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The purpose of this study aimed to research on the developments of Thai Dam 

vernacular houses in Petchaburi  Province.  The study concentrated on the architectural 
characteristic  and  the  meaning  of  spaces  in  the  houses, which related to the changing  of the 
local life. The study focused on the area of Ban Tai (Moo 5) at Khao Yoi Sub – district in Khao 
Yoi District, Petchaburi Province. 

This study found that the changing of Tai Dam vernacular houses have affected from 
settlement, geography, climate, natural resources, and lifestyle in modern world. The Turtoise 
shaped roof style transformed to a roof in Thai traditional style, gablet and gable roof. Meanwhile 
they continually preserved areas that related to the spiritual cult both spirit room that related to the 
house owner's sleeping place and Hong Klang Ruen. Even though Tai Dam people in Thailand 
accepted both Buddhism and  spiritual cult.    

The conversion of life from Agricultural society to Industrial society influenced 
some functions in the house. Because of the changing in rice farming process,  the farmers' 
architecture such as rice granaries are less usage or no longer usage. The present day lifestyle of 
Tai Dam peoples need more privacy. They expand spaces and increased bedrooms in the house 
even though less family members than the pass. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของกำรศึกษำ 

สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินมีลกัษณะเฉพาะตวัเป็นผลมากจากกระบวนการวิวฒันาการทาง
สังคมและวิถีของแต่ละวัฒนธรรม  สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินสะท้อนสภาพของสังคม 1 ซ่ึง
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงไปจากอดีตเป็นอันมาก  วิถีชีวิตแบบใหม่
โดยเฉพาะอยา่งยิง่วถีิแบบสงัคมเมืองท าให้เกิดความตอ้งการประโยชน์ใชส้อยแบบใหม่  อยา่งเช่น
ความตอ้งการพื้นที่ส่วนตวัของสมาชิกแต่ละคนในครอบครัว  การขาดแคลนช่างก่อสร้างที่มีทกัษะ
เชิงช่างแบบดั้งเดิม   การใช้วสัดุและเทคนิคการก่อสร้างแบบใหม่จากระบบอุตสาหกรรมในการ
ก่อสร้างและต่อเติมบา้น  รวมทั้งการให้คุณค่าและความหมายของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินมีความ
แตกต่างไปจากเดิม ส่งผลให้สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินมีแบบแผนการใชง้านพื้นที่  ตลอดจนรูปทรง 
โครงสร้างและวสัดุเปล่ียนแปลงไป  เป็นผลให้ความรู้ในภูมิปัญญาเก่ียวกบัสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน
ตลอดจนความเขา้ใจในการด ารงชีวติที่สอดคลอ้งกบัระบบนิเวศสูญหายไป  ถึงแมว้่าสถาปัตยกรรม
พื้นถ่ินจะไดรั้บการยอมรับวา่เป็นเอกลกัษณ์ของไทยอยา่งหน่ึงและเป็นสญัลกัษณ์ของชนบท2  

“คุณค่า”  หมายถึง  ส่ิงที่มีประโยชน์หรือมีมูลค่าสูง3  หรือคุณประโยชน์ของส่ิงใดส่ิง
หน่ึง มกัเป็นส่ิงที่ไม่อาจคิดเป็นเงินทองหรือราคาได้4  หรือความดีงาม5  ซ่ึงสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินใน

                                                     
1 ววิฒัน์ เตมียพนัธ,์ “เรือนพกัอาศยั: รูปแบบส าคญัของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน.” อำษำ, 

(มกราคม 2541): 56. 
2 เสนอ นิลเดช, “เรือนเคร่ืองผูก” เอกลักษณ์ไทย ปีที่ 1, ฉบบัที่ 3 (มีนาคม 2520), อา้ง

ถึงใน วีระ  อินพนัทงั, เหย้ำเรือนพื้นบ้ำนย่ำนตะวันตก (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2545), 189. 

3 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ: นาน
มีบุค๊ส์พบัลิเคชัน่ส,์ 2546), 253. 

4 กาญจนา นาคสกุล และคณะ, ภำษำไทยวันละค ำฉบับรวมเล่ม (กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2548), 120. 

5 ทวศีกัด์ิ ญาณประทีป, ประธานคณะผูจ้ดัท  า, พจนำนุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 
2530 (กรุงเทพฯ: วฒันพานิช, 2533), 116. 
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ปัจจุบนัมีคุณค่าทั้งในแง่ของคุณค่าต่อการด ารงชีวติ  อยูอ่าศยัและใชส้อย  คุณค่าที่เป็นภูมิปัญญาเชิง
ช่าง คุณค่าทางความงามและความเป็นเอกลกัษณ์ทอ้งถิ่น  คุณค่าทางประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม 
และคุณค่าเม่ือรวมกนัเป็นกลุ่ม  ยา่น  หรือหมู่บา้น  การรับรู้ถึงคุณค่าของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินของ
คนในทอ้งถ่ินเจา้ของอาคาร  ผูใ้ชอ้าคาร  และนกัท่องเที่ยวอยูใ่นระดบัที่ไม่เท่ากนั  และแตกต่างกนั
ไปตามความส าคญัของประวติัความเป็นมาของแต่ละทอ้งถ่ิน6  นอกจากนั้นยงัขึ้นอยูก่ ับกระแส
ความความนิยมในภูมิปัญญาพื้นถ่ิน7  

ความหมายของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินแต่ดั้งเดิมนั้น  มีความหมายเป็นสองนัยยะไดแ้ก่ 
การเป็นที่อยูอ่าศยัที่อ  านวยความสะดวกทางกายแลว้  และการเป็นสถานที่มีความเป็นมงคลในการ
บนัดาลความสุขทั้งทางกายและทางใจแก่ผูอ้ยูอ่าศยั  มีพลงัอ านาจเหนือธรรมชาติคอยคุม้ครองจิต
วญิญาณของผูพ้กัอาศยัใหอ้ยูใ่นสภาพที่เป็นปกติสุข  และสามารถอ านวยความมัง่คัง่สมบูรณ์แก่ผูอ้ยู่
อาศยั โดยผ่านการสร้างสัญลักษณ์ที่เป็นมงคลให้กบัเรือนดว้ยพิธีกรรมในขั้นตอนต่างๆของการ
ปลูกเรือน8  แต่ในปัจจุบนัความหมายของเรือนพื้นถ่ินได้เปล่ียนแปลงไปและยงัได้มีการสร้าง
ความหมายใหม่ให้กับสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินในยุคสมัยของการขายการท่องเที่ยวในปัจจุบัน 
ตวัอยา่งเช่นชุมชนชาวไทยด าที่ต  าบลเขายอ้ย อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรีไดมี้การสร้าง  “ศูนย์
วฒันธรรมไทยทรงด าเขายอ้ย”  ซ่ึงมีการร้ือฟ้ืนการสร้างเรือนไทด าแบบดั้งเดิมซ่ึงมีหลงัคาเป็นทรง
กระดองเต่าขึ้นมาเพือ่ท  าหนา้ที่เป็นพพิธิภณัฑแ์สดงวถีิชีวติของชาวไทด าทั้งในลกัษณะของการเป็น
สถานที่จดัตั้งวางวตัถุจดัแสดงและเป็นฉากหลังของการจดัแสดงวิถีชีวิตชาวไทด า  ท  าให้วิถีชีวิต
ของชาวไทยด ารวมทั้งตวัสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินเองกลายเป็นมหรสพและสินคา้ให้นักท่องเที่ยวได้

                                                     
6 วนัดี พนิิจวรสาร, “ความภูมิใจในตน : ความธ ารงของบา้นและเรือนไทยพื้นถ่ิน” ใน 

สถำปัตย์ 46 กระแสทัศน์ : "สถำปัตย์สะท้อนสังคม" (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2546), 211. 

7 สุพกัตรา สุทธสุภา, “สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินอยู่ในจินตภาพสาธารณะและเป็นที่พึง
พอใจหรือ ? : กรณีศึกษาสันก าแพง”.  ใน ฮอมภูมิ 1 รวบรวมควำมรู้ "ภูมิปัญญำ วิถีไทย" 
(เชียงใหม่: โรงพมิพพ์งษส์วสัด์ิ, 185), 185. 

8 วิวฒัน์ เตมียพนัธ์, “สถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน : ฐานะที่เป็นมรดกทางวฒันธรรมกบัการ
ออกแบบปัจจุบนั และความหมายของที่อยูอ่าศยัตามโลกทศัน์ลา้นนาโบราณ.” ใน ควำมหลำกหลำย
ของเรือนพืน้ถิ่น (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2543) 17. 
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เลือกซ้ือและเลือกชม9  ทั้ งหมดแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงในคุณค่าและความหมายของ
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินในปัจจุบนัเม่ือมีปฏิสมัพนัธก์บัสงัคมเมือง  โดยผา่นทางถนน  และการส่ือสาร 
อยา่งเช่น  โทรทศัน์ วทิย ุ

ในท่ามกลางความหลากหลายของกลุ่มชาติพนัธุ์ต่างๆของเพชรบุรี  ไม่ว่าจะเป็นไทย 
ไทด า  ลาวพวน  ชาวจีน  และชาวมุสลิมจากปัตตานี  ชาวไทด าหรือถูกเรียกว่า  “ไททรงด า”  หรือ 
“ลาวโซ่ง”  ที่อ  าเภอเขายอ้ย  จงัหวดัเพชรบุรี  ถือไดว้า่เป็นกลุ่มชาติพนัธุท์ี่มีความส านึกในอตัลกัษณ์
ของตนเองสูงที่สุด  เห็นไดจ้ากการพยายามรักษาประเพณีเก่ียวกบัชีวิตของตนไม่ว่าจะเป็นพิธีเสน
เรือน,  การนับถือผี,  การปาดตง10,  หรือการรักษาห้องผีเอาไวใ้นเรือน  ตลอดจนการพยายาม
น าเสนออัตลักษณ์ของตนให้คนอ่ืนๆได้รับรู้ด้วยส่ือต่างๆ ทั้ งการจัดการจัดแสดงในลักษณะ
พพิธิภณัฑห์รือศูนยว์ฒันธรรม  การใชส่ื้อส่ิงพมิพอ์ยา่งเช่นการจดัท าสารานุกรมไทด าของชาวบา้น
หนองปรง  หรือแมแ้ต่การใชก้ระแสการท่องเที่ยวเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวและเรียนรู้วิถี
ชีวติไทด าของชาวบา้นเขายอ้ย  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความพยายามปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลง
ของโลกสมยัใหม่แต่ก็ยงัด ารงความภูมิใจในตนเอาไว ้  

การศึกษาน้ีจะเป็นประโยชน์ในการท าให้เกิดความเขา้ใจในการการเปล่ียนแปลงของ
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน  ตลอดจนการปรับตวัของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินในสภาวะของสังคมสมยัใหม่
ในปัจจุบนั  

 
2. ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

2.1. เพือ่ศึกษาพฒันาการของเรือนพื้นถ่ินไทด า 
2.2. เพือ่ศึกษาคุณค่าและความหมายที่เปล่ียนแปลงไปของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินไทด า  

เน่ืองจากผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงจากสงัคมและวฒันธรรมชนบทไปสู่สังคมและวฒันธรรม
เมือง  

                                                     
9 สมฤทยั โรจน์วาธรรม, “การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย:์ ส่งผลอยา่งไรต่อวิถีชีวิตชาว

ไทยทรงด า กรณีศึกษา: ชาวไทยทรงด า หมู่ 5 ต.เขายอ้ย อ.เขายอ้ย จ.เพชรบุรี” (สารนิพนธ์ปริญญา
บณัฑิต ภาควชิามานุษยวทิยา คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2542), 61. 

10 ปาดตง คือ การเซ่นผเีรือนของชาวไทด า ส าหรับผูท้า้วจะเซ่นผีทุก 5 วนั ส่วนผูน้้อย
จะเซ่นทุก 10 วนั 
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2.3. เพือ่ศึกษาภูมิปัญญาของคนในการปรับตวัของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินต่อสภาวะของ
สังคมสมยัใหม่  เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัอนัน าไปสู่การด ารงของอยูข่องสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินในยุค
ปัจจุบนั  

 
3. ขอบเขตกำรศึกษำ 

3.1. ขอบเขตดา้นพื้นที ่
การศึกษาน้ีมุ่งเน้นการศึกษาชุมชนไทด าในจงัหวดัเพชรบุรีที่ได้รับผลกระทบและมี

การเปล่ียนแปลงเป็นแบบวฒันธรรมเมืองของพื้นที่บา้นใต ้ หมู่ที่ 5 ต าบลเขายอ้ย อ าเภอเขายอ้ย 
จงัหวดัเพชรบุรี โดยจะมีศึกษาเปรียบเทียบกบัเรือนไทด าแบบดั้งเดิมทั้งในประเทศไทยและในถ่ิน
ฐานดั้งเดิมที่ประเทศเวยีดนาม 

3.2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
3.2.1. ประวติัความเป็นมา เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ภูมิศาสตร์ ภูมิลักษณ์ 

สภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศของพื้นที่ศึกษา ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตและการ
ตั้งถ่ินฐานของชาวไทด าจงัหวดัเพชรบุรี  

3.2.2. รูปแบบทางสถาปัตยกรรม ทั้งผงัพื้น ผงับริเวณ รูปทรง โครงสร้าง และ
รายละเอียดทางสถาปัตยกรรม 

3.2.3. คุณค่าและความหมายของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินไทด า ต.เขายอ้ย อ.เขา
ยอ้ย จ.เพชรบุรี  

3.3. ขอบเขตดา้นสถาปัตยกรรม 
3.3.1. ศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินเฉพาะที่เป็นอาคารที่พกัอาศยั 
 

4. ขั้นตอนกำรศึกษำ 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาภาคเอกสาร เป็นการศึกษาขอ้มูลเบื้องต้นเก่ียวกับประวติัความ

เป็นมา ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตและการตั้งถ่ินฐานของชาวไทด าในสิบสองจุไทและใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจงัหวดัเพชรบุรี ตลอดจนขอ้มูลเบื้องตน้ในแง่เศรษฐกิจ สังคม 
วฒันธรรม ภูมิศาสตร์ ภูมิลักษณ์ของพื้นที่ศึกษา รวมทั้งทบทวนเอกสาร(literature review)ที่
เก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้การศึกษา โดยศึกษาจากเอกสาร ต ารา หนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพ ์แผนภูมิ แผนที่ 
เวบ็ไซต ์ฯลฯ 

ขั้นตอนที่ 2 ส ารวจภาคสนาม  
1. การสงัเกตและการถ่ายภาพ  
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2. ส ารวจรังวดัเรือน(Measure Drawing) และส ารวจผงัหมู่บา้น  
3. การสมัภาษณ์ เจา้ของ ผูอ้ยูอ่าศยัในเรือน และเพือ่นบา้นในละแวกใกลเ้คียง 

ตลอดจนผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ของหมู่บา้น  
ขั้นตอนที่ 3 วเิคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มูล ที่ไดจ้ากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 และ 2 

รวมกนัเพือ่ใหไ้ดผ้ลของการศึกษา  
ขั้นตอนที่ 4 จดัท าเอกสารวทิยานิพนธ์ 
 

5. วิธีกำรศึกษำ  
การวจิยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ วธีิการศึกษาประกอบดว้ย 
5.1. การเลือกสถานที่ศึกษา  เลือกพื้นที่ศึกษาที่ต  าบลเขายอ้ย อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดั

เพชรบุรี เน่ืองจากเป็นพื้นที่มีการเปล่ียนแปลงของชุมชนจนมีลกัษณะเป็นกึ่งเมืองก่ึงชนบท มีการ
ปะทะสงัสรรกนัระหวา่งสงัคมเมืองกบัสงัคมชนบท มีเรือนที่เป็นกรณีศึกษาจ านวน  8  หลงั โดยมี
เกณฑก์ารเลือกเรือนที่เป็นกรณีศึกษาดงัน้ี 

5.1.1. เป็นเรือนของครอบครัวที่มียงัด ารงชีวิตตามแบบแผนความเช่ือและ
ประเพณีของชาวไทด า ไดแ้ก่ มีการถือผ ี มีการท าพธีิปาดตงและเสนเรือน 

5.1.2. กรณีศึกษาตอ้งมีความหลากหลายในแง่ช่วงเวลาของการสร้างและแบบ
ของเรือน  

5.1.3. เป็นเรือนที่มีสมาชิกในครอบครัวหลายรุ่น เพือ่ศึกษาเปรียบเทียบความ
เปล่ียนแปลงในแต่ละรุ่น 

5.2.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
5.2.1. การสงัเกตและการถ่ายภาพ เพือ่เก็บขอ้มูลของสภาพแวดลอ้ม ระบบนิเวศ

ที่เอ้ือต่อการด ารงชีวติ องคป์ระกอบของบา้น และบริเวณบา้น ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม 
พฤติกรรมการใชอ้าคาร ตลอดจนถึงภูมิปัญญาที่เกี่ยวขอ้งกบัการด ารงชีวติ 

5.2.2. Measure Drawing ส ารวจผงัหมู่บา้น ผงับริเวณของเรือน ส ารวจรังวดัตวั
เรือนที่เป็นกลุ่มตวัอยา่ง เพือ่ใหท้ราบถึงลกัษณะทางสถาปัตยกรรม การด ารงชีวิตและประโยชน์ใช้
สอย ตลอดจนภูมิปัญญาเชิงช่าง โดยกลุ่มเรือนที่ใชเ้ก็บขอ้มูลจะตอ้งเป็นของครอบครัวที่ยงัด ารงวิถี
ชีวติแบบไทด า คือ ยงัมีการถือผ ีมีการเซ่นผ ีมีเสาผภีายในเรือน และจะตอ้งมีการศึกษาเปรียบเทียบ
เรือนทุกรุ่น ตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นปัจจุบนั โดยศึกษาเรือนที่บา้นเขายอ้ยจ านวน 7 หลงั เปรียบเทียบ
กบักลุ่มเรือนจากบา้นหนองเข ้
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5.2.3. การสัมภาษณ์ เจ้าของ ผูอ้ยู่อาศัยในเรือน และเพื่อนบ้านในละแวก
ใกลเ้คียง ตลอดจนผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ของหมู่บา้น เพือ่ใหท้ราบถึงขอ้มูลเบื้องตน้ของเรือนตวัอยา่งตลอดจน 
วถีิชีวติความเป็นอยู ่และประวติัศาสตร์ของพื้นที่ศึกษา 

5.3. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
5.3.1. วิเคราะห์ความเปล่ียนแปลงรูปแบบของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินไทด าใน

พื้นที่ศึกษา ตลอดจนปัจจยัที่มีผลต่อความเปล่ียนแปลง 
5.3.2. วิ เคราะห์ความ เป ล่ียนแปลงการให้ คุณค่ าและความหมายของ

สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินไทด าในพื้นที่ศึกษา ในแง่ของการใชง้านพื้นที่ รูปทรง โครงสร้างและวสัดุ 
 

6. แหล่งข้อมูล 
6.1. ขอ้มูลภาคเอกสาร ไดแ้ก่ เอกสาร ต ารา หนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพ ์แผนภูมิ แผนที่ 

ภาพถ่าย เวบ็ไซต ์ฯลฯ 
6.2. ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ เจา้ของ ผูอ้ยู่อาศยัในเรือน และเพื่อนบา้นในละแวก

ใกลเ้คียง ตลอดจนผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ของหมู่บา้น 
6.3. ขอ้มูลจากการส ารวจ ได้แก่ สภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ ประเพณี พิธีกรรม 

สถาปัตยกรรม เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และศิลปวตัถุต่างๆ 
 

7. อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรค้นคว้ำ 
7.1. อุปกรณ์ในการส ารวจภาคสนาม ไดแ้ก่ กลอ้งถ่ายรูป เขม็ทิศ สายวดั ตลบัเมตร 

อุปกรณ์วาดภาพและเขียนแบบ แผนที่ ฯลฯ 
7.2. อุปกรณ์ในการจดัท าเอกสาร โดยการพมิพค์อมพวิเตอร์ และถ่ายส าเนา 
7.3. อุปกรณ์ในการจดัท าแผนผงั แผนที่ แบบmeasure drawing และภาพประกอบ โดย

การเขียนแบบ คดัลอก และถ่ายส าเนา 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

1. การต้ังถิ่นฐานของชาวไทด าในประเทศไทย 
"ไทด ำ"  หรือ  "ผูไ้ทด ำ"  (Black Tai)  เป็นกลุ่มชำติพนัธุ์ไทหรือไตที่มีถ่ินฐำนเดิมอยู่

ในแควน้สิบสองจุไท  บริเวณลุ่มแม่น ้ ำด ำและแม่น ้ ำแดง ปัจจุบนัอยูใ่นเขตประเทศเวียดนำมตอน
เหนือเช่ือมต่อกบัลำวและจีนตอนใต้1  ซ่ึงประกอบดว้ยเมืองของชำวไทด ำ 8 เมือง  ไดแ้ก่  เมืองแถง  
เมืองควำย  เมืองดุง  เมืองม่วย  เมืองลำ เมืองโม๊ะ  เมืองวำด  และเมืองสำง  และเมืองของชำวไทขำว
อีก 4 เมือง  ไดแ้ก่  เมืองไล  เมืองเจียน  เมืองมุน  และเมืองบำง2   ไทด ำพูดภำษไทกลุ่มตะวนัออก
เฉียงใต ้(Southwestern Tai)  เช่นเดียวกบัไทขำว และไทแดง  ซ่ึงพูดภำษำคลำ้ยคลึงกบัคนไทส่วน
ใหญ่ที่อยู่อำศยัในประเทสไทย  ลำว  และพม่ำ  ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9-10  ชำวไทด ำได้เร่ิม
อพยพจำกตน้แม่น ้ ำแดง (คนไทเรียกว่ำแม่น ้ ำตำว) เขำ้มำตั้งถ่ินฐำนที่เมืองลอ (ปัจจุบนัเวียดนำม
เรียกวำ่เหงียะโล (Nghia Lo)  อยูใ่นเขตจงัหวดั Yen Bail  หลงัจำกนั้นรำวคริสตศ์ตวรรษที่ 11 พวก
ไทด ำก็กระจดักระจำยกบัออกไปตั้งถ่ินฐำนในเมืองต่ำงๆ  เช่น  เมืองแถง  เมืองลำ  เมืองม่วย  เมือง
มวก  ฯลฯ  ซ่ึงเมืองดงักล่ำวยงัคงเป็นชุมชนส ำคญัของพวกไทด ำอยูใ่นปัจจุบนั3   
 
 

                                                             
1 วำสนำ อรุณกิจ, “พิธีกรรมและโครงสร้ำงทำงสังคมของลำวโซ่ง” (วิทยำนิพนธ์

ปริญญำมหำบณัฑิต ภำควชิำสงัคมวทิยำและมำนุษยวิทยำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั, 2529), 2. อำ้ง
ถึงใน เรณู เหมือนจนัทร์เชย, โลกทัศน์ของกลุ่มชาติพันธ์ุในประเทศไทย: ความเช่ือเร่ืองผีของไทย
โซ่ง (นครปฐม: ส ำนกังำนวจิยัภำษำและวฒันธรรมเอเชียอำคเนย ์สถำบนัวิจยัภำษำและวฒันธรรม
เพือ่พฒันำชนบท มหำวทิยำลยัมหิดล ณ ศำลำยำ, 2542), 8. 

2 ม.ศรีบุษรำ [นำมแฝง], ไทยด าร าพัน (กรุงเทพฯ: บรรณกิจ, 2522), 13-14. 
3 สุมิตร  ปิติพฒัน์, ศาสนาและความเช่ือไทด าในสิบสองจุไท สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม (กรุงเทพฯ: สถำบนัไทยคดีศึกษำ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์, 2546), 2-3. 
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ภำพที่ 1 แผนที่แสดงถ่ินฐำนของชำวไทด ำในสิบสองจุไท 
ที่มำ: สุมิตร ปิติพฒัน์, ศาสนาและความเช่ือไทด าในสิบสองจุไท สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
(กรุงเทพฯ: สถำบนัไทยคดีศึกษำ  มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์,  2546), ไม่ปรำกฏเลขหนำ้. 
 

เหตุที่ถูกเรียกว่ำ  "ไทด ำ"  เพรำะนิยมใส่เส้ือสีด ำลว้น  ทั้งเส้ือที่ใชใ้นชีวิตประจ ำวนั
และเส้ือที่ใชใ้นกำรประกอบพธีิกรรมที่เรียกวำ่ "เส้ือฮี"  ซ่ึงแตกต่ำงจำกกลุ่มคนไทที่อยูใ่กลเ้คียงกนั 
เช่น "ไทขำว" หรือ "ผูไ้ทขำว" (White Tai) นิยมแต่งกำยดว้ยสีขำว  และ "ไทแดง" หรือ "ผูไ้ทแดง" 
(Red Tai)  ชอบใชสี้แดงขลิบและตกแต่งดว้ยชำยเส้ือสีด ำ  เป็นตน้4   

                                                             
4 สุมิตร ปิติพฒัน์, บณัฑูร อ่อนด ำ และพูนสุข ธรรมำภิมุข, ลาวโซ่ง (กรุงเทพฯ: โรง

พมิพม์หำวทิยำลยัธรรมศำสตร์, 2521), 2-3. 
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ภำพที่ 2   หญิงสำวชำวไทด ำในชุดแต่งกำยแบบไทด ำ ที่เมืองแถง (เดียนเบียนฟู) ประเทศเวียดนำม  

ภำพถ่ำยจำกสงครำมที่เดียนเบียนฟู (ส้ินสุด พ.ศ. 2497) 
ที่มำ:  Ecpad, Assistance médicale à la population thaï de Diên Biên Phu, accessed May 19, 
2012, available from http://www.ecpad.fr/assistance-medicale-a-la-population-thai-de-dien-bien-
phu 

 
แรกเร่ิมเดิมทีชำวไทยสยำมรู้จกัชำวไทด ำในช่ืออ่ืนๆ  "ลำวทรงด ำ"  เป็นช่ือที่ชำวไทย

สยำมใชเ้รียกคนกลุ่มน้ีอยำ่งเป็นทำงกำรมำแต่โบรำณ อยำ่งน้อยตั้งแต่สมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้
เป็นตน้มำ  อีกช่ือหน่ึงเป็นช่ือที่ชำวบำ้นใชเ้รียกขำนกนัคือ  "ลำวซ่ง" หรือ "ลำวโซ่ง"  ซ่ึงเกิดขึ้นใน
ภำยหลงัในประเทศไทยน้ีเอง  สำเหตุที่มีค  ำวำ่  "ลำว"  น ำหน้ำมำจำกควำมนิยมของคนไทยที่ใชค้  ำ
ว่ำ  "ลำว"  เป็นสรรพนำมเรียกกลุ่มคนที่พูดภำษำไทที่อำศัยอยู่ไกลออกไปทำงทิศเหนือและ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของลุ่มแม่น ้ ำเจำ้พระยำ  เช่น  ลำวพงุด ำ  (ไดแ้ก่  พลเมืองลำ้นนำ  ซ่ึงผูช้ำยนิยม
กำรสักหมึกรอบตวัตั้งแต่บริเวณหน้ำทอ้งถึงตน้ขำ)  ลำวพุงขำว (ได้แก่ชำวลำวจำกเวียงจนัทน์  
หลวงพระบำง  และจ ำปำสกั ซ่ึงไม่นิยมสกัเช่นเดียวกบัชำวลำ้นนำ)  ลำวเวยีง  (หมำยถึงชำวลำวจำก
เวียงจนัทน์)  ลำวพวน  (หมำยถึงผูไ้ทจำกเมืองพวน)  เป็นตน้  ค  ำว่ำ  "ลำวซ่ง"  และ  "ลำวโซ่ง"  
น่ำจะเป็นค ำๆเดียวกนั ซ่ึงนักวิชำกำรเช่ือกนัเป็นส่วนใหญ่ว่ำน่ำจะเก่ียวขอ้งกบัค  ำว่ำ  "ซ่ง"  หรือ  
"ส้วง"  ในภำษำไทด ำ ซ่ึงหมำยถึงกำงเกงพื้นเมืองที่ชำวไทด ำชอบสวมใส่ ตดัเยบ็จำกผำ้ฝ้ำย และ
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ยอ้มด้วยสีครำมเขม้จนเกือบด ำ  "ลำวซ่ง"  หรือ  "ลำวโซ่ง"  จึงอำจหมำยถึง ลำวที่แต่งกำยด้วย
เส้ือผำ้สีด ำ5  ปัจจุบนัชำวไทด ำนิยมใหค้นทัว่ไปเรียกขำนพวกเขำดว้ยค ำว่ำ  "ไทด ำ" "ไทยด ำ" และ 
"ไทยทรงด ำ"  แทนค ำวำ่  "ลำวซ่ง" หรือ  "ลำวโซ่ง"  เพือ่บ่งบอกว่ำตนเองนั้นเป็นคนไทยกลุ่มหน่ึง
ซ่ึงมีวฒันธรรมแตกต่ำงออกไปจำกชำวไทยสยำม และเป็นกำรปฏิเสธควำมเป็น "ลำว" ซ่ึงเป็นค ำที่มี
อคติทำงเช้ือชำติแฝงอยู ่

มนู อุดมเวช  อธิบำยประวติัของกำรตั้งถ่ินฐำนของชำวไทด ำในประเทศไทยว่ำเป็น
ประวติัศำสตร์แห่ง  "กำรอพยพ"  โดยเร่ิมตน้จำกกำรถูกเทครัวมำจำกสิบสองจุไทให้มำตั้งถ่ินฐำนที่
เพชรบุรี6  เร่ิมตน้จำกในสมยัพระเจำ้กรุงธนบุรี โดยสมเด็จเจำ้พระยำมหำกษตัริยศ์ึกและเจำ้พระยำ
สุรสีห์ยกทพัไปตีหลวงพระบำงและเวียงจนัทน์ได้แล้วจึงให้หลวงพระบำงจดัทพัไปตีเมืองทนัต์
และเมืองม่วยริมเขตแดนญวน  ประมำณปี  พ.ศ. 2322   กวำดตอ้นครัวผูไ้ทด ำกลบัมำเป็นอนัมำก 
ครัวผูไ้ทด ำเหล่ำน้ีถูกส่งไปตั้งบำ้นเรือนที่เพชรบุรี  ต่อมำในปี  พ.ศ. 2335  สมยัรัชกำลที่  1  แห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์    เจำ้นันทเสนแห่งเวียงจนัทน์ยกทพัไปปรำบเมืองพวนไดแ้ลว้ยกทพัต่อไปตี
เมืองแถง  กวำดตอ้นครัวลำวทรงด ำและลำวพวนมำถวำยรัชกำลที่   1  ที่กรุงเทพฯ  โปรดให้ส่งครัว
ลำวทรงด ำไปอยู่รวมกบัพวกที่อพยพมำก่อนที่เพชรบุรี  และในสมยัรัชกำลที่ 3 ระหว่ำงปี  พ.ศ. 
2377 – 2381  หลงัจำกเสร็จศึกเจำ้อนุวงศแ์ลว้ ทั้งกองทพัไทยและกองทพัหลวงพระบำงไดไ้ปกวำด
ตอ้นครัวลำวทรงด ำจำกสิบสองจุไทเขำ้มำที่กรุงเทพฯอีกหลำยครำว  โดยพวกที่กวำดตอ้นมำถูก
ส่งไปอยูท่ี่เพชรบุรีทั้งหมด7  

ชำวไทด ำที่อพยพเขำ้มำในประเทศไทยรุ่นแรกในสมัยพระเจำ้กรุงธนบุรี และสมัย
รัชกำลที่ 1 ไดต้ั้งบำ้นเรือนอยูท่ี่หมู่บำ้นหนองปรง (ชำวไทด ำนิยมเรียกว่ำ "หนองเลำ")  ส่วนพวกที่
อพยพมำรุ่นหลงัในสมยัรัชกำลที่ 3 ไดต้ั้งถ่ินฐำนที่หมู่บำ้นท่ำแร้ง อ ำเภอบำ้นแหลม แต่เน่ืองจำกไม่
คุน้ชินกบัพื้นที่ลุ่มน ้ ำท่วมถึง และเป็นบริเวณที่ขำดแคลนไมใ้นกำรปลูกสร้ำงบำ้นเรือน จึงอพยพไป
อยูท่ี่หมู่บำ้นสะพำนยี่หนที่หลงัเขำวงั และต่อมำไดอ้พยพต่อไปอยูท่ี่เวียงคอยและวงัตะโก8 เม่ือมี

                                                             
5 สุมิตร ปิติพฒัน์ และเสมอชยั พลูสุวรรณ, ลาวโซ่ง: พลวัตของระบบวัฒธรรมในรอบ

สองศตวรรษ (กรุงเทพฯ: มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์, 2540),  5. 
6 มนู อุดมเวช, ประวัติศาสตร์ไทด าในประเทศไทย (เพชรบุรี: คณะมนุษยศำสตร์และ

สงัคมศำสตร์ มหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบุรี, 2547), 13 - 14. 
7 สุมิตร ปิติพฒัน์ และเสมอชยั พลูสุวรรณ, ลาวโซ่ง: พลวัตของระบบวัฒธรรมในรอบ

สองศตวรรษ, 6. 
8 สุมิตร ปิติพฒัน์, บณัฑูร อ่อนด ำ และพนูสุข ธรรมำภิมุข, ลาวโซ่ง, 8. 
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ลูกหลำนเพิ่มมำกขึ้นท ำให้มีกำรอพยพไปตั้งหมู่บำ้นในบริเวณใกลเ้คียง เน่ืองจำกที่ดินท ำกินมีไม่
เพียงพอ ประกอบกบักำรออกพระรำชบญัญตัิกำรเกณฑ์ทหำรในสมัยรัชกำลที่ 5 อนัเป็นกำรยุติ
ระบบกำรควบคุมไพร่ผำ่นมูลนำย ท ำใหก้ำรอพยพยำ้ยถิ่นท ำไดส้ะดวกและกวำ้งขวำง9 ชำวไทด ำใน
รุ่นต่อๆมำจึงได้มีกำรอพยพไปหำที่ท  ำกินใหม่ในจังหวดัใกล้เคียงเช่นที่สุพรรณบุรี รำชบุรี 
นครปฐม  และอพยพต่อไปยงัจงัหวดัอ่ืนที่อยู่ไกลออกไปในรุ่นต่อๆมำ โดยพื้นที่เหนือสุดอยู่ที่
อ  ำเภอบำงระก ำ จงัหวดัพิษณุโลก พื้นที่ใตสุ้ดอยู่ที่จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี ในบำงครอบครัวจะมีกำร
อพยพยำ้ยถ่ินทุกชัว่อำยคุน  ในกำรอพยพนั้นจะมีกำรส่งคนไปดูที่ทำงไวก่้อนถำ้พึงพอใจก็จะจบั
จองหรือซ้ือที่ดินเอำไวแ้ลว้จึงมำน ำพำครอบครัวอพยพไปยงัที่ตั้งถ่ินฐำนใหม่  กำรเดินทำงในรุ่น
แรกๆจะใชก้ำรเดินเทำ้  ส่วนในรุ่นหลงัที่ตอ้งอพยพไปไกลมำกขึ้นอยำ่งเช่นที่พจิิตรหรือพษิณุโลกก็
จะเดินทำงไปโดยรถไฟ  กำรอพยพนั้นมำส้ินสุดเอำในช่วงทศวรรษที่ 2500  เน่ืองจำกหลงัจำกนั้น
ที่ดินมีรำคำสูงขึ้นและกำรจบัจองที่ดินโดยกำรหกัร้ำงถำงพงอยำ่งถูกกฎหมำยก็ไม่สำมำรถท ำไดอี้ก  
ซ่ึงปัจจยัหลกัที่เป็นเหตุผลในกำรอพยพก็คือกำรขำดแคลนทรัพยำกรโดยเฉพำะที่ดินท ำกิน10   

นอกจำกน้ียงัมีกลุ่มไทด ำที่อพยพเขำ้มำในประเทศไทยโดยสมคัรใจ ไทด ำกลุ่มน้ีอพยพ
มำจำกทุ่งเชียงค  ำ แขวงหวัพนั ในเขตประเทศลำวตั้งแต่สมยัที่ลำวตกเป็นอำณำนิคมของฝรั่งเศส มำ
อยูท่ี่บำ้นนำป่ำหนำด อ ำเภอเชียงคำน จงัหวดัเลย และไทด ำรุ่นสุดทำ้ยอพยพเขำ้มำในประเทศไทย 
ในปี พ.ศ. 2518  มำจำกสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวมำอยูท่ี่บำ้นนำป่ำหนำด11 ชำวไทด ำ
กลุ่มน้ีเป็นผูล้ี้ภยัสงครำมในยคุสมยัใหม่  โดยเร่ิมจำกกำรอพยพมำจำกเมืองแถงหลงักำรพ่ำยแพข้อง
ฝร่ังเศสที่เดียนเบียนฟู  คนไทด ำกลุ่มที่เคยเขำ้ขำ้งฝรั่งเศสจึงตอ้งล้ีภยัออกมำ โดยเดินทำงไปตั้งหลกั
แหล่งในรำชอำณำจกัรลำวที่บำ้นนำงงำม  เมืองเชียงขวำง  ส่วนหน่ึงเดินทำงต่อไปที่บำ้นอีไล  แขวง
นครเวียงจนัทน์  แต่หลงัจำกรัฐบำลฝ่ำยขวำพ่ำยแพใ้ห้กับพรรคคอมมิวนิสต์ลำวในปี พ.ศ. 2518  
ชำวไทด ำกลุ่มน้ีจึงล้ีภยัสงครำมเขำ้มำในประเทศไทย12   

กำรกำรอพยพของชำวไทด ำสรุปตำมช่วงเวลำโดยประมำณไดด้งัน้ี 
รำว พ.ศ. 2350 - 2400  อพยพอยูภ่ำยในเขตจงัหวดัเพชรบุรี 
รำว พ.ศ. 2400   เร่ิมอพยพไปทอ้งถ่ินห่ำงไกล เช่น สุพรรณบุรี 

                                                             
9 สุมิตร ปิติพฒัน์ และเสมอชยั พลูสุวรรณ, ลาวโซ่ง: พลวัตของระบบวัฒธรรมในรอบ

สองศตวรรษ, 6 - 7. 
10 มนู อุดมเวช, ประวัติศาสตร์ไทด าในประเทศไทย,  13-88. 
11 เร่ืองเดียวกนั,  74 – 75. 
12 ม.ศรีบุษรำ [นำมแฝง],  ไทยด าร าพัน,  48-50. 
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รำว พ.ศ. 2420   มีกำรอพยพไปจงัหวดันครปฐม 
รำว พ.ศ. 2440   เกิดกระแสกำรอพยพคร้ังใหญ่จำกจงัหวดัเพชรบุรีไป

ชุมพร รำชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี นครสวรรค ์และมีกำรอพยพจำกรำชบุรีไปนครสวรรคด์ว้ย 
รำว พ.ศ. 2460   มี ก ำ รอพยพกัน ม ำก อี ก ค ร้ั งห น่ึ ง จ ำกนครปฐม 

สุพรรณบุรี และเพชรบุรีไปนครสวรรค ์พจิิตร และพษิณุโลก 
รำว พ.ศ. 2469 - 75   มีกำรอพยพเป็นคร้ังครำวไปสุโขทยั ประจวบคีรีขนัธ ์

พษิณุโลก กำญจนบุรี นครปฐม นครสวรรค ์นอกจำกน้ียงัมีกำรอพยพจำกลำวเขำ้มำในจงัหวดัเลย 
รำว พ.ศ. 2480 - 2511  มีกำรอพยพเป็นระยะๆ 
 

2. โครงสร้างทางสังคม 
ดินแดนสิบสองจุไทซ่ึงประกอบดว้ยเมืองของชำวไทด ำและไทขำว 12 เมือง  มีลกัษณะ

เป็นเสมือนสหพนัธท์ี่รวมตวักนัแบบหลวมๆ  เจำ้เมืองแต่ละเมืองปกครองรำษฎรและชุมชนบริวำร 
โดยกำรจดัสรรที่ดินท ำกินให้รำษฎร   และรำษฎรตอ้งตอบแทนโดยกำรส่งส่วยและใชแ้รงงำน
ท ำงำนรับใชบ้ำ้นเมือง  เช่น  ท  ำเหมืองฝำย  ท  ำถนน  รับใชเ้จำ้ฟ้ำ  เป็นตน้  เรียกงำนแบบน้ีว่ำ  "หำบ
ดินนำ  พำเวียกเมือง"  หรือไม่ก็ไปท ำนำให้กับเจำ้เมืองและลูกทำ้วทั้งหลำย  เรียกว่ำ  "หำบนำ  
พำเวยีก  ลูกทำ้ว"  ส่วนชุมชนบริวำรจะตอ้งส่งส่วยให้กบัเจำ้เมืองเพื่อตอบแทนควำมคุม้ครองจำก
กำรรุกรำนจำกภำยนอก  นอกจำกนั้นชุมชนบริวำรยงัตอ้งส่งควำยมำเขำ้ร่วมเป็นเคร่ืองเซ่นในพิธี
เสนเมืองทุกคร้ัง  ซ่ึงเป็นกำรยนืยนัควำมสมัพนัธเ์ระหวำ่งเมืองกบัชุมชนบริวำร  เมืองของชำวไทด ำ
ปกครองโดยเจำ้ที่มำจำกสิง (สกุล) ลอหรือสิงค ำ  สืบทอดต ำแหน่งตำมเช้ือสำยฝ่ำยชำย  เจำ้เมือง
นอกจำกมีหนำ้ที่จดัสรรที่ดินท ำกิน  ดูแลควำมสงบเรียบร้อยและป้องกนัเมืองแลว้ยงัมีหน้ำที่รักษำ
ประเพณีและประกอบพธีิกรรมของบำ้นเมือง  ระดบัของกำรปกครองจำกระดบับำ้นถึงระดบัเมือง
แบ่งออกเป็นระดบัดงัน้ี13 

1. หมู่บำ้นปกครองโดย  "ตำ๊วบำ้น" (หรือทำ้วบำ้น)   
2. เมืองตง เกิดจำกหลำยหมู่บำ้นรวมกนั  ปกครองโดย "ทำ้วตง"   
3. เมืองเพยี  เกิดจำกเมืองตงหลำยๆเมืองรวมกนั  ปกครองโดย "เพยีเมือง"   
4. เมืองเจำ้เมือง  เกิดจำกเมืองเพยีหลำยๆเมืองรวมกนั  เช่น  เมืองแถง  ประกอบดว้ย

เมืองเพยี  9  เมือง  ปกครองโดย "อำญำ" หรือเจำ้เมือง   

                                                             
13 สุมิตร  ปิติพฒัน์,  ศาสนาและความเช่ือไทด าในสิบสองจุไท  สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม,  10-14. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



13 
 

5. เมืองหลวง  เกิดขึ้นเม่ือเจ้ำเมืองคนใดมีอ ำนำจมำกในช่วงเวลำหน่ึงจนเป็นที่
ยอมรับจะไดเ้ป็น  "อำญำเมืองหลวง"  หรือ "เจำ้ฟ้ำ"  เมืองหลวงนอกจำกจะมีอ ำนำจแต่งตั้งเจำ้เมือง
บริวำรแล้วก็ไม่ได้มีอ ำนำจในกำรปกครองเมืองอ่ืนๆโดยตรง   แต่ปล่อยให้แต่ละเมืองปกครอง
กนัเองตำกจำรีตประเพณี  เมืองบริวำรจะตอบแทนโดยกำรส่งส่วยและบรรณำกำรให้อำญำเมือง
หลวงทุกปี  และส่งก ำลงัทหำรไปช่วยเม่ือมีศึกสงครำม 

 
ชนชั้นทำงสังคมของชำวไทด ำนั้นแบ่งตำมวงศต์ระกูลหรือ "สิง" เป็นเกณฑ ์แบ่งได้

เป็น 2 ชนชั้นดงัน้ี 
1. กลุ่มเจำ้ที่เป็นชนชั้นปกครองเรียกวำ่ "ผูท้ำ้ว" หรือ "ผูต้ำ๊ว"  ตอ้งมำจำกสิงลอ  หรือ

สิงค  ำ เท่ำนั้น 
2. รำษฎรทัว่ไปเรียกว่ำ "ไป่"  ซ่ึงก็คือ "ไพร่"  หรือ "ผูน้้อย"  มำจำกสิงลู  สิงกวำง  

และสิงตอง   
นอกจำกนั้นในสงัคมไทด ำยงักลุ่มชนต่ำงเผำ่  เช่น  พวกส่ำหรือข่ำ  ที่ถูกจบัมำเป็นทำส

ท ำงำนรับใชใ้นเรือนของผูท้ำ้ว  เรียกวำ่  "ปัวปำย" 14 
สุมิตร ปิติพฒัน์และเสมอชยัพลู สุวรรณ  กล่ำวถึงระบบโครงสร้ำงทำงสังคมของไทด ำ

ในสิบสองจุไทวำ่  เป็นระบบอ ำนำจตำมโครงสร้ำงกำรปกครองที่ตั้งอยูบ่นพื้นฐำนที่ไม่เท่ำเทียมกนั
ของชนชั้นในสังคมระหว่ำงผูป้กครองและผูถู้กปกครอง ซ่ึงมีควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงและ
ควบคุมทรัพยำกรที่ไม่เท่ำกัน คือชนชั้นผู ้ท้ำวซ่ึงเป็นองคำพยพของกำรปกครอง จะได้รับ
ผลประโยชน์และควำมมัง่คัง่จำกกำรเก็บส่วยและค่ำนำจำกกำรท ำนำเมือง  ซ่ึงก็คือนำในที่รำบลุ่ม  
ท  ำให้สำมำรถรักษำควำมแตกต่ำงทำงชนชั้นเอำไวไ้ด้15  ในด้ำนของสัญลักษณ์จำกต ำนำนกำร
ก ำเนิดของมนุษยข์องชำวไทด ำกล่ำวว่ำผูท้ำ้วสืบเช้ือสำยมำจำกขุนบูลมซ่ึงแถนส่งลงมำปกครอง
ผูค้น   ส่วนผูน้้อยสืบเช้ือสำยมำจำกผูค้นที่หลั่งไหลออกมำจำกน ้ ำเตำ้ปุง16   ในด้ำนเศรษฐกิจ
กรมกำรเมืองซ่ึงเป็นชนชั้นปกครองมีอภิสิทธ์ิเหนือไพร่ทัว่ไปที่จะขอประทำนที่นำจำกเจำ้เมืองเป็น
จ ำนวนมำกนอกเหนือไปจำกสิทธิในกำรควบคุมดินแดนหัวเมืองส ำหรับเก็บส่วยสำอำกร   

                                                             
14 สุมิตร  ปิติพฒัน์,  ศาสนาและความเช่ือไทด าในสิบสองจุไท  สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม,  12. 
15 สุมิตร ปิติพฒัน์ และเสมอชยั พลูสุวรรณ, ลาวโซ่ง: พลวัตของระบบวัฒธรรมในรอบ

สองศตวรรษ, 12-13. 
16ม.ศรีบุษรำ[นำมแฝง], ไทยด าร าพัน, 1-11. 
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นอกจำกนั้นยงัปรำกฏวำ่มีระบบควำมเช่ือและพิธีกรรมหลำยๆอยำ่งที่ตอกย  ้ำควำมแตกต่ำงทำงชน
ชั้น17  ในพธีิเสนเรือนของผูน้อ้ย  อำหำรที่ใชเ้ซ่นจะท ำจำกเน้ือหมูและใชห้มอเสนที่เป็นผูน้อ้ย  ส่วน
พธีิเสนเรือนของผูท้ำ้ว  อำหำรเคร่ืองเซ่นจะท ำจำกเน้ือควำยซ่ึงเป็นปัจจยักำรผลิตในสังคมชำวนำ
และใชห้มอเสนที่เป็นผูท้ำ้วเท่ำนั้น  นอกจำกนั้นในพิธีกรรมต่ำงๆผูท้ำ้วจะมีขนำดใหญ่และใชค้น
เขำ้ร่วมในพธีิกรรมเป็นจ ำนวนที่มำกกว่ำพิธีของผูน้้อยเสมอ18  เป็นกำรแสดงถึงควำมแตกต่ำงทำง
ชนชั้นและควำมมัง่คัง่อยำ่งชดัเจน  แมแ้ต่เม่ือเสียชีวติไปแลว้วญิญำณของผูน้้อยเม่ือไปเฝ้ำแถนแลว้
จะไดอ้ยูแ่ค่ "ด ้ำดอย" หรือ  "ล ่ำดอย" คือตีนดอยเท่ำนั้น  ส่วนวิญญำณผูท้ำ้วจะขึ้นไปอยูบ่น "ภูเขำ
กุมเขำงอเมืองฟ้ำ"  ที่  "เรือนพำนหลวง"  ส ำหรับเจำ้เมืองและผูท้ำ้วชั้นสูง  และ "เรือนพำนน้อย"  
ส ำหรับผูท้ำ้วระดบัล่ำง19  

เม่ือชำวไทด ำอพยพเขำ้มำในประเทศไทย เขำ้มำอยูใ่นระบบมูลนำย - ไพร่ของรำชกำร
ไทย ซ่ึงไม่เอ้ืออ ำนวยให้ผูท้ำ้วเข้ำถึงและควบคุมทรัพยำกรได้มำกกว่ำผูน้้อย  ท  ำให้ไม่มีควำม
แตกต่ำงทำงเศรษฐกิจระหว่ำงชนชั้นอนัเป็นส่ิงค  ้ำยนัโครงสร้ำงทำงสังคมแบบแบ่งแยกชนชั้น ทุก
คนจึงเป็นไพร่อยำ่งเท่ำเทียมกนัหมด  ท ำให้ผูท้ำ้วมีควำมยำกล ำบำกในรักษำสถำนภำพทำงสังคม
และกำรปรับตวัในกำรประกอบพธีิกรรมซ่ึงจะตอ้งท ำเป็นพธีิใหญ่และมีกำรลม้ควำยเป็นเคร่ืองเซ่น    
เม่ือไม่สำมำรถแบกรับภำระที่เกินฐำนะทำงเศรษฐกิจได ้ ท  ำให้มีผูท้ำ้วหันไปใชว้ิธีเสนแบบผูน้้อย 
เพยีงฆ่ำหมูเป็นเคร่ืองเซ่น20  แต่ก็ยงัรักษำควำมต่ำงทำงชนชั้นบำงประกำรเอำไวใ้นรำยละเอียดและ
ขั้นตอนของพธีิกรรม เช่น หมอเสนผูท้ำ้วสำมำรถท ำพธีิเสนเรือนใหไ้ดท้ั้งผผีูท้ำ้วและผีผูน้้อยเพรำะ
มีศกัด์ิสูงกวำ่ แต่หมอเสนผูน้อ้ยจะท ำพธีิเสนเรือนให้กบัผีผูท้ำ้วไม่ได ้และในกำรเซ่นผีนั้น ผีผูท้ำ้ว
จะตอ้งเซ่นเหลำ้ก่อน ขำ้วทีหลงั ส่วนผีผูน้้อยจะเซ่นขำ้วก่อน เหลำ้ทีหลงั  เพื่อไม่ให้ผีผูน้้อยไปเมำ
สุรำอำละวำดบนเมืองฟ้ำ21  ในปัจจุบนัล ำดบัชั้นทำงสงัคมไม่ก่อให้เกิดควำมแตกต่ำงในกำรด ำเนิน

                                                             
17 สุมิตร ปิติพฒัน์ และเสมอชยั พลูสุวรรณ, ลาวโซ่ง: พลวัตของระบบวัฒธรรมในรอบ

สองศตวรรษ, 13. 
18 เรณู เหมือนจนัทร์เชย, โลกทัศน์ของกลุ่มชาติพันธ์ุในประเทศไทย: ความเช่ือเร่ืองผี

ของไทยโซ่ง (นครปฐม: ส ำนักงำนวิจยัภำษำและวฒันธรรมเอเชียอำคเนย ์สถำบนัวิจยัภำษำและ
วฒันธรรมเพือ่พฒันำชนบท มหำวทิยำลยัมหิดล ณ ศำลำยำ, 2542), 77. 

19 เร่ืองเดียวกนั, 44-58. 
20 สุมิตร ปิติพฒัน์ และเสมอชยั พลูสุวรรณ, ลาวโซ่ง: พลวัตของระบบวัฒธรรมในรอบ

สองศตวรรษ, 17-18. 
21 สุมิตร ปิติพฒัน์, บณัฑูร อ่อนด ำ และพนูสุข ธรรมำภิมุข, ลาวโซ่ง, 61. 
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ชีวติ สภำพควำมเป็นอยู ่ และอำชีพ หำกแต่ยงัคงมีควำมแตกต่ำงกนัในพธีิกรรมเท่ำนั้น กล่ำวคือกำร
จดัพธีิกรรมของผูท้ำ้วจะใหญ่และหรูหรำกวำ่ผูน้อ้ย ผูท้ำ้วและผูน้้อยจะไม่ปฏิบติัพิธีกรรมในห้องผี
ร่วมกนัโดยเฉพำะพธีิกรรมที่เก่ียวกบัผบีรรพบุรุษ ในชีวติประจ ำวนัผูท้ำ้วและผูน้้อยมีควำมสัมพนัธ์
ซ่ึงกนัและกนัและร่วมมือช่วยเหลือกนัเป็นอยำ่งดี เช่น กำรลงแขกเพื่อหว่ำนด ำ เก็บเก่ียว ปลูกออ้ย 
ตดัออ้ย และปลูกบำ้น เป็นตน้22 ปัจจุบนัชำวไทด ำไดห้ันไปใชน้ำมสกุลแบบไทย และตั้งนำมสกุล
ขึ้นอยำ่งเป็นทำงกำรตำมควำมผูกพนักบัหมู่บำ้นและบรรพบุรุษ เช่น ตั้งนำมสกุลตำมช่ือหมู่บำ้น 
หรือช่ือของบรรพบุรุษ23 

 
3.  ระบบเครือญาติและครอบครัวของชาวไทด า 

เดิมระบบครอบครัวไทด ำเป็นครอบครัวขยำย (Extended Family) คือฝ่ำยชำยจะน ำ
ภรรยำไปอยูบ่ำ้นเดียวกบัพ่อแม่ตน หลังจำกที่ไดไ้ปอำสำท ำงำนที่บำ้นฝ่ำยหญิงระยะหน่ึงตอน
แต่งงำน ชำวไทด ำในสิบสองจุไทจะเรียกขั้นตอนน้ีวำ่  "อยูเ่ขย" หรือ  "ไปเขย"  ใชเ้วลำประมำณ  8  
ปีส ำหรับผูน้อ้ย  และ  12  ปีส ำหรับผูท้ำ้ว  หรือตำมแต่จะตกลงกนั  เม่ือครอบครัวมีสมำชิกเพิ่มขึ้น  
ลูกชำยคนโตจะแยกครอบครัวออกไปสร้ำงเรือนใหม่  ปล่อยใหลู้กชำยคนต่อไปและภรรยำอำศยัอยู่
ร่วมกบัพอ่-แม่  เม่ือลูกชำยคนเล็กแต่งงำนและน ำภรรยำมำอยูก่บัครอบครัวพ่อ-แม่  พี่ชำยคนก่อน
หน้ำก็จะแยกครอบครัวออกไป  ดังนั้นลูกชำยคนเล็กจึกมกัเป็นผูดู้แลพ่อ-แม่ในยำมแก่เฒ่ำและ
ไดรั้บมรดกบำ้นและที่นำส ำหรับท ำกินสืบไป24  ส ำหรับชำวด ำในประเทศไทย  ฝ่ำยชำยจะอำสำอยู่
ประมำณ 2-3 ปี  หรือเม่ือพี่น้องของเจำ้สำวแต่งงำนได้สมำชิกเพิ่ม เจ้ำบ่ำวก็จะแยกครอบครัว
กลบัไปอยูก่บัครอบครัวของตนเอง  หรือแยกออกไปปลูกบำ้นแยกต่ำงหำก  แต่ปัจจุบนัครอบครัว
ไทด ำทั้งในสิบสองจุไทและในประเทศไทยมีขนำดเล็กลง ลูกชำยนิยมพำภรรยำแยกครอบครัวไป
ตั้งเรือนใหม่เร็วขึ้น  กำรอยูเ่ขยไม่เป็นที่นิยมปฏิบติักนัเหมือนเดิม รูปแบบครอบครัวจึงมีขนำดเล็ก
ลงเป็นครอบครัวเด่ียว (Nuclear Family) มำกขึ้น มีเฉพำะพอ่ แม่ ลูกเท่ำนั้น25  ท ำให้กำรอยูอ่ำศยัใน

                                                             
22 วำสนำ อรุณกิจ, “พธีิกรรมและโครงสร้ำงทำงสงัคมของลำวโซ่ง”, 163-164. 
23 เรณู เหมือนจนัทร์เชย, โลกทัศน์ของกลุ่มชาติพันธ์ุในประเทศไทย: ความเช่ืองเร่ืองผี

ของไทยโซ่ง, 27-28. 
24 สุมิตร  ปิติพฒัน์,  ศาสนาและความเช่ือไทด าในสิบสองจุไท  สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม,  18-19. 
25 เรณู เหมือนจนัทร์เชย, โลกทัศน์ของกลุ่มชาติพันธ์ุในประเทศไทย: ความเช่ือเร่ืองผี

ของไทยโซ่ง, 25. 
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เรือนยำวซ่ึงเป็นเรือนขนำดใหญ่ส ำหรับครอบครัวขยำยไม่ค่อยพบเห็นไดอี้กในสิบสองจุไท  และ
ถึงกบัไม่พบเลยในประเทศไทยในปัจจุบนั 

สงัคมไทด ำใชร้ะบบเครือญำติ (Kinship System) เป็นหลกัในกำรจดัระเบียบครอบครัว  
เน้นกำรสืบสกุลทำงสำยพ่อ  โดยนับญำติทั้งทำงทำงสำยโลหิต (Consanguinity) และทำงกำร
แต่งงำน (Affinity) เฉพำะบรรดำสะใภอ้นัไดแ้ก่ พี่สะใภ ้น้องสะใภ ้ลูกสะใภ ้หลำนสะใภ ้นับว่ำ
เป็นญำติผเีดียวกนั  หรืออยูใ่นด ้ำ  หรือโคตรตระกูล (clan) เดียวกนั26   โคตรตระกูลขำ้งพ่อเรียกว่ำ  
"ด ้ำปู่ "  สมำชิกร่วมด ้ำเดียวกนัหลำยรุ่นจะอำศยัอยูร่่วมกนัในเรือนขนำดใหญ่เรียกวำ่    "จวัเฮือน  จวั
ด ้ำ"     โดยมีผูช้ำยที่มีอำวโุสสูงสุดเป็นหวัหนำ้ครอบครัว เรียกว่ำ  "เจืองกก"  ท ำหน้ำที่ดูแลสมำชิก
ใจจวัเฮือนจวัด ้ ำในกำรท ำไร่ไถนำ  กำรประกอบพิธีกรรม  กำรแบ่งปันทรัพยสิ์น  และระงบัขอ้
พพิำทภำยใน27  และมีวธีิก ำหนดล ำดบัควำมส ำคญัของสมำชิกไวแ้น่นอน โดยยดึหลกักำรจดัล ำดบั
ในดำ้นอำวโุสก่อนหลงั (Descent Kinship)   

ชำวไทด ำนับญำติที่เก่ียวขอ้งกับตนเอง 7 ชั้น คือ  รุ่นก่อนตนเอง 3 ชั้น  และรุ่นหลัง
ตนเอง 3 ชั้น  รุ่นก่อนตนเองไดแ้ก่  รุ่นพอ่-แม่ (อำ้ย-เอ็ม)  รุ่นปู่ -ยำ่ (อำ้ยปู่ -อำ้ยเอ็ม)  และรุ่นพ่อ-แม่
ของปู่  (อ้ำยเป้ำ-เอ็มย่ำ)  เม่ือตำยไปแล้วจะถูกเชิญมำเป็นผีเรือนอยู่ที่ เรือนที่ครอบครัวอำศยัอยู ่ 
ครอบครัวจะจดัพิธีเสนเรือนให้ตำมประเพณี  ส่วนบรรพบุรุษรุ่นที่ 4 ขึ้นไปมกัเรียกว่ำ "เป้ิน-ยี่" 
(ทวด-ชวด)  จะถูกเชิญออกจำกเรือนไปอยูร่่วมกบัผบีรรพบุรุษรุ่นก่อนๆในฐำนะด ้ำเมืองฟ้ำ  เป็นด ้ ำ
ของตระกูลที่อยูท่ี่เมืองฟ้ำ  คอยรับลูกหลำนที่เสียชีวิตแลว้  และไม่ถูกเซ่นไหวใ้นฐำนะผีเรือนอีก
ต่อไป  แต่จะถูกเชิญมำร่วมในพธีิที่เก่ียวกบัด ้ำเท่ำนั้น28 

เรณู  เหมือนจนัทร์เชย กล่ำวว่ำ  ชุมชนตำมแนวคิดดั้งเดิมของไทด ำนั้นไม่ไดข้ึ้นอยูก่บั
ดินแดน (Territory) แต่ขึ้นอยูก่บัเครือญำติ (Kinship System) อนัประกอบดว้ยญำติทำงสำยโลหิต
และญำติทำงกำรแต่งงำน ซ่ึงเรียกรวมว่ำ ญำติผีเดียวกัน  ดังนั้น ชุมชนไทด ำจึงประกอบไปด้วย
ครอบครัวที่เป็นเครือญำติกัน เม่ือมีกำรประกอบพิธีกรรมใดๆก็ตำมจะมีญำติมำร่วมในพิธีนั้นๆ
มำกมำย โดยเฉพำะบุคคลที่เป็นญำติผีเดียวกนั29  กำรปรับตวัของสังคมไทด ำหลงัจำกอพยพเขำ้มำ

                                                             
26 เร่ืองเดียวกนั. 
27 สุมิตร  ปิติพฒัน์,  ศาสนาและความเช่ือไทด าในสิบสองจุไท  สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม,  19-20. 
28 เร่ืองเดียวกนั,  17. 
29 เรณู เหมือนจนัทร์เชย, โลกทัศน์ของกลุ่มชาติพันธ์ุในประเทศไทย: ความเช่ือเร่ืองผี

ของไทยโซ่ง, 26. 
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ในประเทศไทยนั้นอำศยัควำมสมัพนัธท์ำงเครือญำติที่นับตำมสำยตระกูล (สิง)ผ่ำนระบบควำมเช่ือ
และพธีิกรรมทำงสงัคม และขยำยเครือข่ำยออกไปอยำ่งซบัซอ้นขึ้นกวำ่เดิม พธีิกรรมที่รองรับระบบ
เครือญำติอยำ่งชดัเจนก็คือพธีิเสนเรือน ซ่ึงในพธีิจะมีกำรเชิญผใีนตระกูลที่ถูกบนัทึกไวใ้นป๊ับผีหรือ
บญัชีผีบรรพบุรุษมำรับเคร่ืองเซ่นให้ครบทุกคน และญำติที่เป็นผีเดียวกนัถึงแมจ้ะอพยพไปอยูใ่น
จงัหวดัอ่ืนจะตอ้งมำร่วมพิธี อันเป็นกำรสร้ำง รักษำ และขยำยฐำนของเครือญำติออกไปอย่ำง
กวำ้งขวำง  นอกจำกนั้นยงัมีเพือ่นบำ้นที่ไม่ไดเ้ป็นผเีดียวกนัมำร่วมในงำนถึงแมจ้ะไม่ไดเ้ขำ้ร่วมท ำ
พธีิโดยตรงอนัเป็นกำรสร้ำงควำมสมัพนัธก์นัในสงัคม ซ่ึงแตกต่ำงจำกพธีิเสนเรือนของชำวไทด ำใน
สิบสองจุไทที่จะมีแต่เฉพำะผูท้ี่สืบทอดผสีำยตรงเท่ำนั้นที่เขำ้ร่วมพธีิได ้ กำรเปล่ียนแปลงทำงสังคม
ของไทด ำในบริบทของสังคมสมัยใหม่เป็นไปในลักษณะของกำรพยำยำมขยำยเครือข่ำย และ
กระชบัควำมสมัพนัธท์ำงสงัคมระหวำ่ง "พวกเดียวกนั" ซ่ึงปรำกฏทั้งระดบัภำยในครอบครัว ภำยใน
เครือญำติที่เป็นผเีดียวกนั ภำยในหมู่บำ้น และภำยในชุมชน ท ำใหมี้ส ำนึกทำงชำติพนัธ์ในควำมเป็น
พวกเดียวกนัอยำ่งเขม้ขน้30  ดงัจะเห็นไดจ้ำกกำรพยำยำมรวมตวักนัในงำนชุมนุมไทด ำที่จดัขึ้นใน
ทอ้งถ่ินของชำวไทด ำเป็นประจ ำทุกปี โดยเร่ิมตน้ขึ้นคร้ังแตกที่ต  ำบลหนองปรง จงัหวดัเพชรบุรีใน
ปี พ.ศ. 2522  จดัต่อเน่ืองกนัมำจนถึงปัจจุบนั นอกจำกนั้น ยงัมีกำรจดังำนชุมนุมไทด ำในทอ้งที่อ่ืนๆ
อีกเช่น ที่ต  ำบลหว้ยท่ำชำ้ง อ ำเภอเขำยอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี และที่ชุมชนทุ่งเฟ้ือ ต  ำบลบำงครก อ ำเภอ
เขำยอ้ย จงัหวดัเพชรบุรีลกัษณะของกำรจดังำนชุมนุมไทด ำจะเนน้กระบวนกำรรวมกลุ่มของชำวไท
ด ำเพือ่รักษำวฒันธรรมประเพณีของชำวไทด ำ เพือ่สร้ำงควำมสมัพนัธเ์ชิงทำงวฒันธรรม สร้ำงควำม
ร่วมมือกนัเป็นเครือข่ำยระหวำ่งชุมชน และสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ในวฒันธรรมของชำวไทด ำ31 

 
4.  ภาษา 

ชำวไทด ำมีภำษำพดูและตวัอกัษรเป็นของตนอง จดัอยูใ่นตระกูลภำษำไท (Tai Family) 
สำขำตะวนัตกเฉียงใต ้(Southwestern Branch) ส ำเนียงกำรพูดใกลเ้คียงกบัลำวเวียงจนัทร์และลำว
ทำงภำคอีสำน ตวัอกัษรคลำ้ยอกัษรลำว ลกัษณะไวยำกรณ์เดียวกบัภำษำไทย กำรเขียนหนังสือใด

                                                             
30 สุมิตร ปิติพฒัน์ และเสมอชยั พลูสุวรรณ, ลาวโซ่ง: พลวัตของระบบวัฒธรรมในรอบ

สองศตวรรษ, 17-22. 
31 เพยีงเพชร พรำหมณ์มณี, มำนะ ฉ่ิงเล็ก และสิริเลิศ สรฉัตร, “กำรธ ำรงอตัลกัษณ์ทำง

ชำติพนัธุ์ของชำวไทด ำ: กรณีศึกษำงำนชุมนุมไทด ำ ต  ำบลหนองปรง อ ำเภอเขำยอ้ย จงัหวดั
เพชรบุรี” (สำรนิพนธป์ริญญำศิลปศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำกำรจดักำรชุมชน คณะวิทยำกำรจดักำร 
มหำวทิยำลยัศิลปำกร, 2548), 56-72. 
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อดีตจะนิยมเขียนในสมุดพบัเป็นชั้นๆเช่นเดียวกับสมุดข่อย เรียกว่ำ "ป๊ับ"32 ปัจจุบนัชำวไทด ำใน
ประเทศไทยจะใชภ้ำษำไทด ำในกำรส่ือสำรกนัในชีวิตประจ ำวนั  ส่วนใหญ่ไม่สำมำรถอ่ำนเขียน
อกัษรไทด ำได ้  ทุกคนสำมำรถใชภ้ำษำไทยภำคกลำงในกำรส่ือสำรได ้ กำรส่ือสำรดว้ยภำษำไทด ำ
เป็นกำรส่ือสำรระหว่ำงพวกเดียวกันและเป็นกำรแสดงควำมเป็นกันเอง  ส่วนกำรส่ือสำรด้วย
ภำษำไทยภำคกลำงเป็นกำรแสดงควำมไม่เป็นพวกเดียวกันและไม่เป็นกันเอง เช่น ใช้พูดกบัคน
แปลกหนำ้ และเจำ้หนำ้ที่รำชกำร ในหลำยๆชุมชนของชำวไทด ำประชำกรในในรุ่นที่มีอำยนุ้อยจะ
พดูภำษไทด ำไม่ได ้ แต่ฟังภำษำไทด ำรู้เร่ือง33 

 
5.  การแต่งกาย 

เคร่ืองแต่งกำยดั้งเดิมของชำวไทด ำทั้งในสิบสองจุไทและในประเทศไทยนั้นจะตดัเยบ็
จำก "ผำ้ยอ้มนิล" คือ ยอ้มครำม34 จนเป็นสีด ำหรือเกือบด ำ ใชท้ั้งในชีวิตประจ ำวนัและพีธีกรรม ใน
อดีตชำวไทด ำจะผลิตเคร่ืองนุ่งห่มดว้ยตวัเองตลอดกระบวนกำรตอ้งแต่ปลูกหม่อน เล้ียงไหม ปลูก
ฝ้ำย ป่ันดำ้ย ทอผำ้ และปลูกตน้ครำมเพือ่ท  ำสียอ้ม แต่ปัจจุบนัไดเ้ลิกกำรทอผำ้ใชเ้องไปแลว้  

เคร่ืองแต่งกำยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือแบบที่ใชใ้นชีวิตประจ ำวนั และแบบที่ใชใ้น
พธีิกรรม 

เคร่ืองแต่งกำยแบบที่ใชใ้นชีวิตประจ ำวนั เส้ือของผูช้ำย เรียกว่ำ "เส้ือไท" เป็นเส้ือผำ้
ฝ้ำยแขนยำวสีด ำผ่ำหน้ำ สวมทับกำงเกงขำก๊วยสีด ำหรือครำมแก่เคล้ำยกับกำงเกงจีน นิยมใช้
ผำ้ขำวม้ำเคียนเอว ส่วนเส้ือของผูห้ญิงเรียกว่ำ "เส้ือก้อม" เป็นเส้ือรัดรูปพอดีตัว เอวสั้ น แขน
กระบอกรัดขอ้มือ ผ่ำหน้ำ และนุ่งผำ้ซ่ินท ำดว้ยฝ้ำยแกมไหมยอ้มสีครำมแก่ มีลำยสีขำวสลบัเป็น
ทำงเล็กๆคล้ำยผลแตงโม35  ปัจจุบนัจึงถูกเรียกว่ำ "ซ่ินลำยแตงโม" บำงทอ้งถ่ินเรียกว่ำ "ผำ้ลำย
กระแต" หรือ "ลำยซะโด"36 ที่เชิงซ่ินจะติดตีนซ่ินทอเป็นลวดลำยต่ำงหำกเป็นลำยขวำงกวำ้ง
ประมำณ 2-3 น้ิว ซ่ึงหญิงที่สำมีเสียชีวติจะเลำะตีนซ่ินออกเพือ่ไวทุ้กขใ์หก้บัสำมี  

                                                             
32 เรณู เหมือนจนัทร์เชย, โลกทัศน์ของกลุ่มชาติพันธ์ุในประเทศไทย: ความเช่ือเร่ืองผี

ของไทยโซ่ง, 23-24. 
33 มนู อุดมเวช, ประวัติศาสตร์ไทด าในประเทศไทย,  123-124. 
34 เร่ืองเดียวกนั,  134. 
35 สุมิตร ปิติพฒัน์, บณัฑูร อ่อนด ำ และพนูสุข ธรรมำภิมุข, ลาวโซ่ง, 27. 
36 มนู อุดมเวช, ประวัติศาสตร์ไทด าในประเทศไทย,  134. 
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หญิงไทด ำในประเทศไทยที่แต่งงำนแลว้นิยมคำดอกดว้ย "ผำ้เปียว" ท ำด้วยผำ้ฝ้ำยสี
ครำมแก่ กวำ้งประมำณ 6 น้ิว ยำวประมำณ 1 เมตร ที่ริมดำ้นหน่ึงปักลวดลำยแบบไทด ำ ลำยคลำ้ย
กบัเส้ือฮี ผำ้เปียวเป็นผำ้สำรพดัประโยชน์เหมือนกบัผำ้ขำวมำ้ คือใชค้ำดอกเวลำร้อน ใชค้ลุมศรีษะ
กนัแดดกนัฝน หรือใชค้ลุมไหล่ หรือห่มเฉียงไหล่ทบัเส้ือกอ้มเวลำไปวดัหรือมีพิธีกรรม  แต่หญิง
ไทด ำในเวยีดนำมกลบันิยมใชผ้ำ้เปียวโพกหัวในชีวิตประจ ำวนัจนเป็นสัญลกัษณ์ของหญิงไทด ำที่
แตกต่ำงจำกผูไ้ทกลุ่มอ่ืน37   

เส้ือที่ใชใ้นพธีีกรรมเรียกวำ่ "เส้ือฮี" ใชใ้นสวมในเวลำที่เขำ้ร่วมพีธีกรรมต่ำงๆ และ ใช้
สวมเล่นคอน เล่นแคน ฯลฯ ตดัเยบ็จำกผำ้ฝ้ำยยอ้มสีครำม แบบของผูช้ำยและผูห้ญิงจะแตกต่ำงกนั 
เส้ือฮีเป็นเส้ือยำวคลุมสะโพก  แขนกระบอก  แบบของผูช้ำยเป็นเส้ือเขำ้รูป  ส่วนของผูห้ญิงจะตวั
ใหญ่และใส่แบบหลวมๆ  รอบคอและตะเข็บจะกุ๊นด้วยผำ้ไหมและปักทบัด้วยด้ำยไหมสีต่ำงๆ  
เส้ือฮีของผูช้ำยใชส้วมคู่กบักำงเกงขำยำวสีด ำขำแคบ เรียกว่ำ "ส้วงฮี"  ส่วนของผูห้ญิงงจะใส่กบั
ผำ้ซ่ิน38 

เส้ือฮีจะที่ใชส้วมในพิธีมงคลต่ำงๆ เช่น พิธีแต่งงำน พิธีเสนเรือน และพิธีกรรมต่ำงๆ 
เช่นพธีิต่ออำย ุฯลฯ  จะสวมเอำดำ้นนอกที่เป็นสีด ำออก โดยมีวิธีสวมใส่ต่ำงกนัไป เช่นในพิธีเสน
เรือน  ลูกเขยและหลำนเขย ใชเ้ส้ือฮีคลอ้งคอ ลูกสะใภแ้ละหลำนสะใภใ้ช ้"ฮำ้งนม" คือคำดอก แต่
ในพิธีศพ เขยและสะใภจ้ะตอ้งสวมเส้ือฮีจริงๆ39  ส่วนดำ้นในที่มีกำรประดบัตกแต่งดว้ยลวดลำย
สีสนัสวยงำม จะถูกกลบัออกมำสวมใส่ในพิธีอวมงคล เช่น พิธีศพ พิธีเชิญผีผูต้ำยขึ้นเรือน และใช้
คลุมโลงศพ40  

 
 
 
 
 
 

                                                             
37 สุมิตร  ปิติพฒัน์,  ศาสนาและความเช่ือไทด าในสิบสองจุไท  สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม,  3. 
38 สุมิตร ปิติพฒัน์, บณัฑูร อ่อนด ำ และพนูสุข ธรรมำภิมุข, ลาวโซ่ง, 27-29. 
39 มนู อุดมเวช, ประวัติศาสตร์ไทด าในประเทศไทย,  142. 
40 สุมิตร ปิติพฒัน์, บณัฑูร อ่อนด ำ และพนูสุข ธรรมำภิมุข, ลาวโซ่ง, 29. 
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                    (1)                              (2)                            (3)                          (4) 
 
ภำพที่ 3  เคร่ืองแต่งกำยของชำวไทด ำในประเทศไทย 

(1)  ชุดเส้ือกอ้มและผำ้ซ่ินลำยแตงโม 
(2)  เส้ือฮีของหญิงชำวไทด ำ 
(3)  หมอเสนใส่เส้ือฮีในพธีิเสนเรือน 
(4)  หญิงที่เป็นลูกสะใภจ้ะน ำเส้ือฮีมำคำดอกในพธีิเสนเรือน 

ที่มำ: สมทรง บุรุษพฒัน์, สารานุกรมกลุ่มชาติพันธ์ุไทยโซ่ง (นครปฐม: สถำบนัวิจยัภำษำและ
วฒันธรรมเพือ่กำรพฒันำชนบท  มหำวทิยำลยัมหิดล, 2540), 9-10. 
 

 
 

ภำพที่ 4  เส้ือฮีดำ้นในของผูห้ญิง  จะใชใ้นพธีิศพ 
ที่มำ: สมทรง บุรุษพฒัน์, สารานุกรมกลุ่มชาติพันธ์ุไทยโซ่ง (นครปฐม: สถำบนัวิจยัภำษำและ
วฒันธรรมเพือ่กำรพฒันำชนบท  มหำวทิยำลยัมหิดล, 2540), 10. 
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ทรงผมของหญิงชำวไทด ำที่เรียกว่ำ "ทรงป้ันเกลำ้" เป็นเอกลกัษณ์ของหญิงชำวไทด ำ
โดยจะเร่ิมไวผ้มยำวเม่ือเด็กหญิงเร่ิม "นมตั้งเตำ้" หมำยถึงเร่ิมเขำ้สู่วยัรุ่นเม่ืออำยปุระมำณ 12-13 ปี 
ซ่ึงจะตอ้งเล้ียงผมใหย้ำวไปเร่ือยๆโดยเร่ิมจำกผมยำวประมำณไหล่ เรียกว่ำ "เอ้ือมไร" เม่ืออำยมุำก
ขึ้นผมก็จะยำวมำกขึ้นตำมอำยุก็จะเปล่ียนแบบทรงผมเป็น "สัปปิน" "จุกผม" "ผมขอดกระตอก" 
"ผมขอดซอย"  "ผมป้ันเกลำ้ซอย"  จนเม่ือโตเป็นผูใ้หญ่อำยปุระมำณ 20 ปีจึงท ำผมทรง "ป้ันเกลำ้" 
หรือ "ป้ันเกลำ้ถว้น" ได ้ซ่ึงตอ้งใชผ้มที่ยำวมำกมว้นผมตลบไวท้ี่ก่ึงกลำงศรีษะแลว้เอำชำยผมสอด
ไวใ้ห้เรียบร้อยไม่ให้เหลือชำยทิ้งไว ้โดยมีไม้ขดัเกล้ำไวไ้ม่ให้ผมหลุดรุ่ย แต่เดิมชำวไทด ำถือว่ำ
เด็กหญิงที่ผมยงัไม่ยำวพอจะท ำผมทรงป้ันเกล้ำไดจ้ะยงัเป็นเด็กอยูไ่ม่ถึงวยัที่จะแต่งงำนได ้ห้ำม
ติดต่อฉนัชูส้ำวกบัชำยหนุ่ม แต่ถำ้ผมยำวพอที่จะท ำผมทรงป้ันเกลำ้ซอยไดแ้ลว้จึงจะให้ลงนั่งข่วงมี
เพือ่นชำยได้41       

ถำ้หญิงคนใดเป็นหม้ำยสำมีเพิ่งตำยใหม่ๆศพยงัตั้งอยู่ที่บำ้นจะตอ้งท ำผมทรง  "ป้ัน
เกลำ้ตก"  คือปล่อยผมลงหมดไม่เกลำ้ผมและไม่สวมเคร่ืองประดบัผมจนกวำ่จะออกทุกขเ์ม่ือท ำพิธี
เผำศพเรียบร้อยแลว้จึงท ำผมทรงป้ันเกลำ้ได้42 

 

 
 

ภำพที่ 5 ทรงผมของหญิงชำวไทด ำที่เรียกวำ่ "ทรงป้ันเกลำ้" 

                                                             
41 เร่ืองเดียวกนั, 30-32. 
42 เรณู เหมือนจนัทร์เชย, โลกทัศน์ของกลุ่มชาติพันธ์ุในประเทศไทย: ความเช่ือเร่ืองผี

ของไทยโซ่ง, 23. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



22 
 

ปัจจุบนัหญิงสำวชำวไทด ำในเวยีดนำมนิยมใส่เส้ือแบบไทด ำแต่มีสีสันสดใสแทนที่จะ
ใส่สีด ำ  ซ่ึงต่ำงจำกกรณีของชำวไทด ำในประเทศไทยที่ไม่ใส่ชุดไทด ำในสีอ่ืนที่ไม่ใช่สีด ำหรือสี
ครำมเขม้  แต่ในชีวิตประจ ำวนัจะไม่แต่งกำยด้วยชุดไทด ำ  จะแต่งชุดไทด ำเฉพำะในพิธีกรรม  
ยกเวน้หญิงสูงอำยบุำงคนที่ยงัแต่งกำยตำมแบบประเพณีอยูใ่นชีวติประจ ำวนั  ต่ำงจำกในเวียดนำมที่
หญิงไทด ำจะแต่งชุดไทด ำในชีวิตประจ ำวนัด้วย  เน่ืองจำกฐำนะของกำรเป็นไทด ำในเวียดนำม
ไดรั้บกำรยอมรับในดำ้นต่ำงๆของสงัคม  ท ำใหเ้จำ้ของวฒันธรรมมีควำมภำคภูมิใจในอตัลษัณ์ของ
ตนเอง43 

 

 
 
ภำพที่ 6  หญิงไทด ำสวมเส้ือสีสดใส  โพกหวัดว้ยผำ้เปียว  เดินทำงไปตลำดเมืองม่วย จงัหวดัเซินลำ  

ประเทศเวียดนำม   
ที่มำ: สุมิตร ปิติพฒัน์, ศาสนาและความเช่ือไทด าในสิบสองจุไท สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
(กรุงเทพฯ: สถำบนัไทยคดีศึกษำ  มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์,  2546), ไม่ปรำกฏเลขหนำ้. 
 

                                                             
43 สุมิตร  ปิติพฒัน์ และคณะ, ไทด า ไทขาว ไทแดง และไทเหลือง: อัตลักษณ์เปิด  อัต

ลักษณ์ปิด (กรุงเทพฯ: มูลนิธิต  ำรำสงัคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์, 2551), 46. 
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ภำพที่ 7  หญิงชรำชำวไทด ำในเคร่ืองแต่งกำยในชีวิตประจ ำวนั ที่บำ้นใต ้หมู่ที่ 5 ต  ำบลเขำยอ้ย 

อ ำเภอเขำยอ้ย  จงัหวดัเพชรบุรี 
 
6.  แบบแผนการด าเนินชีวิต 

ชุมชนไทด ำในสิบสองจุไทนิยมสร้ำงบำ้นเรือนเรียงรำยกนัอยูบ่นเนินเขำ  และใชพ้ื้นที่
รำบในหุบเขำซ่ึงมีอยูอ่ยำ่งจ ำกดัในกำรท ำนำด ำ  มีระบบชลประทำนแบบเหมืองฝำยหล่อเล้ียงที่นำ
และหมู่บำ้น  โดยกำรดดัแปลงภูมิประเทศใหเ้ป็นนำแบบขั้นบนัได  น ้ ำจำกนำที่อยูสู่งกว่ำจะไหลลง
ไปสู่นำที่อยู่ต  ่ำกว่ำเป็นทอดๆ  และขุดคูคลองเพื่อส่งน ้ ำเขำนำโดยใช้ระหัดวิดน ้ ำ  แม่น ้ ำล ำธำร
นอกจำกจะเป็นแหล่งจับสัตว์น ้ ำเพื่อกำรบริโภคแล้วยงัเป็นแหล่งพลังงำนโดยใช้ในแรงของ
กระแสน ้ ำผลกัดนักลไกของครกต ำขำ้ว  ปัจจุบนัไดน้ ำควำมรู้น้ีมำใชใ้นกำรป่ันกระแสไฟฟ้ำไวใ้ช้
ในบำ้นเรือน   

กำรปลูกขำ้วในสิบสองจุไทมีอยู ่2 ระบบ  คือ  กำรท ำนำด ำในที่ลุ่ม (เฮ็ดนำ) และกำร
ท ำนำไร่ (เฮ็ดไฮ่) เป็นกำรปลูกขำ้วทนแลง้ในที่ดอนบริเวณไหล่เขำโดยอำศยัเพียงน ้ ำฝนเท่ำนั้น  ซ่ึง
ผลผลิตที่ไดม้กัจะต ่ำเพรำะเป็นกำรปลูกขำ้วแลว้ปล่อยให้ธรรมชำติดูแล  จนมีค  ำพงัเพยว่ำ  "เฮ็ดไฮ่
เตม็ตำ  บ่เท่ำเฮ็ดนำเหอหน่ึง"  หมำยควำมวำ่  ถึงแมจ้ะท ำนำไร่กวำ้งใหญ่สุดลูกหูลูกตำก็ไม่ไดผ้ลดี
เท่ำท ำนำด ำเพยีงกระทงเดียว44   

ในอดีตอำชีพหลักของชำวไทด ำในประเทศไทยก็คือกำรท ำนำ  แต่เน่ืองจำกภูมิ
ประเทศของที่ตั้งถ่ินฐำนของชำวไทด ำในประเทศไทยอยำ่งเช่นที่จงัหวดัเพชรบุรีไม่ไดข้ำดแคลนที่

                                                             
44 สุมิตร ปิติพฒัน์ และเสมอชยั พลูสุวรรณ, ลาวโซ่ง: พลวัตของระบบวัฒธรรมในรอบ

สองศตวรรษ, 9-10. 
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รำบลุ่มส ำหรับท ำนำ  ชำวไทด ำในประเทศไทยจึงท ำแต่เฮ็ดนำไม่ตอ้งเฮ็ดไฮ่  นอกจำกนั้นยงัมีอำชีพ
เสริมไดแ้ก่ จกัสำน ทอผำ้ เยบ็ปักถกัร้อย  จึงนิยมปลูกตน้ไผ ่เช่น ไผต่ง ไผ่ป่ำ ไผ่สีสุก ไวจ้กัสำนท ำ
เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นชีวติประจ ำวนัและในพธีิกรรม เช่น ตำขอ้ง หำบเข่ง กะเหล็บ สุ่ม เป็นตน้45  ซ่ึง
มีวงจรชีวติตำมฤดูกำลดงัน้ี46 

เดือนอำ้ย  หนำ้เก็บเก่ียว   นอกจำกเก่ียวขำ้วและนวดขำ้วแลว้  ยงัเป็นฤดูที่หญำ้คำแก่ 
จึงเป็นช่วงของกำรเก่ียวหญำ้คำไปมุงหลงัคำดว้ย 

เดือนยีถึ่งเดือน  4  ป่ำแลง้  ไม่มีฝน  เป็นฤดูที่ตดัฟืนเก็บสะสมไวใ้ชต้ลอดปี 
เดือน  5  ไม่ท ำงำน เป็นเดือนพกัผอ่น  มีประเพณี  "อ้ินกอน" 
เดือน  6  เร่ิมท ำนำ  ตระเตรียมซ่อมแซมอุปกรณ์ท ำนำ 
เดือน  7  ถึงเดือน  12  ท  ำนำไปจนกระทัง่เก็บเก่ียว  นวดขำ้ว  และเก็บฟำง  ซ่ึงอำจจะ

ท ำงำนยำวต่อเน่ืองไปจนถึงเดือน  3  จึงจะแลว้เสร็จทั้งหมด 
ครอบครัวไทด ำทุกครอบครัวทั้งในสิบสองจุไทและในประเทศไทยจะเล้ียงสัตวไ์ว ้

ส ำหรับเป็นอำหำรและที่ส ำคญัคือเป็นเคร่ืองเซ่นไหวใ้นพธีิกรรม  ไดแ้ก่  ควำยซ่ึงจะไวใ้ชไ้ถนำและ
เป็นเคร่ืองเซ่นในพิธีเสนเรือนส ำหรับครอบครัวผูท้ำ้วและพิธีเสนเมือง  หมูเป็นเคร่ืองเซ่นไหวใ้น
พธีิเสนเรือนของผูน้อ้ย  และเป็ดไก่ส ำหรับเป็นเคร่ืองเซ่นในพิธีกรรมอ่ืนๆ  เช่น  เสนเต็ง  เสนอำน
ปำง  และเสนฆ่ำเกือด  เป็นตน้  แต่ปัจจุบันไม่มีกำรเล้ียงควำยเน่ืองจำกชำวนำไทยหันไปใช้
เคร่ืองจกัรในกำรท ำนำหรือใชว้ิธีว่ำจำ้งในกำรไถนำและเก็บเก่ียวเกือบทั้งหมด  นอกจำกนั้นส่ิงที่
ขำดไม่ได้ในพิธีกรรมต่ำงๆที่เก่ียวกับผีก็คือเหล้ำ  ในอดีตทุกครอบครัวจึงมักท ำเหล้ำไวใ้ช้ใน
พิธีกรรมและเอำไวบ้ริโภคเอง  เน่ืองจำกชำวไทด ำนิยมด่ืมเหล้ำ 47  เหลำ้ไทด ำแบบดั้งเดิมมีหลำย
ชนิด  ไดแ้ก่  เหลำ้น ้ ำขำว,  เหลำ้แก่บหรือเหล่ำแกลบ  เป็นเหลำ้หมกัจำกขำ้วเหนียวและแกลบใส่ลง
ในไห  เม่ือจะด่ืมตอ้งดูดจำกหลอดพร้อมกนัทีละสองคน  และเหลำ้เซียว  ท  ำจำกกำรกลัน่เหลำ้แก่บ  
ในสิบสองจุไทจะนิยมด่ืมเหลำ้แก่บก่อนรับประทำนอำหำรในวำระอนัร่ืนเริง  เช่น  เม่ือมีแขกมำ
เยีย่มเยยีน48  แต่ปัจจุบนัครอบครัวไทด ำในประเทศไทยไม่มีกำรท ำเหลำ้ไวบ้ริโภคและเซ่นไหวเ้อง   

                                                             
45 เรณู เหมือนจนัทร์เชย, โลกทัศน์ของกลุ่มชาติพันธ์ุในประเทศไทย: ความเช่ือเร่ืองผี

ของไทยโซ่ง, 28. 
46 มนู อุดมเวช, ประวัติศาสตร์ไทด าในประเทศไทย,  121. 
47 สุมิตร  ปิติพฒัน์,  ศาสนาและความเช่ือไทด าในสิบสองจุไท  สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม,  22. 
48 มนู อุดมเวช, ประวัติศาสตร์ไทด าในประเทศไทย,  132-133. 
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อำหำรหลกัของชำวไทด ำในอดีต ไดแ้ก่ (1) ปลำ ใชท้  ำปลำร้ำ (2) เกลือ (3) หน่อไม้
ดอง ใชแ้กงกินกลัปลำร้ำ และสัตวท์ี่จบัมำไดอ้ยำ่งเช่น ปลำ กบ และเขียด ซ่ึงหน่อไมน้ี้เป็นอำหำร
หลกัที่ตอ้งไปหำจำกป่ำมำดองเก็บไวกิ้นทั้งปี โดยครอบครัวหน่ึงจะดองไหละ 20 กิโลกรัม จ ำนวน 
3 – 4 ไห แต่ปัจจุบนัจะลดปริมำณกำรท ำหน่อไม้ดองลงเน่ืองจำกมีควำมนิยมในกำรซ้ือกับขำ้ว
ส ำเร็จรูปมำบริโภคแทนที่กำรท ำกับขำ้วในครัวเรือนมำกขึ้น  และ (4) มะขำมเปียก นอกจำกน้ียงั
ปลูกพืชผกัสวนครัวและไมผ้ลไวก้ินเองในบริเวณรอบๆเรือนอยำ่งเช่น ต  ำลึง ยอดกระถิน หัวปลี 
ดอกแค พริก มะเขือ เป็นตน้  และยงัมีกำรปลูกตน้ตำลไวท้  ำน ้ ำตำลโตนดอีกดว้ย49 

ปัจจุบันชำวไทด ำในประเทศไทยได้หันมำประกอบอำชีพอ่ืนๆมำกขึ้ นตำมกำร
เปล่ียนแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคม เช่น รับรำชกำร รับจำ้ง เล้ียงปลำ ท ำนำกุง้ คำ้ขำย และอำชีพ
บริกำรอ่ืนๆ เช่น ช่ำงตดัผม ช่ำงเสริมสวย เป็นตน้ 

 
7.  ความเช่ือเร่ืองขวัญของชาวไทด า  

ควำมเช่ือทำงศำสนำของชำวไทด ำในสิบสองจุไทเกี่ยวขอ้งกบัเร่ืองขวญั  ผ ี แถน(ผีฟ้ำ)  
และส่ิงเหนือธรรมชำติต่ำงๆ  มีลกัษณะเป็นแบบ  "วิญญำณนิยม (Animism)"  ซ่ึงมกัพบในในกลุ่ม
คนไททั้งหลำยก่อนกำรรับพทุธศำสนำหรือศำสนำอ่ืนๆ50   ขวญัเป็นส่ิงที่เกิดขึ้นมำพร้อมกบัตวัคน
แต่ละคน โดยเช่ือว่ำมนุษยแ์ละขวญัถูกสร้ำงขึ้นโดย "แถนแนน" ภำยใตก้ำรช่วยเหลือในดำ้นกำร
ป้ันและหล่อหลอมให้เป็นรูปร่ำงของ "ปู่ ช่ำงหล่อ พ่อช่ำงตี และแม่เบำ้แม่นำง" เม่ือป้ันเสร็จเป็น
รูปร่ำงแล้วจะส่งให้ "แถนขำด" เป็นผูก้  ำหนดชะตำชีวิตและส่งลงมำเกิดบนโลกมนุษย์51 ร่ำงกำย
มนษยมี์ขวญัประกอบอยูใ่นอวยัวะต่ำงๆรวม 32 ขวญัท ำให้ร่ำงกำยมีชีวิต เคล่ือนไหว และท ำงำน
ต่ำงๆได ้ ขวญันอกจำกจะควบคุมใหค้นด ำรงอยูใ่นร่ำงกำยและจิตใจแลว้ ยงัสัมพนัธ์ไปยงัแถน ผูมี้
อ  ำนำจเหนือมนุษยแ์ละธรรมชำติทั้งมวล ฉะนั้นเม่ือเวลำที่คนตกใจหรือไม่สบำยทำงดำ้นร่ำงกำย

                                                             
49 สัมภำษณ์ บุญเหลือ แสร์ชล, ผูดู้แลเส้ือบำ้น บำ้นเจียงแกวน หมู่ที่ 2 ต  ำบลเขำยอ้ย 

อ ำเภอเขำยอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี, และ คูณ สวนมำ, ผูช่้วยหมอเสน ชำวบำ้นหมู่ 3 ต  ำบลห้วยท่ำชำ้ง 
อ ำเภอเขำยอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี, 25 เมษำยน 2555. 

50 สุมิตร  ปิติพฒัน์,  ศาสนาและความเช่ือไทด าในสิบสองจุไท  สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม,  25. 

51 เรณู เหมือนจนัทร์เชย, โลกทัศน์ของกลุ่มชาติพันธ์ุในประเทศไทย: ความเช่ือเร่ืองผี
ของไทยโซ่ง, 42-43. 
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และจิตใจ จึงเป็นเร่ืองที่ขวญัไม่อยูใ่นลกัษณะที่สมัพนัธก์บัโครงสร้ำงดงักล่ำว จึงตอ้งมีพธีิเรียกขวญั
ใหก้ลบัมำสู่ควำมสมัพนัธด์งัเดิม52 

เม่ือคนตำยไปแล้ว ขวญัที่อยู่ในร่ำงกำยจะออกจำกร่ำงกำยแยกยำ้ยกันไปอยู่ตำม
สถำนที่ต่ำงๆ  แบ่งออกเป็น  3  ส่วน  คือ  "ขวญักก"  ไปอยู่ที่เมืองฟ้ำ  "ขวญัหัว" ที่อยูท่ี่บริเวณ
ศรีษะจะไปอยูก่บัลูกหลำนที่ "กะลอ้ห่อง" ที่จดัไวใ้นบำ้น และ"ขวญัปลำยหรือเงำ" จะไปอยูป่่ำแฮ่ว
(ป่ำชำ้)53 หรืออำจกระจดักระจำยไปอยูต่ำมสถำนที่ต่ำงๆในจกัรวำล เม่ือคนตำยเขยกกจะท ำพิธีส่ง
ขวญัผูต้ำยไปยงัเมืองฟ้ำ โดยขวญัของผูท้ำ้วไปอยูท่ี่ "เรือนพำน" ซ่ึงสูงกวำ่ "ต  ่ำดอย" หรือ "ล ่ำดอย" 
ซ่ึงเป็นที่อยูข่องขวญัของผูน้อ้ย54 

 
8.  ความเช่ือเร่ืองผีของชาวไทด า 

ชำวไทด ำทั้งที่อยูใ่นสิบสองจุไทและที่ถูกเทครัวมำอยูท่ี่เพชรบุรีไม่ไดน้ับถือศำสนำ
ใดๆรวมทั้งศำสนำพทุธ  มีแต่เพยีงควำมเช่ือใจเร่ืองของขวญั  ผี  แถน  และส่ิงเหนือธรรมชำติ  จึงมี
ค  ำพงัเพยของชำวไทด ำบำงทอ้งถิ่นบ่งบอกแบบแผนของขำวไทด ำดั้งเดิมว่ำ "ผมไม่ตอ้งตดั วดัไม่
ตอ้งเขำ้ พระเจำ้ไม่ตอ้งปัว" ซ่ึงแปลว่ำ ไม่ตอ้งตดัผม เพรำะหญิงไทด ำไวผ้มยำวจนท ำผมทรงป้ัน
เกลำ้ได ้ไม่ตอ้งเขำ้วดั และไม่ตอ้งปฏิบติัตำมค ำสอนของพระ55 แต่เดิมชำวไทด ำในประเทศไทยไม่
กลำ้เขำ้ร่วมพธีิกรรมทำงพทุธศำสนำเพรำะกลวัว่ำจะผิดผีท  ำให้เจ็บไขไ้ดป่้วย  แต่ต่อมำยอมรับเอำ
ควำมเช่ือและพิธีกรรมทำงพุทธศำสนำ แต่ก็ยงัคงควำมเช่ือแบบดั้งเดิมเอำไว ้จนปัจจุบนัมีวดัใน
ชุมชนไทด ำมีกำรท ำบุญตกับำตร  มีกำรอุปสมบทบวชเรียน มีพิธีกรรมทำงพุทธศำสนำ ยอมรับ
แนวคิดเร่ืองกำรเวียนว่ำยตำยเกิด น ำพิธีกรรมทำงศำสนำพุทธเขำ้มำร่วมกบัพิธีกรรมในวิถีชีวิต
ตั้งแต่เกิดจนตำย56  

                                                             
52 ศรีศกัร วลัลิโภดม, “ควำมเช่ือเร่ืองแถนในไทด ำ ศำสนำดั้งเดิมของคนไทย” เมือง

โบราณ 17, 3 (กรกฎำคม – กนัยำยน 2534): 31. 
53 สุมิตร  ปิติพฒัน์,  ศาสนาและความเช่ือไทด าในสิบสองจุไท  สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม,  27. 
54 เรณู เหมือนจนัทร์เชย, โลกทัศน์ของกลุ่มชาติพันธ์ุในประเทศไทย: ความเช่ือเร่ืองผี

ของไทยโซ่ง, 42-44 
55 มนู อุดมเวช, ประวัติศาสตร์ไทด าในประเทศไทย,  203. 
56 เรณู เหมือนจนัทร์เชย, โลกทัศน์ของกลุ่มชาติพันธ์ุในประเทศไทย: ความเช่ือเร่ืองผี

ของไทยโซ่ง, 32-33. 
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กำรนบัถือผขีองชำวไทด ำนั้นมีทั้งผดีีและผร้ีำย แต่ผทีี่มีควำมใกลชิ้ดและมีควำมส ำคญั
ที่สุด ก็คือผีบรรพบุรุษ ซ่ึงเรียกว่ำ "ผีเฮือน" หรือ "ผีเรือน" เป็นที่ยดึมั่นทำงใจเหมือนกับศำสนำ  
ควำมเช่ือลกัษณะน้ีเป็นรูปแบบหน่ึงของลทัธิบูชำวิญญำณบรรพบุรุษ ที่เช่ือว่ำบรรพบุรุษที่ตำยไป
แลว้จะไปอยูอี่กโลกหน่ึงที่คลำ้ยกบัโลกมนุษย ์ถำ้ผูต้ำยอยูดี่มีสุข ญำติพี่น้องในโลกมนุษยก์็จะมี
ควำมสุขไปดว้ย ฉะนั้นชำวไทด ำจึงปฏิบติัต่อวญิญำณบรรพบุรุษเป็นอยำ่งดีโดยกำรจดัที่อยูอ่ำศยัใน
บำ้นเรียกว่ำ "กะล้อห่อง" และเชิญมำรับอำหำรเซ่นไหวเ้ป็นประจ ำ57  ในขณะเดียวกันก็เป็น
เคร่ืองมือควบคุมทำงสงัคมไม่ใหค้นท ำผดิจำรีตประเพณี  เพรำะเช่ือว่ำถำ้ท ำส่ิงไม่ดีจะเป็นกำรผิดผ ี 
ผีเรือนจะลงโทษให้เกิดส่ิงผิดปรกติในครอบครัว  เช่น  มีกำรเจ็บไขไ้ดป่้วยอยำ่งไม่มีสำเหตุและ
รักษำไม่หำย  

ผขีองชำวไทด ำมีหลำยชนิด แบ่งตำมควำมส ำคญัไดด้งัน้ี 
1. แถนหรือผีฟ้า เป็นเทวดำอยูบ่นสวรรค ์มีอ ำนำจบนัดำลให้เกิดควำมเป็นไปต่ำงๆ

ทั้งในทำงดีและทำงร้ำย แถนนั้นมีอยูม่ำกมำย นอกจำกหวัหนำ้ของแถนที่เรียกว่ำ "แถนหลวง" ซ่ึงมี
หน้ำที่ควบคุมกำรท ำงำนของแถนทั้งหมดแลว้ ยงัมีแถนอ่ืนๆอีกหลำยตนมีหน้ำที่แตกต่ำงกันไป 
เช่น "แถนปัวก่ำลำวี" มีหน้ำหน้ำที่ดูแลทุกขสุ์ข ควำมอุดมสมบูรณ์ ควบคุมดินฟ้ำอำกำศให้ฝนตก
ตอ้งตำมฤดูกำล "แถนชำด" เป็นผูก้  ำหนดชะตำชีวติและส่งใหม้นุษยม์ำเกิดในโลก "แถนแนน" หรือ 
"แตนแนน" เป็นผูต้ ั้งม่ิงขวญัของมนุษย ์"แถนบุน" เป็นผูบ้นัดำลควำมร ่ำรวยและควำมอุดมสมบูรณ์ 
"แถนเคอ"  เป็นแถนแห่งโรคภยัไขเ้จบ็  ท  ำใหเ้กิดควำมเจบ็ป่วยต่ำงๆ  "แถนเคำะ"  เป็นผูบ้นัดำลให้
เกิดเครำะห์ร้ำยและภยัพิบติั  "แถนสัด"  เป็นผูดู้แลมนุษยใ์ห้อยู่ในระเบียย  ติดตำมจบัคนผิดมำ
ลงโทษ  คุม้ครองคนดี  และ "แถนนุ่งขำว"  เป็นผูบ้นัดำลใหเ้กิดแสงสวำ่ง  เป็นตน้ 

2. ผีบ้านผีเมือง  
ชำวไทด ำเช่ือว่ำในแต่ละเมืองจะมีผีเมืองซ่ึงเป็นผีของอดีตเจำ้เมืองสถิตยอ์ยูท่  ำหน้ำที่

ปกปักรักษำบำ้นเมืองใหอ้ยูเ่ยน็เป็นสุข ผีเมืองจะสถิตยอ์ยูต่ำมเนินเขำหรือตน้ไมใ้หญ่  มีหลกัเมือง
เป็นเคร่ืองแสดงเขต  บำงแห่งก็สร้ำงศำลให้อยู ่ ส่วนหมู่บำ้นก็จะมีผีบำ้นซ่ึงเป็นผีของหัวหน้ำกลุ่ม
คนที่มำบุกเบิกที่ดินสร้ำงหมู่บำ้นท ำหน้ำที่เช่นเดียวกบัผีเมือง  มีกำรสร้ำงหอให้อยูใ่นดงไมใ้หญ่  
เรียกวำ่  "ดงเส้ือ"  หรือ  "ดงเช้ือ"58 ซ่ึงในแต่ละปีจะมีกำรท ำพธีิ "เสนเมือง" และ "เสนบำ้น" เพือ่เซ่น
สงัเวยบูชำผเีมืองและผบีำ้น ใหเ้มืองและหมู่บำ้นอยูเ่ยน็เป็นสุข  พน้จำกภยัพิบตัิ  พิธีเสนเมืองจะท ำ

                                                             
57 เร่ืองเดียวกนั, 15-16. 
58 สุมิตร  ปิติพฒัน์,  ศาสนาและความเช่ือไทด าในสิบสองจุไท  สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม,  29. 
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โดย "หมอเมือง" ซ่ึงเป็นหมอเสนที่มีสถำนะสูง และมีเจำ้เมืองเขำ้ร่วมเป็นผูน้ ำในพธีิ ในพิธีจะมีกำร
ฆ่ำควำยซ่ึงบำ้นและเมืองบริวำรจดัหำมำเขำ้ร่วมพิธีแห่งละตวั เป็นกำรสะทอ้นถึงโครงสร้ำงกำร
ปกครองระดบัเมืองในอดีต ปัจจุบนัไม่มีกำรประกอบพธีิเสนเมืองในเขตสิบสองจุไทอีกแลว้ เพรำะ
โครงสร้ำงกำรปกครองระดบัเมืองของชำวไทด ำและผูไ้ทกลุ่มอ่ืนๆไดถู้กยกเลิกไปหลงักำรก่อตั้ง
ประเทศเวียดนำม  นอกจำกน้ีพิธีเสนเมืองและพิธีเสนบำ้นก็ไดถู้กรัฐบำลเวียดนำมประกำศห้ำม
ไม่ใหจ้ดัขึ้นอีก  ส่วนชำวไทด ำในประเทศไทยนั้นไม่เคยมีโครงสร้ำงกำรปกครองระดบัเมือง จึงไม่
เคยมีกำรท ำพิธีเสนเมืองในประเทศไทย ส่วนพิธีเสนบำ้นซ่ึงน่ำจะมี กลบัไม่มีอยำ่งเป็นปรกติใน
ชุมชนไทด ำดั้งเดิมอยำ่งที่หนองปรง สุมิตร ปิติพฒัน์ และเสมอชยั พูลสุวรรณกล่ำวว่ำ เป็นเพรำะ
ควำมเขม้งวดของระบบกำรปกครองแบบมูลนำย-ไพร่ หลังจำกระบบน้ีได้ถูกยกเลิกไป  ท ำให้
โครงสร้ำงทำงสงัคมในวฒันธรรมแบบดั้งเดิมในระดบัหมู่บำ้นไดมี้โอกำสกลบัมำแสดงออกอีกคร้ัง
หน่ึง เพือ่สร้ำงเครือข่ำยทำงสงัคมของชุมชนไทด ำควบคู่ไปกบัควำมสัมพนัธ์ทำงเครือญำติตำมสำย
ตระกูล(สิง)59 ในแต่ละหมู่บำ้นจะมีเส้ือบำ้นหรือศำลผปีระจ ำหมู่บำ้น เรียกวำ่ "ศำลพอ่ปู่ " หรือ "ศำล
ตำปู่ " ซ่ึงจะมีพธีิเซ่นไหวเ้ป็นประจ ำทุกปี  

3. ผีบรรพบุรุษ  
เม่ือชำวไทด ำตำยไปแลว้ บุตรหลำนจะเชิญผีหรือขวญัหัวมำอำศยัอยูใ่นบำ้นโดยจดัไว้

ใหอ้ยูใ่น "กะลอ้ห่อง" หรือ "หอ้งผ"ี ถำ้เป็นผีผูท้ำ้วจะถูกจดัให้อยูใ่น "กวำ้น" ซ่ึงบุตรหลำนจะตอ้ง
จดัอำหำรมำเซ่นไหวเ้ป็นประจ ำ เรียกวำ่พธีิ "ปัดตง" หรือ "ปำดตง" และจะตอ้งท ำพิธีเสนเรือน เพื่อ
เซ่นไหวผ้ีบรรพบุรุษ ทุกปีหรือ 2-3 ปีคร้ัง ตอ้งเชิญเขำ้ร่วมพิธีกรรมต่ำงๆ และบอกกล่ำวถึงควำม
เปล่ียนแปลงและเหตุกำรณ์ส ำคญัๆที่เกิดขึ้นในครอบครัว เสมือนว่ำผีเหล่ำนั้นยงัมีชีวิตอยูร่่วมกบัผู ้
สืบสำยสกุลในปัจจุบนั60 โดยปรกติชำวไทด ำจะเซ่นไหวผ้ใีนรุ่นของพอ่-แม่และปู่ -ยำ่เท่ำนั้น  ผีที่อยู่
ในรุ่นสูงกวำ่น้ีเรียกวำ่  "ผดี ้ำ"  จะถูกเชิญออกไปจำกเรือนไปอยูใ่นตูบหรือศำลเล็กๆที่ปลูกไวน้อก
เรือน  โดยมี "เจืองกก" หรือหัวหน้ำตระกูลเป็นผูดู้แลรักษำและเซ่นไหวโ้ดยมีดำบประจ ำตระกูล
เป็นสญัลกัษณ์61 

                                                             
59 สุมิตร ปิติพฒัน์ และเสมอชยั พลูสุวรรณ, ลาวโซ่ง: พลวัตของระบบวัฒธรรมในรอบ

สองศตวรรษ, 16-19. 
60 สุมิตร ปิติพฒัน์, บณัฑูร อ่อนด ำ และพนูสุข ธรรมำภิมุข, ลาวโซ่ง, 22. 
61 สุมิตร  ปิติพฒัน์,  ศาสนาและความเช่ือไทด าในสิบสองจุไท  สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม,  29-30. 
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ชำวไทด ำในประเทศไทยมีคตินิยมถือว่ำ  หำกมีผี  ตอ้งเอำผีขึ้นเรือนภำยในระยะเวลำ
ไม่เกินหน่ึงเดือนนบัแต่วนัที่เสียชีวติเพรำะเป็น "ผีเดียว ด ้ ำเดียวกนั" มิฉะนั้นจะท ำกินไม่ขึ้น62  เม่ือ
พอ่เสียชีวติ ลูกชำยคนโตจะตอ้ง "สืบเฮือน" คือรับผีต่อไป ตอ้งสร้ำงกะลอ้ห่องในเรือนของตนให้
บรรพบุรุษอยูต่่อไป  เม่ือพอ่-แม่เสียชีวติลูกชำยทุกคนจะตอ้งรับผไีปอยูด่ว้ย ถำ้ครอบครัวใดไม่มีลูก
ชำย ลูกสำวจะตอ้งรับผตี่อไปจำกเรือนของพอ่แมว้ำ่จะแต่งงำนออกไปแลว้ จึงท ำใหเ้กิดมีผีของสอง
ตระกูลขึ้นในครอบครัวเดียวกนั ซ่ึงจะอยูร่่วมเรือนหลงัเดียวกนัไม่ได ้ตอ้งปลูกเรือนสองหลงัแยก
จำกกนั63 หรือสร้ำงศำลเล็กๆเรียกว่ำ "ตูบ" ไวใ้นบริเวณบำ้นส ำหรับผีบรรพบุรุษของตน64 และให้
ลูกชำยคนหน่ึงไปสืบต่อผบีรรพบุรุษของทำงฝ่ำยแม่ เรียกว่ำ "เอำเส้ือออกเสน" เป็นกำรสละโคตร
เดิมของพอ่แลว้ไปเซ่นไหวผ้ีตระกูลใหม่  ภำยในกะลอ้ห่องจะมี "ถว้ยน ้ ำตง" ใส่น ้ ำให้ผีกิน และมี 
"ถว้ยเหล่ำข่ำ" มีจำนรองส ำหรับใส่เหลำ้ใหผ้กิีน สมยัก่อนจะน ำผลน ้ ำเตำ้แก่มำท ำเป็นภำชนะใส่น ้ ำ
เรียกวำ่ "หมอ้น ้ ำตง" ส่วนถว้ยเหลำ้แต่เดิมจะใชถ้ว้ยชำ ในกะลอ้ห่องของผูท้ำ้วจะมีแท่นเล็กๆมีเบำะ
รองนัง่วำงอยูบ่นแท่นอีกทีหน่ึง และมีไมท้  ำเป็นรูปเขำควำยติดไวท้ี่ขำ้งฝำ ใชส้ ำหรับท ำพิธีปำดตง
ทุก 5 วนั กำรบอกกล่ำวผเีฮือนถึงเหตุกำรณ์หรือกำรท ำพธีิกรรมต่ำงๆในครอบครัว เช่น กำรจดังำน
บวช งำนแต่งงำน ท ำบุญบำ้นเป็นตน้ เรียกวำ่ "หน็องกอ้" ท ำโดยเจำ้ของเรือนเอำเหลำ้ไปเทในถว้ย
เหลำ้ที่กะลอ้ห่องเป็นกำรบอกกล่ำวผเีฮือน รวมทั้งกำรที่มีญำติพี่น้องตำกต่ำงถ่ินมำคำ้งแรมที่เรือน 
หรือแมแ้ต่กำรจะด่ืมสุรำของมึนเมำภำยในเรือนก็ตอ้งหน็องกอ้ผเีรือนดว้ยเช่นกนั65 

4. ผีป่า ผีเขา และผีอื่นๆ  ชำวไทด ำเช่ือว่ำในธรรมชำติต่ำงๆ เช่น ป่ำไม ้ภูเขำ ล ำธำร 
มกัมีผีสถิตยอ์ยู ่จึงตอ้งมีควำมระมดัระวงัในกำรตดัไม ้เดินป่ำ และใชง้ำนแม่น ้ ำล ำธำร เพื่อไม่ให้
กระทบกระเทือนถึงผแีลว้อำจไดรั้บภยัจำกผทีี่สถิตยอ์ยู่66 

5. ผีประจ าสถานที่  ไดแ้ก่ ผบีนัได ผปีระตู และผเีตำไฟ แต่ละสถำนที่จะมีผีคุม้ครอง
อยู ่จะมีขอ้หำ้มไม่ใหป้ฏิบติั เช่น หำ้มนัง่คำบนัได หำ้มเหยยีบธรณีประตู หำ้มต ำน ้ ำพริกจนครกแตก 
เป็นตน้ เม่ือท ำพธีิ "จ่ีไฟไหข่ำว" จะตอ้งน ำอำหำรไปเซ่นผปีระจ ำสถำนที่ทั้งสำมน้ี นอกจำกน้ียงัมีผี

                                                             
62 มนู อุดมเวช, ประวัติศาสตร์ไทด าในประเทศไทย,  213. 
63 เร่ืองเดียวกนั,  205. 
64 เรณู เหมือนจนัทร์เชย, โลกทัศน์ของกลุ่มชาติพันธ์ุในประเทศไทย: ความเช่ือเร่ืองผี

ของไทยโซ่ง, 39. 
65 มนู อุดมเวช, ประวัติศาสตร์ไทด าในประเทศไทย,  206-209. 
66 สุมิตร ปิติพฒัน์, บณัฑูร อ่อนด ำ และพนูสุข ธรรมำภิมุข, ลาวโซ่ง, 23. 
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เจำ้ที่เจำ้ทำง ซ่ึงเป็นผูดู้แลรักษำบริเวณบำ้น จะจดัตั้งศำลให้อยูเ่ป็นประจ ำ เรียกว่ำ "ศาลพระภูมิ – 
ศาลเจ้าที่"67 

6. ผีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เป็นผปีระจ ำอยูใ่นไร่นำและพชืผล ไดแ้ก่ "ผีนา" เป็นผี
ดูแลนำ จึงมกัสร้ำง "ศาลนา" ไวเ้ซ่นไหวเ้ม่ือเร่ิมท ำนำ(แรกนำ) และตอนที่เก่ียวขำ้ว เรียกพิธีน้ีว่ำ 
"ปาดตงนา" นอกจำกน้ียงัมี ผปีระจ ำเมล็ดขำ้วหรือ "แม่โพสพ" จ  ำท ำพิธีให้ตอนขำ้วออกรวง และ
อญัเชิญมำประจ ำยุง้ขำ้วเม่ือเก็บเก่ียวขำ้วเสร็จแลว้68  

7. ผีตายโหง เป็นผขีองคนที่ไม่ไดต้ำยดว้ยสำเหตุธรรมชำติ  ชำวไทด ำจะไม่เผำคนที่
ตำยโหงแต่จะฝังแทน และไม่อญัเชิญมำเป็นผบีำ้น ผเีรือน หรือผนีำ แต่จะเชิญใหเ้ป็นผปีระจ ำวดั 

8. ผีประจ าต้นไม้ ชำวไทด ำเช่ือว่ำตน้ไมบ้ำงตน้มีผีประจ ำที่ร้ำยแรงให้โทษหำกไป
เก่ียวขอ้ง เช่น ตน้ตะเคียน จึงหำ้มน ำไมต้ะเคียนไปสร้ำงบำ้น  

9. ผีร้าย เช่น ผปีอบ ผกีระสือ ชำวไทด ำจะไม่เซ่นไหวผ้พีวกน้ี แต่จะป้องกนัไม่ให้มำ
รบกวนหรือท ำอนัตรำยคนในบำ้น เวลำที่ผพีวกน้ีมำท ำใหค้นในบำ้นเจบ็ป่วยจะท ำอำหำรใส่กระทง
ไปวำงไวท้ี่ทำงสำมแพร่งหรือส่ีแพร่ง69 

 
9.  พิธีกรรมในวถิีชีวิตของชาวไทด า 

พธีิกรรมของชำวไทด ำแบ่งออกไดเ้ป็น  3  ประเภท คือ 
1. พธีิกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัควำมอยูดี่ของบำ้นเมือง  ไดแ้ก่  พิธีเสนเมือง  และพิธีเสน

บำ้น  เป็นเพิธีเซ่นไหวผ้ีเมืองและผีบำ้นเพื่อควำมอยู่เยน็เป็นสุข  เป็นเป็นกำรกระชบัหรือยนืยนั
ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงเมืองกบัหมู่บำ้นบริวำร  หรือระหว่ำงบำ้นกบัลูกบำ้น  โดยกำรน ำสัตวแ์ละ
เคร่ืองเซ่นอ่ืนๆมำร่วมในพธีิ  ปัจจุบนัไม่มีกำรปฏิบติัในสิบสองจุไทแลว้  เพรำะรัฐบำลเวียดนำมได้
ประกำศยกเลิกไม่ให้ท  ำพิธีเสนเมืองและพิธีเสนบำ้นไปเม่ือประมำณ พ.ศ. 2503  ส่วนในประเทศ
ไทยคงมีแต่พธีิเสนบำ้น  ซ่ึงจดัเป็นประจ ำทุกปีตำมชุมชนไทด ำ 

2. พิธีกรรมที่เก่ียวขอ้งกบักำรนับถือผีบรรพบุรุษ  เช่น  พิธีเสนเรือน  ปัดตง  เสนผี
นอ้ยจอ้ย  เป็นตน้  พธีิกรรมพวกน้ีเป็นพธีิเซ่นไหวผ้บีรรพบุรุษ  เป็นพธีิที่แสดงออกถึงโลกทศัน์ของ
ชำวไทด ำที่เก่ียวขอ้งระหว่ำงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงผีบรรพบุรุษที่คอยปกปักรักษำ  ให้คุณ และให้

                                                             
67 เรณู เหมือนจนัทร์เชย, โลกทัศน์ของกลุ่มชาติพันธ์ุในประเทศไทย: ความเช่ือเร่ืองผี

ของไทยโซ่ง, 39-40. 
68 เร่ืองเดียวกนั, 40-41. 
69 เร่ืองเดียวกนั, 42-43. 
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โทษกบัลูกหลำนได ้ ซ่ึงลูกหลำนจะตอ้งตอบแทนโดยกำรเซ่นไหวด้ว้ยอำหำรและเคร่ืองเซ่นต่ำงๆ  
ในขณะเดียวกันในรูปแบบของพิธีกรรมก็เป็นกำรตอกย  ้ำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงเครือญำติที่ร่วมผี
เดียวกนั   

3. พธีิกรรมที่เก่ียวขอ้งกบักำรรักษำโรคภยัไขเ้จ็บ  ที่เช่ือว่ำเกิดจำกกำรกระท ำของผี
ต่ำงๆ  จะตอ้งให ้"มด" เป็นผูท้  ำพธีิรักษำ 

 
9.1  ผู้ประกอบพิธีกรรม  ไดแ้ก่ 

1. หมอ  เป็นผูใ้หค้  ำปรึกษำและประกอบพิธีกรรมในสังคมไทด ำในทุกระดบัชั้น  
เช่น พิธีเสนเมือง  เสนบำ้น  และเสนเรือน  เป็นตน้  หมอจึงตอ้งเป็นผูรู้้หนังสือ และรอบรู้ใน
ระเบียบ  จำรีต  และประเพณี  เมืองแต่ละเมืองในสิบสองจุไทในอดีตจะมี  "องหมอ"  เป็นหัวหน้ำ
หมอทั้งหลำยในเมือง  ท  ำหน้ำที่ดูแลรักษำหนังสือและเอกสำรส ำคญัของบำ้นเมือง  เป็นที่ปรึกษำ
และเป็นผูป้ระกอบพธีิกรรมที่เก่ียวกบัควำมเป็นอยูดี่ของบำ้นเมืองอยำ่งพธีิเสนเมือง  แต่เดิมหมอจะ
สืบเช้ือสำยจำกสิงเลืองเท่ำนั้น  ต่อมำมีคนในตระกูลอ่ืน เช่น สิงกำ  และสิงกว่ำง ไดเ้รียนวิชำเก่ียง
กบักำรประกอบพธีิกรรม  ภำยหลงัจึงไม่จ  ำกดัอำชีพหมอเฉพำะคนในสิงเลืองอีก70  หมอจะแบ่งเป็น
หมอผูท้ำ้ว  และหมอผูน้อ้ยตำมชนชั้น  หมอผูท้ำ้วจะท ำพธีิใหผู้ท้ำ้วและผูน้้อยได ้ แต่หมอผูน้้อยจะ
ท ำพธีิใหผู้ท้ำ้วไม่ไดเ้น่ืองจำกมีศกัด์ิต  ่ำกวำ่  หมอผูท้ำ้วมีช่ือเรียกอีกอยำ่งหน่ึงว่ำ "หมอหล่อ"  หล่อ
หมำยถึง  ห่อ  ในภำษำไทด ำเพรำะเวลำเซ่นผผีูท้ำ้วในพิธีเสนเรือน  จะห่อเคร่ืองเซ่นเป็นห่อ  ไม่ใช้
ตะเกียบหรือไมทู้คีบเหมือนเซ่นผผีูน้อ้ย 

 
 

                                                             
70 สุมิตร  ปิติพฒัน์,  ศาสนาและความเช่ือไทด าในสิบสองจุไท  สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม,  35. 
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ภำพที่ 8  หมอเสนก ำลงัเส่ียงทำยดว้ยไก่สอ้งในพิธีเสนเรือน ที่บำ้นเจียงแกวน หมู่ที่ 2 ต  ำบลเขำยอ้ย 

อ ำเภอเขำยอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี 
 

2. มด  เป็นผูป้ระกอบพิธีกรรมที่เก่ียวกบักำรรักษำโรคภยัไขเ้จ็บโดยกำรติดต่อผ ี 
เป็นไดท้ั้งเพศชำยและหญิง  แต่จะตอ้งสืบเช้ือสำยจำกครอบครัวที่เคยมีคนเป็นมดมำก่อน  โดยที่ผี
มดจะแสดงเจตจ ำนงคว์ำ่จะใหใ้ครเป็นมดโดยกำรท ำใหค้นนั้นป่วย  คนป่วยตอ้งท ำพธีิรับผีมด (เสน
หบัมด) แลว้ร ่ำเรียนวชิำเก่ียวกบักำรเป็นมด  และท ำห้ิงผีมดไวใ้นห้องผีมดที่เรือนแยกต่ำงหำกจำก
กะล้อห่อง และต้องท ำพิธีเสนผีมดหรือเสนอำนปำง  อันเป็นพิธีเซ่นไหวค้รูมด  เป็นประจ ำ
เช่นเดียวกบัพธีิเสนเรือน มดผูห้ญิงเรียกวำ่  "แม่มด"  มดผูช้ำยเรียกวำ่  "พอ่มด"  หรือ  "มดลำว"  จะ
ประกอบพธีิรักษำคนไขท้ี่มีอำกำรหนักเพรำะมีเวทยม์นตค์ำถำและเคร่ืองรำงของขลงัที่ใชบ้งัคบัผ ี  
และในกำรท ำพิธีตอ้งมีผูช่้วยท ำหน้ำที่เป่ำป่ีในพิธี  ส่วนมดในสังคมไทด ำในประเทศไทย  แบ่ง
ออกเป็น  "มดลำว"  กบั   "มดไท"  มดลำวในเวลำท ำพธีิจะตอ้งมีคนเป่ำป่ีให ้  

3. เจ้าจ า้  เป็นช่ือเรียกผูป้ระกอบพธีิเซ่นศำลผปีระจ ำหมู่บำ้นไทด ำในประเทศไทย  
ตอ้งเป็นผูช้ำยอำยมุำกกวำ่ 60 ปี  มีควำมรอบรู้ในประเพณีพิธีกรรม  เป็นที่เคำรพยกยอ่งของคนใน
หมู่บำ้น  ไดรั้บต ำแหน่งโดยกำรออกเสียงเลือกของคนในหมู่บำ้นแลว้โยนไมเ้ส่ียงทำยว่ำผีบำ้นจะ
พอใจใหเ้ป็นเจำ้จ  ้ำหรือไม่ 

นอกจำกนั้นยงัมีผูช่้วยในกำรประกอบพธีิกรรมอ่ืนๆ  เช่น  "คนแต่งเสน"  เป็นคน
จดัหำเคร่ืองเซ่นในพิธีเสนเรือน  "หมอสะ"  หรือ  "หมอเก็บขำ้ว"  เป็นผูช่้วยหมอเสนเป่ำป่ีในพิธี
เสนเป่ำป่ี  ท  ำหนำ้ที่เส่ียงทำยนบัจ ำนวนขำ้วสำร   "หมอเยือ้ง"  เป็นหมดเส่ียงทำย  ค  ำว่ำเยื้องแปลว่ำ 
ดูหรือเส่ียงทำยในภำษำไทด ำ  เป็นผูเ้ส่ียงทำยดูว่ำผีชนิดใดเป็นสำเหตุของควำมเจ็บป่วย  ไม่ใช่
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ผูช่้วยของมดหรือหมอเสน "เขยกก"  เป็นผูท้  ำพิธีศพ  และ  "ล่ำม"  เป็นผูช่้วยคู่บ่ำวสำวในกำร
ประกอบพธีิกรรมในพธีิแต่งงำน  ปัจจุบนัสงัคมชำวไทด ำในปประเทศไทยก ำลงัประสบปัญหำกำร
ขำดแคลนผู ้ประกอบพิธีกรรมในทุกระดันชั้น  มีผูท้  ำหน้ำที่ประกอบพิธีกรรมเหลืออยู่น้อย 
เน่ืองจำกไม่มีผูส้นใจเรียนรู้เพือ่ท  ำหนำ้ที่ผูป้ระกอบพธีิกรรม71   
 

9.2  พิธีเสนเรือน  
พิธีเสนเรือนเป็นพิธีเซ่นผีเรือนหรือบรรพบุรุษในสิงเดียวกันที่ตำยแล้วเพื่อให้ผี

บรรพบุรุษอยูดี่กินดีในอีกโลกหน่ึง  ส่งผลท ำใหลู้กหลำนอยูดี่มีสุข แต่ละครอบครัวจะมีสมุดจดช่ือ
คนในตระกูลที่ตำยไปแลว้ เรียกวำ่ "ป๊ับผเีฮือน" ในพธีิเสนเรือนจะใชห้มูตวัผูท้ี่เล้ียงไวแ้ละอธิษฐำน
ไวท้  ำพธีิน้ีมำฆ่ำ แลว้น ำเน้ือหมูมำเป็นเคร่ืองเซ่นผ ีดงันั้นควำมถ่ีของกำรท ำพธีิเสนเรือนจึงขึ้นอยูก่บั
สถำนะทำงเศรษฐกินเป็นส ำคญั ซ่ึงอำจจะท ำปีละ 1 คร้ังหรือที่นิยมคือท ำ 2-3 ปีต่อคร้ัง ผูท้  ำพิธีคือ 
"หมอเสน" เป็นผูเ้ชิญผเีรือนของตระกูลมำกินเคร่ืองเซ่น72 ในพธีิเสนเรือนของผูน้้อยหมดเสนจะนั่ง
ท ำพธีิบนเส่ือในกะลอ้ห่อง  ส่วนหมอเสนผูท้ำ้วจะนัง่บนเกำ้อ้ีเต้ียๆ เรียกวำ่ "ตัง๋ก๋ำ" ท ำพธีิในกวำ้น73  
แต่เดิมผูท้ำ้วจะฆ่ำควำยเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองเซ่นในพิธีเสนเรือน แต่ในปัจจุบนัโดยเฉพำะในประเทศ
ไทยจะใชห้มูแทนเหมือนกบัพิธีเสนเรือนของผูน้้อย  แต่ต่ำงกนัที่ผีผูท้ำ้วจะตอ้งเซ่นเหลำ้ก่อนเซ่น
ข้ำว  ส่วนผีผู ้น้อยจะเซ่นข้ำวก่อนเซ่นเหล้ำเพื่อไม่ให้ผีผู ้น้อยเมำสุรำอำละวำดบนเมืองฟ้ำ  
เคร่ืองเซ่นของผีผูท้ำ้วจะท ำเป็นห่อ  มีอำหำรอย่ำงละนิดอย่ำงละหน่อยห่อรวมกันด้วยยใบตอง 
เรียกวำ่ "ห่อหล่อ"  ส่วนเคร่ืองเซ่นของผผีูน้อ้ย หมอเสนจะใชถู่้ (ตะเกียบ) คีบอำหำรจำกปำนเผือน
เซ่นผทีีละค ำ  และเรียกผมีำกินทีละตนตำมรำยช่ือที่จดไวใ้นป๊ับผเีฮือน  และหมอเสนจะตอ้งเทเหลำ้
ใหผ้กิีนเป็นระยะๆ    

พธีิเสนเรือนของชำวไทด ำในประเทศไทยจะเชิญทั้งญำติในสิงเดียวกนัและเพื่อน
บำ้นมำร่วมในพิธี  ในเวลำที่ท  ำพิธีญำติจะอยูบ่นเรือน  ส่วนเพื่อนบำ้นจะกินเล้ียงอยูน่อกเรือน ซ่ึง
ต่ำงจำกชำวไทด ำในสิบสองจุไทที่จะมีเฉพำะญำติในสิงเดียวกนัเท่ำนั้นที่จะถูกเชิญเขำ้ร่วมในพธีิ 

                                                             
71 สมัภำษณ์  ภำณี  แห่งหน, คนแต่งเสน และเจำ้ของเรือน เลขที่ 46 หมู่ 5 ต.เขำยอ้ย อ.

เขำยอ้ย จ.เพชรบุรี, 24 เมษำยน 2555 และคูณ สวนมำ. 
72 สุมิตร ปิติพฒัน์, บณัฑูร อ่อนด ำ และพนูสุข ธรรมำภิมุข, ลาวโซ่ง, 58-59. 
73 เรณู เหมือนจนัทร์เชย, โลกทัศน์ของกลุ่มชาติพันธ์ุในประเทศไทย : ความเช่ือเร่ืองผี

ของไทยโซ่ง, 58. 
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พธีิเร่ิมดว้ยกำรฆ่ำหมูในช่วงเชำ้มืด  เลือดหมูจะเก็บไวท้  ำ “เลือดตำ้” ซ่ึงเป็นอำหำร
ที่ใชเ้ล้ียงแขก  ผำ่ทอ้งเอำเคร่ืองในออก  แลว้ใหลู้กเขยหำมขึ้นไปช ำแหละในกะลอ้ห่อง โดยตดัแบ่ง
ช้ินส่วนหมูดงัน้ี74 

1. ชำยโครง 7 ช้ิน เรียกวำ่ “7 เฮียว” 
2. กระดูกสนัหลงั 7 ขอ้ เรียกวำ่ “7 เฮียว” 
3. หำง 
4. หวั 
5. ขอ้เทำ้ 4 ขอ้ 
น ำช้ินส่วนหมูที่ช ำแหละแล้วใส่ถำดเก็บเอำไว ้ ส่วนที่เหลือจะน ำไปให้แม่ครัว

เล้ียงแขก  เม่ืออำหำรทุกอยำ่งสุกแลว้คนแต่งเสนจะน ำมำจดัใส่ปำนเผือน  โดยเร่ิมจำกเน้ือหมู 7 ขอ้ 
7 เฮียวจะถูกน ำม จดัวำงเป็นรูปวงกลม  แลว้น ำใบตองมำปิด  แลว้จดัวำงห่อขำ้ว 7 ห่อ ห่อเน้ือหมู
ยำ่ง 7 ห่อ พร้อมถู่ (ตะเกียบ) 7 คู่ปักตำมห่อขำ้วและห่อเน้ือหมูยำ่งที่วำงเป็นคู่กนั หลงัจำกนั้นก็จดั
วำงผลไมซ้อ้นทบัลงไป ไดแ้ก่ เผือก มนั กลว้ย ออ้ย และผลไมอ่ื้นๆ และส่ิงที่ขำดไม่ไดค้ือขำ้วตม้
มดั  สุดทำ้ยวำงขนมทบัลงไปเป็นชั้นบนสุด  ญำติร่วมผีเดียวกันจะน ำขนมมำร่วมเป็นเคร่ืองเซ่น
ดว้ย75  นอกจำกนั้นยงัจะตอ้งมีหมำกพลู  และเหลำ้เป็นส่วนหน่ึงของเคร่ืองเซ่นแต่ไม่ไดจ้ดัไวใ้น
ปำนเผอืน 

 

                                                             
74 สมัภำษณ์  ภำณี  แห่งหน, คนแต่งเสน และเจำ้ของเรือน เลขที่ 46 หมู่ 5 ต.เขำยอ้ย อ.

เขำยอ้ย จ.เพชรบุรี, 24 เมษำยน 2555 และคูณ  สวนมำ, ผูช่้วยหมดเสน และชำวบำ้นหมู่ 3 ต  ำบล
หว้ยท่ำชำ้ง อ.เขำยอ้ย จ.เพชรบุรี, 25 เมษำยน 2555. 

75 เร่ืองเดียวกนั. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



35 
 

 
 

ภำพที่ 9  ปำนเผอืนใส่เคร่ืองเซ่นในพธีิเสนเรือนที่จดัเสร็จแลว้ 
 

เม่ือคนแต่งเสนจดัเคร่ืองเซ่นใส่ปำนเผอืนเสร็จเรียบร้อยแลว้  เจำ้ภำพและญำติร่วม
ผีเดียวกันจะมำร่วมกนัยกปำนเผือนใส่เคร่ืองเซ่นมอบให้หมอเสนไปท ำพิธี  คนแต่งเสนจะน ำไก่
สอ้ง76พร้อมขำ้ว 1 ถว้ยมำมอบใหห้มอเพือ่ใหห้มอท ำกำรเส่ียงทำยว่ำผีบรรพบุรุษจะตอ้งโทษติดขื่อ
คำบนเมืองฟ้ำหรือไม่77  หลงัจำกนั้นแขกที่มำร่วมงำนก็จะเร่ิมกินเล้ียงม้ือเชำ้ เม่ือรับประทำนอำหำร
เชำ้เสร็จแลว้หมอเสนจะเร่ิมพิธีเสนเรือน  ในพิธีหมอเสนจะเชิญผีบรรพบุรุษมำกินเคร่ืองเซ่นตำม
รำยช่ือในป๊ับผเีฮือน78จนหมดทุกรำยช่ือ  บำงครอบครัวอำจจะมีช่ือผบีรรพบุรุษมำกถึง 300 ช่ือ79 ท  ำ

                                                             
76 ไก่ส้อง เป็นไก่ตม้กับเคร่ืองปรุงตำมต ำรับของชำวไทด ำ  ใชใ้นกำรเส่ียงทำยใน

พธีิกรรมของชำวไทด ำโดยดูจำกรูปร่ำงของตีนไก่  และไก่ส้อง - แกงหน่อส้ม เป็นอำหำรที่จะตอ้ง
ท ำเล้ียงแขกในพธีิเสนเรือนทุกคร้ัง 

77 สมัภำษณ์  ภำณี  แห่งหน. 
78 ป๊ับผเีฮือน เป็นสมุดจดรำยช่ือผบีรรพบุรุษยอ้นขึ้นไป 3 รุ่น รุ่นที่เหนือกว่ำน้ีจะถือว่ำ

เป็น "ด ้ ำเมืองฟ้ำ" จะไม่ถูกเชิญมำรับเคร่ืองเซ่นในพิธีเสนเรือน  แต่เดิมป๊ับผีเฮือนเป็นสมุดที่มี
ลกัษณะเป็นพบัเหมือนสมุดไทย  แต่ปัจจุบนัเป็นสมุดเปล่ำที่หำซ้ือไดท้ัว่ไปน ำมำใชจ้ดรำยช่ือผี
บรรพบุรุษ 

79 สัมภำษณ์ สงวน  สมรมิตร, เจำ้ของเรือน เลขที่ 44 หมู่ 5 ต.เขำยอ้ย อ.เขำยอ้ย จ.
เพชรบุรี. สมัภำษณ์, 24 เมษำยน 2555. 

ช่องส ำหรับ
ท้ิงครื่องเซ่น
ออกไปนอก
เรือน 

เสำผี 

ปำนเผือนใส่เครื่องเซ่น 
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ให้ตอ้งใช้เวลำในกำรท ำพิธีนำนมำก  ในพิธีเสนเรือนของผูน้้อยหมอเสนจะใช้ถู่ (ตะเกียบ) คีบ
เคร่ืองเซ่นใหผ้ทีีละค ำแลว้ส่งเคร่ืองเซ่นผำ่นช่องที่ผนงัหรือพื้นที่เจำะเตรียมเอำไวใ้กลก้บัเสำผี  ส่วน
ในพิธีเสนเรือนของผูท้ำ้วหมอเสนจะคีบเคร่ืองเซ่นทีละห่อแลว้ส่งเคร่ืองเซ่นออกไปทำงหน้ำต่ำง  
เม่ือถึงเวลำอำหำรกลำงวนัหมอเสนก็จะพกัรับประทำนอำหำรกลำงวนั เสร็จแลว้ก็จะท ำพิธีต่อไป
จนเสร็จแลว้จึงเก็บปำนเผอืน  หมอเสนจะไดเ้น้ือหมูในปำนเผอืนกลบัไปเป็นค่ำตอบแทน 
 

 
 

ภำพที่ 10 เจำ้ภำพและญำติร่วมผเีดียวกนัช่วยกนัยกปำนเผือนใส่เคร่ืองเซ่นให้หมอเสน ในพิธีเสน
เรือน วนัที่ 25 เมษำยน 2555 ที่บำ้นเจียงแกวน หมู่ 2 ต  ำบลเขำยอ้ย อ ำเภอเขำยอ้ย จงัหวดั
เพชรบุรี 

 
เม่ือพิธีเสร็จ  และเก็บปำนเผือนใส่เคร่ืองเซ่นไปแล้ว  เจำ้ภำพและญำติร่วมผี

เดียวกนัจะร่วมกนัน ำขนมและเหลำ้มำใส่ในปำนเผอืนใหผ้ีเห็นว่ำคนในตระกูลมำร่วมงำนกนัอยำ่ง
พร้อมเพยีง  เรียกว่ำ "ข  ำเหล่ำ ฟำยเฮือน" ครอบครัวไหนไม่ส่งคนไปร่วมพิธีเสนเรือนของญำติจะ
ถือวำ่ไม่ดี80 

ในพิธีเสนเรือนนอกจำกจะใชอ้ำหำรเซ่นผีบรรพบุรุษแล้วยงัเผื่อแผ่อำหำรให้กับ
คนรับใชข้องผดีว้ย  โดยจะน ำกระดูกคำงหมูไปเหน็บไวท้ี่ฝำเรือนในกะลอ้ห่องที่บริเวณใกล้ๆ เสำผ ี 
เพื่อให้ให้คนรับใช้ของผีได้กินหลังจำกกลับจำกท ำนำให้ผี  หรือถ้ำมีขนมจะน ำมำเหน็บไวท้ี่ฝำ
เรือนใหค้นรับใชผ้ไีดกิ้น  กระดูกคำงหมูจะถูกเหน็บไวท้ี่ฝำเรือนในกะลอ้ห่องจนกว่ำเรือนจะถูกร้ือ

                                                             
80 สมัภำษณ์  ภำณี  แห่งหน. 
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ไป  ดงันั้นกระดูกคำงหมูในกะลอ้ห่องจึงเป็นเหมือนตวันับแตม้บอกจ ำนวนคร้ังของกำรท ำพิธีเสน
เรือนของเรือนหลงันั้นๆ81 

 

 
 

ภำพที่ 11  หมอเสนก ำลงัใชถู่้ (ตะเกียบ) คีบอำหำรเซ่นผ ีในพธีิเสนเรือน วนัที่ 25 เมษำยน 2555 ที่
บำ้นเจียงแกวน หมู่ 2 ต  ำบลเขำยอ้ย อ ำเภอเขำยอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี 

 
9.3  ปัดตง  หรือปาดตง หรือ ป๊าดตง 

เป็นพิธีเซ่นผีเรือนอยำ่งเป็นกิจวตัร โดยจะท ำทุก 5 วนัส ำหรับผีผูท้ำ้ว และทุก 10 
วนัส ำหรับผผีูน้อ้ย ท  ำโดยเจำ้ของเรือน ไม่ตอ้งใชห้มอหรือมดท ำพธีิ  ใชข้ำ้วปำกหมอ้ปำกไห หมำก
พลู แกง ขนม อำหำรคำวหวำน ผลไม ้ และเหลำ้เป็นเคร่ืองเซ่น น ำไปตั้งไวห้น้ำเสำผีในกะลอ้ห่อง 
และตอ้ง "หน็องกอ้" คือกำรรินเหลำ้ใส่ถว้ยน ้ ำตงดว้ย  วำงไวน้ำน 1 ชัว่โมง 2 คร้ังในช่วงเชำ้และ
บ่ำย  อำหำรที่น ำมำเป็นเคร่ืองเซ่นจะเป็นอำหำรอยำ่งเดียวกบัที่ท  ำกินกนัครอบครัวเพียงแต่ตอ้งตกั
มำเซ่นผก่ีอน   

นอกจำกนั้นในเดือนสิบสองขำ้งแรมหรือเดือนอำ้ยขำ้งขึ้น อนัเป็นเดือนที่เร่ิมเก็บ
เก่ียว  เรียกวำ่ "หนำ้ขำ้วเหลือง (ขำ้วใหม่)" จะท ำพิธีปำดตงขำ้วใหม่  เป็นกำรน ำขำ้วใหม่ที่เพิ่งเก็บ
เก่ียวมำใหบ้รรพบุรุษกินเสียก่อน ขำ้วที่ใชเ้ป็นเคร่ืองเซ่นท ำโดยกำรน ำขำ้วเหนียวมำต ำขำ้วเม่ำแลว้
น่ึงทั้งเปลือก  เสร็จแลว้น ำมำตำกใหแ้หง้  แลว้ต ำเป็นขำ้วสำกเรียกวำ่ "ขำ้วฮำง" กำรปำดตงขำ้วใหม่
                                                             

81 สัมภำษณ์ บุญเหลือ แสร์ชล, ผูดู้แลเส้ือบำ้น บำ้นเจียงแกวน หมู่ที่ 2 ต  ำบลเขำยอ้ย 
อ ำเภอเขำยอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี, และ คูณ  สวนมำ, ผูช่้วยหมดเสน และชำวบำ้นหมู่ 3 ต  ำบลห้วยท่ำ
ชำ้ง อ.เขำยอ้ย จ.เพชรบุรี, 25 เมษำยน 2555. 
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จะท ำเป็นพิธีใหญ่  มีเคร่ืองเซ่นมำกกว่ำปำดตงธรรมดำ ไดแ้ก่ ปลำป้ิงโต๊ะ กบป้ิงโอ๊ะ ปลำดุกยำ่ง 
ขำ้วตม้ เผอืก มนั และที่ขำดไม่ไดค้ือ แกงหน่อส้ม  เม่ือจดัวำงเคร่ืองเซ่นแลว้เจำ้ของเรือนจะกล่ำว
กบัผดีงัน้ี 

"เข่ำเหลือง82เฟืองเฮือ เข่ำเป็นเหม่ำจึงเอำมำเหม่ำ เข่ำเป็นฮำงจึงเอำมำฮำง ฮ่อดม้ือ
ถึงม้ือ ฮ่อดม้ือเวนแหล่เวนตง จงัมีเข่ำเหม่ำเข่ำเหม่อ83 มำป๊ำดแหล่ป๊ำดตงใหก้บัเจำ้หล ่ำ84 ปู่ หล ่ำ ยำ่ห
ล ่ำ มีเนอ้ พำกนัมำกินเข่ำเหม่ำ เข่ำเหม่อ ป๊ำดตง ...(รำยช่ือเคร่ืองเซ่น)85" 

 
10.  พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ   

ตำมควำมเช่ือของชำวไทด ำอำกำรเจบ็ป่วยโดยเฉพำะอยำ่งยิง่กำรเจบ็ป่วยเร้ือรังเกิดจำก
ขวญัออกไปจำกร่ำงกำยเน่ืองจำกกำรกระท ำของผี  ตอ้งตำมขวญัให้กลบัมำ  ซ่ึงพิธีกรรมพวกน้ีจะ
ใช ้ "มด"  เป็นผูป้ระกอบพธีิกรรม  กำรเป็นมดจะตอ้งสืบทอดกนัตำมเช้ือสำยจำกบรรพบุรษ  เม่ือผี
มดมำขออำศยัอยูด่ว้ยจะส่งผลใหค้นผูน้ั้นเจบ็ป่วยรักษำไม่หำย ตอ้งใหผู้ป่้วยท ำพธีิรับผมีดมำอยูด่ว้ย  
เรียกว่ำ  "เสนหับมด"  เม่ือรับผีมดแลว้จะมีสิทธ์ิฝึกฝนเป็น "มด" เพื่อประกอบพิธีกรรมต่ำงๆได ้
และจะเป็นผูสื้บเช้ือสำยมดต่อไป  ตอ้งสร้ำงหอ้งผมีดและห้ิงผีมดขึ้นในเรือน  มดจะตอ้งท ำพิธีเซ่น
ไหวค้รูมดทุกปีเช่นเดียวกบัพิธีเสนเรือน  โดยจะนิยมท ำต่อจำกพิธีเสนเรือน  เรียกว่ำ  "เสนอาน
ปาง"  หรือ  "เสนกินปาง"86     

เม่ือมีผูเ้จบ็ป่วย  ในสงัคมไทด ำในสิบสองจุไท  มดจะเป็นผูเ้ส่ียงทำยดูว่ำผีตนใดท ำให้
เกิดควำมเจ็บป่วยด้วยเมล็ดขำ้วสำร  มดลำวนิยมจุดเทียนส่องดูตวัคนไขเ้รียกว่ำ  "จ็อด"  แต่ใน
สังคมไทด ำในประเทศไทยจะมีหมอเยื้องท ำหน้ำที่น้ีแทนโดยกำรเยื้องดู  ต่อจำกนั้นมดจะท ำพิธี
ออ้นวอนให้ผีส่งขวญัของผูป่้วยคืน  ถ้ำผีไม่ยอมจะตอ้งใช้คำถำอำคมเขำ้บงัคบัผีเพื่อให้คืนขวญั
กลบัมำ   

ถำ้เจ็บป่วยเพรำะมีเครำะห์จะตอ้งท ำพิธี  "เสนขึ้นเส้ือ" หรือ  "เสนแก้เคราะห์"  เป็น
พธีิสะเดำะเครำะห์ผูป่้วยและต่อเงำหวั  โดยใชเ้ส้ือผำ้ของผูป่้วยไปขึ้นไวก้บัหมอเสนเป่ำป่ีจนกว่ำจะ
ถึงวนัท ำพธีิ  เป็นกำรบนไวว้ำ่ถำ้หำยป่วยจะท ำพธีิให ้  

                                                             
82 เข่ำเหลือง แปลวำ่ ขำ้วใหม่ ในภำษำไทด ำ 
83 เหม่อ แปลวำ่ ใหม่ ในภำษำไทด ำ 
84 เจำ้หล ่ำ แปลวำ่ ปู่ ยำ่ตำยำย ในภำษำไทด ำ 
85 สมัภำษณ์  ภำณี  แห่งหน. 
86 สุมิตร ปิติพฒัน์, บณัฑูร อ่อนด ำ และพนูสุข ธรรมำภิมุข, ลาวโซ่ง, 65. 
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เม่ือเด็กป่วยเพรำะผีเกือด (เหมือนแม่ซ้ือของคนไทย) ท ำให้เด็กเจ็บป่วย  จะตอ้งท ำ  
"พิธีเสนฆ่าเกือด"  จะท ำในกะลอ้ห่องในพิธีหลงัจำกวำงเคร่ืองเซ่นแลว้จะน ำเด็กที่เจ็บป่วยมำนั่ง
หน้ำเคร่ืองเซ่นเพื่อท ำพิธีเซ่นผีเรือน และท ำพิธีปัดเป่ำ สุดทำ้ยหมอเสนจะท ำกำรฆ่ำเกือดโดยกำร
ทุบตีนก หนู หรือไก่ที่ขงัไวใ้นกรง พร้อมกบัท่องคำถำก ำกบั  ในสิบสองจุไทมีพิธีรักษำโรคภยัไข้
เจ็บด้วยกำรฆ่ำสัตว์อีกแบบหน่ึงเรียกว่ำ  "เสนแบ"  ใช้กับผูป่้วยอำกำรหนักซ่ึงมักเกิดจำกแรง
อำฆำต  ท ำไดเ้ฉพำะมดลำวหรือมดผูช้ำยเท่ำนั้น  เพรำะตอ้งใชด้ำบฆ่ำแพะ (เรียกว่ำ "แบ" ในภำษำ
ไทด ำ) เพือ่เซ่นผฟ้ีำขอใหม้ำช่วยเพรำะอ ำนำจของมดไม่เพยีงพอในกำรรักษำ87  

ถำ้ป่วยเพรำะผพีอ่แม่ไปท ำผดิต่อแถน เช่น เมำสุรำอำละวำด จนถูกแถนจดักุมคุมขงัไว้
โดยพอ่แม่จะมำเขำ้ฝันหรือท ำใหลู้กป่วยเพือ่ใหลู้กรู้  ก็จะตอ้งท ำพิธี  "เสนเต็ง"  หรือ  "เสนผีน้อย
จ้อย"  เป็นพธีิเซ่นสรวงแถนบนฟ้ำ เพื่อไถ่ตวัพ่อแม่ที่ถูกขื่อคำจองจ ำอยูบ่นฟ้ำ  โดยจะใช ้"แม่มด" 
เป็นผูท้  ำพธีิ ในพธีินอกจำกจะตอ้งเซ่นดว้ยไก่ น ้ ำ เหลำ้ และควำยจ ำลองสำนดว้ยหวำยแลว้ แม่มดยงั
จะตอ้งท ำพธีิเส่ียงทำยดว้ยไมเ้ส่ียงทำย เพื่อดูว่ำแถนจะหำยโกรธลงมำกินเคร่ืองเซ่นแลว้ปล่อยตวัผี
พอ่แม่ไปหรือไม่88 

  
11.  ประเพณพีิธีกรรมที่เกีย่วกับวัฏจักรชีวิต 

11.1  การเกิด 
แบบแผนประเพณีพธีิกรรมเก่ียวกบักำรเกิดของชำวไทด ำนั้น  เม่ือหญิงที่จะคลอด

บุตรจะตอ้งมีผูช่้วยเหลือในกำรคลอดซ่ึงก็คือแม่ของหญิงที่ตั้งครรภห์รือหมอต ำแย  เม่ือคลอดลูก
แลว้แม่ลูกอ่อนจะตอ้งอยูไ่ฟ  รกของเด็กจะถูกห่อใบตองน ำไปฝัง  หรือใส่บอ้งไมไ้ผ่แขวนไวต้ำม
ตน้ไม้  หรือโยนทิ้งน ้ ำ  ภำชนะใส่รกเด็กของชำวไทด ำในประเทศไทยเรียกว่ำ  "บั้งแห"   เป็น
กระบอกไมไ้ผห่รือหมอ้ดิน  ใส่เกลือแลว้เอำใบตองปิด เอำไปฝังไวน้อกร้ัวบำ้นหรือใตบ้นัได  หรือ
เอำไปแขวนไวต้ำมก่ิงไม ้   

หลังจำกเด็กคลอดออกมำได้ระยะหน่ึงก็จะมีพิธีท  ำขวญัโดยไม่ตอ้งใชม้ดหรือ
หมอ  ถำ้เด็กหญิงจะตอ้งน ำเสน้ดำ้ยมำพนัน้ิวเอำไว ้ เพื่อให้ทอผำ้เป็น  ถำ้เป็นเด็กชำยให้น ำหน้ำไม้
อนัเล็กๆมำใส่ไวใ้นมือ  เพื่อจะไดล่้ำสัตวเ์ป็นเม่ือโตขึ้น  เม่ือมีชีวิตรอดครบ  1  เดือนจะถือว่ำเด็ก
เป็นมนุษยโ์ดยสมบูรณ์  เร่ิมนับเป็นสมำชิกในครอบครัว  จะจดัพิธีตั้งช่ือให้โดยเชิญมดมำท ำขวญั

                                                             
87 สุมิตร  ปิติพฒัน์,  ศาสนาและความเช่ือไทด าในสิบสองจุไท  สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม,  60. 
88 สุมิตร ปิติพฒัน์, บณัฑูร อ่อนด ำ และพนูสุข ธรรมำภิมุข, ลาวโซ่ง, 35-66. 
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ใหเ้ด็กและขบั  "เสนตอ้นเขยเอำจื่อ(ช่ือ)"  เด็กจะไดช่ื้อที่ใชเ้รียกในกำรประกอบพธีิกรรม   ญำติทำง
ฝ่ำยขำ้งแม่(ลุง-ตำ)จะท ำชะลอมเล็กๆสำนดว้ยไม่ไผ่  บรรจุถุงแดงใส่พดัและคนัธนูขนำดเล็กให้
หลำน  เรียกวำ่  "ไต"้  เป็นตวัแทนของขวญั  ก  ำลงัใจ  และชีวิตของเด็ก  ไตจ้ะถูกน ำไปแขวนหรือ
มดัไวก้บัขื่อในกะลอ้ห่อง  ซ่ึงจะมีไตข้องสมำชิกทุกคนในครอบครัวแขวนหรือมดัไวก้บัขื่อ  ถือเป็น
กำรยอมรับเอำเด็กไวใ้นครอบครัว  ใหอ้ยูภ่ำยใตก้ำรคุม้ครองของผเีรือนและผดี ้ำ89   

ส ำหรับเด็กชำวไทด ำในประเทศไทยหลงัจำกคลอดออกมำใหม่จะไดรั้บกำรอวย
พรโดยญำติผูใ้หญ่โดยกำรน ำไปวำงไวใ้นกระดง้พร้อมขำ้วของที่เป็นศิริมงคล หมอต ำแยจะยกขึ้น
วน 3 รอบแลว้ส่งให้ญำติผูใ้หญ่รับไปพร้อมกบัอวยพรให้อยูเ่ยน็เป็นสุขโตวนัโตคืน เม่ืออำย ุ2-3 
เดือนจะท ำขวญัใหเ้ด็กโดยหมอขวญัที่เป็นผูห้ญิง ผกูขวญัไวไ้ม่ใหแ้ม่เกือดหรือแม่ซ้ือมำรบกวนเด็ก 
ชำวไทด ำจะให้ควำมส ำคญักับลูกชำยคนโตเป็นพิเศษ เพรำะจะตอ้งเป็นคนที่สืบผีต่อไป โดยจะ
เรียกช่ือพ่อแม่เด็กตำมช่ือเด็ก เม่ือเด็กเกิดใหม่ พ่อแม่จะท ำสัญลกัษณ์ประจ ำตวัเด็กท ำดว้ยกำรจกั
สำนใบตำลหรือตอกเก็บไวท้ี่กะลอ้ห่องโดยเหน็บไวท้ี่เสำผี  เพื่อให้ขวญัของเด็กไปอยูท่ี่สัญลกัษณ์
นั้น90 ของเด็กผูช้ำยเรียกวำ่ "ไต"้ เป็นไมไ้ผส่ำนกบัคนัธนู  ส่วนของเด็กผูห้ญิงเรียกว่ำ "หอยำ" เป็น
ถุงผำ้ใส่หมำกพลู91 

 

                                                             
89 สุมิตร  ปิติพฒัน์,  ศาสนาและความเช่ือไทด าในสิบสองจุไท  สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม,  80-82. 
90 สุมิตร ปิติพฒัน์, บณัฑูร อ่อนด ำ และพนูสุข ธรรมำภิมุข, ลาวโซ่ง, 36-39. 
91 สัมภำษณ์ บุญเหลือ แสร์ชล, ผูดู้แลเส้ือบำ้น บำ้นเจียงแกวน หมู่ที่ 2 ต  ำบลเขำยอ้ย 

อ ำเภอเขำยอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี, 25 เมษำยน 2555.   
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ภำพที่ 12 ไตแ้ละหอยำที่แขวนไวใ้นกะลอ้ห่องบนเรือนของชำวไทด ำ ที่บำ้นเจียงแกวน หมู่ที่ 2  
ต  ำบลเขำยอ้ย อ ำเภอเขำยอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี 

 
11.2  การแต่งงาน 

ชำวไทด ำไม่นิยมแต่งงำนตั้งแต่อำยยุงันอ้ย จะแต่งงำนไดก้็ต่อเม่ือเป็นผูใ้หญ่แลว้ 
คือ ชำยหนุ่มอำยปุระมำณ 25 ปี และหญิงสำวอำยปุระมำณ 20 ปี โดยดูจำกทรงผมที่จะตอ้งท ำผม
ทรงป้ันเกลำ้ได ้เพรำะจะตอ้งใชเ้วลำไวผ้มตั้งแต่เร่ิมเขำ้ช่วงวยัรุ่นจนโตเป็นผูใ้หญ่จึงจะยำวพอที่จะ
ท ำผมทรงน้ีได ้

กำรแต่งงำนของชำวไทด ำในสิบสองจุไทสมยัก่อนมีขั้นตอนต่ำงๆมำกมำยดงัน้ี 
1. กำรเก้ียวพำรำสีผูกสมคัรรักใคร่กนัก่อนแต่งงำน  โดยใชเ้วลำที่หญิงสำว  "ลง

ข่วง"  คือกำรที่หญิงสำวลงมำต ำขำ้วและทอผำ้ (ต  ำหูก) ในช่วงค ่ำ  ชำยหนุ่มจะมำเป็นกลุ่มมำเป่ำ
แคนและพดูคุยเก้ียวพำรำสีหญิงสำวที่ลงข่วงอยู ่  

2. กำรหมั้น  โดยฝ่ำยชำยส่งล่ำมไปทำบทำมพ่อแม่ของฝ่ำยหญิง  พร้อมน ำเอำ
หมำกพลูและยำสูบไปเป็นของขวญั  กำรรับของขวญัหมำยถึงกำรยอมรับหมั้น 

3. กำรเจรจำสู่ขอ โดยใชล่้ำมเป็นผูเ้จรจำตกลงค่ำตวั(ค่ำหัว)เจำ้สำว  ตำมประเพณี
จะเท่ำกบัค่ำตวัที่แม่เจำ้สำวเคยไดรั้บเม่ือแต่งงำน 
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4. "ส่งเขย"  เจำ้บ่ำวพร้อมเพือ่นๆและญำติเดินทำงไปเรือนเจำ้สำวพร้อมขำ้วของ
เคร่ืองใช ้ เช่น  เส้ือผำ้  ผำ้ห่ม  มุง้  ที่นอน  มีดพร้ำ  เป็นตน้  เม่ือไปถึงบำ้นเจำ้สำวจะมีกำรท ำควำม
เคำรพญำติผูใ้หญ่  ฟังกำรอบรมสัง่สอนเก่ียวกบักำรใชชี้วติคู่  ขบักลอน  และเล้ียงอำหำร 

5. เจำ้บ่ำวพกัอำศยัอยูช่่วยท ำงำนที่บำ้นเจำ้สำวโดยนอนในหอ้งใกลป้ระตู (กวำน)  
ไม่สำมำรถไปหลงับำ้นและห้องนอนของผูห้ญิงได ้ เพรำะยงัไม่ถือว่ำเป็นสำมี-ภรรยำกนั  ระยะน้ี
เรียกวำ่  "เขยกวำน"  เป็นกำรทดสอบควำมอดทนของเจำ้บ่ำว  กำรเป็นเขยกวำนใชเ้วลำ  3  เดือน-1  
ปีส ำหรับผูน้อ้ย  และ  2-3  ปีส ำหรับผูท้ำ้ว 

6. "กินดอง"  เม่ือเจำ้บ่ำวเป็นเขยกวำนครบตำมระยะเวลำที่ตกลงกนั  จะจดัพิธี
แต่งงำนอยำ่งเป็นทำงกำรเพื่อให้เป็นสำมี-ภรรยำกนัอยำ่งสมบูรณ์  ในพิธีตอ้งท ำพิธีเสนเรือนให้ผี
บรรพบุรุษรับรู้ดว้ย  ฝ่ำยหญิงจะเชิญหญิงสูงอำยแุละญำติมำเป็นผูป้ระกอบพิธีให้  มีกำรผูกขวญัคู่
บ่ำว-สำว  ส่งตวัคู่บ่ำว-สำวไปยงัที่นอน  สุดทำ้ยหญิงอำวุโสและแม่เจำ้บ่ำวจะพำเจำ้สำวไปหวีผม
ใหม่เป็นทรง "ตั้งเกลำ้"  ซ่ึงเป็นทรงผมส ำหรับหญิงที่แต่งงำนแลว้  และจะมีกำรเล้ียงอำหำรกนัอยำ่ง
ใหญ่โต 

7. หลงัพธีิแต่งงำน  สำมีตอ้งอำศยัอยูก่บัครอบครัวของฝ่ำยหญิง  เรียกวำ่  "อยูเ่ขย"  
ชำวไทด ำในประเทศไทยเรียกวำ่ "อำสำ"  ผูน้อ้ยจะอยูเ่ขยเป็นเวลำ 8 ปี  ส่วนผูท้ำ้วจะอยูเ่ขยเป็นเวลำ 
12 ปี  หรือตำมแต่จะตกลงกนั 

8. เม่ือครบก ำหนดอยูเ่ขยสำมีจะพำภรรยำและลูกแยกตวักลบัไปอยูก่บัครอบครัว
ของตนเอง  ภรรยำจะเขำ้มำถือผบีรรพบุรุษของสำมี 

9. ขั้นตอนสุดทำ้ยของกำรแต่งงำน  จะจดัขึ้นเม่ือภรรยำมีอำยมุำกแลว้  มีลูกหลำน
มำกมำย  จะท ำพิธีรับผียำ่ทวดออกจำกบำ้นเช้ือสำย  เรียกว่ำ  "หัวหมู่ผ่ำส่ำเหลำ้ฟุ้ง"  ในกำรท ำพิธี
ตอ้งฆ่ำหมูแลว้น ำหวัหมูคร่ึงหน่ึงไปท ำพธีิในหอ้งผขีองบำ้นสำมี  อีกคร่ึงหน่ึงน ำไปท ำพิธีในห้องผี
ของบำ้นเดิมของภรรยำ  และมีกำรน ำเส้ือของยำ่ทวดของสำมีไปซ่อนให้สำมีตำมหำ  เป็นพิธีเช่ือม
ควำมสัมพนัธ์ของครอบครัวฝ่ำยสำมีและฝ่ำยภรรยำ  เรียกว่ำควำมสัมพนัธ์แบบ "ลุง-ตำ"  ถือเป็น
กำรนบัญำติทำงฝ่ำยแม่อยำ่งเป็นทำงกำร 

ส่วนชำวไทด ำในประเทศไทยกมีขั้นตอนของกำรแต่งงำนน้อยกว่ำชำวไทด ำใน
สิบสองจุไทคือไม่มีขั้นตอนของเขยกวำน   เร่ิมตั้งแต่กำรพูดคุยผูกสมคัรรักใคร่กนัในกำรเล่นคอน
หรือ "อ้ินกอน"  ในช่ำงเดือน 5 และเดือน 6 อนัเป็นฤดูวำ่งเวน้จำกกำรท ำนำ  และกำร "ลงข่วง"  เม่ือ
เล่นคอนและลงข่วงผกูสมคัรรักใคร่กนัไดร้ะยะเวลำหน่ึงแลว้  ชำยหนุ่มจะส่งผูใ้หญ่ไปสู่ขอ เรียกว่ำ 
"ไปส่อง" หรือ "ส่องขนัหมำกนอ้ย" หมำยถึงกำรหมั้น โดยจดัหมำกพลูใส่กะเหลบพร้อมเหลำ้ ให้
ฝ่ำยหญิงน ำไปไหวผ้เีรือน 
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กำรแต่งงำนเรียกวำ่ "สง" เจำ้บ่ำวและเจำ้สำวตอ้งใส่เส้ือฮี ในวนัแต่งงำนหลงัจำก
เซ่นผแีละเล้ียงอำหำรที่บำ้นฝ่ำยชำยในตอนเชำ้แลว้จะเร่ิมแห่ขนัหมำกไปบำ้นเจำ้สำว  โดยตอ้งขน
เอำขำ้วของเคร่ืองใชข้องฝ่ำยชำยไปดว้ย เช่น ที่นอน หมอน เส้ือ มีดพร้ำ และกะเหลบใส่หมำก  ใน
พธีิแต่งงำนมี "ล่ำม" ซ่ึงเป็นคนที่มีควำมรู้ในพธีิแต่งงำนเป็นอยำ่งดีท ำหนำ้ที่สอนเจำ้บ่ำวและเจำ้สำว
ถึงกำรปฏิบติัและขั้นตอนต่ำงๆในกำรไหวผ้เีรือน หลงัจำกมอบสินสอด และ "เงินตำมแม่โค"  หรือ
ค่ำหวั  คือเงินที่เจำ้บ่ำวมอบให้พ่อแม่เจำ้สำวเท่ำจ  ำนวนที่แม่ของฝ่ำยหญิงไดรั้บเม่ือตอนที่แต่งงำน 
และเคร่ืองขนัหมำกใหพ้อ่แม่เจำ้สำวแลว้  จะตอ้งขนเขำ้ไปไวใ้นกะลอ้ห่อง  บอกกล่ำวขอให้ผีเรือน
อวยชยัใหพ้รคู่บ่ำวสำวและเซ่นผเีรือนดว้ยเหลำ้  ต่อจำกนั้นเจำ้บ่ำวจะไหวผ้ีเรือนของฝ่ำยหญิง และ
พอ่ตำ แลว้จึงกินเล้ียง แลว้กล่ำวอำสำวำ่จะอยูบ่ำ้นพอ่ตำก่ีปี ตำมแต่จะตกลงกนั  ส่วนมำกประมำณ 
2-3 ปี  เพื่อช่วยพ่อตำท ำไร่ไถนำ เม่ือครบก ำหนดหรือพี่น้องของเจำ้สำวแต่งงำนได้สมำชิกเพิ่ม 
เจำ้บ่ำวก็จะแยกครอบครัวกลับไปอยู่กับครอบครัวของตนเอง  หรือแยกออกไปปลูกบำ้นแยก
ต่ำงหำกก็ได ้แต่จะไม่มีกำรสร้ำงกะลอ้ห่องประจ ำเรือนของตนจนกวำ่พอ่แม่จะเสียชีวิต จึงจะเชิญผี
พอ่แม่มำไวท้ี่เรือนของตนต่อไป92 

ในปัจจุบนัไม่มีกำรจดัพิธีแต่งงำนตำมแบบเดิมอีกเน่ืองจำกเป็นพิธีที่มีขั้นตอน
มำก  หำคนที่มีควำมรู้ในพธีิมำท ำหนำ้ที่ล่ำมไดย้ำก  และมีค่ำใชจ่้ำยสูง  จึงเปล่ียนมำท ำพิธีแบบไทย
โดยมีกำรรดน ้ ำสังขแ์ละไหวผู้ใ้หญ่  แต่ก่อนจะเร่ิมพิธี  คู่บ่ำวสำวพร้อมเพื่อนเจำ้บ่ำวเจำ้สำวสวม
เส้ือฮีน ำขนัหมำกพลูเขำ้ไปในกะลอ้ห่องบอกกล่ำวผีและขอแต่งออกจำกกะล้อห่อง กำรอำสำใช้
เวลำประมำณ 1-2 ปี หรือตำมแต่จะตกลงกนั  หรือไม่อำสำเลยก็มี 

 
11.3 การขึน้บ้านใหม่ 

เม่ือกำรปลูกเรือนใหม่เสร็จจะตอ้งท ำพธีิขึ้นบำ้นใหม่พร้อมกบัเชิญผีพ่อแม่ขึ้นมำ
ไวบ้นเรือนโดยใชห้มอเสนเรือนเป็นผูท้  ำพิธี  ในกำรท ำพิธีเชิญผีเรือน หมอเสนจะตอ้งถือดำบและ
เช่ียนหมำกหรือขนัใส่หมำกพลูยนืท่องคำถำอยูท่ี่บนัไดเรือน เม่ือว่ำคำถำจบ เจำ้ของเรือนจึงรับผี
เรือนไปอยูท่ี่กะลอ้ห่อง  หลงัจำกนั้นหมอเสนจะเอำดำบฟำดตรงบนัไดแลว้ว่ำคำถำที่เรียกว่ำ "พูด
ข่มดวง"  เพื่อข่มนำงไมท้ี่อำจสิงอยูก่บัไมท้ี่เอำมำปลูกเรือนให้กลวัหนีกลบัป่ำไป  แลว้จึงขนขำ้ว
ของเคร่ืองใชข้ึ้นบำ้นได ้ เม่ือขนของเสร็จก็จะมีกำรเล้ียงอำหำรเสร็จแลว้จะเร่ิมท ำพธีิ  "จ่ีไฟไหขำ้ว" 
ท ำโดยกำรเอำเคร่ืองเซ่นวำงไวห้นำ้เตำไฟสมมุติที่ท  ำดว้ยดินเหนียวท ำเป็นกอ้นเส้ำแลว้เอำหมอ้น่ึง
ขำ้วเหนียววำงบนเตำสมมุติน้ี  ใส่ถ่ำนไฟเขำ้ไปแลว้หมอพิธีจึงว่ำคำถำเพื่อให้ผูอ้ยูอ่ำศยัในเรือนมี

                                                             
92 สุมิตร ปิติพฒัน์, บณัฑูร อ่อนด ำ และพนูสุข ธรรมำภิมุข, ลาวโซ่ง, 40-46. 
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กำรหุงหำอำหำรกินกันเป็นอยำ่งดีและมีควำมเจริญรุ่งเรือง  ต่อจำกนั้นจะท ำพิธีรับขวญัลุงตำ ซ่ึง
เป็นผูย้กเสำเอกในตอนที่ปลูกเรือน  โดยยถำดอำคำร ขำ้วเหนียว และไหขำ้วแลว้มีหมอว่ำคำถำให้
ลุงตำกินขำ้ว และในพิธีจะมีหญิงสำวพูดโตต้อบกบัลุงตำ ให้ลุงตำบอกกบัหญิงสำวว่ำกินอ่ิมหน ำ
ส ำรำญดี  เพื่อเป็นเคล็ดว่ำเจำ้ของเรือนจะมีกินอ่ิมหน ำส ำรำญ หลงัจำกนั้นจะมีกำรเซ่นไหวปู้่ เช้ือ 
เป็นอนัเสร็จพธีิขึ้นบำ้นใหม่93 

 
11.4  พิธีศพ 

ชำวไทด ำจะจดัพิธีศพอย่ำงสมบูรณ์ให้กับเฉพำะผูอ้ำวุโสเท่ำนั้น  หำกเด็กหรือ
หนุ่มสำวตำยก่อนวยัอนัควร  หรือไม่ไดต้ำยดว้ยสำเหตุธรรมชำติ  จะท ำพิธีอยำ่งรวบรัด ส่วนมำก
มกัจะเผำศพภำยในวนัเดียว  และไม่ท ำพิธีศพในบำ้นดว้ย  หรือไม่ก็ฝังศพเอำไว ้1 ปีแลว้ขุดขึ้นมำ
เผำ แต่ไม่มีกำรท ำพิธีเอำผีขึ้นเรือน  แต่จะท ำพิธีส่งส ำรับให้กินตรงทำงสำมแพร่ง  ในปัจจุบนักำร
ตั้งศพจะท ำเฉพำะคนที่เสียชีวติบนเรือน  หำกเสียชีวติที่อ่ืนจะน ำศพไปตั้งที่วดัเลย 

พธีิศพตำมแบบแผนของชำวไทด ำในสิบสองจุไท  เรียกว่ำ  "ฮีตคองแต่งป่ำแฮ่ว" 
ชำวไทด ำในประเทศไทยเรียกวำ่  "เฮดแฮว"  โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. อำบน ้ ำและแต่งตวัศพที่เรือนของผูต้ำย  โดยให้ศพสวมเคร่ืองแต่งกำยตำม
ประเพณีไทด ำแลว้สวมเส้ือฮีทบั  แลว้จึงยกศพไปตั้งที่กำงเฮือน  เลือกญำติคนใดคนหน่ึงขึ้นเป็นเจำ้
งำน  เรียกวำ่  "พอ่หวำ่"  หรือ  "เจำ้ผี"  แลว้จึงส่งคนออกไปประกำศให้ตำมทำงแยกต่ำงๆเพื่อบอก
ใหเ้พือ่นบำ้นมำร่วมงำนตำมฐำนะและควำมสมัพนัธ ์ ญำติร่วมผเีดียวกนัที่มำร่วมพธีิจะตอ้งใส่เส้ือฮี
โดยกลบัเอำดำ้นที่มีสีสนัสวยงำมออก  ครอบครัวผูต้ำยตอ้งไวทุ้กขโ์ดยกำรสยำยผมและเลำะตีนซ่ิน
ออก  ลูกชำยลูกสำวตอ้งใส่เส้ือผำ้ดิบเรียกวำ่ "เส้ือตก๊94" และโพกหวัดว้ยผำ้ดิบ  ลูกชำยคนโตจะตอ้ง
โกนหวั  ลูกสำวแค่เสียผมคือตดัผมที่หนำ้ผำกออก   

2. เลือกลูกเขยหรือหลำนเขย เป็นเขยกก  และเขยหำม กล่ำวคือ "เขยกก" แปลว่ำ 
เขยใหญ่  หรือสำมีของลูกสำวคนโต  ท ำหน้ำที่ส ำคญัต่ำงๆในพิธีศพ  และเลือกเขยคนอ่ืนที่เหลือ
เป็น  "เขยหำม"  ส ำหรับหำมศพไปป่ำชำ้หรือป่ำแฮ่ว  บรรดำเขยกกและเขยหำมจะท ำหน้ำที่ทุก
อยำ่งในงำนศพ  เช่น  สร้ำงเตำไฟ  ฆ่ำสัตว ์จดัเคร่ืองเซ่น  ตอ้นรับแขก  ฯลฯ  ส ำหรับในชำวไทด ำ
ในประเทศไทยเขยกกไม่ใช่เขยจริง  แต่เป็นผูป้ระกอบพิธีกรรมที่ผ่ำนกำรฝึกฝนคำถำอำคมที่ใชใ้น

                                                             
93 สุมิตร ปิติพฒัน์, บณัฑูร อ่อนด ำ และพนูสุข ธรรมำภิมุข, ลาวโซ่ง, 46-49. 
94 สมัภำษณ์  จ  ำปี และบงัอร ยอดหอม, เจำ้ของและลูกสำวเจำ้ของเรือน เลขที่ 16/1 หมู่ 

5 ต.เขำยอ้ย อ.เขำยอ้ย จ.เพชรบุรี, 4 พฤศจิกำยน 2551. 
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พธีิศพโดยเฉพำะ  เขยกกจะมีผูช่้วย 10 คนเป็นชำย 5 คนและหญิง 5 คนเรียกว่ำ "เขยเล็ก" แต่ตวัเขย
กกจะตอ้งเป็นผูช้ำยเท่ำนั้น เขยเล็กชำยท ำหนำ้ที่สร้ำง "จอง" คือแคร่ไมไ้ผ่ใชว้ำงศพและหำมศพไป
เผำ  ส่วนเขยเล็กหญิงท ำหนำ้ที่หุงหำอำหำรเล้ียงแขกแทนเจำ้ภำพงำนศพ   

พธีิจะเร่ิมเม่ือเขยกกมำถึง  เจำ้ผีฆ่ำหมู  หลงัจำกตม้แลว้จึงน ำไปเซ่นผี  ญำติตอ้ง
น ำหมูหรือไก่มำร่วมเป็นเคร่ืองเซ่นแลว้แต่ควำมสมัพนัธใ์กลชิ้ด  ญำติใกลชิ้ดใหน้ ำหมูมำ  ส่วนญำติ
ห่ำงๆใหน้ ำไก่มำ  กำรตั้งศพที่บำ้นจะตั้งไว ้ 1  วนั  1  คืน  เชำ้วนัต่อมำจะตอ้งแห่ศพไปป่ำแฮ่ว  ถำ้
คนตำยมีลูกหลำนมำกอำจจะตอ้งตั้งศพไวท้ี่บำ้นถึง  7  วนั  เพือ่ให้ลูกหลำนฆ่ำหมู-ไก่เซ่นผีไดค้รบ  
ส่วนพวกเจำ้ที่ด  ำรงต ำแห่งอำญำ  ทำ้ว  เพยี  ตอ้งตั้งศพไว ้ 1-2  เดือน  เพรำะตอ้งประกอบพิธีกรรม
ต่ำงๆมำกมำย   

ชำวไทด ำในประเทศไทยจะเก็บศพไวจ้ะเก็บไวไ้ม่เกิน 3 วนั  แต่ในปัจจุบนัมีกำร
เพิม่พธีิทำงพุทธเขำ้ไปคือมีกำรสวดพระอภิธรรมศพเป็นเวลำ 5-7 วนั  หรือเก็บไวเ้ป็นปีแลว้จึงท ำ
พธีิเผำแบบไทด ำที่ป่ำแฮว้  ในระหวำ่งที่ตั้งศพที่บำ้นจะตอ้งตั้งศพที่หอ้ง "กวงเฮือน" หรือห้องกลำง
เรือนหนัศรีษะไปทำงทิศเหนือ ตอ้งเอำเส้ือฮีคลุมโลงศพไวด้ว้ย  และตอ้งจุดเทียนไวท้ี่ปลำยเทำ้ศพ
ตลอดเวลำ ระหว่ำงที่ตั้งศพจะมีเพื่อนบำ้นมำเคำรพศพ ถำ้เป็นผูสู้งอำยทุี่มีผูน้ับถือมำก จะมีคนมำ
ร้องไหค้ร ่ำครำญท ำทีวำ่อำลยัอำวรณ์ผูต้ำย  โดยเฉพำะแขกที่เป็นหญิงจะผลดักนัร้องไหค้ร ่ำครวญ  

ส่วนแขกผูช้ำยจะช่วยกันท ำเรือนแฮ่ว ซ่ึงก็คือบำ้นจ ำลองที่มีรำยละเอียดของ
เคร่ืองใชไ้มส้อยในชีวติประจ ำวนัและสัตวเ์ล้ียงต่ำงๆ   ท  ำดว้ยตอกไมไ้ผ่สำน  เรือนแกว้มีลกัษณะ
และองคป์ระกอบใกลเ้คียงกบัเรือนจริงๆ มีแมแ้ต่กะลอ้ห่องอยูภ่ำยใน แต่จะท ำให้ตรงกนัขำ้มกับ
เรือนของคนเป็น เช่น หลงัคำจะมุงกลบัดำ้นกบัเรือนคนเป็น  จ  ำนวนขั้นบนัไดก็ไม่เท่ำกนักบัเรือน
คนเป็น  เป็นตน้ ถำ้ผูต้ำยเป็นผูสู้งอำยเุกิน 80 ปีขึ้นไปจะไดเ้รือนแกว้ซ่ึงเป็นเรือนแฮ่วที่สวยมำกกว่ำ
ธรรมดำ   นอกจำกนั้นยงัตอ้งช่วยกนัท ำตน้ "จำวฟ้ำ" หรือ  "กำว"  พร้อมกบัร่ม และธง  หำกผูต้ำย
เป็นหญิงตอ้งมีตน้  "บีวำ" (ปลีกลว้ย) จ  ำนวน 2 ตน้ไวด้ว้ย  (ชำวไทด ำในประเทศไทยเรียกว่ำ  "เสำ
หลวง"  เรียกตน้จำวฟ้ำว่ำ  "นก"  เรียกตน้บีวำว่ำ  "ปลี")  บนยอดตน้จำวฟ้ำจะมีรูปนกแกะสลัก  
เรียกวำ่  "นกกำว"  เพือ่ใหบ้ินกลบัไปหำด ้ำของตนเอง  ผูสู้งอำยจุะไดธ้งยำว 5 วำ แต่ถำ้เป็นคนหนุ่ม
สำวจะไดธ้งยำว 2-3 วำเท่ำนั้น โดยผูช้ำยจะช่วยกันท ำโครงและผูห้ญิงเอำผำ้ไหมมำประกอบให้
เสร็จ 

ในสมยัก่อนจะท ำเรือนแฮ่วที่ป่ำแฮ่วแลว้มอบเรือนแกว้ให้กบัผูต้ำยหลังจำกเผำ
ศพแลว้  แต่ในปัจจุบนัจะท ำไวท้ี่วดัแลว้จึงน ำไปป่ำแฮ่วพร้อมกบักำรแห่ศพไปเผำจึงตอ้งรวบรัดท ำ
ใหเ้สร็จภำยในวนัเดียว 
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3. พธีิกลำงคืน  จะมีผูช้ำยที่รู้หนงัสือมำอ่ำนหนงัสือและนิทำนต่ำงๆ  ตอนดึกเขย
กกจะน ำ "ควำมโตเมือง" ซ่ึงเป็นเอกสำรบนัทึกประวติัศำสตร์และมโนภำพเกี่ยวกบัจกัรวำล  ก ำเนิด
มนษย ์ สตัว ์ และสรรพส่ิงในโลก  มำอ่ำน   

4. ในเวลำฟ้ำสำงก่อนน ำศพไปฝังที่ป่ำแฮ่วจะตอ้งท ำพธีิสวดส่งผีคนตำย  ซ่ึงเป็น
ขั้นตอนที่ส ำคญั  จะใชท้ั้งเขยกกและ  "เขยจ่อง"  ซ่ึงเป็นหมอผูท้  ำพิธีกรรมไม่ใช่ลูกเขยจริงๆ  โดย
เขยกกจะสวดส่งผตีำมที่เขยจ่องสวดน ำ  เน้ือหำในบทสวดเป็นกำรท ำขวญัใหผ้โีดยบอกสถำนะของ
ผีขวญั (ขวญัที่ออกจำกร่ำงคนตำยแล้วกลำยเป็นผี)  และให้เตรียมตัวไปเมืองฟ้ำ  แล้วจึงบอก
เส้นทำงจำกเมืองลุ่ม (โลกมนุษย)์ ไปเมืองฟ้ำ  โดยใช้เส้นทำงผ่ำนเมืองต่ำงๆที่เป็นเส้นทำงกำร
อพยพมำตั้งถ่ินฐำนของชำวไทด ำ  เม่ือผีขวญัเดินทำงไปถึงเมืองฟ้ำแลว้จะอยู่กบับรรพบุรุษ (ด ้ ำ) 
เป็นเวลำ 3 วนั  ครบก ำหนดแลว้จะถูกเชิญลงมำอยูท่ี่ห้ิงผทีี่กะลอ้ห่องในเรือนของลูกหลำน  แต่ชำว
ไทด ำในประเทศไทยจะสวดส่งผใีนระหวำ่งกำรเผำศพแทน 

5. แห่ศพไปเผำที่ป่ำแฮ้ว  เขยหำมหำมโลงศพไปป่ำแฮว้  โดยมีลูกชำยถือธงน ำ  
เขยกกแบกชะลอมใส่หวัหมูและถือคบไฟเดินตำมโลงศพ  ญำติพี่น้องเดินตำมหลงัเขยกก  ปิดทำ้ย
ขบวนดว้ยเพือ่นบำ้นที่มำร่วมงำน   

กำรแห่ศพของชำวไทด ำในประเทศไทยนั้นจะมีเขยกกเป็นผูน้ ำขบวน  โดยจะ
แต่งตวัเต็มยศคือสวมหมวก มีผำ้เคียนเอว เหน็บมีดพร้ำ  พร้อมทั้งถือตะกร้ำใส่ไก่ตม้และกระติบ
ขำ้วเหนียว  อีกมือหน่ึงถือคบไฟ  ส่วนลูกหลำนญำติพีน่อ้งจะเดินตำมโลงไป  ในสมยัก่อนพวกญำติ
ผูห้ญิงจะเดินร้องไห้คร ่ ำครวญตำมศพ  เพื่อแสดงให้ผีฟ้ำเห็นว่ำผูต้ำยเป็นคนดีมำกไม่อยำกให้ตำย
ไป  ปัจจุบนัจะมีพิธีพุทธเข้ำมำร่วม  โดยให้พระสงฆ์เดินน ำหน้ำขบวนคู่กับเขยกก  หรือบำง
ครอบครัวก็ใหลู้กชำยคนโตบวชหนำ้ไฟแลว้ถือสำยสิญจเ์ดินจูงโลงศพคู่กบัเขยกก   

6. กำรเผำศพที่ป่ำแฮว้จะท ำในบริเวณที่เส่ียงทำยเอำไวเ้ป็นที่ฝังไหกระดูก  โดย
เขยกกเป็นคนจุดไฟบนกองฟอน  ระหวำ่งทีไฟลุกญำติพีน่อ้งตอ้งถอดผำ้โพกศรีษะสีขำวและเส้ือผำ้
ไวทุ้กขโ์ยนใส่กองไฟคืนให้แก่ผีขวญั  เม่ือไฟมอดพิธีเผำศพเสร็จก็กลบับำ้นไปกินเล้ียงที่บำ้นเจำ้
งำน   

ส ำหรับชำวไทด ำในประเทศไทย  ก่อนเผำศพตอ้งแห่ศพเวียนอุตรำวฏัรอบกอง
ฟอน  เสร็จแลว้เอำศพวำงบนกองฟอนหันหัวไปทำงทิศใต ้ หันเทำ้ไปทำงเมืองลำว  ถำ้ผูต้ำยเป็น
หมอมดหรือแม่มด  ในขบวนแห่ศพจะตอ้งมีกำรร ำบูชำครูหรือผีมดรอบกองฟอนดว้ยโดยลูกน้อง
หรือลูกศิษยข์องผูต้ำยถือไมม้อหรือไมติ้้วเส่ียงทำยหรือป่ีของครูร ำมำแห่และร ำรอบกองฟอน 3 
รอบดว้ย  ปัจจุบนัจะมีกำรนิมนตพ์ระมำท ำมำติกำบงัสุกุลศพ  เม่ือพระชกัพระบงัสุกุลแลว้จึงเร่ิมเผำ
ศพโดยเขยกกเป็นคนจุดไฟเป็นคนแรก  ต่อจำกนั้นญำติพี่น้องเพื่อนบำ้นจึงทยอยกนัเขำ้มำเผำศพ  
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ขณะเผำศพจะโยนเส้ือฮีของผูต้ำยเขำ้กองฟอนไปดว้ย  ขณะเผำศพเขยกกจะเอำป๊ัปมำอ่ำนบอกทำง
ใหค้นตำยกลบัไปไปเฝ้ำแถน  เพื่อให้ขวญัของผูต้ำยสำมำรถเดินทำงไปเฝ้ำแถนไดถู้กตอ้ง เขยกก
ตอ้งบอกทำงอยำ่งละเอียดโดยใชภ้ำษำไทด ำที่ใชใ้นชีวิตประจ ำวนั เร่ิมตั้งแต่ออกจำกหมู่บำ้นของ
ตนเอง เลำะไปตำมหมู่บำ้นไทด ำใกล้เคียง  หำกเป็นชำวไทด ำที่เพชรบุรีจะตอ้งวกไปตำมชุมชน
ใหญ่ของชำวไทด ำในเขตนครปฐมและสุพรรณบุรีก่อน  แลว้จึงเดินทำงไปเวียงจนัทน์  แลว้ไปที่
เมืองแถงในประเทศเวยีดนำม  อนัเป็นกำรทบัรอยกำรอพยพของชำวไทด ำในอดีต และขึ้นฟ้ำไปเฝ้ำ
แถนในที่สุด  เป็นกำรตอกย  ้ำถึงถ่ินก ำเนิด  ประวติัควำมเป็นมำ  และเครือข่ำยควำมสัมพนัธ์กับ
ชุมชนไทด ำดว้ยกนั95 

7. พิธีเก็บกระดูก ท ำในเชำ้วนัต่อมำ  ลูกชำยจะเก็บกระดูกขึ้นมำลำ้งให้สะอำด
ดว้ยเหลำ้  เขยกกเอำปลอ้งออ้ยมำตดัเป็นตะเกียบคีบกระดูกใส่ไหแลว้น ำไปฝัง  จำกนั้นจึงกลบับำ้น
ไปฆ่ำควำยเผือกเพื่อส่งขวญัควำยเผือกไปให้คนตำยท ำนำด ้ ำ  เม่ือเชิญผีขวญัมำกินเคร่ืองเซ่นที่
ประกอบจำกเน้ือควำยแลว้ก็ส่งผกีลบัเมืองลอและเดินทำงต่อไปยงัเมืองฟ้ำ   

เสร็จแล้วก็กลับไปป่ำแฮ่วเพื่อสร้ำงเรือนแฮ่วหรือเรือนแก้ว  มีลักษณะเป็น
กระท่อมหลงัเล็กๆ  คร่อมทบัหลุมฝังกระดูก  วำงส่ิงของส ำหรับผไีวใ้นกระท่อม  เขยกกท ำพิธีมอบ
ของใหผ้ ี จำกนั้นจึงปลุกผขีึ้นมำกินอำหำร  แลว้ปลูกตนัแฮ่วรอบๆเรือนแฮ่ว  และตอ้งปักตนั "จำว
ฟ้ำ" หรือ  "กำว"  พร้อมกบัร่ม และธง  หำกผูต้ำยเป็นหญิงตอ้งมีตน้  "บีวำ" (ปลีกลว้ย) จ  ำนวน 2 
ตน้ไวด้ว้ย  หลงัจำกฝังตนัแฮ่ว  ตน้จำวฟ้ำหรือตน้บีวำเสร็จแลว้  ทุกคนก็จะเรียกขวญัและกลบับำ้น  
พธีิน้ีตอ้งท ำใหเ้สร็จภำยใน 1 วนั 

 

                                                             
95 สุมิตร ปิติพฒัน์ และเสมอชยั พลูสุวรรณ, ลาวโซ่ง: พลวัตของระบบวัฒธรรมในรอบ

สองศตวรรษ, 27. 
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ภำพที่ 13 เรือนแฮ่วและตน้จำวฟ้ำ ที่ป่ำแฮ่วของบำ้นใต ้หมู่ที่ 5 ต  ำบลเขำยอ้ย อ ำเภอเขำยอ้ย จงัหวดั

เพชรบุรี 
 

8. วนัต่อมำลูกชำยคนโตพร้อมญำติพีน่อ้งน ำเคร่ืองเซ่นไปเซ่นผทีี่เรือนแฮ่ว  และ
ปล่อยไก่ไวท้ี่นั้นใหเ้ป็นไก่ป่ำ  หลงัจำกวนันั้นเจำ้ผีจะท ำพิธีเซ่นขวญัคนที่ยงัมีชีวิตอยูเ่รียกว่ำ  "ฟู้ น
ก่อมขวญั" 

9. เชำ้วนัต่อมำลูกชำยคนโตพร้อมญำติพี่น้องท ำพิธี  "ส่งผีขึ้นเรือน"  เพื่อเรียก
ขวญัพอ่หรือแม่ที่ตำยไปใหก้ลบัมำยงั  "หอฮอ้ง"  หรือ  "ชำนฮอ้ง"  ทีเ่รือนของตนเอง  ชำวไทด ำใน
ไทยจะท ำพธีิน้ีหลงัจำกเผำศพแลว้ 7 วนั 

ปัจจุบนัพิธีศพชำวไทด ำในเวียดนำมจะตอ้งจดัให้เสร็จส้ินภำยใน 3 วนัและถูก
หำ้มไม่ใหเ้ซ่นผดีว้ยสตัวใ์หญ่ เช่น ควำย  ตำมนโยบำยของรัฐบำล  บำงแห่งก็เปล่ียนมำเป็นกำรฝัง
แทนกำรเผำเน่ืองจำกไม่สำมำรถตดัไมม้ำเป็นฟืนเผำศพได้96  ส่วนชำวไทด ำในประเทศไทยจะนิยม
เผำศพและสวดพระอภิธรรมที่วดัแทนกำรเผำที่ป่ำแฮ่ว  แลว้เก็บกระดูกใส่โกศกลบัมำไวท้ี่เรือน  แต่
ยงัมีกำรท ำเรือนแฮ่วไปตั้งไวท้ี่ป่ำแฮ่วอยู ่
 
12.  ถิ่นฐานและบ้านเรือนของชาวไทด าในเวียดนาม 

ถ่ินฐำนเดิมของชำวไทด ำในสิบสองจุไท  ตั้งอยูท่ำงชำยแดนดำ้นตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของเวยีดนำมติดต่อกบัชำยแดนลำวที่แขวงพงศำลี  หลวงพระบำง  และหัวพนั  เป็นถ่ินฐำนดั้งเดิม

                                                             
96 สุมิตร  ปิติพฒัน์,  ศาสนาและความเช่ือไทด าในสิบสองจุไท  สาธารณรับสังคมนิยม

เวียดนาม,  80-97. 
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ของคนไททั้งไทด ำและไทขำว  และกลุ่มชำติพนัธุ์อ่ืนๆ เช่น พวกส่ำหรือข่ำ  กลุ่มคนไทปรำกฏใน
ประวติัศำสตร์เวียดนำมเป็นคร้ังแรกในในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 9-10 เป็นช่วงที่ชำวไทด ำไดเ้ร่ิม
อพยพจำกตน้แม่น ้ ำแดง (คนไทเรียกว่ำแม่น ้ ำตำว) เขำ้มำตั้งถ่ินฐำนที่เมืองลอ (ปัจจุบนัเวียดนำม
เรียกวำ่  เหงียะโล (Nghia Lo)  อยูใ่นเขตจงัหวดั Yen Bail  หลงัจำกนั้นรำวคริสตศ์ตวรรษที่ 11 พวก
ไทด ำก็กระจดักระจำยกบัออกไปตั้งถ่ินฐำนในเมืองต่ำงๆ  เช่น  เมืองแถง  เมืองลำ  เมืองม่วย  เมือง
มวก  ฯลฯ    ซ่ึงเมืองดงักล่ำวยงัคงเป็นชุมชนส ำคญัของชำวไทด ำอยูใ่นปัจจุบนั  ดว้ยขอ้จ ำกดัทำง
ภูมิประเทศกลุ่มชำวไทด ำจึงมีลักษณะของกำรรวมตัวแบบหลวมๆ  โดยมีเมืองเป็นหน่วยกำร
ปกครองที่ใหญ่ที่สุด  และเป็นอิสระต่อกนั แต่ละเมืองมีหมู่บำ้นบริวำรกระจำยอยูโ่ดยรอบ  ไม่เคยมี
กำรรวมตวักันเป็นอำณำจกัรอย่ำงถำวร ในช่วงที่อำณำจกัรล้ำนช้ำงซ่ึงมีหลวงพระบำงเป็นเมือง
หลวงมีอ ำนำจขึ้นในช่วคริสตศ์ตวรรษที่ 14-15  เมืองของชำวไทด ำก็ไดเ้ขำ้มำอยูใ่นควำมคุม้ครอง
ของลำ้นชำ้ง  เน่ืองจำกสิบสองจุไทถูกขนำบดว้ยอำณำจกัรที่ใหญ่กว่ำถึง 3 อำณำจกัรคือ  ลำ้นชำ้ง  
เวยีดนำม  และจีน  จึงตอ้งส่งส่วยและบรรณำกำรใหกบัอำณำจกัรทั้งสำม  เรียกว่ำ  "เมืองสำมฝ่ำย
ฟ้ำ"  ซ่ึงชำวไทก็ปกครองตนเองตำมแบบแผนธรรมเนียำมเดิมของตนโดยที่ไม่ถูกก้ำวก่ำยจำก
อำณำจกัรใหญ่ทั้งสำม  เม่ือผร่ังเศสผนวกสิบสองจุไทเขำ้เป็นส่วนหน่ึงของอำณำนิคมของตนที่
เวยีดนำมในปี พ.ศ  2426 แบบแผนกำรปกครองอยำ่งเป็นอิสระของชำวไทด ำก็ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลง
ไป  เม่ือฝร่ังเศสก่อตั้งสหพนัธรัฐคนไทเม่ือปี พ.ศ. 2491  ในพื้นที่สิบสองจุไท โดยสถำปนำเดววนั
ลอง  ซ่ึงเป็นชำวไทขำวขึ้นเป็นกษตัริยข์องชำวไททั้งหมด  ชำวไทด ำจึงหันไปช่วยเหลือขบวนกำร
เวยีดมินต่อสู้กบัฝร่ังเศส  ต่อมำฝร่ังเศสแพท้ี่เดียนเบียนฟู(เมืองแถง)  ในปี พ.ศ. 2497  และตำมมำ
ดว้ยกำรก่อตั้งสำธำรณรัฐสงัคมนิยมเวยีดนำม  จึงเป็นกำรยติุกำรปกครองตนเองอยำ่งอิสระของชำว
ไทด ำ   ระบบกำรปกครองเมืองตลอดจนต ำแหน่งเจำ้เมือง  เพยีเมือง  จนถึงต๊ำวบำ้นไดถู้กยกเลิกไป
พร้อมกบัแบบแผนธรรมเนียมที่ไม่สอดคลอ้งกบัระบบสังคมนิยม  เช่น  พิธีเสนเมือง  และพิธีเสน
บำ้น  เป็นตน้  คงเหลือแต่แบบแผนที่เป็นเร่ืองเฉพำะบุคคลหรือเฉพำะครอบครัวที่ยงัปฏิบติัต่อไป
ได ้ เช่น  พธีิเสนเรือน  พธีิกรรมที่เก่ียวกบัผีบรรพบุรุษ  พิธีกรรมที่เก่ียวกบักำรรักษำโรคภยัไขเ้จ็บ
ของมด  เป็นตน้97 

สิบสองจุไทมีภูมิประเทศเป็นป่ำเขำสลบัซบัซอ้น  เป็นแหล่งตน้น ้ ำล ำธำร  ที่รำบที่มีอยู่
นอ้ยเป็นที่รำบแคบๆในหุบเขำมีล ำน ้ ำไหลผำ่นกลำง  เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมำะกบักำรท ำนำด ำ  
มีกำรสร้ำงระบบชลประทำนขนำดเล็กเพื่อชกัน ้ ำจำกล ำธำรมำเล้ียงนำขำ้วด้วยระบบเหมืองฝำย  
และใชก้งัหนัลมและระหดัวดิน ้ ำส่งน ้ ำเขำ้นำ    ชนชั้นผูท้ำ้วจะไดรั้บกำรจดัสรรที่นำมำกกว่ำรำษฎร
ทัว่ไป  ส่วนไป่หรือชนชั้นผูน้อ้ยจะไม่มีที่นำของตนเองแต่จะไดรั้บส่วนแบ่งที่นำส ำหรับท ำกินโดย
                                                             

97 เร่ืองเดียวกนั, 2-15. 
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ตอ้งตอบแทนด้วยกำรเสียส่วยและใช้แรงงำนให้บำ้นเมือง  หรือไปท ำนำให้เจำ้เมืองและผูท้ำ้ว98  
เม่ือพื้นที่ส ำหรับนำด ำไม่เพียงพอก็ตอ้งไปเอ็ดไฮ่ (นำไร่) เพิ่มเติม  เฮ็ดไฮ่คือกำรเป็นกำรปลูกขำ้ว
ทนแลง้ในที่ดอนบริเวณไหล่เขำโดยอำศยัเพียงน ้ ำฝนเท่ำนั้น  มกัจะไดผ้ลผลิตต ่ำ  แต่ผลผลิตจำก
กำรเฮ็ดไฮ่ไม่ตอ้งเสียส่วย99  ขนำดของชุมชนและกำรขยำยตวัขึ้นอยูก่บัขนำดของที่รำบ  ถำ้เป็นที่
รำบในหุบเขำแคบๆก็จะเกิดชุมชนระดบัหมู่บำ้น  หำกเป็นที่รำบกวำ้งใหญ่  ชุมชนก็จะมีขนำดใหญ่
ตำมขึ้นมำจนเกิดเป็นเมือง  ตวัอย่ำงเช่นเมืองแถง  มีสภำพภูมิประเทศเป็นที่รำบแอ่งกะทะกวำ้ง  
ประกอบดว้ยหมู่บำ้นหลำยแห่ง  มีแม่น ้ ำไหลผำ่นกลำง  และลอ้มรอบดว้ยภูเขำสูง 

ชำวไทด ำมกัตั้งถ่ินฐำนในรูปหมู่บำ้นขนำดเล็ก  มีขนำด 20-30 หลงัคำเรือน  เน่ืองจำก
พื้นที่รำบที่เหมำะกบักำรท ำนำด ำมีอยูน่อ้ย  พื้นที่รำบสองฝ่ังล ำน ้ ำจะสงวนไวเ้ป็นพื้นที่ท  ำนำ   ส่วน
บำ้นเรือนจะกำระจุกตวัรวมกันบนพื้นที่ลำดเชิงเขำใกล้ชำยป่ำ  รูปร่ำงของชุมชนและผืนนำจะ
ขนำนเป็นแนวยำวไปกบัล ำน ้ ำและหุบเขำที่ลอ้มรอบ100   
 

                                                             
98 เร่ืองเดียวกนั, 13. 
99 สุมิตร ปิติพฒัน์ และเสมอชยั พลูสุวรรณ, ลาวโซ่ง: พลวัตของระบบวัฒธรรมในรอบ

สองศตวรรษ, 9-10. 
100 วรีะ  อินพนัทงั  และคณะ,  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  โครงการโลกของชาวไท

ด า : ความสัมพันธ์ซ่ึงกันระหว่างสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของชาวไทด าในไทยกับในเวียดนาม,  
(กรุงเทพฯ: คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวทิยำลยัศิลปำกร, 2549) 165-167. 
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ภำพที่ 14  แผนภูมิแสดงกำรตั้งบำ้นบริเวณหุบเขำของชำวไทด ำ 
ที่มำ: วีระ อินพนัทัง และคณะ,รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการโลกของชาวไทด า : 
ความสัมพันธ์ซ่ึงกันระหว่างสภาพแวดล้อมที่อยู่ อาศัยของชาวไทด าในไทยกับในเวียดนาม 
(กรุงเทพฯ: คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวทิยำลยัศิลปำกร, 2549), 166. 
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(1) 

 
(2) 

 
ภำพที่ 15   กำรตั้งถ่ินฐำนในที่รำบระหวำ่งหุบเขำของชำวไทด ำในสิบสองจุไท  ประเทศเวยีดนำม 

(1)  เมืองมุน  จงัหวดัหวับิน 
(2)  เมืองเชียงเหนือ  จงัหวดัไลโจว 

ที่มำ: สุมิตร ปิติพฒัน์, ศาสนาและความเช่ือไทด าในสิบสองจุไท สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
(กรุงเทพฯ: สถำบนัไทยคดีศึกษำ  มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์,  2546), ไม่ปรำกฏเลขหนำ้. 
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(1) 

 
(2) 

 
ภำพที่ 16  นำขั้นบนัไดของชำวไทด ำ ในสิบสองจุไท ประเทศเวียดนำม 

(1) ที่นำใกลเ้มืองลอ (Nghia Lo) 
(2) ที่นำที่เมืองถำน จงัหวดัเลำกำย 

ที่มำ: สุมิตร ปิติพฒัน์, ศาสนาและความเช่ือไทด าในสิบสองจุไท สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
(กรุงเทพฯ: สถำบนัไทยคดีศึกษำ  มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์,  2546), 16, 97. 
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12.1  ลักษณะและองค์ประกอบของบ้านไทด า  
เน่ืองจำกพื้นที่รำบที่มีอยูน่อ้ย  ชำวไทด ำจึงถือเรือนเพียง 3 หลงัคำเรือนก็จดัเป็น

หน่ึงบำ้นไดแ้ลว้  แต่ขนำดโดยทัว่ไปคือประมำณ  20  หลังคำเรือน  ส่วนบำ้นขนำดใหญ่มีขนำด
ประมำณ  50-70  หลงัคำเรือนซ่ึงมีอยูไ่ม่มำกนัก  ในแต่ละบำ้นจะมีกำรจดักำรพื้นที่ท  ำกินร่วมกนั
ประกอบไปด้วยพื้นที่ป่ำ  พื้นที่เกษตรกรรม  แม่น ้ ำหรือล ำธำร ที่นำถือเป็นทรัพยสิ์นกลำงของ
ชุมชน  แต่ละครอบครัวจะไดรั้บกำรแบ่งสรรพื้นที่ส ำหรับท ำกำรเกษตร  แต่ไม่มีสิทธิเหนือพื้นที่
นั้นอยำ่งเป็นเอกเทศ   

บำ้นของชำวไทด ำมักประกอบด้วยเครือญำติที่ใกล้ชิดกัน  แต่ละครอบครัวมี
ลกัษณะเป็นครอบครัวขยำย  ที่มีสมำชิกหลำยรุ่นที่สืบเช้ือสำยทำงบิดำอยูร่่วมกนัจนเรือนขยำยตวั
เป็นเรือนขนำดยำว  เม่ือถึงเวลำหน่ึงลูกชำยคนโตจะแยกครอบครัวออกไปตั้งบำ้นเรือน  ตำมมำดว้ย
ลูกชำยคนรอง  จนในที่สุดมกัจะเหลือลูกชำยคนสุดทอ้งอยูป่รนนิบติัพ่อ-แม่ที่แก่ชรำและรับมรดก
ต่อไป  ท ำใหเ้ครือญำติที่ใกลชิ้ดกนัมกัจะปลูกเรือนอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงกนั  เกิดเป็นกลุ่มของเรือน
ที่มีกำรใชพ้ื้นที่ลำนแลเส้นทำงเขำ้ออกร่วมกนั  และมีกำรกั้นขอบเขตดว้ยร้ัวอยำ่งหลวมๆ  โดยมี
ทำงเขำ้ตดัจำกถนนสำยหลักของหมู่บำ้น  แต่ถำ้ประชำกรเพิ่มมำกขึ้นจนที่ดินท ำกินไม่เพียงพอ  
ชำวบำ้นก็จะไปบุกเบิกที่ดินท ำกินและตั้งบำ้นขึ้นใหม่ 

องค์ประกอบของบ้ำนแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่  (1) กลุ่มเรือน  (2) พื้นที่
สำธำรณะ  และ (3) พื้นที่ทำงศำสนำและควำมเช่ือ 

1. กลุ่มเรือน  เป็นกลุ่มของเรือนใตถุ้นสูง  ตั้งสัมพนัธ์กบัควำมลำดของเชิงเขำ  
ระหวำ่งเรือนแต่ละหลงัจะมีลำนดินของแต่ละกลุ่มเรือน  บำงกลุ่มอำจจะมีร้ัวกั้น 

2. พืน้ที่สาธารณะ  ประกอบดว้ย  (1) นาและเหมือง คือพื้นที่กำรเกษตรซ่ึงแต่เดิม
จะเป็นนำด ำแต่ปัจจุบนัมีกำรท ำนำหวำ่นดว้ยและระบบทดน ้ ำเขำ้นำ  (2) ลานบ้าน ใชเ้ป็นที่ประชุม
ลูกบำ้นและจดังำนร่ืนเริงต่ำงๆ  จึงมักตั้งอยู่ตรงกลำงพื้นที่ของบำ้น  (3) ศูนย์วัฒนธรรม  เป็น
องคป์ระกอบใหม่ที่สร้ำงขึ้นมำเพื่อตอบรับกับวฒันธรรมกำรท่องเที่ยวสมยัใหม่  จึงมกัสร้ำงตำม
รูปแบบของเรือนไทด ำ  เป็นที่จดัแสดงส่ิงของทำงวฒันธรรมของชำวไทด ำและบำงคร้ังก็ใชเ้ป็น
เรือนแรมอีกดว้ย  และ(4) ร้านค้า  เป็นองคป์ระกอบใหม่  ที่ตอบสนองต่อกำรอุปโภคบริโภคสินคำ้
ในยคุปัจจุบนั  มีลกัษณะเป็นอำคำรขนำดเล็กชั้นเดียว 

3. พื้นที่ทางศาสนาและความเช่ือ  ไดแ้ก่  (1) เส้ือบ้าน  เป็นศูนยก์ลำงและจุด
ก ำเนิดของบำ้น  เม่ือมีกำรบุกเบิกตั้งบำ้นใหม่  จะก ำหนดศูนยก์ลำงของบำ้น โดยกำรที่หัวหน้ำ
ชำวบำ้นตดัตน้ไมปั้กลงบนพื้นดิน  แล้วเอำเส้ือพนัหลกัน้ีเอำไว ้ เรียกว่ำ  "เส้ือบำ้น"  ถือเป็นกำร
รวมขวญัของดินกบัน ้ ำในบริเวณนั้น  แลว้เส่ียงทำยว่ำใชเ้ป็นที่ตั้งบำ้นไดห้รือไม่  บริเวณเส้ือบำ้น
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เป็นสถำนที่จดัพธีิเสนบำ้นเพือ่เซ่นผบีำ้น  กำรขยำยตวัของหมู่บำ้นมกัจะขยำยตวัโดยยดึเอำเส้ือบำ้น
เป็นจุดศูนยก์ลำง  ในปัจจุบนัเส้ือบำ้นมกัมีลกัษณะเป็นศำลเล็กๆก่ออิฐถือปูนทำสี  และ (2) ป่าแฮ่ว  
คือป่ำช้ำของชำวไทด ำ  เป็นสถำนที่เผำศพและฝังไหกระดูก  โดยมีเรือนแฮ่วตั้งอยูเ่หนือหลุมฝัง
กระดูก  ทุกบำ้นจะตอ้งมีป่ำแฮ่ว  มกัตั้งอยูท่ำ้ยบำ้นห่ำงออกไปจำกกลุ่มเรือน  โดยอยูใ่กลก้บัดำ้น
ภูเขำ  อยูห่่ำงจำกกลุ่มเรือนในระยะที่เดินถึงได ้ แต่ไม่มีทิศที่ตั้งอยำ่งแน่นอน101 

 
12.2  องค์ประกอบของกลุ่มเรือนทีอ่ยู่ในร้ัวเดยีวกัน 

กลุ่มเรือนที่อยูร่่วมในร้ัวเดียวกนั  เป็นกลุ่มของเครือญำติใกลชิ้ดที่แยกครอบครัว
ออกมำตั้งเรือนใหม่ในบริเวณเดียวกนั  โดยมีลำนและบริเวณรอบๆเรือนเป็นเสน้ทำงสญัจรและเป็น
ตวัเช่ือมโยงเรือนแต่ละหลงัในกลุ่มเขำ้ดว้ยกนั   

1.  ร้ัว  ใชก้ั้นขอบเขตแบบหลวมๆ  บำงกลุ่มเรือนก็ไม่มีร้ัว  หรือมีไม่ครบทุกดำ้น  
มีลกัษณะเป็นร้ัวโปร่ง  วสัดุเป็นวสัดุที่หำไดท้ัว่ไปตำมสภำพแวดลอ้มของบำ้น  เช่น  ไมไ้ผ่  น ำมำ
ขดักนัตำมตั้งและตำมนอน  และปลูกไมพุ้ม่เต้ียๆเป็นร้ัว  กำรรักษำควำมปลอดภยัจะใชก้ำรช่วยกนั
ดูแลของคนในเครือญำติเดียวกนั 

2. ส่ิงปลูกสร้างที่อยู่ในขอบเขตร้ัว  ไดแ้ก่ (1) เรือน  เป็นอำคำรยกพื้นสูง  ใตถุ้น
โล่ง   ชั้นบนใช้เป็นที่อยู่อำศยัของสมำชิกในครอบครัว   ใตถุ้นเป็นพื้นดินอัดแน่นใชเ้ป็นที่เก็บ
เคร่ืองมือทำงกำรเกษตร  และของอ่ืนๆ  เช่น  ฟืน  เป็นตน้ (2) เลำ้ขำ้ว  เป็นอำคำรยกพื้นสูงส ำหรับ
ใชเ้ก็บขำ้ว  ฝำเลำ้ขำ้วท ำดว้ยไมไ้ผส่ำน  (3) เรือนแฝก  เป็นที่เก็บแฝกส ำหรับใชมุ้งหลงัคำ  (4) เลำ้
สตัว ์ อำจจะอยูใ่ตถุ้นเรือนหรือริมลำนดินของเรือน  (5) บ่อน ้ ำขุด  ขำ้งๆบ่อจะมีต๊อบน ้ ำส ำหรับอำ
น ้ ำ  (6) ส้วม  เป็นส่ิงที่ถูกเพิ่มเขำ้มำในยคุปัจจุบนั  (7) เรือนเชอ  เป็นศำลผีส ำหรับบรรพบุรุษฝ่ำย
หญิง  เพรำะจะน ำผขีองอีกตระกูลหน่ึงเขำ้มำในเรือนเดียวกนัไม่ได ้ มีลกัษณะเป็นเรือนขนำดเล็ก
สร้ำงดว้ยไมไ้ผมุ่งแฝกแบบง่ำยๆ 

3. ต้นไม้  ประกอบไปดว้ยไมใ้หญ่ที่ให้ควำมร่มร่ืน  พืชสวนครัวที่ใชเ้ป็นอำหำร  
และไมพุ้ม่และไมเ้ถำที่ปลูกแซมไปกบัร้ัวเพือ่เป็นขอบเขตของกลุ่มเรือน 

 
12.3  รูปแบบของเรือนไทด าในเวียดนาม 

ลกัษณะโดยทัว่ไปของเรือนไทด ำคือเป็นเรือนใตถุ้นสูง  หลงัคำมีควำมลำดชัน
มำก  เพือ่ใหห้ลงัคำหญำ้คำหรือใบคอ้ระบำยน ้ ำไดอ้ยำ่งรวดเร็ว    และมีชำนเรือน  เป็นพื้นที่ซักลำ้ง

                                                             
101 เร่ืองเดียวกนั,  178-179. 
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และตำกของ  เน่ืองจำกสภำพภูมิประเทศที่เป็นที่รำบแคบๆระหวำ่งหุบเขำ  ท  ำใหต้วัเรือนเป็นอำคำร
เด่ียววำงตวัขนำนไปกับล ำน ้ ำและแนวเขำ  และเรือนทุกหลังในบำ้นจะวำงตวัไปในทำงเดียวกัน
หมด 

เรือนไทด ำแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  (1) กวำ้น  เป็นเฉลียงอยูใ่ตช้ำยคำ
ทำงดำ้นหัวเรือน  (2) กำงเฮือนหรือกลำงเรือน  เป็นส่วนอยูอ่ำศยัเป็นรูปร่ำงเป็นแนวยำว  มีกวำ้น
และชำนขนำบที่ปลำยทั้งสองขำ้ง  เป็นพื้นที่ปิดทึบมีผนงัทั้งส่ีดำ้น  (3) ชำน  อยูท่ำงดำ้นทำ้ยเรือนที
ทั้งส่วนที่อยูใ่ตช้ำยคำ  และชำนแดดที่อยูก่ลำงแจง้  มีบนัไดทำงขึ้นทั้งทำงส่วนกวำ้นและชำน 

 

 
 
ภำพที่ 17  แผนผงัเรือนไทด ำ 
ที่มำ : วีระ อินพันทัง และคณะ , รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการโลกของชาวไทด า: 
ความสัมพันธ์ซ่ึงกันระหว่างสภาพแวดล้อมที่อยู่ อาศัยของชาวไทด าในไทยกับในเวียดนาม 
(กรุงเทพฯ: คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวทิยำลยัศิลปำกร, 2549), 193. 
 

แต่เดิมเรือนของชำวไทด ำทีเป็นสำมญัชนเป็นเรือนเคร่ืองผูกที่ปลูกสร้ำงสร้ำงไม้
ไผเ่ป็นหลกั  หลงัคำมุงหญำ้คำหรือแฝก  แต่ในปัจจุบนัระบบฐำนนุศกัด์ิทำงสถำปัตยกรรมไดค้ลำย
ลง  เรือนส่วนใหญ่จึงปลูกสร้ำงด้วยไม้จริงหรือเป็นไม้จริงร่วมกับไม้ไผ่  และมุงหลังคำด้วย
กระเบื้องดินเผำ  ส่วนพื้นใตถุ้นเป็นพื้นดินอดัแน่น โดยมีระดบัสูงกวำ่บริเวณรอบๆเรือนประมำณ 1 
ฝ่ำมือ  เสำเรือนตั้งบนตอม่อหินแต่ปัจจุบนัหนัไปใชฐ้ำนเสำคอนกรีตแทน  โครงสร้ำงของเรือนไท
ด ำเป็นระบบเสำและคำน  องคป์ระกอบอำคำรทั้งหมดประกอบเขำ้ดว้ยกันดว้ยระบบสลัก-เดือย  
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เช่น  กำรวำงคำนดว้ยวธีิเจำะเสำและร้อยคำน เรียกวำ่  "ตอก่ี"  ที่แปลว่ำ  ก่ีทอผำ้  โดยทัว่ไปในแนว
สกดัจะตั้งเสำ 4 ตน้ (3 ช่วงเสำ )รับโครงสร้ำงหลงัคำ  ส่วนในทำงยำวเรือนจะยำวตั้งแต่ 3-5 ห้อง 
หรือยำวออกไปอีกแลว้แต่จ ำนวนสมำชิกในครอบครัว  โดยกำรปลูกสร้ำงเรือนในคร้ังแรกจะยำว 3-
5 ห้อง  เม่ือมีสมำชิกเพิ่มขึ้นจำกกำรแต่งงำนมีสะใภเ้ขำ้มำ  ก็จะต่อเติมเรือนทำงดำ้นชำนให้ยำว
ออกไปอีก  อำจจะยำวไดถึ้ง 9-11 หอ้ง  โดยที่ส่วนกวำ้นยงัอยูท่ี่เดิม  ในปัจจุบนักำรอยูอ่ำศยัในเรือน
ยำวไม่เป็นที่นิยมเหมือนในอดีต  เรือนมักจะยำวไม่เกิน 5 ห้อง  เน่ืองจำกลูกชำยมักจะแยก
ครอบครัวออกไปเร็วและไม่นิยมอยูร่่วมกนัแบบครอบครัวขยำย  นอกจำกนั้นยงัมีกำรสร้ำงเรือนไฟ 
(ครัว) เพิม่เติมเขำ้ไปที่ส่วนชำนท ำใหไ้ม่สำมำรถต่อเติมเรือนใหย้ำวขึ้นไดอี้ก 

กำรใชง้ำนพื้นที่เรือนจะมีกำรแบ่งแยกอยำ่งชดัเจน  ใตถุ้นเรือนซ่ึงเป็นพื้นถมดิน
อดัแน่นจะถูกใชเ้ป็นที่ตั้งของเลำ้สตัว ์ ส่วนคนจะใชง้ำนพื้นที่บนเรือนซ่ึงปูดว้ยฟำกหรือไมก้ระดำน  
ไม่ว่ำจะเป็นกิจวตัรในชีวิตประจ ำวนั  หรือท ำงำนอย่ำงเช่นกำรป่ันด้ำยและทอผำ้  ตลอดจน
พิธีกรรมต่ำงๆ  ส่วนพื้นที่ใตห้ลงัคำโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในส่วนเหนือห้องผี  มีนัยยะของกำรเป็น
พื้นที่ศกัด์ิสิทธ์ิ  ไตแ้ละหอซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ของขวญัของสมำชิกทุกคนในเรือนจะเสียบหรือแขวน
ไวท้ี่ขื่อเหนือหอ้งผน้ีี  และดั้งเหนือขื่อของหอ้งผกี็ถูกก ำหนดใหเ้ป็นทำงลงของผเีรือน   

กำรใชง้ำนพื้นที่กำงเฮือน (กลำงเรือน)  ซ่ึงมีสภำพเป็นโถงโล่งมีควำมกวำ้ง 3 ช่วง
เสำ  กำรใชง้ำนจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนตำมแนวยำว  ส่วนช่วงเสำกลำงท ำหน้ำที่เป็นทำงเดิน
ตลอดควำมยำวเรือนมีประตูออกไปสู่กวำ้นและชำนที่ปลำยทั้งสองขำ้ง  ส่วนช่วงเสำทำงหลงัของ
เรือนจะใชเ้ป็นที่นอนของสมำชิกในครอบครัว  โดยเรียงล ำดบัควำมส ำคญัจำกห้องเสำแรกที่อยูติ่ด
กบักวำ้นที่จดัไวเ้ป็นหอ้งผเีพรำะเป็นที่ตั้งของเสำผซ่ึีงก ำหนดให้เสำตน้แรกที่รับขื่อเป็นเสำผี   ห้อง
เสำต่อมำเป็นที่นอนพ่อ-แม่  ห้องเสำถัดมำก็เป็นของคู่ผวั-เมียของลูกชำยคนโต  เรียงกันไป
ตำมล ำดบัอำวโุส  และที่นอนลูกสำวอยูใ่นหอ้งเสำทำ้ยๆใกลก้บัชำน  เป็นเพรำะกำรให้ควำมส ำคญั
กบัลูกชำยที่จะเป็นผูสื้บผีต่อไป  และลูกสำวเป็นผูท้ี่สุดทำ้ยก็จะแต่งงำนออกไปอยู่ในตระกูลอ่ืน  
พื้นที่ส่วนน้ีจะถูกแบ่งแยกจำกส่วนอ่ืนดว้ยระดบัพื้นที่สูงกว่ำส่วนอ่ืน  และพื้นที่นอนแต่ละคู่จะถูก
แบ่งแยกออกจำกกนัดว้ยม่ำนและมุง้  ส่วนช่วงเสำที่เหลือเป็นพื้นที่ตั้งแม่เตำไฟ 

ในเรือนยำวของคนไทด ำ จะมีเสำส ำคญัอยู่สองเสำ คือ เสำแฮกและเสำเจำ้เส้ือ 
เสำแฮกหรือเสำแรกหมำยถึงเสำเอก เป็นเสำที่ส ำคญัที่จะน ำควำมย ัง่ยนืและอุดมสมบูรณ์มำให้ จึง
นิยมแขวนส่ิงที่เป็นสัญลกัษณ์ เช่น กระดองเต่ำ พนัธุ์พืช เช่น ขำ้วโพดและฝ้ำย และปลักขิก ซ่ึง
เรียกวำ่ "เจ้ือ" ไวท้ี่เสำน้ี ค  ำวำ่ "เจ้ือ" หมำยถึง เช้ือสำย เป็นทั้งสญัลกัษณ์ของควำมอุดมสมบูรณ์และ
ควำมสืบเน่ือง ส่วนกระดองเต่ำเป็นสัญลักษณ์ของควำมคงทนและควำมย ัง่ยืน เสำแฮกไม่มี
ควำมสมัพนัธอ์ะไรเก่ียวกบัผดี ้ำ แต่เสำเจำ้เส้ือ เป็นเสำที่เป็นวิญญำณหรือเป็นขวญัของเจำ้ของบำ้น 
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มีผดี ้ำเป็นผูรั้กษำ เรียกอีกอยำ่งหน่ึงวำ่ "เสำตน้ด ้ำ" อนัเป็นเสำที่ผดี  ้ำลงมำจำกทอ้งฟ้ำมำสถิตหรือไม่
ก็ขึ้นไปบนทอ้งฟ้ำ โดยผำ่นทำงหนำ้ต่ำงหรือประตู   หน้ำต่ำง  เหนือขื่อของเสำเรือนจึงมีเสำไมไ้ผ ่ 
เรียกวำ่ "เสำหลงั" หรือ "เสำดั้ง" เป็นทำงลงของผีด ้ ำ  ดงันั้นใกล้ๆ กบัเสำเจำ้เส้ือจึงเป็นห้องผีเป็นที่
บูชำผดี ้ำ  ในแต่ละปีจะมีกำรเซ่นผดี ้ ำ เรียกว่ำ "เสนเรือน" เป็นพิธีเซ่นผี นอกจำกนั้นยงัมีกำรแขวน
ดำบไวท้ี่เสำเจำ้เส้ือ เป็นดำบของด ้ำหรือบรรพบุรุษ102  ที่ฝำดำ้นหน่ึงของหอ้งผจีะเจำะรูไวส้ ำหรับส่ง
เคร่ืองเซ่นใหผ้ ี เรือนบำงหลงัจะเจำะรูที่พื้นแทน  ถำ้เป็นห้องผีของผูท้ำ้วไม่เจำะรู  แต่จะเซ่นผีโดย
กำรส่งเคร่ืองเซ่นออกไปทำงหนำ้ต่ำง  หอ้งผทีี่สมบูรณ์จะตอ้งประกอบไปดว้ยบั้งน ้ ำ  เตำ้  และโตง  
บั้งน ้ ำคือกระบอกน ้ ำ  เตำ้คือน ้ ำเตำ้  โตงคือโคตรเหงำ้  ซ่ึงก็คือบรรพบุรุษ  โดยช่ือของบรรพบุรุษจะ
ถูกบนัทึกไวไ้วใ้นสมุดผเีรือน ซ่ึงจะแขวนหรือเหน็บไวท้ี่เสำผเีรือน 

หอ้งผเีป็นสถำนที่เซ่นผเีรือนทั้งที่ท  ำเป็นกิจวตัรเช่นปำดตงที่ท  ำทุก 10 วนัส ำหรับ
ผูน้อ้ย  และทุก 5 วนัส ำหรับผูท้ำ้ว  และที่ท  ำทุกปีอยำ่งพิธีเสนเรือน  รวมทั้งกำรบอกกล่ำวเร่ืองรำว
ควำมเป็นไปในครอบครัวใหบ้รรพบุรุษไดรั้บรู้  รวมทั้งกำรมำเยีย่มเยอืนของคนต่ำงตระกูล 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
102 ศรีศกัร วลัลิโภดม, “ควำมเช่ือเร่ืองแถนในไทด ำ ศำสนำดั้งเดิมของคนไทย” เมือง

โบราณ 17, 3 (กรกฎำคม – กนัยำยน 2534) : 33. 
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(1)                                                        (2) 

 
ภำพที่ 18 พื้นที่ภำยในเรือนไทด ำ ที่ประเทศเวยีดนำม 
 (1) กะลอ้ห่องหรือหอ้งผ ี
 (2) แม่เตำไฟในหอ้งกลำงเรือน 
ที่มำ: สุมิตร ปิติพฒัน์, ศาสนาและความเช่ือไทด าในสิบสองจุไท สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
(กรุงเทพฯ: สถำบนัไทยคดีศึกษำ  มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์,  2546), ไม่ปรำกฏเลขหนำ้. 

 
ในเรือนของชำวไทด ำยงัมีกำรแบ่งแยกกำรใชง้ำนตำมเพศและตำมผีอีกดว้ย  โดย

ที่ผูช้ำยจะขึ้ นเรือนจำกบนัไดทำงกวำ้นซ่ึงเป็นด้ำนที่เป็นที่ตั้ งของห้องผี  ส่วนกวำ้นและพื้นที่
คร่ึงหน่ึงของกำงเฮือนทำงด้ำนกวำ้นก็เป็นพื้นที่เฉพำะของผูช้ำยในตระกูล  ส่วนกำงเฮือนอีก
คร่ึงหน่ึงทำงด้ำนชำน และพื้นที่ชำนก็เป็นพื้นที่ใชง้ำนเฉพำะของผูห้ญิง  ที่กำงเฮือนมีแม่เตำไฟ
เฉพำะของผูช้ำยไวส้ ำหรับตม้น ้ ำชำและผิงไฟอยูท่ำงดำ้นของผูช้ำย  และพื้นที่ของผูห้ญิงก็มีแม่เตำ
ไฟเฉพำะของผูห้ญิงส ำหรับตม้น ้ ำชำและหุงหำอำหำร  เน่ืองจำกห้องผีอยูใ่นกำงเฮือนจึงเป็นพื้นที่
สงวนเฉพำะคนในตระกูล  ชำนจึงเป็นที่รับแขกที่เป็นบุคคลภำยนอกที่ไม่ไดร่้วมผีเดียวกนั  และ
ตอ้งขึ้นเรือนมำทำงดำ้นบนัไดชำนเท่ำนั้น  ไม่สำมำรถเขำ้ไปในกำงเฮือนได ้ 
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ภำพที่ 19  แผนผงัแสดงกำรใชพ้ื้นที่ในเรือนไทด ำ 
ที่มำ : วีระ อินพันทัง และคณะ , รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการโลกของชาวไทด า: 
ความสัมพันธ์ซ่ึงกันระหว่างสภาพแวดล้อมที่อยู่ อาศัยของชาวไทด าในไทยกับในเวียดนาม 
(กรุงเทพฯ: คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวทิยำลยัศิลปำกร, 2549), 209. 
 

แบบของเรือนไทด ำในปัจจุบนัมีอยู ่2 แบบไดแ้ก่ (1) เรือนแบบแผนเดิม  และ(2) 
เรือนแบบพฒันำ103 

เรือนแบบแผนเดิม  คือเรือนแบบไทด ำดั้งเดิม  หลงัคำมุงหญำ้คำ  มีแม่เตำไฟอยู่
ภำยในกำงเฮือน  ซ่ึงถำ้แบ่งตำมรูปแบบหลงัคำจะแบ่งไดเ้ป็น 2 แบบคือ  (1) เฮือนตุ๊บโกมสะหลงั
เต่ำหรือเรือนตูบกลมสนัหลงัคำเต่ำ  ซ่ึงมีที่มำเก่ียวขอ้งกบัต ำนำนเร่ืองเต่ำที่มีบุญคุณกบัชำวไทด ำใน
ฐำนะผูส้อนบทสวดบูชำแถน  จึงสร้ำงหลงัคำเป็นทรงกระดองเต่ำเพื่อร ำลึกถึงบุญคุณของเต่ำ  และ
(2) เฮือนตุบ๊ลดัหรือเรือนตูบลำด  เป็นรูปแบบที่ยมืมำจำกเรือนของชำวไทขำว  มีลกัษณะคลำ้ยเรือน
ตูบกลมแต่ หลงัคำลำดส่วนที่คลุมชำนและกวำ้นไม่เป็นรูปโคง้เหมือนเรือนตูบกลม  มีผงัหลงัคำ
เป็นส่ีเหล่ียมผนืผำ้   

                                                             
103 วรีะ  อินพนัทงั  และคณะ,  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  โครงการโลกของชาวไท

ด า: ความสัมพันธ์ซ่ึงกันระหว่างสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของชาวไทด าในไทยกับในเวียดนาม,  
198-204. 
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ภำพที่ 20  เรือนไทด ำแบบแผนเดิมแบบเรือนตูบกลมสนัหลงัคำเต่ำ ที่เมืองแถง (เดียนเบียนฟู) 
ประเทศเวียดนำม  (ภำพถ่ำยปฏิบติักำร Castor (20-24 พศจิกำยน พ.ศ. 2496) ในสงครำม
ที่เดียนเบียนฟู) 

ที่มำ:  Ecpad, Opération «Castor» à Diên Biên Phu, 20 – 24 novembre 1953, accessed May 19, 
2012, available from  http://www.ecpad.fr/operation-castor-a-dien-bien-phu-20-24-novembre-
1953 
 

 
 
ภำพที่ 21  เรือนไทด ำแบบแผนเดิมแบบเรือนตูบกลมสนัหลงัคำเต่ำ  ที่เมืองลำ(เซินลำ)  ประเทศ

เวยีดนำม 
ที่มำ: สุมิตร ปิติพฒัน์, ศาสนาและความเช่ือไทด าในสิบสองจุไท สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
(กรุงเทพฯ: สถำบนัไทยคดีศึกษำ  มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์,  2546), 20. 
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ภำพที่ 22  ผงัพื้นและรูปตดัของเรือนไทด ำแบบแผนเดิมแบบเรือนตูบกลมสนัหลงัคำเต่ำ   
ที่มำ : วีระ อินพันทัง และคณะ , รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการโลกของชาวไทด า: 
ความสัมพันธ์ซ่ึงกันระหว่างสภาพแวดล้อมที่อยู่ อาศัยของชาวไทด าในไทยกับในเวียดนาม 
(กรุงเทพฯ: คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวทิยำลยัศิลปำกร, 2549), 205. 
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ภำพที่ 23  เรือนไทด ำแบบแผนเดิมแบบตูบลำด  เป็นเรือนผูสื้บเช้ือสำยสกุลลอค ำ  ซ่ึงเป็นชนชั้น

ปกครองในอดีต  ที่เมืองถำน  จงัหวดัเลำกำย  ประเทศเวยีดนำม 
ที่มำ  :  สุมิตร  ปิติพฒัน์, ศาสนาและความเช่ือไทด าในสิบสองจุไท สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
(กรุงเทพฯ  :  สถำบนัไทยคดีศึกษำ  มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์,  2546), 38. 
 

เรือนแบบพัฒนา  เป็นผลมำจำกกำรเปล่ียนแปลงในเร่ืองของวสัดุมุงหลงัคำ  และ
กำรยำ้ยเตำไฟออกจำกกำงเฮือน  กำรเปล่ียนวสัดุมุงหลงัคำจำกมุงหญำ้คำมำเป็นกระเบื้องดินเผำซ่ึง
มีควำมคงทนมำกกว่ำและตอ้งกำรกำรบ ำรุงรักษำน้อยกว่ำ   ท  ำให้รูปทรงหลงัคำเปล่ียนเป็นแบบ
เรือนตูบลำด  ส่วนกำรยำ้ยเตำไฟออกจำกกำงเฮือนเป็นผลมำจำกพฒันำกำรดำ้นสุขภำพอำนำมยั  ท  ำ
ให้มีกำรสร้ำงครัวไฟเพิ่มเติมที่ส่วนของชำน  ส่งผลให้แบแผนบำ้นเรือนของชำวไทด ำเปล่ียนไป
จำกเรือนเด่ียวไปเป็นเรือนหมู่ที่มีเรือนนอนเป็นเรือนประธำน  และมีครัวไฟเป็นเรือนบริวำร 
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ภำพที่ 24  ผงัพื้นและรูปดำ้นเรือนไทด ำแบบพฒันำ 
ที่มำ : วีระ อินพันทัง และคณะ , รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการโลกของชาวไทด า: 
ความสัมพันธ์ซ่ึงกันระหว่างสภาพแวดล้อมที่อยู่ อาศัยของชาวไทด าในไทยกับในเวียดนาม 
(กรุงเทพฯ: คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวทิยำลยัศิลปำกร, 2549), 200-201. 
 
13.  ถิ่นฐานและบ้านเรือนของชาวไทด าในประเทศไทย 

ชำวไทด ำในประเทศไทยนั้นมีจะเร่ิมตน้ของกำรตั้งถ่ินฐำนของที่จงัหวดัเพชรบุรี  ที่
บำ้นหนองปรง และก็ไดมี้กำรเทครัวเขำ้มำเพิ่มเติม  แต่ยงัตั้งถ่ินฐำนอยูใ่นเขตของเพชรบุรี  ต่อมำ
เม่ือระบบมูลนำย-ไพร่ไดถู้กยกเลิกไปไม่มีกำรควบคุมกำรยำ้ยถ่ินของประชำชน  ชำวไทด ำจึงเร่ิม
อพยพออกไปหำที่กินใหม่ตำมควำมเคยชินของบรรพบุรุษในสิบสองจุไทที่จะส่งคนออกไปบุกเบิก
ตั้งบำ้นใหม่เม่ือประชำกรมีมำกขึ้นท ำใหท้ี่ดินท ำกินไม่เพยีงพอ  โดยเร่ิมตน้จำกกำรอพยพไปอยูใ่น
จงัหวดัรอบๆเพชรบุรีก่อน  ไดแ้ก่  รำชบุรี  สุพรรบุรี  และนครปฐม  ต่อมำก็ไดมี้กำรอพยพยำ้ยถ่ิน
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กระจำยออกไปในจงัหวดัที่ห่ำงจำกเพชรบุรีออกไปเร่ือยๆ  โดยขึ้นไปเหนือสุดที่พิษณุโลก  และใต้
สุดที่สุรำษฎร์ธำนี104   

พื้นที่ที่มีชำวไทด ำอยูห่นำแน่นที่สุดอยูท่ี่อ  ำเภอเขำยอ้ย  ไดแ้ก่  ต  ำบลหว้ยท่ำชำ้ง  ต  ำบล
หนองปรง  ต ำบลทบัคำง  ต ำบลเขำยอ้ย  ต  ำบลหนองชุมพล  ภูมิประเทศโดยทัว่ไปมีลกัษณะเป็นที่
รำบลุ่ม  และที่รำบติดเชิงเขำ  สภำพอำกำศค่อนขำ้งร้อน  แต่ไม่ร้อนช้ืน  และไม่หนำวจดั  พื้นที่
กำรเกษตรไดรั้บน ้ ำทั้งจำกแหล่งน ้ ำธรรมชำติและระบบชลประทำน  ชำวไทด ำในอดีตจึงยดึอำชีพ
ท ำนำเป็นอำชีพหลกั  ในปัจจุบนัไดมี้กำรปลูกพชืชนิดอ่ืนเป็นอำชีพเสริม  เช่น  ปลูกถัว่  ปลูกพืชผกั
สวนครัว  นอกจำกนั้นยงัตอ้งมีกำรเล้ียงสัตวเ์อำไวส้ ำหรับบริโภคฆ่ำเป็นเคร่ืองเซ่นผี  เช่น หมูที่
จ  ำเป็นตอ้งใชใ้นพธีิท ำเสนเรือน  ซ่ึงแต่ละครอบครัวจะตอ้งเล้ียงเอำไวอ้ยำ่งน้อย 1 ตวั  แต่ปัจจุบนัมี
ควำมนิยมในกำรซ้ือหำหมูที่ฆ่ำแลว้มำใชแ้ทน  นอกจำกนั้นชำวไทด ำยงัประกอบอำชีพอ่ืนๆที่ไม่ใช่
เกษตรกร  เช่น  รับรำชกำร  เป็นทหำร-ต ำรวจ  ท ำงำนโรงงำน  รับจำ้ง  คำ้ขำย  และท ำงำนบริกำร
อ่ืนๆ  เช่น  ช่ำงเสริมสวย  เป็นตน้ 

 
13.1  ลักษณะและองค์ประกอบของบ้านไทด าในไทย 

บำ้นของชำวไทด ำเกิดจำกกำรรวมตวักันของบำ้นเรือนเป็นชุมชน  กระจำยอยู่
เป็นหยอ่มๆ  มีขนำดตั้งแต่  20-30  หลงัคำเรือน  เรียกว่ำ  "บำ้นก่อ"  บำ้นขนำดกลำงมีขนำด  100-
200 หลงัคำเรือน  ส่วนบำ้นขนำดใหญ่มีขนำด  500  หลงัคำเรือนขึ้นไป105   กำรตั้งชุมชนมีลกัษณะ
เป็นหมู่บำ้นกระจุกตวั  ตั้งบำ้นเรือนอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มและมีที่นำอยูล่อ้มรอบหมู่บำ้น   

องค์ประกอบของบ้ำนแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่  (1) กลุ่มเรือน  (2) พื้นที่
สำธำรณะ  และ(3) พื้นที่ทำงศำสนำและควำมเช่ือ 

1. กลุ่มเรือน  ชำวไทด ำมกัจะปลูกเรือนเกำะกลุ่มกันในหมู่ญำติพี่น้อง  ซ่ึงเกิด
จำกกำรแยกครอบครัวของลูกชำยออกไปปลูกเรือนอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงกบัเรือนพ่อ-แม่  โดยปลูก
เรือนเกำะกลุ่มกนัอยูร่อบลำนดินหรือ "ข่วง"  ซ่ึงใชเ้ป็นลำนนวดขำ้วในฤดูเก็บเก่ียว  หลงัฤดูเก็บ
เก่ียวในช่วงเทศกำลสงกรำนต ์ ข่วงน้ีจะใชเ้ป็นที่ "อ้ินกอน"  หรือ เล่นคอน  แต่เดิมเรือนแต่ละหลงั
จะมีหลังคำทรงเดียวกันคือเป็นเรือนตูบกลม(หลังคำทรงกระดองเต่ำ)  และหันทิศทำงของสัน

                                                             
104 มนู อุดมเวช, ประวัติศาสตร์ไทด าในประเทศไทย,  13 - 88. 
105 วีระ อินพนัทงั  และคณะ, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการโลกของชาวไท

ด า: ความสัมพันธ์ซ่ึงกันระหว่างสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของชาวไทด าในไทยกับในเวียดนาม, 63-
64. 
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หลงัคำเรือนไปในทิศทำงเดียวกนั  ขนำนไปกบัแนวของล ำน ้ ำ  ท  ำให้บำงหมู่บำ้นก็ปลูกเรือนตำม
ตะวนั  บำงหมู่บำ้นก็ปลูกเรือนขวำงตะวนักนัทั้งหมู่บำ้น106   

2. พืน้ที่สาธารณะ  ไดแ้ก่  (1) วดั  (2) สถำนที่รำชกำร  เช่น  โรงเรียน  ส ำนักงำน
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล(อบต.)  เป็นตน้  และ(3) ลำนบำ้น  เป็นพื้นที่ส่วนกลำงที่ชำวบำ้นทุกคน
ใช้ร่วมกัน  ใช้เป็นตลำดนัด  และจดังำนชุมนุมต่ำงๆ  นอกจำกนั้นยงัมีองค์ประกอบอ่ืนๆที่
สนองตอบต่อวธีิชีวติปัจจุบนั  เช่น  ศูนยว์ฒันธรรม  ร้ำนคำ้  และธุรกิจบริกำรต่ำงๆ  เป็นตน้ 

3. พืน้ที่ทางความเช่ือของชาวไทด า  ไดแ้ก่  (1) ศำลผีประจ ำบำ้น  มกัถูกเรียกว่ำ
ศำลพอ่ปู่    หรือศำลเจำ้ปู่   ตั้งอยูใ่นลำนที่มีตน้ไมร่้มร่ืน  เป็นพื้นที่ประกอบพิธีเซ่นผีบำ้นเป็นประจ ำ
ทุกปี   และ (2) ป่ำแฮ่ว  เป็นป่ำชำ้ของชุมชน  ตั้งอยูบ่ริเวณทำ้ยหมู่บำ้น  ใชเ้ป็นสถำนที่เผำศพและ
ฝังกระดูก  ปัจจุบนักำรเผำศพจะท ำที่วดัแล้วไปฝังกระดูกและท ำพิธีส่งวิญญำณที่ป่ำแฮ่ว  ใน
หมู่บำ้นใหญ่ๆอำจจะมีป่ำแฮ่วมำกกวำ่ 1 แห่ง 

เส้นทำงสัญจรภำยในหมู่บำ้นเกิดจำกกำรเช่ือมต่อกนัของเครือข่ำยเส้นทำงเดิน
ระหวำ่งเรือนแต่ละหลงัและระหวำ่งกลุ่มเรือน  ท ำใหมี้ลกัษณะเป็นโครงข่ำยที่วงวน  ถนนที่เกิดขึ้น
จึงมีลกัษณะคดเคี้ ยว  กำรเขำ้ถึงเรือนแต่ละหลังอำจจะไม่ได้เขำ้ถึงจำกถนนโดยตรง  แต่ตอ้งใช้
ทำงเดินตดัผำ่นบริเวณของกลุ่มเรือน 

 
 
 

 
 
 

                                                             
106 โชติมำ จตุรวงศ์, “เรือนไทด ำ: กรณีศึกษำเพชรบุรี” (วิทยำนิพนธ์หลักสูตร

สถำปัตยกรรมศำสตรมหำบณัฑิต ภำควชิำสถำปัตยกรรม บณัฑิตวทิยำลยั จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั, 
2540), 95-97. 
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ภำพที่ 25 กลุ่มเรือนของชำวไทด ำ 
ที่มำ:  โชติมำ จตุรวงศ,์ “เรือนไทด ำ: กรณีศึกษำเพชรบุรี” (วทิยำนิพนธห์ลกัสูตร 
สถำปัตยกรรมศำสตรมหำบณัฑิต ภำควชิำสถำปัตยกรรม บณัฑิตวทิยำลยั จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั, 
2540), 97.  

 

 
 
ภำพที่ 26  ควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งกลุ่มเรือนของชำวไทด ำ 
ที่มำ:  โชติมำ จตุรวงศ,์ “เรือนไทด ำ: กรณีศึกษำเพชรบุรี” (วทิยำนิพนธห์ลกัสูตร 
สถำปัตยกรรมศำสตรมหำบณัฑิต ภำควชิำสถำปัตยกรรม บณัฑิตวทิยำลยั จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั, 
2540), 97.  
 

13.2  องค์ประกอบภายในอาณาบริเวณร้ัว 
ภำยในอำณำบริเวณของเรือนมีองคป์ระกอบ  3  ส่วนดงัน้ี 
1. ร้ัว  เป็นขอบเขตแบบหลวมๆ  ใชเ้พื่อบอกขอบเขตของอำณำบริเวณหรือเพื่อ

กนัสตัว ์ มกัจะท ำจำกกำรน ำไมร้วกมำขดักนัในแนวตั้งและแนวนอนให้เป็นร้ัว   และยงัมีกำรปลูก
ไมจ้  ำพวกชบำ  ข่อย  มะขำม  เป็นแนวร้ัวและตดัแต่งใหเ้ป็นระเบียบ  ส่วนประตูร้ัวมกัท ำจำกไมไ้ผ่
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หรือไมตี้ช่องห่ำงๆ  แต่ถำ้เรือนหลงัใดที่ปลูกใหม่เป็นอำคำรคอนกรีตก็มักจะท ำร้ัวคอนกรีตดว้ย  
และใชป้ระตูร้ัวเหล็ก 

2. ส่ิงปลูกสร้างภายในอาณาบริเวณร้ัว  ไดแ้ก่  (1) เรือนไม้ยกพื้นสูง  ปลูกสร้ำง
อยูใ่นลำนดิน   ใตถุ้นโล่งถมดินอดัแน่นสูงกวำ่พื้นลำนประมำณ 1 ฝ่ำมือ  มกัใชใ้นเวลำกลำงวนัเป็น
ที่พกัผอ่น  ทอผำ้  และเก็บเคร่ืองมือทำงกำรเกษตร  (2) เล้าข้าว  เป็นอำคำรยกพื้นสูง  มีระดบัพื้นสูง
กวำ่พื้นเรือน  ปลูกห่ำงจำกเรือนในต ำเหน่งทิศหัวนอน  ในต ำแหน่งของเรือนจะไม่ทอดไปทบัเลำ้
ขำ้ว  เสำมีขนำดใหญ่กวำ่เสำเรือน  หลงัคำเป็นทรงกระดองเต่ำหรือไม่ก็เป็นทรงมะนิลำ    บนยกพื้น
จะวำงตะล่อมขำ้วท ำดว้ยไมไ้ผส่ำนเป็นทรงกระบอกป่องกลำง  ฉำบดว้ยขี้ววัผสมดิน  ใชเ้ป็นที่เก็บ
ขำ้ว  ต่อมำได้เลิกใช้ตะล่อมขำ้วแต่ใช้ไม้จริงตีเป็นผนังยึดกับโครงเคร่ำแทน  หันไปใช้วสัดุมุง
หลงัคำที่คงทนถำวรมำกขึ้นอยำ่งเช่น  สงักะสี  และท ำทำงเช่ือมเลำ้เขำ้เขำ้กบัชำนเรือน  (3)  เล้าสัตว์  
มกัจะท ำกรงไก่และคอกหมูไวใ้ตถุ้นเรือน  (4) ส้วม  ตั้งอยูมุ่มใดมุมหน่ึงในบริเวณร้ัว  เพรำะเป็นส่ิง
ที่เพิง่เกิดขึ้นในสมยัปัจจุบนั  (5) โรงเก็บแฝก  มีลกัษณะเป็นศำลำโปร่ง  หลงัคำจัว่  ยกพื้นเต้ียๆ  (6)  
ศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่  ศำลพระภูมิเป็นที่สถิตของภูมิเทวดำที่ปกปักรักษำพื้นที่  มีลกัษณะเป็น
ศำลเสำเดียว  ส่วนศำลเจำ้ที่มีหกเสำ  เป็นที่สถิตของผ ี มกัตั้งคู่กนัอยูริ่มร้ัว  ในกรณีที่ตอ้งมีกำรสืบผี
ทั้งชำยแลฝ่ำยหญิงในครอบครัวเดียวกนั  ตอ้งปลูกตูบผีปู่ ยำ่เป็นเรือนน้อยให้อยู ่ เพรำะไม่สำมำรถ
น ำผคีนละสกุลมำอยูร่่วมในเรือนหลงัเดียวกนัได ้ (7) บ่อน ้าขุด   (8) เตาเผาถ่าน เป็นเตำขนำดเล็กที่
ขดุดินเป็นหลุม  แลว้ป้ันฝำโคง้ครอบจนเป็นโพรงส ำหรับเผำถ่ำนใชเ้อง 

3. ต้นไม้  ประกอบดว้ย (1)  ต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงา  เช่น  ไมพ้ื้นบำ้นจ ำพวกแจง  
มะขำม  ข่อย  สะเดำ  ไผ ่ เป็นตน้  (2)  ไม้ผล  เช่น  มะพร้ำว  มะเฟือง  มะยม  กลว้ย  เป็นตน้ และ 
(3) พืชสวนครัว  เช่น  ข่ำ  ขิง  ตะไคร้  พริก  กระเพรำ  แฟง  ฟัก  นอกจำกนั้นยงัตอ้งปลูกพลูเอำไว้
ใชใ้นกำรเซ่นผ ี นอกจำกจะไวกิ้นกบัหมำก   ตน้ไมท้ั้งหมดจะปลูกแซมกนัไปอยำ่งกลมกลืนจนดู
เป็นธรรมชำติ  ไม่ปลูกเป็นแถวเป็นแนว 

 
13.3  รูปแบบของเรือนไทด าในไทย 

รูปแบบของเรือนไทด ำแบบดั้งเดิมคือเรือนที่มีหลงัคำทรงกระดองเต่ำ  ยกพื้นสูง  
ใตถุ้นโล่ง  เป็นเรือนเด่ียว  ผงัเป็นรูปวงรี   ชำยคำคลุมต ่ำมำกจนเกือบปิดฝำเรือนหมด  ฝำเรือนเต้ีย
ผำยออกเล็กน้อย  ทิศทำงกำรวำงตวัเรือนจะวำงในแนวเหนือ-ใต ้ เป็นทิศทำงเดียวกนัทั้งหมู่บำ้น  
บนัไดจะวำงหนัไปทำงทิศเหนือหรือใต ้

กำรใชง้ำนพื้นที่เรือนในส่วนใตถุ้นเรือนซ่ึงเป็นพื้นที่โล่ง  ถมดินยกพื้นสูงกว่ำ
ลำนดำ้นนอกประมำณ 1 ฝ่ำมือ  ใชเ้ป็นที่พกัผ่อนในช่วงกลำงวนั  เป็นที่นั่งท  ำงำนเช่นท ำเคร่ืองจกั
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สำน  อุปกรณ์จบัสตัวน์ ้ ำ  และทอผำ้ เป็นตน้  พื้นที่บนเรือนแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ส่วน  ไดแ้ก่ (1) กวำ้น  
ซ่ึงเป็นเฉลียงมีชำยคำคลุม  อยู่ทำงด้ำนสกัดด้ำนหน่ึงของเรือน  เป็นพื้นที่นอนของลูกสำวและ
ลูกเขยระหว่ำงกำรอำสำ  (2) ชำน  อยูท่ำงด้ำนสกัดฝ่ังตรงกันขำ้มกับกวำ้น  ส่วนที่อยู่ใตช้ำยคำ
เหมือนกบักวำ้นเรียกวำ่  "กกชำน"  ส่วนที่เลยจำกชำยคำไปคือชำนแดดใชเ้ป็นพื้นที่ซักลำ้งและตำก
ของ   เรือนไทด ำมีบนัไดทำงขึ้นเรือน 2 ทำงคือที่กวำ้นและชำน  และ (3) พื้นที่อยูอ่ำศยัตรงกลำง
เรือน  เป็นที่อยูอ่ำศยัของสมำชิกในครอบครัว  มีลกัษณะเป็นโถงโล่งไม่ซอยห้อง  มีกะลอ้ห่องหรือ
หอ้งผอียูท่ี่มุมเสำที่ติดกบักวำ้น  นอกจำกจะเป็นที่เซ่นผเีรือนแลว้ยงัเป็นที่เก็บป๊ับผีเรือน  และไตก้บั
หอซ่ึงเป็นตัวแทนของขวญัของสมำชิกในครอบครัว กำรใช้งำนพื้นที่กลำงเรือนจะแบ่งพื้นที่
ออกเป็น 2 ส่วนตำมยำว  คร่ึงดำ้นที่มีเสำผีเป็นพื้นที่นอน  เรียงล ำดบักนัตำมล ำดบัอำวุโสและเพศ
โดยเร่ิมจำกส่วนที่ติดกบัหอ้งผ ี อีกคร่ึงหน่ึงเป็นพื้นที่อยูอ่ำศยัซ่ึงมีแม่เตำไฟเป็นศูนยก์ลำง   

เสำผขีองเรือนผูน้อ้ยตั้งอยูท่ี่มุมของหอ้งดำ้นที่ติดกวำ้น  และก ำหนดให้ห้องเสำที่
เป็นที่ตั้งเสำผเีป็นกะลอ้ห่องหรือหอ้งผ ี จึงไม่อนุญำติใหค้นต่ำงตระกูลเขำ้มำภำยในกลำงเรือน  แต่
ในเรือนของผูท้ำ้วต ำแหน่งของเสำผีจะเป็นต ำแหน่งเดียวกนัแต่ต่ำงกนัที่วำงฝำเรือนกลบัเขำ้ไปอยู่
ขำ้งในเรือน  ท ำให้เสำผีอยู่ในพื้นที่กวำ้นแทน  กวำ้นในเรือนผูท้ำ้วจึงท ำหน้ำที่เป็นห้องผี  ดงันั้น
กวำ้นและบนัไดทำงขึ้นเรือนทำงกวำ้นของเรือนผูท้ำ้วจึงใชไ้ดเ้ฉพำะคนในตระกูลเท่ำนั้น  ใชช้ำน
เป็นที่รับแขกและเป็นทำงขึ้นเรือนของคนต่ำงตระกูล  ในทำงกลบักันเรือนผูน้้อยจะใชก้วำ้นเป็น
พื้นที่รับแขกและเป็นทำงขึ้นของคนต่ำงตระกูล 
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ภำพที่ 27  ผงัเรือนไทด ำแบบดั้งเดิมของชนชั้นผูน้อ้ย 
ที่มำ:  โชติมำ จตุรวงศ,์ “เรือนไทด ำ: กรณีศึกษำเพชรบุรี” (วทิยำนิพนธห์ลกัสูตร 
สถำปัตยกรรมศำสตรมหำบณัฑิต ภำควชิำสถำปัตยกรรม บณัฑิตวทิยำลยั จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั, 
2540), 110.  
 

 
 
 
ภำพที่ 28  ผงัเรือนไทด ำแบบดั้งเดิมของชนชั้นผูท้ำ้ว 
ที่มำ:  โชติมำ จตุรวงศ,์ “เรือนไทด ำ: กรณีศึกษำเพชรบุรี” (วทิยำนิพนธห์ลกัสูตร 
สถำปัตยกรรมศำสตรมหำบณัฑิต ภำควชิำสถำปัตยกรรม บณัฑิตวทิยำลยั จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั, 
2540), 111.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



71 
 

 
 
ภำพที่ 29  หอ้งผหีรือกะลอ้ห่องในเรือนไทด ำ ทีบ่ำ้นเจียงแกวน หมู่ที่ 2 ต  ำบลเขำยอ้ย  
 อ ำเภอเขำยอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี 

 
โครงสร้ำงหลกัของเรือนอยำ่งเช่น  เสำ  ขำง(รอด)  ขื่อ  รวมทั้งขั้นไล(บนัได)ท ำ

ดว้ยไมจ้ริงที่เป็นไมท้่อน  ส่วนโครงสร้ำงที่เล็กลงมำ  เช่น  สิงยวั(จนัทนั)  ไมฮ้ำว(แป)  ไมไ้ขวข้ำ
เปีย(ไมไ้ขวท้แยง) ฯลฯ  ท ำจำกไมก่ิ้งหรือไมไ้ผ ่ ส่วนพื้นหรือฝำท ำจำกฟำกสบั  หลงัคำมุงดว้ยหญำ้
คำ  

กำรเปล่ียนแปลงรูปทรงของเรือนไทด ำเป็นไปตำมควำมนิยมของแต่ละยคุสมัย  
ท  ำใหเ้รือนไทด ำที่ปรำกฏมีอยู ่3 แบบ107  ไดแ้ก่ 

1. เรือนทรงลาว  คือ  เรือนหลงัคำทรงกระดองเต่ำ  รวมทั้งเรือนที่พฒันำมำจำก
หลงัคำทรงกระดองเต่ำดว้ย  อยำ่งเช่นเรือนที่หลงัคำลำดชนัคงุมต ่ำ  แต่หลงัคำในดำ้นสกดัท ำเป็น
ผนืตรงแบบง่ำยๆ  เป็นแบบแผนแรกเร่ิมของเรือนไทด ำที่ใชม้ำตั้งแต่เร่ิมมำตั้งถ่ินฐำนที่เพชรบุรี 

2. เรือนทรงไทย   เป็นเรือนเคร่ืองสับแบบประเพณีนิยมของชำวไทยภำคกลำง  
ซ่ึงเป็นกำรเปล่ียนแปลงทั้งในดำ้นของรูปทรงและวสัดุของเรือน  เป็นรูปแบบของเรือนที่เป็นที่นิยม
กนัมำกในหมู่ชำวไทด ำในช่วงทศวรรษที่ 2510  โดยที่ค่อยๆเปล่ียนไปสร้ำงเรือนแบบเรือนทรงไทย
จนเลิกสร้ำงเรือนหลงัคำทรงกระดองเต่ำไปในที่สุด  พื้นที่ภำยในเรือนมีลกัษณะเป็นโถงโล่ง  มีกำร
กั้นฝำเฉพำะหอ้งผเีท่ำนั้น  เหมือนกบัเรือนทรงลำว  ท  ำใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมวถีิชีวติแบบเดิม 
                                                             

107 วรีะ  อินพนัทงั  และคณะ,  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  โครงการโลกของชาวไท
ด า : ความสัมพันธ์ซ่ึงกันระหว่างสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของชาวไทด าในไทยกับในเวียดนาม,  
99-102.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



72 
 

3. เรือนทรงฝร่ัง  ในระยะแรกชำวไทด ำรับเอำหลงัคำทรงป้ันหยำมำใชก้บัเรือน
ของตนโดยที่ผงัของเรือนยงัคงลกัษณะเดิม  ต่อมำจนถึงปัจจุบนัควำมนิยมเปล่ียนเป็นหลงัคำทรง
มนิลำแทน  ในระยะหลงัไดห้ันไปใชว้ิธีกำรขยำยเรือนแบบคนไทยโดยกำรเพิ่มหลงัคำเป็นเรือน
แฝดและเรือนหมู่ร่วมกบักำรต่อชำยคำเดิม  แต่พื้นที่ภำยในเรือนยงัเป็นโถงโล่งไม่ซอยห้อง  มีแต่
กำรกั้นหอ้งผใีนช่วงเสำหน่ึงเท่ำนั้น  และหลงัคำทรงป้ันหยำและมะนิลำยงันิยมน ำไปใชก้บัเลำ้ขำ้ว
อีกดว้ย 
 

 

   
 
 
ภำพที่ 30  เรือนไทด ำทรงลำว  ที่จงัหวดัเพชรบุรี 
ที่มำ :  กรมศิลปำกร, ประชุมภาพประวัติศาสตร์  แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
[ซีดีรอม] (กรุงเทพฯ: กรมศิลปำกร, 2548). 
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ภำพที่ 31 ผงัพื้นและรูปตดัของเรือนทรงลำว 
ที่มำ: อรศิริ ปำณินท,์ ปัญญาสร้างสรรค์ในเรือนพืน้ถิ่นอุษาคเนย์: กรณีศึกษา ไทย ลาว อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ ผ่านที่ว่าง มวล และชีวิต (กรุงเทพฯ: คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลยัศิลปำกร, 
2543), ไม่ปรำกฏเลขหนำ้. 
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ภำพที่ 32  เรือนไทด ำแบบผสมผสำนทั้งทรงไทย  ทรงลำว  และทรงฝรั่ง 
ที่มำ : วีระ อินพันทัง และคณะ , รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการโลกของชาวไทด า: 
ความสัมพันธ์ซ่ึงกันระหว่างสภาพแวดล้อมที่อยู่ อาศัยของชาวไทด าในไทยกับในเวียดนาม 
(กรุงเทพฯ: คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวทิยำลยัศิลปำกร, 2549), 108. 

 
เรือนของชำวไทด ำในประเทศไทยแต่แรกเร่ิมเป็นเรือนเดี่ยว  มีควำมยำวไม่เกิน 5 

หอ้งเสำเม่ือสมำชิกเพิม่ขึ้นก็นิยมแยกครอบครัวออกไปสร้ำงเรือนใหม่ภำยในอำณำบริเวณเดียวกนั
จนกลำยเป็นกลุ่มเรือนลอ้มลำน  ไม่นิยำมขยำยเรือนทำงยำวจนกลำยเป็นเรือนยำวแบบในสิบสองจุ
ไท   ในส่วนของกำรขยำยพื้นที่เรือน  นิยมขยำยพื้นที่บนเรือนโดยกำรท ำหลงัคำชิดติดกนัเป็นเรือน
จ่ัวแฝด  ปกคลุมพื้นที่บนเรือนที่มีลกัษณะเป็นโถงโล่งกวำ้ง  นอกจำกนั้นกำรขยำยพื้นที่เรือนยงักำร
ท ำในลกัษณะของเรือนหลายจ่ัว  คือหลงัคำตั้งแต่ 3 ผืนขึ้นไป  โดยอำจจะวำงหลงัคำเรียงตำมกนั
หรือวำงหลงัคำขวำงกัน  ซ่ึงเป็นแบบแผนที่ไม่เคยท ำมำก่อนในเรือนไทด ำ  นอกจำกนั้นยงันิยม
ขยำยพื้นที่เรือนออกไปโดยกำรยืน่หลงัคำลำดออกไปจำกดำ้นขำ้งเรือน  และยงัมีควำมนิยมในกำร
สร้ำงเลำ้ขำ้วเป็นกลุ่มเดียวกบัตวัเรือนโดยมีทำงเดินต่อกบัตวัเรือนโดยตรง  แทนที่จะสร้ำงเลำ้ขำ้ว
แยกต่ำงหำก  และส่ิงที่เห็นไดช้ดัอีกอยำ่งหน่ึงก็คือกำรแยกครัวไฟออกไปจำกหอ้งกลำงเรือน  ท ำให้
ตอ้งมีพื้นที่ส ำหรับครัวไฟเพิม่ขึ้นมำอีกในผงัของเรือน 
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ภำพที่ 33  ผงัหลงัคำแสดงกำรขยำยตวัของเรือนไทด ำในแบบต่ำงๆ 
1.  เรือนหลงัคำทรงกระดองเต่ำ  2.  เรือนหลงัคำทรงมนิลำ  3. และ 4. เรือนหลงัคำทรง
มนิลำจัว่แฝด  5. เรือนหมู่หลงัคำทรงกระดอง  6. เรือนหมู่ของหลงัคำทรงมนิลำ 

ที่มำ : วีระ อินพันทัง และคณะ , รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการโลกของชาวไทด า: 
ความสัมพันธ์ซ่ึงกันระหว่างสภาพแวดล้อมที่อยู่ อาศัยของชาวไทด าในไทยกับในเวียดนาม 
(กรุงเทพฯ: คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวทิยำลยัศิลปำกร, 2549), 115. 
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บทที่ 3 

พืน้ที่ที่ท ำกำรส ำรวจและเก็บข้อมูลภำคสนำม และกรณศึีกษำ 
 
1. เกณฑ์ในกำรเลือกพืน้ที่ศึกษำและส ำรวจ 

เลือกพื้นที่ ศึกษาจากพื้นที่ตั้ ง ถ่ินฐานของชาวไทด าในจังหวัดเพชรบุ รีที่ มีการ
เปล่ียนแปลง  มีการปะทะสงัสรรคร์ะหวา่งสงัคมเมืองและสงัคมชนบท  ซ่ึงหมู่บา้นที่เลือกเป็นพื้นที่
ศึกษา  ไดแ้ก่  บา้นใต ้ หมู่ที่  5  ต  าบลเขายอ้ย  อ าเภอเขายอ้ย  จงัหวดัเพชรบุรี  ซ่ึงมีสภาพก่ึงเมืองก่ึง
ชนบท สภาพแวดลอ้มของพื้นที่ติดถนนไดเ้ปล่ียนเป็นแบบสังคมเมือง  แต่ลึกเขา้ไปยงัมีลกัษณะ
ของชนบทอยู ่มีองคป์ระกอบของหมู่บา้นไทยด าเกือบครบถว้น โดยรอบหมู่บา้นยงัเป็นทุ่งนา  มี
ศาลผีของหมู่บา้น  เรียกว่า  “ศาลพ่อปู่ ”  และมีพื้นที่ที่ก  าหนดให้เป็นป่าแฮ่ว  ตวัเรือนมีทั้งแบบที่
ไดรั้บอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินเพชรบุรี  และแบบที่ไดรั้บอิทธิพลจากส่วนกลาง  แต่การใช้
พื้นที่ในเรือนยงัเป็นไปตามวฒันธรรมการด ารงชีวติของชาวไทด า  

 
2. กรอบแนวคดิในกำรศึกษำและส ำรวจ 

เป็นการศึกษาและส ารวจเรือนของชาวไทด า  เพื่อศึกษาความเปล่ียนแปลงในคุณค่า
และความหมายของเรือนพื้นถ่ินไทด า  เน่ืองจากปัจจยัของความเปล่ียนแปลงทั้งในแง่ของแนวคิด 
คติความเช่ือ  วฒันธรรม  ลักษณะทางสังคม  และเศรษฐกิจในระดับชุมชน โดยศึกษาผ่านการใช้
งานพื้นที่ของเรือน  การก่อสร้างและดดัแปลงเรือน  และความสมัพนัธร์ะหวา่งกนัของเรือน  

 
3. สภำพกำยภำพและองค์ประกอบของพืน้ที่ศึกษำ 

3.1. ที่ตั้งและอำณำเขต 
บา้นใต ้ หมู่ที่ 5  ต  าบลเขายอ้ย  อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี  ตั้งอยู่ริมถนน

ทางดา้นตะวนัออกของถนนเพชรเกษมที่บริเวณส่ีแยกวดัยาง  ซ่ึงเป็นจุดตดัระหว่างถนนเพชรเกษม
กบัถนนบรรนตศีลคุณอนัเป็นถนนที่ตดัตรงไปสู่วดัยาง   อยูใ่นพื้นที่ปกครองของเทศบาลต าบลเขา
ยอ้ย  บา้นหมู่ที่  5  น้ีประกอบดว้ย  2  บา้นคือ   บา้นวงัตั้งอยูท่างดา้นเหนือ  และบา้นใตซ่ึ้งเป็นพื้นที่
กรณีศึกษาอยูท่างดา้นใตข้องหมู่ที่  5  ทั้งสองบา้นน้ีเป็นบา้นของชาวไทด า  จากบริเวณของหมู่บา้น
สามารถมองเห็นเขายอ้ยที่ตั้งอยูท่างทิศเหนือไดอ้ยา่งชดัเจน  จนเป็นภูมิทศัน์ที่เป็นจุดเด่นและเป็น
สญัลกัษณ์ของอ าเภอขายอ้ย  บา้นใตมี้อาณาเขตดงัน้ี 

ดา้นทิศเหนือ   ติดกบั  บา้นวงั  หมู่ที่ 5  ต  าบลเขายอ้ย 
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ดา้นทิศใต ้   ติดกบั ล าหว้ยหลวง 
ดา้นทิศตะวนัออก  ติดกบั หมู่ที่ 3 ต  าบลเขายอ้ย  
ดา้นทิศตะวนัตก   ติดกบั  ถนนเพชรเกษม   

 

 
 

ภาพที่ 34  แผนที่หมู่ที่ 5 ต  าบลเขายอ้ย อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี 
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ภาพที่ 35  ภูมิทศัน์ของเขายอ้ยจากถนนเพชรเกษมดา้นหนา้หมู่ที่ 5  ต  าบลเขายอ้ย 
 

3.2. ภูมิหลังประวัติศำสตร์ 
การตั้งถ่ินฐานของชาวบา้นในหมู่บา้นน้ีในช่วงแรกเร่ิมเป็นการอพยพมายา้ยถ่ินมา

จากจากหนองปรงซ่ึงเป็นถ่ินฐานแรกของชาวไทด าในเพชรบุรี  เพือ่หาที่ท  ากินใหม่   ตามแบบแผน
ของชาวไทด าที่จะส่งคนออกไปบุกเบิกตั้งหมู่บา้นใหม่เม่ือประชากรมีมากขึ้นจนที่ดินท ากินไม่
เพยีงพอ  โดยตั้งหมู่บา้นในท าเลที่เป็นที่ราบ  มีหมู่บา้นของทั้งชาวไทด าดว้ยกนัและชาวไทยสยาม
อยูใ่นบริเวณใกล้เคียง  ในปัจจุบนับา้นใตถู้กรวมเขา้กบับา้นวงัซ่ึงตั้งอยู่ทางทิศเหนือเป็นเขตการ
ปกครองของหมู่ที่ 5  ต  าบลเขายอ้ย  โดยมีถนนบรรนตศีลคุณที่ตดัผา่กลางหมู่ที่ 5 ในปัจจุบนัเป็นตวั
กั้นอาณาเขตระหวา่งบา้นใตแ้ละบา้นวงั  แต่ในอดีตพื้นที่ระหว่างหมู่บา้นทั้งสองมีสภาพเป็นป่าดง  
แสดงใหเ้ห็นวา่หมู่บา้นในอดีตจะมีขนาดเล็กกวา่น้ีและมีป่าอยูล่อ้มรอบ  ในบริเวณใกลเ้คียงกบับา้น
วงัทางทิศตะวนัตก  ที่บริเวณที่ท  าการไปรษณียเ์ขายอ้ย  ริมถนนเพชรเกษมเคยเป็นวงัมาก่อน  จึง
เป็นที่มาของช่ือบา้นวงัในเวลาต่อมา1   

ในการรวมเขตการปกครองเขา้ดว้ยกนัเป็นหมู่ที่ 5 นั้น  นอกจากจะรวมกนัในเชิง
กายภาพแลว้  ยงัมีการรวมพื้นที่ทางความเช่ือเขา้ดว้ยกนั  โดยเส้ือบา้นของบา้นวงัไดถู้กยา้ยมาตั้ง
ร่วมอยูใ่นบริเวณเดียวกนักบัเส้ือบา้นของบา้นใต ้ ส่วนป่าแฮ่วเป็นพื้นที่ที่ใชร่้วมกนัมาตั้งแต่ตน้แลว้  

                                                             
1 สมัภาษณ์ จ าปี และบงัอร ยอดหอม, เจา้ของและลูกสาวเจา้ของเรือน เลขที่ 16/1 หมู่ 5 

ต.เขายอ้ย อ.เขายอ้ย จ.เพชรบุรี, 4 พฤศจิกายน 2551. 
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เพียงแต่มีการแยกพื้นที่ส าหรับการท าพิธีศพ ตั้งเรือนแฮ่ว และฝังกระดูกของคนในแต่ละหมู่บา้น
ต่างหากจากกนั 

 
3.3. ประชำกรและกำรประกอบอำชีพ 

ทั้งบา้นวงัและบา้นใตเ้ป็นหมู่บา้นของชาวไทด ามาแต่เดิม  ในอดีตประชากร
ทั้งหมดเป็นชาวไทด า  แต่ในปัจจุบนัได้มีชาวไทยสยามจากหมู่บา้นบา้นอ่ืนเขา้มาท างานและอยู่
อาศยัในหมู่บา้นน้ีโดยการแต่งงานกับคนในหมู่บา้น  และนอกจากนั้นยงัมีคนจากทอ้งถ่ินอ่ืนที่
ไม่ใช่ชาวจงัหวดัเพชรบุรีอพยพเขา้มาประกอบอาชีพคา้ขายแผงลอยและรถเข็นโดยอาศยัอยูใ่นห้อง
เช่าในหมู่บา้น    

ในปัจจุบนัไดมี้การยา้ยออกของประชากรในวยัหนุ่มสาวเป็นจ านวนมาก  คนหนุ่ม
สาวที่มีการศึกษาสูงมักจะยา้ยออกไปประกอบอาชีพอ่ืนในพื้นที่เมืองอย่างเช่นกรุงเทพฯ  ทุก
ครอบครัวในกรณีศึกษาจะมีลูกชายที่ยา้ยถ่ินฐานไปท างานในเมืองแลว้ไม่ยา้ยกลบัมาอีก   หรือจะ
กลบัมาเม่ือเกษียณอายแุลว้หรือตกงาน  ท าใหต้ามบา้นเรือนในหมู่บา้นมกัจะพบผูสู้งอายทุี่เป็นหญิง
อยูก่บัลูกสาวหรือลูกชายคนเล็กที่ท  าหนา้ที่ดูแลพอ่-แม่   

อาชีพหลกัของคนในหมู่บา้นคือการท านา  ซ่ึงในอดีตจะใช้แรงงานคนเป็นหลัก  
แต่ปัจจุบนัการท านาจะใชเ้คร่ืองจกัรเกือบตลอดกระบวนการตั้งแต่การไถหว่านไปจนถึงการเก็บ
เก่ียว  และขายขา้วให้พ่อคา้จากทุ่งนาโดยตรง   การใชเ้คร่ืองจกัรใหญ่อยา่งเช่นรถไถและรถเก่ียว
ขา้วจะใชก้ารจา้งเป็นหลกั2  ท  าใหมี้ความจ าเป็นในการใชแ้รงงานทั้งหมดจากสมาชิกในครอบครัว
ในการท านาหมดไป  ในครอบครัวที่ยงัท  านาหรือท าการเกษตรอยู่จะมีสมาชิก 1-2 คนเท่านั้นที่
ช่วยกนัท าเกษตรกรรม  แต่ในทางกลบักนัการปลูกขา้วกลบัท ามากขึ้นปีละสองคร้ังทั้งนาปีและนา
ปรัง  และยงัปลูกพืชชนิดอ่ืนๆเพื่อส่งขายตลาด  เช่น  พืชตระกูลถัว่  ฝ้าย  หัวหอม  ฯลฯ  ส่วน
ครอบครัวที่ไม่มีสมาชิกในวยัหนุ่ม-สาวประกอบอาชีพท านาจะเปล่ียนไปเป็นการให้เช่าที่นาแทน  
โดยผูเ้ช่านาจะจ่าวค่าเช่าด้วยการแบ่งขา้วที่เก็บเก่ียวได้ให้กับเจา้ของที่นาตามแต่จะตกลงกัน3 
นอกจากนั้นในหลายๆครอบครัวยงัมีการประกอบอาชีพรับราชการและเป็นลูกจา้งในบริษทัเอกชน
ซ่ึงมีที่ตั้งอยูใ่นเมืองอยา่งเช่นกรุงเทพฯ  จากการสมัภาษณ์พบวา่ชาวบา้นมีค่านิยมในการรับราชการ

                                                             
2 สมัภาษณ์  อนนัตแ์ละนงเยาว ์ ต่วนศิริ,  เจา้ของเรือน  เลขที่ 35/1  หมู่ 5 ต.เขายอ้ย  อ.

เขายอ้ย จ.เพชรบุรี, 20  พฤศจิกายน  2551. 
3 สมัภาษณ์ ภาณี  แห่งหน, คนแต่งเสน และเจา้ของเรือน เลขที่ 46 หมู่ 5 ต.เขายอ้ย อ.

เขายอ้ย จ.เพชรบุรี, 24 เมษายน 2555. 
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มาก  ซ่ึงท าใหเ้กิดการยา้ยถ่ินตามสถานที่ท  างานและมกัจะไม่ยา้ยกลบัมาอยูบ่า้นเดิม  แต่หนัไปสร้าง
ครอบครัวและตั้งถ่ินฐานในเมืองแทน  ปัจจุบนัมีความนิยมในการท างานในทอ้งถ่ิน  นักเรียนที่
เรียนจบใหม่ๆมกัจะท างานโรงงาน  ท านา  หรือหางานท าในทอ้งถิ่น  โดยอาชีพที่เป็นที่นิยมมากคือ
การขายของตามตลาดนดั4   

 
3.4. ลักษณะทำงกำยภำพและองค์ประกอบของหมู่บ้ำน 

บา้นใต ้ หมู่ที ่5 ต  าบลเขายอ้ย  อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี  ตั้งอยูริ่มถนนเพชร
เกษมทางทิศตะวนัออกของถนน  อยู่ทางทิศใตข้องเขายอ้ยและบา้นวงั   มีลักษณะเป็นหมู่บา้น
กระจุกตวั  ชาวบา้นตั้งบา้นเรือนอยูร่วมกนัในพื้นที่ของหมู่บา้น  มีที่นาอยูล่อ้มรอบหมู่บา้นทั้งทาง
ทิศตะวนัออก  และใต ้ ส่วนบา้นเรือนที่ตั้งอยูใ่นบริเวณชายขอบของหมู่บา้นจะตั้งกระจายตวัอยู่
ตามที่ดินของตนเอง   หมู่ที่ 5 เกิดจากการรวมตวักนัของหมู่บา้น 2 แห่งไดแ้ก่  บา้นใตแ้ละบา้นวงั  
โดยมีถนนบรรนตศีลคุณที่ตดัผ่านกลางหมู่บา้นเป็นตวัตดัแบ่งเขตหมู่บา้นออกเป็น 2 ส่วนในทาง
กายภาพอยา่งชดัเจน  คือ  คร่ึงหน่ึงทางดา้นเหนือเป็นบา้นวงั  ส่วนอีกคร่ึงหน่ึงทางดา้นใตเ้ป็นบา้น
ใต ้   และเป็นเส้นทางหลกัที่เขา้สู่หมู่บา้นตดัตรงไปสู่วดัยางที่ตั้งอยูห่่างไปทางทิศตะวนัออกของ
หมู่บา้น   

พื้นที่ริมถนนเพชรเกษมตั้งแต่บริเวณส่ีแยกวดัยางยาวไปตามถนนบรรนตศีลคุณ
จนถึงบริเวณโรงเรียนบา้นวงัเป็นพื้นที่พานิชยกรรมของหมู่บา้น มีอาคารพานิชเรียงรายไปตาม
ถนนบรรนตศีลคุณจนถึงบริเวณโรงเรียนบา้นวงั  ถนนบรรนตศีลคุณซ่ึงเป็นถนนสายหลกัของบา้น
หมู่ที่   5  และยงัเป็นเป็นที่ตั้ งของสถานที่ราชการ ได้แก่  โรงเรียนบ้านวงั  และสถานที่ทาง
วฒันธรรมสมยัใหม่คือ  ศูนยว์ฒันธรรมไทยทรงด า  ในขณะเดียวกนัก็มีถนนซอยตดัจากถนนเพชร
เกษมเขา้สู่หมู่บา้นอีกหลายทาง  หลงัแนวถนนหลกัของหมู่บา้นเป็นยา่นพกัอาศยั  พื้นที่หมู่บา้นถูก
แบ่งออกเป็นส่วนๆดว้ยถนนซอย  เส้นทางสัญจรไม่ไดเ้ป็นระบบตาราง  แนวถนนซอยคดโคง้ไป
ตามแนวที่ดินของชาวบ้าน  เรือนแต่ละหลังมักจะมีบริเวณล้อมรอบเรือนที่ไม่ใหญ่มากนักจึง
สามารถสามารถเขา้ถึงจากถนนซอยไดโ้ดยตรงทุกหลงั  และโดยส่วนใหญ่ไม่ไดอ้ยูร่่วมกนัเป็นกลุ่ม
เรือน  มีอยู่บา้งที่เป็นกลุ่มขนาดเล็กไม่เกิน 2 หลัง  เรือนหรือกลุ่มเรือนจะมีขอบเขตของที่ดินที่
ชัดเจนเป็นร้ัว  ทั้ งร้ัวแบบดั้ งเดิมคือเป็นไม่ไผ่สานขัดกัน  และร้ัวตน้ไม้  และร้ัวที่ท  าด้วยวสัดุ
อุตสาหกรรมทั้งสงักะสี  คอนกรีต  และลวดหนาม 

                                                             
4 สมัภาษณ์ กิตติภูมิ  แห่งหน, นอ้งชายเจา้ของเรือน เลขที่ 36 หมู่ 5 ต.เขายอ้ย อ.เขา

ยอ้ย จ.เพชรบุรี, 18 พฤศจิกายน 2551. 
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ภาพที่ 36   แผนที่บา้นใต ้ หมู่ที่ 5  ต  าบลเขายอ้ย  อ าเภอเขายอ้ย  จงัหวดัเพชรบุรี  แสดงที่ตั้งของ

เรือนที่เป็นกรณีศึกษาและองคป์ระกอบของหมู่บา้น 
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องค์ประกอบของหมู่บา้นแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ส่วนได้แก่  (1) ยา่นพกัอาศยั  (2) 
พื้นที่สาธารณะ  และ (3)  พื้นที่ทางความเช่ือของชาวไทด า 

1.  ย่ำนพักอำศัย  เป็นพื้นที่ที่อยูด่า้นหลงัถนนเพชรเกษมและถนนบรรนตศีลคุณ
ลึกเขา้ไปจนจรดกบัพื้นที่นาหรือขอบเขตของหมู่บา้นอยา่งเช่นล าห้วยหลวง  มีถนนซอยที่คดโคง้
ไปตามที่ดินของชาวบา้นเป็นทางสัญจรแยกออกจากถนนบรรนตศีลคุณ  คลา้ยกับพื้นที่พกัอาศยั
ตามยา่นชานเมืองแต่ต่างกนัที่ความร่มร่ืนและเป็นธรรมชาติจากตน้ไมใ้หญ่และแนวร้ัวตน้ไม ้  ซ่ึง
เป็นสัญลักษณ์ของย่านพกัอาศัยอันเป็นที่ตั้ งบ้านเรือนของชาวไทด าได้เป็นอย่างดี  บา้นเรือน
ทั้งหมดตั้งอยูภ่ายในอาณาเขตร้ัว  ทั้งที่เป็นร้ัวตน้ไม ้ ร้ัวไม่ไผส่าน  ร้ัวสังกะสี  ร้ัวคอนกรีต  และร้ัว
ลวดหนาม  ท าหนา้ที่แยกอาณาบริเวณของเรือนแต่ละครอบครัวออกจากกนัอยา่งชดัเจน   มีอยูบ่า้ง
ที่ตั้งเรือนเป็นกลุ่มเรือนขนาดเล็กอยูใ่นร้ัวเดียวกนั ซ่ึงมกัจะเป็นเครือญาติที่ใกลชิ้ดกนัมากเช่นเป็น
แม่ – ลูกหรือพี ่- นอ้งกนั  เรือนส่วนใหญ่เป็นเรือนไมใ้ตถุ้นสูง  ส่วนเรือนที่เป็นอาคารคอนกรีตจะ
ไม่มีลกัษณะเป็นเรือนยกพื้นใตถุ้นสูงแต่จะเป็นเรือนสองชั้นแทน   

 

 
 

ภาพที่ 37  ยา่นพกัอาศยัของบา้นใต ้ หมู่ที่ 5 ต  าบลเขายอ้ย  อ าเภอเขายอ้ย  จงัหวดัเพชรบุรี 
 

2. พื้นที่สำธำรณะ  เป็นสถานที่มีการใช้งานร่วมกันอย่างเป็นส่วนกลางของ
ชุมชน  ไดแ้ก่  (1) สถานที่ราชการอยา่ง  ไดแ้ก่  โรงเรียนบา้นวงั   เปิดสอนในระดบัประถม  (2) 
ศูนยว์ฒันธรรมไทยทรงด า  บริหารงานโดยเทศบาลต าบลเขายอ้ย  เป็นองคป์ระกอบที่ถูกสร้าง
ขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อความพยายามในการด ารงอตัลกัษณ์ของชาวไทด าและการสร้างเครือข่าย
ระหว่างชุมชน  มีการจดัแสดงและเผยแพร่วฒันธรรมไทด า  มีการสร้างเรือนทรงกระดองเต่าเพื่อ
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เป็นที่จดัแสดงวฒันธรรมและเป็นเรือนแรม  และ (3) พื้นที่ที่เก่ียวข้องกับการบริการ  เพื่อ
ตอบสนองต่อการใชชี้วติประจ าวนัในสมยัปัจจุบนั  เช่น  ร้านขายของช า  ร้านอาหาร  ร้านเสริมสวย  
และตลาดซ่ึงตั้งอยูส่องฟากถนนที่เป็นทางแยกเขา้หมู่บา้นจากถนนเพชรเกษมมีช่ือวา่  “ตลาดชุมชน
เขายอ้ยส่ีแยกวดัยาง”  สินคา้ส่วนใหญ่เป็นอาหารและวตัถุดิบที่ใชใ้นการประกอบอาหาร 

 

 
 
ภาพที่ 38  โรงเรียนบา้นวงั 
 

 
 
ภาพที่ 39  ศูนยว์ฒันธรรมไทยทรงด า 
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ภาพที่ 40  ตลาดชุมชนเขายอ้ย  ส่ีแยกวดัยาง  บริเวณปากทางเขา้หมู่ที่  5  ต  าบลเขายอ้ย 
 

3. พืน้ที่ทำงควำมเช่ือของชำวไทด ำ  ไดแ้ก่  (1) เส้ือบา้น  และ(2) ป่าแฮว้ 
เส้ือบ้ำน  หรือที่เรียกว่า  “ศาลพ่อปู่ ”  ของบา้นใต ้ ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของ

บา้นใต ้ ใกลก้บัถนนเพชรเกษม  มีลกัษณะเป็นลานดิน  มีตน้ไมใ้หญ่ร่มร่ืน  เป็นที่ตั้งของเส้ือบา้น
ของ  3  หมู่บา้น  ได้แก่  บา้นใต ้ บา้นวงั  และบา้นบนซ่ึงไม่ได้อยูใ่นหมู่ที่ 5  แต่ตั้งอยูท่างด้าน
ตะวนัตกของบา้นใต ้ อีกฝ่ังหน่ึงของถนนเพชรเกษม    

ในอดีตเม่ือมีการสร้างโรงเรียนบา้นวงัในบริเวณศาลพ่อปู่ ของบา้นวงั  การท า
พธีิเซ่นไหวศ้าลพอ่ปู่ ก็ยงัท  ากนัโรงเรียนบา้นวงัทุกปี  แต่ต่อมาชาวบา้นวงัและบา้นใตไ้ดต้กลงใจที่
จะน าศาลพอ่ปู่ ของบา้นวงัและบา้นใตม้ารวมกนัไวใ้นบริเวณเดียวกนั ส่วนศาลพอ่ปู่ ของบา้นบนนั้น
ตั้งอยูใ่นลานเดียวกนัแต่หันหน้าเขา้หาบา้นบน  แต่เดิมเป็นบริเวณที่ต่อเน่ืองกบับา้นบน  แต่เม่ือมี
การตดัถนนเพชรเกษมก็ไดต้ดัขาดลานที่เป็นที่ตั้งศาลพ่อปู่ กบับา้นบนออกจากกนั  ปัจจุบนับา้นใต้
จะมีการเซ่นไหวศ้าลพอ่ปู่ ทุกปีในวนัขึ้น 13 ค  ่า เดือน 5 และจดัใหมี้การ "เล่นไททรงด า" ซ่ึงเป็นการ
ฟ้ืนฟูประเพณีการเล่นคอนและเล่นลูกช่วงในช่วงหลังฤดูเก็บเก่ียวที่เคยยกเลิกไปในอดีต  ซ่ึง
นอกจากเป็นความพยายามรักษาวฒันธรรมของชาวไทด าและยงัเป็นการกระชบัความสัมพนัธ์กบั
ชุมชนไทด าอ่ืนๆ  เน่ืองจากการจดังานเล่นไททรงด าของแต่ละหมู่บา้นมกัจะจดัไม่ตรงกนัและจะมี
ชาวไทด าในหมู่บา้นอ่ืนๆมาเขา้ร่วมงานดว้ยเสมอ 

ศาลพอ่ปู่ มีลกัษณะเป็นตูบหลงัเล็กๆ  มีเสา 6 เสา  มีห้องและมีชานคลา้ยเรือน
ของคน  หลงัคาเป็นหลงัคาจัว่มุงสังกะสี  เส้ือบา้นของบา้นบนมีเพียงหลงัเดียว  ส่วนเส้ือบา้นของ
บา้นใตมี้ 2 หลงั  และเส้ือบา้นของบา้นวงัมีถึง 3 หลงั    
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ภาพที่ 41  ศาลพอ่ปู่ ของบา้นใต ้บา้นวงั และบา้นบน 
 

ป่ำแฮ่ว  หรือป่าชา้  ตั้งอยูริ่มหมู่บา้นทางทิศตะวนัออก   อยูบ่นถนนบรรนตศีลคุณ  
เป็นป่าแฮ่วของทั้งบา้นวงัและบา้นใตม้าแต่เดิม  แต่เดิมเป็นที่ประกอบพิธีศพ  ในขั้นตอนของการ
เผาศพ  ฝังไหกระดูกแลว้วางเรือนแฮ่วทบัปากหลุม  เม่ือมีการจดัตั้งศูนยว์ฒันธรรมไทยทรงด าก็ได้
มีการสร้างตวัอาคารศูนยว์ฒันธรรมและเรือนแรมทบับนป่าแฮ่ว  ปัจจุบนัเม่ือชาวบา้นจดังานศพจะ
สามารถสร้างเรือนแฮ่วในบริเวณป่าแฮ่วเดิมได้แต่ตั้งอยูไ่ดเ้ป็นเวลา 3 วนั  แต่ตอ้งเผาศพแล้วน า
กระดูกไปบรรจุไวท้ี่วดั ไม่สามารถฝังกระดูกไวใ้นป่าแฮว้ไดเ้ช่นเดิม 

ปัจจุบนัวดัเขา้มามีบทบาทมากขึ้นในวิถีชีวิตชาวไทด า  ศาสนา  อย่างเช่น การ
ท าบุญตกับาตร  การบวช  หรือในพิธีศพส่วนของการสวดอธิธรรมและการเผาศพ  เป็นตน้  แต่วดั
เป็นองคป์ระกอบที่ไม่เคยมีในสิบสองจุไทเน่ืองจากชาวไทด าแต่เดิมไม่ไดน้ับถือศาสนา  มีเพียงแต่
ความเช่ือเร่ืองผแีละขวญั  เพิง่มารับศาสนาพุทธเม่ือมาอยูใ่นประเทศไทยในภายหลงั  ในชุมชนไท
ด าเก่าแก่จึงมกัไม่มีวดัอยูใ่นชุมชนเป็นส่วนหน่ึงของผงัหมู่บา้น   เช่นเดียวกนักบัในกรณีศึกษาไม่มี
วดัตั้งอยูใ่นชุมชน  แต่ตั้งอยูห่่างจากชุมชนออกไปอีก  อยา่งเช่นวดัยางซ่ึงเป็นวดัประจ าชุมชนบา้น
ใตแ้ละบา้นวงับางส่วนตั้งอยูห่่างจากหมู่บา้นไปทางตะวนัออก  ส่วนวดัพระธาตุศิริชยัซ่ึงเป็นวดั
ประจ าชุมชนบา้นวงัก็ตั้งอยูห่่างหมู่บา้นไปทางทิศเหนือใกลก้บัเขายอ้ย 
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ภาพที่ 42  ป่าแฮ่วของบา้นใต ้ หมู่ที่ 5  ต  าบลเขายอ้ย  อ าเภอเขายอ้ย  จงัหวดัเพชรบุรี 
 
4. กรณศึีกษำ 

เกณฑก์ารเลือกเรือนที่เป็นกรณีศึกษามีดงัน้ี 
1. เป็นเรือนของครอบครัวที่มียงัด ารงชีวิตตามแบบแผนความเช่ือและประเพณีของ

ชาวไทด า ไดแ้ก่ มีการถือผ ี มีการท าพธีิปาดตงและเสนเรือน 
2. กรณีศึกษาตอ้งมีความหลากหลายในแง่ช่วงเวลาของการสร้างและแบบของเรือน  
3. เป็นเรือนที่มีสมาชิกในครอบครัวหลายรุ่น เพือ่ศึกษาเปรียบเทียบความ

เปล่ียนแปลงในแต่ละรุ่น 
เรือนที่เลือกมาเป็นกรณีศึกษาน้ี เป็นกลุ่มของเรือนในยา่นซอยเครดิตยเูนียน (ซอยวงัใต ้

1)  ของบา้นใต ้หมู่ที่ 5 ต.เขายอ้ย อ.เขายอ้ย จ.เพชรบุรี ตั้งแต่พื้นที่ในบริเวณใกลถ้นนบรรนตศีลคุณ
ไปจนถึงพื้นที่ใกล้ถนนเพชรเกษม จ านวน 8 กรณีศึกษา ซ่ึงเป็นพื้นที่อยู่ใกล้กับเส้ือบา้นซ่ึงเป็น
ศูนยก์ลางของการตั้งถ่ินฐานของหมู่บา้น  และถนนซ่ึงเป็นเสน้ทางคมนาคมหลกัของหมู่บา้น  

 
กรณศึีกษำที่  1   
บา้นเลขที่ 61 หมู่ 5 ต.เขายอ้ย อ.เขายอ้ย จ.เพชรบุรี  
วนัที่สมัภาษณ์  4  พฤศจิกายน  2551 
เจา้ของเรือน นาง เมย้ อาจเอ้ือม  เพศหญิง  อายปุระมาณ  80  ปี  
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ผูใ้ห้สัมภาษณ์  นาง นุชนาถ  อาจเอ้ือม  อาย ุ 57  ปี  มีความสัมพนัธ์เป็นลูกสาวของ
เจา้ของเรือน  อาชีพท าไร่ และท างานโรงงาน  พกัอาศยัอยูใ่นอีกเรือนหน่ึงที่อยูใ่นบริเวณเดียวกบั
เรือนพอ่-แม่ 

จ านวนผูอ้ยูอ่าศยัในเรือน  3 คน ได้แก่ เจา้ของเรือน ลูกชาย และลูกสาวของเจา้ของ
เรือน มีลูกชายอีกคนหน่ึง แยกครอบครัวออกไปแลว้  อาศยัอยูใ่นหมู่บา้นเดียวกนั  มีอาชีพท าไร่  
และอีกคนหน่ึงท างานอยูท่ี่กรุงเทพฯ 

ผังบริเวณ ตวัเรือนหันหน้าออกสู่ถนนซอยเครดิตยเูนียน (ซอยวงัใต ้1) ดา้นหน้าทาง
ทิศตะวนัตก ตวัเรือนตั้งอยูต่รงกลางที่ดิน  พื้นที่ดา้นหนา้เป็นลานดิน  ดา้นหลงับา้นใชป้ลูกพืชสวน
ครัว เล้ียงไก่ เป็นที่ตั้งของคอกววั และมีห้องน ้ าตั้งอยูใ่กลก้บับนัไดหลงัของเรือน  ทางดา้นทิศใต้
ของเรือนเป็นที่ตั้งของเรือนของลูกสาว (ผูใ้ห้สัมภาษณ์) ของเจา้ของเรือนซ่ึงมีอาชีพท านาและเป็น
ผูดู้แลรักษาเรือน  เรือนของลูกสาวเป็นเรือนคร่ึงไมค้ร่ึงปูนแบบร่วมสมยั   ร้ัวเป็นแนวตน้มะขามตดั
แต่ง มีประตูร้ัวเหล็ก  แต่เปิดไวต้ลอดเวลา ดา้นทิศเหนือไม่มีร้ัว  ส่วนร้ัวดา้นหลงัทางมีช่องทางเดิน
เช่ือมต่อกบัที่ดินของเพือ่นบา้น 

ลักษณะของเรือน เป็นเรือนหมู่  ใตถุ้นสูง เรือนตวัหลกัใชห้ลงัคาทรงไทยจัว่แฝด  เลา้
ขา้วหลงัคาทรงมนิลาวางตวัขนานไปไปตวัเรือนหลกั  มีทางเช่ือมต่อกบัระเบียงทางดา้นขา้งของตวั
เรือนหลกั  เรือนนอนหลงัเล็กหลงัคาทรงมนิลาเช่ือมต่อกบัชานหนา้ซ่ึงวางตวัยาวขนานไปกบัความ
ยาวของตวัเรือนหลกั  และยงัเป็นทางเช่ือมต่อไปยงัชานหลงัอีกดว้ย  ส่วนชานหลงัเป็นหลงัคาลาด
เช่ือมต่อกบัตวัเรือนหลกัทางดา้นหลงั โดยมีเรือนครัวหลงัคามนิลาเช่ือมต่อกบัชานหลงัและเรือน
นอนหลงัเล็ก  นอกจากน้ียงัมีการต่อเติมหลงัคากนัสาดสังกะสี  ทั้งทางดา้นขา้งและดา้นหลงัของ
เรือนเพือ่เพิม่พื้นที่ใชง้าน  เช่น  ที่จอดรถ  เป็นตน้ รวมทั้งการต่อเติมกนัสาดผา้ใบเพือ่กนัแดดกนัฝน
ที่ดา้นหนา้เรือน 

ช้ันใต้ถุนเรือน พื้นที่บริเวณตรงกลางใตถุ้นเรือนเป็นที่ตั้งแคร่ขนาดใหญ่ใชเ้ป็นที่นั่ง
พกัผ่อนของเจา้ของบา้นในเวลากลางวนั เป็นที่รับแขก และเป็นที่พบปะพูดคุยของคุณยายที่เป็น
เพือ่นบา้นในละแวกน้ี พื้นที่ใกลก้บับนัไดหนา้กั้นพื้นที่เป็นที่เก็บของ ส่วนพื้นที่ใกลก้บัเลา้ขา้วเป็น
ที่ตั้งครกต าขา้ว แต่ปัจจุบนัไม่ไดใ้ชแ้ลว้  ส่วนที่เหลือเป็นที่จอดรถกระบะ ใตถุ้นเลา้ขา้วเป็นที่จอด
รถบรรทุกและรถอีแต๋น  

ช้ันบนของเรือน  เป็นพื้นที่อยูอ่าศยั พื้นที่บนเรือนแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ (1) ชาน
หนา้  (2) หอ้งกลางเรือน  และ (3) ชานหลงั 

1. ชำนหน้ำ  เป็นทางเขา้สู่เรือนโดยมีบนัไดหน้าเป็นทางเขา้หลกัขึ้นเรือนจากทางทิศ
ใต ้ชานหนา้มีลกัษณะเป็นพื้นที่ปิดอยูภ่ายในเรือน พื้นที่เช่ือมต่อกบัหอ้งกลางเรือนโดยไม่มีผนังกั้น   
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ชานหนา้วางตวัขนานไปตามความยาวของเรือนไปจนถึงชานหลงั  และมีเรือนนอนลูกชายเช่ือมต่อ
กบัดา้นขา้งของชานหนา้ 

2. ห้องกลำงเรือน  หอ้งกลางเรือนที่อยูภ่ายใตห้ลงัคาจัว่แฝด มีลกัษณะเป็นโถงโล่งยาว 
3 หอ้งเสา  พื้นที่ภายในหอ้งกลางเรือนแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วนตามผนืหลงัคา   

2.1 พื้นที่ใตผ้นืหลงัคาจัว่ในสุดหรือจัว่ทางดา้นทิศเหนือเป็นที่ตั้งห้องผีที่ห้องเสาใน
สุด  ห้องผีเป็นพื้นที่เดียวที่มีผนังและประตูปิดมิดชิด  พื้นที่เรือนซีกทางดา้นห้องผียกพื้นสูงกว่า
พื้นที่ส่วนอ่ืนของหอ้งกลางเรือนประมาณ 5 เซนติเมตร  ดา้นหน้าผีเป็นห้องเป๋งถูกเวน้ว่างไวไ้ม่มี
การใชง้านในชีวติประจ าวนั และมีห้ิงพระตั้งประจนัหนา้กบัหอ้งผ ี    

2.2 พื้นที่ใตผ้นืหลงัคาจัว่ที่อยูติ่ดกบัชานหนา้  หอ้งเสาในสุดเป็นพื้นที่นอนของสามี
เจา้ของเรือนที่เสียชีวติไปแลว้  โดยใชตู้เ้ส้ือผา้กั้นเป็นขอบเขต  ดา้นหนา้พื้นที่นอนเจา้ของเรือนเป็น
พื้นที่พกัผอ่น และดูโทรทศัน์ 

3. ชำนหลัง  เช่ือมต่อกบัชานหน้าโดยตรง  โดยที่ไม่มีประตูกั้นระหว่างชานหน้าและ
ชานหลงั    ประกอบไปดว้ย 

3.1 ชานหลัง  อยู่ภายใตห้ลังคาลาดที่เช่ือมต่อกับหลังคาจัว่  เป็นพื้นที่เช่ือมต่อ
ระหว่างชานหน้ากบัเรือนครัว  ลานซักลา้ง  และห้องน ้ า  พื้นที่ชานหลงัส่วนที่อยู่ติดกบัตวัเรือน
หลกัเป็นที่นอนของคุณยายเจา้ของเรือน  เป็นพื้นที่เปิดไม่มีการกั้นฝาผนงัเป็นห้องหับมิดชิด  และมี
บนัไดหลงัลงสู่ด้านหลังเรือนทางดา้นทิศใต ้ เป็นทางตรงไปสู่เรือนของลูกสาวที่แยกครอบครัว
ออกไปแลว้  

3.2 เรือนครัว  มีลกัษณะเปิดโล่ง ไม่มีผนังในส่วนที่ติดกบัชานหลงั  ยงัมีการใชแ้ม่
เตาไฟอยูแ่ต่ท  าหนา้ที่เป็นฐานรองเตาถ่านแทนที่จะก่อไฟบนแม่เตาไฟโดยตรง 

3.3 ชานแดด เป็นพื้นที่เปิดโล่งไม่มีหลงัคาคลุม  ท าหนา้ที่เป็นลานซกัลา้ง   
3.4 หอ้งน ้ า ตั้งอยูใ่นลานซกัลา้ง   

โครงสร้ำงเรือน เป็นโครงสร้างไมท้ั้งหมด  ในส่วนที่เป็นหลงัคาทรงไทยใชโ้ครงสร้าง
แบบจารีตของเรือนไทยภาคกลาง  ส่วนที่เป็นหลังคามนิลาใช้โครงสร้างแบบเรือนไม้ร่วมสมัย  
หอ้งน ้ าชั้นล่างมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต  พื้นชั้นบนเป็นพื้นไมร้วมทั้งบนัไดขึ้นเรือนก็เป็นไม ้ส่วน
พื้นใตถุ้นเรือนเป็นพื้นถมดินอดัแน่น  ฝาผนังของเรือนชั้นบน ช่วงล่างในระดบัใตห้น้าต่างเป็นฝา
ไมตี้นอนแบบซอ้นเกล็ด ส่วนบนตั้งแต่ระดบัหนา้ต่างขึ้นไปเป็นฝาไมตี้ตั้งแบบตีทบัสายบวั  ฝาผนัง
ของชานหลงัและชานแดดเป็นฝาสังกะสีลูกฟูก  หลงัคาโครงสร้างไม้มุงกระเบื้องลูกฟูกซีเมนตใ์ย
หินในส่วนของหลงัคาเรือนหลกัที่เป็นหลงัคาจัว่แฝด  ส่วนอ่ืนนอกจากนั้นมุงสงักะสี 
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เล้ำข้ำว เป็นอาคารใตถุ้นสูง ชั้นบนซ่ึงเป็นที่เก็บขา้ว  พื้นอยูใ่นระดับสูงกว่าตวัเรือน 
วางตวัขนานไปกบัตวัเรือน มีทางเขา้เช่ือมต่อกบัตวัเรือนผา่นทางระเบียงขา้งของตวัเรือน  เลา้ขา้วมี
ระเบียงลอ้มรอบหอ้งเก็บขา้วทุกดา้น ห้องเก็บขา้วแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ห้อง ห้องที่ใหญ่กว่าใชเ้ก็บ
ขา้วส าหรับขาย หอ้งที่เล็กกวา่ใชเ้ก็บขา้วไวกิ้นเอง ฝาผนังห้องเก็บขา้วเป็นฝาไมจ้ริงตีชิดตามนอน 
นอกจากน้ียงัมีพื้นที่ที่ลอ้มดว้ยฝาขดัแตะฉาบดินผสมขี้ววัในพื้นที่ระเบียงทางดา้นหน้าใชเ้ก็บขา้ว
ส าหรับท าพนัธุ์ วางอยู่นอกห้องเก็บขา้ว  ภายในห้องเก็บขา้วมีเพียงขา้วส าหรับใช้รับประทาน
ภายในครัวเรือนเก็บอยูเ่พยีงไม่ก่ีกระสอบ  ส่วนฝาระเบียงเป็นฝาขดัแตะผายออกโดยติดตั้งบนโครง
เคร่า  ดา้นหนา้ของระเบียงยุง้เลา้ขา้วมีประตูส าหรับขนขา้วขึ้นลงจากรถบรรทุก  โครงสร้างของยุง้
ขา้วเป็นโครงสร้างไม ้เสาส่วนใตถุ้นเป็นเสาไมง้่ามขนาดใหญ่  หลงัคาโครงสร้างไมแ้บบเรือนไม้
ร่วมสมยั  มุงสังกะสี  มีการต่อเติมหลังคาลาดเช่ือมต่อกับดา้นขา้งของเล้าขา้วเพื่อท าเป็นที่จอด
รถบรรทุก  ส่วนดา้นหลงัของเลา้ขา้วก็มีการต่อเติมหลงัคากนัสาดและพื้นที่เก็บของโครงสร้างไม้
ไผ ่ ปูดว้ยฟากสบั  ใชเ้ก็บเคร่ืองจกัสานและกรงนก 

ประวัติของเรือน เรือนหลงัปัจจุบนั สร้างขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2516 สร้างโดยการว่าจา้งช่าง
ปรุงเรือนจากบา้นแหลม  มาสร้างใหโ้ดยมีสามีของเจา้เรือนที่เสียชีวิตไปแลว้เป็นผูช้่วย  แต่เดิมเป็น
เรือนไทยจัว่เดียว ฝาขดัแตะ แลว้ร้ือสร้างใหม่หมดเป็นเรือนจัว่แฝดหลงัปัจจุบนั ก่อนหน้านั้นเป็น
เรือนหลงัคาทรงมนิลาเหมือนกบัเรือนหลงัอ่ืนๆในหมู่บา้น  เรือนหลงัแรกสุดเป็นเรือนหลงัคาทรง
กระดองเต่า  เจา้ของเรือนใหเ้หตุผลการการเปล่ียนรูปทรงของเรือนและวสัดุมุงว่า การเก่ียวหญา้มา
มุงหลงัคาทุกปีเป็นเร่ืองยากล าบาก  จึงเปล่ียนแบบหลงัคาเพือ่ใหส้ะดวกขึ้น5   

 

                                                             
5 สมัภาษณ์ เมย้ อาจเอ้ือม,  เจา้ของเรือน เลขที่ 61 หมู่ 5 ต.เขายอ้ย อ.เขายอ้ย จ.เพชรบุรี

, 4 พฤศจิกายน 2551. 
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ภาพที่  43  ผงัพื้น  ผงัหลงัคา  รูปดา้น  และรูปตดัของเรือนในกรณีศึกษาที่  1 
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ภาพที่ 44  ร้ัวตน้มะขามตดัแต่งของเรือนในกรณีศึกษาที่  1 
  
 

 
 

ภาพที่ 45 ดา้นหนา้เรือนในกรณีศึกษาที่  1 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



92 
 

 
 

ภาพที่ 46  ดา้นหนา้ของเรือนในกรณีศึกษาที่ 1 หลงัจากต่อเติมหลงัคาที่จอดรถขา้งเลา้  และกนัสาด
ผา้ใบ 

 

 
 

ภาพที่ 47  บนัไดหนา้ของเรือนในกรณีศึกษาที่  1 
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ภาพที่ 48  ใตถุ้นเรือน  ส่วนที่เป็นที่รับแขกของเจา้ของเรือนในกรณีศึกษาที่  1 
 

 
 

ภาพที่ 49 ครกต าขา้วที่ใตถุ้นเรือนในกรณีศึกษาที่ 1 
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ภาพที่ 50  ชานหนา้ของเรือนในกรณีศึกษาที่  1 
 

 
 

ภาพที่ 51   หอ้งกลางเรือนของเรือนในกรณีศึกษาที่  1  หอ้งดา้นในสุดเป็นหอ้งผ ี และพื้นที่นอน
เจา้ของเรือนที่เสียชีวติไปแลว้ใชตู้ก้ ั้นแทนผนงั 
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ภาพที่ 52  เรือนครัว  ของเรือนในกรณีศึกษาที่  1 
 

 
 
ภาพที่ 53  เลา้ขา้ว ของเรือนในกรณีศึกษาที่ 1 
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ภาพที่ 54  ฝาผนงัทั้งภายนอกและภายในเลา้ขา้ว  ของเรือนในกรณีศึกษาที่  1 
 

 
 

ภาพที่ 55  พื้นที่เก็บขา้วปลูกที่ระเบียงดา้นหนา้ของเลา้ขา้ว 
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กรณศึีกษำที่  2 
บา้นเลขที่ 44 หมู่ 5 ต.เขายอ้ย อ.เขายอ้ย จ.เพชรบุรี  
วนัที่สมัภาษณ์   6 พฤศจิกายน 2551 
เจา้ของเรือน นาย สงวน สมรมิตร เพศชาย อายปุระมาณ 74 ปี  
ผูใ้หส้มัภาษณ์  เจา้ของเรือน 
จ านวนผูอ้ยูอ่าศยัในเรือน  1 คน คือ  เจา้ของเรือน  มีที่นา  และตึกแถวให้เช่า  ในวยั

หนุ่มเคยรับราชการทหารอยูท่ี่กรุงเทพฯแลว้กลบัมาอยูท่ี่บา้นตั้งแต่ยงัหนุ่ม  เน่ืองจากเป็นลูกชายคน
เล็กจึงเป็นผูสื้บมรดก   มีลูกชาย  ลูกสะใภ ้ และลูกสาวรับราชการอยูท่ี่กรุงเทพฯ  มีญาติใกลชิ้ดคือ
พีส่าว 2 คนซ่ึงปัจจุบนัเป็นเจา้ของเรือนที่อยูใ่กลเ้คียงกนั  คือเรือนในกรณีศึกษาที่ 1 และ 46  

ผังบริเวณ  ตัวเรือนหันหน้าออกสู่ถนนซอยเครดิตยูเนียน (ซอยวงัใต้ 1) ทางทิศ
ตะวนัตก ตั้งอยูต่รงดา้นทิศเหนือของที่ดิน   ทางดา้นทิศใตข้องเรือนเป็นลานดินกวา้ง  พื้นที่ริมร้ัว
ทางด้านทิศใตอี้กดา้นหน่ึงของลานดินเป็นที่ตั้งของเรือนแถวให้เช่าของเจา้ของเรือน  ร้ัวเป็นร้ัว
คอนกรีตและลวดหนาม  มีประตูร้ัวเหล็ก   

ลักษณะของเรือน  เป็นเรือนหมู่  ใตถุ้นสูง ตวัเรือนหลกัเป็นหลงัคาทรงไทยสามจัว่  
หน้าจัว่ใบปรือ  มียุง้ขา้วหลังคาทรงป้ันหยาวางตวัขนานไปไปตวัเรือน อยู่ทางดา้นทิศใตข้องตวั
เรือน เช่ือมต่อกับตวัเรือนทางชานหลัง  ดา้นหลงัของตวัเรือนหลกัเป็นส่วนของชานหลงัซ่ึงเป็น
หลงัคาลาดเช่ือมต่อกบัหลงัคาทรงไทยของตวัเรือนหลกั เรือนครัวหลงัคามนิลาและเลา้ขา้วหลงัคา
ป้ันหยาเช่ือมต่อกบัชานหลงัโดยตรง 

ช้ันใต้ถุนเรือน  มีโตะ๊รับแขกและแคร่ไมข้นาดใหญ่เป็นที่นั่งพกัผ่อนของเจา้ของเรือน
ในเวลากลางวนั  รับแขก  และเป็นที่พบปะพูดคุยของเพื่อนบา้นที่เป็นชายในละแวกน้ี  ส่วนใตถุ้น
เลา้ขา้วเป็นที่จอดเกวยีน และรถแทร็คเตอร์ 

ช้ันบนของเรือน  เป็นพื้นที่อยูอ่าศยั พื้นที่บนเรือนแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ (1) ชาน
หนา้  (2) หอ้งกลางเรือน  และ (3) ชานหลงั 

1. ชำนหน้ำ  เป็นทางเขา้สู่เรือนโดยมีบนัไดหน้าเป็นทางเขา้หลกัขึ้นเรือนจากทางทิศ
ใต ้ ชานหนา้มีลกัษณะเป็นพื้นที่ปิดอยูภ่ายในเรือน  พื้นที่เช่ือมต่อกบัห้องกลางเรือนโดยไม่มีผนัง
กั้น  วางตวัขวางอยูท่างดา้นหนา้ตลอดความกวา้งของหลงัคาจัว่ทางดา้นทิศเหนือและจัว่กลาง  

                                                             
6 สัมภาษณ์ สงวน  สมรมิตร, เจา้ของเรือน เลขที่ 44 หมู่ 5 ต.เขายอ้ย อ.เขายอ้ย จ.

เพชรบุรี, 6  พฤศจิกายน  2551. 
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2. ห้องกลำงเรือน  หอ้งกลางเรือนที่อยูภ่ายใตห้ลงัคา 3 จัว่  มีลกัษณะเป็นโถงโล่งยาว 3 
หอ้งเสา  พื้นที่ภายในหอ้งกลางเรือนแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วนตามผนืหลงัคา   

2.1 พื้นที่ใตผ้นืหลงัคาจัว่ในสุดหรือจัว่ทางดา้นทิศเหนือเป็นที่ตั้งห้องผีที่ห้องเสาใน
สุด  หอ้งผเีป็นหอ้งมีผนงัและประตูปิดมิดชิด  ดา้นหน้าผีเป็นห้องเป๋งถูกเวน้ว่างไวไ้ม่มีการใชง้าน
ในชีวติประจ าวนั พื้นทีหอ้งเสาแรกใชเ้ป็นที่นอนของลูกหลานที่มาเยีย่มเจา้ของเรือน   

2.2 พื้นที่ใตผ้นืหลงัคาจัว่ทางดา้นทิศใตเ้ป็นพื้นที่ใชชี้วิตของเจา้ของเรือน  ห้องเสา
ในสุดเป็นหอ้งนอนของพีส่าวเจา้ของเรือนทั้ง 2 คนซ่ึงแต่งงานออกเรือนไปนานมากแลว้  ปัจจุบนั
ถูกปิดเอาไวไ้ม่ไดใ้ชง้าน  หอ้งเสาที่ 2 และ 3 เป็นที่นอน  พกัผอ่น  และดูโทรทศัน์ของเจา้ของเรือน  
และยงัมีห้ิงพระตั้งอยูใ่นส่วนน้ีอีกดว้ย   

2.3 พื้นที่ใตจ้ัว่กลางเป็นโถงโล่งกวา้ง  มีระดับต ่ากว่าพื้นที่ทางด้านห้องผีและที่
นอนเจา้ของเรือนประมาณ 40 เซนติเมตร นอกจากจะเป็นโถงแลว้ยงัท าหน้าที่ เป็นทางสัญจรไปสู่
ชานหลงัอีกดว้ย  พื้นที่ส่วนน้ีเช่ือมต่อกบัชานหลงัโดยไม่มีผนงักั้น 

3. ชำนหลัง  เป็นพื้นที่บริการทางดา้นหลงัเรือน  เช่ือมต่อกบัห้องกลางเรือนโดยตรง  
โดยไม่มีฝาผนังกั้น  ประกอบไปด้วยชานหลัง  และเรือนครัว  ไม่มีห้องน ้ าบนเรือน  ชานหลัง
ประกอบไปดว้ย  

3.1 ชานหลงั  เป็นพื้นที่เช่ือมต่อระหว่างห้องกลางเรือนกบัเรือนครัว พื้นที่ซักลา้ง 
และเป็นทางเดินไปสู่เลา้ขา้ว  พื้นที่ทั้งหมดของชานหลงัอยูภ่ายใตห้ลงัคาลาดที่เช่ือมต่อกบัหลงัคา
เรือน มีบนัไดหลงัอยูร่ะหวา่งตวัเรือนกบัเลา้ขา้ว  และมีพื้นที่ซกัลา้ง เป็นส่วนหน่ึงของชานหลงั  อยู่
ในพื้นที่ดา้นขา้งประตูเรือนครัว  โดยตั้งโอ่งใส่น ้ าเอาไวใ้ชง้าน 

3.2 เรือนครัววางตวัขวางกบัทิศทางของตวัเรือน  ผนังส่วนบนเปิดโล่ง และใชจ้ัว่
พระอาทิตย ์ เพือ่ใหร้ะบายควนัไฟไดดี้  

โครงสร้ำงเรือน  เป็นโครงสร้างไม ้ แต่เน่ืองจากมีการต่อเติมขยายตวัเรือนหลายคร้ัง  
ท  าใหมี้โครงสร้างหลายแบบอยูใ่นเรือนหลงัเดียวกนั  โครงสร้างที่เก่าที่สุดคือส่วนที่ใตจ้ัว่ของเรือน
ไทยเป็นโครงสร้างแบบเรือนไทยตามจารีตของภาคกลาง  ส่วนน้ียงัมีการสร้างไม่พร้อมกนั  โดย
สร้างหลงัคาทีละผืนโดยเร่ิมจากจัว่ที่เป็นที่ตั้งห้องผี  แลว้ค่อยๆต่อเติมขยายความกวา้งของเรือน
ออกไป โดยการสร้างหลงัคาขนานไปกบัหลงัคาตวัเดิมจนมีหลงัคาจัว่ครบ 3 ผืน  ส่วนเรือนที่เป็น
ที่ตั้งหอ้งผใีชฝ้าสายบวั  ส่วนเรือนที่เป็นที่นอนของเจา้ของเรือนใชฝ้าผนังคนละแบบกนัคือเป็นฝา
ปะกน  ส่วนชานหนา้และหลงัรวมทั้งเรือนครัวเป็นส่วนที่ต่อเติมต่อมา  ลกัษณะโครงสร้างเป็นแบบ
เรือนไมร่้วมสมยั  ฝาชานหนา้ช่วงล่างในระดบัใตห้นา้ต่างเป็นฝาไมตี้นอนแบบซ้อนเกล็ด  ส่วนบน
ตั้งแต่ระดบัหนา้ต่างขึ้นไปเป็นฝาไมตี้ตั้งแบบตีทบัสายบวั  ฝาผนังของชานหลงัเป็นสังกะสีลูกฟูก  
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ฝาเรือนครัวเป็นฝาไมแ้ผ่นใหญ่ตีชิดตามนอน  มีบางส่วนเป็นสังกะสีลูกฟูก  พื้นชั้นบนเป็นพื้นไม้
รวมทั้งบนัไดขึ้นเรือนก็เป็นไม ้หลงัคาโครงสร้างไม ้มุงกระเบื้องหางเหยี่ยวและกระเบื้องลูกฟูก
ซีเมนตใ์ยหิน  ในส่วนของตวัเรือนหลกั หลงัคาส่วนอ่ืนมุงสังกะสี  ส่วนพื้นใตถุ้นเรือนเป็นพื้นถม
ดินอดัแน่น แต่ในพื้นที่รับแขกท าเป็นพื้นคอนกรีต  ห้องน ้ าชั้นล่างโครงสร้างเป็นคอนกรีตผนังก่อ
อิฐถือปูน 

เล้ำข้ำว เป็นเรือนไมใ้ตถุ้นสูง หลงัคาทรงป้ันหยา  วางตวัขนานไปกบัตวัเรือน ชั้นบน
ซ่ึงเป็นที่เก็บขา้ว  พื้นอยูใ่นระดบัสูงกว่าตวัเรือน มีทางเขา้เช่ือมต่อกบัตวัเรือนผ่านทางชานหลงั มี
ระเบียงลอ้มรอบหอ้งเก็บขา้วทุกดา้น ห้องเก็บขา้วแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ห้อง ห้องที่ใหญ่กว่าใชเ้ก็บ
ขา้วเจา้ ห้องที่เล็กกว่าใชเ้ก็บขา้วเหนียว  ฝาผนังห้องเก็บขา้วเป็นฝาไมไ้ผ่ขดัแตะฉาบดินผสมขี้ววั 
ส่วนฝาระเบียงเป็นระแนงไมตี้ตามนอน ส่วนดา้นหนา้เป็นราวระเบียงไมตี้ชิดตามตั้ง ทางดา้นหน้า
ของระเบียงเลา้ขา้วมีประตูส าหรับขนขา้วขึ้นลงจากรถบรรทุก โครงสร้างของเลา้ขา้วเป็นโครงสร้าง
ไม ้ เสาส่วนใตถุ้นไม่ไดใ้ชเ้สาไมง่้ามแต่ใชร้ะบบของคานเจาะทะลุเสาแทน  หลงัคาโครงสร้างไม ้
มุงกระเบื้องวา่ว 

ประวัติกำรสร้ำงเรือน  เรือนหลังน้ีมีอายปุระมาณ 80 ปี แต่ก่อนเป็นเรือนลาว ต่อมา
เปล่ียนไปปลูกเรือนไทยแทน เพราะหาหญา้มามุงหลงัคาเรือนไดย้าก โดยจา้งช่างในหมู่บา้นมาปลูก
เรือนให ้โดยเร่ิมแรกเป็นเรือนไทยจัว่เดียวในส่วนที่เป็นที่ตั้งห้องผี โดยใชพ้ื้นที่ดา้นหน้าห้องผีเป็น
พื้นที่นอนของสมาชิกในครอบครัว   ต่อมาต่อเติมเพิม่ขึ้นที่ละจัว่จนครบทั้งสามจัว่อยา่งในปัจจุบนั 
พร้อมกบัการสร้างเลา้ขา้วหลงัปัจจุบนั เม่ือประมาณ ปี พ.ศ. 24937 

 
 

                                                             
7 เร่ืองเดียวกนั. 
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ภาพที่ 56  ผงัพื้น  ผงัหลงัคา  รูปดา้น  และรูปตดั  ของเรือนในกรณีศึกษาที่  2 
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ภาพที่ 57  เรือนในกรณีศึกษาที่  2 
 

 
  
ภาพที่ 58 ดา้นหนา้ของเรือนในกรณีศึกษาที่ 2 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



102 
 

 
 
ภาพที่ 59  ดา้นขา้งดา้นทิศเหนือของเรือนในกรณีศึกษาที่ 2 
 

 
 
ภาพที่ 60  ดา้นหลงัของเรือนในกรณีศึกษาที่ 2 
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ภาพที่ 61  ดา้นขา้งดา้นทิศใตข้องเรือนในกรณีศึกษาที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 62  พื้นที่รับแขกใตถุ้นเรือนในกรณีศึกษาที่  2 
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ภาพที่ 63  บนัไดหนา้ของเรือนในกรณีศึกษาที่  2 
 

 

 
 
ภาพที่ 64  ชานหนา้ของเรือนในกรณีศึกษาที่  2 
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ภาพที่ 65  พื้นที่หนา้หอ้งผขีองเรือนในกรณีศึกษาที่  2 
 

 
 
ภาพที่ 66  หอ้งกลางเรือนส่วนที่อยูใ่ตห้ลงัคาจัว่กลางของเรือนในกรณีศึกษาที่ 2  
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ภาพที่ 67  พื้นที่หอ้งนอนของพีส่าวเจา้ของเรือนในกรณีศึกษาที่  2 
 

 
 

ภาพที่ 68 พื้นที่นอนของเจา้ของเรือนในหอ้งกลางเรือนของเรือนในกรณีศึกษาที่ 2 
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ภาพที่ 69  ชานหลงั  ครัว  และพื้นที่ซกัลา้งของเรือนในกรณีศึกษาที่  2 
 

 
 

ภาพที่ 70  เลา้ขา้วของเรือนในกรณีศึกษาที่  2 
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ภาพที่ 71  ฝาผนงัภายนอกและภายในเลา้ขา้วของเรือนในกรณีศึกษาที่  2 

 
กรณศึีกษำที่ 3 
บา้นเลขที่ 36 หมู่ 5 ต.เขายอ้ย อ.เขายอ้ย จ.เพชรบุรี  
วนัที่สมัภาษณ์  18  พฤศจิกายน  2551 
เจา้ของเรือน นาย ศีลวติั แห่งหน เพศชาย อายุประมาณ 40 ปี ประกอบอาชีพและ

ท างานอยูท่ี่กรุงเทพฯ  ไม่ไดอ้าศยัอยูใ่นเรือน 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์  นาย กิตติภูมิ  แห่งหน  อายุ 29 ปี  มีความสัมพนัธ์เป็นน้องชายของ

เจา้ของเรือน  อาชีพเป็นเซียนพระ  และรับซ่อมอาวธุปืน 
จ านวนผูอ้ยูอ่าศยัในเรือน 1 คน ไดแ้ก่  ผูใ้หส้มัภาษณ์  ท  าหนา้ที่เฝ้าเรือนใหก้บัพีช่าย   
เจา้ของเรือนไดรั้บเป็นมรดกจากลุงที่เสียชีวติไปและมีแต่ลูกสาว   เรือนและที่ดินจึงตก

เป็นมรดกของนอ้งชายคือ นาวาเอกพิเศษ นพพร  แห่งหน  ราชนาวี  แลว้ยกเรือนให้กบัลูกชายคน
โตคือนายศีลวติั  แห่งหนอีกต่อหน่ึง8  ปัจจุบนั (ปี พ.ศ. 2555) นาวาเอกพิเศษ นพพร  แห่งหน  ได้
เกษียณอายรุาชการและยา้ยกลบัมาอาศยัอยูใ่นเรือนหลงัน้ีแทนที่ลูกชายคนเล็กที่ยา้ยออกไปท างาน
ในจงัหวดัอ่ืน 

ผังบริเวณ  ตัวเรือนหันหน้าออกสู่ถนนซอยเครดิตยูเนียน (ซอยวงัใต้ 1) ทางทิศ
ตะวนัออก  ดา้นทิศเหนือของที่ดินเป็นถนนซอยพ่อปู่ ซ่ึงเป็นถนนตดัผ่านศาลพ่อปู่ ของบา้นใต ้ ตวั
                                                             

8 สมัภาษณ์ นาย กิตติภูมิ  แห่งหน,  นอ้งชายเจา้ของเรือน เลขที่ 36 หมู่ 5 ต.เขายอ้ย อ.

เขายอ้ย จ.เพชรบุรี, 18 พฤศจิกายน 2551. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



109 
 

เรือนตั้งอยูต่รงกลางที่ดิน  มีลานดินอยูท่างดา้นหน้าเรือน  พื้นที่โดยรอบเรือนเป็นสนามหญา้และ
ปลูกไมป้ระดบั  ดา้นหลงับา้นเคยมีคอกหมูอยู ่   ร้ัวเป็นแนวตน้มะขามตดัแต่งและมีประตูร้ัวเหล็ก  

ลักษณะของเรือน  เป็นเรือนหมู่  ใตถุ้นสูง  เรือนหลักเป็นหลงัคาทรงมนิลาจัว่แฝด  
ดา้นหลงัของตวัเรือนหลกัเป็นส่วนของชานหลงัซ่ึงเป็นหลงัคาลาดเช่ือมต่อกบัหลงัคาของตวัเรือน
หลัก เลา้ขา้วหลังคาป้ันหยาวางตวัขนานกันตวัเรือนทางด้านทิศเหนือและเช่ือมต่อกับชานหลัง
โดยตรง  เรือนครัวหลงัคาเพิงเช่ือมต่อกับชานหลงัโดยตรงเช่นกนั  และหลงัคาเพิงของห้องน ้ าก็
เช่ือมต่อกบัหลงัคาเพงิของเรือนครัวอีกทีหน่ึง 

ช้ันใต้ถุนเรือน เป็นที่วา่งใชเ้ล้ียงสุนขั ตั้งเลา้ไก่   จอดรถจกัรยานยนต ์ และเก็บของ 
ช้ันบนของเรือน  เป็นพื้นที่อยูอ่าศยั พื้นที่บนเรือนแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ (1) ชาน

หนา้  (2) หอ้งกลางเรือน  และ (3) ชานหลงั 
1. ชำนหน้ำ  เป็นทางเขา้สู่เรือนโดยมีบนัไดหน้าเป็นทางเขา้หลกัขึ้นเรือนจากทางทิศ

ใต ้ ชานหนา้มีลกัษณะเป็นระเบียงเปิดโล่งตั้งอยูก่ึ่งกลางระหวา่งหลงัคาจัว่แฝด   มีหน้านั่งยาวตั้งอยู่
ใชเ้ป็นที่รับแขก  มีประตูเปิดเขา้สู่หอ้งกลางเรือน 

2. ห้องกลำงเรือน  หอ้งกลางเรือนอยูภ่ายใตห้ลงัคามนิลาจัว่แฝด มีลกัษณะเป็นโถงโล่ง
ยาว 3 หอ้งเสา  พื้นที่ภายในหอ้งกลางเรือนแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วนตามผืนหลงัคา  โดยมีทางเดิน
ใตร้างน ้ าระหว่างหลงัคาทั้ง 2 ผืนซ่ึงตดัผ่านกลางห้องกลางเรือนไปสู่ชานหลัง  เป็นตวัแบ่งแยก
พื้นที่  ทางเดินน้ีลดระดงัลงต ่ากวา่พื้นที่ขา้งๆประมาณ 10 เซนติเมตร   

2.1 พื้นที่ใตผ้นืหลงัคาทางดา้นทิศเหนือ  เป็นที่ตั้งหอ้งผทีี่ห้องเสาในสุด  ห้องผีเป็น
ห้องมีผนังและประตูปิดมิดชิด  ด้านหน้าผี เป็นห้องเป๋งถูกเว ้นว่างไว้ไม่มีการใช้งานใน
ชีวติประจ าวนัและมีโต๊ะหมู่ตั้งพระพุทธรูปตั้งอยูติ่ดกบัห้องผี พื้นที่ห้องเสาแรกใชเ้ป็นที่นอนของ
เจา้ของเรือนคนก่อน   

2.2 พื้นที่ใตผ้ืนหลังคาทางด้านทิศใตเ้ป็นพื้นที่ใช้ชีวิตของสมาชิกในครอบครัว 
(ผูใ้หส้มัภาษณ์) เป็นพื้นที่นอน  พกัผอ่น  และดูโทรทศัน์   

3. ชำนหลัง  เป็นพื้นที่อยูด่า้นหลงัและเช่ือมต่อกบัหอ้งกลางเรือน  ประกอบดว้ย 
3.1 ชานหลงัเป็นพื้นที่เช่ือมต่อระหว่างห้องกลางเรือนกบัเรือนครัว และเล้าขา้ว  

พื้นที่ทั้งหมดของชานหลงัอยูภ่ายใตห้ลงัคาลาดที่เช่ือมต่อกบัหลงัคาเรือน มีบนัไดหลงัลงไปสู่ใตถุ้น
เรือนทางดา้นทิศเหนือ   

3.2 เรือนครัว  เช่ือมต่อกบัชานหลงัโดยตรง  มีผนงัเป็นลูกกรงระบายอากาศ เพื่อให้
ระบายควนัไฟไดดี้  
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3.3 ชานแดด  เป็นส่วนต่อเติมหลงัสุด จึงเป็นส่วนเดียวที่มีโครงสร้างเป็นคอนกรีต
ทั้งหมด  เช่ือมต่อกบัชานหลงัโดยผ่านทางเรือนครัวอีกทีหน่ึง  ท  าหน้าที่เป็นลานซักลา้งมีลกัษณะ
เปิดโล่งไม่มีหลงัคา 

3.4 หอ้งน ้ า  ตั้งอยูภ่ายในชานแดด 
โครงสร้ำงเรือน เป็นโครงสร้างไม้แบบเรือนไม้ร่วมสมัยทั้งหมด  ยกเวน้ส่วนของ

ห้องน ้ าบนเรือนและลานซักลา้ง  และห้องน ้ านอกเรือน ที่มีโครงสร้างเป็นคอนกรีต  พื้นเรือนชั้น
บนเป็นพื้นไมร้วมทั้งบนัไดขึ้นเรือนก็เป็นไม ้ส่วนพื้นใตถุ้นเรือนเป็นพื้นถมดินอดัแน่น  ฝาผนัง
ของเรือนชั้นบน ช่วงล่างในระดบัใตห้น้าต่างเป็นฝาไมตี้นอนแบบซ้อนเกล็ด ส่วนบนตั้งแต่ระดบั
หนา้ต่างขึ้นไปเป็นฝาไมตี้ตั้งแบบตีทบัสายบวั หลงัคาโครงสร้างไม ้มุงกระเบื้องลูกฟูกซีเมนตใ์ยหิน  
ส่วนเลา้ขา้วมุงหลงัคาสงักะสี 

เล้ำข้ำว  เป็นเรือนใตถุ้นสูง  หลงัคาทรงมนิลา  วางตวัขนานไปกบัตวัเรือน  ชั้นบนซ่ึง
เป็นที่เก็บขา้ว  พื้นอยูใ่นระดบัสูงกวา่ตวัเรือน  มีทางเขา้จากชานหลงัของเรือน  มีระเบียงลอ้มรอบ
หอ้งเก็บขา้วทุกดา้น  หอ้งเก็บขา้วแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ห้อง ฝาผนังห้องเก็บขา้วเป็นฝาไมจ้ริงตีชิด
ตามนอน ปัจจุบนัไม่ไดใ้ชเ้ก็บขา้วปล่อยใหว้า่งเปล่า   เป็นเพราะครอบครัวน้ีไม่ไดท้  านาแลว้  ส่วน
ระเบียงเคยตีฝาสังกะสีลูกฟูกปิดเอาไว ้ แต่ปัจจุบนัไม่มีฝาผนังแล้ว โครงสร้างของเล้าขา้วเป็น
โครงสร้างไม ้ เสาส่วนใตถุ้นเป็นเสาไมง้่ามขนาดใหญ่  หลงัคาโครงสร้างไมแ้บบเรือนไมร่้วมสมยั  
มุงสงักะสี   

ประวัติกำรสร้ำงเรือน  เรือนหลงัปัจจุบนัและเลา้ขา้ว มีอายปุระมาณ 80 ปี9 
 

                                                             
9 เร่ืองเดียวกนั. 
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 ภาพที่  72  ผงัพื้น  ผงัหลงัคา  รูปดา้น  และรูปตดั  ของเรือนในกรณีศึกษาที่  3 
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ภาพที่ 73 รูปดา้นหนา้ของเรือนในกรณีศึกษาที่  3 
 

 
 

ภาพที่ 74  รูปดา้นทิศใตข้องเรือนในกรณีศึกษาที่ 3 
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ภาพที่ 75  ศาลพระภูมิของเรือนในกรณีศึกษาที่ 3 
 

   
 
ภาพที่ 76 ชานหนา้ของเรือนในกรณีศึกษาที่ 3 
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ภาพที่ 77  อ่างลา้งเทา้และสวนกระถางที่ตีนบนัไดหนา้ของเรือนในกรณีศึกษาที่ 3 
 

 
 

ภาพที่ 78 พื้นที่หนา้หอ้งผขีองหอ้งกลางเรือนในกรณีศึกษาที่  3 
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ภาพที่ 79  ทางเดินใตร้างน ้ าตดัผา่นกลางหอ้งกลางเรือน 

 

 
 
ภาพที่ 80  พื้นที่อยูอ่าศยัของสมาชิกในครอบครัวในหอ้งกลางเรือนของเรือนในกรณีศึกษาที่  3 
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ภาพที่ 81  ชานหลงัของเรือนในกรณีศึกษาที่ 3 
 

 
 

ภาพที่ 82  ดา้นหลงัของชานหลงัและเลา้ขา้วของเรือนในกรณีศึกษาที่  3 
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ภาพที่ 83  เรือนครัวของเรือนในกรณีศึกษาที่ 3 
 

 
 
ภาพที่ 84  เลา้ขา้วของเรือนในกรณีศึกษาที่ 3 
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ภาพที่ 85  เลา้ขา้วของเรือนในกรณีศึกษาที่  3 
 

   
 
ภาพที่ 86  ผนงัและประตูเลา้ขา้วนกรณีศึกษาที่ 3 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



119 
 

กรณศึีกษำที่ 4 
บา้นเลขที่ 138 หมู่ 5 ต.เขายอ้ย อ.เขายอ้ย จ.เพชรบุรี  
วนัที่สมัภาษณ์  11  พฤศจิกายน  2551 
เจา้ของเรือน  นาง ใบ  เฝ้ามั่น  เพศหญิง อายุ   84  ปี  เป็นพี่สาวของเจา้เรือนใน

กรณีศึกษาที่  1 
ผูใ้หส้มัภาษณ์  นาง ล าใย  เฝ้ามัน่  อาย ุ 51  ปี  อาชีพ  ท  านา  เล้ียงววั  ดูแลเรือนและแม่

ที่ชรา  มีความสมัพนัธเ์ป็นลูกสาวของเจา้ของเรือน 
จ านวนผูอ้ยู่อาศยัในเรือน 3 คน ได้แก่ เจา้ของเรือน ลูกสาว(ผูใ้ห้สัมภาษณ์)  และ

ลูกสะใภ ้ 
ผังบริเวณ  ตัวเรือนหันหน้าออกสู่ถนนซอยเครดิตยูเนียน (ซอยวงัใต้ 1) ทางทิศ

ตะวนัออก ตวัเรือนตั้งอยูค่่อนมาทางดา้นหนา้ของที่ดิน  มีลานดินดา้นหน้าของเรือนเป็นทางสัญจร
หลกัที่เขา้สู่เรือน  พื้นที่โดยรอบใชป้ลูกพชืสวนครัวและไมป้ระดบั ร้ัวเป็นแนวตน้มะขามดดัและมี
ประตูร้ัวเหล็ก ดา้นหลงัของที่ดินเป็นที่ตั้งเรือนของลูกชายคนหน่ึงของเจา้ของเรือนซ่ึงมีอาชีพเป็น
ครูอยูท่ี่จงัหวดัอ่ืน  

ลักษณะของเรือน เป็นเรือนหมู่  ใตถุ้นสูง  หลงัคาทรงมนิลาจัว่แฝด  มียุง้ขา้วหลงัคา
ทรงมะนิลาวางตวัขนานไปตวัเรือนทางดา้นทิศเหนือ  เช่ือมต่อกบัตวัเรือนทางชานหลงั  ชานหลงั
อยูภ่ายใตห้ลงัคาลาดเช่ือมต่อกบัหลงัคาเรือนโดยตรง  เรือนครัวหลงัคาทรงมะนิลาเช่ือมต่อกบัชาน
หลงัทางดา้นหลงั และมีหอ้งน ้ าหลงัคาเพงิเช่ือมต่อกบัดา้นหลงัของชานหลงัอีกดว้ย    

ช้ันใต้ถุนเรือน  เป็นที่รับแขกและใชพ้กัผอ่นในเวลากลางวนั  โดยใชแ้คร่และเปลญวน
ทีแ่ขวนอยูใ่ตถุ้นเรือน และเป็นที่จอดรถจกัรยานยนต ์เก็บของ และเล้ียงไก่ ส่วนใตถุ้นของเลา้ขา้ว
ใชเ้ป็นจอดรถ  โดยต่อเติมหลงัคาเพงิออกมาจากตวัเลา้ขา้วทั้งดา้นหนา้ดา้นขา้งเพื่อเป็นพื้นที่ใชง้าน
และคอกววั  มีหอ้งน ้ า 2 หอ้งตั้งอยูท่างทิศเหนือใกล้ๆ กบัคอกววั 

ช้ันบนของเรือน  เป็นพื้นที่อยูอ่าศยั พื้นที่บนเรือนแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ (1) ชาน
หนา้  (2) หอ้งกลางเรือน  และ (3) ชานหลงั 

1. ชำนหน้ำ  เป็นทางเขา้สู่เรือนโดยมีบนัไดหน้าเป็นทางเขา้หลกัขึ้นเรือนจากทางทิศ
เหนือ ชานหน้ามีลกัษณะเป็นระเบียงเปิดโล่งตั้งอยูก่ึ่งกลางระหว่างหลงัคาจัว่แฝด  มีหน้านั่งยาว
ตั้งอยูห่นา้ประตูที่เปิดเขา้สู่หอ้งกลางเรือน 

2. ห้องกลำงเรือน  หอ้งกลางเรือนอยูภ่ายใตห้ลงัคามนิลาจัว่แฝด มีลกัษณะเป็นโถงโล่ง
ยาว 3 หอ้งเสา  พื้นที่ภายในหอ้งกลางเรือนแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วนตามผืนหลงัคา  โดยมีทางเดิน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



120 
 

ใตร้างน ้ าระหว่างหลงัคาทั้ง 2 ผืนซ่ึงตดัผ่านกลางห้องกลางเรือนไปสู่ชานหลัง  เป็นตวัแบ่งแยก
พื้นที่  ทางเดินน้ีลดระดงัลงต ่ากวา่พื้นที่ขา้งๆประมาณ 10 เซนติเมตร   

2.1 พื้นที่ใตผ้ืนหลงัคาทางดา้นทิศเหนือ  เป็นที่ตั้งห้องผีที่ห้องเสาแรก  ห้องผีเป็น
ห้องมีผนังและประตูปิดมิดชิด  ด้านหน้าผี เป็นห้องเป๋งถูกเว ้นว่างไว้ไม่มีการใช้งานใน
ชีวติประจ าวนั  

2.2 พื้นที่ใตผ้นืหลงัคาทางดา้นทิศใตเ้ป็นพื้นที่ใชชี้วติของสมาชิกในครอบครัว ห้อง
เสาแรกเป็นพื้นที่นอนของลูกสาว (ผูใ้ห้สัมภาษณ์) ห้องเสาที่ 2 เป็นพื้นที่พกัผ่อน  และดูโทรทศัน์  
ส่วนหอ้งเสาในสุดเป็นพื้นที่แต่งตวัใชตู้เ้ส้ือผา้กั้นพื้นที่น้ีออกจากส่วนอ่ืนๆ 

3. ชำนหลัง  อยูท่างดา้นหลงัและเช่ือมต่อกบัหอ้งกลางเรือน  ประกอบไปดว้ย 
3.1 ชานหลงั  เป็นพื้นที่เช่ือมต่อระหวา่งหอ้งกลางเรือนกบัเรือนครัว ชานแดด  และ

เลา้ขา้ว  ภายในส่วนน้ียงัมีห้องนอนของคุณยายเจา้ของเรือนตั้งอยูด่ว้ย  พื้นที่ทั้งหมดของชานหลงั
อยูภ่ายใตห้ลงัคาลาดที่เช่ือมต่อกบัหลงัคาเรือน มีบนัไดหลงัลงไปสู่ใตถุ้นเรือนทางดา้นทิศเหนือ   

3.2 เรือนครัว  เช่ือมต่อกบัชานหลงัโดยตรง  โดยวางตวัขนานไปกบัดา้นหลงัของ
ชานหลงั  มีผนงัเป็นลูกกรงระบายอากาศ เพื่อให้ระบายควนัไฟไดดี้  ยงัมีการใชแ้ม่เตาไฟอยูแ่ต่ท  า
หนา้ที่เป็นฐานรองเตาถ่านแทนที่จะก่อไฟบนแม่เตาไฟโดยตรง  และมีชั้นวางภาชนะท าเป็นห้ิงยืน่
ออกไปนอกผนงัครัว 

3.3  ชานแดด  เช่ือมต่อกับชานหลังและเรือนครัว  ท  าหน้าที่เป็นลานซักล้าง มี
ลกัษณะเปิดโล่งไม่มีหลงัคา 

3.4 หอ้งน ้ า  ตั้งอยูใ่นชานแดด  ติดกบัดา้นหลงัหอ้งนอนเจา้ของเรือน   
โครงสร้ำงเรือน เป็นโครงสร้างไม้แบบเรือนไม้ร่วมสมัยทั้งหมด  ยกเวน้ส่วนของ

ห้องน ้ าทั้งชั้นบนและชั้นล่างที่เป็นคอนกรีต พื้นชั้นบนเป็นพื้นไมร้วมทั้งบนัไดขึ้นเรือนก็เป็นไม ้  
พื้นของลานซักลา้งเป็นพื้นไม้ตั้งบนเสาคอนกรีตส าเร็จรูป  ส่วนพื้นใตถุ้นเรือนเป็นพื้นถมดินอัด
แน่น ฝาผนงัของเรือนชั้นบน ช่วงล่างในระดบัใตห้น้าต่างเป็นฝาไมตี้นอนแบบซ้อนเกล็ด ส่วนบน
ตั้งแต่ระดบัหน้าต่างขึ้นไปเป็นฝาไมตี้ตั้งแบบตีทบัสายบวั   ราวระเบียงของส่วนซักลา้งเป็นส่วน
เดียวที่เป็นสังกะสี  หลงัคาโครงสร้างไม ้ มุงหลงัคาสังกะสี  มีการต่อเติมหลังคาเพิงสังกะสีที่
ดา้นหน้าและดา้นขา้งเลา้ขา้วเพื่อเพิ่มพื้นที่ใชง้านที่ระดบัใตถุ้นเรือน  และยงัมีการต่อเติมหลงัคา
ผา้ใบบงัแดดที่ดา้นหนา้และดา้นหลงัของเรือน  ซ่ึงอยูใ่นดา้นทิศตะวนัออกและตะวนัตก 

เล้ำข้ำว เป็นเรือนใตถุ้นสูง พื้นชั้นบนซ่ึงเป็นที่เก็บขา้วอยู่ในระดับสูงกว่าตวัเรือน 
วางตวัขนานไปกบัตวัเรือน มีทางเขา้จากชานหลงัของเรือน มีระเบียงลอ้มรอบห้องเก็บขา้วทุกดา้น 
หอ้งเก็บขา้วแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ห้อง ห้องที่ใหญ่กว่าใชเ้ก็บขา้วส าหรับขาย ห้องที่เล็กกว่าใชเ้ก็บ
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ข้าวไวกิ้นเอง  เก็บข้าวได้ทั้ งหมด 20 ตัน10  ฝาผนังห้องเก็บข้าวเป็นฝาไม้จริงตีชิดตามนอน 
นอกจากน้ียงัมีพื้นที่ที่ลอ้มดว้ยฝาไมไ้ผ่ขดัแตะฉาบดินผสมขี้ววั  เป็นที่เก็บขา้วส าหรับท าพนัธุ์ แต่
ปัจจุบนัไม่ได้ใช้พื้นที่น้ีแล้ว กลายเป็นที่เก็บของแทน ภายในห้องเก็บขา้วมีเพียงขา้วส าหรับใช้
รับประทานภายในครัวเรือนเก็บอยู่เพียงไม่ก่ีกระสอบ  ที่ระเบียงด้านหน้าซ่ึงมีพื้นที่กวา้งกว่า
ระเบียงด้านอ่ืนๆ  มีห้ิงตั้งโกศบรรจุอฐิัอยูติ่ดตั้งอยูท่ี่เสา  ส่วนฝาระเบียงเป็นฝาไมไ้ผ่ขดัแตะเอียง
ผายออก ส่วนดา้นหลงัของระเบียงเลา้ขา้วมีประตูส าหรับขนขา้วขึ้นลงจากรถบรรทุก โครงสร้าง
ของเล้าขา้วเป็นโครงสร้างไม ้เสาส่วนใตถุ้นเป็นเสาไม้ง่ามขนาดใหญ่  หลังคาโครงสร้างไม้ มุง
สงักะสี  มีการต่อเติมหลงัคาเพงิสงักะสีที่ดา้นหน้าและดา้นขา้งเลา้ขา้วเพื่อเพิ่มพื้นที่ใชง้านที่ระดบั
ใตถุ้นเรือน   

ประวัติกำรสร้ำงเรือน  เรือนหลงัปัจจุบนัและเลา้ขา้ว มีอายปุระมาณ 30 ปี  สร้างโดย
ช่างภายในหมู่บา้น โดยอาศยัแรงงานของเพือ่นบา้นมาช่วยกนัก่อสร้างเรือน11  

 
 

 

                                                             
10 สมัภาษณ์  ล าใย  เฝ้ามัน่, ลูกสาวเจา้ของเรือน เลขที่ 138 หมู่ 5 ต.เขายอ้ย อ.เขายอ้ย จ.

เพชรบุรี, 11 พฤศจิกายน 2551. 
11 เร่ืองเดียวกนั. 
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ภาพที่ 87  ผงัพื้น  ผงัหลงัคา  รูปดา้น  และรูปตดั  ของเรือนในกรณีศึกษาที่  4 
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ภาพที่ 88  เรือนในกรณีศึกษาที่  4 
 

 
 
ภาพที่ 89  ดา้นหนา้ของเรือนในกรณีศึกษาที่ 4 
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ภาพที่ 90  ดา้นขา้งดา้นทิศใตข้องเรือนในกรณีศึกษาที่ 4 
 

 
 
ภาพที่ 91 ดา้นหลงัเรือนครัวของเรือนในกรณีศึกษาที่ 4 
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ภาพที่ 92  พื้นที่พกัผอ่นและรับแขกใตถุ้นเรือนในกรณีศึกษาที่  4 
 

 
 
ภาพที่ 93  พื้นที่ใตเ้พงิดา้นหนา้เลา้ขา้วของเรือนในกรณีศึกษาที่ 4 
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ภาพที่ 94  คอกววัและพื้นที่เก็บของเหนือคอกววัของเรือนในกรณีศึกษาที่ 4 
 

 
 

ภาพที่ 95  ชานหนา้ของเรือนในกรณีศึกษาที่ 4 
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ภาพที่ 96  พื้นที่หนา้หอ้งผขีองเรือนในกรณีศึกษาที่  4 
 

 
 

ภาพที่ 97  พื้นที่ทางเดินใตร้างน ้ าในหอ้งกลางเรือนของเรือนในกรณีศึกษาที่  4 
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ภาพที่ 98  พื้นที่นอนของลูกสาว พกัผอ่น และแต่งตวั ในหอ้งกลางเรือนของเรือนในกรณีศึกษาที่ 4   
 

 
 

ภาพที่ 99  เรือนครัวขอเรือนในกรณีศึกษาที่  4 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



129 
 

 
 
ภาพที่ 100  เลา้ขา้วของเรือนในกรณีศึกษาที่ 4 หลงัคาเพงิทางดา้นขา้งเป็นคอกววั 
 

 
 

ภาพที่ 101  ฝาผนงัไมจ้ริงของเลา้ขา้วของเรือนในกรณีศึกษาที่  4 
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ภาพที่ 102  ฝาระเบียงท าดว้ยไมไ้ผข่ดัแตะของเลา้ขา้วของเรือนในกรณีศึกษาที่  4 
 

 
 
ภาพที่ 103  ห้ิงตั้งโกศบรรจุอฐิัที่ระเบียงดา้นหนา้ของเลา้ขา้ว 
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กรณศึีกษำที่  5 
บา้นเลขที่ 35/1 หมู่ 5 ต.เขายอ้ย อ.เขายอ้ย จ.เพชรบุรี  
วนัที่ใหส้มัภาษณ์   4  พฤศจิกายน  2551 
เจา้ของเรือน นาย อนนัต ์ต่วนศิริ เพศชาย อาย ุประมาณ 43 ปี  
ผูใ้หส้มัภาษณ์  นายอนนัตแ์ละนางนงเยาว ์ ต่วนศิริ  อาย ุ 43 และ 33 ปี 
จ านวนผูอ้ยูอ่าศยัในเรือน 4 คน ไดแ้ก่ เจา้ของเรือน  และภรรยาเจา้ของเรือน ทั้งคู่มี

อาชีพท านา โดยการเช่าที่นา ลูกชายของเจา้ของเรือน เรียนอยูช่ั้นประถมปีที่ 3 และพ่อของเจา้ของ
เรือน ช่ือวา่ นาย นอบ  ต่วนศิริอายปุระมาณ 60 ปี เคยท านาแต่ปัจจุบนัเกษียณอายมุาพกัผ่อนอยูก่บั
บา้น  ไม่ไดท้  านาแลว้   

ผังบริเวณ  ตัวเรือนหันหน้าออกสู่ถนนซอยเครดิตยูเนียน (ซอยวงัใต้ 1) ทางทิศ
ตะวนัออก  ตวัเรือนตั้งประชิดแนวเขตที่ดินดา้นทิศเหนือ พื้นที่โดยรอบใชป้ลูกพืชสวนครัวและไม้
ประดบั  ดา้นขา้งเรือนทางทิศใตเ้ป็นลานดินและมีเลา้ขา้วขนาดเล็กของพี่ชายเจา้ของเรือนที่แยก
ครอบครัวออกไปแลว้ตั้งอยู ่ ดา้นหลงัของที่ดินทางทิศตะวนัตกเป็นที่ตั้งขอเรือนของญาติซ่ึงเป็น
เจา้ของที่ดินที่เรือนหลงัน้ีเช่าพื้นที่ตั้งอยู ่ ร้ัวเป็นแนวตน้มะขามตดัแต่งและมีประตูร้ัวเหล็ก   

ลักษณะของเรือน  เป็นเรือนหมู่หลงัคามนิลา  ใตถุ้นสูง  โดยเรือนหลงัคามนิลาและ
หลงัคาเพงิขนาดยา 3 ช่วงเสาวางตวัขนานติดกนักบัเรือนหลงัคามนิลาขนาดยาว 2 ช่วงเสา  และมี
หลงัคาเพงิของชานหนา้และกะล่อมขา้วพะติดกบัดา้นหนา้ของเรือน 

ช้ันใต้ถุนเรือน เป็นที่รับแขกและใชพ้กัผ่อนในเวลากลางวนั โดยมีแคร่และเปลญวน
แขวนอยูใ่ตถุ้นเรือน และยงัเป็นที่จอดรถจกัรยานยนต ์เก็บของ เก็บเคร่ืองมือท ามาหากินอยา่งเช่น
แห  โดยการแขวนไวก้บัคานเรือน และเล้ียงไก่  มีหอ้งน ้ าตั้งอยูท่างดา้นหลงัของใตถุ้นเรือน 

ช้ันบนของเรือน  เป็นพื้นที่อยูอ่าศยั พื้นที่บนเรือนแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ (1) ชาน
หนา้  (2) หอ้งกลางเรือน  และ (3) ชานหลงั 

1. ชำนหน้ำ  เป็นทางเขา้สู่เรือนโดยมีบนัไดหน้าเป็นทางเขา้หลกัขึ้นเรือนจากทางทิศ
ใต ้ชานหนา้มีลกัษณะเป็นระเบียงเปิดโล่งตั้งอยูก่ึ่งกลางระหว่างหลงัคาจัว่แฝด  มีหน้านั่งยาวตั้งอยู่
หนา้ทางเขา้สู่หอ้งกลางเรือนซ่ึงไม่มีบานประตู  

2. ห้องกลำงเรือน  หอ้งกลางเรือนอยูภ่ายใตห้ลงัคามนิลาและหลงัคาเพิงขนาด 3 ห้อง
เสาวางตวัขนาดกบัหลงัคามนิลาขนาด 2 หอ้งเสา มีลกัษณะเป็นโถงโล่ง พื้นที่ภายในหอ้งกลางเรือน
แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วนตามผนืหลงัคา   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



132 
 

2.1 พื้นที่ใตผ้นืหลงัคาทางดา้นทิศเหนือ  เป็นที่ตั้งหอ้งผทีี่ห้องเสาที่สอง  ห้องผีเป็น
ห้องมีผนังและประตูปิดมิดชิด  โดยใชตู้เ้ส้ือผา้และฝาฟากเป็นผนังห้อง  และใชผ้า้ม่านเป็นประตู  
ดา้นหนา้ผเีป็นที่นอนของพอ่ของเจา้ของเรือน  และเป็นที่พกัผอ่นดูโทรทศัน์   

2.2 พื้นที่ใตผ้นืหลงัคาทางดา้นทิศใต ้ เป็นพื้นส่วนตวัของเจา้ของครอบครัวเจา้ของ
เรือน  หอ้งเสาในสุดกนัเป็นหอังหบัมิดชิด  เป็นหอ้งนอนของเจา้ของเรือน  ภรรยา  และลูกๆ  ส่วน
หอ้งเสาแรกเป็นที่ตั้งของตูเ้ส้ือผา้  และโตะ๊เคร่ืองแป้ง  

2.3 พื้นที่ใตห้ลงัคาลาดและรางน ้ าระหว่างหลงัคามนิลาทั้งสองผืน  เป็นโถงโล่ง
ส าหรับการใชง้านอยา่งเอนกประสงค ์ และเป็นทางสญัจรจากชานหนา้ผา่นหอ้งกลางเรือนไปสู่ชาน
หลงั  โดยไม่มีบานประตูปิดกั้นระหวา่งทั้งสามส่วน 

3. ชำนหลัง  เป็นพื้นที่บริการด้านหลังเรือน  เรือนหลังน้ีไม่ได้มีพื้นที่ชานหลัง
โดยเฉพาะ  มีแต่ทางเดินที่เช่ือมต่อระหว่างห้องกลางเรือนกบัห้องครัว ห้องเก็บของ และชานแดด  
เรือนหลงัน้ีไม่มีบนัไดหลงั  พื้นที่ชานหลงัประกอบไปดว้ย 

3.1 หอ้งเก็บของ  อยูด่า้นหลงัภายใตห้ลงัคาผนืเดียวกบัหอ้งผ ีในหอ้งเสาที่ 3     
3.2 เรือนครัว  อยู่ภายใตห้ลงัคาเพิงที่เช่ือมต่อกับหลงัคามนิลาของส่วนห้องผี  มี

ผนงัเป็นฝาฟาก  ช่วงบนเป็นลูกกรงระบายอากาศ เพือ่ใหร้ะบายควนัไฟไดดี้   
3.3 ชานแดด  เป็นส่วนทีเช่ือมต่อกบัทางดา้นหลงัของห้องครัว  มีลกัษณะเปิดโล่ง

ไม่มีหลงัคา  ท  าหนา้ที่เป็นลานซกัลา้ง 
3.4 หอ้งน ้ า  ตั้งอยูใ่นชานแดด 

โครงสร้ำงเรือน เป็นโครงสร้างไม้แบบเรือนไม้ร่วมสมัยทั้งหมด ยกเวน้ส่วนของ
หอ้งน ้ าที่ชั้นล่างที่เป็นคอนกรีต พื้นชั้นบนเป็นพื้นไมร้วมทั้งบนัไดเรือน  ส่วนพื้นใตถุ้นเรือนเป็น
พื้นถมดินอัดแน่น  ผนังเรือนโดยส่วนใหญ่เป็นฝาฟากสับ  ส่วนบนของฝาฟากเวน้ไวเ้ป็นช่อง
ระบายอากาศ  ยกเวน้ฝาผนงัเรือนดา้นยาวของส่วนที่เป็นหอ้งผทีี่เป็นฝาไมเ้ทียมติดตั้งบนโครงเคร่า
ไม ้ และเป็นฝาผนงัส่วนเดียวที่หนา้ต่าง  หลงัคาโครงสร้างไม ้ มุงหลงัคาสงักะสี 

กะล่อมข้ำว เป็นเพงิยกพื้นสูงที่สร้างพะเขา้ไวก้บัดา้นหน้าของตวัเรือน  โครงสร้างเสา
และพื้นเป็นไมจ้ริง  โครงสร้างหลงัคาเป็นไมไ้ผ ่ หลงัคามุงสังกะสี  มีบนัไดขึ้นจากพื้นดินต่างหาก
จากตวัเรือน  ภายในตั้งกะล่อมขา้ว12ท าดว้ยไมไ้ผ่ขดัแตะฉาบดินผสมขี้ววั จ  านวน 2 กะล่อม ขนาด

                                                             
12 กะล่อมขา้ว  มีความหมายทั้งอาคารที่เก็บขา้วหรือเลา้ขา้ว  และภาชนะเก็บขา้ว

ทรงกระบอกขนาดใหญ่  หวัและทา้ยสอบเขา้  ท  าดว้ยไมไ้ผส่านขดัแตะฉาบดินผสมขี้ววั  ไม่มีกน้  
ใชง้านโดยตั้งบนพื้นใหไ้มก้ระดานท าหนา้ที่เป็นกน้ภาชนะ 
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ใหญ่ 1  และขนาดเล็กอีก 1  ใช้เก็บขา้วปลูก(ขา้วที่ใช้ท  าพนัธุ์)  และใช้ขา้วที่เก็บไวกิ้น  กะล่อม
ขนาดใหญ่มีช่องเปิดรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสที่ตรงกลางเป็นช่องทางในการเทขา้วลงไปเก็บเช่นเดียวกบั
ประตูเลา้ขา้ว    

เล้ำข้ำวขนำดเล็ก  เป็นเลา้ขา้วของพี่ชายเจา้ของเรือนที่แยกครอบครัวออกไปแลว้  มี
ลักษณะใกล้เคียงกับเล้าข้าวขนาดใหญ่  เพียงแต่มีขนาดเล็กกว่ามาก  และยกพื้นไม่สูงมาก  
โครงสร้างไมจ้ริง  ใชเ้สาไมง้่ามรองรับโครงสร้างพื้น  ฝาผนังไมจ้ริงตีชิดตามนอนติดตั้งอยูข่า้งใน
โครงเคร่า  ไม่มีระเบียงรอบ 

ประวัติกำรสร้ำงเรือน  แต่เดิมตวัเรือนเป็นเรือนหลงัคามนิลาจัว่เดียวกบัหลงัคาระเบียง  
ยาว 3 ห้องเสา  ซ่ึงก็คือหลงัคาส่วนที่เป็นห้องผี  ห้องเก็บของ  และห้องครัว  มีอายปุระมาณ 50 ปี  
ต่อมาเม่ือประมาณ 20 ปีที่แลว้ (นับจากวนัที่สัมภาษณ์) ครอบครัวน้ีจดังานบวชพี่ชายของเจา้ของ
เรือน  จึงต่อเติมขยายความกวา้งของเรือนเพิ่มขึ้น  โดยสร้างเรือนหลังคามนิลาขนาด 2 ช่วงเสา
วางตวัขนานติดกนักบัตวัเรือนเดิม  เจา้ของเรือนไม่ไดมี้กรรมสิทธ์ิในที่ดิน แต่สร้างเรือนอยูบ่นที่ดิน
ของญาติ  ซ่ึงปลูกเรือนอยูด่า้นหลงัของที่ดิน13 

 

                                                             
13 สมัภาษณ์  อนนัตแ์ละนงเยาว ์ ต่วนศิริ, เจา้ของเรือน เลขที่ 35/1 หมู่ 5 ต.เขายอ้ย อ.

เขายอ้ย จ.เพชรบุรี, 20  พฤศจิกายน  2551. 
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ภาพที่ 104  ผงัพื้น  ผงัหลงัคา  รูปดา้น  และรูปตดั  ของเรือนในกรณีศึกษาที่  5 
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ภาพที่ 105  เรือนในกรณีศึกษาที่  5 
 

 
 

ภาพที่ 106  บนัไดหนา้ของเรือนในกรณีศึกษาที่  5  มีกะล่อมขา้วอยูใ่นเพงิทางดา้นหลงับนัได 
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ภาพที่ 107  หลงัคาดา้นหนา้ของเรือในกรณีศึกษาที่ 5 
 

 
 

ภาพที่ 108  ดา้นขา้งดา้นทิศเหนือ  ดา้นที่เป็นที่ตั้งหอ้งผ ี(หอ้งเสาที่ 2) ของเรือนในกรณีศึกษาที่ 5 
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ภาพที่ 109  พื้นที่ใตถุ้นเรือนของเรือนในกรณีศึกษาที่ 5 
 

 
 
ภาพที่ 110  พื้นที่ใตถุ้นเรือนของเรือนในกรณีศึกษาที่ 5 
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ภาพที่ 111  หอ้งกลางเรือนของเรือนในกรณีศึกษาที่  5 
 

 
 

ภาพที่ 112  หอ้งผขีองเรือนในกรณีศึกษาที่  5 
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ภาพที่ 113  พื้นที่นอนของพอ่เจา้ของเรือนที่หนา้หอ้งผขีองเรือนในกรณีศึกษาที่  5 
 

 
 

ภาพที่ 114  กะล่อมขา้วของเรือนในกรณีศึกษาที่  5 
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ภาพที่ 115  เลา้ขา้วขนาดเล็กของเรือนในกรณีศึกษาที่  5 
 
กรณศึีกษำที่  6 
บา้นเลขที่ 16/1 หมู่ 5 ต.เขายอ้ย อ.เขายอ้ย จ.เพชรบุรี  
วนัที่สมัภาษณ์  4  พฤศจิกายน  2551  
เจา้ของเรือน นาง จ าปี ยอดหอม เพศหญิง อาย ุ 73 ปี  
ผูใ้ห้สัมภาษณ์  นาง  บงัอร  ยอดหอม  อายุ  43  ปี  มีความสัมพนัธ์เป็นลูกสาวของ

เจา้ของเรือน  อาชีพรับจา้งเหมางานตดัเยบ็เส้ือผา้มาจากโรงงานที่ดอนทราย   
จ านวนผูอ้ยูอ่าศยัในเรือน  3 คน ไดแ้ก่ (1) เจา้ของเรือน ท าหน้าที่เฝ้าบา้น และช่วยท า

สวน (2) ลูกสาวเจา้ของเรือน (ผูใ้ห้สัมภาษณ์)และ (3) เพื่อนของลูกสาวเจา้ของเรือน อาชีพท างาน
โรงงาน ส่วนลูกชาย 2 คนและลูกสาวอีก 2 คนของเจ้าของเรือนไปท างานและพกัอาศยัอยู่ที่
กรุงเทพฯ  

ผังบริเวณ  ตัวเรือนหันหน้าออกสู่ถนนซอยเครดิตยูเน่ียน (ซอยวงัใต้ 1) ทางทิศ
ตะวนัตก  มีร้ัวเป็นคอนกรีตลอ้มรอบเกือบทุกดา้น  มีเพียงดา้นหลงัทางทิศตะวนัตกที่เป็นร้ัวตน้ไม้
และมีช่องเปิดไปสู่ที่ดินของเพือ่นบา้น  และมีประตูร้ัวเหล็ก    ตวัเรือนตั้งค่อนไปทางมุมของที่ดิน
ทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ ใกลก้บัถนนานหนา้เรือน ดา้นหน้าเรือน พื้นที่ทางทิศเหนือและตะวนัตกของ
เรือนเป็นลานดิน   ปลูกไมย้นืตน้ใหร่้มเงา  ไมป้ระดบั  และพชืสวนครัวรอบๆบริเวณเรือน  บริเวณ
รอบขา้งตีนบนัไดปลูกไมป้ระดบัและสวนกระถางเอาไว ้  ที่วา่งทางดา้นหลงัเรือนเป็นสวน ไม่มียุง้
ขา้วเน่ืองจากครอบครัวน้ีเลิกท านาไปนานแลว้  นอกจากนั้นยงัมีห้องน ้ าก่ออิฐถือปูนหลงัเล็กๆแยก
ออกมาต่างหากจากตวัเรือน  ตั้งอยูติ่ดกบัร้ัวบา้นดา้นทิศตะวนัตก   
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ช้ันใต้ถุนเรือน  ส่วนดา้นหนา้ใชเ้ป็นที่ท  างานของลูกสาวเจา้ของเรือน  ที่พกัผ่อน  และ
ที่จอดรถจกัรยานยนต ์ส่วนใตถุ้นลานซกัลา้งเป็นที่ตั้งหอ้งเก็บของ  ดา้นหนา้หอ้งเก็บของเป็นเลา้ไก่  
ใตบ้นัไดหลงัใชเ้ป็นที่เก็บถ่าน  และส่วนดา้นหลงัเป็นที่ตั้งหอ้งนอนของลูกชายเจา้ของบา้นซ่ึงจะใช้
ในโอกาสที่กลบัมาเยีย่มบา้น  

ช้ันบนของเรือน  เป็นพื้นที่อยูอ่าศยั พื้นที่บนเรือนแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ (1) ชาน
หนา้  (2) หอ้งกลางเรือน  และ (3) ชานหลงั 

1. ชำนหน้ำ  เป็นทางเขา้สู่เรือนโดยมีบนัไดหน้าภายใตห้ลงัคามุขเป็นทางเขา้หลกัขึ้น
เรือนจากทางทิศเหนือ ชานหนา้มีลกัษณะเป็นระเบียงเปิดโล่งใชเ้ป็นที่รับแขก  และนั่งพกัผ่อนของ
คุณยายเจา้ของเรือน 

2. ห้องกลำงเรือน  หอ้งกลางเรือนอยูภ่ายใตห้ลงัคาจัว่และหลงัคาเพิงที่เช่ือมต่อกบัตวั
เรือนทางด้านหน้า  มีลกัษณะเป็นโถงโล่งยาว 3 ห้องเสา  พื้นที่ภายในห้องกลางเรือนแบ่งพื้นที่
ออกเป็น 2 ส่วนตามผนืหลงัคา   

2.1 พื้นที่ใตห้ลงัคาจัว่  เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของห้องกลางเรือน  ห้องเสาในสุดเป็น
ที่ตั้งของหอ้งผแีละหอ้งนอนของลูกสาวเจา้ของเรือน  ทั้งสองหอ้งมีผนงัและประตูปิดมิดชิด  ห้องผี
มีประตูเป็นบานเฟ้ียมกวา้งเตม็ความกวา้งของผนงั  ดา้นหนา้หอ้งผ ี1 หอ้งเสาเป็นหอ้งเป๋งถูกเวน้ว่าง
ไวไ้ม่มีการใชง้านในชีวิตประจ าวนั   พื้นที่ตรงกนัขา้มกบัห้องนอนลูกสาวเป็นที่นอนของคุณยาย
เจา้ของเรือน  โดยมีตูเ้ส้ือผา้กั้นพื้นที่อยา่งหลวมๆ    พื้นที่ส่วนที่เหลือเป็นที่พกัผอ่น ดูโทรทศัน์   

2.2 พื้นที่ใตห้ลงัคาเพงิทางดา้นหนา้  เป็นพื้นที่ที่เช่ือมต่อและเป็นทางสญัจรระหว่าง
ชานหนา้และชานหลงั   มีระดบัพื้นต ่ากวา่ส่วนส่วนอ่ืนของห้องกลางเรือนประมาณ 20 เซนติเมตร  
เป็นที่ตั้งจกัรเยบ็ผา้ส าหรับท างานของลูกสาวเจา้ของเรือน   

3. ชำนหลัง  เรือนหลังน้ีไม่ได้มีพื้นที่ชานหลงัโดยเฉพาะ  มีแต่ทางเดินที่เช่ือมต่อ
ระหวา่งหอ้งกลางเรือนกบัหอ้งครัว  หอ้งน ้ า ชานแดด    

3.1 เรือนครัว  เช่ือมต่อกับห้องกลางเรือนผ่านทางเดิน  มีผนังเป็นลูกกรงระบาย
อากาศ เพือ่ใหร้ะบายควนัไฟไดดี้  ยงัมีการใชแ้ม่เตาไฟอยูแ่ต่ท  าหนา้ที่เป็นฐานรองเตาถ่านแทนที่จะ
ก่อไฟบนแม่เตาไฟโดยตรง   

3.2 หอ้งน ้ า ตั้งอยูต่รงขา้มกบัหอ้งครัว  
3.3 ลานซกัลา้ง  เช่ือมต่อกบัหอ้งกลางเรือนผา่นทางเดิน  มีลกัษณะเป็นชานเปิดโล่ง

ไม่มีหลงัคา  และมีบนัไดหลงัลงไปสู่ดา้นหลงัของใตถุ้นเรือน 
โครงสร้ำงเรือน  โดยส่วนใหญ่เป็นโครงสร้างไมแ้บบเรือนไม้ร่วมสมยั ยกเวน้ส่วน

ของเสาใตถุ้นเรือนที่เป็นเสาคอนกรีตหนา้ตดักลม หอ้งที่อยูช่ั้นใตถุ้น  ห้องน ้ าทั้งชั้นบนและชั้นล่าง 
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และลานซกัลา้งมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต  ผนงัก่ออิฐถือปูน  พื้นชั้นบนเป็นพื้นไมร้วมทั้งบนัไดขึ้น
เรือนก็เป็นไม ้ส่วนพื้นใตถุ้นเรือนเป็นพื้นถมดินอดัแน่น ฝาผนังเรือนชั้นบนช่วงล่างในระดับใต้
หนา้ต่างเป็นฝาไมตี้นอนแบบซอ้นเกล็ด ส่วนบนตั้งแต่ระดบัหนา้ต่างขึ้นไปเป็นฝาไมตี้ตั้งแบบตีทบั
สายบวั หลงัคาโครงสร้างไม ้มุงกระเบื้องลูกฟูกซีเมนตใ์ยหิน 

ประวัติกำรสร้ำงเรือน เรือนหลงัน้ีก่อสร้างเม่ือประมาณปี พ.ศ. 2537 – 2538 โดยช่าง
ช่ือ “ลุงหนวด” ปัจจุบนัเสียชีวติไปแลว้ เรือนหลงัก่อนหน้าน้ีเป็นเรือนไมใ้ตถุ้นสูง หลงัคาเป็นทรง
มะนิลา มีขนาดเล็กกว่าเรือนหลังปัจจุบนัมาก ซ่ึงหลังคามนิลาเป็นแบบที่นิยมใช้โดยทัว่ไปใน
หมู่บา้นในช่วงเวลานั้น  ปัจจุบนัคุณยายเจา้ของเรือนไดย้กกรรมสิทธ์ิในบา้นและที่ดินให้กบัลูกชาย
คนโตซ่ึงอาศยัอยูท่ี่กรุงเทพฯ14  
 

                                                             
14 สมัภาษณ์ นางจ าปี ยอดหอม และนางสาวบงัอร ยอดหอม, เจา้ของบา้นเลขที่ 16/1 

หมู่ 5 ต.เขายอ้ย อ.เขายอ้ย จ.เพชรบุรี , 4 พฤศจิกายน 2551. 
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ภาพที่ 116 ผงัพื้น  ผงัหลงัคา  รูปดา้น  และรูปตดั  ของเรือนในกรณีศึกษาที่  6 
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ภาพที่ 117  เรือนในกรณีศึกษาที่  6 
 

 
 

ภาพที่ 118  มุขบนัไดหนา้ของเรือนในกรณีศึกษาที่  6 
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ภาพที่ 119  ใตถุ้นเรือนในกรณีศึกษาที่ 6 
 

 
 
ภาพที่ 120  พื้นที่ดา้นหนา้หอ้งผใีนหอ้งกลางเรือนของเรือนในกรณีศึกษาที่ 6 
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ภาพที่ 121  หอ้งครัวของเรือนในกรณีศึกษาที่  6 
 
กรณศึีกษำที่  7 
บา้นเลขที่ 43 หมู่ 5 ต.เขายอ้ย อ.เขายอ้ย จ.เพชรบุรี  
วนัที่ใหส้มัภาษณ์ 
เจา้ของเรือน นาง บุญ ยอดแกว้ เพศหญิง อาย ุ 86 ปี  
ผูใ้หส้มัภาษณ์  นาย นวกร  ยอดแกว้  อาย ุ 40 ปี  อาชีพ ช่างตดัผม  และมีที่นาใหเ้ช่า 
จ านวนผูอ้ยูอ่าศยัในเรือน 4 คน ไดแ้ก่ (1) เจา้ของเรือน (2) ลูกชายเจา้ของเรือน(ผูใ้ห้

สมัภาษณ์) (3) ลูกสาวเจา้ของเรือน และ(4) ลูกชายของลูกสาว ส่วนลูกอีก 3 คนของเจา้ของเรือนไป
ท างานและพกัอาศยัอยูใ่นจงัหวดัอ่ืน  

ผังบริเวณ  เรือนตั้งหนัหนา้ออกไปทางทิศตะวนัตก  หันหน้าไปทางดา้นหลงัเรือนใน
กรณีศึกษาที่ 2 ซ่ึงเป็นญาติกัน  ด้านหน้าเรือนเป็นลานดินที่เป็นทางสัญจรหลักเขา้สู่ตวัเรือน  มี
ประตูร้ัวเปิดเขา้สู่ลานดิน 2 ทางทั้งทางดา้นทิศเหนือและทิศใต ้ดา้นหลงัเป็นร้ัวตน้ไมซ่ึ้งมีช่องทาง
เดินไปสู่ที่ดินของเพือ่นบา้นทางดา้นหลงั   

ลักษณะของเรือน  เป็นเรือนหมู่ใตถุ้นสูงที่มีลกัษณะของหลงัคาแตกต่างกนั  แบ่งออก
ไดเ้ป็น 4 ส่วนไดแ้ก่  (1) เรือนหลกัเป็นส่วนที่สร้างขึ้นใหม่ อายปุระมาณ 12 ปี หลงัคาหน้าจัว่  (2) 
เรือนหลังเก่า (3) เลา้ขา้ว  เรือนหลังเก่าและเลา้ขา้ว ตั้งอยู่ดา้นหน้าสุดของหมู่เรือน  หลังคาทรง
มะนิลา  วางตวัขนานชิดกนั  และวางตวัไปในทิศทางเดียวกบัตวัเรือนหลกั อายปุระมาณ 35 ปี  และ
(4) เรือนครัว  หลงัคาหน้าจัว่  ตั้งอยูท่างดา้นหลงัของหมู่เรือน    ทุกส่วนเช่ือมต่อกนัดว้ยชานขา้ง
และทางเดินยาวซ่ึงทอดยาวจากชานขา้งผ่านด้านขา้งของเลา้ขา้วไปสู่ดา้นหลงัของเรือนหลงัเก่า  
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ชานขา้ง  ทางเดินยาว  และพื้นที่ซักลา้งทางดา้นหลงัอยูภ่ายใตห้ลงัคาลาดที่เช่ือมต่อกบัอาคารที่อยู่
ขา้งเคียง 

ช้ันใต้ถุนเรือน ส่วนใต้ถุนเรือนหลัก เป็นที่นั่งพกัผ่อน และห้องนอนของลูกสาว
เจา้ของเรือน ใตถุ้นชานขา้งเป็นที่ตั้งของเลา้ไก่  ห้องน ้ า  และเป็นพื้นที่เก็บของ ส่วนใตถุ้นเลา้ขา้ว
เป็นร้านตดัผมของลูกชายเจา้ของเรือน   

ช้ันบนของเรือน  เป็นพื้นที่อยูอ่าศยั พื้นที่บนเรือนแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ (1) ชาน
หนา้  (2) หอ้งกลางเรือน   (3) ชานหลงั  (4) เรือนหลงัเก่า  และ (5) เลา้ขา้ว 

1. ชำนหน้ำ  เป็นทางเขา้สู่เรือนโดยมีบนัไดหน้าเป็นทางเขา้หลกัขึ้นเรือนจากทางทิศ
ใต ้ชานหนา้มีลกัษณะเป็นระเบียงเปิดโล่งตั้งอยูห่นา้หอ้งกลางเรือน   

2. ห้องกลำงเรือน  ห้องกลางเรือนอยูภ่ายใตจ้ัว่  มีลกัษณะเป็นโถงโล่งยาว 3 ห้องเสา  
ห้องเสาในสุดเป็นที่ตั้งของห้องผีและห้องนอนของคุณยายเจา้ของเรือน  ทั้งสองห้องมีผนังและ
ประตูปิดมิดชิด  ห้องผีมีประตูเป็นบานเฟ้ียมกวา้งเต็มความกวา้งของผนัง  ดา้นหน้าห้องผี 1 ห้อง
เสาเป็นหอ้งเป๋งถูกเวน้วา่งไวไ้ม่มีการใชง้านในชีวติประจ าวนั  และเป็นที่ตั้งโต๊ะหมู่ตั้งพระพุทธรูป    
พื้นที่ดา้นหนา้หอ้งนอนเจา้ของเรือนเป็นที่พกัผอ่นนัง่ดูโทรทศัน์  

3. ชำนหลัง  ตั้งอยูด่า้นขา้งหอ้งกลางเรือน  พื้นที่ชานหลงัประกอบไปดว้ย 
3.1 ชานหลัง  นอกจากเป็นพื้นที่เช่ือมต่อระหว่างห้องกลางเรือนกับเรือนครัว 

ห้องน ้ า และระเบียงหลงัแลว้  พื้นที่ทางด้านหน้าของชานหลงัยงัเป็นพื้นที่รับแขกและใชชี้วิตบน
เรือนของเจา้ของเรือน  มีลกัษณะเป็นชานโล่งไม่มีผนงั  มีแต่ราวกนัตก  

3.2  เรือนครัว  เช่ือมต่อกบัชานหลงัโดยตรง  วางตวัขนาดไปตวัเรือนหลกั  มีผนัง
เป็นลูกกรงระบายอากาศ เพื่อให้ระบายควนัไฟได้ดี  ยงัมีการใช้แม่เตาไฟอยู่แต่ท าหน้าที่เป็น
ฐานรองเตาถ่านแทนที่จะก่อไฟบนแม่เตาไฟโดยตรง  และมีชั้นวางภาชนะท าเป็นห้ิงยืน่ออกไป
นอกผนงัครัว 

3.3  หอ้งน ้ า  เป็นโครงสร้างคอนกรีตสูง 2 ชั้น  ท  าหน้าที่เป็นห้องน ้ าทั้งชั้นบนและ
ชั้นล่าง  ถูกสร้างต่อเติมติดกบัดา้นชา้งของชานหลงั 

3.4 ระเบียงหลัง ตั้งอยูด่้านหลงัของชานหลัง  อยู่ภายใตห้ลังคาเพิงที่เช่ือมต่อกับ
หลงัคาชานหลงั  และมีบนัไดหลงัลงสู่ดา้นหลงัเรือนที่ส่วนน้ี 

4. เรือนหลงัเก่า  ตั้งอยูด่า้นหนา้ของกลุ่มเรือน  โดยมีทางเดินที่ผา่นดา้นขา้งของเลา้ขา้ว
เช่ือมต่อกบัชานหลงั  โอบลอ้มลานดา้นหนา้เรือนหลกัเอาไว ้ เรือนหลงัเก่าใชเ้ป็นที่ตั้งห้ิงบูชาขนั 5 
และเก็บเส้ือผา้  หน้าต่างเป็นลูกกรง  ในส่วนเรือนหลังเก่าน้ีมีบนัไดทางขึ้นเรือนต่างหากจากตวั
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เรือนหลกั เป็นบนัไดไมช่้วงเดียวแบบดั้งเดิม   เป็นบนัไดที่ถูกใชม้ากที่สุดเน่ืองจากอยูใ่กลก้บัพื้นที่
รับแขกของเจา้ของเรือนที่ชานหลงั 

5. เลา้ขา้ว  ปัจจุบนัไม่ได้ใชเ้ก็บขา้วแลว้แต่ยงัรักษาฝาเลา้ขา้วที่ท  าดว้ยไมไ้ผ่สานขดั
แตะฉาบดว้ยดินเอาไว ้  ระเบียงดา้นหลงัของเลา้ขา้วถูกดดัแปลงใหเ้ป็นหอ้งนอนของลูกชายเจา้ของ
เรือนบา้น  

โครงสร้ำงเรือน  โดยส่วนใหญ่เป็นโครงสร้างไม ้ยกเวน้ส่วนของหอ้งน ้ าทั้งชั้นบนและ
ชั้นล่าง และหอ้งนอนที่ใตถุ้นเรือนใหม่ที่โครงสร้างเป็นคอนกรีต  ผนังก่ออิฐถือปูน พื้นชั้นบนเป็น
พื้นไมร้วมทั้งบนัไดขึ้นเรือนก็เป็นไม ้ส่วนพื้นใตถุ้นเรือนเป็นพื้นคอนกรีต บางส่วนที่เป็นเลา้ไก่
เป็นพื้นถมดินอดัแน่น ฝาเลา้ไก่เป็นฝาฟาก  ฝาผนังของเรือนชั้นบน  ช่วงล่างในระดบัใตห้น้าต่าง
เป็นฝาไมตี้นอนแบบซอ้นเกล็ด ส่วนบนตั้งแต่ระดบัหน้าต่างขึ้นไปเป็นฝาไมตี้ตั้งแบบตีทบัสายบวั 
หลงัคาโครงสร้างไม ้เรือนหลกัมุงกระเบื้องลูกฟูกซีเมนตใ์ยหิน  ส่วนอ่ืนๆมุงหลงัคาสงักะสี 

เล้ำข้ำว เป็นอาคารใตถุ้นสูง ชั้นบนซ่ึงเป็นที่เก็บขา้วอยูใ่นระดบัสูงกว่าตวัเรือน วางตวั
ขนานไปกบัตวัเรือน และปลูกสร้างชิดกบัตวัเรือนเล็ก  มีทางเขา้จากทางเดินที่เช่ือมกบัระเบียงหลงั
ของเรือน มีระเบียงลอ้มรอบหอ้งเก็บขา้วทุกดา้น หอ้งเก็บขา้วแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ห้อง ห้องที่ใหญ่
กวา่ใชเ้ก็บขา้วส าหรับขาย หอ้งที่เล็กกวา่ใชเ้ก็บขา้วไวกิ้นเอง  ฝาผนังห้องเก็บขา้วเป็นฝาไมไ้ผ่สาน
ขดัแตะฉาบดินผสมขี้ ววั  ส่วนผนังที่กั้นห้องเก็บขา้วออกเป็น 2 ส่วนเป็นไม้จริงตีชิดตามแนวตั้ง 
ปัจจุบนัไม่ไดใ้ชเ้ก็บขา้วแลว้ ส่วนฝาระเบียงของยุง้เลา้ขา้วเป็นฝาสงักะสี  ส่วนดา้นหลงัของระเบียง
เลา้ขา้วมีประตูส าหรับขนขา้วขึ้นลงจากรถบรรทุก โครงสร้างของยุง้ขา้วเป็นโครงสร้างไม ้เสาส่วน
ใตถุ้นเป็นเสาไมง้่ามขนาดใหญ่  ส่วนเสาส่วนชั้นบนตั้งอยูบ่นรอด  

ประวัติกำรสร้ำงเรือน  แต่เดิมเรือนหลกัเป็นเรือนไมใ้ตถุ้นสูง  หลงัคาทรงไทย  หน้า
จัว่ใบปรือ  เป็นเรือนจัว่แฝดคู่กบัเรือนหลงัคาทรงมะนิลา  หลังจากนั้นก็ต่อเติมเรือนหลังเล็กขึ้น
ขา้งๆเลา้ขา้วในภายหลงั  เรือนหลงัปัจจุบนัที่เป็นเรือนหลงัคาหน้าจัว่ก่อสร้างโดยช่างในทอ้งถ่ินที่
รู้จกักนัในช่ือ “ลุงผนิ” ปัจจุบนัเสียชีวติไปแลว้ อาศยัแรงงานของเพือ่นบา้นมาช่วยกนัสร้าง15   
 

                                                             
15 สมัภาษณ์  นวกร  ยอดแกว้, ลูกชายเจา้ของเรือน เลขที่ 43 หมู่ 5 ต.เขายอ้ย อ.เขายอ้ย 

จ.เพชรบุรี, 13 พฤศจิกายน 2551. 
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ภาพที่  122  ผงัพื้น  ผงัหลงัคา  รูปดา้น  และรูปตดั  ของเรือนในกรณีศึกษาที่  7 
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ภาพที่ 123  ดา้นหนา้ของเรือนหลกัในกรณีศึกษาที่  7 
 

 
 
ภาพที่ 124  ดา้นหนา้ของเรือนหลงัเก่าและเลา้ขา้วในกรณีศึกษาที่  7 
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ภาพที่ 125  ดา้นขา้งเรือนหลงัเก่าของเรือนในกรณีศึกษาที่ 7 
 

 
 

ภาพที่ 126  ดา้นหลงัของเรือนในกรณีศึกษาที่ 7 
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ภาพที่ 127  ศาลเจา้ที่ภายในบริเวณของเรือนในกรณีศึกษาที่  7 
 

 
 

ภาพที่ 128  พื้นที่ใตถุ้นเรือนของเรือนในกรณีศึกษาที่ 7 
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ภาพที่ 129  ร้านตดัผมใตถุ้นเลา้ขา้วของเรือนในกรณีศึกษาที่  7 
 

 
 
ภาพที่ 130  บนัไดทางขึ้นเรือนทางดา้นหลงัเรือนเก่าของเรือนในกรณีศึกษาที่  7 
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ภาพที่ 131  ดา้นหนา้หอ้งผ ี ภายในหอ้งกลางเรือนในกรณีศึกษาที่ 7 
 

 
 

ภาพที่ 132 ชานหลงัของเรือนในกรณีศึกษาที่ 7 
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ภาพที่ 133  ภายในเรือนครัวของเรือนในกรณีศึกษาที่ 7 
 

     
 
ภาพที่ 134  ฝาผนงัและประตูเลา้ขา้ว  ของเรือนในกรณีศึกษาที่  7 
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กรณศึีกษำที่  8 
บา้นเลขที่ 46 หมู่ 5 ต.เขายอ้ย อ.เขายอ้ย จ.เพชรบุรี  
วนัที่ใหส้มัภาษณ์ วนัที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555 
เจา้ของเรือน นาง ภาณี  แห่งหน เพศหญิง อาย ุ 74 ปี (เกิด พ.ศ 2481) 
ผูใ้หส้มัภาษณ์  เจา้ของเรือน อาชีพ คนแต่งเสน  และมีที่นาใหเ้ช่า ในอดีตเคยท านา ทอ

ผา้ และท างานเยบ็ปักถกัร้อย  
จ านวนผูอ้ยู่อาศยัในเรือน 5 คน ไดแ้ก่ (1) เจา้ของเรือน(ผูใ้ห้สัมภาษณ์) (2) ลูกสาว

เจา้ของเรือน (3) ลูกสะใภเ้จา้ของเรือน และ(4) หลานจ านวน 2 คนของ นอกจากน้ียงัมีลูกชายแยก
ครอบครัวออกมาปลูกเรือนอยูร่่วมในบริเวณเดียวกนั 

ที่ตั้งของเรือนอยูด่้านหลงัของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนวดัยางเขายอ้ย  อยูห่่างจากถนน
เพชรเกษมทางทิศตะวนัตกประมาณ 50 เมตร อยูห่่างจากล าห้วยหลวงทางดา้นทิศใตป้ระมาณ 30 
เมตร 

ผังบริเวณ  เรือนตั้งหนัหนา้ออกไปทางทิศตะวนัออก  หันดา้นขา้งดา้นทิศเหนือให้กบั
ซอยเครดิตยเูน่ียน (ซอยวงัใต ้1)   ร้ัวเป็นร้ัวไมไ้ผ่ และร้ัวตน้ไม ้ประตูร้ัวเหล็ก  ดา้นหน้าเรือนทาง
ทิศตะวนัตกเป็นลานดินที่เป็นทางสญัจรหลกัเขา้สู่ตวัเรือน  ดา้นหลงัดา้นทิศตะวนัตกของที่ดินติด
กบัสหกรณ์แครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย  ดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องบริเวณเรือนเป็นที่ตั้งเรือน
ของลูกชายที่แยกครอบครัวออกไปแลว้แต่มีการกั้นขอบเขตกนัดว้ยร้ัวตน้ไมแ้ละตาข่ายกรองแสง
(แสลนกนัแดด) และมีประตูร้ัวแยกต่างหากจากกนั 

ลักษณะของเรือน  เป็นเรือนเหมู่  ใตถุ้นสูง ประกอบดว้ยเรือนหลกัและเลา้ขา้ว วางตวั
ขนานติดกนักันหันหน้าไปทางทิศตะวนัออก  เรือนหลกัหลงัคาหน้าจัว่  เลา้ขา้วหลงัคามนิลา  มี
หลงัคาเพงิของส่วนชานหนา้และชานหลงัเช่ือมต่อกบัตวัเรือนหลกัโดยตรง 

พื้นที่ใต้ถุนเรือน  เป็นพื้นถมดินอดัแน่น ในส่วนที่ใกลก้ับบนัไดหน้าและใตเ้ลา้ขา้ว
เป็น พื้นที่รับแขก พกัผอ่น ท างาน และใชชี้วิตในเวลากลางวนั โดยใชแ้คร่และเปลญวณเป็นเป็นที่
นัง่และที่นอน และมีก่ีทอผา้ตั้งอยูท่างดา้นหลงัของพื้นที่ใตเ้ลา้ขา้ว ส่วนใตถุ้นเรือนดา้นหลงัใกลก้บั
บนัไดหลงัเป็นที่ตั้งของหอ้งเก็บของ เคร่ืองซกัผา้ และหอ้งน ้ า  มีเลา้ไก่อยูตุ่น้หอ้งน ้ า 
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ช้ันบนของเรือน  เป็นพื้นที่อยูอ่าศยั  เรือนหลงัน้ีไม่อนุญาตใหค้นต่างตระกูลขึ้นไปบน
เรือนเน่ืองจากผเีรือน “จางไฮ”้ แปลว่า ช่าวว่า ช่างบ่น16  พื้นที่บนเรือนแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  ไดแ้ก่  
(1) ชานหนา้  (2) หอ้งกลางเรือน  และ (3) ชานหลงั  

1. ชำนหน้ำ  จึงท าหน้าที่เป็นเพียงพื้นที่ก่อนเขา้ถึงส่วนต่างๆบนเรือน  โดยมีบนัได
หนา้ขึ้นเรือนจากทางทิศเหนือ นอกจากน้ียงัมีหอ้งนอนของลูกสะใภแ้ละหลานอยูใ่นส่วนชานหน้า
น้ีดว้ย 

2. ห้องกลำงเรือน  มีลกัษณะเป็นห้องโถงกวา้ง  อยูภ่ายใตห้ลงัคาจัว่ และหลงัคาเพิงที่
เช่ือมต่อกบัหลงัคาจัว่ทางดา้นยาว   ห้องกลางเรือนมีความยาว 3 ห้องเสา  กวา้ง 3 ช่วงเสา ห้องเสา
แตกสุดทางดา้นทิศใตข้องพื้นที่ห้องกลางเรือนเป็นที่ตั้งของกะล่อหอง(ห้องผี) และเป็นห้องนอน
ของลูกสาวเจา้ของเรือนดว้ย  ห้องเสาต่อมาเป็นห้องเป๋งซ่ึงตอ้งเวน้ไวไ้ม่ใชง้านในชีวิตประจ าวนั  
และห้องเสาที่ 3 เป็นที่นอนเจา้ของเรือน   พื้นที่ส่วนน้ีเป็นส่วนที่มีการสร้างพื้นที่ให้มีความเป็น
ส่วนตวัโดยใชตู้เ้ส้ือผา้กั้นพื้นที่น้ีออกจากพื้นที่อ่ืนแบบหลวมๆ  ส่วนห้องผีเป็นห้องเป็นห้องเดียว
ในส่วนน้ีที่มีฝาผนังและประตูปิดมิดชิด  พื้นที่ส่วนที่เหลือของห้องกลางเรือนเป็นโถงโล่ง  พื้นที่
ทางดา้นทิศเหนือของหอ้งกลางเรือนเช่ือมต่อกบัดา้นขา้งของเลา้ขา้วโดยตรง 

3. ชำนหลัง  เป็นพื้นที่อยูติ่ดกบัชานหนา้โดยตรงโดยไม่มีผนงักั้น  ประกอบดว้ย  
3.1 หอ้งครัว  เป็นพื้นที่ดา้นขา้งห้องนอนลูกสะใภ ้ ผนังช่วงบนเป็นลูกกรงระบาย

อากาศ  และมีห้ิงวางภาชนะยืน่ออกไปจากผนงั   
3.2 ระเบียงหลงั เป็นพื้นที่ดา้นหลงัครัว  อยูภ่ายใตห้ลงัคาเพิงที่เช่ือมต่อกบัหลงัคา

ชานหลงั  ท  าหนา้ที่เป็นพื้นที่ซกัลา้ง  และมีบนัไดหลงัลงสู่ดา้นหลงัของใตถุ้นเรือนอยูท่ี่ส่วนน้ี 
3.3 หอ้งน ้ า  ตั้งอยูใ่นระเบียงหลงั 

โครงสร้ำงเรือน  เป็นโครงสร้างไมท้ั้งหมด ตวัเรือนชั้นบนผนังที่ระดบัใตห้น้าต่างเป็น
ผนังไม้ตีซ้อนเกล็ดตามแนวนอน ส่วนบนเป็นฝาไม้ตีตั้งแบบตีทบัสายบวั เล้าขา้วใช้เสาไม้ง่าม
ขนาดใหญ่ ผนงัของเลา้ขา้วเป็นฝาสงักะสี หอ้งน ้ าบนเรือนใชแ้ผน่พื้นคอนเกรีตส าเร็จรูปตั้งบนคาน
ไมท้ี่วางบนเสาคอนกรีตส าเร็จรูปและใชผ้นงัแผน่ซีเมนตใ์ยหิน  

เล้ำข้ำว  เป็นเรือนไมใ้ตถุ้นสูง หลงัคามนิลา โครงสร้างไม้  เสาใตถุ้นเป็นเสาไมง้่าม
ขนาดใหญ่  ฝาระเบียงเป็นฝาสังกะสี  พื้นเลา้ขา้วอยูใ่นระดบัสูงกว่าพื้นเรือน  มีการต่อเติมหลงัคา
เพงิออกจากดา้นหลงัของเลา้ขา้วเพือ่เป็นที่ตั้งก่ีทอผา้ที่ระดบัใตถุ้นเรือน  เลา้ขา้วหลงัเดิมเป็นหลงัคา

                                                             
16 สมัภาษณ์ ภาณี  แห่งหน, คนแต่งเสน และเจา้ของเรือน เลขที่ 46 หมู่ 5 ต.เขายอ้ย อ.

เขายอ้ย จ.เพชรบุรี, 24 เมษายน 2555. 
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ทรงลาวไม่ตั้งอยูติ่ดกบัตวัเรือน ตอ้งใชบ้นัไดพาดขึ้นเลา้ขา้ว เก็บขา้วได ้15 เกวียน มีห้อง 2 ห้อง  
ใชเ้ก็บขา้ว 1 หอ้ง อีก 1 หอ้งใชเ้ป็นหอ้งนอนลูกชาย 

ประวัติกำรสร้ำงเรือน  เรือนหลงัน้ีก่อสร้างเม่ือปี พ.ศ. 2529 โดยช่างช่ือ “ผนิ ยอดแกว้” 
ปัจจุบนัเสียชีวิตไปแลว้ เรือนหลงัก่อนหน้าน้ีเป็นเรือนไมใ้ตถุ้นสูง หลงัคาจัว่แฝดหลงัคาเป็นทรง
มนิลาคู่กบัหลงัคาทรงไทย  
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ภาพที่ 135  ผงัพื้น ผงัหลงัคา รูปดา้น และรูปตดั เรือนในกรณีศึกษาที่ 8 
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ภาพที่ 136 ร้ัวไมไ้ผข่องกรณีศึกษาที่ 8 (ทางดา้นซา้ย) 
 

 
 
ภาพที่ 137เลา้ขา้วของเรือนในกรณีศึกษาที่ 8 
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ภาพที่ 138 ดา้นหนา้ของเรือนในกรณีศึกษาที่ 8 
 

 
 
ภาพที่ 139 บนัไดหนา้ของเรือนในกรณีศึกษาที่ 8 
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ภาพที่ 140  รายละเอียดของรอยต่อระหวา่งโครงสร้างของพื้นเรือนและพื้นเลา้ขา้ว 
 

 
 
ภาพที่ 141 พื้นที่รับแขกใตถุ้นเลา้ขา้วของเรือนในกรณีศึกษาที่ 8 
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ภาพที่ 142 เลา้ไก่ใตถุ้นหอ้งน ้ าของเรือนในกรณีศึกษาที่ 8 
 

 
 
ภาพที่ 143 ก่ีทอผา้ที่ดา้นหลงัเลา้ขา้ว 
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บทที่ 4 

บทวิเคราะห์ 
 

1. การเปลี่ยนแปลงของสภาพทางกายภาพและองค์ประกอบของหมู่บ้านไทด า 
1.1 สภาพกายภาพของหมู่บ้านไทด า 

การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงทางกายภาพของหมู่บา้นไทด านั้น  จะวิเคราะห์ใน
เร่ืองดงัน้ี (1) ภาพรวมของยา่นพกัอาศยั  (2) ลกัษณะของกลุ่มเรือน  (3) การลอ้มร้ัวรอบที่ดิน  และ 
(4) ทิศทางของเรือน 

การเปล่ียนแปลงทางกายภาพของหมู่บ้านไทด าที่ เห็นได้ชัดที่ สุดก็คือการ
เปล่ียนแปลงใน ภาพรวมของย่านพักอาศัยและกลุ่มเรือนของชาวไดด า  ซ่ึงเกิดจากลักษณะ
บา้นเรือนทรงกระดองเต่าซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของหมู่บา้นชาวไทด า  ปัจจุบนัไม่มีเรือนทรงกระดอง
เต่าส าหรับอยูอ่าศยัในหมู่บา้นไทด าอีกแลว้ จะมีก็แต่เรือนจ าลองที่สร้างขึ้นใหม่ในศูนยว์ฒันธรรม
ไทยทรงด าเพื่อเป็นการจดันิทรรศการและให้ความรู้เกี่ยวกบัวิถีชีวิตของชาวไทด าเท่านั้น  ความ
เปล่ียนแปลงน้ีสะทอ้นออกมาในการใชว้สัดุและรูปทรงของบา้นเรือน  บา้นเรือนในหมู่บา้นไทด า
ในปัจจุบนัเป็นลกัษณะของเรือนไมใ้ตถุ้นสูง  หลงัคาทรงไทย  หรือทรงมนิลา  ซ่ึงเป็นแบบแผนที่
เป็นที่ นิยมของหมู่บ้านไทด าในอดีต  มีแนวร้ัวต้นไม้หรือไม้ไผ่ล้อมรอบบ้านเรือน  แต่ใน
ขณะเดียวกนับา้นเรือนในพื้นที่ส่วนที่ติดกบัถนนก็ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเป็นอาคารคอนกรีต  อาคาร
พานิช  และตึกแถวตามแบบบา้นเรือนในเมืองมากขึ้น  มีการใชว้สัดุอุตสาหกรรมอยา่งเช่นคอนกรีต  
และสังกะสีในการก่อสร้างบา้นเรือนมากขึ้น  ด้วยเหตุผลในเร่ืองของความมั่นคงแข็งแรงและ
สามารถซ้ือหาได้ง่าย  ซ่ึงผิดจากวสัดุธรรมชาติซ่ึงเคยเป็นวสัดุหลักในการปลูกสร้างบา้นเรือน
อย่างเช่น  ไม้ไผ่ได้กลายเป็นของหายากและมีราคาแพง ท าให้หมู่บา้นไทด ามีลักษณะภายนอก
ใกลเ้คียงกบัหมู่บา้นคนไทยกลุ่มอ่ืนๆมากขึ้น   
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ภาพที่ 144  หมู่บา้นไทด าที่จงัหวดัเพชรบุรี  ในสมยัรัชกาลที่ 4 
ที่มา :  กรมศิลปากร, ประชุมภาพประวัติศาสตร์  แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
[ซีดีรอม] (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2548). 

 
ลักษณะของกลุ่มเรือน  ตามแบบแผนดั้งเดิมที่ชาวไทด าที่เป็นเครือญาติกนัจะปลูก

เรือนรวมกลุ่มกนัลอ้มรอบลานดินนั้นไม่สามารถพบเห็นไดอี้กแลว้ในปัจจุบนั  เป็นผลมาจากการ
ตดัแบ่งกรรมสิทธ์ิที่ดินกนัในอดีต  ท  าให้เรือนแต่ละหลังหันมาลอ้มร้ัวรอบเรือนของตนเองตาม
ขอบเขตของที่ดิน  จากแต่เดิมแค่ลอ้มร้ัวรอบกลุ่มเรือนเท่านั้น  อนัเป็นการท าลายลกัษณะของกลุ่ม
เรือนแบบเดิมไป  เน่ืองชาวไทด าในประเทศไทยไม่นิยมอยูอ่าศยัในเรือนแบบครอบครัวขยายขนาด
ใหญ่  ลูกชายและลูกสาวเม่ือเติบโตขึ้นจึงมกัจะแยกครอบครัวออกไป  เหลือแต่ลูกคนเล็กอยูดู่แล
พอ่-แม่  แต่จากการที่ที่ดินมีขนาดเล็กลงเพราะการลอ้มร้ัว  ปัจจุบนัจึงไม่สามารถเกิดกลุ่มเรือนได้
อีก  ในบริเวณเรือนพอ่-แม่จึงมกัมีเรือนของลูกที่แยกครอบครัวออกไปไดแ้ค่หลงัเดียว 

การล้อมร้ัวยงัเป็นการท าลายเสน้ทางสญัจรเดิมที่เดินผ่านลานดินและบริเวณเรือน  
ซ่ึงแต่เดิมเป็นเสน้ทางที่สามารถสญัจรไดต้ลอดทั้งหมู่บา้น    แต่ในขณะเดียวกนัในเรือนบางหลงัก็
จะมีการเปิดช่องทางเดินเล็กๆที่ร้ัวดา้นติดกบัเพือ่นบา้นทั้งทางดา้นหลงัและดา้นขา้งเพื่อให้สามารถ
เดินไปมาหาสู่กนัไดส้ะดวก  แต่ก็ไม่ใช่เสน้ทางที่เดินไดต้ลอดทางหมู่บา้นเหมือนเช่นเดิม 
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ทิศทางของเรือน  แต่เดิมชาวไทด าตั้งแต่ที่อาศยัอยู่ในสิบสองจุไทจะปลูกเรือน
โดยหนัแนวยาวของเรือนไปตามแนวของล าน ้ าและสนัเขา1   เน่ืองจากถ่ินฐานเดิมในสิบสองจุไทมี
ภูมิประเทศเป็นที่ราบระหว่างหุบเขาที่มาล าน ้ าไหลผ่านกลาง  ท  าให้ต้องสงวนที่ราบไวท้  านา  
ส่วนตวัหมู่บา้นจะตั้งบา้นเรือนกระจุกตวัรวมกันบนไหล่เขาท าให้ที่ดินทีลกัษณะเป็นผืนแคบๆ
ขนานไปกบัสนัเขาและล าน ้ า  และเรือนของชาวไทด ามีลกัษณะเป็นเรือนยาว  จึงตอ้งปลูกเรือนหัน
ไปในทิศทางเดียวกันทั้ งหมู่บ้าน  หมู่บ้านของชาวไทด าที่มาตั้ งถ่ินฐานที่ เพชรบุรีก็ปฏิบัติ
เช่นเดียวกนั  ในการสร้างบา้นเรือนจะปลูกเรือนหนัไปในทิศทางเดียวกนัทั้งหมู่บา้นโดยไม่ค  านึงถึง
แนวคิดของการปลูกเรือนตามตะวนัหรือขวางตะวนั  แต่จะปลูกเรือนขนานไปกบัแนวของล าน ้ าที่
ไหลผา่นหมู่บา้นเป็นหลกั2   หมู่บา้นในกรณีศึกษาก็ปลูกเรือนหันไปในทิศทางเดียวกนัคือเรือนทุก
หลงัจะวางตวัขนาดไปกบัล าห้วยหลวงที่ไหลผ่านหมู่บา้นทางทิศใต ้  ถึงแมว้่าจะมีการปลูกสร้าง
บา้นเรือนใหม่มาหลายรุ่นแลว้ก็ตามแต่เรือนทุกหลงัก็ยงัหนัไปในทิศทางเดิมตลอด 

 
 

                                                         
1 วรีะ อินพนัทงั และคณะ, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  โครงการโลกของชาวไทด า: 

ความสัมพันธ์ซ่ึงกันระหว่างสภาพแวดล้อมที่อยู่ อาศัยของชาวไทด าในไทยกับในเวียดนาม ,  
(กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2549), 195. 

2 โชติมา จตุรวงศ์, “เรือนไทด า: กรณีศึกษาเพชรบุรี” (วิทยานิพนธ์หลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต ภาควชิาสถาปัตยกรรม บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
2540), 97. 
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ภาพที่ 145 แผนที่หมู่ที่ 5 ต  าบลเขายอ้ย อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี 
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                   (1)                                                                   (2) 

 
ภาพที่ 146  แผนผงัเปรียบเทียบทิศทางการวางเรือนของชาวไทด าในสิบสองจุไทและในประเทศ

ไทย 
(1)  ทิศทางการวางเรือนของชาวไทด าในสิบสองจุไท 

ที่มา : วีระ อินพันทัง และคณะ , รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการโลกของชาวไทด า: 
ความสัมพันธ์ซ่ึงกันระหว่างสภาพแวดล้อมที่อยู่ อาศัยของชาวไทด าในไทยกับในเวียดนาม 
(กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2549), 194. 

 (2)  ทิศทางการวางเรือนของชาวไทด าที่บา้นแม่ประจนัต ์ จงัหวดัเพชรบุรี 
ที่มา:  โชติมา จตุรวงศ,์ “เรือนไทด า: กรณีศึกษาเพชรบุรี” (วทิยานิพนธห์ลกัสูตร  
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต ภาควชิาสถาปัตยกรรม บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
2540), 97. 

 
1.2 องค์ประกอบของหมู่บ้านไทด า 

องคป์ระกอบของหมู่บา้นไทด า  นอกจากการพฒันาไปตามการเปล่ียนแปลงของ
เศรษฐกิจและสงัคม  ที่มีองคป์ระกอบของหมู่บา้นตามแบบของสังคมสมยัใหม่อยา่งเช่น  ตลาดนัด  
สถานที่ราชการ  สถานศึกษา  และศูนยว์ฒันธรรมแลว้  ในส่วนขององคป์ระกอบทางดา้นความเช่ือ
ซ่ึงมีมาตั้งแต่การตั้งหมู่บา้น ซ่ึงก็คือส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัความเช่ือและพิธีกรรม  ไดแ้ก่ เส้ือบา้นหรือ
ศาลพอ่ปู่   และป่าแฮ่วหรือป่าชา้  มีการเปล่ียนแปลงไปตามการเปล่ียนแปลงของประเพณีพิธีกรรม
ของชาวไทด าเช่นกนั  
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เน่ืองจากชาวไทด ามีทศันะวา่พื้นที่ส่วนกลางอยา่งเช่นป่าแฮ่วและบริเวณเส้ือบา้น
เป็นพื้นที่สาธารณะ  ไม่มีใครมีสิทธ์ิเป็นเจา้ของได้3  ปัจจุบนัป่าแฮ่วของชุมชนไทด าจึงมักอยูใ่น
ความดูแลขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  อย่างเช่น องค์การบริการส่วนต าบล (อบต.) และ
เทศบาล  ในกรณีของบา้นใตน้ั้น  ป่าแฮ่วอยูใ่นความดูแลของเทศบาลต าบลเขายอ้ย  พื้นที่ส่วนใหญ่
ของป่าแฮ่ว ถูกใช้เป็นที่ตั้งของศูนยว์ฒันธรรมไทยทรงด า  ซ่ึงท าหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้เก่ียวกับ
วฒันธรรมของชาวไทด า  มีเรือนไทด าจ าลอง  อาคารส าหรับการประชุม  และเรือนแรมอีกหลาย
หลงั  จึงท าใหพ้ื้นที่ส าหรับท าพธีิศพของทั้งบา้นใตแ้ละบา้นวงัลดลงไปมาก  แต่ก็ยงัสามารถจดัพิธี
ศพในส่วนของการตั้งเรือนแฮ่วได ้ เพยีงแต่ไม่สามารถเผาศพในป่าแฮ่วไดอี้ก  ประจวบกนักบัการ
เปล่ียนแปลงของค่านิยมในการประกอบพธีิกรรมต่างๆ  ที่ผสมผสานพิธีกรรมทางพุทธศาสนาตาม
แบบของคนไทยภาคกลางเขา้ไปกบัพธีิกรรมต่างๆของชาวไทด ายกเวน้พธีิกรรมที่เก่ียวกบัการเซ่นผ ี 
การจดังานศพก็นิยมน าศพไปตั้งที่วดัและท าพิธีสวดพระอภิธรรมและเผาศพบนเมรุสมยัใหม่ แต่ก็
ยงัมีการท าเรือนแฮ่วหรือเรือนแกว้ให้กบัผูอ้าวุโสที่มีอายมุากกว่า 80 ปีตามจารีตประเพณีของชาว
ไทด าที่ใหค้วามส าคญักบังานศพผูอ้าวุโสมาก  หลงัจากนั้นจึงท าพิธีส่งวิญญาณและเชิญผีขึ้นเรือน
ตามแบบแผนประเพณีของชาวไทด า  จึงตดัทอนพิธีกรรมที่ท  าที่ป่าแฮ่วลงไปมาก  การลดลงของ
พื้นที่ ป่าแฮ่วจึงมีผลกระทบในเชิงพิธีกรรมไม่มากนัก  แต่มีผลในแง่ของความชัดเจนของ
องคป์ระกอบทางความเช่ือที่ลดลงไป 

ศาลพ่อปู่ หรือเส้ือบา้นของบา้นใตย้งัตั้งอยูใ่นลานทางทิศตะวนัตกของหมู่บา้น  
เพียงแต่มีสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลง  จากแต่เดิมที่มีสภาพแวดล้อมเป็นดงไม้ร่มร่ืน  พื้นที่
โดยรอบบางส่วนก็เปล่ียนแปลงไปเป็นโรงงานอุตสาหกรรม  ส่วนพิธีกรรมการเซ่นไหวเ้ส้ือบา้นก็
ยงัมีการปฏิบตัิเป็นประจ าทุกปี  บา้นใตจ้ะมีการเซ่นไหวศ้าลพอ่ปู่ ทุกปีในวนัขึ้น 13 ค  ่า เดือน 5 และ
ในวนัเดียวกนัน้ียงัจดัใหมี้การ "เล่นไททรงด า" เพื่อเป็นการฟ้ืนฟูประเพณีการเล่นคอนและเล่นลูก
ช่วงในช่วงหลงัฤดูเก็บเก่ียวที่เคยยกเลิกไปในอดีต  โดยมีคนในหมู่บา้นร่วมกนัจดังาน  และมีคน
จากหมู่บา้นไทด าในที่ต่างๆเดินทางมาร่วมงาน  ในแต่ละหมู่บา้นมกัจะก าหนดวนัจดังานไม่ตรงกนั  
ท  าใหช้าวไทด าสามารถไปร่วมงานในหมู่บา้นอ่ืนๆได ้  อนัเป็นการช่วยกระชบัความสัมพนัธ์และ
สร้างเครือข่ายระหวา่งชุมชนไทด า  แมว้า่จะอยูห่่างไกลกนัคนละจงัหวดัก็ตาม 

 

                                                         
3 สัมภาษณ์ บุญเหลือ แสร์ชล, ผูดู้แลเส้ือบา้น บา้นเจียงแกวน หมู่ที่ 2 ต  าบลเขายอ้ย 

อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี, 25 เมษายน 2555. 
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2. การเปลี่ยนแปลงของผังบริเวณเรือนไทด า 
เน่ืองจากไม่มีการปลูกเรือนรวมเป็นกลุ่มลอ้มรอบลานดินอีก  เรือนไทด าในปัจจุบนัจึง

มีลกัษณะเป็นแบบเรือนหลงัเดียวตั้งอยูใ่นที่ดิน  โดยมีลานดินอยูด่า้นหน้าหรือด้านขา้งของเรือน  
ท าหนา้ที่เป็นทางสญัจรหลกั  โดยรอบเรือนจะปลูกพืชผกัสวนครัวเอาไวบ้ริโภค เช่น พริก มะเขือ 
หวัหอม  และกระเทียม เป็นตน้  ดา้นหลงัและดา้นขา้งของเรือนมกัจะตั้งโอ่งใส่น ้ าเป็นจ านวนมาก
เก็บเอาไวบ้ริโภค  ส่วนดา้นหลงัเรือนมกัเป็นที่ตั้งของหอ้งน ้ าซ่ึงจะอยูใ่กลก้บับนัไดหลงัของเรือน 

การเปล่ียนแปลงของผงับริเวณเรือนไทด า  แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่  
2.1 องค์ประกอบที่เกี่ยวเน่ืองกับการด ารงชีวิต ไดแ้ก่  ร้ัว  ลานดินและบริเวณโดยรอบ

เรือน  และหอ้งน ้ า 
2.1.1. ร้ัว  เป็นขอบเขตของที่ดิน  แต่เดิมจะท าร้ัวเฉพาะในส่วนริมถนน  แต่

ปัจจุบนัจะกั้นขอบเขตของที่ดินของตนเองกบัเพือ่นบา้นดว้ย  มีทั้งร้ัวที่ใชว้สัดุธรรมชาติซ่ึงเป็นวสัดุ
ดั้งเดิมที่ใช้กันมาแต่อดีต  ได้แก่  ร้ัวตน้มะขามตดัแต่ง  ร้ัวไม้ไผ่  และร้ัวที่ใชว้สัดุอุตสาหกรรม  
ไดแ้ก่  ร้ัวสงักะสี  ร้ัวคอนกรีต  และร้ัวลวดหนาม  เกือบทุกหลงัจะใชป้ระตูร้ัวเหล็ก  จากแต่เดิมที่
ทุกหลงัจะใชป้ระตูไมไ้ผ่เท่านั้น  เป็นผลมาจากการขาดแคลนไมไ้ผ่และมีขโมยมากขึ้นจึงสร้างร้ัว
และประตูดว้ยวสัดุที่คงทนถาวรกวา่ในอดีต   แต่ในขณะเดียวกนัร้ัวทางดา้นหลงัที่ติดกบัที่ดินของ
เพือ่นบา้นมกัจะเป็นขอบเขตแบบหลวมๆ  มีช่องทางเปิดใหเ้ดินถึงกนัไดห้รือไม่มีร้ัวเลย  และเรือน
บางหลงัไม่มีประตูร้ัวหรือไม่เคยปิดประตูร้ัวเลย   
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 ร้ัวตน้ไมต้ดัแต่ง                                              ร้ัวไม่ไผข่ดัแตะ 
 

     
                 ร้ัวคอนกรีตและลวดหนาม                                        ร้ัวสงักะสี 
 
ภาพที่ 147 ร้ัวแบบต่างๆ 

 
2.1.2. ลานดินและบริเวณโดยรอบเรือน  ลานดินเป็นพื้นที่ก่อนเขา้ถึงตวัเรือน  มี

ลกัษณะเป็นพื้นดินโล่ง    แต่เดิมลานดินบริเวณหน้าเรือนจะเป็นส่วนหน่ึงของลานดินภายในกลุ่ม
เรือนซ่ึงจะถูกใชเ้ป็นลานนวดขา้วในฤดูเก็บเก่ียว  ปัจจุบนัใชเ้ป็นเส้นทางเขา้ถึงตวัเรือนทั้งโดยการ
เดิน  รถยนต ์ และรถจกัรยานยนต ์ บริเวณโดยรอบเรือนจะเป็นที่ว่างที่มีการปลูกตน้ไมโ้ดยรอบ  
ทั้งไมย้นืตน้  ไมป้ระดบั  และพชืผกัสวนครัว  ที่บริเวณขา้งอ่างลา้งเทา้ที่ตีนบนัไดทุกหลงัจะมีสวน
กระถางเป็นไม้ประดับตั้งอยู่    และส่วนด้านหลังของเรือนก็มักตั้งโอ่งน ้ าส าหรับเก็บส ารองน ้ า
เอาไวใ้ช ้
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ภาพที่ 148  ลานดินหนา้เรือน 

 
2.1.3. ห้องน ้า  เป็นองค์ประกอบที่เกิดขึ้นใหม่ในปัจจุบนัด้วยเหตุผลทางด้าน

สุขภาพอานามยั  โดยเร่ิมจากท าเป็นอาคารขนาดเล็กก่ออิฐถือปูนตั้งอยูท่างดา้นหลงัเรือนทางดา้น
เหนือลม  และอยูใ่กล้ๆกับบนัไดหลงัของเรือนเพื่อความสะดวกในการใช้งาน  ในปัจจุบนัเรือน
เกือบทุกหลงัจะนิยมต่อเติมหอ้งน ้ าเขา้กบัชานหลงัของเรือนเพือ่ความสะดวกในการใชง้านบนเรือน   

 
2.2  องค์ประกอบที่เกี่ยวเน่ืองกับการประกอบอาชีพ  ไดแ้ก่  เลา้ขา้วและเลา้สตัว ์  

2.2.1 เล้าข้าว  อาชีพหลกัของคนในบา้นใตจ้ะเป็นการท านาทั้งที่มีที่นาของตนเอง  
เช่านาท า  หรือเป็นเจา้ของนาใหเ้ช่า  ถึงแมว้า่ในแต่ละครอบครัวจะมีคนหันไปประกอบอาชีพอยา่ง
อ่ืนอยา่งเช่นท างานโรงงาน ขายของตามตลาดนัด เป็นตน้ หรือยา้ยถิ่นไปท างานในเมืองตามระดบั
ของการศึกษา ท าให้คนที่มีอาชีพในการท านาลดลงจนบางครอบครัวถึงกับเลิกท านาไปเลย  ใน
กรณีศึกษามีอยู ่3 แบบตามขนาดของอาคาร  ไดแ้ก่  เลา้ขา้วขนาดใหญ่,  เลา้ขา้วขนาดเล็ก,     และ
กะล่อมขา้ว  

(1) เล้าข้าวขนาดใหญ่  เป็นแบบที่พบไดเ้ป็นส่วนใหญ่ในกรณีศึกษา  ที่มี
พื้นที่เก็บขา้วมากและใช้โครงสร้างเสาไมง้่ามขนาดใหญ่  สะทอ้นให้เห็นถึงปริมาณการท านาใน
อดีต  เลา้ขา้วขนาดใหญ่มีลกัษณะเป็นเรือนยกพื้นสูงกวา่ระดบัพื้นเรือนที่อยูอ่าศยั  มีทางเช่ือมต่อกบั
เรือนโดยตรง  โดยส่วนใหญ่จะต่อเขา้กบัชานหลงัของเรือน  หลงัคาทรงมนิลาหรือป้ันหยา  เสารับ
โครงสร้างพื้นเป็นเสาไมง้่ามขนาดใหญ่  ตวัเลา้ขา้วมีระเบียงโดยรอบ  ฝาระเบียงเป็นฝาไมไ้ผ่สาน
ขดัแตะติดตั้งบนโครงโคร่าที่ผายออก  เลา้ขา้วบางหลงัเปล่ียนฝาระเบียงไปเป็นฝาสังกะสี  ฝาเล้า
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ขา้วในรุ่นเก่าจะเป็นฝาไมไ้ผข่ดัแตะฉาบดินผสมขี้ววั4  ส่วนในรุ่นที่ใหม่กวา่จะใชฝ้าไมจ้ริงตีชิดตาม
นอนซ่ึงมีความแขง็แรงกวา่  การกั้นแบ่งพื้นที่ส าหรับเก็บขา้วไม่ไดใ้ชแ้ค่ฝาผนังเท่านั้น  ยงัมีการใช้
แผงซ่ีไมไ้ผส่านขดัแต่เป็นตวักั้นพื้นที่อีกดว้ย  พื้นที่ภายในเลา้ขา้วขนาดใหญ่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน  
คือ ใชเ้ก็บขา้วส าหรับขายซ่ึงเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุด,  ส าหรับบริโภคในครัวเรือน  และเก็บขา้วปลูก
เพือ่ไวใ้ชเ้พาะปลูกในปีถดัไป  แต่ในปัจจุบนัพื้นที่เก็บขา้วที่ใหญ่โตจะเก็บขา้วเพียงเล็กน้อยส าหรับ
บริโภคเท่านั้น  เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงวิธีการท านาจากที่ใชแ้รงงานอยา่งเขม้ขน้มาเป็นการ
พึ่งพาเคร่ืองจกัรเป็นส่วนใหญ่ตั้งแต่การไถหวา่นไปจนถึงการเก็บเก่ียวและขายขา้วให้พ่อคา้ที่มารับ
ซ้ือจากทอ้งนาโดยตรง5  ท  าให้ไม่มีขา้วเหลือกลบัมาเก็บที่เล้าขา้วมากนัก  และส่งผลท าให้ความ
ตอ้งการแรงงานในการท านาลดลงดว้ย  ส่วนในครอบครัวที่เลิกท านาแลว้แต่หนัมาเป็นผูใ้ห้เช่านาก็
ยงัไม่ตอ้งเก็บขา้วปลูกอีกดว้ย  แต่ทุกครอบครัวที่ยงัท านาหรือมีที่นาใหเ้ช่าต่างก็ยงัเก็บเลา้ขา้วเอาไว ้
ถึงแมจ้ะใชเ้ก็บขา้วไวเ้พยีงเล็กนอ้ยเม่ือเทียบกบัพื้นที่ขนาดใหญ่ของเลา้ขา้ว ในกรณีของครอบครัว
ที่เลิกท านาไปแลว้ก็ยงัเก็บเลา้ขา้วไวเ้ช่นกนั  โดยใชเ้ป็นที่เก็บของ  หรือดดัแปลงให้เป็นที่พกัอาศยั  
จนเม่ือสร้างเรือนใหม่จึงมีการร้ือเลา้ขา้วลง 

เล้าขา้วขนาดใหญ่ในปัจจุบนัมีรูปทรงที่เปล่ียนแปลงไปตามรูปทรงของ
เรือน  ในอดีตเลา้ขา้วจะมีรูปทรงแบบเดียวกบัเรือนคือใชห้ลงัคาทรงลาว  และสร้างแยกต่างหากไม่
มีทางเดินเช่ือมต่อกบัเรือน  แต่เลา้ขา้วในปัจจุบนัยงัรักษาระบบโครงสร้างแบบใชเ้สาไมง้่ามขนาด
ใหญ่ของเลา้ขา้วแบบเดิมเอาไว ้ ซ่ึงระบบโครงสร้างน้ีมีความสามารถในการรับน ้ าหนักไดดี้ตาม
ธรรมชาติ  บางหลงัก็ยงัรักษาการใชผ้นงัไมไ้ผส่านขดัแตะฉาบดินผสมขี้ววัซ่ึงเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม  
แต่โครงสร้างหลงัคาเป็นส่วนที่ปรับเปล่ียนไปเป็นโครงสร้างแบบเรือนไมร่้วมสมยัตามรูปทรงของ
หลงัคาและวสัดุมุงหลงัคาสมยัใหม่  เช่น  สงักะสี  เป็นตน้ 

 

                                                         
4 สมัภาษณ์ ล าใย  เฝ้ามัน่, ลูกสาวเจา้ของเรือน เลขที่ 138 หมู่ 5 ต.เขายอ้ย อ.เขายอ้ย จ.

เพชรบุรี, 11 พฤศจิกายน 2551. 
5 สมัภาษณ์ อนนัตแ์ละนงเยาว ์ ต่วนศิริ, เจา้ของเรือน เลขที่35/1 หมู่ 5 ต.เขายอ้ย อ.เขา

ยอ้ย จ.เพชรบุรี, 20 พฤศจิกายน 2551. 
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ภาพที่ 149  เลา้ขา้วขนาดใหญ่  ฝาระเบียงเป็นฝาไมไ้ผข่ดัแตะ 

 

  
 
ภาพที่ 150  ฝาเลา้ขา้วแบบฝาขดัแตะฉาบดินผสมขี้ววั 
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ภาพที่ 151  เลา้ขา้วขนาดใหญ่  ฝาไมจ้ริงตีชิดตามนอน 

 
(2) เล้าข้าวขนาดเล็ก  มีลกัษณะเกือบเหมือนเลา้ขา้วขนาดใหญ่  ใชเ้สาไม้

ง่ามรับโครงสร้างพื้น  แต่มีขนาดเล็กกว่ามากและไม่มีระเบียงรอบ  เป็นเรือนยกพื้นใตถุ้นโล่ง  
หลงัคาทรงมนิลา  ตั้งอยู่ในลานดินห่างจากตวัเรือน  ฝาเลา้ขา้วเป็นฝาไมจ้ริงตีชิดตามนอนอยูใ่น
โครงเคร่า  ในกรณีศึกษาเป็นเลา้ขา้วของลูกชายที่แยกครอบครัวออกไปแลว้ 

 

 
 
ภาพที่ 152  เลา้ขา้วขนาดเล็ก 
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(3) กะล่อมข้าว  ครอบครัวที่มีที่นาน้อยจะท าเพิงยกพื้นเต้ียๆยกพื้นต ่ากว่า
ระดบัพื้นเรือนพะเอาไวก้บัดา้นขา้งของตวัเรือนเพื่อวางกะล่อมขา้ว  มีบนัไดขึ้นแยกจากตวัเรือน  
กะล่อมขา้วมีลกัษณะเป็นภาชนะใส่ขา้วทรงกลมขนาดใหญ่สานดว้ยซ่ีไมไ้ผ่ฉาบดว้ยดินผสมขี้ววั 
ไม่มีกน้  ตั้งอยูบ่นพื้นไมก้ระดาน  กะล่อมที่มีขนาดใหญ่จะมีช่องเปิดทางดา้นขา้งเหมือนกบัเลา้ขา้ว  

 

 
 
ภาพที่ 153  กะล่อมขา้ว 

 
2.2.2 เล้าสัตว์  แต่เดิมครอบครัวไทด าที่บา้นใตทุ้กหลงัคาเรือนจะเล้ียงหมูและไก่เอาไว้

ใตถุ้นเรือนเพื่อใชใ้นพิธีเสนเรือนและเสนอ่ืนๆ  การท าเสนเรือนจะตอ้งเล้ียงลูกหมูตวัผูเ้อาไวโ้ดย
อธิษฐานหมูตวันั้นไวส้ าหรับท าเสนเรือน  แต่ในปัจจุบนัทุกครอบครัวพากันเลิกเล้ียงหมูหมด  
เน่ืองจากเหม็นกล่ินขี้หมู และสามารถซ้ือหาหมูทั้งตวัมาใชใ้นพธีิแทนได ้ ซ่ึงมีความสะดวกมากขึ้น
แต่ในขณะเดียวกนัก็ท  าใหมี้ค่าใชจ่้ายในการท าเสนเรือนมากขึ้นตามไปดว้ย6 ท  าให้การท าเสนเรือน
ในปัจจุบนัไม่สามารถท ากนัไดบ้่อยเท่าในอดีตที่ท  ากนัทุก 2-3 ปี ปัจจุบนับางครอบครัวจะเวน้ช่วง
การท าเสนเรือนมามากกวา่ 5 ปี หรือมากวา่ 10 ปีในรายที่ฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี7  ส่วนไก่จะเล้ียง
ไวเ้ป็นอาหารดว้ย โดยเรือนทุกหลังจะมีเลา้ไก่อยูใ่ตถุ้นเรือน ในต าแหน่งทางดา้นหลงัของใตถุ้น  
ใกล้ๆ กบับนัไดหลงั นอกจากน้ียงัมีการเล้ียงเป็ดไวกิ้นไข่  และบางครอบครัวมีการเล้ียงววัส าหรับ
เอาไวว้ิง่ววั  โดยท าคอกไวท้ี่ใตเ้ลา้ขา้วหรือท าเป็นคอกววัไวบ้ริเวณดา้นหลงัเรือน  

                                                         
6 สัมภาษณ์ จ าปี ยอดหอม และบงัอร ยอดหอม, เจา้ของเรือน เลขที่ 16/1 หมู่ 5 ต.เขา

ยอ้ย อ.เขายอ้ย จ.เพชรบุรี, 4 พฤศจิกายน 2551. 
7 สมัภาษณ์ นุชนาถ อาจเอ้ือม,  ลูกสาวเจา้ของเรือน เลขที่ 61 หมู่ 5 ต.เขายอ้ย อ.เขายอ้ย 

จ.เพชรบุรี, 4 พฤศจิกายน 2551. 
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ภาพที่ 154  คอกววัและพื้นที่เก็บของเหนือคอกววัของเรือนในกรณีศึกษาที่ 4 
 
2.3  องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับคติความเช่ือ 

2.3.1 ศาลพระภูมิ  เป็นเรือนหลงัเล็กมีเสาเดียว  ตั้งอยูใ่นมุมที่ดินมุมใดมุมหน่ึง
ทางด้านหน้า  การมีศาลพระภูมิในบริเวณเรือนเป็นอิทธิพลที่มาจากวฒันธรรมของคนไทย  
เน่ืองจากศาลพระภูมิเป็นส่ิงที่ไม่เคยมีในบริเวณเรือนไทด าในสิบสองจุไท  แต่เป็นส่ิงที่มีอยูอ่ยา่ง
แพร่หลายในบา้นเรือนของคนไทย   

 
 

ภาพที่ 155  ศาลพระภูมิ 
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2.3.2 ศาลเจ้าที่  มีลกัษณะเป็นเรือนหลงัเล็ก  ใตถุ้นสูง มี 6 เสา เหมือนกบัศาลผ ี 

มกัตั้งอยูข่า้งๆศาลเจา้ที่ มกัจะไม่ไดมี้อยูใ่นบริเวณเรือนทุกหลงัเหมือนกบัศาลพระภูมิ 
 

   
 

ภาพที่ 156  ศาลเจา้ที่ภายในบริเวณเรือน 
 

3. ผังเรือนและการใช้พืน้ที่ภายในเรือนไทด า 
3.1 การใช้พืน้ที่ภายในเรือน 

การใชง้านพื้นที่ในเรือน  แบ่งออกเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่ (1)  ระดบัใตถุ้นเรือน และ
(2) ระดบัพื้นเรือน 

ระดับใต้ถุนเรือน  เป็นพื้นที่ส าหรับการใชชี้วติในเวลากลางวนั  พื้นที่ดา้นหนา้ของ
ใตถุ้นใช้เป็นที่รับแขกและพกัผ่อนในเวลากลางวนั  โดยวางแคร่ขนาดใหญ่เอาไวรั้บแขกและ
พกัผอ่น  และยงันิยมใชเ้ปลญวนเป็นที่นอนพกัผ่อนในเวลากลางวนัอีกดว้ย  นอกจากนั้นยงัใชเ้ป็น
พื้นที่ท  างานและประกอบอาชีพ  ถา้เรือนหลงัไหนยงัมีกี่ทอผา้อยูก่็ตั้งอยูท่ี่ใตถุ้นเรือน  ส่วนอ่ืนๆเป็น
ที่จอดรถ เก็บของ  ที่ตั้งเลา้ไก่จะอยูท่างดา้นหลงัของใตถุ้น  แต่เดิมพื้นใตถุ้นจะเป็นพื้นถมดินอัด
แน่น  ปัจจุบนัมีความนิยมในการท าพื้นคอนกรีตที่ใตถุ้นเรือน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในส่วนของพื้นที่
พกัผอ่นและรับแขก  และในเรือนบางหลงัยงัมีการเพิม่พื้นที่อยูอ่าศยัโดยการต่อเติมหอ้งนอนเพิ่มใน
ส่วนใตถุ้นเรือน  มีบา้งบางหลงัที่เจา้ของเรือนใชช้านหนา้เป็นที่พกัผอ่นและรับแขกในเวลากลางวนั  
ในเรือนไทด าที่แบบดั้งเดิมที่สิบสองจุไทจะรับแขกและพกัผอ่นที่กวา้นหรือชานหลงั  ส่วนพื้นที่ใต้
ถุนเรือนจะใชเ้ป็นเลา้สตัวแ์ละที่เก็บของ  แต่เรือนไทด าในประเทศไทยกลบัใชพ้ื้นที่ใตถุ้นเรือนเป็น
พื้นที่ส าหรับการใชชี้วติในเวลากลางวนั  เน่ืองจากสภาพอากาศที่ร้อนกว่ามาก  ท  าให้ความจ าเป็น
ในการใชพ้ื้นที่กวา้นซ่ึงก็คือชานหน้าลดลง  ชานหน้าของเรือนไทด าในกรณีศึกษาจึงมีขนาดเล็ก  
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และท าหนา้ที่เป็นทางขึ้นเรือนเป็นหลกั  จนถึงกบัมีเรือนที่มีชานหนา้อยูภ่ายในตวัเรือน (กรณีศึกษา
ที่ 1, 2 และ8) เพราะไม่ไดใ้ชช้านหนา้ในการรับแขกนัน่เอง   

 

  
 
ภาพที่ 157  พื้นที่พกัผอ่นและรับแขกใตถุ้นเรือน 

 
ระดับพื้นเรือน  เป็นพื้นที่อยูอ่าศยัและใชชี้วิตในเวลากลางคืน  ภายในเรือนเป็น

พื้นที่นอนและพกัผอ่น  นอกจากนั้นภายในเรือนเป็นพื้นที่ส าหรับผีและมีการเซ่นผีอยูภ่ายในห้องผ ี 
เม่ือมีคนต่างตระกูลจะเขา้ไปภายในเรือนจึงตอ้งมีการบอกกล่าวกบัผีเสียก่อน8  เรือนทุกหลงัจะมี
ชานหนา้และชานหลงัและมีบนัไดขึ้นเรือนทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงั  แต่การแบ่งแยกบนัไดไม่ไดมี้
ความสมัพนัธก์บัเร่ืองขอผแีละเพศอีกแลว้  ในเรือนไทด าแบบดั้งเดิมทั้งในไทยและสิบสองจุไท  จะ
แบ่งแยกการขึ้นเรือนตามการถือผเีดียวกนัคือเป็นคนในตระกูลเดียวกนั และตามเพศ  ในเรือนผูน้้อย  
บนัไดหนา้เป็นทางขึ้นเรือนของผูช้ายและคนคนต่างตระกูล  ชานหนา้หรือกวา้นก็เป็นพื้นที่พกัผ่อน
และรับแขกของผูช้ายเท่านั้น  ส่วนบนัไดหลังเป็นทางขึ้นเรือนของผูห้ญิง  ชานหลังก็เป็นพื้นที่
ท  างาน  และพกัผอ่นของผูห้ญิงเท่านั้น  ส่วนในเรือนผูท้า้วจะสงวนบนัไดหน้าและกวา้นไวส้ าหรับ
คนในตระกูลเดียวกนัเท่านั้น  คนต่างตระกูลและผูห้ญิงจะตอ้งขึ้นเรือนทางบนัไดหลงัและใชช้าน
หลงัเท่านั้น  ส่วนในกรณีศึกษาบนัไดหน้าและหลงัเป็นการแบ่งแยกกนัตามหน้าที่ใชส้อย  บนัได
หนา้เป็นบนัไดหลกัของเรือนที่ทั้งผูช้ายและผูห้ญิงใชร่้วมกนัโดยไม่มีการแบ่งแยก  ส่วนบนัไดหลงั
เป็นทางขึ้นเรือนดา้นหลงัที่สมัพนัธก์บัการใชง้านห้องน ้ าที่ระดบัพื้นดิน  เลา้สัตว ์ ที่เก็บของใตถุ้น
เรือน  ลานซกัลา้งที่ระดบัพื้นดิน 

 

                                                         
8 สมัภาษณ์  นางสาว บงัอร   ยอดหอม,  4  พฤศจิกายน  2551. 
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ภาพที่ 158  ภาพแสดงการใชง้านพื้นที่ในเรือน 
 
3.2 ผังเรือน 
ผงัเรือนไทด าที่ระดบัพื้นเรือนแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ชานหน้า  ห้องกลางเรือน

หรือหอ้งกางเฮือน  และ ชานหลงั 
3.2.1 ชานหน้า  เป็นพื้นที่อยูภ่ายใตห้ลงัคาก่อนเขา้ถึงภายในเรือน ท าหน้าที่เป็น

ทางเขา้สู่ตวัเรือนเป็นหลกั  โดยมีบนัไดหน้าที่มีหลงัคาคลุมเป็นทางเขา้หลัก  บนัไดขึ้นเรือนทั้ง
บันไดหน้าและหลังจะหันไปทางเหนือหรือใต้เท่านั้ น   และจะต้องมีอ่างล้างเท้า รูปร่าง
ส่ีเหล่ียมผนืผา้ตั้งอยูท่ี่ตีนบนัได  ชานหนา้มีอยู ่2 แบบ  ไดแ้ก่ 

(1)  แบบเปิดโล่งอยู่ด้านหน้าของเรือน  ไม่มีผนัง  มีเพียงราวกันตก  มี
ประตูกั้นระหวา่งชานหน้ากบัห้องกลางเรือนแยกพื้นที่ออกจากกนั    เรือนที่มีชานหน้าแบบน้ีบาง
หลงั (กรณีศึกษาที่ 6 และ 7) จะใชช้านหน้าเป็นที่รับแขก  บางหลงัมีม้านั่งยาววางอยู ่ บางหลงัที่
เจา้ของเรือนเคยชินกบัการนัง่กบัพื้นก็จะไม่มีมา้นัง่ยาวตั้งอยู ่การรับแขกที่ชานหน้าแบบน้ียงัไม่ถือ
วา่แขกไดเ้ขา้ไปภายในเรือนแลว้  จึงไม่ตอ้งบอกกล่าวผเีรือนเม่ือมีคนต่างตระกูลขึ้นมาที่ชานหนา้ 

(2)  แบบปิดที่อยู่ภายในเรือน  พื้นที่ชานอยู่ภายในห้องกลางเรือน  แต่
แบ่งแยกพื้นที่จากหอ้งกลางเรือนดว้ยระดบัที่ต  ่ากวา่   เรือนที่ชานหนา้แบบน้ีจะไม่ใชช้านหน้าเป็นที่
รับแขก  แต่จะรับแขกที่ใตถุ้นเรือนแทน  เน่ืองจากมีลกัษณะเป็นพื้นที่เดียวกนักบัห้องกลางเรือน  
จึงมีความไม่สะดวกในการรับแขกต่างตระกูล  ที่จะตอ้งไปบอกกล่าวผเีรือนทุกคร้ัง   
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ภาพที่ 159 ชานหนา้แบบเปิดโล่ง 
 

 
 
ภาพที่ 160 ชานหนา้แบบปิดอยูภ่ายในเรือน 

 
เปรียบเทียบกับเรือนไทด าแบบดั้งเดิมที่เป็นหลังคาทรงกระดองเต่า  พื้นที่ส่วนชาน

หนา้จะเรียกวา่ "กวา้น"  ในเรือนของผูน้อ้ยจะใชก้วา้นซ่ึงมีลกัษณะเป็นชานโล่งมีหลงัคาคลุม  ไม่มี
ผนงั  มีบนัไดเป็นทางขึ้นเรือน  กวา้นเป็นที่พกัผ่อนของสมาชิกในครอบครัวและรับแขกที่เป็นเพศ
ชายเท่านั้ น  ส่วนในกรณีศึกษาจะใช้ชานหน้าเป็นพื้นที่รับแขกโดยไม่แบ่งแยกเพศ  ส่วนการ
พกัผอ่นในเวลากลางวนัมกัจะใชพ้ื้นที่ใตถุ้นเรือนเป็นส่วนใหญ่ 

3.2.2 ห้องกลางเรือนหรือห้องกางเฮือน  มีลกัษณะเป็นโถงโล่ง  ไม่มีการกั้นห้อง
นอกจากหอ้งผ ี เน่ืองจากเม่ือมีพธีิเสนเรือน  ญาติร่วมผเีดียวกนัจะตอ้งมาร่วมในพธีิ  หอ้งกลางเรือน
จึงตอ้งมีพื้นที่โล่งกวา้งเพือ่ใหค้นจ านวนมากขึ้นมาร่วมพิธีบนเรือนได ้ แต่เดิมคนต่างตระกูลจะไม่

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



182 

 

สามารถเขา้มาในหอ้งกลางเรือนไดด้ ้ แต่ส าหรับในปัจจุบนัเจา้ของเรือนจะตอ้งบอกกล่าวผีเสียก่อน
จึงจะให้คนต่างตระกูลเขา้มาในส่วนน้ีได ้ ห้องกลางเรือนประกอบดว้ยพื้นที่ 2 ส่วน ตามยาว  ใน
เรือนที่เป็นหลงัคาจัว่แฝดพื้นที่น้ีจะถูกแบ่งตามผนืหลงัคาโดยมีทางเดินกลางเรือนเป็นตวัแบ่งพื้นที่  
ไดแ้ก่ พื้นที่ดา้นกะล่อหอ้งหรือหอ้งผ ี และพื้นที่ฝ่ังตรงขา้มกบัหอ้งผ ี

(1) พืน้ที่ด้านกะล้อห่องหรือห้องผี  ประกอบไปดว้ย  กะลอ้ห่องหรือห้อง
ผ,ี หอ้งเป๋ง,  และพื้นที่นอนของเจา้ของเรือน  เน่ืองจากส่วนน้ีเป็นที่ตั้งของหอ้งผใีนเรือนบางหลงัจะ
ยกพื้นที่ส่วนน้ีใหมี้ระดบัสูงกวา่ส่วนอ่ืนๆในเรือน 

ห้องผี เป็นที่ตั้งของเสาผทีี่มุมของเรือน  เป็นที่สถิตของผีเรือน  จึงไม่
อนุญาตให้คนต่างตระกูลเขา้ไปข้างใน  ห้องผีตั้งอยู่ที่ห้องเสาด้านในสุด  หันหน้าออกไปทาง
ดา้นหนา้เรือน  เป็นห้องมีฝาผนังและประตูปิดอยา่งมิดชิด  ในเรือนรุ่นใหม่อยา่งเรือนหลงัคาหน้า
จัว่จะท าประตูเป็นบานเฟ้ียม   ซ่ึงแตกต่างจากเรือนไทด าแบบดั้ งเดิมที่จะท าเป็นเพียงผนังกั้น
บางส่วน  ไม่ไดเ้ป็นหอ้งปิดมิดชิด  พื้นที่ภายในห้องกลางเรือนทั้งหมดจึงมีความต่อเน่ืองกบัห้องผ ี 
ท  าใหค้นต่างตระกูลไม่สามารถเขา้ไปในหอ้งกลางเรือนได ้ แต่ในกรณีศึกษาคนต่างตระกูลสามารถ
เขา้ไปในห้องกลางเรือนไดเ้พียงแต่ตอ้งบอกกล่าวผีเรือนเสียก่อน  ห้องกลางเรือนสามารถใชเ้ป็น
หอ้งนอนของสมาชิกในครอบครัวไดย้กเวน้สะใภแ้ละเขยที่ไม่สามารถนอนในหอ้งกลางเรือน ที่มุม
เสาผจีะตั้งถาดวางถว้ยน ้ าตงเอาไว ้ ตวัเสาผจีะเหน็บไตแ้ละหอยาเอาไว ้ และที่ผนังดา้นขา้งเสาผีจะ
เหน็บกระดูกคางของหมูที่เคยใช้เป็นเคร่ืองเซ่นในพิธีเสนเรือนทุกคร้ังเอาไว ้ได้  ในเวลาปรกติ
ถึงแมจ้ะไม่มีใครนอนในห้องกลางเรือนก็ตอ้งจดัที่นอนหมอนมุง้เอาไวใ้ห้ผี9  ในเรือนของผูน้้อย
บริเวณขา้งเสาผีจะมีรูอยู่ที่พน้หรือผนังเพื่อใชท้ิ้งเคร่ืองเซ่นออกไปนอกตวัเรือนในพิธีเสนเรือน  
ส่วนเรือนผูท้า้วจะทิ้งเคร่ืองเซ่นออกไปทางหนา้ต่าง 

 

                                                         
9 สมัภาษณ์ ภาณี  แห่งหน, คนแต่งเสน และเจา้ของเรือน เลขที่ 46 หมู่ 5 ต.เขายอ้ย อ.

เขายอ้ย จ.เพชรบุรี, 24 เมษายน 2555. 
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ภาพที่ 161  หอ้งเป๋งดา้นหนา้หอ้งผ ี
 

 
 
ภาพที่ 162  ภายในหอ้งผี 

 
ห้องเป๋ง  เป็นพื้นที่ห้องเสาด้านหน้าห้องผี  เม่ือมีพิธีเสนเรือน  ห้อง

เป๋งจะเป็นสถานที่จดัเตรียมเคร่ืองเซ่นก่อนยกเขา้ไปในห้องผี  ตามปรกติจะถูกปล่อยเวน้ว่างเอาไว้
ไม่ใชง้านในชีวติประจ าวนั  และหา้มไม่ใหใ้ครมานอนในพื้นที่ห้องเป๋งดว้ย  ถึงแมจ้ะเป็นการนอน
กลางวนัก็ตาม  และในการปลูกเรือนจะตอ้งไม่ท าบนัไดตรงมาที่หอ้งเป๋ง10 

                                                         
10 เร่ืองเดียวกนั. 
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พื้นที่นอนเจ้าของเรือน  ในกรณีของเรือนที่มีอายุการสร้างมานาน
พื้นที่นอนของเจา้ของเรือนจะเป็นหอ้งเสาที่อยูถ่ดัไปจากหอ้งเป๋งซ่ึงก็คือหอ้งเสาแรก  โดยจะไม่กั้น
เป็นหอ้งแต่จะใชเ้ส่ือและมุง้เป็นตวัก าหนดพื้นที่  ดงัในกรณีศึกษาที่ 3, 4, 5 และ 8  แต่ในเรือนรุ่น
หลงัๆในกรณีศึกษาพื้นที่นอนเจา้ของเรือนจะอยูใ่นห้องเสาทางดา้นขา้งติดกบัห้องผี ซ่ึงจะกั้นเป็น
ห้องที่ชดัเจน ดงัในกรณีศึกษาที่ 1, และ 7   ในเรือนไทด าแบบดั้งเดิมที่สิบสองจุไท  ที่นอนของ
เจา้ของเรือนจะอยูติ่ดกบัหอ้งผ ี ในหอ้งเสาถดัจากหอ้งผ ี และสมาชิกในครอบครัวก็นอนเรียงต่อกนั
ไปตามล าดบัอาวุโสและเพศในดา้นเดียวกนักบัห้องผี  มีการกั้นขอบเขตอยา่งหลวมๆดว้ยมุง้และ
ม่าน  ซ่ึงเป็นการเรียงตามล าดบัความส าคญัของสมาชิกในครอบครัวที่ลูกชายจะมีความส าคญักว่า
ลูกสาว จึงไดน้อนใกลพ้อ่-แม่มากกวา่  ส่วนลูกสาวเม่ือโตขึ้นจะแต่งงานออกไปถือผีตามสามีจึงมีที่
นอนในล าดบัหลงัจากลูกชาย  แต่ในเรือนไทด าในประเทศไทยไดมี้การเปล่ียนแปลงไปในลกัษณะ
ที่มีเพยีงเจา้ของเรือนและลูกสาวเท่านั้นที่จะนอนในพื้นที่ซีกเดียวกบัห้องผีหรือในห้องผี  ส่วนลูก
ชายนอกจากจะนอนในห้องกลางเรือนแลว้  ยงัจะมีที่นอนอยูใ่นส่วนอ่ืนที่อยู่นอกห้องกลางเรือน  
เช่น  กวา้น  และเลา้ขา้ว เป็นตน้ ส่วนในกรณีศึกษานั้น พบว่ามีบางกรณีที่เจา้ของเรือนไม่ไดน้อน
ในห้องกลางเรือน  เช่น ในกรณีศึกษาที่ 1 และ 4  คุณยายเจ้าของเรือนซ่ึงสามีเสียชีวิตไปแล้ว  
ปัจจุบนัมีที่นอนหรือหอ้งนอนอยูท่ี่ชานหลงัแทนที่จะนอนในห้องกลางเรือน  และต าแหน่งที่นอน
ของสมาชิกในครอบครัวกลบัมีลกัษณะเป็นหอ้งนอนกระจดักระจายกนัไปตามส่วนต่างๆของเรือน  
เช่นที่ชานหลงั  หรือใตถุ้นเรือน     

 

 
 

ภาพที่ 163  ที่นอนของเจา้ของเรือนที่หนา้หอ้งผี 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



185 

 

(2) พื้นที่ฝั่งตรงข้ามกับห้องผี  เป็นพื้นที่มีโล่งยาว 3 ห้องเสา ในการใช้
พื้นที่ในเรือนไทด าแบบดั้งเดิมที่สิบสองจุไทจะใชพ้ื้นที่คร่ึงหน่ึงของเรือนทางดา้นตรงกนัขา้มกบั
หอ้งผเีป็นพื้นที่พกัผอ่นโดยมีแม่เตาไฟเป็นศูนยก์ลาง  และมีการแบ่งแยกพื้นที่ระหว่างชายกบัหญิง
ไม่ปะปนกนั  ต่างฝ่ายต่างก็มีแม่เตาไฟเป็นของตนเอง   ในกรณีศึกษาจะใชพ้ื้นที่ว่างทางดา้นหน้า
ใกลก้บัประตูเป็นพื้นที่พกัผ่อน  โดยมีโทรทศัน์ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ให้ความบนัเทิงในยคุสมยัใหม่เป็น
ศูนยก์ลาง  แทนที่การนั่งลอ้มวงรอบแม่เตาไฟ   การใชพ้ื้นที่ส่วนพกัผ่อนน้ีเป็นการใชพ้ื้นที่อยา่ง
เอนกประสงคท์ี่ปรับการใชง้านไปตามกาละและเทศะ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่พื้นที่นอนกับพกัผ่อน
มกัจะเป็นพื้นที่เดียวกนั  เพยีงแต่ใชต่้างเวลา  และเป็นพื้นที่ที่ใชท้ั้งครอบครัวโดยไม่มีการแบ่งแยก
เพศ 

 

 
 
ภาพที่ 164  พื้นที่พกัผอ่นในหอ้งกลางเรือน 

 
3.2.3 ชานหลัง 

เป็นพื้นที่ส่วนบริการทางด้านหลงัของเรือน  ประกอบไปด้วย ชานหลัง  
เรือนครัว  ชานแดด  และหอ้งน ้ า   

(1) ชานหลัง เป็นพื้นที่ส่วนที่เช่ือมต่อไปยงัพื้นที่ใชง้านดา้นหลงัของเรือน  
ไดแ้ก่ เรือนครัว  หอ้งนอนของสมาชิกในครอบครัวที่ต่อเติมเพิ่มขึ้น  ห้องน ้ าและลานซักลา้ง  และ
เลา้ขา้ว  มีบนัไดหลงัลงไปสู่บริเวณดา้นหลงัของเรือน  ใกลก้บัเลา้สัตวแ์ละห้องน ้ าที่ระดบัพื้นดิน  
มกัท าเป็นหลงัคาลาดออกจากตวัหลงัคาหลกั  และแยกโครงสร้างพื้นต่างหากจากห้องกลางเรือ  ใน
เรือนไทด าแบบดั้งเดิมการใชง้านพื้นที่ในเรือนจะมีมิติทางเพศเขา้มาเกี่ยวขอ้ง  ชานหลงัเป็นทางขึ้น
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เรือนส าหรับผูห้ญิง  เป็นพื้นที่ท  างานและพกัผอ่นส าหรับผูห้ญิง  ซ่ึงแตกต่างจากในกรณีศึกษาที่ไม่
มีการแบ่งแยกทางเพศเขา้มาเก่ียวขอ้ง   

 

 
 
ภาพที่ 165  ชานหลงั 

 (2) เรือนครัว  มกัท าเป็นเรือนมีหลงัคาแยกต่างหากติดกบัชานหลัง  ฝา
ผนังท าเป็นลูกกรงเพื่อระบายอากาศได้ดี  และมกัจะมีแม่เตาไฟใช้คู่กับเตาแก็ส  แต่ใช้เป็นฐาน
ส าหรับวางเตาถ่านเท่านั้น    ซ่ึงต่างจากเรือนไทด าแบบดั้งเดิมที่ไม่มีครัวแยกต่างหาก  แต่จะมีแม่เตา
ไฟส าหรับท าอาหารอยูใ่นห้องกลางเรือนส่วนของผูห้ญิง  นอกจากน้ียงัมีความนิยมในการท าชั้น
วางภาชนะเป็นห้ิงยืน่ออกไปนอกผนงั 

 

 
 
ภาพที่ 166  เรือนครัว 
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ภาพที่ 167 ชั้นวางภาชนะที่ท  าเป็นห้ิงยืน่ออกไปนอกผนงัเรือนครัว 

 
(3) ชานแดด  ใช้เป็นลานซักล้างจึงมักตั้งอยู่ติดกบัครัว  ส่วนใหญ่จะมี

โครงสร้างเป็นไม ้ เช่นเดียวกนัชานแดดในเรือนไทด าแบบดั้งเดิม 
 

 
 
ภาพที่ 168  ชานแดด 
 

(4) ห้องน ้า เป็นองค์ประกอบใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในภายหลังด้วยเหตุผล
ทางดา้นสุขภาพอานามยั ในช่วงแรกจะสร้างห้องน ้ าบนพื้นดินนอกเรือน  แต่ต่อมานิยมต่อเติมไว้
บนเรือนใหส่้วนของชานแดดเพือ่ความสะดวกในการใชง้าน  เป็นส่วนเดียวของเรือนที่มีโครงสร้าง
เป็นคอนกรีต 
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3.3  ความสัมพันธ์ระหว่างพืน้ที่ภายในเรือน   
ความสัมพนัธ์ระหว่างพื้นที่ภายในเรือนไทด าในปัจจุบนันั้น  มีพฒันาการมาจาก

ผงัเรือนไทด าแบบดงัเดิมที่สิบสองจุไท  โดยที่ยงัคงแบ่งพื้นที่บนเรือนออกเป็น 3 ส่วน คือ ชานหน้า 
(ท  าหนา้ที่เช่นเดียวกบักวา้นในเรือนผูน้้อย)เป็นพื้นที่ก่อนเขา้ถึงห้องกลางเรือน  ห้องกลางเรือนซ่ึง
เน้นการใช้งานแบบเป็นโถงโล่ง  และชานหลังซ่ึงเป็นพื้นที่บริการของเรือน  แต่เรือนไทด าใน
ประเทศไทยกลับไม่มีการแบ่งแยกเพศในการใช้พื้นที่บนเรือน  ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหวา่งพื้นที่ในเรือนนั้นจะเป็นการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนทั้งสามของเรือนผ่านห้อง
กลางเรือน  โดยมีล าดบัของพฒันาการที่เห็นไดช้ดัจากความเปล่ียนแปลงของห้องกลางเรือน  แบ่ง
ไดเ้ป็น 2 แบบดงัน้ี   

3.3.1 แบบห้องกลางเรือนอยู่ระหว่างชานหน้าและชานหลัง   
เป็นแบบที่เส้นทางสัญจรจากชานหน้าไปสู่ชานหลงัตดัผ่านกลางห้องกลาง

เรือน   แบ่งพื้นที่หอ้งกลางเรือนเป็น  2  ส่วนอยา่งชดัเจน  ดว้ยระดบัพื้นของทางเดินที่ลดระดบัต ่า
กวา่พื้นที่ใชง้านทั้งสองขา้ง  ในเรือนหลงัคาจัว่แฝดทางเดินน้ีจะอยูใ่ตร้างน ้ าระหวา่งหลงัคา  และอยู่
ใตห้ลงัคาจัว่กลางในกรณีของหลงัคาสามจัว่  พื้นที่ห้องกลางเรือนดา้นหน่ึงจะเป็นพื้นที่ของห้องผี
และที่นอนของเจา้ของเรือน  อีกดา้นหน่ึงจะเป็นพื้นที่นอนของสมาชิกคนอ่ืนในครอบครัวและ
พื้นที่พกัผ่อน   รูปแบบผงัแบบน้ีนิยมใช้ในเรือนหลังคาจัว่แฝดและหลงัคาเรือนสามจัว่ทั้งที่เป็น
หลังคาทรงไทยและทรงมะนิลา  ผงัเรือนแบบน้ีเป็นแบบที่พฒันามาจากผงัของเรือนไทด าแบบ
ดั้งเดิม  ที่พื้นที่ของห้องกลางเรือนอยู่ระหว่างกวา้นกันชานหลงั  และเรือนถูกแบ่งเป็นสองส่วน
ตามยาวดว้ยทางสญัจรระหวา่งกวา้นและชานหลงั   

3.3.2 แบบชานหน้าเช่ือมต่อกับชานหลังโดยตรง 
เป็นแบบที่วางชานหนา้เป็นแนวยาวทางดา้นหนา้หรือดา้นขา้งของห้องกลาง

เรือนยาวตลอดดา้นไปเช่ือมต่อหรือมีทางเดินไปสู่ชานหลงัโดยตรง  ท าให้พื้นที่ห้องกลางเรือนไม่
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดว้ยทางสัญจรภายในเรือน  การเดินไปยงัชานหลงัและครัวไม่ตอ้งตดัผ่าน
ส่วนพื้นที่นอนและพกัผ่อนในห้องกลางเรือน  ห้องกลางเรือนขนาดยาว 3 ห้องเสา  แบ่งพื้นที่
ออกเป็นสองส่วน   สองห้องเสาแรกเป็นพื้นที่พกัผ่อนและที่นอนของสมาชิกในครอบครัว  ส่วน
หอ้งเสาสุดทา้ยเป็นที่ตั้งของห้องผีคู่กบัห้องนอนเจา้ของเรือน  รูปแบบของผงัแบบน้ีเกิดขึ้นทีหลงั
และพฒันามาจากผงัแบบแรก  โดยมีขอ้ดีที่พื้นที่ภายในหอ้งกลางเรือนไม่ถูกแบ่งแยกเป็นส่วนๆใน
เชิงกายภาพ  แต่ยงัคงลกัษณะการใชง้านแบบเดิมเอาไว ้ ในเรือนรุ่นหลงัๆของกรณีศึกษาจะเป็นผงั
แบบน้ีทั้งหมด  และเรือนหลงัคาหนา้จัว่ก็นิยมใชร้ะบบของผงัเรือนแบบน้ี 
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ภาพที่  169  เปรียบเทียบการใชพ้ื้นที่ในระดบัพื้นเรือนแบบหอ้งกลางเรือนอยูร่ะหวา่งชานหนา้และ

แบบชานหนา้เช่ือมต่อกบัชานหลงัโดยตรงกบัผงัเรือนไทด าแบบดั้งเดิม 
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3.4 ความเช่ือเร่ืองผีกับผังพืน้และการใช้พืน้ที่ภายในเรือน 
ความเช่ือที่แกนของวถีิชีวติของชาวไทด าตั้งแต่อาศยัอยูท่ี่สิบสองจุไทมาจนอพยพ

มาอยูใ่นสิบสองจุไทต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนันั้นก็คือความเช่ือเร่ืองผี  ซ่ึงสะทอ้นออกมาในผงัของ
เรือนที่มีศูนยก์ลางอยู่ที่ห้องผี  มีการหวงห้ามไม่ให้บุคคลที่ไม่ไดอ้ยูใ่นผีเดียวกนัเขา้มาในพื้นที่ที่
เก่ียวเน่ืองกบัการเซ่นผ ี ซ่ึงก็คือหอ้งกลางเรือนและหอ้งผ ี  โดยมีล าดบัของความเคร่งครัดมากที่สุด
ที่ห้องผีซ่ึงเป็นที่สถิตของผีก็ยงัเป็นพื้นที่ที่ไม่อนุญาตให้คนต่างตระกูลเขา้ไปได ้ ส่วนห้องกลาง
เรือนซ่ึงเป็นพื้นที่นอกห้องผีมีความเคร่งครัดลดลง  โดยมีการอนุญาตให้คนต่างตระกูลเขา้ไปใน
หอ้งกลางเรือนได ้ แต่ตอ้งบอกกล่าวผเีสียก่อน  แต่ในเรือนที่เคร่งครัดมากจะไม่อนุญาตให้คนต่าง
ตระกูลขึ้นบนเรือนเลย 

เม่ือมีแขกมาเยีย่มเยอืนก็จะรับแขกที่ถุนเรือนหรือที่ชานหน้าในเรือนบางหลงั  ซ่ึง
เป็นแบบแผนเดียวกนักบัเรือนไทด าในสิบสองจุไทจะรับแขกที่กวา้นและชานหลงัซ่ึงอยูน่อกห้อง
กลางเรือน  และไม่อนุญาตใหค้นต่างตระกูลเขา้ไปในหอ้งกลางเรือน   

พื้นที่หอ้งกลางเรือนของเรือนไทด าในประเทศไทยในปัจจุบนัมีลกัษณะเป็นห้อง
โถงโล่งกวา้ง  แต่ไม่ได้ใชผ้งัแบบเปิด (open plan) ในพื้นที่แต่ละส่วนมีการก าหนดการใช้สอย 
(function) ที่แน่นอนโดยอา้งอิงกบัความสมัพนัธก์บัผ ี ดงัน้ี 

1.  พื้นที่สถิตของผีและการเซ่นผี  ห้องผีเป็นส่วนที่ส าคญัที่สุดเพราะเป็นที่สถิต
ของผทีี่เสาผตีน้ที่มุมของเรือน  และเป็นพื้นที่หวงหา้มมากที่สุด  จึงมีการสร้างที่ว่างให้เป็นพื้นที่ปิด
มีฝาผนงัและประตูปิดมิดชิดแบ่งแยกพื้นที่หอ้งผอีอกจากหอ้งกลางเรือน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัห้องผีใน
เรือนไทด าที่สิบสองจุไทที่จะมีฝาผนงักั้นบางส่วนท าหน้าที่แบ่งแยกพื้นที่ห้องผีออกจากพื้นที่ส่วน
อ่ืนๆของหอ้งกลางเรือน   

พื้นที่สัมพนัธ์กับห้องผีก็คือพื้นที่เรือนในดา้นของห้องผี  ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็น
พื้นที่สถิตของผโีดยตรง  แต่ในเรือนบางหลงัจะยกระดบัพื้นที่ส่วนน้ีให้สูงกว่าพื้นที่ส่วนอ่ืนๆของ
หอ้งกลางเรือน  และในเรือนทุกหลงัจะให้ความส าคญักบัพื้นหน้าห้องผีซ่ึงเรียกว่า "ห้องเป๋ง" เป็น
พื้นที่จะเวน้วา่งเอาไวไ้ม่ใชง้านในชีวติประจ าวนั  และไม่นอนในพื้นที่ส่วนน้ีถึงแมจ้ะเป็นการนอน
กลางวนั 

2.  พื้นที่นอน  เป็นการเรียงล าดบัตามความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตกบัผี  โดยเร่ิม
จากเจา้ของเรือนซ่ึงมีล าดบัต ่ากวา่ผพีอ่-แม่ที่อยูใ่นหอ้งผ ี1 รุ่น  ในเรือนไทด าที่สิบสองจุไท  เจา้ของ
เรือนจะนอนติดกบัหอ้งผ ี แลว้สมาชิกคนอ่ืนจะนอนเรียงต่อกนัไปตามล าดบัอาวโุสและเพศ  แต่ใน
เรือนไทด าในประเทศไทย  เจา้ของเรือนเท่านั้นที่จะนอนในพื้นที่ห้องเสาต่อจากห้องเป๋งได ้ แต่
เจา้ของเรือนและลูกหลานยกเวน้สะใภแ้ละเขยจะสามารถนอนในห้องผีไดด้ว้ยเพราะเป็นผีเดียวกนั  
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โดยผูท้ี่นอนในหอ้งผมีกัจะเป็นลูกสาว  ส่วนพื้นที่หอ้งกลางเรือนดา้นตรงขา้มกบัหอ้งผีจะเป็นพื้นที่
นอนของสมาชิกคนอ่ืนๆในครอบครัว  เพราะมีล าดบัความใกล้ชิดกบัผีเป็นรองเจา้ของเรือน  ใน
พื้นที่ส่วนน้ีเองที่มีการใช้งานอย่างเอนกประสงค์  ใช้เป็นทั้ งพื้นที่นอนและพื้นที่พกัผ่อนโดย
ปรับเปล่ียนการใชง้านไปตามช่วงเวลาและการใชง้าน  เม่ือตอ้งการนอนก็จะปูเส่ือปูฟูกและกางมุง้ 

 
4. พัฒนาการของรูปทรงของเรือนไทด า 

ชาวไทด าเม่ือแรกอพยพมาจากสิบสองจุไทนั้นก็ยงัปลูกสร้างบา้นเรือนตามแบบแผน
เดิม  อาศยัอยูใ่นเรือนหลงัคาทางกระดองเต่าเหมือนที่สิบสองจุไท  แต่ความแตกต่างกนัทั้งในแง่
ของสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ   สภาพแวดลอ้ม  ตลอดจนที่ดินท ากิน ท าให้เกิดพฒันาการที่
แตกต่าง  โดยเร่ิมจากการไม่นิยมอยูอ่าศยัร่วมกนัเป็นครอบครัวขยายขนาดใหญ่ในเรือนยาวเหมือน
ในสิบสองจุไท  ขนาดของเรือนไทด าทรงกระดองเต่าในประเทศไทยจึงมีขนาดไม่เกิน 5 ห้องเสา  
และเน่ืองจากถ่ินที่อยูข่องชาวไทด าไม่ไดแ้ยกห่างจากคนไทยกลุ่มอ่ืนๆอยา่งเป็นเอกเทศ  จึงสามารถ
รับอิทธิพลของวฒันธรรมการปลูกเรือน  ซ้ือหาวสัดุอุปกรณ์  ตลอดจนว่าจา้งช่างปลูกเรือนมาจาก
ภายนอกได้  ชาวไทด าจึงค่อยๆเปล่ียนแปลงรูปแบบเรือนที่อยู่อาศยัของตนไปตามอิทธิพลของ
รูปแบบของเรือนของคนไทยซ่ึงเป็นประชากรส่วนใหญ่ขอเพชรบุรีและยงัมีการเปล่ียนแปลงไป
ตามยคุสมยัอีกดว้ย  ท  าใหรู้ปแบบของเรือนชาวไทด าเปล่ียนแปลงไปทั้งในแง่ของรูปทรงของเรือน  
และผงัเรือน  แต่ก็ยงัรักษารูปแบบของที่ว่างในเรือนตามความเช่ือของชาวไทด าเอาไวใ้นแผนผงั
แบบเรือนไทย  โดยเรือนในกรณีศึกษามีรูปทรงแบ่งออกไดเ้ป็น 3 แบบ  ไดแ้ก่  เรือนหลงัคาทรง
ไทย  เรือนหลงัคามนิลา และเรือนหลงัคาจัว่ 
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ภาพที่ 170  รูปทรงของเรือนไทด า 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



193 

 

ในอดีตเรือนไทด าในหมู่บา้นน้ีเป็นเรือนหลงัคาทรงกระดองเต่า  ซ่ึงชาวบา้นเรียกว่า  
"เรือนลาว"  ทั้งหมด  ในช่วงประมาณ 60 ปีที่ผ่านมา  เม่ือมีการสร้างเรือนใหม่ก็ไดเ้ปล่ียนแบบไป
เป็นแบบหลงัคามนิลา  และแบบหลงัคาทรงไทย  โดยการว่าจา้งช่างทั้งจากต่างถ่ินและในหมู่บา้น
เดียวกนัมาปลูกเรือนให้  ดว้ยเหตุผลทางดา้นความสะดวกสบายของการใชว้สัดุมุงหลงัคา  เพราะ
เรือนลาวจะตอ้งมุงดว้ยหญา้คา  และตอ้งเกี่ยวหญา้คามามุงหลงัคาใหม่เป็นประจ าทุกปี11  ส่วนเรือน
แบบใหม่มีวสัดุโครงสร้างเป็นไมจ้ริงและมุงหลงัคาดว้ยกระเบื้องสมยัใหม่อยา่งกระเบื้องว่าว  และ
กระเบื้องลูกฟูกและสงักะสีในสมยัหลงัซ่ึงมีความคงทนมากกวา่และไม่ตอ้งซ่อมบ ารุงบ่อยๆ   

การเปล่ียนแปลงหลงัคาแบบใหม่ทั้งหลงัคาทรงมนิลาที่ใชโ้ครงสร้างแบบเรือนไมร่้วม
สมยั  และหลงัคาทรงไทยซ่ึงใชร้ะบบโครงสร้างแบบจารีตของเรือนไทยภาคกลาง  แต่ทั้งสองแบบ
น้ีกลบัมีรูปแบบของผงัแบบเดียวกนัคือเป็นระบบของผงัแบบเรือนไทยขนาด  3 ห้อง  ที่ปรับการใช้
งานให้เป็นไปตามวฒันธรรมไทด าที่ตอ้งการพื้นที่ภายในเรือนแบบเป็นโถงกวา้งของห้องกลาง
เรือน  โดยการท าผนังเฉพาะส่วนของห้องผี  ส่วนที่เหลือไม่กั้นผนังระหว่างกนัเพื่อให้เหลือเป็น
พื้นที่แบบโถงโล่งของหอ้งกลางเรือน    ไม่มีการท าชานหนา้ขนาดใหญ่  และไม่วางผงัเรือนให้เป็น
เรือนหมู่ลอ้มชานเช่นเดียวกบัผงัเรือนไทยภาคกลาง  เม่ือสมาชิกในครอบครัวมีมากขึ้นและตอ้งการ
พื้นที่ใชส้อยมากขึ้นก็จะขยายเรือนใหใ้หญ่ขึ้นโดยเนน้การขยายความกวา้งของหอ้งกลางเรือน  โดย
การเพิม่จ  านวนหลงัคาวางตวัขนานเรียงชิดติดกนัเป็นเรือนหลงัคาจัว่แฝดและเรือนหลงัคาหลายจัว่  
แต่ไม่ต่อเรือนใหย้าวออกไปอีกเช่นการขยายเรือนไทด าในสิบสองจุไทในอดีต  จาการส ารวจพบว่า
เรือนหลงัคาทรงไทยและเรือนหลงัคามนิลาทุกหลงัจะต่อเติมเรือนให้มีความกวา้งมากขึ้น  ซ่ึงเป็น
การสะดวกในการท าพธีิเสนเรือนที่ตอ้งเชิญญาติร่วมผีเดียวกนัมาร่วมงานซ่ึงตอ้งใชพ้ื้นที่บนเรือน
มาก  ส่วนการต่อเติมพื้นที่ใชง้านอ่ืนๆ  เช่น  เรือนครัวและหอ้งน ้ าจะเติมติดเขา้ไปที่ชานหลงั   

ส่วนเรือนหลังคาหน้าจัว่  เป็นแบบที่เพิ่งใช้ในช่วงทศวรรษที่ 2530  สร้างโดยช่าง
ภายในหมู่บา้น  โครงสร้างหลกัเป็นระบบของเรือนไมร่้วมสมยั  ส่วนเสาใตถุ้นและห้องน ้ าเป็น
โครงสร้างคอนกรีต  หลงัคาเป็นจัว่เดียวแบบง่ายๆ  มีสูตรของสัดส่วนเรือนที่ค่อนขา้งตายตวั  คือ  
เป็นเรือนยาว  3  ห้องเสา  ช่วงขื่อยาว 2 ช่วงเสา  ช่วงเสาแต่ละช่วงกวา้ง 6 ศอกเท่ากนัทั้งดา้นยาว
และดา้นสกดั  ใบดั้ งสูง 1.20 เมตร  ชายคายืน่ 1 เมตร เม่ือเปรียบเทียบผงัเรือนหลงัคาหน้าจัว่กับ
เรือนอีกสองแบบแล้วจะพบว่าหลงัคาหน้าจัว่น้ีเป็นหลงัคาที่มาแทนที่หลงัคาจัว่แฝด ส่วนการใช้
งานพื้นที่ในห้องกลางเรือนกลบัเป็นลกัษณะเดียวกนักบัเรือนในอีกสองแบบก่อนหน้าน้ี  เพียงแต่

                                                         
11 สมัภาษณ์  นาย สงวน  สมรมิตร,  6  พฤศจิกายน  2551. 
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ใหมี้ทางเดินจากชานหนา้ไปสู่ชานหลงัโดยตรง ไม่ให้มีทางเดินผ่านกลางห้องกลางเรือน และห้อง
เสาในสุดจะกั้นหอ้งเป็นหอ้งผแีละหอ้งนอนคู่กนั    

ในเรือนทั้ง 3 แบบน้ีมีลกัษณะร่วมกนัคือ  การแบ่งผืนหลังคาตามการแบ่งส่วนพื้นที่
การใชง้านบนเรือนเป็น 3 ส่วน  ไดแ้ต่  (1) หอ้งกลางเรือน  เป็นหลงัคาตวัหลกัของเรือนซ่ึงบ่งบอก
ถึงรูปทรงของเรือน  ทั้งที่เป็นหลงัคาทรงไทย  หลงัคามนิลา  และหลงัคาจัว่  เน่ืองจากเป็นพื้นที่ใช้
งานหลกัและมีพื้นที่ใชง้านใหญ่ที่สุด   (2) ชานหน้า  ท  าเป็นหลงัคาเพิงเช่ือมต่อกบัหลงัคาของห้อง
กลางเรือนโดยตรง  และ (3) ชานหลัง ท  าเป็นหลังคาเพิงเช่ือมต่อกับหลังคาห้องกลางเรือน
เช่นเดียวกบัชานหน้า  และเป็นหลงัคาที่เช่ือมต่อตวัเรือนเขา้กบัหลงัคาเรือนครัว  ห้องน ้ า  และเลา้
ขา้วทางดา้นหลงัเรือน  ซ่ึงหลงัคาทุกผนืจะเป็นตวัเช่ือมต่อพื้นที่ใชง้านบนเรือนทุกส่วนเขา้ดว้ยกนั  
โดยไม่มีการเช่ือมต่อพื้นที่ทั้งหมดดว้ยชานแดดแบบเดียวกบัเรือนไทยภาคกลาง  นอกจากน้ีชาวไท
ด ายงันิยมเพิ่มพื้นที่ใช้งานในเรือนอย่างเช่น  คอกสัตว ์ ที่เก็บของ หรือที่จอดรถ  โดยการสร้าง
หลงัคาเพิงต่อเติมเขา้ไปทางด้านขา้งและดา้นหลงัของเรือนแบบง่ายๆ  ในเรือนทุกๆแบบ  ทั้งใน
ระดบัใตถุ้นเรือนและระดบัพื้นเรือน  
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ภาพที่ 171  เปรียบเทียบเรือนไทยภาคกลางกบัเรือนไทด า 
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5.  คุณค่าและความหมายของเรือนไทด า 
วถีิชีวติของชาวไทด าในปัจจุบนัไดมี้การเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยัเช่นเดียวกบักลุ่ม

ชาติพนัธุอ่ื์นๆในประเทศไทย  โดยมีแนวโนม้ที่จะปรับตวัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมไทยสมยัใหม่  ทั้งใน
แง่ของการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ  แต่ชาวไทด านั้นยงัพยายามที่จะรักษาชาวเช่ือที่เป็น
แกนของชีวิตซ่ึงก็คือความเช่ือเร่ืองผีซ่ึงมีแบบแผนของการปฏิบตัิตนและพิธีกรรมเขา้มารองรับ
ความเช่ือน้ี  ผสมผสานไปกบัการรับศาสนาพุทธและวฒันธรรมไทยเขา้มาในชีวิตประจ าวนั  โดย
เลือกใชใ้นส่ิงที่ตอบสนองต่อการด ารงชีวติในปัจจุบนั  ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากในครอบครัวไทด ายงัมีการ
เซ่นผีทั้งที่เป็นกิจวตัรประจ าวนัอยา่งการปาดตง  และเสนเรือนที่ไม่ท ากนัเป็นประจ าอีก  แต่เวน้
ระยะห่างกนัไปตามฐานะทางเศรษฐกิจ  เม่ือมีการท าพธีิเซ่นผีเช่นน้ีจะไม่มีการผสมผสานพิธีกรรม
ความเช่ืออ่ืนเขา้มา  แต่ถา้เป็นพธีิกรรมอ่ืนๆอยา่งเช่น งานแต่งงาน  หรืองานศพ  จะมีการผสมผสาน
พธีิกรรมทางพทุธศาสนาและพธีิกรรมตามประเพณีไทยเขา้มา  อยา่งเช่นในพิธีแต่งงานของชาวไท
ด าปัจจุบนัจะจดัใหมี้การรดน ้ าสงัขแ์ละไหวผู้ใ้หญ่ตามธรรมเนียมไทย  เพราะพธีิเล็กและมีค่าใชจ่้าย
ต ่ากวา่พธีิกรรมแบบไทด าที่มีขั้นตอนมากมาย  แต่ส่องที่จ  าเป็นจะตอ้งท าก็คือการบอกกล่าวผีเพื่อ
ขอเจา้สาวออกไปจากกะลอ้ห่อง  หรือในพธีิศพ  จะหนัไปท าพธีิที่วดั  มีการสวดพระอภิธรรม  และ
เผาศพบนเมรุเหมือนกบัคนไทยทัว่ๆไป  แต่ยงัมีพิธีส่งวิญญาณไปเฝ้าแถน  และหลงัจากนั้นตอ้ง
เชิญผขีึ้นเรือนมาสถิตที่กะลอ้ห่อง  และผูอ้าวโุสที่มีอายมุากกว่า 80 ปีจะไดเ้รือนแกว้หรือเรือนแฮ่ว
ที่ป่าแฮ่วดว้ย  แสดงใหเ้ห็นถึงการผสมผสานความเช่ือและพิธีกรรมทางศาสนาพุทธเขา้กบัวิถีชีวิต
โดยไม่แทรกแซงความเช่ือและการปฏิบติัที่เก่ียวขอ้งกับผี  แต่ในขณะเดียวกันศาสนาพุทธก็มี
ความส าคญัต่อวิถีชีวิตของชาวไทด าเช่นเดียวกบัชาวไทยในชนบท  ดังจะเห็นไดจ้ากภาพถ่ายใน
หอ้งกลางเรือนที่เรือนทุกหลงัจะตอ้งมีภาพงานบวชของลูกชายคู่กนัไปกบัภาพถ่ายของพอ่-แม่ 

ในส่วนของเรือนกลบัมีการเปล่ียนแปลงไปเฉพาะในส่วนของรูปทรงของเรือน  และ
ผงัของเรือนที่ปรับไปตามวถีิชีวติในส่วนที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัผอียา่งเช่นส่วนชานหลงั  เรือนครัว  และ
หอ้งน ้ า  เป็นตน้  รวมทั้งความจ าเป็นทางโครงสร้าง  แต่ในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัผีซ่ึงก็คือในส่วนของ
ห้องผีและห้องกลางเรือน  จึงมีความเปล่ียนแปลงไปจากเดิมน้อยมาก โดยยงัวางผงัโดยยึดห้องผี
เป็นศูนยก์ลาง  แบ่งพื้นที่ใชง้านตามความสมัพนัธก์บัผ ี ทั้งพื้นที่ในการเซ่นผีและพื้นที่นอนของคน
ในครอบครัวตามความสัมพันธ์กับผี  และการเข้าถึงพื้นที่ห้องกลางเรือนก็จะเป็นไปตาม
ความสมัพนัธก์บัผใีนเรือนเช่นกนั  แสดงใหเ้ห็นถึงการยดึมัน่ในคุณค่าตามวถีิชีวติของชาวไทด า 
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บทที่ 5 
บทสรุป 

 
การศึกษาความเปล่ียนแปลงของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินไทด าที่ต  าบลเขายอ้ย  อ าเภอเขา

ยอ้ย  จงัหวดัเพชรบุรี  โดยใชเ้รือนไทด าในเขตบา้นใต ้ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของหมู่ที่ 5 ต  าบลเขายอ้ย
เป็นกรณีศึกษา  ผูว้จิยัไดส้ ารวจผงัและองคป์ระกอบของหมู่บา้น  สภาพทางกายภาพของเรือนและ
ผงับริเวณของเรือนจ านวน 7 หลัง  รวมทั้งสัมภาษณ์เจา้ของและผูอ้ยูอ่าศยัในเรือน  รวมทั้งบุคคล
อ่ืนๆในหมู่บา้น   โดยครอบครัวเจา้ของเรือนในกรณีศึกษามีความสมัพนัธเ์ชิงเครือญาติกนัเป็นส่วน
ใหญ่  และเรือนแต่ละหลงัมีอาย ุ รูปแบบ  และฐานะทางเศรษฐกิจของเจา้ของเรือนที่แตกต่างกนั 

ตั้งแต่ชาวไทด าอพยพจากสิบสองจุไทมาตั้งถ่ินฐานที่เพชรบุรีเป็นคร้ังแรกในสมยักรุง
ธนบุรีจนถึงยุคปัจจุบนั   ไดมี้การเปล่ียนแปลงอย่างมากมายทั้งในดา้นของถ่ินที่อยู ่ ภูมิประเทศ  
ภูมิอากาศ  การปกครอง  และระบบเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่บริบททางสังคมและวฒันธรรม
ของประเทศไทยที่เปล่ียนแปลงไปสู่สังคมสมยัใหม่  ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางกายภาพทั้ง
ในระดับของหมู่บ้านและระดับของเรือน  อันเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงในคุณค่าและ
ความหมายของเรือนพื้นถ่ินไทด า ดงัน้ี 

 
1. พัฒนาการของเรือนไทด า 

1.1. ในระดบัของหมู่บา้น  องคป์ระกอบของหมู่บา้นตามความเช่ือของชาวไทด า
ไดแ้ก่เส้ือบา้นและป่าแฮ่วซ่ึงเป็นพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บา้นหรือในกรณีของป่าแฮ่วนั้นเป็นพื้นที่
ส่วนกลางของหลายๆหมู่บ้านร่วมกัน   ต้องถูกแทนที่ด้วยการใช้งานในกิจการที่ เ ป็น
สาธารณประโยชน์ของส่วนราชการ  พื้นที่ของป่าแฮ่วในกรณีศึกษาถูกน าไปใชเ้ป็นที่ตั้งของศูนย์
วฒันธรรมไทยทรงด าของเทศบาลต าบลเขายอ้ย  ท  าใหต้อ้งตดัทอนพธีิกรรมที่ป่าแฮ่วลง   ประกอบ
กบัการหนัไปใชพ้ธีิกรรมทางพทุธศาสนาร่วมในพธีิศพตามจารีตไทด ามากขึ้นในช่วงเวลาก่อนหน้า
นั้น  วดัจึงเขา้มาทดแทนพิธีกรรมในส่วนที่ขาดหายไปทั้งการเผาศพและเก็บอฐิั  ในส่วนของเส้ือ
บา้นหรือศาลพ่อปู่ ของบา้นใตย้งัคงอยูใ่นพื้นที่เดิมโดยไม่ถูกรบกวนและมีพิธีเซ่นไหวเ้ป็นประจ า
ทุกปี  นอกจากนั้นการรับศาสนาพทุธของชาวไทด าในช่วงหลงัจากการเขา้มาตั้งถ่ินฐานในประเทศ
ไทย  ท าใหว้ดัไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนไทด า  และพิธีกรรมทางพุทธศาสนาถูกน าเขา้มามี
ส่วนร่วมในสังคมไทด ามากขึ้น  ถึงแม้ว่าวดัจะตั้งอยู่ห่างจากหมู่บา้น  เน่ืองจากเพราะชาวไทด า
ไม่ไดน้บัถือศาสนาพทุธมาตั้งแต่ตน้จึงไม่ไดส้ร้างวดัไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของชุมชนมาแต่เดิม   
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1.2. หมู่บา้นยงัคงลกัษณะโดยรวมของผงัหมู่บา้นและทางสัญจรหลกัเอาไว ้ แต่
ลกัษณะการสร้างเรือนรวมกนัเป็นกลุ่มสูญหายไปเพราะการแบ่งกรรมสิทธ์ิที่ดิน  และการลอ้มร้ัว
แบ่งเขตที่ดินของเรือนแต่ละหลงัออกจากกนัอยา่งเป็นเอกเทศ  ท าใหท้างสญัจรระหว่างกลุ่มเรือนที่
เดินติดต่อกนัไดท้ั้งหมู่บา้นสูญหายตามไปด้วย  ที่ดินที่ถูกแบ่งจนมีขนาดเล็กลงจนไม่สามารถ
รองรับการสร้างเรือนร่วมกนับริเวณเดียวกนัเรือนพ่อ-แม่ไดห้ลายๆหลงั  ลกัษณะของกลุ่มเรือนจึง
ไม่เกิดขึ้นอีกในรุ่นปัจจุบนั  ร้ัวซ่ึงเป็นส่ิงบอกขอบเขตของบริเวณเรือนแบบดั้งเดิมอย่างเช่นร้ัว
ตน้ไมย้งัคงมีให้เห็นอยูโ่ดยทัว่ไป  ส่วนร้ัวไม่ไผ่กลบัพบเห็นไดน้้อยมาก  เม่ือมีการก่อสร้างเรือน
ใหม่หรือท าร้ัวใหม่ก็มกัจะสร้างเป็นร้ัวคอนกรีตและใชป้ระตูร้ัวเหล็ก  เพื่อป้องกนัขโมยที่มีมากขึ้น
และขาดแคลนไมไ้ผท่ี่จะน ามาท าเป็นร้ัวและประตูร้ัว 

1.3. องค์ประกอบของบริเวณเรือนจะเปล่ียนแปลงไปตามการประกอบอาชีพ  
อาชีพท านายงัเป็นอาชีพหลกัของคนส่วนใหญ่ในหมู่บา้น  แต่วิธีการท าน าที่เปล่ียนแปลงไปเน้น
การใชเ้คร่ืองจกัรตลอดกระบวนการผลิตจนถึงการขายขา้วเปลือกจากนาทนัทีที่เก็บเก่ียวเสร็จ  ท  า
ใหมี้ขา้วเหลือกลบัมาเก็บในเลา้ขา้วน้อยมากเหลือเพียงแค่ส่วนที่จะใชบ้ริโภคในครัวเรือนเท่านั้น  
แต่ครอบครัวที่ท  านาก็ยงัเก็บรักษาเลา้ขา้วขนาดใหญ่ของตนเองเอาไวแ้มจ้ะมีขา้วเก็บอยูไ่ม่มากนัก  
ส่วนครอบครัวที่เลิกท านาไปแลว้ก็จะร้ือเลา้ขา้วลงเม่ือก่อสร้างเรือนใหม่  และเม่ือไม่มีการนวดขา้ว
ซ่ึงเป็นขั้นตอนหน่ึงในการเก็บเก่ียวขา้วในอดีตก็ท  าใหไ้ม่มีการใชง้านลานนวดขา้วซ่ึงเป็นลานดินที่
อยูต่รงกลางระหวา่งกลุ่มเรือนในอดีต  ลานนวดขา้วจึงกลายเป็นลานดินที่เป็นเพียงทางสัญจรเขา้สู่
ตวัเรือนในปัจจุบนั   

1.4. ในพิธีเสนเรือนของของชาวไทด าในสิบสองจุไทนั้นผูน้้อยจะใช้หมูเป็น
เคร่ืองเซ่น  ส่วนผูท้า้วจะใชค้วายเป็นเคร่ืองเซ่น  แต่ในประเทศไทยนั้นทั้งผูน้้อยและผูท้า้วต่างก็ใช้
หมูเป็นเคร่ืองเซ่นเหมือนกัน  ทุกครอบครัวจึงตอ้งเล้ียงหมูเอาไวใ้ตถุ้นเรือน  แต่ในปัจจุบนัทุก
ครอบครัวในหมู่บา้นที่เป็นกรณีศึกษาไดเ้ลิกเล้ียงหมูหมดเน่ืองจากปัญหาเร่ืองกล่ินรบกวน  และ
สามารถซ้ือหาหมูไดจ้ากตลาด 

1.5. รูปทรงของเรือนไทด าในประเทศไทยนั้นเปล่ียนแปลงจากเรือนหลงัคาทรง
กระดองเต่าที่เป็นเรือนยาวในสิบสองจุไท  มาเป็นเรือนหลงัคาทรงกระดองเต่าที่มีขนาดความยาว
ลดลง  เน่ืองจากไม่นิยมอยูอ่าศยัเป็นครอบครัวขยายขนาดใหญ่  หลงัจากนั้นจึงมีการรับอิทธิพลจาก
รูปเรือนของคนไทยทั้งในแง่ของรูปทรงและผงัของเรือน  จนถึงสมยัปัจจุบนัรูปทรงของเรือนไทด า
ในกรณีศึกษามีอยู ่3 แบบ  ไดแ้ก่  (1) เรือนหลงัคามนิลา  (2) เรือนหลงัคาทรงไทย  และ(3) เรือน
หลงัคาหนา้จัว่  เรือนหลงัคาทรงมนิลาและเรือนหลงัคาทรงไทยซ่ึงมีโครงสร้างเป็นไมจ้ริงและใช้
หลังคามุงกระเบื้องเป็นแบบที่ถูกใช้หลังจากร้ือเรือนหลังคาทรงกระดองเต่าลง  โดยเน้นความ
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สะดวกในการสร้างและบ ารุงรักษา  เร่ิมตั้งแต่การว่าจา้งช่างมาสร้างเรือนให้และมีวงรอบของการ
บ ารุงรักษาที่ยาวขึ้น  ไม่ตอ้งเก่ียวหญา้มามุงหลงัคาทุกปีเหมือนหลงัคาทรงกระดองเต่า  ทั้งสองแบบ
น้ีถึงแมจ้ะมีรูปทรงและระบบโครงสร้างที่ต่างกนัแต่กลบัใชผ้งัแบบเดียวกนัคือเป็นผงัเรือนไทยภาค
กลางขนาดยาว 3 หอ้งเสา  ความยาวของเรือน 3 หอ้งเสาจึงไดก้ลายเป็นขนาดมาตรฐานของเรือนไท
ด า  ไม่มีเรือนหลงัใดยาวเกิน 3 ห้องเสา  การขยายพื้นที่ใชส้อยภายในเรือนจึงท าโดยการเพิ่มความ
กวา้งของเรือนใหมี้ผนืหลงัคาเพิม่ขึ้นขนานไปกบัหลงัคาตวัเดิมเป็นหลงัคาจัว่แฝดและสามจัว่ ส่วน
เรือนหลงัคาหน้าจัว่เป็นแบบที่เพิ่งถูกน ามาใชใ้นช่วงปัจจุบนั  ในลกัษณะของการสร้างหลงัคาจัว่
ครอบอยู่บนพื้นที่ใช้งานของเรือนจั่วแฝด  เน่ืองจากมีการจัดพื้นที่ใช้งานในลักษณะเดียวกัน  
ต่างกนัที่ไม่มีทางเดินใตร้างน ้ าที่ตดัผา่กลางหอ้งกลางเรือนจากชานหนา้ไปสู่ชานหลงั 

1.6. การใช้งานพื้นที่ในเรือนไทด าในปัจจุบัน  แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน 
เช่นเดียวกบัเรือนไทด าในสิบสองจุไท  คือแบ่งเป็น (1) ชานหนา้  เป็นพื้นที่ทางเขาสู่ห้องกลางเรือน  
(2)  หอ้งกลางเรือน  เป็นที่ตั้งหอ้งผแีละพื้นที่อยูอ่าศยั  และ (3) ชานหลงั  เป็นพื้นที่บริการดา้นหลงั
เรือนที่มีการเพิ่มเติมองค์ประกอบส าหรับการใช้งานอย่างสมัยปัจจุบนั  ได้แก่  เรือนครัว  และ
ห้องน ้ า  และยงัเป็นทางเช่ือมต่อไปสู่เลา้ขา้ว  ในเรือนไทด าแบบดั้งเดิมจะแบ่งแยกพื้นที่ใชส้อย
ภายในเรือนระหวา่งเพศชายและเพศหญิง  โดยคร่ึงหน่ึงของหอ้งกลางเรือนทางดา้นกวา้นและพื้นที่
กวา้นเป็นพื้นที่ของผูช้าย  ส่วนอีกคร่ึงหน่ึงทางดา้นชานหลงัและพื้นที่ชานหลงัเป็นพื้นที่ของผูห้ญิง
ไม่ปะปนกนั  แต่ในกรณีศึกษาไม่พบการแบ่งแยกพื้นที่ดว้ยเพศ  ไม่พบความไม่เท่าเทียมกนัในเชิง
ของการใชพ้ื้นที่ภายในเรือน  แต่ยงัมีความไม่เท่าเทียมกนัทางเพศในการสืบมรดก  ที่ลูกชายเท่านั้น
ที่จะเป็นผูรั้บสืบทอดมรดกบา้นและที่ดินต่อไปได ้ แมว้า่ลูกสาวจะเป็นผูดู้แลพอ่-แม่ในวยัชราก็ตาม 

1.7. การนับถือผีและการเซ่นผีของชาวไทด าเป็นความเช่ือที่เน้นความสัมพนัธ์
ภายในโคตรวงศ์ของตน  น าไปสู่การแบ่งแยกการเขา้ถึงพื้นที่ระหว่างคนในตระกูลและคนต่าง
ตระกูล  โดยพื้นที่บนเรือนในหอ้งผแีละหอ้งกลางเรือนถือเป็นพื้นที่ของผีเรือน  ในเรือนไทด าแบบ
ดั้งเดิมซ่ึงห้องผีไม่ไดเ้ป็นห้องปิดมิดชิด   มีเพียงฝาผนังกั้นเพียงบางส่วน  พื้นที่ห้องผีจึงมีความ
ต่อเน่ืองกบัหอ้งกลางเรือนกนัในทางกายภาพ  ส่วนห้องกลางเรือนจึงไม่อนุญาตให้คนต่างตระกูล
เขา้ไปได้  กวา้นและชานหลังจึงเป็นสถานที่รับรองแขกที่มาเยอืน  ส่วนในกรณีศึกษาห้องผีอยู่
ภายในหอ้งกลางเรือนเช่นกนัแต่ท าฝาผนงัและประตูปิดมิดชิดจึงสามารถอนุญาตให้คนต่างตระกูล
เขา้ไปไดแ้ต่ตอ้งบอกกล่าวผีเรือนก่อน  แต่การที่ชาวไทด านิยมรับแขกที่ใตถุ้นเรือนเป็นผลมาจาก
สภาพอากาศที่เพชรบุรีร้อนกวา่สิงสองจุไท  การรับแขกใตถุ้นเรือนจึงมีลกัษณะเดียวกบัการรับแขก
ที่กวา้นส าหรับแขกผูข้าย  เน่ืองจากเป็นพื้นที่ที่อยูน่อกห้องกลางเรือนซ่ึงพื้นที่หวงห้ามส าหรับคน
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ต่างตระกูล  นอกจากนั้นการใชพ้ื้นที่ในหอ้งกลางเรือนของเรือนไทด าในปัจจุบนัยงัยดึถือห้องผีเป็น
ศูนยก์ลางเช่นเดียวกบัในเรือนไทด า 

1.8. การใชง้านพื้นที่บนเรือนไทด าในกรณีศึกษาแบ่งออกไดเ้ป็น 2 แบบคือ (1) 
แบบหอ้งกลางเรือนอยูร่ะหว่างชานหน้าและชานหลงั  และ(2) แบบชานหน้าเช่ือมต่อกบัชานหลงั
โดยตรง  แบบแรกเป็นแบบที่พฒันามาจากเรือนไทด าแบบดั้งเดิมโดยไดรั้บอิทธิพลจากเรือนไทย
ภาคกลาง  ไดแ้ก่  เรือนหลงัคามนิลาและเรือนหลงัคาทรงไทย  ถึงแมว้่าเรือนหลงัคามนิลาจะใช้
โครงสร้างและรูปทรงของเรือนไมร่้วมสมยัแต่กลบัใชผ้งัในแบบเดียวกนักบัเรือนหลงัคาทรงไทยที่
ใชโ้ครงสร้างและรูปทรงของเรือนไทยภาคกลาง  คือการใชผ้งัเรือนไทยขนาดยาว 3 ห้องเสา  มีการ
ใชพ้ื้นที่ในเรือนในแบบเดียวกบัเรือนไทด าแบบดั้งเดิม  คือ แบ่งพื้นที่ห้องกลางเรือนออกเป็นสอง
ส่วนตามยาว  คร่ึงหน่ึงเป็นพื้นที่ของหอ้งผ ี หอ้งเป๋ง และที่นอนเจา้ของเรือน  อีกคร่ึงหน่ึงเป็นพื้นที่
พกัผ่อนและที่นอนของสมาชิกคนอ่ืนในครอบครัว  โดยมีทางเดินจากชานหน้าไปสู่ชานหลงัตดั
แบ่งพื้นที่หอ้งกลางเรือนออกเป็นสองส่วน  ต่างกนัที่ห้องผีของเรือนไทด าในกรณีศึกษามีลกัษณะ
เป็นหอ้งปิดมิดชิดและที่นอนของสมาชิกที่ไม่ใช่เจา้ของเรือนจะไม่นอนเรียงต่อจากที่นอนเจา้ของ
เรือนในซีกเรือนของห้องผีเช่นเดียวกบัเรือนไทด าแบบดั้งเดิม  แต่กลบัใชง้านพื้นที่พกัผ่อนอีกซีก
หน่ึงอยา่งเอนกประสงคเ์ป็นทั้งที่พกัผอ่นและที่นอน    แบบที่สองเป็นแบบแผนของการสร้างเรือน
รุ่นใหม่ในปัจจุบนั  เป็นเรือนหลงัคาหนา้จัว่   ยาว 3 หอ้งเสา  ภายในหอ้งกลางเรือนจะมีการกั้นห้อง
นอนของเจา้ของเรือนไวคู้่กบัหอ้งผทีี่ต  าแหน่งหอ้งเสาในสุด ส่วนสองหอ้งเสาแรกจะเป็นที่พกัผ่อน
และที่นอนของสมาชิกในครอบครัว  ชานหน้าจะเช่ือมต่อไปสู่ชานหลงัโดยตรง  ท  าให้การใชง้าน
ครัวและห้องน ้ าไม่รบกวนการใช้งานพื้นที่ของห้องกลางเรือน   การจัดผงัทั้งสองแบบน้ีมี
ลกัษณะร่วมกนักบัเรือนไทด าแบบดั้งเดิมที่การเนน้ความส าคญัของพื้นที่ห้องผีและส่วนที่เก่ียวขอ้ง
กบัหอ้งผ ี โดยเรียงล าดบัตามความสมัพนัธก์บัผเีรือน   

 
2. การเปลี่ยนแปลงของคุณค่าและความหมายของเรือนพืน้ถิ่นไทด า 

แต่แรกเร่ิมเดิมทีชาวไทด าไม่ไดน้ับถือศาสนาพุทธ มีเพียงความเช่ือเร่ือง ขวญั  ผ ี 
แถน(ผีฟ้า)  และส่ิงเหนือธรรมชาติต่างๆเป็นเหมือนศาสนา เม่ือชาวไทด าอพยพมาอยูใ่นประเทศ
ไทยก็ไม่กลา้เขา้ร่วมพธีิกรรมทางพทุธศาสนาเพราะกลวัวา่จะผดิผที  าใหเ้จบ็ไขไ้ดป่้วย ต่อมายอมรับ
เอาความเช่ือและพธีิกรรมทางพทุธศาสนา แต่ก็ยงัคงความเช่ือแบบดั้งเดิมเอาไว ้ ถือเป็นหลกัปฏิบตัิ
ควบคู่กันและเป็นการเสริมเพิ่มความหมายให้มากขึ้น จนปัจจุบนัมีวดัประจ าชุมชนไทด ามีการ
ท าบุญตกับาตร  มีการอุปสมบทบวชเรียน ยอมรับแนวคิดเร่ืองการเวยีนวา่ยตายเกิด น าพิธีกรรมทาง
ศาสนาพุทธเขา้มาร่วมกบัพิธีกรรมในวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย พิธีกรรมทางพุทธศาสนาไดเ้ขา้มา
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ทดแทนพิธีกรรมแบบไทด าที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วนหรือเข้ามาเสริมเพิ่มควบคู่กันไป  
อยา่งเช่นพธีิศพที่ไม่สามารถจดัเผาและฝังกระดูกที่ป่าแฮ่วได ้ แต่ก็มีพิธีสวดพระอภิธรรม  เผาศพ 
และบรรจุอฐิัที่วดัแทน 

ชาวไทด านั้นพยายามรักษาคุณค่าแบบเดิมซ่ึงมีความเช่ือเร่ืองผเีป็นศูนยก์ลางเอาไว ้ 
พิธีกรรมที่ เ ก่ียวข้องกับการเซ่นผีอย่างเช่นเสนบ้าน  เสนเรือน  ปาดตงก็ย ังคงมีอยู่ในวิถี
ชีวิตประจ าวนัของชาวไทด า  แม้ความถ่ีของการท าเสนเรือนเปล่ียนแปลงไปตามสถานะทาง
เศรษฐกิจ  แมว้า่พื้นที่ส่วนกลางของหมู่บา้นที่ในพิธีกรรมความเช่ือของชาวไทด าอยา่งเช่นป่าแฮ่ว
และเส้ือบา้นจะลดลงก็ตาม  แต่ก็ยงัมีการปฏิบติัโดยดดัแปลงให้เหมาะกบักาลสมยัที่เปล่ียนแปลง
ไป  พธีิศพที่ป่าแฮ่วที่ไม่สามารถจดัเผาและฝังกระดูกที่ป่าแฮ่วได ้ แต่ก็มีพิธีสวดพระอภิธรรม  เผา
ศพ และบรรจุอฐิัตามพิธีกรรมแบบพุทธศาสนาที่วดัแทน   ส่วนเส้ือบา้นที่มีในหมู่บา้นก็มีเซ่นไหว้
เป็นประจ าทุกปี และบางหมู่บา้นก็มีการพื้นฟูวฒันธรรมโดยจดังาน "เล่นไททรงด า" ควบคู่กนัไป
ดว้ย 

การสร้างเรือน  ถึงแม้ว่ารูปแบบ วสัดุ และเทคโนโลยีจะเปล่ียนแปลงไปแต่ผงั
เรือนก็ยงัคงยดึถือหอ้งผเีป็นศูนยก์ลาง  และพื้นที่หอ้งกลางเรือนก็มีลกัษณะเป็นโถงโล่งในลกัษณะ
เดิมเน่ืองจากมีความสะดวกในการท าเสนเรือนซ่ึงเป็นพิธีใหญ่ที่มีญาติมิตรและเพื่อนบา้นมาร่วม
มากมาย   ในการใช้งานพื้นที่ในเรือนส่วนห้องผี, ห้องเป๋ง, และพื้นที่นอนเจ้าของเรือนซ่ึงอยู่
ทางดา้นหนา้หรือดา้นขา้งหอ้งผจีะตอ้งอยูคู่่กนัเสมอ  แมเ้ม่ือเจา้ของเรือนเสียชีวิตลงพื้นที่นอนของ
เจา้ของเรือนก็มกัจะถูกปล่อยใหว้า่งลงไม่มีใครใชง้านอีก  และการยกพื้นส่วนของห้องผีให้สูงกว่า
พื้นที่ส่วนอ่ืนเล็กนอ้ยเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัของพื้นที่สถิตของผีและใชใ้นการเซ่นผีที่
ยงัคงมีอยูเ่ช่นเดิม   

ในขณะเดียวกันการนับถือศาสนาพุทธก็ไม่ได้ท  าให้การใช้พื้นที่ในเรือนมีการ
เปล่ียนแปลงไป  เป็นเพราะพื้นที่พิธีกรรมที่ตอ้งมีการออกแบบและสร้างตามรูปแบบทางพุทธ
ศาสนานั้นจ ากดัอยูแ่ต่ที่วดั  ที่เรือนเป็นพื้นที่ใชใ้นการท าบุญเล้ียงพระตามวาระและโอกาสเท่านั้น  
การนับถือศาสนาพุทธควบคู่ไปกบัการนับถือผีนั้นจะเห็นได้จากเรือนทุกๆหลังจะมีพระประจ า
เรือนตั้งอยูบ่นห้ิงพระหรือโต๊ะหมู่บูชาอยู่หน้าห้องผี  นอกจากนั้นในบริเวณเรือนยงัมีการตั้งศาล
พระภูมิอยูด่ว้ย 

การเปล่ียนรูปแบบของเรือนในแต่ละยุคสมัยจะเน้นความสะดวกในการใชง้าน
และการบ ารุงรักษา  อยา่งเช่นการเปล่ียนรูปแบบเรือนจากเรือนหลงัคาทรงกระดองเต่าไดเ้ปล่ียนไป
เป็นเรือนหลังคาทรงมนิลาและเรือนหลงัคาทรงไทยซ่ึงเป็นเรือนที่สร้างด้วยไมจ้ริงทั้งหมดและ
หลงัคามุงกระเบื้อง  ไม่ใช่เรือนก่ึงเคร่ืองผูกเคร่ืองสับแบบเรือนหลังคาทรงกระดองเต่า  ท  าให้มี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



202 
 

ความสะดวกในการซ่อมบ ารุงเรือนมากขึ้น  ไม่ตอ้งเก่ียวหญา้มามุงหลงัคาใหม่ทุกปี  และการค่อยๆ
ขยายเรือนเพิม่ขึ้นโดยต่อโครงสร้างพื้นและหลงัคาทีละผืนตามความตอ้งการพื้นที่ใชส้อยที่เพิ่มขึ้น
และฐานะทางเศรษฐกิจ 

การเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตในสังคมปัจจุบันที่สมาชิกแต่ละคนหรือแต่ละ
ครอบครัวที่เป็นส่วนหน่ึงของครอบครัวขยายตอ้งการความเป็นส่วนตวัมากขึ้น  จึงต่อเติมเรือนใน
ส่วนต่างๆทั้งในส่วนชานหลงัและใตถุ้นเรือน ท าใหเ้รือนมีพื้นที่มากขึ้นถึงแมว้่าสมาชิกในเรือนจะ
มีจ านวนลดลง 

 
ข้อเสนอแนะ 

ในการศึกษาน้ียงัไม่ได้คน้ควา้ในเร่ืองของเรือนของผูมี้สถานะทางสังคมที่แตกต่าง
ออกไปอย่างเช่น พวกผูท้า้ว  หรือผูป้ระกอบพิธีกรรมอย่างเช่น หมอหรือมด  นอกจากนั้นการ
เปล่ียนแปลงของวถีิชีวติของชาวไทด าที่ตอ้งยา้ยถิ่นไปอาศยัอยูใ่นเมืองซ่ึงเรือนมีลกัษณะเป็นเรือน
สมยัใหม่แลว้การนับถือผีจะมีผลต่อเรือนที่อยูอ่าศยัในเมืองอยา่งไร  รวมทั้งเรือนของชาวไทด าที่
อพยพไปอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากถ่ินฐานแรกเร่ิมในประเทศไทยอยา่งเช่นที่สุราษฎร์ธานีและที่
พษิณุโลกจะมีความแตกต่างกนัอยา่งไรก็เป็นส่ิงที่ควรจะมีการศึกษาต่อไป 
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