผลิตซ้ าทางวัฒนธรรมเพื่อให้
สอดคล้องกับบริบทของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป สาระส าคัญของ ฮีดสิบสอง มีด้ังนี้ 

                                                             
7 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, ภาษาไทยถ่ินอีสาน, เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้

จาก https:// th.wikipedia.org/wiki/ภาษาไทยถิ่นอีสาน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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ภาพที่ 29 แผนภูมิแสดงฮีตสิบสองของชาวอีสาน 
ท่ีมา: สุวิทย์ จิระมณี, “ประเพณี คติความเช่ือ ทีอิทธิพลต่องานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน.”  ฉบับ
พิเศษสถาปัตยกรรมอีสาน. ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา, 2546, 15. 

 
บุญเดือนอ้าย (ธันวาคม) บุญข้าวกรรม  เกี่ยวกับพระภิกษุต้องปรงอาบัติ

สังฆาทิเสส ต้องอยู่กรรมจึงจะพ้นอาบัติ ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ในระหว่างภิกษุเข้ากรรม ญาติ โยม 
สาธุชน ผู้หวังบุญกุศล จะไปร่วมท าบุญบริจาคทาน รักษาศีลเจริญภาวนา และฟังธรรม เป็นการร่วม
ท าบุญระหว่างพระภิกษุ สามเณร และชาวบ้านก าหนดวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือนอ้าย เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 
"บุญเดือนอ้าย" นอกจากพิธีกรรมทางศาสนาแล้ว ก็เป็นช่วงเวลาท่ีข้าวในนาสุกพร้อมท่ีจะเก็บเกี่ยวได้ 
ในช่วงนั้นจึงเป็นช่วงเวลาในการลงแขกเก็บเกี่ยวข้าวกันอีกด้วย 

บุญเดือนยี่ (มกราคม) บุญคูนลาน การท าบุญคูนลาน จะท าท่ีวัด หรือท่ี
บ้านก็ได้ โดยชาวบ้านจะเอาข้าวมารวมกัน แล้วนิมนต์พระภิกษุมาเจริญพระพุทธมนต์ จัดน้ าอบ 
น้ าหอมไว้ประพรมและวนด้ายสายสิญจน์บริเวณรอบกองข้าว ตอนเช้ามีการถวายอาหารบิณฑบาต 
และน าเอาน้ าพระพุทธมนต์ไปรดกองข้าว ถ้าท าท่ีบ้านเรียกว่า "บุญกุ้มข้าว" ก าหนดในเดือนยี่ เรียก
อย่างหนึ่งว่า "บุญเดือนยี่ เมื่อน าข้าวขึ้นเล้าแล้ว ชาวบ้านจะตักข้าวเปลือกจากเล้าไปถวายพระท่ีวัด
ก่อนจะกินต่อไป 

บุญเดือนสาม (กุมภาพันธ์) บุญข้าวจ่ี เดือนสามชาวบ้านนิยมท าบุญข้าวจ่ี 
เพื่อถวายพระ เป็นการละทานชนิดหนึ่ง และถือว่าได้รับอานิสงส์มากงานหนึ่ง ก าหนดให้ เป็นการ
ท าบุญในเดือนสาม อยู่ในช่วงวันมาฆบูชา 
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บุญเดือนสี่ (มีนาคม) บุญเผวส บุญท่ีมีการเทศเผวส(พระเวสสันดร) หรือ
บุญเทศน์มหาชาติ ชาวบ้านในหมูบ้านจะเตรียมข้าวปลาอาหารไปท าบุญและร่วมกันฟังเทศน์มหาชาติ 
ในความเช่ือของชาวอีสานเองถือว่าใครผู้ใดได้ฟังเทศน์ครบ 10 กัณฑ์ในวันเดียวกันจะได้ไปเกิดในยุค
ของพระศรีอาริยเมตไตรอันเป็นยุคอุดมสุข พร้อมอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับบรรพบุรุษท่ีล่วงลับไปแล้ว 
ก าหนดให้เป็นการท าบุญเดือนส่ี จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "บุญเดือนส่ี" 

บุญเดือนห้า (เมษายน) บุญสรงน้้า หรือ บุญสงกรานต์ บุญสรงน้ า มีการ
รดน้ า หรือสรงน้ าพระพุทธรูป พระสงฆ์ และผู้หลักผู้ใหญ่ มีการท าบุญท าทาน เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 
"บุญตรุษสงกรานต์" ก าหนดให้เป็นการท าบุญในเดือนห้า เป็นบุญท่ีคนอีสานในต่างถิ่นจะหวนกลับ
บ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เทศกาลปีใหม่ไทย  

บุญเดือนหก (พฤษภาคม) บุญบั้งไฟ ก่อนการท านาชาวบ้านในจังหวัดใน
ภาคอีสาน จะมีการฉลองอย่างสนุกสนาน โดยการจุดบั้งไฟ เพื่อไปบอกพญาแถน เช่ือว่าจะท าให้ฝน
ตกถูกต้องตามฤดูกาล มีการตกแต่งบั้งไฟให้สวยงามน ามาประกวดแห่ แข่งขันกันในวันรุ่งขึ้น 
ก าหนดให้เป็นการท าบุญในเดือนหก 

บุญเดือนเจ็ด (มิถุนายน) บุญซ้าฮะ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า บุญช าระ 
คือการช าระล้างส่ิงสกปรก รกรุงรังให้สะอาดหมดจด เมื่อถึงเดือน 7 ชาวบ้านจะรวมกันท าบุญโดยยึด
เอา "ผาม หรือศาลากลางบ้าน" เป็นสถานท่ีท าบุญ ชาวบ้านจะเตรียมดอกไม้ธูปเทียน โอน้ า ฝ้ายใน 
ไหมหลอด ฝ้ายผูกแขน แห่ทรายมารวมกันท่ี ศาลากลางบ้าน ตอนเย็นนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระ
พุทธมนต์ ตอนเช้าถวายอาหาร เมื่อเสร็จพิธีทุกคนจะน าน้ าพระพุทธมนต์ ฝ้ายผูกแขน แห่ทรายของ
ตนกลับบ้าน น าน้ ามนต์ไปรดลูกหลาน ทรายน าไปหว่านรอบบ้าน ฝ้ายผูกแขนน าไปผูกข้อมือลูกหลาน
เพื่อให้เกิดสวัสด์ิมงคลตลอดปี ถ้ามีการเจ็บไข้ได้ป่วยต้องมีการสวดถอด เป็นต้น ก าหนดให้เป็นการ
ท าบุญในเดือน ๗ ในบุญซ าฮะ ยังมีความน่าสนใจอีกอย่างคือ ชาวบ้านจะพร้อมใจเก็บกวาดบ้านเรือน
ของตนให้สะอาดเรียดร้อย สวยงาม โดยเฉพาะหน้าบ้าน ถนนหนทางให้มีความสวยงาม และสะอาด
หมดจด ดูแล้วเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่อาศัย 

บุญเดือนแปด (กรกฎาคม) บุญเข้าพรรษา ในเทศกาลเข้าพรรษา เป็น
เวลาท่ีพระภิกษุสงฆ์จะต้องบ าเพ็ญไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ให้บริบูรณ์ ส่วนคฤหัสถ์ก็จะต้อง
บ าเพ็ญบุญกริยาวัตถุ 3 คือ ทาน ศีล ภาวนา ให้เต็มเปี่ยม ตอนเช้าญาติโยมจะน าอาหารมาถ วาย
พระภิกษุ ตอนบ่ายน าดอกไม้ธูปเทียน ข้าวสาร ผ้าอาบน้ าฝน รวมกันท่ีศาลาวัด ตอนเย็นญาติโยมพา
กันท าวัตรเย็นแล้วฟังเทศน์ ก าหนด วันแรม 1 ค่ า เดือน 8 จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "บุญเดือนแปด" 

บุญเดือนเก้า (สิงหาคม) บุญข้าวประดับดิน  เป็นพิธีกรรมท่ีล าลึกถึง
บุญคุณของแผ่นดินท่ีมนุษย์ได้ท ามาหาเล้ียงชีพในพื้นท่ีแห่งนี้ โดยจะน าห่ออาหารและของขบเค้ียว
เป็นห่อๆ แล้วน าไปถวายวางแบไว้กับดินในท่ีต่างๆ จึงเรียกว่า "บุญข้าวประดับดิน" ชาวบ้านจะจัด
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อาหารคาวหวาน และหมากพลู บุหรี่ โดยจะแยกออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 จะน าไปเล้ียงดูคนใน
ครอบครัว  ส่วนท่ี 2 แจกให้ญาติพี่น้องในชุมชน  ส่วนท่ี 3 จะอุทิศไปให้ญาติล่วงลับไปแล้ว ส่วนท่ี 4 
น าไปถวายพระสงฆ์ท่ีวัด โดยท าเป็นห่อๆให้ได้พอควร แล้วน าใบตองกล้วย มาห่อของคาว หวาน 
หมากพลู บุหรี่ แล้วเย็บรวมกันเป็นห่อใหญ่ ในระหว่าง เช้ามืดในวันรุ่งขึ้นจะน าห่อเหล่านี้ไปวางไว้
บริเวณวัด ด้วยถือว่าญาติพี่น้องจะมารับของท่ีนั่น (เช่ือกันว่าเป็นวันยมทูตเปิดนรกช่ัวคราว ให้สัตว์
นรก มารับของทานในระยะหนึ่ง และยังถือว่าเป็นวันกตัญญูอีกด้วย) ตอนเช้าน าอาหารอีกส่วนหนึ่งไป
ถวายพระ ฟังพระธรรมเทศนา เสร็จแล้วท าพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ท่ีล่วงลับไปแล้ว ก าหนดให้
เป็นการท าบุญในเดือนเก้า 

บุญเดือนสิบ (กันยายน) บุญข้าวสาก ชาวบ้านจะน าพาข้าว(ส ารับกับข้าว)
หรือห่อข้าวใหญ่ไปถวายพระสงฆ์ เพื่ออุทิศแก่บรรพบุรุษท่ีล่วงลับไปแล้วให้มารับบุญกุศลในวันนี้ โดย
จะน าห่อข้าวไปแขวนบนต้นไม้ ตามเสาเจดีย์  แล้วตีกลองบอกให้สัญญาณ ให้ผีบรรพบุรุษ  รุกข
เทวดา และเปรตมารับห่อข้าวนั้น  ด้วยถือว่าเป็นการส่งเปรตและผู้ล่วงลับท่ีออกมาเท่ียวในเดือนเก้า
ให้กลับไปสู่แดนตนในเดือนสิบ โดยพิธีนี้จะท าในช่วงเช้าก่อนเพล และในเวลาเพล พระสงฆ์จะตีกลอง
ให้มาโฮม(รวม)กัน  ญาติโยมจะน าพาข้าว (ส ารับกับข้าว) ของตนมารวมกัน ณ ศาลาการเปรียญ 
เจ้าภาพจะเขียนช่ือลงในกระดาษม้วนลงในบาตร เมื่อพร้อมแล้วหัวหน้ากล่าวน าค าถวายสลากภัต จบ
แล้วยกบาตรสลากไปให้พระจับ ถูกช่ือใคร ก็ให้ไปถวายพระองค์นั้น ก่อนจะถวายพาข้าวให้น าพาข้าว 
1 พา มาวางหน้าพระเถระ แล้วให้พระเถระ กล่าวค าอุปโลกน์ ก าหนดให้เป็นการบุญข้าวสากนิยมท า
กันในเดือนสิบ 

บุญเดือนสิบเอ็ด (ตุลาคม) บุญออกพรรษา การท าบุญออกพรรษานี้ เป็น
การเปิดโอกาสให้พระภิกษุสงฆ์ได้มีโอกาสว่ากล่าวตักเตือนกันได้ พระภิกษุสงฆ์สามารถเดินทางไป
อบรมศีลธรรม หรือไปเยี่ยมเยียน ถามข่าวคราว ญาติพี่ น้องได้ และภิกษุสงฆ์สามารถหาผ้ามา
ผลัดเปล่ียนได้ เมื่อถึงวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 11 ต้ังแต่เช้ามืดจะมีการตีระฆังให้พระสงฆ์ไปรวมกันท่ี
โบสถ์แสดงอาบัติเช้า จบแล้วมีการปวารณา คือเปิดโอกาสให้พระภิกษุสงฆ์ด้วยกันว่ากล่าวตักเตือนกัน
ได้ ก าหนดให้เป็นการบุญออกพรรษาในเดือน ๑๑ ในส่วนของฆราวาสนั้น ชาวบ้านจะออกมาท าบุญท่ี
วัด ตกเย็นชาวบ้านจะน าดอกไม้ ธูปเทียนไปถวายพระและถวายผ้าบังสุกุล และมีการตักบาตรเทโวท่ี
วัด  กวนข้าวทิพย์  กรอกน้ ามัน ปั่นฝ้ายในวันรุ่งขึ้น 

บุญเดือนสิบสอง (พฤศจิกายน) บุญกฐิน จากวันแรม 1 ค่ า ถึงวันเพ็ญ
เดือน 12 ชาวบ้านจะท าพิธีทอดผ้ากฐินท่ีวัดเหมือนกันท่ัวประเทศ ในพื้นท่ีบ้างแห่งท่ีอยู่ใกล้กับแม่น้ า
ก็จะมีการละเล่นแข่งเรือ  การไหลเรือไฟ  การลอยกระทงดวงประทีป ในช่วงเวลาเดียวกัน ข้าวในนา
ก็จะต้ังท้องและเปล่ียนเป็นเมล็ดข้าวแล้ว ก่อนจะสุขเติมท่ีก็จะเก็บมาต าเป็นข้าวเม่าไว้ถวายพระและ
เอาไว้กินกัน จึงเรียกช่วงเวลานี้ว่า บุญข้าวเม่าด้วยเช่นกัน 
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นอกจากประเพณี 12 เดือนของชาวอีสานท่ีเรียกว่า ฮีตสิบสองท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว ชาว
อีสานยังมีการท าบุญอย่างอื่น ท่ีนับถือเป็นประเพณีของชาวอสานท่ีครบคู่ไปกับฮีตสิบสองอยู่อีกหลาย
งานบุญเช่น การท าบุญขึ้นบ้านใหม่ ประเพณีการบวช (บุญบวช) ประเพณีกินดอง (แต่งงาน) ประเพณี
งันเฮือนดี (งานศพ) ประเพณีลงข่วง (ส่วนมากจะเป็นพวกหนุ่มสาว) ประเพณีแฮกนา (สู่ขวัญนา) 
เล้ียงผีตาแฮก (เล้ียงผีในนาขาก่อนท านา) ประเพณีบา (บายสีสู่ขวัญ) ประเพณีงันกรรม (การอยู่กรรม) 
ประเพณีผิดผี (การท าผิดจารีตของหมู่บ้าน) ประเพณีเต้าข่วง (การเล้ียงผี) ประเพณีเล้ียงผีปู่ตา 
ประเพณีสู่ขวัญวัวควาย ประเพณีเปิดเล้า เป็นต้น นอกจากฮีตสิบสองและประเพณีแล้ว ชาวอีสานยัง
ยืดหลัง คองสิบส่ีหรือหลัก 14 ข้อท่ีชาวอีสานไม่ว่าจะเท้าพญา พระสงฆ์ หรือประชาชนชาวอีสานต้อง
ปฏิบัติโดยมีท้ังหมด 14 ข้อ ในท่ีนี้จะพูดถึงแค่ในส่วนของประชาชน หรือฆราวาส พอสังเขปดังนี้ 

ข้อหนึ่ง เมื่อเข้ากล้าหมากเป็นฮวง เป็นหมากแล้ว อย่าฟ้าวกินก่อน ให้เอา
ท าบุญให้ทาน แก่ผู้มีศีลกินก่อน แล้วจงกินภายลุน แปลได้ความว่า เมื่อเก็บพืชผลการเกษตรจากการ
ท าไร่นาได้แล้วนั้นอย่าพึ่งกินให้น าเอาไปถวายพระเสียก่อน 

ข้อสอง อย่าโลภตาส่าย อย่าจ่ายเงินแดง แปงเงินคว้าง และอย่ากล่าวค า
หยาบซ้ากล้าแข็ง ต่อกัน แปลได้ความว่า อย่าเป็นละโมบ รู้จักสมถะในการด ารงชีวิต และอย่าพูดค า
หยาบต่อกัน 

ข้อสาม ให้พร้อมกันเฮ็ดฮั้วต้าย และก าแพงอ้อมวัดวา อาฮาม และบ้าน
เฮือน แปลได้ความว่า ให้ท ารั้วหรือก าแพงล้อมพื้นท่ี วัดวาอาราม และบ้านเรือน 

 
ข้อสี่ เมื่อเจ้าขึ้นเฮือนนั้น ให้สว่ายกล้างตีน เสียก่อนจ่ิงขึ้น แปลได้ความว่า 

ก่อนจะขึ้นเรือนนั้น ต้องล้างเท้า ท าความสะอาดเท้าก่อนขึ้นเรือน 
ข้อห้า เมื่อเถิงวันศีล 7-8-14-15 ค่ า ให้สมมา (ขอขมา) ก้อนเส้า แม่คีไฟหัว

คันได และ ประตูท่ีตนอาศัยซู่ค่ าคืน แปลได้ความว่า ในวันขึ้น 7-8-14-15 ค่ า ให้กราบไหว้ขอขมาเตา
ไฟ ฟืน บันได และประตู ในบ้านทุกครั้ง 

ข้อหก เมื่อจักนอนให้เอาน้ าส่วนล้างตีนก่อน จ่ิงนอน แปลได้ความว่า เมื่อ
จะนอนให้ล้างเท้าให้สะอาดก่อนเข้าท่ีนอน 

ข้อเจ็ด เถิงวันศีล ให้เอาดอกไม้ธูปเทียน สมมาผัวแห่งตน และเถิงวัน
อุโบสถให้แต่งดอกไม้ ธูปเทียนไปเคนพระสังฆ์เจ้า แปลได้ความว่า ในวันพระให้เอาดอกไม้ ธูปเทียน
ขอขมาสามีทุกครั้ง และน าดอกไม้ ธูปเทียน ไปไหว้พระทุกครั้ง 

ข้อแปด เถิงวันศีลดับ ศีลเพ็งมานั้น ให้นิมนต์พระสังฆเจ้ามาสูตรมงคลเฮือน 
และท าบุญ ใส่บาตรถวายทาน แปลได้ความว่า ถ้าเป็นวันพระข้างขึ้นและวันพระข้างแรม ให้นิมนต์
พระสงฆ์มาสวดท่ีบ้านและท าบุญตักบาตรให้ทาน 
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ข้อเก้า เมื่อพระภิกขุมาบิณฑบาตรนั้น อย่าให้เพิ่นคอยถ้า และเวลาใส่บาตร
ก็อย่าซุนบาตร และยามใส่บาตรนั้นอย่าใส่เกิบ (รองเท้า) กั้งฮ่มผ้าปกหัว อุ้มหลาน หรือถือเครื่อง 
ศาสตราอาวุธ แปลได้ความว่า เมื่อพระสงฆ์มาบิณฑบาตนั้น อย่าให้ท่านรอ และเวลาใส่บาตรอย่าให้
ถูกบาตรพระ และเวลาใส่บาตรอย่าใส่รองเท้า อย่าใส่หมวกปิดศีรษะ อย่าอุ้มเด็กตอนใส่บาตร และ
อย่าน าอาวุธไว้ในตัว  

ข้อสิบ เมื่อพระภิกขุเข้าปริวาสกรรม ซ าฮะเบื้องต้นแล้ว ให้แต่งขันดอกไม้
ธูปเทียนและ เครื่องอรรถบริขารไปถวายท่าน  แปลได้ความว่า เมื่อพระภิกขุเข้าปริวาสกรรม ให้น า
ดอกไม้ ธูปเทียน และเครื่องใช้ส่ิงจ าเป็นส าหรับพระภิกษุ มีท้ังหมด ๘ อย่าง ได้แก่ บาตร จีวร สบง 
สังฆาฏิ ผ้าประคดเอว เครื่องกรองน้ า กล่องเข็มพร้อมด้าย มีดโกน และหินลับมีด ไปถวายด้วย 

ข้อสิบเอ็ด เมื่อเห็นพระภิกขุสังฆะเจ้ากายมา ให้นั่งลงยอมือไหว้ก่อน 
และจ่ังค่อยเจรจา แปลได้ความว่า เมื่อเห็นพระสงฆ์เดินมาให้นั่งยองยกมือขึ้นไหว้ก่อนต่อยพูดคุย 

ข้อสิบสอง อย่าเหยียบย่ าเงาเจ้าพระภิกขุตนมีศีลบริสุทธิ์ แปลได้ความว่า 
อย่าเหยีบเงาพระสงฆ์ 

ข้อสิบสาม อย่าเอาอาหารเงื่อนกินตนแล้วไปทานให้แก่พระสังฆะเจ้า และ
เอาไว้ให้ผัวกินจะ กายเป็นบาปได้ อันใดในชาติหน้าก็มีแต่แนวบ่ดี แปลได้ความว่า อย่าเอาอาหารท่ี
เหลือจากการกินไปถวายพระ และอย่าเอาให้สามีกินมันจะเป็นบาป 

ข้อสิบสี่ อย่าเสพเมถุน กามคุณ ในวันศีล วันเข้าวัสสา ออกพรรษา วัน
มหาสงกรานต์ ถ้าด้ือ เฮ็ดได้ลูกได้หลานมา จะบอกยากสอนยาก แปลได้ความว่า อย่ามีเพศสัมพันธ์ 
ในวันพระ วันออกพรรษา วันมหาสงกรานต์ ถ้าท้องในวันดังกล่าวจะได้ลูกท่ีสอนยากไม่เช่ือฟัง8 

จากพื้นฐานความเช่ือในการด าเนินชีวิตตามกาลเทศะของชาวอีสานเรื่องของ ฮีตสิบสอง
คองสิบส่ีน าไปสู่การปรับตัวให้สอดคล้องด้วยวิถี “แบบเฮ็ดกินเฮ็ดอยู่” หรือเพื่อการยังชีพแบบพึงพา
ธรรมชาติแวดล้อมเรียนรู้และปรับตัวให้สอดคล้องกับธรรมชาติแวดล้อม เป็นความรู้และข้อปฏิบัติท่ี
ถูกสะสมในกลุ่มชาวอีสานจนกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงานของชาวอีสานจนก่อให้เกิด
เป็นรากฐานทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีสะท้อนถึงรูปแบบในการด าเนินชีวิตของชาวอีสานแบบเรียบ
ง่ายและสมถะในการใช้ชีวิตของคนอีสาน 
 
 
 

                                                             
8 เอกวิทย์ ณ ถลาง, ภูมิปัญญาท้องถ่ินอีสาน, พิมพ์ครั้งท่ี 3 (กรุงเทพมหานคร : 

อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชซิ่ง, 2546), 65. 
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2 การต้ังถ่ินฐานของผู้คนในภาคอีสาน 

จากหลักฐานทางโบราณคดีท่ีมีอยู่ในช่วงเวลานี้ อาจกล่าวได้ว่าชุมชนหมู่บ้านในระยะ 
แรกเริ่ม มีการต้ังถิ่นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางเป็นส่วนมาก โดยเฉพาะภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีมากและมีอายุเก่าแก่กว่าภาคกลางราว 3000 ปีท่ีผ่านมาท้ังในบริเวณแอ่ง
สกลนครและแอ่งโคราช9 ตามหลักฐานทางโบราณคดี การต้ังหลักแหล่งชุมชนชาวลาวท่ีอพยพจาก
อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ นั้นอาจจะอาศัยเมืองร้างในอดีตท่ีเคยเป็นบ้านเมืองมาก่อนแล้ว มา
จัดต้ังชุมชนใหม่เพื่ออยู่อาศัย จากโบราณคดีพบว่าต้ังแต่พุทธศตวรรษที่ 18-19 หากบริเวณใดมี ศาสน
สถาน เช่น กู่หรือเนินดิน หรือสถานท่ีท่ีมี ใบเสมาหินปักอยู่  มักถูกดัดแปลงให้เป็นวัดทาง
พระพุทธศาสนาและชาวบ้านร่วมมือกันก่อสร้างวัดและพระธาตุเป็นศูนย์กลางของชุมชนและเคารพ
บูชาในเวลาต่อมา 

เนื่องจากประวัติชุมชนของบรรพบุรุษชาวอีสานส่วนใหญ่จะมีประวัติของการเคล่ือนย้าย
ผู้คนจากแหล่งหนึ่งแหล่งใดเดินทางเข้ามาต้ังชุมชนใหม่ และได้อพยพเคล่ือนย้ายมาหลายรุ่นหลายครั้ง
เมื่อประสบปัญหาทางธรรมชาติความแห้งแล้ง น้ าท่วม บางครั้งบ้านเมืองก็ถูกปล่อยท้ิงร้างและกลุ่ม
อพยพเห็นพร้องตรงกันว่าเป็นพื้นทีท่ีมีความเหมาะสมในการจัดต้ังชุมชนนั้นโดยมีปัจจัยในเรื่องของ
ท าเลท่ีเอื้อต่อการยังชีพ ซึ่งมีลักษณะดังนี้ 

มีท้าเลเป็นพื้นที่ใกล้แหล่งน้้าใหญ่ นับเป็นส่ิงส าคัญอันดับแรกๆของการจัดต้ังชุมชนใน
อีสานเพราะในพื้นท่ีดินแดนแห่งนี้จะมีดินท่ีเป็นทรายไม่อุ้มน้ าจึงจ าเป็นอย่างยิ่ งท่ีต้องหาพื้นท่ีท่ี
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการอุปโภคและบริโภคในชุมชน อาจเป็นหนองน้ าใหญ่หรือห้วย หรือ ล าน้ า
ท่ีแยกสาขามาจากแม่น้ าใหญ่ ท่ีมีน้ าเฉพาะฤดูฝนส่วนมากเป็นท่ีราบลุ่มสามารถท านาเล้ียงสัตว์ ได้ใน
บางฤดูเท่านั้น  โดยพื้นท่ีท าเลเหล่านี้ส่วนใหญ่จะช่ือหมู่บ้านมักขึ้นต้นด้วยค าว่า "เลิง วัง ห้วย กุด 
หนอง และท่า" เช่น เลิงนกทา วังสามหม้อ ห้วยยาง กุดนาค า หนองบัวแดง ฯลฯ 

มีท้าเลเป็นพื้นที่ดอน โคก หรือพื้นที่สูงน้้าท่วมไม่ถึง พื้นท่ีด้ังกล่าวเป็นท าเลท่ีดีสามารถ
ท าไร่และมีทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ มีท้ังท่ีดอนริมแม่น้ าและท่ีดอนตามป่าริมเขา แต่มีน้ าซับไหลมาบรรจบ
เป็นหนองน้ า โดยพื้นท่ีท าเลเหล่านี้ส่วนใหญ่จะช่ือหมู่บ้านมักขึ้นต้นด้วนค าว่า "โคก ดอน โพน และ
โนน" เช่น โคกสมบูรณ์ ดอนสวรรค์ โพนยางค า ฯลฯ 

มีท้าเลเป็นพื้นที่ป่าดง เป็นท าเลท่ีใช้ปลูกพืชไร่และสามารถหาของป่าได้สะดวก มีล าธาร
ไหลผ่าน เมื่ออพยพมาอยู่กันมากเข้าก็กลายเป็นหมู่บ้านและมักเรียกช่ือหมู่บ้านขึ้นต้นด้วยค าว่า "ดง 
ป่า และเหล่า" เช่น โคกศาลา ป่าต้นเปือย เหล่าอุดม ฯลฯ 

                                                             
9 ศรีศักด์ิ วัลลิโภดม, สยามประเทศ:ภูมิหลังประเทศไทยต้ังแต่ยุคดึกด้าบรรพ์จนถึงสมัย

กรุงศรีอยุธยาราชอาณาจักสยาม, พิมพ์ครั้งท่ี 4  (กรุงเทพมหานคร: มติชน, 2547), 17-36. 
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มีท้าเลเป็นพื้นที่ราบลุ่ม เป็นพื้นท่ีเหมาะในการท านาข้าว และทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ใน
หน้าแล้ง ตัวหมู่บ้านจะต้ังอยู่บริเวณขอบหรือแนวของท่ีราบติดกับชายป่า แต่น้ าท่วมไม่ถึงในหน้าฝน 
บางพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่มมีน้ าขังตลอดปี เรียกว่า "ป่าบุ่งป่าทาม" เป็นต้น 

มีท้าเลเป็นพื้นที่ป่าละเมาะ มักเป็นท่ีสาธารณะใกล้แหล่งน้ า สามารถใช้เล้ียงสัตว์และหา
ของป่าเป็นอาหารได้ ตลอดจนมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยท่ีน ามาเป็นอาหารยังชีพ รวมท้ังสมุนไพรใช้รักษา
โรค และเป็นสถานท่ียกเว้นไว้เป็นดอนปู่ตาตามคติความเช่ือของวัฒนธรรมกลุ่มไต-ลาว 

จะเห็นได้ว่าทุกท าเลท่ีต้ังของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน จะต้ังถิ่นฐาน
อยู่ตามท่ีดอน บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ าสายส าคัญ คือ แม่น้ าชี แม่น้ ามูล แม่น้ าโขง รวมถึงแม่น้ าสาขาเส
อม   รูปแบบการต้ังถิ่นฐานของประชากร ในภาคนี้ท่ีแตกต่างไปจากภาคกลางและภาคเหนือ คือ มี
การตั้ง ถิ่นฐานอยู่อย่างหนาแน่นเป็นกระจุกอยู่รอบๆ อ่างเก็บน้ า เพราะน้ าเป็นปัจจัยส าคัญของการ
ต้ังถิ่นฐานในเขต ท่ีมีความ แห้งแล้ง ซึ่งเป็นดินปนทรายไม่เก็บน้ า นอกจากนั้นประชากรจะต้ังถิ่นฐาน
อยู่ตามแนวเส้นของถนนสายส าคัญท่ีตัดผ่าน จังหวัดต่างๆ ในภาคนี้ ท าให้เกิดเป็นเมือง เป็นศูนย์กลาง
ท่ีมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น เช่น ชุมชนบ้านไผ่ ชุมชนเมืองพล ชุมชนบัวใหญ่ เป็นต้น จากการเดิน
ทางเข้ามาต้ังถิ่นฐานดังกล่าวมักมีผู้น าเป็นเช้ือพระราชวงศ์  ขุนนาง  หรือพระภิกษุและลูกศิษย์
ตลอดจนบรรดาผู้น าชุมชนท่ีเข้ามา  ส่วนใหญ่เป็นนักปราชญ์ท่ีนับถือพระพุทธศาสนาเป็นหลักจะเห็น
ได้ว่าชุมชนเกือบทุกชุมชนจะให้ความส าคัญกับวัดในศาสนาพุทธเป็นหลักและเอาวัดเป็นศูนย์กลาง
ของชุมชน 

2.1 ความเชื่อในการต้ังหมู่บ้าน การเลือกภูมิประเทศเพื่อต้ังหมู่บ้านในภาคอีสานจะเห็น
ได้ว่ามีหลักส าคัญอยู่ 3 ประการ คือ ต้องเลือกท าเลท่ีประกอบด้วย 1)น้ า เพื่อการยังชีพและ
ประกอบการเกษตรกรรม  2)นา เพื่อการปลูกข้าว (ข้าวเหนียว) เป็นอาหารหลัก  3)โนน เพื่อการ
สร้างบ้านแปงเมือง ท่ีน้ าท่วมไม่ถึง เพื่อท่ีจะได้มีพื้นท่ีท ามาหากินและเล้ียงชีพตามวิถีชีวิตชาวอีสานได้ 
ส าหรับความเช่ือในการต้ังหมู่บ้านก็ไม่ต่างกันนัก ชาวอีสานมีการนับถือผี(ผีบรรพบุรุษ) และแถน
(เทวดา) มีการเซ่นสรวงดวงวิญญาณบรรพบุรุษเพื่อให้ช่วยปกป้องรักษาลูกหลาน มีการตั้ง "ศาลเจ้าปู่" 
ไว้ที่ดอนปู่ตา ซึ่งมีชัยภูมิเป็นโคก น้ าท่วมไม่ถึง มีต้นไม้ใหญ่หนาทึบ มีการก่อสร้าง "ตูบ"10 เป็นท่ีสถิต
ของเจ้าปู่ท้ังหลาย ตลอดจนการตั้ง "บือบ้าน"(หลักบ้าน) เพื่อเป็นสิริมงคลของหมู่บ้าน และมีการเซ่น 
"ผีอาฮัก" คือเทพารักษ์ให้ดูแลคุ้มครองผู้คนในหมู่บ้านให้อยู่ดีมีสุขตลอดไป  ในส่วนของพิธีเล้ียง "ผีปู่
ตา" จะกระท าในเดือน 7 ค าว่า "ปู่ตา" หมายถึงญาติฝ่ายพ่อ(ปู่ - ย่า)และญาติฝ่ายแม่(ตา-ยาย)ซึ่งท้ังส่ี

                                                             
10 สมชาย  นิลอาธิ, “จากปู่ตาถึงป่าสงวนและวัด,” ใน วิถีความคิด – วิถีชีวิตชาวนา

อีสาน, จารุวรรณ ธรรมวัตร, บรรณาธิการ (มหาสารคาม: อาศมวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2541), 23. 
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คนนี้ เมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นท่ีเคารพของลูกหลาน ครั้นเมื่อตายไปจึงปลูกหอหรือท่ีชาวอีสานเรียก"ตูบ" 
มักใช้เสา 4 ต้น หลังคาจ่ัวพื้นสูง โดยเลือกเอาสถานท่ีเป็นดงใกล้บ้านมีต้นไม้ใหญ่และสัตว์ป่านานา
ชนิดเรียกว่า"ดงปู่ตา" ถือเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ ใครไปรุกล้ าตัดต้นไม้หรือล่าสัตว์ไม่ได้ หรือแม้แต่แสดงวาจา
หยาบคายก็ไม่ได้ ปู่ตาจะลงโทษกระท าให้เจ็บหัวปวดท้อง และเมื่อมีการเจ็บไข้ได้ป่วย มีคนล้มตาย
ผิดปกติเกิดขึ้นในหมู่บ้านชาวอีสานถือกันว่า"หลักเหงี่ยงหงวย" ต้องท าพิธีตอกหลักบ้านใหม่ให้
เท่ียงตรง มีการสวดมนต์เล้ียงพระสงฆ์ เซ่นสรวงเทพยาดาอารักษ์ แล้วหาหลักไม้แก่นมาปักใหม่ ซึ่ง
ต้องมีคาถาหรือยันต์ใส่พร้อมกับสวดญัตติเสาก่อนเอาลงดินในบริเวณกลางบ้าน ท้ังนี้เพราะชาวอีสาน
มีความเช่ือในการตั้ง "หลักบ้าน" เพราะหลักบ้านเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของผังชุมชนระดับหมู่บ้าน 
และเปรียบเสมือนหัวใจของบ้าน เมื่อชุมชนเติบโตขึ้น "หลักบ้าน" ก็พัฒนาไปสู่"หลักเมือง" ดังท่ีปรากฏ
อยู่ท่ัวไปในประเทศไทย  หลักบ้านมักสร้างด้วยไม้มงคล เช่น ไม้คูน ไม้ยอ มีท้ังหลักประธานหลักเดียว
และมีพร้อมหลักบริวารรายล้อม ส่วนรูปแบบของหลักบ้านนั้น มักควั่นหัวไม้เป็นเสาทรงบัวตูมหยาบๆ 
บางแห่งก็ถากให้เป็นปลายแหลมแล้วท าหยัก"เอวขัน"ไว้ส่วนล่าง 

 
ภาพที่ 30 ดอนปู่ตา ของชาวบ้านหนองโจด ต าบลนาข่า  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
ท่ีมา: ส าราญ กองกะมุด, ดอนปู่ตา บ้านโคกหนองโจด, เข้าถึงเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559, เข้าถึงได้
จาก https://www.youtube.com/watch?v=A58evE-axAg 
 

2.2 ความเชื่อในการสร้างเรือนอีสาน อันดับแรกต้องพิจารณาสถานท่ี ๆ จะสร้างเรือน
ก่อน โดยต้องเลือกเอาสถานท่ีปลอดโปร่ง ไม่มีหลุมบ่อ ไม่มีจอมปลวก ไม่มีหลุมผี ไม่มีตอไม้ใหญ่ และ
ต้องดูความสูงต่ า ลาดเอียงของพื้นดินว่าลาดเอียงไปทางทิศใดและจะเป็นมงคลหรือไม่ ดังนี้ 

1. พื้นดินใด สูงหนใต้ ต่ าทางเหนือ เรียกว่า "ไชยะเต ดีหลี" 
2. พื้นดินใด สูงหนตะวันตก ต่ าทางตะวันออก เรียกว่า "ยสะศรี-ดีหลี" 
3. พื้นดินใด สูงทางอีสาน ต่ าทางหรดี เรียกว่า "ไม่ดี" 
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4. พื้นดินใด สูงทางอาคเนย์ ต่ าทางพายัพ เรียกว่า "เตโซ" เฮือนนั้นมิดี เป็น ไข้ 
พยาธิฮ้อนใจ11 

เมื่อเลือกได้พื้นท่ีปลูกเรือนแล้ว จะมีการเส่ียงทายพื้นท่ีนั้นอีกครั้งหนึ่ง โดยจัดข้าว 3 
กระทง คือ ข้าวเหนียว 1 กระทง,ข้าวเหนียวด า 1 กระทงและข้าวเหนียวแดง 1 กระทง น าไป วางไว้
ตรงหลักกลางท่ีดินเพื่อให้กากิน ถ้ากากินข้าวด า ท่านว่าอย่าอยู่เพราะท่ีนั้นไม่ดี ถ้ากากินข้าวแดง ท่าน
ว่าไม่ดียิ่งเป็นอัปมงคลมาก ถ้ากากินข้าวขาว ท่านว่าดีหลี จะอยู่เย็นเป็นสุข ให้รีบเฮ็ดเรือนสมสร้างให้ 
เสร็จเร็วไวการเลือกพื้นท่ีท่ีจะปลูกเรือนอีกวิธีหนึ่งคือ การชิมรสของดินโดยขุดหลุมลึกราวศอกเศษ ๆ 
เอาใบตองปูไว้ก้นหลุม แล้วหาหญ้าคาสดมาวางไว้บนใบตอง ท้ิงไว้ค้างคืนจะได้ไอดินเป็นเหงื่อจับอยู่
หน้าใบตอง จากนั้นให้ชิมเหงื่อท่ีจับบนใบตอง หากมีรสหวาน เป็นดินท่ีพออยู่ได้ มีรสจืด เป็นดินท่ีเป็น
มงคล จะอยู่เย็นเป็นสุข มีรสเค็ม เป็นอัปมงคล ใครอยู่มักไม่ยั่งยืน มีรสเปรี้ยว พออยู่ได้แต่ไม่ใคร่ดีนัก 
จะมีทุกข์เพราะเจ็บไข้อยู่เสมอ12 นอกจากนี้ ยังมีความเช่ือเรื่องกล่ินของดินอีกด้วย โดยการขุดดินลึก
ราว 1 ศอก เอาดินขึ้นมาดมกล่ินว่าเป็นอย่างไร ซึ่งเช่ือกันว่า ถ้าดินมีกล่ินหอม ถือว่าดินนั้นอุดมดี 
เป็นมงคลอยู่เย็นเป็นสุข แต่ถ้าดินมีกล่ินเย็น กล่ินเหม็น กล่ินคาว ถือว่าดินนั้นไม่ดี ใครปลูกสร้างบ้าน
อยู่เป็นอัปมงคล13 การดูพื้นท่ีก่อนการสร้างเรือน ชาวอีสานแต่โบราณถือกันมากแต่ในปัจจุบันได้
ปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต โดยยังใช้คติเดิมแต่มีการเล่ียงหรือแก้เคล็ด เช่น การชิมดิน หาก
เป็นรสเค็มหรือเปรี้ยวก็แก้เคล็ดโดยการบอกว่าจืด ส่วนการดมกล่ินดิน หากมีกล่ินเหม็นคาวก็จะบอก
เอาเคล็ดว่าหอม เป็นต้น 

2.3. ฤกษ์ยามในการปลูกเรือน ผู้ท่ีมีบทบาทเกี่ยวกับการยึดถือคติ ความเช่ือ เกี่ยวกับ
การปลูกเรือนมักจะเป็นผู้ท่ีเคยบวชมาก่อนและเป็นผู้อาวุโส มีความรู้เรื่องฤกษ์ยามและจะเป็นผู้น าใน
การประกอบพิธีกรรม เกี่ยวกับความเช่ือท้ังหมดในหมู่บ้าน เป็นผู้ท่ีชาวบ้านท่ัวไปเคารพนับถือ หรือ
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า หมอจ้ า ความเช่ือและพิธีกรรมเกี่ยวกับการปลูกเรือนของชาวอีสานมีดังนี้ 

2.3.1 คติเก่ียวกับฤกษ์เดือน 
เดือนเจียง (เดือนอ้าย) นาคนั้นนอนหลับหากปลูกเรือนอยู่มักตาย 
เดือนยี่ นาคนอนต่ืน ปลูกเรือนอยู่ดี 

                                                             
11 ไพโรจน์ เพชรสังหาร. “คติความเช่ือและพิธีกรรมในการปลูกเรือน กรณีศึกษากลุ่มผู้

ไทย อ าเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์.” (เอกสารสัมมนาเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมอีสาน งานนิทรรศการ
วัสดุก่อสร้างและผลงานวิชาการสถาปัตยกรรมอีสาน สถาปัตยกรรมอีสานสันจร ณ โรงแรมโฆษะ
จังหวัดขอนแก่น, 29 ตุลาคม -1 พฤศจิกายน 2530): 11. 

12 เรื่องเดียวกัน, 12. 
13 เรื่องเดียวกัน, 12. 
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เดือนสาม นาคหากินทางเหนือ มิดี อยู่ฮ้อนไฟจักไหม้ 
เดือนสี่ นาคหากินอยู่เรือน ปลูกเรือนอยู่ดีเป็นมงคล 
เดือนห้า นาคพ่ายครุฑหนี ปลูกเรือนร้อนนอกร้อนใจ มิดี 
เดือนหก จะบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง มิตรสหายมาก 
เดือนเจ็ด นาคพ่ายหนี จักได้พรากจากเรือนมิดี 
เดือนแปด นาคเห็นครุฑ จักได้เสียของมิรู้แล้ว 
เดือนเก้า นาคประดับตน ปลูกเรือนมีข้าวของกินมิรู้หมด 
เดือนสิบ นาคถอดเครื่องประดับ ปลูกเรือนเข็ญใจ และคนในเรือนมัก 

เจ็บ ไข้ตาย 
เดือนสิบเอ็ด จะเกิดทุกข์ภัยอันตรายต่าง ๆ มักจะมีคนฟ้องร้องกล่าวหา จัก 

มีโทษทัณฑ์ 
เดือนสิบสอง จะได้ทรัพย์สิน เงินทอง ข้าวของ และคนใช้ดีหลีแล14 

2.3.2 คติเก่ียวกับฤกษ์วัน 
วันอาทิตย์ ปลูกเรือนจะเกิดทุกข์อุบาทว์ 
วันจันทร์ ท าแล้ว 2 เดือนจะได้ลาภผ้าผ่อนและของขาวเหลือง เป็นท่ีพึง

พอใจ 
วันอังคาร ท าแล้ว 3 วันไฟจะไหม้หรือเจ็บไข้ 
วันพุธ ปลูกเรือนจะได้ลาภเครื่องอุปโภคมีผ้าผ่อน เป็นต้น 
วันพฤหัสบดี ปลูกเรือนจะเกิดสุขสบายใจ ท าแล้ว 5 เดือนจะได้โชค 
ลาภมากมาย 
วันศุกร์ ปลูกเรือนจะมีความทุกข์และความสุขก้ ากึ่งกัน ท าแล้ว 3 
เดือน จะได้ลาภ เล็กน้อย 
วันเสาร์ ปลูกเรือนจะเกิดพยาธิ หรือเลือดตกยางออก ท าแล้ว 4 เดือน 
จะล าบาก ห้ามไม่ให้ท าแล15 

 
ความเช่ือของชาวอีสาน ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เช่ือในเรื่องอ านาจล้ีลับท่ี

เหนือธรรมชาติ และเช่ือในเรื่องของคลองเรียน (ครองสิบส่ี) การท ามาหาเล้ียงชีพ ส่ิงใดท่ีโบราณห้าม

                                                             
14 เรื่องเดียวกัน, 10. 
15 นครินทร์ ทาโยธิ, “เฮือนอีสาน: คติการสร้างเรือกับ การอนุรักษ์.” สถาบันวิจัยศิลปะ

และวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, (2554): 8-9. 
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ว่าเป็นโทษและจะน าความเดือดร้อนมาให้ ก็จะละเว้นและไม่ยอมท าส่ิงนั้น จะเห็นได้จากชาวอีสานแต่
ก่อนจะเคร่งในเรื่องความเช่ือ(ฮีตสิบสอง) และเคร่งในเรื่องการปฏิบัติ(ครองสิบส่ี) ก่อนการปลูกเรือน
จะมีการศึกษาลักษณะของบริบทรอบๆ ของพื้นท่ี และเลือกสถานท่ีท่ีปลอดโปร่ง ไม่มีหลุด ไม่มีบ่อ ไม่
มีจองปลวก ไม่มีหลุมผี(หลุมฝังศพ) นอกจากนี้ในการพิจารณาพื้นท่ีสร้างเรือน การต้องมีการชิมรส
ของดินว่าเหมาะสมกับการปลูกเรือนหรือไม่ และชาวอีสานยังให้ความส าคัญกับฤกษ์ยามในการสร้าง
เรือนอีกด้วย อาจเป็นเพราะว่าชาวอีสานจะเช่ือในเรื่องของความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต  แต่ว่าปัจจุบัน
คติความเช่ือเหล่านี้ก าลังจะเลือนหายไปจากผู้คนชาวอีสานเนื่องจากการเปล่ียนแปลงในสภาพสังคม 
เรื่องของหลักการและวิทยาศาสตร์ หรือแม้กระท้ังระบบเศรษฐกิจ และค่านิยมสมัยใหม่ในการ
ด ารงชีวิต 

2.4 ลักษณะเรือนไทยอีสาน ชาวอีสานมีความเช่ือในการสร้างเรือนให้ด้านกว้างหันไป
ทางทิศตะวันออกและตะวันตก ให้ด้านยาวหันไปทางทิศเหนือและใต้ ซึ่งเป็นลักษณะท่ีเรียกว่า วาง
เรือนแบบ “ล่องตาเว็น” (ตามตะวัน) เพราะถือกันว่า หากสร้างเรือนให้ “ขวางตาเว็น” แล้วจะ “ขะ
ล า” คือเป็นอัปมงคลท าให้ผู้อยู่ไม่มีความสุข บริเวณรอบ ๆ เรือนอีสานไม่นิยมท ารั้ว เพราะเป็นสังคม
เครือญาติมักท ายุ้งข้าวไว้ใกล้เรือน บางแห่งท าเพิงต่อจากยุ้งข้าว มีเสารับมุงด้วยหญ้าหรือแป้นไม้ เพื่อ
เป็นท่ีติดต้ังครกกระเด่ืองไว้ต าข้าว ส่วนใต้ถุนบ้านซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีการใช้สอยมากท่ีสุด จะมีการต้ัง
หูกไว้ทอผ้า กี่ทอเส่ือ แคร่ไว้ปั่นด้วย และเล้ียงลูกหลาน นอกจากนั้นแล้ว ใต้ถุนยังใช้เก็บไหหมักปลา
ร้า และสามารถกั้นเป็นคอกสัตว์เล้ียง ใช้เก็บเครื่องมือเกษตรกรรม ตลอดจนใช้จอดเกวียน  อย่างไรก็
ตามการจัดวางแผงผังของห้องและองค์ประกอบต่าง ๆ ในเรือนไทยอีสานมีดังนี้ 

2.4.1 เรือนนอนใหญ่ จะวางด้านจ่ัวรับทิศตะวันออก-ตะวันตก (ตามตะวัน) 
ส่วนมากจะมีความยาว 3 ช่วงเสา เรียกว่า “ เรือนสามห้อง” ใต้ถุนโล่ง ช้ันบนแบ่งออกเป็นสามส่วน
คือ 

1. ห้องเปิง เป็นห้องนอนของลูกชายมักไม่กั้นห้องด้านหัวนอนมีหิ้ง
ประดิษฐานพระพุทธรูปหรือส่ิงเคารพบูชา เช่น เครื่องราง ของขลัง เป็นต้น 

2. ห้องพ่อ - แม่อาจกั้นเป็นห้องหรือบางทีก็ปล่อยโล่ง 
3. ห้องนอนลูกสาว มีประตูเข้ามีฝากั้นมิดชิดหากมีลูกเขยจะให้นอนในห้องนี้

ซึ่ง ชาวอีสานเรียกว่า” ห้องส่วม”  
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ภาพที่ 31 ผังแสดงต าแหน่งของห้องต่างๆของเฮือนอีสาน 
ท่ีมา: วิชิต คลังบุญครอง และไพโรจน์ เพชรสังหาร. “เฮือนอีสาน” ใน อีสานสถาปัตย์ ฉบับพเิศษ: 
สถาปัตยกรรมอีสาน. 25-32. (ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา), 2546, 25. 
 

ส่วนช้ันล่างของเรือนนอนใหญ่ อาจใช้สอยได้อีกกล่าวคือ กั้นเป็นคอกวัวควาย ต้ัง
แคร่นอนพักผ่อนในตอนกลางวัน และท าหัตถกรรมจักรสานถักทอของสมาชิกในครอบครัวเก็บ
อุปกรณ์การท านาท าไร่ เช่น จอบ เสียม คราด ตลอดจนเกวียน เป็นต้น 

2.4.2 เกย (ชานโล่งมีหลังคาคลุม) เป็นพื้นท่ีลดระดับลงมาจากเรือนนอนใหญ่ มัก
ใช้เป็นท่ีรับแขก ท่ีรับประทานอาหาร และใช้เป็นท่ีหลับนอนของลูกชายและแขกเหรื่อท่ีกลับมาจาก
งานบุญในตอนค่ าคืนส่วนของใต้ถุนจะเต้ียกว่าปกติ ซึ่งอาจใช้เป็นท่ีเก็บฟืนหรือส่ิงของท่ีไม่ใหญ่โตนัก 

    
ภาพที่ 32 แสดงต าแหน่งของเกย (ชานโล่งมีหลังคาคลุม) 
ท่ีมา: วิชิต คลังบุญครอง และไพโรจน์ เพชรสังหาร. “เฮือนอีสาน” ใน อีสานสถาปัตย์ ฉบับพเิศษ: 
สถาปัตยกรรมอีสาน. 25-32. (ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา), 2546, 28. 
 

2.4.3 เรือนแฝด เป็นเรือนตรงจ่ัวเช่นเดียวกับเรือนนอน ในกรณีท่ีพื้นท้ังสองหลัง
เสมอกันโครงสร้างท้ังคานพื้นและขื่อหลังคาจะฝากไว้กับเรือนนอน แต่หากเป็นเรือนแฝดลดพื้นลงมา
มากกว่าเรือนนอนก็มักเสริมเสาเหล็กมารับคานไว้อีกแถวหนึ่งต่างหาก 
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2.4.4 เรือนโข่ง มีลักษณะเป็นเรือนทรงจ่ัวเช่นเดียวกับเรือนนอนใหญ่ แตกต่างจาก
เรือนแฝดตรงท่ี โครงสร้างของเรือนโข่ง จะแยกออกจากเรือนนอนโดยส้ินเชิง สามารถรื้อถอนออกไป
ปลูกใหม่ได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อเรือนนอน  การต่อเช่ือมของชายคาท้ังสองหลังใช้รางน้ า โดยใช้
ไม้กระดาน 2 แผ่น ต่อกันเป็นรูปตัววีแล้วอุดด้วยชันผสมขี้เล่ือย ในกรณีท่ีเรือนไม่มีครัวก็สามารถใช้
พื้นท่ีส่วนเรือนโข่งนี้ท าครัว ช่ัวคราวได้ 

 
ภาพที่ 33 แสดงต าแหน่งของเฮือนโข่ง 
ท่ีมา: วิชิต คลังบุญครอง และไพโรจน์ เพชรสังหาร. “เฮือนอีสาน” ใน อีสานสถาปัตย์ ฉบับพเิศษ: 
สถาปัตยกรรมอีสาน. 25-32. (ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา), 2546, 28. 
 

2.4.5 เรือนไฟ (เรือนครัว) ส่วนมากจะเป็นเรือน 2 ช่วงเสามีจ่ัวโปร่งเพื่อระบาย
ควันไฟ ฝานิยมใช้ไม้ไผ่สานลายทแยงหรือลายขัด แต่บ้างหลังก็จะใช้ฝาไม้เช่นกับเรือน ส าหรับ
โครงสร้างจะไม่ฝากโครงสร้างกับชานแดด แต่จะใช้โครงสร้างของตัวมันเอง ฉะนั้นจึงสามารถรื้อถอน
ไปปลูกเป็นเฮือนเย้าได้บ้างกรณี 

 
ภาพที่ 34 แสดงต าแหน่งของเอือนไฟ (ห้องครัว) 
ท่ีมา: วิชิต คลังบุญครอง และไพโรจน์ เพชรสังหาร. “เฮือนอีสาน” ใน อีสานสถาปัตย์ ฉบับพเิศษ: 
สถาปัตยกรรมอีสาน. 25-32. (ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา), 2546, 29. 
 



60 
 

2.4.6 ชานแดด เป็นบริเวณนอกชานเช่ือมระหว่างเกย เรือนแฝดกับเรือนไฟ มีบันได
ขึ้นด้านหน้าเรือน มี “ฮ้างแอ่งน้ า” (ร้านหม้อน้ า) อยู่ตรงขอบของชานแดด บางเรือนท่ีมีบันไดขึ้นลง
ทางด้านหลังจะมี “ชานมน” ลดระดับลงไปเล็กน้อยโดยอยู่ด้านหน้าของเรือนไฟ เพื่อใช้เป็นท่ีล้าง
ภาชนะต้ังโอ่งน้ าและวางกระบะปลูกพืชผักสวนครัวต่าง ๆ 

2.4.7 ฮ้างแอ่งน้้า (ร้านโอ่งน้ า) ลักษณะเป็นเพลงหมาแหงนมีร้านส าหรับวางโอ่งน้ า
ดินเผาพร้อมฐานรอง  ระยะความสูงของแอ่งน้ าสูงพอเหมาะกับการยืน ตักน้ าด้วยกระบวย
กะลามะพร้าว16 

 
ภาพที่ 35 แสดงต าแหน่งทิศทางของพื้นท่ีต่างๆ ของเฮือนอีสาน 
ท่ีมา: วิชิต คลังบุญครอง และไพโรจน์ เพชรสังหาร. “เฮือนอีสาน” ใน อีสานสถาปัตย์ ฉบับพเิศษ: 
สถาปัตยกรรมอีสาน. 25-32. (ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา), 2546, 29. 
 

สรุปได้ว่า “เฮือนอีสาน” เป็นงานสถาปัตยกรรมท่ีแสดงถึงสภาพสังคม วัฒนธรรม คติ 
ความเช่ือ ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชาวอีสานท่ีมีความส าคัญ ตามรูปแบบสังคมประเพณีในอดีต  คติ
ความเช่ือในการสร้างเฮือนนั้นชาวอีสานได้มีการศึกษาถึงลักษณะของบริบทรอบๆ ของพื้นท่ี เช่น 
เลือกสถานท่ีท่ีปลอดโปร่ง ไม่มีหลุมไม่มีบ่อ ไม่มีจอมปลวก ไม่มีหลุมผีไม่มีตอไม้ใหญ่ ฯลฯ นอกจากนี้
ในการ พิจารณาสภาพพื้นท่ีสร้างเฮือนยังสะท้อนถึงภูมิปัญญาของชาวอีสาน เช่น การชิมรสของดิน 
เพื่อให้ได้พื้นท่ีท่ีเหมาะสมท่ีจะก่อสร้างเฮือน17  และชาวอีสานยังให้ความส าคัญ ต่อการถือฤกษ์ยามใน
การสร้างเรือนตามฤกษ์เดือนและฤกษ์วัน ฯลฯ18  เพื่อความเป็นมงคลต่อชีวิตของผู้อยู่อาศัย  คติความ

                                                             
16 วิชิต คลังบุญครอง และไพโรจน์ เพชรสังหาร. “เฮือนอีสาน” ใน อีสานสถาปัตย์ ฉบับ

พิเศษ: สถาปัตยกรรมอีสาน. 25-32. (ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา), 2546, 25-29. 
17 ไพโรจน์ เพชรสังหาร, “คติความเชื่อและพิธีกรรมในการปลูกเรือน กรณีศึกษากลุ่มผู้

ไทย อ้าเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์.” 12. 
18 สุวิทย์ จิระมณี, ประเพณี คติความเชื่อ ทีอิทธิพลต่องานสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินอีสา, 

ฉบับพิเศษสถาปัตยกรรมอีสาน, (ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา, 2546), 69-76. 
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เช่ือต่อการสร้างเฮือนของชาวอีสานท่ียึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยัง
มีคติความเช่ือและประเพณีตลอดจนข้อห้าม(การขะล า) ของเฮือนด้วย  ตัวอย่างเช่น  ความเช่ือเรื่อง 
“ห้องเปิง” เป็นส่วนท่ีใช้แสดงสถานภาพของหัวหน้าครอบครัวและใช้เป็นห้องเก็บรักษาส่ิงศักด์ิสิทธิ์ 
และท่ีเคารพบูชาอาทิเช่น พระอัฐิของบรรพบุรุษ เครื่องรางของขลังเป็นต้น หรือเป็นพูดง่ายก็คือ 
“ห้องพระหรือห้องผี” นั้นเอง ส าหรับการใช้งานมีเพียงลูกชายหรือหลานชายเท่านั้นท่ีจะเข้าไปใช้งาน
ภายในห้องนี้ได้ และห้ามไม่ให้ลูกเขยหรือลูกสาวเข้าห้องนี้โดยเด็ดขาด 19  ถ้าเข้าไปจะถือว่าเป็น
การขะล าผิดจารีตประเพณีอีสาน  และอาจจะส่งผลเสียต่อคนในครอบครัวเลยท่ีเดียว  ส าหรับห้อง
กลางหรือห้องนอนพ่อแม่นอน  และห้องส่วมหรือห้องนอนของลูกสาว เป็นห้องท่ีค่อนข้างมิดชิด มี
เพียงช่องลมขนาดเล็กหรือป่องเอี้ยม  เพื่อให้ระบายอากาศและรับแสง 20  ท้ัง 3 ห้องนั้นเป็นห้อง
ต้องห้ามของคนท่ัวไป  ถือเป็นพื้นท่ีส่วนตัวห้ามไม่ให้คนภายนอกล่วงล้ าเข้าไปโดยเด็ดขาด  ส าหรับ
เพื่อนพร่องน้องพี่ที่มาเย่ียมเยือน  ก็จะจัดให้นอนบริเวณเกย หรือชานแดนแล้วแต่สมควร  คติความ
เช่ือของชาวอีสานยังมีอีกจ านวนมากท่ีไม่สามารถกล่าวได้ท้ังหมดในท่ีนี้  เพราะมีความซับซ้อนท้ังใน
เรื่องของความเช่ือเรื่องผี(ผีบรรพบุรุษ,แถน) จารีตข้อปฏิบัติท่ีท าได้และท าไม่ได้(การขะล า) ประเพณี
อีสาน(ฮีตสิบสอง) ร่วมถึงการปฏิบัติตนของชาวอีสานในสังคม(คองสิบส่ี) และอื่นๆอีกมากมาย  นี่คง
เป็นเหตุอย่างหนึ่งท่ีท าให้ผู้คนในสังคมอีสานในปัจจุบันไม่ค่อยให้ความสนใจมากนัก เพราะมองว่าเป็น
ส่ิงท่ียุ่งยาก  ซับซ้อน  เสียเวลาในการด าเนินชีวิต  และล้าสมัย  แต่ส าหรับกลุ่มคนรุ่นปู่ย่าตายายใน
ปัจจุบันก็ยังยึดถือและปฏิบัติตนต่อความเช่ือเหล่านี้อยู่อย่างเคร่งครัด 

 
3. ท้องทุ่งในการท้าเกษตรกรรมของภาคอีสาน  

ถ้าจะกล่าวถึงท้องทุ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) แล้วนั้นในภาคอีสานเอง มี
บริบทพื้นท่ีไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์ ซึ่งไม่เอื้ออ านวยประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม
มากนัก  เนื่องด้วยมีสภาพส่วนใหญ่เป็นดินทราย  มีธาตุอาหารท่ีจ าเป็นต่อพืชน้อย และมีการชะล้าง
พังทลายของหน้าดินสูงและไม่อุ้มน้ า แม้ว่าภาคนี้จะมีปริมาณฝนตกมากก็ตามแต่มักจะประสบกับ
ความแห้งแล้ง โดย เฉพาะในฤดูแล้งจะขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภคและบริโภคอยู่เสมอ และยัง
ประสบปัญหาดินเค็มเป็นบริเวณกว้างอีกด้วย แต่ประชากรในท้องถิ่นส่วนใหญ่ก็พยายามปรับตัว ให้

                                                             
19 นครินทร์ ทาโยธิ, เฮือนอีสาน: คติการสร้างเรือนกับ การอนุรักษ์, (มหาสารคาม:

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554), 8-9. 
20 สมชาย  นิลอาธิ, “ส้วมห้องนอนในเรือนอีสาน,” ใน วิถีความคิด – วิถีชีวิตชาวนา

อีสาน, จารุวรรณ ธรรมวัตร, บรรณาธิการ (มหาสารคาม: อาศมวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2541), 183-192. 
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เข้ากับสภาพแวดล้อม โดยการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักนอกจากนั้นยังมีอาชีพอื่น ๆ เสริม
อีกด้วย เช่น การเล้ียงสัตว์  การทอผ้า ผลิตเครื่องจักสานต่างๆ เป็นต้น แต่ในภาคของการเกษตรชาว
อีสานจะท าการเกษตรลักษณะแบบยังชีพ (subsistence) เป็นส่วนมาก  คือท าการเกษตรเพื่อท่ีจะน า
ผลิตผลมาบริโภคในครัวเรือนของตน  เช่น  ปลุกข้าวไว้กิน ปลูกฝ้ายไว้ทอผ้า เล้ียงไหมไว้ท่อผ้า เป็น
ต้น  การเกษตรส่วนใหญ่จะเน้นท่ี  การท านาปลูกข้าว เป็นหลัก  ซึ่งการท านายังคงใช้แรงงานจากคน
และเครื่องจักรกลการเกษตรบ้างตามกระแสการเปล่ียนแปลงในสมัยใหม่ บริเวณท้องทุ้งในภาคอีสาน
ส่วนใหญ่จะแบ่งแปลงนาเป็นกระทงย่อยๆ  เพื่อจัดการระบบควบคุมน้ าในการท านา  เพราะน้ าเป็น
ปัจจัยหลักในการท่ีจะท าให้ต้นข้าวเจริญเติบโต  จะไม่เหมือนภาคท่ีจะเป็นแปลงนาขนาดใหญ่   
บริเวณปลูกข้าวที่ส าคัญของภาคอีสาน  คือท่ีราบลุ่มแม่น้ าต่างๆ  ในภาคเช่นท่ีราบลุ่มแม่น้ าโขง ท่ีราบ
ลุ่มแม่น้ ามูล ท่ีราบลุ่มแม่น้ าชี  เป็นต้น  และภาคอีสานยังมีการพัฒนาระบบชลประทานมากขึ้น  โดย
มีการพัฒนาชลประทานแบบอ่างเก็บน้ ามากท่ีสุดในประเทศ21  ไม่ว่าจะเป็น อ่างเก็บน้ าเล็กๆ  ท่ีสร้าง
ขึ้น  มากกว่า 100 แห่ง  แต่จ านวนของอ่างเก็บน้ าต่างๆเหล่านี้ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการเพราะ
ปลูกของคนในภาค และยังมีพื้นท่ีอีกจ านวนมากท่ีอยู่นอกเขตชลประทาน   ดังนั้นรัฐบาลก าลังหา
ลู่ทางท่ีจะพัฒนาน้ าบาดาลออกมาใช้ในการเกษตรขนาดย่อมๆ เพื่อการอุปโภคของประชาชน 22 แต่
อย่างไรก็ตามชาวเกษตรกรรของภาคอีสานยังต่ืนตัวท่ีจะปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างเช่น   อ้อย มัน
ส าปะหลัง ข้าวโพด ต้นยูคาลิปตัส และอื่นๆ มากขึ้นโดยใช้ท่ีดอนในการปลูกหรือก็ถากถา งป่า
โคก  เพื่อเพราะปลูกพืชเศรษฐกิจแบบพืชเชิงเดียว   ท้ังนี้เพราะตลาดมีความต้องการมากขึ้น  ดังนั้น
ภาคอีสานจึงประสบปัญหาด้านการบุกรุกป่ามากขึ้น  แต่อย่าลืมว่าพื้นท่ีของภาคอีสานท่ีมีขนาดใหญ่
แต่ดินก็ขาดความอุดมสมบูรณ์เพราะดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายและขาดธาตุอาหารท่ีจ าเป็นต่อพืช 
แถมใต้ดินมีเกลือหินท าให้ดินเค็มและแห้ง ไม่เหมาะในการเพาะปลูกพืช ชาวอีสานเองจึงได้รับ
ผลตอบแทนของผลผลิตต่ ากว่าท่ีจะเป็น และในภาคอีสานบ้างแห่ง  ก็มีการเล้ียงสัตว์แบบพื้นเมืองเป็น
จ านวดมากเช่น  การเล้ียงโคกระบือเป็นฝูงเล็กๆ  ปล่อยให้หากินหญ้าตามทุ่งนา  ท่ีเราเห็นมากใน

                                                             
21 วิชัย สุภาโสด, “แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรน้ าเพื่อการเกษตร” (เอกสารเผยแพร่ 

ส านักอุกวิทยาและบริหารน้ า กรมชลประทาน), 15. 
22 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ าบาดาล, “น้ าบาดาล

กับความมั่นคงทางการเกษตร” (เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ณ ห้องชัยพฤกษ์หอประชุม
กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร, 30 มีนาคม 2555), 10.  



63 
 
แถบชนบทของภาคอีสานจนชินตา   ถึงแม้สัตว์พวกนี้ไม่ได้มีประโยชน์ด้านแรงงานแล้วก็ตาม 23 แต่
ชาวอีสานเองก็ยังเล้ียงไว้เพื่อน้ าปุ๋ยอินทรีย์ท่ีได้จากมูลของวัวควายไปหว่านให้กับผลผลิตเกษตรกรรม
ท่ีปลูกอยู่  และจากการสัมภาษณ์ชาวบ้านพบว่าเล้ียงไว้ตามวัฒนธรรมอันดีงามท่ีพ่อแม่พาเล้ียง และ
วัวควายยังมีพระคุณต่อชาวนาอีสานอยู่ถึงจะไม่ได้ใช้แรงงาน ขี่วัวขี่ควายก็ยังเป็นประโยชน์กับไร่นา
อยู่24  จะเห็นได้ว่าท้องทุ่งในภาคอีสานถึงจะมีความแห้งแล้ง ดินเป็นดินปนทรายไม่อุ้มน้ า แต่พื้นท่ี
แห่งนี้ก็เต็มเป่ียมไปด้วยเรื่องราว ท่ีสะท้อนถึงวิถีชีวิตเกษตรกรรมของชาวอีสานแบบเฉพาะตัว 

 
ภาพที่ 36 แสดงภาพแปลงนาอีสานแบบกระทงย่อยๆ  
ท่ีมา: yuiyui, แปลงนาอีสานแบบกระทงย่อยๆ, เข้าถึงเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559, เข้าถึงได้ 
http://diarylove.com/forum_posts.asp?TID=1719 

                                                             
23 สมานชัย สุวรรณอ าไพ. “ควาย: สัตว์มีบุญคุณมหัศจรรย์ท่ีก าลังขาดหายจากวิถีชีวิตคน

อีสาน,” เอกสารวิจัยเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1, (2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2555): 15-
23. 

24 สัมภาษณ์สุนทร พรใส, เจ้าของเฮือนกรณีศึกษา AA-08, 25 ธันวาคม 2559. 

http://diarylove.com/forum_posts.asp?TID=1719
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บทที่ 4 

ข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาพื้นที่ อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
 
1. ข้อมูลพื้นฐานอ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 

1.1 ประวัติความเป็นมา อ าเภอค าเขื่อนแก้ว เดิมขึ้นอยู่กับจังหวัดอุบลราชธานี จัดต้ัง
เป็นอ าเภอเมื่อวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2453 ช่ืออ าเภออุทัยยโสธร ตัวอ าเภอต้ังอยู่ท่ีต าบลลุมพุก หมู่ท่ี 2 
ปีพุทธศักราช 2546 ทางราชการได้เปล่ียนช่ืออ าเภอจากอุทัยยโสธรเป็นอ าเภอค าเข่ือนแก้ว ซึ่งเป็นช่ือ
ต าบลในเขตอ าเภอชานุมานจังหวัดอุบลราชธานี  และในปีพุทธศักราช 2460 ได้เปล่ียนช่ือจากอ าเภอ
ค าเข่ือนแก้วเป็นอ าเภอลุมพุก และเมื่อวันท่ี 15 เมษายน พุทธศักราช 2496 ได้เปล่ียนช่ือจากอ าเภอลุ
มพุกเป็นอ าเภอค าเข่ือนแก้วอีกครั้งหนึ่ง ต่อมาในปีพุทธสักราช 2515 ทางราชการได้ต้ังจังหวัดยโสธร
ขึ้น โดยแยกจากจังหวัดอุบลราชธานี และได้รวมเอาอ าเภอค าเขื่อนแก้วมาขึ้นกับจังหวัดยโสธรต้ังแต่
นั้นเป็นต้นมา1 

1.2 ที่ต้ังและอาณาเขตการปกครอง อ าเภอค าเข่ือนแก้ว ต้ังอยู่ห่างจากตัวจังหวัดยโสธร 
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ  23 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 มีพื้นท่ี
ท้ังหมดประมาณ 543.8 ตารางกิโลเมตรหรือ ประมาณ 339,875 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.22 ของพื้นท่ี
จังหวัด (การค านวณพื้นท่ีค านวณจากข้อมูลแผนท่ีเพื่อการวางผังเมือง : โปรแกรม Mapinfo) แบ่ง
การปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พ.ศ. 2457 เป็น 13 ต าบล 115หมู่บ้าน  โดย
มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นท่ีของใกล้เคียงอ าเภอค าเข่ือนแก้ว ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ าเภอป่าต้ิว 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ 
ทิศใต้   ติดต่อกับเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี และ อ าเภอมหา-

     ชนะชัย จังหวัดยโสธร 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด และ อ าเภอ 

เมืองจังหวัดยโสธร2  

                                                             
1 กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

ยโสธร, “ผังเมืองเทศบาลค าเขื่อนแก้ว อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร,” กรกฎาคม 2554, 1. 
2 เรื่องเดียวกัน. 
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แผนท่ีท่ี 4 แบบแสดงต าแหน่งของ  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
ท่ีมา: กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร,  
“ผังเมืองเทศบาลค าเขื่อนแก้ว อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร,” กรกฎาคม 2554, 1-4. 

 

 
แผนท่ีท่ี 5  แผนท่ีอาณาเขต อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
ท่ีมา: กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร,  
“ผังเมืองเทศบาลค าเขื่อนแก้ว อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร,” กรกฎาคม 2554, 4. 
 

1.3 ลักษณะภูมิประเทศ อ าเภอค าเข่ือนแก้ว มีสภาพภูมิประเทศเป็นท่ีราบสูง  มีความสูง
จากระดับน้ าทะเลปานกลางเฉล่ียต้ังแต่ 116 – 168 เมตร โดยมีลักษณะเป็นท่ีราบสูงทางด้านทิศ
เหนือ และลาดต่ าลงมาทางด้านทิศใต้ ตะวันออก และตะวันตก พื้นท่ีตอนกลางของอ าเภอ ส่วนใหญ่
เป็นท่ีราบ ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรและต้ังถิ่นฐาน ด้านทิศเหนือของอ าเภอมีห้วยทมไหลผ่าน ทิศ
ตะวันตกมีแม่น้ าชีไหลผ่าน ส่วนด้านตะวันออกมีล าเซบายไหลผ่าน พื้นท่ีต่ าสุดของอ าเภอค าเขื่อนแก้ว   
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มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 116 – 120 เมตร อยู่บริเวณริมล าเซบายในเขตต าบลนาแก 
และบริเวณริมแม่น้ าชีในเขตต าบลสงเปือยและต าบลกุดกุง ซึ่งพื้นท่ีเหล่านี้จะประสบปัญหาน้ าท่วม
ซ้ าซากในฤดูน้ าหลาก  ส่วนพื้นท่ีท่ีสูงท่ีสุดจะเป็นเนินดินในเขตต าบลดงเจริญ  มีความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 168 เมตร ซึ่งเดิมพื้นท่ีบริเวณนี้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหนอง
แดง แต่ปัจจุบันได้รับการประกาศเป็นเขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม จากการวิเคราะห์ลักษณะธรณี
สัณฐานของอ าเภอค าเข่ือนแก้ว (การวิเคราะห์ลักษณะธรณีสัณฐาน หมายถึงลักษณะของพื้นผิวโลก ท่ี
ผ่านกระบวนการเปล่ียนแปลงทางธรณีวิทยา เช่น การเคล่ือนไหวของเปลือกโลก การผุพัง การสึก
กร่อน การพัดพา การสะสมตัว จนท าให้ลักษณะรูปร่างของพื้นท่ีนั้นเปล่ียนไปอย่างท่ีพบเห็นอยู่ใน
ปัจจุบัน  ลักษณะของพื้นผิวโลกรูปแบบต่างๆ เรียกรวมกันว่า “ภูมิลักษณ์“ เช่น ภูเขา ทะเล แม่น้ า ท่ี
ราบ ท่ีราบสูงเป็นต้น  แบ่งได้ 4 ลักษณะ คือ 1)ท่ีราบน้ าท่วมถึง (Flood Plain) มีพื้นท่ีประมาณ 
83.12 ตารางกิโลเมตร  2)ลานตะพักล าน้ าขั้นต่ า (Low Terrace) มีพื้นท่ีประมาณ 302.20 ตาราง
กิโลเมตร  3)ลานตะพักล าน้ าขั้นปานกลาง (Middle Terrace) มีพื้นท่ีประมาณ 125.56 ตาราง
กิโลเมตร และ  4)ลานตะพักล าน้ าขั้นสูง (High Terrace) พื้นท่ีประมาณ 30.66 ตารางกิโลเมตร  
ลักษณะของดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย มีฝนตกระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึง ตุลาคม ของทุกปี โดย
มีปริมาณน้ าฝนตกเฉล่ีย 1 ,388.90 มิลลิเมตรต่อปี และจ านวนวันท่ีฝนตก เฉล่ีย 86 วันต่อปี ช่วง
ระยะเวลาท่ี มีความแห้งแล้งมาก คือ ระหว่างเดือน มีนาคม ถึงเดือน เมษายนของทุกปี โดยมี
อุณหภูมิ ระหว่าง 32 – 38 องศาเซลเซียส และฤดูหนาว ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ถึง เดือน 
กุมภาพันธ์ ของทุกปีอุณหภูมิ เฉล่ียโดยท่ัวไป ประมาณ 10- 15 องศาเซลเซียส3 

1.4 ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน พื้นท่ีส่วนใหญ่ของอ าเภอค าเขื่อนแก้วกว่า
ร้อยละ  67.70 ใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม รองลงมาเป็นพื้นท่ีป่าไม้ประมาณร้อยละ 
16.24   พื้นท่ีชุมชนประมาณร้อยละ 8.26 แหล่งน้ าประมาณร้อยละ 3.51 และอื่นๆร้อยละ 4.29   
ในเขตอ าเภอค าเขื่อนแก้วมีพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 2 แห่ง คือ ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองแดง พื้นท่ี
ประมาณ 12.57 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีส่วนใหญ่อยู่ในเขตต าบลดงเจริญ และมีพื้นท่ีบางส่วนอยู่ในเขต
ต าบลลุมพุก ปัจจุบันพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองแดงส่วนใหญ่ได้รับประกาศเป็นเขตปฏิรูปท่ีดิน
เพื่อเกษตรกรรม และป่าสงวนอีกแห่งหนึ่งคือ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมะพริก พื้นท่ีประมาณ 25.19 
ตารางกิโลเมตร   อยู่ในเขตพื้นท่ีต าบลทุ่งมน ต าบลเหล่าไฮ และต าบลลุมพุก  ปัจจุบันพื้นท่ีป่าสงวน
แห่งชาติป่าดงมะพริกส่วนใหญ่ได้รับประกาศเป็นเขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมเช่นกัน4 

                                                             
3 เรื่องเดียวกัน, 5-8. 
4 เรื่องเดียวกัน. 
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แผนท่ีท่ี 6  แผนท่ีลักษณะของพื้นท่ี  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
ท่ีมา: กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร,  
“ผังเมืองเทศบาลค าเขื่อนแก้ว อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร,” กรกฎาคม 2554, 10. 
 

 
แผนท่ีท่ี 7  การจัดการที่ดินใช้ประโยชน์  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ท่ีมา: กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร,  
“ผังเมืองเทศบาลค าเขื่อนแก้ว อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร,” กรกฎาคม 2554, 14. 
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1.5 สภาพทางสังคม ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของประชากร ส่วนใหญ่เป็นสังคม
ชนบทตามแบบวิถีของ ชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวคือ ใช้ภาษาถิ่นเป็นภาษาพูด มี
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ วัฒนธรรมท่ีสืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ จนเป็นเอกลักษณ์ของถิ่น 
ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยอีสาน นับ ถือศาสนาพุทธกว่าร้อยละ 99 รองลงมาคือศาสนาคริสต์  มี
ความสมัครสมานสามัคคี ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีส าคัญ ได้แก่ งานบุญบั้งไฟ สงกรานต์ 
ลอยกระทง ท าบุญตักบาตร  ฟังธรรมในวันส าคัญ ๆ  ทางพระพุทธศาสนาและวันธรรมสวนะ  
นอกจากนี้ยังมีศิลปะการละเล่นท่ีสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เช่น ร ากลอน ร าเซิ้งบั้งไฟ  การด ารงชีวิต
ของประชากรในท้องถิ่นยังยึดถือปฏิบัติตามประเพณีฮีตสิบสองคองสิบส่ี  ซึ่งเป็นวัฒนธรรมท่ีแสดงถึง
ความเป็นชาติเก่าแก่และเจริญรุ่งเรืองมานาน เป็นเอกลักษณ์ของชาติและ ท้องถิ่น และมีส่วนช่วยให้
ชาติด ารงความเป็นชาติของตนอยู่ตลอดไป ฮีตสิบสอง หมายถึงประเพณีท่ีประชาชนในภาคอีสาน
ปฏิบัติกันมาในโอกาสต่างๆ  ท้ังสิบสองเดือนของแต่ละปี  เป็นการผสมผสานพิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับเรื่องผี
และพิธีกรรมทางการเกษตร เข้ากับพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ส่วนคองสิบส่ี หมายถึง  ข้อวัตรหรือ
แนวทางหรือหลักปฏิบัติท่ีประชาชนทุกระดับ นับต้ังแต่พระมหากษัตริย์ ผู้มีหน้าท่ี ปกครองบ้านเมือง 
พระสงฆ์ และคนธรรมดาสามัญพึงปฏิบัติสิบส่ีข้อ5 
 
2. การเลือกพื้นที่ที่ใช้เป็นกรณีศึกษา 

2.1. การเลือกพื้นที่ที่ใช้เป็นกรณีศึกษาในระดับต าบล การก าหนดพื้นท่ีการศึกษาเพื่อใช้
อธิบายผลภาพรวมของอ าเภอค าเขื่อนแก้ว ซึ่งเป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดยโสธร มีพื้นท่ีท้ังหมด
ประมาณ 543.8 ตารางกิโลเมตรหรือ ประมาณ 339,875 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.22 ของพื้นท่ีจังหวัด 
มีลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบสูงและทุ่งนาสลับป่าโปร่งดินร่วนป่นทราย6 จะก าหนดเป็นพื้นท่ีใน
การศึกษา ในการส ารวจจะก าหนดพื้นท่ี การส ารวจในระดับต าบลโดยการก าหนดเงื่อนไขในการเลือก
สุ่มพื้นท่ีชุมชนร้อยละ 100  คือ 

2.1.1 เป็นชุมชนที่ต้ังอยู่ใน อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ซึ่งได้แก่ 
1.1. ต าบลลุมพุก   1.7. ต าบลดงแคนใหญ่ 
1.2. ต าบลย่อ   1.8. ต าบลกู่จาน 
1.3. ต าบลสงเปือย   1.9. ต าบลนาแก 

                                                             
5 เรื่องเดียวกัน, 15-16. 
6 ไทยต าบล ดอท คอม. ข้อมูลพื้นฐาน อ าเภอค าเขี่ยนแก้ว จังหวัดยโสธร. เข้าถึงเมื่อ 

30 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.thaitambon.com/tambon/ttambon.asp?ID= 
350401 

http://www.thaitambon.com/tambon/ttambon.asp?ID=%20350401
http://www.thaitambon.com/tambon/ttambon.asp?ID=%20350401
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1.4. ต าบลโพนทัน   1.10. ต าบลกุดกุง 
1.5. ต าบลทุ่งมน   1.11. ต าบลเหล่าไฮ 
1.6. ต าบลนาค า   1.12. ต าบลแคนน้อย 

1.13. ต าบลดงเจริญ 
ในการพิจารณาการเลือกพื้นท่ีของอ าเภอค าเข่ือนแก้ว ในระดับต าบลจากการส ารวจ

พบว่า อ าเภอค าเข่ือนแก้วจังหวัดยโสธรมีต าบลท้ังหมด 13 ต าบล แต่ต าบลท่ีมีความน่าสนใจในการลง
พื้นท่ีส ารวจ นั้นมีท้ังหมด 6 ต าบล  ซึ่งประกอบไปด้วย 1 ต าบลโพนทัน  2 ต าบลนาค า 3 ต าบลแคน
ใหญ่ 4 ต าบลกู่จาน 5 ต าบลนาแก และ6 ต าบลแคนน้อย ท่ีมีเกณฑ์เข้าข่ายในการพิจารณาเลือกพื้นท่ี
ในการศึกษาเนื่องด้วยเป็นต าบลท่ีมีพื้นท่ีราบลุ่มและน้ าท่วมไม่ถึงเหมาะส าหรับการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมการท านาปลูกข้าว  แต่ส าหรับอีก 7 ต าบลท่ีไม่เข้าข่ายในการศึกษาเนื่องด้วย ต าบลลุ
มพุกมีพื้นท่ีท่ีเป็นศูนย์กลางของอ าเภอค าเขื่อนแก้วและผู้คนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพค้าขายเป็น
หลัก ส าหรับต าบลดงเจริญ ต าบลย่อ  ต าบลเหล่าไฮและพื้นท่ีบางส่วนของต าบลลุมพุก  มีพื้นท่ีท่ีถูก
จัดต้ังให้เป็นพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 2 แห่งคือ ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองแดงและป่าสงวนแห่งชาติป่า
ดงมะพริก จึงไม่เหมาะสมในการพิจารณาศึกษาเพราะพื้นท่ีเป็นเขตป่าสงวน  ถึงภาครัฐเองจะอนุญาต
ให้ท าการเกษตรได้ก็ตามแต่ประชาชนส่วนใหญ่ก็จะนิยมปลูกพืชเศรษฐกิจมากกว่าการท านา และเขต
ต าบลสงเปือยและต าบลกุดกุง เป็นพื้นท่ีท่ีจะประสบปัญหาน้ าท่วมซ้ าซากในฤดูน้ าหลากไม่เหมาะสม
กับการเป็นพื้นท่ีการเกษตรเท่าท่ีควร 

 
แผนท่ีท่ี 8 ต าบลท่ีเข้าข่ายในพิจารณาเลือกพื้นท่ีศึกษาระดับต าบล 



70 
 

2.1.2 เป็นต าบลเก่าแก่ที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเก่ียวกับการท านาปลูกข้าว 
2.1.3 เป็นต าบลที่มีพื้นที่การท านาอย่างต่อเนื่องมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
2.1.4 เป็นต าบลที่มีสถาปัตยกรรมที่เก่ียวเนื่องกับการท านาข้าวที่โดดเด่น 
2.1.5 เป็นต าบลที่มีพื้นที่การเหมาะสมกับการท านาปลูกข้าว 
2.1.6 มีความสะดวกในการเข้าไปศึกษาวิจัย  และท าความเข้าใจในพื้นที่ 

 
ตารางท่ี 2  แสดงเกณฑ์ในการพิจารณาพื้นท่ีระดับต าบล 

พ้ืนที่การศึกษา 
 
เกณฑ์ในพิจารณา 

ต าบล 
โพนทัน 

ต าบล 
กู่จาน 

ต าบล 
นาค า 

ต าบล 
แคน
น้อย 

ต าบล 
ดงแคน
ใหญ ่

ต าบล 
นาแก 

ระดับค่าคะแนน 5-
1 

รว
ม 

5-
1 

รว
ม 

5-
1 

รว
ม 

5-
1 

รว
ม 

5-
1 

รว
ม 

5-
1 

รว
ม 

1. เป็นต าบลเก่าแก่ท่ีมีวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมเก่ียวกับการท านาปลูกข้าว 

5 4 20 5 25 3 15 2 10 4 20 3 15 

2. เป็นต าบลท่ีมีพ้ืนท่ีการท านาอย่าง
ต่อเนื่องมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

5 4 20 5 25 5 25 4 20 4 20 5 25 

3. เป็นต าบลท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ี
เก่ียวเนื่องกับวิถีชีวิตของการท านา
ข้าวท่ีโดดเด่น 

5 2 10 4 20 3 15 2 10 2 10 3 15 

4.เป็นต าบลท่ีมีพ้ืนท่ีการเหมาะสมกับ
การท านาปลูกข้าว 

3 2 6 3 9 5 15 3 9 3 9 5 15 

5.  มี ความสะดวกในการเข้ า ไป
ศึกษาวิจัย  และท าความเข้าใจใน
พ้ืนท่ี 

2 4 8 5 10 4 8 3 6 3 6 2 4 

รวม 20 16 64 22 89 20 78 14 55 16 65 10 74 

 
สรุป การพิจารณาเลือกพื้นที่ในระดับต าบล 

จากเกณฑ์การพิจารณาท่ีได้ต้ังไว้ พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการลงพื้นท่ีส ารวจคือบริเวณ 
ต าบลกู่จาน จังหวัดยโสธร เพราะขณะท่ีผู้ท าวิจัยได้ลงส ารวจพื้นท่ีนั้นพบว่าในต าบลแห่งนี้เป็นต าบลท่ี
มีความเก่าแก่ในเรื่องของการท านาปลูกข้าว และยังมีงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นท่ีแสดงถึงวิถีชีวิต
ชาวนาท่ีแสดงออกในแง่ของวัฒนธรรมข้าว รวมถึงมีเรือนพื้นถิ่นแบบด่ังเดิมอยู่หลายหลังซึ่งต่างจาก
พื้นท่ีอื่นๆ  ท่ีเป็นชุมชนใหม่และมีความเปล่ียนแปลง ในเรื่องของงานสถาปัตยกรรมจนไม่เหลือเค้า
โครงความด้ังเดิมของตัวเรือนและผู้คนส่วนใหญ่ในชุมชนจะนิยมสร้างอาคารพักอาศัยแบบสมัยนิยม
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เป็นส่วนใหญ่ จึงไม่สามารถท่ีจะสืบหารากเหง้าทางวัฒนธรรมของเรือนพื้นถิ่นได้ และอีกประการหนึ่ง
อ าเภอค าเข่ือนแก้วจังหวัดยโสธร  ยังเป็นพื้นท่ีท่ีไม่ห่างไกลจากตัวจังหวัดมากนักและเหมาะสมต่อการ
ท่ีจะศึกษาพลวัตเรือนชาวนาอีสานได้ไม่ยาก และไม่ล าบากมากนัก เนื่องด้วยผู้วิจัยเป็นคนต่างถิ่นท่ี
เข้ามาศึกษาในพื้นท่ีแห่งนี้ 
 
3. ข้อมูลพื้นฐานต าบลบ้านกู่จาน 

3.1 ลักษณะภูมิประเทศ ต าบลกู่จานมีสภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบทุ่งนาสลับป่า
โปร่ง  สภาพดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ า ฤดูแล้งอากาศร้อนจัด  แหล่งน้ าธรรมชาติไม่สามารถกักเก็บน้ า
ได้ตลอดท้ังปี  ดินถูกน้ าเซาะล้างหน้าดิน  และดินเส่ือมคุณภาพ  ประชากรร้อยละ  99.05  ประกอบ
อาชีพท านาและมีการอพยพแรงงานไปท างานต่างถิ่นในช่วงว่างเว้นจากการท านา และในปัจจุบันชาว
ต าบลกู่จานหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างเช่นมันส าปะหลัง ปอแก้ว ถั่วลิสง ในช่วงว่างเว้นจากการท า
นา  

 
แผนท่ีท่ี 9 แผนท่ีต าแหน่งท่ีต้ัง  ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
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3.2 ลักษณะที่ต้ังและขนาดที่ดิน ต าบลกู่จานต้ังอยู่ทางทิศเหนือ ของอ าเภอค าเขื่อน
แก้ว  ห่างจากอ าเภอประมาณ  12  กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดยโสธร  ประมาณ 35 กิโลเมตร 
ท าเลท่ีต้ังดี  มีแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์  มีป่าโปร่งสลับขนาบด้วยล าน้ าธรรมชาติ  คือล าห้วยเขมร  และ
ล าห้วยโพง  ล าเชบาย และหนองน้ าธรรมชาติสลับท่ีราบลุ่ม เหมาะท่ีจะต้ังบ้านเรือน ท่ีอยู่อาศัย และ
ท าการเกษตร การท าประมงน้ าจืด เป็นต้น เนื้อท่ีต าบลกู่จาน  มีพื้นท่ีท้ังสินประมาณ  54  ตาราง
กิโลเมตร  หรือ ประมาณ 30.750 ไร่ และ พื้นท่ีท าการเกษตร  ประมาณ  16,462  ไร่  โดยมีอาณา
เขตติดต่อกับพื้นท่ีของใกล้เคียงต าบลกู่จานดังนี้ 

ทิศเหนือ   ติดต่อกับต าบลหัวตะพาน อ าเภอหัวตะพาน จังหวัด 
    อ านาจเจริญ  
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับต าบลนาค า  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ทิศใต้   ติดต่อกับต าบลเหล่าไฮ อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร7 

 
3.3 ลักษณะการปกครองและการแบ่งเขตปกครอง ต าบลกู่จานจะปกครองโดยองค์การ

บริหารส่วนต าบลกู่จาน อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยแบ่งออกเป็น 12 หมู่ และ 12 หมู่บ้าน 
ซึ่งประกอบด้วย 

หมู่ท่ี  1  บ้านกู่จาน   หมู่ท่ี  7  บ้านค าศิริ 
หมู่ท่ี  2  บ้านกู่จาน   หมู่ท่ี  8  บ้านหนองกบ 
หมู่ท่ี  3  บ้านสมบูรณ์พัฒนา  หมู่ท่ี  9  บ้านโคกโก่ย 
หมู่ท่ี  4  บ้านหนองกบ   หมู ่ 10  บ้านหนองเสียว 
หมู่ท่ี  5  บ้านงิ้ว    หมู ่ 11  บ้านนาเวียง 
หมู่ท่ี  6  บ้านนาเวียง   หมู ่ 12   บ้านชัยมงคล 

ส าหรับด้านประชากรของต าบลกู่จาน อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร  มีประชากร
ท้ังส้ิน 5,765 คน แยกเป็นชาย 2,873 คน หญิง จ านวน 2,892 คน ซึ่งประกอบไปด้วย 

 
 
 

                                                             
7 องค์การบริหารส่วนต าบลกู่จาน อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร,  ข้อมูลพื้นฐาน 

อ าเภอค าเขี่ยนแก้ว จังหวัดยโสธร, เข้าถึงเมื่อ 17 ธันวาคม 2559,เข้าถึงได้จาก http://www. 
kucha n.go.th/index.php?op=organization&id=6654 



73 
 
ตารางที่  3 แสดงจ านวนประชากรและครัวเรือนของ ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร8 

ล าดับที่ หมู่ที ่ หมู่บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
ประชากร 

รวม 
ชาย หญิง 

1 1 บ้านกู่จาน 176 382 376 758 
2 2 บ้านกู่จาน 94 204 198 402 
3 3 บ้านสมบูรณ์พัฒนา 179 339 366 705 
4 4 บ้านหนองกบ 153 307 316 623 
5 5 บ้านงิ้ว 111 218 210 428 
6 6 บ้านนาเวียง 120 249 255 504 
7 7 บ้านค าศิริ 61 107 104 211 
8 8 บ้านหนองกบ 119 199 220 419 
9 9 บ้านโคกโก่ย 97 178 201 379 
10 10 บ้านหนองเสียว 96 230 200 430 
11 11 บ้านนาเวียง 112 223 235 458 
12 12 บ้านชัยมงคล 122 237 211 448 

รวม 1,440 2,873 2,892 5,765 
 

3.4 สภาพทางสังคม ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของประชากรของต าบลกู่จาน 
คล้ายคลึงกับอ าเภอค าเขื่อนแก้วด้วยผู้คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  และใช้ภาษาถิ่นเป็นภาษาพูด
ในการส่ือสารของคนในชุมชน ส่วนใหญ่ในพื้นท่ีแห่งนี้เป็นสังคมชาวนาตามแบบวิถีชีวิตชนบทในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ การด ารงชีวิตของประชากรในท้องถิ่นยังยึดถือปฏิบัติตามประเพณีฮีตสิบสองคอ
งสิบส่ี  ซึ่งเป็นวัฒนธรรมท่ีแสดงถึงความเป็นชาติเก่าแก่และเจริญรุ่งเรืองมานาน เป็นเอกลักษณ์ของ
ชาติและ ท้องถิ่น และมีส่วนช่วยให้ชาติด ารงความเป็นชาติของตนอยู่ตลอดไป ฮีตสิบสอง หมายถึง
ประเพณีท่ีประชาชนในภาคอีสานปฏิบัติกันมาในโอกาสต่างๆ  ท้ังสิบสองเดือนของแต่ละปี  เป็นการ
ผสมผสานพิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับเรื่องผีและพิธีกรรมทางการเกษตร เข้ากับพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ส่วน
คองสิบส่ีหมายถึง  แนวทางหรือหลักปฏิบัติท่ีประชาชนทุกระดับพึงปฏิบัติสิบส่ีข้อ ความเช่ือในชุมชน
เหล่านี้สวนผสมผสานกับศาสนาพุทธ  ซึ่งเป็นศาสนาท่ีคนในชุมชนหรือคนในหมู่บ้านล้วนแล้วให้ความ

                                                             
8 องค์การบริหารส่วนต าบลกู่จาน อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร, ข้อมูลสถิติจ านวน

ประชากรและครัวเรือนต าบลกู่จาน อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร, เข้าถึงเมื่อ 17 ธันวาคม 
2559, เข้าถึงได้จาก http://www.kuchan.go.th/index.php?op=organization&id =6654 

http://www.kuchan.go.th/index.php?op=organization&id
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ศรัทธาในพระพุทธศาสนา  โดยจะเห็นจากการแสดงออกของประเพณี  วัฒนธรรม ท่ีล้วนแล้วจะให้
ความส าคัญและเคารพบูชาพระธาตุกู่จานท่ีต้ังอยู่ใจกลางของชุมชน และเป็นศูนย์รวมด้านจิตใจและ
แรงศรัทธาของคนในต าบลกู่จาน จังหวัดยโสธร 

 
   1  บ้านกู่จาน (หมู่ 1)  2  บ้านกู่จาน (หมู่ 2)      3  บ้านสมบูรณ์พัฒนา (หมู่ 3) 
   4  บ้านหนองกบ(หมู่ 4)  5  บ้านงิ้ว (หมู่ 5)      6  บ้านนาเวียง (หมู่ 6) 
   7  บ้านค าศิริ (หมู่ 7)  8  บ้านหนองกบ (หมู่ 8)      9  บ้านโคกโก่ย (หมู่ 9) 
 10  บ้านหนองเสียว (หมู่ 10) 11  บ้านนาเวียง (หมู่ 11)     12  บ้านชัยมงคล (หมู่ 12)  
แผนท่ีท่ี 10 แผนท่ีทางอากาศแสดงต าแหน่งหมู่บ้านต่างๆ ในต าบลกู่จาน อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  

  จังหวัดยโสธร 
ท่ีมา: Google, หมู่บ้านกู่จาน ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร [โปรแกรม
คอมพิวเตอร์], Google Earth Pro 7.1. 
 
4. การเลือกพื้นที่ที่ใช้เป็นกรณีศึกษาในระดับหมู่บ้าน 

การเลือกพื้นท่ีท่ีใช้ในกรณีการศึกษา ความเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตชาวนาท่ีส่งผลต่อเฮือน
ชาวนาอีสาน (เรือนพักอาศัยของชาวนา) ตามบริบทพื้นท่ีชุมชนกู่จาน   อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัด
ยโสธร ซึ่งได้รับการรังสรรค์ขึ้นภายใต้วิถีชีวิตของชาวนา ท่ีสอดคล้องตามบริบททางวัฒนธรรมและภูมิ
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ลักษณะท้องถิ่น จนก่อให้เกิดการอยู่อาศัยบนพื้นฐานความสัมพันธ์และกลมกลืนกับธรรมชาติแวดล้อม 
และน าพาไปสู่ความเข้าใจถึงคุณค่าของเฮือนชาวนาอีสาน ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยช้ินนี้นั้น จะ
ถูกก าหนดให้ใช้พื้นท่ีของชุมชนกู่จาน อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เป็นพื้นท่ีในการศึกษาครั้ง
นี้  โดยการพิจารณาเลือกพื้นท่ีในการท าวิจัยในระดับหมู่แบบเจาะจงคือ หมู่บ้านกู่จาน หมู่1 - หมู่2 
และหมู่บ้านสมบูรณ์พัฒนา หมู่ 3  เนื่องด้วยจากการส ารวจพบว่าในหมู่บ้าน 3 หมู่บ้านนี้เป็นชุมชน
เก่าท่ีมีการตั้งถิ่นฐานมานาน  โดยสังเกตจากงานสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่จะเป็นเรือนเก่าท่ีมีอายุต้ังแต่ 
50 ถึง 100 ปีและมีการปรับเปล่ียนต่อเติมตัวอาคาร ให้เข้ากับวัสดุสมัยใหม่อาทิเช่นการเปล่ียนเสา
จากเสาไม้ให้เป็นเสาคอนกรีต  เปล่ียนวัสดุมุงจากตับหญ้าคาให้เป็นสังกะสีและกระเบื้องลอนคู่ตาม
แบบสมัยนิยม  แต่รูปแบบของเรือนยังคงสภาพเดิมเป็นส่วนใหญ่และยังมีการวางผังของตัวอาคาร
รวมถึงองค์ประกอบต่างๆของตัวอาคารเป็นแบบด่ังเดิมอยู่ ซึ่งแตกต่างจากหมู่อื่นๆ ท่ีเป็นหมู่บ้าน
สร้างใหม่ท่ีขยายออกไปในบริเวณทุ่งนาจนก่อให้เกิดเป็นหมู่บ้านต่างๆท่ีเห็นในต าบลกู่จาน จากการ
ส ารวจพื้นท่ีโดยอาศัยการสังเกตชุมชนพบว่า  รูปแบบของเรือนพักอาศัยจะเป็นรูปแบบสมัยใหม่ท่ีถูก
สร้างขึ้นในระยะหลังและองค์ประกอบในการวางผังเรือนไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควร จึงส่งผลให้ไม่สามารถ
สืบค้นรากเหง้าวัฒนธรรมการปลูกเรือนตามแบบวิถีชีวิตชาวนาอีสานได้  จึงขอระบุพื้นท่ีระดับหมู่บ้าน
ในการศึกษารูปแบบการเปล่ียนแปลงของเรือนพักอาศัยส าหรับชาวนา (เฮือนชาวนา) ในวิจัยฉบับนี้
แบบพื้นท่ีเจาะจงคือ  หมู่บ้านกู่จาน หมู่1-หมู่2 และหมู่บ้านสมบูรณ์พัฒนา หมู่ 3 ต.กู่จาน อ าเภอค า
เข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธรเป็นกรณีศึกษา เรื่องพลวัตเฮือนชาวนาอีสาน กรณีศึกษา อ าเภอค าเขื่อนแก้ว 
จังหวัดยโสธรในครั้งนี้ 

 
5. ข้อมูลพื้นฐานหมู่บา้นกู่จาน  ต าบลกู่จาน จังหวัดยโสธร 

5.1 การต้ังถ่ินฐานของหมู่บ้านกู่จาน เมื่อประมาณ 200 กว่าปีมาแล้ว  ได้เกิดศึกอนุราช
เวียงจันทน์ขึ้น  ซึ่งเป็นเหตุให้หลวงชา ภักดี น าสมัครพรรคพวกอพยพหนีศึกครั้งนั้นมาทางทิศ
ตะวันตกของประเทศลาว  (ซึ่งเป็นประเทศสยามในขณะนั้น)  มาต้ังหลักแหล่งอยู่บนหนองบัวล าภู 
(จังหวัดหนองบัวล าภูในปัจจุบัน)  หลายปีต่อมาด้วยเหตุผลใดไม่มีใครทราบแน่ชัด  หลวงชา 
ภักดี  พร้อมด้วยบริวารได้พากันอพยพออกจากหนองบัวล าภูมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  และ
เดินทางเรื่อยมาจนมาปักหลักต้ังรกรากอยู่ริมฝ่ังแม่น้ าชี   กลุ่มนี้ส่วนหนึ่งได้พากันสร้างเมืองยศ 
(จังหวัดยโสธรในปัจจุบัน) และอีกส่วนหนึ่งโดยการน าของ  หลวงชาภักดี  ได้เดินต่อมาจนถึงเขตพื้นท่ี
ของต าบลกู่จานในปัจจุบัน  ซึ่งได้หยุดพักต้ังเป็นหมู่บ้านขึ้นมาช่ือหมู่บ้านไผ่ขี้ฮุ้ง (สันนิษฐานว่าน่าจะ
เป็นบ้านร้างท่ียังท้ิงหลักฐานต่างๆไว้ให้เห็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านชะตา
ยานนท์)  อยู่ได้ไม่นานหลวงชาภักดี  เห็นว่าพื้นท่ีไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูกจึงได้อพยพต่อมา และ
มีความพยายามท่ีจะจัดต้ังหมู่บ้านหลายแห่ง  แต่ก็ไม่ได้สมใจด้วยเหตุผลเดียวกัน  คือแผ่นดินไม่มี
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ความอุดมสมบูรณ์เพราะปลูกไม่ได้ผลดีเท่าท่ีควร  จนมาถึงหนองสระหมู   (สถานท่ีต้ัง ต ารวจชุมชน
ต าบลกู่จานในปัจจุบัน)  จึงได้พากันถากถางพื้นท่ีเพื่อต้ังหมู่บ้าน  แต่ก็ยังไม่เป็นท่ีถูกใจ หลวงชา 
ภักดี  ซึ่งได้ถากถางพื้นท่ีต่อไปเรื่อยๆ  ไปทางทิศตะวันออกจนมาพบองค์พระธาตุต้ังอยู่กลาง
ป่า  หลวงชาภักดี  เห็นว่าเป็นท าเลท่ีดีเหมาะกับการต้ังหมู่บ้านเพราะว่ามีโบราณวัตถุ   และ
โบราณสถานท่ีเคารพสักการะของชาวบ้านได้ดี  ซึ่งส่ังให้จัดต้ังหมู่บ้านขึ้น  และได้สร้างห่างจากกอง
พระธาตุมาทางทิศตะวันตกเล็กน้อย  บ้านกู่จานจึงได้เกิดขึ้นต้ังแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่ง
ในสมัยนั้นพื้นท่ีแถบนี้ยังเป็นถิ่นทุรกันดารอยู่มาก  ความเจริญยังเข้าไม่ถึง  หมู่บ้านก็อยู่ห่างกัน  การ
ปกครองท่ีท าได้ล าบาก และในยุคสมัยนั้นในการส่งส่วยให้กับหัวเมือง ก็เป็นส่ิงจ าเป็นในการท่ีจะท าให้
ผู้คนในชุมชนอยู่อย่างเป็นสุข คนในชุมชนจึงต้องส่งส่วยไปยังเมืองช้าง เมืองพะลาน เมืองหมอกและ
เมืองมหาชัย ซึ่งเมืองแถบนี้เป็นเมืองกองทัพจึงต้องสวามิภักด์ิกับเมืองดังกล่าว ถ้าหากบ้านใดเมืองใด
ไม่ ยอม ส่ ง ส่ว ยจะ โดนลง โทษหนั กถึ ง ขั้ น ตั ดคอ   และถ้ ามี ก า ร ลักข โมยข้ า ว ขอ ง
ต่างๆ  เช่น  วัว  ควาย  ช้าง  ม้า  รวมท้ังการการข่มขืน ก็จะต้องถูกลงโทษโดยการแขวนคอ  ในสมัย
อ าเภอค าเขื่อนแก้วยังเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ก็มีเจ้าฮ่มขาว (ช่ือท่ีชาวบ้านเรียกในสมัยนั้น) ซึ่งเจ้าฮ่ มขาว
นั้นเดินทางมาจากนครจ าปาสัก  ผ่านมาพบเห็นว่าสุวรรณภูมิแถบนี้ดี น่าจะต้ังเป็นต าบล และขยายไป
อ าเภอได้ในอนาคต  สะดวกและง่ายต่อการปกครองดูแลหัวเมืองต่างๆ  ในแถบนี้  จึงได้สร้างต าบลลุ
มพุกขึ้นต้ังแต่บัดนั้นเป็นต้นมา  และยกฐานะเป็นอ าเภอในเวลาต่อมา  ไหว้บรรพบุรุษผู้สร้างหมู่บ้านกู่
จานนั้น  เมื่อประชาชนขยายขึ้นได้ประมาณ 50 ครัวเรือน  จึงได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นเพื่อเป็นท่ี
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  และฟื้นฟูพระพุทธศาสนารวมท้ังเป็นท่ียึดเหนียวจิตใจของ
ชาวบ้าน  โดยเอาพื้นท่ีท่ีองค์พระธาตุประดิษฐานอยู่  เป็นท่ีต้ังของวัด  และให้องค์พระธาตุเป็น
ศูนย์กลางของวัดเมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้น  จึงได้มีผู้ใหญ่บ้าน  โดยหลวงประชุม  ได้รับการยกย่องให้
เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่บ้านกู่จาน  ซึ่งการปกครองในสมัยนั้นปกครองกันแบบพี่แบบน้องบ้านกู่
จานได้ขยายขึ้นมาเรื่อยๆ  จนมาถึงผู้ใหญ่บ้านคนท่ี 2 คือท่านไชยกุมาร ท่านใดพัฒนาหมู่บ้านให้
เจริญรุ่งเรืองขึ้นจนสามารถยกระดับการปกครองจากหมู่บ้านธรรมดาเป็นต าบล  เมื่อปี  พุทธศักราช 
2454 จนมาถึงปัจจุบัน9 

 

                                                             
9 สุรพล เตซธมโม, ประวัติพระธาตุกู่จาน วัดกู่จาน บ้านกู่จาน ต าบลกู่จาน อ าเภอค า

เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร, (อุบลราชธานี: วิทยาการพิมพ์, ม.ป.ป.), 29-31. 
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ภาพที่ 37 การตั้งถิ่นฐานของหมู่บ้านกู่จาน 

 
5.2 ลักษณะทางกายภาพ  

5.2.1 เขตชุมชน ชุมชนบ้านกู่จานมีลักษณะสังคมแบบเกษตรกรรม ท่ีประกอบ
อาชีพการท านาเป็นหลักและมีความผูกพันกับระบบเครือญาติ จะเห็นได้จากลักษณะของเรือนท่ีอยู่
อาศัยจะอยู่แบบกระจุกตัวเป็นกลุ่มเป็นก้อนพื้นท่ีชุมชนด้ังเดิมจะมีบ้านเรือนต้ังอยู่หนาแน่นจนหลังคา
ชนหลังคาตามแบบฉบับของสังคมแบบเครือญาติอีสาน ในการขยายตัวของชุมชนใหม่จะขยายไปตาม
แนวยาวของถนน  ส่วนบริเวณรอบนอกชุมชนนั้นจะมีการต้ังบ้านเรือนท่ีเบาบางกว่าเขตย่านชุมชน
ด้ังเดิม แต่การเลือกท าเลท่ีต้ังบ้านเรือนใหม่นั้นก็จะไม่ห่างไกลจากท่ีเดิมมากนัก อาจเป็นเพราะว่า
ความผูกพันกับระบบเครือญาติจึงเลือกท าเลท่ีต้ังใหม่ ให้สามารถเดินทางไปหากันได้สะดวก จะเห็นได้
จากแผนท่ีชุมชนบ้านกู่จาน 

5.2.2 เขตพื้นที่ดอน  จะเป็นเขตท่ีอยู่ทางทิศเหนือของชุมชนใช้ส าหรับการท าการ
ปลูกพืชไร่พืชเศรษฐกิจ เช่น มันส าปะหลัง ต้นยูคาลิปตัส เป็นต้น โดยจะใช้ช่วงเวลาในการว่างเว้น
จากการท านามาปลูกพืชเศรษฐกิจและเป็นอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชน 

5.2.3 เขตพื้นที่ลุ่ม  จะเป็นเขตท่ีอยู่บริเวณรอบๆ ของหมู่บ้านใช้ส าหรับท านาเป็น
หลักโดยการท านาของชุมชนแห่งนี้จะสามารถท านาได้เพียงครั้งเดียวในหนึ่งปี (นาปี) เนื่องด้วยระบบ
ชลประทานไม่สมบูรณ์ต้องรอเพียงน้ าฝนจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียว หลังจากช่วงว่างเว้นจากการ
ท านาช่วงหน้านาแล้วจะนิยมปลูกพืชสวนในท่ีดอน 

5.2.4 เขตป่าชุมชน เป็นพื้นท่ีป่าไม้ท่ีภาครัฐได้จัดสรรให้กับคนในชุมชนใช้ร่วมกัน 
เช่น ไปหาของป่า เก็บเห็ด เก็บหน่อไม้ หาพืชสมุนไพร มาปรุงอาหารและในป่าชุมชนของหมู่บ้านกู่
จานยังใช้เป็นท่ีสิงสถิตของส่ิงศักดิ์สิทธิ์ท่ีจะช่วยดูแลรักษาหมู่บ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขและใช้ส าหรับการ
ประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือของชาวบ้านในหมู่บ้าน  นอกจากนี้ยังเป็นท่ีอยู่อาศัยของฝูงลิงหาง
ยาว (ลิงวอก) อีกด้วย 
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แผนท่ีท่ี 11 การจัดการท่ีดิน  ชุมชนกู่จาน ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
 

5.3 องค์ประกอบชุมชนบ้านกู่จาน จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ ได้แก่ 
5.3.1 อาคารสาธารณะประโยชน์ ในอดีตนั้นอาคารสาธารณะประโยชน์ภายใน

ชุมชนนั้นจะมีเฉพาะศาลากลางบ้านกับร้านค้าชุมชน  ปัจจุบันทางภาครัฐได้เข้ามาจัดสร้าง
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้กับหมู่บ้านไว้อย่างครบถ้วน เช่น โรงสีข้าวท่ีชุมชนได้จัดต้ังขึ้น 
แท็งก์น้ าประปาหมู่บ้าน เป็นต้น อาคารสาธารณะเหล่านี้จะใช้เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับชุมชน 

5.3.2 สิ่งปลูกสร้างทางศาสนาและความเชื่อ  ส่ิงปลูกสร้างทางศาสนาและความ
เช่ือถือได้ว่า มีความส าคัญต่อวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นท่ียึดเหนียวทางจิตใจ 
และเป็นศูนย์รวมประเพณี พิธีกรรมต่างๆท่ีเกิดขึ้นในชุมชน จากการลงพื้นท่ีส ารวจพบว่าส่ิงปลูกสร้าง
ทางศาสนาและความเช่ือประกอบไปด้วย “วัด” ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีสุดของชุมชน 
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นต้ังแต่การเกิดจนตายล้วนเกี่ยวข้องกับวัดท้ังส้ิน “ศาลากลางบ้าน” ถือเป็นอาคาร
สาธารณะประโยชน์ของทุกคนในชุมชน เช่น ใช้ประกอบพิธีกรรม และประชุมลูกบ้าน เป็นต้น “ดอน
ปู่ตา”นั้นสร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความเคารพผีปู่ตา ซึ่งเป็นผีท่ีคอยปกปักรักษาผู้คนในหมู่บ้านให้อยู่เย็น
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เป็นสุข “ดอนกู่ (กู่บ้านงิ้ว)” เดิมเป็นวิหารหรือเจดีย์เก่าท่ีหลงเหลือแต่ฐาน จากการสันนิษฐานของ
กรมศิลปากรน่าจะเป็นอโรคยาศาล หรือโรงพยาบาล ในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 แต่ปัจจุบัน
ชาวบ้านใช้เป็นท่ีเคารพและประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือเรื่องผีของชาวอีสาน ท้ังหมดท่ีกล่าวไป
แล้วนั้นเป็นส่ิงปลูกสร้างทางศาสนาและความเช่ือท่ีถือปฏิบัติกันมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในหมู่บ้าน
กู่จาน  

5.3.3 พื้นที่สาธารณะ  ภายในชุมชนนั้นประกอบไปด้วยวัด โรงเรียน ถนนคอนกรีต
ทางสัญจร และพื้นท่ีป่าชุมชน โดยส่วนใหญ่แล้ว จะนิยมใช้พื้นท่ีสาธารณะภายในวัด เป็นท่ีจัด
กิจกรรมต่างๆท่ีเกิดขึ้นภายในชุมชน เช่น งานบุญตามเทศกาลต่างๆ งานนมัสการพระธาตุ ตลาดนัด 
เป็นต้น ส่วนโรงเรียนในชุมชน จะใช้เป็นพื้นท่ีส าหรับ เล่นกีฬาและออกกาลังกายของคนท่ัวไป 
โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นจะเป็นกลุ่มหลักท่ีมาใช้งาน  และใช้จัดกิจกรรมของชุมชนบ้างเป็นครั้งคราว 
ส าหรับถนนคอนกรีตทางสัญจรใช้ส าหรับการสัญจรของคนในชุมชนและในช่วงของของฤดูเก็บเกี่ยวก็
จะใช้ส าหรับการตากผลผลิต เช่น ตากข้าว ตากพริก เป็นต้น ส าหรับป่าชุมชนจะใช้ส าหรับการหาของ
ป่า พืชสมุนไพร เก็บเห็ด และอื่นๆเพื่อใช่ในการประอาหารในครัวเรือน ร่วมถึงใช้ส าหรับประกอบ
พิธีกรรมตามความเช่ือของชุมชนด้วย 

5.3.4 พื้นที่ส าหรับการประกอบอาชีพ ผู้คนส่วนใหญ่ในชุมชมประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมโดยเฉพาะการท านาปลูกข้าวในบริเวณท่ีลุ่มรอบหมู่บ้าน แต่ในการท านาของพื้นท่ีแห่งนี้
จะท านาได้เพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นเพราะระบบชลปะทานไม่มีต้องรอน้ าฝนจากธรรมชาติเท่านั้น 
ในช่วงว่างเว้นจากการท านาคนในหมู่บ้านจะท าไร่ในท่ีดอนท่ีอยู่ทางเหนือของหมู่บ้าน โดยจะปลูกพืช
เศรษฐกิจอย่างเช่นมันส าปะหลัง หรือไม่ก็ยูคาลิปตัสเป็นส่วนใหญ่ 
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ภาพที่ 38 ผังแสดงองค์ประกอบของชุมชนกู่จาน ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
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5.4 สภาพสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ เป็นสังคมแบบระบบครอบครัวขยาย โดยท่ี
พ่อแม่จะเกื้อกูลบรรดาลูกหลาน แม้ว่าถึงเวลาออกเฮือนใหม่หรือแยกครอบครัว ก็จะแบ่งท่ีดินให้ปลูก
บ้านในบริเวณใกล้ๆ การออกเฮือนนั้นเริ่มข้ึนเมื่อลูกสาวแต่งงาน ก็จะน าครอบครัวมาอยู่รวมกับพ่อแม่
ระยะหนึ่งประมาณ 1-2 ปี เมื่อเริ่มต้ังตัวได้ จึงแยกตัวออกไปสร้างเฮือนของตนเอง ในการส ารวจ
พบว่าบางครอบครัวมีการสร้างอาคารชั่วคราว  หรือมีการอยู่อาศัยของการออกเฮือนในบริเวณใต้ถุน
เล้าข้าวบ้างแต่ไม่มากนัก แต่จากการส ารวจพบว่าส่วนใหญ่จะออกไปสร้างเฮือนใหม่ในบริเวณท่ีใกล้
กับพ่อแม่  นอกเสียจากท่ีดินเดิมของพ่อแม่มีไม่เพียงพอต่อการปลูกเรือนใหม่ของลูก ในกรณีท่ีมีลูก
หลายคน จึงจะย้ายไปปลูกเรือนยังบริเวณอื่นแต่จะไม่ห่างกันมากนัก สามารถมาดูแลพ่อแม่ได้ 

 
ภาพที่ 39 ลักษณะการครอบครัวขยายลูกสาวย้ายมาอยู่ใต้เล้าข้าว เฮือนนางอุเบดขา ธุระหาย  
             บ้านกู่จานหมู่ 1 ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 

   (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี)  
 

ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของประชากรของหมู่บ้านกู่จาน ผู้คนในหมู่นับถือศาสนา
พุทธ โดยมีวัดกู่จานเป็นสถานท่ียึดเหนียวจิตใจของคนในหมู่บ้าน และใช้ภาษาถิ่นเป็นภาษาพูดในการ
ส่ือสารของคนในชุมชน การด ารงชีวิตของประชากรในท้องถิ่นยังยึดถือปฏิบัติตามประเพณีฮีตสิบสอง     
คองสิบส่ีแบบด่ังเดิมเฉกเช่นคนอีสานท่ัวไป ซึ่ง ฮีตสิบสอง หมายถึงประเพณีท่ีประชาชนในภาคอีสาน
ปฏิบัติกันมาในโอกาสต่างๆ  ท้ังสิบสองเดือนของแต่ละปี  เป็นการผสมผสานพิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับเรื่องผี
และพิธีกรรมทางการเกษตร เข้ากับพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ส่วนคองสิบส่ีหมายถึง   แนวทางหรือ
หลักปฏิบัติท่ีประชาชนทุกระดับพึงปฏิบัติสิบส่ีข้อ ความเช่ือในชุมชนเหล่านี้ล้วนผสมผสานกับศาสนา
พุทธ  ซึ่งเป็นศาสนาท่ีคนในชุมชนหรือคนในหมู่บ้านล้วนแล้วให้ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา  โดย
จะเห็นจากการแสดงออกของประเพณี  วัฒนธรรม ท่ีล้วนแล้วจะให้ความส าคัญและเคารพบูชาพระ
ธาตุกู่จานท่ีต้ังอยู่ภายในหมู่บ้าน ลักษณะของเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านกู่จานจะเป็นลักษณะของการ
พึ่งตนเองในชุมชน  ผู้คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพชาวนาเป็นหลักและว่างเว้นจากการท านา
จะท าไร่มันส าปะหลัง เนื่องจากพื้นท่ีมีท้ังท่ีลุ่มและท่ีดอนและชุมชนแห่งนี้สามารถท านาได้เพียงครั้ง
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เดียวต่อปี และมีประชานชนบางส่วนท่ีออกไปรับจ้างนอกชุมชน แต่ระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง
ในครอบครัวก็ยังเห็นอยู่ในชุมชน เช่นการใช้แรงงานของผู้ชายออกไปท านาท าไร่ ส่วนผู้หญิงก็จะอยู่
ดูแลบ้านเรือน  หุงหาอาหารเตรียมไว้ส าหรับผู้ชายท่ีออกไปท างาน รวมถึงการปลูกผักสวนครัวและ
เล้ียงสัตว์ไว้ในครัวเรือนเพื่อการบริโภคและแลกเปล่ียนกันในชุมชน  

5.5 การคมนาคม หมู่บ้านกู่จานต้ังอยู่ทางทิศเหนือ ของอ าเภอค าเขื่อนแก้ว  ห่างจาก
อ าเภอประมาณ  8  กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดยโสธร  ประมาณ  35  กิโลเมตร  เดินทางจาก
อ าเภอค าเข่ือนแก้ว เข้าสู่หมู่บ้านกู่จาน ได้ 2 เส้นทาง คือ จากอ าเภอค าเข่ือนแก้วมาตามเส้นทางถนน
คอนกรีตแยกจากถนน แจ้งสนิทระหว่างอ าเภอค าเขื่อนแก้วกับจังหวัดอุบลราชธานี โดย มีจุดแยก
ข้างๆ สถานีพืชอาหารสัตว์ยโสธรโดยเล้ียวขาวตามเส้นทางแล้วมุ่งหน้าไปทางเหนือผ่านบ้านแหล่ง
แป้น บ้านโคกโก่ย เข้าสู่หมู่บ้านกู่จาน ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร และอีกเส้นทางหนึ่งเดินทาง
จากอ าเภอค าเข่ือนแก้วแล้วมุ่งหน้าตามถนนลาดยาง สายศรีฐาน แยกบ้านขี้เหล็ก ตามถนนลูกรังถึง
ต าบลกู่จาน ระยะทาง ประมาณ 9 กิโลเมตร ก็จะไปถึงหมู่บ้านกู่จาน ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเขื่อนแก้ว 
จังหวัดยโสธรได้เช่นกัน 

5.6 โบราณสถานและโบราณวัตถุ  ในบริเวณหมู่บ้านพบพระธาตุกู่จาน ต้ังอยู่ภายในวัด
บ้านกู่จานซึ่งเป็นปูชนียสถานท่ีส าคัญต่อชุมชนรวมถึงประชาชนชาวเมืองยโสธรและจังหวัดใกล้เคียง
ต่างสักการบูชาในสถานท่ีแห่งนี้  ลักษณะท่ัวไปของพระธาตุกู่จานสร้างด้วยก้อนหินศิลาแลง  หิน
ทราย  และหินดินดาน โดยสร้างเป็นเจดีย์ทรงบัวเหล่ียมรูปทรงคล้ายพระธาตุพนมแต่มีขนาดเล็กกว่า 
ส่วนของฐานล่างรูปบัวคว่ าบัวหงายเต้ียๆ รองรับฐานสูงรูปส่ีเหล่ียมเรียบต่อด้วยทรงบัวเหล่ียม ประดับ
ตกแต่งด้วยลวดลายประณีตสวยงามตามโบราณ และยอดพระธาตุทรงเหล่ียมรองรับฉัตรซึ่งเป็นยอด
บนสุด จากหลักฐานน่าจะสร้างขึ้นตามคตินิยมในการสร้างพระธาตุท่ัวไป คือ เพื่อการบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุตามความเช่ือของศาสนาพุทธ  โดยจุดแสดงหลักฐานโบราณสถานและโบราณวัตถุ ณ 
หมู่บ้านกู่จานคือ10 

5.6.1 องค์พระธาตุกู่จาน  มีขนาดกว้าง  5.10 เมตร สูง  15 เมตร ต้ังอยู่กลางลาน
วัดพระธาตุกู่จาน ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร ซึ่งดูคล้ายคลึงกับองค์พระธาตุพนม 
ต่างกันเพียงแค่ขนาดท่ีเล็กกว่า แต่ลักษณะในงานสถาปัตยกรรมมีความเหมือนกับพระธาตุพนมอย่าง
มากจากหลักฐานท่ีปรากฏสันนิษฐานว่าพระธาตุกู่จานถูกสร้างขึ้นในสมัยของพระธาตุพนม โดย
ต้นแบบมาจากพระธาตุพนมซึ่งต้ังอยู่ท่ีต าบลพระธาตุพนม อ าเภอพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม  
และเช่ือกันว่าถูกสร้างขึ้นโดยช่างคนเดียวกัน พระธาตุกู่จานมีฐานใหญ่เพื่อป้องกันไม่ให้ล้ม เพราะ
สมัยก่อนการสร้างพระธาตุยังไม่มีเสาเข็ม หากการสร้างพระธาตุเน้นสูงเพียงอย่างเดียวอาจจะท าให้

                                                             
10 เรื่องเดียวกัน, 1-3. 
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ล้มได้   โดยอดีตท่ีผ่านมาองค์พระธาตุกู่จานถูกล้อมรอบด้วยก าแพงเต้ียๆ ประมาณหัวเข่า แต่ปัจจุบัน
บริเวณรอบๆ องค์พระธาตุได้มีการบูรณะเป็นก าแพงปูนล้อมรอบ และได้มีการบูรณะขึ้นใหม่อยู่ 3 
ครั้ง ครั้งแรกใน  ปี พ.ศ.2521 ต่อมามีการบูรณะครั้งท่ี ๒ ในปี พ.ศ.2537 และครั้งล่าสุดในปี พ.ศ.
2555 ในการบูรณะแต่ละครั้งกลีบดอกและลายของพระธาตุได้หายไปบางส่วนเนื่องจากการผุกร่อน
ตามกาลเวลา 

 
ภาพที่ 40 พระธาตุกู่จาน  บ้านกู่จาน ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ท่ีมา: jiraporn pokpool, ตีต๋ัวกลับบ้าน ชมพระธาตุกู่จาน, เข้าถึงเมื่อ 17 มีนาคม 2560, เข้าถึงได้
จาก http://buyjiraporn.blogspot.com/2015/10/blog-post.html  
 

5.6.2 ใบเสมาศิลาคร่ึงใบ  มีอักษรขอมจารึกปรากฏอยู่ 7 แถว มีขนาดกว้าง 78 
เซนติเมตร ยาว 80 เซนติเมตร สูง 120 เซนติเมตร ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกขององค์พระธาตุ ห่าง
ประมาณ 20 เมตร ซึ่งต้ังอยู่ด้านหลังอุโบสถในปัจจุบันนี้  

 
ภาพที่ 41 ใบเสมาศิลาครึ่งใบ ณ วัดพระธาตุกู่จาน  
ท่ีมา: อาร์ตนานา สตูดิโอ, กู่บ้านง้ิว, เข้าถึงเมื่อ 17 มีนาคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://isan.tiewr 
ussia.com/travel/กู่บ้านงิ้ว/  
 

http://isan/
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5.6.3 ใบเสมาศิลา มีรูปลักษณะต่างๆ  สร้างด้วยศิลาทรายแดง ท่ีค้นพบแล้วมี
จ านวน 17 ใบ ต้ังอยู่ตามจุดต่างๆ ในหมู่บ้านและดอนปู่ตา ณ บ้านกู่จาน อยู่ห่างจากองค์พระธาตุกู่
จานไปทางทิศเหนือประมาณ 200 เมตร โดยตามค าบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านมีความเช่ือ
ว่าใบเสมาศิลาท่ีอยู่ในดอนปู่ตาคือหลักแสดงหลุมศพของผู้มีฐานะในสมัยก่อน เนื่องจากในอดีตขุดลง
ไปพบโครงกระดูกคนโบราณสูง 8 ศอก แต่ในความเช่ือทางพระพุทธศาสนา ใบเสมาคือการแสดงหลัก
เขตของพระพุทธศาสนา ซึ่งจะเห็นได้ตามวัดต่างๆ  ส่วนดอนปู่ตาเป็นพื้นท่ีป่าไม้ยืนต้นขนาดใหญ่  ซึ่ง
ชาวบ้านสงวนเอาไว้เพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือของชาวบ้านในหมู่บ้าน  นอกจากนี้
ยังเป็นท่ีอยู่อาศัยของฝูงลิงหางยาว (ลิงวอก) อีกประมาณ 200 ตัว ดอนปู่ตามีพื้นท่ีประมาณ ๒๕ ไร่
เศษ คาดว่าในพื้นท่ีป่านั้นยังมีหลักศิลาและหลักฐานส าคัญทางประวัติศาสตร์จ านวนมากท่ียังฝังอยู่ใน
พื้นดิน 

 
ภาพที่ 42 ใบเสมาศิลา ณ ดอนปู่ตา บ้านกู่จาน 
ท่ีมา: อาร์ตนานา สตูดิโอ, กู่บ้านง้ิว, เข้าถึงเมื่อ 17 มีนาคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://isan.tiew 
russia.com/travel/กู่บ้านงิ้ว/  
 

5.6.4 ดอนกู่จานหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่ากู่บ้านง้ิว  เป็นโบราณสถานท่ีมีหินศิลาแลง 
และหินทราย รูปลักษณะและขนาดท่ีแตกต่างกันวางช้อนกันไว้คล้ายฐานวิหารหรือเจดีย์เก่า และวาง
เรียงรายอยู่ตามท่ีต่างๆ อีกเป็นจ านวนมากในเนื้อท่ีประมาณ 3 ไร่ 1งาน 70 ตารางเศษ อยู่ห่างจาก
องค์พระธาตุกู่จาน ไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร   ซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเมื่อปี
พุทธศักราช 2491  โดยกู่จานแห่งนี้ต้ังอยู่ท่ีหมู่ 5 บ้านงิ้ว  ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร 

 
ภาพที่ 43 ดอนกู่จานหรืออีกช่ือหนึ่งเรียกว่ากู่บ้านงิ้ว ณ บ้านงิ้ว หมู่3 
ท่ีมา: อาร์ตนานา สตูดิโอ, กู่บ้านง้ิว, เข้าถึงเมื่อ 17 มีนาคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://isan. 
tiewrussia.com/travel/กู่บ้านงิ้ว/  
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5.6.5 เสาศิลาแลงแปดเหลี่ยม ลักษณะเป็นเสาหินรูปแปดเหล่ียมขนาดใหญ่ มี
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.80 เมตร สูงประมาณ 1 เมตร ฝังอยู่ในพื้นดินตรงท้ายหมู่บ้านทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ แสดงเป็นหลักเขตบ้านของกลุ่มบรรพบุรุษ แต่หลักฐานท่ีอยู่อาศัยบ้านเรือน ไม่คงทน
ถาวร ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรให้ข้อมูลว่าเสาศิลาแลงแปดเหล่ียมคือหลักเขตในความเช่ือ
ของศาสนาฮินดู 

5.6.6 รูปปั้นพระยาคอกุ้นหรือเทวรูปคอขาด รูปปั้นพระยาคอกุ้นนี้จากความเช่ือ
ท่ีว่าหลังจากท่ีพระยาค าแดงถูกพระยาพุทธฟันด้วยทวนจนคอขาดแล้วนั้น ชาวเมืองในสมัยนั้นจึงได้
ช่วยกันเผาศพของพระยาค าแดงและช่วยกันแกะสลักเป็นเทวรูปคอขาดด้วยหินศิลาแลงทรายละเอียด 
ยุคสมัยลพบุรี ซึ่งปัจจุบันนี้รูปปั้นเทวรูปคอขาดได้ประดิษฐานอยู่ท่ีวัดสมบูรณ์พัฒนา ต าบลกู่จาน 
อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร เป็นวัดท่ีอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน 

 
ภาพที่ 44 รูปป้ันพระยาคอกุ้นหรือเทวรูปคอขาด ณ วัดสมบูรณ์พัฒนา 
ท่ีมา: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. “พระธาตุกู่จาน วัดพระธาตุกู่จาน ต าบลกู่จาน อ าเภอค า
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร.” (เอกสารข้อมูลการท่องเท่ียว 2552), 22.  
 

5.6.7 หนองสะพัง เป็นหนองน้ าขนาดใหญ่ ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
บ้านกู่จาน มีเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ ในพื้นท่ีหนองสะพังเมื่อหลายปีก่อนเคยขุดพบโบราณวัตถุประเภท
เครื่องปั้นดินเผาชนิดต่างๆ เป็นจ านวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานส าคัญท่ีแสดงให้เห็นว่าในอดีตนั้น
ดินแดนแถบนี้น่าจะเป็นหมู่บ้านหรือหัวเมืองท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองพอสมควร หนองสะพังอยู่ห่างจาก
องค์พระธาตุกู่จานประมาณ 500 เมตร  
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ภาพที่ 45 หนองสะพัง  บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนกู่จาน 
ท่ีมา: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. “พระธาตุกู่จาน วัดพระธาตุกู่จาน ต าบลกู่จาน อ าเภอค า
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร.” (เอกสารข้อมูลการท่องเท่ียว 2552), 17. 

 
จากหลักฐานชุดนี้จึงสรุปได้ว่าพื้นท่ีแห่งนี้มีอริยธรรมท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต และ

ชาวบ้านเช่ือกันว่า พื้นท่ีแห่งนี้เป็นพื้นท่ีศักดิ์สิทธิ์ ในแต่ละปี ชาวต าบลกู่จานถือเอาประเพณีปฏิบัติ ใน
วันเพ็ญเดือนสามและวันเพ็ญเดือนของทุกๆ ปี  จะร่วมกันประกอบพิธีกรรมดังนี้ คือ วันเพ็ญเดือน
สามจะจัดงานนมัสการองค์พระธาตุกู่จานขึ้น เป็นเวลา 3 วัน เริ่มต้ังแต่ วันขึ้น 13 ค่ า  14 ค่ า และวัน
ขึ้น 15 ค่ าของเดือน3 ของทุกปี ในการสักการะพระธาตุนั้นมีความเช่ือว่าผู้ใดได้มานมัสการองค์พระ
ธาตุกู่จานนั้นจะมีความเจริญรุ่งเรือง และอยู่เย็นเป็นสุข และงานบุญอีกครั้งจะจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน
หกของทุกปี โดยชาวบ้านจะไปแห่น้ าหนองสะพังมาประกอบพิธีทางศาสนา ในวันขึ้น  15 ค่ าเดือน6 
ตอนเช้าท าพิธีสรงน้ าองค์พระธาตุ และท าบุญเล้ียงเพลพระท่ีดอนกู่ ในตอนบ่ายแก่ๆ ก็จะน าเอาน้ าอบ
น้ าหอมไปท าพิธีสรงน้ ากู่จาน หลังจากนั้นก็จะเดินทางไปยังหนองสระพังเพื่อน าเอาน้ าหนองสระพังไป
ประกอบพิธีสรงน้ าองค์พระธาตุ และใบเสมาท่ีอยู่รอบองค์พระธาตุอีกครั้งหนึ่งในตอนเย็น เป็นอัน
เสร็จพิธี  พิธีกรรมดังกล่าวนี้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประจ าทุกปี เช่ือกันว่าหากในปีใดไม่กระท าพิธี
ดังกล่าวหรือกระท าไม่ถูกต้องตามท่ีเคยปฏิบัติมา จะท าให้ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล จนในปัจจุบันนี้
เหตุการณ์ต่างๆ ยังคงมีความขลังและศักด์ิสิทธิ์ต่อชาวบ้านในละแวกนั้นอยู่เช่นเคย และถ้าหากปีใด
เกิดเหตุการณ์ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลขึ้นมา ชาวบ้านในหมู่บ้านจะต้องมาร่วมกันประกอบ
พิธีกรรมดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้เคยเกิดขึ้นกับชาวบ้านมาแล้ว แต่เมื่อมีการ
แก้ไขโดยการท าพิธีดังกล่าวใหม่เพื่อขมาต่อส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีดูแลปกป้องดูแล้วพื้นท่ีแห่งนี้แล้วนั้น ฝนฟ้า
ในปีนั้นก็ตกต้องตามฤดูกาลเช่นเคย  จากเหตุการณ์ดังกล่าว จึงส่งผลให้ชาวบ้านเกิดความเช่ือและ
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ยึดถือปฏิบัติเช่นนั้นสืบต่อกันมาเป็นประจ าไม่เคยขาด จนถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมาจนรุ่นลูก
รุ่นหลาน 

 
ภาพที่ 46 งานนมัสการพระธาตุกู่จาน ณ วัดกู่จาน ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
             (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี)  

 
5.7 สภาพที่อยู่อาศัยและองค์ประกอบสถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมข้าว ร่วมถึงภูมิทัศน์

ท้องทุ่งนาในต าบลกู่จาน อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร   
ในสภาพท่ีอยู่อาศัยของ ชุมชนกู่จานนั้นผู้คนส่วนใหญ่จะอยู่ในสังคมเกษตรกรรมและ

ประกอบอาชีพชาวนาเป็นหลักและว่างเว้นจากการท านาจะท าไร่มันส าปะหลังจึงส่งผลให้
องค์ประกอบของสภาพที่อยู่อาศัยจะเอื้อต่อการท าการเกษตรโดยจะจ าแนกออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆคือ 
องค์ประกอบท่ีอยู่ภายในเฮือนพักอาศัยและองค์ประกอบท่ีอยู่นอกเฮือน 

5.7.1 องค์ประกอบที่อยู่ภายในเฮือนพักอาศัย จากการส ารวจพบว่าในเฮือนพัก
อาศัยของชุมชนบ้านกู่จานจะประกอบไปด้วย เฮือนส าหรับการพักอาศัยเพื่อการหลับนอนและมีพื้นท่ี
ใช้สอยเพื่อด ารงชีวิตในการพักอาศัยในแต่ละครอบครัวโดยประกอบไปด้วย  

1. ลานเฮือน  เป็นท่ีว่างรอบๆเฮือนของแต่ละหลัง  ซึ่งเป็นพื้นท่ีเปิด  เช่ือม
ระหว่างเฮือนกับองค์ประกอบอื่นๆในบริเวณเฮือนเช่น เล้าข้าว ห้องน้ าเป็นต้น  และยังเป็นพื้นท่ีท า
กิจกรรมอื่นๆด้วย เช่น เป็นท่ีวิ่งเล่นของเด็กๆ ตากผลิตผลทางการเกษตร เช่นข้าว ปอส าหรับทอเสือ  
เป็นต้น และเป็นท่ีพบปะสังสรรค์ของคนในชุมชน  ส่วนท่ีว่างรอบเรือนมักปล่อยเป็นลานโล่ง 



88 
 
เนื่องจากเหตุผลหลายด้าน เช่น เรื่องความสะอาด ป้องกันสัตว์มีพิษมาอาศัยอยู่ และเพื่อใช้เป็นพื้นท่ี
อเนกประสงค์ต่างๆในการจัดงานในครอบครัว 

 
ภาพที่ 47 แสดงกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นกับลานเฮือนไมว่่าจะเป็น  ท่ีเล่นของเด็กๆ  พบปะสังสรรค์ ของคน 
    ในชุมชน  และตากผลผลิตทางการเกษตร 
             (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี)  
 

2. พื้นที่ใต้ถุน  จากการส ารวจพบว่าบริเวณใต้ถุนของเฮือนในชุมชนบ้านกู่
จานจะมีประโยชน์ใช้สอยต่างๆ เช่น เป็นคอกวัว คอกควาย ใช้เป็นพักผ่อนนั่งเล่นในตอนกลางวันโดย
จะมีแคร่นั่งเล่นสามารถนั่งเล่นพูดคุยกัน  ร่วมถึงใช้ส าหรับท าหัตถกรรม ไม่ว่าจะเป็นสานแห่  ท าตับ
หญ้าคา เป็นต้น  และเป็นท่ีเก็บอุปกรณ์ในการท าเกษตรกรรม เช่น จอบ เสียม คราด เคียว หรือแม้
กะท้ังพันธุ์ข้าว  แต่จากการส ารวจพบว่าคนในชุมชนบ้านกู่จานให้ความส าคัญกับการใช้พื้นท่ีใต้ถุน
มากกว่าบนเฮือนจะเห็นได้จากการใช้เป็นท่ีหลับนอนในตอนกลางคืน พื้นท่ีท าครัว  และปล่อยให้บน
เฮือนเป็นท่ีเก็บของและไม่สนใจในการท่ีจะขึ้นไปอาศัยบนเฮือน   
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ภาพที่ 48 แสดงกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นกับใต้ถุนเฮือนในชุมชนกู่จาน ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเขื่อนแก้ว 

  จังหวัดยโสธร 
            (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี)  
 

3. เล้าข้าวหรือยุ้งฉาง  เฮือนแต่ละหลังส่วนใหญ่จะมียุ้งข้าวของตนเอง 
ยกเว้นเฮือนท่ีมีพื้นท่ีจ ากัดไม่สามารถปลูกเล้าได้ก็จะปลูกไว้ท่ีอื่น  เช่นปลูกในท่ีนานอกหมู่บ้าน  ปลูก
ไว้ตรงข้ามเฮือน หรือแม้กระท้ังปลูกไว้กับเฮือนหลังอื่น (เฮือนลูก) แต่โดยปรกติเล้าข้าวจะต้ังอยู่ไม่ห่าง
ตัวเฮือนมากนัก ตามแต่พื้นท่ีอ านวย ขนาดของเล้าข้าวขึ้นอยู่กับจ านวนท่ีนาว่ามากน้อยเพียงไรโดยจะ
ส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็น 2 ห้องคือ เก็บข้าวเหนียวและข้าวจ้าว  จากการลงพื้นท่ีส ารวจนั้นพบว่ายุ้ง
ข้าวส่วนมากจะกว้าง 1-2 ช่วงเสาและยาว 3 ช่วงเสา  และมีชานขนาดเล็กก่อนเข้าเล้า ส าหรับการ
เก็บข้าวเปลือกก็จะเก็บแบบเทข้าวกองไว้ในเล้าตามแบบด้ังเดิม  ไม่นิยมเก็บเป็นกระสอบข้าว  
เนื่องจากในการจ าน าข้าวของภาครัฐนั้นจะต้องเทข้าวเพื่อค านวณว่าในหนึ่งเล้ามาข้าวกี่ตัน เพื่อท า
สัญญาในการจ าน าข้าว 
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ภาพที่ 49 แสดงเล้าข้าวในชุมชนกู่จาน ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
             (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี)  
 

4. เพิงครัวส าหรับนึ่งข้าวเหนียว ส าหรับเพิงครัวจะเป็นท่ีส าหรับการก่อไฟ
เพื่อประกอบอาหารให้กับสมาชิกในครัวเฮือน  ในบริเวณพื้นท่ีจะประกอบไปด้วย เตาถ่าน ฟืนส าหรับ
ก่อไฟ แคร่ส าหรับการประกอบอาหาร และอื่นๆ จากกส ารวจพบว่าในการประกอบอาหารในครัว
เฮือนของชุมชนกู่จาน (พื้นท่ีวิจัย)ได้มีการย้ายครัวท ากินลงมาบริเวณช้ันล่าง และคนในชุมชนจะนิยม
ทานข้าวเหนียวเป็นหลัก  บ้านเฮือนในชุมชนจึงนิยมต่อเพิงครัวส าหรับนึ่งข้าวเหนียวออกมานอกเฮือน 
หรือบ้างเฮือนจะสร้างเพิงส าหรับนึ่งข้าวเหนียวแยกออกจากเฮือนเลย  อาจเป็นเพราะการดังเตาถ่าน
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จะมีควันสร้างความร าคาญให้กับคนในครัวเฮือน  และ มีความปลอดภัยมากกว่าการก่อไฟในอาคาร
บ้านเฮือน   

 
ภาพที่ 50 แสดงเพิงครัวส าหรับนึ่งข้าวเหนียวในชุมชนกู่จาน ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  

  จังหวัดยโสธร 
            (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี)  
 

5. ห้องน้ า จากการส ารวจพบว่าห้องน้ าส่วนมากในชุมชนบ้านกู่จาน  มักจะ
ห้องน้ าแยกออกมาจากตัวเฮือน  และสร้างขึ้นแบบง่ายๆ ขนาดโดยเฉล่ียของห้องน าประมาณ 1.80 x 
2.50  เมตร ผนังห้องน้ าจะก่อด้วยอิฐบล็อกแบบง่ายไม่ฉาบ ประตูส่วนใหญ่เป็นโครงไม้กรุสังกะสี 
หลังคาเป็นแบบเพิงหมาแหงน  มุงด้วยสังกะสี  ภายในห้องน้ าจะมีส้วมแบบนั่งยองบางเฮือน
เปล่ียนเป็นโถนั่งราบ และมีอ่างเก็บน้ าท่ีก่อด้วยอิฐบล็อกฉาบเรียบแบ่งออกเป็น  2 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 
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จะเป็นอ่างมีขนาดเล็กไว้ส าหรับเก็บน้ าช าระล้าง ส่วนท่ี 2 จะเป็นอ่างขนาดใหญ่ไว้ส าหรับเก็บน้ าอาบ  
หรือบ้างเฮือนก็ใช้โอ่งมังกรเก็บน้ าส าหรับอาบแทน แต่เฮือนบ้างหลังท่ีมีพื้นท่ีจ ากัดก็จะสร้างห้องน้ าไว้
ในบริเวณใต้ถุนเฮือนรูปแบบภายในก็จะคล้ายกับห้องน้ าแยก 

 
ภาพที่ 51 แสดงห้องน้ า-ส้วมที่พบในเฮือนชาวนาชุมชนกู่จาน ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเข่ือนแก้ว 

  จังหวัดยโสธร 
            (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี)  

 
6. คอกวัวคอกควาย  จากการส ารวจพบว่าในชุมชนบ้านกู่จานนิยมเล้ียงวัว

ไว้เพื่อเป็นรายได้เสริมในครัวเฮือน  จากอดีตการเล้ียงวัว ควายของชาวนานั้นจะเล้ียวไว้ใช้แทน
แรงงานในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในการท านาต้ังแต่การเตรียมดินจนกระท้ังถึงการนวดข้าว
เพื่อเอาข้าวออกจากรวงและการขนย้ายข้าวผ่านเกวียนเทียมควายเพื่อการบริโภคและขายต่อไป  แต่
ปัจจุบันจากการสัมภาษณ์คนในชุมชนพบว่าการเล้ียงวัวนั้นไม่ได้เล้ียงเพื่อใช้แรงงานแล้วแต่เล้ียงเพื่อ
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ขายน าเงินมาหมุนเวียนใช้ในครัวเรือน  เพราะในหนึ่งปีการตกลูกของแม่วัวจะมีลูกวัวมาผลัดเปล่ียน 
1-2 ตัว และจะขายแม่วัวหรือพ่อวัวให้โรงฆ่าสัตว์ต่อไปเพื่อน าเงินมาจุลเจือครอบครัว และการเล้ียงวัว
เป็นการลงทุนเพียงครั้งเดียวแต่ได้เงินตลอด ส าหรับฟางท่ีเป็นอาหารของวัวก็ได้จากฟางข้าวจากการ
ท านาแทบจะไม่ได้ลงทุนอะไรเลย การเล้ียววัวของผู้คนในชุมชนจะนิยมเล้ียววัวในบริเวณใต้ถุนเฮือน 
ใต้ถุนเล้าข้าว หรือไม่ก็สร้างคอกให้กับวัวแยกออกจากตัวเฮือนโดยมีหลังคาคลุมคอกอีกที จากการ
สังเกตพบว่าในแต่ละครัวเรือนจะเล้ียงวัว 2-4 ตัวต่อเฮือน  

 
ภาพที่ 52 แสดงคอกวัวในชุมชนกู่จาน ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
             (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี)  
 

7. พื้นที่ส าหรับปลูกต้นไม้  จากการส ารวจพื้นท่ีชุมชนบ้านกู่จานพบว่าการ
ปลูกผักสวนครัวนั้นจะมีต าแหน่งไม่แน่นอน อาจอยู่หน้าบ้าน หลังบ้าน หรือบริเวณรอบบ้าน  ตามแต่
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พื้นท่ีอ านวยในการปลูกผักสวนครัว  จากการสังเกตพบว่าการปลูกต้นไม้หรือผักสวนครัวจะแบ่งเป็น 2 
ลักษณะด้ังนี้  

ลักษณะแรก คือ การปลูกผักสวนครัวริมรั้ว ในลักษณะของรั้วกินได้ ได้แก่ 
ต้นชะอม ผักกระเฉด ตันแคร่ หรือไม้พื้นไม่เถ้าต่างๆเช่น ถั่งผักยาว ดอกชมจันทร์ เป็นต้น ผักเหล่านี้
ท าหน้าท่ีเป็นรั้วและสามารถเก็บกินได้ด้วย ส าหรับต้นไม้ใหญ่ก็จะนิยมปลูกต้นไม้ผลท่ีเกินได้เช่น 
มะม่วง ขนุน น้อยหน่า เพื่อใช้เป็นร่มเงากับครัวเรือน การปลูกพืชล้มลุกอย่างตะไคร้ ข่า และพืช
สมุนไพรต่างๆ ตามแต่ละครอบครัวท่ีจะเลือกปลูกก็เห็นได้ท่ัวไปในชุมชน   

ลักษณะสอง คือ ผักสวนครัวท่ีปลูกติดบ้าน เป็นผักสวนครัวท่ีปลูกในกระถาง
สามารถน ามาปรุงอาหารได้ง่าย เช่น กระเพา ต้นหอม โหระพา สะระแหน่ รวมถึงไม้ดอกไม้ประดับท่ี
สวยงามก็นิยมปลูกเพื่อประดับตกแต่งบ้านเฮือนให้น่าอยู่  จากการส ารวจพบว่าการปลูกผักสวนครัว
จะไม่ปลูกให้รกแต่จะปลูกเพียงเพื่อพอกินเท่านั้น  เพียงชนิดละต้น สองต้น ส าหรับพื้นท่ีท่ีเหลือจะใช้
เป็นเป็นลานเฮือนมากกว่า อาจเป็นเพราะพื้นท่ีลานเฮือนนี้สามารถใช้เป็นลานเอนกประสงค์ในการ
ประกอบกิจกรรมต่างๆเช่น กางเต้นเวลามีบุญเฮือน ตากพืชผลการเกษตร ท้ังนี้เพื่อไม่ให้พื้นท่ีรอบ
บ้านรกทึบจนเกินไปซึ่งยากต่อการดูแลรักษา 

 
ภาพที่ 53 แสดงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ในชุมชนกู่จาน ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  

   จังหวัดยโสธร 
             (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี)  
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ภาพที่ 54 แสดงการปลูกผักสวนครัวในกระถางในชุมชนกู่จาน ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเข่ือนแก้ว 

   จังหวัดยโสธร 
             (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี)  

 
8. พื้นที่เก็บเคร่ืองมือการเกษตร  จะเห็นได้ว่าการท่ีชาวนาสมัยใหม่น าเอา

เครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้ในการผลิต และเครื่องจักรกลการเกษตรนี้ค่อนข้างมีราคาแพงจึงท าให้
ต้องสร้างพื้นท่ีจัดเก็บเพื่อให้ปลอดภัยจากการโจรกรรม และการดูแลรักษา จากการส ารวจพบว่าพื้นท่ี
เก็บเครื่องมือการเกษตรของชุมชนบ้านกู่จานนั้น จะเป็นลักษณะของการปรับเปล่ียนพื้นท่ีให้สามารถ
เก็บเครื่องมือการเกษตรได้  เช่น การจอดรถแทรกเตอร์4 ล้อ และรถไถ่นาเดินตาม ก็จะนิยมจอดไว้ใน
ใต้ถุนเฮือน  การต่อเพิงส าหรับการจอดแทรกเตอร์ การสร้างอาคารเพื่อใช้ส าหรับเก็บเครื่องมือ
การเกษตร เป็นต้น และส าหรับอุปกรณ์ขนาดเล็กเช่น จอบ เสียม คราด  ก็จะนิยมเก็บไว้ใต้ท้องคาน
เหนือศีรษะบริเวณใต้ถุนเฮือนหรือใต้เล้าข้าว  

 
ภาพที่ 55 แสดงพื้นท่ีเก็บเครื่องมือการเกษตรในชุมชนกู่จาน ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  

  จังหวัดยโสธร 
             (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี)  
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ภาพที่ 56 แสดงพื้นท่ีต่อเพิงจอดเครื่องจักรกลการเกษตรในชุมชนกู่จาน ต าบลกู่จาน  

  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
             (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี)  
 

5.7.1 องค์ประกอบที่อยู่นอกเฮือน จากการส ารวจพบว่าในชุมชนบ้านกู่จานมี
ลักษณะสังคมแบบเกษตรกรรม ท่ีประกอบอาชีพการท านาเป็นหลักแต่ในการท านาของพื้นท่ีแห่งนี้จะ
ท านาได้เพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นเพราะระบบชลปะทานไม่มี  ต้องรอน้ าฝนจากธรรมชาติเท่านั้น 
ในช่วงวางเว้นจากการท านาคนในหมู่บ้านจะท าไรในท่ีดอนท่ีอยู่ทางเหนือของหมู่บ้าน โดยจะปลูกพืช
เศรษฐกิจอย่างเช่นมันส าปะหลัง หรือไม่ก็ยูคาลิปตัส เป็นส่วนใหญ่ องค์ประกอบท่ีอยู่นอกเฮือนจะ
เป็นลักษณะของพื้นท่ีส าหรับท ามาท ากินเป็นหลักโดยจ าแนกได้ดังนี้  

1. ทางสัญจรระหว่างเฮือนพักอาศัยกับทุ่งนาและไร่  จะแบ่งออกเป็น 2 
ลักษณะคือ ลักษณะท่ี1 ทางสัญจรในบริเวณชุมชน จะเป็นถนนคอนกรีตสาธารณะท่ีใช้เช่ือมโยงในแต่
ละเฮือนโดยในช่วงหน้าเก็บเกี่ยวผลผลิตชาวบ้านจะน าผลิตมาตากบริเวณถนนหน้าเฮือนของตน เนื่อง
ด้วยพื้นท่ีของเฮือนมีจ ากัดและไม่เพียงพอต่อการตากผลผลิต ส าหรับลักษณะท่ี2  ทางสัญจรบริเวณ
ทุ่งนาจากการส ารวจพบว่าจะเป็นทางลูกรังสามารถขับรถกระบะหรือจักรยานยนต์ไปถึงท่ีนาได้  แต่
ไม่สะดวกมากนัก  ส าหรับพื้นท่ีระหว่างทุ่งน่าจะใช้ลักษณะคันนาในการแบ่งแปลงนา 
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ภาพที่ 57 แสดงทางสัญจรก่อนเข้าชุมชนกู่จาน ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
             (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี)  
 

 
ภาพที่ 58 แสดงการตากข้าวบนถนนในชุมชนกู่จาน ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
             (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี)  
 

 
ภาพที่ 59 แสดงทางสัญจรภายในชุมชนกู่จาน ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
             (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี)  
 

 
ภาพที่ 60 แสดงลักษณะทางสัญจรบริเวณทุ่งนาของชุมชนกู่จาน  
             (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี)  
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2. เถียงนาหรือกระท่อมเฝ้าทุ่ง จะเห็นได้ว่าในบริเวณทุ่งนารอบๆ หมู่บ้านกู่
จานจะมีงานสถาปัตยกรรมเล็กๆประเภทหนึ่งท่ีเรียกว่าเถียงนาหรือกระท่อมเฝ้าทุ่งท่ีวางห่างๆกันไป
ตาอาณาเขตท่ีนาของชาวบ้าน  โดยเถียงนาท าหน้าท่ีใช้ส าหรับการพักผ่อนในเวลาเหนื่อยล้าจากการ
ท านาในแต่ละวัน จากการสังเกตเถียงนาในชุมชนบ้านกู่จานจะนิยมใช้วัสดุก่อสร้างแบบช่ัวคราวไม่
คงทน เช่น มุ่งหลังคาด้วยตับหญ้าคา ไม้ไผ่ เป็นต้น  ท าให้อายุในการใช้งานส้ัน จะช ารุดเสียขาด 
จะต้องปรับปรุงอยู่เรื่อยๆ   หากสังเกตโดยละเอียดแล้วจะเห็นรูปแบบท่ีเป็นอาคารโรงโล่งๆ มีหลังคา
คลุมเพื่อกันแดดลมฝน เท่านั้นเอง แต่การเลือกพื้นท่ีในการก่อสร้างเถียงนาโดยส่วนใหญ่จะเลือกพื้นท่ี
มีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา  เนื่องด้วยการอยู่ใต้ร่มไม้จะเย็นสบายกว่าท่ีโล่งแจ้ง 

 
ภาพที่ 61 แสดงเถียงนาท่ีอยู่ในชุมชนกู่จาน ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
             (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี)  
 

3. กองฟางหรือกองเฟือง เป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมชาวนาท่ียังคงอยู่ใน
วัฒนธรรมชุมชนบ้านกู่จานเนื่องด้วยอาจเป็นเพราะในชุมชนยังมีการเล้ียงวัวอยู่  และฟางก็เป็นอาหาร
หลักท่ีวัวกิน จากการส ารวจพื้นท่ีพบว่าในบริเวณทุ่งนาของชุมชนบ้านกู่จานยังเห็นกองฟางมากมายท่ี
เรียงรายอยู่บริเวณทุ่งนารอบๆชุมชน  ลักษณะการของการเก็บฟางจะเป็นลักษณะแบบด่ังเดิมท่ีใช้ไม้
หลักเป็นแกนกลางส าหรับยืดฟางให้สูงขึ้น จนคล้ายกับภูเขา 
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ภาพที่ 62 กองฟางหรือกองเฟืองท่ีพบเห็นในชุมชนกู่จาน ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  

  จังหวัดยโสธร 
             (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี)  

 
5.8 ประเพณีและวัฒนธรรมชุมชนกู่จาน ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 

ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนกู่จาน ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร มีพื้นฐานความเช่ือมาจากวัฒนธรรมอีสานเป็นหลัก โดยมากแล้วมีความเช่ือท่ีผสมผสาน
ระหว่างเรื่องของผีและเรื่องของพระพุทธศาสนาจะเห็นได้จากชาวอีสานส่วนใหญ่นิยมยึดหลัก ฮีตสิบ
สอง ท่ีถูกยึดถือและปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบันเช่นเด่ียวกับชุมชนกู่จาน ท่ียืดถึงในเรื่องของอีตสิบสอง 
หรือประเพณีสิบสองเดือนของชาวอีสาน  โดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่จะเคร่งครัดในเรื่องนี้เป็นพิเศษ  จาก
การสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านสุนทร พรใส11 พบว่าในชุมชนกู่จานจะแบ่งประเพณีออกเป็น 2 ประเภทด้ัง
ต่อไปนี้  

5.8.1 ประเพณีเก่ียวเนื่องกับหมู่บ้าน ในชุมชนบ้านกู่จานจะให้ความส าคัญต่อองค์
พระธาตุกู่จานเป็นอย่างมาโดย เห็นได้จากประเพณีนมัสการพระธาตุกู่จาน ท่ีคนในชุมชนจะถือเป็น
ประเพณีส าคัญมากต่อชุมชนโดยประเพณีนี้จะจัดขึ้น 2 ครั้ง คือในวันเพ็ญเดือน3 และวันเพ็ญเดือน6 
ของทุกปี ชาวบ้านในชุมชนเองและนอกชุมชนต่างร่วมกันประกอบพิธีกรรมดังนี้ คือ วันเพ็ญเดือนสาม
จะจัดงานนมัสการองค์พระธาตุกู่จานขึ้น เป็นเวลา 3 วัน เริ่มต้ังแต่ วันขึ้น 13 ค่ า  14 ค่ า และวันขึ้น 
15 ค่ าของเดือน3 โดยไม่ยึดถือว่าจะเป็นวันอะไรในปฏิทินสากลแต่จะยืดตามปฏิทินจันทรคติไทยท่ี

                                                             
11 สัมภาษณ์สุนทร พรใส, ผู้ใหญ่บ้านกู่จานหมู่1, 2 ธันวาคม 2559. 
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ระบุไว้ ในการสักการะพระธาตุนั้นมีความเช่ือว่าผู้ใดได้มานมัสการองค์พระธาตุกู่จานนั้นจะมีความ
เจริญรุ่งเรือง และอยู่เย็นเป็นสุขตลอดปี โดยงานมัสการองค์พระธาตุกู่จานในเดือนสามนี้ ชาวบ้านจะ
ช่วยกันในการจัดงานโดยมีการแบ่งงานให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ เห็นได้จากก่อนเริ่ม
วันงานประมาณ 1 เดือนใต้ถุนเกือบทุกหลังคาเฮือนจะมีผู้คนช่วยกันมัดธูป มัดเทียน ปั่นด้าย ท า
หัตถกรรมต่างประดับองค์พระธาตุ เป็นต้น ท่ีใช้ในงานนมัสการองค์พระธาตุกู่จานในวันเพ็ญเดือนสาม 
และลูกหลานท่ีอยู่ต่างจังหวัดจะพร้อมใจในการกลับเยี่ยมบ้านในช่วงนั้น 

 
ภาพที่ 63 ชาวบ้านต่างช่วยกันผลิตของท่ีใช้ในงานนมัสการพระธาตุกู่จานในวันเพ็ญเดือนสาม 
             (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี)  
 

ส าหรับงานบุญท่ีเป็นการนมัสการพระธาตุกู่จานอีกครั้งจะจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือนหก
ของทุกปี โดยชาวบ้านจะไปแห่น้ าหนองสะพังมาประกอบพิธีทางศาสนา ในวันขึ้ น 15 ค่ า เดือน6 
ตอนเช้าท าพิธีสรงน้ าองค์พระธาตุ และท าบุญเล้ียงเพลพระท่ีดอนกู่บ้านงิ้วแล้ว ในช่วงตอนบ่ายแก่ๆ 
หลังจากนั้นชาวบ้านก็จะเดินทางไปยังหนองสระพังเพื่อน าเอาน้ าจากหนองสระพังไปประกอบพิธีสรง
น้ าองค์พระธาตุท่ีวัดบ้านกู่จาน และใบเสมาท่ีอยู่รอบองค์พระธาตุอีกครั้งหนึ่งในตอนเย็น เป็นอันเสร็จ
พิธี  พิธีกรรมดังกล่าวนี้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประจ าทุกปี เช่ือกันว่าหากในปีใดไม่กระท าพิธี
ดังกล่าวหรือกระท าไม่ถูกต้องตามท่ีเคยปฏิบัติมา จะท าให้ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล จนในปัจจุบันนี้
เหตุการณ์ต่างๆ ยังคงมีความขลังและศักด์ิสิทธิ์ต่อชาวบ้านในละแวกนั้นอยู่เช่นเคย และถ้าหากปีใด
เกิดเหตุการณ์ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลขึ้นมา ชาวบ้านในหมู่บ้านจะต้องมาร่วมกันประกอบ
พิธีกรรมดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้เคยเกิดขึ้นกับชาวบ้านมาแล้ว แต่เมื่อมีการ
แก้ไขโดยการท าพิธีดังกล่าวใหม่เพื่อขมาต่อส่ิงศักด์ิท่ีดูแลปกป้องดูแล้วพื้นท่ีแห่งนี้แล้วนั้น ฝนฟ้าในปี
นั้นก็ตกต้องตามฤดูกาลเช่นเคย  จากเหตุการณ์ดังกล่าว จึงส่งผลให้ชาวบ้านเกิดความเช่ือและยึดถือ
ปฏิบัติเช่นนั้นสืบต่อกันมาเป็นประจ าไม่เคยขาด จนถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมาจนรุ่นลูกรุ่น
หลาน 

ส าหรับประเพณีท่ียืดถือปฏิบัติอีกประเพณีหนึ่งคือ การท าบุญกลางบ้าน ตามความ
เช่ือของคนในชุมชนบ้านกู่จานจะเช่ือกันว่าจะช่วยให้ชาวบ้านอยู่ดีกินดีท าอะไรก็ประสบความส าเร็จ 
เสริมขวัญก าลังใจให้กับคนในหมู่บ้าน อีกท้ังยังเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเทวดาอารักษ์ พระ
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ภูมิเจ้าท่ี ผีบรรพบุรุษ รวมถึงเจ้ากรรมนายเวร และเป็นการเสริมดวงชะตาให้กับคนในหมู่บ้านอีกด้วย 
ในการท าบุญกลางบ้านนั้น ท าพิธีอยู่บริเวณศาลากลางบ้านท่ีต้ังของเสาหลักบ้านโดยจะจัดขึ้นในราว
ปลายเดือน 3 และจะต้องไม่เกินต้นเดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ท้ังนี้แล้วแต่ว่าจะจัดวันไหนไม่ได้
ระบุวันตายตัวว่าเป็นวันไหน โดยเป็นการตกลงของคนในหมู่บ้านว่าสะดวกและเหมาะสมจัดวันไหน  

 
ภาพที่ 64 ศาลากลางบ้านและเสาหลักบ้านหมู่บ้านกู่จาน 
             (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี)  
 

การท าพิธีบุญกลางบ้านนั้นก่อนวันท าพิธี ชาวบ้านจะเรี่ยไรเงินและช่วยกันท าความ
สะอาดศาลากลางบ้านและเสาหลักบ้าน ร่วมท้ังจัดเตรียมสถานท่ีในการประกอบพิธีกรรม ส าหรับการ
นิมนต์พระสงฆ์มาท าพิธีจะนิมนต์พระสงฆ์มาท้ังวัด  เมื่อถึงวันในการท าพิธีชาวบ้านจะตระเตรียม
กระทงส าหรับสะเดาะเคราะห์กันในแต่ละครัวเรือน โดยมีอาหารคาวหวานบรรจุในกระทงกาบกล้วย
รูปส่ีเหล่ียม โดยกระทงจะถูกแบ่งออกเป็น 9 ช่องแต่ละช่องจะบรรจุ หมาก 1 ค า บุหรี่ 1 ม้วน เมี่ยง 
1 ค า ขนมต้มขาว 1 ช้ิน อาหารคาวที่ท าจากเนื้อสัตว์ เช่น ปลาย่าง แจ๋วบ๋อง เป็นต้น ข้าวเหนียวคลุก
กับถ่านไฟจนกลายเป็นสีด า ข้าวเหนี่ยวคลุกกับสีแดงจนเป็นสีแดงอย่างละ 1 ก้อน น้ า 1 แก้ว และ
ชาวบ้านจะตัดเล็บมือของคนในครอบครัวใส่ไว้ในกระทงด้วย รวมถึงปั้นรูปคนในครอบครัวและสัตว์
เล้ียงโดยการใช้ดินเหนียวหรือดินน้ ามันมาปั่นก็ได้ หรือบางครอบครัวอาจใช้กาบกล้วยมาตัดเป็นคนใน
ครอบครัวก็ได้ มาใส่ไว้ในกระทงรวมถึงเขียนช่ือวันเดือนปีเกิดของคนในครอบครัวใส่ไว้ในกระทงด้วย
และมุมกระทงกาบกล้วยจะประดับด้วยธงกระดาษสีต่างๆ ตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็กๆ  
ชาวบ้านในชุมชนมีความเช่ือว่า กระทงจะเป็นเครื่องแทนเคราะห์ร้ายของคนในครอบครัว 

 หลังจากเตรียมกระทงเสร็จเรียบร้อยแล้วชาวบ้านจะไปรวมตัวกันท่ีศาลากลางบ้าน
ในช่วงเช้าของวันท าพิธี เมื่อมาคบกันแล้วก็จะนิมนต์พระสงฆ์ประกอบพิธีกรรม โดยการสวดพระพุทธ
มนต์คาถา เพื่อเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้ท่ีล่วงลับและขจัดเป่าส่ิงช่ัวร้ายออกไปจากหมู่บ้าน 
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หลังจากนั้น พ่อจ้ า จะท าพิธีสวดสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาให้กับคนในหมู่บ้าน หลังจากนั้นชาวบ้าน
ก็จะถวายภัตตาหารเพลให้กับพระสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์ฉันเสร็จแล้ว พระสงฆ์จะสวดมนต์ให้พรแก่
ชาวบ้านและชาวบ้านก็จะกรวดน้ าอุทิศบุญส่วนกุศลให้ผู้ท่ีล่วงลับไปแล้ว จากนั้นจึงจะแยกย้ายกันน า
กระทงของตนเองไปวางในทางสามแพร่งหรือในป่าชุมชน ซึ่งชาวบ้านเช่ือกันว่ากระทงจะเป็นเครื่อง
สังเวยแก่ผีท่ีผ่านไปมาจะได้มากินเครื่องสังเวยในกระทงแล้วก็จะไปจากหมู่บ้านไม่มารบกวนชาวบ้าน
อีก หลังจากเสร็จพิธีชาวบ้าน จึงมาร่วมรับประทานอาหารด้วยกันในบริเวณศาลากลางบ้ าน และ
พูดคุยไต่ถามความเป็นอยู่ซึ่งกันและกัน 

5.8.2 ประเพณีเก่ียวเนื่องกับการเกษตร ในชุมหมู่บ้านกู่จานในอดีตจะมีการท า
พิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับการเกษตรอยู่หลายอย่าง เช่น การเล้ียงผีตาปู่ การเล้ียงผีตาแฮก พิธีแฮกนาหรือ
แรกนา พิธีสู่ขวัญวัวควาย พิธีการไหว้เล้าข้าวในวันออกพรรษา พิธีบุญคูณลานหรือการสู่ขวัญข้าว พิธี
บุญข้าวจี่ แต่ในปัจจุบันจากการ เหลือเพียง 4 พิธี ท่ีชาวบ้านยืดถือปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้ 

1. การเลี้ยงผีตาปู่ หรือผีปู่ตา ศาลตาปู่นั้นถือเป็นส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้การ
เคารพถือเป็นส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยปกปักรักษาคนในหมู่บ้าน เช่ือว่าผีปู่ตานั่นช่วยคุ้มครองผู้คนในชุมชน
ให้อยู่ดีมีสุข และสามารถติดต่อส่ือกับชาวบ้านได้ผ่านผู้ทรงเจ้า ท่ีชาวบ้านเรียกว่า พ่อจ้ า ส าหรับการ
ศาลปู่ตาจะอยู่ในป่าชุมชน ท่ีชาวบ้านเรียกว่า ดอนปู่ตา อยู่บริเวณทิศเหนือของหมู่บ้านกู่จาน ศาลปู่
ตาจะมีลักษณะเป็นศาลาขนาดเล็ก มีรูปป่ันปู่ตาวางบนหอแท่นบูชา และมีรูปปั่นข้าทาสชายหญิง รูป
ปั้นช้าง ม้า วัว ควาย รวมถึงมีพวงมาลัยดอกไม้ธูปเทียนส าหรับการสักการบูชา ศาลปู่ตา  

พิธีกรรมการเล้ียงผีปู่ตานั้นจัดเล้ียงในเดือน 6 ของทุกปี และจะต้องเป็นวันพุธ
เท่านั้น โดย พ่อจ้ าจะเป็นผู้ก าหนดวัน หากพ่อจ้ า ก าหนดวันได้แล้วจะบอกกล่าวชาวบ้านให้จัดเตรียม
เครื่องเซ่นไหว้ ได้แก่ หัวหมู ไก่ต้ม เหล้า  ธูปเทียนดอกไม้ ขันธ์ 5  ขนม  น้ าหวาน น้ าหอม มาเล้ียงผี
ปู่ตา ก่อนวันท าพิธีไหว้ผีปู่ตานั้นชาวบ้าน จะช่วยบูรณะดอนปู่ตาให้เป็นระเบียบ เช่น ช่วยกันซ่อมแซม
หอปู่ตาให้สะอาดสวยงาม จัดแท่นบูชา เปล่ียนเครื่องนุ่งห่มให้กับรูปป่ันปู่ตา เป็นต้น 

ส าหรับวันท าพิธี พ่อจ้ าจะเริ่มพิธีกรรมในช่วงเช้าประมาณ 9 โมงเช้าท่ีดอนปู่ตา 
ชาวบ้านต่างมาร่วมตัวเพื่อท าพิธีท่ีดอนปู่ตา และชาวบ้านส่วนใหญ่มักจะน าของเซ่นไหว้มาถวาย
เพิ่มเติม โดยจะการเทใส่ถาดรวมกันแยกเป็นของคาวและของหวาน  หลังจากนั้นพ่อจ้ า ก็จะน าไก่ต้ม
หรือหัวหมู พร้อมด้วยของคาวของหวานขึ้นถวายปู่ตาและท าพิธีบูชาศาลปู่ตาเพื่อความเป็นสิริมงคล
ต่อคนในชุมชน และเป็นการบอกกล่าวปู่ตาว่าถึง ช่วงฤดูการท านาแล้วขอให้ปู่ตาบันดาลให้น้ าท่า
สมบูรณ์ในการท านาครั้งนี้ 

2. การเลี้ยงผีตาแฮก หรือเลี้ยงผีหัวนา ชาวบ้านในชุมชนเช่ือกันว่าผีตาแฮก 
เป็นผีประจ าท้องไร่ท้องนา ถือกันว่าเป็นผีท่ีปกปักรักษาพืชสวนไร่นา และท าให้ข้าวกล้า เจริญงอก
งาม อุดมสมบูรณ์ การท านาจะได้ผลดี จึงมีการเซ่นไหว้ผีตาแฮกทุกปี ปีละ 2 ครั้ง คือ ก่อนลงมือท า
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นา เพื่อบอกกล่าวว่าจะลงมือท านาแล้วในปี ขอให้ผีตาแฮกดูแลรักษา ข้าวในนาให้สมบูรณ์บริบูรณ์ใน
ผลิตผลิต และครั้งท่ีสองคือหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อบอกกล่าวว่าการท านาปีนี้ได้ผลผลิตเท่าไร ร่วมถึง
การขอบคุณผีตาแฮกท่ีช่วยดูแลรักษาข้าวในนาด้วย ฉะนั้นในท่ีนาของแต่ละคนจะมีท่ีส าหรับให้ผีตา
แฮกอยู่ ซึ่งบางคนอาจปลูกกระท่อมหลังเล็กๆ  บางคนจะปักเสาเป็นสัญลักษณ์ว่าท่ีตรงนี้คือ ท่ีอยู่ของ
ผีตาแฮก หรือบางแห่งจะท าเนินดินส าหรับให้ผีตาแฮกอยู่ ซึ่งชาวบ้านจะทราบดีถึงท่ีอยู่ของ ผีตาแฮก
ในนาของตน 

ส าหรับพิธีกรรมในการเล้ียงผีตาแฮก จะเป็นพิธีกรรมท่ีเกิดขึ้นในครอบครัวโดย 
ชาวนาท่ีเป็นผู้น าครอบครัวจะจัดเตรียมส่ิงท่ีจะน าไปเล้ียงหรือเช่นไหว้ผีตาแฮกดั้งนี้ เหล้า 1ขวด ไก่ต้ม
สุกพร้อมเครื่องใน 1 ตัว ดอกไม้ ธูป เทียน หมาก พลู บุหรี่ น้ า 1 ขวด พร้อมด้วยแก้ว 2 ใบ ส าหรับ
รินเหล้าและน้ า และ กระต๊ิบข้าวเหนียว 1 กระต๊ิบ เมื่อเตรียมส่ิงท่ีจะเล้ียงไว้เรียบร้อยแล้ว เอาใส่
ตะกร้าน าไปในท่ี ท่ีเป็นท่ีอยู่ของผีตาแฮก แล้วจัดแต่งส ารับท่ีน ามา จัดใส่ถาดให้เรียบร้อย พร้อมท้ัง
เปิดฝากระต๊ิบข้าวเหนียวเปิดออก น้ าและเหล้ารินใส่แก้วคนละใบ จุดเทียน ต้ังไว้พร้อมกับกล่าวเชิญ
ชวนให้ผีตาแฮกมารับเครื่องเซ่นไหว้ ท่ีน ามาถวาย พร้อมกับบนบานให้ข้าวกล้าในนาของตนอุดม
สมบูรณ์ ถ้าหากเล้ียงหรือเซ่นไหว้หลังการท านาก็จะเป็นการกล่าวค าขอบคุณผีตาแฮกท่ีท าให้การท า
นาประสบผลส าเร็จด้วยดี หลังจากนั้นก็กะเวลาพอประมาณก็โปรดส ารับ โดยการน าส ารับนั้นไปเล้ียง
คนในครอบครัวก็เป็นอันเสร็จพิธี 

3. พิธีบุญบั้งไฟหรือบุญเดือนหก เป็นพิธีการขอฝนท่ีชาวบ้านยืดถือปฏิบัติกัน
จนเป็นประเพณี โดยชาวบ้านจะร่วมแรงร่วมใจกันทุกครัวเรือน ท่ีจะประกอบพิธีกรรมนี้ โดยชาวบ้าน
มีความเช่ือว่าพญาแถนท่ีอยู่บนสรวงสวรรค์ เป็นผู้ท่ีบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ชาวบ้านจึงได้จุด
ส่งบั้งไฟเพื่อเตือนพญาแถนว่าถึงเวลา ท่ีท่านจะบันดาลน้ าฝนเพื่อให้ชาวบ้านได้ท านาปลูกข้าวแล้ว ใน
ภาษาอีสานนั้น “บั้งไฟ” ก็คือกระบอกไม้ไผ่ท่ีบรรจุดินปืนต าให้แน่นเต็มกระบอก มีไม้ไผ่ท่อนยาวผูก
เป็นหาง ตัวบั้งไฟประดับด้วยกระดาษหลากสีเป็นรูปต่างๆ ท่ีนิยมคือรูปพญานาค บั้งไฟเป็นตัวแทน
ระหว่างชาวบ้านท่ีจะใช้บอกกล่าวพญาแถนและบูชาพญาแถน 

การจัดพิธีบุญบั้งไฟชาวบ้านจะตกลงกันว่าจะจัดงานในวันใด ส่วนใหญ่จะจัดใน
เดือนหก และจะบอกบุญไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อจัดหาบั้งไฟมาแข่งขันประชันกัน เมื่อถึงวันโฮม 
(ก่อนจะถึงวันแห่บั้งไฟ 1 วัน) ชาวบ้านจะจัดท าบุญเล้ียงพระ เมื่อได้เวลาทางวัดจะตีกลองเป็น
สัญญาณให้น าบั้งไฟมารวมกันท่ีลานวัด มีการจัดขบวนแห่บั้งไฟอย่างสวยงามโดยจะแห่ไปรอบๆ 
หมู่บ้าน  

จากนั้นในวันรุ่งขึ้นตอนเช้า มีการท าบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ 
เสร็จสงฆ์แล้ว ชาวบ้านจะน าบั้งไฟแห่ไปยังสถานท่ีท่ีก าหนด ซึ่งมักอยู่กลางทุ่งนาห่างไกลจากหมู่บ้าน
หรือชุมชน เพื่อจุดให้บ้ังไฟพุ่งทะยานไปบนท้องฟ้าเพื่อบอกกล่าวพญาแถนในการประธานน้ าฝนท่ีใช้
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ในการท าเกษตรกรรม ในการจุดบั้งไฟในสมัยปัจจุบันชาวบ้านจะมีการประชันกันว่าบ้ังไฟคณะไหนขึ้น
สูงกว่ากัน ถือเป็นฝ่ายชนะ เสร็จจากการจุดบั้งไฟทุกคนจะแยกย้ายกลับบ้านเพื่อไปรอฝนฟ้าท่ีพญา
แทนประทานให้ในการท าเกษตรกรรมต่อไป 

4. พิธีการไหว้เล้าข้าวในวันออกพรรษา ในช่วงวันออกพรรษาชาวบ้านส่วน
ใหญ่จะนิยมไหว้เล้าเก็บข้าวเปลือก เพื่อบอกกล่าวเล้าเก็บข้าวเปลือกว่าปีนี้มีการท านาปลูกข้าวและ
ข้าวเริ่มตั้งท้องแล้วอีกไม่นาจะถึงช่วงเก็บเกี่ยวและจะเอาข้าวขึ้นเล้าแล้ว 

ส าหรับพิธีกรรมในการไหว้เล้าเก็บข้าวเปลือก จะเป็นพิธีกรรมท่ีเกิดขึ้นใน
ครอบครัวโดย ชาวนาท่ีเป็นผู้น าครอบครัวจะจัดเตรียมส่ิงของส าหรับการไหว้ โดยการเตรียม อาหาร
คาวหวาน ดอกไม้ ธูปเทียน หมาก พลู และส่ิงท่ีขาดไม่ได้คือ ข้าวท่ีก าลังต้ังท้อง 1 ก า จัดลงในถาด
ส ารับ แล้วจุดเทียนหนึ่งคู่ แล้วเล้าเก็บข้าวเปลือกว่าปีนี้มีการท านาปลูกข้าวและข้าวเริ่มต้ังท้องแล้วอีก
ไม่นาจะถึงช่วงเก็บเกี่ยวและจะเอาข้าวขึ้นเล้าแล้ว ขอให้ผลผลิตปีนี้ได้ข้าวมากๆ เติมเล้าล้นเล้า 
หลังจากนั้นก็กะเวลาพอประมาณก็โปรดส ารับ โดยการน าส ารับนั้นไปเล้ียงคนในครอบครัวก็เป็นอัน
เสร็จพิธี  

5. พิธีบุญคูณลานหรือการสู่ขวัญข้าว เป็นการท าบุญประจ าเดือนยี่ จึงมีช่ือ
เรียกอีกช่ือว่า บุญเดือนยี่เป็นพิธีท าบุญสู่ขวัญข้าว ชุมชนบ้านกู่จานจะท าพิธีนี้ในช่วงเก็บเกี่ยวผลิต
ผลิตและตากผลผลิตเสร็จ ก่อนจะน าข้าวเข้าเก็บในยุ้งจะท าพิธี “บุญคูนลาน” เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง
ในเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยจะท ากับท้ังหมู่บ้านและใช้ลานวัดกู่จานเป็นการท าพิธี ในการท าพิธีชาวบ้าน
จะเอาข้าวท่ีเป็นผลผลิตในปีนี้มารวมกันท่ีวัด และเตรียมอาหาร คาวหวานไว้ถวายพระสงฆ์ เตรียม
เครื่องเซ่นบูชาแม่โคสก(แม่โพสพ) แม่ธรณี ซึ่งประกอบไปด้วย พานบายศรี 1 ชุด ไก่ต้ม 1 คู่ เหล้า 2 
ไห ข้าวตอกดอกไม้ 2 ชุด หมาก พลู เมี่ยง บุหรี่ 1 ชุด และ เตรียมด้ายสายสิญจน์ขึงรอบกองข้าว 
นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์แล้วจึงถวายอาหาร จากนั้น
หมอขวัญจะท าพิธีสู่ขวัญข้าว ขณะท่ีพระสงฆ์ก าลังฉันท์ ก่อนพระสงฆ์ให้พร โดยหมอขวัญจะเริ่มพิธีสู่
ขวัญข้าว ซึ่งเนื้อความค าสวดสู่ขวัญจะกล่าวขอโทษแม่โพสพท่ีได้กระท าล่วงเกิน โดยใช้ควายเหยียบ
ย่ า ขอให้แม่โพสพมาอยู่เป็นขวัญกองข้าว หลังจากพระสงฆ์ฉันท์เสร็จจึงให้พร อนุโมทนา ประพรม
น้ ามนต์ให้แก่ชาวบ้าน ตลอดจนกองข้าวที่ชาวนาเอามาถวายพระ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาวนา 
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บทที่ 5 

กรณีศึกษาเฮือนชาวนา 

เฮือนชาวนาท่ีส ารวจในพื้นท่ี หมู่บ้านกู่จาน ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร ท่ีใช้ในกรณีศึกษานั้น ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกเพื่อน ามาเป็นเฮือนกรณีศึกษาท้ังส้ิน จ านวน 17 
หลัง ผู้วิจัยคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

1. เฮือนชาวนาท่ียังมีสภาพดั้งเดิม (องค์ประกอบงานสถาปัตยกรรมข้าวครบ) 
2. เฮือนชาวนาท่ีมีการดัดแปลงเปล่ียนแปลงไปจากสภาพดั้งเดิม 
3. เฮือนชาวนาสมัยใหม่ 

การคัดเลือกเฮือนชาวนาในกรณีศึกษาจากเกณฑ์ข้างต้นผู้วิจัยคาดว่า จะสามารถสะท้อนให้
เห็นถึงประเด็นในเรื่องของพัฒนาการของเฮือนชาวนา ความสัมพันธ์ของเฮือนชาวนาท่ีส่งผลต่อ
สภาพแวดล้อมถิ่นที่อยู่อาศัยชาวนา ภูมิปัญญาอันเกี่ยวเนื่องกับเฮือนชาวนา และแนวโน้มอนาคตของ
เฮือนชาวนา  

 
ตารางท่ี 4  แสดงเฮือนชาวนาในพื้นท่ีกรณีศึกษา  

รูปแบบเฮือนพักอาศัยและอายุเฮือน ในกรณีศึกษา 
รูปแบบเฮือน 1 - 20ปี 21 - 50ป ี 51 - 80ป ี 81 – ขึ้นไป 

   1. เฮือนจั่วแฝด - - 1 - 
   2. เฮือน  2 ห้อง - 1 1 - 
   3. เฮือน  3 ห้อง - 2 5 3 
   4. เฮือน  4 ห้อง - - 1 - 
   4. เฮือนเกย - 1 - - 
   5. เฮือนสมัยใหม่ 2 - - - 

รวม 
2 4 8 3 

17 

 
1. รายละเอียดของเฮือนชาวนากรณีศึกษา 

เฮือนชาวนาท่ีเลือกมาเป็นเฮือนกรณีศึกษาจ านวน 17 หลังผู้วิจัยได้ลงพื้นท่ีสัมภาษณ์และ
ส ารวจลักษณะทางกายภาพของเฮือนในเชิงลึก ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

1.1 ประวัติเฮือนชาวนาและอายุการสร้าง 

1.2  ความเช่ือภายในและภายนอกเฮือนชาวนา 
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1.3 รูปแบบและโครงสร้างของเฮือนชาวนา 

1.4 วัสดุท่ีใช้ในการก่อสร้างเฮือนชาวนา 

1.5 การใช้สอยพื้นท่ีท้ังภายในและภายนอกเฮือนชาวนา 

ข้อมูลจากหัวข้อในข้างต้น ผู้วิจัยจะน ามาสรุปเป็นตารางแสดง รายละเอียดของข้อมูลของ
เรือนแต่ละหลัง โดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อหลักๆ ในแต่ละหัวข้อหลักจะมีหัวข้อย่อยอธิบายถึงคุณ
ลักษณะเฉพาะของเฮือนพักอาศัยชาวนาแต่ละหลัง ซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลท่ัวไป 
2. รูปแบบของเรือน 
3. ลักษณะของการใช้สอยในพื้นท่ีของเฮือน 

ส าหรับการส ารวจแบบสถาปัตยกรรมท่ีน ามาอธิบายถึงลักษณะของเฮือนพักอาศัยชาวนา
นั้น ผู้วิจัยจะเน้นให้เห็นถึงรายละเอียดของการอยู่อาศัย เพื่อให้เข้าใจถึงวิถีชีวิตของเรือนพื้นถิ่นใน
พื้นท่ีศึกษาซึ่งประกอบไปด้วย 

1. ผังช้ันล่างของเรือนพร้อมท้ังบริบทโดยรอบเรือนและรายละเอียดการอยู่อาศัย 

2. ผังช้ันบนของเรือนและรายละเอียดการอยู่อาศัย 

3. ผังบริเวณพร้อมบริบทโดยรอบเรือนและองค์ประกอบต่างๆท่ีเกี่ยวข้องวิถีชีวิต
ชาวนา 

4. รูปด้านรวมถึงบรรยากาศโดยรอบ 

5. รูปตัดและรายละเอียดของการอยู่อาศัย 
 

 
ภาพที่ 65 เฮือนกรณีศึกษา 17 หลัง 
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ภาพที่ 66 แสดงต าแหน่งท่ีต้ัง รวมถึงภาพถ่ายเฮือนพักอาศัยท่ีใช้ในกรณีศึกษา จ านวน 17หลัง  
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2. กรณีศึกษาเฮือนชาวนา 

2.1 เฮือนชาวนากรณีศึกษา AA-01 
2.1.1 ประวัติเฮือน (นายคงวุฒิ เสาแก้ว) จากการสัมภาษณ์พบว่าเรือนหลังนี้มีอายุ

ประมาณ 60 ปี  ถือได้ว่าเป็นเฮือนท่ียังมีสภาพสมบูรณ์ท่ีสุดหลังหนึ่งท่ีพบในพื้นท่ีของงานวิจัย
นอกจากเฮือนแล้วองค์ประกอบในผังของงานสถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมข้าวยังมีสภาพสมบูรณ์ท่ี
แสดงถึงวิถีชีวิตชาวนาได้เป็นอย่างดี โดยมีองค์ประกอบครบ ไม่ว่าจะเป็นเฮือนพักอาศัยชาวนา เล้า
เก็บข้าวเปลือก คอกส าหรับการเล้ียงสัตว์  รวมถึงพื้นท่ีเก็บเครื่องมือการเกษตร จากการสัมภาษณ์
เจ้าของเฮือนและภรรยา พบว่าเฮือนหลังนี้ถูกสร้างขึ้นโดยพ่อแม่ของภรรยา หลังจากการเสียชีวิตของ
ท่านท้ังสองจึงยกมรดกให้ภรรยาของตนไว้เป็นท่ีอยู่อาศัย  รูปแบบของเฮือนยังไม่มีการปรับเป ล่ียน
อะไรเลย แต่ในปี พ.ศ.2524 ได้มีการเปล่ียนเสาพื้นช้ันล่างจากเสาไม้เป็นเสาคอนกรีตต่อไม้และได้ดีด
ตัวอาคารให้สูงขึ้นเพื่อท่ีจะถมดินให้อยู่ในระดับสูงกว่าถนนสาธารณะประโยชน์ รวมถึงการก่ออิฐ
บล็อกกั้นเป็นห้องในบริเวณใต้ถุนอาคารเพื่อใช้ส าหรับอยู่อาศัยและเก็บของบางส่วนส าหรับนอกการ
ก่ออิฐบล็อกใช้เป็นพื้นท่ีส าหรับแคร่นั่งเล่นรวมถึงเป็นท่ีส าหรับจอดรถไถนาเดินตาม  และในปี พ.ศ. 
2542 ได้สร้างเพิงทรงหมาแหงนต่อกับเล้าเพื่อใช้ส าหรับเป็นพื้นท่ีครัว และ คลุมคอกส าหรับการเล้ียง
วัว  

2.1.2 ความเชื่อภายในและภายนอกเฮือน ภายในเฮือนนอนนั้น จะมีแท่นบูชาพระ
ต้ังอยู่บริเวณเสาต้นท่ี 2 ของเฮือนนอนและหันหน้าพระประธานไปทางทิศเหนือ บริเวณฝาก่อนเข้า
เฮือนนอนจะติดรูปเคารพบรรพบุรุษตามแบบฉบับเฮือนอีสานท่ีพบเห็นได้โดยท่ัวไป ส าหรับความเช่ือ
เกี่ยวกับเล้าข้าว มีการท าพิธีเปิดเล้าก่อนน าข้าวขึ้นเล้า และการสักการะต้ังขัน 5 รวมถึงต้นข้าว 1ก า 
ท่ีก าลังต้ังท้องมาไหว้เล้าเก็บข้าวเปลือกในวันออกพรรษา  ความเช่ือด้านศาสนา ทุกวันพระเจ้าของ
เฮือนและภรรยาจะใส่บาตรตอนเช้าและสวดมนต์ก่อนเข้านอน  มีความเช่ือต่อเรื่องของส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ี
อยู่ในทุ่งนาโดยก่อนท านาทุกครั้งต้องบอกกล่าวเจ้าท่ีเจ้าทางว่าจะท านาแล้ว  และหลังจากเก็บเกี่ยว
ผลผลิตแล้วต้องน าข้าวส่วนหนึ่งมาท าพิธีถวายให้กับเจ้าท่ีเจ้าทางในนาเพื่อบอกกล่าวว่าท านาได้
ผลิตผลเท่าไรในปีนี้ 

2.1.3 รูปแบบโครงสร้างเฮือนชาวนา โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่คือ 
1. เฮือนพักอาศัยส าหรับชาวนา โดยรูปแบบของเฮือนเป็นเฮือนจ่ัวแฝดโดยมี

สองจ่ัวชนกันและมีรางน้ าส าหรับรองรับน้ าฝน ซึ่งระบบโครงสร้างเป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้
เข้าด้วยกัน  และมีบางส่วนเป็นการเข้าไม้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ โครงสร้างตัวเฮือนเป็น
ระบบ เสา คาน ตง และพื้น และระบบโครงสร้างหลังคา ประกอบไปด้วย ขื่อ จันทัน ด้ัง อกไก่ และ
แป วัสดุก่อสร้างเฮือนพักอาศัยเกือบท้ังหมดเป็นไม้  มีเพียงเสาเฮือนท่ีมาปรับเป็นเสาคอนกรีตต่อเสา
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ไม้เท่านั้นท่ีมีการปรับเปล่ียนภายหลัง ส าหรับฝาแอ้มเฮือนเป็นแป้นไม้ท่ีผสมระหว่างแนวนอนและ
แนวตั้ง (ลายสายฝน-บังใบกาดยาว) มุงหลังคาด้วยสังกะสี 

2. เล้าข้าวส าหรับเก็บข้าวเปลือกเป็นอาคารทรงจ่ัว ซึ่งระบบโครงสร้าง
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ โครงสร้างตัวเฮือนเป็นระบบ เสา คาน ตง และพื้น ระบบโครงสร้าง
หลังคา ประกอบไปด้วย ขื่อ จันทัน ด้ัง อกไก่ และแป ระบบฝาแอ้มเล้ามีโครงสร้างเคร่าไม้อยู่
ภายนอกเพื่อใช้ในการรับน้ าหนักของข้าวเปลือกและใช้ขี้ควายมาอุดร่องไม้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวร่วง
ตามรอยต่อของไม้  วัสดุก่อสร้างเล้าข้าวเกือบท้ังหมดเป็นไม้  มีเพียงเสาเล้าท่ีมาปรับเป็นเสาคอนกรีต
ต่อเสาไม้เท่านั้นท่ีมีการปรับเปล่ียนภายหลัง ส าหรับฝาเล้าเป็นแป้นไม้ตีภายใน   วัสดุมุงหลังคาเป็น
สังกะสี 

3. เพิงขนาดใหญ่ต่อจากเล้าเก็บข้าวเปลือกใช้ส าหรับเป็นพื้นท่ีจอดรถรถ
แทรกเตอร์ 4 ล้อ และเป็นครัวส าหรับปรุงอาหาร โดยใช้ระบบโครงสร้างเป็นไม้กะเทาะเปลือกต้น
เล็กๆมาท าเป็นเสา  ส าหรับระบบโครงสร้างหลังคาประกอบไปด้วยจันทันไม้ และแปไม้ มุงหลังคา
ด้วยเป็นสังกะสี  

4. ห้องน้ า - ห้องส้วม  เป็นห้องน้ าแยกจากตัวเฮือนอยู่บริเวณทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของเฮือน โดยใช้ระบบโครงสร้างเป็นคอนกรีตก่อด้วยอิฐบล็อกปิดอย่างมิดชิด โดยหลังคา
เป็นทรงเพิงหมาแหงน  ใช้ระบบโครงสร้างหลังคาประกอบไปด้วย จันทันไม้ และแปไม้ และมุงหลังคา
ด้วยเป็นสังกะสี 

2.1.4 การใช้สอยพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนใหญ่คือ 
1. เฮือนพักอาศัยประกอบไปด้วย เฮือนนอน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 

ห้องเปิง ห้องนอนพ่อ - แม่ และห้องส่วมท่ีมีการกั้นห้องมิดชิด  เฮือนแฝด ใช้ส าหรับเป็นท่ีนอนของ
เจ้าเฮือนในปัจจุบันโดยมีการกั้นห้อง 1 ห้อง ส่วนของชานเฮือนแฝดใช้ส าหรับเป็นพื้นท่ีอเนกประสงค์ 
นั่งเล่น ดูทีวี รวมถึงใช้ส าหรับประกอบพิธีต่างๆ เกี่ยวกับคนในครอบครัว เช่น งานศพ งานแต่ง ท าบุญ
บ้าน เป็นต้น ส าหรับเฮือนไฟให้ส าหรับท าครัวบนเฮือน แต่ในปัจจุบันปรับเปล่ียนเป็นห้องเก็บของ  
ส าหรับใต้ถุนเฮือนได้มีการกั้นห้องบางส่วนไว้ส าหรับพักอาศัยและเก็บเครื่องจักรการเกษตรขนาดเล็ก 
เช่น เครื่องสูบน้ า เครื่องตัดหญ้า เป็นต้น และพื้นท่ีส่วนท่ีไม่ได้กั้นห้องใช้ส าหรับจอดรถไถนาเดินตาม
และแคร่ส าหรับนั่งเล่น 

2. เล้าข้าวส าหรับเก็บข้าวเปลือกแบ่งออกเป็น 2 ห้องส าหรับเก็บข้าวจ้าวและ
ข้าวเหนียวโดยลักษณะเป็นการเก็บข้าวเปลือกจะเทข้าวเปลือกไว้ในเล้า 

3. เพิงขนาดใหญ่ต่อจากเล้าเก็บข้าวเปลือกใช้ส าหรับคลุมพื้นท่ีคอกเล้ียง
วัว  คลุมครัวส าหรับปรุงอาหาร รวมถึงใช้เป็นท่ีส าหรับเป็นโรงจอดรถแทรกเตอร์4 ล้อ 
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4. ลานเฮือนให้ส าหรับเป็นลานอเนกประสงค์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นท่ีจอดรถ
กระบะ  ใช้ส าหรับกางเต้นในเวลาจัดงานบุญต่างๆ ในครอบครัว เช่น งานบวช งานแต่ง งานศพ เป็น
ต้น และใช้ส าหรับตากผลิตทางการเกษตร เช่น ตากข้าว เป็นต้น 

5. ห้องน้ า – ห้องส้วม ถูกสร้างแยกออกจากตัวเฮือน ใช้ส าหรับช าระล้าง 
ร่างกายและขับถ่ายของเสียของคนในครอบครัว 

ภาพที่ 67 แสดงผังทางสัญจรภายในเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายคงวุฒิ เสาแก้ว 
 

 
ภาพที่ 68 ภาพถ่ายแสดงภาพรวมของเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายคงวุฒิ เสาแก้ว 
             (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี)  
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ตารางท่ี5  แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายคงวุฒิ เสาแก้ว 
 
 
 สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา 

กรณีศึกษาเฮือน นายคงวุฒ ิ เสาแก้ว 

ข้อ
มูล

ทั่ว
ไป

 

ต าแหน่งท่ีตั้ง 61 หมู่ 2  บ้านกู่จาน  ต าบลกู่จาน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
เจ้าของเฮือน นายคงวุฒิ  เสาแก้ว อายุ 48  ป ี
จ านวนสมาชิก 4 คน ประกอบไปด้วย  เจ้าของเฮือน ภรรยา  ลูกชาย 2 คน 
อาชีพ ท านา  20 ไร่ ท าไร่มัน  10 ไร่ หมายเหตุ เป็นที่นาของตนเอง ไม่ได้เช่า 
ลักษณะการท านา ท านาปี ปลูกข้าวเหนียว  5 ไร่  (ส าหรับกิน) ปลูกข้าวจ้าว  15 ไร่ (ส าหรับขาย) 

หมายเหตุ ในการท านา  เจ้าของเรือนเป็นคนท าเอง  แต่มีการจ้างเก็บเก่ียว 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บ 
สถ

.วัฒ
นธ

รร
มข

้าว
 √ เฮือนชาวนา เฮือนจั่วแฝด ชั้นเดียวใต้ถุนสูง มีการต่อเติมพื้นพักอาศัยบริเวณใต้ถุน 

√ เล้าข้าว เป็นเล้าข้าว 2 ห้อง  ส าหรับเก็บข้าวเหนียวและข้าวจ้าว 
√ คอกวัว เป็นคอกส าหรับเลี้ยววัว 4 ตัว 
√ พื้นที่ส าหรับเก็บ

เครื่องจักรฯ 
โรงส าหรับจอด แทรกเตอร์ 4 ล้อ  
พื้นที่จอดรถไถนาเดินตามอยู่บริเวณใต้ถุนเฮือน 

√ เถียงนา เถียงนาขนาดเล็ก ไม่สามารถหลับนอนในตอนกลางคืนได้ 
หมายตุ ไปกลับนาทุกวัน 

รูป
แบ

บข
อง

ผัง
เฮ

อืน
ชา

วน
า 

ลักษณะท่ัวไปเฮือน รูปแบบเฮือน เฮือนจั่วแฝด จ านวนชั้น เฮือนชั้นเด่ียวยกพื้นสูง 
ขนาดท่ีดิน  273  ตารางเมตร อายุเฮือน  60 ป ี

การวางทิศทาง หันหน้าทางทศิตะวันออก ตามถนนหน้าบ้าน 
ลักษณะโครงสร้าง เป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกัน  และมีบางส่วนเป็นการเข้าไม้  
วัสดุสร้างเฮือน หลังคา โครงสร้างเป็นไม้  มุงสงักะสี เสา อดีตเป็นเสาไม้ ปัจจุบันเป็นคอนกรีต 

ผนัง ฝาไม ้(สายฝน – บังใบกาดยาว) พื้น พื้นไม้ตีชิด 
บันไดทางขึ้นเฮือน เป็นบันไดไม้อยู่ทิศตะวันออก วางบนแท่นปูนจ านวนลูกนอนของบันไดมีทั้งหมด 9 ขั้น และมีราวจับฝั่ง

เดียว 
ครัว เป็นเพิงต่อจากเพิงคอกวัวอยู่บริเวณทิศใต้ อายุ 18 ปี 
ห้องน้ า ห้องน้ าแยกจากตัวเฮือนอยู่บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือ อายุ 25 ป ี
เล้าข้าว เป็นเล้าข้าว 2 ห้อง  หลังคาจั่วหันหน้าไปทางทศิตะวันออก อายุ 52 ป ี
คอกวัว  คอกวัวเป็นไม้ปักหลัก กว้าง 4 x 3.8 ม. มีหลังคาเพิงคลุม  อายุ 18ป ี
ท่ีจอดเครื่องจักร
การเกษตร 

รถแทรกเตอร ์4 ล้อ ต่อเพิงจากเล้าเป็นโรงจอดแทรกเตอร์ 4 ล้อ  อายุ 18 ปี 
รถไถนาเดินตาม จอดบริเวณใต้ถุนเฮือนชาวนา 

บริเวณรอบบ้าน เป็นร่ัวก่ออิฐบล็อก สูง 1.6 ม. โดยรอบพื้นที่ปลูกผักสวนครัวส าหรับใช้ในครัวเรือน 
ทางเข้า-ออก แบ่งออกเป็น 2 ทาง คือ ทางเข้าหลังอยู่บริเวณทิศตะวันออก(ด้านหน้าเฮือน) และ สัตว์เลี้ยงเข้า-ออก

ทางทิศเหนือ 
หมายเหตุ แหล่งที่มาของเฮือน เป็นการจ้างช่างท้องถิ่นสร้าง งบ 70,000 บาท (เป็นการสะสมไม้ก่อนสร้างเฮือน) 
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สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา 
กรณีศึกษาเฮือน นายคงวุฒ ิ เสาแก้ว 

กา
รใ

ช้ส
อย

ภา
ยใ

นเ
ฮือ

นช
าว

นา
 

ระดับภายในเฮือน เฮือนหลังน้ีอยู่ในระดับเดียวกันหมด  มีเพียงการแบ่งห้องต่างๆเท่าน้ัน  
เฮือนนอน อยู่บริเวณทิศใต้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ห้องเปิง ห้องนอนพ่อ - แม่ และห้องส่วมที่มีการกั้นห้อง

มิดชิด 
เฮือนแฝด อยู่บริเวณทิศเหนือ โดยมีการกั้นห้องใช้ส าหรับเป็นที่นอนของเจ้าของเฮือนในปัจจุบัน  
เฮือนไฟ อยู่บริเวณทิศตะวันตก  ปัจจุบันปรับเปลี่ยนเป็นห้องเก็บของ 
ชาน ใช้ส าหรับเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ นั่งเล่น ดูทีว ีร่วมถึงใช้ส าหรับประกอบพิธีต่างๆ เก่ียวกับคนใน

ครอบครัว เช่น งานศพ งานแต่ง ท าบุญบ้าน เป็นต้น 
ห้ิงพระ ต้ังอยู่บริเวณเสาต้นที่สองของเฮือนนอนหันหน้าพระประธานไปทางทิศเหนือ 
ใต้ถุนเฮือน ต่อเติมกั้นเป็นห้องส าหรับพักอาศัยและเก็บเคร่ืองจักรการเกษตรขนาดเล็ก เช่น เคร่ืองสูบน้ า ตัดหญ้า 

เป็นต้น บางส่วน และใช้เป็นที่จอดรถไถนาเดินตาม รวมถึงมีแคร่ส าหรับน่ังเล่น 
เล้าข้าว ใช้ส าหรับเก็บข้าวเปลือก  โดยมีการแบ่งออกเป็น 2 ห้อง แยกระหว่างข้าวเจ้าและข้าวเหนียว (เทข้าว

กองไว้ในเล้า) 
ใต้เล้า ใช้ส าหรับเก็บ ของ จอดรถจักรยาน รถยู้ (รถเข็น) และเก็บเคร่ืองมือการเกษตร จ าพวก จอบเสียม 

คราด เป็นต้น 
คอกวัว ใช้ส าหรับเลี้ยงวัวจ านวน 4 ตัว  

หมายเหตุ การใช้สอย ช่วงกลางวันจะอยู่ใต้ถุนเฮือน ช่วงค่ าถึงจะขึ้นเฮือน 

 

 

ตารางท่ี5  แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายคงวุฒิ เสาแก้ว(ต่อ) 
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ภาพที่ 74 ภาพถ่ายเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายคงวุฒิ เสาแก้ว 
             (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี)  
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2.2 เฮือนชาวนากรณีศึกษา AA-02 
2.2.1 ประวัติเฮือน (นายสง่า  เสือพลี) จากการสัมภาษณ์พบว่าเฮือนหลังนี้มีอายุ

ประมาณ 90 ปี  ถือได้ว่าเป็นเฮือนท่ียังมีสภาพทรุดโทรมมาก แล้วเจ้าของเฮือนในรุ่นปัจจุบันได้ลงมา
อยู่อาศัยบริเวณใต้ถุนเฮือนปล่อยให้ด้านบนเฮือนทรุดโทรม แต่สภาพผังของเฮือนหลังนี้ยังมีสภาพท่ี
น่าสนใจมาก เพราะผังยังเป็นแบบอีสานโดยแท้ และยังมีองค์ประกอบงานสถาปัตยกรรมในวัฒนธรรม
ข้าวบริเวณในผังเฮือนอยู่จากการสัมภาษณ์เจ้าของเฮือนและภรรยา พบว่าเฮือนหลังนี้ถูกสร้างขึ้นโดย
พ่อแม่เจ้าของเฮือน (นายสง่า เสือพลี) ท่ีตนมีฐานะเป็นลูกชายคนเล็ก โดยการก่อสร้างเฮือนหลังนี้นั้น
เป็นการขอความร่วมมือจากชาวบ้านในละแวกนั้นมาสร้าง โดยใช้งบประมาณท้ังส้ิน 20 ,000 บาท 
และท่ีเห็นลายฉลุสังกะสีท่ีเป็นช่องลม  เจ้าของเฮือนเล่าว่าพ่อของตนเคยบวชพระมาก่อนเลยมีทักษะ
ในการฉลุสังกะสี  ในสมัยยังบวชเป็นพระเลยเห็นว่าสวยดีเลยเอามาประดับตัวเฮือน จากการเสียชีวิต
ของท่านท้ังสองจึงยกมรดกให้กับตนไว้เป็นท่ีอยู่อาศัย  รูปแบบของเฮือนยังไม่มีการปรับเปล่ียนใดๆ
เลย มีเพียงต่อเติมเพิงครัวท่ีย้ายลงมาในปี 2540 แต่อย่างอื่นไม่มีการปรับเปล่ียนอะไรเลยมีเพียง ย้าย
ลงมาอยู่ภายในใต้ถุนเมื่อ 10ปี ก่อนหน้านี้เพราะสภาพเฮือนมีความทรุดโทรมมากไม่กล้าขึ้นไปอยู่กลัว
เฮือนพัง 

2.2.2 ความเชื่อภายในและภายนอกเฮือน ภายในเฮือนนอนนั้น จะมีแท่นบูชาพระ
ต้ังอยู่บริเวณเสาต้นท่ีแรกของเฮือนนอนและหันหน้าพระประธานไปทางทิศเหนือ ส าหรับความเช่ือ
เกี่ยวกับเล้าข้าว มีการท าพิธีเปิดเล้าก่อนน าข้าวขึ้นเล้า และการสักการะต้ังขัน 5 รวมถึงต้นข้าว 1ก า 
ท่ีก าลังต้ังท้องมาไหว้เล้าเก็บข้าวเปลือกในวันออกพรรษา  มีความเช่ือต่อเรื่องของส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีอยู่ใน
ทุ่งนาโดยก่อนท านาทุกครั้งต้องบอกกล่าวเจ้าท่ีเจ้าทางว่าจะท านาแล้ว  และหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต
แล้วต้องน าข้าวส่วนหนึ่งมาท าพิธีถวายให้กับเจ้าท่ีเจ้าทางในนาเพื่อบอกกล่าวว่าท านาได้ผลิตผลเท่าไร
ในปีนี้ 

2.2.3 รูปแบบโครงสร้างเฮือนชาวนา โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนใหญ่คือ 
1. เฮือนพักอาศัยส าหรับชาวนา โดยรูปแบบของเฮือนเป็นเฮือน 3 ห้องมีชาน

เช่ือมระหว่างเฮือนไฟเฮือนกับเฮือนพักอาศัย ระดับพื้นของเฮือนไฟลดระดับจากเฮือนนอนลงมา
ประมาณ 15ซม. เฮือนไฟอยู่บริเวณทิศตะวันออกของเฮือนนอน ซึ่งระบบโครงสร้างเป็นการบากไม้
แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกัน  และมีบางส่วนเป็นการเข้าไม้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 
โครงสร้างตัวเฮือนเป็นระบบ เสา คาน ตง และพื้น และระบบโครงสร้างหลังคา ประกอบไปด้วย ขื่อ 
จันทัน ด้ัง อกไก่ และแป วัสดุก่อสร้างเฮือนพักอาศัยท้ังหมดเป็นไม้  ส าหรับฝาแอ้มเฮือนเป็นแป้นไม้ท่ี
ผสมระหว่างแนวนอนและแนวตั้ง (ลายสายฝน-บังใบกาดยาว) ด้านบนมีช่องลมสังกะสีฉลุลายทุกด้าน
ของเฮือน วัสดุมุงหลังตาเป็นสังกะสี   
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2. ส าหรับเฮือนไฟเป็นหลังคาทรงจ่ัวแบบง่ายๆ ปกคลุมถึงบริเวณชานซักล้าง
หน้าเฮือนไฟ  ซึ่งระบบโครงสร้างเป็นการตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกัน  และมีบางส่วนบากไม้ก่อนตอก
ตะปู ระบบโครงสร้างสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ โครงสร้างตัวเฮือนไฟเป็นระบบ เสา คาน ตง 
และพื้น และระบบโครงสร้างหลังคา ประกอบไปด้วย ข่ือ จันทัน ด้ัง อกไก่ และแป วัสดุก่อสร้างเฮือน
ไฟท้ังหมดเป็นไม้แต่เป็นไม้ขนาดเล็กกว่าเฮือนพักอาศัย  ส าหรับฝาแอ้มเฮือนไฟเป็นเส่ือล าแพนกรุ
รอบเฮือนไฟโดยมีโครงเคร่าเป็นโครงด้านบนปล่อยโล่งไม่มีหน้าบัน วัสดุส าหรับมุงหลังคาเป็นสังกะสี 

3. เล้าส าหรับเก็บข้าวเปลือกเป็นอาคารทรงจ่ัวหั่นหน้าไปทางทิศตะวันออก 
ซึ่งระบบโครงสร้างสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ โครงสร้างตัวเล้าเป็นระบบ เสา คาน ตง และพื้น 
ระบบโครงสร้างหลังคา ประกอบไปด้วย ขื่อ จันทัน ด้ัง อกไก่ และแป ระบบฝาแอ้มเล้ามีโครงสร้าง
เคร่าไม้อยู่ภายนอก เพื่อใช้ในการรับน้ าหนักของข้าวเปลือก และใช้ขี้ควายมาอุดร่องไม้ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ข้าวร่วงตามรอยต่อของไม้ วัสดุก่อสร้างเล้าเก็บข้าวเปลือกท้ังหมดเป็นไม้    ส าหรับฝาแอ้มเล้า
เป็นแป้นไม้ตีแนวตั้งกรุภายใน วัสดุมุงหลังคาเป็นสังกะสี 

4. เพิงครัวต่อเฮือนพักอาศัยทางทิศตะวันตก โดยใช้ระบบโครงสร้างเป็นไม้
เกือบท้ังหมดมีเพียงเสาท่ีเป็นเสาคอนกรีตส าเร็จ แต่โครงสร้างหลังคาประกอบไปด้วยจันทันไม้ และ
แปไม้ และมุงหลังคาด้วยเป็นสังกะสี  

5. ห้องน้ า - ห้องส้วม เป็นห้องน้ าแยกจากตัวเฮือนอยู่บริเวณทิศตะวันตกของ
เฮือน โดยติดกับเล้าข้าว ใช้ระบบโครงสร้างเป็นคอนกรีตก่อด้วยอิฐบล็อกปิดอย่างมิดชิด โดยหลังคา
เป็นทรงเพิงหมาแหงน ใช้ระบบโครงสร้างหลังคาประกอบไปด้วย จันทันไม้ และแปไม้ และมุงหลังคา
ด้วยเป็นสังกะสี 

2.2.4 การใช้สอยพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่คือ 
1. เฮือนพักอาศัยประกอบไปด้วย เฮือนนอน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 

ห้องเปิง และห้องนอนพ่อ - แม่ โดยมีชานเฮือนอยู่บริเวณหน้าเฮือนนอนในอดีต ใช้ส าหรับเป็นพื้นท่ี
อเนกประสงค์ นอนส าหรับลูกชาย  นั่งเล่น  ดูทีวี รวมถึงใช้ส าหรับประกอบพิธีต่างๆ เกี่ยวกับคนใน
ครอบครัว เช่น งานศพ งานแต่ง ท าบุญบ้าน เป็นต้น ส าหรับเฮือนไฟใช้ส าหรับท าครัวบนเฮือน แต่ใน
ปัจจุบันปล่อยทรุดโทรมไม่สามารถใช้งานได้  ส าหรับใต้ถุนเฮือนใช้ส าหรับการอยู่อาศัยเป็นหลัก โดย
แบ่งพื้นท่ีบางส่วนเป็นพื้นท่ีส าหรับการหลับนอน ส าหรับแคร่นั่งเล่น ส าหรับจอดรถจักรยานยนต์ 
รวมถึงใช้เป็นพื้นท่ีเก็บเครื่องมือการเกษตร  

2. เล้าส าหรับเก็บข้าวเปลือก จะเป็นเล้า 1 ห้อง ใช้ส าหรับเก็บข้าวเปลือกท้ัง
ข้าวเหนียวส าหรับข้าวจ้าวโดยการเทข้าวจ้าวกองไว้ในเล้าและข้าวเหนียวจะแยกบรรจุลงกระสอบแล้ว
กองแยกไว้ 
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3. ลานเฮือนให้ส าหรับเป็นลานอเนกประสงค์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นท่ีจอดรถไถ
นาเดินตาม แปรรูปไม้  ใช้ส าหรับกางเต้นในเวลาจัดงานบุญต่างๆ ในครอบครัว เช่น งานบวช งานแต่ง 
งานศพ เป็นต้น และใช้ส าหรับตากผลิตทางการเกษตร เช่น ตากข้าว ตากพริก เป็นต้น 

4. ห้องน้ า – ห้องส้วม ถูกสร้างแยกออกจากตัวเฮือนพักอาศัย ใช้ส าหรับ
ช าระล้าง ร่างกายและขับถ่ายของเสียของคนในครอบครัว 

 

 
ภาพที่ 75 แสดงผังทางสัญจรภายในเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายสง่า เสือพลี 
 

ภาพที่ 76 ภาพถ่ายแสดงภาพรวมของเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายสง่า เสือพลี 
             (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี)  
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ตารางท่ี 6 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายสง่า เสือพลี 
 
 
 สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา 

กรณีศึกษาเฮือน นายสง่า เสือพล ี

ข้อ
มูล

ทั่ว
ไป

 

ต าแหน่งท่ีตั้ง 117 หมู่ 1  บ้านกู่จาน  ต าบลกู่จาน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
เจ้าของเฮือน นายสง่า เสียพลี อายุ 58  ปี 
จ านวนสมาชิก 2 คน ประกอบไปด้วย  เจ้าของเฮือน และภรรยา   
อาชีพ ท านา  10 ไร่ ท าไร่มัน  - ไร่ หมายเหตุ เป็นที่นาของตนเอง ไม่ได้เช่า 
ลักษณะการท านา ท านาปี ปลูกข้าวเหนียว  4 ไร่  (ส าหรับกิน) ปลูกข้าวจ้าว  6 ไร่ (ส าหรับขาย) 

หมายเหตุ ในการท านา  เจ้าของเฮือนเป็นคนท าเอง  แต่มีการจ้างเก็บเก่ียว 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บ 
สถ

.วัฒ
นธ

รร
มข

้าว
 √ เฮือนชาวนา เฮือน 3 ห้อง ชั้นเดียวใต้ถุนสูงพร้อมเฮือนไฟ มีการต่อเติมพื้นพักอาศัยบริเวณใต้ถุน 

√ เล้าข้าว เป็นเล้าข้าว 21ห้อง  ส าหรับเก็บข้าวเหนียวและข้าวจ้าว 
 คอกวัว - 
√ พื้นที่ส าหรับเก็บ

เครื่องจักรการเกษตร 
พื้นที่จอดรถไถนาเดินตามอยู่บริเวณลานข้างเฮือนพักอาศัย 

√ เถียงนา เถียงนาขนาดเล็ก ไม่สามารถหลับนอนในตอนกลางคืนได้ 
หมายตุ ไปกลับนาทุกวัน 

รูป
แบ

บข
อง

ผัง
เฮ

อืน
ชา

วน
า 

ลักษณะท่ัวไปเฮือน รูปแบบเฮือน เฮือน 3 ห้อง จ านวนชั้น เฮือนชั้นเด่ียวยกพื้นสูง 
ขนาดท่ีดิน  307  ตารางเมตร อายุเฮือน  90 ป ี

การวางทิศทาง วางเฮือนตามตะวันโดยหันหน้าไปทางทิศเหนือ  
ลักษณะโครงสร้าง เป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกัน  และมีบางส่วนเป็นการเข้าไม้  
วัสดุสร้างเฮือน หลังคา โครงสร้างเป็นไม้  มุงสงักะสี เสา เสาไม้มีทั้งแบบกลม แบบเหลี่ยม 

ผนัง ฝาไม ้(สายฝน – บังใบกาดยาว)
ด้านบนมีช่องลมฉลุสังกะส ี

พื้น พื้นไม้ตีชิด 

บันไดทางขึ้นเฮือน เป็นบันไดไม้อยู่ทิศเหนือ จ านวนลูกนอนของบันไดมีทั้งหมด 7 ขั้น และมีราวจับสองฝั่ง   
ครัว เป็นเพิงต่อจากเฮือนพักอาศัยอยู่ทางทิศตะวันตก อายุ 20 ป ี
ห้องน้ า ห้องน้ าแยกจากตัวเฮือนอยู่บริเวณด้านหลังของเฮือน ทิศตะวันตก อายุ 25 ป ี
เล้าข้าว เป็นเล้าข้าว 1 ห้องอยู่บริเวณด้านหลังเฮือนติดกับห้องน้ าทิศตะวันตก หลังคา

เป็นจั่วหันหน้าไปทางทิศตะวันออก 
อายุ 90 ป ี

คอกวัว  -  อายุ - 
ท่ีจอดเครื่องจักรการเกษตร รถแทรกเตอร ์4 ล้อ -  อายุ - 

รถไถนาเดินตาม จอดบริเวณลานข้างเฮือนพักอาศัย 
บริเวณรอบบ้าน เป็นร่ัวไม้กันเขตแดน โดยรอบพื้นที่ปลูกผักสวนครัวส าหรับใชใ้นครัวเรือน 
ทางเข้า-ออก เข้าออกเฮือนบริเวณด้านข้าง ทางทิศตะวันออกเชื่อมกับถนนสาธารณะ 

หมายเหตุ แหล่งที่มาของเฮือน เป็นการแขกแรงคนในหมูบ่้านช่วยกันสร้างเฮือน ราคา 20,000 บาท  



128 
 

สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา 
กรณีศึกษาเฮือน นายสง่า เสือพล ี

กา
รใ

ช้ส
อย

ภา
ยใ

นเ
ฮือ

นช
าว

นา
 

ระดับภายในเฮือน เฮือนหลังน้ีแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับตัวเฮือน และระดับเฮือนไฟ  
เฮือนนอน อยู่บริเวณทิศใต้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ห้องเปิง ห้องนอนพ่อ - แม่  
ชานเฮือน ใช้ส าหรับเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ นอนของลูกชาย รวมถึงใช้ส าหรับประกอบพิธีต่างๆ เก่ียวกับ

คนในครอบครัว เช่น งานศพ งานแต่ง ท าบุญบ้าน เป็นต้น  (เลิกใช้งาน) 
เฮือนไฟ อยู่บริเวณทิศใต้  ปัจจุบันเลิกใช้งานปล่อยให้ทรุดโทรม 
ขานเฮือนไฟ ในอดีตใช้เป็นที่ซักล้าง และน่ังกินข้าวแลง ในปัจจุบันเลิกใช้ปล่อยให้ทรุดโทรม 
ห้ิงพระ ต้ังอยู่บริเวณเสาต้นที่แรกของเฮือนนอนหันหน้าพระประธานไปทางทิศเหนือ 
ใต้ถุนเฮือน จากการส ารวจพบว่าเจ้าของเฮือนในปัจจุบันได้ย้ายลงมาอยู่บริเวณใต้ถุนเฮือนแล้วปรับเปลี่ยน

เป็นที่นอน  มีแคร่ส าหรับกินข้าว   
เล้าข้าว ใช้ส าหรับเก็บข้าวเปลือก ทั้งข้าวจ้าวและข้าวเหนียว 
ใต้เล้า ใช้ส าหรับเก็บ ของ จอดรถจักรยาน รถยู้ (รถเข็น) และเก็บเคร่ืองมือการเกษตร จ าพวก จอบ

เสียม คราด เป็นต้น เสียบบริเวณใต้คานเล้า 
คอกวัว - 
หมายเหตุ ในปัจจุบันเจ้าของเฮือนลงมาอยู่ภายในใต้ถุน ปล่อยให้บนเฮือนทรุดโทรมมาก 

ตารางท่ี 6 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายสง่า เสือพลี(ต่อ) 
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ภาพที่ 82 ภาพถ่ายเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายสง่า เสือพลี 

             (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี)  
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2.3 เฮือนชาวนากรณีศึกษา AA-03 
2.3.1 ประวัติเฮือน (นางสมพร งิ้วลาย) จากการสัมภาษณ์พบว่าเรือนหลังนี้มีอายุ

ประมาณ 90 ปี  ถือได้ว่าเป็นเฮือนเก่า ท่ียังมีสภาพสมบูรณ์ท่ีสุดหลังหนึ่งท่ีพบในพื้นท่ีของงานวิจัย
นอกจากเฮือนแล้วองค์ประกอบในผังของงานสถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมข้าวยังมีสภาพสมบูรณ์ท่ี
แสดงถึงวิถีชีวิตชาวนาได้เป็นอย่างดี โดยมีองค์ประกอบครบ ไม่ว่าจะเป็นเฮือนพักอาศัยชาวนา เล้า
เก็บข้าวเปลือก คอกส าหรับการเล้ียงสัตว์  รวมถึงพื้นท่ีเก็บเครื่องมือการเกษตร  จากการสัมภาษณ์
เจ้าของเฮือน(นางสมพร งิ้วลาย) พบว่าเฮือนหลังนี้ถูกลงเสาเอกวันเดียวกันกับเฮือน AA-02 (เฮือน
นายสง่า เสือพลี)โดยพ่อแม่ตนเป็นผู้สร้างเฮือนหลังนี้  จากการเสียชีวิตของท่านท้ังสองจึงยกมรดกให้
ตนไว้เป็นท่ีอยู่อาศัย  รูปแบบของเฮือนยังไม่มีการปรับเปล่ียน แต่ในปี 2540  ต่อเติมบริเวณใต้ถุนเล้า
ให้เป็นห้องครัวส าหรับประกอบอาหารโดยการก่ออิฐบล็อกกั้นเป็นห้องครัวมีประตู้เปิดเข้าออกด้าน
เล้าในปีเดียวกันได้สร้างห้องน้ า - ห้องส้วมไว้ด้านหลังเล้าเก็บข้าวโดยการกั้นด้วยอิฐบล็อกปิดอย่าง
มิดชิดมีประตูเปิดหั้นหน้าเข้าหาเฮือน และในปี  2545 ได้ต่อเติมโรงจอดรถกระบะหน้าเล้าข้าวและ
สร้างศาลาเก็บเครื่องมือการเกษตรในครั้งเดียวกัน 

2.3.2 ความเชื่อภายในและภายนอกเฮือน ภายในเฮือนนอนนั้น จะมีแท่นบูชาพระ
ต้ังอยู่บริเวณเสาต้นท่ี 2 ของเฮือนนอนและหันหน้าพระประธานไปทางทิศใต้     บริเวณฝาก่อนเข้า
เฮือนนอนจะติดรูปเคารพบรรพบุรุษตามแบบฉบับเฮือนอีสานท่ีพบเห็นโดยท่ัวไป   ส าหรับความเช่ือ
เกี่ยวกับเล้าข้าว  มีการท าพิธีเปิดเล้าก่อนน าข้าวขึ้นเล้า เล้า และการสักการะต้ังขัน 5 รวมถึงต้นข้าว 
1ก า ท่ีก าลังต้ังท้องมาไหว้เล้าเก็บข้าวเปลือกในวันออกพรรษา  ความเช่ือด้านศาสนา ทุกวันพระ
เจ้าของเฮือนและภรรยาจะใส่บาตรตอนเช้าก่อนออกไปท านา มีความเช่ือต่อเรื่องของส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีอยู่
ในทุ่งนาโดยก่อนท านาทุกครั้งต้องบอกกล่าวเจ้าท่ีเจ้าทางว่าจะท านาแล้ว  และหลังจากเก็บเกี่ยว
ผลผลิตแล้วต้องน าข้าวส่วนหนึ่งมาท าพิธีถวายให้กับเจ้าท่ีเจ้าทางในนาเพื่อบอกกล่าวว่าท านาได้
ผลิตผลเท่าไรในปีนี้ 

2.3.3 รูปแบบโครงสร้างเฮือนชาวนา โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่คือ 
1. เฮือนพักอาศัยส าหรับชาวนา โดยรูปแบบของเฮือนเป็นเฮือนเกย 3 ห้อง 

หลังคาเป็นทรงจ่ัวยื่นชายคาปกคลุมพื้นท่ีเกย ส าหรับระบบโครงสร้างเฮือนพักอาศัยเป็นการบากไม้
แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกัน และมีบางส่วนเป็นการเข้าไม้สามารถแบ่งออกเป็น  2 ส่วนคือ 
โครงสร้างตัวเฮือนเป็นระบบ เสา คาน ตง และพื้น และระบบโครงสร้างหลังคา ประกอบไปด้วย ขื่อ 
จันทัน ด้ัง อกไก่ และแป วัสดุก่อสร้างเฮือนพักอาศัยท้ังหมดเป็นไม้ ส าหรับฝาแอ้มเฮือนเป็นแป้นไม้ท่ี
ผสมระหว่างแนวนอนและแนวตั้ง (ลายสายฝน-บังใบกาดยาว) มุงหลังคาด้วยสังกะสี 

2. เล้าข้าวส าหรับเก็บข้าวเปลือกเป็นอาคารทรงจ่ัว ซึ่งระบบโครงสร้าง
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ โครงสร้างตัวเล้าเป็นระบบ เสา คาน ตง และพื้น ระบบโครงสร้าง
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หลังคา ประกอบไปด้วย ข่ือ จันทัน ด้ัง อกไก่ และแป ระบบฝาเล้ามีโครงสร้างเคร่าไม้อยู่ภายนอกเพื่อ
ใช้ในการรับน้ าหนักของข้าวเปลือกและใช้ขี้ควายมาอุดร่องไม้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวร่วงตามรอยต่อของ
ไม้  วัสดุก่อสร้างเล้าข้าวเกือบท้ังหมดเป็นไม้  มีเพียงเสาเล้าท่ีมาปรับเป็นเสาคอนกรีตต่อเสาไม้เท่านั้น
ท่ีมีการปรับเปล่ียนภายหลัง ส าหรับฝาแอ้มเล้าเป็นแป้นไม้ตีแนวนอนภายในสูง 60ซม. สูงจากนั้นได้มี
ใช้สังกะสีกรุภายในเคร่าไม้จนถึงอเสแทนฝาไม้แอ้มเล้าในอดีต ส าหรับวัสดุมุงหลังคาเป็นสังกะสี 

3. พื้นท่ีจอดรถและศาลาเก็บเครื่องมือการเกษตร เป็นอาคารทรงจ่ัวโล่ง
บริเวณหน้าเล้าทางทิศตะวันตก ใช้ส าหรับคลุมท้ังพื้นท่ีโรงจอดรถและศาลาเก็บเครื่องมือการเกษตร 
ระบบโครงสร้างเสาเป็นไม้กะเทาะเปลือกต้นเล็กๆ ส าหรับระบบโครงสร้างหลังคาประกอบไปด้วย
จันทันไม้ และแปไม้ มุงหลังคาด้วยเป็นสังกะสี 

4. ห้องน้ า - ห้องส้วม เป็นห้องน้ าแยกจากตัวเฮือนอยู่บริเวณทิศเหนือติดกับ
เล้าเก็บข้าว โดยใช้ระบบโครงสร้างเสาเป็นคอนกรีตก่อด้วยอิฐบล็อกปิดอย่างมิดชิด  หลังคาเป็นทรง
เพิงหมาแหงนต่อด้านหลังเล้าเก็บข้าวเปลือก  ใช้ระบบโครงสร้างหลังคาประกอบไปด้วย จันทันไม้ 
และแปไม้ และมุงหลังคาด้วยเป็นสังกะสี 

2.3.4 การใช้สอยพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนใหญ่ คือ 
1. เฮือนพักอาศัยประกอบไปด้วย เฮือนนอน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 

ห้องเปิง ห้องนอนพ่อ - แม่ และห้องส่วมที่มีการกั้นห้องมิดชิดอยู่ทางทิศตะวันตก ส าหรับพื้นท่ีเกยใช้
ส าหรับเป็นพื้นท่ีอเนกประสงค์ นั่งเล่น ดูทีวี  รวมถึงใช้ส าหรับประกอบพิธีต่างๆ เกี่ยวกับคนใน
ครอบครัว เช่น งานศพ งานแต่ง ท าบุญบ้าน เป็นต้น ส าหรับเฮือนไฟในอดีตใช้ส าหรับท าครัวบนเฮือน
และการอยู่ไฟของคนในครอบครัว แต่ในปัจจุบันปรับเปล่ียนเป็นห้องเก็บของและย้ายครัวลงไป
บริเวณใต้ถุนเล้า  ส าหรับใต้ถุนเฮือนใช้เป็นพื้นท่ีจอดรถแทรกเตอร์ 4 ล้อ และเก็บเครื่องมือ
การเกษตร  รวมถึงใช้เป็นแคร่ส าหรับนั่งเล่นใต้ถุนเฮือน 

2. เล้าส าหรับเก็บข้าวเปลือกแบ่งออกเป็น 2 ห้องไว้ส าหรับเก็บข้าวจ้าวและ
ข้าวเหนียวโดยลักษณะการเก็บข้าวเปลือกจะเทข้าวเปลือกไว้ในเล้าโดยแยกประเภทข้าวไว้ในแต่ละ
ห้อง  ส าหรับบริเวณใต้ถุนเล้าต่อเติมเป็นครัวโดยการก่ออิฐบล็อกท้ังส่ีด้านกั้นเป็นครัวส าหรับปรุง
อาหาร 

3. โรงจอดรถ  ใช้ส าหรับจอดรถกระบะ และศาลาเก็บเครื่องมือการเกษตร 
ใช้ส าหรับเก็บเครื่องจักรการเกษตรขนาดเล็ก  เช่น เครื่องสูบน้ า เครื่องตัดหญ้า เป็นต้น รวมถึง
เครื่องมือเครื่องใช้ในอดีตเช่น คันไถ แอก และอื่นๆ 

4. ลานเฮือนให้ส าหรับเป็นลานอเนกประสงค์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นท่ีเล่นทราย
ของหลาน ใช้ส าหรับกางเต้นในเวลาจัดงานบุญต่างๆ ในครอบครัว เช่น งานบวช งานแต่ง งานศพ 
เป็นต้น และใช้ส าหรับตากผลิตทางการเกษตร เช่น ตากข้าว ตากพริก เป็นต้น 
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5. ห้องน้ า - ห้องส้วม ถูกสร้างแยกออกจากตัวเฮือนบริเวณทิศเหนือด้านหลัง
เล้าเก็บข้าวเปลือก ห้องน้ า - ห้องส้วม ใช้ส าหรับช าระล้างร่างกายและขับถ่ายของเสียของคนใน
ครอบครัว 

 
ภาพที่ 83 แสดงผังทางสัญจรภายในเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางสมพร งิ้วลาย 
 

 
ภาพที่ 84 ภาพถ่ายแสดงภาพรวมของเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางสมพร งิ้วลาย 
             (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี)  
 



133 
 

 
 

ภา
พที่

 8
5 

แบ
บแ

สด
งผั

งบ
ริเว

ณ 
กร

ณีศึ
กษ

าเฮ
ือน

นา
งส

มพ
ร ง

ิ้วล
าย

 



134 
 

 
 

ภา
พที่

 8
6 

แบ
บแ

สด
งแ

ปล
นใ

ต้ถุ
นเ

ฮือ
น 

กร
ณีศึ

กษ
าเฮ

ือน
นา

งส
มพ

ร ง
ิ้วล

าย
 



135 
 

 
 

ภา
พที่

 8
7 

แบ
บแ

สด
งแ

ปล
นเ

ฮือ
น 

กร
ณีศึ

กษ
าเฮ

ือน
นา

งส
มพ

ร ง
ิ้วล

าย
 



136 
 

 ภา
พที่

 8
8 

แบ
บแ

สด
งร

ูปตั
ด 

กร
ณีศึ

กษ
าเฮ

ือน
นา

งส
มพ

ร ง
ิ้วล

าย
 



137 
 

 
 
  

ภา
พที่

 8
9 

แบ
บแ

สด
งร

ูปด้
าน

 ก
รณี

ศึก
ษา

เฮ
ือน

นา
งส

มพ
ร ง

ิ้วล
าย

 



138 
 
ตารางท่ี 7 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางสมพร งิ้วลาย 
 
 
 สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา 

กรณีศึกษาเฮือน นางสมพร งิ้วลาย 

ข้อ
มูล

ทั่ว
ไป

 

ต าแหน่งท่ีตั้ง 112 หมู่ 1  บ้านกู่จาน  ต าบลกู่จาน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
เจ้าของเฮือน นางสมพร งิ้วลาย อายุ 48  ป ี
จ านวนสมาชิก 4 คน ประกอบไปด้วย  เจ้าของเฮือน สามี  หลานชาย 1 คน 
อาชีพ ท านา  50 ไร่ ท าไร่มัน  - ไร่ หมายเหตุ แบ่งให้เช่านา 25 ไร่ 

เป็นที่นาของตนเอง ไม่ได้เช่า 
ลักษณะการท านา ท านาปี ปลูกข้าวเหนียว  5 ไร่  

(ส าหรับกิน) 
ปลูกข้าวจ้าว  20 ไร่ (ส าหรับขาย) 

หมายเหตุ ในการท านา  สามีของเจ้าของเฮือนเป็นคนท าเอง  แต่มีการจ้างเก็บเก่ียว 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บ 
สถ

.วัฒ
นธ

รร
มข

้าว
 √ เฮือนชาวนา  เฮือนเกย 3ห้อง ชั้นเดียวใต้ถุนสูง  

√ เล้าข้าว  เป็นเล้าข้าว 2 ห้อง  ส าหรับเก็บข้าวเหนียวและข้าวจ้าว 
√ คอกวัว  เป็นคอกส าหรับเลี้ยววัว 3 ตัว 
√ พื้นที่ส าหรับเก็บ เครื่องจักร

การเกษตร 
โรงส าหรับจอดรถกระบะ (ปิ๊กอัพ)  
พื้นที่จอดรถไถนาเดินตามอยู่บริเวณเถียงนา 

√ เถียงนา เถียงนาขนาดใหญ่สามารถท ากิน และพักอาศัยตอนกลางคืนได้) 
หมายตุ ช่วงหน้านา สามีเจ้าของเฮือนนอนพักอยู่นาเลยไม่กลับมาเฮือน 

รูป
แบ

บข
อง

ผัง
เฮ

อืน
ชา

วน
า 

ลักษณะท่ัวไปเฮือน รูปแบบเฮือน เฮือนเกย 3 ห้อง จ านวนชั้น เฮือนชั้นเด่ียวยกพื้นสูง 
ขนาดท่ีดิน  532  ตารางเมตร อายุเฮือน  90 ป ี

การวางทิศทาง วางเฮือนตามตะวันโดยหันหน้าไปทางทิศใต้ 
ลักษณะโครงสร้าง เป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกัน  และมีบางส่วนเป็นการเข้าไม้ 
วัสดุสร้างเฮือน หลังคา โครงสร้างเป็นไม้  มุงสงักะสี เสา เสาไม้มีทั้งแบบเหลี่ยม 

ผนัง ฝาไม ้(สายฝน – บังใบกาดยาว) พื้น พื้นไม้ตีชิด 
บันไดทางขึ้นเฮือน เป็นบันไดไม้อยู่ทิศตะวันออก วางอยู่บนแท่นปูน  จ านวนลูกนอนของบันไดมีทั้งหมด 7 ขั้น 

และมีราวจับฝั่งเดียว และมีประตูลูกกรงไม้เปิด-ปิดก่อนขึ้นเฮือน 
ครัว ต่อเติมบริเวณใต้ถุนเล้าข้าวเป็นครัวส าหรับปรุงอาหาร อายุ 20 ป ี
ห้องน้ า ห้องน้ าแยกจากตัวเฮือนอยู่บริเวณทิศใต้ติดกับเล้าเก็บข้าว อายุ 20 ป ี
เล้าข้าว เป็นเล้าข้าว 2 ห้อง  หลังคาจั่วหันหน้าไปทางทศิใต้ อายุ 90 ป ี
คอกวัว คอกวัวเป็นไม้ปักหลัก กว้าง 5 x 2.5 ม. ต่อเพิงออกจากเฮือนพักอาศัย

ทางทิศเหนือของเฮือน 
อายุ 10 ป ี

ศาลาเก็บเครื่องมือ
การเกษตร 
 
 

เป็นอาคารทรงจั่วโล่งบริเวณหน้าเล้าทางทศิตะวันตก อายุ 15 ป ี
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สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา 
กรณีศึกษาเฮือน นางสมพร งิ้วลาย 
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ชา

วน
า 

ท่ีจอดเครื่องจักรการเกษตร รถกระบะ เป็นอาคารทรงจั่วโล่งบริเวณหน้าเล้าทางทศิ
ตะวันตก เป็นจั่วเดียวกับศาลาเก็บเคร่ืองมือ 
การเกษตร 

อายุ 15 ป ี

รถแทรกเตอร ์4 ล้อ จอดแทรกเตอร์ 4 ล้อ บริเวณใต้ถุนเฮือน อายุ 10 ป ี
รถไถนาเดินตาม จอดไว้ในเถียงนา (ทุ่งนา) *** 

บริเวณรอบบ้าน เป็นร่ัวก่ออิฐบล็อก สูง 1.5 ม. โดยรอบพื้นที่ปลูกผักสวนครัวส าหรับใช้ในครัวเรือน 
ทางเข้า-ออก เข้าออกทางเดียวบริเวณทิศตะวันตก เชื่อมต่อถนนสาธารณะ  

หมายเหตุ แหล่งที่มาของเฮือน เป็นการแขกแรงคนในหมูบ่้านช่วยกันสร้างเฮือน   ยกเสาเอกวันเด่ียวกับ
เฮือน  AA-02 

กา
รใ

ช้ส
อย

ภา
ยใ

นเ
ฮือ

นช
าว

นา
 

ระดับภายในเฮือน เฮือนหลังน้ีแบบออกเป็น 2 ระดับ คือเฮือนนอน และเกย  
เฮือนนอน อยู่บริเวณทิศเหนือ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ห้องเปิง ห้องนอนพ่อ - แม่ และห้องส่วมที่มี

การกั้นห้องมิดชิดอยู่ทางทิศตะวันตก 
ชาน ใช้ส าหรับเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ นั่งเล่น ดูทีว ีร่วมถึงใช้ส าหรับประกอบพิธีต่างๆ เก่ียวกับคน

ในครอบครัว เช่น งานศพ งานแต่ง ท าบุญบ้าน เป็นต้น 
เฮือนไฟ อยู่บริเวณทิศตะวันตก  ปัจจุบันปรับเปลี่ยนเป็นห้องเก็บของ 
เกย ใช้ส าหรับเป็นพื้นที่อเนกประสงค ์ 
ห้ิงพระ ต้ังอยู่บริเวณเสาต้นที่สองของเฮือนนอนหันหน้าพระประธานไปทางทิศใต้ 
ใต้ถุนเฮือน ใช้เป็นพื้นที่จอดรถแทรกเตอร์ 4 ล้อ และเก็บเคร่ืองมือการเกษตร  รวมถึงใช้เป็นแคร่ส าหรับ

น่ังเล่นใต้ถุนเฮือน  
เล้าข้าว ใช้ส าหรับเก็บข้าวเปลือก  โดยมีการแบ่งออกเป็น 2 ห้อง ส าหรับขา้วเจ้าและข้าวเหนียว 
ใต้เล้า ต่อเติมบริเวณใต้เล้าข้าวเป็นครัวโดยการก่ออิฐบล็อกทั้งสี่ด้านก้ันเป็นครัวส าหรับปรุงอาหาร 
ศาลาเก็บเครื่องมือ
การเกษตร 

ใช้ส าหรับเก็บเคร่ืองจักรการเกษตรขนาดเล็ก  เช่น เคร่ืองสูบน้ า เคร่ืองตัดหญ้า เป็นต้น 
รวมถึงเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในอดีตเช่น คันไถ แอก และอ่ืนๆ 

คอกวัว ใช้ส าหรับเลี้ยงวัวจ านวน 3 ตัว  

ตารางท่ี 7 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางสมพร งิ้วลาย(ต่อ) 
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ภาพที่ 90 ภาพถ่ายเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางสมพร งิ้วลาย 
             (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี)  



141 
 

2.4 เฮือนชาวนากรณีศึกษา AA-04 
2.4.1 ประวัติเฮือน (นายวิเชียร สองเมือง) จากการสัมภาษณ์พบว่าเรือนหลังนี้มี

อายุประมาณ 70 ปี  ถือได้ว่าเป็นเฮือนเก่า ท่ียังมีสภาพสมบูรณ์ท่ีสุดหลังหนึ่งท่ีพบในพื้นท่ีของ
งานวิจัยนอกจากเฮือนแล้วองค์ประกอบในผังของงานสถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมข้าวยังมีสภาพ
สมบูรณ์ท่ีแสดงถึงวิถีชีวิตชาวนาได้เป็นอย่างดี โดยมีองค์ประกอบไม่ครบ แต่ก็ยังเห็นร่องรอยการ
ปรับเปล่ียนอยู่มากหลายส่วนเช่น  ทางเข้าออกหลักและทางเข้าออกของสัตว์มีการแยกท่ีชัดเจน 
รวมถึงการปรับเปล่ียนพื้นท่ีต่างๆให้เอื้อต่อการด ารงชีวิตของชาวนา  จากการสัมภาษณ์เจ้าของเฮือน
(นายวิเชียร สองเมือง) พบว่าเฮือนหลังนี้สร้างขึ้นโดยพ่อแม่ของตน โดยในอดีตเป็นเฮือนท่ีมีเกยยืน
ออกมาบริเวณด้านหน้าของเฮือนแต่ในปี 2531 ได้มีการรื้อถอนเนื่องจากสภาพท่ีผุพัง  ในอดีตเฮือน
หลังนี้เคยมีคอกวัวอยู่บริเวณใต้ถุนเฮือนไฟแต่ในปี 2553 ภรรยาได้เสียชีวิตลงเลยเลิกเล้ียงวัวและได้
ย้ายครัวลงมาในบริเวณคอกวัวเดิมในปีนั้น   

2.4.2 ความเชื่อภายในและภายนอกเฮือน ภายในเฮือนนอนนั้น จะมีแท่นบูชาพระ
ต้ังอยู่บริเวณเสาต้นท่ี 2 ของเฮือนนอนและหันหน้าพระประธานไปทางทิศใต้ ส าหรับความเช่ือ
เกี่ยวกับเล้าข้าว  มีการท าพิธีเปิดเล้าก่อนน าข้าวขึ้นเล้า และการสักการะต้ังขัน 5 รวมถึงต้นข้าว 1ก า 
ท่ีก าลังต้ังท้องมาไหว้เล้าเก็บข้าวเปลือกในวันออกพรรษา  มีความเช่ือต่อเรื่องของส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีอยู่ใน
ทุ่งนาโดยก่อนท านาทุกครั้งต้องบอกกล่าวเจ้าท่ีเจ้าทางว่าจะท านาแล้ว  และหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต
แล้วต้องน าข้าวส่วนหนึ่งมาท าพิธีถวายให้กับเจ้าท่ีเจ้าทางในนาเพื่อบอกกล่าวว่าท านาได้ผลิตผลเท่าไร
ในปีนี้ 

2.4.3 รูปแบบโครงสร้างเฮือนชาวนา โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่คือ 
1. เฮือนพักอาศัยส าหรับชาวนา โดยรูปแบบของเฮือนเป็นเฮือน 3 ห้อง 

หลังคาเป็นทรงจ่ัวยื่นชายคาปกคลุมพื้นท่ีชาน ส าหรับระบบโครงสร้างเฮือนพักอาศัยเป็นการบากไม้
แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกัน  และมีบางส่วนเป็นการเข้าไม้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 
โครงสร้างตัวเฮือนเป็นระบบ เสา คาน ตง และพื้น และระบบโครงสร้างหลังคา ประกอบไปด้วย ขื่อ 
จันทัน ด้ัง อกไก่ และแป วัสดุก่อสร้างเฮือนพักอาศัยท้ังหมดเป็นไม้  ส าหรับฝาเฮือนเป็นแป้นไม้ท่ีผสม
ระหว่างแนวนอนและแนวต้ัง (ลายสายฝน-บังใบกาดยาว)และมีช่องลมไม้ระแนงอยู่รอบเฮือนเพื่อ
ระบายความร้อน มุงหลังคาด้วยสังกะสี 

2. เฮือนไฟ รูปแบบของเฮือนไฟหลังคาทรงจ่ัวท่ีแยกโครงสร้างจากเฮือนพัก
อาศัย โครงสร้างเฮือนไฟเป็นโครงสร้างไม้โดยเป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกัน สามารถ
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ โครงสร้างตัวเฮือนเป็นระบบ เสา คาน ตง และพื้น และระบบโครงสร้าง
หลังคา ประกอบไปด้วย ข่ือ จันทัน ด้ัง อกไก่ และแป วัสดุก่อสร้างเฮือนไฟท้ังหมดเป็นไม้แต่มีขนาด
เล็กกว่าโครงสร้างเฮือนพักอาศัย  ส าหรับฝาแอ้มเฮือนไฟเป็นแป้นไม้ท่ีผสมระหว่างแนวนอนและ
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แนวตั้ง (ลายสายฝน-บังใบกาดยาว) รวมถึงมีช่องลมไม้แบบตะข่ายเพื่อระบายอากาศในเฮือนไฟ และ
มุงหลังคาด้วยสังกะสี 

3. เล้าส าหรับเก็บข้าวเปลือกเป็นอาคารทรงจ่ัว ซึ่งระบบโครงสร้างสามารถ
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ โครงสร้างตัวเล้าเป็นระบบ เสา คาน ตง และพื้น ระบบโครงสร้างหลังคา 
ประกอบไปด้วย ขื่อ จันทัน ด้ัง อกไก่ และแป ระบบฝาเล้ามีโครงสร้างเคร่าไม้อยู่ภายนอกเพื่อใช้ใน
การรับน้ าหนักของข้าวเปลือกและใช้ขี้ควายมาอุดร่องไม้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวร่วงตามรอยต่อของไม้  
วัสดุก่อสร้างเล้าข้าวเกือบท้ังหมดเป็นไม้  มีเพียงเสาเล้าท่ีมาปรับเป็นเสาคอนกรีตต่อเสาไม้เท่านั้นท่ีมี
การปรับเปล่ียนภายหลัง ส าหรับฝาแอ้มเล้าเป็นแป้นไม้ตีแนวนอนภายในสูง 60ซม. สูงจากนั้นได้มีการ
ตีไม้แนวตั้งจนถึงอเส ส าหรับวัสดุมุงหลังคาเป็นสังกะสี 

4. ห้องน้ า - ห้องส้วม  เป็นห้องน้ าแยกจากตัวเฮือนอยู่บริ เวณทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของตัวเฮือน โดยใช้ระบบโครงสร้างเสาเป็นคอนกรีตก่อด้วยอิฐบล็อกปิดอย่างมิดชิด  
หลังคาเป็นทรงเพิงหมาแหงน ใช้ระบบโครงสร้างหลังคาประกอบไปด้วย จันทันไม้ และแปไม้ และมุง
หลังคาด้วยเป็นสังกะสี 

2.4.4 การใช้สอยพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่คือ 
1. เฮือนพักอาศัยประกอบไปด้วย เฮือนนอน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 

ห้องเปิง ห้องนอนพ่อ - แม่ ส าหรับพื้นท่ีชานใช้ส าหรับเป็นพื้นท่ีอเนกประสงค์ นั่งเล่น ดูทีวี รวมถึงใช้
ส าหรับประกอบพิธีต่างๆ เกี่ยวกับคนในครอบครัว เช่น งานศพ งานแต่ง ท าบุญบ้าน เป็นต้น ส าหรับ
เฮือนไฟให้ส าหรับท าครัวบนเฮือน และในอดีตมีการใช้เป็นท่ีอยู่ไฟด้วย  แต่ในปัจจุบันปรับเปล่ียนเป็น
ห้องเก็บของและย้ายครัวลงไปบริเวณใต้ถุนเฮือนไฟ  ส าหรับใต้ถุนเฮือนใช้เป็นพื้นท่ีจอดรถรถไถนา
เดินตาม และเก็บเครื่องมือการเกษตร  รวมถึงใช้เป็นแคร่ส าหรับนั่งเล่นใต้ถุนเฮือน 

2. เล้าข้าวส าหรับเก็บข้าวเปลือก เป็นเล้า 1 ห้อง ใช้ส าหรับเก็บข้าวเปลือกท้ัง
ข้าวเหนียวและข้าวจ้าวโดยการเทข้าวจ้าวกองไว้ในเล้าส าหรับข้าวเหนียวจะแยกบรรจุลงกระสอบแล้ว
กองแยกไว้ 

3. ห้องน้ า – ห้องส้วม ถูกสร้างแยกออกจากตัวเฮือนบริเวณทิศตะวันตกเฉียง
เหนือของตัวเฮือนพักอาศัย   ห้องน้ า - ห้องส้วม ใช้ส าหรับช าระล้างร่างกายและขับถ่ายของเสียของ
คนในครอบครัว 

4. ลานเฮือนให้ส าหรับเป็นลานอเนกประสงค์ต่างๆ ใช้ส าหรับกางเต้นในเวลา
จัดงานบุญต่างๆ ในครอบครัว เช่น งานบวช งานแต่ง งานศพ เป็นต้น และใช้ส าหรับตากผลิตทางการ
เกษตร เช่น ตากข้าว เป็นต้น 
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ภาพที่ 91 แสดงผังทางสัญจรภายในเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายวิเชียร สองเมือง 
 

ภาพที่ 92 ภาพถ่ายแสดงภาพรวมของเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายวิเชียร สองเมือง 
             (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี)  
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ตารางท่ี 8 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายวิเชียร สองเมือง 
 
 
 สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา 

กรณีศึกษาเฮือน นายวเิชียร สองเมือง 

ข้อ
มูล

ทั่ว
ไป

 

ต าแหน่งท่ีตั้ง 19 หมู่ 2  บ้านกู่จาน  ต าบลกู่จาน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
เจ้าของเฮือน นายวิเชียร สองเมือง อายุ 62  ป ี
จ านวนสมาชิก อยู่คนเดียว (ภรรยาเสียชีวิต) 
อาชีพ ท านา  15 ไร่ ท าไร่มัน  5 ไร่ หมายเหตุ เป็นที่นาของตนเอง ไม่ได้เช่า 
ลักษณะการท านา ท านาปี ปลูกข้าวเหนียว  4 ไร่  (ส าหรับกิน) ปลูกข้าวจ้าว  11 ไร่ (ส าหรับขาย) 

หมายเหตุ ในการท านา  เจ้าของเฮือนเป็นคนท าเอง  แต่มีการจ้างเก็บเก่ียว 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บ 
สถ

.วัฒ
นธ

รร
มข

้าว
 √ เฮือนชาวนา  เฮือน 3ห้อง ชั้นเดียวใต้ถุนสูง  

√ เล้าข้าว  เป็นเล้า 1 ห้อง ส าหรับเก็บข้าวเหนียวและข้าวจ้าว 
 คอกวัว  - 
√ พื้นที่ส าหรับเก็บ 

เครื่องจักรการเกษตร 
พื้นที่จอดรถไถนาเดินตามอยู่บริเวณใต้ถุนเฮือน 

√ เถียงนา เถียงนาขนาดเล็กไม่สามารถกินได้ และหลับนอนตอนกลางคืนได้ 
หมายตุ ในอดีตเคยเลี้ยงวัวไว้ตุถุนเฮือนไฟ  แต่ปัจจุบันเลิกเลี้ยงเพราะไม่มีคนช่วยดูแลเพราะภรรยา

เสียชีวิต จึงได้ปรับเป็นพื้นที่ครัวส าหรับปรุงอาหารแทน 

รูป
แบ

บข
อง

ผัง
เฮ

อืน
ชา

วน
า 

ลักษณะท่ัวไปเฮือน รูปแบบเฮือน เฮือน 3 ห้อง จ านวนชั้น เฮือนชั้นเด่ียวยกพื้นสูง 
ขนาดท่ีดิน 395  ตารางเมตร อายุเฮือน  70 ป ี

การวางทิศทาง วางเฮือนตามตะวันโดยหันหน้าไปทางทิศใต้ 
ลักษณะโครงสร้าง เป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกัน  และมีบางส่วนเป็นการเข้าไม้ 
วัสดุสร้างเฮือน หลังคา โครงสร้างเป็นไม้  มุงสงักะสี เสา เสาไม้มีทั้งแบบกลม 

ผนัง ฝาไม ้(สายฝน – บังใบกาดยาว) พื้น พื้นไม้ตีชิด 
บันไดทางขึ้นเฮือน เป็นบันไดไม้อยู่ทิศใต้ หันหน้าขึ้นทางทิศตะวันออกวางบนแท่นปูน จ านวนลูกนอนของบันไดมี

ทั้งหมด 7 ขั้นและมีมีราวจับสองฝั่ง 
ครัว ปรับเปลี่ยนคอกวัวใต้ถุนเฮือนไฟให้เป็นครัวส าหรับปรุงอาหาร อายุ 7 ป ี
ห้องน้ า ห้องน้ าแยกจากตัวเฮือนอยู่บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือ อายุ 25 ป ี
เล้าข้าว เป็นเล้าข้าว 1 ห้อง  หลังคาจั่วหันหน้าไปทางทศิใต้ อายุ 70 ป ี
คอกวัว  ในอดีตเป็นคอกวัวบริเวณใต้ถุนเฮือนไฟ แต่ปัจจุบันปรับเปลี่ยนเป็น

ครัวส าหรับปรุงอาหาร 
อายุ - 

ท่ีจอดเครื่องจักรการเกษตร รถแทรกเตอร ์4 ล้อ - อายุ - 
รถไถนาเดินตาม จอดไว้ใต้ถุนเฮือน 

บริเวณรอบบ้าน เป็นร่ัวปักหลักตีไม้แบบง่ายๆ โดยรอบพื้นที่ปลูกผักสวนครัวร้ัวกินได้  ส าหรับใช้ในครัวเรือน 
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สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา 
กรณีศึกษาเฮือน นายวเิชียร สองเมือง 

 ทางเข้า-ออก ทางเข้าออกแบ่งออกเป็น 2 ทางส าหรับเจ้าของเฮือนและทางเข้าของสัตว์ โดยอยู่บริเวณทิศ
ตะวันออกเชื่อมต่อจากถนนสาธารณะ 

หมายเหตุ แหล่งที่มาของเฮือน เป็นการแขกแรงคนในหมูบ่้านช่วยกันสร้างเฮือน  ในอดีตหน้าเฮือนเคยมี
เกยอยู่หน้าบ้านแต่ในปี 2531 ได้เอาออกเพราะไม้ผุพัง 

กา
รใ

ช้ส
อย

ภา
ยใ

นเ
ฮือ

นช
าว

นา
 

ระดับภายในเฮือน เฮือนหลังน้ีแบบออกเป็น 2 ระดับ คือเฮือนนอน และเฮือนไฟ  
เฮือนนอน อยู่บริเวณทิศเหนือ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ห้องเปิง ห้องนอนพ่อ - แม่  
ชาน ใช้ส าหรับเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ นั่งเล่น ดูทีว ีร่วมถึงใช้ส าหรับประกอบพิธีต่างๆ เก่ียวกับคน

ในครอบครัว เช่น งานศพ งานแต่ง ท าบุญบ้าน เป็นต้น 
เฮือนไฟ อยู่บริเวณทิศตะวันตก  ปัจจุบันปรับเปลี่ยนเป็นห้องเก็บของ 
เกย ถูกร้ือถอนในปี 2531 
ห้ิงพระ ต้ังอยู่บริเวณเสาต้นที่สองของเฮือนนอนหันหน้าพระประธานไปทางทิศใต้ 
ใต้ถุนเฮือน ใช้เป็นพื้นที่จอดรถไถนาเดินตาม และเก็บเคร่ืองมือการเกษตร  รวมถึงใช้เป็นแคร่ส าหรับ

น่ังเล่นใต้ถุนเฮือน  
ใต้ถุนเฮือนไฟ ในอดีตใช้เป็นคอกวัว  แต่ในปี 2553 ย้ายครัวลงมาอยู่แทนที่คอกวัว 
เล้าข้าว ใช้ส าหรับเก็บข้าวเปลือก  
ใต้เล้า ใช้เป็นพื้นที่เก็บเคร่ืองมือการเกษตร จ าพวก จอบเสียม คราด เป็นต้น 

หมายเหตุ การใช้สอย ช่วงกลางวันจะอยู่ใต้ถุนเฮือน ช่วงค่ าถึงจะขึ้นเฮือน 

 
 

ตารางท่ี 8 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายวิเชียร สองเมือง(ต่อ) 
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ภาพที่ 98 ภาพถ่ายเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายวิเชียร สองเมือง 
             (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี)  
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2.5 เฮือนชาวนากรณีศึกษา AA-05 
2.5.1 ประวัติเฮือน (นายบัญชา กลมเกี่ยว) จากการสัมภาษณ์พบว่าเฮือนหลังนี้มี

อายุประมาณ 10 ปี  ถือได้ว่าเป็นเฮือนสมัยใหม่ท่ีเป็นการยกเฮือนหลังเก่ามาปรับปรุงโดยการดีดเฮือน
ขึ้นเพื่อท าเป็นสองช้ันแล้วปรับปรุงฝาแอ้มเฮือนใหม่ท้ังหมด แต่สภาพผังเฮือนก็ยังมีความน่าสนใจอยู่
หลายๆด้าน เช่น การต่อเติมเพิงนอน เพิงครัว เพิงท่ีจอดรถกระบะท่ีใช้ส าหรับขนถ่ายข้าวขึ้นเล้ า
ในช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมถึงการย้ายเล้าเก่าไปไว้ด้านหลังของเฮือนเพื่อความเหมาะสมในวิถี
ชีวิตในปัจจุบัน   จากการสัมภาษณ์เจ้าของเฮือน(นายบัญชา กลมเกี่ยว) เฮือนหลังเก่าเป็นเฮือนเกย 3 
ห้องมีความทรุดโทรมเลยตัดสินสร้างเฮือนใหม่ ในปี 2550 โดยเริ่มจากการสะสมไม้เพื่อท าเฮือนใหม่
หลังจากนั้นจ้างช่างรื้อเฮือนหลังเก่าว่าใช้ไม้ส่วนไหนได้บ้างแล้วจึงได้สร้างเฮือนหลังนี้ขึ้นโดยการสร้าง
เฮือนทับเฮือนหลังเก่าแต่หันหน้าเฮือนมาตามถนนสาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน และตัดสินใจย้ายเล้า
เดิมจากอดีตเล้าอยู่บริเวณทิศตะวันออกของเฮือนติดกับถนนสาธารณะ ท่ีขว้างการเข้าออกของเฮือน
เลยตัดสินใจย้ายไปอยู่ด้านหลังแทนเพื่อให้เข้ากับการใช้สอยของเฮือนหลังใหม่  และปรับเปล่ียนพื้นท่ี
เล้าเดิมให้เป็นเพิงจอดรถส าหรับขนถ่ายข้าวขึ้นเล้าแทน และยังใช้เป็นพื้นท่ีอเนกประสงค์ด้วยในการ
จัดงานบุญต่างๆในเฮือน 

2.5.2 ความเชื่อภายในและภายนอกเฮือน ภายในเฮือนบริเวณช้ัน 2 นั้น จะท าห้อง
พระไว้ส าหรับกราบไหว้ในบริเวณใต้ของเฮือนและหันหน้าพระประธานไปทางทิศเหนือ ส าหรับความ
เช่ือ เกี่ยวกับการย้ายเล้านั้นก็ยังเช่ือตามคติเดิมคือ การสร้างเล้าใหม่จะต้องไม่ตรงกับเฮือน และพื้น
เฮือนต้องไม่ทับพื้นท่ีเล้าเก่า รวมถึงความเช่ือในเรื่องของการท าพิธีเปิดเล้าก่อนน าข้าวขึ้นเล้า และการ
สักการะต้ังขัน 5 รวมถึงต้นข้าว 1ก า ท่ีก าลังต้ังท้องมาไหว้เล้าเก็บข้าวเปลือกในวันออกพรรษา มี
ความเช่ือต่อเรื่องของส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในทุ่งนาโดยก่อนท านาทุกครั้งต้องบอกกล่าวเจ้าท่ีเจ้าทางว่าจะ
ท านาแล้ว  และหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วต้องน าข้าวส่วนหนึ่งมาท าพิธีถวายให้กับเจ้าท่ีเจ้าทางใน
นาเพื่อบอกกล่าวว่าท านาได้ผลิตผลเท่าไรในปีนี้ 

2.5.3 รูปแบบโครงสร้างเฮือนชาวนา โดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วนใหญ่คือ 
1. เฮือนส ารับพักอาศัยส าหรับชาวนา โดยรูปแบบของเฮือนเป็นอาคาร 2 ช้ัน 

แบบสมัยใหม่หลังคาเป็นจ่ัวเดียวยืนชายคาเท่ากัน ซึ่งระบบโครงสร้างเป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึด
ไม้เข้าด้วยกัน  และมีการใช้น๊อต สกรูขันหัวเสาคอนกรีตต่อเสาไม้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 
โครงสร้างตัวเฮือนเป็นระบบ เสา คาน ตง และพื้น และระบบโครงสร้างหลังคา ประกอบไปด้วย ขื่อ 
จันทัน ด้ัง อกไก่ และแป วัสดุก่อสร้างเฮือนพักอาศัยช้ันบนเป็นไม้ท้ังหมด ส าหรับฝาแอ้มเฮือนเป็น
แป้นไม้ตีแนวนอนทุกด้านของเฮือน ในบริเวณช้ันล่างเป็นการก่ออิฐฉาบปูนทาสีสวยงาม  วัสดุมุง
หลังคาเป็นกระเบ้ืองลอนคู่ 
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2. เพิงครัวด้านหลังเฮือนพักอาศัย โดยรูปแบบเป็นเพิงทรงหมาแหนงท่ีต่อกับ
เฮือนพักอาศัยโดยมีการปิดล้อมท้ัง 3 ด้าน วัสดุในการก่อสร้างเป็นการก่ออิฐฉาบเรียบทาสีสูง 1.3ม. 
เหนือจากนั้นเป็นโครงสร้างเคร่าเหล็กกรุตะแกร่งตะข่ายเหล็กท้ัง 3 ด้าน ส าหรับโครงสร้างหลังคาเป็น
โครงสร้างไม้ มุงหลังคาด้วยกระเบ้ืองสรรไท 

3. เพิงนอนช้ันล่างอยู่บริเวณทิศใต้ของเฮือนพักอาศัย โดยรูปแบบเป็นเพิงทรง
หมาแหนงท่ีต่อกับเฮือนพักอาศัยโดยมีการปิดล้อมท้ัง 4 ด้าน วัสดุในการก่อสร้างเป็นการก่ออิฐฉาบ
เรียบทาสี  ส าหรับโครงสร้างหลังคาเป็นโครงสร้างไม้ มุงหลังคาด้วยกระเบ้ืองลอนคู่ 

4. เพิงจอดรถอยู่บริเวณทิศเหนือของเฮือนพักอาศัย โดยรูปแบบเป็นหลังคา
ทรงจ่ัวหันหน้าไปทางทิศเหนือ ท่ีต่อกับเฮือนพักอาศัย ระบบการก่อสร้างเป็น เสาต้นไม้กะเทาะ
เปลือก 3 ต้น ส าหรับโครงสร้างหลังคาเป็นโครงสร้างไม้ มุงหลังคาด้วยกระเบ้ืองสรรไท 

5. เล้าข้าวส าหรับเก็บข้าวเปลือกเป็นอาคารทรงจ่ัวหันหน้าไปทางทิศ
ตะวันออกติดกับเพิงจอดรถ ซึ่งระบบโครงสร้างสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ โครงสร้างตัวเล้าเป็น
ระบบ เสา คาน ตง และพื้น ระบบโครงสร้างหลังคา ประกอบไปด้วย ขื่อ จันทัน ด้ัง อกไก่ และแป 
ระบบฝาแอ้มเล้ามีโครงสร้างเคร่าไม้อยู่ภายนอกเพื่อใช้ในการรับน้ าหนักของข้าวเปลือกและใช้ขี้ควาย
มาอุดร่องไม้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวร่วงตามรอยต่อของไม้  ส าหรับการตีฝาแอ้มเล้ าเป็นแป้นไม้ตี
แนวนอนภายในสูง 60ซม. สูงจากนั้นใช้แผ่นสังกะสีกรุภายในเคร่าไม้จนถึงอเสไม้  เสาเป็นเสา
คอนกรีตต่อเสาไม้ ส าหรับวัสดุมุงหลังคาเป็นกระเบ้ืองสรรไท 

6. มุขหน้าเฮือนอยู่บริเวณทางทิศตะวันออกของเฮือนพักอาศัย  โดยรูปแบบ
เป็นหลังคาจ่ัวแฝดมีรางน้ ากั้นกลางหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ระบบโครงสร้างเป็นเสาคอนกรีต
ส าเร็จรูป โครงสร้างหลังคาเป็นไม้ท้ังหมดซึ่งประกอบไปด้วย อเส จันทัน ด้ัง อกไก่ และแป วัสดุมุง
หลังเป็นกระเบ้ืองสรรไท 

2.5.4 การใช้สอยพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนใหญ่คือ 
1. เฮือนพักอาศัยประกอบไปด้วย พื้นท่ีใช้ประโยชน์ 2 ช้ัน โดยช้ันล่างใช้เป็น

โถงโล่งใช้ส าหรับเป็นที่นั่งดูทีวี นั่งกินข้าวแล้ง เป็นต้น และใช้เป็นพื้นท่ีส าหรับนอนของลูกชาย ส าหรับ
ช้ันสอง มีการกั้นห้อง 2 ห้อง บริเวณทิศใต้ ใช้ส าหรับเป็น ห้องพระ และห้องนอนคุณยาย แต่ใน
ปัจจุบันได้ย้ายลงมานอนข้างล่างเนื่องจากขึ้นเฮือนไม่สะดวก และพื้นท่ีส่วนท่ีเหลือใช้เป็นพื้นท่ีโถงโล่ง
ส าหรับเก็บของ  

2. เพิงครัวด้านหลังเฮือนพักอาศัย ใช้ส าหรับเป็นพื้นท่ีครัวประกอบอาหาร  
และในพื้นท่ีเดียวกันในทางทิศใต้เป็นพื้นท่ีส าหรับต้ังเครื่องซักผ้าส าหรับซักผ้า และมีราวแขวนผ้าท่ี
ตากแล้ว อยู่ภายใน  
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3. เพิงนอนช้ันล่างอยู่บริเวณทิศใต้ของเฮือนพักอาศัย โดยใช้เป็นพื้นท่ีส าหรับ
การนอนของเจ้าของเฮือนและภรรยา รวมถึงเป็นท่ีนอนส าหรับคุณยายด้วย 

4. เพิงจอดรถอยู่บริเวณทิศเหนือของเฮือนพักอาศัย โดยใช้เป็นท่ี ใช้ส าหรับ
จอดรถกระบะ และขนถ่ายข้าวขึ้นเล้าในช่วงหน้าเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมถึงใช้เป็นพื้นท่ีอเนกประสงค์ใน
การจัดงานบุญต่างๆ ภายในเฮือนพักอาศัย 

5. เล้าส าหรับเก็บข้าวเปลือกแบ่งออกเป็น 2 ห้องส าหรับเก็บข้าวจ้าวและข้าว
เหนียว โดยลักษณะเป็นการเก็บข้าวเปลือกจะเทข้าวเปลือกไว้ในเล้าโดยการแยกเป็นประเภท  
ส าหรับบริเวณใต้เล้าต่อเติมเป็นพื้นท่ีเก็บเครื่องมือท าเกษตร อาทิเช่น รถเข็น(รถยู้) จอบ เสียม คราด 
เครื่องสูบน้ า เป็นต้น โดยการกั้นด้วยสังกะสีเก่าปิดทางด้านบริเวณทิศเหนือ และต่อเพิงส าหรับนึ่งข้าว
เหนียวไว้ในบริเวณทิศใต้ของเล้าเก็บข้าวเปลือก 
 

 
ภาพที่ 99 แสดงผังทางสัญจรภายในเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายบัญชา กลมเกี่ยว 
 

 
 

ภาพที่ 100 ภาพถ่ายแสดงภาพรวมของเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายบัญชา กลมเกี่ยว 
             (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี)  
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ตารางท่ี 9 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายบัญชา กลมเกี่ยว 
 
 
 สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา 

กรณีศึกษาเฮือน นายบัญชา กลมเกี่ยว 

ข้อ
มูล

ทั่ว
ไป

 

ต าแหน่งท่ีตั้ง 20 หมู่ 2  บ้านกู่จาน  ต าบลกู่จาน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
เจ้าของเฮือน นายบัญชา กลมเก่ียว อายุ 52  ป ี
จ านวนสมาชิก 5 คน ประกอบไปด้วย  เจ้าของเฮือน ภรรยา  ลูกชาย 2 คน คุณยาย 1 คน 
อาชีพ ท านา  21 ไร่ ท าไร่มัน  5 ไร่ หมายเหตุ เป็นที่นาของตนเอง ไม่ได้เช่า 
ลักษณะการท านา ท านาปี ปลูกข้าวเหนียว  5 ไร่  (ส าหรับกิน) ปลูกข้าวจ้าว  16 ไร่ (ส าหรับขาย) 

หมายเหตุ ในการท านา  เจ้าของเรือนเป็นคนท าเอง  แต่มีการจ้างเก็บเก่ียว 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บ 
สถ

.วัฒ
นธ

รร
มข

้าว
 √ เฮือนชาวนา เฮือนสมัยใหม่ 2 ชั้น  (หลังคาทรงจั่ว) 

√ เล้าข้าว เป็นเล้าข้าว 2 ห้อง  ส าหรับเก็บข้าวเหนียวและข้าวจ้าว 
 คอกวัว - 
√ พื้นที่ส าหรับเก็บ

เครื่องจักรการเกษตร 
โรงส าหรับจอดรถกระบะ (ปิ๊กอัพ)  
 

√ เถียงนา เถียงนาขนาดใหญ่ สามารถหลับนอน  และท ากินได้ 
หมายตุ ช่วงฤดูการท านาจะนอนอยู่เถียงนา 

รูป
แบ

บข
อง

ผัง
เฮ

อืน
ชา

วน
า 

ลักษณะท่ัวไปเฮือน รูปแบบเฮือน เฮือนสมัยใหม่ จ านวนชั้น เฮือนชั้น 2 ชั้น 
ขนาดท่ีดิน  264  ตารางเมตร อายุเฮือน  10 ป ี

การวางทิศทาง หันหน้าทางทศิตะวันออก ตามถนนหน้าบ้าน 
ลักษณะโครงสร้าง เป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกัน 
วัสดุสร้างเฮือน หลังคา โครงสร้างเป็นไม้  มุงลอนคู ่ เสา เสาคอนกรีตต่อเสาไม้ 

ผนัง ฝาไม้ตีแนวนอนทับเกล็ด ชั้นล่าง
เป็นผนังก่ออิฐฉาบปูน 

พื้น พื้นไม้ เข้าไม้แบบบงัใบ 

บันไดทางขึ้นเฮือน เป็นบันไดไม้หันหน้าขึ้นทางทิศเหนือ วางบนแท่นปูนจ านวน 2 ขั้น และจ านวนลูกนอนของ
บันไดมีทั้งหมด 11 ขั้น และมีราวจับฝั่งเดียว 

ครัว เป็นเพิงต่อจากเฮือนพักอาศัยอยู่บริเวณทิศตะวันตก อายุ 10 ป ี
ห้องน้ า ห้องน้ าอยู่บริเวณเฮือนพักอาศัยชั้น1 ทางทิศใต้ อายุ 10 ป ี
เล้าข้าว เป็นเล้าข้าว 2 ห้อง  หลังคาจั่วหันหน้าไปทางทศิตะวันออก อยู่บริเวณ

ด้านหลังของเฮือนพักอาศัย โดยเป็นเล้าของเฮือนหลังเก่า แต่มีการปรับปรุง 
อายุ 70 ป ี

คอกวัว  - อายุ - 
ท่ีจอดเครื่องจักรการเกษตร รถกระบะ ต่อเพิงส าหรับจอดรถกระบะข้างเฮือน 

บริเวณทิศเหนือ  
อายุ 10 ปี 

รถไถนาเดินตาม จอดบริเวณเถียงนา (ทุ่งนา) *** 
บริเวณรอบบ้าน เป็นร่ัวก่ออิฐบล็อก สูง 1 ม. โดยรอบพื้นที่ปลูกผักสวนครัวส าหรับใช้ในครัวเรือน 
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สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา 
กรณีศึกษาเฮือน นายบัญชา กลมเกี่ยว 

 ทางเข้า-ออก เข้า-ออก บริเวณทิศตะวันออก  เชื่อมกับถนนสาธารณะ  
หมายเหตุ แหล่งที่มาของเฮือน น าไม้จากเฮือนหลังเก่ามาสร้าใหม่ 

กา
รใ

ช้ส
อย

ภา
ยใ

นเ
ฮือ

นช
าว

นา
 

ระดับภายในเฮือน เฮือนหลังน้ีอยู่ในระดับเดียวกันหมด  มีเพียงการแบ่งห้องต่างๆเท่าน้ัน  
พื้นที่ชั้น 2 มีการกั้นห้อง 2 ห้อง บริเวณทิศใต้ ใช้ส าหรับเป็น ห้องพระ และหอ้งนอนพ่อแม่เจ้าของเฮือน 

และพื้นที่ส่วนที่เหลือใช้เป็นพื้นที่โถงโล่งเก็บของ 
พื้นที่ชั้น 1 เป็นโถงโล่งใชส้ าหรับเป็นที่นั่งดูทีวี น่ังกินข้าวแล้ง เป็นต้น  และใช้เป็นพื้นที่ส าหรับนอนของ

ลูกชาย  
เพิงห้องนอน อยู่บริเวณทิศใต้ของเฮือนพักอาศัยใช้ส าหรับเป็นที่นอนของเจ้าของเรือนภรรยาและคุณยาย 
เพิงครัว อยู่บริเวณทิศตะวันตกด้านหลังเฮือนพักอาศัย ใช้ส าหรับประกอบอาหาร 
ห้ิงพระ ต้ังอยู่บริเวณห้องพระชั้นสองของเฮือน โดยพระประธานหันหน้าไปทางทิศเหนือ 
มุขหน้าเฮือน ใช้ส าหรับเป็นทางเข้าตัวเฮือน และใช้ส าหรับเตรียมข้าวใส่กระสอบไปขาย 
เล้าข้าว ใช้ส าหรับเก็บข้าวเปลือก  โดยมีการแบ่งออกเป็น 2 ห้อง ส าหรับขา้วเจ้าและข้าวเหนียว 
ใต้เล้า ใช้ส าหรับเก็บ ของ จอดรถจักรยาน รถยู้ (รถเข็น) รวมถึงเป็นพื้นที่เก็บเคร่ืองมือการเกษตร 

จ าพวก จอบเสียม คราด เป็นต้น แต่เพิงส าหรับน่ึงข้าวเหนียว 
โรงจอดรถ ใช้ส าหรับจอดรถกระบะ และขนถ่ายข้าวขึ้นเล้า 

หมายเหตุ จะใช้สอยบริเวณชั้นล่างเป็นหลัก 

 

ตารางท่ี 9 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายบัญชา กลมเกี่ยว(ต่อ) 
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ภาพที่ 106 ภาพถ่ายเฮือน กรณีศึกษาเฮือนนายบัญชา กลมเกี่ยว 
              (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี)  
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2.6 เฮือนชาวนากรณีศึกษา AA-06 
2.6.1 ประวัติเฮือน (นางบุญวงศ์ ทองทา) จากการสัมภาษณ์พบว่าเฮือนหลังนี้มีอายุ

ประมาณ 45 ปี  ถือได้ว่าเป็นเฮือนท่ียังมีสภาพสมบูรณ์ท่ีสุดหลังหนึ่งท่ีพบในพื้นท่ีของงานวิจัย
นอกจากเฮือนแล้วองค์ประกอบในผังของงานสถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมข้าวยัง มีสภาพสมบูรณ์ท่ี
แสดงถึงวิถีชีวิตชาวนาได้เป็นอย่างดี โดยมีองค์ประกอบครบ ไม่ว่าจะเป็นเฮือนพักอาศัยชาวนา เล้า
เก็บข้าวเปลือก คอกส าหรับการเล้ียงสัตว์  รวมถึงพื้นท่ีเก็บเครื่องมือการเกษตร จากการสัมภาษณ์
เจ้าของเฮือน (นางบุญวงศ์ ทองทา) พบว่าเฮือนหลังนี้สร้างขึ้นด้วยน้ าพักน้ าแรงของตนและสามีโดย
อดีตตนเคยอยู่ในหมู่บ้านกู่จานหมู่ 1 แต่ได้มาสร้างเฮือนในหมู่ 3 เนื่องจากแต่งงานแล้วต้องออกเฮือน
มาอยู่กับสามีแต่พื้นท่ีเฮือนของพ่อแม่มีจ ากัดเลยต้องย้ายออกมาอยู่ข้างนอกท่ีมีพื้นท่ีมากกว่า  ในการ
สร้างเฮือนหลังนี้อาศัยจ้างช่างท้องถิ่นใช้งบในการก่อสร้างรวมท้ังส้ิน 80,000 บาท ส าหรับสร้างเฮือน
พักอาศัยและเล้าเก็บข้าวเปลือก และประมาณปี 2537 ได้สร้างอาคารจ่ัวเปิดโล่งใช้ส าหรับนึ่ง ข้าว
เหนียวและเก็บเช้ือเพิง เช่นฟืนและถ่านไว้ในบริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเฮือน และประมาณปี 
2540 ได้สร้างอาคารจ่ัวท่ีใช้ส าหรับเป็นคอกวัวและพื้นท่ีเก็บเครื่องมือการเกษตรหนึ่งในบริเวณทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ของเฮือน และประมาณปี 2550 ได้มีการปรับเปล่ียนเสาไม้ใต้ถุนเฮือนให้เป็นเสา
คอนกรีตต่อเสาไม้และเปล่ียนวัสดุมุงหลังคาจากสังกะสีเป็นกระเบื้องสรรไท รวมถึงได้ต่อหลังคายืน
เพื่อใช้ส าหรับจอดรถไถนาเดินตามและรถกระบะในบริเวณทิศเหนือของเฮือนพักอาศัย  

2.6.2 ความเชื่อภายในและภายนอกเฮือน ภายในเฮือนนอนนั้น จะมีแท่นบูชาพระ
ต้ังอยู่บริเวณเสาต้นท่ี 2 ของเฮือนนอนและหันหน้าไปทางทิศ ส าหรับความเช่ือเกี่ยวกับเล้าข้าว มีการ
ท าพิธีเปิดเล้าก่อนน าข้าวขึ้นเล้า และการสักการะต้ังขัน 5 รวมถึงต้นข้าว 1ก า ท่ีก าลังต้ังท้องมาไหว้
เล้าเก็บข้าวเปลือกในวันออกพรรษา  ความเช่ือด้านศาสนา ทุกวันพระเจ้าของเฮือนและสามีจะใส่
บาตรตอนเช้าก่อนออกไปท านา มีความเช่ือต่อเรื่องของส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในทุ่งนาโดยก่อนท านาทุกครั้ง
ต้องบอกกล่าวเจ้าท่ีเจ้าทางว่าจะท านาแล้ว  และหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วต้องน าข้าวส่วนหนึ่งมา
ท าพิธีถวายให้กับเจ้าท่ีเจ้าทางในนาเพื่อบอกกล่าวว่าท านาได้ผลิตผลเท่าไรในปีนี้  รวมถึงจะยึดหลัก
ปฏิบัติว่าก่อนจะกินข้าวใหม่ทุกครั้งจะต้องน าข้าวไปถวายพระก่อน 

2.6.3 รูปแบบโครงสร้างเฮือนชาวนา โดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วนใหญ่คือ 
1. เฮือนพักอาศัยส าหรับชาวนา โดยรูปแบบของเฮือนเป็นเฮือนเกยท่ีมี

ท้ังหมด 3 ระดับคือ เฮือนนอน เกย และเฮือนไฟ ซึ่งระบบโครงสร้างเป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึด
ไม้เข้าด้วยกัน และใช้น๊อกสกรู ขันหัวเสาคอนกรีตและเสาไม้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 
โครงสร้างตัวเฮือนเป็นระบบ เสา คาน ตง และพื้น และระบบโครงสร้างหลังคา ประกอบไปด้วย ขื่อ 
จันทัน ด้ัง อกไก่ และแป วัสดุก่อสร้างเฮือนพักอาศัยเกือบท้ังหมดเป็นไม้   มีเพียงเสาเฮือนท่ีมาปรับ
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เป็นเสาคอนกรีตต่อเสาไม้เท่านั้นท่ีมีการปรับเปล่ียนภายหลัง ส าหรับฝาแอ้มเฮือนเป็นแป้นไม้ท่ีผสม
ระหว่างแนวนอนและแนวตั้ง (ลายสายฝน-บังใบกาดยาว) มุงหลังคาด้วยกระเบ้ืองสรรไท 

2. เฮือนไฟเป็นเพิงท่ีต่อจากเฮือนพักอาศัยทางด้านทิศตะวันตก โดยรูปแบบ
ของเฮือนไฟ เป็นโครงสร้างไม้ท่ีมีฝาแอ้มเป็นเส่ือล าแพนโครงเคร่าไม้ท้ัง 3 ด้าน โครงสร้างหลังคาเป็น
ไม้และหลังคามุงตับหญ้าคา(ท าเองภายในครัวเรือน) หน้าเฮือนไฟมีชานแดดลดระดับต่ ากว่า เกย 20
ซม. และมีแท่นวางโอ่งน้ ากินอยู่ทางทิศตะวันตกของเฮือนพักอาศัย 

3. เล้าส าหรับเก็บข้าวเปลือกเป็นอาคารทรงจ่ัว ซึ่งระบบโครงสร้างสามารถ
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ โครงสร้างตัวเล้าเป็นระบบ เสา คาน ตง และพื้น ระบบโครงสร้างหลังคา 
ประกอบไปด้วย ข่ือ จันทัน ด้ัง อกไก่ และแป  ระบบฝาแอ้มเล้ามีโครงสร้างเคร่าไม้อยู่ภายนอกเพื่อใช้
ในการรับน้ าหนักของข้าวเปลือกและใช้ขี้ควายมาอุดร่องไม้ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวร่วงตามรอยต่อของ
ไม้ การตีฝาแอ้มเล้าเป็นแป้นไม้ตีแนวนอนภายในสูงขึ้นมา 70 ซม.หลังจากนั้น มีการปรับเปล่ียนใช้
แผ่นสังกะสีแทนฝาไม้ในอดีต วัสดุก่อสร้างเล้าข้าวเกือบท้ังหมดเป็นไม้   มีเพียงเสาเล้าท่ีมาปรับเป็น
เสาคอนกรีตต่อเสาไม้ ส าหรับวัสดุมุงหลังคาเป็นกระเบ้ืองสรรไท 

4. โรงส าหรับนึ่งข้าวเหนียว เป็นอาคารทรงจ่ัวเปิดโล่งอยู่บริเวณทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของเฮือนพักอาศัย โดยระบบโครงสร้างเป็นเสาคอนกรีตส าเร็จรูป  โครงสร้างหลังคาเป็นไม้
ท้ังหมด ซึ่งประกอบไปด้วย ข่ือ จันทัน ด้ัง อกไก่ และแป  และมุงหลังคาด้วยกระเบ้ืองสรรไท 

5. พื้นท่ีคอกวัวและโรงเก็บเครื่องมือการเกษตร เป็นอาคารทรงจ่ัวอยู่บริเวณ
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเฮือน โดยระบบโครงสร้างเป็นเสาไม้กลมปักหลักกั้นเป็นคอกวัวและพื้นท่ีส่วน
ท่ีเหลือใช้เป็นโรงเก็บเครื่องมือการเกษตร โครงสร้างหลังคาเป็นไม้ท้ังหมด และมุงหลังคาด้วยสังกะสี
เก่าจากเฮือนพักอาศัย 

6. ห้องน้ า – ห้องส้วม เป็นอาคารท่ีถูกสร้างแยกจากตัวเฮือนพักอาศัยอยู่
บริเวณด้านหลังของเฮือนทางทิศตะวันออก โดยใช้ระบบโครงสร้างเป็นคอนกรีตก่อด้วยอิฐบล็อกปิด
อย่างมิดชิด โดยหลังคาเป็นทรงเพิงหมาแหงน  ใช้ระบบโครงสร้างหลังคาประกอบไปด้วย จันทันไม้ 
และแปไม้ และมุงหลังคาด้วยเป็นสังกะสี 

2.6.4 การใช้สอยพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 7 ส่วนใหญ่คือ 
1. เฮือนพักอาศัยประกอบไปด้วย เฮือนนอน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 

ห้องเปิง ห้องนอน แต่ปัจจุบันใช้เป็นท่ีนอนของเจ้าของเฮือนและสามีและเก็บบ่อนที่นอนรวมถึงหมอน 
ส าหรับพื้นท่ีเกยอยู่บริเวณหน้าเฮือนนอนใช้ส าหรับเป็นพื้นท่ีนั่งเล่น  ดูทีวี และกั้นด้วยตู้เส้ือผ้าเป็นท่ี
นอนส าหรับลูกชาย ภรรยาลูกชายและหลาน ส าหรับเฮือนไฟใช้ส าหรับประกอบอาหารบนเฮือนและ
ในอดีตใช้อยู่ไฟของคนในครอบครัว ส าหรับใต้ถุนเฮือนจะใช้ส าหรับวางแคร่ส าหรับนั่งเล่น  นั่งกินข้าว
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แล้ง มีราวส าหรับเก็บผ้าท่ีแห้งแล้ว และยังเป็นพื้นท่ีส าหรับท าตับหญ้าคาไว้ใช้ในครัวเฮือนและ
จ าหน่าย 

2. เล้าข้าวส าหรับเก็บข้าวเปลือกแบ่งออกเป็น 2 ห้อง ส าหรับเก็บข้าวจ้าว
และข้าวเหนียวโดยลักษณะเป็นการเก็บข้าวเปลือกจะเทข้าวเปลือกไว้ในเล้าโดยการแยกเป็นประเภท  
ส าหรับบริเวณใต้เล้าต่อเติมเป็นพื้นท่ีเก็บเครื่องมือท าเกษตร อาทิเช่น รถเข็น(รถยู้) จอบ เสียม คราด 
เป็นต้น  

3. โรงส าหรับนึ่งข้าวเหนียว ใช้ส าหรับนึ่งข้าวเหนียวโดยใช้เตาถ่านในการก่อ
ไฟ รวมถึงใช้ส าหรับเป็นครัวในการปรุงอาหาร  และยังใช้เป็นพื้นท่ีเก็บอุปกรณ์เช้ือเพลิงท่ีใช้ในครัว
เฮือนพักอาศัยเช่น  ฟืน ถ่าน เป็นต้น 

4. คอกวัวและโรงเก็บเครื่องมือการเกษตร ใช้ส าหรับเล้ียงวัวจ านวน 4 ตัว
และแบ่งพื้นท่ีส าหรับเก็บเครื่องมือการเกษตร เช่น เครื่องสูบน้ า เครื่องตัดหญ้า จอบ เสียม คราด รวม
ไปถึงเป็นพื้นท่ีส าหรับเก็บปุ๋ยส าหรับการท านาในช่วงฤดูท านา 

6. ลานเฮือนให้ส าหรับเป็นลานอเนกประสงค์ต่างๆ ในเวลาจัดงานบุญใน
ครอบครัว เช่น งานบวช งานแต่ง งานศพ เป็นต้น และใช้ส าหรับตากผลิตทางการเกษตร รวมถึงใช้
ส าหรับเป็นทางเช่ือมอาคาร 

7. ห้องน้ า - ห้องส้วม ถูกสร้างแยกออกจากตัวเฮือน ใช้ส าหรับช าระล้าง 
ร่างกายและขับถ่ายของเสียของคนในครอบครัว 
 

 
ภาพที่ 107 แสดงผังทางสัญจรภายในเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางบุญวงศ์ ทองทา 
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ภาพที่ 108 ภาพถ่ายแสดงภาพรวมของเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางบุญวงศ์ ทองทา 
              (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี)  
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ตารางท่ี 10 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางบุญวงศ์ ทองทา 
 
 
 สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา 

กรณีศึกษาเฮือน นางบุญวงศ์ ทองทา 

ข้อ
มูล

ทั่ว
ไป

 

ต าแหน่งท่ีตั้ง 82 หมู่ 3  บ้านกู่จาน  ต าบลกู่จาน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
เจ้าของเฮือน นางบุญวงศ์ ทองทา อายุ 65  ป ี
จ านวนสมาชิก 5 คน ประกอบไปด้วย  เจ้าของเฮือน ภรรยา  ลูกชาย ภรรยาลูกชาย และหลานชาย 
อาชีพ ท านา  16 ไร่ ท าไร่มัน  - ไร่ หมายเหตุ เป็นที่นาของตนเอง ไม่ได้เช่า 
ลักษณะการท านา ท านาปี ปลูกข้าวเหนียว 5 ไร่ (ส าหรับกิน) ปลูกข้าวจ้าว  11 ไร่ (ส าหรับขาย) 

หมายเหตุ ในการท านา  สามีและลูกชายเจ้าของเฮือนเป็นคนท าเอง  แต่มีการจ้างไถนาและเก็บเก่ียว  
อาชีพเสริมของคนในครอบครัว จะเก็บเก่ียวหญ้าคามาท าตับหญ้าคา ขายตับละ 15 บาท 
ช่วงฤดูการท านาจะนอนอยู่เถียงนา 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บ 
สถ

.วัฒ
นธ

รร
มข

้าว
 √ เฮือนชาวนา เฮือนเกย ชั้นเดียวใต้ถุนสูง  

√ เล้าข้าว เป็นเล้าข้าว 2 ห้อง  ส าหรับเก็บข้าวเหนียวและข้าวจ้าว 
√ คอกวัว เป็นคอกส าหรับเลี้ยววัว 4 ตัว 
√ พื้นที่ส าหรับเก็บ

เครื่องจักรการเกษตร 
ต่อเพิงจอดรถไถนาเดินตาม และ รถกระบะ 

√ เถียงนา เถียงนาขนาดใหญ่ สามารถท ากินได้และพักอาศัยในช่วงกลางคืนได้ 
หมายตุ ออกเฮือนแล้วย้ายมาอยู่พื้นที่หมู่ 3 นอกหมู่บ้านด้ังเดิม หมู่1-2 

รูป
แบ

บข
อง

ผัง
เฮ

อืน
ชา

วน
า 

ลักษณะท่ัวไปเฮือน รูปแบบเฮือน เฮือนเกย จ านวนชั้น เฮือนชั้นเด่ียวยกพื้นสูง 
ขนาดท่ีดิน  515  ตารางเมตร อายุเฮือน  45 ป ี

การวางทิศทาง หันหน้าทางทศิตะวันตก ตามถนนหน้าบ้าน 
ลักษณะโครงสร้าง เป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกัน  และเสาต่อใช้สกรูขันหัวเสา 
วัสดุสร้างเฮือน หลังคา โครงสร้างไม้  มุงสงักะสี มุงสรรไท 

และมุงตับหญ้าคา 
เสา อดีตเป็นเสาไม้ทั้งหมด แต่ 

ปัจจุบันเป็นเสาคอนกรีตต่อเสา
ไม้ 

ผนัง ฝาไม ้(สายฝน – บังใบกาดยาว)ตัว
เฮือน ส าหรับเฮือนไฟเป็นฝาเสื่อ
ล าแพนโครงเคร่าไม ้

พื้น พื้นไม้ตีชิด 

เฮือนไฟ ต่อเพิงจากเฮือนนอนบริเวณทิศตะวันตก ฝาเสื่อล าแพนโครงเคร่าไม้ หลังคามงุตับหญ้าคา 
บันไดทางขึ้นเฮือน เป็นบันไดไม้อยู่ทิศตะวันตกหันหน้าขึ้นทางทิศใต้ บันไดมีทั้งหมด 7 ขั้น มีราวจับฝั่งเดียว 
ครัวนึ่งข้าวเหนียว เป็นอาคารหลังคาทรงจั่วอยู่บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเฮือน อายุ 23 ป ี
ห้องน้ า ห้องน้ าแยกจากตัวเฮือนอยู่บริเวณด้านหลังของเฮือนพักอาศัย อายุ 23 ป ี
เล้าข้าว เป็นเล้าข้าว 2 ห้อง  หลังคาจั่วหันหน้าไปทางทศิตะวันตก อายุ 45 ป ี
คอกวัว  คอกวัวเป็นไม้ปักหลัก กว้าง 4 x 5 ม. มีหลังคาจั่วคลุม อยู่ทิศตะวันตก

เฉียงใต้ของเฮือนพักอาศัย 
อายุ 20ป ี
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สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา 
กรณีศึกษาเฮือน นางบุญวงศ์ ทองทา 

 พื้นเก็บเครื่องมือการเกษตร เป็นจั่วชุดเดียวกับคอกวัว อายุ 20ป ี
ท่ีจอดเครื่องจักรการเกษตร รถกระบะ ต่อเพิงจากเฮือนสร้างเป็นโรงจอดรถ อายุ 10 ป ี

รถไถนาเดินตาม ใช้เพิงเดียวกันกับที่จอดรถกระบะ  อายุ 10 ป ี
บริเวณรอบบ้าน ไม่มีร้ัว เป็นเพียงปลูกต้นไม้ครัวก้ันเป็นร้ัว โดยรอบพื้นที่ปลูกผักสวนครัวส าหรับใชใ้นครัวเรือน 

และ มีซุ้มไก่ส าหรับเลี้ยงเป็ดไก ่
ทางเข้า-ออก ทางเข้าหลักอยู่บริเวณทิศตะวันตก และ ทางเข้าสัตว์อยู่ทางเดียวกัน 

 หมายเหตุ แหล่งที่มาของเฮือน เป็นการจ้างช่างท้องถิ่นสร้าง งบ 80,000 บาท (เคยอยู่เฮือนต่อเล้าของ
พ่อแม่มาก่อน) 

กา
รใ

ช้ส
อย

ภา
ยใ

นเ
ฮือ

นช
าว

นา
 

ระดับภายในเฮือน เฮือนหลังน้ีมีอยู่ 3 ระดับ เฮือนนอน เกย และชานแดด  
เฮือนนอน อยู่บริเวณทิศใต้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ห้องเปิง ห้องนอนเจ้าของเฮือนและสามี และใน

ปัจจุบันเอาบ่อนที่นอนและหมอนไปเก็บภายในห้อง 
เกย อยู่บริเวณหน้าเฮือนนอนใช้ส าหรับเป็นพื้นที่นั่งเล่น  ดูทีวี และกั้นด้วยตัวเสื้อผ้าเป็นที่นอน

ส าหรับลูกชาย ภรรยาลูกชายและหลาน  
เฮือนไฟ อยู่บริเวณทิศตะวันตก  ใช้ส าหรับเป็นส าหรับปรุงอาหารบนเฮือน 
ชานแดด ใช้ส าหรับเป็นพื้นที่ซักล้าง ล้างผัก ลา้งปลา และมีแท่นวางแอ่งน้ ากินอยู่ทางทิศตะวันตกของ

เฮือน 
ห้ิงพระ ต้ังอยู่บริเวณเสาต้นที่สองของเฮือนนอนหันหน้าไปทางทิศเหนือ 
ใต้ถุนเฮือน มีแคร่ส าหรับน่ังเล่น  กินข้าวแลง้ และเป็นพื้นที่ส าหรับเก็บผ้าที่แหง้แล้ว  รวมถึงใช้เป็นที่

ส าหรับท าตับหญ้าคาส าหรับขายและใช้ในครัวเฮือน 
เล้าข้าว ใช้ส าหรับเก็บข้าวเปลือก  โดยมีการแบ่งออกเป็น 2 ห้อง ส าหรับขา้วเจ้าและข้าวเหนียว 
ใต้เล้า ใช้ส าหรับเก็บ ของ จอดรถจักรยาน รถยู้ (รถเข็น) และเก็บเคร่ืองมือการเกษตร จ าพวก จอบ

เสียม คราด เป็นต้น  
คอกวัว ใช้ส าหรับเลี้ยงวัวจ านวน 4 ตัว  
พื้นที่เก็บเครื่องมือ
การเกษตร  

ใช้ส าหรับเก็บอุปกรณ์การเกษตร เช่น เคร่ืองสูบน้ า เคร่ืองตัดหญ้า ปุ๋ยส าหรับวานยาข้าว และ
อ่ืนๆ  

หมายเหตุ การใช้สอย ช่วงกลางวันจะอยู่ใต้ถุนเฮือน ช่วงค่ าถึงจะขึ้นเฮือน 

ตารางท่ี 10 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางบุญวงศ์ ทองทา(ต่อ) 



174 
 

 
ภาพที่ 114 ภาพถ่ายเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางบุญวงศ์ ทองทา 
              (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี)  
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2.7 เฮือนชาวนากรณีศึกษา AA-07 
2.7.1 ประวัติเฮือน (นางสาคร มาตวันนา) จากการสัมภาษณ์พบว่าเรือนหลังนี้มี

อายุประมาณ 60 ปี  ถือได้ว่าเป็นเฮือนในยุคกลาง ท่ียังมีสภาพสมบูรณ์หลังหนึ่งท่ีพบในพื้นท่ีของ
งานวิจัยนอกจากเฮือนแล้วองค์ประกอบในผังของงานสถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมข้าวยังมีสภาพ
สมบูรณ์ท่ีแสดงถึงวิถีชีวิตชาวนาได้เป็นอย่างดี โดยมีองค์ประกอบครบ ไม่ว่าจะเป็นเฮือนพักอาศัย
ชาวนา เล้าเก็บข้าวเปลือก คอกส าหรับการเล้ียงสัตว์  รวมถึงพื้นท่ีเก็บเครื่องมือการเกษตร  จากการ
สัมภาษณ์เจ้าของเฮือน (นางสาคร มาตวันนา) พบว่าเฮือนหลังนี้ถูกสร้างขึ้นโดยพ่อแม่ของตน โดยได้
ย้ายออกจาก หมู่ 2 บ้านกู่จานเนื่องด้วยพื้นท่ีเฮือนหลังเก่าคับแคบ และอึดอัด จึงตัดสินใจย้ายออกมา
อยู่นอกหมู่บ้าน และน าไม้จากเฮือนหลังเก่ามาปลูกเฮือนหลังใหม่โดยการจ้างช่างในพื้นท่ีท าการ
ก่อสร้างลักษณะของเฮือนในสมัยนั้นเป็นเฮือนเกย 3 ห้อง หลังคามุงตับหญ้าคา ฝาเป็นเส่ือล าแพนท้ัง
หลัง จากการสัมภาษณ์พบว่า  เดิมทีเฮือนหลังนี้ได้หันหน้าเฮือนไปทางทิศใต้และในปี 2520  ได้มีการ
ปรับปรุงเฮือนครั้งใหญ่โดยการเปล่ียนวัสดุมุงจากตับหญ้าคาเป็นสังกะสี  และฝาแอ้มเฮือนจากเดิม
เป็นเส่ือล าแพนเปล่ียนเป็นฝาไม้จริงแบบสายฝนกาดยาว  และในปี 2530 มีการตัดถนนด้านหลังเฮือน 
พ่อของเจ้าของงเฮือนเลยเปล่ียนบันไดทางขึ้นอยู่ทางหลังเฮือนเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงเฮือน ใน
ปี 2535 ได้สร้างเพิงห้องน้ า - ห้องส้วม แยกจากตัวเฮือนอยู่บริเวณทิศใต้   โดยใช้ระบบโครงสร้างเสา
เป็นคอนกรีตก่อด้วยอิฐบล็อกปิดอย่างมิดชิด  หลังคาเป็นทรงเพิงหมาแหงน  มุงหลังคา ในปี 2538 
ได้สร้างคอกวัว หลังคาทรงจ่ัวเปิดโล่ง อยู่บริเวณด้านหลังของเฮือนทางทิศตะวันออก  ในปี 2540 ได้มี
การต่อเติมบริเวณใต้เล้าให้เป็นครัว  โดยการใช้ไม่ไผ่ซีกกั้นเป็นพื้นท่ีครัวส าหรับปรุงอาหาร  

2.7.2 ความเชื่อภายในและภายนอกเฮือน ภายในเฮือนนอนนั้น จะมีแท่นบูชาพระ
ต้ังอยู่บริเวณเสาสุดท้ายทางทิศตะวันออกของเฮือนหันหน้าพระประธานไปทางทิศใต้  ส าหรับความ
เช่ือเกี่ยวกับเล้าข้าว  มีการท าพิธีเปิดเล้าก่อนน าข้าวขึ้นเล้า และการสักการะต้ังขัน 5 รวมถึงต้นข้าว 1
ก า ท่ีก าลังต้ังท้องมาไหว้เล้าเก็บข้าวเปลือกในวันออกพรรษา  ความเช่ือด้านศาสนา มีความเช่ือต่อ
เรื่องของส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีอยู่ในทุ่งนาโดยก่อนท านาทุกครั้งต้องบอกกล่าวเจ้าท่ีเจ้าทางว่าจะท านาแล้ว  
และหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วต้องน าข้าวส่วนหนึ่งมาท าพิธีถวายให้กับเจ้าท่ีเจ้าทางในนาเพื่อบอก
กล่าวว่าท านาได้ผลิตผลเท่าไรในปีนี้  

2.7.3 รูปแบบโครงสร้างเฮือนชาวนา โดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วนใหญ่คือ 
1. เฮือนพักอาศัยส าหรับชาวนา โดยรูปแบบของเฮือนเป็นเฮือน 4 ห้อง 

หลังคาเป็นทรงจ่ัวยืนชายคาปกคลุมพื้นท่ีชานเฮือน ส าหรับระบบโครงสร้างเฮือนพักอาศัยเป็นการ
บากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกัน  และมีบางส่วนเป็นการเข้าไม้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 
โครงสร้างตัวเฮือนเป็นระบบ เสา คาน ตง และพื้น และระบบโครงสร้างหลังคา ประกอบไปด้วย ขื่อ 
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จันทัน ด้ัง อกไก่ และแป วัสดุก่อสร้างเฮือนพักอาศัยท้ังหมดเป็นไม้  ส าหรับฝาแอ้มเฮือนเป็นแป้นไม้ท่ี
ผสมระหว่างแนวนอนและแนวตั้ง (ลายสายฝน-บังใบกาดยาว) มุงหลังคาด้วยสังกะสี 

2. เพิงส าหรับพักอาศัยบริเวณช้ันล่างของเฮือน รูปแบบของเพิงพักอาศัยใน
บริเวณช้ันล่าง เป็นหลังคาทรงเพิงหมาแหนง โครงหลังคาเป็นไม้ ซึ่งประกอบไปด้วย จันทัน และแป 
มุงหลังคาด้วยสังกะสี โครงสร้างเป็นเสาส าเร็จรูปก่ออิฐบล็อกฉาบปูนทางสีท้ัง 4 ด้าน 

3. เล้าข้าวส าหรับเก็บข้าวเปลือกเป็นอาคารทรงจ่ัวหันหน้าไปทางทิศ
ตะวันออก ซึ่งระบบโครงสร้างสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ โครงสร้างตัวเล้าเป็นระบบ เสา คาน 
ตง และพื้น ระบบโครงสร้างหลังคา ประกอบไปด้วย ข่ือ จันทัน ด้ัง อกไก่ และแป ระบบฝาแอ้มเล้ามี
โครงสร้างเคร่าไม้อยู่ภายนอกเพื่อใช้ในการรับน้ าหนักของข้าวเปลือกและใช้ขี้ควายมาอุดร่องไม้ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ข้าวร่วงตามรอยต่อของไม้ ฝาเล้าเป็นแป้นไม้ตีแนวนอนอยู่ภายในเล้า วัสดุก่อสร้างเล้า
ข้าวเกือบท้ังหมดเป็นไม้  มีเพียงเสาเล้าท่ีมาปรับเป็นเสาคอนกรีตต่อเสาไม้เท่านั้นท่ีมีการปรับเปล่ียน
ภายหลัง ส าหรับวัสดุมุงหลังคาเป็นสังกะสี 

4. โรงเก็บฟืน เป็นอาคารทรงจ่ัวเปิดโล่งอยู่บริเวณทิศใต้ของเฮือนอยู่แนว
เดียวกับคอกวัว โดยระบบโครงสร้างเป็นไม้ท้ังหมด และโครงสร้างหลังคาเป็นไม้ท้ังหมด และมุง
หลังคาด้วยสังกะสี 

5. พื้นท่ีคอกวัว เป็นอาคารทรงจ่ัวเปิดโล่งอยู่บริเวณทิศใต้ของเฮือนอยู่แนว
เดียวกับโรงเก็บฟืน โดยระบบโครงสร้างเป็นเสาไม้กลมปักหลักกันเป็นคอกวัว โครงสร้างหลังคาเป็นไม้
ท้ังหมด และมุงหลังคาด้วยสังกะสี 

6 ห้องน้ า - ห้องส้วม  เป็นห้องน้ าแยกจากตัวเฮือนอยู่บริเวณทิศใต้ โดยใช้
ระบบโครงสร้างเสาเป็นคอนกรีตก่อด้วยอิฐบล็อกปิดอย่างมิดชิด  หลังคาเป็นทรงเพิงหมาแหงน ใช้
ระบบโครงสร้างหลังคาประกอบไปด้วย จันทันไม้ และแปไม้ และมุงหลังคาด้วยเป็นสังกะสี 

2.7.4 การใช้สอยพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 7 ส่วนใหญ่คือ 
1. เฮือนพักอาศัยประกอบไปด้วย เฮือนนอน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 

ห้องเปิง ห้องนอนพ่อ - แม่ อยู่ทางทิศเหนือ ในปัจจุบันในเป็นท่ีนอนของคนในครอบครัวและเก็บของ
เช่น บ่อนที่นอน ตู้ต่างๆ เป็นต้น ส าหรับพื้นท่ีชานเฮือนใช้ส าหรับเป็นพื้นท่ีอเนกประสงค์ นั่งเล่น ดูทีวี 
รวมถึงใช้ส าหรับประกอบพิธีต่างๆ เกี่ยวกับคนในครอบครัว เช่น งานศพ งานแต่ง ท าบุญบ้าน เป็นต้น 
ส าหรับใต้ถุนเฮือนใช้ส าหรับ จอดรถไถนาเดินตาม 2 คัน และมีแคร่ส าหรับนั่งเล่นในตอนกลางวัน 

2. ต่อเพิงพักอาศัยบริเวณช้ันล่างของเฮือน ใช้ส าหรับเป็นห้องพักอาศัยของ
พ่อ – แม่ในอดีต รวมถึงใช้เป็นพื้นท่ีเก็บเครื่องจักรการเกษตรขนาดเล็ก เช่น เครื่องสูบน้ า ตัดหญ้า 
เป็นต้น แต่ในปัจจุบันใช้เป็นท่ีเก็บเครื่องมือการเกษตรและเก็บข้าวเปลือกเพื่อเอาไปขายต่อไป 
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3. เล้าส าหรับเก็บข้าวเปลือกในอดีตแบ่งออกเป็น 2 ห้องส าหรับเก็บข้าวจ้าว
และข้าวเหนียว แต่ในปัจจุบันใช้เพียงห้องเดียวคือเก็บข้าวเหนียวไว้กินเท่านั้น โดยลักษณะเป็นการ
เก็บข้าวเปลือกจะเทข้าวเปลือกไว้ในเล้า  ส าหรับบริเวณใต้เล้าต่อเติมเป็นครัวโดยการต่อยืนหนึ่งช่วง
เสาท้ังด้านทิศใต้และทิศตะวันตกโดยใช้ซีกไม้ไผ่กั้นเป็นแนวของพื้นท่ีครัวส าหรับปรุงอาหาร 

4. โรงเก็บฟืน ใช้ส าหรับเป็นพื้นท่ีเก็บอุปกรณ์เช้ือเพลิงท่ีใช้ในครัวเฮือนพัก
อาศัยเช่น  ฟืน กระสอบถ่าน เป็นต้น 

5. พื้นท่ีคอกวัว เป็นอาคารทรงจ่ัวเปิดโล่งอยู่บริเวณทิศใต้ของเฮือนอยู่แนว
เดียวกับโรงเก็บฟืน ใช้ส าหรับเป็นพื้นท่ีเล้ียงวัวจ านวน 3 ตัว 

6. ลานเฮือนให้ส าหรับเป็นลานอเนกประสงค์ต่างๆ ในเวลาจัดงานบุญใน
ครอบครัวจะใช้ส าหรับกางเต็นท์ เช่น งานบวช งานแต่ง งานศพ เป็นต้น และใช้ส าหรับตาก ผลิต
ทางการเกษตร เช่น ตากข้าว ตากพริก ตากถั่วลิสง เป็นต้น 

7. ห้องน้ า - ห้องส้วม ถูกสร้างแยกออกจากตัวเฮือนบริเวณด้านหลังของเฮือน
พักอาศัยในทิศใต้อยู่แนวเดียวกับโรงเก็บฟืนและคอกวัว ห้องน้ า -ห้องส้วม ใช้ส าหรับช าระล้างร่างกาย
และขับถ่ายของเสียของคนในครอบครัว 

 
ภาพที่ 115 แสดงผังทางสัญจรภายในเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางสาคร มาตวันนา 
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ตารางท่ี 11 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางสาคร มาตวันนา 
 
 
 สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา 

กรณีศึกษาเฮือน นางสาคร มาตวันนา 

ข้อ
มูล

ทั่ว
ไป

 

ต าแหน่งท่ีตั้ง 31 หมู่ 3  บ้านสมบูรณ์พัฒนา  ต าบลกู่จาน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
เจ้าของเฮือน นางสาคร มาตวันนา อายุ 53  ป ี
จ านวนสมาชิก 2 คน ประกอบไปด้วย  เจ้าของเฮือน สามี   
อาชีพ ท านา  12 ไร่ ท าไร่ถั่ว 5 ไร่ หมายเหตุ เป็นที่นาของตนเอง ไม่ได้เช่า 
ลักษณะการท านา ท านาปี ปลูกข้าวเหนียว  4 ไร่  (ส าหรับกิน) ปลูกข้าวจ้าว 8 ไร่ (ส าหรับขาย) 

หมายเหตุ ในการท านา  สามีของเจ้าของเฮือนเป็นคนท าเอง  แต่มีการจ้าง  เก็บเก่ียว  

อง
ค์ป

ระ
กอ

บ 
สถ

.วัฒ
นธ

รร
มข

้าว
 √ เฮือนชาวนา  เฮือน 4 ห้อง ชั้นเดียวใต้ถุนสูง  

√ เล้าข้าว  เป็นเล้าข้าว 2 ห้อง  ส าหรับเก็บข้าวเหนียวและข้าวจ้าว*** 
แต่ปัจจุบันเหลือเพียงห้องเดียวเก็บข้าวเหนียวไว้กินเท่านั้น 

√ คอกวัว  เป็นคอกส าหรับเลี้ยววัว 2 ตัว 
√ พื้นที่ส าหรับเก็บ 

เครื่องจักรการเกษตร 
พื้นที่จอดรถไถนาเดินตามอยู่บริเวณใต้ถุนเฮือน 

√ เถียงนา เถียงนาขนาดเล็กไม่สามารถท ากิน  และหลับนอนได้ 
หมายตุ ไปกลับนาทุกวัน 

รูป
แบ

บข
อง

ผัง
เฮ

อืน
ชา

วน
า 

ลักษณะท่ัวไปเฮือน รูปแบบเฮือน เฮือน 4 ห้อง จ านวนชั้น เฮือนชั้นเด่ียวยกพื้นสูง 
ขนาดท่ีดิน  586  ตารางเมตร อายุเฮือน  60 ป ี

การวางทิศทาง วางเฮือนตามตะวันโดยหันหน้าไปทางทิศเหนือ 
ลักษณะโครงสร้าง เป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกัน  และมีบางส่วนเป็นการเข้าไม้ 
วัสดุสร้างเฮือน หลังคา โครงสร้างเป็นไม้  มุงสงักะสี เสา เสาไม้มีทั้งแบบเหลี่ยม 

ผนัง ฝาไม ้(สายฝน – บังใบกาดยาว) พื้น พื้นไม้ตีชิด 
บันไดทางขึ้นเฮือน เป็นบันไดไม้อยู่ทิศตะวันตกเดินขึ้นทางทิศใต้ วางบนแท่นปูน  จ านวนของลูกนอนของบันไดมี

ทั้งหมด 9 ขั้น และมีราวจับฝั่งเดียว 
ครัว ต่อเติมบริเวณใต้เล้าข้าวเป็นครัวส าหรับปรุงอาหาร อายุ 20 ป ี
ห้องน้ า ห้องน้ าแยกจากตัวเฮือนอยู่บริเวณทิศใต้ อายุ 25 ป ี
เล้าข้าว เป็นเล้าข้าว 2 ห้อง  หลังคาจั่วหันหน้าไปทางทศิตะวันออก อายุ 60 ป ี
คอกวัว  คอกวัวเป็นไม้ปักหลัก กว้าง 3 x 3.9 ม. หลังคาทรงจั่ว อยู่บริเวณ

ด้านหลังของเฮือนทิศตะวันออกเฮือน 
อายุ 22 ป ี

ท่ีจอดเครื่องจักรการเกษตร รถไถนาเดินตาม จอดใต้ถุนเฮือน 2 คัน 

บริเวณรอบบ้าน เป็นร่ัวไม้กันเขตแดน โดยรอบพื้นที่ปลูกผักสวนครัวส าหรับใชใ้นครัวเรือน (ร้ัวกินได้) 
ทางเข้า-ออก เข้าออกได้ 2 ทาง ทั้งทศิเหนือหน้าบ้าน และทศิใต้หลงับ้าน  แต่เขา้ออกหลักจะใช้ทิศเหนือ 
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สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา 
กรณีศึกษาเฮือน นางสาคร มาตวันนา 

 หมายเหตุ แหล่งที่มาของเฮือน เป็นการแขกแรงคนในหมูบ่้านช่วยกันสร้างเฮือน    
ในอดีตหน้าเฮือนจะอยู่ทางทิศใต้ แต่ประมาณปี 2545 ได้เปลี่ยนบนัไดมาอยู่ทางทิศเหนือ
เพื่อให้สัมพันธ์กับถนนหลักหลังเฮือน 

กา
รใ

ช้ส
อย

ภา
ยใ

นเ
ฮือ

นช
าว

นา
 

ระดับภายในเฮือน ไม่มีระดับ มีเพียงการกั้นห้องเฮือนนอนเท่านั้น  
เฮือนนอน อยู่บริเวณทิศเหนือ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ห้องเปิง ห้องนอนพ่อ - แม่  
ชาน ใช้ส าหรับเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ นั่งเล่น ดูทีว ีร่วมถึงใช้ส าหรับประกอบพิธีต่างๆ เก่ียวกับคน

ในครอบครัว เช่น งานศพ งานแต่ง ท าบุญบ้าน เป็นต้น 
เฮือนไฟ - 
เกย - 
ห้ิงพระ ต้ังอยู่บริเวณเสาสุดท้ายทางทิศตะวันออกของเฮือนหันหน้าพระประธานไปทางทิศใต้ 
ใต้ถุนเฮือน ต่อเติมกั้นเป็นห้องส าหรับพักอาศัยและเก็บเคร่ืองจักรการเกษตรขนาดเล็ก เช่น เคร่ืองสูบน้ า 

ตัดหญ้า เป็นต้น บางส่วน และใช้เป็นที่จอดรถไถนาเดินตาม 2 คัน รวมถึงมีแคร่ส าหรับน่ังเล่น  
เล้าข้าว ใช้ส าหรับเก็บข้าวเปลือก  โดยมีการแบ่งออกเป็น 2 ห้อง ส าหรับขา้วเจ้าและข้าวเหนียว แต่

ปัจจุบันใช้ห้องเดียวเก็บข้าวเหนียวไว้กินเท่านั้น 
ใต้เล้า ต่อเติมบริเวณใต้เล้าข้าวเป็นครัวโดยการใช้ไม่ไผ่ซีกก้ันเป็นพื้นที่ส่วนครัวส าหรับปรุงอาหาร 
โรงเก็บฟืน ใช้ส าหรับเก็บฟืนและถ่านที่ใชใ้นครัวเรือน 
คอกวัว ใช้ส าหรับเลี้ยงวัวจ านวน 3 ตัว  

หมายเหตุ การใช้สอย ส่วนใหญ่จะอยู่บนเฮือน 

 

 
ภาพที่ 121 ภาพถ่ายแสดงภาพรวมของเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางสาคร มาตะวันนา 
              (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี)  
 

ตารางท่ี 11 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางสาคร มาตะวันนา(ต่อ) 
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ภาพที่ 122 ภาพถ่ายเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางสาคร มาตะวันนา 
              (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี)  
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2.8 เฮือนชาวนากรณีศึกษา AA-08 
2.8.1 ประวัติเฮือน (นายสุนทร พรใส) จากการสัมภาษณ์พบว่าเฮือนหลังนี้มีอายุ

ประมาณ 10 ปีถือได้ว่าเป็นเฮือนสมัยใหม่ท่ีถูกสร้างขึ้นใหม่  โดยการรื้อเฮือนหลังเก่าแล้วเอาไม้เฮือน
เก่ามาสร้างเป็นเฮือนหลังนี้ ในปี 2550 แต่ถึงจะเป็นเฮือนสมัยใหม่แต่สภาพผังเฮือนก็ยังมีความ
น่าสนใจอยู่  เนื่องด้วยมีองค์ประกอบในงานสถาปัตยกรรมข้าวครบ ไม่ว่าจะเป็นเฮือนพักอาศัยชาวนา 
เล้าเก็บข้าวเปลือก คอกส าหรับการเล้ียงสัตว์  รวมถึงพื้นท่ีเก็บเครื่องมือการเกษตร ท่ีแสดงให้เห็นถึง
การปรับตัวของชาวนาในยุคสมัยปัจจุบันให้สอดคล้องกับพื้นท่ีเฮือนท่ีมีจ ากัด จากการสัมภาษณ์
เจ้าของเฮือน(นายสุนทร พรใส) เล่าว่าแต่เดิมเฮือนหลังเก่าเป็นเฮือนเกย 3 ห้องท่ีพ่อ - แม่ของภรรยา
สร้างขึ้นสร้างขึ้นแต่เวลาผ่านไปเฮือนก็มีสภาพทรุดโทรมจึงต้ังสินใจสร้างใหม่ในปี 2250 และ เล้าเก็บ
ข้าวแต่เดิมอยู่บริเวณด้านหน้าทางทิศตะวันออกของเฮือนติดกับถนนสาธารณะ ซึ่งขว้างการเข้าออก
ของเฮือนเลยตัดสินใจย้ายไปอยู่ด้านหลังแทนเพื่อให้เข้ากับการใช้สอยและปรับเปล่ียนพื้นท่ีนั้น  
ส าหรับพื้นท่ีด้านหน้าท่ีเล้าเก่าเคยอยู่ได้ปรับเป็นเพิงจอดรถกระบะส าหรับขนถ่ายข้ าวขึ้นเล้าแทน 
และยังใช้เป็นพื้นท่ีอเนกประสงค์ส าหรับการจัดงานบุญต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในเฮือน  

2.8.2 ความเชื่อภายในและภายนอกเฮือน ภายในเฮือนบริเวณช้ัน 2 นั้น จะท าหิ้ง
พระบริเวณหัวนอนด้านบนไว้ส าหรับกราบไหว้หันหน้าพระประธานไปทางทิศเหนือ ส าหรับความเช่ือ 
เกี่ยวกับการย้ายเล้านั้นก็ยังเช่ือตามคติเดิมคือ การสร้างเล้าจะต้องไม่ตรงกับเฮือน และพื้นเฮือนใหม่
ต้องไม่ทับพื้นท่ีเล้าเก่าและไม้ท่ีท าเล้าจะต้องไปเอาไปสร้างเฮือน รวมถึงความเช่ือในเรื่องของการท า
พิธีเปิดเล้าก่อนน าข้าวขึ้นเล้า และการสักการะต้ังขัน 5 รวมถึงต้นข้าว 1ก า ท่ีก าลังต้ังท้องมาไหว้เล้า
เก็บข้าวเปลือกในวันออกพรรษา  ความเช่ือด้านศาสนา ทุกวันพระเจ้าของเฮือนและภรรยาจะใส่
บาตรตอนเช้าและสวดมนต์ก่อนเข้านอน  มีความเช่ือต่อเรื่องของส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในทุ่งนาโดยก่อนท า
นาทุกครั้งต้องบอกกล่าวเจ้าท่ีเจ้าทางว่าจะท านาแล้ว  และหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วต้องน าข้าว
ส่วนหนึ่งมาท าพิธีถวายให้กับเจ้าท่ีเจ้าทางในนาเพื่อบอกกล่าวว่าท านาได้ผลิตผลเท่าไรในปีนี้ 

2.8.3 รูปแบบโครงสร้างเฮือนชาวนา โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่คือ 
1. เฮือนส ารับพักอาศัยส าหรับชาวนา โดยรูปแบบของเฮือนเป็นอาคาร 2 ช้ัน 

แบบสมัยใหม่หลังคาเป็นจ่ัวเดียวยืนชายคาเท่ากันและมีมุขด้านหน้าใช้ส าหรับเป็นห้องนอน ซึ่งระบบ
โครงสร้างเป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกัน  และมีการใช้น็อตสกรู  ขันหัวเสา สามารถ
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ โครงสร้างตัวเฮือนเป็นระบบ เสา คาน ตง และพื้น และระบบโครงสร้าง
หลังคา ประกอบไปด้วย ขื่อ จันทัน ด้ัง อกไก่ และแป วัสดุก่อสร้างเฮือนพักอาศัยช้ันบนเป็นไม้
ท้ังหมด ส าหรับฝาแอ้มเฮือนเป็นแป้นไม้ตีทับเกล็ดแนวนอนทุกด้านของเฮือน ในบริเวณช้ันล่างเป็น
การก่ออิฐฉาบปูนทาสีสวยงามโดยไม่มีการแบ่งกั้นห้องท าเป็นโถงกว้างเพื่อนเป็นพื้นท่ีอเนกประสงค์   
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2. เพิงครัวและเพิงคอกวัว อยู่บริเวณด้านหลังของเฮือนพักอาศัยในทิศ
ตะวันตก โดยรูปแบบเป็นเพิงทรงหมาแหนงท่ีต่อกับเฮือนพักอาศัยโดยเป็นอาคารเปิดโล่งและกั้นหลัก
ส าหรับเล้ียงวัว 3 ตัว และส่วนท่ีเหลือใช้เป็นครัวส าหรับปรุงอาหารและนึ่งข้าวเหนียว วัสดุ ในการ
ก่อสร้างเป็นโครงสร้างไม้ท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นเสา จันทัน แป ล้วนแล้วเป็นไม้ และมุงหลังคาด้วย
กระเบ้ืองสรรไท 

3. เพิงจอดรถอยู่บริเวณทิศเหนือของเฮือนพักอาศัย โดยรูปแบบเป็นเพิงทรง
หมาแหนงท่ีต่อกับเฮือนพักอาศัย ระบบการก่อสร้างเป็น เสาคอนกรีต ส าหรับโครงสร้างหลังคาเป็น
โครงสร้างไม้ท้ังหมด มุงหลังคาด้วยกระเบ้ืองสรรไท 

4. เล้าส าหรับเก็บข้าวเปลือกเป็นอาคารทรงจ่ัว ซึ่งระบบโครงสร้างสามารถ
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ โครงสร้างตัวเล้าเป็นระบบ เสา คาน ตง และพื้น ระบบโครงสร้างหลังคา 
ประกอบไปด้วย ข่ือ จันทัน ด้ัง อกไก่ และแป ระบบฝาแอ้มเล้ามีโครงสร้างเคร่าไม้อยู่ภายนอกเพื่อใช้
ในการรับน้ าหนักของข้าวเปลือกและใช้ขี้ควายมาอุดร่องไม้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวร่วงตามรอยต่อของไม้  
ส าหรับการตีฝาแอ้มเล้าเป็นแป้นไม้ตีแนวนอนภายในสูง 60ซม. สูงจากนั้นได้มีการใช้แผ่นสังกะสีแทน
ฝาแอ้มไม้ในอดีต วัสดุก่อสร้างเล้าข้าวเกือบท้ังหมดเป็นไม้  มีเพียงเสาเล้าท่ีมาปรับเป็นเสาคอนกรีต
ต่อเสาไม้และฝาแอ้มด้านบนเป็นแผ่นสังกะสี ส าหรับวัสดุมุงหลังคาเป็นกระเบ้ืองสรรไท 

2.8.4. การใช้สอยพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 7 ส่วนใหญ่คือ 
1. เฮือนพักอาศัยประกอบไปด้วย พื้นท่ีใช้ประโยชน์ 2 ช้ัน โดยช้ันล่างใช้เป็น

โถงโล่งใช้ส าหรับเป็นที่นั่งดูทีวี นั่งกินข้าวแล้ง เป็นต้น และใช้เป็นพื้นท่ีส าหรับนอนของลูกชายและลูก
สาว ส าหรับช้ันสอง มีการกั้นเป็นห้องนอนส าหรับเจ้าของเฮือนและภรรยาบริเวณมุขด้านหน้าของ
เฮือนทางทิศตะวันออก และพื้นท่ีส่วนท่ีเหลือใช้เป็นพื้นท่ีโถงโล่งส าหรับเก็บของ  

2. เพิงครัวและเพิงคอกวัว เป็นเพิงขาดใหญ่ท่ีต่อเติมเพื่อใช้ส าหรับคลุมคอก
วัวและครัวส าหรับปรุงอาหาร  โดยเป็นอาคารเปิดโล่งและกั้นหลักส าหรับเล้ียงวัว 3 ตัว และส่วนท่ี
เหลือใช้เป็นครัวส าหรับปรุงอาหารและนึ่งข้าวเหนียว 

3. เพิงจอดรถอยู่บริเวณทิศเหนือของเฮือนพักอาศัย โดยใช้เป็นท่ีใช้ส าหรับ
จอดรถกระบะ และขนถ่ายข้าวขึ้นเล้าในช่วงหน้าเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมถึงใช้เป็นพื้นท่ีอเนกประสงค์ 
เช่น ตากผลผลิตทางการเกษตร  ใช้เป็นส าหรับการจัดงานบุญต่างๆ ภายในเฮือนพักอาศัย ใช้เป็นท่ี
พักผ่อน ใช้เป็นท่ีว่าความของลูกบ้าน และอื่นๆ 

4. เล้าส าหรับเก็บข้าวเปลือกแบ่งออกเป็น 2 ห้องส าหรับเก็บข้าวจ้าวและข้าว
เหนียวโดยลักษณะเป็นการเก็บข้าวเปลือกจะเทข้าวเปลือกไว้ในเล้าในแต่ละห้องและแยกประเภทกัน  
ส าหรับบริเวณใต้ถุนเล้าต่อเติมเป็นพื้นท่ีเก็บเครื่องมือท าเกษตร อาทิเช่น จอบ เสียม คราด เครื่องสูบ
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น้ า เครื่องตัดหญ้า เป็นต้น รวมถึงใช้ส าหรับเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่นตู้เย็น หม้อหุงข้าวและอื่น โดยการ
ก่ออิฐบล็อกฉาบเรียบกั้นเป็นห้องปิดมิดชิด 

6. เพิงด้านข้างเฮือน เป็นอาคารเพิงเปิดโล่งท่ีต่อกับเฮือนพักอาศัยบริเวณทิศ
ใต้ของเฮือน  ใช้ส าหรับเป็นพื้นท่ีตากผ้า ตากผลผลิตทางการเกษตร และเป็นทางสัญจรของวัวและใช้
เป็นทางสัญจรรองของคนในครอบครัว  

7. ห้องน้ า - ห้องส้วม ถูกสร้างแยกออกจากตัวเฮือนบริเวณด้านหลังของเฮือน
พักอาศัยในทิศตะวันตกอยู่แนวเดียวกันกับคอกวัวและครัว ห้องน้ า - ห้องส้วม ใช้ส าหรับช าระล้าง
ร่างกายและขับถ่ายของเสียของคนในครอบครัว และมีเครื่องซักผ้าวางไว้ด้านข้างห้องน้ าเพื่อซักผ้า
ให้กับคนในครัวเฮือน 
 

 
ภาพที่ 123 แสดงผังทางสัญจรภายในเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายสุนทร พรใส 
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ตารางท่ี 12 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายสุนทร พรใส 
 
 
 สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา 

กรณีศึกษาเฮือน นายสุนทร พรใส 

ข้อ
มูล

ทั่ว
ไป

 

ต าแหน่งท่ีตั้ง 20 หมู่ 2  บ้านกู่จาน  ต าบลกู่จาน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
เจ้าของเฮือน นายสุนทร พรใส อายุ 51  ป ี
จ านวนสมาชิก 5 คน ประกอบไปด้วย  เจ้าของเฮือน ภรรยา  ลูกชาย 2 คน ลูกสาว 1 คน 
อาชีพ ท านา  12 ไร่ ผู้ใหญ่บ้าน หมายเหตุ เป็นที่นาของตนเอง ไม่ได้เช่า 
ลักษณะการท านา ท านาปี ปลูกข้าวเหนียว  5 ไร่  (ส าหรับกิน) ปลูกข้าวจ้าว  7 ไร่ (ส าหรับขาย) 

หมายเหตุ ในการท านา  เจ้าของเรือนเป็นคนท าเอง  แต่มีการจ้างเก็บเก่ียว 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บ 
สถ

.วัฒ
นธ

รร
มข

้าว
 √ เฮือนชาวนา เฮือนสมัยใหม่ 2 ชั้น  (หลังคาทรงจั่ว) 

√ เล้าข้าว เป็นเล้าข้าว 2 ห้อง  ส าหรับเก็บข้าวเหนียวและข้าวจ้าว 
√ คอกวัว คอกวัวส าหรับเลี้ยงวัว 3 ตัว 
√ พื้นที่ส าหรับเก็บเครื่องจักร

การเกษตร 
โรงส าหรับจอดรถกระบะ (ปิ๊กอัพ)  
 

√ เถียงนา เถียงนาขนาดเล็กไม่สามารถท ากินได้ และหลับนอนได้ 
หมายตุ ไปกลับนาทุกวัน 

รูป
แบ

บข
อง

ผัง
เฮ

อืน
ชา

วน
า 

ลักษณะท่ัวไปเฮือน รูปแบบเฮือน เฮือนสมัยใหม่ จ านวนชั้น เฮือนชั้น 2 ชั้น 
ขนาดท่ีดิน  241  ตารางเมตร อายุเฮือน  10 ป ี

การวางทิศทาง หันหน้าทางทศิตะวันออก ตามถนนหน้าบ้าน 
ลักษณะโครงสร้าง เป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกัน 
วัสดุสร้างเฮือน หลังคา โครงสร้างเป็นไม้  มุงลอนคู ่ เสา เสาคอนกรีตคร่ึงเสาไม้ 

ผนัง ฝาไม้ตีแนวนอนทับเกล็ด ชั้นล่างเป็น
ผนังก่ออิฐฉาบปูน 

พื้น พื้นไม้ตีชิด 

บันไดทางขึ้นเฮือน เป็นบันไดไม้หันหน้าขึ้นทางทิศเหนือ วางบนแท่นปูนจ านวน 2 ขั้น และจ านวนลูกนอนของ
บันไดมีทั้งหมด 9 ขั้น และมีราวจับฝั่งเดียว 

ครัว เพิงเดียวกันกับคอกวัว ต่อจากเฮือนพักอาศัยชนกับเล้าเก็บข้าว อายุ 10 ป ี
ห้องน้ า เป็นห้องน้ าแยกจากตัวเฮือน อยู่บริเวณด้านหลังของเฮือนทางทิศใต้ อายุ 10 ป ี
เล้าข้าว เป็นเล้าข้าว 2 ห้อง  หลังคาจั่วหันหน้าไปทางทศิตะวันออก อยู่บริเวณ

ด้านหลังของเฮือนพักอาศัย  
อายุ 3 ป ี

คอกวัว  เป็นคอกวัวส าหรับเลี้ยงวัว 3 ตัว อยู่บริเวณด้านหลังของเฮือนทางทิศใต้ อายุ 10 ป ี
ท่ีจอดเครื่องจักรการเกษตร รถกระบะ ต่อเพิงส าหรับจอดรถกระบะข้างเฮือน บริเวณทิศเหนือ  อายุ 10 ปี 

รถไถนาเดินตาม จอดบริเวณเถียงนา (ทุ่งนา) *** 
บริเวณรอบบ้าน เป็นร่ัวก่ออิฐบล็อก สูง 1.3 ม. โดยรอบพื้นที่ปลูกผักสวนครัวแบบกระถาง ส าหรับใชใ้นครัวเรือน 
ทางเข้า-ออก โดยแยกการเข้าออก  เป็น 2 ทาง คือเข้าออกหลักและ เข้า-ออกของสัตว์  
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สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา 
กรณีศึกษาเฮือน นายสุนทร พรใส 

 หมายเหตุ แหล่งที่มาของเฮือน น าไม้จากเฮือนหลังเก่ามาปลูกเฮือนหลังใหม่และปรับรูปแบบเฮือนใหม่
ทั้งหมด 
มีการย้ายเล้าเก็บข้าวเปลือกจากหน้าเฮือนไปไว้ด้านหลังของเฮือนพักอาศัย 

กา
รใ

ช้ส
อย

ภา
ยใ

นเ
ฮือ

นช
าว

นา
 

ระดับภายในเฮือน เฮือนหลังน้ีอยู่ในระดับเดียวกันหมด  มีเพียงการแบ่งห้องต่างๆ เทา่นั้น  
พื้นที่ชั้น 2 มีการกั้นห้อง 1 ห้อง บริเวณทิศตะวันออก ใช้ส าหรับเป็นห้องนอนของเจ้าของเฮือนและภรรยา 

และมีหิ้งพระอยู่บนหัวเตียง ส าหรับพื้นที่ส่วนที่เหลือใช้เป็นพื้นที่โถงโล่งส าหรับเก็บของ 
พื้นที่ชั้น 1 เป็นโถงโล่งใชส้ าหรับเป็นที่นั่งดูทีวี น่ังกินข้าวแล้ง เป็นต้น  และใช้เป็นพื้นที่ส าหรับนอนของลูก

ชาย ลูกสาว 
เพิงส าหรับตากผ้า อยู่บริเวณทิศใต้ของเฮือนพักอาศัยใช้ส าหรับเป็นที่ตากผ้าและเป็นที่เข้าออกของวัว 
เพิงครัว อยู่บริเวณทิศตะวันตกด้านหลังเฮือนพักอาศัย ใช้ส าหรับประกอบอาหาร 
ห้ิงพระ ต้ังอยู่บริเวณห้องนอนชั้นสองของเฮือน โดยพระประธานหันหน้าไปทางทศิเหนือ 
มุขหน้าบ้าน ใช้ส าหรับเป็นทางเข้าตัวเฮือน และใช้ส าหรับเตรียมข้าวใส่กระสอบไปขาย 
เล้าข้าว ใช้ส าหรับเก็บข้าวเปลือก  โดยมีการแบ่งออกเป็น 2 ห้อง ส าหรับขา้วเจ้าและข้าวเหนียว 
ใต้เล้า ใช้ส าหรับเก็บเคร่ืองมือการเกษตร จ าพวก จอบเสียม คราด เคร่ืองสูบน้ า  เคร่ืองตัดหญ้า เป็น

ต้น 
โรงจอดรถ ใช้ส าหรับจอดรถกระบะ และขนถ่ายข้าวขึ้นเล้า 

หมายเหตุ พื้นที่ทั้งหมดในเฮือนเทคอนกรีตทั้งหมด 

 

 
 

ภาพที่ 129 ภาพถ่ายแสดงภาพรวมของเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายสุนทร พรใส 
             (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี)  
 

ตารางท่ี 12 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายสุนทร พรใส(ต่อ) 
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ภาพที่ 130 ภาพถ่ายเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายสุนทร พรใส 
              (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี) 
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2.9 เฮือนชาวนากรณีศึกษา AA-09 
2.9.1 ประวัติเฮือน (นางจันหอม กลมเกล่ียว) จากการสัมภาษณ์พบว่าเฮือนหลังนี้มี

อายุประมาณ 70 ปี  ถือได้ว่าเป็นเฮือนท่ียังมีสภาพสมบูรณ์ท่ีสุดหลังหนึ่งท่ีพบในพื้นท่ีของงานวิจัย
นอกจากเฮือนแล้วองค์ประกอบในผังของงานสถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมข้าวยังมีสภาพสมบูรณ์ท่ี
แสดงถึงวิถีชีวิตชาวนาได้เป็นอย่างดี โดยมีองค์ประกอบครบ ไม่ว่าจะเป็นเฮือนพักอาศัยชาวนา เล้า
เก็บข้าวเปลือก คอกส าหรับการเล้ียงสัตว์  รวมถึงพื้นท่ีเก็บเครื่องมือการเกษตร จากการสัมภาษณ์
เจ้าของเฮือน(นางจันหอม กลมเกล่ียว) พบว่าเฮือนหลังนี้เดิมท่ีเป็นเฮือนจ่ัวแฝดขนาดใหญ่ท่ีพ่อแม่ของ
ตนเป็นคนสร้างเพื่อเป็นท่ีอยู่อาศัย โดยแรกเริ่มเดิมทีเป็นเฮือนท่ีมีฝาแอ้มเป็นเส่ือล าแพนมุงหลังคาตับ
หญ้าคาและในปี พ.ศ. 2520 ได้เปล่ียนหลังคาเป็นสังกะสีและฝาเป็นไม้จริง พอเวลาผ่านมาประมาณ 
10 กว่าปีพ่อ - แมก่็ได้เสียชีวิตลง  จึงได้ปรึกษาหารือกันในพี่น้องว่าจะแบ่งมรดกอย่างไร  จึงสรุปได้ว่า
เฮือนหลังใหญ่นี้ได้ยกให้ลูกสาวทั้งสามคนโดยแบ่งไม้ให้เท่าๆกัน  เพื่อน าไปปลูกเฮือนของตนเอง  แต่
น้องสาวคนสุดท้องไม่เอาไม้ขอเปล่ียนเป็นเงินแทน เพราะตนเองอยู่ต่างจังหวัด การขนย้ายไม้อาจจะ
ล าบาก จึงส่งผลให้เฮือนหลังนี้ถูกแบ่งเป็นสองส่วนนั้นเอง  รูปแบบเฮือนในปัจจุบันเป็นเฮือน 3 ห้อง 
ยกใต้ถุนสูง โครงสร้างเป็นเสาปูนต่อไม้ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงเสาไม้มาเป็นเสาปูนในปี พ.ศ.2537 และ
ในปีเดียวกันได้ปรับปรุงใต้ถุนเล้าเก็บข้าวเปลือกให้เป็นพื้นท่ีท าครัวโดยการก่ออิฐบล็อกท้ังส่ีด้านเพื่อ
กั้นเป็นครัวส าหรับปรุงอาหาร ในปี พ.ศ.2553 ได้ต่อเดิมเพิงจอดรถบริเวณทางเช่ือมระหว่างเฮือนกับ
เล้าเก็บข้าวเปลือกและในปีเดียวกันก็ได้ต่อเพิงทรงหมาแหงนคลุมคอกวัวด้านหลังของเฮือนพักอาศัย   

2.9.2 ความเชื่อภายในและภายนอกเฮือน ภายในเฮือนนอนนั้น จะมีแท่นบูชาพระ
ต้ังอยู่บริเวณเสาต้นท่ี 2 ของเฮือนนอนและหันหน้าพระประธานไปทางทิศใต้ บริเวณฝาก่อนเข้าเฮือน
นอนจะติดรูปเคารพบรรพบุรุษตามแบบฉบับเฮือนอีสานท่ีพบเห็นโดยท่ัวไป และยังถือปฏิบัติในเรื่อง
ของห้องเปิงท่ีไม่ให้เขยเข้าไปอยู่ เจ้าของเฮือนและสามีจึงไม่ไปนอนในเฮือนนอนแต่จะนอนบริเวณ
ชานเฮือนแทน ส าหรับความเช่ือเกี่ยวกับเล้าข้าว มีการท าพิธีเปิดเล้าก่อนน าข้าวขึ้นเล้า และการ
สักการะต้ังขัน 5 รวมถึงต้นข้าว 1ก า ท่ีก าลังต้ังท้องมาไหว้เล้าเก็บข้าวเปลือกในวันออกพรรษา  ความ
เช่ือด้านศาสนา ทุกวันเจ้าของเฮือนใส่บาตรตอนเช้า มีความเช่ือต่อเรื่องของส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีอยู่ในทุ่งนา
โดยก่อนท านาทุกครั้งต้องบอกกล่าวเจ้าท่ีเจ้าทางว่าจะท านาแล้ว  และหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว
ต้องน าข้าวส่วนหนึ่งมาท าพิธีถวายให้กับเจ้าท่ีเจ้าทางในนาเพื่อบอกกล่าวว่าท านาได้ผลิตผลเท่าไรในปี
นี้ 

2.9.3 รูปแบบโครงสร้างเฮือนชาวนา โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนใหญ่คือ 
1. เฮือนพักอาศัยส าหรับชาวนา โดยรูปแบบของเฮือนเป็นเฮือน  3 ห้อง มี

ชานเฮือนอยู่บริเวณหน้าเฮือนนอน ระบบโครงสร้าง เป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกัน  
และมีบางส่วนเป็นการเข้าไม้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ โครงสร้างตัวเฮือนเป็นระบบ เสา คาน 



198 
 
ตง และพื้น และระบบโครงสร้างหลังคา ประกอบไปด้วย ขื่อ จันทัน ด้ัง อกไก่ และแป วัสดุก่อสร้าง
เฮือนพักอาศัยเกือบท้ังหมดเป็นไม้  มีเพียงเสาเฮือนท่ีมาปรับเป็นเสาคอนกรีตต่อเสาไม้เท่านั้นท่ีมีการ
ปรับเปล่ียนภายหลัง ส าหรับฝาแอ้มเฮือนเป็นแป้นไม้ท่ีผสมระหว่างแนวนอนและแนวต้ัง (ลายสาย
ฝน-บังใบกาดยาว) มุงหลังคาด้วยสังกะสี 

2. เล้าส าหรับเก็บข้าวเปลือกเป็นอาคารทรงจ่ัวหั้นหน้าไปทางถนนสาธารณะ
ประโยชน์ ซึ่งระบบโครงสร้างสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ โครงสร้างตัวเล้าเป็นระบบ เสา คาน 
ตง และพื้น ระบบโครงสร้างหลังคา ประกอบไปด้วย ข่ือ จันทัน ด้ัง อกไก่ และแป ระบบฝาแอ้มเล้ามี
โครงสร้างเคร่าไม้อยู่ภายนอกเพื่อใช้ในการรับน้ าหนักของข้าวเปลือกและใช้ขี้ควายมาอุดร่องไม้เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ข้าวร่วงตามรอยต่อของไม้ ส าหรับฝาเล้าเป็นแป้นไม้ตีแนวนอนและแนวตั้งภายในเล้าเก็บ
ข้าวเปลือก   วัสดุก่อสร้างเล้าข้าวเกือบท้ังหมดเป็นไม้  มีเพียงเสาเล้าท่ีมาปรับเป็นเสาคอนกรีตต่อเสา
ไม้เท่านั้นท่ีมีการปรับเปล่ียนภายหลัง และต่อเติมพื้นท่ีส าหรับครัวใต้ถุนเล้าโครงสร้างเป็นผนังก่ออิฐ
บล็อกฉาบเรียบทาสีท้ังส่ีด้านของใต้ถุนเล้า วัสดุมุงหลังคาเป็นสรรไท 

3. จ่ัวขนาดใหญ่ต่อจากเล้าเก็บข้าวเปลือกและเฮือนพักอาศัยใช้ส าหรับเป็น
พื้นท่ีจอดรถกระบะรวมถึงใช้เป็นทางสัญจรหลังของคนในครอบครัวและวัว และชายคายืนไปทางด้าน
หลังของเฮือนพักอาศัยคลุมคอกวัว โดยใช้ระบบโครงสร้างเป็นเสาคอนกรีตส าเร็จรูป  โครงหลังคาเป็น
ไม้ ประกอบไปด้วยจันทันไม้ อกไก่ไม้ และแปไม้ มุงหลังคาด้วยเป็นสังกะสี  

4. ห้องน้ า - ส้วม เป็นเพิงต่อจากเฮือนพักอาศัยในบริเวณด้านหลังทางทิศ
ตะวันตกของเฮือน โดยใช้ระบบโครงสร้างเป็นคอนกรีตก่อด้วยอิฐบล็อกปิดอย่างมิดชิด โดยหลังคา
เป็นทรงเพิงหมาแหงน  ใช้ระบบโครงสร้างหลังคาประกอบไปด้วย จันทันไม้ และแปไม้ และมุงหลังคา
ด้วยเป็นสังกะสี 

5. เพิงส าหรับเก็บเครื่องมือการเกษตร เป็นเพิงต่อจากเฮือนพักอาศัยใน
บริเวณด้านหลังทางทิศเหนือและตะวันตกของเฮือนพักอาศัย ใช้ส าหรับเป็นพื้นท่ีเก็บเครื่องมือ
การเกษตรจ าพวก เครื่องสูบน้ า กะบุง ตะกร้า รถยู้(รถเข็น) เป็นต้น โดยใช้ระบบโครงสร้างเสา
คอนกรีตส าเร็จรูป  โครงหลังคาเป็นไม้ ประกอบไปด้วยจันทันไม้ อกไก่ไม้ และแปไม้ มุงหลังคาด้วย
ตับหญ้าคาท่ีเจ้าของเฮือนท าเอง 

2.9.4 การใช้สอยพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่คือ 
1. เฮือนพักอาศัยประกอบไปด้วย เฮือนนอน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 

ห้องเปิง ห้องนอนพ่อ - แม่ท่ีใช้ส าหรับเป็นท่ีพักอาศัยของพ่อแม่ในอดีตแต่ในปัจจุบันได้ปรับเปล่ียน
เป็นห้องส าหรับเก็บตู้เก่า บ่อนที่นอนและเก็บของใช้ต่างๆในครัวเรือน ส าหรับชานเฮือนใช้ส าหรับเป็น
ท่ีนอนของเจ้าเฮือนในปัจจุบัน รวมถึงใช้ส าหรับเป็นพื้นท่ีอเนกประสงค์ ส าหรับเก็บของและใช้ส าหรับ
ประกอบพิธีต่างๆ เกี่ยวกับคนในครอบครัว เช่น งานศพ งานแต่ง ท าบุญบ้าน เป็นต้น ส าหรับใต้ถุน
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เฮือนใช้ส าหรับเป็นท่ีจอดรถไถนาเดินตามและ  พื้นท่ีเก็บเครื่องมือการเกษตร  รวมถึงมีแคร่ส าหรับ
นั่งเล่นและท าหัตกรรมใช้ในครัวเฮือน เช่น จักตอก ท าตับหญ้าคาในการมุงเพิงหลังคา สานแห่ เป็น
ต้น 

2. เล้าข้าวส าหรับเก็บข้าวเปลือกแบ่งออกเป็น 2 ห้องส าหรับเก็บข้าวจ้าวและ
ข้าวเหนียวโดยลักษณะเป็นการเก็บข้าวเปลือกจะเทข้าวเปลือกไว้ในเล้าโดยแยกประเภทกัน  ส าหรับ
บริเวณใต้ถุนเล้าใช้ส าหรับเป็นครัวส าหรับปรุงอาหาร รวมถึงเป็นพื้นท่ีเก็บของใช้ต่างๆในครัวเรือน 
และแบ่งพื้นท่ีบางส่วนเป็นท่ีส าหรับเตาถ่านนึ่งข้าวเหนียว 

3. จ่ัวขนาดใหญ่บริเวณทางเช่ือมระหว่างเล้าเก็บข้าวเปลือกและเฮือนพัก
อาศัยใช้ส าหรับเป็นพื้นท่ีจอดรถกระบะ รวมถึงทางสัญจรหลังของคนในครอบครัวและสัตว์เล้ียง 
ส าหรับชายคายืนไปทางด้านหลังของเฮือนพักอาศัยใช้ส าหรับคลุมคอกวัวที่เล้ียงไว้ในครัวเฮือน 

4. ห้องน้ า - ห้องส้วม เป็นเพิงต่อจากเฮือนพักอาศัยในบริเวณด้านหลังทาง
ทิศตะวันตกของเฮือนแนวเดียวกันกับคอกวัว ห้องน้ า - ห้องส้วม ใช้ส าหรับช าระล้างร่างกายและ
ขับถ่ายของเสียของคนในครอบครัว 
 

 
ภาพที่ 131 แสดงผังทางสัญจรภายในเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางจันหอม กลมเกล่ียว 



200 
 

 
 

ภา
พที่

 1
32

 แ
บบ

แส
ดง

ผัง
บร

ิเวณ
 ก

รณี
ศึก

ษา
เฮ

ือน
นา

งจั
นห

อม
 ก

ลม
เก

ลี่ย
ว 



201 
 

 
 

ภา
พที่

 1
33

 แ
บบ

แส
ดง

แป
ลน

ใต้
ถุน

เฮ
ือน

 ก
รณี

ศึก
ษา

เฮ
ือน

นา
งจั

นห
อม

 ก
ลม

เก
ลี่ย

ว 



202 
 

 
 

ภา
พที่

 1
34

 แ
บบ

แส
ดง

แป
ลน

เฮ
ือน

 ก
รณี

ศึก
ษา

เฮ
ือน

นา
งจั

นห
อม

 ก
ลม

เก
ลี่ย

ว 



203 
 

 
 

ภา
พที่

 1
35

 แ
บบ

แส
ดง

รูป
ตัด

 ก
รณี

ศึก
ษา

เฮ
ือน

นา
งจั

นห
อม

 ก
ลม

เก
ลี่ย

ว 



204 
 

 
 
  

ภา
พที่

 1
36

 แ
บบ

แส
ดง

รูป
ด้า

น 
กร

ณีศึ
กษ

าเฮ
ือน

นา
งจั

นห
อม

 ก
ลม

เก
ลี่ย

ว 



205 
 
ตารางท่ี 13 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายคงวุฒิ เสาแก้ว 
 
 
 สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา 

กรณีศึกษาเฮือน นางจันหอม กลมเกลีย่ว 

ข้อ
มูล

ทั่ว
ไป

 

ต าแหน่งท่ีตั้ง 34 หมู่ 2  บ้านกู่จาน  ต าบลกู่จาน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
เจ้าของเฮือน นางจันหอม กลมเกลี่ยว อายุ 51  ป ี
จ านวนสมาชิก 2 คน ประกอบไปด้วย  เจ้าของเฮือน และสามี 
อาชีพ ท านา  18 ไร่ ท าไร่มัน  7 ไร่ หมายเหตุ เป็นที่นาของตนเอง ไม่ได้เช่า 
ลักษณะการท านา ท านาปี ปลูกข้าวเหนียว  6 ไร่  (ส าหรับกิน) ปลูกข้าวจ้าว  12 ไร่ (ส าหรับขาย) 

หมายเหตุ ในการท านา  เจ้าของเรือนเป็นคนท าเอง  แต่มีการจ้างเก็บเก่ียว 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บ 
สถ

.วัฒ
นธ

รร
มข

้าว
 √ เฮือนชาวนา เฮือน 3 ห้อง ชั้นเดียวใต้ถุนสูง (อดีตเคยเป็นเฮือนแฝด) 

√ เล้าข้าว เป็นเล้าข้าว 2 ห้อง  ส าหรับเก็บข้าวเหนียวและข้าวจ้าว 
√ คอกวัว เป็นคอกส าหรับเลี้ยววัว 4 ตัว 
√ พื้นที่ส าหรับเก็บ

เครื่องจักรการเกษตร 
พื้นที่จอดรถไถนาเดินตามอยู่บริเวณใต้ถุนเฮือน 
ต่อเพิงจากเฮือนเชื่อมกับเล้าเก็บข้าวใช้ส าหรับจอดรถกระบะ 

√ เถียงนา เถียงนาขนาดใหญ่สามารถท ากินได้และพักค้างคืนได้ 
หมายตุ ช่วงเวลาท านาสามีของเข้าของเฮือนจะพักที่เถียงนา 

รูป
แบ

บข
อง

ผัง
เฮ

อืน
ชา

วน
า 

ลักษณะท่ัวไปเฮือน รูปแบบเฮือน เฮือน 3 ห้อง จ านวนชั้น เฮือนชั้นเด่ียวยกพื้นสูง 
ขนาดท่ีดิน  173  ตารางเมตร อายุเฮือน  70 ป ี

การวางทิศทาง วางเฮือนตามตะวันหนังหน้าเฮือนไปทางทิศใต้ 
ลักษณะโครงสร้าง เป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกัน  และมีบางส่วนเป็นการเข้าไม้  
วัสดุสร้างเฮือน หลังคา โครงสร้างเป็นไม้  มุงสงักะสี เสา อดีตเป็นเสาไม้ ปัจจุบันเป็น

คอนกรีต 
ผนัง ฝาไม ้(สายฝน – บังใบกาดยาว) พื้น พื้นไม้ตีชิด 

บันไดทางขึ้นเฮือน เป็นบันไดไม้อยู่ทิศตะวันตก เดินหันหน้าขึ้นไปทางทิศใต้ จ านวนลูกนอนของบันไดมีทั้งหมด 9 
ขั้น และมีราวจับฝั่งเดียว 

ครัว ปรับปรุงใต้เล้าเป็นครัวส าหรับปรุงอาหาร อายุ 23 ป ี
ห้องน้ า ต่อเพิงห้องน้ าบริเวณทิศตะวันตกของเฮือน อายุ 25 ป ี
เล้าข้าว เป็นเล้าข้าว 2 ห้อง  หลังคาจั่วหันหน้าไปทางทศิตะวันออก อายุ 70 ป ี
คอกวัว  คอกวัวเป็นไม้ปักหลัก กว้าง 6.5 x 2.3  ม. มีหลังคาเพงิคลุม  อายุ 7 ป ี
ท่ีจอดเครื่องจักรการเกษตร รถไถนาเดินตาม จอดบริเวณใต้ถุนเฮือนชาวนา อายุ 20 ป ี

ท่ีจอดรถกระบะ จอดบริเวณทางเชื่อมระหว่างเฮือนกับเล้า อายุ 7  ป ี
บริเวณรอบบ้าน ร้ัวเป็นไม้ปักหลัก ปลูกผักส่วนครัว ร้ัวกินได้ 
ทางเข้า-ออก แบ่งออกเป็น 2 ทาง คือ ทางเข้าออกหลักบริเวณทางเชื่อมระหว่างเฮือนกับเล้า และทางเข้า

จอดรถไถนาเดินตามบริเวณใต้ถุนเฮือนทางทิศเหนือ 
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สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา 
กรณีศึกษาเฮือน นางจันหอม กลมเกลีย่ว 

 หมายเหตุ แหล่งที่มาของเฮือน เป็นการแขกแรงคนในหมูบ่้านช่วยกันสร้างเฮือน 
เดิมทีเฮือนหลังน้ีเป็นเฮือนจั่วแฝด แต่พอพ่อ - แม่ตายได้แบ่งไม้ของเฮือนออกเป็น 3 ส่วน โดย
ให้ลูกสาว 3 คนแต่คนสุดท้ายไม่เอาไม้เอาเงินแทน 

กา
รใ

ช้ส
อย

ภา
ยใ

นเ
ฮือ

นช
าว

นา
 

ระดับภายในเฮือน เฮือนหลังน้ีอยู่ในระดับเดียวกันหมด  มีเพียงการแบ่งห้องต่างๆเท่าน้ัน  
เฮือนนอน อยู่บริเวณทิศเหนือ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ห้องเปิง และห้องนอนพ่อ - แม่  
ชาน ใช้ส าหรับเป็นที่นอนของเจ้าของเฮือน และพื้นที่อเนกประสงค์ น่ังเล่น ดูทีวี รวมถึงใช้ส าหรับ

ประกอบพิธีต่างๆ เก่ียวกับคนในครอบครัว เช่น งานศพ งานแต่ง ท าบุญบ้าน เป็นต้น 
ห้ิงพระ ต้ังอยู่บริเวณเสาต้นที่สองของเฮือนนอนหันหน้าพระประธานไปทางทิศใต้ 
ใต้ถุนเฮือน ใช้ส าหรับเป็นที่จอดรถไถนาเดินตาม พื้นที่เก็บเคร่ืองมือการเกษตร รวมถึงมีแคร่ส าหรับ

น่ังเล่นและท าหัตกรรมใช้ในครัวเฮือน เช่น จักตอก ท าตับหญ้าคาในการมุงเพิงหลังคา สานแห่ 
เป็นต้น 

เพิงจอดรถกระบะ ใช้ส าหรับจอดรถกระบะ รวมถึงใช้ส าหรับเป็นทางเข้า-ออกหลักทั้งคนในครัวเฮือนและสัตว์
เลี้ยง 

เล้าข้าว ใช้ส าหรับเก็บข้าวเปลือก  โดยมีการแบ่งออกเป็น 2 ห้อง ส าหรับข้าวเจ้าและข้าวเหนียว 
ใต้เล้า ใช้ส าหรับเป็นครัวส าหรับปรุงอาหาร รวมถึงเป็นพื้นที่เก็บของใช้ต่างๆในครัวเรือน  
เพิงส าหรับเก็บเครื่องมือ
การเกษตร 

ใช้เก็บเคร่ืองมือการเกษตรขนาดเล็ก จ าพวก จอบเสียม คราด เป็นต้น รวมถึงมีพื้นที่เก็บ
เคร่ืองจักรกลการเกษตรเช่น เคร่ืองสูบน้ า เคร่ืองตัดหญ้า เป็นต้น 

คอกวัว ใช้ส าหรับเลี้ยงวัวจ านวน 4 ตัว 

หมายเหตุ การใช้สอย ช่วงกลางวันจะอยู่ใต้ถุนเฮือน ช่วงค่ าถึงจะขึ้นเฮือน 

 

 
ภาพที่ 137 ภาพถ่ายแสดงภาพรวมของเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางจันหอม กลมเกล่ียว 
              (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี)  
 

ตารางท่ี 13 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายคงวุฒิ เสาแก้ว(ต่อ) 
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ภาพที่ 138 ภาพถ่ายเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางจันหอม กลมเกล่ียว 
              (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี) 
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2.10 เฮือนชาวนากรณีศึกษา AA-10 
2.10.1 ประวัติเฮือน (นางเยาวรัตน์ ถมปัด) จากการสัมภาษณ์พบว่าเฮือนหลังนี้มี

อายุประมาณ 60 ปี  ถือได้ว่าเป็นเฮือนท่ียังมีสภาพสมบูรณ์ท่ีสุดหลังหนึ่งท่ีพบในพื้นท่ีของงานวิจัย
นอกจากเฮือนแล้วองค์ประกอบในผังของงานสถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมข้าวยังมีสภาพสมบูรณ์ท่ี
แสดงถึงวิถีชีวิตชาวนาได้เป็นอย่างดี โดยมีองค์ประกอบครบ ไม่ว่าจะเป็นเฮือนพักอาศัยชาวนา เล้า
เก็บข้าวเปลือก คอกส าหรับการเล้ียงสัตว์  รวมถึงพื้นท่ีเก็บเครื่องมือการเกษตร จากการสัมภาษณ์
เจ้าของเฮือน(นางจันหอม กลมเกล่ียว) และเพื่อนบ้านใกล้เคียง พบว่าเฮือนหลังนี้เป็นเฮือนของสามี
เก่า ท่ีตนเองมาเป็นสะใภ้และย้ายเข้ามาอยู่ได้ประมาณ 20 ปีแล้ว ในสมัยพ่อของสามีเก่ายังมีชีวิตอยู่
และได้เล่าประวัติเฮือนให้ฟังว่าตนเองเป็นคนสร้างเฮือนหลังนี้โดยเป็นการแบ่งท่ีดินจากพ่อแม่มาให้
ปลูกเฮือน เริ่มต้นจากเป็นเฮือนเกย  ฝาแอ้มเป็นเส่ือล าแพน มุงหลังคาด้วยตับหญ้ามาก่อน หลังจาก
สร้างเฮือนหลังนี้เสร็จพ่อก็เริ่มท่ีจะสะสมไม้เพื่อเปล่ียนฝาแอ้มเฮือนให้เป็นไม้จริงรวมถึงเปล่ียนเสาจาก
ไม้เป็นเสาคอนกรีตในปีประมาณ พ.ศ.2530 แต่มีการเปล่ียนหลังคาจากตับหญ้าคาเป็นสังกะสีก่อน
หน้านั้นแล้ว (จ าไม่ได้ว่าเปล่ียนปีไหน)  ต้ังแต่ท่ีตนเองมาอยู่สภาพของเฮือนอยู่ในลักษณะนี้แล้วไม่ได้
ปรับเปล่ียนอะไรเลยนอนจาก ย้ายบันไดเฮือนให้เข้ามาอยู่ตรงชานเฮือนอีกหนึ่งช่วงเสา เพราะในอดีต
มันขว้างทางเข้าออกเฮือนและดูเฮือนแคบและอึดอัด  และในสองปีท่ีแล้วก็ได้ท ารั้วก่ออิฐบล็อกเพื่อน
กันเขตแดนท่ีดินของตนโดยเจอะทางเข้า 2 ด้านเพราะเฮือนตัวอยู่หัวถนนพอดี ทางเข้าท่ี 1 ส าหรับ
จอดรถไถนาเดินตามและทางเข้าของวัวท่ีเล้ียงไว้อยู่ทางถนนฝ่ังทิศตะวันตกของเฮือนและทางเข้าท่ี 2 
ส าหรับการเข้าออกหลักบริเวณหน้าเฮือนบริเวณถนนฝ่ังทางทิศใต้ของเฮือน 

2.10.2 ความเชื่อภายในและภายนอกเฮือน ภายในเฮือนนอนนั้น จะมีแท่นบูชา
พระต้ังอยู่บริเวณเสาต้นท่ี 2 ของเฮือนนอนและหันหน้าพระประธานไปทางทิศใต้ บริเวณฝาก่อนเข้า
เฮือนนอนจะติดรูปเคารพบรรพบุรุษตามแบบฉบับเฮือนอีสานท่ีพบเห็นโดยท่ัวไป และยังถือปฏิบัติใน
เรื่องของห้องเปิงท่ีไม่ให้เขยหรือสะใภ้เข้าไปอยู่ เจ้าของเฮือนและสามีใหม่  จึงไม่ไปนอนในเฮือนนอน
แต่จะนอนบริเวณห้องส่วมแทน และปล่อยให้เฮือนนอนเป็นท่ีส าหรับเก็บของแทน ส าหรับความเช่ือ
เกี่ยวกับเล้าข้าว มีการท าพิธีเปิดเล้าก่อนน าข้าวขึ้นเล้า และการสักการะต้ังขัน 5 รวมถึงต้นข้าว 1ก า 
ท่ีก าลังต้ังท้องมาไหว้เล้าเก็บข้าวเปลือกในวันออกพรรษา ความเช่ือด้านศาสนา มีความเช่ือต่อเรื่อง
ของส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในทุ่งนาโดยก่อนท านาทุกครั้งต้องบอกกล่าวเจ้าท่ีเจ้าทางว่าจะท านาแล้ว  และ
หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วต้องน าข้าวส่วนหนึ่งมาท าพิธีถวายให้กับเจ้าท่ีเจ้าทางในนาเพื่อบอก
กล่าวว่าท านาได้ผลิตผลเท่าไรในปีนี้ 

2.10.3 รูปแบบโครงสร้างเฮือนชาวนา โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่คือ 
1. เฮือนพักอาศัยส าหรับชาวนา โดยรูปแบบของเฮือนเป็นเฮือน  3 ห้อง 

และมีห้องส่วมอยู่บริเวณทิศตะวันตกของเฮือนติดกับเฮือนนอน  รวมถึงมีชานเฮือนอยู่บริเวณหน้า
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เฮือนนอน ระบบโครงสร้างเป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกัน  และมีบางส่วนเป็นการเข้า
ไม้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ โครงสร้างตัวเฮือนเป็นระบบ เสา คาน ตง และพื้น และระบบ
โครงสร้างหลังคา ประกอบไปด้วย ขื่อ จันทัน ด้ัง อกไก่ และแป วัสดุก่อสร้างเฮือนพักอาศัยเกือบ
ท้ังหมดเป็นไม้  มีเพียงเสาเฮือนท่ีมาปรับเป็นเสาคอนกรีตต่อเสาไม้เท่านั้นท่ีมีการปรับเปล่ียนภายหลัง 
ส าหรับฝาแอ้มเฮือนเป็นแป้นไม้ท่ีผสมระหว่างแนวนอนและแนวต้ัง (ลายสายฝน-บังใบกาดยาว) มุง
หลังคาด้วยสังกะสี 

2. เล้าข้าวส าหรับเก็บข้าวเปลือกเป็นอาคารทรงจ่ัว ซึ่งระบบโครงสร้าง
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ โครงสร้างตัวเฮือนเป็นระบบ เสา คาน ตง และพื้น ระบบโครงสร้าง
หลังคา ประกอบไปด้วย ขื่อ จันทัน ด้ัง อกไก่ และแป  ระบบฝาแอ้มเล้ามีโครงสร้างเคร่าไม้อยู่
ภายนอกเพื่อใช้ในการรับน้ าหนักของข้าวเปลือกและใช้ขี้ควายมาอุดร่องไม้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวร่วง
ตามรอยต่อของไม้  ส าหรับฝาแอ้มเ ล้าเป็นแป้นไม้ ตีแนวนอนและแนว ต้ังภายในเล้าเก็บ
ข้าวเปลือก   วัสดุก่อสร้างเล้าข้าวเกือบท้ังหมดเป็นไม้  มีเพียงเสาเล้าท่ีมาปรับเป็นเสาคอนกรีตต่อเสา
ไม้เท่านั้นท่ีมีการปรับเปล่ียนภายหลัง ส าหรับใต้เล้าใ ช้ส าหรับเก็บเครื่องมือการเกษตร เช่น รถยู้ 
(รถเข็น) จอบ  เสียม คราด ตะกร้า  เป็นต้น 

3. ห้องน้ า - ส้วม เป็นเพิงต่อจากเล้าเก็บข้าวเปลือกในบริเวณด้านหลัง
ทางทิศเหนือของเฮือน โดยใช้ระบบโครงสร้างเป็นคอนกรีตก่อด้วยอิฐบล็อกปิดอย่างมิดชิด โดย
หลังคาเป็นทรงเพิงหมาแหงน  ใช้ระบบโครงสร้างหลังคาประกอบไปด้วย จันทันไม้ และแปไม้ และมุง
หลังคาด้วยเป็นสังกะสี 

2.10.4 การใช้สอยพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่คือ 
1. เฮือนพักอาศัยประกอบไปด้วย เฮือนนอน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 

ห้องเปิง ห้องนอนพ่อ - แมข่องสามีท่ีในปัจจุบันเป็นห้องส าหรับเก็บของ เก็บบ่อนท่ีนอน และตู้ต่างๆ 
และห้องส่วมที่มีการกั้นห้องมิดชิดในปัจจุบันใช้ส าหรับเป็นห้องนอนส าหรับเจ้าของเฮือนและสามีใหม่  
ชานเฮือนใช้ส าหรับเป็นท่ีนอนของลูกชายของเจ้าของเฮือนในปัจจุบัน รวมถึง ใช้ส าหรับเป็นพื้นท่ี
อเนกประสงค์ ส าหรับเก็บของและใช้ส าหรับประกอบพิธีต่างๆ เกี่ยวกับคนในครอบครัว เช่น งานศพ 
งานแต่ง ท าบุญบ้าน เป็นต้น ส าหรับใต้ถุนเฮือนใช้ส าหรับเป็นท่ีจอดรถไถนาเดินตาม ใช้ส าหรับเป็น
คอกส าหรับเล้ียงวัว 2 ตัว ใช้ส าหรับเป็นครัวส าหรับปรุงอาหาร  รวมถึงมีแคร่ส าหรับนั่งเล่นในช่วง
กลางวัน ส าหรับรับแขก กินข้าวแลง และใช้เป็นท่ีท าหัตกรรมในครัวเรือน 

2. เล้าส าหรับเก็บข้าวเปลือก จะเป็นเล้า 1 ห้อง ใช้ส าหรับเก็บข้าวเปลือก
ท้ังข้าวเหนียวส าหรับข้าวจ้าวโดยการเทข้าวจ้าวกองไว้ในเล้าและข้าวเหนียวจะแยกบรรจุลงกระสอบ
แล้วกองแยกไว้  ส าหรับบริเวณใต้ถุนเล้าใช้ส าหรับเก็บเครื่องมือการเกษตร จ าพวก จอบเสียม คราด 
รถยู้(รถเข็น) เป็นต้น 



210 
 

3. ห้องน้ า - ห้องส้วม เป็นเพิงต่อจากเล้าเก็บข้าวเปลือกในบริเวณ
ด้านหลังทางทิศเหนือของเฮือน ใช้ส าหรับช าระล้างร่างกายและขับถ่ายของเสียของคนในครอบครัว  
รวมถึงมีเครื่องซักผ้าวางไว้ด้านข้างของห้องน้ า – ส้วม 
 

 
ภาพที่ 139 แสดงผังทางสัญจรภายในเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางเยาวรัตน์ ถมปัด 
 

 
ภาพที่ 140 ภาพถ่ายแสดงภาพรวมของเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางเยาวรัตน์ ถมปัด 
              (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี)  
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ตารางท่ี 14 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางเยาวรัตน์ ถมปัด 
 
 
 สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา 

กรณีศึกษาเฮือน นางเยาวรตัน์ ถมปัด 

ข้อ
มูล

ทั่ว
ไป

 

ต าแหน่งท่ีตั้ง 2 หมู่ 2  บ้านกู่จาน  ต าบลกู่จาน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
เจ้าของเฮือน นางเยาวรัตน์ ถมปัด อายุ 38  ปี 
จ านวนสมาชิก 3 คน ประกอบไปด้วย  เจ้าของเฮือน และสามีใหม่ และลูกชาย 
อาชีพ ท านา  15 ไร่ ท าไร่มัน  - ไร่ หมายเหตุ เป็นที่นาของตนเอง ไม่ได้เช่า 
ลักษณะการท านา ท านาปี ปลูกข้าวเหนียว  4 ไร่  (ส าหรับกิน) ปลูกข้าวจ้าว  11 ไร่ (ส าหรับขาย) 

หมายเหตุ ในการท านา  สามีของเจ้าของเรือนเป็นคนท าเอง  แต่มีการจ้าง ไถนาและเก็บเก่ียว 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บ 
สถ

.วัฒ
นธ

รร
มข

้าว
 √ เฮือนชาวนา เฮือน 3 ห้อง ชั้นเดียวใต้ถุนสูง  

√ เล้าข้าว เป็นเล้าข้าว 1 ห้อง  ส าหรับเก็บข้าวจ้าวและข้าวเหนียว 
√ คอกวัว เป็นคอกส าหรับเลี้ยววัว 2 ตัว 
√ พื้นที่ส าหรับเก็บ

เครื่องจักรการเกษตร 
พื้นที่จอดรถไถนาเดินตามอยู่บริเวณใต้ถุนเฮือน 
 

√ เถียงนา เถียงนาขนาดเล็ก ไม่สามารถหลับนอนในตอนกลางคืนได้ 
หมายตุ ไปกลับนาทุกวัน 

รูป
แบ

บข
อง

ผัง
เฮ

อืน
ชา

วน
า 

ลักษณะท่ัวไปเฮือน รูปแบบเฮือน เฮือน 3 ห้อง จ านวนชั้น เฮือนชั้นเด่ียวยกพื้นสูง 
ขนาดท่ีดิน  157  ตารางเมตร อายุเฮือน  60 ป ี

การวางทิศทาง วางเฮือนตามตะวันโดยหันหน้าไปทางทิศใต้ 
ลักษณะโครงสร้าง เป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกัน  และมีบางส่วนเป็นการเข้าไม้  
วัสดุสร้างเฮือน หลังคา โครงสร้างเป็นไม้  มุงสงักะสี เสา อดีตเป็นเสาไม้ ปัจจุบันเป็น

คอนกรีต 
ผนัง ฝาไม ้(สายฝน – บังใบกาดยาว) พื้น พื้นไม้ตีชิด 

บันไดทางขึ้นเฮือน เป็นบันไดไม้อยู่ทิศใต้ เดินหันหน้าขึ้นไปทางทศิตะวันตก จ านวนลูกนอนของบันไดมีทั้งหมด 9 
ขั้น และมีราวจับฝั่งเดียว 

ครัว ท าครัวบริเวณใต้ถุนเฮือน อายุ 20 ป ี
ห้องน้ า ต่อเพิงห้องน้ าบริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเฮือน อายุ 25 ป ี
เล้าข้าว เป็นเล้าข้าว 1 ห้อง  หลังคาจั่วหันหน้าไปทางทศิตะวันออก อายุ 60 ป ี
คอกวัว  คอกวัวเป็นไม้ปักหลัก กว้าง 4.75 x 3  ม. บริเวณใต้ถุนเฮือน อายุ 15 ป ี
ท่ีจอดเครื่องจักรการเกษตร รถไถนาเดินตาม จอดบริเวณใต้ถุนเฮือนชาวนา อายุ 20 ป ี

- - - - 
บริเวณรอบบ้าน ก่ออิฐบล็อกสูง 80 ซม. ปลูกผักสวนครัวรอบเฮือน 
ทางเข้า-ออก แบ่งออกเป็น 2 ทาง คือ บริเวณทางเข้าหลักอยู่บริเวณทิศใต้ของเฮือน  และทางเข้าออกของ

สัตว์เลี้ยงอยู่บริเวณทิศตะวันตกของเฮือน 
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สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา 
กรณีศึกษาเฮือน นางเยาวรตัน์ ถมปัด 

 หมายเหตุ แหล่งที่มาของเฮือน เป็นการแขกแรงคนในหมูบ่้านช่วยกันสร้างเฮือน 

กา
รใ

ช้ส
อย

ภา
ยใ

นเ
ฮือ

นช
าว

นา
 

ระดับภายในเฮือน เฮือนหลังน้ีอยู่ในระดับเดียวกันหมด  มีเพียงการแบ่งห้องต่างๆเท่าน้ัน  
เฮือนนอน อยู่บริเวณทิศเหนือ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ห้องเปิง ห้องนอนพ่อ - แม่ และ ห้องส่วม

ปัจจุบันใช้เป็นที่นอนของเจ้าของเฮือนและสามีใหม่ 
ชาน ใช้ส าหรับเป็นที่นอนของลูกชายของเจ้าของเฮือน และพื้นที่อเนกประสงค์ นั่งเล่น ดูทีวี ร่วมถึง

ใช้ส าหรับประกอบพิธีต่างๆ เก่ียวกับคนในครอบครัว เช่น งานศพ งานแต่ง ท าบุญบ้าน เป็น
ต้น 

ห้ิงพระ ต้ังอยู่บริเวณเสาต้นที่สองของเฮือนนอนหันหน้าพระประธานไปทางทิศใต้ 
ใต้ถุนเฮือน ใช้ส าหรับเป็นที่จอดรถไถนาเดินตาม ใช้ส าหรับเป็นคอกส าหรับเลี้ยงวัว 2 ตัว ใช้ส าหรับเป็น

ครัวส าหรับปรุงอาหาร  รวมถึงมีแคร่ส าหรับน่ังเล่นในช่วงกลางวัน 

เล้าข้าว ใช้ส าหรับเก็บข้าวเปลือก 
ใต้เล้า ใช้ส าหรับเก็บเคร่ืองมือการเกษตร จ าพวก จอบเสียม คราด รถยู้ (รถเข็น) เป็นต้น 
คอกวัว ใช้ส าหรับเลี้ยงวัวจ านวน 2 ตัว 

หมายเหตุ การใช้สอย ช่วงกลางวันจะอยู่ใต้ถุนเฮือน ช่วงค่ าถึงจะขึ้นเฮือน 

 

ตารางท่ี 14 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางเยาวรัตน์ ถมปัด (ต่อ) 
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ภาพที่ 146 ภาพถ่ายเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางเยาวรัตน์ ถมปัด 
              (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี) 
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2.11 เฮือนชาวนากรณีศึกษา AA-11 
2.11.1 ประวัติเฮือน (นางค ามี  งิ้วลาย) จากการสัมภาษณ์พบว่าเฮือนหลังนี้มีอายุ

ประมาณ 75 ปี  ถือได้ว่าเป็นเฮือนท่ียังมีสภาพสมบูรณ์หลังหนึ่งท่ีพบในพื้นท่ีของงานวิจัยนอกจาก
เฮือนแล้วองค์ประกอบในผังของงานสถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมข้าวยังมีสภาพสมบูรณ์ท่ีแสดงถึงวิถี
ชีวิตชาวนาได้เป็นอย่างดี โดยมีองค์ประกอบครบ ไม่ว่าจะเป็นเฮือนพักอาศัยชาวนา เล้าเก็บ
ข้าวเปลือก คอกส าหรับการเล้ียงสัตว์  รวมถึงพื้นท่ีเก็บเครื่องมือการเกษตร จากการสัมภาษณ์เจ้าของ
เฮือน(นางค ามี  งิ้วลาย) พบว่าเฮือนหลังนี้เดิมท่ีเป็นเฮือนพ่อแม่ตนสร้างขึ้นและตนก็อยู่เฮือนหลังนี้มา
ต้ังแต่เกิด โดยเริ่มแรกเฮือนหลังนี้เป็นเฮือนเกย 3 ห้องมุงหลังคาตับหญ้าคาท่ีพ่อของตนท าขึ้นเอง ฝา
แอ้มเฮือนเป็นเส่ือล าแพน แต่ภายหลังก็มาเปล่ียนหลังคาเป็นกระเบื้องดินเผาขอสับ (จ าปีการเปล่ียน
ไม่ได้)  และพอพ่อแม่เสียชีวิตก็เลยยกเฮือนหลังนี้ให้กับตน และในช่วงปี พ.ศ. 2542 เฮือนมีความทรุด
โทรมเลยตัดสินใจเปล่ียนหลังคาให้เป็นสังกะสีแบบสมัยนิยมสมัยนั้นและถมดินขึ้นเพื่อให้อยู่ในระดับ
ถนนหน้าเฮือน รวมถึงสร้างห้องน้ าและห้องครัวไว้บริเวณใต้ถุนเฮือน แทนท่ีคอกวัวควายท่ีอยู่ใต้ถุน
เฮือน ส าหรับคอกวัวคอกควายนั้นได้ย้ายออกไปบริเวณด้านหลังของเฮือนท าเป็นคอกมีหลังคาทรงจ่ัว
แต่สมัยนั้นยังมุงด้วย ตับหญ้าคาอยู่ และประมาณปี พ.ศ.2555 จึงได้เปล่ียนหลังคาเป็นสังกะสีมาแทน  
รูปแบบเฮือนในปัจจุบันเป็นเฮือน 3 ห้อง ยกใต้ถุนสูง โครงสร้างเป็นไม้ท้ังหมดไม่มีการเปล่ียนแปลง
ใดๆ  มีเพียงซ่อมแซมส่วนท่ีช ารุดเท่านั้น และในปัจจุบันพื้นท่ีส่วนใหญ่จะใช้บริเวณใต้ถุนเป็นหลัก มี
เพียงลูกและหลานท่ีขึ้นไปหลับนอนเท่านั้น ส าหรับตนเองและสามี นอนบริเวณแคร่ใต้ถุนเฮือน  

2.11.2 ความเชื่อภายในและภายนอกเฮือน ภายในเฮือนนอนนั้น จะมีแท่นบูชา
พระต้ังอยู่บริเวณเสาต้นท่ี 3 ของเฮือนนอนและหันหน้าพระไปทางทิศใต้ ยังถือปฏิบัติในเรื่องของห้อง
เปิงท่ีไม่ให้เขยเข้าไปอยู่มีเพียงหลานชายเข้าไปนอนได้  ส าหรับความเช่ือเกี่ยวกับเล้าข้าว มีการท าพิธี
เปิดเล้าก่อนน าข้าวขึ้นเล้า และการสักการะต้ังขัน 5 รวมถึงต้นข้าว 1ก า ท่ีก าลังต้ังท้องมาไหว้เล้าเก็บ
ข้าวเปลือกในวันออกพรรษา  ความเช่ือด้านศาสนา ทุกวันเจ้าของเฮือนจะใส่บาตรตอนเช้าและสวด
มนต์ก่อนเข้านอน  มีความเช่ือต่อเรื่องของส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีอยู่ในทุ่งนาโดยก่อนท านาทุกครั้งต้องบอก
กล่าวเจ้าท่ีเจ้าทางว่าจะท านาแล้ว  และหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วต้องน าข้าวส่วนหนึ่งมาท าพิธี
ถวายให้กับเจ้าท่ีเจ้าทางในนาเพื่อบอกกล่าวว่าท านาได้ผลิตผลเท่าไรในปีนี้ 

2.11.3 รูปแบบโครงสร้างเฮือนชาวนา โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่คือ 
1. เฮือนพักอาศัยส าหรับชาวนา โดยรูปแบบของเฮือนเป็นเฮือน 3 ห้อง มี

ชานเฮือนอยู่บริเวณหน้าเฮือนนอน และมีเฮือนไฟอยู่ติดกับเฮือนนอน ระบบโครงสร้างเป็นการบากไม้
แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกัน  และมีบางส่วนเป็นการเข้าไม้  สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 
โครงสร้างตัวเฮือนเป็นระบบ เสา คาน ตง และพื้น และระบบโครงสร้างหลังคา ประกอบไปด้วย ขื่อ 
จันทัน ด้ัง อกไก่ และแป วัสดุก่อสร้างเฮือนพักอาศัยท้ังหมดเป็นไม้  ส าหรับฝาแอ้มเฮือนบางส่วนเป็น
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ไม้จริงท่ีผสมระหว่างแนวนอนและแนวต้ัง (ลายสายฝน-บังใบกาดยาว) และบางส่วนเป็นเส่ือล าแพน 
วัสดุมุงหลังคาเป็นสังกะสี   

2. เล้าข้าวส าหรับเก็บข้าวเปลือกเป็นอาคารทรงจ่ัว ซึ่งระบบโครงสร้าง
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ โครงสร้างตัวเล้าเป็นระบบ เสาไม้ช่วงเดียวแล้วสอดคานไม้ในเสาเพื่อ
ยึดกันแล้วตงไม้บนคานแล้ววางพื้นชิดติดกัน  ระบบโครงสร้างหลังคาเป็นไม้ประกอบไปด้วย ขื่อ 
จันทัน ด้ัง อกไก่ และแป มุงหลังคาด้วยสังกะสี  ระบบฝาแอ้มเล้าเป็นโครงสร้างเคร่าไม้แนวนอนบาก
ภายในเสาเพื่อใช้ในการรับน้ าหนักของข้าวเปลือกตีฝาแอ้มแนวต้ังแล้วใช้ขี่วัวมาอุดร่องไม้เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ข้าวร่วงตามรอยต่อของไม้ วัสดุก่อสร้างเล้าข้าวท้ังหมดเป็นไม้  ใต้ถุนเล้าใช้ไม้ไผ่ปักเป็นแนวกั้น
เป็นพื้นท่ีเก็บของ 

3. คอกวัว เป็นอาคารจ่ัวเปิดโล่งอยู่บริเวณด้านหลังทางทิศเหนือ ของ
เฮือนโดยระบบโครงสร้างเป็นเสาไม้เหล่ียมปักหลักกันเป็นคอกวัวและต่อเพิงบริเวณทิศใต้ของเล้าเป็น
พื้นท่ีเก็บฟางส าหรับเป็นอาหารของวัว  โครงสร้างหลังคาเป็นไม้ท้ังหมด และมุงหลังคาด้วยสังกะสีเก่า 

4. ห้องน้ า - ส้วม เป็นเพิงต่อจากเฮือนพักอาศัยในบริเวณด้านหลังทางทิศ
ตะวันตกของเฮือน โดยใช้ระบบโครงสร้างเป็นคอนกรีตก่อด้วยอิฐบล็อกปิดอย่างมิดชิด โดยหลังคา
เป็นทรงเพิงหมาแหงน  ใช้ระบบโครงสร้างหลังคาประกอบไปด้วย จันทันไม้ และแปไม้ และมุงหลังคา
ด้วยเป็นสังกะสี 

2.11.4 การใช้สอยพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่คือ 
1. เฮือนพักอาศัยประกอบไปด้วย เฮือนนอน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 

ห้องเปิง ห้องนอนพ่อ - แม่ในอดีต (ปัจจุบันใช้เป็นพื้นท่ีนอนของลูกชาย) ชานเฮือนใช้ส าหรับเป็นท่ี
นอนของหลานชายเจ้าเฮือนในปัจจุบัน รวมถึงใช้ส าหรับเป็นพื้นท่ีอเนกประสงค์ ส าหรับเก็บของและ
ใช้ส าหรับประกอบพิธีต่างๆ เกี่ยวกับคนในครอบครัว เช่น งานศพ งานแต่ง ท าบุญบ้าน เป็นต้น 
ส าหรับใต้ถุนเฮือนใช้ส าหรับเป็นท่ีจอดรถไถนาเดินตาม กั้นพื้นท่ีส่วนหนึ่งเป็นห้องครัว ใช้เป็นพื้นท่ี
ส าหรับนอนของเจ้าของเฮือน รวมถึงมีแคร่ส าหรับนั่งเล่นและท าหัตกรรมใช้ในครัวเฮือน เช่น จักตอก 
ท าตับหญ้าคาในการมุงเพิงหลังคา สานแห โมบายรวงข้าวส าหรับถวายพระในเทศกาลบุญ เป็นต้น 

2. เล้าข้าวส าหรับเก็บข้าวเปลือก โดยการบรรจุข้าวใส่กระสอบแยก
ระหว่างข้าวเจ้าและข้าวเหนียว ส าหรับบริเวณใต้ถุนเล้าใช้ส าหรับเป็นพื้นท่ีเก็บของใช้ต่างๆ ใน
ครัวเรือน และเก็บเครื่องมือการเกษตร จ าพวก จอบเสียม คราด เครื่องสูบน้ าเป็นต้น 

3. ห้องน้ า - ห้องส้วมและเพิงส าหรับนึ่งข้าวเหนียว เป็นเพิงต่อจากเฮือน
พักอาศัยในบริเวณทิศตะวันตกของเฮือน โดยกั้นเป็นห้องน้ า - ห้องส้วมบริเวณด้านหลังใช้ส าหรับ
ช าระล้างร่างกายและขับถ่ายของเสียของคนในครอบครัว และบริเวณด้านหน้าเป็นพื้นท่ีโล่งส าหรับ
วางเตาถ่านนึ่งข้าวเหนียวและประกอบอาหาร 



221 
 

 
ภาพที่ 147 แสดงผังทางสัญจรภายในเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางค ามี  งิ้วลาย 
 

 
ภาพที่ 148 ภาพถ่ายแสดงภาพรวมของเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางค ามี  งิ้วลาย 
             (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี)  
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ตารางท่ี 15 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางค ามี  งิ้วลาย 
 
 
 สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา 

กรณีศึกษาเฮือน นางค าม ี งิว้ลาย 

ข้อ
มูล

ทั่ว
ไป

 

ต าแหน่งท่ีตั้ง 55 หมู่ 2  บ้านกู่จาน  ต าบลกู่จาน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
เจ้าของเฮือน นางค ามี  งิ้วลาย อายุ 65  ป ี
จ านวนสมาชิก 6 คน ประกอบไปด้วย  เจ้าของเฮือนและสามี  ลูกชายและสะใภ้ หลานชาย 2 คน 
อาชีพ ท านา  12 ไร่ ไร่มันและผัก 5  ไร่ หมายเหตุ เป็นที่นาของตนเอง ไม่ได้เช่า 
ลักษณะการท านา ท านาปี ปลูกข้าวเหนียว  6 ไร่  (ส าหรับกิน) ปลูกข้าวจ้าว  6 ไร่ (ส าหรับขาย) 

หมายเหตุ ในการท านา  ลูกชายและสามีเจ้าของเฮือนเป็นคนท านาเอง  แต่มีการจ้างเก็บเก่ียว 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บ 
สถ

.วัฒ
นธ

รร
มข

้าว
 √ เฮือนชาวนา เฮือน 3 ห้อง ชั้นเดียวใต้ถุนสูง  

√ เล้าข้าว เป็นเล้าข้าว 1 ห้อง  ส าหรับเก็บข้าวจ้าว และข้าวเหนียวเก็บใส่กระสอบโดยแยกเป็นกอง 
√ คอกวัว เป็นคอกส าหรับเลี้ยววัว 4 ตัว 
√ พื้นที่ส าหรับเก็บ

เครื่องจักรการเกษตร 
พื้นที่จอดรถไถนาเดินตามอยู่บริเวณใต้ถุนเฮือน 
ต่อเพิงจากใต้ถุนเล้าเก็บข้าวใช้ส าหรับเก็บเคร่ืองมือการเกษตร 

√ เถียงนา เถียงนาขนาดเล็ก ไม่สามารถหลับนอนในตอนกลางคืนได้ 
หมายตุ ไปกลับนาทุกวัน 

รูป
แบ

บข
อง

ผัง
เฮ

อืน
ชา

วน
า 

ลักษณะท่ัวไปเฮือน รูปแบบเฮือน เฮือน 3 ห้อง จ านวนชั้น เฮือนชั้นเด่ียวยกพื้นสูง 
ขนาดท่ีดิน  268  ตารางเมตร อายุเฮือน  75 ป ี

การวางทิศทาง วางเฮือนตามตะวันโดยหันหน้าไปทางทิศใต้ 
ลักษณะโครงสร้าง เป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกัน  และมีบางส่วนเป็นการเข้าไม้  
วัสดุสร้างเฮือน หลังคา โครงสร้างเป็นไม้  มุงสงักะสี อดีตเคย

มุงกระเบื้องดินเผาขอสับ 
เสา อดีตเป็นเสาไม้ ปัจจุบันเป็น

คอนกรีต 
ผนัง ฝาไม ้(สายฝน – บังใบกาดยาว) และ

บางส่วนเป็นฝาเสื่อล าแพน 
พื้น พื้นไม้ตีชิด 

บันไดทางขึ้นเฮือน เป็นบันไดไม้อยู่ทิศใต้ เดินหันหน้าขึ้นไปทางตะวันตก วางอยู่บนแท่นปูน จ านวนลูกนอนของ
บันไดมีทั้งหมด 7 ขั้น และมีราวจับฝั่งเดียว 

ครัว ปรับปรุงใต้ถุนเฮือนเป็นพื้นที่ครัวส าหรับปรุงอาหาร อายุ 18 ป ี
ห้องน้ า ต่อเพิงห้องน้ าบริเวณทิศตะวันตกของเฮือน อายุ 18 ป ี
เล้าข้าว เป็นเล้าข้าว 1 ห้อง  หลังคาจั่วหันหน้าไปทางทศิตะวันออก อายุ 75 ป ี
คอกวัว  เป็นอาคารทรงจั่ว คอกวัวเป็นไม้ปักหลัก กว้าง 2.5 x 5.5  ม. ต่อเพิงคลุม

พื้นที่เก็บฟางทางทิศใต้ของคอกวัว 
อายุ  18ป ี

ท่ีจอดเครื่องจักรการเกษตร รถไถนาเดินตาม จอดบริเวณใต้ถุนเฮือนชาวนา อายุ 25 ปี 
ท่ีจอดรถกระบะ - อายุ - 

บริเวณรอบบ้าน ร้ัวเป็นไม้ปักหลัก ปลูกผักส่วนครัว ร้ัวกินได้ 
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สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา 
กรณีศึกษาเฮือน นางค าม ี งิว้ลาย 

 ทางเข้า-ออก แบ่งออกเป็น 2 ทาง คือ ทางเข้าออกหลักบริเวณทางทศิตะวันออกหน้าเฮือน และทางเข้ารอง
บริเวณทิศตะวันตกฝั่งเล้าเก็บข้าวเปลือกหน้าเฮือน 

 หมายเหตุ แหล่งที่มาของเฮือน เป็นการแขกแรงคนในหมูบ่้านช่วยกันสร้างเฮือน 
สร้างโดยพ่อ – แม่ เจ้าของเฮือน 

กา
รใ

ช้ส
อย

ภา
ยใ

นเ
ฮือ

นช
าว

นา
 

ระดับภายในเฮือน เฮือนหลังน้ีแบ่งระดับออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับเฮือนพักอาศัยกับระดับเฮือนไฟ  
เฮือนนอน อยู่บริเวณทิศเหนือ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ห้องเปิง และห้องนอนพ่อ - แม่ (ในปัจจุบัน

ลูกชายและสะใภ้นอน)   
ชาน ใช้ส าหรับเป็นที่นอนของหลานชายของเจ้าเฮือน และพื้นที่อเนกประสงค์ น่ังเล่น ดูทีวี รวมถึง

ใช้ส าหรับประกอบพิธีต่างๆ เก่ียวกับคนในครอบครัว เช่น งานศพ งานแต่ง ท าบุญบ้าน เป็น
ต้น 

ห้ิงพระ ต้ังอยู่บริเวณเสาต้นที่สามของเฮือนนอนหันหน้าพระประธานไปทางทิศใต้ 
ใต้ถุนเฮือน ใช้ส าหรับเป็นที่จอดรถไถนาเดินตาม พื้นที่ห้องครัว พื้นที่ส าหรับนอนของเจ้าของเฮือน รวมถึง

มีแคร่ส าหรับน่ังเล่นและท าหัตกรรมใช้ในครัวเฮือน เช่น จักตอก ท าตับหญ้าคาในการมุงเพิง
หลังคา สานแห โมบายรวงข้าวส าหรับถวายพระในเทศกาลบุญ เป็นต้น 

เพิงจอดรถกระบะ - 
เล้าข้าว ใช้ส าหรับเก็บข้าวเปลือก   
ใต้เล้า ใช้ส าหรับเป็นพื้นที่เก็บของใช้ต่างๆในครัวเรือน และเก็บเคร่ืองมือการเกษตร จ าพวก จอบ

เสียม คราด เคร่ืองสูบน้ าเป็นต้น 
คอกวัว ใช้ส าหรับเลี้ยงวัวจ านวน 4 ตัว 

หมายเหตุ จะใช้ใต้ถุนเฮือนเป็นหลัก 

 

ตารางท่ี 15 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางค ามี  งิ้วลาย(ต่อ) 



229 
 

 
ภาพที่ 154 ภาพถ่ายเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางค ามี  งิ้วลาย 
              (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี) 
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2.12 เฮือนชาวนากรณีศึกษา AA-12 
2.12.1 ประวัติเฮือน (นางอุเบกขา ธุระหาย) จากการสัมภาษณ์พบว่าเฮือนหลังนี้

มีอายุประมาณ 30 ปี  ถือได้ว่าเป็นเฮือนท่ียังมีสภาพสมบูรณ์และไม่มีการเปล่ียนแปลงอะไรมากนัก 
เฮือนหลังนี้ถูกสร้างขึ้นโดยเจ้าของเฮือนและสามี โดยเป็นที่ดินท่ีพ่อแม่ของตนมอบให้ส าหรับการออก
เฮือน   รูปแบบของเฮือนยังไม่มีการปรับเปล่ียน แต่ในปี พ.ศ.2533 ได้มีการสร้างเพิงห้องน้ า - ห้อง
ส้วมอยู่บริเวณหลังเฮือน ในปี พ.ศ.2540 มีการปรับเปล่ียนเสาพื้นช้ันล่างในบริเวณเฮือนนอนจากไม้
เป็นคอนกรีตและได้ดีดตัวเฮือนให้สูงขึ้นรวมถึงถมดินให้อยู่ระดับเดียวกับถนนสาธารณะหน้าเฮือน 
และปรับใต้ถุนเฮือนให้เป็นพื้นท่ีครัวส าหรับปรุงอาหารในปีเดียวกัน และในปี พ.ศ.2553 ได้มีการต่อ
ชายคาเกยให้ยื่นออกไปคลุมบันไดทางขึ้นและโรงจอดรถกระบะหน้าเฮือน ส าหรับการออกเฮือนของ
ลูกชายได้ไปสร้างเพิงต่อเล้าส าหรับอยู่อาศัยกับภรรยาโดยการแยกออกเป็นครอบครัวในปีท่ีแล้ว  

2.12.2 ความเชื่อภายในและภายนอกเฮือน ภายในเฮือนนอนนั้น จะมีแท่นบูชา
พระต้ังอยู่บริเวณเสาต้นแรกของเฮือนนอนและหันหน้าพระไปทางทิศใต้ บริเวณฝาก่อนเข้าเฮือนนอน
จะติดรูปเคารพบรรพบุรุษตามแบบฉบับเฮือนอีสานท่ีพบเห็นโดยท่ัวไป ส าหรับความเช่ือเกี่ยวกับเล้า
ข้าว มีการท าพิธีเปิดเล้าก่อนน าข้าวขึ้นเล้า และการสักการะต้ังขัน 5 รวมถึงต้นข้าว 1ก า ท่ีก าลังต้ัง
ท้องมาไหว้เล้าเก็บข้าวเปลือกในวันออกพรรษา  ความเช่ือด้านศาสนา ทุกวันพระเจ้าของเฮือนจะใส่
บาตรตอนเช้า มีความเช่ือต่อเรื่องของส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีอยู่ในทุ่งนาโดยก่อนท านาทุกครั้งต้องบอกกล่าว
เจ้าท่ีเจ้าทางว่าจะท านาแล้ว  และหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วต้องน าข้าวส่วนหนึ่งมาท าพิธีถวาย
ให้กับเจ้าท่ีเจ้าทางในนาเพื่อบอกกล่าวว่าท านาได้ผลิตผลเท่าไรในปีนี้ 

2.12.3 รูปแบบโครงสร้างเฮือนชาวนา โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่คือ 
1. เฮือนพักอาศัยส าหรับชาวนา โดยรูปแบบของเฮือนเป็นเฮือนเกย  2 

ห้อง มีเกยอยู่บริเวณหน้าเฮือนนอน ระบบโครงสร้างเป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกัน  
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ โครงสร้างตัวเฮือนเป็นระบบ เสา คาน ตง และพื้น และระบบ
โครงสร้างหลังคา ประกอบไปด้วย ขื่อ จันทัน ด้ัง อกไก่ และแป วัสดุก่อสร้างเฮือนพักอาศัยท้ังหมด
เป็นไม้  ส าหรับฝาแอ้มเฮือนบางส่วนเป็นไม้จริงท่ีผสมระหว่างแนวนอนและแนวต้ัง (ลายสายฝน-บัง
ใบกาดยาว) และบางส่วนเป็นเส่ือล าแพน วัสดุมุงหลังคาเป็นสังกะสี   

2. เล้าข้าวส าหรับเก็บข้าวเปลือกเป็นอาคารทรงจ่ัว ซึ่งระบบโครงสร้าง
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ โครงสร้างตัวเฮือนเป็นระบบ เสา คาน ตง และพื้น ระบบโครงสร้าง
หลังคา ประกอบไปด้วย ขื่อ จันทัน ด้ัง อกไก่ และแป  ระบบฝาแอ้มเล้ามีโครงสร้างเคร่าไม้อยู่
ภายนอกเพื่อใช้ในการรับน้ าหนักของข้าวเปลือกและใช้ขี้ควายมาอุดร่องไม้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวรวง
ตามรอยต่อของไม้ ส าหรับฝาแอ้มเล้าเป็นแป้นไม้ตีแนวนอนสูง 60ซม. สูงจากนั้นเป็นแผ่นสังกะสีกรุ
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ภายในเคร่า  วัสดุก่อสร้างเล้าข้าวเกือบท้ังหมดเป็นไม้  มีเพียงเสาเล้าท่ีมาปรับเป็นเสาคอนกรีตต่อเสา
ไม้เท่านั้นท่ีมีการปรับเปล่ียนภายหลัง  

3. เพิงต่อเล้า เป็นเพิงหลังคาทรงหมาแหนงท่ีต่อกับเล้าเก็บข้าวบริเวณทิศ
เหนือของเล้าเก็บข้าวเปลือกใช้ส าหรับเป็นพื้นท่ีพักอาศัยของลูกชายและลูกสะใภ้ของเจ้าของเฮือน ซึ่ง
ระบบโครงสร้างเป็นพื้นยกระดับ 50ซม. เป็นโครงสร้างเสาไม้ คานไม้ ตงไม้และพื้นไม้ กว้าง 1 ช่วงเสา 
ยาว 2 ช่วงเสา โดยใช้โครงเคร่าไม้แล้วแอ้มสังกะสีกั้นท้ัง 3 ด้านเพื่อเป็นท่ีอยู่อาศัย โครงสร้างหลังคา
ประกอบไปด้วย จันทันไม้ และแปไม้ และมุงหลังคาด้วยเป็นสังกะสี และทางทิศเหนือของเพิงต่อเล้า
ต่อเพิงเล็กๆส าหรับเก็บสะสมไว้ส าหรับปลูกเฮือนใหม่ของลูกชาย 

4. ห้องน้ า - ส้วม เป็นเพิงต่อจากเฮือนพักอาศัยในบริเวณด้านหลังทางทิศ
เหนือของเฮือน โดยใช้ระบบโครงสร้างเป็นคอนกรีตก่อด้วยอิฐบล็อกปิดอย่างมิดชิด โดยหลังคาเป็น
ทรงเพิงหมาแหงน  ใช้ระบบโครงสร้างหลังคาประกอบไปด้วย จันทันไม้ และแปไม้ และมุงหลังคาด้วย
เป็นสังกะสี 

2.12.4 การใช้สอยพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่คือ 
1. เฮือนพักอาศัยประกอบไปด้วย เฮือนนอน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 

ห้องเปิง พื้นท่ีนอนของเจ้าของเฮือนและสามี เกยใช้ส าหรับเป็นพื้นท่ีอเนกประสงค์ ส าหรับเก็บของ
และใช้ส าหรับประกอบพิธีต่างๆ เกี่ยวกับคนในครอบครัว เช่น งานศพ งานแต่ง ท าบุญบ้าน เป็นต้น 
ส าหรับใต้ถุนเฮือนใช้ส าหรับเป็นพื้นท่ีครัวในการปรุงอาหารโดยมีการกั้นด้วยไม้ไผ่ในส่วนพื้นท่ีท าครัว 
รวมถึงมีแคร่ส าหรับนั่งพักผ่อนในตอนกลางวัน 

2. เล้าข้าวส าหรับเก็บข้าวเปลือก โดยการบรรจุข้าวใส่กระสอบแยก
ระหว่างข้าวจ้าวและข้าวเหนียว ส าหรับบริเวณใต้ถุนเล้าใช้ส าหรับเป็นพื้นท่ีครัวของครอบครัวลูกชาย 
และต่อเพิงส าหรับพักอาศัยของลูกชายบริเวณทิศเหนือของเล้าเก็บข้าวเปลือกรวมถึงต่อเพิงส าหรับ
เก็บไม้ในสร้างเฮือนใหม่ 

3. ลานเฮือนให้ส าหรับเป็นลานอเนกประสงค์ต่างๆ ในเวลาจัดงานบุญใน
ครอบครัว เช่น งานบวช งานแต่ง งานศพ เป็นต้น และใช้ส าหรับตากผลิตทางการเกษตร เช่น ตาก
ข้าว ตากพริก ตากถั่วลิสง เป็นต้น ในบริเวณลานเฮือนจะมีศาลานั่งเล่นอยู่บริเวณหน้าเฮือนใช้ส าหรับ
นั่งพักผ่อน เป็นพื้นรับแขก เป็นต้น 

4. ห้องน้ า - ห้องส้วม เป็นเพิงต่อจากเฮือนพักอาศัยในบริเวณทิศเหนือ
ของเฮือน โดยกั้นเป็นห้องน้ า – ห้องส้วมบริเวณด้านหลังใช้ส าหรับช าระล้างร่างกายและขับถ่ายของ
เสียของคนในครอบครัว บริเวณด้านข้างของห้องน้ า - ส้วม ท าเป็นพื้นท่ีส าหรับการซักผ้า และวาง
เครื่องซักผ้าหน้าห้องน้ า – ส้วม 
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ภาพที่ 155 แสดงผังทางสัญจรภายในเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางอุเบกขา ธุระหาย 
 

 
ภาพที่ 156 ภาพถ่ายแสดงภาพรวมของเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางอุเบกขา ธุระหาย 
              (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี)  
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ภาพที่ 157 แบบแสดงผังบริเวณ กรณีศึกษาเฮือนนางอุเบกขา ธุระหาย 
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ตารางท่ี 16 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางอุเบกขา ธุระหาย 
 
 
 สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา 

กรณีศึกษาเฮือน นางอุเบกขา ธุระหาย 

ข้อ
มูล

ทั่ว
ไป

 

ต าแหน่งท่ีตั้ง 52 หมู่ 2  บ้านกู่จาน  ต าบลกู่จาน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
เจ้าของเฮือน นางอุเบกขา ธุระหาย อายุ 48  ป ี
จ านวนสมาชิก 4 คน ประกอบไปด้วย  เจ้าของเฮือนและสามี  ลูกชายและภรรยา 
อาชีพ ท านา  21 ไร่ รับเหมาก่อสร้าง หมายเหตุ เป็นที่นาของตนเอง ไม่ได้เช่า 
ลักษณะการท านา ท านาปี ปลูกข้าวเหนียว  7 ไร่  (ส าหรับกิน) ปลูกข้าวจ้าว  14 ไร่ (ส าหรับขาย) 

หมายเหตุ ในการท านา  ลูกชายและสามีท าเอง แต่มีการจ้างไถนา และเก็บเก่ียว 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บ 
สถ

.วัฒ
นธ

รร
มข

้าว
 √ เฮือนชาวนา เฮือนเกย 2 ห้อง ชั้นเดียวใต้ถุนสูง  

√ เล้าข้าว เป็นเล้าข้าว 1 ห้อง  ส าหรับเก็บข้าวจ้าว และข้าวเหนียวเก็บใส่กระสอบโดยแยกเป็นกอง 
 คอกวัว - 
√ พื้นที่ส าหรับเก็บ

เครื่องจักรการเกษตร 
ยืนชายคาจากชานคลุมเป็นที่จอดรถกระบะ 

√ เถียงนา เถียงนาขนาดใหญ่ สามารถหลับนอนในตอนกลางคืนได้ 
หมายตุ ในช่วงฤดูเก็บเก่ียวสามีและลูกชายจะนอนนา 

รูป
แบ

บข
อง

ผัง
เฮ

อืน
ชา

วน
า 

ลักษณะท่ัวไปเฮือน รูปแบบเฮือน เฮือนเกย 2 ห้อง จ านวนชั้น เฮือนชั้นเด่ียวยกพื้นสูง 
ขนาดท่ีดิน  202  ตารางเมตร อายุเฮือน  30 ป ี

การวางทิศทาง วางเฮือนตามตะวันโดยหันหน้าไปทางทิศใต้ 
ลักษณะโครงสร้าง เป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกัน  
วัสดุสร้างเฮือน หลังคา โครงสร้างเป็นไม้  มุงสงักะสี  เสา อดีตเป็นเสาไม้ ปัจจุบันเสาเฮือน

นอนเป็นคอนกรีตต่อไม้ 
ผนัง ฝาไม ้ตีทับเกล็ดและบางส่วนเป็น

ฝาเสื่อล าแพน 
พื้น พื้นไม้ตีชิด 

บันไดทางขึ้นเฮือน เป็นบันไดไม้อยู่ทิศใต้ เดินหันหน้าขึ้นไปทางเหนือ วางอยู่บนแท่นปนู จ านวนลูกนอนของบันไดมี
ทั้งหมด 9 ขั้น และมีราวจับฝั่งเดียว 

ครัว ปรับปรุงใต้ถุนเฮือนเป็นพื้นที่ครัวส าหรับปรุงอาหาร อายุ 20 ป ี
ห้องน้ า ต่อเพิงห้องน้ าบริเวณทิศตะวันตกของเฮือน อายุ 27 ป ี
เล้าข้าว เป็นเล้าข้าว 1 ห้อง  หลังคาจั่วหันหน้าไปทางทศิตะวันตก อายุ 40 ป ี
คอกวัว  - -  
ท่ีจอดเครื่องจักรการเกษตร รถไถนาเดินตาม จอดบริเวณในเถียงนา อายุ - 

ท่ีจอดรถกระบะ ต่อชายคายืนคลุมที่จอดรถกระบะ อายุ 7 
บริเวณรอบบ้าน ด้านหน้าไม่มีร้ัว ส าหรับด้านข้างและหลังร้ัวก่ออิฐบล็อกสูง 1.20 ซม. ปลูกผักส่วนครัวแบบ

กระถางรอบเฮือน 
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สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา 
กรณีศึกษาเฮือน นางอุเบกขา ธุระหาย 

 ทางเข้า-ออก ใช้ทางเข้า-ออก หน้าเฮือนบริเวณทิศใต้ของเฮือน เชื่อมกับถนนสาธารณะ  
 หมายเหตุ แหล่งที่มาของเฮือน จ้างช่างในพื้นที่สร้างเฮือน 

กา
รใ

ช้ส
อย

ภา
ยใ

นเ
ฮือ

นช
าว

นา
 

ระดับภายในเฮือน เฮือนหลังน้ีแบ่งระดับออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับเฮือนนอนและเกย  
เฮือนนอน อยู่บริเวณทิศเหนือ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ห้องเปิง และห้องนอนส าหรับเจ้าของเฮือน 
เกย ใช้ส าหรับเป็นอเนกประสงค์ น่ังเล่น ดูทีวี ร่วมถึงใช้ส าหรับประกอบพิธีต่างๆ เกี่ยวกับคนใน

ครอบครัว เช่น งานศพ งานแต่ง ท าบุญบ้าน เป็นต้น 
ห้ิงพระ ต้ังอยู่บริเวณเสาต้นแรกของเฮือนนอนหันหน้าพระประธานไปทางทิศใต้ 
ใต้ถุนเฮือน ใช้ส าหรับเป็นพื้นที่ครัวในการปรุงอาหาร รวมถึงมีแคร่ส าหรับน่ังเล่น 
เพิงจอดรถกระบะ ใช้หลังคาเดียวกับเกยแต่ยืนชายคาเพื่อใช้ส าหรับจอดรถกระบะ 
เล้าข้าว ใช้ส าหรับเก็บข้าวเปลือก และต่อเพิงส าหรับพักอาศัยของลูกชาย  
ใต้เล้า ใช้ส าหรับเป็นพื้นที่ครัวของลูกชาย 
คอกวัว - 

 

ตารางท่ี 16 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางอุเบกขา ธุระหาย(ต่อ) 
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ภาพที่ 162 ภาพถ่ายเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางอุเบกขา ธุระหาย 
              (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี) 
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2.13 เฮือนชาวนากรณีศึกษา AA-13 
2.13.1 ประวัติเฮือน (นางสุภิษ สองเมือง) จากการสัมภาษณ์พบว่าเฮือนหลังนี้มี

อายุประมาณ 81 ปี  ถือได้ว่าเป็นเฮือนเก่า ท่ียังมีสภาพสมบูรณ์ท่ีสุดหลังหนึ่งท่ีพบในพื้นท่ีของ
งานวิจัยนอกจากเฮือนแล้วองค์ประกอบในผังของงานสถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมข้าวยังมีสภาพ
สมบูรณ์ท่ีแสดงถึงวิถีชีวิตชาวนาได้เป็นอย่างดี โดยมีองค์ประกอบท่ีอาจจะไม่ครบถ้วนสักเท่าไร ขาด
เพียงคอกสัตว์เล้ียงท่ีเจ้าของเฮือนได้ให้เหตุผลว่าท ามัยถึงไม่เล้ียววัว เป็นเพราะว่าในอดีตน้องชายคน
เล็กเคยไปเอาวัวเข้าคอกในช่วงหน้าฝนแล้วเกิดฟ้าผ่าจนเสียชีวิตในปี พ.ศ.2517  จากเหตุการณ์ครั้ง
นั้นสะเทือนใจคนในครอบครัวมาก  จึงส่งผลให้ไม่เล้ียงวัวควายอีกเลย จากการสัมภาษณ์พบว่าเฮือน
หลังนี้ถูกสร้างขึ้นโดยพ่อแม่ของเจ้าของเฮือนโดยรูปแบบของเฮือนเป็นเฮือน 3 ห้องยกใต้ถุนสูง 
หลังคามุงตับหญ้าคา ฝาแอ้มเฮือนเป็นเส่ือล าแพน และมีเฮือนไฟอยู่ด้านบนของเฮือน แต่ในปี พ.ศ.
2518 หลังจากน้องชายเสียชีวิตจึงได้ปรับปรุงเฮือนโดยการเปล่ียนฝาแอ้มเฮือนเป็นไม้ท่ีผสมระหว่าง
แนวนอนและแนวต้ัง (ลายสายฝน-บังใบกาดยาว) แล้วเปล่ียน โครงสร้างหลังคาจากเดิมเป็นจ่ัวยืน
ชายคายาวคลุมชานแบบเฮือนเกย  มาเป็นจ่ัวยื่นชายคาเท่าๆกัน และหลังคาจากตับหญ้าแฝกเป็น
หลังคาสังกะสี รวมถึงสร้างห้องส้วมส าหรับการขับถ่ายไว้นอกเฮือนพักอาศัยอยู่บริเวณด้านหลังของ
เฮือนบริเวณทิศเหนือ โดยเป็นอาคารทรงเพิงขนาดเล็กแอ้มด้วยสังกะสีปิดมิดชิด ในปี พ.ศ.2542 ได้มี
การปรับปรุงเล้าส าหรับเก็บข้าวเปลือกโดยการเปล่ียนเสาให้เป็นเสาคอนกรีตต่อไม้แล้วก่ออิฐบล็อกกั้น
ให้เป็นห้องส าหรับท าครัว แต่จากการเข้าไปใช้งานช่วงแรกๆ ไม่สะดวก เลยย้ายพื้นท่ีครัวมาอยู่บริเวณ
ใต้ถุนเฮือนและปล่อยพื้นท่ีใต้ถุนเล้าให้เป็นพื้นท่ีเก็บเครื่องมือการเกษตรและเก็บของในครัวเฮือนแทน 
และในปี 2550 ได้ย้ายห้องน้ าจากด้านหลังเฮือนมาอยู่บริ เวณใต้ถุนเฮือนไฟ โดยการก่ออิฐมอญครึ่ง
แผ่นฉาบเรียบกั้นเป็นห้องน้ า - ห้องส้วมท่ีเห็นในปัจจุบัน  

2.13.2 ความเชื่อภายในและภายนอกเฮือน ภายในเฮือนนอนนั้น จะมีแท่นบูชา
พระต้ังอยู่บริเวณเสาต้นท่ี 2 ของเฮือนนอนและหันหน้าพระประธานไปทางทิศใต้ บริเวณฝาก่อนเข้า
เฮือนนอนจะติดรูปเคารพบรรพบุรุษตามแบบฉบับเฮือนอีสานท่ีพบเห็นโดยท่ัวไป   ส าหรับความเช่ือ
เกี่ยวกับเล้าข้าว มีการท าพิธีเปิดเล้าก่อนน าข้าวขึ้นเล้า และการสักการะต้ังขัน 5 รวมถึงต้นข้าว 1ก า 
ท่ีก าลังต้ังท้องมาไหว้เล้าเก็บข้าวเปลือกในวันออกพรรษา  ความเช่ือด้านศาสนา ทุกวันเจ้าของเฮือน
จะใส่บาตรตอนเช้าและสวดมนต์ก่อนเข้านอน  มีความเช่ือต่อเรื่องของส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีอยู่ในทุ่งนาโดย
ก่อนท านาทุกครั้งต้องบอกกล่าวเจ้าท่ีเจ้าทางว่าจะท านาแล้ว  และหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วต้อง
น าข้าวส่วนหนึ่งมาท าพิธีถวายให้กับเจ้าท่ีเจ้าทางในนาเพื่อบอกกล่าวว่าท านาได้ผลิตผลเท่าไรในปีนี้ 

2.13.3 รูปแบบโครงสร้างเฮือนชาวนา โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่คือ 
1. เฮือนพักอาศัยส าหรับชาวนา โดยรูปแบบของเฮือนเป็นเฮือน 3 ห้อง 

หลังคาเป็นทรงจ่ัวชายคายืนเท่าๆ กันทัง 4 ด้าน เฮือนไฟเป็นหลังคาทรงจ่ัวประชิดกับเฮือนนอนต่าง
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ระดับกันประมาณ 20ซม. ส าหรับระบบโครงสร้างเฮือนพักอาศัยเป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้
เข้าด้วยกัน  และมีบางส่วนเป็นการเข้าไม้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ โครงสร้างตัวเฮือนเป็น
ระบบ เสา คาน ตง และพื้น และระบบโครงสร้างหลังคา ประกอบไปด้วย ขื่อ จันทัน ด้ัง อกไก่ และ
แป วัสดุก่อสร้างเฮือนพักอาศัยท้ังหมดเป็นไม้  ส าหรับฝาเฮือนเป็นแป้นไม้ท่ีผสมระหว่างแนวนอน
และแนวตั้ง (ลายสายฝน-บังใบกาดยาว) มุงหลังคาด้วยสังกะสี  

2. เล้าข้าวส าหรับเก็บข้าวเปลือกเป็นอาคารทรงจ่ัวหั้นหน้าไปทางทิศ
ตะวันออก ซึ่งระบบโครงสร้างสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ โครงสร้างตัวเล้าเป็นระบบ เสา คาน 
ตง และพื้น ระบบโครงสร้างหลังคา ประกอบไปด้วย ขื่อ จันทัน ด้ัง อกไก่ และแป ระบบฝาเล้ามี
โครงสร้างเคร่าไม้อยู่ภายนอกเพื่อใช้ในการรับน้ าหนักของข้าวเปลือกและใช้ขี้ควายมาอุดร่องไม้เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ข้าวร่วงตามรอยต่อของไม้ ฝาเล้าเป็นแป้นไม้ตีแนวนอนอยู่ภายในเล้า วัสดุก่อสร้างเล้า
ข้าวเกือบท้ังหมดเป็นไม้  มีเพียงเสาเล้าท่ีมาปรับเป็นเสาคอนกรีตต่อเสาไม้เท่านั้นท่ีมีการปรับเปล่ียน
ภายหลัง ส าหรับวัสดุมุงหลังคาเป็นสังกะสี ใต้ถุนเล้า มีการปรับปรุงพื้นท่ีเป็นพื้นท่ีเก็ บเครื่องมือ
การเกษตรโดยการก่ออิฐบล็อกท้ังส่ีด้านอย่างมิดชิดเดิมต้ังใจท าเป็นพื้นท่ีครัวแต่ใช้งานไม่สะดวกเลย
เปล่ียนเป็นพื้นท่ีเก็บของแทน 

2.13.4 การใช้สอยพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่คือ 
1. เฮือนพักอาศัยประกอบไปด้วย เฮือนนอน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 

ห้องเปิง ห้องนอนพ่อ - แม ่และห้องส่วมที่มีการกั้นห้องมิดชิดอยู่ทางทิศเหนือ  ในปัจจุบันเฮือนนอน
เป็นห้องส าหรับเก็บของเช่น บ่อนท่ีนอน ตู้ต่างๆ เป็นต้น ส าหรับห้องส่วมในปัจจุบันใช้เป็นพื้นท่ี
ส าหรับนอนของหลานชายและหลานสาว ส าหรับพื้นท่ีชานเฮือนใช้ส าหรับเป็นนอนส าหรับเจ้าของ
เฮือนและสามีและเป็นพื้นท่ีอเนกประสงค์ นั่งเล่น ดูทีวี รวมถึงใช้ส าหรับประกอบพิธีต่างๆ เกี่ยวกับ
คนในครอบครัว เช่น งานศพ งานแต่ง ท าบุญบ้าน เป็นต้น  

2. ใต้ถุนเฮือนพักอาศัย  โดยเป็นใต้ถุนโล่งใช้ส าหรับเป็นพื้นท่ีพักผ่อนใน
เวลากลางวันโดยมีแคร่ส าหรับนั่งเล่นรวมถึงท าหัตกรรมในครัวเฮือน เช่นการจักตอก ปั่นนุ่น เป็นต้น
และยังมีเป้ญวนส าหรับนั่งเล่นนอนเล่นด้วย ในบริเวณฝ่ังทิศตะวันตะวันตก และแบ่งพื้นท่ีใต้ถุนเฮือน
ส าหรับเป็นที่จอดรถไถนาเดินตาม  รวมถึงการแบ่งพื้นท่ีส าหรับเป็นพื้นท่ีเก็บเครื่องมือการเกษตร เช่น 
จอบ เสียม คราด สอดไว้บริเวณใต้ถุนเฮือน  รวมถึงแบ่งพื้นท่ีส าหรับเป็นครัวส าหรับนึ่งข้าวเหนียว
และประกอบอาหารในบริเวณใต้ถุนเฮือนฝ่ังตะวันออก  รวมถึงต่อเติมห้องน้ า - ส้วมในบริเวณใต้ถุน
เฮือนไฟในฝ่ังทิศตะวันตก    

3. เล้าส าหรับเก็บข้าวเปลือกใช้ส าหรับเก็บข้าวเปลือกท่ีได้จากผลิตการท า
นาปลูกข้าว โดยลักษณะการเก็บข้าวจะเก็บข้าวเปลือกโดยการเทข้าวไว้ในเล้า ส าหรับข้าวจ้าวจะ
บรรจุลงในกระสอบแล้ววางเรียงกันในเล้า ส าหรับบริเวณใต้เล้า ต่อเติมเป็นพื้นท่ีเก็บเครื่องจักรกล
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เกษตรขนาดเล็กเช่น เครื่องสูบน้ า เครื่องตัดหญ้า เป็นต้น และใช้เป็นท่ีเก็บของใช้ในครัวเฮือน โดย
ลักษณะของการต่อเติมเป็นการก่ออิฐบล็อกกั้นเป็นห้องบริเวณใต้ถุนเล้าเก็บข้าว 

4. ลานเฮือนให้ส าหรับเป็นลานอเนกประสงค์ต่างๆ ในเวลาจัดงานบุญใน
ครอบครัว เช่น งานบวช งานแต่ง งานศพ เป็นต้น และใช้ส าหรับตากผลิตทางการเกษตร เช่น ตาก
ข้าวเปลือก เป็นต้น  
 

 
ภาพที่ 163 แสดงผังทางสัญจรภายในเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางสุภิษ สองเมือง 
 

 
ภาพที่ 164 ภาพถ่ายแสดงภาพรวมของเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางสุภิษ สองเมือง 
              (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี)  
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ตารางท่ี 17 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางสุภิษ สองเมือง 
 
 
 สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา 

กรณีศึกษาเฮือน นางสภุิษ สองเมือง 

ข้อ
มูล

ทั่ว
ไป

 

ต าแหน่งท่ีตั้ง 129 หมู่ 1  บ้านกู่จาน  ต าบลกู่จาน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
เจ้าของเฮือน นางสุภิษ สองเมือง อายุ 60  ป ี
จ านวนสมาชิก 4 คน ประกอบไปด้วย  เจ้าของเฮือน สามี  หลานชายและหลานสาว 
อาชีพ ท านา  6 ไร่ - หมายเหตุ เป็นที่นาของตนเอง ไม่ได้เช่า 
ลักษณะการท านา ท านาปี ปลูกข้าวเหนียว  4 ไร่  (ส าหรับกิน) ปลูกข้าวจ้าว 2 ไร่ (ส าหรับกิน) 

หมายเหตุ ในการท านา  สามีของเจ้าของเฮือนเป็นคนท าเอง  แต่มีการจ้าง ไถนา และเก็บเก่ียว  
ลูกๆ ส่งเงินมาใหใ้ชใ้นครัวเฮือน 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บ 
สถ

.วัฒ
นธ

รร
มข

้าว
 

√ เฮือนชาวนา  เฮือน 3 ห้อง ชั้นเดียวใต้ถุนสูง มีเฮือนไฟ 
√ เล้าข้าว  เป็นเล้าข้าว 1 ห้อง  ส าหรับเก็บข้าวเหนียวและข้าวจ้าว ลักษณะการเก็บโดยบรรจุในกระสอบ

กองแยกไว้เป็นประเภท 
 คอกวัว  - 
√ พื้นที่ส าหรับเก็บ 

เครื่องจักรการเกษตร 
พื้นที่จอดรถไถนาเดินตามอยู่บริเวณใต้ถุนเฮือน 

√ เถียงนา เถียงนาขนาดเล็กไม่สามารถท ากิน  และหลับนอนได้ 
หมายตุ ไปกลับนาทุกวัน 

ไม่เลี้ยงวัว  เพราะน้องชายของเจ้าของเฮือนในปัจจุบัน เคยออกไปเอาวัวเข้าคอกในช่วงหน้าฝน
แล้วเกิดฟ้าผ่าเสียชีวิตในปี 2517 

รูป
แบ

บข
อง

ผัง
เฮ

อืน
ชา

วน
า 

ลักษณะท่ัวไปเฮือน รูปแบบเฮือน เฮือน 3 ห้อง จ านวนชั้น เฮือนชั้นเด่ียวยกพื้นสูง 
ขนาดท่ีดิน  201  ตารางเมตร อายุเฮือน  81 ป ี

การวางทิศทาง วางเฮือนตามตะวันโดยหันหน้าไปทางทิศใต้ 
ลักษณะโครงสร้าง เป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกัน  และมีบางส่วนเป็นการเข้าไม้ 
วัสดุสร้างเฮือน หลังคา โครงสร้างเป็นไม้  มุงสงักะสี เสา เสาไม้มีทั้งแบบกลม 

ผนัง ฝาไม ้(สายฝน – บังใบกาดยาว) พื้น พื้นไม้ตีชิด 
บันไดทางขึ้นเฮือน เป็นบันไดไม้อยู่ทิศตะวันตกเดินขึ้นทางทิศใต้ จ านวนของลูกนอนของบันไดมีทั้งหมด 9 ขั้น และ

มีราวจับฝั่งเดียว 
ครัว ต่อเติมบริเวณใต้ถุนเฮือนเป็นครัวส าหรับปรุงอาหาร อายุ 18 ปี 
ห้องน้ า ห้องน้ าอยู่บริเวณใต้ถุนเฮือนไฟ บริเวณทิศตะวันออกของเฮือน ***  

อดีตห้องน้ าแยกจากตัวเฮือนอยู่ด้านหลังเฮือนพักอาศัยบริเวณทิศเหนือของ
เฮือน 
 

อายุ 10 ป ี

เล้าข้าว เป็นเล้าข้าว 1 ห้อง  หลังคาจั่วหันหน้าไปทางทศิตะวันตก อายุ 81 ป ี
คอกวัว  - อายุ - 
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สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา 
กรณีศึกษาเฮือน นางสภุิษ สองเมือง 

รูป
แบ
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อง

ผัง
เฮ
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วน
า 

ท่ีจอดเครื่องจักรการเกษตร รถไถนาเดินตาม จอดรถไถนาเดินตามใต้ถุนเฮือน 
เก็บเครื่องจักรกลขนาด
เล็ก 

ต่อเติมบริเวณใต้ถุนเล้าเก็บข้าวเปลือกเป็นพื้นที่เก็บเคร่ืองจักรกล
การเกษตรขนาดเล็ก  เช่น เคร่ืองสูบน้ า เคร่ืองตัดหญ้า เป็นต้น 

บริเวณรอบบ้าน บริเวณด้านหน้าไม่มีร้ัว ส าหรับด้านข้างและด้านหลังเป็นร้ัวก่ออิฐบล็อก สูง 1.00 m. โดยรอบ
พื้นที่ปลูกผักสวนครัวส าหรับใช้ในครัวเรือน  

ทางเข้า-ออก เข้าออกได้ทางเดียวบริเวณหน้าเฮือนทางทิศใต้ของเฮือน เชื่อมกับถนนสาธารณะ 
หมายเหตุ แหล่งที่มาของเฮือน เป็นการแขกแรงคนในหมูบ่้านช่วยกันสร้างเฮือน ในอดีตฝาเฮือนเป็นเสื่อ

ล าแพน  มุงหลังคาตับหญ้าคา มาปรับเปลี่ยนในปี 2518  

กา
รใ

ช้ส
อย

ภา
ยใ

นเ
ฮือ

นช
าว

นา
 

ระดับภายในเฮือน เฮือนมี 2 ระดับคือ เฮือนนอนและเฮือนไฟ  
เฮือนนอน อยู่บริเวณทิศเหนือ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ห้องเปิง ห้องนอนพ่อ - แม่ และห้องส่วม 
ชาน ใช้ส าหรับเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ นั่งเล่น ดูทีว ีร่วมถึงใช้ส าหรับประกอบพิธีต่างๆ เก่ียวกับคนใน

ครอบครัว เช่น งานศพ งานแต่ง ท าบุญบ้าน เป็นต้น 
เฮือนไฟ ในอดีตใช้เป็นครัวส าหรับปรุงอาหาร และการอยู่ไฟของคนในครอบครัว แต่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น

ห้องเก็บข้อง 
ห้ิงพระ ต้ังอยู่บริเวณเสาต้นที่สองของเฮือนนอนทางทิศเหนือของเฮือนหันหน้าพระประธานไปทางทิศใต้ 
ใต้ถุนเฮือน ใช้ส าหรับเป็นพื้นทีพ่ักผ่อนในเวลากลางวันโดยมีแคร่ส าหรับน่ังเล่น ใช้เป็นที่ส าหรับจอดรถไถนา

เดินตาม  ใช้ส าหรับเป็นพื้นที่เก็บเคร่ืองมือการเกษตร เช่น จอบ เสียม คราดเป็นต้น  ใช้ส าหรับ
เป็นครัวส าหรับน่ึงข้าวเหนียว รวมถึงต่อเติมห้องน้ า - ส้วมในบริเวณใต้ถุนเฮือน    

เล้าข้าว ใช้ส าหรับเก็บข้าวเปลือก  
ใต้ถุนเล้า ต่อเติมบริเวณใต้ถุนเล้าเก็บข้าวเปลือกเป็นพื้นที่เก็บเคร่ืองจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก  เช่น 

เคร่ืองสูบน้ า เคร่ืองตัดหญ้า เป็นต้น และเป็นที่เก็บของในครัวเรือน 
หมายเหตุ การใช้สอยเฮือนในช่วงกลางวันจะอยู่ใต้ถุนเฮือน และในช่วงกลางคืน 

 

ตารางท่ี 17 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางสุภิษ สองเมือง(ต่อ) 
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ภาพท่ี 170 ภาพถ่ายเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางสุภิษ สองเมือง 
              (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี) 
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2.14 เฮือนชาวนากรณีศึกษา AA-14 
2.14.1 ประวัติเฮือน (นายค าพูล พวงศรี) จากการสัมภาษณ์พบว่าเรือนหลังนี้มี

อายุประมาณ 40 ปี  ถือได้ว่าเป็นเฮือนขนาดใหญ่ท่ีมีสภาพสมบูรณ์หลังหนึ่ง โดยนายค าพูล พวงศรี
เล่าว่าเดิมตนเองเป็นคนหมู่บ้านอื่นแล้วมาได้เมียหมู่บ้านนี้ก่อนจะออกเฮือนก็อยู่บ้านพ่อตาแม่ยายมา
ก่อนแล้วจึงได้สร้างเฮือนในท่ีดินแห่งนี้  เฮือนหลังแรกสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2510 เป็นเฮือนเกย 2 ห้อง มี
เฮือนไฟ อยู่อาศัยได้ประมาณ 10 ปี จึงได้รื้อเฮือนหลังนี้ออกแล้วสร้างใหม่เป็นเฮือนท่ีเห็นในปัจจุบัน 
ในปี พ.ศ.2520 โดยเป็นเฮือน 3 ห้องยกใต้ถุนสูง โดยท่ีสร้างเฮือนหลังใหญ่เพราะในอดีตตนเองเคย
เป็นก านันต้ังแต่อายุประมาณ 37 ปีและมีคนมาอยู่ด้วยเยอะ จึงสร้างเฮือนหลังใหญ่ และคนท่ีมาอยู่
ด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแรงงานส าคัญในการท านาปลูกข้าว ในสมัยก่อนบริเวณใต้ถุนเฮือนจะเป็นคอก
วัวขนาดใหญ่ ส าหรับเล้ียงวัวควาย แต่พอในปี พ.ศ.2535 ได้ต่อเติมใต้ถุนเฮือนเป็นพื้นท่ีส าหรับการ
อยู่อาศัยและเก็บเครื่องมือการเกษตรในสมัยนั้น และในปีเดียวกันก็ได้ย้ายครัวลงมาอยู่บริเวณเพิง
ด้านหลังของเฮือนพักอาศัย ส าหรับปี พ.ศ.2540 ได้ต่อเพิงส าหรับจอดรถไถนาเดินตามบริเวณทิศ
ตะวันตกของเฮือนพักอาศัย และในปี พ.ศ.2543 ได้เปล่ียนเสาใต้ถุนเล้าเก็บข้าวเปลือกเป็นคอนกรีต
ต่อไม้ 

2.14.2 ความเชื่อภายในและภายนอกเฮือน ภายในเฮือนนอนนั้น จะมีแท่นบูชา
พระต้ังอยู่บริเวณเสาต้นท่ี 3 ของเฮือนนอนและหันหน้าไปทางทิศเหนือ บริเวณฝาผนังจะติดรูปเคารพ
บรรพบุรุษตามแบบฉบับเฮือนอีสานท่ีพบเห็นโดยท่ัวไป มีความเช่ือในเรื่องของฤกษ์งามยามวันดีใน
การจะลงมือท าอะไร ส าหรับความเช่ือเกี่ยวกับเล้าข้าว มีการท าพิธีเปิดเล้าก่อนน าข้าวขึ้นเล้า และการ
สักการะต้ังขัน 5 รวมถึงต้นข้าว 1ก า ท่ีก าลังต้ังท้องมาไหว้เล้าเก็บข้าวเปลือกในวันออกพรรษา  ความ
เช่ือด้านศาสนา ทุกวันเจ้าของเฮือนจะใส่บาตรตอนเช้าและสวดมนต์ก่อนเข้านอน  มีความเช่ือต่อเรื่อง
ของส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในทุ่งนาโดยก่อนท านาทุกครั้งต้องบอกกล่าวเจ้าท่ีเจ้าทางว่าจะท านาแล้ว  และ
หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วต้องน าข้าวส่วนหนึ่งมาท าพิธีถวายให้กับเจ้าท่ีเจ้าทางในนาเพื่อบอก
กล่าวว่าท านาได้ผลิตผลเท่าไรในปีนี้ 

2.14.3 รูปแบบโครงสร้างเฮือนชาวนา โดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วนใหญ่คือ 
1. เฮือนพักอาศัยส าหรับชาวนา โดยรูปแบบของเฮือนเป็นเฮือน 3 ห้อง ท่ี

มีท้ังหมด 2 ระดับคือ เฮือนนอนและเฮือนไฟโดยมีชานกั้นระหว่างเฮือนนอนและเฮือนไฟ  ซึ่งระบบ
โครงสร้างเป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกันและมีบางส่วนเป็นการเข้าไม้  รวมถึงมีการใช้ 
น๊อกสกรูขันหัวเสาคอนกรีตและเสาไม้เข้าด้วยกัน ส าหรับโครงสร้างตัวเฮือนเป็นระบบ เสา คาน ตง 
และพื้น และระบบโครงสร้างหลังคาเป็นไม้ประกอบไปด้วย ข่ือ จันทัน ด้ัง อกไก่ และแป วัสดุก่อสร้าง
เฮือนพักอาศัยเกือบท้ังหมดเป็นไม้  มีเพียงเสาเฮือนท่ีเป็นเสาคอนกรีตต่อเสาไม้เท่านั้น ส าหรับฝา
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เฮือนเป็นแป้นไม้ท่ีผสมระหว่างแนวนอนและแนวต้ัง (ลายสายฝน-บังใบกาดยาว) มุงหลังคาด้วย
สังกะสี 

2. เฮือนไฟเป็นหลังคาทรงจ่ัวท่ีอยู่ต่ ากว่าเฮือนนอนประมาณ 15ซม. โดยมี
ชานกั้นระหว่างเฮือนไฟกับเฮือนนอนอยู่ทางทิศตะวันตกของเฮือนนอน ส าหรับโครงสร้างเป็น
โครงสร้างไม้โดยแยกโครงสร้างจากเฮือนนอน โครงสร้างหลังคาเป็นไม้ประกอบไปด้วย ขื่อ จันทัน ด้ัง 
อกไก่ และแป วัสดุก่อสร้างเกือบท้ังหมดเป็นไม้  มีเพียงเสาท่ีเป็นเสาคอนกรีตต่อเสาไม้เท่านั้น ส าหรับ
ฝาแอ้มเฮือนเป็นแป้นไม้ท่ีผสมระหว่างแนวนอนและแนวต้ัง (ลายสายฝน-บังใบกาดยาว) มุงหลังคา
ด้วยสังกะสี 

3. เล้าส าหรับเก็บข้าวเปลือกเป็นอาคารทรงจ่ัว แบบ 2 ห้องซึ่งระบบ
โครงสร้างสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ โครงสร้างตัวเล้าเป็นระบบ เสา คาน ตง และพื้น ระบบ
โครงสร้างหลังคาประกอบไปด้วย ข่ือ จันทัน ด้ัง อกไก่ และแป  ระบบฝาแอ้มเล้ามีโครงสร้างเคร่ าไม้
อยู่ภายนอกเพื่อใช้ในการรับน้ าหนักของข้าวเปลือกและใช้ขี้ควายมาอุดร่องไม้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวร่วง
ตามรอยต่อของไม้ การตีฝาเล้าเป็นแป้นไม้ตีแนวนอนภายในสูงขึ้นมา 60ซม.หลังจากนั้นตีฝาแนวต้ัง
จนถึงอเสไม้ วัสดุก่อสร้างเล้าข้าวเกือบท้ังหมดเป็นไม้  มีเพียงเสาเล้าท่ีมาปรับเป็นเสาคอนกรีตต่อเสา
ไม้ ส าหรับวัสดุมุงหลังคาเป็นสังกะสี 

4. พื้นท่ีส าหรับจอดรถไถนาเดินตาม เป็นเพิงต่อจากเฮือนพักอาศัยบริเวณ
ทิศตะวันตก โดยหลังคาเป็นทรงเพิงหมาแหนง มุงด้วยสังกะสีโครงสร้างท้ังหมดเป็นไม้ 

5. พื้นท่ีส าหรับนึ่งข้าวเหนียวและครัวส าหรับปรุงอาหาร เป็นเพิงต่อจาก
เพิงจอดรถไถ่เดินตามอยู่บริเวณด้านหลังของเฮือนพักอาศัยทางทิศใต้ โครงสร้างหลังคาเป็นไม้มุง
หลังคาด้วยตับหญ้าแฝก 

6. ห้องน้ า - ห้องส้วม เป็นห้องน้ าแยกจากตัวเฮือนพักอาศัยอยู่บริเวณทิศ
ตะวันตกของเฮือนพักอาศัย โดยใช้ระบบโครงสร้างเป็นคอนกรีตก่อด้วยอิฐบล็อกปิดอย่างมิดชิด โดย
หลังคาเป็นทรงเพิงหมาแหงน  ใช้ระบบโครงสร้างหลังคาประกอบไปด้วย จันทันไม้ และแปไม้ และมุง
หลังคาด้วยเป็นสังกะสี 

2.14.4 การใช้สอยพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วนใหญ่คือ 
1. เฮือนพักอาศัยประกอบไปด้วย เฮือนนอน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 

ห้องเปิง ห้องนอน แต่ปัจจุบันใช้เป็นห้องเก็บของ เช่นตู้ต่างๆ บ่อนท่ีนอน เส้ือผ้า เป็นต้น ส าหรับพื้นท่ี
ชานเฮือนบริเวณหน้าเฮือนนอนใช้ส าหรับเป็นพื้นท่ีนั่งเล่น  ดูทีวี และกั้นเป็นห้องส าหรับพักอาศัยใน
การหลับนอนของเจ้าของเฮือนบริเวณทิศตะวันออกของเฮือน ส าหรับเฮือนไฟใช้ส าหรับประกอบ
อาหารบนเฮือนและในอดีตใช้อยู่ไฟของคนในครอบครัวแต่ปัจจุบันใช้ส าหรับเป็นท่ีเก็บของ ส าหรับใต้
ถุนเฮือนจะปรับปรุงเป็นพื้นท่ีส าหรับการอยู่อาศัยและเป็นพื้นท่ีเก็บเครื่องมือการเกษตรในบางส่วน
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โดยการก่ออิฐมอญครึ่งแผ่นฉาบเรียบทาสี และบริเวณภายนอก มีแคร่ส าหรับนั่งเล่น  กินข้าวแล้ง 
และเป็นพื้นท่ีส าหรับการท าหัตกรรมในครัวเฮือน เช่นจักตอก สานตะกล้า เป็นต้น 

2. เล้าข้าวส าหรับเก็บข้าวเปลือกแบ่งออกเป็น 2 ห้องส าหรับเก็บข้าวจ้าว
และข้าวเหนียวโดยลักษณะเป็นการเก็บข้าวเปลือกจะเทข้าวเปลือกไว้ในเล้าใต้ถุนเล้าใช้ส าหรับเป็นท่ี
เก็บอุปกรณ์เช้ือเพลิงท่ีใช้ในครัวเฮือนพักอาศัยเช่น  ฟืน ถ่าน เป็นต้น 

3. เพิงส าหรับจอดรถไถนาเดินตาม ใช้ส าหรับจอดรถไถนาเดินตามและ
เก็บอุปกรณ์ต่างๆท่ีเกี่ยวกับรถเช่น ล้ออะไหล่ อุปกรณ์พวง เป็นต้น 

4. พื้นท่ีส าหรับนึ่งข้าวเหนียว ใช้ส าหรับนึ่งข้าวเหนียวโดยใช้เตาถ่านใน
การก่อไฟรวมถึงใช้ส าหรับเป็นครัวในการปรุงอาหารในครัวเฮือน 

5. ลานเฮือนให้ส าหรับเป็นลานอเนกประสงค์ต่างๆ ในเวลาจัดงานบุญใน
ครอบครัว เช่น งานบวช งานแต่ง งานศพ เป็นต้น และใช้ส าหรับตากผลิตทางการเกษตร  

6. ห้องน้ า - ห้องส้วม ถูกสร้างแยกออกจากตัวเฮือน ใช้ส าหรับช าระล้าง 
ร่างกายและขับถ่ายของเสียของคนในครอบครัว 
 

 
ภาพที่ 171 แสดงผังทางสัญจรภายในเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายค าพูล พวงศรี 
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ภาพท่ี 172 ภาพถ่ายแสดงภาพรวมของเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายค าพูล พวงศรี 
              (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี)  
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ตารางท่ี 18 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายค าพูล พวงศรี 
 
 
 สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา 

กรณีศึกษาเฮือน นายค าพูล พวงศร ี

ข้อ
มูล

ทั่ว
ไป

 

ต าแหน่งท่ีตั้ง 39 หมู่ 2  บ้านกู่จาน  ต าบลกู่จาน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
เจ้าของเฮือน นายค าพูล พวงศรี อายุ 84  ป ี
จ านวนสมาชิก 1 คน ประกอบไปด้วย  เจ้าของเฮือน  
อาชีพ ท านา  20 ไร่ อดีตก านัน หมายเหตุ เป็นที่นาของตนเอง ไม่ได้เช่า 
ลักษณะการท านา ท านาปี ปลูกข้าวเหนียว  6 ไร่  (ส าหรับกิน) ปลูกข้าวจ้าว  14 ไร่ (ส าหรับขาย) 

หมายเหตุ ในการท านา  เจ้าของเฮือนจ้างการท านา ทั้งระบบ ต้ังแต่ไถนา วานข้าว ใส่ปุ๋ย เก็บเก่ียว โดย
ตนเองจะออกไปดูแลนา เองในช่วงเก็บเก่ียว 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บ 
สถ

.วัฒ
นธ

รร
มข

้าว
 √ เฮือนชาวนา เฮือน 3ห้อง ชั้นเดียวใต้ถุนสูง  

√ เล้าข้าว เป็นเล้าข้าว 2 ห้อง  ส าหรับเก็บข้าวเหนียวและข้าวจ้าว 
- คอกวัว - 
√ พื้นที่ส าหรับเก็บ

เครื่องจักรการเกษตร 
ต่อเพิงจอดรถไถนาเดินตาม  
เก็บเคร่ืองมือการเกษตรไว้ใต้ถุนเฮือนที่ต่อเติม 

√ เถียงนา เถียงนาขนาดเล็กไม่สามารถท ากิน  และหลับนอนได้ 
หมายตุ เคยเลี้ยงวัวไว้ใต้ถุนเฮือน แต่ปัจจุบันไม่ได้เลี้ยงแล้ว 

รูป
แบ

บข
อง

ผัง
เฮ

อืน
ชา

วน
า 

ลักษณะท่ัวไปเฮือน รูปแบบเฮือน เฮือน 3 ห้อง จ านวนชั้น เฮือนชั้นเด่ียวยกพื้นสูง 

ขนาดท่ีดิน 317  ตารางเมตร อายุเฮือน  40 ปี 
การวางทิศทาง วางเฮือนตามตะวันโดยหันหน้าไปทางทิศเหนือ 
ลักษณะโครงสร้าง เป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกัน  และเสาต่อใช้สกรูขันหัวเสา 
วัสดุสร้างเฮือน หลังคา โครงสร้างไม้  มุงสงักะสี  เสา เสาคอนกรีตต่อไม้ 

ผนัง ฝาไม ้(สายฝน – บังใบกาดยาว) พื้น พื้นไม้ตีชิด 
เฮือนไฟ ต่อเพิงจากเฮือนนอนบริเวณทิศตะวันตก โดยมีชานเชื่อมต่างระดับ 15 ซม. 
บันไดทางขึ้นเฮือน เป็นบันไดไม่มีชานพัก อยู่บริเวณด้านหน้าเฮือน จ านวนลูกนอน แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ 2ขั้น

และ 7 ขั้น มีราวจับฝั่งเดียว 
ครัวนึ่งข้าวเหนียว ต่อเพิงบริเวณด้านหลังของเฮือนบริเวณทิศใต้ของเฮือน อายุ 25 ป ี
ห้องน้ า ห้องน้ าแยกจากตัวเฮือนอยู่บริเวณทิศตะวันตกของเฮือน อายุ 30 ป ี
เล้าข้าว เป็นเล้าข้าว 2 ห้อง  หลังคาจั่วหันหน้าไปทางทศิตะวันออก อายุ 50 ป ี
คอกวัว  - อายุ - 
พื้นเก็บเครื่องมือการเกษตร ต่อเติมใต้ถุนเฮือนส าหรับเก็บเคร่ืองมือการเกษตร และ ค้าขายของช า(เลิก

ขายแล้ว) 
อายุ 25ป ี

ท่ีจอดเครื่องจักรการเกษตร รถไถนาเดินตาม ต่อเพิงส าจอดรถไถนาเดินตามบริเวณทิศ
ตะวันตกของเฮือนพักอาศัย   

อายุ 20 ปี 
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สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา 
กรณีศึกษาเฮือน นายค าพูล พวงศร ี

 บริเวณรอบบ้าน ไม่มีร้ัว เป็นเพียงปลูกผักสวนครัวกันเป็นร้ัว โดยรอบพื้นที่ปลูกผักสวนครัวส าหรับใช้ในครัวเรือน 
ทางเข้า-ออก ทางเข้าหลักอยู่บริเวณทิศเหนือ เชื่อมกับถนนสาธารณะ 

หมายเหตุ แหล่งที่มาของเฮือน เจ้าช่างท้องถิ่นสร้างเฮือน  สร้างคร้ังแรกในปี 2510 แต่ไม่พอใจเลยร้ือเฮือน
สร้างใหมใ่นปี 2520 (หลังปัจจุบัน) 

กา
รใ

ช้ส
อย

ภา
ยใ

นเ
ฮือ

นช
าว

นา
 

ระดับภายในเฮือน เฮือนหลังน้ีมีอยู่ 2 ระดับ เฮือนนอน และเฮือนไฟ 
เฮือนนอน อยู่บริเวณทิศใต้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ห้องเปิง ห้องนอน โดยในปัจจุบันใช้ห้องเก็บของ 
ชาน อยู่บริเวณหน้าเฮือนนอนใช้ส าหรับเป็นพื้นที่นั่งเล่น  ดูทีวี และกั้นห้องเป็นที่นอนส าหรับเจ้าของ

เฮือน 
เฮือนไฟ อยู่บริเวณทิศตะวันตก  ใช้ส าหรับเป็นส าหรับปรุงอาหารบนเฮือน แต่ปัจจุบันเลิกใช้ไปแล้วใช้

ส าหรับเป็นห้องเก็บของ 
เพิงครัว ใช้ส าหรับน่ึงข้าวเหนียว และปรุงอาหาร 
ห้ิงพระ ต้ังอยู่บริเวณเสาต้นที่สามของเฮือนนอนหันหน้าไปทางทิศเหนือ 
ใต้ถุนเฮือน ปรับปรุงเป็นพื้นที่ส าหรับการอยู่อาศัยและเป็นพื้นที่เก็บเคร่ืองมือการเกษตรในบางส่วนโดยการ

ก่ออิฐมอญคร่ึงแผ่นฉาบเรียบทาสี และบริเวณภายนอก มีแคร่ส าหรับน่ังเล่น  กินข้าวแล้ง และ
เป็นพื้นที่ส าหรับการท าหัตกรรมในครัวเฮือน 

เล้าข้าว ใช้ส าหรับเก็บข้าวเปลือก  โดยมีการแบ่งออกเป็น 2 ห้อง ส าหรับขา้วเจ้าและข้าวเหนียว 
ใต้เล้า ใช้ส าหรับเก็บฟืน 
คอกวัว -  
พื้นที่เก็บเครื่องมือ
การเกษตร  

ใช้ส าหรับเก็บอุปกรณ์การเกษตร เช่น เคร่ืองสูบน้ า เคร่ืองตัดหญ้า ปุ๋ยส าหรับวานนาข้าว และ
อ่ืนๆ บริเวณห้องใต้ถุนเฮือน 

หมายเหตุ การใช้สอย ช่วงกลางวันจะอยู่ใต้ถุนเฮือน ช่วงค่ าถึงจะขึ้นเฮือน 

 
 

ตารางท่ี 18 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายค าพูล พวงศรี(ต่อ) 
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ภาพที่ 178 ภาพถ่ายเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายค าพูล พวงศรี 
              (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี) 
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2.15 เฮือนชาวนากรณีศึกษา AA-15 
2.15.1 ประวัติเฮือน (นางหวัน  ศรีโชค) จากการสัมภาษณ์พบว่าเฮือนหลังนี้มี

อายุประมาณ 44 ปี  โดยตนและสามีเป็นผู้สร้างเฮือนเพื่อใช้ในการพักอาศัยในปี พ.ศ.2516 ในบริเวณ
ท่ีมรดกของพ่อแม่ของตน แต่ในสมัยนั้นยังไม่มีการแบ่งท่ีดินเลยอยู่แบบครอบครัวขยายในท่ีดิน
เดียวกันปลูกบ้านติดกันและไม่มีรั้วแบ่งท่ีดินชัดเจน โดยแรกเริ่มเฮือนหลังนี้เป็นเฮือน 3 ห้องยกใต้ถุน
สูงแบบท่ีเห็นในปัจจุบัน มีเล้าข้าวอยู่บริเวณทิศตะวันตกติดกับเฮือนพ่อแม่ และใต้ถุนเล้ียงวัวเล้ี ยง
ควายตามแบบแผนชุมชน และเข้าออกบริเวณหน้าเฮือนบริเวณทางทิศใต้ จากข้อมูลการสัมภาษณ์ถือ
ได้ว่าเฮือนหลังนี้มีการปรับเปล่ียนอยู่หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการรื้อถอนเล้าข้าวส าหรับเก็บข้าวย้าย
ไปอยู่บ้านลูกชายห่างจากตัวเฮือนประมาณ 2 กิโลเมตร เนื่องด้วยท่ีดินมีจ ากัดเพราะถูกแบ่งให้กับ
ญาติพี่น้อง จึงตัดสินใจในการย้ายเล้าไปอยู่ท่ีอื่น ในปี พ.ศ.2538 และในปีเดียวกับได้ปรับปรุงเฮือน
ครั้งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการถมดินให้สูงถึงจากถนน เปล่ียนการเข้าออกเฮือนจากทิศเหนือมาอยู่บริเวณ
ทิศตะวันออก รวมถึงการปรับปรุงใต้ถุนเฮือนให้ใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยในปัจจุบันโดยการก่ออิฐมอญครึ่ง
แผ่นฉาบเรียบทาสีบางส่วนและกั้นเป็นห้องน้ า - ห้องส้วม ส าหรับบริเวณภายนอกห้องใช้เป็นพื้นท่ี
ส าหรับแคร่ไม้ในการท ากิจกรรมต่างๆ เช่นการนั่งเล่น กินข้าวแล้ง รับแขก เป็นต้น แต่ในส่วนขอ ง
ต าแหน่งของบันได้ขึ้นเฮือนไม่มีการเปล่ียนแปลง และในปี พ.ศ.2543 ได้ต่อเติมเพิงครัวส าหรับนึ่งข้าว
เหนียวรวมถึงการปรุงอาหารบริเวณทิศตะวันออกของเฮือนโดยเป็นอาคารจ่ัวขนาดใหญ่และในปี
เดียวกันได้สร้างรั้วโดยการก่ออิฐบล็อกสูงประมาณ 2 เมตรจากระดับถนนสาธารณะรอบท้ัง 3 ด้าน
ของเฮือนมีเพียงด้านฝ่ังทิศตะวันตกท่ีไม่ได้ท าเพราะเป็นท่ีดินของญาติพี่น้อง  

2.15.2 ความเชื่อภายในและภายนอกเฮือน ภายในเฮือนนอนนั้น จะมีแท่นบูชา
พระต้ังอยู่บริเวณเสาต้นท่ีแรกในบริเวณทิศตะวันออกของเฮือนนอนหันหน้าพระประธานไปทางทิศ
เหนือ ความเช่ือด้านศาสนาทุกวันเจ้าของเฮือนจะใส่บาตรตอนเช้า มีความเช่ือต่อเรื่องของส่ิงศักด์ิสิทธิ์
ท่ีอยู่ในทุ่งนาโดยก่อนท านาทุกครั้งต้องบอกกล่าวเจ้าท่ีเจ้าทางว่าจะท านาแล้ว  และหลังจากเก็บเกี่ยว
ผลผลิตแล้วต้องน าข้าวส่วนหนึ่งมาท าพิธีถวายให้กับเจ้าท่ีเจ้าทางในนาเพื่อบอกกล่าวว่าท านาได้
ผลิตผลเท่าไรในปีนี้ 

2.15.3 รูปแบบโครงสร้างเฮือนชาวนา โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่คือ 
1. เฮือนพักอาศัยส าหรับชาวนา โดยรูปแบบของเฮือนเป็นเฮือน  3 ห้อง 

หลังคาทรงจ่ัว ซึ่งระบบโครงสร้างเป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกัน โครงสร้างท้ังหมดเป็น
ไม้โดยเป็นเสาไม้สีเหล่ียมช่วงเดียวจากพื้นถึงอเส ส าหรับโครงสร้าง ตัวเฮือนเป็นระบบ เสา คาน ตง 
และพื้น และระบบโครงสร้างหลังคาเป็นไม้ประกอบไปด้วย ขื่อ จันทัน ด้ัง อกไก่ และแป  ส าหรับฝา
แอ้มเฮือนเป็นแป้นไม้ท่ีผสมระหว่างแนวนอนและแนวตั้ง มุงหลังคาด้วยสังกะสี  วัสดุก่อสร้างเฮือนพัก
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อาศัยเกือบท้ังหมดเป็นไม้ มีเพียงการต่อเติมใต้ถุนเฮือนกั้นเป็นห้องส าหรับการอยู่อาศัยของเจ้าของ
เฮือนและสามีบางส่วน ส าหรับภายนอกเป็นใต้ถุนโล่งพื้นเป็นคอนกรีตขัดมัน 

2. เพิงครัว เป็นอาคารโล่งทรงจ่ัวท่ีต่อจากเฮือนพักอาศัยในบริเวณ
ทางด้านทิศตะวันออก ซึ้งระบบโครงสร้างเป็นเสาคอนกรีตส าเร็จรูป และโครงสร้างหลังคาเป็นไม้ซึ่ง
ประกอบไปด้วยขื่อ จันทัน ด้ัง อกไก่ และแป มุงหลังคาด้วยสังกะสี  

3. เพิงห้องน้ า - ส้วม เป็นเพิงท่ีถูกสร้างขึ้นต่อกับเฮือนพักอาศัยบริเวณทิศ
ตะวันตกติดกับห้องพักอาศัยของเจ้าของเฮือน โดยใช้ระบบโครงสร้างเป็นเสาคอนกรีตก่อด้วยอิฐมอญ
ฉาบเรียบทาสีปิดอย่างมิดชิด โครงสร้างหลังคาเป็นไม้ซึ่งประกอบไปด้วยขื่อ จันทัน ด้ัง อกไก่ และแป 
มุงหลังคาด้วยสังกะสี 

2.15.4 การใช้สอยพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่คือ 
1. เฮือนพักอาศัยประกอบไปด้วย เฮือนนอน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 

ห้องเปิงและห้องนอนของเจ้าของเฮือนในอดีตอยู่บริเวณทิศใต้ และห้องส่วมท่ีมีการกั้นห้องมิดชิดอยู่
ทางทิศเหนือของเฮือนพักอาศัยโดยห้องท้ัง 3 ห้องเช่ือมต่อกันเป็นผังรูปตัว L ในปัจจุบันใช้เป็นพื้นท่ี
เก็บของเช่น บ่อนท่ีนอน ตู้ต่างๆ เป็นต้น ส าหรับพื้นท่ีชานเฮือนใช้ส าหรับเป็นพื้นท่ีโถงโล่งก่อนเข้า
ห้องต่างๆ 

2. ใต้ถุนเฮือนพักอาศัย  ได้ปรับปรุงเป็นพื้นท่ีส าหรับการอยู่อาศัยโดยใช้
เป็นท่ีหลับนอนในตอนกลางคืน และบริเวณภายนอก มีแคร่ส าหรับนั่งเล่น  กินข้าวแล้ง และเป็นพื้นท่ี
ส าหรับการท าหัตกรรมในครัวเฮือน เช่น การปั่นด้าย จักตอก เป็นต้น  

3. เพิงครัว ใช้ส าหรับใช้ส าหรับนึ่งข้าวเหนียวโดยใช้เตาถ่านในการก่อไฟ
รวมถึงใช้ส าหรับเป็นครัวในการปรุงอาหารในครัวเฮือน 

4. เพิงห้องน้ า - ห้องส้วม ถูกสร้างขึ้นต่อกับเฮือนพักอาศัยบริเวณทิศ
ตะวันตกติดกับห้องพักอาศัยของเจ้าของเฮือน ใช้ส าหรับช าระล้าง ร่างกายและขับถ่ายของเสียของคน
ในครอบครัว 
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ภาพที่ 179 แสดงผังทางสัญจรภายในเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางหวัน ศรีโชค 
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ตารางท่ี 19  แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางหวัน ศรีโชค 
 
 
 สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา 

กรณีศึกษาเฮือน นางหวัน  ศรีโชค 

ข้อ
มูล

ทั่ว
ไป

 

ต าแหน่งท่ีตั้ง 39 หมู่ 2  บ้านกู่จาน  ต าบลกู่จาน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
เจ้าของเฮือน นางหวัน  ศรีโชค อายุ 76  ป ี
จ านวนสมาชิก 2 คน ประกอบไปด้วย  เจ้าของเฮือน และสามี 
อาชีพ ท านา  16 ไร่ - หมายเหตุ เป็นที่นาของตนเอง ไม่ได้เช่า 
ลักษณะการท านา ท านาปี ปลูกข้าวเหนียว  5 ไร่  (ส าหรับกิน) ปลูกข้าวจ้าว  11 ไร่ (ส าหรับขาย) 

หมายเหตุ ในการท านา  เจ้าของเฮือนจ้างการท านา ทั้งระบบ ต้ังแต่ไถนา วานข้าว ใส่ปุ๋ย เก็บเก่ียว โดย
ตนเองจะออกไปดูแลนาเองในช่วงเก็บเก่ียว 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บ 
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.วัฒ
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มข

้าว
 √ เฮือนชาวนา เฮือน 3ห้อง ชั้นเดียวใต้ถุนสูง  

√ เล้าข้าว อยู่บ้านลูกชายหากจากเฮือน 2 กิโลเมตร นอกที่ดินของเจ้าของเฮือน 
- คอกวัว - 
- พื้นที่ส าหรับเก็บ

เครื่องจักรการเกษตร 
- 

√ เถียงนา เถียงนาขนาดเล็กไม่สามารถท ากิน  และหลับนอนได้ 
หมายตุ ย้ายเล้าไปปลูกอยู่เฮือนลูกชายในปี 2538 (หลังจากแบ่งที่ดินกับญาติพี่น้อง) 

รูป
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วน
า 

ลักษณะท่ัวไปเฮือน รูปแบบเฮือน เฮือน 3 ห้อง จ านวนชั้น เฮือนชั้นเด่ียวยกพื้นสูง 
ขนาดท่ีดิน 116 ตารางเมตร อายุเฮือน  44ป ี

การวางทิศทาง วางเฮือนตามตะวันโดยหันหน้าไปทางทิศเหนือ 
ลักษณะโครงสร้าง เป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกัน   
วัสดุสร้างเฮือน หลังคา โครงสร้างไม้  มุงสงักะสี  เสา เสาไม้ สีเหลี่ยม 

ผนัง ฝาไม ้(สายฝน – บังใบกาดยาว) พื้น พื้นไม้ตีชิด 
บันไดทางขึ้นเฮือน เป็นบันไดไม้  มีลูกนอน 9 ขั้น มีราวจับฝั่งเดียว 

ครัวนึ่งข้าวเหนียว ต่อเพิงบริเวณทิศตะวันออก อายุ 17 ป ี
ห้องน้ า ห้องน้ าบริเวณใต้ถุนเฮือน  อายุ 22 ป ี
เล้าข้าว ย้ายไปลูกบ้านลูกชาย  อายุ 22 ป ี
บริเวณรอบบ้าน เป็นร่ัวคอนกรีตสูงจากระดับถนน 2 เมตร รอบปลูกผักส่วนครัวแบบกระถางและวางโอ่งแดง 

2 โอ่งส าหรับเก็บน้ าฝน 
ทางเข้า-ออก ในอดีตทางเข้า-ออกของเฮือนอยู่บริเวณทิศเหนือแต่ในปัจจุบันถูกปรับทางเข้า-ออกให้อยู่ 

บริเวณทิศตะวันออก เชื่อมกับถนนสาธารณะหลัก 
หมายเหตุ แหล่งที่มาของเฮือน จ้างช่างท้องถิ่นสร้างเฮือน  สร้างคร้ังแรกในปี 2516 และปรับปรุงเฮือน

ใหญ่ 2538  ในอดีตเคยมีคอกวัวคอกควายบริเวณใต้ถุนเฮือน  และมีเล้าข้าวอยู่บริเวณทิศ
ตะวันตก  ถูกร้ือในปี 2538 
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สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา 
กรณีศึกษาเฮือน นางหวัน  ศรีโชค 

กา
รใ

ช้ส
อย

ภา
ยใ

นเ
ฮือ

นช
าว

นา
 

ระดับภายในเฮือน เฮือนหลังน้ีไม่มีระดับ เป็นเพียงกั้นห้องเป็นรู้ตัว L เท่านั้น 
เฮือนนอน อยู่บริเวณทิศใต้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ห้องเปิง ห้องนอนพ่อ - แม่ และห้องส้วมบริเวณ

ทิตเหนือของเฮือน โดยในปัจจุบันใช้ห้องเก็บของ 
ชาน อยู่บริเวณหน้าเฮือนนอนใช้ส าหรับเป็นพื้นที่โถงโล่ง 

เพิงครัว ใช้ส าหรับน่ึงข้าวเหนียว และปรุงอาหาร ในบริเวณทศิตะวันออก 
ห้ิงพระ ต้ังอยู่บริเวณเสาต้นที่แรกในบริเวณทิศใต้ของเฮือนนอนหันหน้าพระประธานไปทางทิศเหนือ 
ใต้ถุนเฮือน ปรับปรุงเป็นพื้นที่ส าหรับการอยู่อาศัยโดยการก่ออิฐมอญคร่ึงแผ่นฉาบเรียบทาสี และบริเวณ

ภายนอก มีแคร่ส าหรับน่ังเล่น  กินข้าวแล้ง และเป็นพื้นที่ส าหรับการท าหัตกรรมในครัวเฮือน 
โดยการเทคอนกรีตขัดมันทั้งหมดในบริเวณใต้ถุน 

เล้าข้าว ใช้ส าหรับเก็บข้าวเปลือก  โดยมีการแบ่งออกเป็น 2 ห้อง ส าหรับขา้วเจ้าและข้าวเหนียว แต่
อยู่เฮือนลูกชายห้างจากเฮือนประมาณ 2 กิโลเมตร 

หมายเหตุ การใช้สอยทั้งหมดจะอยู่ด้านล่าง แต่ถ้ามีงานบุญถึงจะขึ้นบนเฮือน 

 

 
ภาพที่ 185 ภาพถ่ายแสดงภาพรวมของเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางหวัน ศรีโชค 
              (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี)  
 

ตารางท่ี 19  แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางหวัน ศรีโชค(ต่อ) 
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ภาพที่ 186 ภาพถ่ายเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางหวัน ศรีโชค 
              (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี) 
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2.16 เฮือนชาวนากรณีศึกษา AA-16 
2.16.1 ประวัติเฮือน (นางหนูนิด  ขันอาสา) จากการสัมภาษณ์พบว่าเรือนหลังนี้มี

อายุประมาณ 60 ปี ในอดีตเฮือนหลังนี้เป็นเฮือนเกย 3 ห้อง ท่ีมีเฮือนไฟ สร้างขึ้นจากพ่อแม่ของ
เจ้าของเฮือน แล้วพอพ่อแม่เสียชีวิตลงจึงยกเฮือนหลังนี้ให้กับตน จากเท่าท่ีจ าได้พ่อแม่เคยเล่าให้พัง
ว่าเฮือนหลังนี้สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ.2500 โดยการจ้างช่างในหมู่บ้านมาสร้าง โดยเฮือนเป็นเฮือน
เกย 3 ห้องยกใต้ถุนสูง และมีชานเช่ือมระหว่างเฮือนไฟกับเฮือนนอนพื้นต่างระดับกัน และมีบันไดขึ้น
ทางทิศตะวันตกและเดินหันหน้าขึ้นทิศตะวันออก ใต้ถุนเฮือนเป็นคอกวัวคอกควายโดยกั้นเป็นคอกอยู่
ใต้เฮือน และหน้าเฮือนเป็นลานดินกว้างท่ีตนเองและพี่น้องเล่นกันอย่างสนุกสนาน หลังจากพ่อแม่เสีย
เฮือนหลังนี้ก็มีสภาพทรุดโทรมจึงคุยกับสามีว่าอยากท่ีจะเปล่ียนเสาเฮือนให้เป็นคอนกรีตแล้วถมดินให้
สูงเท่าๆกับระดับถนน ในปี พ.ศ.2545 จึงได้ตัดสินใจเปล่ียนเสาเฮือนให้เป็นคอนกรีตแบะปรับระดับ
พื้นเฮือนให้เท่ากันหมด  ในปี พ.ศ.2551 ได้มีการปรับปรุงใต้ถุนเฮือนให้เป็นพื้นท่ีพักอาศัยโดยการก่อ
อิฐกั้นเป็นพื้นท่ีช้ันล่าง ส าหรับการพักผ่อน ดูทีวี และอื่นๆ ในปีเดียวกันก็ได้สร้างเพิงห้องน้ าต่อกับ
เฮือนและใช้ส าหรับครัวของ โดยการก่ออิฐบล็อกฉาบเรียบทาสีกั้นเป็นห้องน้ าและห้องครัว รวมถึงใน
ปีเดียวกันได้สร้างเพิงหน้าด้านหน้าเฮือนส าหรับการจอดรถแทรกเตอร์ 4 ล้อและครัวส าหรับนึ่งข้าว
เหนียว  

2.16.2 ความเชื่อภายในและภายนอกเฮือน ภายในเฮือนนอนนั้น จะมีแท่นบูชา
พระต้ังอยู่บริเวณเสาต้นท่ี 3 ของเฮือนนอนและหันหน้าไปทางทิศเหนือ บริเวณฝาผนังจะติดรูปเคารพ
บรรพบุรุษตามแบบฉบับเฮือนอีสานท่ีพบเห็นโดยท่ัวไป ส าหรับความเช่ือเกี่ยวกับเล้าข้าว มีการท าพิธี
เปิดเล้าก่อนน าข้าวขึ้นเล้า และการสักการะต้ังขัน 5 รวมถึงต้นข้าว 1ก า ท่ีก าลังต้ังท้องมาไหว้เล้าเก็บ
ข้าวเปลือกในวันออกพรรษา  มีความเช่ือต่อเรื่องของส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีอยู่ในทุ่งนาโดยก่อนท านาทุกครั้ง
ต้องบอกกล่าวเจ้าท่ีเจ้าทางว่าจะท านาแล้ว  และหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วต้องน าข้าวส่วนหนึ่งมา
ท าพิธีถวายให้กับเจ้าท่ีเจ้าทางในนาเพื่อบอกกล่าวว่าท านาได้ผลิตผลเท่าไรในปีนี้ 

2.16.3 รูปแบบโครงสร้างเฮือนชาวนา โดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วนใหญ่คือ 
1. เฮือนพักอาศัยส าหรับชาวนา โดยรูปแบบของเฮือนเป็นเฮือน 3 ห้อง ท่ี

มีชานเป็นตัวเช่ือมห้องต่างๆ เข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเฮือนนอน เฮือนไฟและห้องส่วมส าหรับพื้นท่ีนอน
ของเจ้าของเฮือน ซึ่งระบบโครงสร้างเป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกันและมีบางส่วนเป็น
การเข้าไม้  รวมถึงมีการใช้น๊อกสกรูขันหัวเสาคอนกรีตและเสาไม้เข้าด้วยกัน ส าหรับโครงสร้าง ตัว
เฮือนเป็นระบบ เสา คาน ตง และพื้น และระบบโครงสร้างหลังคาเป็นไม้ประกอบไปด้วย ขื่อ จันทัน 
ด้ัง อกไก่ และแป วัสดุก่อสร้างเฮือนพักอาศัยเกือบท้ังหมดเป็นไม้  มีเพียงเสาเฮือนท่ีเป็นเสาคอนกรีต
ต่อเสาไม้เท่านั้น ส าหรับฝาแอ้มเฮือนเป็นแป้นไม้ท่ีผสมระหว่างแนวนอนและแนวต้ัง (ลายสายฝน-บัง
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ใบกาดยาว) มุงหลังคาด้วยสังกะสี ใต้ถุนเฮือนก่ออิฐบล็อกกั้นเป็นพื้นท่ีส าหรับการอยู่อาศัยใช้ล่างและ
เทคอนกรีตในบริเวณใต้ถุนเฮือน 

2. เฮือนไฟเป็นหลังคาทรงจ่ัวที่อยู่ต่ ากว่าเฮือนนอนประมาณ 20 ซม. โดย
มีชานกั้นระหว่างเฮือนไฟกับเฮือนนอนอยู่ทางทิศตะวันตกของเฮือนนอน ส าหรับโครงสร้างเป็น
โครงสร้างไม้โดยแยกโครงสร้างจากเฮือนนอน โครงสร้างหลังคาเป็นไม้ประกอบไปด้วย ขื่อ จันทัน ด้ัง 
อกไก่ และแป วัสดุก่อสร้างเกือบท้ังหมดเป็นไม้  มีเพียงเสาท่ีเป็นเสาคอนกรีตต่อเสาไม้เท่านั้น ส าหรับ
ฝาแอ้มเฮือนเป็นแป้นไม้ท่ีผสมระหว่างแนวนอนและแนวต้ัง (ลายสายฝน-บังใบกาดยาว)ท้ังสามด้าน
และมีฝาด้านทางทิศตะวันตกเป็นไม้ตีตะแกร่งเป็นช่องลมส าหรับระบายอากาศ มุงหลังคาด้วยสังกะสี 

3. เล้าส าหรับเก็บข้าวเปลือกเป็นอาคารทรงจ่ัว ซึ่งระบบโครงสร้าง
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ โครงสร้างตัวเล้าเป็นระบบ เสา คาน ตง และพื้น ระบบโครงสร้าง
หลังคาประกอบไปด้วย ข่ือ จันทัน ด้ัง อกไก่ และแป  ระบบฝาเล้ามีโครงสร้างเคร่าไม้อยู่ภายนอกเพื่อ
ใช้ในการรับน้ าหนักของข้าวเปลือกและใช้ขี้ควายมาอุดร่องไม้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวร่วงตามรอยต่อของ
ไม้ การตีฝาแอ้มเล้าเป็นแป้นไม้ตีแนวนอนภายในสูงขึ้นมา 70ซม.หลังจากนั้นตีฝาแนวต้ังจนถึงอเสไม้ 
วัสดุก่อสร้างเล้าข้าวเกือบท้ังหมดเป็นไม้  มีเพียงเสาเล้าท่ีมาปรับเป็นเสาคอนกรีตต่อเสาไม้ ส าหรับ
วัสดุมุงหลังคาเป็นสังกะสี 

4. เพิงส าหรับจอดรถแทรกเตอร์ 4 ล้อ เป็นเพิงต่อจากเฮือนพักอาศัย
เช่ือมกับเล้าเก็บข้าว อยู่บริเวณด้านหน้าของเฮือนบริเวณทิศเหนือ โครงสร้างท้ังหมดเป็นไม้ ไม่ว่าจะ
เป็นเสาไม้ อเสไม้ จันทันไม้ แปไม้ ส าหรับวัสดุมุงหลังคาเป็นกระเบ้ืองสรรไท  

5. เพิงส าหรับนึ่งข้าวเหนียว เป็นเพิงโล่งต่อจากเฮือนพักอาศัยบริเวณทิศ
ตะวันตก โดยหลังคาเป็นทรงเพิงหมาแหนง โครงสร้างท้ังหมดเป็นไม้  มุงด้วยสังกะสี   

6. ห้องน้ า - ห้องส้วม เป็นห้องน้ าท่ีต่อจากเฮือนพักอาศัย อยู่บริเวณทิศใต้
ของเฮือนพักอาศัย โดยใช้ระบบโครงสร้างเป็นคอนกรีตก่อด้วยอิฐบล็อกปิดอย่างมิดชิด โดยหลังคา
เป็นทรงเพิงหมาแหงน  ใช้ระบบโครงสร้างหลังคาประกอบไปด้วย จันทันไม้ และแปไม้ และมุงหลังคา
ด้วยเป็นกระเบ้ือสรรไท 

2.16.4 การใช้สอยพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนใหญ่คือ 
1. เฮือนพักอาศัยประกอบไปด้วย เฮือนนอน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 

ห้องเปิง ห้องนอนส าหรับพ่อแม่ในอดีต แต่ปัจจุบันใช้เป็นห้องเก็บของ เช่นตู้ต่างๆ บ่อนท่ีนอน เส้ือผ้า 
เป็นต้น ส าหรับพื้นท่ีชานเฮือนบริเวณหน้าเฮือนนอนใช้ส าหรับเป็นพื้นท่ีนั่งเล่น  ดูทีวี และกั้นเป็นห้อง
ส าหรับพักอาศัยบริเวณทิศตะวันออกของเฮือนใช้ส าหรับนอนของเจ้าของเฮือน  ส าหรับเฮือนไฟใช้
ส าหรับประกอบอาหารบนเฮือนและในอดีตใช้อยู่ไฟของคนในครอบครัวแต่ปัจจุบันใช้ส าหรับเป็นท่ี
เก็บของ ส าหรับใต้ถุนเฮือนจะปรับปรุงเป็นพื้นท่ีส าหรับการอยู่อาศัยรวมกันของคนในครอบครัวโดย
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การก่ออิฐกั้นเป็นห้อง 2 ส่วนคือ เป็นโถงโล่งๆ ใช้ส าหรับเป็นพี่หลับนอนของคนในครอบครัว  ดูทีวี  
เป็นต้น และส่วนท่ีสองกั้นเป็นห้องครัวส าหรับเก็บของต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นถ้วยชาม ตู้เย็น ตู้กับข้าว 
เป็นต้นและพื้นท่ีส่วนนี้จะสามารถเช่ือมกับห้องน้ า - ส้วมได้ด้วย และบริเวณภายนอกของการก่ออิฐ
กั้น มีแคร่ส าหรับนั่งเล่น  กินข้าวแล้ง และเป็นพื้นท่ีส าหรับการท าหัตกรรมในครัวเฮือน เช่นจักตอก 
สานตะกร้า รวมถึงใช้เป็นครัวส าหรับปรุงอาหารอีกด้วย 

2. เล้าข้าวส าหรับเก็บข้าวเปลือกใช้ส าหรับเก็บข้าวจ้าวและข้าวเหนียวโดย
ลักษณะการเก็บข้าวเปลือกจะเก็บข้าวไว้ในกระสอบและวางแยกประเภทไว้ในเล้าเก็บข้าว ส าหรับใต้
ถุนเล้าใช้ส าหรับเก็บเครื่องมือการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น จอบ เสียม คราตจะสอดไว้ใต้เล้าท้ังส้ิน และ
เล้ียงไก่ไว้ในซุ่มไก่ 

3. เพิงส าหรับจอดรถแทรกเตอร์ 4 ล้อ ใช้ส าหรับจอดรถแทรกเตอร์ 4 ล้อ 
และเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับรถเช่น ล้ออะไหล่ เป็นต้น รวมถึงเป็นโถงอเนกประสงค์หน้าเฮือนอีก
ด้วย 

4. เพิงส าหรับนึ่งข้าวเหนียว ใช้ส าหรับนึ่งข้าวเหนียวโดยใช้เตาถ่านในการ
ก่อไฟรวมถึงใช้ส าหรับเป็นครัวในการปรุงอาหารในครัวเฮือนเช่ือมกับครัวใต้ถุนเฮือน 

5. ลานเฮือนให้ส าหรับเป็นลานอเนกประสงค์ต่างๆ ในเวลาจัดงานบุญใน
ครอบครัว เช่น งานบวช งานแต่ง งานศพ เป็นต้น และใช้ส าหรับตากผลิตทางการเกษตร  
 

 
ภาพที่ 187 แสดงผังทางสัญจรภายในเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางหนูนิด ขันอาสา 
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ตารางท่ี 20 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางหนูนิด ขันอาสา 
 
 
 สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา 

กรณีศึกษาเฮือน นางหนูนิด ขันอาสา 

ข้อ
มูล

ทั่ว
ไป

 

ต าแหน่งท่ีตั้ง 106 หมู่ 1  บ้านกู่จาน  ต าบลกู่จาน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
เจ้าของเฮือน นางหนูนิด  ขันอาสา อายุ 48  ป ี
จ านวนสมาชิก 4 คน ประกอบไปด้วย  เจ้าของเฮือน สามี และลูกชาย 2 คน 
อาชีพ ท านา  14 ไร่ ไร่มัน 21 ไร่ หมายเหตุ เป็นที่นาของตนเอง ไม่ได้เช่า 
ลักษณะการท านา ท านาปี ปลูกข้าวเหนียว  4 ไร่  (ส าหรับกิน) ปลูกข้าวจ้าว  10 ไร่ (ส าหรับขาย) 

หมายเหตุ ในการท านา  เจ้าของเฮือนและสามีท านาเอง  

อง
ค์ป

ระ
กอ

บ 
สถ

.วัฒ
นธ

รร
มข

้าว
 √ เฮือนชาวนา เฮือน 3ห้อง ชั้นเดียวใต้ถุนสูง  

√ เล้าข้าว เป็นเล้าข้าว 1 ห้อง  ส าหรับเก็บข้าวเหนียวและข้าวจ้าว 
√ คอกวัว อยู่ในสวนนอกพื้นที่เฮือนห่างไปประมาณ 500 เมตร 
√ พื้นที่ส าหรับเก็บ

เครื่องจักรการเกษตร 
ต่อเพิงจอดรถแทรกเตอร์ 4 ล้อหน้าเฮือน 
 

√ เถียงนา เถียงนาขนาดใหญ่สามารถท ากินและหลับนอนได้ 
หมายตุ มีสวนอยู่นอนเฮือนส าหรับเลี้ยงวัว ปลูกผัก และกองฟาง 

รูป
แบ

บข
อง

ผัง
เฮ

อืน
ชา

วน
า 

ลักษณะท่ัวไปเฮือน รูปแบบเฮือน เฮือน 3 ห้อง จ านวนชั้น เฮือนชั้นเด่ียวยกพื้นสูง 
ขนาดท่ีดิน 270  ตารางเมตร อายุเฮือน  60 ป ี

การวางทิศทาง วางเฮือนตามตะวันโดยหันหน้าไปทางทิศเหนือ 
ลักษณะโครงสร้าง เป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกัน  และเสาต่อใช้สกรูขันหัวเสา 
วัสดุสร้างเฮือน หลังคา โครงสร้างไม้  มุงสงักะสี  เสา เสาคอนกรีตต่อไม้ 

ผนัง ฝาไม ้(สายฝน – บังใบกาดยาว) พื้น พื้นไม้ตีชิด 
เฮือนไฟ ต่อเพิงจากเฮือนนอนบริเวณทิศตะวันตก โดยมีชานเชื่อมพื้นอยู่ในระดับเดียวกัน 
บันไดทางขึ้นเฮือน เป็นบันไดไม้วางบนแท่นคอนกรีต 2 ขั้น จ านวนลูกนอนมีทั้งหมด 9 ขั้น ราวจับด้านเด่ียว เดินขึ้น

ทางทิศเหนือ 
ครัวนึ่งข้าวเหนียว ต่อเพิงบริเวณด้านข้างของเฮือนบริเวณทิศตะวันตกของเฮือน อายุ 9 ป ี
ห้องน้ า ต่อเพิงห้องน้ าบริเวณด้านหลังเฮือนทางทิศใต้ อายุ 9 ป ี
เล้าข้าว เป็นเล้าข้าว 1 ห้อง  หลังคาจั่วหันหน้าไปทางทศิตะวันตะวันตก อายุ 60 ป ี
ท่ีจอดเครื่องจักรการเกษตร รถแทรกเตอร ์ ต่อเพิงส าหรับจอดรถแทรกเตอร์บริเวณด้านหน้าเฮือน

พักอาศัยทางทิศเหนือของเฮือน  
อายุ 9 ป ี

บริเวณรอบบ้าน ร้ัวเป็นร่ัวก่ออิฐบล็อกสูงประมาณ 1.50 m รอบเขตที่ดิน ส าหรับบริเวณรอบปลูกผักสวนครัวใช้
ในครัวเฮือน 

ทางเข้า-ออก ทางเข้าหลักอยู่บริเวณทิศเหนือ เชื่อมกับถนนสาธารณะ 
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สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา 
กรณีศึกษาเฮือน นางหนูนิด ขันอาสา 

 หมายเหตุ แหล่งที่มาของเฮือน จ้างช่างท้องถิ่นสร้างเฮือน  สร้างในปีประมาณ 2500 และมีการปรับปรุง
คร้ังใหญใ่นปี 2551 
คอกวัว เป็นอาคารจั่วเปิดโล่งส าหรับเลี้ยงวัน 4 ตัว อยู่บริเวณสวนนอกพื้นที่เฮือน 

กา
รใ

ช้ส
อย

ภา
ยใ

นเ
ฮือ

นช
าว

นา
 

ระดับภายในเฮือน เฮือนหลังน้ีไม่มีระดับมีเพียงการกั้นห้องเท่านั้น 
เฮือนนอน อยู่บริเวณทิศใต้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ห้องเปิง ห้องนอนพ่อ - แม่ในอดีต โดยในปัจจุบัน

ใช้ห้องเก็บของ 
ชาน อยู่บริเวณหน้าเฮือนนอนใช้ส าหรับเป็นพื้นที่นั่งเล่น  ดูทีวี และกั้นห้องเป็นที่นอนส าหรับเจ้าของ

เฮือน 
เฮือนไฟ อยู่บริเวณทิศตะวันตก  ใช้ส าหรับเป็นส าหรับปรุงอาหารบนเฮือนและการอยู่ไฟของคนในครัว

เฮือน แต่ปัจจุบันเลิกใช้ไปแล้วใช้ส าหรับเป็นห้องเก็บของ 
เพิงครัว ใช้ส าหรับน่ึงข้าวเหนียว และปรุงอาหาร 
ห้ิงพระ ต้ังอยู่บริเวณเสาต้นที่สามของเฮือนนอนหันหน้าพระประธานไปทางทิศเหนือ 
ใต้ถุนเฮือน ได้ปรับปรุงเป็นพื้นที่ส าหรับการอยู่อาศัยโดยการก่ออิฐบล็อกฉาบเรียบทาสีกั้นเป็นชั้นล่าง 
เล้าข้าว ใช้ส าหรับเก็บข้าวเปลือก ลักษณะการเก็บจะเก็บไว้ในกระสอบแล้วเรียงแยกระหว่างข้าวจ้าว

และข้าวเหนียว 
ใต้เล้า ใช้ส าหรับเก็บเคร่ืองมือการเกษตร และเลี้ยงไก่ไว้ในซุ่มไก่ 
คอกวัว ใช้ส าหรับเลี้ยงวัว 4 ตัว อยู่บริเวณสวนนอกพื้นที่เฮือน 
พื้นที่เก็บเครื่องมือ
การเกษตร  

ใช้ส าหรับเก็บอุปกรณ์การเกษตร เช่น เคร่ืองสูบน้ า เคร่ืองตัดหญ้า ปุ๋ยส าหรับวานนาข้าว และ
อ่ืนๆ บริเวณห้องใต้ถุนเล้าเก็บข้าว 

หมายเหตุ การใช้สอย จะใช้สอยชั้นล่างเป็นหลัก นอกจากจะมีงานบุญจะขึ้นไปใช้บริเวณชั้นบน 

 

 
ภาพที่ 193 ภาพถ่ายแสดงภาพรวมของเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางหนูนิด ขันอาสา 
              (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี)  
 

ตารางท่ี 20 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางหนูนิด ขันอาสา(ต่อ) 



285 
 

 
ภาพที่ 194 ภาพถ่ายเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางหนนูิด ขันอาสา 
              (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี) 
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2.17 เฮือนชาวนากรณีศึกษา AA-17 
2.17.1 ประวัติเฮือน (นางพวงค า  พวงศรี) จากการสัมภาษณ์พบว่าเรือนหลังนี้มี

อายุประมาณ 53 ปี ในอดีตเฮือนหลังนี้เป็นเฮือนเกย 2 ห้อง ท่ีมีเฮือนไฟ สร้างขึ้นโดยเจ้าของเฮือน
และสามีโดยเป็นการออกเฮือนมาสร้างเฮือนในปีประมาณ พ.ศ.2507 ใกล้ๆกับเฮือนพ่อแม่หรือท่ีเรียก
อีกอย่างหนึ่งว่าเฮือนใหญ่ ในการสร้างเฮือนหลังนี้ไม่ได้สร้างเล้าข้าวแต่ใช้เล้าเดียวกับเฮือนใหญ่  
โครงสร้างท้ังหมดเป็นไม้ ฝาเฮือนเป็นเส่ือล าแพน และมุงหลังคาด้วยตับหญ้าคา  ต่อมาได้เปล่ียน
หลังคาจากตับหญ้าคามาเป็นหลังคามุงสังกะสีในปี พ.ศ.2520 รวมถึงปรับรูปแบบหลังคาให้เป็น
หลังคาทรงจ่ัวยืนชายคาให้เท่าๆ กันท่ีเห็นในปัจจุบัน  และในปีเดียวกันก็ได้แอ้มฝาเฮือนใหม่เป็นไม้
จริงท่ีเห็นในปัจจุบัน ในปี พ.ศ.2531 พ่อแม่ได้แบ่งท่ีดินกันในครัวเฮือนและตนเห็นว่าไม่มีท่ีจะปลูกเล้า
จึงได้ช้ือท่ีอีก  1 แปลงกับญาติพี่น้องส าหรับปลูกเล้าเก็บข้าวอยู่บริเวณตรงข้ามกับเฮือนพักอาศัย  
โดยปลูกเล้าเป็น 2 ห้อง ส าหรับเก็บข้าวเหนียวและข้าวจ้าว  หลังคาทรงจ่ัวหันหน้าเข้าหาเฮือนพัก
อาศัย โครงสร้างเป็นเสาคอนกรีตต่อไม้วัสดุมุงหลังคาเป็นสังกะสี ในปี พ.ศ.2538  ได้เปล่ียนเสาเฮือน
จากเสาไม้เป็นเสาคอนกรีตต่อไม้ และดีดเฮือนขึ้นเพื่อถมดินให้อยู่ในระดับเดียวกันกับระดับถนน
สาธารณะและต่อเติมใต้ถุนเฮือนให้เป็นพื้นท่ีช้ันล่างโดยการก่ออิฐบล็อกกั้นพื้นท่ีบางส่วนให้เป็นพื้นท่ี
อยู่อาศัย  รวมถึงการต่อเพิงขนาดใหญ่ส าหรับคลุมพื้นท่ีครัว ห้องน้ า และพื้นท่ี ส าหรับนั่งเล่น ใน
บริเวณทิศตะวันตกของเฮือนพักอาศัย เทพื้นคอนกรีตแล้วขัดมันเพื่อความสะอาดในการดูแลรักษา
และย้ายลงมาอยู่บริเวณช้ันล่างเป็นหลักในปีนั้นเอง ในปี พ.ศ.2553 หลังคาสังกะสีมีการรั่วซึมมากจึง
ได้เปล่ียนหลังคาเป็นกระเบ้ืองสรรไทแต่ยังใช้โครงสร้างหลังคาเดิมอยู่ไม่ได้เปล่ียนแปลงอะไร   

2.17.2 ความเชื่อภายในและภายนอกเฮือน จะมีแท่นบูชาพระต้ังอยู่บริเวณเสา
ต้นท่ีแรกบริเวณทิศเหนือหันหน้าพระประธานไปทางทิศใต้ บริเวณฝาผนังจะติดรูปเคารพบรรพบุรุษ
ตามแบบฉบับเฮือนอีสานท่ีพบเห็นโดยท่ัวไป ส าหรับความเช่ือเกี่ยวกับเล้าข้าว มีการท าพิธีเปิดเล้า
ก่อนน าข้าวขึ้นเล้า และการสักการะต้ังขัน 5 รวมถึงต้นข้าว 1ก า ท่ีก าลังต้ังท้องมาไหว้เล้าเก็บ
ข้าวเปลือกในวันออกพรรษา  ความเช่ือด้านศาสนา ทุกวันเจ้าของเฮือนจะใส่บาตรตอนเช้าและสวด
มนต์ก่อนเข้านอน  มีความเช่ือต่อเรื่องของส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีอยู่ในทุ่งนาโดยก่อนท านาทุกครั้งต้องบอก
กล่าวเจ้าท่ีเจ้าทางว่าจะท านาแล้ว  และหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วต้องน าข้าวส่วนหนึ่งมาท าพิธี
ถวายให้กับเจ้าท่ีเจ้าทางในนาเพื่อบอกกล่าวว่าท านาได้ผลิตผลเท่าไรในปีนี้ 

2.17.3 รูปแบบโครงสร้างเฮือนชาวนา โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนใหญ่คือ 
1. เฮือนพักอาศัยส าหรับชาวนา โดยรูปแบบของเฮือนเป็นเฮือน 2 ห้องท่ี

มีชานเป็นตัวเช่ือมห้องต่างๆ เข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเฮือนนอน เฮือนไฟ  ซึ่งระบบโครงสร้างเป็นการ
บากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกัน รวมถึงมีการใช้น๊อกสกรูขันหัวเสาคอนกรีตและเสาไม้เข้าด้วยกัน 
ส าหรับโครงสร้างตัวเฮือนเป็นระบบ เสา คาน ตง และพื้น และระบบโครงสร้างหลังคาเป็นไม้ประกอบ
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ไปด้วย ข่ือ จันทัน ด้ัง อกไก่ และแป วัสดุก่อสร้างเฮือนพักอาศัยเกือบท้ังหมดเป็นไม้  มีเพียงเสาเฮือน
ท่ีเป็นเสาคอนกรีตต่อเสาไม้เท่านั้น ส าหรับฝาแอ้มเฮือนเป็นแป้นไม้ท่ีผสมระหว่างแนวนอนและ
แนวต้ัง (ลายสายฝน-บังใบกาดยาว) มุงหลังคาด้วยสังกะสี ใต้ถุนเฮือนก่ออิฐบล็อกกั้นบางส่วนเป็น
พื้นท่ีส าหรับการอยู่อาศัยในช้ันล่างและพื้นท่ีภายนอกเป็นพื้นท่ีนั่งเล่น ท าหัตกรรมในครัวเฮือน เช่น 
การปั่นด้าย จักตอก เป็นต้น 

2. เล้าส าหรับเก็บข้าวเปลือกเป็นอาคารทรงจ่ัว 2 ห้องซึ่งระบบโครงสร้าง
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ โครงสร้างตัวเล้าเป็นระบบ เสา คาน ตง และพื้น ระบบโครงสร้าง
หลังคาประกอบไปด้วย ขื่อ จันทัน ด้ัง อกไก่ และแป  ระบบฝาแอ้มเล้ามีโครงสร้างเคร่าไม้อยู่
ภายนอกเพื่อใช้ในการรับน้ าหนักของข้าวเปลือกและใช้ขี้ควายมาอุดร่องไม้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวร่วง
ตามรอยต่อของไม้ การตีฝาเล้าเป็นแป้นไม้ตีแนวนอนจนถึงขื่อ วัสดุก่อสร้างเล้าข้าวเกือบท้ังหมดเป็น
ไม้  มีเพียงเสาเล้าท่ีเป็นคอนกรีตต่อเสาไม้ ส าหรับวัสดุมุงหลังคาเป็นสังกะสี 

3. เพิงหน้าเฮือน เป็นเพิงโล่งต่อจากเฮือนพักอาศัยบริเวณทิศเหนือ โดย
หลังคาเป็นทรงเพิงหมาแหนง ระบบโครงสร้างเป็นเสาคอนกรีตส าเร็จรูป โครงสร้างหลังคาเป็นไม้  ไม่
ว่าจะเป็นเสาไม้ อเสไม้ จันทันไม้ แปไม้ ส าหรับวัสดุมุงหลังคาเป็นกระเบ้ืองสรรไท 

4. เพิงขนาดใหญ่ด้านข้างเฮือนพักอาศัย เป็นเพิงโล่งต่อจากเฮือนพักอาศัย
บริเวณทิศตะวันตก โดยหลังคาเป็นทรงเพิงหมาแหนง ส าหรับคลุมพื้นท่ีท าครัว ห้องน้ า ระบบ
โครงสร้างเป็นเสาคอนกรีตส าเร็จรูป โครงสร้างหลังคาเป็นไม้  ไม่ว่าจะเป็นเสาไม้ อเสไม้ จันทันไม้ แป
ไม้ ส าหรับวัสดุมุงหลังคาเป็นกระเบ้ืองสรรไท 

5. ห้องน้ า - ห้องส้วม เป็นห้องน้ าท่ีสร้างแยกจากตัวเฮือนอยู่บริเวณด้าน
ทางทิศตะวันตกแยงห่างจากตัวเฮือนประมาณ 3 เมตร ระบบโครงสร้างเป็นคอนกรีตก่อด้วยอิฐบล็อก
ปิดอย่างมิดชิด โดยหลังคาใช้โครงสร้างเดียวกันกับเพิงขนาดใหญ่ด้านข้างเฮือน 

2.17.4 การใช้สอยพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่คือ 
1. เฮือนพักอาศัยประกอบไปด้วย เฮือนนอนท่ีใช้ส าหรับเป็นห้องนอน

ส าหรับเจ้าของเฮือนในอดีต แต่ปัจจุบันใช้เป็นห้องเก็บของ เช่นตู้ต่างๆ บ่อนท่ีนอน เส้ือผ้า เป็นต้น 
ส าหรับพื้นท่ีชานเฮือนบริเวณหน้าเฮือนนอนใช้ส าหรับเป็นพื้นท่ีโล่งส าหรับเก็บของเช่น  เตียงนอนเก่า  
ตู้เก่า เป็นต้น  และมีแท่นบูชาพระอยู่เสาต้นแรกทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือโดยหันหน้าพระประธาน
ไปทางทิศใต้   ส าหรับเฮือนไฟอยู่บริเวณทิศตะวันตกของเฮือนนอนใช้ส าหรับประกอบอาหารบนเฮือน
และในอดีตใช้อยู่ไฟของคนในครอบครัวแต่ปัจจุบันใช้ส าหรับเป็นท่ีเก็บของ ส าหรับใต้ถุนเฮือนถูก
ปรับปรุงเป็นพื้นท่ีส าหรับการอยู่อาศัยรวมกันของคนในครอบครัวโดยการก่ออิฐกั้นเป็นห้อง 2 ส่วนคือ 
เป็นโถงโล่งๆ ใช้ส าหรับเป็นพี่หลับนอนของคนในครอบครัว  ดูทีวี  เป็นต้น ส่วนท่ี 2 กั้นเป็นห้องเก็บ
ของรวมถึงใช้เก็บเครื่องมือการเกษตรเช่น เครื่องสูบน้ า ปุ๋ยส าหรับว่านนาข้าว เป็นต้น และบริเวณ
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ภายนอกของการก่ออิฐกั้น มีแคร่ส าหรับและเป็นพื้นท่ีส าหรับการท าหัตกรรมในครัวเฮือน เช่นจักตอก 
ปั่นด้าย เป็นต้น 

2. เล้าข้าวส าหรับเก็บข้าวเปลือกแบ่งออกเป็น 2 ห้อง ใช้ส าหรับเก็บข้าว
จ้าวและข้าวเหนียวโดยลักษณะการเก็บข้าวเปลือกจะเก็บข้าวโดยการเทข้าวกองไว้ ในเล้า ส าหรับใต้
ถุนเล้าใช้ส าหรับเก็บเครื่องมือการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น จอบ เสียม คราตจะสอดไว้ใต้เล้าท้ังส้ิน และ
เป็นท่ีจอดรถไถนาเดินตามอีกด้วย และภายในใต้ถุนเล้ายังต่อเพิงส าหรับนึ่งข้าวเหนียวและเก็บฟืนอีก
ด้วย บริเวณรอบๆเล้าข้าวยังปลูกพืชผักสานครัวอยู่หลายชนิดเช่น พริก ตะไคร่ ข่า เป็นต้น 

3. เพิงหน้าเฮือน ใช้ส าหรับคลุมพื้นท่ีสาธารณะต่างๆ เช่น พื้นท่ีจอด
รถจักรยานยนต์  พื้นท่ีวางแคร่ส าหรับการนั่งเล่น รับแขกท่ีมาเยี่ยมเยือน และใช้เป็นพื้นท่ีส าหรับการ
ท าหัตกรรมในครัวเฮือน เช่นจักตอก ปั่นด้าย เป็นต้น 

4. เพิงขนาดใหญ่ด้านข้างเฮือนพักอาศัย ใช้ส าหรับคลุมพื้นท่ีท าครัว และ
ห้องน้ า โดยเป็นพื้นท่ีโล่งวางแยกส่วนระหว่างห้องน้ าและครัวรวมถึงมีแคร่ส าหรับนั่งกินข้าวแล้งไว้
ภายใน 

 
ภาพที่ 195 แสดงผังทางสัญจรภายในเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางพวงค า พวงศรี 
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ตารางท่ี 21 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางพวงค า พวงศรี 
 
 
 สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา 

กรณีศึกษาเฮือน นางพวงค า  พวงศร ี

ข้อ
มูล

ทั่ว
ไป

 

ต าแหน่งท่ีตั้ง 100 หมู่ 1  บ้านกู่จาน  ต าบลกู่จาน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
เจ้าของเฮือน นางพวงค า  พวงศรี อายุ 73  ป ี
จ านวนสมาชิก 2 คน ประกอบไปด้วย  เจ้าของเฮือน และสามี 
อาชีพ ท านา  30 ไร่ - หมายเหตุ เป็นที่นาของตนเอง ไม่ได้เช่า 
ลักษณะการท านา ท านาปี ปลูกข้าวเหนียว  6 ไร่  (ส าหรับกิน) ปลูกข้าวจ้าว  24 ไร่ (ส าหรับขาย) 

หมายเหตุ ในการท านา  เจ้าของเฮือนจ้างการท านา ทั้งระบบ ต้ังแต่ไถนา วานข้าว ใส่ปุ๋ย เก็บเก่ียว โดย
สามีเจ้าของเฮือนจะออกไปดูแลนาเองในช่วงเก็บเก่ียว 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บ 
สถ

.วัฒ
นธ

รร
มข

้าว
 √ เฮือนชาวนา เฮือน 2ห้อง ชั้นเดียวใต้ถุนสูง  

√ เล้าข้าว เป็นเล้าข้าว 2 ห้อง  ส าหรับเก็บข้าวเหนียวและข้าวจ้าว 
 คอกวัว - 
√ พื้นที่ส าหรับเก็บ

เครื่องจักรการเกษตร 
เก็บบริเวณใต้เล้าเก็บข้าว 

√ เถียงนา เถียงนาขนาดใหญ่สามารถท ากินและหลับนอนได้ 
หมายตุ เฮือนพักอาศัยกับเล้าเก็บข้าวเปลือกอยู่ตรงข้ามกันโดยมีถนนสาธารณะประโยชน์กั้นกลาง 

รูป
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บข
อง

ผัง
เฮ

อืน
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วน
า 

ลักษณะท่ัวไปเฮือน รูปแบบเฮือน เฮือน 2 ห้อง จ านวนชั้น เฮือนชั้นเด่ียวยกพื้นสูง 

ขนาดท่ีดิน 152  ตารางเมตร อายุเฮือน  53 ป ี
การวางทิศทาง วางเฮือนตามตะวันโดยหันหน้าไปทางทิศเหนือ 
ลักษณะโครงสร้าง เป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกัน  และเสาต่อใช้สกรูขันหัวเสา 
วัสดุสร้างเฮือน หลังคา โครงสร้างไม้  มุงกระเบื้องสรรไท เสา เสาคอนกรีตต่อไม้ 

ผนัง ฝาแอ้มไม ้(สายฝน – บังใบกาดยาว) พื้น พื้นไม้ตีชิด 
เฮือนไฟ อยู่บริเวณทิศตะวันตก โดยมีชานเชื่อม พื้นอยู่ในระดับเดียวกัน 
บันไดทางขึ้นเฮือน เป็นบันไดไม้วางบนแท่นคอนกรีต จ านวนลูกนอนมีทั้งหมด 9 ขั้น ราวจับด้านเด่ียว เดินขึ้นหัน

หน้าไปทางทิศใต้ 
ครัวนึ่งข้าวเหนียว ต่อเพิงบริเวณด้านข้างของเฮือนบริเวณทิศตะวันตกของเฮือน อายุ 15 ป ี
ห้องน้ า ใช้เพิงหลังเดียวกับครัว แต่ก่ออิฐบล็อกกันเป็นห้องน้ าบริเวณทิศตะวันตก

เฉียงใต้หางจากเฮือนประมาณ 3 เมตร 
อายุ 15 ป ี

เล้าข้าว เป็นเล้าข้าว 2 ห้อง  หลังคาจั่วหันหน้าไปทางทศิตะวันตะวันตก อายุ 29 ป ี
ท่ีจอดเครื่องจักรการเกษตร รถไถนาเดินตาม จอดบริเวณใต้เล้าเก็บข้าวเปลือก  อายุ 20ป ี
บริเวณรอบบ้าน ร้ัวเป็นร่ัวก่ออิฐบล็อกสูงประมาณ 1.50 m รอบเขตที่ดิน ส าหรับบริเวณรอบปลูกผักสวนครัว

แบบกระถ่าง 
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สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา 
กรณีศึกษาเฮือน นางพวงค า  พวงศร ี

 ทางเข้า-ออก ทางเข้าหลักอยู่บริเวณทิศเหนือ เชื่อมกับถนนสาธารณะ 
หมายเหตุ แหล่งที่มาของเฮือน จ้างช่างท้องถิ่นสร้างเฮือน  สร้างในปีประมาณ 2507 และเปลี่ยนเสา

เฮือนจากไม้เป็นเสาคอนกรีตต่อไม้ในปี 2538  

กา
รใ

ช้ส
อย

ภา
ยใ

นเ
ฮือ

นช
าว

นา
 

ระดับภายในเฮือน เฮือนหลังน้ีไม่มีระดับมีเพียงการกั้นห้องเท่านั้น 
เฮือนนอน อยู่บริเวณทิศใต้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ห้องเปิง ห้องนอนพ่อ - แม่ โดยในปัจจุบันใช้ห้อง

เก็บของ 
ชาน อยู่บริเวณหน้าเฮือนนอนใช้ส าหรับเป็นพื้นที่โล่งและกั้นเฮือนไฟ 
เฮือนไฟ อยู่บริเวณทิศตะวันตก  ใช้ส าหรับเป็นส าหรับปรุงอาหารบนเฮือนและการอยู่ไฟของคนในครัว

เฮือน แต่ปัจจุบันเลิกใช้ไปแล้วใช้ส าหรับเป็นห้องเก็บของ 
เพิงครัว ใช้ส าหรับน่ึงข้าวเหนียว และปรุงอาหาร 
ห้ิงพระ ต้ังอยู่บริเวณเสาต้นที่แรกบริเวณทิศเหนือหันหน้าพระประธานไปทางทิศใต้ 
ใต้ถุนเฮือน ได้ปรับปรุงเป็นพื้นที่ส าหรับการอยู่อาศัยโดยการก่ออิฐบล็อกฉาบเรียบทาสีกั้นเป็นชั้นล่าง 
เล้าข้าว ใช้ส าหรับเก็บข้าวเปลือก โดยแบ่งออกเป็น 2 ห้อง ส าหรับเก็บข้าวเหนียวและข้าวจ้าว 
ใต้เล้า ใช้ส าหรับเก็บเคร่ืองมือการเกษตร และจอดรถไถนาเดินตาม 
คอกวัว - 
พื้นที่เก็บเครื่องมือ
การเกษตร  

ใช้ส าหรับเก็บอุปกรณ์การเกษตร เช่น เคร่ืองสูบน้ า เคร่ืองตัดหญ้า ปุ๋ยส าหรับวานนาข้าว และ
อ่ืนๆ บริเวณห้องใต้ถุนเล้าเก็บข้าว 

หมายเหตุ การใช้สอย จะใช้สอยชั้นล่างเป็นหลัก นอกจากจะมีงานบุญจะขึ้นไปใช้บริเวณชั้นบน 

 

 
ภาพที่ 201 ภาพถ่ายแสดงภาพรวมของเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางพวงค า พวงศร ี
              (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี)  
 

ตารางท่ี 21 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางพวงค า พวงศรี(ต่อ) 
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ภาพที่ 202 ภาพถ่ายเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางพวงค า พวงศร ี 
              (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี) 
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บทที่ 6 

ผลการศึกษาเบื้องต้น 
 

จากการศึกษาวิจัยเฮือนชาวนากรณีศึกษาจ านวน 17 หลังผลการศึกษาเบื้องต้นสามารถ
น ามาจัดท าเป็นตารางสรุปการศึกษาเชิงลึกโดยแบ่งตามกลุ่มอายุการก่อสร้าง ประกอบไปด้วย 2 
หัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. ผลการศึกษาเบื้องต้นด้านสถาปัตยกรรมของเฮือนกรณีศึกษา 
2. ผลการศึกษาเบื้องต้นลักษณะทางกายภาพโดยรวมของเฮือนกรณีศึกษา 
 

1. ผลการศึกษาเบื้องต้นด้านสถาปัตยกรรมของเรือนกรณีศึกษา 
ผลการศึกษาเบื้องต้นด้านสถาปัตยกรรม  ผู้วิจัยได้น าแบบทางสถาปัตยกรรมของเฮือน

กรณีศึกษามาจัดเรียงเป็นตารางตามกลุ่มอายุการก่อสร้าง  ท้ังนี้เพื่อให้เห็นภาพรวมของเฮือนพื้นถิ่นใน
กรณีศึกษาเฮือนชาวนาอีสานในพื้นท่ีหมู่บ้านกู่จาน ต าบลกู่จาน อ าเภอเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร  โดย
จะประกอบไปด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.1 ผังรวมเฮือนกรณีศึกษา  
1.2 ผังหลังคากรณีศึกษา 
1.3 รูปด้านเฮือนกรณีศึกษา  
 



298 
 

 
ภาพที่ 203 กรอบแนวคิดในการศึกษาเฮือนชาวนาท้ัง 17 หลัง 
 
ตารางท่ี 22 ผังรวมเฮือนกรณีศึกษาเฮือนชาวนาอีสาน 
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ตารางท่ี 23 ผังหลังคากรณีศึกษาเฮือนชาวนาอีสาน 
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ตารางท่ี 24 รูปด้านเฮือนกรณีศึกษาเฮือนชาวนาอีสาน  

 
 
2. ผลการศึกษาเบื้องต้นด้านลักษณะทางกายภาพโดยรวมของเฮือนชาวนาในกรณีศึกษา 

ข้อมูลทางกายภาพของเฮือนกรณีศึกษาอ้างอิงจากตารางสรุปข้อมูลด้านสถาปัตยกรรม
และตารางสรุปข้อมูลเฮือนกรณีศึกษาประจ าแต่ละหลังซึ่งประกอบไปด้วย 5 หัวข้อดังต่อไปนี้ 

2.1 ข้อมูลโดยทั่วไป ประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยดังต่อไปนี ้  
1. จ านวนสมาชิกผู้อยู่อาศัยแรกเริ่มการก่อสร้างและปัจจุบัน 
2. ขนาดท่ีดินของเฮือนพักอาศัย 
3. อาชีพ / จ านวนท่ีดินท ากิน 
4. ลักษณะการปลูกข้าว 
5. นโยบายอุดหนุนจากภาครัฐ ฯ (จ าน าข้าว) 
6. ลักษณะการท านา 
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7. ระบบการท านา 
8. ระยะห่างจากเฮือนพักอาศัยกับนา 
9. การพักอาศัยในช่วงฤดูการท านาของชาวนา 
 

ตารางท่ี 25 สรุปข้อมูลท่ัวไปของกรณีศึกษา เฮือนชาวนาอีสาน 

 
จากตารางพบว่า จ านวนสมาชิกแรกเริ่มในการสร้างเฮือนนั้นมีจ านวนสมาชิก มากกว่า 5-

10 คน  มีเพียงเฮือน AA-05  และเฮือน AA-08  ท่ีมีสมาชิกแรกเริ่มอยู่ประมาณ 3-5 คน จากการ
สังเกตตารางสมาชิกในปัจจุบันจะมีจ านวนเฉล่ียอยู่ท่ี 3-5 คน ซึ่งมีจ านวนน้อยกว่าสมาชิกแรกเริ่มใน
การสร้างเฮือนและสมาชิกส่วนใหญ่ในปัจจุบันก็จะอยู่ในช่วงวัยกลางคนถึงชราภาพ ในช่วงอายุ 45-80 
ปี และวัยเด็กในช่วงอายุต้ังแต่ 2–18 ปี เป็นส่วนใหญ่  ขนาดของท่ีดินในการปลูกเฮือนส าหรับพัก
อาศัยโดยเฉล่ียจะมีพื้นท่ีประมาณ 201-300 ตารางเมตร จ านวน 7 หลัง  ส าหรับเฮือนท่ีมีขนาดท่ีดิน
น้อยสุดในกรณีศึกษาจะเป็นเฮือน AA-15 ท่ีมีพื้นท่ีเพียง 66 ตารางเมตร และเฮือนท่ีมีขนาดท่ีดินมาก
ท่ีสุดคือเฮือน AA-07 ท่ีมีขนาดท่ีดินประมาณ 586 ตารางเมตร การประกอบอาชีพของกลุ่ม
กรณีศึกษาพบว่าทุกหลังคาเฮือนประกอบอาชีพเป็นชาวนา และมีเพียง 7 หลัง ท่ีประกอบอาชีพเสริม
ท าไร่มันส าปะหลัง ในการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินท ากินในการประกอบอาชีพชาวนาพบว่าทุกหลังคา
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มีท่ีนาเป็นของตัวเองโดยเฉล่ียจะมีท่ีนาประมาณ 15-25ไร่ ต่อครัวเฮือน และเฮือน AA-03 ถือครอง
กรรมสิทธิ์ที่นามากท่ีสุดคือ 50ไร่ และเฮือนท่ีถือครองกรรมสิทธิ์น้อยท่ีสุดคือเฮือน AA-13 มีจ านวน 6
ไร่ ลักษณะของการจัดสรรการปลูกข้าวของชาวนาในกรณีศึกษาพบว่าจะปลูกข้าวอยู่ 2 ชนิดคือ  ข้าว
เหนียวส าหรับการบริโภคและข้าวจ้าวหอมมะลิส าหรับขาย จากการสัมภาษณ์จะปลูกข้าวเหนียว
ประมาณ 5-6ไร่ ส าหรับพื้นท่ีส่วนท่ีเหลือจะปลูกข้าวจ้าวหอมมะลิส าหรับการขายท้ังหมด  มีเพียง
เฮือน AA-03 ท่ีจะแบ่งเช่าท่ีนาให้กับผู้เช่านาจ านวน 20ไร่ ส าหรับนโยบายภาครัฐในเรื่องของการ
จ าน าข้าวจากการส ารวจเฮือนกรณีศึกษาพบว่า มีการจ าน าข้าวท้ังหมด 6หลัง จาก 17หลัง ในส่วน
ของระบบการท านาของเฮือนกรณีศึกษาพบว่าใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการทุ่นแรงงานคน มี
เพียงการเก็บเกี่ยวผลผลิตเท่านั้นท่ีจะใช้แรงคนอยู่(รับจ้างเกี่ยวข้าว) แต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้รถเกี่ยวข้าวใน
เก็บเกี่ยวผลผลิต ในส่วนของระยะห่างระหว่างเฮือนพักอาศัยกับพื้นท่ีนาจากเฮือนกรณีศึกษาพบว่า 
ระยะห่างจากเฮือนพักอาศัยกับนาเฉล่ียอยู่ท่ี 1–2กิโลเมตร มีจ านวน 3หลัง ระยะห่างเฉล่ียอยู่ท่ี 3–5
กิโลเมตร มีจ านวน 8หลัง(คิดเป็นกลุ่มมากท่ีสุด) ระยะห่างเฉล่ียอยู่ท่ี 6–9กิโลเมตร มีจ านวน 2หลัง 
และระยะห่าง 10กิโลเมตรขึ้นไป มีจ านวน 4หลัง ส าหรับในช่วงฤดูการท านาชาวนาในกรณีศึกษาส่วน
ใหญ่จะไปกลับเฮือนทุกวันจากตารางท่ีจะแสดงให้เห็นถึงชาวนาไปกลับเฮือนถึง 10หลัง และ 7หลัง 
ในช่วงฤดูท านาชาวนาจะพักอาศัยหลับนอนเฝ้าทุ่งนาอยู่ในเถียงนาของตน 

 
ภาพที่ 204 สรุปข้อมูลท่ัวไปของกรณีศึกษา เฮือนชาวนาอีสาน 
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2.2 ลักษณะทางกายภาพของผังเฮือนชาวนา ประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยดังต่อไปนี ้
1.รูปแบบของเฮือนพักอาศัย 
2. รูปแบบของหลังคาเฮือนพักอาศัย 
3. อายุเฮือนพักอาศัย 
4. ทิศทางการวางผังของเฮือนชาวนา 
5. องค์ประกอบผังเฮือนชาวนา 
7. องค์ประกอบนอกเฮือนชาวนา (เถียงนา) 
8. การเข้า - ออกเฮือน 
9. จ านวนช้ันของเฮือนพักอาศัย 
 

ตารางท่ี 26  สรุปข้อมูลลักษณะทางกายภาพของผังเฮือนในกรณีศึกษาเฮือนชาวนาอีสาน 

 
จากตารางพบว่า รูปแบบเฮือนท่ีพบในกรณีศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นเฮือน 3ห้อง ซึ่งมี

จ านวนมากถึง 10หลัง รองลงมาเป็นรูปแบบของเฮือนเกยและเฮือนสมัยใหม่ ท่ีมีจ านวน 2หลังเท่ากัน 
รองลงมาเป็นรูปแบบเฮือน 4ห้องและเฮือนจ่ัวแฝดซึ่งพบในกรณีศึกษาอย่างละ 1หลัง ส่วนรูปแบบ
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ของหลังคาท่ีพบมาท่ีสุดคือ หลังคาจ่ัวยืนชายคาคลุมชานเฮือนหรือเรียกอีกอย่างนึ่งว่าหลังคาทรงจ่ัวมี
ปีกนก โดยพบถึง 10หลัง รองลงมาเป็นหลังคาทรงจ่ัวยืนชายคาเท่ากัน จ านวน 4หลัง รองลงมาเป็น
หลังคาจ่ัวสมัยใหม่ท่ีมีมุขหน้าบ้านจ านวน 2หลัง และสุดท้ายเป็นหลังคาทรงจ่ัวแฝดท่ีพบหลังเดียวใน
พื้นท่ีกรณีศึกษา  ส าหรับอายุเฮือนในกรณีศึกษาจะแบ่งออกเป็น 4กลุ่มดังนี้  กลุ่มอายุ  1-20ปี 
จ านวน 2หลัง กลุ่มอายุ  21-50ปี จ านวน 4หลัง  กลุ่มอายุ  51-80ปี จ านวน 8หลัง และกลุ่มอายุ 80
ปีข้ึนไป จ านวน 3หลัง ในการวางผังเฮือนกรณีศึกษาท้ัง 17หลังพบว่า มีเฮือนท่ีวางผังตามตะวันตาม
คติความเช่ือของชาวอีสานอยู่ 13 หลัง ส่วนอีก 4หลังวางผังเฮือนขวางตะวันตามถนนท่ีตัดผ่านหน้า
เฮือน  จากตารางเห็นได้ถึงองค์ประกอบหลังของเฮือนชาวนาประกอบไปด้วย เฮือนพักอาศัย เล้าเก็บ
ข้าวเปลือก  คอกส าหรับการเล้ียงสัตว์ เพิงเก็บเครื่องจักรกลการเกษตร ลานเฮือน ห้องน้ า–ส้วมแยก 
องค์ประกอบเหล่านี้ล้วนแล้วจะส่งผลต่อวิถีชีวิตชาวนาท้ังส้ิน แต่ส าหรับเล้าเก็บข้าวเปลือกมีเพียง 
เฮือนAA-15 ท่ีไม่ปรากฏองค์ประกอบนี้ในผังเฮือนเนื่องจากพื้นท่ีมีจ ากัดและย้ายเล้าข้าวไปไว้ในพื้นท่ี
อื่น ส าหรับคอกเล้ียงสัตว์(คอกวัว) มีเฮือนท่ียังคงเล้ียงอยู่จ านวน 9หลัง และอีก 8หลังเคยมีคอกสัตว์
แต่ปัจจุบันไม่เล้ียงแล้ว ส าหรับเพิงเก็บเครื่องจักรกลการเกษตรท่ีพบในกรณีศึกษาจ านวน 10หลัง 
จาก 17หลัง  มีลักษณะเป็นเพิงท่ีต่อกับตัวเฮือนพักอาศัยเพื่อใช้ส าหรับเก็บเครื่องมือจักรกล
การเกษตรขนาดใหญ่ เช่น แทรกเตอร์ 4ล้อ รถไถนาเดินตาม เป็นต้น และส าหรับเครื่องจักรก ล
การเกษตรขนาดเล็ก เช่น เครื่องสูบน้ า เครื่องตัดหญ้า เป็นต้น  ส าหรับองค์ประกอบหลักท่ีมี
ความส าคัญอย่างเช่น ลานเฮือน จากกรณีศึกษาพบว่าเหลือเพียง 10หลัง ท่ียังมีลานเฮือนอยู่และอีก 7
หลัง ได้ปรับเปล่ียนพื้นท่ีอเนกประสงค์ท่ีมีหลังคาคลุม ส าหรับห้องน้ า-ส้วมท่ีสร้างแยกจากตัวเฮือนใน
กรณีศึกษาเฮือนพบว่ามีอยู่ 14หลัง ท่ีปรากฏในผังเฮือนอยู่และมีเพียง 3หลัง มีการเปล่ียนแปลงจาก
ห้องน้ าแยกจากตัวเฮือนมาเป็นห้องน้ าอยู่ในอาคารและใต้ถุนอาคาร  ส าหรับองค์ประกอบงาน
สถาปัตยกรรมในวิถีชีวิตชาวนาท่ีอยู่นอกผังเฮือน เถียงนา(กระท่อมเฝ้าทุ่ง ) ยังปรากฏให้เห็นท้ัง 17
หลัง แต่จะแตกต่างกันจากขนาดและการใช้สอย  จากตารางจะเห็นได้ว่า เถียงนาขนาดเล็กไม่สามารถ
หลับนอนได้ มีถึง 10 หลัง และเถียงนาขนาดใหญ่ท่ีสามารถหลับนอนได้ มีเพียง 7หลัง จาก
กรณีศึกษาเฮือนชาวนาท้ัง 17หลัง  ส าหรับทางเข้า-ออกเฮือนพักอาศัยจากตารางสรุปได้ว่า กลุ่มเฮือน
ในกรณีศึกษาท่ีมีทางเข้าออกทางเดียวมีถึง 12หลัง  เฮือนท่ีมีทางเข้าออกแยกระหว่างคนกับสัตว์มี
จ านวน  4หลัง และ มีเพียงเฮือนหลังเดียวที่มีทางเข้าออกสองฝ่ังถนน คือเฮือนAA-07 ส าหรับจ านวน
ช้ันของเฮือนของท่ีปรากฏในกรณีศึกษาพบว่า เป็นเฮือนช้ันเดียว–ปรับปรุงต่อเติมใต้ถุนมีจ านวนถึง 
10หลัง ส าหรับเฮือนช้ันเดียวยกใต้ถุนสูงมีเพียงจ านวน 5หลัง  และเฮือนสมัยใหม่สองช้ัน มีจ านวน  2
หลัง 



305 
 

 
ภาพที่ 205 สรุปข้อมูลลักษณะทางกายภาพของผังกรณีศึกษาเฮือนชาวนาอีสาน 
  



306 
 

2.3 ลักษณะทางกายภาพของเฮือนพักอาศัย ประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยดังต่อไปนี ้
1. รูปแบบของบันไดทางขึ้นเฮือน 
2. จ านวนลูกนอนของบันได 
3. ต าแหน่งท่ีต้ังบันได 
4. ความต่างระดับของเฮือน 
5. เฮือนนอน 
5. หิ้งพระ 
7. ทิศทางการวางต าแหน่งหิ้งพระ 
8. องค์ประกอบเฮือนพักอาศัย 
9. ใต้ถุนเฮือน 
10. พื้นท่ีจอดเครื่องจักรกลการเกษตร 
11. ห้องน้ า – ห้องส้วม 
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จากตารางพบว่า  ในส่วนของรูปแบบบันไดเฮือนในกรณีศึกษาท้ัง  17หลัง จะมีบันไดหลัง
ส าหรับการขึ้นเฮือนเพียงบันไดเดียว และวัสดุในการก่อสร้างบันไดจะเป็นโครงสร้างไม้ท้ังหมด มีเพียง
ลักษณะการวางของบันไดท่ีแบ่งออกเป็น  3รูปแบบ ดังต่อไปนี้ บันไดท่ีวางบนพื้นเฮือนพบจ านวน 5
หลัง บันไดท่ีวางบนแท่นปูนซีเมนต์พบจ านวน  9หลัง(พบมากท่ีสุดในเฮือนกรณีศึกษา) บันไดท่ีวางบน
แท่นปูนที่ท าเป็นขั้นจ านวน 2ขั้นพบจ านวน 3หลัง ส าหรับจ านวนของขั้นลูกนอนของบันไดท้ัง 17หลัง 
เป็นจ านวนเลขค่ีท้ังหมด เช่น 7ขั้น 9ช้ัน 11ช้ัน เป็นต้น  ไม่มีเฮือนหลังไหนเลยท่ีเป็นจ านวนเลขคู่ จึง
สอดคล้องกับคติความเช่ือของขั้นบันไดชาวอีสานท่ีมีกล่าวไว้ว่า “จ านวนค่ีบันไดคน จ านวนคู่บันไดผี” 
การวางต าแหน่งของบันไดจะถูกวางตามความเหมาะสมของการใช้งานโดยจะกระจายตามทิศต่างๆ 
ของเฮือน แต่จะไม่เดินหันหน้าขึ้นไปทางทิศตะวันตกโดยเด็ดขาด  ในส่วนระดับเฮือนจากเฮือน
กรณีศึกษาจะเห็นได้ว่า  เฮือนท่ีไม่มีระดับและเฮือนท่ีมี 2ระดับ มีค่าเท่ากัน คือจ านวน 7หลัง ส าหรับ
เฮือนสมัยใหม่ 2ช้ันท่ีมีช้ันบนและช้ันล่าง  มีจ านวน 2หลัง ส าหรับเฮือนท่ีมีการต่างระดับ 3ระดับคือ 
เฮือนAA-06 ท่ีมีการแบ่งระดับต้ังแต่ระดับของเฮือนนอน ระดับของเกย ระดับของชานแดดและเฮือน
ไฟ  ในส่วนของเฮือนนอนในกรณีศึกษาพบว่าจะมีลักษณะเป็น เฮือน 3ห้องมีประตูเข้าออก 2 ทาง มี
จ านวน 12 หลัง  เฮือนนอน 2ห้อง มีประตูเข้าออก 2ทางมีจ านวน 4หลัง ส าหรับเฮือนนอน 4ห้องท่ี
พบในเฮือนกรณีศึกษามีเพียงหลังเดียวคือ เฮือนAA-06 ส าหรับหิ้งพระจากการส ารวจพบว่า ทุกหลัง
ของเฮือนกรณีศึกษาจะมีหิ้งพระ ส าหรับการวางต าแหน่งหิ้งพระจากกรณีศึกษาเฮือนท้ัง 17หลัง 
พบว่าจะนิยมวางในทิศเหนือหันหน้าพระประธานไปทางทิศใต้จ านวน  9หลัง และวางหิ้งพระไปทาง
ทิศใต้หันหน้าพระประธานไปทางทิศเหนือจ านวน 8หลัง ส าหรับองค์ประกอบของเฮือนพักอาศัยท่ีพบ
ในกรณีศึกษาพบว่า เฮือนท่ีมีเฮือนไฟมีจ านวน  9หลัง เฮือนท่ีมีชานเฮือนมีจ านวน  13หลัง เฮือนท่ีมี
ชานแดดมีเพียง 1หลัง และเฮือนท่ีมีเกยมีจ านวน 2หลัง จากกรณีศึกษาเฮือนท้ัง 17หลัง ส าหรับใต้ถุน
เฮือนจะใช้ส าหรับต่อเติมเป็นห้องส าหรับพักอาศัยมีจ านวน 8หลัง ใต้ถุนใช้ส าหรับเป็นพื้นเก็บอุปกรณ์
การเกษตรมีจ านวน 14หลัง ใต้ถุนใช้ส าหรับเป็นแคร่นั่งเล่น ท าหัตกรรมในครัวเฮือนมีจ านวน 13หลัง 
ใต้ถุนใช้ส าหรับเป็นพื้นครัวส าหรับปรุงอาหารและนึ่งข้าวเหนียวมีจ านวน 5หลัง และใช้ส าหรับเป็น
พื้นท่ีจอดจักรยานยนต์จ านวน 15หลัง ส าหรับการจอดเครื่องจักรกลทางการเกษตรจากการส ารวจ
กรณีศึกษาเฮือนพบว่า ส าหรับแทรกเตอร์ 4ล้อ จะต่อเพิงส าหรับการจอดแทรกเตอร์ 4ล้อ จ านวน 2
หลัง คือเฮือนAA-01 และ เฮือนAA-14 และจะจอดแทรกเตอร์ 4ล้อ ไว้ในบริเวณใต้ถุนเฮือนเพียงหนึ่ง
หลังคือเฮือนAA-03 ส าหรับรถไถนาเดินตามจะนิยมจอดไว้ใต้ถุนเฮือนจ านวน 7หลัง รองลงมานิยม
จอดไว้ในบริเวณเถียงนาในบริเวณทุ่งนาจ านวน  6หลัง รองลงมาสร้างเพิงส าหรับการจอดรถไถนาเดิน
ตามบริเวณข้างๆเฮือนจ านวน  2หลัง และมีเพียงเฮือนเดียวท่ีจอดรถไถนาเดินตามไว้ลานเฮือน คือ 
เฮือนAA-02 รวมถึงเฮือนAA-17 ท่ีจอดรถไถนาเดินตามในบริเวณใต้ถุนเล้าเก็บข้าวเปลือก ส าหรับรถ
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กระบะนิยมต่อเพิงส าหรับการจอดรถให้กับรถกระบะ โดยจากการส ารวจกรณีศึกษาเฮือนชาวนาท้ัง 
17 หลัง มีเฮือนท่ีมีรถกระบะ 7หลัง ทุกเฮือนนิยมต่อเพิงส าหรับการจอดรถกระบะทั้งส้ิน 
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2.4 โครงสร้างเฮือนชาวนา ประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยดังต่อไปนี ้
1. ระบบโครงสร้างเฮือน 
2. ระบบโครงสร้างหลังคา 
3. ระบบโครงสร้างพื้น 
4. วัสดุมุงหลังคา 
5. วัสดุฝาแอ้มเฮือน 
6. วัสดุเสาเฮือน 
7 วัสดุปูพื้น 
8. วัสดุช่องเปิด (ประตูหน้าต่าง) 
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จากตารางพบว่า  ระบบโครงสร้างเฮือนในกรณีศึกษาจะถูกแบ่งออกเป็น 2ส่วนใหญ่ 
ได้แก่ โครงสร้างไม้ท้ังหมดในการก่อสร้างเฮือนโดยมีเฮือน 6หลัง ท่ียังเป็นโครงสร้างไม้ท้ังหมด และ
อีก 11หลัง ท่ีเป็นโครงสร้างไม้ผสมคอนกรีต ส าหรับโครงสร้างหลังคาในเฮือนกรณีศึกษาจะเป็น 
โครงสร้างหลังคาไม้ท่ีมีการเข้าไม้ มีจ านวน 4หลัง เฮือนกลุ่มนี้จะเป็นเฮือนท่ีมีอายุต้ั งแต่ 60-90ปี ท่ี
พบในกรณีศึกษา โครงสร้างหลังคาไม้ท่ีมีการบากไม้แล้วยืดด้วยตะปูมีจ านวน 8หลัง ซึ่งเห็นโดยท่ัวไป
ในพื้นท่ีกรณีศึกษา โครงสร้างหลังคาไม้ท่ีมีการตอกยืดด้วยตะปู มีจ านวน 5หลัง ระบบโครงสร้างพื้น
เฮือนพักอาศัยในกรณีศึกษาท้ังหมดจะเป็นระบบโครงสร้าง เสา คาน ตง และพื้น  ส าหรับใต้ถุนเฮือน
จ านวน 5หลัง มีการปรับระดับพื้นโดยการเทคอนกรีตปรับระดับ ส าหรับวัสดุมุงหลังคาของเฮือน
กรณีศึกษาส่วนใหญ่จะมุงหลังคาด้วยสังกะสีเก่าท่ีมีอายุไม่ต่ ากว่า 30ปี และผสมวัสดุสมัยใหม่
อย่างเช่น  METAL SHEET(กระเบ้ืองสรรไท)  กระเบื้องลอนคู่ หรือตับหญ้าคา โดยมีการปรับเปล่ียน
ตามอายุการใช้งานของวัสดุนั้นๆ จากตารางพบว่ามีเฮือนจ านวน 15หลังท่ียังคงใช้หลังคาสังกะสีเป็น
หลัก และมีเพียง 2หลัง ท่ีมุงหลังคาด้วยกระเบ้ือลอนคู่โดยเฮือน 2หลังนี้ จะเป็นเฮือนสมัยใหม่ท่ีมีอายุ
เฮือนประมาณ 10ปี ส าหรับวัสดุฝาแอ้มเฮือนในกรณีศึกษาเฮือนชาวนาจะนิยมแอ้มเฮือนด้วยไม้จริง
แบบตีแนวตั้งและแนวนอน(ลายสายฝน) ถึง 14หลัง และมีการผสมระหว่างฝาไม้จริงและฝาแอ้มเส่ือ
ล าแพนอยู่ 3หลัง ส าหรับเฮือนสมัยใหม่สองหลังจะใช้ฝาไม้จริงแอ้มแบบแนวนอนตีทับเกล็ด ส าหรับ
วัสดุท่ีน ามาท าเสาเฮือนในแรกเดิมการก่อสร้างเฮือนทุกหลังจะเป็นเสาไม้ท้ังแบบกลมหรือไม่ก็แบบ
เหล่ียมท้ังหลัง แต่ในปัจจุบันได้มีการปรับเปล่ียนจากเสาไม้มาเป็นเสาคอนกรีตต่อไม้จ านวน 10หลัง 
และเฮือนอีก 7หลังยังคงใช้เสาเฮือนเป็นไม้อยู่มาถึงปัจจุบันไม่มีการปรับเปล่ียน  ส าหรับวัสดุปูพื้น
เฮือนท้ัง 16หลัง จะเป็นลักษณะพื้นไม้ชิดชนกัน มีเพียงหลังเดียวคือ เฮือนAA-5 ปูพื้นไม้เข้าบังใบ 
ส าหรับวัสดุในการท าช่องเปิด(ประตู) เฮือนในกรณีศึกษาท้ัง 17หลัง นิยมใช้ประตูเป็นบานไม้เนื้อแข็ง
เป็นประตูเปิดเข้าห้อง และมีจ านวน  4หลัง ท่ีใช้บ้านประตูห้องน้ าเป็นบานเคร่าไม้กรุด้วยสังกะสี และ
มีจ านวน 10หลัง ท่ีน าวัสดุสมัยใหม่มาท าบานประตู เช่น บานเหล็กตะแกร่งฉีก บานPVC  เป็นต้น 
ส าหรับวัสดุในการท าช่องเปิด(หน้าต่าง) มีจ านวน 12หลัง ท่ีใช้เป็นบานไม้เนื้อแข็ง และจ านวน 5หลัง 
ท่ีใช้เป็นหน้าต่างบานเปิดไม้ลูกฟักกระจกใสมาเป็นท าช่องเปิด(หน้าต่าง) และมีเพียงหลังเดียวท่ีใช้ผสม
กัน หน้าต่างบานเปิดไม้ลูกฟักกระใส และหน้าต่างบานอลูมิเนียมพร้อมกระจกติดตาย คือเฮือน  AA-
05 
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ภาพที่ 207 สรุปข้อมูลโครงสร้างเฮือนพักอาศัย กรณีศึกษาเฮือนชาวนาอีสาน 
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2.5 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงเฮอืนชาวนาในกรณีศึกษา ประกอบไปด้วยหัวข้อย่อย
ดังต่อไปนี ้

1. เฮือนไฟ 
2. ใต้ถุนเฮือน 
3. เล้าเก็บข้าวเปลือก 
4. ใต้ถุนเล้าเก็บข้าวเปลือก 
5. ต่อเพิงจอดเครื่องจักรกลเกษตร 
6. วัสดุหลังคา 
7. วัสดุผนัง 
8. วัสดุพื้นเฮือนพักอาศัย 
9. เสาเฮือน 
 

ตารางท่ี 29  สรุปข้อมูลลักษณะการเปล่ียนแปลงเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนชาวนาอีสาน 
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จากตารางพบว่า มีเฮือนกรณีศึกษา 10หลัง ท่ีมีการขึ้นไปหลับนอนบนเฮือน และเฮือน
จ านวน  5หลัง มีการย้ายลงมาหลับนอนบริเวณใต้ถุนเฮือน และมีเฮือนจ านวน 2หลังท่ีหลับนอนท้ัง
บนเฮือนและย้ายลงมานอนด้านล่าง ส าหรับเฮือนไฟมีท้ังส้ิน 10หลังจากกรณีศึกษาเฮือน 17หลัง โดย
มี 9หลัง ท่ีเลิกใช้งานเฮือนไฟและปรับเปล่ียนเป็นพื้นท่ีห้องเก็บของ โดยมีเพียงหลังเดียวท่ียังใช้งาน
เฮือนไฟอยู่คือเฮือนAA-06 ส าหรับการปรับเปล่ียนพื้นท่ีใต้ถุนเฮือนในกรณีศึกษาพบว่า ได้ปรับ
เปล่ียนเป็นพื้นท่ีส าหรับการหลับนอนจ านวน 8หลัง โดยเป็นการต่อเติมกั้นห้องในบริเวณใต้ถุนเฮือน
เพื่อหลับนอน  ปรับเปล่ียนเป็นพื้นท่ีใต้ถุนเป็นพื้นท่ีท าครัวจ านวน  5หลัง  ส าหรับปรับเปล่ียนเป็น
พื้นท่ีใต้ถุนเป็นพื้นท่ีเก็บเครื่องมือการเกษตรจ านวน  14หลัง  ส าหรับปรับเปล่ียนเป็นพื้นท่ีใต้ถุนเป็นท่ี
จอดรถไถนาเดินตามจ านวน  7หลัง  ส าหรับการเปล่ียนแปลงของเล้าเก็บข้าวเปลือกในกรณีศึกษา
พบว่า ในผังของเฮือนชาวนาในกรณีศึกษาพบเล้าเก็บข้าวเปลือกท่ียังคงอยู่ในผังจ านวน 15หลัง  มี
เพียงเฮือนAA-15 ย้ายเล้าไปอยู่นอนผังเฮือน เนื่องจากท่ีดินมีจ ากัดเพราะถูกแบ่งให้กับญาติพี่น้องในปี 
พ.ศ. 2538 จึงตัดสินใจในการย้ายเล้าไปอยู่บ้านลูกชายซึ่งห่างจากตัวเฮือนพักอาศัยประมาณ  2
กิโลเมตร และ และเฮือนAA-18 ย้ายเล้าอยู่ตรงข้ามเฮือนพักอาศัยท่ีมีถนนกั้นกลาง เนื่องจากท่ีดินมี
จ ากัดไม่เพียงพบกับการวางเล้าเลยตักสินใจช้ือท่ีดินตรงข้ามกับเฮือนเพื่อปลูกเล้าเก็บข้าวเปลือก จาก
ตารางพบว่ามีการปรับเปล่ียนเล้าเก็บข้าวเปลือกอยู่ 2 ลักษณะคือ  การย้ายต าแหน่งเล้าเก็บ
ข้าวเปลือกไปสร้างใหม่ในผังเฮือนชาวนาเดิม โดยมีการย้ายเล้าเก็บข้าวเปลือกจ านวน 3หลัง  อีก 12
หลัง ไม่มีการโยกย้ายจากเริ่มแรกในการก่อสร้าง และอีก 2หลัง ย้ายออกจากนอกผังเฮือน ส าหรับ
การปรับเปล่ียนวัสดุของเล้าเก็บข้าว จากการส ารวจพบว่า มีเล้าเก็บข้าวเปลือกจ านวน 15หลัง ท่ี
เปล่ียนจากเสาไม้มาเป็นเสาคอนกรีตส าเร็จรูปต่อไม้  ส าหรับวัสดุฝาแอ้มเล้าเก็บข้าวเปลือกก็มีการ
ปรับเปล่ียนจากฝาแอ้มไม้มาเป็นฝาแอ้มสังกะสีจ านวน  5 หลัง  และมีเพียงหลังเดียวท่ีมีการ
ปรับเปล่ียนวัสดุมุงหลังคาจากสังกะสีมาเป็นกระเบื้องสรรไท  คือเล้าข้าวของเฮือนAA-09  ส าหรับ
การปรับเปล่ียนพื้นท่ีใต้ถุนเล้าเก็บข้าวเปลือกให้เป็นพื้นท่ีท าครัวรวมถึงการนึ่งข้าวเหนียว จ านวน  9
หลัง ปรับเปล่ียนพื้นท่ีใต้ถุนเล้าเก็บข้าวเปลือกให้เป็นพื้นท่ีเก็บเครื่องมือการเกษตรจ านวน 10หลัง 
และปรับเปล่ียนพื้นท่ีใต้ถุนเล้าเก็บข้าวเปลือกให้เป็นพื้นท่ีจอดเครื่องจักรกลการเกษตรจ านวน  1หลัง 
ส าหรับการต่อเพิงส าหรับการจอดเครื่องจักรกลการเกษตร โดยเป็นการต่อเพิงยืนจากตัวเฮือนโดยใช้
ส าหรับจอดแทรกเตอร์ 4 ล้อ มีจ านวน  2หลัง  ต่อเพิงส าหรับจอดรถไถนาเดินตามจ านวน 2หลัง 
และต่อเพิงส าหรับจอดรถกระบะจ านวน  7หลัง  ส าหรับการต่อเติมพื้นท่ียืนจากเฮือนพักอาศัยจาก
การส ารวจพบว่ามีการต่อเติมเพิงส าหรับการพักอาศัยจ านวน  4หลัง  ต่อเติมเพิงครัวส าหรับนึ่งข้าว
เหนียวจ านวน  10หลัง  ต่อเติมเพิงส าหรับเก็บเครื่องมือการเกษตรขนาดเล็กจ านวน  5หลัง  ส าหรับ
การปรับเปล่ียนในเรื่องของการเล้ียงสัตว์ที่ในอดีตมีการเล้ียงท้ังวัวและควายทุกหลังคาเฮือน จากการ
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ส ารวจเฮือนกรณีศึกษาพบว่าในปัจจุบันมีการเล้ียงเฉพาะวัวเพียงอย่างเดียวและมีการเล้ียงวัวอยู่  9
หลัง 

 
ภาพที่ 208  สรุปข้อมูลลักษณะการเปล่ียนแปลงเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนชาวนาอีสาน 

 
จากการศึกษาเบื้องต้น  ผู้วิจัยสามารถน าไปเป็นเครื่องมือ ในการสรุปผลการศึกษา ตาม

วัตถุประสงค์ของการศึกษาท่ีได้ต้ังไว้ในบทข้างต้น ถึงความเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตชาวนาท่ีส่งผลต่อ
เฮือนชาวนาอีสาน ตามบริบทพื้นท่ีต าบลกู่จาน อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ซึ่งได้รับการ
รังสรรค์ขึ้นภายใต้วิถีชีวิตของชาวนา ท่ีสอดคล้องตามบริบททางวัฒนธรรมและภูมิลักษณะท้องถิ่น จน
ก่อให้เกิดการอยู่อาศัยบนพื้นฐานความสัมพันธ์และกลมกลืนกับธรรมชาติแวดล้อม และน าพาไปสู่
ความเข้าใจถึงคุณค่าของเฮือนชาวนาอีสาน และวิถีชีวิตชาวนา ซึ่ง สามารถสรุปผลตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ 

1. วิถีชีวิตชาวนาท่ีปรากฏในรูปแบบของคติชน ประเพณี พิธีกรรม ซึ่งส่งผลถึงการ
ด ารงชีวิตของชาวนาในพื้นท่ีกรณีศึกษา 

2. สภาแวดล้อมถิ่นท่ีอยู่อาศัยของชาวนา อันก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิต
ชาวนากับงานสถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมข้าวในพื้นท่ีกรณีศึกษา 

3. กรอบแนวคิดของชาวนาท่ีส่งผลต่อวิธีการออกแบบ การวางผัง การจัดการพื้นท่ี 
รวมถึงวัสดุในการปลูกสร้างซ่อมแซมเฮือนชาวนาอีสาน 

4. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง เฮือนชาวนาอีสานในพื้นท่ีกรณีศึกษา 
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บทที่ 7 

บทสรุปการศึกษา 
 

การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับเฮือนชาวนาอีสาน โดยศึกษาเฮือนชาวนาอีสานในเขตต าบลกู่
จาน อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร มีวัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อศึกษาเนื้อหา ความเปล่ียนแปลง
ในวิถีชีวิตชาวนาท่ีส่งผลต่อเฮือนชาวนาอีสาน ตามบริบทพื้นท่ีชุมชนบ้านกู่จาน ต าบลกู่จาน อ าเภอค า
เข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร ซึ่งได้รับการรังสรรค์ขึ้นภายใต้วิถีชีวิตของชาวนา ท่ีสอดคล้องตามบริบททาง
วัฒนธรรมและภูมิลักษณะท้องถิ่น จนก่อให้เกิดการอยู่อาศัยบนพื้นฐานความสัมพันธ์และกลมกลืนกับ
ธรรมชาติแวดล้อม และน าพาไปสู่ความเข้าใจถึงคุณค่าของเฮือนชาวนาอีสาน และวิถีชีวิตชาวนา อัน
ประกอบไปด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้  

1. วิถีชีวิตชาวนาท่ีปรากฏในรูปแบบของคติชน ประเพณี พิธีกรรม ซึ่งส่งผลถึงการ
ด ารงชีวิตของชาวนาในพื้นท่ีกรณีศึกษา 

2. สภาพแวดล้อมถิ่นท่ีอยู่อาศัยของชาวนา อันก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิต
ชาวนากับงานสถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมข้าวในพื้นท่ีกรณีศึกษา 

3. กรอบแนวคิดของชาวนาท่ีส่งผลต่อวิธีการออกแบบ การวางผัง การจัดการพื้นท่ี 
รวมถึงวัสดุในการปลูกสร้างซ่อมแซมเฮือนชาวนาอีสาน 

4. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง เฮือนชาวนาอีสานในพื้นท่ีกรณีศึกษา 
 

1. วิถีชีวิตชาวนาที่ปรากฏในรูปแบบของคติชน ประเพณี พิธีกรรม ซ่ึงส่งผลถึงการด ารงชีวิตของ
ชาวนาในพื้นที่กรณีศึกษา  

จากการศึกษาด้วยการลงพื้นท่ีพบว่าวิถีชีวิตชาวนาท่ีปรากฏในรูปแบบของคติชน 
ประเพณี พิธีกรรม ซึ่งส่งผลถึงการด ารงชีวิตของชาวนาในพื้นท่ีชุมชนบ้านกู่จาน ต าบลกู่จาน อ าเภอ
ค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร สามารถแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อดังต่อไปนี้ 

1.1 วิถีชีวิตชาวนาในพื้นที่กรณีศึกษา จากการศึกษาด้วยการลงพื้นท่ี ชุมชนกู่จานมี
ลักษณะสังคมแบบเกษตรกรรม ประกอบอาชีพการท านาเป็นหลักและมีความผูกพันกับระบบเครือ
ญาติ ท าให้นิยมปลูกเรือนท่ีอยู่อาศัยรวมกันเป็นกลุ่ม ๆ จนหมู่บ้านมีความหนาแน่นแบบหลังคาชน
หลังคา ส าหรับปัจจุบันชุมชนจะขยายตัวไปตามแนวยาวของถนน ส่วนบริเวณรอบนอกชุมชนมีการต้ัง
บ้านเรือนท่ีเบาบางกว่าเขตย่านชุมชนด้ังเดิม การเลือกท าเลท่ีต้ังบ้านเรือนใหม่ไม่ห่างไกลจากท่ีเดิม
มากนัก อาจเป็นเพราะว่าความผูกพันกันตามระบบเครือญาติจึงเลือกท าเลท่ีต้ังใหม่ให้สามารถ
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เดินทางไปหากันได้สะดวก จะเห็นได้จากกรณีเฮือนAA-05 และ เฮือนAA-06 ท่ีจากเดิมเคยอยู่ในหมู่1 
และหมู่2 ท่ีเป็นชุมชนด้ังเดิมในการเริ่มสร้างหมู่บ้าน และได้ย้ายเฮือนมาอยู่หมู่3 บ้านสมบูรณ์พัฒนา   

      
ภาพที่ 209 เฮือนกรณีศึกษา AA-06                     ภาพที่ 210 เฮือนกรณีศึกษา AA-07  
              เฮือนนางสาคร มาตะวันนา                                เฮือนนางบญุวงศ์ ทองทา 
              (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี)                                (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี)  
 

1.1.1 ลักษณะทางกายภาพของหมู่บ้านกู่จาน แบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ คือ 1)
เขตชุมชนส าหรับเป็นพื้นท่ีต้ังหมู่บ้านโดย บ้านเรือนต้ังอยู่หนาแน่นในลักษณะหลังคาชนหลังคาตาม
แบบฉบับของสังคมแบบเครือญาติอีสาน และมีวัดเป็นท่ียึดเหนียวจิตใจของคนในชุมชน  2)เขตที่
ดอนส าหรับการท าไร่ โดยเป็นเขตท่ีอยู่ทางทิศเหนือของชุมชนใช้ส าหรับท าการปลูกพืชไร่พืช
เศรษฐกิจ เช่น มันส าปะหลัง ยูคาลิปตัส เป็นต้น โดยเป็นอาชีพเสริมให้กับชาวบ้านในชุมชน  3)เขตที่
ลุ่มส าหรับปลูกข้าว โดยเป็นเขตท่ีอยู่บริเวณรอบ ๆ ของหมู่บ้านใช้ส าหรับท านาปลูกข้าวเป็นหลัก 
การท านาปลูกข้าวของชุมชนแห่งนี้สามารถท านาได้เพียงครั้งเดียว (นาปี) เนื่องด้วยระบบชลประทาน
ไม่สมบูรณ์ต้องรอเพียงน้ าฝนจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียว 4)เขตป่าชุมชน เป็นพื้นท่ีป่าไม้ท่ีภาครัฐ
จัดสรรให้กับคนในชุมชนใช้ร่วมกัน เช่น หาของป่า เก็บเห็ด เก็บหน่อไม้ หาพืชสมุนไพรต่าง ๆ เป็นต้น 
ส าหรับปรุงอาหารและป่าชุมชนของหมู่บ้านกู่จานยังใช้เป็นท่ีสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ ซึ่งเป็นท่ีอยู่ของส่ิง
ศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลรักษาหมู่บ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข และประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือ ป่าชุมชนยังเป็นท่ี
อยู่อาศัยของฝูงลิงหางยาว (ลิงวอก) อีกด้วย 
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ภาพที่ 211  ลิงหางยาว (ลิงวอก)                          ภาพที่ 212  ศาลปู่ตาของชุมชนบ้านกู่จาน 
ท่ีมา: อาร์ตนานา สตูดิโอ, กู่บ้านง้ิว,                       ท่ีมา: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  
เข้าถึงเมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 2560, เข้าถึงได้จาก         “พระธาตุกู่จาน วัดพระธาตุกู่จาน  
http://isan.tiewrussia.com/travel/กู่บ้านงิ้ว/        ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัด 
                                                               ยโสธร” (เอกสารข้อมูลการท่องเท่ียว 2552), 
 

 
ภาพที่ 213 การจัดการที่ดิน ชุมชนบ้านกู่จาน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
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1.1.2 สภาพสังคม วัฒนธรรม เป็นสังคมแบบระบบครอบครัวขยาย โดยท่ีพ่อแม่
เกื้อกูลบรรดาลูกหลาน เมื่อถึงเวลาออกเรือนใหม่หรือแยกครอบครัวก็จะแบ่งท่ีดินให้ปลูกบ้านใน
บริเวณใกล้ ๆ การออกเฮือนนั้นเริ่มขึ้นเมื่อลูกสาวแต่งงาน ก็จะพาสามีมาอยู่รวมกับพ่อแม่ประมาณ 
1-2ปี เมื่อเริ่มต้ังตัวได้จึงแยกตัวออกไปสร้างเฮือนของตนเอง ในการส ารวจพบว่าบางครอบครัวมีการ
สร้างอาคารช่ัวคราว หรือมีการอยู่อาศัยของการออกเฮือนในบริเวณใต้ถุนเล้าข้าวบ้าง แต่ไม่มากนัก 
เหมือนสมัยอดีต แต่จากการส ารวจพบว่าส่วนใหญ่จะออกไปสร้างเฮือนใหม่ในบริเวณท่ีใกล้กับพ่อแม่  
นอกจากท่ีดินเดิมของพ่อแม่มีไม่เพียงพอต่อการปลูกเฮือนใหม่ของลูก ในกรณีท่ีมีลูกหลายคนจึงจะ
ย้ายไปปลูกเรือนยังบริเวณอื่นแต่ไม่ห่างกันมากนัก สามารถมาดูแลพ่อแม่ได้ 

 

 
ภาพที่ 214 ลักษณะการครอบครัวขยายลูกสาวย้ายมาอยู่ใต้เล้าข้าว กรณีศึกษา เฮือน AA-12   
              เฮือนของนางอุเบดขา ธุระหาย บ้านกู่จานหมู่ 1 ต.กู่จาน อ.ค าเข่ือนแก้ว จ.ยโสธร  
              (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี) 
 

1.1.3 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของประชากรของชุมชนกู่จาน ผู้คนในหมู่
นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดกู่จานเป็นสถานท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของคนในหมู่บ้าน และมีการใช้ภาษาถิ่น
เป็นภาษาพูดในการส่ือสารของคนในชุมชน การด ารงชีวิตของประชากรในท้องถิ่นยังยึดถือปฏิบัติตาม
ประเพณี “ฮีตสิบสอง - คองสิบส่ี” แบบด้ังเดิมเฉกเช่นคนอีสานท่ัวไป ซึ่งฮีตสิบสอง หมายถึง 
ประเพณีท่ีประชาชนในภาคอีสานยืดถือปฏิบัติในสิบสองเดือนของแต่ละปี  เป็นการผสมผสาน
พิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับเรื่องผีและพิธีกรรมทางการเกษตรเข้ากับพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ส่วนคองสิบส่ี
หมายถึง แนวทางหรือหลักปฏิบัติของประชาชนในสังคมพึงปฏิบัติท้ังสิบส่ีข้อ ความเช่ือในชุมชน
เหล่านี้ จะถูกผสมผสานเข้ ากับศาสนาพุทธ   ซึ่ ง เป็นศาสนาท่ีคนในชุมชนศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา  โดยจะเห็นจากการแสดงออกของประเพณี  วัฒนธรรม ท่ีล้วนแล้วจะให้ความส าคัญ
และเคารพบูชาพระธาตุกู่จานท่ีต้ังอยู่ภายในหมู่บ้าน   
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ลักษณะของเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านกู่จานจะเป็นลักษณะของการพึ่งตนเองในชุมชน 
ผู้คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพชาวนาเป็นหลัก และว่างเว้นจากการท านาจะปลูกพืชไร่เป็น
หลัก เนื่องจากพื้นท่ีในบริเวณชุมชนมีท้ังท่ีลุ่มและท่ีดอน และมีประชานชนบางส่วนท่ีออกไปรับจ้าง
นอกชุมชน เช่นการค้าขาย รับจ้างโรงงานในเมือง เป็นต้น แต่ระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเองใน
ครอบครัวก็ยังเห็นอยู่ในชุมชน เช่นการใช้แรงงานของผู้ชายออกไปท านา-ท าไร่ ส่วนผู้หญิงก็จะอยู่ดูแล
บ้านเฮือน หุงหาอาหารเตรียมไว้ส าหรับผู้ชายท่ีออกไปท างาน รวมถึงการปลูกผักสวนครัวและเล้ียง
สัตว์ไว้ในครัวเรือนเพื่อการบริโภคและขายกันในชุมชน  

1.2 ประเพณีและวัฒนธรรมในพื้นที่กรณีศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนกู่จาน 
ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร มีพื้นฐานความเช่ือมาจากวัฒนธรรมอีสานเป็นหลัก 
โดยมากแล้วมีความเช่ือท่ีผสมผสานระหว่างเรื่องของผีและเรื่องของพระพุทธศาสนาจะเห็นได้จากคน
ในชุมชนยึดประเพณีฮีตสิบสอง เป็นประเพณีหลักในชุมชน โดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่จะเคร่งครัดในเรื่องนี้
เป็นพิเศษ จากการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านสุนทร พรใส1 พบว่าในชุมชนกู่จานจะแบ่งประเพณีออกเป็น 2 
ประเภทดังต่อไปนี้  

1.2.1 ประเพณีเก่ียวเนื่องกับหมู่บ้าน ในชุมชนบ้านกู่จานจะให้ความส าคัญต่อองค์
พระธาตุกู่จานเป็นอย่างมากโดย เห็นได้จากประเพณีนมัสการพระธาตุกู่จาน ท่ีคนในชุมชนจะถือเป็น
ประเพณีส าคัญมากต่อชุมชนโดยประเพณีนี้จะจัดขึ้น 2ครั้ง คือในวันเพ็ญเดือน3 และวันเพ็ญเดือน6 
ของทุกปี ชาวบ้านในชุมชนเองและนอกชุมชนต่างร่วมกันประกอบพิธีกรรมดังนี้ คือ วันเพ็ญเดือนสาม
จะจัดงานนมัสการองค์พระธาตุกู่จานขึ้นเป็นเวลา 3วัน โดยเริ่มจัดขึ้นในวัน ขึ้น 13ค่ าเดือน3 และไป
จบท่ีวัน ขึ้น15ค่ าเดือน3  โดยไม่ยึดว่าจะเป็นวันอะไรในปฏิทินสากลแต่จะยึดตามปฏิทินจันทรคติไทย
ท่ีระบุไว้  ส าหรับการสักการะพระธาตุนั้นมีความเช่ือว่าผู้ใดได้มานมัสการองค์พระธาตุกู่จานนั้นจะมี
ความเจริญรุ่งเรืองท้ังในเรื่องของการงาน ความรัก และอยู่เย็นเป็นสุขตลอดปี จะเห็นได้จากลูกหลาน
ท่ีไปท างานต่างจังหวัดไกล ๆ จะพร้อมใจในการกลับมาเย่ียมบ้านในช่วงนั้น ส าหรับคนในชุมชนเองจะ
ช่วยกันในการจัดงาน โดยมีการแบ่งงานให้กับทุกคนในชุมชน เห็นได้จากก่อนเริ่มวันงานประมาณ 1 
เดือนใต้ถุนเฮือนเกือบทุกหลัง จะมีผู้คนช่วยกัน มัดธูป-มัดเทียน ปั่นด้าย ท าหัตถกรรมต่างประดับองค์
พระธาตุ ท่ีใช้ส าหรับในงานนมัสการองค์พระธาตุกู่จานในวันเพ็ญเดือนสาม และลูกหลานท่ีอยู่
ต่างจังหวัดจะพร้อมใจในการกลับมาเย่ียมบ้านในช่วงนั้น 

 

                                                             
1 สัมภาษณ์สุนทร พรใส. ผู้ใหญ่บ้านกู่จานหมู่1, 2 ธันวาคม 2559. 
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              ปั่นด้าย                                มัดธูป                     โมบายรวงข้าวประดับงาน 
ภาพที่ 215 ชาวบ้านต่างช่วยกันผลิตของท่ีใช้ในงานนมัสการพระธาตุกู่จานในวันเพ็ญเดือนสาม 
               (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี) 

 
ส าหรับการจัดงานนมัสการพระธาตุกู่จานอีกครั้งนั้น จะจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือนหก

ของทุกปี โดยชาวบ้านจะไปแห่น้ าจากหนองสะพังมาประกอบพิธีทางศาสนา ในวันขึ้น15ค่ าเดือน6 
โดยมีพิธีดังต่อไปนี้ ช่วงเช้าจะท าพิธีสรงน้ าองค์พระธาตุและท าบุญเล้ียงเพลพระท่ีดอนกู่บ้านงิ้วแล้ว 
ในช่วงตอนบ่ายแก่ๆ ชาวบ้านก็จะเดินทางไปยังหนองสระพังเพื่อน าเอาน้ าจากหนองสระพังไป
ประกอบพิธีสรงน้ าองค์พระธาตุท่ีวัดบ้านกู่จาน และใบเสมาท่ีอยู่รอบองค์พระธาตุอีกครั้งหนึ่งในตอน
เย็น เป็นอันเสร็จพิธี  พิธีกรรมดังกล่าวนี้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประจ าทุกปี เช่ือกันว่าหากในปีใด
ไม่กระท าพิธีดังกล่าวหรือกระท าไม่ถูกต้องตามท่ีเคยปฏิบัติมา จะท าให้ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล  
ในปัจจุบันพิธีกรรมดังกล่าวยังคงมีความขลังและศักด์ิสิทธิ์ต่อชาวบ้านในละแวกนั้นอยู่ และถ้าหากปี
ใดเกิดเหตุการณ์ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลขึ้นมา ชาวบ้านในหมู่บ้านจะต้องมาร่วมกันประกอบ
พิธีกรรมดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง จากกาสัมภาษณ์คนในชุมชน พบว่าเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้เคยเกิด
ขึ้นกับชาวบ้านมาแล้ว แต่เมื่อมีการแก้ไขโดยการท าพิธีดังกล่าวใหม่ เพื่อขมาต่อส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีปกป้อง
ดูแลพื้นท่ีแห่งนี้แล้ว ฝนฟ้าในปีนั้นก็ตกต้องตามฤดูกาลเช่นเคย จากเหตุการณ์ดังกล่าว จึงท าให้
ชาวบ้านเช่ือและยึดถือปฏิบัติประเพณีดังกล่าวต่อกันมาเป็นประจ าไม่เคยขาด  

ส าหรับประเพณีท่ียึดถือปฏิบัติอีกประเพณีหนึ่งคือ การท าบุญกลางบ้าน ตามความ
เช่ือของคนในชุมชนบ้านกู่จานจะเช่ือกันว่า จะช่วยให้ชาวบ้านอยู่ดีกินดี ท าอะไรก็ประสบความส าเร็จ 
รวมถึงการเสริมขวัญก าลังใจให้กับคนในหมู่บ้าน อีกด้วยเพราะพิธีนี้จะมีการสะเดาะเคราะห์ให้กับคน
ในชุมชน และท าพิธีท าบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเทวดาอารักษ์ พระภูมิเจ้าท่ี ผีบรรพบุรุษ 
รวมถึงเจ้ากรรมนายเวร ในการท าบุญกลางบ้านนั้น จะท าพิธีอยู่บริเวณศาลากลางบ้านท่ีต้ังของเสา
หลักบ้านโดยจะจัดขึ้นในราวปลายเดือน3 และจะต้องไม่เกินต้นเดือน6 ตามปฏิทินจันทรคติไทย โดย
พ่อจ้ าเป็นผู้ก าหนดวัน ท้ังนี้แล้วแต่ว่าจะจัดวันไหนไม่ได้ระบุวันตายตัวว่าเป็นวันไหน โดยเป็นการตก
ลงกันระหว่างพ่อจ้ าและคนในหมู่บ้าน ว่าสะดวกและเหมาะสมจัดวันไหน  
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ภาพที่ 216 ศาลากลางบ้านและเสาหลักบ้านหมู่บ้านกู่จาน 
              (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี) 
 

การท าพิธีบุญกลางบ้านนั้นก่อนวันท าพิธี ชาวบ้านจะเรี่ยไรเงินและช่วยกันท า
ความสะอาดศาลากลางบ้านและเสาหลักบ้าน รวมท้ังจัดเตรียมสถานท่ีในการประกอบพิธีกรรม 
ส าหรับการนิมนต์พระสงฆ์มาท าพิธีจะนิมนต์พระสงฆ์มาท้ังวัด  เมื่อถึงวันในการท าพิธีชาวบ้านจะ
ตระเตรียมกระทงส าหรับ    สะเดาะเคราะห์กันในแต่ละครัวเรือน โดยมีอาหารคาวหวานบรรจุใน
กระทงกาบกล้วยรูปส่ีเหล่ียม โดยกระทงจะถูกแบ่งออกเป็น 9 ช่องแต่ละช่องจะบรรจุหมาก 1 ค า 
บุหรี่ 1 ม้วน เมี่ยง 1 ค า ขนมต้มขาว 1 ช้ิน อาหารคาวท่ีท าจากเนื้อสัตว์ เช่น ปลาย่าง แจ่วบอง เป็น
ต้น ข้าวเหนียวคลุกกับถ่านไฟจนกลายเป็น  สีด า ข้าวเหนี่ยวคลุกกับสีแดงจนเป็นสีแดงอย่างละ 1
ก้อน น้ า 1แก้ว และชาวบ้านจะตัดเล็บมือของคนในครอบครัวใส่ไว้ในกระทงด้วย รวมถึงปั้นรูปคนใน
ครอบครัวและสัตว์เล้ียงโดยการใช้ดินเหนียวหรือดินน้ ามันมาปั้นก็ได้ หรือบางครอบครัวอาจใช้กาบ
กล้วยมาตัดเป็นคนในครอบครัวก็ได้ มาใส่ไว้ในกระทงรวมถึงเขียนช่ือวันเดือนปีเกิดของคนใน
ครอบครัวใส่ไว้ในกระทงด้วยและมุมกระทงกาบกล้วยจะประดับด้วยธงกระดาษสีต่างๆ ตัด เป็นรูป
สามเหล่ียมขนาดเล็กๆ ชาวบ้านในชุมชนมีความเช่ือว่า กระทงจะเป็นเครื่องแทนเคราะห์ร้ายของคน
ในครอบครัว 

หลังจากเตรียมกระทงเสร็จเรียบร้อยแล้วชาวบ้านจะไปรวมตัวกันท่ีศาลา
กลางบ้านในช่วงเช้าของวันท าพิธี เมื่อมาครบแล้วก็จะนิมนต์พระสงฆ์ประกอบพิธีกรรม โดยการสวด
พระพุทธมนต์คาถา เพื่อเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้ท่ีล่วงลับและขจัดเป่าส่ิงช่ัวร้ายออกไปจาก
หมู่บ้าน หลังจากนั้น พ่อจ้ า จะท าพิธีสวดสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาให้กับคนในหมู่บ้าน หลังจาก
นั้นชาวบ้านก็จะถวายภัตตาหารเพลให้กับพระสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์ฉันเสร็จแล้ว พระสงฆ์จะสวดมนต์ให้
พรแก่ชาวบ้านและชาวบ้านก็จะกรวดน้ าอุทิศบุญส่วนกุศลให้ผู้ท่ีล่วงลับไปแล้ว จากนั้นจึงจะแยกย้าย
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กันน ากระทงของตนเองไปวางในทางสามแพร่งหรือในป่าชุมชน ซึ่งชาวบ้านเช่ือกันว่ากระทงจะเป็น
เครื่องสังเวยแก่ผีท่ีผ่านไปมาจะได้มากินเครื่องสังเวยในกระทงแล้วก็จะไปจากหมู่บ้านไม่มารบกวน
ชาวบ้านอีก หลังจากเสร็จพิธีชาวบ้าน จึงมาร่วมรับประทานอาหารด้วยกันในบริเวณศาลากลางบ้าน 
และพูดคุยไต่ถามความเป็นอยู่ซึ่งกันและกัน 

1.2.2 ประเพณีเก่ียวเนื่องกับการเกษตร ในชุมหมู่บ้านกู่จานในอดีตจะมีการท า
พิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับการเกษตรอยู่หลายอย่าง เช่น การเล้ียงผีตาปู่ การเล้ียงผีตาแฮก พิธีแฮกนาหรือ
แรกนา พิธีสู่ขวัญวัวควาย พิธีการไหว้เล้าข้าวในวันออกพรรษา พิธีเอาฝุ่นเข้านา พิธีการสู่ขวัญข้าว แต่
ในปัจจุบันเหลือเพียง 5 พิธีกรรม ท่ีชาวบ้านยึดถือปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้ 

1. การเลี้ยงผีตาปู่หรือผีปู่ตา ศาลตาปู่ นั้นถือเป็นส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีชาวบ้าน
ให้การเคารพถือเป็นส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยปกปักรักษาคนในหมู่บ้าน เช่ือว่าผีปู่ตานั่นช่วยคุ้มครองผู้คนใน
ชุมชนให้อยู่ดีมีสุข และสามารถติดต่อส่ือกับชาวบ้านได้ผ่านผู้ทรงเจ้า ท่ีชาวบ้านเรียกว่า พ่อจ้ า 
ส าหรับการศาลปู่ตาจะอยู่ในป่าชุมชน ท่ีชาวบ้านเรียกว่า ดอนปู่ตา อยู่บริเวณทิศเหนือของหมู่บ้านกู่
จาน ศาลปู่ตาจะมีลักษณะเป็นศาลาขนาดเล็ก มีรูปปั้นปู่ตาวางบนหอแท่นบูชา และมีรูปปั้นข้าทาส
ชายหญิง รูปป้ันช้าง ม้า วัว ควาย รวมถึงมีพวงมาลัยดอกไม้ธูปเทียนส าหรับการสักการบูชา ศาลปู่ตา 

ภาพที่ 217 ศาลาปู่ตา ดอนปู่ตาของชุมชนบ้านกู่จาน 
              (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี) 
 

พิธีกรรมการเล้ียงผีปู่ตานั้นจัดเล้ียงในเดือน 6 ของทุกปี และจะต้องเป็น
วันพุธเท่านั้น โดย พ่อจ้ าจะเป็นผู้ก าหนดวัน หากพ่อจ้ า ก าหนดวันได้แล้วจะบอกกล่าวชาวบ้านให้
จัดเตรียมเครื่องเซ่นไหว้ ได้แก่ หัวหมู ไก่ต้ม เหล้า  ธูปเทียนดอกไม้ ขันธ์ห้า ขนม  น้ าหวาน น้ าหอม 
มาเล้ียงผีปู่ตา ก่อนวันท าพิธีไหว้ผีปู่ตานั้นชาวบ้าน จะช่วยบูรณะดอนปู่ตาให้เป็นระเบียบ เช่น ช่วยกัน
ซ่อมแซมหอปู่ตาให้สะอาดสวยงาม จัดแท่นบูชา เปล่ียนเครื่องนุ่งห่มให้กับรูปป้ันปู่ตา เป็นต้น 

ส าหรับวันท าพิธี พ่อจ้ าจะเริ่มพิธีกรรมในช่วงเช้าประมาณ 9 โมงเช้า ท่ี
ดอนปู่ตา ชาวบ้านต่างมารวมตัวเพื่อท าพิธีท่ีดอนปู่ตา และชาวบ้านส่วนใหญ่มักจะน าของเซ่นไหว้มา
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ถวายเพิ่มเติม โดยจะการเทใส่ถาดรวมกันแยกเป็นของคาวและของหวาน  หลังจากนั้นพ่อจ้ า ก็จะน า
ไก่ต้ม พร้อมด้วยของคาวของหวานขึ้นถวายปู่ตาและท าพิธีบูชาศาลปู่ตาเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อคน
ในชุมชน และเป็นการบอกกล่าวปู่ตาว่าถึงช่วงฤดูการท านาแล้วขอให้ปู่ตาบันดาลให้น้ าท่าสมบูรณ์ใน
การท านาครั้งนี้ 

2. การเลี้ยงผีตาแฮก หรือเลี้ยงผีหัวนา ชาวบ้านในชุมชนเช่ือกันว่าผีตา
แฮก เป็นผีประจ าท้องไร่ท้องนา ถือกันว่าเป็นผีท่ีปกปักรักษาไร่นา และท าให้ต้นข้าวเจริญงอกงาม 
อุดมสมบูรณ์ จึงมีความเช่ือว่าการท าพิธีเล้ียงผีตาแฮกในหนึ่งจะท า 2 ครั้ง คือ ก่อนลงมือท านา เพื่อ
บอกกล่าวว่าจะลงมือท านาแล้วในปีนี้ ขอให้ผีตาแฮกดูแลรักษาข้าวในนาให้สมบูรณ์และบริบูรณ์ใน
ผลผลิต และอีกครั้งจะท าในช่วงหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อบอกกล่าวว่าการท านาปีนี้ได้ผลผลิต
เท่าไร รวมถึงการขอบคุณผีตาแฮกท่ีช่วยดูแลรักษาข้าวในนาด้วย ฉะนั้นในท่ีนาของแต่ละคนจะมีท่ี
ส าหรับให้ผีตาแฮกอยู่ ซึ่งบางคนอาจปลูกกระท่อมหลังเล็กๆ บางคนจะปักเสาเป็นสัญลักษณ์ว่าท่ีตรง
นี้คือ ท่ีอยู่ของผีตาแฮก หรือบางแห่งจะท าเนินดินส าหรับให้ผีตาแฮกอยู่ ซึ่งชาวบ้านจะทราบดีถึงท่ีอยู่
ของผีตาแฮกในท่ีนาของตน ส าหรับพิธีกรรมในการเล้ียงผีตาแฮก จะเป็นพิธีกรรมท่ีเกิดขึ้นใน
ครอบครัวโดย ชาวนาท่ีเป็นผู้น าครอบครัวจะจัดเตรียมส่ิงท่ีจะน าไปเล้ียงหรือเช่นไหว้ผีตาแฮก ด้ังนี้ 
เหล้า 1ขวด ไก่ต้มสุกพร้อมเครื่องใน 1 ตัว ดอกไม้ ธูป เทียน หมาก พลู บุหรี่ น้ า 1 ขวด พร้อมด้วย
แก้ว 2 ใบ ส าหรับรินเหล้า น้ า และกระติบข้าวเหนียวหนึ่งกระติบ เมื่อเตรียมส่ิงท่ีจะเล้ียงไว้เรียบร้อย
แล้ว เอาใส่ตะกร้าน าไปในยังท่ีอยู่ของผีตาแฮก แล้วจัดแต่งส ารับท่ีน ามา จัดใส่ถาดให้เรียบร้อย พร้อม
ท้ังเปิดฝากระติบข้าวเหนียวเปิดออก น้ าและเหล้ารินใส่แก้วคนละใบ จุดเทียน ต้ังไว้พร้อมกับกล่าว
เชิญชวนให้ผีตาแฮกมารับเครื่องเซ่นไหว้ ท่ีน ามาถวาย พร้อมกับบนบานให้ข้าวกล้าในนาของตนอุดม
สมบูรณ์ ถ้าหากเล้ียงหรือเซ่นไหว้หลังการท านาก็จะเป็นการกล่าวค าขอบคุณผีตาแฮกท่ีท าให้การท า
นาประสบผลส าเร็จด้วยดี หลังจากนั้นก็กะเวลาพอประมาณก่อนโปรดส ารับ โดยการน าส ารับนั้นไป
เล้ียงคนในครอบครัวก็เป็นอันเสร็จพิธี 

3. พิธีบุญบั้งไฟหรือบุญเดือนหก เป็นพิธีการขอฝนท่ีชาวบ้านยึดถือ
ปฏิบัติกันจนเป็นประเพณี โดยชาวบ้านจะร่วมแรงร่วมใจกันทุกครัวเรือน ท่ีจะประกอบพิธีกรรมนี้ 
โดยชาวบ้านมีความเช่ือว่าพญาแถนท่ีอยู่บนสรวงสวรรค์ เป็นผู้ท่ีบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล 
ชาวบ้านจึงได้จุดส่งบั้งไฟเพื่อเตือนพญาแถนว่าถึงเวลาท่ีท่านจะบันดาลน้ าฝนเพื่อให้ชาวบ้านได้ท านา
ปลูกข้าวแล้ว ในภาษาอีสานนั้น “บั้งไฟ” ก็คือกระบอกไม้ไผ่ท่ีบรรจุดินปืนต าให้แน่นเต็มกระบอก มี
ไม้ไผ่ท่อนยาวผูกเป็นหาง ตัวบั้งไฟประดับด้วยกระดาษหลากสีเป็นรูปต่างๆ ท่ีนิยมคือรูปพญานาค บั้ง
ไฟเป็นตัวแทนระหว่างชาวบ้านท่ีจะใช้บอกกล่าวพญาแถนและบูชาพญาแถน 

การจัดพิธีบุญบั้งไฟชาวบ้านจะตกลงกันว่าจะจัดงานในวันใด ส่วนใหญ่จะ
จัดในเดือน6 และจะบอกบุญไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อจัดหาบั้งไฟมาแข่งขันประชันกัน เมื่อถึงวันโฮม
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(ก่อนจะถึงวันแห่บั้งไฟ 1 วัน) ชาวบ้านจะจัดท าบุญเล้ียงพระ เมื่อได้เวลาทางวัดจะตีกลองเป็น
สัญญาณให้น าบั้งไฟมารวมกันท่ีลานวัด มีการจัดขบวนแห่บั้งไฟอย่างสวยงามโดยจะแห่ไปรอบ  ๆ 
หมู่บ้าน  

จากนั้นในวันรุ่งขึ้นตอนเช้า มีการท าบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร
พระภิกษุสงฆ์ เสร็จสงฆ์แล้ว ชาวบ้านจะน าบั้งไฟแห่ไปยังสถานท่ีท่ีก าหนด ซึ่งมักอยู่กลางทุ่งนา
ห่างไกลจากหมู่บ้านหรือชุมชน เพื่อจุดให้บ้ังไฟพุ่งทะยานไปบนท้องฟ้าเพื่อบอกกล่าวพญาแถนในการ
ประธานน้ าฝนท่ีใช้ในการท าเกษตรกรรม ในการจุดบั้งไฟในสมัยปัจจุบันชาวบ้านจะมีการประชันกัน
ว่าบ้ังไฟคณะไหนขึ้นสูงกว่ากัน ถือเป็นฝ่ายชนะ เสร็จจากการจุดบั้งไฟทุกคนจะแยกย้ายกลับบ้านเพื่อ
ไปรอฝนฟ้าท่ีพญาแทนประธานให้ในการท าเกษตรกรรมต่อไป ในการท าพิธีนี้ชาวบ้านจะให้ความ
ร่วมมือในการจัดงานและเป็นพิธีกรรมท่ีสร้างความสนุกสนานให้กับคนในชุมชนมากกว่าการขอฝนของ
ในอดีต 

4. พิธีการไหว้เล้าข้าวในวันออกพรรษา ในช่วงวันออกพรรษาชาวบ้าน
ส่วนใหญ่จะนิยมไหว้เล้าเก็บข้าวเปลือก เพื่อบอกกล่าวเล้าเก็บข้าวเปลือกว่าปีนี้มีการท านาปลูกข้าว
และข้าวเริ่มตั้งท้องแล้วอีกไม่นาจะถึงช่วงเก็บเกี่ยวและจะเอาข้าวขึ้นเล้าแล้ว 

ส าหรับพิธีกรรมในการไหว้เล้าเก็บข้าวเปลือก จะเป็นพิธีกรรมท่ีเกิดขึ้นใน
ครอบครัวโดย ชาวนาท่ีเป็นผู้น าครอบครัวจะจัดเตรียมส่ิงของส าหรับการไหว้ โดยการเตรียม อาหาร
คาวหวาน ดอกไม้ ธูปเทียน หมาก พลู และส่ิงท่ีขาดไม่ได้คือ ข้าวท่ีก าลังต้ังท้อง 1 ก า จัดลงในถาด
ส ารับ แล้วจุดเทียนหนึ่งคู่ แล้วเล้าเก็บข้าวเปลือกว่าปีนี้มีการท านาปลูกข้าวและข้าวเริ่มต้ังท้องแล้วอีก
ไม่นาจะถึงช่วงเก็บเกี่ยวและจะเอาข้าวขึ้นเล้าแล้ว ขอให้ผลผลิตปีนี้ได้ข้าวมากๆ เติมเล้าล้นเล้า 
หลังจากนั้นก็กะเวลาพอประมาณก็โปรดส ารับ โดยการน าส ารับนั้นไปเล้ียงคนในครอบครัวก็เป็นอัน
เสร็จพิธี  

5. พิธีสู่ขวัญข้าว เป็นพิธีท าบุญสู่ขวัญข้าว ชุมชนบ้านกู่จานจะท าพิธีนี้
ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตและตากผลผลิตเสร็จ ก่อนจะน าข้าวเข้าเก็บในยุ้งจะท าพิธี “สู่ขวัญข้าว” เพื่อ
เป็นการเฉลิมฉลองในเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยจะท ากับท้ังหมู่บ้านและใช้ลานวัดกู่จานเป็นการท าพิธี ใน
การท าพิธีชาวบ้านจะเอาข้าวท่ีเป็นผลผลิตในปีนี้มารวมกันท่ีวัด และเตรียมอาหารคาวหวานไว้ถวาย
พระสงฆ์ เตรียมเครื่องเซ่นบูชาแม่โคสก (แม่โพสพ) แม่ธรณี ซึ่งประกอบไปด้วย พานบายศรี 1 ชุด ไก่
ต้ม 1 คู่ เหล้า 2 ไห ข้าวตอกดอกไม้ 2 ชุด หมาก พลู เมี่ยง บุหรี่ 1 ชุด และ เตรียมด้ายสายสิญจน์ขึง
รอบกองข้าว นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์แล้วจึงถวาย
อาหาร จากนั้นหมอขวัญจะท าพิธีสู่ขวัญข้าว ขณะท่ีพระสงฆ์ก าลังฉันท์ ก่อนพระสงฆ์ให้พร โดยหมอ
ขวัญจะเริ่มพิธีสู่ขวัญข้าว ซึ่งเนื้อความค าสวดสู่ขวัญจะกล่าวขอโทษแม่โพสพท่ีได้กระท าล่วงเกิน โดย
ใช้ควายเหยียบย่ า ขอให้แม่โพสพมาอยู่เป็นขวัญกองข้าว หลังจากพระสงฆ์ฉันท์เสร็จจึงให้พร 
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อนุโมทนา ประพรมน้ ามนต์ให้แก่ชาวบ้าน ตลอดจนกองข้าวท่ีชาวนาเอามาถวายพระ เพื่อเป็นสิริ
มงคลแก่ชาวนา  จากข้อสังเกตพบว่าพิธีกรรมนี้ชาวบ้านจะมารวมกันท าท่ีวัดโดยหาวันท่ีว่างพร้อมกัน
และประกอบพิธีร่วมกันท่ีลานวัด ซึ่งต่างกับในอดีตท่ีกระท ากันในครัวเรือนโดยจะกระท าพิธีนี้ในตอน
ท่ีครอบครัวเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จส้ิน 

จะเห็นได้ว่าวิถีชีวิตชาวนาท่ีปรากฏในรูปแบบของคติชน ประเพณี 
พิธีกรรม ซึ่งส่งผลถึงการด ารงชีวิตของชาวนาในพื้นท่ีชุมชนบ้านกู่จาน ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเขื่อน
แก้ว จังหวัดยโสธร มีพื้นฐานในความเช่ือท่ีผสมผสานระหว่างความเช่ือเรื่องของผีและความเช่ือเรื่อง
ของพระพุทธศาสนา โดยปรากฏในรูปแบบของคติชน ประเพณี พิธีกรรม ท่ีชาวบ้านยึดถือปฏิบัติสืบ
ต่อกันจนถึงปัจจุบัน จะเห็นได้จาก ประเพณีฮีตสิบสอง หรือประเพณีสิบสองเดือนของชาวอีสาน ท่ี
ชาวบ้านยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและรวมถึงประเพณีเกี่ยวเนื่องกับการเกษตรท่ีชาวบ้านเช่ือกันว่า
จะท าให้การท าเกษตรกรรมประสบผลส าเร็จไม่ให้ประสบปัญหาในการท าเกษตรกรรม จากคติชน
เหล่านี้จึงถูกร้อยเรียงให้เกิดรูปแบบและเอกลักษณ์แบบเฉพาะถิ่นท่ีปรากฏในพื้นท่ีชุมชนบ้านกู่จาน 
ซึ่งเป็นพื้นท่ีกรณีศึกษา 

 
ภาพที่ 218  สรุปประเพณีและวัฒนธรรมในพื้นท่ีกรณีศึกษา 
 
2. สภาพแวดล้อมถ่ินที่อยู่อาศัยของชาวนา อันก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตชาวนากับ
งานสถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมข้าวในพื้นที่กรณีศึกษา 

ในสภาพท่ีอยู่อาศัยของชุมชนกู่จานนั้นผู้คนส่วนใหญ่จะอยู่ในสังคมเกษตรกรรมและ
ประกอบอาชีพชาวนาเป็นหลักและว่างเว้นจากการท านาจะท าไร่มันส าปะหลัง จึงส่งผลให้
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องค์ประกอบของสภาพที่อยู่อาศัยจะเอื้อต่อการท าการเกษตร หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเฮือนชาวนา 
โดยจะจ าแนกออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆคือ องค์ประกอบท่ีอยู่ภายในเฮือนพักอาศัยและองค์ประกอบท่ี
อยู่นอกเฮือน 

2.1.องค์ประกอบที่อยู่ภายในเฮือนชาวนา จากการส ารวจพบว่าในเฮือนชาวนาของ
ชุมชนบ้านกู่จานจะประกอบไปด้วย เฮือนส าหรับการพักอาศัยเพื่อการหลับนอนและมีพื้นท่ีใช้สอย
เพื่อการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพในแต่ละครอบครัวโดยประกอบไปด้วย  

2.1.1 เฮือนส าหรับการพักอาศัยของชาวนา เป็นเฮือนท่ีอยู่อาศัยของชาวนาโดย
ลักษณะของเฮือนพักอาศัยของชาวนาจากพื้นท่ีกรณีศึกษา พบว่ารูปแบบของเฮือนพักอาศัย มีท้ังหมด 
6 รูปรูปแบบ ซึ่งประกอบไปด้วยเฮือน 3ห้อง จ านวน 10หลัง ซึ่งถือได้ว่าเป็นรูปแบบท่ีมากท่ีสุดใน
พื้นท่ีกรณีศึกษา รองลงมาเป็นเฮือน 2ห้อง และเฮือนสมัยใหม่ จ านวน 2หลัง รองลงมา เป็นเฮือนเกย 
เฮือน 4ห้อง และเฮือนจ่ัวแฝด อย่างละ 1หลัง ส าหรับอายุเฮือนในกรณีศึกษาจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม
ดังนี้  กลุ่มอายุ  1 - 20 ปี จ านวน 2 หลัง   กลุ่มอายุ  21 - 50 ปี จ านวน 4 หลัง  กลุ่มอายุ  51 - 80 
ปี จ านวน 8 หลัง(ซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงอายุของกลุ่มเฮือนท่ีมากท่ีสุดในพื้นท่ีกรณีศึกษา) และกลุ่มอายุ  
80 ปีขึ้นไป จ านวน 3 หลัง ในปัจจุบันเฮือนพักอาศัยถูกปรับเปล่ียนอยู่หลายลักษณะ เช่น การ
ปรับเปล่ียนวัสดุ การปรับเปล่ียนพื้นท่ีใช้สอย การปรับเปล่ียนของผังเฮือนพักอาศัยเพื่อให้เข้ากับวิ ถี
ชีวิตชาวนาสมัยใหม่ท่ีมีความสะดวกสบายข้ึนจากอดีต 

 
ภาพที่ 219  รูปแบบเฮือนในพื้นท่ีกรณีศึกษา 
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2.1.2 ลานเฮือน  เป็นท่ีว่างรอบๆเฮือนของแต่ละหลัง  ซึ่งเป็นพื้นท่ีเปิด  เช่ือม
ระหว่างเฮือนกับองค์ประกอบอื่นๆในบริเวณเฮือนเช่น เล้าเก็บข้าวเปลือก ห้องน้ าเป็นต้น  และยังเป็น
พื้นท่ีท ากิจกรรมอื่นๆ อีกด้วย เช่น เป็นท่ีวิ่งเล่นของเด็กๆ ตากผลิตผลทางการเกษตร เช่น ข้าว ปอ
ส าหรับทอเส่ือ  เป็นต้น และเป็นท่ีพบปะสังสรรค์ของคนในชุมชน  ส่วนท่ีว่างรอบเรือนมักปล่อยเป็น
ลานโล่ง เนื่องจากเหตุผลหลายด้าน เช่น เรื่องความสะอาด ป้องกันสัตว์มีพิษมาอาศัยอยู่ และเพื่อใช้
เป็นพื้นท่ีอเนกประสงค์ต่างๆ ในการจัดงานในครอบครัว  จากกรณีศึกษาจะเห็นได้ว่ามีเฮือน 10 หลัง
ท่ีปรากฏลานเฮือนอยู่แต่เฮือนอีก 7 หลังจะถูกปรับเปล่ียนลานเฮือนเป็นพื้นท่ีจอดเครื่องมือ
การเกษตรใช้เป็นพื้นท่ีสาธารณะมีหลังคาคลุม แทนท่ีในส่วนของลานเฮือนท่ีเห็นได้จากกรณีศึกษา 
เฮือน AA-05, AA-08 และAA-09 และอีกปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งท่ีท าให้ลานเฮือนหายไปจากผัง
พื้นท่ีคือท่ีดินของเฮือนมีจ ากัดจะเห็นได้จากเฮือน AA-10, AA11, AA15 และ AA-17 ท่ีมีแนวเขตท่ีดิน
เท่ากับบริเวณเฮือนและเล้าเก็บข้าวเปลือกเท่านั้น แต่การตากผลผลิตทางเกษตรเฮือนกลุ่มดังกล่าวจะ
ตากไว้บริเวณถนนสาธารณะหน้าเฮือนกันเป็นส่วนใหญ่ หรือไม่ถ้าเฮือนหลังดังกล่าวมีพื้นท่ีโรงจอดรถ
ท่ีมีหลังคาคลุมก็จะใช้พื้นดังกล่าวตากแทน 

 
ภาพที่ 220 ลักษณะการปรับเปล่ียนของลานเฮือนในกรณีศึกษา 
 

 



328 
 

2.1.3 พื้นที่ใต้ถุนเฮือนพักอาศัย  จากการส ารวจพบว่าบริเวณใต้ถุนของเฮือนใน
ชุมชนบ้านกู่จานจะมีประโยชน์ใช้สอยต่างๆ เช่น เป็นคอกวัว ใช้เป็นพักผ่อนนั่งเล่นในตอนกลางวัน
โดยจะมีแคร่นั่งเล่น สามารถนั่งเล่นพูดคุยกัน  รวมถึงใช้ส าหรับท าหัตถกรรม ไม่ว่าจะเป็นสานแห่  ท า
ตับหญ้าคา    เป็นต้น และเป็นท่ีเก็บอุปกรณ์ในการท าเกษตรกรรม เช่น จอบ เสียม คราด เคียว หรือ
แม้กะท้ังพันธุ์ข้าว แต่จากการส ารวจพบว่าคนในชุมชนบ้านกู่จานให้ความส าคัญกับการใช้พื้นท่ีใต้ถุน
มากกว่าบนเฮือน โดยจะเห็นได้จากการใช้เป็นท่ีหลับนอนในตอนกลางคืน พื้นท่ีท าครัว  และปล่อยให้
บนเฮือนเป็นท่ีเก็บของและไม่สนใจในการท่ีจะขึ้นไปอาศัยบนเฮือนจะเห็นได้จากเฮือน  AA-02, AA-
11, AA-15, AA16, และAA-17 และกลุ่มกรณีศึกษาส่วนใหญ่นิยมต่อเติมพื้นท่ีอยู่อาศัยหลับนอนแบบ
ถาวรท่ีใช้การก่ออิฐบล็อกกั้นเป็นห้อง รวมถึงกั้นเป็นพื้นท่ีเก็บเครื่องมือจักรกลการเกษตรขนาดเล็กท่ีมี
ราคาแพงด้วย ส าหรับการท าครัว กลุ่มกรณีศึกษาก็นิยมลงมาท าครัวบริเวณใต้ถุนเฮือน จะเห็นได้จาก
ตารางท่ี 6.6 และเฮือนกรณีศึกษาส่วนใหญ่นิยมจอดรถไถนาเดินตามบริเวณใต้ถุนเฮือนรวมถึง เฮือน 
AA-03 ท่ีใช้ใต้ถุนจอดรถแทรกเตอร์ 4 ล้อ  จึงพอจะสรุปได้ว่ากลุ่มกรณีศึกษานิยมลงมาใช้ประโยชน์
บริเวณใต้ถุนเฮือนมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องด้วย      ความสะดวกสบายในการใช้งานพื้นท่ีอเนกประสงค์ไม่
ว่าจะเป็นการกิน การนอน การประกอบอาชีพเสริม หรือแม้กระท้ังใช้เป็นท่ีจอดเครื่องจักรกล
การเกษตร จะเห็นได้ว่าพื้นท่ีบนเฮือนจะใช้เป็นพื้นท่ีเก็บของท่ีไม่ได้ใช้งานเป็นส่วนใหญ่ นานๆ จึงจะ
ขึ้นมาที 

 
ภาพที่ 221 ลักษณะการปรับเปล่ียนของพื้นท่ีใต้ถุนเฮือนพักอาศัยในกรณีศึกษา 
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2.1.4 เล้าข้าวหรือยุ้งฉาง  เฮือนแต่ละหลังส่วนใหญ่จะมียุ้งข้าวของตนเอง ยกเว้น
เฮือนท่ีมีพื้นท่ีจ ากัดไม่สามารถปลูกเล้าได้ก็จะปลูกไว้ที่อื่น  เช่น ปลูกในท่ีนานอกหมู่บ้าน  ปลูกไว้ตรง
ข้ามเฮือน หรือแม้กระท้ังปลูกไว้กับเฮือนหลังอื่น (เฮือนลูก) แต่โดยปกติเล้าข้าวจะต้ังอยู่ไม่ห่างตัว
เฮือนมากนัก ตามแต่พื้นท่ีอ านวย ขนาดของเล้าข้าวขึ้นอยู่กับจ านวนท่ีนาว่ามากน้อยเพียงใด  โดยจะ
ส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็น 2 ห้องคือ เก็บข้าวเหนียวและข้าวจ้าว  จากการลงพื้นท่ีส ารวจนั้นพบว่าเล้า
ข้าวส่วนมากจะกว้าง 1-2 ช่วงเสาและยาว 3 ช่วงเสา  และมีชานขนาดเล็กก่อนเข้าเล้า ส าหรับการ
เก็บข้าวเปลือก จะเก็บแบบเทข้าวกองไว้ในเล้าตามแบบด้ังเดิม  ไม่นิยมเก็บเป็นกระสอบข้าว  
เนื่องจากในการจ าน าข้าวของภาครัฐนั้นจะต้องเทข้าวเพื่อค านวณว่าในหนึ่งเล้าจะมีข้าวกี่ตัน เพื่อท า
สัญญาในการจ าน าข้าว  ส าหรับการเปล่ียนแปลงของเล้าเล็บข้าวเปลือกจากกรณีศึกษาพบว่า มีการ
ย้ายต าแหน่งของเล้าเก็บข้าวเปลือกอยู่ 3 หลังท่ีจากเดิมอยู่บริเวณหน้าเฮือนย้ายไปอยู่ในต าแหน่งหลัง
เฮือนเพื่อปรับพื้นท่ีส่วนนั้นเป็นท่ีจอดรถกระบะเพื่อใช้ขนข้าวขึ้นเล้าและสะดวกในการเข้าใช้งาน และ
เฮือนท้ัง 3 หลัง ยังมีความเช่ือเกี่ยวกับการย้ายเล้าตามคติเดิมอยู่คือ การสร้างเล้าใหม่จะต้องไม่ตรง
กับเฮือน และพื้นเฮือนต้องไม่ทับพื้นท่ีเล้าเก่า แต่ความเช่ือเรื่องเงาของเฮือนต้องไม่ทับเล้าข้าวไม่เหลือ
แล้วเนื่องด้วยที่ดินท่ีจ ากัดในเฮือนแต่ละหลัง ส าหรับประเด็นท่ีน่าสนใจอีกในการปรับเปล่ียนของเล้า
เก็บข้าวเปลือกคือ  การปรับเปล่ียนวัสดุในการก่อสร้างจะเห็นได้จากการเปล่ียนเสาไม้ท่ีเป็นโครงสร้าง
หลังมาเป็นเสาคอนกรีตส าเร็จรูปจากกรณีศึกษามีเฮือนหลังเดียวท่ีเสาเล้ายังเป็นไม้อยู่  นอกนั้น
เปล่ียนเป็นเสาคอนกรีตหมดแล้ว ส าหรับวัสดุฝาแอ้มเล้าจากการศึกษาพบว่ามีเฮือนถึง 5 หลังท่ี
ปรับเปล่ียนจากฝาแอ้มแป้นไม้ตีภายในเป็นการใช้แป้นไม้ตีแนวนอนภายในสูงประมาณ 40 - 60 cm 
สูงจากนั้นใช้แผ่นสังกะสีกรุภายในเคร่าไม้จนถึงอเสไม้  ส าหรับวัสดุมุงหลังคาเฮือนส่วนใหญ่ยังนิยมมุง
ด้วยสังกะสีอยู่มีเพียงเฮือน AA-09 ท่ีเปล่ียนมามุงกระเบ้ืองลอนคู่  

 
    การเปล่ียนเสา          การต่อเติมเพิ่มพื้นท่ี        การเปล่ียนแปลงวัสดุ    การปรับเปล่ียนหลังคา 
ภาพที่ 222 ลักษณะการปรับเปล่ียนของเล้าเก็บข้าวเปลือกในกรณีศึกษา 
              (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี) 
 

ส าหรับประเด็นท่ีน่าสนใจอีกในการปรับเปล่ียนของเล้าเก็บข้าวเปลือกคือ การต่อ
เติมพื้นท่ีใต้ถุนเล้าเก็บข้าวเปลือกให้เป็นพื้นท่ีต่างๆ เช่น พื้นท่ีท าครัว  พื้นท่ีเก็บเครื่องมือการเกษตร 
และพื้นท่ีจอดเครื่องจักรกลการเกษตร เป็นต้น โดยลักษณะของการต่อเติมจะกั้นบริเวณใต้ถุนเล้าเป็น
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พื้นท่ีดังกล่าว  วัสดุท่ีใช้มีท้ัง  ใช้ไม้ไผ่ในการท าฉากกั้น ใช้สังกะสีเก่ากั้น ส าหรับเฮือนบางหลังจะกั้น
โดยการก่ออิฐบล็อกกั้นเป็นห้องเลย 

 
 กั้นโดยใช้ไม้ไผ่ปักหลักผสมกับสังกะสี               กั้นโดยใช้สังกะสี             กั้นโดยก่ออิฐบล็อก 
ภาพที่ 223  ลักษณะการกั้นพื้นท่ีใต้ถุนเล้าเก็บข้าวเปลือก 
               (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี) 

 
ส าหรับอีกประเด็นท่ีน่าสนใจในการปรับเปล่ียนของเล้าเก็บข้าวเปลือกคือ  จา

กรณีศึกษาพบว่า เฮือน AA-15 ท่ีตัดสินใจย้ายเล้าเก็บข้าวเปลือกออกจากท่ีดิน เนื่องด้วยท่ีดินมีจ ากัด
เพราะถูกแบ่งให้กับญาติพี่น้อง จึงตัดสินใจในการย้ายเล้าไปอยู่บ้านลูกชายท่ีอยู่ห่างจากตัวเฮือน
ประมาณ 2 กิโลเมตร ในปีพ.ศ. 2538 แต่ในการเก็บผลผลิตในแต่ละครั้งยังเก็บข้าวเปลือกไว้ในเล้าอยู่ 
จะเอามาท่ีเฮือนเท่าท่ีจะกินและสีหมดเท่านั้นก่อนจะไปเอาใหม่ท่ีบ้านลูกชาย และจากการส ารวจ
พื้นท่ีรอบๆ ชุมชนปรากฏว่ามีเล้าส าหรับเก็บข้าวเปลือกของ  นายบุญกว้าง  มาลัย ท่ีถูกสร้างขึ้นกลาง
ทุ่งนานอกชุมชน จากการสัมภาษณ์พบว่า เหตุผลท่ีตัดสินใจไปสร้างเล้าข้าวกลางทุ่งนาเนื่องด้วยมี
ท่ีดินจ ากัดและผนวกกับตนเองมีท่ีนาไม่ห่างจากตัวหมู่บ้านเลยตัดสินใจไปสร้างในบริเวณนั้นและ
ตนเองก็มีวางแผนในอนาคตอยู่แล้วว่าจะออกไปอยู่นา แต่ปัจจัยความไม่สะดวกในเรื่องของไฟฟ้ายัง
เข้าไม่ถึงเลยยังไม่ออกไปนาในเวลานี้  ส าหรับการเก็บข้าวเปลือกของนายบุญกว้าง  มาลัยเล่าว่าก็เก็บ
ข้าวเปลือกไว้ในเล้าเก็บข้าวนั้นละไม่หายเพราะหมู่บ้านเราไม่ค่อยมีเรื่องการขโมยของ2 
  

                                                             
2 สัมภาษณ์บุญกว้าง  มาลัย. เจ้าของเถียงนากลางทุ่งนา, 2 ธันวาคม 2559. 
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      ภาพถ่าย กันยายน พ.ศ.2558                               ภาพถ่าย มกราคม พ.ศ.2560 
ภาพที่ 224  เล้าข้าวถูกสร้างขึ้นกลางทุ่งนาของนายบุญกว้าง  มาลัย 
               (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี) 
 

 
ภาพที่ 225 สรุปเล้าเก็บข้าวเปลือกในกรณีศึกษา 
 

2.1.5 คอกวัวคอกควาย  จากการส ารวจพบว่าในชุมชนบ้านกู่จานนิยมเล้ียงวัวไว้
เพื่อเป็นรายได้เสริมในครัวเรือน  จากอดีตการเล้ียงวัวควายของชาวนานั้นจะเล้ียงไว้ใช้แทนแรงงานใน
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมในการท านาต้ังแต่การเตรียมดินจนกระท้ังถึงการนวดข้าวเพื่อเอาข้าว
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ออกจากรวงและการขนย้ายข้าวผ่านเกวียนเทียมควาย เพื่อการบริโภคและขายต่อไป แต่ปัจจุบันจาก
การสัมภาษณ์คนในชุมชนพบว่าการเล้ียงควายวัวนั้นไม่ได้เล้ียงเพื่อใช้แรงงานแล้วแต่เล้ียงเพื่อขายน า
เงินมาหมุนเวียนใช้ในครัวเรือน และในปัจจุบันคนในชุมชนก็นิยมเล้ียงวัวมากกว่าควายเนื่องด้วยการ
บริโภคเนื้อวัวมากกว่าเนื้อควาย ส าหรับในหนึ่งปีการตกลูกของแม่วัวจะมีลูกวัวมาผลัดเปล่ียน 1-2 ตัว 
และจะขายแม่วัวหรือพ่อวัวให้โรงฆ่าสัตว์ต่อไปเพื่อน าเงินมาจุลเจือครอบครัว และการเล้ียงวัวเป็นการ
ลงทุนเพียงครั้งเดียวแต่ได้เงินตลอด ส าหรับฟางท่ีเป็นอาหารของวัวก็ได้จากฟางข้าวจากการท านา
แทบจะไม่ได้ลงทุนอะไรเลย แถมยังได้ปุ๋ยจากมูลวัวไปใส่ในนาอีกด้วย  การเล้ียงวัวของผู้คนในชุมชน
จะนิยมเล้ียงวัวในบริเวณใต้ถุนเฮือน ใต้ถุนเล้าข้าว หรือไม่ก็สร้างคอกให้กับวัวแยกออกจากตัวเฮือน
โดยมีหลังคาคลุมคอกอีกที จากการเก็บข้อมูลพบว่าเฮือนในกรณีศึกษายังมีการเล้ียงอยู่จ านวนถึง 9 
หลัง จากการส ารวจพบว่าในแต่ละครัวเรือนจะเล้ียงวัว 2-4 ตัวต่อเฮือน 

 

 
ภาพที่ 226 การเล้ียงวัวในเฮือนกรณีศึกษา 
              (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี) 
 

2.1.6 พื้นที่เก็บเคร่ืองมือการเกษตร  จะเห็นได้ว่าการท่ีชาวนาสมัยใหม่น าเอา
เครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้ในการผลิต และเครื่องจักรกลการเกษตรนี้ค่อนข้างมีราคาแพงจึงท าให้
ต้องสร้างพื้นท่ีจัดเก็บเพื่อให้ปลอดภัยจากการโจรกรรม และการดูแลรักษา จากการส ารวจพบว่าพื้นท่ี
เก็บเครื่องมือการเกษตรของชุมชนบ้านกู่จานนั้น จะเป็นลักษณะของการปรับเปล่ียนพื้นท่ีให้สามารถ
เก็บเครื่องมือการเกษตรได้  เช่น การจอดรถแทรกเตอร์ 4 ล้อ และรถไถนาเดินตาม ก็จะนิยมจอดไว้
ในใต้ถุนเฮือน  หรือการต่อเพิงส าหรับการจอดแทรกเตอร์ 4 ล้อถ้าจอดบริเวณใต้ถุนเฮือนไม่ได้ การ
สร้างอาคารเพื่อใช้ส าหรับเก็บเครื่องมือการเกษตร เป็นต้น และส าหรับอุปกรณ์ขนาดเล็กเช่น จอบ 
เสียม คราด  ก็จะนิยมเก็บไว้ใต้ท้องคานเหนือศีรษะบริเวณใต้ถุนเฮือนหรือใต้เล้าข้าว   
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ภาพที่ 227  พื้นท่ีเก็บเครื่องมือการเกษตรจากเฮือนกรณีศึกษา 
               (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี) 

 
2.1.7 ห้องน้ า – ห้องส้วม จากการส ารวจพบว่าห้องน้ า – ห้องส้วม ส่วนมากใน

ชุมชนบ้านกู่จาน  มักจะท าห้องน้ าแยกออกมาจากตัวเฮือน  และสร้างขึ้นแบบง่ายๆ ขนาดโดยเฉล่ีย
ของห้องน้ า-ห้องส้วม ประมาณ 1.80 x 2.50  เมตร ผนังห้องน้ าจะก่อด้วยอิฐบล็อกแบบง่ายไม่ฉาบ 
ประตูส่วนใหญ่เป็นโครงไม้กรุสังกะสี หลังคาเป็นแบบเพิงหมาแหงน  มุงด้วยสังกะสี  ภายในห้องน้ า
จะมีส้วมแบบนั่งยอง  บางเฮือนเปล่ียนเป็นโถนั่งราบ และมีอ่างเก็บน้ าท่ีก่อด้วยอิฐบล็อกฉาบเรียบ
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนท่ี หนึ่งจะเป็นอ่างมีขนาดเล็กไว้ส าหรับเก็บน้ าช าระล้าง ส่วนท่ีสองจะ
เป็นอ่างขนาดใหญ่ไว้ส าหรับเก็บน้ าอาบ  หรือบางเฮือนก็ใช้โอ่งดินเผามาเก็บน้ าส าหรับอาบแทน แต่
เฮือนบางหลังท่ีมีพื้นท่ีจ ากัดก็จะสร้างห้องน้ าไว้ในบริเวณใต้ถุนเฮือนรูปแบบภายในก็จะคล้ายกับ
ห้องน้ าท่ีแยกจากตัวเฮือน  จากการศึกษาเฮือนกรณีศึกษาพบว่าห้องน้ า -ส้วมจากเดิมจะอยู่นอก
บริเวณเฮือน ถ้าสังเกตจากผังเฮือนมีอายุต้ังแต่ 40 ปีขึ้นไป แต่เฮือนท่ีถูกสร้างขึ้นหรือต่อเติมยุคใหม่
จะเห็นได้ว่าจะปรับห้องน้ าเข้ามาอยู่ภายในอาคารมากขึ้นเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงและความ
มิดชิดในการใช้งาน 
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ภาพที่ 328 การวางต าแหน่งห้องน้ าเฮือนกรณีศึกษา 
 

2.1.8 เพิงครัวส าหรับท าครัว ส าหรับเพิงครัวจะเป็นท่ีส าหรับการดังไฟเพื่อ
ประกอบอาหารให้กับสมาชิกในครัวเฮือน  ในบริเวณพื้นท่ีจะประกอบไปด้วย เตาถ่าน ฟืนส าหรับดัง
ไฟ แคร่ส าหรับการประกอบอาหาร และอื่นๆ จากกส ารวจพบว่าในการประกอบอาหารในครัวเฮือน
ของชุมชนกู่จานในอดีตจะใช้เฮือนไฟส าหรับการท ากิน แต่ในปัจจุบันได้มีการย้ายครัวท ากินลงมา
บริเวณช้ันล่าง และคนในชุมชนจะนิยมทานข้าวเหนียวเป็นหลัก บ้านเฮือนในชุมชนจึงนิยมต่อเพิงครัว
ส าหรับนึ่งข้าวเหนียวออกมานอกเฮือน แต่มีบางเฮือนจะสร้างเพิงส าหรับนึ่งข้าวเหนียวแยกออกจาก
เฮือนเลย และบางเฮือนจะปรับปรุงใต้ถุนเล้าเก็บข้าวเปลือกเป็นพื้นท่ีท ากิน อาจเป็นเพราะการดังเตา
ถ่านจะมีควันสร้างความร าคาญให้กับคนในครัวเฮือน  และ มีความปลอดภัยมากกว่าการดังไฟใน
เฮือนไฟท่ีอยู่บนเฮือน  ส าหรับเฮือนไฟถูกปรับเปล่ียนเป็นพื้นท่ีเก็บของต่างๆ ในครัวเฮือน  การ
เปล่ียนแปลงครั้งนี้จึงส่งผลให้การใช้ใต้ถุนเฮือนเป็นพื้นท่ีส าคัญในปัจจุบันเพราะทุกอย่างสามารถท าได้
ในใต้ถุนเฮือนมีเพียงการหลับนอนเท่านั้นท่ีจะขึ้นบนเฮือนแต่เฮือนบางหลังก็ย้ายการหลับนอนลงมา
บริเวณใต้ถุนเฮือนแล้ว 

 
ภาพที่ 329 การท าครัวบริเวณใต้ถุนเฮือน 
              (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี) 



335 
 

               
                  การต่อเพิงท าครัว                                      การสร้างอาคารเพื่อท าครัว 
ภาพที่ 330 การต่อเพิงครัวและอาคารครัวแยกจากเฮือน 
              (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี) 

 
2.1.9 พื้นที่ส าหรับปลูกผักสวนครัว  จากการส ารวจพื้นท่ีชุมชนบ้านกู่จาน

พบว่าการปลูกผักสวนครัวนั้นจะมีต าแหน่งไม่แน่นอนอาจอยู่หน้าบ้าน หลังบ้าน หรือบริเวณรอบบ้าน 
ตามแต่พื้นท่ีอ านวยในการปลูก จากการสังเกตพบว่าการปลูกต้นไม้หรือผักสวนครัวจะแบ่งเป็น  2 
ลักษณะ  คือการปลูกผักสวนครัวริมรั้ว ในลักษณะของรั้วกินได้ และปลูกการปลูกผักสวนครัวใน
กระถาง เนื่องจากการเปล่ียนแปลงของขนาดท่ีดินท่ีมีจ ากัดและค่านิยมของการเทคอนกรีตรอบเฮือน
จึงท าให้ไม่มีพื้นท่ีในการปลูกต้นไม้มากนัก  ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงได้ปลูกผักสวนครัวลงในกระถาง
แทนท่ีจะปลูกลงดินและปลูกเท่าท่ีจะใช้เท่านั้น 

     
              การปลูกผักสวนครัวริมรั้ว                          ปลูกการปลูกผักสวนครัวในกระถาง 
ภาพที่ 231 ลักษณะการปลูกผักสวนครัวในกรณีศึกษา 
              (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี) 
 

2.2. องค์ประกอบที่อยู่นอกเฮือน จากการส ารวจพบว่าในชุมชนบ้านกู่จานมีลักษณะ
สังคมแบบเกษตรกรรม ท่ีประกอบอาชีพการท านาเป็นหลักแต่ในการท านาของพื้นท่ีแห่งนี้จะท านาได้
เพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นเพราะระบบชลปะทานไม่มี  ต้องรอน้ าฝนจากธรรมชาติเท่านั้น ในช่วงวาง
เว้นจากการท านาคนในหมู่บ้านจะท าไร่ในท่ีดอนท่ีอยู่ทางเหนือของหมู่บ้าน โดยจะปลูกพืชเศรษฐกิจ



336 
 
อย่างเช่นมันส าปะหลัง หรือไม่ก็ยูคาลิปตัส เป็นส่วนใหญ่ องค์ประกอบท่ีอยู่นอกเฮือนจะเป็นลักษณะ
ของพื้นท่ีส าหรับท ามาท ากินเป็นหลักโดยจ าแนกได้ดังนี้  

2.2.1 ทางสัญจรระหว่างเฮือนพักอาศัยกับทุ่งนาและไร่  จะแบ่งออกเป็น  2 
ลักษณะคือ ลักษณะท่ี 1 ทางสัญจรในบริเวณชุมชนจะเป็นถนนคอนกรีตสาธารณะท่ีใช้เช่ือมโยงในแต่
ละเฮือน โดยในช่วงหน้าเก็บเกี่ยวผลผลิตชาวบ้านจะน าผลผลิตมาตากบริเวณถนนหน้าเฮือนของตน 
เนื่องด้วยพื้นท่ีของเฮือนมีจ ากัดและไม่เพียงพอต่อการตากผลผลิต ส าหรับลักษณะท่ี 2 ทางสัญจร
บริเวณทุ่งนาจากการส ารวจพบว่าจะเป็นทางลูกรังสามารถขับรถกระบะหรือจักรยานยนต์ไปถึงท่ีนาได้  
แต่ไม่สะดวกมากนัก  ส าหรับพื้นท่ีระหว่างทุ่งน่าจะใช้ลักษณะคันนาในการแบ่งแปลงนา  จาก
การศึกษาพบว่าทางสัญจรในปัจจุบันมีความสะดวกในการเข้าถึงท่ีนามากกว่าอดีต  จึงส่งผลให้การไป
กลับทุ่งนากับเฮือนมีความสะดวกและไม่จ าเป็นต้องอยู่เฝ้านา และการสัญจรท่ีสะดวกนี้ส่งผลให้
เครื่องจักรกลการเกษตรอย่างเช่น  แทรกเตอร์ 4 ล้อ รถไถนาเดินตาม  รถเกี่ยวข้าว สามารถเป็นเข้า
ไปถึงท่ีนาได้ไม่ล าบาก และยังเป็นแรงงานส าคัญให้กับชาวนาในยุคปัจจุบัน  และความสะดวกสบายนี้
ชาวนาต้องยอมแลกด้วยต้นทุนในการท านาท่ีสูงขึ้นจากอดีต 

 
ภาพที่ 232 ทางสัญจรในพื้นท่ีกรณีศึกษา 
               (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี) 
 

2.2.2  เถียงนาหรือกระท่อมเฝ้าทุ่ง จะเห็นได้ว่าในบริเวณทุ่งนารอบๆ หมู่บ้านกู่
จานจะมีงานสถาปัตยกรรมเล็กๆ  ประเภทหนึ่งท่ีเรียกว่าเถียงนาหรือกระท่อมเฝ้าทุ่งท่ีวางห่างๆ  กัน
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ไปตามอาณาเขตท่ีนาของชาวบ้าน  โดยเถียงนาใช้ส าหรับการพักผ่อนในเวลาเหนื่อยล้าจากการท านา 
จากการสังเกตเถียงนาในชุมชนบ้านกู่จานจะนิยมใช้วัสดุก่อสร้างแบบช่ัวคราวไม่คงทน เช่น มุ่งหลังคา
ด้วยตับหญ้าคา  สังกะสีเก่าท่ีเปล่ียนจากเฮือนพักอาศัย เป็นต้น  ท าให้อายุในการใช้งานส้ัน  จะต้องมี
การปรับปรุงอยู่เรื่อยๆ  โดยเฉพาะหน้าการลงนา  หากสังเกตโดยละเอียดแล้วจะเห็นรูปแบบท่ีเป็น
อาคารโรงโล่งๆ มีหลังคาคลุมเพื่อกันแดดลมฝน เท่านั้นเองแต่มีบางหลังท่ีสร้างไว้ขนาดใหญ่สามารถ
ท ากินและหลับนอนได้ ส าหรับการเลือกพื้นท่ีในการก่อสร้างเถียงนาโดยส่วนใหญ่จะเลือกพื้นท่ีมีต้นไม้
ใหญ่ให้ร่มเงา  เนื่องด้วยการอยู่ใต้ร่มไม้จะเย็นสบายกว่าท่ีโล่งแจ้ง จากการศึกษาพบว่าบทบาทของ
เถียงนานั้นชาวนาจะให้ความส าคัญลดลงเนื่องด้วยการสัญจรสะดวกสบายมากขึ้น  จึงไม่ต้องไปพัก
ค้างในนาอีกต่อไป  จะใช้ส าหรับเป็นการพักผ่อนระหว่างวันเท่านั้น  แต่ในกรณีศึกษาก็พบว่า ชาวนา
บางคนก็เลือกท่ีจะสร้าง    เถียงนาขนาดใหญ่ไว้ในบริเวณทุ่งนาเนื่องจากการท่ีนาอยู่ห่างไกลจาก
หมู่บ้านและมีท่ีนามาก แต่ก็ไม่ได้ให้ความส าคัญมากเท่ากับอดีตเพราะจะอยู่ในช่วงเวลาส้ันๆ เช่น 5 – 
7 วันเป็นต้น 

 
ภาพที่ 233 แสดงลักษณะเถียงนาในบริเวณชุมชนบ้านกู่จาน 
              (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี) 

 
2.2.3 กองฟางหรือกองเฟือง เป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมชาวนาท่ียังคงอยู่ใน

วัฒนธรรมชุมชนบ้านกู่จานเนื่องด้วยอาจเป็นเพราะในชุมชนยังมีการเล้ียงวัวอยู่  และฟางก็เป็นอาหาร
หลักท่ีวัวกิน จากการส ารวจพื้นท่ีพบว่าในบริเวณทุ่งนาของชุมชนบ้านกู่จานยังเห็นกองฟางมากมายท่ี
เรียงรายอยู่บริเวณทุ่งนารอบๆ ชุมชน  ลักษณะการของการเก็บฟางจะเป็นลักษณะแบบด้ังเดิมท่ีใช้ไม้
หลักเป็นแกนกลางส าหรับยึดฟางให้สูงขึ้น จนคล้ายกับภูเขา 
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ภาพที่ 234 แสดงลักษณะกองฟางท่ีปรากฏในชุมชนบ้านกู่จาน 
              (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี) 
 
3. กรอบแนวคิดของชาวนาที่ส่งผลต่อวิธีการออกแบบ การวางผัง การจัดการพื้นที่ รวมถึงวัสดุใน
การปลูกสร้างซ่อมแซมเฮือนชาวนาอีสาน 

กรอบแนวความคิดของชาวนาในอดีตจะท านาเพื่อยังชีพ แต่ในปัจจุบันชาวนาในพื้นท่ีท า
นาแบบระบบทุนนิยมท่ีผลิตข้าวเพื่อยังชีพ ด้วยเหตุผลนี้จึงท าให้ชาวนาในพื้นท่ีกรณีศึกษาได้ออกแบบ
ท่ีอยู่อาศัยเพื่อตอบสนองการใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรเป็นหลัก โดยสามารถจ าแนกองค์ประกอบ
หลักๆ ได้อยู่ 4 องค์ประกอบ คือ เฮือนส าหรับพักอาศัย เล้าส าหรับเก็บข้าวเปลือก คอกส าหรับเล้ียง
สัตว์ (วัว) และสุดท้ายพื้นท่ีส าหรับเก็บเครื่องจักรกลการเกษตร องค์ประกอบเหล่านี้ จึงเป็น
องค์ประกอบหลักท่ีจะสะท้อนถึงการวางผังของเฮือนชาวนา 
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ภาพที่ 235 กรอบแนวคิดของชาวนาท่ีส่งผลต่อวิธีการออกแบบเฮือนชาวนา 
 

3.1. การวางผัง ส าหรับการวางผังของเฮือนชาวนาในอดีตจะมีองค์ประกอบหลักๆ อยู่ 3 
องค์ประกอบคือ เฮือนส าหรับพักอาศัย เล้าส าหรับเก็บข้าว และ คอกวัวคอกควาย  แต่ในปัจจุบัน
องค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งท่ีเพิ่มเข้ามาคือ โรงส าหรับเก็บเครื่องจักรกลการเกษตรที่เห็นคุ้นตากับเฮือน
ชาวนาในปัจจุบันท่ีจะต่อเพิงยืนส าหรับจอดรถไถนาเดินตาม หรือรถแทรกเตอร์ 4 ล้อ ชาวนาส่วน
ใหญ่จะนิยมสร้างพื้นท่ีจอดเครื่องจักรกลการเกษตรไว้ใกล้ๆ กับตัวเฮือน สืบเนื่องจากราคาของ
อุปกรณ์เหล่านี้ค่อนข้างมีราคาแพงจึงจัดสรรพื้นท่ีจัดเก็บเครื่องจักรกลเพื่อให้ปลอดภัยจากการ
โจรกรรม สะดวกส าหรับการดูแลรักษา และใกล้ตัวมากท่ีสุดในการวางต าแหน่งในการก่อสร้างจะไม่มี
ท่ีเฉพาะตายตัว เอาความสะดวกในการจัดเก็บเป็นท่ีต้ัง 

ส าหรับการวางผังต าแหน่งเล้าเก็บข้าวเปลือกในอดีตชาวนาจะวางต าแหน่งของเล้าเก็บ
ข้าวเปลือกไว้ไม่ให้ห่างจากตัวบ้านมากนักแต่ไม่ได้ก าหนดว่าจะอยู่ต าแหน่งไหน อาทิเช่น ด้านหน้า 
ด้านข้าง ด้านหลัง เป็นต้น มีเพียงคติท่ีว่า เงาของเล้าส าหรับเก็บข้าวเปลือกจะต้องไม่ทับกัน เพื่อเว้น
ระยะห่างจากบ้านกับเล้าข้าว ซึ่งท าให้ลมสามารถพัดผ่านเล้าเก็บข้าวเปลือกได้สะดวกและแสงแดดยัง
ส่องเล้าข้าวได้ตลอดท้ังวัน จึงส่งผลให้ข้าวในเล้าจะแห้งและสะอาดอยู่ตลอดเวลา และจะไม่หันหน้า
เล้าไปทางดาวช้าง (ทิศเหนือ)3 เพราะเช่ือว่าช้างจะกินข้าวจนหมดนอกจากนั้นยังห้ามหันประตูเล้าเข้า
หาตัวเรือน นั่นท าให้เรามักพบเห็นเล้าข้าววางหน้าจ่ัวในแนวขวางกับตัวบ้าน(ขวางตะวัน) เพราะตัว

                                                             
3 ยง บุญอารีย์, “เล้าข้าวในวัฒนธรรมไท-อีสาน,” วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10, (2554): 30. 
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บ้านมักวางหน้าจ่ัวในแนวตามตะวัน (ล่องตาเว็น) คือหันหน้าจ่ัวไปในทิศตะวันออก-ตะวันตกซึ่งเป็น
ส่วนท่ีพบมากท่ีสุด แต่ในปัจจุบันในพื้นท่ีกรณีศึกษาชาวนาส่วนใหญ่ มักจะหันหน้าบ้านและเล้าไปทาง
เดียวกันทางด้านหน้าสู่ ถนนทางเข้าบ้าน เพื่อความสะดวกในการขนถ่ายข้าวขึ้นเล้าและเอาข้าว
ออกไปขาย 

ส าหรับการวางผังต าแหน่งของคอกสัตว์ ในอดีตชาวนาจะสร้างคอกสัตว์ไว้บริเวณใต้ถุน
เฮือนหรือบริเวณใต้ถุนเล้าเก็บข้าวเปลือก แต่ในปัจจุบันชาวนาในพื้นท่ีกรณีศึกษาจะนิยมสร้างเพิง
ส าหรับการเล้ียงสัตว์ (วัว) แยกออกจากตัวเฮือน จากการสัมภาษณ์พบว่า มีปัญหาในเรื่องกล่ินสาป
ของสัตว์เล้ียงจึงได้สร้างแยกออกจากตัวเฮือน แต่ส าหรับเฮือนท่ีมีพื้นท่ีจ ากัดก็จะต่อเพิ งบริเวณหลัง
เฮือนเพื่อใช้ส าหรับเป็นคอกสัตว์แทน จากการส ารวจพบว่าชาวนายังให้ความส าคัญในเรื่องของ
ทางเข้าออกของสัตว์อยู่หลายหลังคือจะแยกทางเข้าออกของสัตว์กับทางเข้าหลัก 

3.2. การจัดการพื้นที่ ในปัจจุบันพื้นท่ีสร้างเฮือนในพื้นท่ีกรณีศึกษามีจ านวนจ ากัด
เนื่องจากปัจจัยเรื่องของครอบครัวขยายของวัฒนธรรมอีสานท่ีจะแบ่งท่ีดินให้กับลูกและญาติพี่น้อง 
เห็นได้จากในชุมชนกรณีศึกษา สร้างเฮือนแบบกระจุกตัวหลังคาชนหลังคาด้วยเหตุนี้ เฮือนชาวนาใน
พื้นท่ีกรณีศึกษาจึงมีการจัดการพื้นท่ีของเฮือนชาวนาให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุดและอยู่อาศัยได้
สะดวกสบายท่ีสุด เห็นได้จากการปรับเปล่ียนผังเฮือนจากเดิม เล้าเก็บข้าวเปลือกอยู่บริเวณด้านหน้า
ติดกับถนนสาธารณะหลักท่ีไม่สะดวกต่อการเข้าถึงและขนถ่ายข้าวขึ้นเล้า ชาวนาในพื้นท่ีกรณีศึกษา
จึงย้ายเล้าไปอยู่บริเวณด้านหลังเฮือนและปรับเปล่ียนพื้นท่ีนั้นเป็นโรงจอดรถกระบะ เพื่อใช้ส าหรับ
เป็นท่ีจอดรถกระบะและใช้ขนถ่ายข้าวขึ้นเล้า รวมถึงใช้เป็นพื้นท่ีอเนกประสงค์ส าหรับตากข้าวเปลือก 
และเก็บเครื่องมือการเกษตร มีการต่อเติมบริเวณใต้เล้าเก็บข้าวให้เป็นพื้นท่ีท าครัวและเก็บเครื่องมือ
การเกษตรเพื่อจัดการพื้นท่ีว่างบริเวณใต้เล้าเก็บข้าวให้ได้รับประโยชน์สูงสุด มีการต่อเติมพื้นท่ีบริเวณ
ใต้ถุนให้เป็นห้องส าหรับการหลับนอนในเวลากลางคืน เพื่อสร้างพื้นท่ีใช้สอยในตัวเฮือนให้มากขึ้นและ
สะดวกในการไม่ต้องขึ้นลงเฮือน  มีการต่อเติมพื้นท่ีจอดเครื่องจักรกลการเกษตรในบริเวณเฮือน และ
ใต้ถุนเฮือนพักอาศัย เพื่อให้ง่ายต่อการดูแลรักษาและง่ายต่อการเข้าออกของเครื่องจักร รวมถึงความ
ปลอดภัยจากการโจรกรรม  

จะเห็นได้ว่าการจัดการพื้นท่ีของชาวนาจะเน้นในเรื่องความสะดวกในการใช้งานและง่าย
ต่อการดูแลรักษา จะเห็นได้จากชาวนาในกรณีศึกษาจะหันลงมาใช้บริเวณด้านล่างเฮือนเป็นหลักต้ังแต่
เป็นพื้นส าหรับการหลับนอน พื้นท่ีท ากิน พื้นท่ีส าหรับเก็บเครื่องมือการเกษตรและเครื่องจักกล
การเกษตร รวมถึงพื้นส าหรับการพักผ่อนและท าอาชีพเสริม 

3.3. วัสดุในการปลูกสร้างซ่อมแซมเฮือนชาวนา เฮือนส่วนใหญ่ในกรณีศึกษาจะถูก
สร้างขึ้นในช่วงอายุ 51 – 80 ปี เป็นส่วนใหญ่เฮือนกลุ่มนี้จะมีการปรับเปล่ียนวัสดุซ่อมแซมเฮือนอยู่
หลายอย่าง เช่น การปรับเปล่ียนเสาเฮือนท่ีอดีตเคยเป็นเสาไม้ฝ่ังในพื้นดินได้ถูกปรับเปล่ียนเป็นเสา
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คอนกรีตส าเร็จรูป การปรับเปล่ียนฝาแอ้มเฮือนจากเดิมเป็นฝาเส้ือล าแพนก็ถูกปรับเปล่ียนเป็นฝาแอ้ม
ไม้จริงและเฮือนบางหลังมีต่อเติมบริเวณใต้ถุนเฮือนเป็นวัสดุก่ออิฐมอญหรืออิฐบล็อกฉาบเรียบทาสี 
การปรับเปล่ียนวัสดุ      มุงหลังคาจากเดิมมุงด้วยตับหญ้าคาท่ีผลิตกันในครัวเรือนหรือในชุมชนก็ถู
ปรับเปล่ียนเป็นหลังคาสังกะสี และเฮือนบางหลังปรับเปล่ียนเป็นหลังคาจากสังกะสีเป็นกระเบื้องสรร
ไทย (METAL SHEET) ส าหรับเฮือนท่ีถูกสร้างขึ้นใหม่ในพื้นท่ีกรณีศึกษาก็ใช้วัสดุมุงหลังคาเป็น
กระเบ้ืองลอนคู่ 

จากการปรับเปล่ียนวัสดุในการปลูกสร้างซ่อมแซมเฮือนชาวนาดังกล่าวจะเห็นได้ว่า 
ชาวนาในพื้นท่ีการศึกษา พบว่านิยมเปล่ียนวัสดุเพื่อซ่อมแซมให้เฮือนคงอยู่ในส่วนท่ีมีการผุพังไปตาม
กาลเวลา มากกว่าการรื้อท้ิงแล้วสร้างใหม่ เริ่มจากการปรับเปล่ียนเสาเฮือนท่ีเดิมเป็นเสาไม้เปล่ียนมา
เป็นเสาคอนกรีตท่ีทนทานกว่า หาง่ายกว่า ราคาก็ถูกกว่าเสาไม้  

การปรับเปล่ียนฝาแอ้มเฮือนให้มีความคงทนกว่า และมีอายุการใช้งานท่ียาวนานกว่าวัสดุ
แบบเดิม การปรับเปล่ียนหลังคาจากเดิมใช้ตับหญ้าคาท่ีท ากันเองในครอบครัวมาเป็นหลังคาสังกะสี 
หรือกระเบ้ืองสันไท หรือกระเบ้ืองลอนคู่ท่ีมีอายุการใช้งานท่ีนาน และสะดวกในการช้ือหามาซ่อมแซม
เฮือนมากกว่าวัสดุเดิม และวัสดุสมัยใหม่ก็มีขายโดยท่ัวไปในร้านวัสดุก่อสร้างหรือโรงงานผลิตวัสดุ
ก่อสร้างท่ีกระจายตัวในพื้นใกล้เคียงชุมชน  

 
4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง เฮือนชาวนาอีสานในพื้นที่กรณีศึกษา 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของเฮือนชาวนาอีสาน จากการศึกษาความเปล่ียนแปลง
ของเฮือนชาวนาอีสานในพื้นท่ีหมู่บ้านกู่จาน ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร  พบว่ามี
การเปล่ียนแปลงอยู่หลายด้านท่ีล้วนส่งผลต่อเฮือนชาวนา  ท้ังตัวเฮือนเอง และการวางผัง  เฮือน
ชาวนาในอดีตถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองการท านาปลูกข้าวเป็นหลัก  ซึ่งการท านาในอดีตอาศัย
แรงงานของคนและสัตว์เล้ียงเป็นหลัก  จึงส่งผลให้การสร้างเฮือนต้องค านึ่งถึงผู้อยู่อาศัยและสัตว์เล้ียง
เป็นส าคัญ  เห็นได้จากการสร้างคอกวัวคอกควายไว้บริเวณใต้ถุนเฮือน  การสร้างเฮือนพักอาศัยเพื่อ
การหลับนอนและท ากิจกรรมต่างๆ ในครัวเฮือน  การสร้างเฮือนไฟส าหรับการประกอบอาหารพื้นท่ี
เหล่านี้อยู่บนเฮือนท้ังหมด และบริเวณใต้ถุนเฮือนใช้เป็นท่ีอยู่ของสัตว์เล้ียง เช่น วัว ควาย ใช้ส าหรับ
เป็นท่ีเก็บฟืน ใช้ส าหรับนั่งพักผ่อน และท าหัตถกรรมในช่วงกลางวันเท่านั้น  ในปัจจุบันเทคโนโลยีเริ่ม
มีบทบาทส าคัญกับการท านาปลูกข้าวจึงส่งผลให้เครื่องจักรกลการเกษตร อย่างเช่น รถไถนาเดินตาม  
รถแทรกเตอร์ 4 ล้อ  รวมถึงรถกระบะ มีบทบาทส าคัญในการท านา  และปฏิเสธไม่ได้ว่าเครื่องจักรกล
การเกษตรมีราคาแพง   ชาวนาส่วนใหญ่จึงหวงแหนเครื่องจักรกลการเกษตร จึงจัดสรรพื้นท่ีจัดเก็บ
เครื่องจักรกลเพื่อให้ปลอดภัยจากการโจรกรรม และสะดวกส าหรับการดูแลรักษา เห็นได้จากการจอด
รถไถนาเดินตามและรถแทรกเตอร์ 4 ล้อ ให้ใกล้กับเฮือนมากท่ีสุด คือ บริเวณใต้ถุนเฮือน  การสร้าง
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โรงส าหรับเก็บแทรกเตอร์ 4 ล้อ การสร้างโรงจอดรถส าหรับรถกระบะ  การสร้างห้องส าหรับเก็บ
อุปกรณ์เครื่องจักรกลขนาดเล็ก ไว้ในบริเวณใต้ถุนเฮือน เป็นต้น จากอุปกรณ์การเกษตรท่ีถูกเพิ่มเติม
เข้ามาจากความเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีการท านา ผังเฮือนชาวนาอีสานจึงเกิดความเปล่ียนแปลง
อย่างเห็นได้ชัด  

ความเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ การย้ายครัวลงมาช้ันล่าง เพื่อความสะดวกใน
การประกอบอาหาร ส าหรับเฮือนไฟในปัจจุบันถูกปรับเปล่ียนเป็นพื้นท่ีเก็บของ  ความเปล่ียนแปลง
ครั้งนี้มีความส าคัญอย่างยิ่ง ท าให้ใต้ถุนเฮือนเป็นพื้นท่ีใช้สอยท่ีส าคัญ และเจ้าของเฮือนบางหลังได้
ย้ายลงมานอนหลับตอนกลางคืนบริเวณใต้ถุนเฮือน เห็นได้จากการสร้างห้องนอนบริเวณใต้ถุนเฮือน 
และปล่อยพื้นท่ีบนเฮือนเป็นท่ีเก็บของ   

องค์ประกอบงานสถาปัตยกรรมท่ีมีความเปล่ียนแปลงประการต่อมา คือ การย้ายต าแหน่ง
เล้าเก็บข้าวเปลือก จากเดิมอยู่บริเวณหน้าเฮือนย้ายไปอยู่หลังเฮือน เพื่อปรับเปล่ียนเหมาะสมเพราะ
ไต้ถุนเฮือนไม่มีท่ีว่างพอส าหรับจอดรถ อีกท้ังยังต้องขนข้าวเปลือกขึ้นจากรถกระบะเก็บเข้าเล้า ด้วย
เหตุนี้เล้าจึงย้ายไปอยู่ด้านหลัง ส าหรับท่ีเดิมท่ีเคยเป็นเล้าก็ถูกสร้างเป็นโรงจอดกระบะ การ
เปล่ียนแปลงครั้งนี้แสดงถึงการจัดการผังท่ีดินของเฮือนชาวนาให้ได้รับประโยชน์สูงสุดในการเข้าถึง
และใช้งาน  

ความเปล่ียนแปลงของเฮือนชาวนาอีสานท่ีเห็นได้ชัดเจนประการสุดท้าย คือ วัสดุ
ซ่อมแซม  เฮือนชาวนา จากกรณีศึกษาพบว่านิยมเปล่ียนวัสดุเพื่อซ่อมแซมให้เฮือนคงอยู่ในส่วนท่ีมี
การผุพังไปตามกาลเวลา เริ่มจากการปรับเปล่ียนเสาเฮือนท่ีเดิมเป็นเสาไม้เปล่ียนมาเป็นเสาคอนกรีต
ท่ีทนทานกว่า หลังคาจากตับหญ้าคามาเป็นหลังคาสังกะสี หรือกระเบื้องสันไท หรือกระเบื้องลอนคู่ท่ี
มีอายุการใช้งานท่ีนาน  

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเปล่ียนของเฮือนชาวนาอีสาน  จากการศึกษาครั้งนี้ท าให้เห็นได้
ชัดเจนว่าเฮือนชาวนาอีสานมีความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นมากมาย ท้ังตัวเฮือนท่ีมีความเปล่ียนแปลง
เรื่องวัสดุเพื่อให้เฮือนสามารถคงอยู่ต่อไปได้ ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความเปล่ียนเรื่องวัสดุ คือ วัสดุเดิมหา
ยาก มีราคาสูง โดยเฉพาะไม้เสาเรือน วัสดุเดิมผุผังง่าย ไม่คงทน ดูแลรักษายาก ต่างจากวัสดุสมัยใหม่
ท่ีแข็งแรง คงทน และหาซื้อได้ง่าย รวมถึงราคาท่ีย่อมเยากว่า    

ความเปล่ียนแปลงขององค์ประกอบสถาปัตยกรรมท่ีเกิดจากความพยายามในการใช้สอย
พื้นท่ีท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์ใช้สอยสูงสุด เช่น การรสร้างโรงเรือนส าหรับเก็บเครื่องจักรกล
การเกษตร โรงจอดรถกระบะ การย้ายเล้าไปไว้ด้านหลัง เป็นต้น ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความเปล่ียนแปลง 
คือ วิถีการปลูกข้าวที่เปล่ียนแปลงไปจากการเล้ียงชีพมาเป็นขายเป็นหลัก ซึ่งเป็นผลมาจากระบบทุน
นิยมท่ีเข้ามาในรัชสมัยรัชกาลท่ี 4 ท าให้ชาวนาต้องเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ชาวนา
ก็หันมาใช้เครื่องจักรกลการเกษตร นอกจากนี้ยังเกิดจากการคมนาคมท่ีสะดวกสบายมากขึ้นสามารถ
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เดินทางไปกลับบ้านกับนาได้ทุกวัน ท าให้เถียงนาลดความส าคัญลงเพราะชาวนาไม่ต้องไปนอนท่ีนาอีก
ต่อไปแล้ว  

 
ภาพที่ 236 สรุปปัจจัยท่ีส่งผลต่อเฮือนชาวนาในพื้นท่ีกรณีศึกษา 
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5. ตอบค าถามของการศึกษา 

หลังจากการศึกษาและวิเคราะห์หัวข้อ พลวัตเฮือนชาวนาอีสาน กรณีศึกษาต าบลกู่จาน 
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สามารถน าผลของการศึกษามาตอบค าถามของการศึกษาได้
ดังต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 237 ค าถามท่ีใช้ในงานวิจัย พลวัตเฮือนชาวนาอีสาน กรณีศึกษาต าบลกู่จาน  
              อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
 

5.1 วิถีชีวิตชาวนาที่ปรากฏในรูปแบบคติชน ประเพณี พิธีกรรม ในพื้นที่กรณีศึกษา
จากอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นอย่างไร 

พิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวและการท านามีความส าคัญมากในสมัยอดีต เนื่องด้วยชาวนามี
ความเช่ือเรื่องของการขอร้องอ้อนวอนผี หรืออ านาจลึกลับ ให้ช่วยดูแลให้ต้นข้าวเจริญงอกงาม มี
ผลผลิตจ านวนมากตามความต้องการ จึงท าให้เกิดคติชนท่ีสะท้อนมาในรูปแบบของพิธีกรรมและ
ความเช่ือเกี่ยวกับการท าการเกษตรเกิดข้ึน อาทิเช่น พิธีแห่บั้งไฟ เพื่อร้องต่อพญาแถนให้บันดาลฝน
ฟ้าให้ตกมาเพื่อท าการเกษตร พิธีเลี้ยงผีตาแฮก เพื่อบอกกล่าวและช่วยดูแลรักษาข้าวในนา พิธีถาง
ลาน เตรียมลาน เพื่อเป็นการปรับพื้นท่ีก่อนท่ีจะท านา พิธีแฮกนาหรือแรกนา เพื่อสร้างก าลังใจใน
การเริ่มท านาและให้การไถนาเป็นไปด้วยดีและไม่เกิดอุปสรรค พิธีสู่ขวัญวัวควาย เพื่อเป็นการขอ
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ขมาท่ีได้ล่วงเกินวัวควายท่ีเป็นแรงงานส าคัญในการผลิตข้าว พิธีสู่ขวัญข้าว เพื่อเรียกขวัญข้าวก่อนจะ
ตีหรือนวดข้าวออกจากรวง พิธีบุญคูนลาน เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสนวดข้าวเสร็จเรียบร้อย
ในลานนา พิธีสู่ขวัญข้าว เพื่อเป็นการขอบคุณพระแม่โพสกท่ีอยู่ในข้าว เป็นต้น  

แต่ในปัจจุบันชาวบ้านได้หันมาใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวมากขึ้นจึงท าให้ความเช่ือ
เหล่านี้ได้หายไป เนื่องด้วยชาวนาสามารถเอาชนะธรรมชาติได้ และไม่ต้องง้อส่ิงศักด์ิสิทธิ์หรือผี เห็น
ได้จาก เทคโนโลยีใหม่มาแทนที่บทบาทหน้าที่ของพฤติกรรมการสวดอ้อนวอนและบูชา พิธี
กรรมการเพาะปลูก พิธีกรรมการบ ารุงรักษา พิธีกรรมการเก็บเก่ียว  จะเห็นได้จาก ภาครัฐได้
สนับสนุนระบบชลประทานแทนท่ีของการขอฝน มีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรสมัยแทน
แรงงานคนและสัตว์จึงไม่ต้องง้อวัวควายและส านึกบุญคุณวัวควายแล้ว มีการผลิตสารเคมีมาก าจัด 
หนอน เพล้ีย แมลง แทนการอ่อนวอนเทพเจ้าต่างๆ ให้ดูรักษานา มีการคิดค้นข้าวสายพันธุ์ใหม่จาก
การศึกษาวิจัยทดลองท่ีให้ผลผลิตต่อไร่สูงแทนการรองรับจากความเมตตาของพระแม่โพสพ ท้ังนี้การ
ท าให้ดินสมบูรณ์โดยการใช้สารเคมีแทนการดูฤกษ์ยามในการเอาฝุ่นเข้านา เป็นต้น4  

จะเห็นได้ว่าวิถีชีวิตชาวนาสมัยใหม่ท่ีพึ่งพาเทคโนโลยีการผลิตข้าวมีบทบาทส าคัญ
อย่างยิ่งท่ีท าให้วิถีชีวิตชาวนาท่ีปรากฏในรูปแบบคติชน ประเพณี พิธีกรรม เปล่ียนแปลงจากเดิมเราท่ี
เราอ้อนวอนผีหรืออ านาจลึกลับ ในการดูแลผลผลิต แต่ในปัจจุบันเราพึ่งพาอ านาจเงินในการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตข้าว จ่ึงส่งผลให้ประเพณีบางอย่างได้หายไปจากสังคมชาวนา จะเห็นได้
จากในชุมชนกรณีศึกษาท่ีเหลือเพียง 5 พิธีกรรม ท่ีชาวบ้านยึดถือปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่อง คือ พิธีการ
เล้ียงผีปู่ตา พิธีการเล้ียงผีตาแฮกหรือเล้ียงผีหัวนา พิธีบุญบั้งไฟ พิธีไหว้เล้าในช่วงวันออกพรรษา และสู่
ขวัญข้าว แต่ส าหรับพิธีแฮกนาหรือแรกนาก็ถูกแทนท่ีโดยเครื่องจักรกลการเกษตรอย่างเช่นรถไถนา
เดินตามหรือรถแทรกเตอร์ 4 ล้อ ท่ีสามารถไถตอนไหนก็ได้ แม้แต่ดินจะแข็งเพียงไหนก็สามารถไถได้
ไม่ต้องรอการประธานพรจากอ านาจส่ิงศักด์ิสิทธิ์ พิธี สู่ขวัญวัวควายถูกแทนท่ีด้วยเครื่องจักรกล
การเกษตร ท่ีไม่ต้องเอาใจมีเพียงเงินส าหรับการเติมน้ ามันก็สามารถใช้งานได้ พิธีเอาฝุ่นเข้านาถูก
แทนท่ีด้วยการใช้ปุ๋ยเคมีและยาก าจัดศตรูพืช เป็นต้น จึงส่งผลให้ชาวนาในพื้นท่ีกรณีศึกษาไม่ยึดถือ
ปฏิบัติในประเพณีเหล่านี้แล้ว 

5.2 เฮือนชาวนาอีสานในพื้นที่กรณีศึกษา ในปัจจุบันมีพลวัต อย่างไร 
เฮือนชาวนา ซึ่งเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมของชาวนามีพลวัตอยู่หลายด้านท้ังในเรื่อง 

วิถีชีวิตของชาวนาท่ีแสดงออกมาในรูปแบบของคติชน ประเพณี พิธีกรรมท่ีถูกปรับเปล่ียน เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ รวมถึงเฮือนชาวนาเองก็เป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวของ การ

                                                             
4 เอี่ยม ทองดี, ข้าว: วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง, (กรุงเทพมหานคร: มติชน, 

2538), 111-115. 
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เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตในการท านาในรูปแบบใหม่ ท่ีชาวนาต้องปลูกข้าวมากขึ้น และน าเทคโนโลยีมาใช้
ในการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มจ านวนผลผลิต จึงส่งผลให้ชาวนาในพื้นท่ีต้องจัดหาพื้นท่ีจัดเก็บ เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการประกอบอาชีพสมัยใหม่รวมถึงเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อให้ปลอดภัยจากการ
โจรกรรมและดูแลรักษา การต่อเติมซ่อมแซมเฮือนชาวนาให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตแบบใหม่โดยการปรับ
ผังเฮือน เพิ่มองค์ประกอบในงานสถาปัตยกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการท านาภายใต้ในบริเวณเฮือนพัก
อาศัย รวมถึงเพิ่มพื้นท่ีใช้สอยท่ีตัวเฮือนให้สะดวกและเหมาะสมต่อการใช้ของชาวนา และประการ
สุดท้ายท่ีเป็นปัจจัยส าคัญ คือเรื่องของการคมนาคมท่ีมีสะดวกสบายมากขึ้นจากอดีต ท าให้ชาวนาจึง
ให้ความส าคัญกับการอยู่เฮือนมากกว่าการอยู่นา เพราะสามารถไปกลับระหว่างเฮือนกับพื้นท่ีท านาได้
อย่างสะดวกสบาย 

ชาวนาส่วนใหญ่ในพื้นท่ีกรณีศึกษาจึงมีการปรับปรุงซ่อมแซมเฮือนให้อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์ พร้อมท่ีจะเป็นท่ีอยู่อาศัย และปรับปรุงต่อเติมบริเวณเฮือนให้เหมาะสมกับการท านาในวิถี
ปัจจุบัน รวมถึงปรับเปล่ียนวัสดุก่อสร้างเฮือนท่ีผุพังตามกาลเวลามาใช้วัสดุใหม่ท่ีมีความแข็งแรงกว่า 
ทนทานกว่า และหาง่ายกว่า เพราะวัสดุสมัยใหม่ก็มีขายโดยท่ัวไปในร้านวัสดุก่อสร้างหรือโรงงานผลิต
วัสดุก่อสร้างท่ีกระจายตัวในพื้นใกล้เคียงชุมชน 

5.3 ผลกระทบอันเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนวิถีวัฒนธรรมและกายภาพต่อความ
เป็นอยู่รวมถึงการด าเนินชีวิตของชาวนาในพื้นที่กรณีศึกษา เป็นอย่างไร 

ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นการปรับเปล่ียนวิถีวัฒนธรรมและกายภาพต่อความเป็นอยู่รวมถึง
การด าเนินชีวิตของชาวนาในพื้นท่ีกรณีศึกษา ส่งผลถึงวิถีชีวิตชาวในอดีตท่ีท านาเพื่อเล้ียงชีพเป็นหลัก 
ต่อมาหลังจากการท าสนธิสัญญาเบาร์ริ่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4 
สังคมไทยเริ่มเปล่ียนแปลงรูปแบบเศรษฐกิจไปเป็นแบบทุนนิยมท่ีจ าเป็นต้องขายข้าวเพื่อสร้างเป็น
อาชีพ เฉกเช่นเดียวกันกับพื้นท่ีกรณีศึกษาท่ีผู้คนส่วนใหญ่จะท านาเป็นอาชีพ จะเห็นได้จากการปลูก
ข้าว 2 สายพันธุ์คือข้าวเหนียวท่ีส าหรับใช้กินและข้าวหอมมะลิเพื่อใช้ส าหรับขาย และชาวนาในพื้นท่ี
ปัจจุบันนิยมน าเอาเทคโนโลยีในการผลิตข้าวมาใช้ในระบบของการท านาแบบทุนนิยม เห็นได้จากการ 
เครื่องจักรกลการเกษตรต่างๆท่ีชาวบ้านเลือกใช้ในการทุ่นแรงในการผลิต  อาทิเช่น รถไถนาเดินตาม 
รถแทรกเตอร์ 4 ล้อ เครื่องสูบน้ า เครื่องนวดข้าวรวมถึงรถเกี่ยวข้าว มาใช้ในการท านา จากการ
ปรับเปล่ียนเครื่องมือเครื่องใช้ดังกล่าวส่งผลกระทบ ระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ร่วมถึงระบบ
นิเวศวิทยาและส่ิงแวดล้อมอยู่หลายประการ  

เห็นได้จากในระบบเศรษฐกิจท่ีชาวบ้านเปล่ียนเครื่องมือเครื่องใช้จากแบบพื้นบ้านมา
เป็นแบบสมัยใหม่ ท าให้ชาวบ้านขาดการพึ่งตนเอง ท่ีในอดีตชาวบ้านจะใช้เครื่องมือท่ีถูกประดิษฐ์ขึ้น
เองในครัวเรือนจากภูมิปัญญาท่ีถูกถ่ายทอดจากบรรพบุรุษแต่ในปัจจุบันชาวหันมาใช้ เครื่องจักรกล
การเกษตรที่หาช้ือจากท้องตลาดมาช่วยเป็นแรงงานผลิตข้าว  
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ส่งผลถึงชาวนาต้องมีต้นทุนในการผลิตข้าวมากขึ้น เพราะการใช้เครื่องจักรกล
การเกษตรต้องอาศัยพลังงานเช่ือเพลิง(น้ ามัน) ในการขับเคล่ือน เมื่อเครื่องมือช ารุดเสียหายชาวบ้านก็
ไม่สามารถซ่อมแซมเองได้ต้องอาศัยการพึ่งพาคนอื่น หรือเสียงเงินให้กับบริษัทห้างร้านท่ีให้บริการใน
การช่อบ ารุง และปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเครื่องจักรกลการเกษตรมีระยะเวลาในการใช้งานในระยะหนึ่ง  
เมื่อเครื่องมือเครื่องใช้ไม่สามารถใช้งานได้ชาวนาก็ต้องหาซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ใหม่มาแทนท่ี จะเห็น
ได้จากการท านาท่ีเคยเป็นไปอย่างสบายๆ ไม่ต้องลงทุนเป็นเงินทอง ไม่ต้องท างานหนักเพื่อแลก
เงินตราส าหรับการสรรหาเครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้ ไม่ต้องนั่งค านวณหาต้นทุนก าไรเหมือน
สมัยก่อน นั้นกลับหายไปท้ังระบบ 

ผลของการน าเครื่องมือเครื่องใช้สมัยใหม่มาใช้นี้ ไม่ได้ท าให้พวกเขาสบายอย่างท่ีคิด 
แต่กลับต้องท างานหนักและมีหนี้สินมากขึ้น ชาวนานบางกลุ่มในกรณีศึกษาซึ่งพยายามปรับเปล่ียน
รูปแบบการท านาให้เป็นการท านาแบบ ไร่นาสวนผสม เช่น เล้ียงปลาในนาข้าว การปลูกผักเพื่อขาย 
การเล้ียงสัตว์เพื่อจ าหน่าย เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาการท านานแล้วขาดทุน และเพื่อแสวงหาทางออกใน
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (รัชกาลท่ี 9 ของไทย) ทรงมีพระราชด าริในการแก้ไขปัญหาการด าเนินชีวิต
อย่างพอเพียงหรือพอมีพอกินในปี พ.ศ.25375 มาใช้ในการแก้ปัญหา 

ผลกระทบท่ีเกิดกับสังคมในกรณีศึกษา พบว่าพฤติกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม
ของชาวนาได้เปล่ียนแปลงไป กล่าวคือจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีบีบค้ันให้ชาวนาท างานหนักมากขึ้นนั้น 
มีผลให้พฤติกรรมทางสังคมของคนในหมู่บ้าน เริ่มนิยมว่าจ้างแรงงานมากกว่ากันแลกเปล่ียนแรงงาน 
นิยมว่าจ้างมากกว่าการแบ่งปัน และให้ความส าคัญต่อเงินตามมากกว่าน้ าใจ ใครมีเครื่องมือสมัยใหม่ 
ย่อมมีอิทธิพลและอ านาจมากในการต่อรองในการว่าจ้างของคนในชุมชน เห็นได้จากการต่อคิวรถนวด
ข้าว – เกี่ยวข้าวที่ปรากฏให้เห็นในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว 

 

                                                             
5 ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ,  

ทฤษฎีใหม่ ชีวิตที่พอเพียง (กรุงเทพมหานคร: กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
, ม.ป.ป.), 1. 
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ภาพที่ 238 ภาพการรับจ้างด านาในพื้นท่ีกรณีศึกษา    ภาพที่ 239 ภาพแรงงานรับจ้างท านาในพื้นท่ี 
              (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี)                                 กรณีศึกษา 
                                                                                (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี) 
 

ผลกระทบท่ีเกิดกับวัฒนธรรมและคติความเช่ือ ท าให้คติพื้นบ้านท่ีเกี่ยวกับการ
เคารพ ดิน น้ า ลม ไฟ และประเพณีพิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับข้าวและการท านาได้ถูกปรับเปล่ียนและสูญ
หายไป เช่น พิธีแรกนา พิธีถางลานและเตรียมลาน พิธีบุญคูณลาน พิธีสู่ขวัญวัวควาย เป็นต้น พิธี
เหล่านี้ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการท านาแบบสมัยใหม่ได้ ซึ่งส่งผลให้สูญหายไปจากวิถีชีวิตชาวนา
ในปัจจุบัน เนื่องด้วยชาวนาสามารถเอาชนะธรรมชาติได้ และไม่ต้องง้อส่ิงศักด์ิสิทธิ์หรือผีแล้ว6  เห็น
ได้จาก เทคโนโลยีใหม่มาแทนท่ีบทบาทหน้าท่ีของพฤติกรรมการสวดอ้อนวอนและบูชา อาทิเช่น พิธี
กรรมการอ้อนวอนแรงงานของสัตว์ พิธีกรรมการเพาะปลูก พิธีกรรมการบ ารุงรักษา พิธีกรรมการเก็บ
เกี่ยว โดยในหมู่บ้านกู่จานเองก็เหลือเพียง 5 พิธีกรรม ท่ีชาวบ้านยึดถือปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่อง คือ พิธี
การเล้ียงผีปู่ตา พิธีการเล้ียงผีตาแฮกหรือเล้ียงผีหัวนา พิธีบุญบั้งไฟ พิธีไหว้เล้าในช่วงวันออกพรรษา 
และสู่ขวัญข้าว ซึ่ง 5 พิธีกรรมนี้จากการส ารวจพบว่าจะถูกปรับให้มีความสะดวกมากขึ้น เช่นในการ
ก าหนดฤกษ์ยามก็จะก าหนดเป็นฤกษส์ะดวกเข้าไว้ รวมถึงการเคร่งคัดในการท าพิธีกรรมก็ลดบทบาท
ลงมากจากอดีตจะเห็นได้จากการ การชื้อหาเครื่องสังเวย หัวหมู ไก่ต้มจากท้องตลาด การช้ือธูปเทียน
เครื่องบูชา เป็นต้น 

นอกจากนี้ ผลกระทบต่อระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อม รวมถึงทรัพยากร ท่ีชาวนาได้
ปรับเปล่ียนรูปแบบของการท านาท่ีเปล่ียนไป ส่งผลให้ระบบนิเวศส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรท่ีจากเดิม
เคยอุดมสมบูรณ์กลับไม่สมบูรณ์อย่างเช่นในอดีต สภาวะอากาศก็ร้อนขึ้นเพราะไม่มีต้นไม้ใหญ่ท่ีเคย
เป็นท่ีพักพิงของชาวนาในระหว่างการท านา จะเห็นได้จากท้องทุ่งนาในอดีตจะมีคันนาแบ่งแปลงนา
เป็นกระทงเล็กๆ แต่ในปัจจุบันจะนิยมท าแปลงนาแบบใหญ่ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้เครื่องจักกล

                                                             
6 เอี่ยม ทองดี, ข้าว: วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง, 111-115. 
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การเกษตรในการผลิตข้าว ในขณะเดียวกันการใช้น้ ามันเป็นเช้ือเพลิงในการขับเคล่ือนเครื่องจักรกล
การเกษตรยังส่งผลถึง มลภาวะควันพิษให้แก่ส่ิงแวดล้อมและชุมชนอีกด้วย  

             
ภาพที่ 240 แสดงสภาพแปลงนาอีสาน                     ภาพที่ 241 แสดงสภาพแปลงนาในพื้นท่ี 
               แบบกระทงย่อยๆ                                              กรณีศึกษา 
ท่ีมา: yuiyui, แปลงนาอีสานแบบ                                        (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี) 
กระทงย่อยๆ, เข้าถึงเมื่อ 10 พฤศจิกายน 
2559, เข้าถึงได้ http://diarylove.com/  
forum_posts.asp?TID=1719 
 

จากข้อมูลท้ังหมดในงานวิจัยฉบับนี้จึงหาบทสรุปได้ว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปรับเปล่ียน
เฮือนชาวนาในพื้นท่ีกรณีศึกษานี้มี 4 ปัจจัยหลักๆ ดังนี้ 

1. ค่านิยมในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตชาวนาในปัจจุบัน ชาวนาในพื้นท่ีกรณีศึกษานิยมใช้
เครื่องจักรมาผลิตข้าวและยังแสดงถึงฐานนะทางสังคม ท่ีใครมีเครื่องจักรกลการเกษตรรุ่นใหม่จอดไว้
ในบริเวณเฮือน ก็จะเป็นคนร่ ารวยเพราะสามารถผลิตข้าวได้มากและรวดเร็วแถมสามารถรับจ้าง ใน
การผลิตข้าวให้กับชาวนาในชุมชนได้อีกด้วย ส่งผลถึงการสร้างรายได้ท่ีมากกว่าชาวนาท่ีไม่มี
เครื่องจักรกลการเกษตร  รวมถึงคนกลุ่มนี้ยังมีอิทธิพลและอ านาจมากในการต่อรองรวมถึงก าหนด
ราคาการว่าจ้างในการใช้งานเครื่องจักรกลการเกษตรของคนในชุมชน เห็นได้จากการก าหนดราค่า
เกีย่วข้าว / ไร่7 และการต่อคิวรถนวดข้าว – เกี่ยวข้าวที่ปรากฏให้เห็นในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวของพื้นท่ี
กรณีศึกษา 

                                                             
7 สัมภาษณ์ชุมพล พอกพูน. ก านันผู้ใหญ่บ้านกู่จาน อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดร้อยเอ็ด, 

2 ธันวาคม 2559. 

http://diarylove.com/%20forum_posts.asp?TID=1719
http://diarylove.com/%20forum_posts.asp?TID=1719


350 
 

          
ภาพที่ 242 ภาพแสดงการว่าจ้าง                         ภาพที่ 243 ภาพแสดงการว่าจ้างรถเกี่ยวข้าว 
               รถเกี่ยวข้าวในพื้นท่ีกรณีศึกษา                            ในพื้นท่ีกรณีศึกษา 
               (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี)                               (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี)  
 

2. ระบบเทคโนโลยีในการผลิตข้าวโดยชาวบ้านนิยมใช้เคร่ืองจักรในการผลิตข้าว จะ
เห็นได้จากการระบบการท านาจะมี 2 ลักษณะคือ การว่าจ้างชาวนาท่ีมีเครื่องจักรมาท านาให้ และ 
การช้ือเครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้ในการทุนแรง ไม่ว่าจะเป็น รถแทรกเตอร์ 4ล้อ รถแทรกเตอร์ 2
ล้อ รถเกี่ยวข้าว เป็นต้น จากเหตุการณ์ ดังกล่าวส่งผลให้ชาวนาในพื้นท่ีต้องหาพื้นท่ี จัดเก็บ
เครื่องจักรกลการเกษตรท่ีมีราคาค่อนข้างสูงไว้ในบริเวณเฮือนพักอาศัย โดยการต่อเพิงส าหรับเก็บ
เครื่องจักร หรือเฮือนกรณีศึกษาบางหลักก็เลือกท่ีจะจอดเครื่องจักกลการเกษตรไว้บริเวณใต้ถุนเฮือน
เพื่อง่ายต่อการดูแลรักษารวมถึงการโจรกรรม และพบอีกว่าเฮือนกรณีศึกษาบางหลังยังตัดสินใจย้าย
การหลับนอนในเวลากลางคืนลงมาในบริเวณใต้ถุนเฮือนเพื่อมาเฝ้าเครื่องจักรการเกษตร โดยการ
ปรับปรุงใต้ถุนเฮือนให้เป็นห้องส าหรับหลับนอนโดยการก่ออิฐกั้นเป็นห้อง รวมถึงการเทคอนกรีตใน
บริเวณใต้ถุนเฮือนเพื่อความสะอาดในการดูแลรักษา ส าหรับการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรมาผลิต
แทนท่ีแรงงานวัวควายจากการศึกษาพบว่าชาวนาส่วนใหญ่ยังนิยมเล้ียงวัวควายอยู่ แต่ปรับเปล่ียน
จากการเล้ียงเพื่อใช้แรงงานมาเป็นการเล้ียงเพื่อการค้าและน าเงินมาหมุนเวียนใช้ในครัวเรือน และใน
ปัจจุบันคนในชุมชนนิยมเล้ียงวัวมากกว่าควายเนื่องด้วยการบริโภคเนื้อวัวมากกว่าเนื้อควาย ส าหรับ
ในหนึ่งปีการตกลูกของแม่วัวจะมีลูกวัวมาผลัดเปล่ียน 1-2 ตัว และจะขายแม่วัวหรือพ่อวัวให้โรงฆ่า
สัตว์ต่อไปเพื่อน าเงินมาจุลเจือครอบครัว  จากเหตุปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้เฮือนชาวนาในพื้นท่ี
กรณีศึกษา จากเดิมจะมีคอกสัตว์บริเวณใต้ถุนเฮือน แต่ในปัจจุบันชาวนาส่วนใหญ่นิยมต่อเติมพื้นท่ีใต้
ถุนเฮือนเป็นพื้นท่ีใช้ประโยชน์ ชาวนาส่วนใหญ่ในพื้นท่ีกรณีศึกษาจึงนิยมย้ายคอกวัวไปไว้ในบริเวณ
นอกเฮือนโดยการต่อเพิงด้านหลังเฮือน หรือสร้างคอกวัวไว้ในบริเวณผังเฮือนแต่จะห่างจากเฮือนพัก
อาศัยพอสมควรเพื่อไม่ให้กล่ินรบกวนเฮือนพักอาศัย หรือชาวนาในพื้นท่ีกรณีศึกษา ตัดสินใจยกเลิก
การเล้ียงวัวควายไปเลยก็มีให้เห็นอยู่หลายหลัง 
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ภาพที่ 244 แสดงสภาพการต่อเพิงจอดแทรกเตอร์      ภาพที่ 245 แสดงสภาพการจอดแทรกเตอร์ 
               ของเฮือนกรณีศึกษา AA-16                                 ของเฮือนกรณีศึกษา AA-03 
               (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี)                                 (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี)  
 

3. การคมนาคมที่สะดวกสบายกว่าในอดีต จะเห็นได้ว่าระบบของสาธารณูปโภคใน
ชุมชนมีความสะดวกสบายมากขึ้นกว่าในอดีต โดยเฉพาะเรื่องของระบบถนนหนทางท่ีมีความสะดวก
มากในปัจจุบันจึงเอื้อประโยชน์ให้กับกับชาวนามาก โดยเฉพาะการเดินทางระหว่างตัวเฮือนพักอาศัย
ไปยังพื้นท่ีทุ่งนาท่ีใช้ในการปลูกข้าว เห็นได้จากชาวนาในพื้นท่ีกรณีศึกษานิยมหันมาใช้รถเป็น
ยานพาหนะ ไม่ว่าจะเป็น รถกระบะ รถอีแต๋น รถพ่วงแทรกเตอร์ 2ล้อ และรถพ่วงจักรยานยนต์ ไป
กลับทุ่งนา จากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงส่งผลให้ การเดินทางไปกลับทุ่งนามีความสะดวกและรวดเร็วมาก
ขึ้น และชาวนาส่วนใหญ่จะนิยมกลับมานอนเฮือนทุกวันแม้กระท้ังในช่วงฤดูการท านา ท่ีในอดีตต้อง
อยู่เฝ้านาเพราะการไปกลับนาไม่สะดวกและใช้เวลามาก ชาวนาส่วนใหญ่จึงให้ความส าคัญกับการ
ปรับเปล่ียนเฮือนเพื่อตอบสนองการเข้าถึงของยานพาหนะท่ีใช้ในครัวเรือน โดยจะเห็นได้จากการ
ปรับเปล่ียนหน้าเฮือนให้สัมพันธ์กับถนนสาธารณะ การขยายทางเข้าออกเพื่อใช้ในเข้าออกของ
ยานพาหนะ การเพิ่มพื้นท่ีจัดเก็บยานพาหนะโดยการสร้างเพิงจอดรถ สร้างโรงจอดรถ เป็นต้น การ
ย้ายองค์ประกอบบางอย่างของเฮือนชาวนาเพื่อให้ส าพันธ์ต่อการใช่งานในพื้นท่ี อาทิเช่น การย้ายเล้า
เก็บข้าวเปลือกไปไว้ด้านหลังเฮือนแล้วปรับเปล่ียนให้เป็นพื้นท่ีจอดรถส าหรับการเทียบรถเพื่อขนถ่าย
ข้าวขึ้นเล้า เป็นต้น และอีกประเด็นท่ีเริ่มพบในพื้นท่ีกรณีศึกษาแล้วคือ ชาวนาบางกลุ่มวางแผนท่ีจะ
ออกไปอยู่ในบริเวณทุ่งนา สืบเนื่องจากพื้นท่ีในชุมชนมีความคับแคบและแออัดเห็นได้จากการปลูก
เฮือนแบบหลังคาชนหลังคา  
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ภาพที่ 246 แสดงสภาพการใช้รถกระบะขนข้าว              ภาพที่ 247 แสดงสภาพการใช้                                                                                  
               ในพื้นท่ีกรณีศึกษา                                                รถแทรกเตอร์ต่อพ่วงขนข้าว 
               (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี)                                     ในพื้นท่ีกรณีศึกษา 
                                                                                     (ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ ค ามี) 
 

4. การปรับปรุงซ่อมแซมเฮือนชาวนา จะเห็นได้ว่าเฮือนชาวนาในพื้นท่ีกรณีศึกษาจะมี
อายุเฉล่ียอยู่ท่ี 50-80 ปี ซึ่งถือว่าเป็นเฮือนเก่าและมีการปรับปรุงซ่อมแซมอยู่หลายประการเช่น การ
ปรับเปล่ียนเสาเฮือนท่ีอดีตเป็นเสาไม้มาเป็นเสาคอนกรีตส าเร็จรูป การปรับเปล่ียนวัสดุมุงหลังคาท่ีแต่
เดิมเคยเป็นหลังคามุงตับหญ้าคา มาเปล่ียนเป็นหลังคามุงสังกะสี มาเป็นหลังคามุงกระเบื้องสรรไท
(Metal sheet) มาเป็นมุงหลังคากระเบ้ืองลอนคู่ ตามล าดับ การปรับเปล่ียนฝาแอ้มเฮือนจากอดีตเคย
เป็นฝาเส่ือล าแพน มาเป็นฝาแอ้มไม้จริง มาเป็นการก่ออิฐ ตามล าดับ การปรับระดับพื้นดินเฮือนให้
สัมพันธ์กับถนนสาธารณะ โดยการถมดินบริเวณใต้ถุนเฮือนและดีดเฮือนให้สูงขึ้น เป็นต้น จากการ
ปรับเปล่ียนดังกล่าว ชาวนาส่วนใหญ่จะนิยมใช้วัสดุสมัยใหม่ท่ีหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดมาใช้
ปรับปรุงซ่อมแซม และรวมถึงการต่อเติมพื้นท่ีบ้างอย่างเพื่อเอื้อต่อความสะดวกในการอยู่อาศัย
มากกว่าการรื้อเฮือนท้ิงแล้วสร้างใหม่ 

จากปัจจัยท้ัง 4 ปัจจัยนี้ ล้วนเป็นภาพท่ีแสดงถึงพลวัตเฮือนชาวนาอีสานในพื้น ท่ี
กรณีศึกษา ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ท้ังส้ิน โดยเฉพาะปัจจัยเรื่องของการน า
เทคโนโลยีการผลิตการผลิตข้าวสมัยใหม่มาใช้นั้น ส่งผลถึงวิถีชีวิตชาวนาในรูปแบบปัจจุบันท่ีต้องคิด
และวางแผนมากขึ้น เห็นได้จากชาวนาในพื้นท่ีกรณีศึกษา มีการจัดการพื้นท่ีการวางผังเฮือนเพื่อ
เปิดรับเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีบทบาทส าคัญในยุคปัจจุบัน การค านึกถึงการจัดเก็บเครื่องจักรท่ีมี
ราคาแพงไว้ให้ใกล้กับตัว การต่อเพิงส าหรับจอดเครื่องจักร เป็นต้น  
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6. ข้อเสนอแนะในงานวิจัย  

ในการท าวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษา ในเรื่องของ การปรับเปล่ียนวิถีชีวิตชาวนาในปัจจุบันท่ี
มุ่งเน้นในเรื่องของงานสถาปัตยกรรมในถิ่นท่ีอยู่อาศัยของชาวนาในพื้นท่ีกรณีศึกษาเป็นหลัก ตาม
หัวข้อวิทยานิพนธ์ชื่อ เฮือนชาวนาอีสาน กรณีศึกษาต าบลกู่จาน อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร ซึ่ง
เป็นชุมชนท่ีไม่มีระบบชลประทานจากการสนับสนุนของภาครัฐ จึงท าให้ระบบการท านาปลูกข้าว
สามารถท านาได้เพียงครั้งเดียวในรอบหนึ่งปี(นาปี) จึงส่งผลให้ขาดความเช่ือมโยงระหว่างชุมชนท่ีมี
ระบบชลประทานท่ีสามารถท านาได้มากกว่าหนึ่งครั้ง (นาปีและนาปรัง) ส่งผลให้ไม่สามารถอธิบาย
ภาพรวมของพลวัตเฮือนชาวนาอีสานในภาพรวมได้ และวิจัยฉบับนี้ มุ่งเน้นศึกษาผลกระทบจากวิถี
ชีวิตชาวนาท่ีส่งผลต่องานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเป็นหลัก จึงท าให้ขาดข้อมูลเชิงลึกในแง่ของ
มานุษยวิทยาและสังคมศาสตร์ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตชาวนาท่ีมีความน่าสนใจอยู่หลายประการ เช่น ระบบ
แรงงานในการท านาปลูกข้าวในปัจจุบันท่ีมีการลดลงมากกว่าในอดีต การตัดสินใจของชาวนาท่ีย้ายลง
มานอนในพื้นท่ีใต้ถุนเฮือน เศรษฐกิจชุมชนชาวนาท่ีส่งผลต่อการด ารงชีวิต เป็นต้น ซึ่งเหตุปัจจัย
ดังกล่าวเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจและน่าหาค้นหาค าตอบเป็นอย่างยิ่ง  

ในการท าวิจัยครั้งนี้เกิดปัญหาอยู่หลายด้านในการลงไปเก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นท่ี
กรณีศึกษา สืบเนื่องด้วยผู้วิจัยเป็นคนต่างถิ่นท่ีเข้าไปเก็บข้อมูลในพื้นท่ี จึงท าให้การส ารวจครั้งแรกๆ 
ไม่สะดวกเท่าท่ีควร สืบเนื่องจากความกลัวและความไม่ไว้วางใจคนต่างถิ่นในการให้ข้อมูลเชิงลึกแก่
ผู้วิจัย แต่จากการลงส ารวจหลายๆ ครั้งเข้า ผนวกกับการเข้าหาผู้น าชุมชน ให้ผู้น าชุนชนพาเดิน
ส ารวจชุมชนและแนะน าคณะผู้วิจัยให้รู้จักกับชาวบ้าน จึงท าให้ชาวบ้านเกิดความไว้วางใจและให้
ข้อมูลเชิงลึกในการท าวิจัยครั้งนี้ และการลงพื้นท่ีในแต่ละครั้งควรก าหนดเป้าหมายในการจะเก็บ
ข้อมูลให้ชัดเจน โดยเฉพาะการสัมภาษณ์ไม่ให้หลงประเด็น และหลงลืมประเด็นในการสัมภาษณ์ จน
ต้องท าให้กลับมาสัมภาษณ์ใหม่ ปัญหาท่ีพบประกาศหนึ่งคือในการส ารวจและชุมชนในพื้นท่ี
กรณีศึกษาจะเน้นการสัมภาษณ์ในเรื่องของพลวัตการเปล่ียนแปลงเป็นหลักและการสัมภาษณ์ชาวบ้าน
ในกรณีศึกษาจะเป็นบอกเล่าเรื่องราวในอดีตจากประสบการณ์รวมถึงความทรงจ าในอดีตท่ีไม่มี
หลักฐานยืนยันเช่น ภาพถ่ายเก่า การจดบันทึก ฯลฯ เพื่อเป็นหลักฐานและยืนยันเรื่อง วัน เวลา ปี ท่ีมี
การเปล่ียนแปลง จึงท าให้วิจัยฉบับนี้อาจมีความคลาดเคล่ือนไม่มากก็น้อย 
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รายการอ้างอิง 
 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรมทรัพยากรน้้าบาดาล. “น ้าบาดาลกับความม่ันคง

ทางการเกษตรเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ .” ณ ห้องชัยพฤกษ์หอประชุม
กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร, 30 มีนาคม 2555.  

กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร. “ผัง
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สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2541. 
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เอกสารวิจัยเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2555): 
15-23. 

สาคร มาตวันนา. เจ้าของเฮือนกรณีศึกษา AA-07. สัมภาษณ์, 25 ธันวาคม 2559. 
 



359 
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วิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการเด็กไทยทันสื่อ 
ICT และ วิทยากรประจ าโครงการ ฯ 

2558 – ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ต าแหน่ง 
อาจารย์แผนกวิชาช่างก่อสร้าง  และ The Artman 
Studio จังหวัดมหาสารคาม ต าแหน่งสถาปนิก และ    
นักออกแบบ 
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