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Nakhon Ratchasima province or Korat has its location connected to other 3 

regions which are Central region, Eastern region and Northeastern region. Korat is, therefore, 
considered as the center of cultural diversity. This is because Korat is used as the passage 
way and rest point for people travelling from Central region to Northeastern region.  Several 
ethnic groups have also been established here. The time has passed and the cultural 
diversity in Korat has developed to become a cultural identity called “Thai – Korat”, 
especially the unique residential architecture which is different from other conventional Thai 
Northeastern houses. “Thai – Korat” architecture is the cultural combination between Thai 
houses in Central region style and houses in Thai Northeastern style. 

The result of research and field survey has revealed that Pak Thong Chai district 
is the area where the most of “Korat house” are located. However, it is noticed that the 
Korat house has been used by Mon ethnic group who migrated to Ban Phraphloeng, a village 
in Pak Thong Chai district, for 2 times. They migrated for the first time during Thonburi period 
(1776 CE.) to Ban Phraphloeng, Pak Thong Chai district and Plub Pla, Chok Chai district. The 
second move was during the reign of King Rama III (1826 CE.) The second group of immigrant 
has joined and lived with the first group of migrator. 

Hence, it is interesting that the physical characteristics, the layout, the interior 
and exterior utility space in local Korat house, which the inhabitants are Mon, are the cultural 
product from the overlapping of Mon ways of living and belief in living in the physical nature 
of local Korat house. 
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๘ รูปแบบหลังคา (เรือนนางโสภี ศุภวัฒน์เมธี) ........................................................  ๖๖ 
๙ ผังบริเวณ (นางจํานงค์ สังสระน้อย) .....................................................................  ๖๘ 
๑๐ ผังเรือน (นางจํานงค์ สังสระน้อย) ........................................................................  ๖๘ 
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ฑ 
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ฒ 
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๑ 
 

 
บทที่ ๑ 
บทนํา 

 
๑. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 จังหวัดนครราชสีมา หรือนามที่รู้จักกันดีว่า “โคราช” เป็นเมืองเก่าแก่ที่รุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัย
โบราณ โดยพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีตั้งแต่สมัยทวารวดี และในยุครุ่งเรืองสมัยขอมพระนคร 
จวบจนถึงสมัยอยุธยาตอนปลาย ครั้นที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้โปรดให้สร้างเมือง ณ ที่ตั้งปัจจุบัน 
พร้อมได้ส่งขุนนาง ทหาร และครอบครัวจากกรุงศรีอยุธยามาเป็นจํานวนมาก เพื่อเป็นข้าราชการประจํา
เมืองนครราชสีมา ขณะเดียวกันวัฒนธรรมไทยลาว จากพ่ีน้องที่ราบสูงก็หล่ังไหลมาที่โคราช โดยการกวาด
ต้อนผู้คนจากสงครามกับเมืองเวียงจันทน์ ทําให้ชาวลาวจํานวนมากมาอยู่ภายใต้การปกครองของโคราช และ
คนกลุ่มใหญ่อีกกลุ่มคือชาวมอญ  ที่มาเป็นทหารช่วยศึกสงครามจากอยุธยามารบกับเขมรและลาว
เวียงจันทน์ รวมทั้งชาวเขมรที่เข้ามาติดต่อค้าขาย  

 ด้วยเหตุนี้ทําให้เมืองโคราชจึงมีหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ เช่นกลุ่ม ไทย ลาว มอญ เขมร   จน
ในที่สุดเกิดผสมผสานกลมกลืนเลือกรับปรับเปล่ียน กระทั่งเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นขึ้น เกิดเป็น “ชาวไท
โคราช” ที่มีวัฒนธรรมเฉพาะตัวทั้งภาษาพูด ประเพณีพิธีกรรม อาหารการกิน การแต่งกาย การละเล่น เพลง
ดนตรี รวมถึงงานสถาปัตยกรรมเพื่อการอยู่อาศัยที่เรียกว่า “เรือนโคราช” เป็นส่วนผสมที่มีสูตรเฉพาะ
ระหว่างเรือนไทยภาคกลางกับเรือนอีสาน 

สําหรับเรือนโคราช มีผู้ศึกษามาแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ คือ วิโรฒ ศรีสุโร โดยให้ข้อเสนอว่า เรือน
โคราช หรือเรือนพื้นถิ่นโคราช นับว่าเป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว และมีลักษณะที่ผิดแผกไปจากบ้านเรือนชาวไทยอีสาน โดยการผสมผสานทางวัฒนธรรม และรับ
อิทธิพลมาจากเรือนพักอาศัยของเรือนไทยภาคกลาง ในช่วงสมัยอยุธยาเป็นต้นมา ๑ดังนั้นบ้านพักอาศัยของ
ชาวบ้านจึงได้รับอิทธิพลจากเรือนไทยภาคกลางตั้งแต่สมัยอยุธยามาเป็นส่วนใหญ่ กาลเวลาเน่ินนานเข้าฝีมือ
ช่างได้เปล่ียนแปลงไปตามความคิดความอ่านของช่างท้องถิ่นจนเกิดการคลี่คลายในรูปแบบและรายละเอียด
บางส่วน จนเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นขึ้น ซึ่งเราเรียกว่าเป็น “เรือนไท-โคราช”  

ทั้งน้ีจากการศึกษาของ กาญจนา ตันสุวรรณรัตน์ ให้ข้อเสนอว่า เรือนโคราช ๒มีลักษณะทาง
สถาปัตยกรรมเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูง ใต้ถุนโล่ง ผังพื้นมี ๒ ลักษณะคือ เรือน ๒ ห้อง และเรือน ๓ 
ห้อง ส่วนใหญ่เป็นเรือน ๓ ห้อง แบ่งออกเป็น ๔ ลักษณะ คือ แบบดั้งเดิม แบบเพิ่มจั่ว แบบสามจั่ว ผนังเรือน
เป็นแผงฝาสําเร็จรูปวางบนพรึง เริ่มจากฝาปรือกรุเซงดํา ต่อมาจึงปรับเปลี่ยนเป็นฝาไม้กระดาน แบบตีทาง
นอนและตีไม้ทับเกล็ดด้านนอก คล้ายฝาปรือ แบบฝาไม้กระดานทางตั้งคล้ายฝาสายบัวของเรือนไทยภาค
กลาง หน้าต่างฝาหนึ่งแผงจะมีหน้าต่างหนึ่งช่องเปิดบานเดี่ยวและคู่ ประตูจะอยู่ที่แผงกลางหนึ่งช่องเปิดบาน
คู่ หน้าต่างและประตูเปิดเข้าในเรือน  

 ผลจาการทบทวนสารสนเทศเกี่ยวกับ “เรือนโคราช” ซึ่งมีงานช้ินสําคัญคือของ กาญจนา ตัน
สุวรรณรัตน์ ที่ได้ศึกษาสํารวจและบันทึกเป็นเอกสารไว้ระหว่างช่วงปี พ.ศ.๒๕๔๔–๒๕๔๖ โดยศึกษารูปแบบ
ของเรือนจํานวน ๓๑ หลัง ๘ อําเภอ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ไว้ในการศึกษาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น: 
                                                            

๑ วิโรฒ ศรีสุโร ,เรือนพักอาศยัชาวไท-โคราช (๒๕๓๐),๑๔๑ 
๒ กาญจนา ตันสุวรรณรัตน์ ,สถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน : กรณีศึกษาเรือนโคราช จังหวัด

นครราชสีมา (๒๕๔๕) 



๒ 

 

กรณีศึกษาเรือนโคราช จังหวัดนครราชสีมา พบว่าบริเวณที่มีเรือนโคราชที่ได้การสํารวจมากที่สุด อย่างไรก็
ตามเป็นที่น่าสนใจว่า กาญจนา ตันสุวรรณรัตน์ ได้เรียกช่ือเรือนกรณีศึกษาว่า “เรือนไทโคราช” ทว่าผู้อยู่
อาศัยนั้นกลับเป็นกลุ่มมอญ ในประเด็นดังกล่าวเห็นว่า กาญจนา ตันสุวรรณรัตน์ นั้นใช้รูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมของเรือนเป็นตัวกําหนดกรณีศึกษา หาได้ใช้ชื่อชาติพันธุ์เป็นตัวกําหนดกรณีศึกษาไม่  

 เพราะฉะน้ันในการศึกษานี้จึงเลือกศึกษาชุมชน บ้านพระเพลิง ๓ซึ่งชุมชนเก่าแก่ซึ่งคนในชุมชน
ส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากกลุ่มชาติพันธ์มอญ จากเอกสารทางประวัติศาสตร์ และคําบอกเล่าของผู้สูงอายุใน
หมู่บ้านสันนิษฐานว่าชาวมอญอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่บ้านพระเพลิง ๒ ครั้งด้วยกัน ครั้งแรกอพยพมาใน
สมัยกรุงธนบุรี (พ.ศ.๒๓๑๙) ซึ่งพระเจ้ากรุงธนบุรีพระราชทานครัวมอญให้เป็นรางวัล ตอบแทนความดี
ความชอบแก่เจ้าเมืองนครราชสีมาในการทําศึกกับพม่า โดยมีพระศรีราชรามัญหัวหน้ากองส่วยทองเป็นผู้นํา
ครัวมอญมาตั้งรกรากสองกลุ่ม กลุ่มแรกอยู่ที่บ้านพระเพลิง อําเภอปักธงชัย กลุ่มที่สองอยู่ที่บ้านพลับพลา 
อําเภอโชคชัย ส่วนพระศรีราชรามัญและเครือญาติได้มาตั้งถิ่นฐานในเขตเมืองนครราชสีมา ที่เรียกกันว่า 
“บ้านมอญ” จนถึงทุกวันนี้ การอพยพครั้งที่ ๒ เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ (พ.ศ.๒๓๖๙) ภายหลังเสร็จส้ินศึก
เจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์ กองทหารมอญที่มาช่วยรบเดินทางกลับกรุงเทพฯ ผ่านเมืองปักธงชัยแล้วพบว่าเป็น
แหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ ประกอบกับมีครัวมอญอาศัยอยู่เดิม ทําให้ทหารมอญตกลงใจมาตั้งบ้านเรือนอยู่
ที่บ้านพระเพลิง 

 จากการศึกษาสืบค้นข้อมูลประวัติศาสตร์เมืองโคราช พบความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ 
รวมถึงการศึกษาข้อมูลของเรือนโคราชที่ตั้งอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์มอญ บ้านพระเพลิง จึงทําให้เกิดคําถามถึง
การทับซ้อนของวัฒนธรรมและคติความเช่ือด้านการอยู่อาศัยของชาวมอญ ที่จะต้องมีผลต่อการเกิด
รูปลักษณะทางกายภาพของเรือนโคราช ที่บ้านพระเพลิง การใช้พื้นที่ภายในและภายนอกเรือน รวมถึงการ
แปรเปล่ียนสภาพของเรือนจากการต่อเติมเพิ่มขยายเรือนโคราชของชาวมอญ บ้านพระเพลิง 

 โดยผลของการวิจัยนี้ ผู้วิจัยหวังว่าจะเป็นตัวอย่าง ซึ่งสามารถบ่งชี้ถึงข้อแตกต่างและเหตุปัจจัย
ของการเกิดรูปลักษณะของเรือนโคราชในแต่ละพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาได้ รวมถึง
ปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบเรือนพื้นถิ่นโคราชตามวิถีชีวิตและคติความเชื่อด้านการอยู่อาศัยของ
กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาได้  ด้วยเหตุนี้จึงมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการวิจัย เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษา การเผยแพร่ข้อมูล เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของเรือนพื้นถิ่น
โคราช และที่สําคัญการงานวิจัยน้ีจะช่วยให้คนในชุมชนมอญบ้านพระเพลิง เกิดความภาคภูมิใจ และเห็น
คุณค่าของเรือนเก่าแก่ดั้งเดิม ที่ยังหลงเหลืออยู่ในชุมชน และช่วยกันหวงแหนอนุรักษ์เรือนพื้นถิ่นพักอาศัย
ของตนไว้ต่อไป   

 
๒. คําสําคัญ (Keyword) ของแผนงานการศึกษา 

 ๒.๑ เรือนพื้นถิ่นโคราช (Korat Vernacular House) หมายถึง “เรือนไทโคราช” เรือนที่มี
ส่วนผสมที่เป็นสูตรเฉพาะระหว่างเรือนไทยภาคกลางกับเรือนอีสาน ดังที่วิโรฒ ศรีสุโร กล่าวไว้ใน เรือนพัก
อาศัยชาวไท-โคราช (๒๕๓๐) ,๑๔๑ และกาญจนา ตันสุวรรณรัตน์ ให้ความหมายไว้ในการศึกษา 
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น: กรณีศึกษาเรือนโคราช จังหวัดนครราชสีมา  

 ๒.๒  กลุ่มคนไทย-มอญ (Thai-Mon Ethnic Group) หมายถึง คนกลุ่มชาติพันธุ์มอญที่อพยพ
เข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย 
                                                            

๓ พัชรินทร ์เวียงชัย ,แนวความคิดในการอนรุักษ์ชุมชนไท-โคราช กรณีศกึษา : 
หมู่บ้านพระเพลิง (๒๕๔๖) 



๓ 

 

 ๒.๓ บ้านพระเพลิง (Ban Phraphloeng) หมายถึง หมู่บ้านพระเพลิง ตําบลนกออก อําเภอปัก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 ๒.๔  กลุ่มชาติพันธุ์ (Ethnic group) หมายถึง กลุ่มชนที่มีลักษณะรูปพรรณ เหมือนหรือ
คล้ายคลึงกัน มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภาษาพูดเดียวกัน 

  
๓. คําถามของการศึกษา 
 ๓.๑  เรือนไทโคราช เมื่อถูกใช้โดยกลุ่มชาติพันธุ์มอญจะมีลักษณะอย่างไร  
 ๓.๒  วัฒนธรรมและคติความเชื่อด้านการอยู่อาศัยของชาวมอญ จะส่งผลต่อรูปแบบเรือนไท
โคราชและเรือนพักอาศัยในชุมชนมอญบ้านพระเพลิงหรือไม่  

        
๔. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 ๔.๑  เพื่อศึกษาเรือนพื้นถิ่นโคราชที่ถูกใช้เป็นเรือนที่อยู่อาศัยของคนมอญ  
 ๔.๒  เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลทางวัฒนธรรมและคติความเชื่อของชาวไทย-มอญ ส่งผลเกี่ยวเน่ือง
ต่อการแปรเปล่ียนของรูปแบบเรือนพื้นถิ่นโคราช  
 ๔.๓  เพื่อสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในใช้การจําแนกแยกแยะลักษณะเฉพาะของเรือนพื้นถิ่น
โคราช ในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาได้ 
 
๕. ขอบเขตของการศึกษา 
  ๕.๑  ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การทําวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ เรือนมอญภายใต้รูปลักษณ์เรือนไทโคราช กรณีศึกษา บ้าน
พระเพลิง ตําบลนกออก อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยเน้นการศึกษารูปแบบเรือนพื้นถิ่นโคราช 
ที่ตั้งอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์มอญ บ้านพระเพลิง โดยศึกษาวัฒนธรรม และคติความเชื่อด้านการอยู่อาศัยของกลุ่ม
คนไทย-มอญ ทีมีอยู่ในเรือนพื้นถิ่นโคราช 

๕.๑.๑ ศึกษาประวัติศาสตร์ และที่มาของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดนครราชสีมา 
๕.๑.๒ ศึกษารูปแบบเรือนพื้นถิ่นโคราช 
๕.๑.๓ ศึกษาวัฒนธรรมและคติความเชื่อกับการอยู่อาศัย ของกลุ่มคนไทย-มอญ 
๕.๑.๔ ศึกษาประวัติศาสตร์ที่มาของกลุ่มคนไทย-มอญ บ้านพระเพลิง 

  ๕.๒  ขอบเขตด้านที่ตั้ง 
๕.๒.๑ พื้นที่ในกรณีศึกษาตั้งอยู่ที่ บ้านพระเพลิง ตําบลนกออก อําเภอปักธงชัย จังหวัด

นครราชสีมา เป็นขอบเขตของพื้นที่ศึกษาของที่ตั้งถิ่นฐานหลักของกลุ่มคนไทย-มอญ บ้านพระเพลิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
แผนที่ที่ ๑ แผนที่ตําบลนกออก อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
แผนที่ที่ ๒ แผนที่บ้านพระเพลิง ตําบลนกออก อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 
 



๕ 

 

๖. ขั้นตอนและวิธีการศึกษา 
 ๖.๑ ทบทวนวรรณกรรม อันเป็นข้อมูลปฐมภูมิ (พื้นฐาน) ของกลุ่มชาติพันธุ์ ในจังหวัด
นครราชสีมา ศึกษาเรือนพื้นถิ่นโคราช กับกลุ่มชาติพันธุ์มอญ และมอญบ้านพระเพลิง ซึ่งประกอบไปด้วย 
ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี และสถาปัตยกรรมของเรือนอยู่อาศัย 
 ๖.๒ สํารวจภาคสนามและเก็บรวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้น โดยการสํารวจลักษณะทางกายภาพของ
พื้นที่ศึกษาโดยรวม ประกอบไปด้วย ข้อมูลโดยรวมของเรือนพื้นถิ่นเพื่อนํามาระบุตําแหน่ง ข้อมูลด้าน
ประวัติศาสตร์ ประเพณีและความเช่ือ พัฒนาการด้านต่างๆภายในชุมชน เช่น ด้านสาธารณูปโภค เป็นต้น ที่
ได้จากการสัมภาษณ์ชาวบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน พระภิกษุสงฆ์ หรือหน่ายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาเป็นข้อมูลใน
การตั้งประเด็นคําถามจากการสํารวจภาคสนามเก็บข้อมูลเบื้องต้น พร้อมทั้งกําหนดกรอบแนวความคิด 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย ขอบเขตในการวิจัย และวางแผนงานในการศึกษา จากนั้นจัดทําแผนที่ ที่ได้จากการ
สํารวจภาคสนามเก็บข้อมูลเบื้องต้นโดยนํามาตรวจสอบกับข้อมูลเบื้องต้นของทางราชการหรือจากที่อื่น  
 ๖.๓ สํารวจภาคสนาม การลงเก็บข้อมูลในเชิงลึก ซึ่งต่อยอดจากการลงพื้นที่และเก็บรวบรวม
ข้อมูลในเบ้ืองต้น การเก็บข้อมูลในเชิงลึก จะประกอบไปด้วย เก็บข้อมูลของผู้อยู่อาศัยอย่างละเอียดโดยใช้
แบบฟอร์ม ทํารังวัดเรือน และถ่ายภาพ ทั้งนี้หลังจากการเก็บข้อมูลดังกล่าวเสร็จส้ินแล้ว แต่ก็จําเป็นต้องลง
พื้นที่อย่างต่อเน่ืองตามช่วงเวลาที่สําคัญเพื่อเก็บข้อมูลด้านประเพณีและความเช่ือ หรือส่วนอื่นๆ พร้อมทั้ง
จัดทําข้อมูล และภาพประกอบที่แสดงรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมผังบริเวณการใช้สอยพื้นที่หรืออื่นๆ 
เพื่อเตรียมนําไปวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
 ๖.๔ วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล นําข้อมูลที่ได้จากสัมภาษณ์ รังวัดและรูปถ่าย มาวิเคราะห์
และสังเคราะห์ สรุปผลการศึกษาเบื้องต้น เพื่อนําไปเป็นแนวทางในการเขียนรายงานการวิจัยและสรุปผล  
  ๖.๕ เขียนรายงานการวิจัยและสรุปผล จากวัตถุประสงค์และประเด็นคําถาม 
 
๗. แหล่งข้อมูล 

 ๗.๑ แหล่งข้อมูลสําหรับขั้นตอนการทบทวนเอกสารและข้อมูลอ้างอิง 
๗.๑.๑ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร 
๗.๑.๒ ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
๗.๑.๓ ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๗.๑.๔ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
๗.๑.๕ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 จังหวัดนครราชสีมา    

๗.๒ แหล่งข้อมูลในการปฏิบัติการภาคสนาม 
 ๗.๒.๑ ข้อมูลจากชาวบ้านในท้องถิ่น  ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน พระภิกษุสงฆ์ ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน 
 ๗.๒.๒ ข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่อง
สถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นโคราช ในพื้นที่ภาคอีสาน เช่น คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน เป็นต้น 

 ๗.๒.๓ ข้อมูลจากหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ สํานักงานเทศบาลตําบล
บ้านนกออก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ บ้านพระเพลิง 

 
๘. อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้า 
 อุปกรณ์ในการปฏิบัติการภาคสนาม 

๘.๑ ภาพถ่ายทางอากาศ 
๘.๒ แผนที่ชุมชน 



๖ 

 

๘.๓ เครื่องมือในการรังวัด 
๘.๔ อุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลจากการรังวัด ได้แก่ ดินสอ ตลับเมตร กระดาษ 

 ๘.๕ กล้องถ่ายรูป 
 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ สามารถบ่งชี้ให้ถึงเหตุปัจจัยของการแปรเปล่ียนสภาพของเรือนพื้นถิ่นโคราช ที่ได้รับ
อิทธิพลทางวัฒนธรรมและคติความเชื่อด้านการอยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์มอญ ในจังหวัดนครราชสีมา 

๙.๒ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา เผยแพร่ข้อมูลเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นโคราช  

๙.๓ เพื่อให้ชุมชนบ้านพระเพลิงได้สืบสานให้ลูกหลานเกิดภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า และช่วยกัน
หวงแหน อนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของชุมชน



๗ 
 

 
บทที ่๒ 

ข้อมูลและทฤษฎีเกี่ยวขอ้งกับการศึกษา 
 
๑. ประวัติศาสตร์ความเป็นมาเมืองโคราช 
 จังหวัดนครราชสีมา หรือนามที่รู้จักกันดีว่า “โคราช” มีการตั้งถิ่นฐานของผู้คนมาตั้งแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์และสืบเนื่องมาไม่ขาดสาย เข้าสู่วัฒนธรรมทวารวาดีดังที่ประจักษ์หลักฐาน เช่น 
เมืองเสมา และร่องรอยของวัฒนธรรมทวารวดีในแหล่งต่างๆ ต่อมาเมื่อเข้าสู่สมัยพระนครพื้นที่โคราชก็ยังคง
เป็นเมืองที่มีบทบาทอย่างสูง ดังที่ปรากฏหลังฐานโบราณสถานในวัฒนธรรมขอม เช่น ปราสาทหินพิมาย 
ปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นต้น  ๑เป็นเมืองเก่าแก่เคยรุ่งเรืองมาตั้งแต่ในสมัยขอม ในสมัยอยุธยาเป็นเมืองชั้น 
"เจ้าพระยามหานคร" และในปัจจุบันก็ยังคงมีความสําคัญ กล่าวคือ เป็นประตูสู่ภาคอีสาน และเป็นชุมทาง
คมนาคมสู่จังหวัดต่าง ๆ ทั้ง ๑๖ จังหวัดในภาคอีสานอีกด้วย 
 เดิมทีเดียวตัวเมืองตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ในท้องที่อําเภอสูงเนิน ห่างจากตัวเมือง
ปัจจุบันประมาณ ๓๑ กิโลเมตร มีเมืองอยู่ ๒ เมือง คือเมือง "โคราช" หรือ "โคราฆะปุระ" กับเมือง "เสมา" ทั้ง 
๒ เมืองโบราณดังกล่าวเคยเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยขอม ปัจจุบันเป็นเมืองร้างตั้งอยู่ริมฝ่ังลําตะคอง 
          เมืองเสมา ตั้งอยู่ฝ่ังใต้ลําตะคอง มีเนินดินกําแพงเมืองและคูเมืองทั้ง ๔ ด้านตัวกําแพงสร้างด้วย
แลง ยังมีเหลือซากอยู่บ้าง ภายในเมืองมีสระและบึงใหญ่น้อยอาศัยใช้น้ําได้ตลอดปี มีโบราณวัตถุสมัยทวาร
วดีขนาดใหญ่แสดงอายุของเมืองนี้ ๒ อย่าง คือ พระพุทธรูปทําด้วยศิลา เล่ากันว่าแต่แรกต้ังยืนอยู่โดดเดี่ยว 
แล้วถูกฉุดลากล้มลงแตกหักยับเยิน ต่อมามีผู้เกิดความสังเวช เก็บรวมประกอบเป็นองค์พระวางนอนไว้ จึง
เรียกกันว่าเป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ไป อีกอย่างเป็นธรรมจักรศิลาขนาดวัดผ่าศูนย์กลางราว ๑.๕๐ เมตร 
เวลานี้ประดิษฐานอยู่ที่วัดคลองขวาง ตําบลเสมา ห่างจากถนนมิตรภาพประมาณ ๙-๑๐ กิโลเมตร 
           เมืองโคราฆะปุระ ตั้งอยู่ทางฝ่ังเหนือลําตะคอง ห่างจากเมืองเสมา ไปทางทิศตะวันออก
ประมาณ ๖ กิโลเมตร หรือห่างจากที่ว่าการอําเภอสูงเนินไปราว ๒-๓ กิโลเมตร ในบริเวณเมืองมีปราสาทหิน
ย่อม ๆ ๒-๓ แห่ง แห่งหนึ่งเคยตรวจพบศิวลึงค์ศิลา ขนาดยาว ๐.๙๒ / ๐.๒๘ เมตร กับศิลาทับหลังประตู
จําหลักลายเป็นรูปพระอิศวรประทับยืนบนหลังโคอุศุภราช จึงน่าเชื่อว่าปราสาทหินหลังนี้อาจสร้างเป็นเทวส
ถานฝ่ายนิกายไศวะ เมืองนี้ในสมัยหนึ่งคงเป็นเมืองสําคัญ ตั้งรักษาเส้นทางที่ลงมายังแผ่นดินต่ําทางลุ่มแม่น้ํา
เจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ําปราจีนบุรี เพราะอยู่ในที่ร่วมของเส้นทางเดินทางช่องดงพระยาไฟกับดงพระยากลาง 
 สมัยกรุงศรีอยุธยา  ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. ๒๑๙๙-
๒๒๓๑) โปรดให้สร้างเมืองสําคัญที่อยู่ชายแดนให้มีป้อมปราการ สําหรับป้องกันรักษาราชอาณาจักรหลาย
เมือง เช่นนครศรีธรรมราช พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เป็นต้น โดยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้โปรดฯ ให้พระ
ยายมราช (สังข์) ขึ้นมาครองเมืองนครราชสีมาและโปรดเกล้าฯให้ย้ายเมืองจากที่ดั้งเดิมคือเมืองที่ตําบล
โคราช อําเภอสูงเนิน มาสร้างเป็นเมืองขึ้นใหม่ในที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองนครราชสีมาในปัจจุบัน มาสร้างเป็น
เมืองมีป้อมปราการและคูล้อมรอบขึ้นใหม่ ในที่ซึ่งอยู่ในปัจจุบันนี้ แล้วเอานามเมืองเดิมทั้งสอง คือ เมืองเสมา 
กับ เมืองโคราฆะปุระ มาผูกเป็นนามเมืองใหม่ เรียกว่า เมืองนครราชสีมา แต่คนทั้งหลายคงยังเรียกชื่อเมือง

                                                            
๑ ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา (นครราชสีมา : หจก.นิวสมบูรณ์การพิมพ์ 

, ๒๕๒๖)  
 



๘ 
 

 
 

เดิมติดปากอยู่ จึงมกัเรียกกนัทัว่ไปว่า เมืองโคราช เมืองนีกํ้าแพงก่อด้วยอิฐมีใบเสมาเรียงรายตลอดมีป้อมตาม
กําแพงเมือง ๑๕ ปอ้ม ประต ู๔ ประต ูสร้างด้วยศิลาแลงมีช่ือดงัตอ่ไปนี ้
               ทางทิศเหนือ                ชื่อประตูพลแสน นัยหนึ่งเรียกประตูน้ํา 
               ทางทิศใต้                   ชื่อประตูไชยณรงค์  นัยหนึ่งเรียกประตูผี 
               ทางทิศตะวันออก          ชื่อประตูพลล้าน นัยหนึ่งเรียกประตูตะวันออก 
               ทางทิศตะวันตก   ชื่อประตูชุมพล 
           ประตูเมืองทั้ง ๔ แห่งนี้มีหอรักษาการอยู่ข้างบนทําเป็นรูปเรือน (คฤห) หลังคามุงด้วยกระเบื้อง
ดินเผา มีช่อฟ้าใบระกาเหมือนกันทุกแห่ง แต่ปัจจุบันคงเหลือรักษาไว้เป็นแบบอย่างแห่งเดียวเท่านั้น คือ
ประตูชุมพล ซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นบัญชีสงวนรักษาไว้เป็นโบราณสถานเม่ือ พ.ศ. ๒๔๘๐ นอกน้ันทั้งประตู
และกําแพงเมืองได้ถูกรื้อสูญหมดแล้ว 
           ๒สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑ โปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะเป็นเมืองชั้นเอก ผู้สําเร็จราชการ
เมืองมียศเป็นเจ้าพระยา  เจ้าพระยานครราชสีมาคนแรกชื่อ  ปิ่น   ณ ราชสีมา    และในรัชกาลน้ีเมือง
นครราชสีมาได้นําช้างเผือก ๒ เชือก ขึ้นน้อมเกล้าถวาย ต่อมาในปี พ.ศ.๒๓๖๙ ในสมัยรัชกาลที่ ๓  เจ้า
อนุวงศ์ ผู้ครองเมืองเวียงจันทน์ก่อการกบฏ   ยกกองทัพมาตีเมืองนครราชสีมา   และกวาดต้อน พลเมืองไป
เป็นเชลย คุณหญิงโม (ภรรยาปลัดเมืองนครราชสีมา{พระสุริยเดชวิเศษ ฤทธิ์ทศทิศวิชัย) ผู้รักษาเมือง   แสร้ง
ทํากลัวเกรงและประจบเอาใจทหารลาว  เมื่อถูกกวาดต้อนมาถึงทุ่งสัมฤทธิ์ในเขตอําเภอพิมายก็หยุดพักกลาง
ทางพอได้โอกาสคุณหญิงโมก็จัดกองทัพโจมตีกองทัพเวียงจันทน์แตกพ่ายไป วีรกรรมที่คุณหญิงโมได้
ประกอบขึ้นนี้ รัชกาลที่ ๓ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนา คุณหญิงโม ดํารงฐานันดรศักดิ์เป็น “ท้าว
สุรนารี” ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้โปรดเกล้า ฯ ให้รวบรวมหัวเมืองในเขตที่ราบสูงให้นครราชสีมาเป็นที่ว่า
การมณฑลลาวกลาง ในปี พ.ศ. ๒๔๓๔ ( ร.ศ. ๑๑๐ ) 
 ขนาดที่ต้ังและอาณาเขต 
               จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  บนที่ราบสูงโคราช  ละติจูด ๑๕ องศา
เหนือ ลองติจูด ๑๐๒ องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง ๑๘๗ เมตร  ตัวจังหวัดอยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ ๒๕๕ กิโลเมตร และโดยทางรถไฟ ๒๖๔ กิโลเมตร มีพื้นที่ ๒๐,๔๙๓.๙๖๔  
ตารางกิ โล เมตร   หรือ  ประมาณ   ๑๒ ,๘๐๘ ,๗๒๘   ไร่  คิด เ ป็นร้ อยละ  ๑๒ .๑๒  ของพื้ นที่ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง  ดังนี้ 
             ทิศเหนือ             ติดต่อกับ  จังหวัดชัยภูม ิและจังหวัดขอนแก่น 
               ทิศใต ้               ติดต่อกับ  จังหวัดปราจีนบรุ ีจังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว 
               ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ  จังหวัดบุรรีัมย ์และจังหวดัขอนแกน่ 
               ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ  จังหวัดสระบุร ีจังหวัดลพบุร ี 
 
             
 
 
 

                                                            
๒ สํานักงานจงัหวัดนครราชสีมา, ขอ้มูลจงัหวัดนครราชสีมา (๒๕๕๘) 



๙ 
 

 
 

 ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมา๓ แบ่งปกครองแบ่งออกเป็น ๓๒ อําเภอ ๒๘๙ ตําบล ๓๗๔๓ 
หมู่บ้าน  

๑. อําเภอเมืองนครราชสีมา   ๑๗. อําเภอชุมพวง  
๒. อําเภอครบรุ ี   ๑๘. อําเภอสูงเนิน  
๓. อําเภอเสิงสาง    ๑๙. อําเภอขามทะเลสอ  
๔. อําเภอคง     ๒๐. อําเภอสีค้ิว  
๕. อําเภอบ้านเหล่ือม   ๒๑. อําเภอปากช่อง  
๖. อําเภอจกัราช    ๒๒. อําเภอหนองบุญมาก  
๗. อําเภอโชคชัย    ๒๓. อําเภอแก้งสนามนาง  
๘. อําเภอด่านขนุทด    ๒๔. อําเภอโนนแดง  
๙. อําเภอโนนไทย    ๒๕. อําเภอวังนา้เขียว  
๑๐. อําเภอโนนสูง    ๒๖. อําเภอเทพารักษ ์ 
๑๑. อําเภอขามสะแกแสง   ๒๗. อําเภอเมืองยาง  
๑๒. อําเภอบัวใหญ ่   ๒๘. อําเภอพระทองคํา  
๑๓. อําเภอประทาย    ๒๙. อําเภอลาทะเมนชัย  
๑๔. อําเภอปักธงชัย    ๓๐. อําเภอบัวลาย  
๑๕. อําเภอพิมาย    ๓๑. อําเภอสีดา  
๑๖. อําเภอห้วยแถลง    ๓๒. อําเภอเฉลิมพระเกยีรต ิ 

 

 
 
แผนที่ที ่๓ แสดงการแบ่งการปกครองของจังหวัดนครราชสีมา 
 

                                                            
๓ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา, ข้อมูลจงัหวัดนครราชสีมา (๒๕๕๓) 



๑๐ 
 

 
 

๒. กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดนครราชสีมา 
ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมา๔มีประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ

มากเป็นอันดับสองของประเทศรองจากกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยประชากรหลากหลายเชื้อชาติหรือ
หลายชาติพันธุ์ แต่กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดนครราชสีมาที่มีจํานวนมากมีอยู่สองกลุ่มใหญ่คือ ไทย (หรือเรียก
อีกอย่างว่า ไทยโคราช) และอีกกลุ่มคือ ลาว (หรือไทยอีสาน) และมีชนกลุ่มน้อยอีกได้แก่ มอญ กุย (หรือ
ส่วย) ชาวบน ไทยวน ญวน จีน และแขก โดยกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดนครราชสีมา แบ่งได้ดังต่อไปนี๕้ 
 กลุ่มไทโคราช เป็นชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมากระจายอยู่ทั่วไปทั้ง ๓๒ อําเภอ 
แต่หนาแน่นที่สุดที่อําเภอเมือง โนนไทย โนนสูง พิมาย จักราช ชุมพวง โนนแดง คง ขามสะแกแสง ขามทะเล
สอ ด่านขุนทด สูงเนิน โชคชัย ครบุรี เสิงสาง หนองบุญมาก บ้านเหล่ือม เฉลิมพระเกียรติ พระทองคํา สีดา 
บัวใหญ่ เทพารักษ์  
 จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่าชุมชนโบราณซ่ึงเป็นร่องรอยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
ตั้งแต่ยุคหินใหม่ต่อเนื่องมาถึงยุคโลหะ กระจายอยู่ทั่วไปในจังหวัดนครราชสีมา ครั้นถึงสมัยประวัติศาสตร์ ก็
มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยทวารวดี ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเสมาและสมัยขอมพระนคร ซึ่งมี
ศูนย์กลางอยู่ที่เมืองพิมาย ครั้นถึงสมัยอยุธยาตอนปลาย สมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้โปรดให้สร้างเมือง 
ณ ที่ตั้งปัจจุบัน พระราชทานนามว่าเมืองนครราชสีมา พร้อมทั้งส่งขุนนางคือ พระยายมราช(สังข์) มา
ปกครองเป็นพระยามหานครต่างพระเนตรพระกรรณ พร้อมทั้งอพยพขุนนางทหาร และครอบครัวจากกรุงศรี
อยุธยา มาเป็นจํานวนมาก เพื่อเป็นข้าราชการประจําเมืองนครราชสีมาและดูแลบริวาร ชาวอยุธยาอพยพมา
อยู่นครราชสีมาอีกระลอกหน่ึง คือคราวเสียกรุงครั้งที่ ๒ (พ.ศ. ๒๓๑๐) แม้ในสมัยรัตนโกสินทร์ ขุนนางที่มา
ปกครองเมืองนครราชสีมา และเมืองบริวารก็ถูกส่งมาจากกรุงเทพฯทําให้เกิดการผสมผสานทางชาติพันธุ์กับ
กลุ่มชาวพื้นถิ่นที่อยู่เดิมเป็นชาว ไทโคราช ซึ่งมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเองในด้านต่างๆ ทั้งเส้ือผ้า 
เครื่องแต่งกาย อาหารการกิน บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค ประเพณีพิธีกรรม ความเชื่อ ดนตรี เพลง 
นามสกุลคนโคราช และที่สําคัญคือ ภาษาโคราช 

กลุ่มไทอีสาน เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งรองจากไทโคราช ซึ่งส่วนใหญ่อพยพมาจาก
ฝ่ังซ้ายแม่น้ําโขงต้ังแต่สมัยอยุธยาตอนปลายจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ตั้งหลักแหล่งอยู่ทั่วไปในจังหวัด
นครราชสีมา ที่หนาแน่นมากคือ อําเภอแก้งสนามนาง บัวลาย เมืองยาง ลําทะเมนชัย และบางส่วนของ
อําเภอบัวใหญ่ ประทาย ชุมพวง ปักธงชัย สีค้ิว สูงเนิน ห้วยแถลง บ้านเหล่ือม ไทอีสานรักษาวิถีชีวิตความคิด
ความเชื่อประเพณี พิธีกรรม และภาษาอีสาน อันเป็นอัตลักษณ์ของคนอีสาน 

กลุ่มไทยมอญ กลุ่มชาติพันธุ์มอญ สันนิษฐานว่าอพยพเข้ามาครั้งแรกในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี 
ที่พระราชทานครัวมอญเป็นรางวัลแก่พระยานครราชสีมา เมื่อคราวศึกอะแซหวุ่นกี้ โดยให้                    พระ
ศรีราชรามัญเป็นหัวหน้า ควบคุมครัวมอญเดินทางมานครราชสีมาโดยใช้เส้นทางปราจีนบุรี ครัวมอญส่วน
หน่ึงตั้งบ้านเรือนที่บ้านพลับพลา อําเภอโชคชัย ส่วนพระศรีราชารามัญและเครือญาติมาตั้งถิ่นฐานในเมือง
นครราชสีมา บริเวณหลักเมือง เรียกตรอกมอญ (บ้านมอญ) การอพยพครั้งที่ ๒ สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯให้พระยามหาโยธา (ทอเรียะ) คุมกองมอญมาสมทบกับกองทัพ ของกรมพระราชวัง
บวรศักดิพลเสพย์ที่เมืองนครราชสีมา ในปีพ.ศ. ๒๓๓๖ เพื่อปราบขบถเจ้าอนุวงศ์ แห่งเวียงจันทน์ เมื่อเสร็จ

                                                            
๔ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา, ข้อมูลจงัหวัดนครราชสีมา (๒๕๕๓) 
๕ นฤมล  ปิยวิทย์, กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดนครราชสีมา (๒๕๕๐) 
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ศึกแล้วเดินทางกลับทาง ปักธงชัย ด่านสะแกราช เห็นทําเลดีมีความอุดมสมบูรณ์ จึงปักหลักตั้งบ้านเรือน
สมทบกับชาวมอญที่อยู่เดิม ปัจจุบันชาวมอญที่บ้านพลับพลา อําเภอโชคชัย  บ้านพระเพลิง บ้านนกออก 
บ้านท่าโพธ์ิ อําเภอปักธงชัย ยังรักษาประเพณีแบบมอญบางส่วนไว้ เช่น การไหว้ผีมอญ การเล่นสะบ้า 
ประเพณีทางพุทธศาสนา และภาษา 
 กลุ่มชาวยวน หรือญวน บางครั้งเรียกว่า ลาวพุงดํา หรือ ยวนพุงดํา  หมายถึง ชาวโยนก จาก
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งถูกกวาดต้อนลงมาครั้งแรก เมื่อพ.ศ. ๒๓๔๗ คนกลุ่มนี้ ได้ปักหลักตั้ง
บ้านเรือนที่อําเภอ   เสาไห้ จังหวัดสระบุรี ต่อมาเจ้าเมืองสระบุรีได้จัดแบ่งไทยวนมาตั้งกองเล้ียงโคที่นครจัน
ทึก (ปัจจุบัน คือ ตําบลสีค้ิว) และปักหลักตั้งถิ่นฐานอยู่ต่อมา ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้า
เจ้าอยู่หัวปราบศึกเจ้าอนุวงศ์เมื่อตีนครเวียงจันทน์ได้กวาดต้อนเชลยมาจํานวนมาก ซึ่งมีชาวเชียงแสน ซึ่งถูก
แบ่งไปอยู่เวียงจันทน์ สมัยรัชกาลที่ ๑ ร่วมมาด้วย เมื่อเดินทางมาพบชาวยวนด้วยกันที่นครจันทึกจึงปักหลัก
ตั้งถิ่นฐานอยู่ด้วยชาวยวนที่สีค้ิว บ้านโนนแต้ บ้านไก่เซา  ชาวไทยวนมีวิถีวัฒนธรรมแบบล้านนา คือภาษาคํา
เมือง หัตถกรรมผ้าทอ ประเพณีสงกรานต์ มีวัดเป็นศูนย์กลางชุมชน 
 กลุ่มชาวกุย (กวย, ส่วย) เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพมาจากจังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ 
เพื่อตั้งหลักแหล่งทํามาหากินบริเวณรอยต่อระหว่างจังหวัดนครราชสีมากับจังหวัดบุรีรัมย์ คือ อําเภอห้วย
แถลง ในหลายหมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแสนสุข บ้านห้วยแคน บ้านพลวงทอง ตําบลห้วยแถลง บ้านโคกแค ตําบล
กงรถ ชาวกุยเหล่านี้อพยพมาประมาณ ๙๐-๑๐๐ ปีที่แล้ว ยังรักษาความเป็นวัฒนธรรมแบบกุย คือ การทอ
ผ้า ภาษา ที่อยู่อาศัยชาวกูยในจังหวัดสุรินทร์ ยังคงเล้ียงช้างกันเป็นจํานวนมาก 

กลุ่มชาวบน  กลุ่มชาติพันธุ์นี้เรียกตัวเองว่า ญัฮกุร หรือเนียะกุล ซึ่งแปลว่า คนภูเขา ในขณะที่
คนไทยเรียกเขาว่าชาวบนคนกลุ่มนี้อยู่ด้านในของขอบที่ราบสูงโคราชได้แก่ เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ นครราชสีมา   
คนกลุ่มนี้พูดภาษาในตระกูลมอญ-เขมร สาขามอญโบราณ เป็นกลุ่มชนดั้งเดิมที่ไม่มีตัวอักษรใช้ มีแต่ภาษา
พูดชอบอยู่บนภูเขาเตี้ยๆ ปลูกข้าวไร่ ข้าวโพด พริก มะเขือ ในพื้นที่เล็กๆ หญิงสวมเส้ือเก๊าะ นุ่งผ้ามีชายพก
ใหญ่เจาะหูกว้าง เพื่อใส่กะจอน ไว้ผมยาวเกล้ามวย การละเล่น คือ ป๊ะเร เร หรือกระแจ๊ะและเป่าใบไม้ ชาว
บนในจังหวัดนครราชสีมาอยู่ที่บ้านพระบึง บ้านวังตะเคียน บ้านกลาง บ้านตะขบ อําเภอปักธงชัย บ้านตล่ิง
ชัน ตําบลจระเข้หิน บ้านมาบกราด ตําบลโคกกระชาย อําเภอครบุรี  

กลุ่มชาวไทยจีน ไทจีนเข้ามาตั้งหลักแหล่งทําการค้าในนครราชสีมาประมาณสมัยรัชกาลที่ ๔ 
และเริ่มมีมากขึ้นสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อสร้างทางรถไฟสายนครราชสีมาสําเร็จในพ.ศ. ๒๔๔๓ ทําให้
นครราชสีมาเป็นศูนย์กลางการค้าเชื่อมโยงระหว่างภาคกลางและภาคอีสาน เส้นทางรถไฟได้เปล่ียนระบบ
การค้าแบบสมัยโบราณ การผลิตเพื่อยังชีพเป็นการค้าและเศรษฐกิจเพื่อสะสมทุนและหวังผลกําไร ปัจจุบัน
การคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และทางอากาศ ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ ทําให้บทบาท
ขอกลุ่มชาติพันธุ์ ไทยจีน ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าในจังหวัดนครราชสีมา และอีสานมีความ
เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง  กลุ่มชาติพันธุ์ไทจีนมีประเพณีความเช่ือที่ยังยึดมั่นเช่นประเพณี การแต่งงาน 
ประเพณีงานศพ ประเพณีตรุษจีน สารทจีน เซ็งเม้ง ไหว้เจ้า กลุ่มไทจีนนับถือศาสนาพุทธ นับถือเจ้าแม่
กวนอิม เคารพนับถือในศาลเจ้า 
 กลุ่มชาวไทยซิกข์ หรือแขก  ถิ่นฐานเดิมอยู่ที่แคว้นปัญจาบ ประเทศอินเดีย อพยพเข้ามา
นครราชสีมาช่วงปลายสมัยรัชกาลที่ ๕ ประมาณ ๓๕ ครอบครัว อาชีพของไทซิกข์ คือ ค้าขาย ชายสวม
กางเกง ขาลีบ เส้ือแขนยาวคอกลม ผ่าอก ปล่อยชายเส้ือคลุมสะโพก โพกศีรษะ สวมกําไลโลหะ หญิงแต่งชุด
สาหรี่ หรือสวมกางเกงเส้ือยาวคลุมเข่า สวมเครื่องประดับ ภาษาที่ใช้ภาษาปัญจาบี ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 
ผู้สูงอายุได้ภาษาสําเนียงโคราช นับถือศาสนาซิกข์ ทุกเช้าจะสวดมนต์ที่วัดซิกข์ ศรีคุรุสิงห์สภา ตรอกไก่ย่าง 
ถนนจอมพล 



๑๒ 
 

 
 

 
 
แผนที่ที ่๔ แสดงตําแหน่งของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จงัหวัดนครราชสีมา 
 
๓. ไทโคราช 
 ไทโคราช เป็นชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมากระจายอยู่ทั่วไปทั้ง ๓๒ อําเภอ แต่
หนาแน่นที่สุดที่อําเภอเมือง โนนไทย โนนสูง พิมาย จักราช ชุมพวง โนนแดง คง ขามสะแกแสง ขามทะเลสอ 
ด่านขุนทด สูงเนิน โชคชัย ครบุรี เสิงสาง หนองบุญมาก บ้านเหล่ือม เฉลิมพระเกียรติ พระทองคํา สีดา บัว
ใหญ่ เทพารักษ์  
 จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่าชุมชนโบราณซ่ึงเป็นร่องรอยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติ ศาสตร์ 
ตั้งแต่ยุคหินใหม่ต่อเนื่องมาถึงยุคโลหะ กระจายอยู่ทั่วไปในจังหวัดนครราชสีมา ครั้นถึงสมัยประวัติศาสตร์ ก็
มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยทวารวดี ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเสมาและสมัยขอมพระนคร ซึ่งมี
ศูนย์กลางอยู่ที่เมืองพิมาย ครั้นถึงสมัยอยุธยาตอนปลาย สมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้โปรดให้สร้างเมือง 
ณ ที่ตั้งปัจจุบัน พระราชทานนามว่าเมืองนครราชสีมา พร้อมทั้งส่งขุนนางคือ พระยายมราช(สังข์) มา
ปกครองเป็นพระยามหานครต่างพระเนตรพระกรรณ พร้อมทั้งอพยพขุนนางทหาร และครอบครัวจากกรุงศรี
อยุธยา มาเป็นจํานวนมาก เพื่อเป็นข้าราชการประจําเมืองนครราชสีมาและดูแลบริวาร ชาวอยุธยาอพยพม่า
อยู่นครราชสีมาอีกระลอกหน่ึง คือคราวเสียกรุงครั้งที่ ๒ (พ.ศ. ๒๓๑๐) แม้ในสมัยรัตนโกสินทร์ ขุนนางที่มา
ปกครองเมืองนครราชสีมา และเมืองบริวารก็ถูกส่งมาจากกรุงเทพฯทําให้เกิดการผสมผสานทางชาติพันธุ์กับ
กลุ่มชาวพื้นถิ่นที่อยู่เดิมเป็นชาว ไทโคราช ซึ่งมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเองในด้านต่างๆ ทั้งเส้ือผ้า 
เครื่องแต่งกาย อาหารการกิน บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค ประเพณีพิธีกรรม ความเชื่อ ดนตรี เพลง 
นามสกุลคนโคราช และที่สําคัญคือ ภาษาโคราช 
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๔. เรือนโคราช  

๔.๑ ทฤษฎีและข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
วิโรฒ ศรีสุโร กล่าวในเรือนพักอาศัยของชาวไท-โคราช (หรือเรือนโบราณของลูกหลานย่า

โม) ว่าเรือนพักอาศัยพื้นบ้านของชาวจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอเมืองและอําเภอใกล้ เคียง เช่น อําเภอ
ปักธงชัย อําเภอสีค้ิว และอําเภอพิมาย มีลักษณะผิดแผกไปจากบ้านเรือนชาวไทยอีสานในจังหวัดอื่นๆ อาจ
เป็นไปได้ที่ว่าเมืองโคราชได้รับการสถาปนาเป็นเมืองหน้าด่านสําคัญเพื่อป้องกันทัพลาวเขมรมาตั้งแต่รัชสมัย
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผู้คนจากอยุธยารวมทั้งมอญและเช้ือสายเขมร(อีสานใต้)ได้ผสมผสานทาง
วัฒนธรรม บ้านพักอาศัยจึงได้รับอิทธิพลจากเรือนไทยภาคกลางตั้งแต่สมัยอยุธยามาเป็นส่วนใหญ่ ได้เกิดการ
คล่ีคลายในรูปแบบและรายละเอียดบางส่วนจนเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นขึ้น ซึ่งเรียกว่าเป็น “เรือนไท-
โคราช” มักสร้างเป็นตัวเรือน ๓ ห้องนอน ลักษณะฝาพนังแยกได้ ๓ ประเภท คือ ฝาตั้ง(ฝาสายบัว) ฝานอน 
และฝาปรือ(ฝากรุเซงดา) หลังคาจั่วสูงมากกว่า ๕๐ องศามีปั้นลมและการตกแต่งหน้าจั่ว 

สุวัฒน์ ตัณฑนุช และคณะได้ทาการศึกษาเรือนไทยโคราช รูปแบบและโครงสร้างชุมชน 
การวางผังบริเวณและการวางผังของตัวเรือนพักอาศัย รูปแบบและวิวัฒนาการของเรือนพักอาศัย
องค์ประกอบของเรือนพักอาศัย สภาพบ้านและระบบต่างๆ วัสดุก่อสร้าง โดยรวบรวมรูปแบบสถาปัตยกรรม
พื้นถิ่น ตําบลพลับพลา อําเภอโชคชัย เอกสารได้กล่าวถึงการอพยพเข้ามาของชาวมอญในประเทศไทยหลาย
ครั้งที่เมืองนครราชสีมาโดยได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านพระเพลิง อําเภอปักธงชัย และอีกพวกหน่ึงที่บ้าน
พลับพลา อําเภอโชคชัย ในเมืองนครราชสีมา เรียกกว่าบ้านมอญ องค์ประกอบของบ้านประกอบด้วย ลาน
บ้าน(เดิ่น) ที่เก็บข้าวเปลือก(ยุ้ง,แกระ) ห้องส้วม บันได(กะได) นอกชาน ร้านน้ํา ครัว ระเบียง เรือนนอน 
รูปแบบเรือนมีเรือน ๒ ห้อง เรือน ๓ ห้อง เรือนชั่วคราว เรือนหอ(เรือนมาด) วัสดุก่อสร้าง โครงสร้าง ส่วน
ใหญ่เป็นไม้ ผนัง(ฝาเรือน)เรือนดั้งเดิมใช้ฝาปรือกรุเซงดา ต่อมาจึงนิยมใช้ไม้จริงมาทําฝาเรือนจั่วนิยมใช้ไม้
จริงปิดจั่วและมีการแกะสลักลวดลายนูนต่ํารวมทั้งการเขียนสีด้วย จั่วบ้านเป็นจุดเด่นที่สุดของเรือน  
  กาญจนา ตันสุวรรณรัตน์ ได้ทําการวิจัยสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น : กรณีศึกษาเรือนโคราช 
จังหวัดนครราชสีมา ๘ อําเภอ โดยเลือกกลุ่มหมู่บ้านที่ใช้ภาษาโคราช เป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวนเรือน ๓๑ 
หลัง โดยวิเคราะห์รูปแบบเรือน พื้นที่ใช้สอย ความกว้างยาวและสูงของเรือน ขนาดไม้ของแต่ละองค์ประกอบ 
วิธีก่อสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบสถาปัตยกรรม เรือนโคราชกับความเป็นอยู่ของชุมชนและ
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น สรุปได้ว่า เรือนโคราชเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูง ใต้ถุนโล่ง ผังพื้นมี ๒ 
ลักษณะคือ เรือน ๒ ห้อง และเรือน ๓ ห้อง ส่วนใหญ่เป็นเรือน ๓ ห้อง แบ่งออกเป็น ๔ ลักษณะ คือ แบบ
ดั้งเดิม แบบเพิ่มจั่ว แบบสามจั่ว ผนังเรือนเป็นแผงฝาสําเร็จรูปวางบนพรึง เริ่มจากฝาปรือกรุเซงดา ต่อมาจึง
ปรับเปล่ียนเป็นฝาไม้กระดาน แบบตีทางนอนและตีไม้ทับเกล็ดด้านนอก คล้ายฝาปรือ แบบฝาไม้กระดาน
ทางต้ังคล้ายฝาสายบัวของเรือนไทยภาคกลาง หน้าต่างฝาหน่ึงแผงจะมีหน้าต่างหนึ่งช่องเปิดบานเดี่ยวและคู่ 
ประตูจะอยู่ที่แผงกลางหน่ึงช่องเปิดบานคู่ หน้าต่างและประตูเปิดเข้าในเรือน 

๔.๒  องค์ประกอบของบ้าน  
   ลานบ้าน (เด่ิน) เป็นลานดินโล่งตําแหน่งไม่แน่นอน อาจอยู่หน้าบ้านหรือข้างบ้านเป็น
ตัวเชื่อมระหว่างบ้านหลังอื่น ๆ ที่เป็นเครือญาติ เป็นทางสัญจร เป็นที่พักผ่อนหรือทากิจกรรมต่าง ๆ (การ
เล้ียงผีมอญในอดีตจัดขึ้นที่เดิ่นบ้าน)  

ที่เก็บข้าวเปลือก (ยุ้ง แกระ) ถ้าสร้างเป็นยุ้ง โครงสร้างเป็นไม้จริงทั้งหมด แข็งแรงมาก 
หลังคาทรงจ่ัว อยู่ไม่ห่างตัวบ้านนัก ตําแหน่งไม่แน่นอน หากสร้างเป็นแกระ โครงสร้างจะเป็นไม้ไผ่ทั้งหมด 
หากอยู่ภายนอก แกระอยู่บนโครงสร้างยกพื้นไม้จริง และมีหลังคาทรงจั่วคลุมเช่นกับยุ้ง  



๑๔ 
 

 
 

ห้องส้วม อดีตบ้านไม่มีห้องส้วม ปัจจุบันราชการส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนมีห้องส้วมเพื่อ
การสาธารณสุขที่ดี ห้องส้วมอยู่ห่างจากตัวบ้านพอสมควร ห้องส้วมส่วนมากมีลักษณะเพิงเตี้ย ๆ ผนังเป็น
โครงไม้ไผ่สานขัดหนีบในพลวงซึ่งมีขนาดใหญ่ ปัจจุบันไม่พบแล้ว ส้วมบางบ้านใช้ผนังสังกะสี หรือก่ออิฐ
บล็อก  

บันได (กะได) ตัวแม่บันไดมี ๒ ตัว ตัวหนึ่งยาวกว่าอีกตัวหนึ่ง ไม่จากัดว่าเป็นตัวซ้ายหรือ
ตัวขวา ทาด้วยไม้จริงเนื้อแข็ง จานวนขั้นเป็นเลขค่ี นิยม ๕ ขั้น มากกว่า ๗ ขั้น เป็นทางติดต่อระหว่างเดิ่น
บ้านขึ้นสู่นอกชานบ้าน และชักเก็บได้  

นอกชาน เป็นพื้นที่โล่งไม่มีหลังคาคลุม พื้นเป็นไม้ตีห่างๆ เพื่อระบายน้าฝน ระดับพื้นนอก
ชานมีระดับต่ําสุดขององค์ประกอบตัวบ้าน  

ร้านนํ้า เป็นสถานที่ตั้งโอ่งน้าสาหรับดื่มหรือใช้สอยในครัวเรือน บริเวณที่ตั้งโอ่งอาจอยู่
นอกชาน บางครัวเรือนยกโครงสร้างพื้นร้านน้าสูงกว่าพื้นนอกชานประมาณ ๓๐ เซนติเมตร โดยมีหลังคา
คลุม เพื่อตั้งโอ่งน้าดื่ม  

ครัว ตําแหน่งอยู่ไม่แน่นอน อาจอยู่บริเวณนอกชานหรือแยกตัวออกไปต่างหาก  
ระเบียง เป็นสถานที่เอนกประสงค์ เป็นที่รับแขก พักผ่อน กินข้าว และที่นอนของผู้ชายใน

เวลากลางคืน พื้นระเบียงยกสูงกว่าพื้นนอกชานประมาณ ๓๐ เซนติเมตร ไม่มีผนังกั้นระหว่างพื้นที่ที่ต่าง
ระดับกันนี้ มีเพียงพื้นกั้นด้านข้างทั้งสองด้าน ในแนวเดียวกับผนังตัวเรือน และมีหลังคาคลุมต่อออกมาจาก
โครงสร้างหลังคาของเรือนนอน  

เรือนนอน (แม่เรือน ในเรือน) เป็นห้องที่มีฝาปิดกั้นทั้ง ๔ ด้าน มีประตู (ผักกะตู) ทางเข้า
จากระเบียง ธรณีประตูสูงกว่าพื้นเรือนนอนประมาณ ๓๐ เซนติเมตร พื้นเรือนนอนสูงกว่าพื้น  
ระเบียง ประมาณ ๓๐ เซนติเมตร ดังนั้น การก้าวจากระเบียงเจ้าสู่เรือนนอนจึงมี ม้ารองตีน ๑ ขั้น พาดอยู่
บนหลังรอดช่วงกลางของตัวเรือน ในเรือนนอนเป็นที่นอนของ พ่อ แม่ ลูกที่ยังเล็กและลูกสาว เมื่อลูกสาว
แต่งงานแล้ว ให้ลูกสาวและลูกเขยได้พักอาศย (ชั่วคราว) ในเรือนนอนด้วย พ่อและแม่ก็ออกมานอนที่ระเบียง 
ภายในเรือนนอนนอกจากเป็นที่นอนแล้ว ยังเป็นที่เก็บข้าวของมีค่าไว้ในหีบไม้ เหนือหัวนอนเป็นที่วางหม้อ
ดินอันเป็นที่เก็บกระดูก (ธาตุ) ของบรรพบุรุษ ภายในเรือนนอนไม่มีห้องพระหรือหิ้งพระ ผนังเรือนนอนด้าน
ตะวันออก (ตันออก) และด้านตะวันตก (ตันตก) ไม่มีหน้าต่าง (เรือนของกลุ่มชาติพันธุ์มอญ) ส่วนเรือนของ
กลุ่มชาติพันธุ์ไทยอีสาน มีหน้าต่าง ๑ ช่อง หน้าต่างมีเฉพาะด้านยาวองตัวเรือนด้านทิศใต้ (หัวนอน) จานวน 
๓ ช่อง (ช่วงเสาละ ๑ ช่อง) เป็นหน้าต่างบานเปิดเข้าใน (โดยมีเดือยบนล่าง ซึ่งเป็นเนื้อเดียวกันกับบานเปิด 
ฝังอยู่กับสลัก ) ซึ่งเล็กและแคบมาก ศีรษะผู้ใหญ่ไม่สามารถโผล่ออกได้เลย 

๔.๓  รูปแบบของเรือน 
สืบเนื่องจากการส่งผ่านวัฒนธรรมจากลุ่มน้ําเจ้าพระยาไปสู่ลุ่มน้ํามูล ลุ่มน้ําชีและลุ่มน้ํา

โขง มีเมืองโคราชเป็นจุดพักกลางทาง ชาวโคราชเป็นผู้รับวัฒนธรรมจากเมืองหลวงโดยสายการปกครอง
ราชอาณาจักร และในขณะเดียวกันชาวโคราชรับวัฒนธรรมที่ราบสูงจากพี่-น้องที่สืบเชื้อสายวัฒนธรรมไทย-
ลาว การกล่ันกรองเลือกรับปรับเปล่ียนจนกระทั่งเกิดเป็นวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านภาษาจะมี
ภาษาโคราชเป็นภาษาในการส่ือสาร ซึ่งมีสําเนียงผสมผสานระหว่างไทยกลางกับไทยอีสาน อาหารการกิน
เลือกที่จะกินข้าวเจ้าไม่กินข้าวเหนียวแต่เค้ียวปลาร้าเพราะรสชาติถูกปาก การแต่งกายชอบนุ่งโจงกระเบนไม่
นุ่งซิ่น การละเล่นชอบร้องเพลงโคราช โดยไม่ต้องมีดนตรีประกอบ และเรือนโคราช เป็นส่วนผสมที่มีสูตร
เฉพาะระหว่างเรือนไทยภาคกลางกับเรือนอีสานดังที่ 

วิโรฒ ศรีสุโร ได้ทําการศึกษาเรือนพักอาศัยของชาวไท-โคราช หรือเรือนโบราณของ
ลูกหลานย่าโม พบว่า เรือนไท-โคราช มักจะสร้างเป็นตัวเรือน ๓ ห้อง (เสากลม ๔ ต้น ๓ ช่วงเสา) มีหน้าต่าง 
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๓ บาน ประตู ๑ บาน ช่วงก้าวจากประตูลงสู่ระเบียง (โคราชเรียกพะระเบียง) สูง ๐.๘๐ เมตร จึงต้องมีไม้
รองแทนกระไดอีก ๑ ขั้น พะระเบียงนี้เป็นที่นั่งพักผ่อน ส่วนหลังคาเป็นจั่วสูงมากกว่า ๕๐ องศา มีปั้นลม
และการตกแต่งหน้าจั่วเป็นลวดลายการเข้าไม้และการแกะสลักต่าง ๆ จั่วที่แตกต่างกันในการเข้าไม้จะมีชื่อ
เรียกต่างกัน เช่น จั่วเกล็ดกลม จั่วลูกฟัก การเรียกช่ือเรือนก็แตกต่างกัน อาทิ เรือนมาด หมายถึง เรือนที่
เจ้าของได้สร้างขึ้นเป็นเรือนหอในการแต่งงาน ออกเรือน ส่วนเรือนหอ หมายถึง เรือนที่สร้างไว้รับแขก หรือ
เป็นส่วนที่ให้แขกพัก เป็นต้น  เรือนไท-โคราชมีลักษณะของโครงสร้าง ใช้เสากลมแต่งผิว เส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ 
นิ้ว – ๕ ๑/๒ นิ้ว เป็นไม้เต็งรังฝังในดิน๑ ศอก เจาะกลางเสาสอดรอดหรือคานให้ทะลุโผล่ปลายทั้ง ๒ ด้าน 
ราว ๓๐ เซนติเมตรหัวเสาจะทําเป็นเดือยในตัวเรียก ตีนเทียน สูง ๑ คืบ สําหรับสวมขื่อทางนอนลงบน
ตีนเทียนยึดขื่อไว้ทั้ง ๒ ข้าง กลางขื่อตัวหัวท้ายจะเจาะทะลุให้ปลายดั้งสอดขึ้นจนถึงรอยบาก (ความสูงเท่า
ความสูงของจั่วบ้าน) เสาด้ังจะบากกลางนั่งบนคานหัวท้าย ไม้อะเส (รัดหัวเสา) จะบากล็อคลงบนร่องบาก
ของข่ือทุกตัว จันทันจะบากวางบนไม้อะเสอีกต่อหนึ่ง และจะบากจันทันวางแปทางนอน ไม้กลอนนิยมใช้ไม้
ไผ่รวกหรือไม้หมากเอาเฉพาะผิวและมุงหญ้าเท่านั้น ส่วนไม้ปีกนก (เต้า) จะสอดทะลุเสาออกไปรับเชิงชาย
ส่วนลักษณะฝาผนัง ประเภทฝาตั้ง (หรือฝาสายบัว) ใช้วางแผ่นกระดานฝาทางตั้ง ตีเคร่าขนาด ๑ × ๒ นิ้ว 
ประกับเฉพาะด้านนอกทุกรอยต่อของแผ่นกระดาน นอกจากนั้นยังยักเยื้องฝาตั้งให้ดูเหมือนฝาทางนอน โดย
การเซาะร่องกระดานฝาทางขวางไปในทางนอนให้เห็นเป็นเส้นๆ โดยหลอกตานึกว่าเป็นฝานอน  ประเภทฝา
นอนเป็นการแบ่งกระดานฝาเป็นช่วง ๆ ไปในทางนอน ตั้งเคร่า ๑ ๑/๒ × ๓ นิ้ว เซาะร่องให้ปลายกระดาน
สอดซ้อนกันขึ้นไปจนตลอดความสูงของฝา ประเภทฝาปรือ (หรือฝากรุเซงดํา) ช่างพื้นบ้านได้นําต้นปรือหรือ
ต้นแวงซึ่งเป็นหญ้าชนิดหนึ่งมาสอดใส่เบียดกันแน่น จนไม่มีช่องลมหรือฝนซึมเข้าได้ แล้วประกับด้วยไม้ไผ่ผ่า
เส้ียวรมไฟและทารักจนดําเพื่อกันมอดและแมลง (ชาวบ้านเรียกเซงดํา) ทั้งด้านนอกและด้านใน ปลายไม้ไผ่
สอดเข้าไปในเคร่าตั้งไม้จริง ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง คูณ ๓ นิ้ว วางห่างกันประมาณ ๔๐ เซนติเมตร โดยเซาะร่องให้
โค้งรับกับรูปร่างของไม้ไผ่ทั้ง ๒ ท่อน ซึ่งหนีบเอาต้นปรือไว้อย่างแน่นหนา๖ 

สุวัฒน์ ตัณฑนุช ได้ทําการศึกษารูปแบบเรือนพักอาศัยพื้นถิ่นในภาคอีสาน กรณีศึกษา
หมู่บ้าน ตําบลพลับพลา อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา พบว่ารูปแบบของบ้านเป็นเรือนชั้นเดียวใต้ถุนสูง
แยกประเภทได้ดังนี้ 

๑. เรือนดั้งเดิม เป็นเรือน ๒ ห้อง มีหลังคาจั่วทรงสูงราว ๕๐ องศา มุงหลังคาด้วยหญ้า
แฝก มีส่วน “พะ” ซึ่งเป็นพื้นที่ต่อจากเรือนนอนออกไปอีก ๑ ช่วงเสา พะมีระดับพื้นเสมอพื้นระเบียง 
ระหว่างพื้นระเบียงและพื้นเรือนนอนมีช่องว่างเรียกว่า ช่องแมวกว้างประมาณ ๑๕ เซนติเมตร ตลอดแนว
อากาศถ่ายเทได้ดี หลังคาคลุมส่วนพะและระเบียงเป็นหลังคาที่แยกโครงสร้างออกมาจากโครงสร้างของ
หลังคาเรือนนอน ดังนั้นหลังคาส่วนนี้จึงมีตะเข้สัน (ร้านตะเข้) เรือน ๒ ห้องจะไม่มีนอกชาน บันไดจะพาด
จากลานบ้าน (เดิ่น) ขึ้นสู่ระเบียงโดยตรง๗ 

                                                            
๖ วิโรฒ ศรีสุโร, ศึกษาเรือนพักอาศัยของชาวไท-โคราช (๒๕๓๐), ๑๔๑. 
๗ สุวัฒน์ ตัณฑนชุ, รูปแบบเรือนพักอาศยัพื้นถิ่นในภาคอีสาน (๒๕๓๑), ๗๒. 



๑๖ 
 

 
 

  
 
 
ภาพที ่๑ ผังพื้นเรือน ๒ ห้อง 
ที่มา : สุวัฒน์ ตัณฑนุช, รูปแบบเรือนพักอาศัยพื้นถิ่นในภาคอีสาน (๒๕๓๑), ๗๓. 
 
 

 
 
 
ภาพที ่๒ ด้านหลังของเรอืนนอนและพะ เรือนนอนมี ๒ ช่วงเสา 
ที่มา : สุวัฒน์ ตัณฑนุช, รูปแบบเรือนพักอาศัยพื้นถิ่นในภาคอีสาน (๒๕๓๑), ๗๔. 
 



๑๗ 
 

 
 

 
 
 
ภาพที ่๓  ด้านข้างของเรือนนอนและพะ ที่ลดระดับลงมาเสมอพื้นระเบียง มองผ่าน 

ใต้ถุนเรือนจะเห็นช่องแมว 
ที่มา : สุวัฒน์ ตัณฑนุช, รูปแบบเรือนพักอาศัยพื้นถิ่นในภาคอีสาน (๒๕๓๑), ๗๔. 
 

๒. เรือน ๓ ห้อง คล้ายกับเรือน ๒ ห้อง แต่ได้ผนวกเอาพะมาเป็นส่วนหน่ึงของเรือนนอน
และยกพื้นเสมอกันตลอด องค์ประกอบอื่นเหมือนกันคือ มีระเบียงและนอกชานหลังคาเรือนนอนเป็นจั่วทรง
สูงเช่นกัน แต่เม่ือผนวกเอาพะเข้ามาเป็นเรือนนอนแล้ว แนวตะเข้สัน (ร้านตะเข้) จึงไม่มีหลังคาแต่ก่อนมุง
ด้วยหญ้าแฝก ปัจจุบันมุงด้วยสังกะสี ส่วนระเบียงมีหลังคาคลุมวัสดุมุงเหมือนกับหลังคาเรือนนอน แต่
โครงสร้างหลังคาแยกออกมาจากโครงสร้างของหลังคาเรือนนอน ส่วนนอกชานเปิดโล่งไม่มีหลังคาคลุม และ
มีลูกกรงกันตกเป็นบางส่วน (บางหลังไม่มีลูกกรงกันตก)๘ 

 

 
 
ภาพที ่๔ เรือน ๓ ห้อง ด้านยาว 
ที่มา : สุวัฒน์ ตัณฑนุช, รูปแบบเรือนพักอาศยัพื้นถิ่นในภาคอีสาน (๒๕๓๑), ๗๖. 

                                                            
๘ สุวัฒน์ ตัณฑนชุ, รูปแบบเรือนพักอาศยัพื้นถิ่นในภาคอีสาน (๒๕๓๑), ๗๖. 



๑๘ 
 

 
 

๓. เรือนชั่วคราว มี ลักษณะเป็นเพิงสําหรับครอบครัวใหม่ก่อนที่จะปลูกเรือน (ยกเรือน) 
ถาวรภายหลัง ภายในมีเพียงห้องเดียวบางคร้ังก็จะไปต่อเพิงกับยุ้งข้าว (ต่อเพิงยุ้ง บ้านแอบยุ้ง) อยู่อาศัยเป็น
การช่ัวคราว 

๔. เรือนหอ (เรือนมาด) เป็นเรือนที่ไม่อยู่ในข่ายการแยกประเภทรูปแบบของบ้านแต่เป็น
เรือนที่สร้างขึ้นโดยฝ่ายชายใช้แทนสินสอดทองหม้ันในการแต่งงาน เรือนที่สร้างขึ้นเพื่อการน้ีไม่ว่าจะเป็น
เรือน ๒ ห้อง หรือเรือน ๓ ห้อง จะเรียกว่า “เรือนมาด”๙ 

กาญจนา ตันสุวรรณรัตน์ กล่าวไว้ในการศึกษา “สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น : กรณีศึกษาฝา
ปรือเรือนโคราช จังหวัดนครราชสีมา” พบว่า ฝาเรือนโคราชเป็นฝาสําเร็จรูป เพื่อนําไปประ กอบเป็นเรือน
โคราช มีหลายลักษณะได้แก่ ฝาปรือ ฝากระดานตีนอนซ้อนเกล็ด ฝาสายบัว ฝาปะกนและฝาช่ัวคราว เช่น 
ไม้ไผ่ขัดแตะ ทั้งนี้ฝาปรือ หรือฝากรุเซงดํามีลักษณะคล้ายฝาสําหรวดของฝาเรือนไทยภาคกลาง ฝากระดานตี
นอนซ้อนเกล็ดคล้ายฝากระดานทั่วไป แต่มีลักษณะเฉพาะ คือ การนําไม้เคร่าตั้งมาตีประกบทั้งด้านนอกและ
ด้านใน ฝาสายบัวคล้ายฝาสายบัวของเรือนไทยภาคกลาง ฝาปะกนคล้ายฝาปะกนของเรือนไทยภาคกลาง แต่
มีจํานวนน้อยและฝีมือไม่ประณีตเท่ากับภาคกลาง ฝาด้านสกัดไม่นิยมเจาะหน้าต่างส่วนฝาด้านยาวที่อยู่
ภายนอกอาคารแต่ละแผงจะเจาะหน้าต่าง ๑ บาน ซึ่งมีขนาดเล็กมากเปิดเข้าด้านในเรือน และฝาด้านยาวท่ี
อยู่ภายในอาคารจะเจาะประตูทางเข้าเรือน ๑ ประตู โดยเปิดเข้าด้านในเรือน  ส่วนฝาปรือ เป็นแผงฝา
สําเร็จรูป มี ๔ ลักษณะ คือ กรอบไม้จริง–ลูกตั้งไม้จริง–เซงไม้ไผ่ กรอบไม้จริง–ลูกตั้งไม้ไผ่–เซงไม้ไผ่ กรอบไม้
จริงผสมไม้ไผ่–ลูกตั้งไม้ไผ่–เซงไม้ไผ่ และกรอบไม้ไผ่–ลูกตั้งไม้ไผ่–เซงไม้ไผ่ แต่ที่พบมากที่สุดถึงร้อยละ 
๙๔.๕๕ ได้แก่ ลักษณะกรอบไม้จริง–ลูกตั้งไม้จริง–เซงไม้ไผ่ มีปรือเป็นวัสดุกรุ การแบ่งช่องลูกตั้งและเซงจะ
แบ่งระยะเท่า ๆ กันฝาด้านสกัดกว้างกว่าฝาด้านยาว ฝาด้านสกัดกว้าง ๘ ช่อง ด้านยาวกว้าง ๖ ช่องและ
ระยะห่างของลูกตั้งฝาด้านสกัดกว้างกว่าลูกตั้งฝาด้านยาว ส่วนความสูงแบ่งเป็นระยะเซง ๑๔ หรือ ๑๖ ช่อง 
เซงภายนอกกับเซงภายในมีทั้งขนาดเท่ากัน และต่างกันในฝาเดียวกันถ้าต่างกันเซงภายนอกจะมีขนาดใหญ่
ว่าเซงภายในเสมอ การเจาะช่องหน้าต่างจะเลือกเจาะในช่องลูกตั้งที่ ๓ หรือ ๔ เนื่องจากฝาด้านยาวกว้าง ๖ 
ช่องจึงไม่สามารถเจาะช่องกลางให้สมดุลย์ได้ ทําให้หน้าต่างเรือนโคราชมีขนาดเล็กมากเท่ากับ ๑ ช่องลูกตั้ง 
แต่ถึงกระน้ันการเปิดหน้าต่างกลับมีทั้งแบบเปิดเข้าบานเดียวและเปิดเข้า ๒ บาน ซึ่งหน้าต่างแบบเปิดเข้า ๒ 
บานก็มีอกเลา หรือบางหลังเปิดบานเดียวแต่มีอกเลาหลอกอยู่กึ่งกลางบาน และมีการออกแบบกลอนกบใน
ลักษณะต่าง ๆ กัน ส่วนการเจาะประตูจะเจาะกลางในช่องลูกตั้งที่ ๓ และ ๔ เนื่องจากประตูจะต้องมีความ
กว้างพอสําหรับเจ้าของเรือนผ่านเข้าออกได้สะดวกประตูจึงเป็นแบบเปิดเข้า ๒ บาน มีอกเลาและกลอนกบ
เช่นเดียวกับหน้าต่าง การตกแต่งประตู–หน้าต่าง นอกจากในส่วนของอกเลายังนิยมทําลวดบัวที่วงกบคล้าย
กรอบเช็ดหน้าของเรือนไทยภาคกลาง และส่วนสําคัญที่ทําหน้าที่ยึดไม้รองรับบานประตู–หน้าต่างให้ติดกับ
วงกบหน้าต่างทั้งบนและล่าง ได้แก่ ดอกจัน ดอกจําปา หรือดอกมะเขือ จะได้รับการแกะสลักอย่างประณีต
สวยงาม๑๐ 
 
 

                                                            
๙ สุวัฒน์ ตัณฑนชุ, รูปแบบเรือนพักอาศยัพื้นถิ่นในภาคอีสาน (๒๕๓๑), ๗๖ 
๑๐ กาญจนา ตันสุวรรณรัตน์, สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น : กรณีศึกษาฝาปรือ เรือนโคราช จงัหวัด

นครราชสีมา (๒๕๔๔), ๔๘. 



๑๙ 
 

 
 

 

 
 
ภาพที่ ๕ เรือนฝาปรือของนางแก้ว กาฬสินธุ์ อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ที่มา : กาญจนา ตันสุวรรณรัตน์ ,สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น : กรณีศึกษาฝาปรือ (๒๕๔๔), ๑๐๐. 
 

กาญจนา ตันสุวรรณรัตน์ ได้ทําการศึกษารูปแบบของเรือนโคราชจํานวน ๓๑ หลังไว้ใน
การศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น : กรณีศึกษาเรือนโคราช จังหวัดนครราชสีมา พบว่า  

เรือนโคราชเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูง ใต้ถุนโล่ง ผังพื้นเรือนมี ๒ ลักษณะคือ เรือน ๒ ห้อง
หมายถึง เรือนนอนมีความกว้าง ๑ ช่วงเสามีความยาว ๒ ช่วงเสาและเรือน ๓ ห้อง หมายถึง เรือนนอนมี
ความกว้าง ๑ ช่วงเสาและมีความยาว ๓ ช่วงเสา ส่วนใหญ่เป็นเรือน ๓ ห้องซ่ึงแบ่งได้ ๔ ลักษณะคือเรือน ๓ 
ห้องแบบดั้งเดิม เรือน ๓ ห้องแบบเพิ่มจั่ว เรือน ๓ ห้องแบบจั่วแฝด และเรือน ๓ ห้องแบบจั่ว ๓ จั่วเรือน ๓ 
ห้องแบบด้ังเดิมเป็นเรือนสําหรับครอบครัวขนาดเล็ก มีการใช้พื้นที่ในเรือนสําหรับพักผ่อนหลับนอนในช่วง
กลางคืน โดยมีมุ้งเป็นเขตส่วนตัวของแต่ละคน ได้แก่พ่อ-แม่ ลูกสาวและลูกเล็ก ส่วนลูกชายที่โตแล้วจะกาง
มุ้งที่ระเบียงหรือพักบน ระเบียงน่ังเล่น พักผ่อน รับประทานอาหาร นอกชานอเนกประสงค์ และมีครัวขนาด
เล็กในการปรุงอาหาร เม่ือลูกเล็กโตเป็นหนุ่มเป็นสาวพื้นที่ในเรือนจะดูคับแคบหรือเมื่อลูกสาวแต่งงานลูกเขย
จะเข้ามาอยู่ร่วมชายคาเป็นครอบครัวใหม่ ความจําเป็นในการใช้พื้นที่ต้องการความเป็นส่วนตัวทําให้ต้องมี
การขยับขยาย โดยทําหลังคาคลุมพื้นที่นอกชานและขยายส่วนครัวให้กว้างขึ้นทําให้ด้านสกัดของเรือนแบบ
ดั้งเดิมเปลี่ยนมาเป็นเรือน ๓ ห้องแบบเพิ่มจั่ว เรือน ๓ ห้องแบบจั่วแฝดเรือน ๓ ห้องแบบจั่ว ๓ จั่ว การ
ขยายตัวของเรือนส่วนใหญ่ต่อออกไปทางด้านทิศเหนือ ทําให้รูปทรงของเรือนเปล่ียนจากพื้นลดไล่ระดับ ๓ 
ระดับ เป็นพื้น ๒ระดับ เพื่อความสะดวกในการปรับเปล่ียนโครงสร้างหลังคา นอกชานยังคงอยู่แต่เปล่ียน
ทิศทางไปในด้านที่สะดวกในการสัญจร การวางอาคารตามตะวันคือ หันด้านจั่วหรือด้านสกัดไปทางทิศ
ตะวันออกและตะวันตก ทําให้ตัวเรือนรับแดดน้อยและรับลมเย็นจากด้านทิศใต้เปลือกหรือผนังที่ห่อหุ้มตัว
เรือนเป็นแผงฝาสําเร็จรูปที่ประกอบเสร็จแล้วยกขึ้นวางบนพรึงเริ่มจากฝาปรือกรุเซงดํา ซึ่งใช้ไม้จริงทํากรอบ
ฝาและลูกตั้ง ใช้ไม้ไผ่ทําลูกนอก(เซง)และใช้ปรือเป็นวัสดุกรุ ต่อมาจึงปรับเปลี่ยนเป็นฝาไม้กระดานเพ่ือความ
คงทนกว่า โดยใช้เคร่าตั้งด้านในตีฝากระดานทางนอน และตีไม้ทับเกล็ดด้านนอกเป็นช่องจังหวะคล้ายกับฝา
ปรือกรุเซงดํา นอกจากนี้ยังมีฝาไม้กระดานทางตั้งซ่ึงใช้กรรมวิธีในการประกอบคล้ายฝาสายบัวของเรือนไทย
ภาคกลาง ไม่ว่าจะเป็นฝาชนิดใดการออกแบบหน้าต่างและประตูจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันคือ ฝาด้านยาว
ภายนอกอาคาร ๑ แผงจะมีหน้าต่าง ๑ ช่องเปิดแบบบานเดี่ยวและคู่ ด้านสกัดไม่นิยมเจาะหน้าต่าง ฝาด้าน
ยาวภายในอาคารทึบ แผงกลางเจาะประตู ๑ ช่องเปิดแบบบานคู่ หน้าต่างและประตูเปิดเข้าในเรือน๑๑ 

                                                            
๑๑ กาญจนา ตันสุวรรณ, สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นโคราช : กรณีศกึษาเรือนโคราช จังหวัด

นครราชสีมา, (๒๕๕๖), ๕๐๑. 



๒๐ 
 

 
 

 
 
ภาพที ่๖ เรือนแบบ ๒ ห้อง  
ที่มา : กาญจนา ตันสุวรรณ, สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นโคราช (๒๕๕๖), ๒๔. 



๒๑ 
 

 
 

 
 
ภาพที ่๗ เรือน ๓ ห้องแบบดั้งเดิม  
ที่มา : กาญจนา ตันสุวรรณ, สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นโคราช (๒๕๕๖), ๒๕. 

 



๒๒ 
 

 
 

 
 
ภาพที ่๘ เรือน ๓ ห้องแบบเพิ่มจั่ว  
ที่มา : กาญจนา ตันสุวรรณ, สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นโคราช (๒๕๕๖), ๒๖. 

 



๒๓ 
 

 
 

 
 
ภาพที ่๙ เรือน ๓ ห้องแบบจั่วแฝด 
ที่มา : กาญจนา ตันสุวรรณ, สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นโคราช (๒๕๕๖), ๒๗. 
 



๒๔ 
 

 
 

 
 
ภาพที ่๑๐ เรือน ๓ ห้องแบบจัว่สามจั่ว 
ที่มา : กาญจนา ตันสุวรรณ, สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นโคราช (๒๕๕๖), ๒๘. 
 



๒๕ 
 

 
 

 
 
ภาพที ่๑๑ ประตูหน้าต่าง เรือนโคราชมีทั้งเปดิบานเดียวและสองบาน 
ที่มา : กาญจนา ตันสุวรรณ, สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นโคราช (๒๕๕๖), ๒๙. 

 
 
 



๒๖ 
 

 
 

เรือนชั่วคราว ลักษณะเป็นเพิงสาหรับครอบครัวใหม่ก่อนปลูกเรือน (ยกเรือน) ถาวร 
ภายในมีห้องเดียว บางครั้งก็ต่อเพิงกับยุ้งข้าว (บ้านแอบยุ้ง) อยู่อาศัยเป็นการช่ัวคราว การอยู่อาศัยในเรือน
ลักษณะนี้ ด้วยเหตุว่าทุนทรัพย์ อุปกรณ์ ฯลฯ ไม่เพียงพอสาหรับยกเรือนใหม่ เรือนลักษณะนี้ส่วนมากอยู่
ภายในบริเวณบ้านของพ่อแม่ฝ่ายเจ้าสาว คือ เมื่อพ่อ แม่ตกแต่งลูกสาวคนแรกแล้ว ลูกเขยกับลูกสาวเจ้าไป
อยู่ ในเรือน แต่เมื่อลูกสาวคนที่สองแต่งอีก เขยใหญ่และเมีย ก็สละให้คู่เขย และน้องเมียเข้าอยู่แทนตัวเองจึง
ต้องออกไป ต่อเพิงยุ้ง อยู่ หากว่าเรือนหลังใหม่ยังก่อสร้างไม่เสร็จ โครงสร้างของเรือนชั่วคราว เสาเป็นไม้ไผ่
ทั้งลาเป็นไม้ทั้งต้น พื้นปูด้วยไม้ไผ่ ฝาขัดแตะ และหลังคามุงแฝกหรือหลังคาหญ้า  

เรือนหอ (เรือนมาด) เป็นเรือนที่สร้างขึ้นโดยฝ่ายชายใช้แทนสินสอดทองหมั้นในการ
แต่งงาน เรือน ๒ ห้อง หรือ เรือน ๓ ห้อง เรียกว่า เรือนมาด ทั้งส้ิน การ มาดไม่จาเป็นต้องเป็นเรือนเท่านั้น 
อาจมาดกันด้วยสัตว์ใช้งาน เช่น วัว ควาย หรือ ที่นาก็ได้ แล้วแต่ฐานะของฝ่ายชาย  

๔.๔ วัสดุก่อสร้าง  
เสา เป็นเสาไม้กลม เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๙ –๑๓ นิ้ว ใช้ไม้เต็ง ไม้เต็งรังเท่านั้นเพราะเม่ือลง

ดินแล้วทนทานกว่าไม้ชนิดอื่น แหล่งตัดไม้คือทิศเหนือ (ปะตีน) ของบ้าน ไม้เสานิยมใช้ยาว ๙ –๑๐ ศอก (แต่
ก่อนราคาศอกละ ๒ บาท)  

พื้น นิยมใช้ไม้เต็ง ไม้รัง ต่อมาไม้ดังกล่าวหายากจึงใช้ไม้แดง ซึ่งเป็นไม้มีเนื้อไม้ล่ืน ขัดไสได้
ง่าย ต่อมาใช้ไม้ตะเคียน เน่ืองจากไม่หายากข้ึน (ไม้ตะเคียน เป็นไม้ขึ้นในมาบนา ชาวบ้านถือว่าเป็นไม้ที่มี
เทวดาสิงอยู่ และเป็นไม้ต้องห้าม) กระดานพื้นขนาด ๑ นิ้ว กว้าง ๘ นิ้ว แต่ก่อนราคาศอกละ ๑ บาท ส่วนตง
และรอดใช้ไม้เต็ง (รอดทาหน้าที่รับและถ่ายน้าหนักจากตงและพื้น ลักษณะการติดตั้งรอดกับเสาไม้กลม เป็น
ลักษณะเดือยเสียบ ทะลุผ่านตลอดกลางพอดี โดยเจาะกลางเสาทะลุตลอด ขนาดพอดีกับรอด)  

พื้นครัว เดิมใช้ไม้ไผ่วางห่างเว้นช่องเพื่อระบายอากาศ การยึดพื้นกับตงใช้เครือตะขาบมัด
เข้าด้วยกัน พื้นลักษณะน้ีเรียกว่า พื้นระเนือก ปัจจุบันพื้นครัวลักษณะนี้ไม่มีแล้ว เปล่ียนมาใช้ไม้จริงแต่มีการ
เว้นช่องห่างเล็กน้อยเหมือนเดิม  

ผนัง (ฝาเรือน) เรือนดั้งเดิมใช้ ฝาปรือกรุเซงดํา ปรือเป็นพืชตระกูลกก ชอบขึ้นในแหล่ง
น้าที่สะอาด แหล่งปรือ คือบึง ชาวบ้านเรียกว่า บึงลาวบึงไทย อยู่ในเขตตําบลท่าลาดขาว มีอาณาเขตติดต่อ
กับตําบลพลับพลาทางทิศใต้ ปรือ เมื่อนามาทาฝาเรือนจะทนมาก แต่ปรือที่แห้งแล้วเช่นฝาเรือนก็เป็นเชื้อไฝ
ที่ดี ต่อมานิยมไม้จริงทาฝาเรือนแทนปรือ เรือนที่ได้สํารวจแล้วทั้งหมดพบว่าใช้ไม้รังมากกว่าไม้ชนิดอื่น เมื่อ
ไม้รังหายากชาวบ้านหันมาใช้ไม้แดงและไม้พลวง ส่วนพรึงซึ่งทาหน้าที่ฝาเรือนนิยมใช้ไม้เต็ง ไม้รัง ยาว ๑๓ –
๑๕ ศอก 

โครงหลังคา นิยมใช้ไม้พลวง เพราะมีเนื้ออ่อนกว่าไม้รัง สามารถเจาะและเข้าไม้ประกอบ
โครงได้ง่าย  

หลังคา แต่เดิมใช้หญ้าแฝกมุง เมื่อไม้แฝกหายากจึงใช้หญ้าคา ภายหลังหันมาใช้สังกะสี
แทน  

จั่ว นิยมใช้ไม้จริงปิดจั่ว และมีการสลักลวดลายนูนต่ํา รวมทั้งการเขียนสีด้วย จั่วเป็น
จุดเด่นที่สุดของเรือน นับเป็นเอกลักษณ์ของเรือนพื้นถิ่นในตําบลพลับพลา เอกลักษณ์นี้ปรากฏในตําบล
ใกล้เคียงด้วย เช่น ตําบลโชคชัย อําเภอโชคชัย ตาบลนกออก อําเภอปักธงชัย ตําบลพุดซา ตําบลบุกระถิน 
ตาบลกองพระทราย ตําบลปรุใหญ่ ตําบลบ้านเกาะ อําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา  

ประตู (ปักกะตู) และหน้าต่าง รวมทั้งกรอบบานเป็นไม้จริงทั้งหมดบางหลังแกะสลักภาพ
นูนต่ํา และสลักดอกจัน เป็นตัวยึดไม้ขวางภายในเรือน ไม้ขวางนี้มี ๒ ตัว คือ ตัวบน และตัวล่าง เป็นไม้ยึด



๒๗ 
 

 
 

เดือยบานประตูและหน้าต่าง ประตู หน้าต่าง และดอกจัน เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นเห็นได้ชัดที่ตําบล
พลับพลาและตําบลใกล้เคียงกัน เช่นเดียวกับจั่วเรือน  

บันได (กระได) ใช้ไม้เนื้อแข็งและขั้นบันได ส่ิงที่น่าสังเกตอยู่สองประการคือ แม่บันไดตัว
หนึ่งยาวกว่าอีกตัวหนึ่งเล็กน้อย ขั้นบันไดขั้นค่ี คือ ๓ ๕ ๗ ๙ ขั้น ส่วนมากพบ ๕ ขั้น  

ร้ัว มีหลากหลาย เช่น แนวต้นไม้ ไม้ไผ่ทั้งลา หรือไม้จริงทั้งต้น วางปลายต่อโคน (กก) ใน
แนวนอน ไม่นิยมทารั้วไม้ปักเรียงกันในแนวตั้ง ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีรั้ว นอกจากเรือนปลูกชิดเขตสัญจร  

๔.๕  ประเภทของเรือน  
๔.๕.๑ เรือนฝาปรือกรุเซงดํา คือเรือนพื้นถิ่นดั้งเดิมของภูมิภาคน้ี ไม่ว่าจะเป็นเรือน ๒ 

ห้องแต่ดั้งเดิม หรือเรือน ๓ ห้องในระยะเสลาต่อมาก็ตาม ปรือ ยังคงวัสดุประกอบทาฝาเรือนที่สืบเน่ืองมา
นาน เรือนฝาปรือ ฯ ปัจจุบันเหลืออยู่เพียงหลังเดียว แต่ไม่สมบูรณ์ คือเรือนของนางป้ิง นิลกระโทก หมู่ ๘ 
บ้านเกาะ ตําบลพลับพลา  

เรือนฝาปรือกรุเซงดา สูญหายไปด้วยเหตุดังน้ี  
กรรมวิธีการทาฝาปรือ ฯ ทายาก และใช้เวลานานในการจะประกอบแต่ละแผงสําเร็จ   

ปรือที่แห้งแล้วเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ต้นปรือหายาก และไม่คงทนถาวร ชาวบ้านนิยมใช้ไม้จริงแทน  
คนรุ่นหลังคิดว่า เรือนโบราณไม่ทันสมัย และไม่สวย เมื่อได้รับมรดกจากพ่อ แม่หรือบรรพ

บุรุษ จึงรื้อเรือนทิ้ง แล้วยกเรือนที่ตนคิดว่าสวยและทันสมัยขึ้นแทนบนโครงสร้างเดิม  
สภาพการดารงชีวิตความเป็นอยู่ของคนรุ่นหลังเปล่ียนไป ไม่เหมาะสมกับรูปแบบวิธีการ

ดารงชีวิตแบบดั้งเดิม ดัดแปลงและต่อเติมเสริมต่อจนเสียรูปทรงไป  
ขายเรือนทั้งหลังให้แก่พ่อค้ารับซื้อไม้เก่า 
วัฒนธรรมใหม่จากภายนอกแทรกแซงวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวบ้านวัฒนธรรมใหม่จึง

ปรากฏค่อนข้างมาก และเห็นได้ชัดในชีวิตประจาวันของชาวบ้าน  
๔.๕.๒ เรือนฝากระดานไม้จริง เมื่อเรือนฝาปรือกรุเซงดาเริ่มเส่ือมความนิยม เรือนฝา

กระดานไม้จริงก็ได้รับความนิยมเข้ามาแทนที่ คือเรือนประเภทฝานอน โดยมีลูกตั้งไม้ตีแปะทับเกล็ด (ตําบล
ใกล้เคียง เช่น ตําบลโชคชัย ปรากฏทั้งฝานอน ฝาสายบัว และฝาปะกน) บางหลังฝานอนเป็นแผ่นไม้ส้ัน ๆ 
บากตลอดความยาวทั้งสองด้าน แล้วสอดลงทางดิ่งฝังอยู่ในร่องบากของลูกตั้ง โครงสร้างเรือนทุกอย่าง
เหมือนกันกับเรือนฝาปรือ ฯ เพียงแต่วัสดุฝาเรือนเท่านั้นเปล่ียนไป และเซงดา (ไม้ไผ่รมควันน้ามันยาง ที่เป็น
ตัวหนีบใบปรือให้แน่นทั้งด้านนอกและด้านใน) ก็หายไปด้วย เรือนประเภทฝานอนมีเหลืออยู่เพียงไม่กี่หลัง
แล้วเป็นมรดกตกทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเจ้าองเรือนในปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่าลักษณะเรือน ๓ ห้อง 
ประเภทฝานอน มีลูกตั้งไม้จริงที่คงอยู่ในปัจจุบัน เป็นเรือนพักอาศัยพื้นถิ่นของชาวตําบลพลับพลา ( กลุ่ม
ชาติพันธุ์มอญ) ที่รักษาคุณค่าต่าง ๆ สืบทอดมา และเป็น เรือนไทยโคราชรุ่นสุดท้ายของกลุ่มชาติพันธุ์มอญ 
นับว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเรือนไทยโคราช  
 

 



๒๘ 
 

 
 

 
 
ภาพที ่๑๒ เรือนพื้นถิ่นโคราชเรือนนอนทางซา้ยฝาปรือกรุเซงดา ทางขวาเรอืนรับแขก (เรือนหอ) ฝาไม้จริง 
ที่มา : บัญชา นาคทอง, การศึกษาอัตลักษณ์เรือนพื้นถิ่นชุมชนบ้านนกออก, (๒๕๕๕), ๓๔. 
 

 
 
ภาพที ่๑๓ เรือนพื้นถิ่นโคราชแสดงฝาเรือนแบบต่าง 
ที่มา : บัญชา นาคทอง, การศึกษาอัตลักษณ์เรือนพื้นถิ่นชุมชนบ้านนกออก (๒๕๕๕), ๓๕. 



๒๙ 
 

 
 

 

 
 
ภาพที ่๑๔ เรือนพื้นถิ่นโคราช แบบเรือน ๓ ห้อง ฝาฝาปรือกรุเซงดา อ.ครบรุ ีจ.นครราชสีมา 
ที่มา : บัญชา นาคทอง, การศึกษาอัตลักษณ์เรือนพื้นถิ่นชุมชนบ้านนกออก (๒๕๕๕), ๓๕. 
 
๕. กลุ่มชาติพนัธุ์มอญ 

๕.๑  ชาติพันธุ์มอญ  
เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เก่าแก่กลุ่มหน่ึง และเคยมีอารยะธรรมที่รุ่งเรืองอยู่ในดินแดนแหลมอิน

โดจีน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าอารยะธรรมมอญเริ่มต้นมาตั้งแต่ ๒๔๑ ปีก่อน
พุทธศักราช โดยในระยะแรกชาวมอญได้เคยอาศัยอยู่ในประเทศอินเดีย แถบแคว้นโอริสสะ (อุสสะ) และทาง
ใต้ของอินเดียเรื่อยมาจนถึงแคว้นมณีปุระต่อมามอญได้สร้างเมืองใหม่ขึ้นที่เมืองสะเทิม (Thaton) หรือสุ
ธรรมวดี อยู่บริเวณปากอ่าวเมาะตะมะและกระจายตัวอยู่ตามเมืองใกล้เคียง เช่น ทวันเท (Twante) ทะละ 
(Dala) และหงสาวดี (Pegu) ซึ่งต่างเป็นอิสระต่อกัน และจากการที่เมืองสะเทิมมีการติดต่อค้าขายกับอินเดีย
ซึ่งเป็นแหล่งอารยะธรรมโบราณของโลก ทําให้กลายเป็นสะพานที่ทอดให้วัฒนธรรมอินเดียเข้าสู่ประเทศ
ต่างๆ ในอินโดจีนได้อย่างรวดเร็ว เกิดการเรียนรู้ส่ังสมอารยธรรมต่างๆ จนทําให้อาณาจักรมอญที่สะเทิม
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๖ มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดยิ่งกว่าอาณาจักรใดๆ ในบริเวณใกล้เคียง โดยเฉพาะ
ด้านการค้า วัฒนธรรม และศาสนา๑๒ แต่มีจุดอ่อนอย่างมากในด้านการทหาร ทําให้ถูกรุกรานจากอาณาจักร
พุกามของพม่าที่มีความเจริญเติบโตทางเหนือแถบลุ่มน้ําอิรวดี และตกเป็นเบ้ียล่างของพม่าในปี พ.ศ.๑๖๐๐ 
และรบติดพันกันตลอดเวลา จนถึงปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๓ มอญก็พยายามดิ้นรนต่อสู้เพื่ออิสรภาพอยู่เสมอ 
ตลอดช่วงเวลาอันยาวนานนั้นปรากฏว่ามอญสามารถปลดแอกจากพม่าและตั้งอาณาจักรมอญได้ ๒ ครั้ง ครั้ง
สําคัญคือ การที่มะกะโทยึดเมองเมาะตะมะคืนจากพม่า และสถาปนาราชวงศ์ชานตะเลง (Shan-Talaing) 
ขึ้นใน พ.ศ.๑๘๓๐ พร้อมทั้งขึ้นครองราชย์ ณ เมืองเมาะตะมะ ทรงพระนามว่าพระเจ้าฟ้ารั่ว ปกครอง

                                                            
๑๒ สุภา โอเจริญ, มอญในเมืองไทย(กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร,์ ๒๕๔๑), ๑๗. 



๓๐ 
 

 
 

สืบเนื่องมาถึงสมัยพญาอู่๑๓ พ.ศ.๑๙๑๒ เมื่อพระเจ้าอู่ทองแห่งกรุงศรีอยุธยาเข้าตีหัวเมืองมอญอันได้แก่ 
ตะนาวศรี เมาะลําเลิง และเมาะตะมะ ทําให้ต้องย้ายเมืองหลวงจากเมาะตะมะมาอยู่ที่หงสาวดีตั้งแต่นั้นมา 
  กระทั่งในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถแห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งตรงกับรัชสมัย
ของพระเจ้าธรรมเจดีย์ของอาณาจักรมอญ ที่ต่างอ่อนกําลังจากการสู้รบรอบด้านด้วยกันทั้งสองฝ่าย รวมทั้ง
พระเจ้าติโลกราชแห่งนครเชียงใหม่ (ซึ่งเป็นอริต่อกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยเดียวกัน) ต่างเปล่ียนพระราโชบาย
จากการสู้รบมาเป็นทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา มีความร่วมมือและมิตรไมตรีต่อกันในการบําเพ็ญพระราช
กรณียกิจทางศาสนา ทั้งการออกผนวช การชําระสมณวงศ์ของมอญ และการทําสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 
๘ ของพระเจ้าติโลกราช ณ วัดเจ็ดยอด (วัดโพธารามวรวิหาร) จังหวัดเชียงใหม่ อาณาจักรมอญที่กรุงหงสาว
ดีสามารถต้ังตัวเป็นอิสระอยู่ได้จนถึง พ.ศ.๒๓๖๙๑๔ ก็ตกเป็นของพม่าและสูญส้ินอาณาจักรมอญตั้งแต่นั้นมา 
  จากการที่มีการสู้รบตลอดช่วงเวลาของอาณาจักรมอญ ทั้งรบกับพม่า รบกับกรุงศรีอยุธยา 
ไทยใหญ่ และยังมีการสู้รบกันเองในหัวเมืองมอญด้วยกัน เพราะมอญไม่เคยมีการรวมอาณาจักรเป็นหนึ่งเลย 
  ดังน้ัน คนมอญจึงต้องผจญกับการอพยพโยกย้ายถิ่นที่อยู่ตลอดเวลา อาณาจักรกรุงศรี
อยุธยาจึงเป็นที่พึ่งในการอพยพของคนมอญหลายครั้งหลายคราอย่างต่อเนื่องและหลายวัตถุประสงค์๑๕ ทั้ง
จากการด้ินรนหาพื้นที่ที่สงบร่มเย็นและอุดมสมบูรณ์กว่า การกวาดต้อนมาเมื่อรบแพ้กรุงศรีอยุธยาหลบหนี
มาพม่า และการอพยพตามครอบครัวพี่น้องที่อพยพเข้ามาอยู่ก่อนหน้าแล้ว คือเป็นการอพยพเข้ามาอย่าง
สมัครใจเช่นเดียวกับชาวจีนโพ้นทะเลที่อพยพเข้ามาหากินและตั้งรกรากอยู่ในกรุงศรีอยุธยา แต่สาเหตุส่วน
ใหญ่คือความกดดันและความบีบค้ันทางการเมืองระหว่างมอญกับพม่ามากกว่าการโยกย้ายเน่ืองจากปัญหาที่
ทํากิน ทั้งนี้เพราะภูมิประเทศของรัฐมอญส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตร มีผลผลิตที่ดี
และยังมีทําเลที่สามารถติดต่อการค้าขายทางทะเลกับประเทศข้างเคียงไปจนถึงอินเดียได้สะดวกอีกด้วย เมื่อ
ชนชาติมอญเผชิญปัญหากับความบีบค้ันทางร่างกายและจิตใจจากการกดขี่ของพม่ามากขึ้นและบ่อยขึ้น ทํา
ให้จําเป็นต้องอพยพเข้าสู่พื้นที่ข้างเคียงซึ่งจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเป็นแหล่งที่เหมาะสมต่อการอพยพมาก
ที่สุด เนื่องจากมีพื้นที่ชายแดนต่อกันเป็นพื้นที่ยาว และมีเส้นทางสะดวกที่เข้ามาได้หลายทางโดยเฉพาะ
เส้นทางด่านแม่ละเมา และด่านเจดีย์สามองค์ และมีเส้นทางย่อยอื่นๆ เช่น ทางจังหวัดอุทัยธานี และ
เชียงใหม่ เป็นต้น นอกจากมีเส้นทางอพยพที่คล่องตัวแล้ว ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของไทยและ
มอญมีความคล้ายคลึงกันมาก โดยเฉพาะความเชื่อและศาสนา ทําให้คนมอญท่ีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแทบ
ไม่ต้องปรับตัวกับสภาพความเป็นอยู่เลย นอกจากภาษาพูดเท่านั้น ซึ่งปรับได้ไม่ยากนัก เพียงช่วงเวลาอันส้ัน
ก็สามารถติดต่อส่ือสารและอยู่ร่วมกันได้อย่างผสมกลมกลืน และสาเหตุสําคัญอีกประการ คือ คนไทยไม่ตั้ง
ข้อรังเกียจคนมอญที่อพยพ โยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในประเทศไทย และมักใช้นโยบายประนีประนอม โดย
การแต่งตั้งให้เจ้าเมืองมอญเป็นผู้ดูแลหัวเมืองมอญด้วยกัน๑๖ 

                                                            
๑๓พัลลภ สุริยกุล ณ อยุธยา, เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม

ของชาวมอญ กรณีศึกษาหมู่บ้านเจดีย์ทอง ตําบลคลองควาย อําเภอสามโครก จงัหวัดปทุมธานี 
(กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), ๒. 

๑๔สุภา โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, ๑๗. 
๑๕ อรศิริ ปาณินท,์ เรือนพื้นถิ่นไทย – มอญ (นครปฐม : โรงพมิพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 

๒๕๔๓), ๑๑ 
๑๖ สุภา โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, ๔๖. 



๓๑ 
 

 
 

 ชาวมอญที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยมาจากหลายหัวเมือง๑๗ เช่น หงสาวดี เมาะลําเลิง 
แคลง เริง และเมาะตะมะ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มาจากเมืองเมาะตะมะซ่ึงอยู่ติดชายแดนไทย และอพยพ
เข้ามาสู่ไทยได้ง่ายและหลายทาง จากเอกสารของโรเบิร์ต ฮอลิเดย์ ผู้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับชาวมอญ ได้
อธิบายไว้ถึงการเตรียมพร้อมเรื่องการอพยพของชาวมอญเกี่ยวกับเสบียงอาหาร ซึ่งพ้องกับที่พิสัณฑ์  ปลัด
สิงห์ เล่าเรื่องชีวิตและความเตรียมพร้อมของบรรพบุรุษของตนในหนังสือ “คนมอญ” ซึ่งเป็นชาวมอญรุ่น
ใหม่ที่อพยพมาจากหัวเมืองมอญ ถึงความพร้อมในการอพยพมาและยังมีความตั้งใจในการอพยพกลับไปอีก
ด้วย 

๕.๒  การอพยพของชาวมอญสู่ประเทศไทย 
การอพยพของชาวมอญสู่ประเทศไทยตามที่ได้เสนอรายละเอียดไปแล้ว พบว่ามีมาหลาย

ยุคหลายสมัย ตั้งแต่สมัยเริ่มแรกที่ตกอยู่ในการปกครองของพม่า เริ่มตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาจนถึงสมัย
กรุงธนบุรี สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ และล่าสุดในสมัยที่พม่าได้ปลดแอกจากอังกฤษ หลังจากตกอยู่ในสภาพของ
อาณานิคมของอังกฤษกว่า ๕๐ ปี ซึ่งตามสนธิสัญญาระหว่างพม่ากับมอญเคยมีข้อตกลงไว้ว่า หลังจากได้รับ
อิสรภาพแล้วต่างคนต่างปกครองตนเอง๑๘ แต่พม่าไม่ทําตามสัญญา กลับจํากัดเขตท่ีอยู่ของชนชาติมอญให้
อยู่เฉพาะแต่ในรัฐมอญซ่ึงมีพื้นที่เพียง ๑๐๐ ตารางไมล์ เริ่มจากแม่น้ําสะโตงมาถึงเมืองเย ซึ่งน้อยกว่าพื้นที่
ของแผ่นดินเดิมก่อนถูกพม่ายึดครองหลายร้อยเท่า 
  ๕.๓  ถิ่นฐานของชาวมอญที่อพยพเข้ามาในประเทศไทย 
  การอพยพในสมัยกรุศรีอยุธยา ถิ่นฐานของชาวมอญที่อพยพเข้าสู่ประเทศไทยในสมัยกรุง
ศรีอยุธยา มีการอพยพครั้งใหญ่ถึง ๕ ครั้งด้วยกันนั้น หากเป็นชาวบ้านทั่วไปส่วนใหญ่ พระมหากษัตริย์ไทย
ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานที่อยู่แถบชานพระนคร๑๙ เช่น บริเวณบ้านใหม่ มะขามหย่อง บางล่ี บางขาม 
ปากนํ้าประสบ บ้านบางเพลิง บ้านไร่ บ้านฝ้าย ส่วนครอบครัวของแม่ทัพนายกองที่เข้าสวามิภักดิ์ เช่น พระ
ยาเกียรติ พระยาราม ซึ่งอพยพเข้ามาในรัชสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา (ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. ๒๑๑๒ 
– ๒๑๓๓) ทรงโปรดฯ ให้ตั้งบ้านเรือนที่ตําบลบ้านขม้ินใกล้วัดขุนแสน ปัจจุบันเป็นบริเวณย่านการค้าขาย
ต่อเนื่องไปถึงตลาดหัวรอ เครือญาติของมหาเถรคันฉ่อง โปรดเกล้าฯให้ตั้งบ้านเรือนที่ตําบลหัวแหลม๒๐ 
  สําหรับการอพยพครั้งที่ ๒ ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ครองราชย์ระหว่าง  พ.ศ. 
๒๑๓๓ – ๒๑๔๘) ในปี พ.ศ. ๒๑๓๘ เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยกทัพไปตีหงสาวดี แต่ต้องเสด็จยกทัพ
กลับเพราะได้ข่าวว่าพระเจ้าแปร พระเจ้าอังวะ และพระเจ้าตองอูจะยกทัพมาช่วยหงสาวดี แต่ระหว่างยกทัพ
กลับได้กวาดต้อนครอบครัวมอญในหัวเมืองหงสาวดีมาเป็นเชลยเป็นจํานวนมาก เพื่อตัดทอนกําลังข้าศึกและ
การอพยพครั้งที่ ๓ ในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง (ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. ๒๑๓๗ – ๒๑๙๘) นั้นไม่มี
หลักฐานระบุแน่ชัดว่าโปรดเกล้าฯ ให้มอญอพยพตั้งถิ่นฐาน ณ ที่ใด แต่คาดว่าจะเป็นละแวกชานพระนคร 
เช่นเดียวกับในรัชสมัยสมพระธรรมราชา 
  ครั้นต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. ๒๑๙๙ – 
๒๒๓๑) มีมอญอพยพเข้ามาเป็นจํานวนมากทั้งที่อพยพจากการสู้รบและสมัครใจเข้าสวามิภักดิ์ ทรงโปรดฯ 
ให้ครอบครัวมอญที่อพยพเข้ามาครั้งนี้ไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านสามโคกปลายเขตกรุงศรีอยุธยาต่อเนื่องกับ

                                                            
๑๗ อรศิริ ปาณินท,์ เรือนพื้นถิ่นไทย – มอญ, ๑๒. 
๑๘ พิสัณฑ์ ปลัดสิงห,์ คนมอญ, พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรงุเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๓๐), ๑๗๒. 
๑๙ สุภา โอเจริญ, มอญในเมืองไทย, ๕๔. 
๒๐ ประยุทธ สิทธพิันธ,์ ต้นตระกูลขุนนางไทย (พระนคร : คลังวิทยา, ๒๕๐๕), ๖๒. 



๓๒ 
 

 
 

ปทุมธานีบางส่วน และแถววัดตองปุและคลองคูจามชานพระนครเป็นบางส่วน๒๑ แต่กลุ่มที่อพยพมาอยู่ใน
ละแวกน้ีปัจจุบันจะเห็นหลักฐานว่าเคยเป็นชุมชนมอญเดิมปรากฏมีตําบลบ้านมอญ หมู่ ๒ – ๕ อยู่ แต่ตาม
ข้อเท็จจริง ชุมชนมอญในหมู่บ้านมอญละแวกน้ีได้ย้ายถิ่นฐานไปอีกครั้งหนึ่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ไปอยู่
ละแวกสามโคกปทุมธาน๒ี๒ 
  คนมอญกลุ่มสุดท้ายที่อพยพเข้าสู่ไทยในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (พ.ศ. 
๒๒๗๕ – ๒๓๗๑) อันเนื่องมาจากเม่ือส้ินราชวงศ์ตองอูของพม่า พม่าก็มีนโยบายปกครองมอญอย่างกดขี่และ
ปราบปรามมอญ ทําให้มีการสู้รบกับพม่าบ่อยครั้งซึ่งบางครั้งเมื่อพม่าปราบมอญลงได้ชาวมอญก็พากันอพยพ
หนีเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็ทรงโปรดฯ ให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ชานพระนคร แถว
บ้านโพธิ์สามต้น 
  การอพยพในสมัยกรุงธนบุรี ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี 
เนื่องจากการที่พระเจ้ามังระ (Hsinbyushin) (ครองราชย์ระหว่าง ๒๓๐๖ – ๒๓๑๙) วางแผนจะตีกรุงธนบุรี 
จึงได้เกณฑ์ชาวมอญตามหัวเมืองต่างๆ มาเตรียมการตั้งยุ้งฉาง และทําทาง แต่พวกไพร่มอญส่วนใหญ่ไม่
ต้องการอยู่ใต้อาณัติของพม่าและยังมีไพร่พลมอญอีกกลุ่มหนึ่งรวบรวมกําลังเป็น กบฏต่อต้านพม่า แต่
เนื่องจากมอญไม่ชํานาญการรบจึงเพล่ียงพล้ังต่อกองทัพพม่าและได้อพยพเข้ามาพึ่งไทย โดยกลุ่มแรกอพยพ
เข้ามาทางเมืองตาก ด้านแม่ละเมาเข้าสวามิภักดิ์ต่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี (พ.ศ.๒๓๑๗) ส่วนอีกกลุ่ม
อพยพเข้ามาทางด่านเจดีย์สามองค์ ครอบครัวมอญที่อพยพเข้ามานี้ ทรงโปรดฯ ให้ตั้งถิ่นฐานที่บ้านปากเกร็ด 
แขวงเมืองนนทบุรี และสามโคก แขวงเมืองปทุมธานี สมทบกับกลุ่มที่อพยพมาตั้งแต่ช่วงอยุธยาตอนปลาย 
แต่อย่างไรก็ตามปรากฏว่าในพื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนบนและภาคเหนือตอนล่างหลายจังหวัด อาทิเช่น 
ตาก นครสวรรค์ ลําปาง ลําพูน ยังปรากฏชุมชนมอญหลงเหลืออยู่ซึ่งตามรูปการแล้วน่าจะเป็นกลุ่มที่อพยพ
มาในสมัยกรุงธนบุรีส่วนใหญ่๒๓ 
  การอพยพในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ การอพยพครั้งใหญ่ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระเจ้าปะดุงของพม่า (พ.ศ. ๒๓๒๕ – 
๒๓๖๒) พม่าได้เกณฑ์แรงงานคนทั้งในเมืองพม่า รามัญ รวมทั้งประเทศราชต่างๆ ให้ไปสร้างพระมหาธาตุที่
เมืองเมกุน ทําให้ผู้คนไม่มีเวลาทํามาหากิน อีกทั้งพม่าที่ได้รับแต่งตั้งไปปกครองเมืองเมาะตะมะก็ข่มเหง 
เบียดเบียนชาวมอญ ดังนั้นในปี พ.ศ.๒๓๕๘ ชาวมอญได้พร้อมใจเป็นกบฏที่เมืองเมาะตะมะ๒๔ พากันอพยพ
เข้ามายังประเทศไทย กลุ่มครอบครัวที่อพยพเข้ามาในครั้งนี้ เข้ามาหลายทาง เช่นทางด้านแม่ละเมา จังหวัด
ตาก ทางเมืองอุทัยธานี และเข้าทางด่านเจดีย์สามองค์ แขวงเมืองกาญจนบุรี มอญกลุ่มใหญ่ที่อพยพมาครั้งนี้
ทรงโปรดฯ ให้ไปตั้งภูมิลําเนาในเขตเมืองปทุมธานี นนทบุรี และเมืองนครเขื่อนขันธ์ หลังการอพยพในครั้งนี้
แล้ว ในช่วงต้นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังมีการอพยพของชาวมอญเข้ามาอีก
ระลอกหน่ึงซึ่งทรงโปรดฯ ให้ไปอยู่ที่นครเขื่อนขันธ์ ซึ่งเป็นชุมชนชาวมอญที่อพยพมาอยู่ล่วงหน้าแล้ว 
  การอพยพในสมัยพม่าปลดแอกจากอังกฤษ ช่วงเวลาที่พม่าหลุดพ้นตากการปกครอง
ของอังกฤษ ใน พ.ศ.๒๔๙๑ ชนชาติมอญคาดหวังว่าจะได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระเช่นเดียวกับที่พม่าได้รับ
จากอังกฤษ แต่ด้วยเหตุผลทางการเมืองที่ระสํ่าระส่ายของพม่าเองกับนโยบายชนกลุ่มหลายกลุ่มของพม่า ทํา
                                                            

๒๑ สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ไทยรบพม่า (พระนคร : คลังวิทยา, ๒๕๐๕), ๒๔๒. 
๒๒ อรศิริ ปาณินท,์ เรือนพื้นถิ่นไทย – มอญ, ๑๓. 
๒๓ อรศิริ ปาณินท,์ เรือนพื้นถิ่นไทย – มอญ, ๑๓. 
๒๔ พัลลภ สุริยกุล ณ อยุธยา, เอกลักษณ์ทางวฒันธรรมและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม

ของชาวมอญ กรณีศึกษาหมู่บ้านเจดีย์ทอง ตําบลคลองควาย อําเภอสามโคก จังหวัดปทมุธานี, ๓๙. 



๓๓ 
 

 
 

ให้พม่าไม่ยอมปลดปล่อยให้มอญเป็นอิสระอันเป็นสาเหตุให้เกิดขบวนการกู้ชาติมอญ ยึดครองพื้นที่อยู่
บริเวณทุงก้างย่าง ซึ่งอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างชายแดนไทยและพม่าในบริเวณต่อเนื่องกับด่านเจดีย์สามองค์ 
จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นขบวนการนอกกฎหมายของพม่า จําเป็นที่รัฐบาลต้องปราบปราม ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวทําให้ครอบครัวมอญในพื้นที่ล่อแหลมต่อการปราบปราม อพยพเข้ามาในไทยเพิ่มอีก แต่กลุ่มชาว
มอญที่อพยพมาด้วยเหตุดังกล่าวตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๙๑ นั้น ทางรัฐบาลไทยพยายามผลักดันให้ออกไปนอก
ประเทศเพราะไม่ต้องการบาดหมางกับพม่า แต่อย่างไรก็ตามด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรม ไทยจําเป็นต้องรับ
กลุ่มชาวมอญพลัดถิ่นดังกล่าวให้อยู่ในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันจํากัดเขตอยู่ในหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดิน
ทอง ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี และยังถือว่าเป็นกลุ่มมอญพลัดถิ่นที่ไม่ได้สัญชาติไทย 
 ๕.๔  การกระจายตัวของชุมชนชาวมอญในไทย 
  ถิ่นฐานของชาวมอญที่อพยพเข้ามาในไทยตั้งแต่สมัยอยุธยามาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
หลายครั้งหลายครานั้นส่วนใหญ่มักมีถิ่นฐานอยู่ริมแม่น้ํา๒๕ อาทิเช่น ริมแม่น้ําเจ้าพระยาตอนเหนือของ
กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี ริมแม่น้ําแม่กลอง และกลุ่มล่าสุดอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีก็อยู่ริมลําน้ํา ๓ สาย 
คือ ลําห้วยซองกาเลีย ลําห้วยมิคล่ี และแม่น้ํารันตี ซึ่งไหลมาบรรจบกันในบริเวณที่เรียกว่า สามประสบ หรือ
สามสบในอําเภอสังขละบุรี 
  

 
 
แผนที่ที่ ๕ แสดงแหล่งที่ตั้งของชุมชนมอญที่สําคัญในประเทศไทย 
ที่มา : แผนที่ทางหลวง (กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, ๒๕๔๗), ๖. 

                                                            
๒๕ อรศิริ ปาณินท,์ เรือนพื้นถิ่นไทย – มอญ, ๑๔. 



๓๔ 
 

 
 

สรุปบริ เ วณที่ เป็นถิ่ นฐานชาวมอญ  ส่ วนใหญ่อยู่ ในพื้ นที่ ใ ก ล้กรุ ง เทพฯ  และ
พระนครศรีอยุธยา เช่น สองฝ่ังแม่น้ําเจ้าพระยาจากอําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี อําเภอสามโคกจังหวัด
ปทุมธานี เรื่อยไปถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช่นที่บ้านทองบ่อ (บ้านเสากระโดง) อําเภอบางปะอิน ก็มีถิ่น
ฐานชาวมอญกลุ่มใหญ่ตั้งอยู่ บริเวณริมแม่น้ําเจ้าพระยาใกล้ปากอ่าวไทย ที่รู้จักดี คือ อําเภอพระประแดง 
(นครเขื่อนขันธ์) จังหวัดสมุทรปราการ  พื้นที่รองลงมาคือ แหล่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เส้นทางอพยพ เช่น ลําน้ําแม่
กลอง อําเภอบ้านโป่ง อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี อําเภอศรีสวัสดิ์ อําเภอทองผาภูมิ และอําเภอสังขละ
บุรี จังหวัดกาญจนบุรี พื้นที่อื่นที่เป็นเส้นทางอพยพนอกเหนือจากเส้นทางด่านแม่ละเมาและด่านเจดีย์สาม
องค์ก็มีเส้นทางอพยพทางจังหวัดอุทัยธานี และเชียงใหม่ พบว่ามีชุมชนมอญกระจายตัวในจังหวัดลพบุรี 
อุทัยธานี นครสวรรค์ ตาก ลําพูน ลําปาง และเชียงใหม่ นอกจากนั้นยังมีการกระจายตัวเป็นกลุ่มเล็กๆ ใน
พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี และภาคตะวันตกในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบุรี และ
ปราจีนบุรีพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของชาวมอญปริมาณมาก ได้แก่ ราชบุรี ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ 
นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา ปราจีนบุรี สําหรับในกรุงเทพมหานครก็ปรากฏชุมชนมอญ
หลายพื้นที่ อาทิเช่น บริเวณรอบๆ วัดชนะสงคราม บางลําภู บางขุนพรหม วัดสังเวชวิชยาราม ย่านสะพาน
มอญ พื้นที่บริเวณคลอง บางไส้ไก่ บางรัก บ้านทะวาย แถบถนนเจริญกรุงก็เป็นชุมชนมอญมาแต่ครั้ง
ดั้งเดิม๒๖ 
 
ตารางที่ ๑ แสดงจํานวนชาวมอญทีก่ารกระจายตัวอยูใ่นไทย 

ที่มา : พัลลภ สุริยกุล ณ อยุธยา, เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชาว 
        มอญ (๒๕๔๒), ๔๑. 

จังหวัด อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน หลังคาเรือน จํานวนคน 
ปทุมธานี ๖ ๓๙ ๑๕๑ ๓,๒๑๖ ๒๒,๒๓๐ 
สมุทรสาคร ๒ ๑๓ ๔๔ ๒,๗๙๓ ๒๐,๓๑๒ 
ราชบุรี ๒ ๑๐ ๔๗ ๒,๓๗๘ ๑๕,๓๕๐ 
กรุงเทพมหานคร ๔ ๑๒ ๓๓ ๑,๑๘๗ ๘,๒๑๒ 
นนทบุรี ๓ ๙ ๑๘ ๙๕๘ ๖,๗๓๔ 
ลพบุรี ๑ ๒ ๑๑ ๖๑๖ ๔,๓๗๘ 
ธนบุรี ๑ ๒ ๙ ๕๒๗ ๓,๕๔๓ 
สมุทรปราการ ๓ ๑๑ ๒๗ ๖๙๙ ๓,๔๘๖ 
อยุธยา ๔ ๖ ๑๘ ๓๐๓ ๒,๐๗๑ 
นครปฐม 1 ๓ ๗ ๒๖๗ ๑,๘๖๙ 
อุทัยธานี ๒ ๔ ๑๕ ๒๙๒ ๑,๕๑๔ 
สมุทรสงคราม ๒ ๒ ๖ ๑๒๓ ๑,๑๙๐ 
เพชรบุรี ๑ ๓ ๕ ๑๔๙ ๙๙๑ 
เชียงใหม่ ๑ ๑ ๒ ๒๒๒ ๙๔๘ 
ลําพูน ๑ ๑ ๑ ๑๒๖ ๗๓๙ 
สระบุรี ๓ ๕ ๘ ๘๓ ๔๑๙ 
ตาก ๑ ๑ ๑ ๒๒ ๑๑๒ 

                                                            
๒๖ อรศิริ ปาณินท,์ เรือนพื้นถิ่นไทย – มอญ, ๑๔. 



๓๕ 
 

 
 

 
๕.๕  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

เรือนพื้นบ้านไทย – มอญ จากการศึกษาของศาสตราจารย์เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์ 
พบว่าเรือนไทย – มอญ โดยภาพรวมมีความคล้ายคลึงเรือนไทยภาคกลาง คือ เป็นเรือนไม้จริง ใต้ถุนสูง ใช้
พื้นที่ใต้ถุนแบบโล่งเอนกประสงค์รูปทรงของเรือนเป็นแบบเรือนขยายซึ่งมีเค้าโครงของเรือนเริ่มแรกในกลุ่ม
เป็นเรือนไทยหลังคาจั่วแหลม แต่มีการต่อเติมขยายออกไปตามปริมาณการขยายตัวของสมาชิกในครอบครัว 
มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเช่ือโดยเฉพาะเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษและการถือโชคลางต่างๆ ที่ส่งผลมายัง
สถาปัตยกรรมอย่างมากมาย โดยเฉพาะการวางทิศทางของจั่วบ้านไปทางทิศตะวันตก ตะวันออก ซึ่งต่างกับ
เรือนไทย มีความเชื่อเกี่ยวกับการวางตําแหน่งของห้องผีตาผียาย และห้องนอน และความเชื่ออื่นๆ ที่บังคับ
การวางตําแหน่งพื้นที่ใช้สอย และมีความต่างระดับของพื้นบ้านที่มาตามความเชื่อ และยังพบอีกว่าลักษณะ
การขยายตัวของเรือนมอญที่รองรับครอบครัวขยาย จะต่างกับเรือนขยายของไทยอย่างมาก เพราะไม่ได้เป็น
การขยายตัวแบบต่อเรือนล้อมชานเดินแบบเรือนไทย แต่เป็นการต่อเติมแบบต่อออกด้านที่ไม่ขัดต่อทิศทาง
ของห้องผีบรรพบุรุษ และต่อแบบเป็นห้องหรือเป็นเรือนติดกันการใช้ชีวิตบนเรือนส่วนใหญ่เป็นห้องโถงโล่ง
ซึ่งในงานเอนกประสงค์มีห้องปิดน้อย มีขนาดพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ ขณะที่ปริมาณผู้อาศัยในเรือนมีจํานวน
น้อย 

พื้นที่ที่สํารวจในกลุ่มใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานครเป็นกลุ่มที่พบว่าความเชื่อต่างๆที่ส่งผล
มายังตัวเรือนหลงเหลืออยู่น้อย ได้รับอิทธิพลจากสังคมไทยและการปรับเปล่ียนตัวเองไปเกือบหมด เช่น 
เปล่ียนห้องผีเป็นห้องพระ แต่กลุ่มภาคตะวันตกและภาคกลางตอนบนยังมีความเช่ือที่ส่งผลมายังตัวเรือน
อย่างแน่นแฟ้น รวมทั้งระบบเรือนขยายแบบเครือญาติที่ยังเป็นลักษณะเด่นของรูปแบบเรือนอยู่และมี
แนวโน้มยังคงอยู่เพราะลักษณะชีวิตและสังคมเกษตรกรรมยังเด่นชัด 

จากการศึกษางานวิจัยข้างต้นจึงเกิดเป็นความสนใจที่จะศึกษาผลกระทบของเมืองต่อวิถี
ชีวิต วัฒนธรรม การถือครองเรือนของชาวไทย – มอญ ที่แปรเปลี่ยนไปโดยศึกษา ในพื้นที่ศึกษาใกล้เคียง
เพื่อเปรียบเทียบความเหมือน ความต่าง รวมถึงปัจจัยที่ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลง ของวิถีชีวิตชาวไทย – 
มอญ ต่อไป 

๕.๖  กลุ่มชาติพันธ์มอญพื้นทีท่ําการวิจยั 
ชาวมอญอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่บ้านพระเพลิง 2 ครั้งด้วยกัน 
ครั้งที่ ๑ ชาวมอญอพยพมาอยู่ในบริเวณเมืองนครราชสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๙ สมัยกรุง

ธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระราชทานครัวมอญที่อพยพเข้ามาสวามิภักดิ์มีพระมหาโยธา(แจ่ง) 
เป็นหัวหน้าแบ่งให้พระยานครราชสีมานาขึ้นมาอยู่ที่เมืองนครราชสีมา ตั้งครัวมอญที่ลําพระเพลิง เขตอําเภอ
ปักธงชัย ที่บ้านพลับพลา อําเภอโชคชัย และพระยาศรีรามัญผู้เป็นหัวหน้าพาญาติพี่น้องมาอยู่ในเมืองเป็น
สายกองส่วยทองตั้งบ้านเรือนเรียกว่า บ้านมอญ ตรงหลังบริเวณโรงเรียนจีนเก่า(สมาคมฮากกา) มอญพวกน้ี
สืบเชื้อสายต่อมากลายเป็นไทยไปหมดส้ินได้ถ่ายทอดประเพณีและวัฒนธรรมของมอญ เป็นมรดกแก่ชาว
นครราชสีมา  

ครั้งที่ ๒ สมัยรัชกาลที่ ๓ เมื่อเกิดขบถเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์ พ.ศ. ๒๓๓๖ พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้เจ้าพระยามหาโยธา(ทอเรียะ) คุมกองมอญมาสมทบกับทัพของพระบวรราช
มหาศักดิพลเสพที่เมืองนครราชสีมา ได้ร่วมลาดตระเวนกับทหารไทย ภายในรัศมี ๓๐ กิโลเมตรถึงเมืองปัก
ธงชัยเสร็จแล้วทหารมอญกลับทางปักธงชัย ทหารมอญเห็นลักษณะภูมิประเทศอุดมสมบูรณ์ของปักธงชัยเกิด
ความพอใจส่วนหน่ึงย้อนกลับมาจับจองที่ทามาหากินสมทบกับชาวมอญท่ีอยู่มาแต่เดิมบริเวณลาพระเพลิง 



๓๖ 
 

 
 

ปัจจุบันกลุ่มชนที่สืบเช้ือสายมอญอยู่ในนครราชสีมายังรักษาวัฒนธรรมประเพณีมอญไว้ เช่น ภาษา การไหว้
ผีมอญ การเล่นสะบ้า คือบ้านท่าโพธิ์ บ้านลําเพลิง ตําบลนกออก อําเภอปักธงชัย  

สภาพสังคมชาวมอญ อยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านมีชาวมอญเป็นผู้ปกครอง นับถือพุทธศาสนา
นิกายเถรวาทและนับถือผีที่สําคัญที่สุดคือ ผีประจําหมู่บ้าน ประดิษฐานไว้ที่ชายทุ่งและผีบ้านผีเรือน เป็นผี
ประจาตระกูล การนับถือญาติเฉพาะฝ่ายชายท่ีเป็นผู้รับผีต่อๆ ไป ผู้รับผีมีหน้าที่เก็บรักษาและคอยดูแล
สมบัติของผี ประกอบด้วยแหวน ๑ วง ผ้า ๑ ผืน หม้อ ๑ ใบ ถ้าชํารุดต้องหามาเปล่ียนใหม่ ทําการรําผีอยู่
เสมอตามประเพณี ส่วนผีประจําหมู่บ้านทําพิธีบูชาเซ่นสรวงปีละครั้ง ในพิธีการเข้าทรงทํานายความเป็นไป
และความอุดมสมบูรณ์ของอนาคต หมู่บ้านมอญมีแม่มดหมอผีประจําหมู่บ้าน  

ชาวมอญประกอบอาชีพทํานา ทําสวน ทําเครื่องป้ันดินเผา เช่น ตุ่ม หม้อ ไห โอ่ง 
นอกจากนี้งานฝีมือที่ทําในยามว่างจากฤดูทํานา เช่น ทอผ้า ทอเสื่อ สานตะกร้า กระบุง และทําอิฐมอญ ชาว
มอญรุ่นหลังมีความรู้สึกว่าตนเป็นคนไทยมิใช่มอญ 

 

 
 
แผนที่ที่ ๖ แสดงตําแหน่งของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในจงัหวดันครราชสีมา  
 
๖. วัฒนธรรมและคติความเชือ่ชาวมอญที่ผกูพันกับการอยูอ่าศัย 

๖.๑  คติความเชื่อภายในเรือน  
เรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อที่ถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษน้ันเป็นส่ิงที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต

ของชาว มอญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่จารึกไว้ในคัมภีร์ภาษามอญอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ความเชื่อ
ส่วนใหญ่จะเป็นความเช่ือที่เกี่ยวกับโชคลาภท่ีสัมพันธ์กับการดํารงชีวิต และความเช่ือที่เกี่ยวกับผีและคนตาย 
ในความเช่ือทั้งสองประเภทที่มีส่ือกลางที่เกี่ยวข้องกับ “ทิศ” ด้วยกันทั้งส้ิน เรื่องราวของความเชื่อที่จารึกไว้
ในคัมภีร์ใบลานเก่าแก่ของมอญมีมากมาย อาทิเช่น สูตรบ้าน การกําหนดวันดี – วันร้ายในการประกอบ
พิธีกรรมต่างๆ ตําราเกี่ยวกับสัตว์และพฤติกรรมของสัตว์ที่ผูกพันกับชีวิตมนุษย์ ตําราเกี่ยวกับการเกิด การ
ตาย เห็นได้ชัดว่าความเชื่อต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตของชาวมอญนี้มีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับ 
“บ้าน” 



๓๗ 
 

 
 

  โดยสรุป เรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อที่ตกทอดมายังการวางทิศทางของบ้านที่สําคัญสําหรับ
ชีวิตชาวมอญ สามารถจําแนกได้ดังน้ี๒๗ 

๑. การวางทิศทางของจั่วบ้าน ทิศทางของจ่ัวบ้านของชาวมอญจะหันจั่วบ้านตามตะวัน
และผูกพันกับทิศทางของเสาเอกหรือเสาผีของบ้าน รวมทั้งห้องผีของบรรพบุรุษและห้องนอน 

๒. ทิศเสาเอก  เสาเอกของเรือนมอญคือเสาต้นแรกทางด้านทิศตะวันออกเป็นเสาที่รับแป
หัวเสาของจั่วบ้านด้านตะวันออกน่ันเอง และเสาเอกยังถือเป็นเสาผีบรรพบุรุษอีกด้วย 

๓. ทิศทางห้องผีบรรพบุรุษ  ห้องผีบรรพบุรุษจะใช้เป็นห้องนอนเฉพาะของเจ้าของบ้าน
ถือว่าเป็นอาณาเขตที่ผีตาผียายซึ่งปกป้องคุ้มครองลูกหลานสิงสถิตอยู่ สัญลักษณ์แทนผีบรรพบุรุษหรือผี
ประจําตระกูลมักเป็นผ้า แหวน หรือดาบ ตามความสําคัญของตระกูล เฉพาะตระกูลขุนนางจะมีลักษณะดาบ
ในสังคมเกษตรกรรม พบว่า มีแต่สัญลักษณ์ผ้าเท่านั้นสัญลักษณ์ผีบรรพบุรุษนี้จะเก็บไว้ในภาชนะปิดมิดชิด 
เช่น หีบ กระบุง ตะกร้า และแขวนหรือวางไว้ที่สูงตรงเสาผีของบ้าน  ผ้าผีนี้เป็นผ้าสีแดงยาวเก็บไว้อย่างดีใน
หีบหรือตะกร้าพร้อมกับแหวนผีประจําตระกูล (แหวนที่มีหัวพลอยสีแดง) ทั้งผ้าและแหวนผีที่เก็บไว้ต้องดูแล
รักษาอย่างดีไม่ให้เกิดการชํารุดเสียหาย หากผ้าชํารุดต้องเปล่ียนและทําพิธีขอขมาผีประจําตระกูล หรือที่
เรียกว่าผีตาผียายนี้ต้องมีการเซ่นเล้ียงผีทุกปี ปีละ ๑ ครั้ง และเมื่อมีพิธีกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับชีวิตของคนใน
บ้าน เช่น เกิด โกนผมไฟ บวช แต่งงาน หรือตาย ต้องมีพิธี เซ่นเล้ียงผีบรรพบุรุษทุกครั้งไป  โดยห้องผีนั้น
บรรพบุรุษถือเป็นที่ส่วนตัวอย่างเคร่งครัด ผู้ที่ไม่ได้อยู่บ้านหรือผีต่างตระกูลกันจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้อง
นี้ ดังนั้น ห้องผีจึงเป็นห้องที่เฉพาะเจ้าของบ้านเท่านั้นปกติใช้เป็นห้องนอนเจ้าของบ้าน แต่ปัจจุบันในหมู่บ้าน
พระเพลิงนั้น พบว่า ห้องผีนั้นยังคงใช้เป็นห้องนอนซึ่งความเช่ือของห้องผีได้สูญหายไปเกือบหมดแล้ว  

๔. ทิศห้องนอนและทิศหัวนอนเจ้าของเรือน  สืบเนื่องจากการวางทิศทางห้องผีบรรพ
บุรุษและตําแหน่งของเสาผีของบ้าน มีตําแหน่งทางทิศตะวันออก และห้องนอนกับห้องผีคือห้องเดียวกัน 
ดังนั้นตําแหน่งห้องนอนสําคัญของบ้านจะอยู่ในทิศตะวันออก ส่วนทิศทางการหันหัวนอนซ่ึงเป็นส่ิงสําคัญนั้น 
คือการหันหัวนอนไปด้านทางทิศตะวันออกและทิศใต้ มีความเช่ือว่าทิศตะวันออกถือเป็นทิศมงคล เป็นทิศที่
พระอาทิตย์ขึ้น (ทิศที่ให้ชีวิต) ส่วนทิศใต้ที่ชาวมอญเรียกว่า “ทิศเหนือลม” ถือว่าอยู่เหนือส่ิงต่างๆ ทั้งมวลทํา
ให้ร่มเย็นเป็นสุข ดังนั้นทิศของหัวนอนไม่ว่าจะเป็นห้องนอน ห้องผีหรือที่อื่นๆ ก็ตาม ที่ปกติชาวมอญนิยม
นอนโถงก็จะหันหัวนอนไปทางทิศตะวันออกและทิศใต้เท่านั้น 
  ๕. ทิศห้องอื่นๆภายในเรือน ตําแหน่งของห้องหรือกิจกรรมอื่นๆ   จะตามการใช้สอย
สําคัญคือทิศหัวนอนมาตาม ลําดับอันได้แก่  ชานหรือระเบียงจะอยู่ทิศตีนนอน คือทิศเหนือและทิศตะวันตก 
เช่นเดียวกับตําแหน่งของครัวครกตําข้าวต้องวางไว้ทิศใต้ลม (ทิศเหนือ) ซึ่งเป็นตําแหน่งเดียวกับครัว  

๖. ทิศการต่อเติมเรือน  ครอบครัวชาวมอญมักนิยมอยู่กันแบบครอบครัวขยาย โดยมี
ความเชื่อว่า “เรือนใหม่ห้ามปลูกทางทิศหัวนอนของเรือนใหญ่” ซึ่งจากข้อห้ามนี้เองทําให้มีผลต่อเนื่องมา
อย่างเห็นได้ชัด คือในขณะที่มีบริเวณไม่มาก การเลือกปลูกตามข้อบัญญัติโบราณอาจทําได้ไม่สะดวก ดังนั้น
แทนที่จะปลูกเรือนหลังใหม่ ชาวมอญจึงนิยมต่อเติมบ้านออกไปมากกว่าจะปลูกเป็นเรือนใหม่ ทําให้เรือน
บางหลังต่อเติมหลายครั้งตามการเพิ่มปริมาณของสมาชิกในครอบครัว จนมีพื้นที่ใช้งานใหญ่มาก และในการ
ต่อเติมแต่ละครั้งจะไม่นิยมใช้โครงสร้างหลักยึดติดต่อกัน จะทําเป็นชานหรือระเบียงให้เกิดความต่อเนื่อง ทํา
ให้พบว่ามีชานระเบียง และความต่างระดับมากมาย 

                                                            
๒๗ อรศิริ ปาณินท์, เรือนพื้นถิ่นไทย- มอญ(นครปฐม: โรงพิมพม์หาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๓), 

๑๕๗.  
 



๓๘ 
 

 
 

๖.๒  คติความเชื่อภายนอกเรือน  
การวางทิศทางของยุ้งข้าว ยุ้งข้าวเป็นสถาปัตยกรรมที่สําคัญต่อการดํารงชีวิตของชาว

มอญ ชาวมอญถือว่าข้าวหรือแม่โพสพให้ชีวิต ดังนั้นตําแหน่งของยุ้งข้าวจะต้องตั้งในตําแหน่งที่เป็นมงคล 
เช่นเดียวกับทิศหัวนอน คือทิศใต้ และทิศตะวันออก การนํายุ้งข้าวมาไว้ในทิศปลายตีน ซึ่งเป็นทิศเท้าชี้เวลา
นอนถือเป็นการไม่เคารพต่อแม่โพสพ ส่วนทางทิศตะวันตกก็เช่นเดียวกัน ถือเป็นทิศของคนตาย ห้ามวางยุ้ง
ข้าว  นอกจากความเชื่อเรื่องทิศแล้ว การวางทิศจั่วของยุ้งข้าวก็มีความสัมพันธ์กับตําแหน่งของจั่วบ้านด้วย 
คือ ตําแหน่งที่ดีให้ความเจริญรุ่งเรือง คือ การวางจั่วของยุ้งข้าวขนานกับจั่วของบ้าน  การวางตําแหน่งยุ้งข้าว
ที่ถือเป็นอัปมงคล คือ การวางจั่วยุ้งข้าวในแกนเดียวกับจั่วบ้านหรือจั่วยุ้งข้าวพุ่งเข้าหาบ้านทั้งด้านยาวและ
ด้านสกัดของบ้าน ถือเป็นอัปมงคลทั้งส้ินถึงแม้ว่าจะวางอยู่ในทิศตะวันออกหรือทิศใต้ก็ตาม 

การวางตําแหน่งศาลผี และศาลพระภูมิเจ้าที่ ความเชื่อที่เกี่ยวกับผีเรือน หรือที่เรียกว่า 
“ผีใหญ่” ถือเป็นต้นตระกูลของบรรพบุรุษ มักตั้งศาล ๖ เสา หรือ ๔ เสา ไว้เป็นที่สิงสถิตของผีใหญ่ แต่
ปัจจุบันบางบ้านได้เชิญผีตาผียายซึ่งเคยสถิตอยู่ในห้องผีให้ไปอยู่ศาลผีใหญ่ เนื่องจากลูกหลานในยุคปัจจุบัน
กลัว นอกจากศาลผีใหญ่แล้วยังมีศาลพระภูมิเจ้าที่ ที่เป็นศาลเสาเดียวถือเป็นที่สิงสถิตของพระภูมิที่คุ้มครอง
ที่ๆอยู่ ศาลทั้งสองศาลมักตั้งเคียงกันในทิศหัวนอนคือทิศใต้หรือทิศตะวันออก 

ปลูกต้นไม้ตามทิศ ความเชื่อของชาวมอญต่อการปลูกต้นไม้ในบ้านนั้น มีผลกับการ
ดํารงชีวิตของเจ้าของบ้าน ดังข้อบัญญัติไว๒้๘ ดังนี้ 

ทิศตะวันออก  ให้ปลูก กล้วย มะพร้าว 
ทิศอีสาน   ให้ปลูก มะตูม 
ทิศตะวันตก  ให้ปลูก พุทรา 
ทิศเหนือลม (ใต้)  ให้ปลูก มะม่วง 
ทิศใต้ลม (เหนือ)  ให้ปลูก มะขามป้อม 
ทิศพายัพ  ให้ปลูก บุณฑริก 
ทิศอาคเนย์  ให้ปลูก ดอกรัก 
ทิศหรดี   ให้ปลูก ขนุน 
นอกจากการปลูกต้นไม้ต่างๆตามทิศแล้ว ยังมีข้อบัญญัติห้ามปลูกต้นไม้บางประเภทไว้ใน

บ้าน หากปลูกแล้วจะก่อให้เกิดทุกข์ ยากเข็ญ โศกเศร้าใจ เนื่องจากต้นไม้เหล่านี้เป็นต้นไม้ที่เป็น “ไม้กุศล
ทาน” คือเป็นต้นไม้ปลูกไว้ในอาณาเขตวัด เพื่อให้ผลเป็นทานแก่นกกาและสัตว์ต่างๆ อันได้แก่ ต้นงิ้ว ต้นโพธิ์ 
ต้นไทร ต้นสาละวัน ต้นหว้า ต้นทองหลาง เป็นต้น 

๖.๓  สูตรบ้าน 
  จากคัมภีร์ใบลานภาษามอญโบราณ ซึ่งครูจวน เครือวิชฌยาจารย์ แห่งบ้านม่วง จังหวัด
ราชบุรี ได้แปลเป็นภาษาไทยมีรายละเอียดมากมายใน “สูตรบ้าน” ซึ่งในที่นี้จะได้เก็บเฉพาะเร่ืองราวที่
เกี่ยวกับสภาพทางกายภาพของบ้านมา เพื่อพิจารณาว่าจากสภาพการณ์ของความเชื่อเกี่ยวกับสูตรบ้านนี้มี
ความคงอยู่หรือแปรเปล่ียนไปบ้างเพียงใด๒๙ 
   
 

                                                            
๒๘ จวน เครือวิชฌยาจารย์ , วิถีชวีิตชาวมอญ(กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ,์ ๒๕๓๗), ๔๐.  
๒๙ อรศิริ ปาณินท์, เรือนพื้นถิ่นไทย- มอญ ,๑๖๒. 



๓๙ 
 

 
 

คุณโทษสถานที่ปลูกบ้าน๓๐ 

  ทิศใต้ลม (เหนือ) ทิศอีสาน และทิศตะวันออก มีถนนผ่าน สามทิศนี้และที่ลาดต่ําลงไปจะ
เจริญรุ่งเรือง 
  ทิศเหนือลม (ใต)้ ทิศตะวันตก จะเกิดเจ็บไข้ถงึตาย 
  ทิศพายัพ ทิศอาคเนย์ จะทุกขย์าก 
  ทิศหรดี จะถูกผีร้ายรงัแก 
ทั้ง ๕ ทิศน้ีถ้าลาดต่ําลงไปไม่ควรปลูกบ้าน  

สถานที่ปลูกเรือนเรียบดจุหน้ากลองจะมากไปดว้ยยศศักดิ ์
ที่เป็นหลังเต่าไม่ควรปลูกบ้าน 
สถานที่ปลูกบ้านงอโค้งดุจคันกระสุน ไม่สมควรใช้เป็นที่หลับนอน เพราะเป็นที่อยูข่องสัตว์ 

ช้าง ม้า จะเกดิเพลิงไหม้ 
ที่ที่เป็นรอยนํ้าขัง จะมีโทษ 
ลักษณะที่ดินทีค่วรปลูก ตําราลักษณะทีด่ิน ๑๑ ประการ 
สัณฐานยาว 
สัณฐานส่ีเหล่ียม 
สัณฐานกลม 
สัณฐานอย่างถาด 
สัณฐานอย่างภูเขายาว 
สัณฐานอย่างกลอง 
สัณฐานอย่างหลังเต่า 
สัณฐานอย่างล้อเกวยีน 
สัณฐานต้องแหงนด ู
บรรดาสัณฐานที่ดินทัง้ ๑๑ ประเภทน้ีท่านว่าทีด่ินรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า (สัณฐานยาว), รูป

ส่ีเหล่ียม (จัตุรส), และสัณฐานอย่างถาด เป็นทีด่ินที่เหมาะสมกับการปลูกบ้าน จะเจริญรุ่งเรอืงด้วยลาภยศ 
ทรัพย์สิน แต่ลักษณะสัณฐานอื่นๆ ๘ ประเภทที่เหลือ ใหง้ดเว้นอย่าไดท้ําการปลูกบ้าน 

ไม้ปลูกบ้าน๓๑ ตําราเกีย่วกับการเลือกไม้ในการปลูกบ้านตามสูตรบ้าน มี ๔ ประเภทคือ๓๒ 
 

ตารางที่ ๒ เปรียบเทียบลักษณะเด่นของไม้กับความเช่ือ 

ประเภท ลักษณะเด่น ความเชื่อ 
ไม้ผู้ชาย ไม้โคนและปลายใหญเ่ท่ากัน ท่านว่าจะชนะศัตร ู
ไม้ผู้หญิง ไม้โคนใหญ่ปลายเรียว ท่านว่าจะได้ยศศักดิ ์
ไม้กาลกิณ7ี ไม้ใหญ่ตอนกลาง ท่านว่าจะวินาศ 
ไม้ยักษ ์ ไม้โคนใหญ่มากและปลายใหญ่

มาก 
ท่านว่าจะวินาศ 

                                                            
๓๐ จวน เครือวิชฌยาจารย์ , วิถีชวีิตชาวมอญ ,๓๐. 
๓๑ จวน เครือวิชฌยาจารย์ , วิถีชวีิตชาวมอญ ,๔๐. 
๓๒ พลูหลวง[นามแฝง], วิถีชีวิตชาวมอญ(กรุงเทพฯ: ด่านส  ุทธาการพิมพ์, ๒๕๓๖), ๒๑๐.  



๔๐ 
 

 
 

ดังนั้นจะเห็นว่า ตาม “สูตรบ้าน” ของคัมภีร์มอญโบราณเลือกเฉพาะไม้ผู้ชายและไม้
ผู้หญิงเท่านั้นในการปลูกบ้าน ซึ่งปกติในการปลูกบ้าน นอกจากจะให้อยู่อาศัยร่มเย็นเป็นสุขแล้วความคงทน
แข็งแรงเป็นปัจจัยหลักข้อหนึ่งเช่นกัน ดังนั้นช่างจําเป็นต้องเลือกสรรไม้ที่ให้ความคงทนแข็งแรง ดังนั้นไม้
ผู้ชายที่มีความเสมอของขนาดหน้าตัด และไม้ผู้หญิงเป็นไม้ประเภทที่ใช้สอยในการรับน้ําหนักได้เหมาะสม  
ส่วนไม้ยักษ์ ตามรูปพรรณสัญฐานคือไม้ซุง ไม่สะดวกในการนํามาสร้างบ้าน 

สูตรเจ้าของบ้าน๓๓   

ให้เอาความยาวของพื้นบ้าน กับความยาวของตงวัดเป็นศอกรวมกันคูณด้วย ๓ หารด้วย 
๘ เหลือเศษเท่าไรให้ทายตามนั้น 

 
ตารางที่ ๓  สูตรเจ้าของบ้าน 

เหลือเศษ ความเชื่อ 
๑                 เป็นบ้าน พ่อค้าวาณิช 
๒                 เป็นบ้าน ครัวปรงุอาหาร 
๓                 เป็นบ้าน เจ้านาย ราชา 
๔                 เป็นบ้าน คหบดี ผู้มั่งค่ัง 
๕                 เป็นบ้าน นายพราน 
๖                 เป็นบ้าน ขโมย โจรผู้ร้าย 
๗                 เป็นบ้าน อมาตย์ เสนาบดี 
๘                 เป็นบ้าน หญิงแพศยา 

 
สูตรน้ีเป็นความเช่ือพื้นบ้าน ซึ่งพยายามหาคําอธิบายแต่ไม่สามารถหาที่มาและ

เหตุผลได้ ซึ่งอาจมีที่มาจากสถิติต่างๆ ในสมัยโบราณที่จําแนกเจ้าของบ้านก็เป็นได้ ซึ่งเป็นลักษณะเดียว กับ
สูตรเสาบ้าน ซึ่งระบุว่า “เอาความยาวของเสาบ้านวัดเป็นศอกได้จํานวนความยาวเท่าไรคูณด้วย ๓ หารด้วย 
๗ เหลือเศษเท่าไรให้ทายไปตามเศษนั้น” 

 
ตารางที่ ๔  สูตรบ้านที่เกี่ยวกับความเช่ือ 

เศษ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
ความเชื่อ มรณะ ลาภะ ทุกขะ สิทธ ิ มรณะ สุขี วินาศ 

 
สูตรใบด้ัง 

  ส่วนใบดั้งของบ้านนั้น ท่านให้เอาความยาวของตัวขื่อบ้าน แบ่งออกเป็น ๘ ส่วน เอา ๓ 
ส่วนตัดทิ้งไปเสีย เหลือเอาไว้ ๕ ส่วน นั่นคือสูตรของใบดั้ง โบราณท่านตั้งสูตรนี้ไว้ ขออย่าได้ละเลย 
  สูตรใบดั้งนี้หากนํามาวิเคราะห์ตัวเลขจะพบว่า หากใช้ความสูงของใบดั้งเท่ากัน ๕/๘ ของ
ขื่อบ้าน เราจะได้ความลาดเอียงของหลังคาประมาณ ๕๐ – ๕๒ องศา ซึ่งเป็นสัดส่วนของหลังคาเรือนไทย - 

                                                            
๓๓ จวน เครือวิชฌยาจารย์ , วิถีชวีิตชาวมอญ ,๒๘. 



๔๑ 
 

 
 

มอญ ที่เป็นแบบเรือนไทย เป็นสัดส่วนที่สวยงามและนํ้าฝนไหลผ่านได้สะดวก แต่หากเป็นเรือนเครื่องผูกซึ่ง
หลังคามีความลาดเอียงน้อยกว่าคงไม่สามารถใช้สูตรนี้ได้๓๔ 
  สูตรความกว้างยาวของบ้าน๓๕ 
  “….ด้านยาว ๘ ศอก ด้านกว้าง ๔ ศอก ๖ นิ้ว ถ้าหนุ่มสาวใดครองเรือนอยู่บ้านนี้จะได้รับ
มรดกทรัพย์สินจากพ่อแม่เป็นสูตรอุสสะภะเข้าสูตรเบญจะ (๕) วิเศษแม้เศรษฐีก็ต้องนําทรัพย์สินมาให้สบาย
คล้ายเท้าไม่ต้องเหยียบพื้น” 
  “ความยาว ๗ ศอกกับ ๑๒ นิ้ว ด้านกว้าง ๔ ศอกกับ ๑๒ นิ้ว วัดอย่าให้คลาดเคล่ือน ก็เข้า
สูตรเบญจะ (๕) ราศี จะมีข้าทาสบริวาร เพราะได้รับคุณประโยชน์จากบ้าน” 
  พิจารณาจากสูตรความกว้างยาวที่ระบุ ไม่น่าจะเป็นตัวบ้านและน่าจะเป็นขนาดของห้อง
มากกว่า คือ ประมาณ ๔.๐ เมตร คูณ ๒.๑๒๕ เมตร และ ๓.๗๕ เมตร คูณ ๒.๒๕ เมตร 
  ชาวมอญมีมาตรการวัดที่ใช้กับเรือน ซึ่งเทียบกับสัดส่วนของมนุษย์ แต่เมื่อพิจารณาแล้วก็
สามารถเทียบเคียงกับของไทยได้ คือ๓๖ 
  ๑ ศอก = ๑ มัวฮอด  = ๕๐ เซนติเมตร 
  ๑ วา = ๑ มัวพี  = ๒๐๐ เซนติเมตร 
  ๑ นิ้ว = ๑ มัวเบอะตอย  = ๒ เซนติเมตร 

เดือนปลูกบ้าน๓๗ 
  เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน ๒ เดือน ๔ รวม ๕ เดือนนี้เป็นเดือนที่สมควรปลูก
บ้านเรือนอยู่ มีคุณประโยชน์ปรากฏยิ่งใหญ่ ปราศจากโรคร้ายถ้าทําการปลูกบ้าน ท่านจะมั่งค่ังมหาศาล 
เจริญรุ่งเรือง ส่วนเดือนที่เหลือจากที่กล่าวมาน้ันปลูกเรือนจะให้โทษมหาศาลเช่นกัน ท่านผู้ทรงปัญญาได้
ตักเตือนเราให้สังวรไว้ 
  การปลูกบ้านในเดือน ๖ ๙ ๑๒ ๒ และ ๔ นั้นหากวิเคราะห์๓๘  ตามลักษณะการดํารงชีวิต
ของชาวมอญซ่ึงเป็นสังคมเกษตรกรรมและต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันในการลงแขกเกี่ยวข้าว จะพบว่าเดือน
ที่กําหนดให้ปลูกเรือนได้ดีนั้น คือเดือนที่เว้นว่างจากการทํานา ทุกคนในหมู่บ้านว่างพอจะช่วยกันปลูกเรือน
ได้ 

จากตําราประเพณี ๑๒ เดือนของชาวมอญ๓๙ พบว่า 
เดือน ๖ คือพิธีแรกนา เริ่มแรกฤดูซึ่งยังไม่ระดมกําลังกันช่วยทํานา ก็ช่วยกันปลูกบ้านได้ 
เดือน ๙ หว่านข้าว เมื่อหว่านข้าวเสร็จรอให้ข้าวขึ้นแข็งแรง เป็นช่วงเวลาที่เหมาะจะ

ช่วยกันลงแขกปลูกบ้าน 
เดือน ๑๒ ประเพณีตั้งศาลไหว้เจ้าแม่โพสพ ข้าวให้ผลผลิตออกรวงและทําบุญข้าวแล้ว 

ชาวบ้านว่างที่จะช่วยกันลงแขกปลูกบ้าน 

                                                            
๓๔ อรศิริ ปาณินท์, เรือนพื้นถิ่นไทย- มอญ ,๑๖๕. 
๓๕ จวน เครือวิชฌยาจารย์ , วิถีชวีิตชาวมอญ ,๗๐. 
๓๖ เทิดศักดิ์ มหาเรือนทรง, เรือนมอญที่ลพบรุ(ีกรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวทิยาลัย

ศิลปากร, ๒๕๒๐),๒๒๑-๒๒๔. 
๓๗ จวน เครือวิชฌยาจารย์ , วิถีชวีิตชาวมอญ ,๓๑. 
๓๘ อรศิริ ปาณินท์, เรือนพื้นถิ่นไทย- มอญ ,๑๖๕. 
๓๙ จวน เครือวิชฌยาจารย์ , วิถีชวีิตชาวมอญ ,๒๒. 



๔๒ 
 

 
 

เดือน ๒ ประเพณีลงแขกนวดข้าว เป็นช่วงเก็บเกี่ยว นวดข้าวและเก็บข้าวเข้ายุ้งฉาง รอ
ช่วงทํานาใหม่ เวลาที่จะช่วยกันปลูกบ้านจึงมีได้คล่องตัว 

เดือน ๔ เป็นช่วงพักผ่อน ผู้หญิงทอผ้า ผู้ชายจักสาน เป็นช่วงที่ระดมกําลังกันสะดวก 
เดือนดีในการปลูกบ้านนี้ ความเช่ือของคนไทยก็เป็นระบบเดียวกันเพราะเป็นสังคม

เกษตรกรรมซ่ึงมีวงจรชีวิตลักษณะเดียวกัน 

 

 
ภาพที่ ๑๕ ประเพณี ๑๒ เดือน ของชาวมอญ 
ที่มา : จวน เครอืวสิชฌยาจารย์, วิถีชีวิตชาวมอญ (กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ,์ ๒๔๓๗), ๒๒. 
 

พิธีขุดหลุมเสาบ้าน 
ทิศทั้ง ๘ อาจารย์ท่านประกาศไว้ให้ทําดังนี้ คือ 
คนเกิดวันอาทิตย์ ให้ถือเสียมกดไว้ที่หัวนาค 
คนเกิดวันพุธ ให้เอาเสียมกดไว้ที่หางนาค 
คนเกิดวันพฤหัสบดี ให้เอาเสียมลงมือขุดก่อนให้ถูกต้องตรงที่ท้องนาคให้ท้องแตกกระจาย 
การขุดตรงหัวนาค จะถึงส้ินชีวิตถ้าขุดถูกตรงหลังนาค จะมากไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บ เพราะ

เหตุนี้ท่านจึงส่ังให้ขุดตรงที่ท้องนาคก่อนเป็นการดีมีความเจริญสุขแบบปู่ย่าตายาย 
ส่วนดินที่ขุดจากหลุมนั้น ต้องโกยขึ้นมาไว้ทางทิศหางนาค จึงจะปราศจากโทษร้ายต่างๆ 

ท่านให้เราจําไว้อย่างแม่นยํา เวลาทําจะได้ไม่ผิดพลาด 
เรื่องเกี่ยวกับทิศทางของหัวนาค หางนาค ในการปลูกบ้านนี้ไทยก็มีความเช่ือเช่นเดียวกัน 

เชื่อว่านาคจะเปล่ียนทิศทางเคล่ือนตัวไปตามช่วงเวลา ดังนั้นการสร้างบ้านต้องข่มให้นาคหมดฤทธ์ิเสียก่อน
ตามตําราจึงจะอยู่เย็นเป็นสุข 

 
 
 
 



๔๓ 
 

 
 

เสาบ้านลงหลุม 
“เวลานําเสาบ้านลงหลุมนั้น ถ้าโยนลงหรือทิ้งลงที่หลุม ท่านกล่าวว่าเจ้าของบ้านหรือ

ลูกหลานต้องตายจากกันแน่แท้” 
เวลาเอาเสาบ้านลงหลุมต้องพยายามยกลงหลุมค่อยๆ อย่าให้ปลายเสากระทบเสียงดัง 

เพราะความเสียหายและโรคภัยไข้เจ็บจะตามมา การลงเสาบ้านนี้ถือเป็นสิริมงคลแก่บ้าน เป็นผลทาง
จิตวิทยาของการอยู่ร่วมกัน เชื่อกันว่าการเริ่มต้นอย่างนุ่มนวลและม่ันคงจะเป็นผลให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข
ตามมา 

วันปลูกบ้าน 
วันปลูกบ้านที่เป็นวันดี คือ วันอาทิตย์ และวันพฤหัสบดี 
วันที่เป็นกลางๆ ไม่ดี ไม่ร้าย คือ วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ 
วันที่เป็นโชคร้าย คือ วันอังคาร และวันเสาร์ 
ความเชื่อดังกล่าวตรงกับของไทยเช่นกัน เพราะตามความเช่ือของไทยห้ามปลูกบ้านและ

ขึ้นบ้านใหม่ในวันเสาร์ 
  ข้อพิจารณาจดจําในการครองเรือน๔๐ 
  ข้อพิจารณาจดจําในการครองเรือนที่ปรากฏในคัมภีร์มอญโบราณมีมากกมายหลายข้อแต่
ขอเสนอเป็นบางข้อที่มีผลต่อการอยู่อาศัยในบ้านเรือน อาทิเช่น 

บ้านเรือนอยู่สูงกว่าฉัตร ธง ไม่ดี 
เส้ือผ้า อยู่สูงกว่าฉัตร ธง ไม่ดี 
ฝาหน้าบ้านเดินข้ามไปข้ามมา ไม่ดี 
เสาบ้าน ต้นไม้อย่าให้ขึ้น 
ข้าวสาร ข้าวเปลือกไม่มีในครก ไม่ควรตั้งสากตําข้าวไว้ 
บนเตาไฟ ข้าวปลาไม่มี ไม่ควรตั้งหมอเปล่าไว้ 
ฝาตรงหน้าบ้าน ไม่ควรเก็บธนู หอก ดาบไว้ 
เวลากินข้าวปลาอาหาร ไม่ควรให้เสียงดัง 
เวลาเก็บชามซ้อนกันอย่าให้กระทบกันเสียงดัง 
น้ําล้างหน้าไม่สมควรปล่อยให้ลดลง 
น้ําผีบ้าน ไม่สมควรให้ลดลง 
ไม่สมควรตากผ้าหน้าบ้าน ไม่สมควรตากฟูกหมอนหน้าบ้าน 
ในบ้านตากเครื่องนุ่มห่มผู้หญิง ไม่สมควร 
เด็กทารกโยนขึ้นลงไม่ดี 
หม้อข้าว หม้อแกง ถ้วย ชามข้าว ชามแกง โยนขึ้นลงไม่ดี 
ดินใต้ถุนบ้านไม่ควรขุดเล่น 
ข้าวสุกในหม้อไม่ควรตักหรือขุดเล่น 
จากตัวอย่างที่ยกมา จะพบว่าข้อห้ามต่างๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการอยู่ในบ้านก็ดี หรือ

เกี่ยวข้องกับตัวบ้านก็ดี ส่วนเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัย ความสะอาด และความเป็นมงคลแก่ผู้อยู่ทั้งส้ิน 
เช่น ห้ามเก็บธนู หอก ดาบไว้ตรงหน้าบ้าน ข้อห้ามนี้เพื่อความปลอดภัยของเจ้าของบ้านเอง หรือเสาบ้าน

                                                            
๔๐ จวน เครือวิชฌยาจารย์ , วิถีชวีิตชาวมอญ ,๑๔๗. 



๔๔ 
 

 
 

อย่าให้ต้นไม้ขึ้น ดินใต้ถุนบ้านไม่ควรขุดเล่น ดินใต้บันไดไม่ควรขุดเล่น ข้อห้ามดังกล่าวก็เพื่อความม่ันคงของ
โครงสร้างบ้าน๔๑ 

๖.๔  ความเชื่อและประเพณีที่เกี่ยวเน่ืองกับการใช้พื้นที่ในบ้าน 
เรือนมอญโดยทั่วไป๔๒ คือจะมีพื้นที่โถงเปิดต่อเนื่องในบ้านซึ่งมีปริมาณพื้นที่มาก ส่วนห้อง

ปิดมีปริมาณน้อยมากฃ  เมื่อพิจารณาวิถีทางการดํารงชีวิตของชาวมอญในไทยจะพบสาเหตุของความใหญ่โต
ของโถงกลางหลายประการแต่ประเด็นที่สําคัญ คือ 

๑.โถงใช้สําหรับกิจกรรมเอนกประสงค์ของทุกคนในครอบครัวรวมทั้งเป็นที่นอนด้วย 
๒. พิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวเนื่องกับชีวิตทั้งหลายจะใช้พื้นที่โถงกลางของบ้านและ

ปริมาณผู้ใช้สอยมิใช่เฉพาะผู้อยู่ในบ้านแต่เพิ่มปริมาณเป็นคนในครอบครัวญาติมิตร และมากที่สุดคือคนใน
หมู่บ้านกิจกรรมดังกล่าว คือ การเกิด การโกนจุก การบวช การแต่งงาน และการตาย 

ในพิธี กรรมซ่ึงเป็นประเพณีเนื่องชีวิตของชาวมอญทั้ง 5 ประเภทประเพณีเกี่ยวกับการ
ตายดูจะเป็นส่ิงที่ชาวมอญให้ความสําคัญมาก กว่าประเพณีอื่นๆ และมีข้อห้ามข้อบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ตายมากมายรวมทั้งปริมาณผู้ที่มาร่วมพิธีก็มีจํานวนมากเรียกได้ว่าคนแทบทั้งหมู่บ้านจะขึ้นมาอยู่บนโถงกลาง
ของเรือนดังจะกล่าวรายละเอียดต่อไป 

ประเพณีในช่วงปฐมวัย ช่วงอายุต้นหรือวัยเด็ก อันมีเรื่องราวของการเกิดการโกนผมไฟ
และการโกนจุก ส่วนใหญ่ใช้พื้นที่โถงบริเวณใกล้กับห้องนอน เพื่อจะได้หยิบของต่างๆได้สะดวกและไมห่าง
จากครัวไฟมากนักเพราะต้องการใช้น้ําต้มจากครัวไฟ  ส่วนการเกิดไม่มีพิธีรีตองมากนักส่ิงที่เชื่อถือว่าเป็น
มงคลแก่เด็กเกิดใหม่ คือการฝังรกเด็กแรกเกิดว่าฝังตรงที่ใดจะให้ผลต่อชีวิตเด็กอย่างนั้น ตามคัมภีร์์ มอญ
โบราณระบุทั้งการฝังรกเด็กแรกเกิดตามเดือนเกิดและตามวันเกิด อันได้แก่ 

การฝังรกเด็กแรกเกิดตามเดือน๔๓ ประเพณีโบราณมีการฝังรกเด็กแรกเกดิตามเดือนคือ 
 
ตารางที ่๕ แสดงความเช่ือเกี่ยวกับการฝังรกเด็กแรกเกดิตามเดือน 

เดือน ความเชื่อ 
เดือน ๔  เดือน ๕  เดือน ๖ - ฝังรกทางทิศเหนือเดก็จะเป็นผู้ทรงเช่ียวชาญวิชาการที่ยิง่ใหญ่ 

- ฝังรกทางทิศตะวันตก จะสูญเสียส่ิงต่างๆอย่างไม่คาดฝัน 
เดือน ๗  เดือน ๘  เดือน ๙ - ฝังรกทางทิศตะวันออก จะมัง่ค่ังด้วยเงินทอง 

- ฝังรกทางทิศใต้ลม(ทิศเหนือ) จะถึงแก่ชวีิต 
เดือน ๑๐  เดือน ๑๑  เดือน ๑๒ - ฝังรกทางทิศบูรพา ต้องงดเวน้เด็ดขาด 

- ฝังรกทางทิศเหนือลม(ทิศใต้) จะมีทรัพย์สินลือชาปรากฏ 
เดือน ๑  เดือน ๒  เดือน ๓ - ฝังรกทางทิศตะวันตก มีชื่อเสียงเล่ืองลือมาก 

- ฝังรกทางทิศเหนือลม(ทิศใต้) เป็นทิศมรณะ 
   
 
 
 
                                                            

๔๑ อรศิริ ปาณินท์, เรือนพื้นถิ่นไทย- มอญ ,๑๖๖. 
๔๒ อรศิริ ปาณินท์, เรือนพื้นถิ่นไทย- มอญ ,๑๖๖. 
๔๓ จวน เครือวิชฌยาจารย์ , วิถีชวีิตชาวมอญ ,๕๔. 



๔๕ 
 

 
 

การฝังรกเด็กตามวัน  ประเพณีโบราณมีการฝังรกเด็กแรกเกดิตามวันเกิดคือ คือ 
 

ตารางที ่๖ แสดงความเช่ือเกี่ยวกับการฝังรกเด็กแรกเกดิตามวัน 
วัน ความเชื่อ 

วันอาทิตย ์ ฝังรกทางทิศเหนือลม(ใต)้ 
วันจันทร ์ ฝังรกทางทิศหรดี ถ้าเป็นภิกษุสงฆ์ จะแตกฉานในคัมภีร์ไตรปิฎก 
วันอังคาร ฝังรกทางทิศตะวันตก 
วันพุธ ฝังรกทางทิศพายัพ 
วันพฤหัสบด ี ฝังรกทางทิศตะวันออก เจรญิดว้ยทรัพย์สมบัติเงินทอง มีความสุข 
วันศุกร ์ ฝังรกทางทิศใตล้ม (ทิศเหนือ) และทิศอีสาน 
วันเสาร ์ ฝังรกทางทิศอาคเนย์ และทิศเหนือลม (ทิศใต้) เจริญมัง่ค่ังไปดว้ยทรัพย์สินเงินทอง 

 
ในวันทัง้ ๗ ที่ได้กล่าวมา โบราณท่านว่า ถ้าฝังรกถูกตอ้งตามทีสํ่าคัญทรัพย์สินบ่าวไพร่ ววั 

ควายจะหล่ังไหลมาเองอย่างหลากหลาย 
ประเพณีเกี่ยวกับการเกิด   นอกจากการฝังรกรากตามทิศต่างๆให้เกิดสิริ  มงคลแล้ว 

สําหรับแม่ของเด็กก็มี การใช้โถงกลางของบ้านในการอยู่ไฟและเข้ากระโจมประคบด้วยลูกประคบสมุนไพร
เพื่อให้มดลูกของแม่เข้าอู่ได้เร็วขึ้นทั้งการอยู่ไฟการเข้ากระโจมประคบลูกประคบล้วนเป็นการให้ความร้อน
กับร่างกายของแม่เพื่อขจัดพิษตกค้างที่ยังหลงเหลืออยู่ในร่างกาย 

การโกนจุก เด็กๆชาวมอญนิยมไว้ผมยาวประเภทจ ุกแกละโก๊ะ ทั้งนี้ตามความเช่ือว่าเด็กๆ
จะมีผี ประจําตัวคอยปกป้องคุ้มครองและผีชอบผมยาว๔๔  เมื่อเวลาจะตัดผมจุกก่อนอื่นต้องบอกกล่าวเซ่น
ไหว้แก่วิญญาณของผีบรรพบุรุษในห้องผีเสียก่อน  แล้วจึงทําพิธีตัดจุกที่โถงกลางของบ้านพื้นที่ที่ใช้ในพิธีโกน
จุกนี้ใช้ไม่มากนักเพราะมีเฉพาะแต่ญาติผู้ใหญ่และญาติสนิทเท่านั้นที่มาเป็นสักขีพยานในการโกนจุก 

ประเพณีในช่วงมิชฌิมวัย  เม่ือล่วงเข้าวัยกลางคนประเพณีเนื่องชีวิตที่ผูกพันกับพื้นที่โถง
กลางของบ้านมีอีก ๒ พิธี คือการบวช และแต่งงาน 

บวช การบวชของชาวมอญถือเป็นประเพณีใหญ่ที่เพื่อนบ้านในหมู่บ้านเดียวกันหรือแม้แต่
หมู่บ้านข้างเคียงจะเข้าร่วมพิธีด้วยกันอย่างเอิกเกริกอย่างน้อยที่สุดก็ร่วมในขบวนแห่จากบ้านไปวัดการบวช
นิยมบวชเณรและพระพรhอมๆกันเป็นคู่หรืออาจจะหลายคู่ก็ได้พิธีต่างๆที่ใช้พื้นที่ในบ้านจะมีในช่วงเวลา ๒ 
วันก่อนแห่ไปที่วัดชาวบ้านที่รู้จักมักคุ้นกันจะมาร่วมพิธีที่บ้านดังนั้นทั้งโถงกลางของบ้านใต้ถุนบ้านและลาน
บ้านจะเต็มไปด้วยญาติมิตรที่ศรัทธาหลังจากเสร็จพิธีที่บ้านก็จะแห่ขบวนไปที่วัดขบวนแห่นาคและลูกแก้วจะ
จัดอย่างสวยงามทั้งนาคและลูกแก้วจะขี่ม้าที่ประดับประดาตกแต่งอย่างสวยงามส่วนตัวนาคและลูกแก้วจะ
แต่งองค์ทรงเครื่องเต็มที่แบบเดียวกับส่างลองของไทใหญ่ขบวนแห่จะมุ่งไปวัดเพื่อประกอบพิธีพิธีบวชจะใช้
พื้นที่ในโถงกลางของบ้าน ๒ วันคือวันสุกดิบ และวันบวช 

แต่งงาน  เน่ืองจากพิธี บวชและแต่งงานเป็นพิธีที่มี คนจํานวนมากเข้าร่วมกิจกรรมบน
โถงของบ ้านดังนั้นต้องระวังอย่างมากไม่ให้น้ําหนักของคนปริมาณมากทําความเสียหายแก่โครงสร้างมี

                                                            
๔๔ เทิดศักดิ์มหาเรอืนทรง, เรือนมอญที่ลพบุรี, ๓๕. 



๔๖ 
 

 
 

ข้อบัญญัติไว้ว่า๔๕“ผู้ใดต้องการจักการแต่งงานเหตุผู้คนมากันมากเดือยหรือล้ินสลักบ้านหักก็ดีรอกหรือตง
บ้านหักหรือเคาะก็ดีจะเกิดโทษแก่เด็กทั้งสองคนน้ันอายุจะส้ัน” 

ตามประเพณีแต่งงานของพม่าและมอญในขบวนขันหมากแต่งงานเขาขนเอาข้าวของ
เครื่องใช้ของเจ้าบ่าวไปด้วยแสดงว่ามีประเพณีเดิมที่ชายไปอยู่บ้านหญิงมอญเรียกประเพณีแต่งงานว่า“เพรง
โกน” แปลว่า“แต่งลูก”๔๖แสดงให้เห็นว่าการแตกลูกหลานเป็นสิริ มงคลต่อครอบครัวในประเพณีแต่งงาน
ของชาติหลายๆในเอเชีย“หมาก” มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ เสมอๆมอญก็เช่นเดียวกันจะมีการจัดขบวนขันหมาก
(มอญกินหมากเรียกว่า“เจี๊ยพลู” ซึ่งหมายถึงกินพลูและยังกินหมากมาจนปัจจุบัน 

ในประเพณี แต่งงานดั้งเดิมของมอญ เสฐียรโกเศศได้บรรยายถึงเอกสารที่หมอฮัลลิเดเล่
าเอาไว่ว่า หน้าบ้านเจ้าสาวเขาทําเป็นซุ้มคาดด้วยผ้าสีและมีไม้ขวางไว้สมมุติ เป็นประตูเมืองไม่ยอมให้คนอื่น
แปลกปลอมเข้าไปนอกจากมีหลักฐานหรือต้องเสียค่าผ่านประตูต่อมาไม่ช้าเห็นขบวนเจ้าบ่าวและพวกมาจาก
อีกหมู่บ้านคนเหล่านี้แบกหอบส่ิงของต่างๆเป็นเครื่องใช้สําหรับเข้าเรือนหอเมื่อมาถึงประตูบ้านถูกกักและกั้น
ประตูพวกเจ้าบ่าวจะต้องจ่ายค่ากั้นประตู ไปเรื่อยๆจนถึงบันไดเรือนก็จะถูกคนถือสร้อยคอทองคําขวางไว้แต่
ในที่สุดขบวนขันหมากก็ผ่านไปได ้ 

เมื่อเข้าไปในเรือนจะมีขนมและผลไม้บรรจุรวม ๒๕ ถาดเรียงตามยาวไว้ในห้องเป็นสอง
แถวแล้วจะมีการหยิบขนมในถาดแจกจ่ายให้คนอื่นๆ เรียกว่าวิธี“แห่ทอด” มอบส่ิงของที่“แห่ทอด” ไว้ให้คน
อื่นๆแจกจ่ายต่อไปและห้ามเอาถาดเปล่าซ้อนกันเมื่อแจกขนมไปบางส่วนแล้วให้รวบรวมขนมต่างๆไว้เป็น ๒ 
ถาดแยกให้ฝ่ายเจ้ าสาวและเจ ้าบ่าวต่อไปก็แจกหมากพลูและให้เพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้ามาพร้อมกันผู้เฒ่า
ผู้ทําพิธี จะเป็นผู้ส่ังสอนบ่าวสาวก้มศีรษะเคารพและบ่าวสาวเอามือหงายทับมือกันผู้เฒ่ากล่าวอํานวยพรและ
หล่ังน้ําลงที่ฝ่ามือ 

รายละเอียดที่เสถียรโกเศศ เล่าตามความที่หมอฮัลลิเดเขียนบันทึกไว้นี้ เป็นประเพณี
โบราณ ในปัจจุบันนี้ยังทําคล้ายคลึงกันแต่ตัดขั้นตอนบางส่วนออกบ้างเพื่อความคล่องตัว 

พื้นที่ในบ้านที่ใช้เกี่ยวเนื่องกับงานแต่งงาน๔๗ จะมีห้องผีบรรพบุรุษซ่ึงคู่บ่าวสาวต้องเข้าไป
เซ่นไหว้ห้องนอนห้องโถงที่แขกและผู้เฒ่ามาประกอบพิธีและในการจัดเล้ียงอาหารใช้ชานกลางหรือใต้ถุน
บ้าน 

   ประเพณีศพ๔๘ ประเพณีเกี่ยวกับการตายของชาวมอญมีข้อบัญญัติ และข้อห้ามต่างๆ
มากมายกว ่าประเพณีเน่ืองชีวิตอื่นๆการตายของชาวมอญแบ ่งออกเป็นตายดีและตายไม่ดี 

การตายดีที่ตายในบ้านจะมีการตั้งศพที่โถงกลางอาบน้ําศพโดยใช้น้ําต้มใบไม้สดอาบน้ําอุ่น
แล้วจึงอาบน้ําเย็นชําระล้างร่างกายด้วยขมิ้นสดตํากับมะกรูดเมื่ออาบน้ําเสร็จก็แต่งตัวศพโดยนุ่งโจงกระเบน
ผ้าขาวเอาชายพกไว้ด้านหน้าเพื่อให้กลับทางกับชายพกของคนเป็นเส้ือก็ใส่กลับหน้าเป็นหลังหวีผมเสยไป
ด้านหลังแล้วหักหวีทิ้ง(การหวีผมไปด้านหลังและหักหวีทิ้งนี้ประเพณีศพไทยก่อนจะปิดโลงก็ทําเช่นเดียวกัน) 
เมื่อแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนํามาตั้งบนแคร่ไม้ไผ่หรือเตียงไม้ไผ่ที่คนมอญเรียกว่า“โจ้ง- เนียะ” ที่แปลว่า“เตียง
ชนะ” คือแคร่ไม้ไผ่สมัยโบราณซึ่งปัจจุบันอาจใช้ไม้อื่นก็ได้ยกเป็นแคร่สูงจากพื้นมีเสา ๖ เสา เสาทั้ง ๖ ต้น
สูงขึ้นไปแบบเสาเตียงโบราณที่ใช้สําหรับกางมุ้งมีการตกแต่งประดับประดาหัวเสาให้สวยงามด้วยผ้าโปร่ง

                                                            
๔๕ จวน เครือวิชฌยาจารย์ , วิถีชวีิตชาวมอญ ,๑๘๔. 
๔๖ เสถียรโกเศศ, ประเพณีเกี่ยวกบัชีวิต: แต่งงาน (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์สยาม,๒๕๓๙), ๕. 
๔๗ อรศิริ ปาณินท์, เรือนพื้นถิ่นไทย- มอญ ,๑๖๙. 
๔๘ อรศิริ ปาณินท์, เรือนพื้นถิ่นไทย- มอญ ,๑๗๐. 



๔๗ 
 

 
 

ดอกไม้หรือวัสดุอื่นๆเม่ือนําศพวางบน“โจ้ง- เนียะ” แล้วต้องใช้ไม้คํ้าตรงที่ที่มี โจ้งเนียะ ที่ใต้ถุนบ้านเพื่อ
แสดงเป็นสัญลักษณ์ว่ามีการตั้งศพบนบ้าน 

ศพจะตั้งบนบ้านประมาณ ๓ – ๗ วันปัจจุบันมีการนิมนต์พระมาสวดพระอภิธรรมเหมือน
ที่วัดแต่ในสมัยอดีตไม่มีการสวดศพแต่มีการอ่านชาดกหรือพุทธประวัติ หรืออื่นๆด้วยทํานองเสนาะภาษา
มอญเม่ือจะนําศพออกจากบ้านจะไม่มีการนําเอาโลงศพเข้ามาในบ้านซึ่งในสมัยโบราณให้เลาะฝาบ้านมาทํา
โลงศพแต่ปัจจุบันเป็นโลงสําเร็จรูปนําโลงมารอไว้ด้านที่จะเอาศพลงซึ่งเป็นทิศเหนือหรือทิศตะวันตกเท่านั้น
ก่อนเอาศพออกต้องห่อศพด้วยกก แล้ววางบนผ้าขาวมัดเส่ืออีกช้ันหนึ่งศพที่ลงจากเรือนจะไม่ลงทางบันไดแต่
จะทําบันไดใหม่ด้วยต้นกล้วย ๒ ต้น ชักศพลงทางแม่บันไดต้นกล้วยซ่ึงเสียบลูกบันไดด้วยไม้ไผ่ ๔ ขั้นเรียกว่า
“กระไดผี” ส่วนประตูบ้านให้เอากิ่งไม้มาปิดหลอกไว้เมื่อเอาศพไปแล้วก็ถอนบันไดผีทิ้ง 

การนําศพออกจากเรือนปัจจุบันพบบ้านหลายหลัง ทําประตูผีเตรียมไว้เพื่อจะได้ ไม่ต้ อง
เลาะฝาเรือนและเม่ือใช้เสร็จแล้วสามารถตอกปิดตายไม่ใช้เป็นประตูอีกได้กลายเป็นส่วนของฝา 
บ้านไป 

การนําศพไปวัด จัดเป็นขบวนโดยนําด้วยลูกคนเล็กสุดของผู้ตายเม่ือมาถึงวัดอาจนํามา
สวดอภิธรรมเพิ่มหรือนําไปเก็บไว้ในศาลาหลังเล็กๆในเขตป่าช้าศาลาเก็บศพน้ีมีเฉพาะของ 
ประเพณีมอญเท่านั้น (ศาลาทรงไทยขนาดเท่ากับโลงศพ) การเก็บศพจะเก็บไว้ตั้งแต่ ๑๐๐ วันเป็นต้นไปแล้ว
จึงนําไปเผาเม่ือนําศพออกมาเผาญาติผู้ตายจะยกศาลาเดิมให้กับวัดหรือรื้อถอนให้กับคนยากจนเอาไป
ประกอบบ้านอยู่อาศัยต่อไปตามแต่จะศรัทธา 

ศพที่เผาเป็นศพที่ทิ้งไว้นานแล้วชาวมอญจะนํามาใส่โลงศพที่เรียกว่า“ฮลาบ๊อก” เป็น
ลักษณะโลงศพแบบพิเศษที่มีฝาครอบประดับประดาตกแต่งด้วยกระดาษสีและออกแบบอย่างวิจิตรบรรจงใน
ลักษณะทรงปราสาทซ้อนหลายชั้นก่อนเผาจะทําการสวดอภิธรรมศพ 1 คืน แล้วจึงเผาในพิธีเผาศพมีการรําผี
เพื่อเชิญวิญญาณของคนตายมาถามทุกข์สุข 

ในสมัยก่อนไม่มีเมรุเผาศพถาวรชาวมอญจะมีเชิงตะกอนเป็นแบบเมรุชั่วคราวหรือเมรุลอย
เพื่อใช้เผาศพซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นโครงไม้ ไผ่ประดับด้วยหยวกกล้วยเพื่อทํา“ฮลาบ๊อก” ขึ้นไปไว้บนเชิงตะกอน
และเผาไปทั้ง ฮลาบ๊อกและตัวเมรุลอยด้วยเมรุลอย และ ฮลาบ๊อกส่วนใหญ่จะออกแบบให้กลมกลืนกันและ
เป็นไปตามฐานะของผู้ตาย 
และเชิงตะกอนหรือเมรุลอยจะหันหัวไปทางทิศเหนือซ่ึงถือเป็นทิศคนตายเท่านั้น 
 
ตารางที ่๗ แสดงความเช ื่อเกี่ยวกับประเพณีการตาย 
ประเภท ลักษณะการตาย สถานที่ตาย พิธีกรรม 
ตายดี โรคชรา ป่วยมาต่อเนื่อง 

หรือโรคลมปัจจุบัน 
ในบ้าน ไม่มีการอาบน้ําศพแต่จะนําศพออกจากบ้านโดยเร็ว  

ไม่มีการเผา  จะฝังเท่านั้น  หากญาติต้องการจะเผา
บําเพ็ญกุศล ต้องรอ ๓-๕ ปี จึงขุดมาบําเพ็ญกุศล 

นอกบ้าน ไม่มีการนําศพเข้ามาในบ้าน 
ตายไม่ดี ตายโหง ตายทั้งกลม 

หรือเด็กท่ีอายุต่ํากว่า 
๑๒ ปี ไม่ว่าจะตาย
ลักษณะไหนจะจัดอยู่ใน
กลุ่มตายไม่ดีท้ังสิ้น 

ในบ้าน ใช้พ้ืนท่ีโถงกลางของบ้านเป็นท่ีตั้งศพ  นําศพไปวัด 
สวดอภิธรรมต้ังแต่ ๑๐๐ วัน ขึ้นไปแล้วเผาใน 
“ฮลาบ๊อก” 

นอกบ้าน อาจตายท่ีโรงพยาบาลโดยญาติได้ทันเห็นว่าศพนั้นจะ
นําไปบําเพ็ญกุศลท่ีวัด  ไม่นําเข้าบ้าน 

 



 
๔๘ 

 
บทที่ ๓ 

ข้อมูลเกีย่วกับพื้นที่ทําการศึกษา 
 
๑. ประวัติศาสตร์อําเภอปักธงชัย 

ชุมชนโบราณที่สําคัญในเขตน้ีอยู่ในเขตอําเภอปักธงชัย พบจากปราสาทหิน ปรางค์กูในสมัย
ลพบุรีหลายแห่ง มีเมืองที่สําคัญคือเมืองตะโปะ หรือเมืองปักธงชัยเก่า อยู่ในตําบลบ้านตะคุ เป็นเมืองรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผ้าห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ราว ๔๐๐ เมตร ขนาด ๓๓๐ x ๗๕ เมตร มีปราสาทสระหินตั้งอยู่ 
แสดงให้เห็นอย่างชัดว่าเมืองโบราณ และชุมชนโบราณในย่านนี้เจริญในสมัยลพบุรี และการศึกษาจากศาสนา
สถานหลายๆ แห่งรวมกันก็พบประชาชนเหล่านี้ มีทั้งที่นับถือพุทธศาสนาลัทธิมหายาน และศาสนาฮินดู  

เมืองโบราณ และชุมชนโบราณตลอดจน ศาสนสถานเป็นปราสาทหินปรางค์กู่ในเขตลุ่มน้ําพระ
เพลิงนั้น นอกจากเป็นเพราะว่าท้องที่ในเขตนี้ มีที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์แล้ว ยังเป็นเพราะอยู่ในบริเวณ
เส้นทางคมนาคมสมัยโบราณคือ มีทางโบราณที่ผ่านจากเขตอําเภอกบินทร์บุรี ในจังหวัดปราจีนบุรี ผ่านช่อง
เขาพนมดงรัก เข้าสู่อําเภอปักธงชัยไปยังโคราชติดต่อกับเมืองอื่นๆ ในอีสานอีกด้วย  

อําเภอปักธงชัย ที่มาของชื่อ อําเภอปักธงชัยมีความสําคัญมาตั้งแต่สมัยขอมมีอํานาจแล้ว โดย
เมืองปักธงชัยขึ้นกับเมืองพิมาย และเมืองพิมายขึ้นกับนครธมของขอมในรัชกาลพระรามาธิบดีที่ ๑ แห่งกรุง
ศรีอยุธยา อําเภอปักธงชัยมีชื่อว่า เมืองปักต่อมาในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมืองได้ทรงสร้าง
เมืองนครราชสีมา (ของดีโคราชเล่ม ๑ , ๒๕๒๓ ) ให้ เป็นเมืองหน้าด่านคอยป้องกันข้าศึก ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ เมืองปักจึงได้ถูกต้องให้เป็นด่านคอยป้องกันเมืองนครราชสีมา และใช้ชื่อว่าด่านจะโปะ 
ในรัชกาลพระเจ้ากรุงธนบุรี ด่านจะโปะได้เปล่ียนชื่อเป็นเมืองปักธงไชยและเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของเชลยหญิง
ชายที่กวาดต้อนมาจากนครเวียงจันทรโ์ปรดให้เพี้ยอุปราชา แห่งกรุงเวียงจันทร์เป็นเจ้าเมืองปักธงไชยคนแรก
และได้รับพระราชทานยศเป็นพระยาวงษาอรรคราช การก่อตั้ง พ.ศ. ๒๔๕๑ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมืองปักธงไชยมีฐานะเป็นอําเภอปักธงไชย ขึ้นกับมณฑลนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๐๘ 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยได้แก้ไขชื่ออําเภอปักธงไชยเป็นอําเภอปักธงชัยตามอักขรานุกรม
ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  
 
๒. ประวัติศาสตร์ชุมชนไทย-มอญ บ้านพระเพลิง 

ชุมชนบ้านพระเพลิง ตําบลนกออก อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราสีมา เป็นชุมชนเก่าแก่ซึ่งคน
ในชุมชนส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากมอญ จากเอกสารทางประวัติศาสตร์และคําบอกเล่าของผู้สูงอายุใน
หมู่บ้านสันนิษฐานว่าชาวมอญอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่บ้านพระเพลิง ๒ ครั้งด้วยกัน   

ครั้งแรกอพยพมาในสมัยกรุงธนบุรี (พ.ศ.๒๓๑๙) ซึ่ง พระเจ้ากรุงธนบุรีพระราชทานครัว มอญ
ให้เป็นรางวัลตอบแทนความดีความชอบแกเ่จ้าเมืองนครราชสีมาในการทาํศึกกับพม่า โดยมีพระศรีราชรามัญ
หัวหน้ากองส่วยทองเป็นผู้นําครัวมอญมาตั้งรกรากสองกลุ่ม กลุ่มแรกอยู่ที่บ้านพระเพลิง อ.ปักธงชัย กลุ่มที่
สองอยู่ที่บ้านพลับพลา อ .โชคชัย ส่วนพระศรีราชรามัญและเครือญาติได้มาตั้งถิ่นฐานในเขตเมือง
นครราชสีมา ที่เรียกกันว่า “บ้านมอญ” จนถึงทุกวันนี้ (พัชรินทร์ เวียงชัย, ๒๕๔๖:๓๑)   

 
 



๔๙ 
 

 

การอพยพครั้งที่ ๒ เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ (พ.ศ.๒๓๖๙) ภายหลังเสร็จส้ินศึกเจ้าอนุวงศ์
เวียงจันทน์ กองทหารมอญที่มาช่วยรบเดินทางกลับกรุงเทพฯผ่านเมืองปักธงชัยแล้วพบว่าเป็นแหล่งอาหารที่
อุดมสมบูรณ์ ประกอบกับ มีครัวมอญอาศัยอยู่เดิม ทําให้ทหารมอญตกลงใจมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านพระ
เพลิงบ้านพระเพลิง ตั้งอยู่ในเขต ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เป็นหมู่บ้านที่มีจํานวนประชากร
ประมาณ ๙๗๖ คน จํานวน ๒๗๐ ครัวเรือน อยู่ห่างจากตัวเมืองปักธงชัยมาทางตอนใต้ประมาณ ๘ กม. การ
เดินทางสู่บ้านพระเพลิงส่วนใหญ่ใช้เส้นทางหลักคือถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ (นครราชสีมา-
กบินทร์บุรี) เล้ียวเข้าสู่ถนนปักธงชัย-โชคชัย บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านมีซุ้ม ประตูเขียนชัดเจนว่า “ชุมชน
มอญบ้านพระเพลิง” ตลอดถนนทางเข้าชุมชนมีการประดับประดาด้วยเสาหงส์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาว
มอญและป้ายคําขวัญหมู่บ้านจนถึงศาลปู่ตา (พ่อใหญ่จอมทองแม่ละอองสําลี) บ้านพระเพลิงมีองค์ประกอบ
คล้ายกับหมู่บ้านทั่วไป คือมีวัด โรงเรียน และสถานีอนามัย แต่จะแตกต่างกันตรงที่วัดประจําหมู่บ้านเป็นวัด
เก่าแก่ของชาวมอญซ่ึงมีรูปหล่อหงส์สําริดที่นํามาจากหงสาวดีเม่ือครั้งอพยพมาตั้งถิ่นฐานครั้งแรก มีคัมภีร์ใบ
ลานที่จารึกเป็นภาษามอญและภาษาขอม และที่สําคัญวัดแห่งนี้ยังมีเกจิอาจารย์ชื่อดัง คือ หลวงปู่ฉิม (พระ
ครูทักษิณรามัญ) ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านพระเพลิงและหมู่บ้านใกล้เคียง  
 
๓. ที่มาของชื่อ หมู่บ้านพระเพลิง 
 จากบทสัมภาษณ์ นายสมโภช สังสระน้อย ผู้ใหญ่บ้านพระเพลิง เล่าว่าสมัยโบราณแต่เดิมนั้น
บ้านนี้ไม่มีคนอยู่อาศัยเลยเป็นป่าดงดิบทึบ ได้มีพระสงฆ์รูปหนึ่งเดินธุดงมาสร้างวัดในลักษณะเป็นเพิงกันแดด
กันฝนอยู่  เมื่อชาวบ้านเริ่มอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ จึงเรียกต่อๆกันว่า อยู่ที่บ้านพระเพิง ชาวบ้านจึงเรียกพระ
เพิงตั้งแต่นั้นมา จนปัจจุบันกลายเป็นชื่อเรียกทางราชการว่าหมู่บ้านพระเพลิง 
 
๔. ประเพณีและพิธีกรรม๑ 
  ปัจจุบันชาวมอญในนครราชสีมาส่วนใหญ่ยังคงปฏิบัติตามประเพณีและพิธีกรรมประจําชีวิต
แบบมอญ อันได้แก่ การบวช การแต่งงาน และการตาย ส่วนประเพณีเกี่ยวกับการเกิดเปล่ียนแปลงไปจาก
เดิมกล่าวคือจะไปคลอดที่โรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยแทนการคลอดแบบโบราณกับหมอตําแยสําหรับ 
ประเพณี และพิธีกรรมฮีตสิบสองของมอญเริ่มมีตั้งแต่เดือนห้าเป็นต้นไป   

ฮีตสิบสองของมอญที่คล้ายกับฮีตสิบสองของอีสานมี ๖ ประเพณี คือ เดือนห้ามีบุญสงกรานต์ 
เดือนหกมีการเล้ียงผีบ้านผีเรือนและผีบรรพบุรุษ เดือนแปด มีบุญเข้าพรรษา เดือนสิบมีบุญสารท เดือนสิบ
เอ็ดมีบุญออกพรรษาและบุญเทศน์มหาชาติ และเดือนสิบสองมีบุญกฐิน ส่วนประเพณีและพิธีกรรมในเดือน
อื่นๆไม่ตรงกับฮีตสิบสองของอีสาน   
 ประเพณีที่ชาวมอญบ้านพระเพลิงเห็นว่ายังมีความจําเป็นที่ต้องปฏิบัติอยู่และชาว บ้านก็ได้
กระทํากันตลอดมา  เช่น ประเพณีเกี่ยวกับการเกิด การบวช การแต่งงาน การตาย และประเพณีของการ
ประกอบพิธีกรรมการเล้ียงผีมอญ ซึ่งเป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับชีวิต เช่น ประเพณีการเล้ียงผีบ้านผีเรือน 
และการเล้ียงพระภูมิในเดือนหก  

ส่วนพิธีกรรมรําผีโรง เมื่อ ๕๐ กว่าปีที่แล้ว ชาวมอญบ้านพระเพลิงเล่าว่าประกอบพิธีกรรมเป็น
ประจําเมื่อมีคนเจ็บป่วยเกิดขึ้นภายในบ้านถือว่าเป็นการผิดผี ต้องทําพิธีกรรมรําผีโรงเพื่อรักษา  แต่ปัจจุบัน
มีการรักษาพยาบาลที่ทันสมัยขึ้น การรําผีโรงจึงหายไปพร้อมๆกับผู้เฒ่าผู้แก่ที่ล่วงลับไปด้วย  มีเพียงแต่การ
รําผีโรงเพื่อใช้ในการแสดงในเทศกาลของเมืองปักธงชัยเท่านั้น 
                                                            

๑ ประนอม เคียนทอง  :  ประเพณีและพิธีกรรมของชาวมอญบ้านพระเพลิง ,(๒๕๓๖), ๒๑๔ 



๕๐ 
 

 

  ความเชื่อเรื่องเทวดาอารักษ์และภูตผีเป็นความเชื่อเหนือธรรมชาติที่คนในภาคอีสานมีความเช่ือ
ว่ามีจริงชาวมอญบ้านพระเพลิงมีความเชื่อในเรื่องนี้เช่นกันเห็นความสําคัญของผีในแต่ละครอบครัวแตกต่าง
กันออกไป  ชาวมอญเช่ือว่าผีบรรพบุรุษเป็นผีประจําตระกูลของตอน หมายถึง ผีพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ที่ตาย
ไปแล้ว  ดวงวิญญาณที่ยังไม่ไปเกิดมาสิงสถิตคอยรักษาลูกหลานตนเองทุกครอบครัว  เป็นผีประครอบครับ
ดูแลคนในครอบครัว   
  ผีปู่ตา หรือศาลตาปู่ ผีประจําหมู่บ้านให้ความคุ้มครองทุกคนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านพระเพลิงให้
ได้รับความสุข ซึ่งปัจจุบันชาวมอญบ้านพระเพลิงยังคงรักษาและประกอบพิธีกรรมเล้ียงผีปู่ตาอยู่เป็นประจํา
ทุกปี  

 
๕. ภาษาและการแต่งกาย 
 ชุมชนไทยเชื้อสายมอญท่ีบ้านพระเพลิงนี้  ภาษามอญจะใช้พูดในชาวไทยมอญที่อายุเกิน 80 ปี
ขึ้นไป คนรุ่นหลังจากน้ีจะพูดภาษาไทยโคราชและภาษากลางทั้งส้ิน ปัจจุบันมีคงเหลือเพียง ยายน้อม ครุฑ
สระน้อย หน่ึงเดียวที่ยัง พูดคุยภาษามอญได้ ส่วนการแต่งกายที่แสดง อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์จะแต่ง
เฉพาะวันสําคัญประเพณีและการประกอบพิธีกรรมเท่านั้น 
 
๖. ศาสนา 
 ชาวบ้านพระเพลิงนับถือศาสนาพุทธ มีวัดประจําหมู่บ้านคือวัดหงส์ มีสัญลักษณ์คือรูปหงส์หล่อ
ด้วยสําริดตั้งอยู่บนเสาสูงหน้าวัด  ซึ่งเจ้าอาวาสวัดบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านมอญจะต้องมีรูปหงส์  
ซึ่งหมายถึงเมืองหงสาวดีในประเทศที่เคยเป็นของชาวมอญมาก่อน  เพื่อระลึกถึงบ้านเกิดเมืองนอนของ
ตนเองจึงมีสัญลักษณ์เป็นรูปหงส์  ซึ่งวัดหงส์ยังคงเป็นศูนย์กลางที่สําคัญของชาวบ้าน ในการประกอบ
พิธีกรรมต่างๆ ที่สําคัญๆ 
 
๗. อาชีพและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
 ปัจจุบันวิถีชีวิตโดยทั่วไปของชาวมอญบ้านพระเพลิงเป็นสังคมแบบเกษตรกรรมชาวบ้านมีอาชีพ
ในการเกษตร ทํานา ทําสวน ทําไร่ และเล้ียงสัตว์ เป็นการทําเพื่อเล้ียงชีพและทําเพื่ออุตสาหกรรม วิธีสร้าง
ผลผลิตทางการเกษตรยังพอมีการใช้วิธีดั้งเดิมอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาอาศัยเครื่องมือและเครื่องจักร
สมัยใหม่เข้ามาแทนที่น้ําที่ใช้ในการเกษตรเป็นที่ได้จากคลอชลประทาน และลําพระเพลิง ความสัมพันธ์ของ
บุคคลในครอบครัวและเครือญาติเริ่มลดน้อยถอยลงเน่ืองจากผู้เฒ่าผู้แก่ล้มหายตายจากและหลงเหลืออยู่ก็
น้อยมาก ส่วนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สานต่องานด้านเกษตรกรรม พากันเข้าตัวเมืองใหญ่เพื่อทํางาน
โรงงานอุตสาหกรรม หลงเหลือแต่ผู้ใหญ่รุ่นอายุ ๕๐ ปี ขึ้นไปที่ยังคงมีวิถีชีวิตและรักษาอาชีพเกษตรกรอยู่   
 ส่ิงปลูกสร้างอื่นๆที่อยู่ในบริเวณบ้านและเน้ือที่ว่างบริเวณใต้ถุนบ้านมียุ้งข้าวคอกสัตว์ ที่เก็บ
เครื่องทําการเกษตร ยุ้งข้าวใช้เป็นที่เก็บข้าวเปลือกของชาวมอญสร้างด้วยเสาไม้เนื้อแข็ง  มีฝาปิดทับกันฝน 
ด้านหน้าประตูปิดทับด้วยแผ่นไม้วางซ้อนกันเป็นแผ่นๆหลังคามุงด้วยสังกะสีคอกสัตว์ บ้านเรือนของชาว
มอญส่วนใหญ่พบว่าใต้ถุนเรือนนอนจะใช้ทําเป็นคอกสัตว์ ได้แก่ วัว ควาย เป็นต้น  ที่เก็บเครื่องมือทาง
การเกษตร เช่น จอบ เสียม แอก จะสอดหรือแขวนไว้ตามต้นเสาเรือน 

 
 
 

 



๕๑ 
 

 

๘. ที่ต้ังของพื้นที่ทําวิจัย  
บ้านพระเพลิง ตําบลนกออก อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนที่ที่ ๗ แสดงตําแหน่งและเขตการปกครองของ อําเภอปักธงชัย 
 
๙. ที่ต้ังและอาณาเขต 
 พื้นที่  ๑๓๗๔.๓ ตร.กม. 
 ประชากร  ๑๑๖๑๔๖ คน 
 อําเภอปักธงชัยตั้งอยู่ทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ 
     ทิศเหนือ  ติดต่อกับอําเภอสูงเนินและอําเภอเมืองนครราชสีมา 
     ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอําเภอโชคชัยและอําเภอครบุรี 
 ทิศใต้  ติดต่อกับอําเภอวังน้ําเขียว 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอําเภอวังน้ําเขียวและอําเภอสูงเนิน 
 สภาพพื้นที่  อําเภอปักธงชัยมีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสูง  มีความลาดเอียงจากทิศตะวันออก  
โดยมีความสูงอยู่ในช่วง  ๒๐๐ –  ๑,๐๐๐ เมตร  จากระดับน้ําทะเลปานกลาง   
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 

 

๑๐. ลํานํ้าสําคัญ 
ลําพระเพลิง  ต้นกําเนิดจากเทือกเขาสันกําแพง ในตอนใต้สุดของอําเภอปักธงชัย 
ลําสําลาย ต้นน้ําเกิดจากเขาโซ่ ตําบลตะขบ ไหลไปรวมกับลําพระเพลิง อําเภอปักธงชัย 
ลําเชียงสา  ต้นนํ้าเกิดจากภูเขาในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ตําบลวังน้ําเขียว  และตําบล

อุดมทรัพย์ อําเภอวังน้ําเขียว  ไหลไปรวมกับลําพระเพลิงที่ตําบลดอน  อําเภอปักธงชัย 
ลําซอ  ต้นกําเนิดจากห้วยหัวลุง ในเขตบ้านแปะ  ตําบลตะคุ และไหลไปรวมกับลําสําลาย  ใน

เขตบ้านโรงนา  ตําบลเมืองปัก และไหลไปสู่ลําน้ํามูลที่อําเภอโชคชัย 
ลํานางแก้ว  ต้นกําเนิดจากเทือกเขาน้อย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อยู่ทางทิศใต้ของตําบลลํานางแก้ว

ประกอบด้วยลําน้ําย่อย คือ ลําประโคน คลองโนนสําโรงไหลมารวมกันบริเวณบ้าน ลํานางแก้ว  แล้วไหลลงสู่
คลองธรรมชาติลําพระเพลิง (คลองเดิม)  บริเวณบ้านพระบึง  ไหลผ่านลงสู่ลําน้ํามูล  ในเขตอําเภอโชคชัย 

ลํามูลหลง - มูลสามง่าม เป็นแหล่งน้ําต้นกําเนิดของลําน้ํามูล ซึ่งมีต้นกําเนิดจากภูเขาในเขต
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  ในเขตตําบลวังน้ําเขียว  อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตําบลวังน้ําเขียว ในเขต
อําเภอปักธงชัยไม่ได้ใช้ประโยชน์จากลําน้ํานี้เป็นเพียง  เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ 
 

 
 
ภาพที่ ๑๖  แสดงลักษณะภูมิประเทศ  อําเภอปักธงชัย และพื้นที่โดยรอบของพื้นที่วิจัย 
 
๑๑. ทรัพยากรธรรมชาติ 

ทรัพยากรดิน  เป็นดินร่วนปนทราย 
ทรัพยากรนํ้า  มีแหล่งนํ้าธรรมชาติที่สําคัญ  ๖ สาย   
ทรัพยากรป่าไม้ มีพื้นที่ป่าไม้ที่ สําคัญ  ได้แก่  ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง  พื้นที่  

๒๐๔,๗๕๒  ไร่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าสูงเนิน พื้นที่ ๒๑,๒๕๐ ไร่  ป่าสงวนแห่งชาติป่านครราชสีมา ปักธงชัย –
โชคชัย พื้นที่ ๗,๕๐๐ ไร่   อุทยานแห่งชาติทับลาน  พื้นที่  ๑๐,๐๐๐ ไร่  สวนป่า  ๑๗,๓๑๖  ไร่  สวนป่าลํา
พระเพลิง  ๖,๘๓๔  ไร่ 
 



๕๓ 
 

 

๑๒. การคมนาคม และถนน  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔   เส้นทางสายโคราช  -  ปักธงชัย 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข    ๒๔   ทางต่างระดับสีค้ิว -  เดชอุดม 

 
๑๓. การปกครอง 

อําเภอปักธงชัย แบ่งเขตการปกครองตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗  
เป็น ๑๖  ตําบล  ๒๑๕  หมู่บ้าน 
 
ตารางที่ ๘ แสดงข้อมูลลักษณะปกครอง ของอําเภอปักธงชัย 

ที ่ ตําบล จํานวนหมู่บ้าน พื้นที่ตําบล (ไร่) 
๑ ตะขบ ๒๒ ๒๑๖,๓๗๕ 
๒ ธงชัยเหนือ ๑๖ ๑๐๐,๐๐๐ 
๓ เมืองปัก ๑๘ ๑๘,๙๕๖ 
๔ ลํานางแก้ว ๙ ๔๐,๖๒๕ 
๕ ตะคุ ๒๑ ๖๗,๕๐๐ 
๖ ภูหลวง ๑๐ ๔๐,๐๐ 
๗ สะแกราช ๑๕ ๓๗,๕๐๐ 
๘ นกออก ๑๐ ๓๗,๕๐๐ 
๙ ดอน ๑๒ ๓๑,๒๕๐ 
๑๐ สําโรง ๑๐ ๒๖,๒๕๐ 
๑๑ ตูม ๑๖ ๒๘,๑๒๕ 
๑๒ โคกไทย ๑๑ ๒๘,๑๒๕ 
๑๓ สุขเกษม ๑๑ ๑๒,๙๑๒ 
๑๔ งิ้ว ๑๕ ๑๖,๘๗๕ 
๑๕ เกษมทรัพย์ ๙ ๖,๕๐๐ 
๑๖ บ่อปลาทอง ๑๐ ๑๓,๔๒๐ 
รวม  ๑๖  ตําบล ๒๑๕ ๗๒๑,๙๑๓ 

 
เทศบาล  ๖  แห่ง  คือ  

 ๑. เทศบาลตําบลเมืองปัก     ๒. เทศบาลตําบลลํานางแก้ว 
 ๓. เทศบาลตําบลตะขบ     ๔. เทศบาลตําบลนกออก 
 ๕. เทศบาลตําบลบ่อปลาทอง             ๖. เทศบาลตําบลปักธงชัย   

องค์การบริหารส่วนตําบล  ๑๒  แห่ง  ได้แก่ 
 ๑. องค์การบริหารส่วนตําบลตะขบ ๒. องค์การบริหารส่วนตําบลธงชัยเหนือ 
 ๓. องค์การบริหารส่วนตําบลตะคุ   ๔. องค์การบริหารส่วนตําบลภูหลวง  
 ๕. องค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราช     ๖. องค์การบริหารส่วนตําบลดอน  
 ๗. องค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง ๘. องค์การบริหารส่วนตําบลตูม  
 ๙. องค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย      ๑๐. องค์การบริหารส่วนตําบลสุขเกษม 
 ๑๑. องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้ว          ๑๒. องค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์  



๕๔ 
 

 

 
 
แผนที่ที่ ๘ แสดงเขตการปกครองของพื้นที่วิจัย 
 
๑๔. อาชีพและธุรกิจ 

เกษตรกรรม  อําเภอมีพื้นที่การเกษตรทั้งส้ิน  ๔๖๓,๖๘๑  ไร่  ครอบครัวทําการเกษตรทั้งส้ิน
ประมาณ  ๘๐%  ของจํานวนราษฎร  สภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ๆ  แยกได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ ๙ แสดงการทําการเกษตร ของอําเภอปักธงชัย 

ที ่ พืชเศรษฐกิจ พื้นที่ปลูกไร่ 
ผลิตเฉลี่ย 

(ก.ก./ไร่/ปี) 

จํานวน
ครัวเรือน
ที่ปลูก 

๑ ข้าว ๒๒๒,๐๖๗ ๖๔๐ ๘,๙๒๐ 
๒ มันสําปะหลัง ๑๔๖,๘๗๖ ๓,๐๐๐ ๙๔๒ 
๓ อ้อย ๕๔,๐๙๐ ๘,๐๐๐ ๖๓๓ 
๔ ข้าวโพด ๑๓,๗๒๐ ๖๐๐ ๔๖๑ 
๕ ไม้ผล ๒๔,๕๓๕ - - 

๖ พืชผัก ๑,๓๔๖ ๑,๕๐๐ - 

๗ ประมง ๑,๐๔๗ - - 

 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

 

ตารางที่ ๑๐ แสดงการเล้ียงสัตว์ ของอําเภอปักธงชัย 
 

 
 หมู่บ้านพระเพลิงเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างจากตัวอําเภอปักธงชัยไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  
ประมาณ ๘ กิโลเมตร ลักษณะการตั้งบ้านเรือนมีความยาวตามลําน้ําพระเพลิงตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตําบลนกออก 
อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 
๑๕. ตําบลนกออก 
 ลักษณะภูมิประเทศ ตําบลนกออกเป็นที่ราบลุ่ม มีพื้นที่ลาดเอียงตามลําพระเพลิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๑๗ แสดงลักษณะภูมิประเทศ  ตําบลนกออก และพื้นที่โดยรอบของพื้นที่วิจัย 
 

ลําดับ สัตว์ที่เลีย้ง จํานวน (ตัว) 
๑ โคเนื้อ ๑๘,๐๗๙ 
๒ โคนม ๓,๕๖๓ 
๓ กระบือ ๔,๑๓๒ 
๔ สุกร ๙,๓๐๔ 
๕ แพะ ๖๗ 
๖ แกะ ๒๕ 
๗ ไก่พันธ์ุไข่ ๕๓๒,๙๐๕ 
๘ ไก่พันธ์ุเนื้อ ๑,๒๗๑,๓๕๔ 
๙ ไก่พันธ์ุพ้ืนเมือง ๑๗๗,๗๙๔ 
๑๐ เป็ดไข่ ๑๒,๖๐๔ 
๑๑ เป็ดเนื้อ ๓,๘๗๑ 
๑๒ เป็ดเทศ ๔,๙๐๖ 
๑๓ นกกระจอกเทศ ๑ 
๑๔ ห่าน ๓๕๖ 
๑๕ สุนัข ๑๑,๖๕๗ 
๑๖ แมว ๔,๙๗๖ 



๕๖ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๑๘ แสดงรายละเอียดของพื้นที่  ตําบลนกออก และพื้นที่โดยรอบของพื้นที่วิจัย 
 
๑๖. หมู่บ้านพระเพลิง 
 หมู่บ้านพระเพลิงเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างจากตัวอําเภอปักธงชัยไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  
ประมาณ ๘ กิโลเมตร ลักษณะการตั้งบ้านเรือนมีความยาวตามลําน้ําพระเพลิงตั้งอยู่ หมู่ที่ ๒ ตําบลนกออก 
อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๑๙ แสดงภาพถ่ายทางอากาศ ผังหมู่บ้านพระเพลิง 
 
 



๕๗ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๒๐ แสดงการใช้พื้นที่ของหมู่บ้านพระเพลิง  
  
 บ้านพระเพลิง ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตําบลนกออกมีพื้นที่ทั้งส้ิน ๓,๖๔๒ ไร่  
โดยแบ่งเป็น  ที่นา ๒,๖๔๔ ไร่ ,ทําไร่-ทําสวน  ๓๐๐ ไร่  ,ที่อยู่อาศัย ๓๙๑  ไร่  และที่ส่วนรวม  ๔๕ ไร่  
พื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม  ลักษณะชุมชนอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม มีที่นาหรือที่ทํากินอยู่ล้อมรอบพ้ืนที่ของ
หมู่บ้าน  ด้านทิศใต้ติดกับลําพระเพลิง 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๒๑ แสดงพ้ืนที่โดยรอบชุมชนไทย-มอญ  บ้านพระเพลิง 
 



๕๘ 
 

 

 
 
ภาพที่ ๒๒  แสดงเรือนที่อยู่อาศัย ของชุมชนไทย-มอญ บ้านพระเพลิง 
 
 

 
 
ภาพที่ ๒๓  แสดงตัวอย่างเรือนไทโคราชและเรือนมอญรูปแบบสมัยใหม่ ของชุมชนไทย-มอญ บ้านพระเพลิง 
 



๕๙ 
 

 
บทที่ ๔  

เรือนกรณีศึกษา 
 

๑. ลักษณะทางการภาพของเรือน ในชุมชนมอญ บ้านพระเพลิง 
จากการลงสํารวจภาคสนามพบว่าเรือนพื้นถิ่นโคราชหรือเรือนไทโคราช ในชุมชนมอญ บ้านพระ

เพลิง ปัจจุบันหลงเหลืออยู่น้อยมาก อันเนื่องจากสภาพของเรือนที่เก่าทรุดโทรม บวกกับวิถีชีวิตของชาว
มอญบ้านพระเพลิงก็เปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย ผู้เฒ่าผู้แก่ที่เคยอยู่อาศัยคู่กับเรือนโคราชก็ล้มหายตายจาก
ไป หลงเหลือแต่คนรุ่นหลังๆ จึงเลือกที่จะขายบ้านเก่าโบราณ เพื่อนําเงินที่ได้มาสร้างบ้านหลังใหม่  หรือต่อ
เติมให้เข้ากับวิถีชีวิตของชาวมอญยุคใหม่ในปัจจุบัน และด้วยเหตุนี้ทําให้ปัจจุบันเรือนไทโคราช ในชุมชน
มอญบ้านพระเพลิง มีลักษณะเรือนที่แปลเปลี่ยนไปจากเดิม มีความหลากหลายของรูปแบบและลักษณะของ
เรือนอยู่อาศัย แต่อาจแฝงคติความเช่ือ และวัฒนธรรมการอยู่อาศัยของชาวมอญ อยู่ภายในเรือนพื้นถิ่น
โคราช 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องแบ่งกลุ่มของเรือนในชุมชุนมอญ บ้านพระเพลิง โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม
การศึกษาดังต่อไปนี้ 

กลุ่มที่ ๑ เรือนพื้นถิ่นโคราชที่ยังคงสภาพดั้งเดิม  
กลุ่มที่ ๒ เรือนพื้นถิ่นโคราชที่มีการปรับเปล่ียนจากสภาพเรือนดั้งเดิม 
กลุ่มที่ ๓ เรอืนมอญรูปแบบสมัยใหม ่
 

 
ภาพที่ ๒๔  แสดงตําแหน่งเรือนกรณีศึกษาที่ได้ลงสํารวจ 
 



๖๐ 
 

๒. เกณฑ์การคัดเลือกเรือนกรณีศึกษา  
- เรือนพื้นถิ่นโคราชดั้งเดิมต้องมีลักษณะเฉพาะตรงตามรูปแบบเรือนโคราช ของกาญจนา ตัน

สุวรรณรัตน์ (๒๕๔๗) ได้ทําการศึกษา“สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น : กรณีศึกษาเรือนโคราช จังหวัดนครราชสีมา”  
- เรือนพื้นถิ่นโคราชที่มีการปรับเปล่ียนต่อเติมเพิ่มลดของพื้นที่ใช้สอย หรือเปล่ียนวัสดุของเรือน 
- เรือนมอญที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ ในชุมชนบ้านพระเพลิง ที่มีรูปลักษณ์สมัยใหม่ ไม่ได้คงรูปแบบ

ของเรือนไทโคราชไว้ แต่มีผู้อยู่อาศัยที่สืบเชื้อสายชาวมอญ หรือเป็นผู้อยู่อาศัยดั้งเดิมของบ้านพระเพลิง  
 

เรือนพื้นถิ่นโคราช ในชุมชนมอญบ้านพระเพลิง ที่สํารวจพบในพื้นที่กรณีศึกษา  ผู้วิจัยได้ทําการ
คัดเลือกเพื่อนํามาเป็นเรือนกรณีศึกษารวมทั้งส้ิน ๙ หลัง โดยแบ่งตามกลุ่มได้ ดังนี้ 

กลุ่มที่ ๑ เรือนพื้นถิ่นโคราชที่ยังคงสภาพดั้งเดิม  จํานวน ๔ หลัง 
กลุ่มที่ ๒ เรือนพื้นถิ่นโคราชที่มีการปรับเปล่ียนจากสภาพเรือนดั้งเดิม จํานวน ๓ หลัง 
กลุ่มที่ ๓ เรือนมอญรูปแบบสมัยใหม่ จํานวน ๒ หลัง 

 

 
ภาพที่ ๒๕  แสดงการแบ่งกลุ่มของเรือนกรณีศึกษา  
 
 
 



๖๑ 
 

๓. รายละเอียดของเรือนกรณีศึกษา 
๓.๑  เรือนกรณีศึกษา กลุ่มที่ ๑-๑ 

เรือนนายช่วย  โกฎสระน้อย  ๓๖ หมู่ ๒ บ้านพระเพลิง ตําบลนกออก  อําเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

ประวัติเรือน นายช่วย  โกฎสระน้อย มีอายุ ๗๐ ปี เป็นเจ้าของเรือนเล่าว่า เรือนนี้น่าจะมี
อายุราวๆ ๑๕๐ ปี ขึ้นไป เดิมเป็นเรือนที่พ่อแม่ของภรรยา ซึ่งเป็นผู้สร้างไว้  ลุงช่วยเป็นเขยที่เข้ามาอยู่เรือน
นี้ตอนอายุ ๒๕ ปี  ปัจจุบันเรือนได้มีการต่อเติมเพิ่มพื้นที่เก็บของด้านทิศใต้ของเรือน รวมถึงต่อเติมหลังคา
คลุมนอกชาน หลังคลุมมุขทางเข้าหน้าบ้าน  และตําแหน่งเปล่ียนบันไดใหม่  

ลักษณะทางของเรือน เรือนมีลักษณะคล้ายเรือนพื้นถิ่นโคราช  ๓ ห้องแบบจ่ัวแฝด จั่ว
บ้านหันตามทิศของดวงตะวัน พื้นที่ส่วนในเรือนอยู่ทิศเหนือของเรือนโดยระเบียงอยู่ทิศใต้ ซึ่งสันนิฐานได้ว่า
แต่เดิมเรือนน่าจะหันไปหาลําพระเพลิงซึ่งอยู่ทางทิศใต้ แต่เมื่อทางเกวียนกลายเป็นถนน และถนนก็เริ่มมี
บทบาทมากในปัจจุบัน เรือนจึงหันหน้าเรือนไปทางทิศเหนือ และจึงปรับเปล่ียนให้บันไดขึ้นทางทิศเหนือ  

การใช้สอยเรือน ใต้ถุนเรือนเป็นที่เก็บผลผลิตและเครื่องมือทางการเกษตร และใช้เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจ บนเรือนมีพื้นที่ระเบียงเป็นโถงโล่งใช้เป็นพื้นที่เอนกประสงค์ เป็นที่รับแขกและปรับเปล่ียน
เป็นที่นอนสําหรับแขกได้ ชานด้านนอกที่มีหลังคาคลุมที่ติดกับครัวเป็นที่วางอุปกรณ์เครื่องมือทํางานและ
เป็นที่เก็บอาหารแห้ง เช่น ข้าวสาร พริก หอม กระเทียม ส่วนพื้นที่ในเรือนใช้เป็นที่นอนของเจ้าของเรือนซึ่ง
อยู่ที่เดียวกับหิ้งพระ และที่ตั้งรูปบรรพบุรุษ  

คติความเชื่อภายในและภายนอกเรือน ภายในมีเสาเอกของบ้าน คือเสาต้นแรกทางทิศ
ตะวันออก เรือนมีหิ้งพระและที่ตั้งรูปบรรพบุรุษอยู่ด้านทิศตะวันออกของเรือน ทิศหัวนอนอยู่ทางทิศ
ตะวันออก  ภายนอกเรือนนั้น ไม่พบศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ แต่พบยุ้งข้าวอยู่ทางทิศใต้ของเรือนใกล้กับลํา
พระเพลิง ทิศตะวันออกมีต้นมะพร้าว ทิศใต้มีต้นมะม่วง  

วัสดุสร้างเรือน วัสดุที่ใช้ในสร้างเรือน เป็นไม้ทั้งหมดตั้งแต่โครงสร้างตัวเรือน พื้นและ
หลังคา ฝาเรือนเป็นไม้ซ้อนเกล็ด  หลังคาเป็นสังกะสี 

 

 
 
ภาพที่ ๒๖ แสดงกายภาพ และองค์ประกอบเรือน นายช่วย  โกฏิสระน้อย   
              บ้านเลขที่ ๓๖ หมู่ ๒ บ้านพระเพลิง ต.นกออก  อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 



๖๒ 
 

 
ลายเส้นที่ ๑  ผังบริเวณ เรือนนายช่วย  โกฏิสระน้อย 

     บ้านเลขที่ ๓๖ หมู่ ๒ บ้านพระเพลิง ต.นกออก  อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 
 

 
ลายเส้นที่ ๒   ผังเรือน นายช่วย  โกฏิสระน้อย 

      บ้านเลขที่ ๓๖ หมู่ ๒ บ้านพระเพลิง ต.นกออก  อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 



๖๓ 
 

 
 
ลายเส้นที่ ๓  รูปตัดเรือน นายช่วย  โกฏิสระน้อย 

     บ้านเลขที่ ๓๖ หมู่ ๒ บ้านพระเพลิง ต.นกออก  อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

 
ลายเส้นที่ ๔  รูปแบบหลังคา เรือนนายช่วย  โกฏิสระน้อย 

      บ้านเลขที่ ๓๖ หมู่ ๒ บ้านพระเพลิง ต.นกออก  อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 
 

๓.๒  เรือนกรณีศึกษา กลุ่มที่ ๑-๒ 
เรือนนางโสภี ศุภวัฒน์เมธี หมู่ ๒ บ้านพระเพลิง ตําบลนกออก  อําเภอปักธงชัย จังหวัด

นครราชสีมา 
ประวัติเรือน ตามคําบอกเล่าของผู้ใหญ่ สมโภช สังสระน้อย เล่าเดิมเป็นเรือนของยายจิ๊บ 

อายุ ๑๐๒ ปี และได้เสียชีวิตไป เมื่อ ๒ ปีที่แล้ว ปัจจุบันเป็นเรือนนางโสภี ศุภวัฒน์เมธี แต่ถูกปล่อยให้รกร้าง
ไม่มีผู้อยู่อาศัย ผู้ใหญ่สมโภช สังสระน้อย เล่าอีกว่าเรือนนี้มีอายุเรือนมากกว่า ๑๐๐ ปี  

ลักษณะทางของเรือน เรือนมีลักษณะคล้ายเรือนพื้นถิ่นโคราช  ๓ ห้องแบบจ่ัวแฝด แต่มี
เพิ่มมุขทิศเหนือหน้าบ้าน จั่วบ้านหันตามทิศดวงตะวัน หน้าเรือนหันไปทางทิศเหนือ มีพื้นที่ในเรือนอยู่ทิศใต้
ที่ยังคงมีสภาพที่สมบูรณ์อยู่มาก ส่วนนอกชานและระเบียงมีหลังคาคลุมแต่ก็ผุพังไปมาก ที่ขอบข้างหน้าจั่วมี
การตีไม้ซ้อนเกล็ดลักษณะพัดที่คล่ีออก 

การใช้สอยเรือน เนื่องจากเรือนหลังนี้ถูกปล่อยร้างไม่มีผู้อยู่อาศัย ผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูลด้วย
การสังเกตจากรอ่งรอยของการอยู่อาศัยทีย่ังหลงเหลืออยู่ โดยใต้ถุนเรือนพบเศษกองไม้และเครื่องมือทางการ
เกษตร  

คติความเชื่อภายในและภายนอกเรือน จากสภาพที่ถูกปล่อยร้าง เรือนหลังนี้จึงไม่ทราบ
ตําแหน่งเสาเอก ไม่พบร่องรอยของหิ้งพระและที่ตั้งของผีบรรพบุรุษ  มีเพียงแต่ร่องรอยการต่อเติมของเรือน
ที่ขยายออกไปทางทิศเหนือ ภายนอกเรือนนั้น ไม่พบศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่  เรือนมียุ้งข้าวอยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือหรือทิศอีสาน  

วัสดุสร้างเรือน วัสดุที่ใช้ในสร้างเรือน เป็นไม้ทั้งหมดตั้งแต่โครงสร้างตัวเรือน พื้นและ
หลังคา ฝาเรือนเป็นไม้ซ้อนเกล็ด  หลังคาเป็นสังกะสี 

 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ ๒๗  แสดงกายภาพและองค็ประกอบเรือน นางโสภี ศุภวัฒน์เมธี  

    หมู่ ๒ บ้านพระเพลิง ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 



๖๕ 
 

 
 
ลายเส้นที่ ๕   ผังบริเวณ เรือนนางโสภี ศุภวัฒน์เมธี  

      หมู่ ๒ บ้านพระเพลิง ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 
 

       
 

ลายเส้นที่ ๖   ผังเรือน นางโสภี ศุภวัฒน์เมธี  
      หมู่ ๒ บ้านพระเพลิง ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 



๖๖ 
 

 
 
ลายเส้นที่ ๗   รูปตัด เรือนนางโสภี ศุภวัฒน์เมธี  

      หมู่ ๒ บ้านพระเพลิง ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 
 

 
 
ลายเส้นที่ ๘   รูปแบบหลังคา เรือนนางโสภี ศุภวัฒน์เมธี  

      หมู่ ๒ บ้านพระเพลิง ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 
 
 
 
 
 



๖๗ 
 

๓.๓  เรือนกรณีศึกษา กลุ่มที่ ๑-๓ 
เรือนนางจํานงค์ สังสระน้อย หมู่ ๒ บ้านพระเพลิง ตําบลนกออก  อําเภอปักธงชัย 

จังหวัดนครราชสีมา 
ประวัติเรือน นางจํานงค์ สังสระน้อย อายุ ๕๔ ปี เป็นภรรยาของผู้ใหญ่ สมโภช สังสระ

น้อย เล่าว่า เรือนหลังนี้อายุเรือนมากกว่า ๑๕๐ ปี เดิมเป็นเรือนของพ่อใหญ่นวลกับแม่จันเป็นผู้สร้างไว้ ถัด
มามีลูกชื่อแม่จอกได้แต่งงานกับพ่อแคล้ว เมื่อประมาณ ๕๐ ปีก่อนพ่อแคล้วได้ปรับปรุงฝาเรือนที่ติดกับนอก
ชานและบันไดด้านทิศเหนือของเรือน และการปรับเรือนครั้งหลังสุดโดยแม่จํานงค์ ซึ่งแม่จํานงลูกสาวของแม่
จอกกับพ่อแคล้ว ได้ย้ายบันไดที่อยู่นอกชานเข้ามาอยู่ในเรือนด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสะดวกในการ
ใช้บันไดยามเวลาฝนตก  

ลักษณะทางของเรือน เรือนมีลักษณะคล้ายเรือนพื้นถิ่นโคราช  ๓ ห้องแบบจ่ัวแฝด จั่ว
บ้านหันตามทิศดวงตะวัน หน้าเรือนหันไปทางทิศเหนือ มีพื้นที่ในเรือนอยู่ทิศใต้แต่มีสภาพทรุดโทรม ปัจจุบัน
ส่วนนอกชานไม่มีแล้ว พื้นที่โถงระเบียงถังปรับให้มีบันไดขึ้นลง  

การใช้สอยเรือน ใต้ถุนเป็นที่เก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ทางการเกษตร และเดิมเคยเป็นคอก
สัตว์ เล้ียงวัว ควาย บนโถงระเบียงเรือนใช้เป็นที่รับแขก และพื้นที่ในเรือนเป็นห้องนอนของเจ้าของเรือน 

คติความเชื่อภายในและภายนอกเรือน เรือนหลังนี้มีตําแหน่งเสาเอกท่ีเสาต้นแรกทิศ
ตะวันออก และพบร่องรอยของหิ้งพระและที่ตั้งของผีบรรพบุรุษอยู่ที่ผนังด้านทิศตะวันออกของห้องนอนใน
เรือน ภายนอกเรือนนั้น ไม่พบศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ แต่พบตําแหน่งยุ้งข้าวอยู่ทางทิศตะวันออกของ
เรือน  

วัสดุสร้างเรือน วัสดุที่ใช้ในสร้างเรือน เป็นไม้ทั้งหมดตั้งแต่โครงสร้างตัวเรือน พื้นและ
หลังคา ฝาเรือนเป็นไม้ซ้อนเกล็ด  หลังคาเป็นสังกะสี 

 
 
 

 
 
ภาพที่ ๒๘   แสดงกายภาพและองค็ประกอบเรือน นางจํานงค์ สังสระน้อย 

    หมู่ ๒ บ้านพระเพลิง ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 
 



๖๘ 
 

 
 
ลายเส้นที่ ๙   ผังบริเวณเรือน นางจํานงค์ สังสระน้อย 

      หมู่ ๒ บ้านพระเพลิง ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 
 

 
ลายเส้นที่ ๑๐ ผังเรือน นางจํานงค์ สังสระน้อย 

       หมู่ ๒ บ้านพระเพลิง ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 



๖๙ 
 

 
 
ลายเส้นที่ ๑๑  รูปตัด เรือนนางจํานงค์ สังสระน้อย 

        หมู่ ๒ บ้านพระเพลิง ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 
 

 
 
ลายเส้นที่ ๑๒  รูปแบบหลังคา เรือนนางจํานงค์ สังสระน้อย 

        หมู่ ๒ บ้านพระเพลิง ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 

๓.๔  เรือนกรณีศึกษา กลุ่มที่ ๑-๔ 
เรือนนางแหวน แก้วสระน้อย   ๙๐ หมู่ ๒ บ้านพระเพลิง ตําบลนกออก  อําเภอปักธงชัย 

จังหวัดนครราชสีมา 
ประวัติเรือน นางแหวน แก้วสระน้อย  มีอายุ ๕๖ ปี ปัจจุบันเป็นเจ้าของเรือนเล่าว่า 

เรือนนี้น่าจะมีอายุราวๆ ๑๐๐ ปีขึ้นไป ปัจจุบันอาศัยอยู่กัน ๓ คน คือป้าแหวนและหลานอีก ๒ คน 
ครอบครัวป้าแหวนมีอาชีพเกษตรกร ทํานา ปลูกข้าว  

ลักษณะทางของเรือน เรือนมีลักษณะคล้ายเรือนพื้นถิ่นโคราช  ๓ ห้องแบบจั่วสามจั่ว จั่ว
บ้านหันตามทิศของดวงตะวัน ที่ตั้งเรือนอยู่ใกล้กับลําพระเพลิง สันนิษฐานได้ว่าเรือนหลังนี้ เดิมหันไปทางทิศ
ใต้ ซึ่งเป็นทิศที่ติดกับลําพระเพลิงที่ไหลผ่านหมู่บ้าน เนื่องจากพื้นที่ในเรือนอยู่ทางทิศเหนือ และโถงระเบียง
อยู่ทางทิศใต้ แต่ปัจจุบันถูกเรือนไปตามวิถีชีวิตและการคมนาคมทางบก บันไดทางขึ้นและการเข้าเรือนจึง
เปล่ียนมาด้านทิศเหนือซึ่งติดกับถนนในหมู่บ้าน 

การใช้สอยเรือน ใต้ถุนเรือนเป็นที่เก็บผลผลิตและเครื่องมือทางการเกษตร และใช้เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจ ใต้ถุนเรือนเคยใช้เป็นที่กั้นวัว ควาย บนเรือนที่นอกชานที่ติดกับครัวด้านทิศตะวันออกได้มี
การต่อเติมหลังคาคลุมเพื่อกันฝน ส่วนโถงระเบียงยังปล่อยให้เป็นที่โล่งอเนกประสงค์ พื้นที่ในเรือนยังคงใช้
เป็นที่นอน 

คติความเชื่อภายในและภายนอกเรือน ทิศหัวนอนเจ้าของเรือนหันไปทางทิศใต้ ซึ่งเป็น
ที่ตั้งหิ้งพระและตําแหน่งของผีบรรพบุรุษ แต่ปัจจุบันได้ย้ายตําแหน่งของผีบรรพบุรุษไปอยู่ด้านทิศตะวันตก
ของพื้นที่โถงระเบียงเรือน เรือนหลังไม่สามารถระบุเสาเอกของเรือนได้ ภายนอกเรือนนั้น ไม่พบศาลพระภูมิ
และศาลเจ้าที่  ส่วนยุ้งข้าวอยู่ทางทิศเหนือของเรือน  

วัสดุสร้างเรือน วัสดุที่ใช้ในสร้างเรือน เป็นไม้ทั้งหมดตั้งแต่โครงสร้างตัวเรือน พื้นและ
หลังคา ฝาเรือนเป็นไม้ซ้อนเกล็ด  หลังคาเป็นสังกะสี 

 

 
 
ภาพที่ ๒๙  แสดงกายภาพและองค็ประกอบเรือน นางแหวน แก้วสระน้อย   

   ๙๐ หมู่ ๒ บ้านพระเพลิง ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 
   
 



๗๑ 
 

 
 
ลายเส้นที่ ๑๓  ผังบริเวณเรือน นางแหวน แก้วสระน้อย   

        ๙๐ หมู่ ๒ บ้านพระเพลิง ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 
 

 
 
ลายเส้นที่ ๑๔  ผังบริเวณเรือน นางแหวน แก้วสระน้อย   

        ๙๐ หมู่ ๒ บ้านพระเพลิง ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 
 



๗๒ 
 

 
 

ลายเส้นที่ ๑๕  รูปตัดเรือน นางแหวน แก้วสระน้อย   
        ๙๐ หมู่ ๒ บ้านพระเพลิง ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

 

 
 
ลายเส้นที่ ๑๖  รูปแบบหลังคาเรือน นางแหวน แก้วสระน้อย   

        ๙๐ หมู่ ๒ บ้านพระเพลิง ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 
 

๓.๕  เรือนกรณีศึกษา กลุ่มที่ ๒-๑ 
เรือนนางเพียร ปิยะนาจ  ๑๙ หมู่ ๒ บ้านพระเพลิง ตําบลนกออก  อําเภอปักธงชัย 

จังหวัดนครราชสีมา 
ประวัติเรือน นางเพียร ปิยะนาจ มีอายุ ๘๒ ปี ปัจจุบันเป็นเจ้าของเรือนเล่าว่า เรือนนี้

น่าจะมีอายุราวๆ ๑๐๐ ปีขึ้นไป ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ของยายเพียร ต่อมาได้มีการปรับเปล่ียนหลังคา
และโครงสร้างหลังคาส่วนโถงระเบียงแต่เปล่ียนโดยคงรูปแบบเดิมของโครงสร้างเรือนไว้ เนื่องจากโครงสร้าง
เดิมนั้นทรุดโทรมไปมาก ทิศเหนือที่เดิมเคยเป็นนอกชานและทางขึ้นลงของบันได้เรือน ก็ได้ปรับเปล่ียนกั้น
ปิดเป็นมุขด้านหน้าเรือน เปล่ียนตําแหน่งบันไดเข้ามาอยู่ภายในบ้าน และได้ยกใต้ถุนเรือนให้ขึ้น 

ลักษณะทางของเรือน เรือนมีลักษณะคล้ายเรือนพื้นถิ่นโคราช  ๓ ห้องแบบจ่ัวแฝด จั่ว
บ้านหันตามทิศของดวงตะวัน เรือนหันหน้าไปทางทิศเหนือ พื้นที่ในเรือนอยู่ทิศใต้ของเรือน โถงระเบียงและ
นอกชานเดิมอยู่ทิศเหนือ  

การใช้สอยเรือน ปัจจุบันใต้ถุนเรือนถูกยกขึ้นให้สูงอีก ๖๐ เซนติเมตร เพื่อใช้ใต้ถุนเรือน
กั้นเป็นครัว ห้องน้ํา และห้องนอนและสําหรับ นายสนับ ปิยะนาจ สามีของยายเพียรที่ล่วงลับไปแล้ว เปล่ียน
ตําแหน่งบันไดเข้ามาอยู่ภายในบ้าน ใต้ถุนเรือนยังใช้เป็นที่นอนและที่รับแขกของยายเพียรด้วย บนเรือนใช้
เป็นที่เก็บของและเก็บเส้ือผ้า พื้นที่ในเรือนห้องนอนเจ้าของบ้านเดิม ถูกปล่อยให้เป็นโถงโล่งมีรูปของบรรพ
บุรุษติดอยู่ที่ข้างผนัง  

คติความเชื่อภายในและภายนอกเรือน พื้นที่ส่วนในเรือนชั้นบน ทิศหัวนอนเจ้าของเรือน  
เดิมหันไปทางทิศใต้ซึ่งติดกับตําแหน่งเสาเอกของเรือน และมีร่องรอยเคยเป็นที่ตั้งหิ้งพระและตําแหน่งของผี
บรรพบุรุษ การต่อเติมถูกขยายออกมาทางด้านทิศเหนือ ภายนอกเรือนนั้น ไม่พบศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่  
ยุ้งข้าวเคยมีและอยู่ทางทิศตะวันออกของเรือน  

วัสดุสร้างเรือน วัสดุที่ใช้ในสร้างเรือน เป็นไม้ทั้งหมดตั้งแต่โครงสร้างตัวเรือน พื้นและ
หลังคา ฝาเรือนเป็นไม้ซ้อนเกล็ด  หลังคาเป็นสังกะสี 

 

 
 
ภาพที่ ๓๐   แสดงกายภาพและองค็ประกอบเรือน นางเพียร ปิยะนาจ 

    ๑๙ หมู่ ๒  บ้านพระเพลิง ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 
 



๗๔ 
 

 
 

ลายเส้นที่ ๑๗  ผังบริเวณเรือน นางเพียร ปิยะนาจ 
        ๑๙ หมู่ ๒  บ้านพระเพลิง ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

 

 
 
ลายเส้นที่ ๑๘  ผังเรือน นางเพียร ปิยะนาจ 

        ๑๙ หมู่ ๒  บ้านพระเพลิง ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 
 



๗๕ 
 

 
 

ลายเส้นที่ ๑๙  รูปตัดเรือน นางเพียร ปิยะนาจ 
        ๑๙ หมู่ ๒  บ้านพระเพลิง ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

 

 
 
ลายเส้นที่ ๒๐  รูปแบบหลังคาเรือน นางเพียร ปิยะนาจ 

        ๑๙ หมู่ ๒  บ้านพระเพลิง ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 
 

๓.๖  เรือนกรณีศึกษา กลุ่มที่ ๒-๒ 
เรือนนางอ่ํา จรโครกกรวด   ๘๕ หมู่ ๒ บ้านพระเพลิง ตําบลนกออก  อําเภอปักธงชัย 

จังหวัดนครราชสีมา 
ประวัติเรือน นางอ่ํา จรโครกกรวด มีอายุ ๙๐ ปี ปัจจุบันเป็นเจ้าของเรือนเล่าว่า เรือนนี้มี

อายุประมาณ ๗๐ ปีขึ้นไป ทําการปรับปรุงใหม่เมื่อประมาณ ๘ ปี ที่แล้ว ก่อนการปรับปรุงเรือนมีนอกชาน
อยู่ด้านทิศตะวันออก แต่ปัจจุบันได้รื้อทิ้งไปแล้ว 

ลักษณะทางของเรือน เรือนมีลักษณะคล้ายเรือนพื้นถิ่นโคราช  ๓ ห้องแบบจ่ัวแฝด จั่ว
บ้านหันตามทิศของดวงตะวัน เรือนหันหน้าไปทางทิศเหนือ พื้นที่ในเรือนอยู่ทิศใต้ของเรือน โถงระเบียงและ
นอกชานเดิมอยู่ทิศเหนือ  

การใช้สอยเรือน ใต้ถุนเรือนถูกปรับเปล่ียนเป็นโถงรับแขก กั้นห้องครัว และห้องน้ําเพิ่ม 
นอกชานเดิมที่ถูกรื้อกับปรับให้เป็นมุขหลังคาคลุมโถงรับแขกที่ใต้ถุนบ้าน โถงบนเรือนใช้เป็นที่นอนของ
สมาชิกภายในบ้าน ส่วนพื้นที่ในเรือนเป็นห้องนอนเจ้าของบ้านและเป็นตั้งหิ้งพระและโต๊ะไหว้บรรพบุรุษ 

คติความเชื่อภายในและภายนอกเรือน พื้นที่ส่วนในเรือนชั้นบนทิศหัวนอนเจ้าของเรือน
หันไปทางทิศใต้ รวมถึงเป็นพื้นที่ตั้งหิ้งพระและโต๊ะไหว้บรรพบุรุษ มีเสาเอกของเรือนอยู่ในห้องเจ้าของเรือน 
ภายนอกเรือนนั้น ไม่พบศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่  ตําแหน่งยุ้งข้าวอยู่ทางทิศตะวันออกของเรือน  

วัสดุสร้างเรือน วัสดุที่ใช้ในสร้างเรือน โครงสร้างเรือนโครงสร้างหลังคาเป็นไม้ พื้นไม้ ฝา
เรือนเปล่ียนเป็นไม้ฝาเชอร่าตีซ้อนเกล็ด  หลังคาเปล่ียนเป็นกระเบ้ืองลอนคู่ 

 
 

 
 

 
 
ภาพที่ ๓๑  แสดงกายภาพและองค็ประกอบเรือน นางอ่ํา จรโครกกรวด 

    ๘๕ หมู่ ๒  บ้านพระเพลิง ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 
 



๗๗ 
 

 
 
ลายเส้นที่ ๒๑  ผังบริเวณเรือน นางอ่ํา จรโครกกรวด 

        ๘๕ หมู่ ๒  บ้านพระเพลิง ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 
 

 
 
ลายเส้นที่ ๒๒  ผังเรือน นางอ่ํา จรโครกกรวด 

        ๘๕ หมู่ ๒  บ้านพระเพลิง ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 
 



๗๘ 
 

 
 
ลายเส้นที่ ๒๓  รูปตัด เรือนนางอ่ํา จรโครกกรวด 

        ๘๕ หมู่ ๒  บ้านพระเพลิง ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 
 

 
 
ลายเส้นที่ ๒๔  รูปแบบหลังคา เรือนนางอ่ํา จรโครกกรวด 

        ๘๕ หมู่ ๒  บ้านพระเพลิง ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 
 
 
 
 
 



๗๙ 
 

๓.๗  เรือนกรณีศึกษา กลุ่มที่ ๒-๓ 
เรือนนายเรวัฒ ภูมี   ๖๔ หมู่ ๒ บ้านพระเพลิง ตําบลนกออก  อําเภอปักธงชัย จังหวัด

นครราชสีมา 
ประวัติเรือน นายเรวัฒ ภูมี  มีอายุ ๕๖ ปี ปัจจุบันเป็นเจ้าของเรือนเล่าว่า เรือนนี้น่าจะมี

อายุราวๆ ๑๐๐ ปีขึ้นไป ครอบครัวมีอาชีพเกษตรกร ทํานาปลูกข้าว เดิมเป็นเรือนที่ถูกแยกออกมาจากเรือน
ดั้งเดิมของผู้ใหญ่สมโภช สังสระน้อย และเคยมีผู้อยู่อาศัยมากถึง ๙ คน คือ พ่อแม่ และลูกๆอีก ๕ คน  เดิม
เรือนหลังนี้มีนอกชานและบันไดทางทิศเหนือของเรือน ปัจจุบันได้รื้อนออกชานและบันไดเดิมออกแล้ว 

ลักษณะทางของเรือน เรือนมีลักษณะคล้ายเรือนพื้นถิ่นโคราช  ๓ ห้องแบบจ่ัวแฝด จั่ว
บ้านหันตามทิศของดวงตะวัน ตั้งอยู่บนที่ราบ ปัจจุบันเรือนถูกปรับให้บันไดเข้ามาอยู่ภายในเรือนเพื่อสะดวก
ในการใช้และใช้งานในช่วงเวลาฝนตกได้ และมีการต่อเติมห้องโถงเพิ่มตามระยะความลึกของเรือนทางด้าน
ทิศตะวันตก ปัจจุบันใต้ถุนเรือนได้ถูกต่อเติมกั้นเป็นห้อง แต่ยังเหลือพื้นที่ส่วนใหญ่ของใต้ถุนเรือนเป็นที่โล่ง
สําหรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจและเป็นที่รับแขกด้วย 

การใช้สอยเรือน ใต้ถุนเรือนเป็นที่เก็บผลผลิตและเครื่องมือทางการเกษตร และใช้เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่บางส่วนได้ถูกต่อเติมกั้นเป็นห้อง บนเรือนส่วนโถงระเบียงยังปล่อยให้เป็นที่โล่ง
อเนกประสงค์ พื้นที่ในเรือนซึ่งเดิมที่เคยเป็นห้องนอนก็เปล่ียนเป็นห้องเก็บของ โดยใช้ส่วนต่อเติมที่ทําขึ้น
ใหม่ด้านทิศตะวันตกของเรือนเป็นที่นอนและวางตู้เส้ือผ้าปัจจุบัน 

คติความเชื่อภายในและภายนอกเรือน ลุงเรวัฒเล่าว่าเสาเอกของบ้านเดิมน่าจะอยู่เสา
มุมหน้าบ้านทางทิศตะวันออก ซึ่งปัจจุบันถูกปรับให้เป็นทางขึ้นลงของตําแหน่งบันไดใหม่ ตําแหน่งหิ้งพระ
และที่ตั้งรูปบรรพบุรุษเดิมอยู่ด้านทิศตะวันออกของพื้นที่ในเรือนและทิศหัวนอนเดิมอยู่ทางทิศใต้ของพื้นที่ใน
เรือน การขยายตัวเรือนเพื่อเป็นพื้นที่นอนใหม่ถูกขยายทางด้านทิศตะวันตก ภายนอกเรือนนั้น ไม่พบศาล
พระภูมิและศาลเจ้าที่  ส่วนยุ้งข้าวอยู่ทางทิศตะวันตก  

วัสดุสร้างเรือน วัสดุที่ใช้ในสร้างเรือน เป็นไม้ทั้งหมดตั้งแต่โครงสร้างตัวเรือน พื้นและ
หลังคา ฝาเรือนเป็นไม้ซ้อนเกล็ด  หลังคาเป็นสังกะสี 

 

 
 
ภาพที่ ๓๒   แสดงกายภาพและองค็ประกอบเรือน นายเรวัฒ ภูมี 

    ๖๔ หมู่ ๒  บ้านพระเพลิง ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 



๘๐ 
 

 
 
ลายเส้นที่ ๒๕  ผังบริเวณเรือน นายเรวัฒ ภูมี 

        ๖๔ หมู่ ๒  บ้านพระเพลิง ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 
 
 

 
ลายเส้นที่ ๒๖  ผังเรือน นายเรวัฒ ภูมี 

        ๖๔ หมู่ ๒  บ้านพระเพลิง ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 
 



๘๑ 
 

 
 
ลายเส้นที่ ๒๗  รูปตัดเรือน นายเรวัฒ ภูมี 

        ๖๔ หมู่ ๒  บ้านพระเพลิง ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 
 
 

 
 
ลายเส้นที่ ๒๘  รูปแบบหลังคาเรือน นายเรวัฒ ภูมี 

        ๖๔ หมู่ ๒  บ้านพระเพลิง ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 
 

 
 
 
 



๘๒ 
 

๓.๘  เรือนกรณีศึกษา กลุ่มที่ ๓-๑ 
เรือนหลังใหม่ของนางอ่ํา จรโครกกรวด  ๘๕ หมู่ ๒ บ้านพระเพลิง ตําบลนกออก  อําเภอ

ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ประวัติเรือน เรือนนี้ถูกสร้างขึ้นใหม่อายุเรือน ๔ ปี 
ลักษณะทางของเรือน ลักษณะเป็นเรือนรูปแบบยุคสมัยนิยมในปัจจุบัน หลังคาทรง

ปั้นหยา เป็นเรือนสูง ๑ ชั้น 
การใช้สอยเรือน ภายนอกหน้าเรือนมีมุขเล็กๆ สําหรับรับแขกและน่ังพักผ่อนได้บ้าง 

ภายในเรือนมี ๑ ห้องรับแขก ๒ ห้องนอน ๑ ห้องน้ํา ครัวถูกกั้นเป็นสัดส่วนอยู่ด้านหลังของเรือน 
คติความเชื่อภายในและภายนอกเรือน เรือนหันหน้าไปทางทิศตะวันออก  ด้านสกัดเรือน

หันตามทิศของดวงตะวัน  ตําแหน่งเสาเอกเรือนอยู่ต้นแรกด้านทิศตะวันออก ทิศหัวนอนหันไปทางทิศ
ตะวันออกและทิศใต้  มีห้องพระและห้องไหว้บรรพบุรุษอยู่ติดกับห้องนอนเจ้าของเรือน 

วัสดุสร้างเรือน โครงสร้างเรือนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังก่ออิฐมอญฉาบเรียบทาสี  
หลังคาเป็นกระเบื้องซีแพคโมเนีย พื้นบ้านปูกระเบื้องเรียบ 

 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ ๓๓   แสดงกายภาพและองค็ประกอบเรือนหลังใหม่ นางอ่ํา จรโครกกรวด 

    ๘๕ หมู่ ๒  บ้านพระเพลิง ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 
 



๘๓ 
 

 
 
ลายเส้นที่ ๒๙  ผนังบริเวณเรือนหลังใหม่ นางอ่ํา จรโครกกรวด 

        ๘๕ หมู่ ๒  บ้านพระเพลิง ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 
  

 
 
ลายเส้นที่ ๓๐  ผังเรือนหลังใหม่ นางอ่ํา จรโครกกรวด 

        ๘๕ หมู่ ๒  บ้านพระเพลิง ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 



๘๔ 
 

 
 
ลายเส้นที่ ๓๑  รูปตัดเรือนหลังใหม่ นางอ่ํา จรโครกกรวด 

        ๘๕ หมู่ ๒  บ้านพระเพลิง ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 
 
 

 
 
ลายเส้นที่ ๓๒  รูปแบบหลังคาเรือนหลังใหม่ นางอ่ํา จรโครกกรวด 

        ๘๕ หมู่ ๒  บ้านพระเพลิง ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 
 
 
 
 

 



๘๕ 
 

๓.๙  เรือนกรณีศึกษา กลุ่มที่ ๓-๒ 
เรือนผู้ใหญ่สมโภช สังสระน้อย หมู่ ๒ บ้านพระเพลิง ตําบลนกออก  อําเภอปักธงชัย 

จังหวัดนครราชสีมา 
ประวัติเรือน เรือนนี้ถูกสร้างขึ้นใหม่อายุเรือน ๕ ปี 
ลักษณะทางของเรือน ลักษณะเป็นเรือนรูปแบบยุคสมัยนิยมในปัจจุบัน หลังคาทรง

ปัน้หยา เป็นเรือนสูง ๑ ชั้น ยกสูง บันไดเรือนขึ้นทางทิศใต้ 
การใช้สอยเรือน ภายนอกหน้าเรือนมีมุขสําหรับรับแขก และชาวบ้าน สําหรับรับแขกและ

นั่งพักผ่อนได้บ้าง มี ๑ ห้องโถงรับแขก และ ๒ ห้องนอน มีการแยกห้องพระซ่ึงเป็นห้องไหว้บรรพบุรุษอยู่
บริเวณกลางเรือน ด้านหลังเรือนถูกแบ่งส่วนของห้องครัว และซักล้าง 

คติความเชื่อภายในและภายนอกเรือน เรือนหันหน้าไปทางทิศใต้ซึ่งเป็นการหันเข้า
หมู่บ้านและถนนภายในหมู่บ้าน  ด้านสกัดเรือนหันตามทิศของดวงตะวัน  ตําแหน่งเสาเอกเรือนอยู่ต้นแรก
ด้านทิศตะวันออก ซึ่งเป็นตําแหน่งของห้องเจ้าของเรือน ทิศหัวนอนหันไปทางทิศตะวันออก ห้องพระกับห้อง
ไหว้บรรพบุรุษอยู่ในห้องเดียวกันบริเวณกลางเรือน 

วัสดุสร้างเรือน โครงสร้างเรือนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังก่ออิฐมอญฉาบเรียบทาสี  
หลังคาเป็นกระเบื้องซีแพคโมเนีย พื้นบ้านปูกระเบื้องเรียบ 

 

 
 
ภาพที่ ๓๔   แสดงกายภาพและองค็ประกอบเรือน ผู้ใหญ่สมโภช สังสระน้อย  

    หมู่ ๒  บ้านพระเพลิง ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 

 



๘๖ 
 

 
 

ลายเส้นที่ ๓๓  ผังบริเวณเรือน ผู้ใหญ่สมโภช สังสระน้อย  
        หมู่ ๒  บ้านพระเพลิง ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

 
 

 
 
ลายเส้นที่ ๓๔  ผังเรือน ผู้ใหญ่สมโภช สังสระน้อย  

        หมู่ ๒  บ้านพระเพลิง ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 



๘๗ 
 

 

 
 
ลายเส้นที่ ๓๕  รูปตัดเรือน ผู้ใหญ่สมโภช สังสระน้อย  

        หมู่ ๒  บ้านพระเพลิง ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 
 

 
 
ลายเส้นที่ ๓๖  รูปแบบหลังคาเรือน ผู้ใหญ่สมโภช สังสระน้อย  

        หมู่ ๒  บ้านพระเพลิง ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 
 



๘๘ 
 

 
บทที่ ๕ 

ผลการศึกษาเบ้ืองต้น 
 

จากการศึกษาและวิจัยเรือนกรณีศึกษาทั้งหมด ๙ หลัง ผลการศึกษาเบื้องต้น สามารถนํามา
จัดทําเป็นตารางสรุปผลการศึกษาในเชิงลึก โดยแบ่งตามกลุ่มของเรือนพื้นถิ่นโคราช ในชุมชนมอญบ้านพระ
เพลิง 

ผู้วิจัยได้ทําการคัดเลือกเพื่อนํามาเป็นเรือนกรณีศึกษารวมทั้งส้ิน ๙ หลัง โดยแบ่งตามกลุ่มได้ 
ดังนี้ 

กลุ่มที่ ๑ เรือนพื้นถิ่นโคราชที่ยังคงสภาพดั้งเดิม  จํานวน ๔ หลัง 
กลุ่มที่ ๒ เรือนพื้นถิ่นโคราชที่มีการปรับเปล่ียนจากสภาพเรือนดั้งเดิม จํานวน ๓ หลัง 
กลุ่มที่ ๓ เรือนมอญรูปแบบสมัยใหม่ จํานวน ๒ หลัง 

 

 
ภาพที่ ๓๕  แสดงการแบ่งกลุ่มของเรือนกรณีศึกษา  
 
 
 



๘๙ 
 

 
 

๑. ลักษณะทางกายภาพของเรือนพักอาศัย ในชุมชนมอญ บ้านพระเพลิง  
 ลักษณะทางกายภาพของเรือน เรือนกลุ่มที่ ๑ เรือนพื้นถิ่นโคราชที่ยังคงสภาพดั้งเดิม  และเรือน
กลุ่มที่ ๒ เรือนพื้นถิ่นโคราชที่มีการปรับเปล่ียนจากสภาพเรือนดั้งเดิม มีดังนี้ 

๑. ภาพลักษณ์ของ ส่วนใหญ่เป็นเรือน ๓ ห้องแบบจั่วแฝด  จั่วเรือนวางในแนวตะวันออก
ตะวันตก มีเสาด้ังรับโครงสร้างหลังคาด้านสกัดของเรือน ถุนเรือนสูง การเข้าเรือนเข้าทางชานหรือระเบียง
ของเรือน  

๒. ผังพื้นบนเรือน ประกอบด้วยนอกชานซึ่งปัจจุบันมีหลังคลุมหมดแล้ว เป็นพื้นที่ขึ้นเรือน ถัด
มาเป็นระเบียงใช้เป็น โถงกลางมีพื้นที่กว้าง เชื่อมครัว และเรือนนอนหรือในเรือนที่มีระดับสูงกว่า ๓๐-๔๕ 
เซนติเมตร  

๓. โครงสร้างและวัสดุ โครงสร้างของเรือนพื้นถิ่นโคราช แบบดั้งเดิมมีลักษณะเป็นเรือนเครื่อง
สับมีเสาด้ัง  เสาไม้กลม มีรอดเจาะทะลุเสารับพื้นและพรึง เสาดั้งจะนั่งอยู่บนรอดด้านสกัดของเรือนมีใบดั้ง
ขึ้นไปรับอกไก่ โครงสร้างหลังคาประกอบด้วยแปหัวเสา ขื่อ ดั้งและจันทัน มีเต้ายื่นออกมาจากเสารับเชิงชาย 
เรือนที่มีโถงกลางเรือนตําแหน่งใต้เต้าจะใช้ไม้ยาววางเพื่อรับตุ๊กตา เพื่อที่จะรับแป ขื่อ และจันทัน ทําให้พื้นที่
ของโถงกลางกว้างไม่มีเสา มีแต่เสาดั้งที่หัวท้ายด้านสกัดเท่านั้น วัสดุเป็นไม้เนื้อแข็ง  

๔. บันได อยู่นอกเรือนขึ้นมาที่ชาน ทําด้วยไม้  
๕. ผนัง เป็นไม้ซ้อนเกล็ดตีแนวนอนมีไม้ทางตั้งเป็นลูกตั้ง ผนังวางบนพรึง ผนังส่วนอื่นๆ ของ

เรือนใช้แผ่นไม้ตีเว้นร่อง ส่วนบนเว้นเป็นช่องแสงและระบายอากาศ  
๖. ประตู หน้าต่าง ประตูเรือนนอนบานไม้มีประตูเดียว หน้าต่างบานไม้อยู่กลาง ผนังเรือนนอน

ด้านข้างเชิงชายผนังละบาน  
๗. หลังคา หลังคาจ่ัวมุงสังกะสี จั่วมีปีกนกใช้เสาด้ังรับโครงสร้างจั่วด้านสกัด มี เต้ารับเชิงชาย 

แผงไม้หน้าจั่ววางบนขื่อ 
 ลักษณะทางกายภาพของเรือน เรือนกลุ่มที่ ๓ เรือนมอญรูปแบบสมัยใหม่ มีดังนี้ 

๑. เป็นเรือนชั้นเดียว หลังคาป้ันหยาหันตามทิศของตะวัน แบ่งเป็น ๒-๓ ช่วงเสา ยกเฉลียงสูง
กว่าระดับพื้นดินเล็กน้อย ไม่มีใต้ถุนเรือน 

๒. ผังพื้นเรือนมีเฉลียงหน้าทางเข้าเรือนที่มีพื้นที่ไม่มากพอได้นั่งรับแขกได้บ้าง ภายในมีโถง
รับแขก และเป็นที่รับประทานอาหาร ที่เชื่อมกับครัวที่อยู่ด้านหลังเรือน และส่วนห้องนอนจะติดกับโถง
รับแขก ที่กั้นเป็นห้องมีอาณาเขตชัดเจนอยู่มักอยู่ทิศใต้และตะวันออกของเรือน 

๓.โครงสร้างส่วนใหญ่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก  โครงสร้างหลังคาเป็นเหล็ก เป็นคานรัดหัวเสาท่ี
คอยรับดั้งและจันทัน  

๔. มีบันไดอยู่ที่นอกเรือนไม่สูงมากติดกับเฉลียงหน้าเรือน 
๕. ผนังเรือนส่วนใหญ่เป็นก่ออิฐฉาบปูนทาสี 
๖. ประตูหน้าต่าง เป็นบานไม้ลูกหักกระจกแบ่งเป็นช่องๆ ๔-๖ ช่อง 
๗. หลังคาใช้เป็นวัสดุสมัยใหม่ที่มีความคงทนถาวร เช่น กระเบื้องลอนคู่และซีแพคโมเนีย รับ

ด้วยแปเหล็กชุปสังกระสี 
 



๙๐ 
 

 
 

 
 
ลายเส้นที่ ๓๗  แสดงการเทียบผังบริเวณเรอืนกรณีศึกษา 



๙๑ 
 

 
 

 
ลายเส้นที่ ๓๘ แสดงการเทียบผังของเรอืนกรณีศึกษา 
 
 
 



๙๒ 
 

 
 

 
 
ลายเส้นที่ ๓๙ แสดงการเทียบรูปตัดของเรือนกรณีศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๓ 
 

 
 

ตารางที่ ๑๑ เทยีบผังเรอืนกรณศึีกษา กับรูปแบบผังเรือนโคราช ของ กาญจนา ตันสุวรรณรตัน์ 

 
 

จากการเทียบผังเรือนกรณีศึกษา กับรูปแบบผังเรือนโคราช ของ กาญจนา ตันสุวรรณรัตน์ 
พบว่าผังเรือนกรณีศึกษาส่วนใหญ่มีรูปแบบคล้ายเรือน ๓ ห้องแบบจั่วแฝด โดยมีเพียงเรือนของ นางแหวน 
แก้วสระน้อย   มีรูปแบบคล้ายเรือน ๓ ห้องแบบสาม จั่ว 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 
 

 
 

ตารางที่ ๑๒ เทยีบรูปตัดเรือนกรณีศึกษา กับรปูตัดเรอืนโคราช ของ กาญจนา ตันสุวรรณรัตน์ 

 
 

จากการเทียบรูปตัดเรือนกรณีศึกษา กับรูปแบบรูปตัดเรือนโคราช ของ กาญจนา ตันสุวรรณ
รัตน์ พบว่ารูปตัดเรือนกรณีศึกษาส่วนใหญ่มีรูปแบบคล้ายเรือน ๓ ห้องแบบจั่วแฝด โดยมีเพียงเรือนของ นาง
แหวน แก้วสระน้อย   มีรูปแบบคล้ายเรือน ๓ ห้องแบบสาม จั่ว 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 
 

 
 

๒. ความสัมพันธ์ของพื้นที่ใช้สอย  
๒.๑  ความสัมพันธ์ของพื้นที่ใช้สอยภายในเรือน 

จากศึกษาผังของเรือนกรณีศึกษาพบว่า เรือนทุกหลังจะใช้นอกชานหรือชานระเบียงเป็น
พื้นที่ส่วนแรกที่เข้าถึงจากบันไดเรือน เช่ือมต่อมายังพื้นที่โถงระเบียงหรือโถงในเรือนซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดในเรือนที่ใช้เป็นพื้นที่เอนกประสงค์สําหรับรับแขก รวมถึงเป็นพื้นที่นั่งรับประทานอาหาร และยังใช้
เป็นที่นอนเพิ่มของสมาชิกในครอบครัวและแขกผู้มาเยือน  พื้นที่โถงระเบียงจะเป็นเสมือนใจบ้านที่คอยเชื่อม
พื้นที่ระหว่างนอกชาน กับพื้นที่ในเรือนซึ่งคือห้องนอนของเจ้าของเรือนที่จะยกระดับสูงขึ้นจากโถงระเบียง
ประมาณ ๓๐-๔๕ เซนติเมตร ทําให้พื้นที่ในเรือนแลดูเป็นพื้นที่สงวนส่วนตัวแลดูเป็นพื้นที่สําคัญ และเป็น
ส่วนที่สงบที่สุดในเรือน 
 
ตารางที่ ๑๓  แสดงการเทยีบผังการใช้สอยพื้นที่ในเรือน ในอดตีของเรอืนกรณศึีกษาทัง้ ๙ หลัง ตามคําบอก     
                 เล่าของเจ้าของเรือน 

 
 



๙๖ 
 

 
 

๒.๒  ความสัมพันธ์ของพื้นที่ใช้สอยภายนอกเรือน 
  การวางผังบ้านของชาวมอญบ้านพระเพลิง พบองค์ประกอบหลักอยู่ ๓ ส่วนคือ  
  ส่วนที่ ๑ ลาน หรือเดิ่น เป็นพื้นที่ลานโล่งอยู่ระหว่างทางเข้าบ้านและตัวเรือน ใช้เป็นที่
ตากผลผลิตทางการเกษตร ที่เช่ือมต่อกับใต้ถุนเรือนที่ใช้เก็บเครื่องมือทางการเกษตร 
  ส่วนที่ ๒ ตัวเรือนพักอาศัย แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ใต้ถุนเรือน และบนเรือน 
  ส่วนที่ ๓ ยุ้งข้าว คือที่เก็บผลผลิตทางการเกษตร 
  จากการศึกษาเรือนกรณีศึกษา พบว่าพื้นที่ใช้สอยบนที่ดินถูกจัดวางให้มีความสัมพันธ์กัน
กับวิถีชีวิตของชาวบ้านพระเพลิงที่เป็นชาวเกษตรกร ทํานา ปลูกข้าว จึงทําให้พื้นที่ดินของบ้านถูกจัดสรรให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิต ซึ่งนอกจากจะมีเรือนเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยแล้ว ยังต้องมีลานบ้าน หรือที่ภาษาท้องถิ่น
เรียกว่า”เดิ่น” ใช้เป็นที่ตาก กอง ผลผลิตทางการเกษตร และมีที่เก็บผลผลิตทางการเกษตรคือ ยุ้งข้าว ทั้ง ๓ 
ส่วนมีความพันธ์ในการใช้พื้นที่ของบ้านเป็นอย่างมาก ซึ่งหากดูจากผังบ้านของเรือนกรณีศึกษาจะพบว่า ส่วน
แรกที่ที่เข้าถึงจากทางเข้าบ้านคือ ลาน และส่วนที่สอง คือ ยุ้งข้าว และพื้นที่ส่วนตัวคือส่วนด้านในสุดก็คือ
เรือนพักอาศัย 

 
 
ภาพที่ ๓๖ แสดงการทิศทางจัว่บ้าน  ของเรอืนกรณีศึกษา 
 
 



๙๗ 
 

 
 

๓. วัฒนธรรมและคติความเชื่อด้านการอยู่อาศัย 
   ๓.๑  คติความเชื่อภายในเรือน 
   การวางทิศทางของจั่วบ้าน จากการสํารวจและบันทึกเก็บข้อมูลของเรือนกรณีศึกษา
ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเอนมอญที่ถูกขึ้นตามรูปแบบสมัยใหม่ก็จะหันทิศจั่วหลังคาเรือนตามตะวัน  
 
ตารางที่ ๑๔  แสดงการทิศทางจั่วบ้าน  ของเรอืนกรณีศึกษา 

 
ทิศเสาเอก ทิศทางห้องผีบรรพบุรุษ และทิศหัวนอนเจ้าของเรือน  จากการลงสํารวจ

และสัมภาษณ์ถึงการใช้เรือนในอดีต และปัจจุบัน ของชาวมอญบ้านพระเพลิง พบว่าเรือนดั้งเดิมส่วนใหญ่
ห้องในเรือนจะเป็นที่นอนของเจ้าของเรือน และในห้องนั้นยังเป็นที่วางหรือแขวนหิ้งผีบรรพบุรุษด้วย โดย
การนอนจะหันหัวนอนไปทางทิศใต้และทิศตะวันออก เพราะเช่ือว่าเป็นทิศมงคล จะไม่นอนหันหัวไปทางทิศ
ตะวันตกเพราะเป็นทิศอัปมงคล ส่วนเรือนดั้งเดิมที่มีการปรับเปล่ียนเรือนและเรือนสมัยใหม่ ในปัจจุบัน
ตําแหน่งการนอนอาจเปล่ียนไปจากเดิม แต่ทิศการนอนยังคงหันทิศหัวนอนไปทางทิศใต้และทิศตะวันออก  

ห้องผีบรรพบุรุษ ถึงแม้ปัจจุบันการใช้สอยพื้นที่จะเปล่ียนไป บางหลังไม่ได้ใช้เป็นห้องนอน
หรือห้องผีบรรพบุรุษแล้ว  โดยเปล่ียนเป็นห้องเก็บของหรือปล่อยให้รกร้างก็ตาม แต่จากการสํารวจเรือน
ดั้งเดิมยังคงพบร่องรอยของหิ้งผีบรรพบุรุษอยู่ ซึ่งจะเป็นตําแหน่งที่จะอยู่ติดกับตําแหน่งเสาเอกของเรือนเป็น
ส่วนใหญ่  ปัจจุบันรูปแบบเรือนสมัยใหม่ ที่เข้ามาแทนที่เรือนแบบดั้งเดิม ห้องผีบรรพบุรุษไม่ได้อยู่ใน
ห้องนอนเจ้าของเรือน โดยจะถูกแยกออกมาเป็นห้อง ซึ่งห้องนี้อาจจะเป็นห้องพระด้วย 

เสาเอกของเรือนดั้งเดิมส่วนใหญ่มักจะอยู่ที่ห้องในเรือนของเจ้าของเรือน ทางด้านทิศ
ตะวันออกของเรือน  แต่เรือนรูปแบบสมัยใหม่ เสาเอกจะอยู่กลางบ้านซึ่งติดกับห้องพระ 
 
 
 
 



๙๘ 
 

 
 

ตารางที่ ๑๕  แสดงผังเรือนกรณีศึกษาเรื่องคตคิวามเชื่อการวางตําแหน่ง ทิศหวันอน เสาเอก และห้องผี 
                 บรรพบุรุษ  

 
 
  
 
 



๙๙ 
 

 
 

 
 
ภาพที่ ๓๗ แสดงลักษณะห้องนอนเจ้าของเรือน  เรือนนายชว่ย โกฏสระน้อย 
  
 

 
 
ภาพที่ ๓๘ แสดงตําแหน่งที่นอนเจ้าของเรือน และหิ้งบรรพบุรุษ เรือนนายชว่ย โกฏสระน้อย 
  

 
 
 
 



๑๐๐ 
 

 
 

 
 
ภาพที่ ๓๙ แสดงรอ่งรอยหิง้ผีบรรพบรุุษติดกบัเสาเอกของเรอืน เรือนนางจํานงค์  สังสระน้อย 
  
 

 
 

ภาพที่ ๔๐ แสดงตําแหน่งหิ้งผีบรรพบรุุษ เรือนนางแหวน แกว้สระน้อย   
 



๑๐๑ 
 

 
 

 
 
ภาพที่ ๔๑ แสดงห้องผีบรรพบุรุษและห้องพระ ในเรือนสมัยใหม่ของผู้ใหญ่สมโภช  สังสระน้อย 
 

ทิศห้องอื่นๆภายในเรือนและทิศการต่อเติมเรือน  จากการสืบค้นข้อมูลของวัฒนธรรม
ด้านการอยู่อาศัยของชาวมอญ พบว่าตําแหน่งทิศของห้องอื่นๆ มักจะตามการใช้สอยสําคัญคือ ทิศชานหรือ
ระเบียงจะอยู่ทิศตีนนอน คือทิศเหนือและทิศตะวันตก เช่นเดียวกับตําแหน่งของครัวครกตําข้าวต้องวางไว้
ทิศใต้ลม (ทิศเหนือ) ซึ่งเป็นตําแหน่งเดียวกับครัว  ซึ่งเรือนกรณีศึกษาในชุมชนชาวมอญบ้านพระเพลิง ก็
พบว่ามีการจัดตําแหน่งของพื้นที่ใช้สอยต่างๆภายในเรือนใกล้เคียงกับทฤษฎีและข้อมูลที่ผู้วิจัยได้สืบค้น เช่น 
ชานหรือระเบียงอยู่ทิศตีนนอน คือทิศเหนือและทิศตะวันตก  ทิศห้องครัวเดิมก่อนการรื้อและปรับปรุงก็อยู่
ทิศใต้ลม และยังมีเรือนกรณีศึกษาของนางแหวน แก้วสระน้อย ที่พบว่ายังมีครกตําข้าวที่วางอยู่ทิศเหนือ 
หรือทิศใต้ลม เช่นกัน 

วัฒนธรรมการขยายเรือนของชาวมอญตามข้อมูลที่ได้สืบค้น ชาวมอญเช่ือว่า “เรือนใหม่
ห้ามปลูกทางทิศหัวนอนของเรือนใหญ่ และเม่ือขยายเรือนก็จะแยกเสาโครงสร้างออกจากเรือนเดิม” ส่วน
เรือนของพื้นที่กรณีศึกษาของชาวมอญบ้านพระเพลิง ก็พบการต่อเติมเช่นกันซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการต่อเติม
พื้นที่โถงระเบียงที่ติดกับห้องในเรือ ขยายเพิ่มเพื่อให้เพียงพอต่อการอยู่อาศัยของจํานวนสมาชิกในเรือนที่
มากขึ้น ซึ่งการขยายก็มักจะแยกเสาโครงสร้างออกจากเรือนหลัก และอยู่ในทิศตีนนอนของเจ้าของเรือน 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 
 

 
 

 
 

ภาพที่ ๔๒  แสดงการแยกโครงสร้างการขยายเรือน เรือนนายช่วย  โกฏิสระนอ้ย 
 

 
ภาพที่ ๔๓  แสดงการขยายเรือนของพื้นที่โถงระเบียง  เรือนนายช่วย  โกฎสระน้อย 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 
 

 
 

ตารางที่ ๑๖  แสดงผังเรือนกรณีศึกษา จากอดีตจนถงึปัจจุบนั 

 

 
 

 ๓.๒  คติความเชื่อภายนอกเรือน 
   การวางทิศทางของยุ้งข้าว จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวมอญจะ
พบว่า ยุ้งข้าวเป็นสถาปัตยกรรมที่สําคัญต่อการดํารงชีวิตของชาวมอญ บ้านพระเพลิง ถือว่าข้าวหรือแม่
โพสพให้ชีวิต ตามเอกสารที่ผู้วิจัยได้ค้นคว้ามาระบุว่าตําแหน่งที่เป็นมงคล ซึ่งเป็นทิศหัวนอน คือทิศใต้ และ
ทิศตะวันออก ไม่นํายุ้งข้าวมาไว้ในทิศปลายตีน ซึ่งเป็นทิศเท้าช้ีเวลานอนถือเป็นการไม่เคารพต่อแม่โพสพ 
ส่วนทางทิศตะวันตกก็เช่นเดียวกัน ถือเป็นทิศของคนตาย ห้ามวางยุ้ง 



๑๐๔ 
 

 
 

แต่จากการลงสํารวจและสอบถามข้อมูลจากชาวบ้านพระเพลิงพบว่า ตําแหน่งของยุ้งข้าว
มักถูกจัดวางไว้ที่มุมของพื้นที่ดินใกล้กับบริเวณทางเข้าบ้านเพื่อง่ายในการจัดเก็บผลผลิตทางการเกษตร และ
สัมพันธ์กันลานบ้าน มากกว่าการวางตามทิศความเชื่อ 
 

 
 

ภาพที่ ๔๔  แสดงตําแหน่งของยุ้งข้าวกับเรือนกรณีศึกษา 
 

 
 
ภาพที่ ๔๕  แสดงลักษณะของยุ้งข้าวของเรือนกรณีศึกษา 
 

การวางตําแหน่งศาลผี และศาลพระภูมิเจ้าที่ และปลูกต้นไม้ตามทิศ ความเชื่อที่
เกี่ยวกับผีเรือน หรือที่เรียกว่า “ผีใหญ่”  เรือนกรณีศึกษาที่ได้ทําการสํารวจไม่พบว่ามีการวางตําแหน่งศาลผี 
และศาลพระภูมิเจ้าที่ อาจเป็นเพราะอายุเรือนที่มากและผู้อยู่อาศัยรุ่นหลังๆไม่ได้ให้ความสําคัญ จึงปล่อยให้
ผุพังและหายไปจากเรือนในที่สุด 



๑๐๕ 
 

 
บทที่ ๖ 

สรุปผลการศึกษา 
 
๑. ลักษณะทางกายภาพของเรือนมอญบ้านพระเพลิง  
 จากการลงสํารวจ และนํามาวิเคราะห์เปรียบเทียบจึงได้ข้อสรุปของเรือนมอญบ้านพระเพลิง มี
ลักษณะดังนี้ 

รูปลักษณ์ของเรือนดั้งเดิมที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่มีรูปแบบคล้ายเรือนไทโคราชที่เป็น
เรือนสามห้อง หลังคาจั่วแฝด ตามการแยกรูปแบบของ กาญจนา ตันสุวรรณรัตน์ :การศึกษาเรือนโคราช
(๒๕๔๕) ทิศจั่วเรือนหันตามแนวดวงตะวัน มีเสาดั้งรับโครงสร้างหลังคาด้านสกัดของเรือน ใต้ถุนเรือนยกสูง 
การเข้าเรือนเข้าทางชานหรือระเบียงของเรือน   

ผังพื้นบนเรือน ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ นอกชาน ซึ่งปัจจุบันมีหลังคลุมหมดแล้ว 
เป็นพื้นที่ขึ้นเรือน ผังดั้งเดิมถูกจัดวางทางด้านทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และทิศใต้สําหรับเรือนที่ติดกับลํา
พระเพลิง  ส่วนที่ ๒ เป็นระเบียงใช้เป็นโถงกลางสําหรับรับแขกและเป็นพื้นที่เอนกประสงค์ มีพื้นที่กว้าง
เชื่อมระหว่างนอกชานกับในเรือน และส่วนที่ ๓ คือเรือนนอนหรือในเรือนที่มีระดับสูงจากโถงกลาง ๓๐-๔๕ 
เซนติเมตร ใช้เป็นห้องนอนของเจ้าของเรือนและห้องผีบรรพบุรุษ 

โครงสร้างและวัสดุ โครงสร้างของเรือนแบบดั้งเดิมมีลักษณะเป็นเรือนเครื่องสับมีเสาดั้ง  เสาไม้
กลม มีรอดเจาะทะลุเสารับพื้นและพรึง เสาดั้งจะนั่งอยู่บนรอดด้านสกัดของเรือนมีใบดั้งขึ้นไปรับอกไก่ 
โครงสร้างหลังคาประกอบด้วยแปหัวเสา ขื่อ ดั้งและจันทัน มีเต้ายื่นออกมาจากเสารับเชิงชาย เรือนที่มีโถง
กลางเรือนตําแหน่งใต้เต้าจะใช้ไม้ยาววางเพื่อรับตุ๊กตา เพื่อที่จะรับแป ขื่อ และจันทัน ทําให้พื้นที่ของโถง
กลางกว้างไม่มีเสา มีแต่เสาดั้งที่หัวท้ายด้านสกัดเท่านั้น วัสดุเป็นไม้เนื้อแข็ง  

บันได อยู่นอกเรือนขึ้นมาที่นอกชาน ทําด้วยไม้  
ผนัง เป็นไม้ซ้อนเกล็ดตีแนวนอนมีไม้ทางตั้งเป็นลูกตั้ง ผนังวางบนพรึง ผนังส่วนอื่นๆ ของเรือน

ใช้แผ่นไม้ตีเว้นร่อง ส่วนบนเว้นเป็นช่องแสงและระบายอากาศ  
ประตู หน้าต่าง ประตูเรือนนอนบานไม้มีประตูเดียว หน้าต่างบานไม้อยู่กลาง ผนังเรือนนอน

ด้านข้างเชิงชายผนังละบาน  
หลังคา หลังคาจั่วลาดเอียงประมาณ ๔๐-๕๐ องศา มุงด้วยสังกะสี จั่วมีปีกนกใช้เสาดั้งรับ

โครงสร้างจั่วด้านสกัด มี เต้ารับเชิงชาย แผงไม้หน้าจั่ววางบนขื่อ 
 
๒. วัฒนธรรมและคติความเชื่อด้ายการอยู่อาศัยของชาวมอญบ้านพระเพลิง  
 จากลงสํารวจและทําการศึกษาวิจัยเรือนกรณีศึกษาของชาวมอญบ้านพระเพลิง พบว่าถึงแม้
รูปลักษณ์ภายนอกจากดูเป็นเรือนไทโคราช หรือจะเป็นเรือนรูปแบบสมัยใหม่ ชาวมอญบ้านพระเพลิงก็ยังคง
ให้ความสําคัญเรื่องคติความเช่ือ หรือสูตรการปลูกเรือน ซึ่งจะแฝงอยู่ใต้รูปลักษณ์เปลือกภายนอกของเรือน
มากกว่าการเลือกที่จะแสดงออกมาให้เห็นประจักษ์แรกพบจากการรับรู้ โดยสามารถแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ คติ
ความเชื่อในเรือน และคติความเชื่อนอกเรือน 

คติความเชื่อในเรือน เช่น ความเช่ือเรื่องห้องผีบรรพบุรุษ ที่จะอยู่ห้องเดียวกับห้องเจ้าของ
เรือนที่ใช้เป็นที่หลับนอน ซึ่งในห้องนี้จะเป็นที่วางตําแหน่งหิ้งผีบรรพบุรุษ และมักจะวางตําแหน่งเดียวกับ
เสาเอกหรือเรียกว่าเสาผี ซึ่งเสาเอกน้ันส่วนใหญ่มักจะอยู่ทางทิศตะวันออกของห้องเสมอ ถือเป็นตําแหน่ง



๑๐๖ 
 

สําคัญที่สุดของเรือน ซึ่งเจ้าของเรือนก็จะไม่นอนหันปลายเท้าไปทิศเสาผี หรือตําแหน่งที่วางหิ้งบรรพบุรุษ 
โดยจะหันหัวนอนไปทางทิศใต้หรือทิศตะวันออก  

ส่วนเรือนดั้งเดิมที่มีการปรับเปล่ียนเรือนและเรือนสมัยใหม่ ในปัจจุบันตําแหน่งการนอนอาจ
เปล่ียนไปจากเดิม แต่ทิศการนอนยังคงหันทิศหัวนอนไปทางทิศใต้และทิศตะวันออก ห้องผีบรรพบุรุษ ถึงแม้
ปัจจุบันการใช้สอยพื้นที่จะเปล่ียนไป บางหลังไม่ได้ใช้เป็นห้องนอนหรือห้องผีบรรพบุรุษแล้ว  โดยเปล่ียนเป็น
ห้องเก็บของหรือปล่อยให้รกร้างก็ตาม แต่จากการสํารวจเรือนดั้งเดิมยังคงพบร่องรอยของหิ้งผีบรรพบุรุษอยู่ 
ซึ่งจะเป็นตําแหน่งที่จะอยู่ติดกับตําแหน่งเสาเอกของเรือนเป็นส่วนใหญ่   

ปัจจุบันรูปแบบเรือนสมัยใหม่ ที่เข้ามาแทนที่เรือนแบบดั้งเดิม แต่ในเรือนที่เจ้าของเรือนเป็นผู้
สืบเชื้อสายชาวมอญ ยังคงเก็บคติความเช่ือในการปลูกเรือน เช่นการวางสาเอก มีห้องไหว้บรรพบุรุษ หรือ
ห้องผีบรรพบุรุษไม่ได้อยู่ในห้องนอนเจ้าของเรือนแล้ว โดยจะถูกแยกออกมาเป็นห้องเฉพาะ ซึ่งห้องนี้จะใช้
เป็นห้องพระด้วย  ดังน้ันเสาเอกของเรือนดั้งเดิมที่ส่วนใหญ่มักจะอยู่ที่ห้องในเรือนของเจ้าของเรือน ทางด้าน
ทิศตะวันออกของเรือน  แต่เรือนรูปแบบสมัยใหม่ เสาเอกจะอยู่กลางบ้านซึ่งติดกับห้องพระ 

คติความเชื่อนอกเรือน คติความเชื่อนอกเรือนนอกจากเรื่องการหันทิศจั่วเรือนที่หันตามตะวัน
แล้ว ส่วนอื่นๆจะไม่แสดงออกผ่านรูปลักษณ์ของเรือนโดยตรง แต่จะเป็นเรื่องของการจัดวางตําแหน่ง
องค์ประกอบของบ้าน เช่น คติความเชื่อเรื่องทิศการวางตําแหน่งยุ้งข้าวที่มักจะวางอยู่เหนือหัวนอน เช่น ทิศ
ตะวันออกและทิศใต้  แต่จากการวิจัยพบว่าทิศการวางตําแหน่งยุ้งข้าวของชาวมอญบ้านพระเพลิง จะไม่ได้
ให้ความสําคัญมากนัก โดยจะเน้นเรื่องการใช้สอยเป็นหลัก ทําให้ยุ้งข้าวของชาวมอญบ้านพระเพลิงจะอยู่
ใกล้กับลานบ้านที่ใช้ตากข้าวและตีข้าว  จะไม่จํากัดทิศการวาง ตําแหน่งส่วนใหญ่มุมที่ของที่ดินของการปลูก
เรือนมากกว่า   
 
๓. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเรือนไทโคราชและเรือนมอญ บ้านพระเพลิง 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงรูปแบบเรือนไทโคราชบ้านพระเพลิง มักเกิดจากการขยายของ
ครอบครัวที่มีจํานวนสมาชิกเพิ่มขึ้น ทําให้ต้องขยายพื้นที่ใช้สอยเรือน โดยการเพิ่มพื้นที่โถงระเบียงให้มีขนาด
ใหญ่ขึ้นและเพียงพอกับจํานวนผู้อยู่อาศัย ส่วนใหญ่จึงมักขยายต่อเติมโถงระเบียงแทนการสร้างเรือนหลัง
ใหม่ ส่วนเรือนที่มีการลดลงของพื้นที่ หรือหายไป เกิดจากการแยกครอบครัวของผู้ที่เคยอยู่อาศัยร่วมกันใน
เรือน การแบ่งกรรมสิทธิ์ที่ดินของคนในเรือน ทําให้ต้องมีการรื้อพื้นที่บางส่วนของเรือนออก หรือการแบ่งรื้อ
เรือนบางส่วนเพื่อนําไปปลูกเรือนหลังใหม่ เช่นบริเวณชานระเบียง แต่ส่วนใหญ่การรื้อหรือการต่อเติมจะคง
พื้นที่ในเรือนหรือห้องผีบรรพบุรุษไว้ 
  ส่วนในปัจจุบันการเปล่ียนแปลง เกิดจากปรับตัวในด้านพฤติกรรมและวิถีชีวิตที่เปล่ียนแปลงไป
ของคนในชุมชน ของคนรุ่นใหม่ๆที่มักจะออกไปทํางานในตัวเมือง เช่น ทํางานโรงงาน หรือรับราชการ แทน
การทําการเกษตร  พฤติกรรมและวิถีชีวิตที่การเปล่ียนแปลงไป จึงสะท้อนออกมาทางงานสถาปัตยกรรมใน
ลักษณะที่แตกต่างกันออก ไปตามฐานะทางการเงินและค่านิยม รสนิยม เช่น การเปล่ียนการใช้พื้นที่ใต้ถุน
เรือนเป็นห้องโถงรับแขกและห้องนอน   ซึ่งเดิมเคยเป็นที่เก็บอุปกรณ์ทางการเกษตรและเล้ียงสัตว์ ด้านบน
เรือนจึงใช้เป็นที่เก็บของแทนการอยู่อาศัย การเปล่ียนแปลงวัสดุใหม่ทดแทนวัสดุเดิมอันเนื่องด้วยวัสดุเดิม
เกิดการทรุดโทรไปมาก โดยหันมาใช้วัสดุที่มีความคงทนถาวร เช่น ปูน คอนกรีต แทนวัสดุไม้ ที่มีใช้กันในยุค
ปัจจุบันอย่างแพร่หลาย 
 
 
 



๑๐๗ 
 

 

รายการอ้างอิง 
 
 
 
กาญจนา  ตันสุวรรณรัตน์. สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น:กรณีศึกษาฝาปรือ เรือนโคราช จังหวัดนครราชสีมา.  

(รายงานวิจัย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา 
๒๕๔๔) 

                .สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น: กรณีศึกษาเรือนโคราช จังหวัดนครราชสีมา. (งานวิจัยสํานักงาน 
 คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นครราชสีมา ๒๕๕๔) 
                .สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่นโคราช. (นครราชสีมา : คณะวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราช

มงคล อีสาน นครราชสีมา ๒๕๕๘)  
กาญจนา  ตันสุวรรณรัตน์  และปริญญา แก้วมีค่า.รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของเรือนโคราชในการอยู่แบบ

ยั่งยืน (๒๕๕๔) 
จวน  เครือวิชฌยาจารย์. วิถีชีวิตชาวมอญ (กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๓๗)  
เทิดศักดิ์  มหาเรือนทรง. เรือนมอญที่ลพบุรี (กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๐) 
นฤมล  ปิยวิทย์. กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดนครราชสีมา (๒๕๕๐) 
ประนอม  เคียนทอง. ประเพณีและพิธีกรรมของชาวมอญบ้านพระเพลิง ตําบลนกออก จังหวันครราชสีมา 

(๒๕๓๖) 
ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา (นครราชสีมา : หจก.นิวสมบูรณ์การพิมพ์ , ๒๕๒๖)  
ประยุทธ  สิทธิพันธ์. ต้นตระกูลขุนนางไทย (พระนคร : คลังวิทยา, ๒๕๐๕) 
พิสัณฑ์  ปลัดสิงห์. คนมอญ, พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๓๐) 
พลูหลวง  นามแฝง. วิถีชีวิตชาวมอญ (กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๓๖) 
พัชรินทร์  เวียงชัย. แนวความคิดในการอนุรักษ์ชุมชนไท-โคราช กรณีศึกษา : หมู่บ้านพระเพลิง (๒๕๔๖) 
พัลลภ  สุริยกุล ณ อยุธยา. เอกลักษณ์ทางวฒันธรรม และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชาวมอญ  

 กรณีศึกษาหมู่บ้านเจดีย์ทอง ตําบลคลองควาย อําเภอสามโครก จงัหวัดปทุมธานี 
(กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒) 

วิโรฒ  ศรีสุโร. เรือนพักอาศัยชาวไท-โคราช (หรือเรือนโบราณของลูกหลานย่าโม) สถาปัตยกรรมอีสาน
(กรุงเทพฯ: เมฆาเพรส ๒๕๓๐) 

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา. ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา (๒๕๕๓) 
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ. ไทยรบพม่า (พระนคร : คลังวิทยา, ๒๕๐๕) 
สุภา  โอเจริญ, มอญในเมืองไทย (กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๑) 
สุวัฒน์  ตัณฑนุช ,รูปแบบเรือนพักอาศัยพื้นถิ่นในภาคอีสาน กรณีศึกษาตําบลพลับพลา อําเภอโชคชัย 

จังหวัดนครราชสีมา (๒๕๓๑) 
สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา. ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา (๒๕๕๘) 
เสถียร  โกเศศ. ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต: แต่งงาน (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์สยาม,๒๕๓๙), 
อรศิริ  ปาณินท.์เรือนพื้นถิ่นไทย – มอญ (นครปฐม : โรงพิมพม์หาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๓) 
 
 
 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



๑๐๙ 
 

แบบสัมภาษณ์ 
แบบสัมภาษณ์ งานวิจัย : เรือนพื้นถิ่นโคราช ในชุมชนมอญ บา้นพระเพลิง  
ผู้วิจัย : นายศราวุธ  แคพิมาย 
๑. ข้อมูลทัว่ไป  
ข้อมูลสถานทีเ่กบ็ข้อมูล  

๑.๑ วันที ่เดือน ปี ชื่อผู้สัมภาษณ์  
๑.๒ สถานที ่ 
๑.๓ ผู้ให้สัมภาษณ ์ชื่อ ที่อยู ่อายุ อาชีพ  

๒. ประวัติชุมชน  
๓. ประวัติเรือน อายุเรอืน การก่อสร้าง  
๔. องค์ประกอบผังบริเวณ เรือน การเรียก (การจัดแบง่พื้นทีใ่ช้สอย ลักษณะเรือน)  

๔.๑ ผังบริเวณ  
๔.๒ เรือน  

๕. การใช้พื้นที ่ใช้สอยเรือน พื้นที่พิเศษ ช่วงเวลาที่ใช้  
๖. ลักษณพ์ิเศษ อัตลักษณ ์ 
๗. การปรับปรงุ เปล่ียนแปลงเรอืน สาเหต ุ 
๘. คติความเชื่อ  
๙. ปัญหาของเรือน กายภาพเรือน การใช้งาน  
๑๐. สภาพแวดล้อมและปัญหา  

๑๐.๑ สภาพพื้นที่และการใช้ทีด่ิน ทางกายภาพ  
๑๐.๒ ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมด้านชีวภาพ และอื่นๆ  
๑๐.๓ การใช้นา้ น้าใช้ น้าเสีย การระบายน้า น้าท่วม  
๑๐.๔ การจราจรและการขนส่ง  
๑๐.๕ ภูมิทัศน์ ทัศนียภาพ สุทรียภาพ  
๑๐.๖ อากาศและเสียง  
๑๐.๗ มูลฝอย ของเสียที่เป็นอนัตราย  
๑๐.๘ พื้นที่สีเขยีว  
๑๐.๙ การปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 
 

ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ – สกุล     นายศราวุธ  แคพิมาย 
ที่อยู ่  ๔  ซอยสตรีวทิยา๒ ซอย๑๐ แยก๒-๑ แขวงลาดพร้าว 

 เขต ลาดพร้าว จังหวดักรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณยี์ ๑๐๒๓๐ 
 
ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม   
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาตะวันออกเฉียงเหนือ 
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